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Bülten, tmmoB makina mühendisleri odası eskişehir Şube-
si üyelerine bedelsiz olarak gönderilir. Gönderilen yazıların 
yayınlanıp yayınlanmamasına tmmoB makina mühendisleri 
odası eskişehir Şubesi Yönetim kurulu karar verir. Yayınla-
nan yazılardaki sorumluluk, yazarlarına, ilan ve reklamdaki 
sorumluluk ilan veren kişi ve/veya kuruluşa aittir. Bültene 
gönderilen çeviri yazılarının kaynağı mutlaka belirtilir. Gön-
derilen yazılar yazarlarına geri verilmez.
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Sunum

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,

Geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz 
Şube Genel Kurul ve seçimlerimizin ardından 
Nisan ayında yapmamız gereken Oda Mer-

kez Genel Kurul ve seçimlerimizi pandemi sebebiyle 
Ağustos ayında gerçekleştirdik. 18 şubemizden gelen 
ve oda merkez kurullarında yer alan meslektaşları-
mızla birlikte ülkemizin, odamızın ve üyelerimizin so-
runlarını konuştuğumuz, üyelerimiz için önümüzdeki 
iki yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin şekillendiği 
ve geçmiş yıllarda yapılan faaliyetlerin değerlendiril-
diği genel kurulumuzda mevcut 47. Dönem Oda Yö-
netim Kurulumuzun yaptığı çalışmaları oy birliği ile 
onayladık. 

Şube seçimlerimizde delege olarak seçilen arkadaşla-
rımızla birlikte katılım sağladığımız Oda Merkez Ge-
nel Kurul ve seçimlerimiz pandemi şartları göz önün-
de bulundurularak her zamanki gibi demokrasi şöleni 
şeklinde tamamlanmıştır.

Pandemi sürecinde üyelerimizin için oda merkezi dü-
zeyinde seminer ve eğitim faaliyetleri online olarak 
devam etmektedir. Eğitim ve seminer bilgilerine oda-
mız web sitesinde yer alan “Makina Portal” başlığı al-
tından ya da cep telefonunuza indirebileceğiniz “Ma-
kina Mobil” uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Yüz yüze yapılması gereken eğitimlerde eğitim katı-
lımcı sayısını yarı yarıya düşürerek ve “Maske – Me-
safe – Hijyen” kurallarına uyum sağlamak şartıyla 
gerçekleştirdik.

17 Ağustos depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine 
rağmen ülkemizde hala depremin değil yapıların öl-
dürdüğünden bahsetmemiz bu konuda her hangi bir 
gelişme olmadığının en somut göstergesidir. Yapıl-
ması gerekenlerin başında kamusal denetimlerin çı-
kar amacı olmayan kurumlar tarafından oluşturulan 
mesleki deneyimleri ve saha tecrübeleri bulunan ilgili 
meslek mensupları tarafından yapılmasıdır. Kamusal 
denetimin şeffaf ve bilim kurallarına dikkat ederek, 
kamu yararına uygun olarak gerçekleşmelidir.   

Geçirdiğimiz bu zor zamanlarda siz üyelerimizin ko-
layca ulaşabileceği sorunlarını paylaşabileceği şekilde 
online platformlarımızı aktif olarak kullanmaya de-
vam ediyoruz. Tüm sorunlarınızı, isteklerinizi ve ön-
görülerinizi burada bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler 
de sizlerden gelen bilgiler doğrultusunda çalışmaları-
mıza yön verelim.
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eğİtİmleR

EĞİTİMLERİMİZ
EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 

TARİHİ
EĞİTİMİN 

YERİ
KATILIMCI 

SAYISI

Doğalgaz İç Tesisat Uzman 
Mühendis Yetkilendirme Kursu 

Tayfun Pınar  
(Makina Mühendisi)

23-26 
Temmuz  

2020 
Eskişehir

7

Şantiye Şefliği Semineri 
Oğuz Kepez 

(Makina Mühendisi)
18-20 

Ağustos 
2020

Eskişehir 11

LPG Otogaz İstasyonları 
Sorumlu Müdür Kursu 

M. Simavi Bakır 
(Makina Mühendisi)

27-29 
Ağustos 

2020
Eskişehir 16

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu

Erkan Sütpınar   
(Makina 

Mühendisi)
06-07 Temmuz   

2020
Afyon İl 

Temsilciliği 10

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu

Erkan Sütpınar   
(Makina 

Mühendisi)
09-10 Temmuz   

2020
Afyon İl 

Temsilciliği 10

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu

Erkan Sütpınar   
(Makina 

Mühendisi)
22-23 Temmuz   

2020
Afyon İl 

Temsilciliği 3

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu

Ali Hakan 
Yıldız  

(Makina 
Mühendisi)

27-28 Temmuz   
2020 Eskişehir  8

LPG Taşıma Personeli (Tanker 
Şoförü) Kursu

Ali Hakan 
Yıldız  

(Makina 
Mühendisi)

27-28 Temmuz   
2020 Eskişehir  2

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu

Erkan Sütpınar   
(Makina 

Mühendisi)
28-29 Temmuz   

2020
Afyon İl 

Temsilciliği 6

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu

Erkan Sütpınar   
(Makina 

Mühendisi)
27-28 Ağustos    

2020
Afyon İl 

Temsilciliği 9

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU / 23-26 TEMMUZ 2020 / ESKİŞEHİR

LpG OTOGAZ İSTASYONLARı SORUMLU MÜDÜR 
KURSU /27-29 AĞUSTOS 2020 / ESKİŞEHİR
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oDa meRkez Genel kuRulu

ODAMIZIN 48. OLAĞAN GENEL 
KURULU YAPILDI

TMMOB’nin en büyük Odası olan Makina Mühendisleri Odası’nın 
(MMO) 48. Olağan Genel Kurulu Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk 

Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. 

Genel kurulda yönetim kurulunun çalışma ra-
poru değerlendirilip, yeni dönem çalışma 
programının ana hatları belirlendi. Pazar günü 

yapılacak seçimlerde ise Oda yönetim, onur ve denet-
leme kurulları ile MMO’yu TMMOB genel kurulu, 
yönetim kurulu, yüksek onur ve denetim kurullarında 
temsil edecek delegeler seçilecekti.

Genel kurulun açılış konuşmaları Oda Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Başkanı Emin 
Koramaz tarafından yapıldı. Kıbrıs Makina Mühen-
disleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner de gönderdiği 
video mesaj ile katılımcıları selamladı. Konuşmaların 
ardından Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Elif Öztürk, 
47. Dönem Çalışma Raporunun sunumunu yaptı. 

Daha sonra çalışma raporu üzerine Oğuz TÜRKYIL-
MAZ, Ümit Galip UNCU, Hüseyin ATICI, Serdar 
IŞIK, Ali Ekber ÇAKAR, Birhan ŞAHİN, Yılmaz 
YILDIRIM, Bernal ALTAŞ, İbrahim TATAROĞLU, 

Feridun TETİK, İsmail ARABACI, Murat KÜREK-
Çİ, Zeki BARAN, Ezgi KILIÇ, Melih YALÇIN, Ay-
dan ADANIR, İbrahim YÜCESOY, Bülent ÖNTAŞ, 
Zeki ASLAN, Zafer GÜZEY, Ali Haydar KARAÇAM, 
Zeki ADER, Özenç SEZEK söz alırken son söz üye-
nin kısmında ise Bülent ÖNTAŞ ve Hüseyin ŞİMŞEK 
konuşma yaptı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in konuşması:

“Sayın Birlik Başkanlarım, Sayın TMMOB Gözlem-
cisi,
Sayın Divan, Sayın Delegeler,
Sayın Basın Mensupları,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 48. Olağan 
Genel Kurulu’na hoş geldiniz. Oda Yönetim Kurulu ve 
şahsım adına hepinizi saygıyla, dostlukla selamlıyo-
rum. Odamızın bugünlere gelmesinde büyük emeği 
bulunan; bağımsızlık, eşitlik, demokrasi mücadelesin-
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de omuz omuza yürürken Oda-TMMOB çalışmala-
rında sonsuzluğa uğurladığımız;

eSevgili Teoman Öztürk’ü, Ali Dinçer’i, Sezai’yi, 
Haluk’u, Ali Rıza’yı, Nedim’i, Ali Karahan’ı, Hulusi’yi, 
Hüseyin’i, Osman’ı, Şerafettin’i, Hasan Cebiroğlu’nu, 
Mustafa Aydoğan’ı, Ali Karademir’i, Galip Akalın’ı, 
Tuncer Özkan’ı, Nişan Sönmez’i, Nurettin Yalçın’ı, 
Nermin Süleymanoğlu’nu, Mustafa Macit’i, Bünya-
min Aydın’ı, Hasan Akalın’ı,
eBu çalışma döneminde aramızdan ayrılan Hüseyin 
Sayar, Osman Engin Kenber ile Covid-19 salgını ne-
deniyle kaybettiğimiz Mustafa Sabri Duran’ı, Gürdal 
Öztürk’ü, Emircan Kılıçkaya, Ali Rıza Falcıoğlu’nu,
eKaybettiğimiz ve burada isimlerini sayamadığım 
yol arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyorum. Anıla-
rı ve mücadelelerini yaşatacağız.

Değerli Arkadaşlar,

Konuşmama başlarken omuz omuza mücadele ettiği-
miz;

eEmperyalizm, kapitalizm ve neoliberal dönem uy-
gulamalarına, gerici iktidarın sömürü, rant, yolsuzluk, 
zam, zulüm düzenine karşı direnenlere,
eKayyım atamaları ile oy kullanma hakkı bile fiilen 
yok edilen Kürt halkına,
eGrevli toplu sözleşmeli sendikal hakları, alın terle-
ri, kıdem tazminatları, işçi sağlığı-iş güvenliği, güven-
celi çalışma için mücadele eden tüm emekçilere,
eYargı bağımsızlığı, savunma hakkı, hukukun üstün-
lüğü için mücadele eden hukuk emekçilerine, 
eÜrününe, toprağına, suyuna, deresine, ormanına, 
ülkenin doğal kaynaklarına sahip çıkan köylüler ile 
kentsel-kırsal tüm kamusal alanların rant yağmasına 
karşı çıkan herkese,
eSağlığın herkes için eşit ve parasız olması için mü-
cadele edenlere,
eCovid-19 salgınına karşı siper olan sağlık emekçile-
rine,
eToplanma, gösteri, ifade özgürlüğü haklarını kulla-
nırken iktidarın gadrine uğrayanlara,
eHabercilik görevini yerine getirirken baskı ve zul-
me uğrayan basın emekçilerine,
eSömürü, ayrımcılık, şiddet ve cinayetler ile yaşam-
larının karartılmasına karşı mücadeleyi ülke çapında 
yükselten kadınlara,
eGerici, piyasacı eğitim sistemine karşı mücadele 
eden veliler, kamu çalışanları, akademisyenler, öğren-
ciler ve bilimsel-laik eğitim isteyen herkese,
eCumhuriyetin iktisadi sosyal kültürel kazanımları, 
demokrasi, laiklik, eşitlik, emek, barış, adalet, özgür-
lük için mücadele eden bütün ilerici demokratik güç-
lere destek ve dayanışmamızı ifade ediyorum.

Ve bu haklı mücadelelere yol açan;

eEmperyalizme bağımlılığı, sömürü, rant, usulsüz-

lük ve yolsuzluklara dayalı sermaye egemenliği düze-
ni ve dinci faşizmi,
eCumhuriyet dönemini parantez içine alıp Cumhu-
riyetin kurucularına lanet yağdıranları,
eLaiklik, bilim, aydınlanma, demokrasi ve hukuk 
düşmanlığını,
eÜlkemizin yeraltı-yerüstü kaynaklarını yağmala-
yan, yok eden politikaları,
eKürt sorununda izlenen şiddet ve tasfiyeci politika-
ları,
eHer türlü savaş kışkırtıcılığını, halklar arasında 
milliyetçilik, düşmanlık tohumları eken politikaları,
eBilimsel laik eğitimi tasfiye eden, gerici, cehaleti 
besleyen, çocuk istismarcılığına arka çıkan politika ve 
uygulamaları,
ePiyasacı “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile sağlık-
ta sosyalizasyona son veren, Covid-19 salgınına karşı 
mücadeleyi koruyucu halk sağlığı önlemleri ile değil 
bireysel önlemlere havale eden politikaları, 
eCinsiyet ayrımcılığını, kadınların üzerindeki baskı 
ve şiddeti,
eDüşünce, örgütlenme, toplanma, basın özgürlükle-
ri, dokunulmazlık, seçilmişlik ve barajsız siyaset yap-
ma hakkını engelleyen bütün antidemokratik uygula-
maları,
eToplumun değişik kesim ve bireylerine yönelik 
devlet terörünü,
eİnsanı değersizleştiren, yok sayan, muhtaç duru-
muna düşüren her türlü politikayı,
eKamu kurumu niteliğindeki özerk yerinden yöne-
tim kuruluşları ve TMMOB’mizin yasasını değiştirme 
girişimlerini kınıyor; örgütlü toplum savunusu ve ba-
ğımsız demokratik bir Türkiye mücadelesindeki ka-
rarlılığımızı belirtmek istiyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

8-9 Şubat’ta yapılan Şube genel kurullarımız ülke-
mizi, halkımızı, kamu ve meslek/meslektaş yararını 
ana eksen olarak kabul eden; mesleki ve demokratik 
mücadeleyi birlikte yürüten çalışma anlayışımızın ör-
gütümüz genelinde benimsendiğini bir kez daha gös-
termiştir.

18-19 Nisan’da yapmamız gereken Oda Olagan Genel 
Kurulu’nu bildiğiniz üzere Covid-19 salgını nedeniyle 
ertelemek zorunda kaldık. Ancak Nisan ayındaki Da-
nışma Toplantısı yanı sıra yine Nisan ayında yayımla-
dığımız 47. Dönem Çalışma Raporu Taslağı, 2 Mayıs 
ve 18 Ağustos’’ta genel kurul delegelerinin katılımı ile 
internet üzerinden yaptığımız Delege Buluşmaları ve 
diğer birçok çevrim içi toplantı ile örgütlülüğümüzün 
iradesi, bigilenme gereklilikleri ve Oda çalışmalarının 
kesintiye uğramamasını sağladık.

Şimdi yoğun bir çalışma dönemini geride bırakırken 
biriktirdiğimiz demokratik değerler doğrultusunda 
geleceğe bir adım daha atıyoruz. Dünyada ve ülkemiz-

oDa meRkez Genel kuRulu
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deki gelişmeleri, bu gelişmelerin ülkemiz, halkımız, 
mesleğimiz, meslektaşlarımız üzerindeki etkilerini 
hep birlikte değerlendirecek, Şube genel kurulları ve 
Oda çalışmalarında dile getirilen görüşleri harmanla-
yacağız.

Daha güçlü bir Oda ve üreten, sanayileşen, hakça bölü-
şen bir Türkiye için söz üstüne söz koyacak, önümüz-
deki dönemin çalışmalarının çerçevesini belirleyecek; 
Oda ve TMMOB organlarında görev alacak arkadaş-
larımızı seçeceğiz. Genel kurulumuz emperyalizme, 
kapitalizme/neoliberalizme, sömürüye, faşizme, ge-
riciliğe, savaş çığırtkanlığına karşı birlik, mücadele, 
dayanışma, demokrasi platformu olacaktır.

Bugün ve yarın yapılacak olan genel kurul ve seçim-
lerimiz, totaliter iktidara karşı cumhuriyetçi, laik, de-
mokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olacak-
tır.

Odamız ve TMMOB’nin bu çerçevedeki geleneksel 
çizgisi ile mesleğimizin demokratik mevzisi olan ör-
gütlülüğümüzün hassasiyetle korunarak sürdürülmesi 
genel kurulumuzun tarihi bir sorumluluğu olacaktır. 

Bu çerçevede önümüzdeki zorlu süreci örgütlü üye 
gücümüz ve mesleki bilimsel, demokratik duyarlılık-
larımızdan hareketle en doğru şekilde planlayacağı-
mıza, bütünlüğümüzü koruyarak çalışmalarımızı ve 
hedeflerimizi genişleteceğimize inanıyor, bu gereklili-
ği özellikle paylaşmak istiyorum.

Değerli Konuklar, Değerli Arkadaşlar,

Bu çalışma dönemimizde dünya, bölgemiz ve 

Türkiye’de önemli gelişmeler yaşandı. Bunlardan ba-
zılarına kısaca değinmek istiyorum.

Kapitalizmin dünya genelinde 1970’lerde içine girdiği 
krizle birlikte geliştirdiği neoliberalizmin acı toplum-
sal sonuçlarının ortaya serildiği, büyük bir bunalım ve 
durgunluk dönemdeyiz. 

“Büyüme”nin durması, kamu-özel sektör borçlarının 
tırmanması, işsizlik ve yoksullaşmanın artması, iklim 
ve gıda krizleri, enerji, hammadde, su kaynaklarının 
paylaşımı, Covid-19 salgını gibi birçok yeni sorun bu-
lunmaktadır.

ABD ve diğer emperyalist ülkeler uluslararası hukuk 
ile ülkelerin egemenlik haklarını çiğneyerek işgalci 
politikalar izlemekte; etnik, dinsel/mezhepsel fark-
lılıkları kışkırtmakta, işbirlikçi devletler ve yönlendi-
rilen şeriatçı vb. maşa örgütlerle birlikte milyonlarca 
insanı katletmektedir. Komşumuz Suriye’de, Libya ve 
Yemen’de yaşananlar içinde bulunduğumuz döneme 
dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Gerek ABD ile Çin ve Rusya arasındaki, gerekse başını 
ABD’nin çektiği emperyalist güçler arasındaki çelişki-
lerin kendini yoğun olarak gösterdiği, ticaret savaşla-
rının, kur savaşları olasılığının, korumacı politikaların 
öne geçtiği yeni bir döneme girilmiştir.

Kapitalizmin 40 yılı bulan neoliberal döneminde ser-
bestleştirme-özelleştirmelerle sosyal refah devleti 
döneminin sağlıkta sosyalizayon ve sosyal güvenlik 
politikalarının tasfiyesinin toplumlardaki hayati yan-
sımalarına şimdi Covid 19 salgınının etkileri eklen-
miştir. 

Üretim ve hizmetlerin bu salgının etkilerinin eklendi-
ği ağır ve ölümcül koşullarda devam ettirilmesi, sağlık 
hakkının yok sayıldığını ve mevcut dünya düzeninin 
acımasız sınıfsal karakterini bir kez ortaya koymuştur.

Bu genel dünya durumu sosyal hak kayıpları, işsizlik, 
yoksullaşma, bölgesel savaşlar, toplumsal parçalan-
ma, mülteci akınları, insanlık dışı yaşam koşulları ve 
kitlesel ölümlere yol açıyor. Ancak gelir dağılımındaki 
uçurumlar, kitlelere dayatılan aşırı tüketim kalıpları 
ile işsizlik ve yoksulluk sorgulanmaya; başka bir dünya 
özlemi her yerde hissedilmeye başlanmıştır.

Mevcut dünya durumu, halkçı, kamucu/toplumcu bir 
seçeneği, diğer tarafta yeni tipte faşizmler, çürüme, 
parçalanma ve çöküş mü sorunsalını önümüze koy-
maktadır.

Değerli Meslektaşlarım,

Ülkemizdeki durumu değerlendirirken iç ve dış po-
litika arasındaki bağlardan hareketle, dış politikanın 
emperyalizme bağımlılığın gerekleri ve içerde top-
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lumsal muhalefeti etkisizleştirerek iktidarın süreklili-
ğini sağlamak için militarist bir eksende belirlendiğini 
görmek durumundayız.

Birçok ülkede askeri güç bulundurma yanı sıra Türki-
ye, Kore Savaşı ve Kıbrıs harekâtı hariç, tarihinde ilk 
defa kendi toprakları dışında en az üç ülkede Irak, Su-
riye, Libya’da savaş ve çatışmaların içindedir. Bölgeye 
yönelik politikada İhvancı çizgi oldukça belirgindir.

İktidar, ülkemizin dünya kapitalizmi-emperyalizm ile 
yaklaşık yetmiş yıllık iktisadi, askeri, siyasi bağlantı-
larının yol açtığı sorunları derinleştirmiştir. İktidarın 
dünya siyasetindeki boşluklardan yararlanma şekli 
dışa bağımlılık halkalarına yenilerini eklemektedir.

Kürt sorununda “açılım”, “çözüm” gibi oyalama adım-
ları yerini militarist politikalar ve seçilmiş yasal tem-
silcileri hapse göndermeye bırakmıştır.

İktisadi bağlamda en uç noktalarına kadar uygulanan 
neoliberalizm, yolsuzluklar, sınırsız-kuralsız rant po-
litikaları, ülkemizin bugünü ve geleceğini yoksullaştı-
rıyor.

Serbestleştirme–özelleştirmeler, üretim ile ihracatın 
ithal girdilere bağımlılığı ve fason üretim olguları bu 
iktidar döneminde ülkemizi sanayisizleştirmiş, tarımı 
mahvetmiştir.

Kamusal üretim, hizmet ve denetimin tasfiyesi, fason 
ve esnek üretim ile rant eksenli sermaye birikimi dü-
zenlemeleri; mühendislik hizmet ve uygulamaları ile 
meslek örgütlerimizi etkilemekte, mühendisliği iti-
barsızlaştırmaktadır. Mühendislik niteliksizleşme, 
itibarsızlaştırma, yoksullaşma, işsizlik kıskacındadır.

Bütün kamusal kaynak ve varlıklar iktidara, yeni 
sermaye güçleri, bölge gericiliği ve emperyalistlere 
sunulmaktadır. “Faiz lobileri”nden söz edip dışarıya 
sürekli faiz ödeyenler, Londra toplantıları örneğinde 
görüldüğü üzere kredi musluklarını açmaları için aynı 
çevrelerle masaya oturmaktadır.

İşsizlik, yoksulluk, örgütsüzlük yayılmaktadır. “Bi-

reysel emeklilik sistemi”, “tamamlayıcı emeklilik sis-
temi” adları altında tüm çalışanların asgari gelecek 
güvenceleri yok ediliyor. İşsizlik Sigortası Fonu, ser-
mayeye destek fonuna dönüşmüştür.

Covid-19 salgını fırsat bilinerek ücretsiz izin, kısa 
çalışma, çağrı üzerine çalışma, uzaktan çalışma ad-
ları altında sermayeye yeni olanaklar sunulmaktadır. 
MÜSİAD, MESS ve birçok sermaye gücü esir kamp-
ları gibi çalışma kampları tesis etmekte birbirleriyle 
yarışmaktadır. Emekçiler, iktidar ve sermayenin sal-
gından daha tehlikeli bir saldırısı ile karşı karşıyadır.

İktidarın iş cinayetleri, kadın cinayetleri ve gencecik 
insanlarımızın ölümlerine yaklaşımı insanlık dışıdır. 
“Güzel öldüler”, “açık giyinmeseydi, tahrik etmesey-
di”, “takdiri ilahi”, “şehitler tepesi boş” vb. sözleri kim-
ler söyledi biliniyor.

Cumhuriyetin ve toplumsal gelişme süreçlerinin ka-
zanımları; laiklik, bilim, aydınlanma, modern top-
lumsal yaşam, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı 
bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, temsili parlamenter 
sistem, Anayasal gelişmeler ile bütün temel hak ve öz-
gürlükler ayaklar altındadır.

İktidar sosyal hukuk devleti gerekleri ile toplumcu, 
demokratik, cumhuriyetçi, laik yaklaşımlara karşı 
dinci gerici tezlere dayanarak açık bir ideolojik-siyasi 
mücadele yürütmektedir.

Milletvekillerini, belediye başkanlarını, gazetecileri, 
eleştiren herkesi cezaevlerine gönderen, ana muha-
lefet partisi başkanını kurşun, saldırı, linç ile tehdit 
eden; gerçekleri tahrif ve toplumu dini inançlar üze-
rinden manipüle ederek sömürü ve rant düzenini en 
uç noktalara vardıran bir rejim değişikliği söz konusu-
dur. Bu tek kişi egemenliği, tarihsel olarak geride kal-
mış bulunan saltanat özlemiyle iç içedir.

Cumhurbaşkanlığı/başkanlık rejimi ile Türkiye’nin 
“uçuşa geçeceğini” söyleyenler ülkemizi felaketlere 
doğru uçuruyor. Kendilerinin “sessiz devrim” dediği 
bir karşı-devrim, bir felaketler rejimi söz konusudur.
Cumhuriyet karşıtlığı ve saltanat-hilafet-şeriat öz-
lemleri ülkemiz ve halkımızın yoksullaştırılması, bas-
kı ve şiddet politikaları eşliğinde gündeme geliyor.

Siyasal İslamın totaliter karanlığı ile kapitalizmin 
yeni tip faşizmler yönelimi, bu iktidarın şemsiyesi al-
tında uyum ve kaynaşma içindedir.

Bildiğimiz gibi bütün bu değişim-dönüşüm sürecine 
itiraz eden halk muhalefeti ve TMMOB’miz yasa/
mevzuat düzenlemeleri ve her türlü antidemokratik 
uygulama ile etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Ancak 2009 Tekel direnişi, 2013 Gezi direnişi, 7 Ha-
ziran 2015 seçimleri hezimeti, başından beri hileli ve 
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sonuçları itibariyle gayrimeşru olan 2017 referandu-
mu ve 2018 genel-2019 yerel seçim sonuçları, sayısız 
emekçi halk direnişi ile kadınların mücadelesinde gö-
rüldüğü üzere Türkiye bu istibdat rejimine teslim ol-
mayacaktır. Bizim yerimiz, safımız burasıdır. Safımız 
halk egemenliği, eşitlikçi, sömürüsüz, laik, bilimin 
aydınlattığı ve geliştirdiği üreten, kalkınan, barış ve 
kardeşlik içindeki bir Türkiye ve dünya mücadelesidir.

Sevgili Meslektaşlarım,

Bildiğimiz üzere bütün Baroların itirazlarına karşın 
yapılan Avukatlık Yasası değişikliği ve diğer bazı ya-
salarda yapılan değişikliklerle iktidar, 2009 yılından 
beri gündeminde bulunan kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının mevzuatını değiştirme yönün-
de önemli bir adım attı.

Yine bildiğimiz üzere son yıllarda TMMOB’den görüş 
alınmadan, hiçbir değişiklik talebimiz olmadığı halde 
birkaç defa TMMOB Yasası değişikliği girişimi gün-
deme geldi, taslaklar hazırlandı.

Bu noktada TMMOB’yi ve Odalarımızı dönüştürme 
çabasının kamu yararının tasfiyesi girişimleri kapsa-
mında gündeme geldiğini en başta belirtmek gerekir. 

Kamu idari yapısında yıllardan beri gerçekleştirilen 
piyasacı otoriter dönüşümlerle birlikte kamusal üre-
tim, hizmet ve denetimlerin tasfiyesi ile mevzuatımız-
da yapılmak istenen değişiklikler doğrudan bağlantı-
lıdır.

Anayasa’da kamu tüzelkişilikleri olarak tanımlanan 
meslek örgütlerimizin mevzuatında yapılmak istenen 
değişiklikler, kamusal mesleki denetim fonksiyonları-
mız ile özerk yerinden yönetim kuruluşu hüviyetimi-
zin yok edilmesine yöneliktir.

İktidar böylece üst Birliğimiz TMMOB ve Odaları-
mız ile mühendislik, mimarlık, şehir planlama alan ve 
hizmetlerini piyasa işleyişine doğru yönlendirmeyi, 
taşeronlaştırmayı, demokratik yollarla ele geçirile-
meyen Odalarımızı bölerek, azınlıktaki yandaşlarına 
açarak usulsüzlük ve kuralsızlaştırmalarla işleyen 
rant düzeni önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor.

Bu açıdan barolara yönelik yapılan düzenleme bizler 
için uyarıcı olmalı ve gerekli hazırlıklarımızı bütün 
örgütümüzde yapmalıyız. Genel kurul sonrası yeni 
çalışma döneminin en acil görevlerinden biri budur.

Mesleki sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirmek 
için, örgütlülüğümüzü güçlendirici, saldırılara karşı 
birlik içinde hazırlıklı olmayı, mesleki uygulama ve 
kamusal hizmet niteliğimizi yükseltmeyi sürekli gün-
demimizde tutmalı; meslek alanlarımız üzerinden si-
yaset yapmaya cesaretle devam etmeliyiz.

Odamızın siyasi iktidarların tasarruflarını bilimsel 
teknik ölçütler ve kamusal-toplumsal-mesleki yarar 
süzgecinden geçirmeye dayanarak ülkenin en karan-
lık dönemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan geri 
durmadığı bizlere rehber olmalıdır.

Bundan sonra da hiçbir siyasi gücün arka bahçesi ol-
mayan bu bağımsız tutum ile örgütsel varlık ve ilkele-
rimizi koruyan duruşumuzu uyum içinde sürdürmek, 
örgütlülüğümüzün devamını her koşulda sağlamakla 
yükümlüyüz. Genel kurulumuzun bu yöndeki irade 
beyanı son derece önemlidir.

Değerli Arkadaşlar,

Sizlere sunulan ve birazdan OYK Sekreteri Elif Öz-
türk arkadaşımız tarafından sunumu yapılacak olan 
47. Dönem Çalışma Raporunda yaptığımız çalışmala-
rı ayrıntılı olarak göreceğiz.

Zamanımızı değerlendirmek için bu konulara girme-
yeceğim ancak gönül rahatlığıyla söylemeliyim ki; 
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak, 
geçen iki yılda da emeğe, bilime, mühendisliğe, sana-
yileşmeye ve kalkınma gerekliliklerine dayanarak ça-
lıştık.

Ülkemiz, bölgemiz ve dünyada yaşanan birçok olum-
suzluğa karşı mücadele ettik.

Oda çalışmaları ve meslek alanlarında ülke, kamu, 
toplum yararını savunmayı ana ilke olarak benimse-
dik.

Düzenlediğimiz etkinliklerde meslek çıkarları, ülke-
mizin demokratikleşmesi ve kalkınması için somut 
çalışmalar yaptık.

On yıllardır emek vererek büyütülen demokratik 
mevziimizi; Odamız ve TMMOB’nin geleneksel cum-
huriyetçi, demokratik, laik, yurtsever, barışçı, eşitlikçi, 
özgürlükçü, kamu-toplum yararı eksenli çizgisini has-
sasiyetle koruyarak yola devam ettik.

Halk, kamu, ülke, meslek-meslektaş yararı ilkesini 
ana eksen olarak kabul eden; mesleki ve demokratik 
mücadeleyi, birini diğerinin önüne koymadan bütün-
lüklü bir şekilde yürüten çalışma anlayışımızın sürek-
liliğini sağladık.

Ülkemizde tahakkümü kurulmak istenen gerici-faşist 
rejimin uygulamalarına karşı kararlılıkla kamu yararı, 
demokrasi, halk egemenliği ve laiklik demeye devam 
ettik.

TMMOB çatısı altında tüm demokratik eylemlilikler-
de halkımızın direnci ile birleştik.

Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte örgütsel bü-
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tünlüğümüzü, üyelerimizi ve çalışanlarımızı koruyucu 
bir çerçevede çalışma düzenimizi tamamen değiştir-
dik. Şubelerimiz, üyeler ile iletişim kurarak dayanış-
ma çabası içine girdiler. Çevrimiçi teknik söyleşiler 
düzenledik. Birçok üye ve Şubemiz, sağlık emekçileri 
ile dayanışma ve acil maske-siperlik gereksinimi için 
üretimler yaptılar.

Şeffaf olmayan, kötü yönetilen bu süreçte insanların 
canlarını yetersiz bireysel önlemlerle piyasanın insaf-
sızlığına bırakan, sermaye güçlerini destekleyen poli-
tikalar egemen oldu. Bu nedenle salgına karşı izlenen 
ve izlenmesi gereken politikaların değişik yönleri ile 
gündemimizdeki bazı önemli konulara dair ilk günler-
den itibaren birçok açıklama yaptık.

Salgının ilk günlerinde oluşturduğumuz Teknik Ku-
rulu dokuz meslek kuruluşu ve hekim dostlarımızın 
katılımıyla İklimlendirme Teknik Kurulu’na dönüş-
türdük ve salgına karşı mesleki teknik önlem çalış-
maları yapılmasına öncülük ettik. Ülkemizin bugünü 
ve geleceğinin kamucu politikalar ve bu çerçevedeki 
eğitim, sağlık, kesintisiz sanayileşme, kalkınma hedef 
ve hamlelerine bağlı olduğunu vurguladık.

Oda Yönetim Kurulu olarak tüm bu çalışmalarda eme-
ği bulunan, bu zorlu dönemde TMMOB’nin boyun 
eğmez tutumunda özel bir yeri bulunan Birlik Baş-
kanımız Emin Koramaz’a, bütün çalışmaları birlikte 
yaptığımız şube yönetim kurulları üyeleri, il-ilçe, işye-
ri temsilcileri ve komisyonlarda görev alan üyelerimi-
ze, etkinliklerimizin düzenleme, danışma ve yürütme 
kurullarındaki değerlerimize, eğitim merkezi çalışma-
larımızı geliştiren Eğitim Çalışma Grubumuza, dizin-
lerde tekrar taranmaya başlayan Mühendis ve Makina, 
Endüstri ve Tesisat Mühendisliği Dergileri Yayın Ku-
rullarına, pek çok Oda Raporumuzun hazırlanmasın-
da emeği bulunan Enerji, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, 
Ulaşım Trafik Komisyonu ve tüm çalışma gruplarımı-
zın üyelerine, Covid-19 salgını üzerine oluşturduğu-
muz Teknik Kurul üyeleri ve İklimlendirme Teknik 
Kurulu’ndaki dost meslek örgütleri ve hekim dostları-
mıza, mesai arkadaşlarımız teknik görevlilerimiz, tüm 
Oda çalışanları ve görüşlerimizi halkımıza ulaştıran 
basın emekçilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Sevgili Arkadaşlar,

Yaptıklarımız kadar yapamadıklarımız ve eksik yap-
tıklarımız da oldu. Birkaçına değineceğim. Çalışma 
Programızda olan uluslararası ilişkiler konusunda 
fazla bir şey yapamadık, önümüzdeki dönemde eşde-
ğer örgütlerle ilişkilerin geliştirilmesi ve yurtdışındaki 
üyelerimizle ilişki mekanizmalarını kurmayı önümü-
ze bir ödev olarak koymalıyız.

Önceki genel kurulda Örgüt Kuruluş ve Yapısına iliş-
kin çalışma yapılması için bir görev verilmişti. Uma-
rım önümüzdeki dönemde bu çalışma tamamlanır. 

MMO örgütlülüğünü daha ileriye taşıyacak, günümüz 
ve öngörülebilir bir geleceğin ihtiyaçlarını karşılaya-
cak bir yapı oluşturmak durumundayız.

Akademik dergilerimiz dizinlerde taranmaya başlandı 
ancak uluslararası dizinlerde taranması ve tanınırlık-
larının artması için daha fazla çaba göstermemiz gere-
kecek. Asli görevlerimizin başlarında yer alan Mesleki 
Eğitimle ilgili çok yol aldık.

Ancak üniversite eğitiminin niteliğinin düştüğü bir 
ortamda başka birçok sorunla karşı karşıyayız ve daha 
çok yolumuz var diyebiliriz. Meslek ve meslektaş hay-
siyetini korumak ve mühendislik işlerinin ehil insan-
lar eliyle yapılmasını sağlamakla sorumluyuz.

Üye olmayan ehil arkadaşlara ulaşmak, üye olmaları-
na yönelik çalışmalar yapmak ve üyelerimizin en azın-
dan çalışacakları alanla ilgili eksikliklerini tamam-
lamalarına yardımcı olmalıyız. Önümüzdeki dönem 
yoğunlaşacağımız konulardan biri de budur.

Oda üyeliği, üyelere yönelerek Oda-Üye ilişkisinin 
güçlendirilmesi, araçların bu yönde çeşitlendirilme-
si, Oda aidiyetinin geliştirilmesi görevlerimizin ara-
sındadır. Üyesinin sahip çıktığı bir Odanın gücü çok 
önemlidir. Bu nedenle örgütlülüğümüze yönelik saldı-
rılara karşı üyelerin hareketlenmesi ve örgütlü üyeli-
ğin geliştirilmesi için çalışmalıyız.

Ayrıca belirtmek istiyorum; sadece bilmek yetmiyor, 
alternatifleri oluşturmak ve bunun için mücadele et-
mek gerekiyor. Bunun güzel bir örneğini Enerji Ça-
lışma Grubumuz verdi. Yıllardan beri hazırladığımız 
Türkiye’nin Enerji Görünümü ile en son Demokratik 
Enerji Programı bu açıdan güzel bir örnek oldu. Şimdi 
sıra bu konuda örgütümüz aracılığıyla kamuoyunun 
bilgilendirilmesi ve hayata geçirilmesi için mücadele-
dedir.

Sevgili Dostlar,

Yeni çalışma dönemimizde Oda ve TMMOB organla-
rında görev üstlenecek tüm arkadaşlarımızı yürekten 
kutluyorum. 

Yeni dönemde de meslek alanlarımızdan yola çıkarak 
doğru bildiklerimizi söylemeye ve bunun için müca-
dele edeceğimize inancımla genel kurulumuzun bir-
liğimizi ve direncimizi güçlendirmesini diliyor, sizleri 
saygıyla, sevgiyle, dostlukla selamlıyorum.

Yaşasın bağımsız, demokratik, eşitlikçi, özgürlük-
çü Türkiye ülkümüz.

Yaşasın Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.”
 

oDa meRkez Genel kuRulu



MMO Eskişehir Şube eskisehirmmoMmo Eskişehir eskisehirmmo eskisehirmmo MMO Eskişehir Şube

tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 11

oDa meRkez Genel kuRulu

ODA YöNETİM KURULU GöREv 
DAĞILIMINI YAPTI

22-23 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 48. Olağan Genel Kurul ve  Seçimlerinde seçilen 
Oda Yönetim Kurulu, 26 Ağustos 2020 tarihinde toplanarak görev dağılımını yaptı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 
22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan olağan 
genel kurulunda seçilen 48. dönem Oda Yönetim 

Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.Oda Yöne-
tim Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan görev dağılımın-
da Yunus Yener başkanlık, A. Selçuk Soylu başkanvekilliği, 
Elif Öztürk sekreterlik, Bedri Tekin saymanlık görevlerine 
getirildi.MMO genel kurulunda yönetim kurulunun di-
ğer üyeliklerine Harun Erpolat, Arife Kurtoğlu ve Özgür 
Demirtaş; yedek üyeliklere ise Selim Ulukan, Egemen 
Ceylan, Nazan Irmak, Zafer Öztürk, Mehmet Hakkı Yıl-
maz, Erhan İğneli ve Deniz Alp Yılmaz seçilmişti. Genel 
kurula sunulan Demokrat Mühendisler 48. Dönem Oda 
Çalışma Programı Taslağı, Oda Yönetim Kurulu ve Da-
nışma Kurulu’nda görüşülerek karara bağlandıktan sonra 
MMO’nun yeni dönem çalışmaları programlı bir şekilde 
başlayacak.

48. DÖNEM ODA YÖNETİM KURULU:

Asıl Üyeler:
•BAŞKAN YUNUS YENER
•BAŞKAN VEKİLİ ABDULLAH SELÇUK SOYLU
•SEKRETER ÜYE ELİF ÖZTÜRK
•SAYMAN ÜYE BEDRİ TEKİN
•ÜYE HARUN ERPOLAT
•ÜYE ARİFE KURTOĞLU 
•ÜYE ÖZGÜR DEMİRTAŞ
Yedek Üyeler:
•ÜYE SELİM ULUKAN  
•ÜYE EGEMEN CEYLAN
•ÜYE ZAFER ÖZTÜRK
•ÜYE NAZAN IRMAK
•ÜYE DENİZ ALP YILMAZ
•ÜYE ERHAN İĞNELİ
•ÜYE MELİH MEHMET HAKKI YILMAZ

ONUR KURULU

Asıl Üyeler:
•MEHMET SELÇUK GÖNDERMEZ
•NERGİZ BİLGİN
•SADETTİN ÖZKALENDER
•RIZA ERHAN KUTLU
•ZAFER GÜZEY
Yedek Üyeler
•AHMET TURAN DÖRTDEMİR
•TEFİK DEMİRÇALI
•OSMAN SERTER
•MEHMET ÖZSAKARYA
•İBRAHİM MART

 
DENETLEME KURULU

Asıl Üyeler:
•ERDAL TAŞ
•HÜSEYİN KAYA
•HÜSEYİN DİNCER
•OSMAN ÇAKIL
•FİKRET ÇARAL
•ZEKİ BARAN
•OĞUZ KEPEZ
•ESRA ELİTAŞ
•AHMET İLBAŞI
•AYDIN GÜÇKIRAN
•ALİ ALUÇ
•TAYFUN ÇAYLAN
•GÜLTEKİN KESKİN
•ADİL KESTEN
•GÜRSEL YAYLA
Yedek Üyeler
•HÜSEYİN KALANTAR
•İSMAİL ODABAŞI
•TAŞKIN KOÇAK
•GÜNER MUTLU
•İBRAHİM EMRE ŞENYER
•SİNAN ÖZTEMEL
•FATİH ÇİMEN
•İBRAHİM ÖZÇAKIR
•METİN DAĞISTANLI
•MAHMUT KÖSE
•SULTAN ARSLAN
•ZEKAİ ŞAHİN
•HALİT TATLISU
•HALUK ALTAY
•ALİ DOĞAN COŞGUN

TMMOB YÖNETİM KURULU

•EMİN KORAMAZ
•TEVFİK PEKER
•HÜSEYİN ATICI

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

•BATTAL KILIÇ

TMMOB DENETLEME KURULU

•İLTER ÇELİK
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HaVaCılık kÖŞeSİ

COvID-19 UN DÜNYA SİvİL HAvACILIĞINA 
ETKİSİ DOÇ. DR. MELİH CEMAL KUŞHAN 
ESOGÜ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BöLÜMÜ 

Aslında daha konuya girmeden hızla böyle karam-
sar bir başlangıç yapmak istemezdim.  Ancak 
gerçekten de insanlık olarak üzerimize düşen gö-

revleri yapmazsak tüm değerlerimiz bir bir yıkılacak ve 
kendi sonumuzu kendimiz getireceğiz.  Bu gerçeğin en 
büyük kanıtlarından biri de Dünya Sivil Havacılık Sek-
törünün hızla bir batağa saplanmasıdır.  

Sadece bir virüs, Corona virüsü veya diğer adıyla 2019 
versiyonu olan COVID-19 yıkılmaz denen bir sektörü, 
sivil havacılık sektörünü hallaç pamuğuna çevirmiş du-
rumdadır.  Bu makalemizde bu duruma nasıl gelindiğini 
daha doğrusu hangi noktalara gelindiğini ele alacağız.  

En son tahminler, Dünya planlı yolcu trafiği üzerine ola-
sı COVID-19 etkisinin şöyle olacağını göstermektedir:

Özellikle Mart 2020 den beri her sektörde olduğu gibi Sivil Havacılık Sektöründe 
de COVID-19 un olumsuz etkisi çok büyük olmuştur.  Sivil Havacılık Sektörünün 
dünyadaki en büyük cirolu sektör olduğunu düşünürsek, zincirleme olarak hızla 

yayılan olumsuzluklarda bu sektörün etkisi çok büyük olmuştur.  Maalesef geriye 
dönüş ise çok zor olacak ve uzun yıllar alacaktır.  Tabi böyle bir dönüş gerçekle-

şirse.  Aşağıdaki grafikte Avrupa’nın belli başlı havayolları için 2019 Martına göre 
2020 Mart’ındaki düşüşe bakarsak olayın ciddiyetini daha da anlayabiliriz.

2020 yılının tamamı (Ocak - Aralık)
n Havayolları tarafından kullanılan koltuklarda % 
49 ila % 51 arasında değişen genel azalma
Genel yolcu sayısında 2.766 milyon ile  2.921 milyon 
arası azalma
n Yaklaşık. Havayollarının brüt yolcu işletme ge-
lirlerinde 372 ila 393 milyar ABD doları potansiyel 
kayıp
2021 yılının ilk çeyreği (Ocak-Mart)
n Havayolları tarafından kullanılan koltuklarda % 
24 ila % 44 arasında değişen genel azalma 
n Genel yolcu toplamında 374 ila 626 milyon kişi 
azalma
n Yaklaşık olarak havayollarının brüt yolcu işletme 
gelirlerinde 55 ila 89 milyar ABD doları potansiyel 
kayıp.
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HaVaCılık kÖŞeSİ
Bu değerler sadece tahmin olmakla beraber gerçek etki-
ler, salgının süresine, büyüklüğüne, kontrol altına alma 
önlemlerine, hava yolculuğu için tüketicinin güven de-
recesine ve ekonomik koşullara, vb. etkilere bağlı ola-
caktır.

Ancak görüldüğü kadarıyla sivil havacılık endüstrisinin 
sürdürebilirliği, sıklaşan seyahat kısıtlamalarıyla artan 
hava yolculuğu talebindeki büyük düşüşten ciddi şekilde 
etkilenmiştir. Pandeminin en önemli ekonomik etkisi, 
uçuş sayılarının pandemi öncesi seviyelere gelmemesi 
riskini arttırması ve yakın vadede hava taşımacılığı ağı-
nı etkileyerek endüstri için likidite ve işletme sermayesi 
açıklarını arttırmasıdır.

Aslında en son ICAO (Uluslar arası Sivil Havacılık Ör-
gütü) raporu, iki potansiyel senaryoyu tanımlar.  Bunlar;  

V-Şekilli senaryo, yani kısa bir daralmanın ardından 
hızlı ve sorunsuz bir toparlanmanın izlediği normal re-
sesyon şeklini takip eder. Bu en iyimser senaryodur ve 
havayolları tarafından sunulan koltuk sayısının azalma-
sı (% 38’den% 55’e), yolcu sayısının azalması (861’den 
1.292 milyona) ve havayolları için brüt işletme gelirle-
rinde potansiyel bir kayıp (yaklaşık 151 ila 228 milyar 
ABD Doları) anlamına gelir.

U-Şekilli senaryo, sağlam bir büyüme trendine dön-
me olasılığı ile birlikte uzun süreli daralmayı ve yavaş 
toparlanmayı gösterir.  Bu ise gösterilen en karamsar 
senaryodur.  Diğer bir ifade ile “havayolları tarafından 
sunulan koltuk sayısının daha da azalması (% 48’den% 
71’e), yolcu sayısının azalması (1108 ila 1.524 milyon) 
ve havayolları için brüt işletme gelirlerinde daha yüksek 
potansiyel kayıp (yaklaşık 194 ila 269 milyar)” şeklinde 
bir senaryodur.

COVID-19’dan sonra uçmaya olan güvenin azalması, 
sivil havacılık endüstrisinin yenilenmiş müşteri deste-
ği kurması gerektiği anlamına geliyor. Seyahatin sosyal 
mesafe kurallarına göre gerçekleşmesi gerekecek ve 
havayollarının daha yüksek düzeyde temizlik sağlama-
sı gerekecektir. Ancak COVID-19’un etkileri, önceki 
salgınlardan farklı olacaktır. Uluslararası Hava Taşıma-
cılığı Birliği’ne (IATA) göre, önceki hastalık salgınları 
(SARS, H1N1 ve MERS dahil) bir ila üç ay sonra zirveye 

ulaşmış ve salgın öncesi seyahat seviyeleri altı ila yedi 
ay içinde düzelmiştir.  

Diğer taraftan dünya sivil havacılık sektörü, giderek 
artan mali sorunların yanı sıra yasal anlaşmazlıklar 
ile başa çıkmak zorunda kalacak. Bu kapsamda hükü-
metler sivil havacılığın desteklenmesi için havayolu 
şirketlerine sübvanse etseler bile başta sektör firma-
ları arasında imzalanan anlaşmaların geleceği, kirala-
nan uçakların durumu gibi birçok sorunun çözülmesi 
gerekecektir. Bu hukuki sorunlar, finansal zorlukların 
yanı sıra havayolları ve diğer sektör firmaları için so-
run teşkil edecektir.

Sonuç olarak salgın, hem ülkemizde hem de uluslara-
rası sivil havacılık sektöründe mali krize ve şüphesiz 
çok çeşitli hukuki anlaşmazlıklara neden olacaktır. 
Ancak salgının etkilerinin hissedildiği bu günlerde 
devletlerin ve uluslararası kuruluşların desteği, birçok 
hukuki sorunun çatışmaya dönüşmeden çözülmesine 
yardımcı olacaktır.

Yararlanılan Kaynaklar

1. ICAO, 2020, Effects of Novel Coronavirus (CO-
VID-19) on Civil Aviation: Economic Impact Analysis, Air 
Transport Bureau, Montreal, Canada
2. ICAO, 2020, Economic Impact of COVID-19 on 
Civil Aviation and the Form of Measures to Alleviate the 
Financial Distress, Air Transport Bureau, Montreal, Cana-
da
3. Bencivenga, I., 2020, Impact of COVID-19 on the 
Civil Aviation Industry, accesspartnership.com
4. ILO Sectoral Brief, 2020, COVID-19 and civil avi-
ation, ilo.org
5. Guliyeva, N., Sevinir, T., 2020, Effects of Finan-
cial Crisis Caused by Covid-19 Epidemic on Aviation Sec-
tor, kilinclaw.com.tr
6. REUTERS, 2020, Vietnam to stop considering 
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7. Fauvelle, L., 2020, COVID-19: 7 specific impacts 
on the future of the aviation sector, intotheminds.com
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Bilindiği gibi “Güzel Eskişehir’imiz” in onlar-
ca kendine has değeri vardır ve gerçekten de  
bu değerlerle Eskişehirimiz özdeşleşmiştir.  

Normal bir entelektüel düzeye sahip herhangi bir 
kişiye; Lületeşı, Bor, Masal Şatosu, Porsuk veya 
Çağdaşlık, Üniversite şehri, Açık Öğretim veya Yu-
nus Emre, Midas, Battal Gazi veya 1. Hava Jet Üssü, 
TUSAŞ Motor (TEI)  diye sorsanız size Eskişehir’i 
işaret edecektir. Görüldüğü gibi sadece Eskişehir’e 
has değerleri burada yazmaya kalkarsak sayfa yet-
meyecek.  Ancak Eskişehir çok önemli bir değeri-
ne ancak 31 Aralık 2019 tarihinde ulaşabildi.  Ve 
bu değerine aslında onlarca yıl önce kavuşması 
gerekiyordu.  Tarihte manidar aslında.  Sanki ar-
tık gecikmemeli yani 2020’ye kalmamalı dedirten 
bir tarih.  “Hiç olmazsa Eskişehirimiz bu değerine 
2019’da kavuşmuş olsun” dedirten bir tarih.  

Evet, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  (ESOGÜ) 
Uçak Mühendisliği Bölümü’nden bahsediyoruz.  
Ülkemizdeki en çok Uzay/Uçak/Havacılık Mü-
hendisini istihdam eden şehirlerden biri olan, diğer 
bir ifade ile Ülkemizin ilk havacılık kümelenme-
sinin (ESAC) şehri olan,  her iki yılda bir  odamız 
tarafından  düzenlenen “Ulusal Uçak Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği Kurultayı”na ev sahipliği yapan, 
odamızın bir alt gurubu olan UHUM MEDAK’ın 
(Uçak-Havacılık ve Uzay Mühendisliği Meslek 
Dalı Ana Komisyonu) beklide en aktif gurubunun 
olduğu şehir olan Eskişehir’in herhangi bir üniver-

sitesinde maalesef 31 Aralık 2019 tarihine kadar 
bir Uçak Mühendisliği Bölümü Bulunmamaktaydı.  
Bu tarihte YÖK tarafından alınan bir kararla, Eski-
şehir artık kendi mezunlarını da camiamıza kazan-
dıracak.

Eskişehir’in bu açığını göreve geldiği anda fark 
eden ESOGÜ Rektörü Prof.Dr. Kemal Şenocak, 
hızlı bir YÖK, TUSAŞ, ESAC ve Türk Hava Kuv-
vetleri ile görüşme programı gerçekleştirerek uy-
gun alt yapıyı hazırlamış ve bir an evvel  bölümün 
açılma çalışmalarını başlatarak bölümü açmıştır. 
Covid 19 pandemisi sebebiyle 2020/21 Eğitim 
Öğretim Yılı’nda öğrenci alamayacak olan bölüm 
%100 ingilizce eğitim verecek olup, ülkemizin ala-
nındaki 14. Mühendislik bölümüdür.  

Sonuç olarak,  Bölümün ilk öğretim üyeleri olan 
Prof.Dr. Melih Cemal Kuşhan, Dr. Öğr. Üyesi Feh-
mi Diltemiz ve Dr. Öğr. Üyesi Zafer Öznalbant 
atanma aşamasında olup,  üç öğretim üyesi de oda-
mızda yönetim kurul üyeliğinden  Ulusal Uçak Ha-
vacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayında bildiri 
sunumuna kadar birçok görevde bulunmuşlardır.  
Bölüm ilk öğrencilerini 2021 yılında yapılacak olan 
YKS sınavı ile 2021/22 Eğitim Öğretim Yılı’nda 
alacaktır ve artık Eskişehir’de diğer 13 adet Uzay/
Havacılık/Uçak mühendisi yetiştiren bölümlerin 
bulunduğu şehirler kervanına katılacaktır.  

ESKİŞEHİR BİR DEĞERİNE KAvUŞTU

Doç. Dr. Melih Cemal KUŞHAN 

HaVaCılık kÖŞeSİ
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YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI vE İŞ GÜvENLİĞİ

Yaşam güvenliği, günlük yaşamın her anında 
karşılaştığımız tehlikeleri en aza indirme 
düşüncesidir. 

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nca yapılan araştırma-
ya göre son 5 yılda yaklaşık 120.000 çocuk ev ka-
zası sonucu hastaneye getirilmiş ve yaklaşık 2000’i 
hayatını kaybetmiştir. Türkiye’de ev kazalarına iliş-
kin yapılan çeşitli araştırmalara göre tüm kazala-
rın %18-25’ini ev kazaları (ev ve bahçesinde olan) 
oluşturmaktadır. Nitekim 1990 yılında Ankara il 
merkezindeki hastaların %22.7’sini ev kazalarının 
oluşturduğu görülmüştür. İstanbul’ da 2001 yılında 
11 hastanede yapılan bir araştırmada acil vakaların 
1/3 ünü ev kazalarının ortaya çıkmıştır.

Düzenli istatistik tutulan İngiltere’de ise her yıl 
kaza nedeniyle gerçekleşen ölümlerin % 40’ı ev ka-
zaları kategorisindedir.

Çalışma ortamı haricinde kazaların ve tehlikelerin 
en çok olduğu alanlar evlerdir. Ev dışında ise trafik 
ve özellikle seyahat ve eğlence ortamları diğer teh-
likeli ortamlardır.

Takılma veya düşme nedeniyle meydana gelen ka-
zalar, evlerde yaşanan kazaların sayısal anlamda 
çoğunluğunu oluşturur.

Düşmelerin en tehlikelisi bir cisim üzerinden düş-
mektir. Yani bir kutu veya sandalye üzerinden düş-
mek, sırt ve kafamızı bir yere vurma riski en yüksek 
olan düşme şeklidir. Bu da felç ve ölüm dahil ciddi 
yaralanmalara yol açabilir.

Mutfak dolabının üst raflarından tencere alırken, 
perde takarken veya ampul değiştirirken mutlaka 
seyyar merdiven kullanmalıyız. Tabure veya san-
dalye üzerine çıkarak yapılan işlerde, öne doğru 
yöneldiğimizde altımızdaki sandalyenin dengesi-
nin bozulması çok olası bir durumdur. Böyle bir du-
rumda tamamen kontrolsüz şekilde sırt üstü düşer 
ve çevredeki diğer eşyalara çarparız.

Küçük ev eşyaları, takılıp düşmeye sebep olurlar. 

Özellikle ev terlikleri, üzerimizden çıkan kıyafetler 
veya kullanılıp bırakılan küçük ev aletlerine rahat-
lıkla takılıp düşebiliriz.

Kıyafetleri asmak veya bir sandalye üzerine atmak, 
hem daha temiz kalmalarını sağlar hem de takılma-
mızı engeller.

Küçük ev aletleri için ise mutlaka balkonda veya 
evin az kullanılan bir bölümünde alan oluşturmalı-
yız. Ortalıkta bırakılan küçük ev aletleri, hiç umma-
dığınız bir anda kaza geçirmemize sebep olabilir.

Duş ve küvetlerin ıslanınca kaymayan zeminden 
yapılmış olması çok önemlidir. Malzemeyi değiştir-
me şansımız yoksa duşta banyo terliği kullanmaya 
özen göstermeliyiz. Ayrıca duştan çıktıktan sonra 
bastığımız zeminler mutlaka kaymaz malzeme ol-
malıdır. Tahta veya havlu zeminler hem kaymayı 
önleyeceği gibi vücudumuzdaki ıslaklığı da alacak-
tır.

Ayrıca banyolarda en büyük genel eksiklik düşer-
ken tutunacak bir yer olmayışıdır. Banyoda özellik-
le duştan çıkarken tutunabileceğimiz bir alan oluş-
turmanız çok işimize yarayabilir.

Evin içinde veya apartmandaki merdivenler, ıslak 
olduklarında veya ayağımızda sadece çorap oldu-
ğunda kaymaya çok uygun zeminlerdir. İşyerlerin-
de, merdiven basamaklarında kaydırmaz bant bu-
lunması zorunludur. Bu uygulamayı evlerdeki sabit 
merdivenlere de uygulayabiliriz. Dekorasyon ürün-
leri satan mağazalarda, dekoratif veya gece parla-
yan kaydırmaz bantlar bulabiliriz. Böylece merdi-
venden inerken basamağın köşesine bastığınızda 
kayma ihtimalimiz neredeyse ortadan kalkmış olur.

Seyyar merdivenler de denge kurulması gereken 
malzemelerdir. Zaman içinde ayaklarının altında 
bulunan plastik aparatlar çıkar veya işlevini yitirir. 
Bu durumda merdiven dengede duramayıp sallana-
caktır. Bu gibi durumları engellemek için merdiven 
dengesini kullanmadan önce kontrol etmemizde 
fayda vardır.

İŞ Sağlığı Ve GüVenlİğİ
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17 AĞUSTOS 1999 MARMARA 
DEPREMİNDEN DERSLER ÇIKARILMADI!

Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener, 17 Ağustos 1999 
Marmara Depreminin 21. 
yıldönümünde bir açıklama 
yaparak yetkilileri deprem 
konusunda göreve çağırdı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminden Dersler 
Çıkarılmadı! Kamusal Mesleki Denetim, Yeterlilik, 
Eğitim ve Belgelendirmeye Dayalı Yeni Bir Yapı Üre-

tim ve Denetimi Modeli Benimsenmelidir. Türkiye’nin 
bir deprem ülkesi olduğu, toprakları, sanayisi ve baraj-
larının büyük kısmının aktif deprem kuşakları üzerinde 
yer aldığı ve deprem konusunun mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığı ile ilgili olduğu bilinmesine karşın bu di-
siplinler rant çıkarları için dışlanmaktadır. 1999 Mar-
mara ve Düzce depremleri sonrasındaki yapı denetimi 
düzenlemelerinde kamusal denetim gereği ile meslek 
odalarının önerilerinin aksine denetim ticarileştirilmiş, 
Yapı Denetim Yasası’nın kapsamı daraltılmış, kamu ya-
pıları denetim dışı tutulmuş; TMMOB’ye bağlı ilgili 
Odaların mevzuatla tanınmış görevleri içindeki mesleki 
yeterlilik, eğitim, belgelendirme, denetleme gereklilik-
leri dışlanmıştır. Depremle ilgili ülke sorunlarına ayna 
tutan, yaklaşık 340 bin yapının yıkıldığı ve hasar gördü-
ğü, on binlerce yurttaşımızın yaşamını kaybettiği 1999 
Marmara Depreminden hiçbir ders alınmadığı; Deprem 
Şurası, Ulusal Deprem Konseyi gibi oluşumların devre 
dışı bırakılması; sorunlu mevzuat düzenlemeleri, kentsel 
dönüşüm programlarının ranta yönelik olması, bütün ül-
kenin imara açılması ve sonraki depremlerde de oluşan 
sosyal yıkım tablosu ile tekrar tekrar görülmüştür.

Marmara Depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine karşın 
ülkemiz depremlere hazırlıklı değildir. Yer seçimi, yapı 
tasarımı, üretimi ve denetiminde bilimsel ve bütünlüklü 
bir düzen yoktur. Sorunlu dolgu alanları, dere yatakları 
ve kıyılar imara açılmakta, her yere AVM’ler, gökdelen-
ler yapılmaktadır. Yanlış ulaşım politikaları, yanlış kent-
sel dönüşüm uygulamaları, rant eksenli büyük projeler, 
su yatakları ile yeşil alanlar arasındaki bağların koparıl-
ması, sel-su baskınlarının artışı, ısı adalarının oluşması 
gibi olgular depremlerin yıkıcı etkilerini artırmaktadır. 
Bu sorunlara, depremlere dayanıklı yapı stokunu artır-
ma gerekliliğini gözetmeksizin yapılan son imar affı ve 
depremlerde toplanma yerleri olan alanlardaki hızlı ya-
pılaşma da eklenmiştir.

Bu noktada yapılması gerekenleri önemle belirtmek 
belirtmek isteriz:
bDepremlere karşı önlemler bütünlüğü, güvenli 
yapılaşma, halkın sağlıklı yaşam ve doğal çevre hak-
kı için piyasacı, rantçı, kamusal denetimi yok sayan 
yaklaşımın reddedilmesi gereklidir.

bYapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ilgi-
li bütün kurum-kuruluşların katılımıyla oluşturulmalı; 
imar, yapı, dönüşüm alanları, yapı denetim ve afet yasaları 
TMMOB ve ilgili Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin 
katılımıyla düzenlenmeli; bu kuruluşlar mevzuat süreçle-
rinin asli unsurları olarak tanınmalıdır.
bYapı Denetim Yasası’nın ticari yapı denetim şirketi 
modeli yerine uzmanlık ve etik niteliklere sahip yapı de-
netçilerinin etkinliğini ve meslek odalarının sürece etkin 
katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve 
denetim süreci modelinin benimsenmesi gerekiyor.
bMarmara Depremi sonrası yapılan incelemeler oluşan 
kayıpların yüzde 80’e varan kısmının taşıyıcı sistemlerin 
gördüğü zarara bağlı olarak tesisatlarda oluşan hasarlar 
nedeniyle meydana geldiğini göstermiştir. Bu nedenle 
konut, sanayi, enerji, ulaşım vb. birçok alanla bağlantılı 
tesisat/mekanik tesisat sistemlerinin depremler ve diğer 
afetlerde taşıdığı önem itibarıyla bina ve doğal eki meka-
nik tesisatının tasarım, üretim ve bakımında üretenler ve 
denetleyenler MMO tarafından belgelendirilmiş konunun 
uzmanı mühendisler olmalı, bu husus bütün yasal düzenle-
meler ve Yapı Denetimi Yasası’nda yer almalıdır.
bEndüstriyel tesislerin güvenlik ve birbirlerine yakınlık-
uzaklık mesafeleri konusunda gerekli çalışmalar yapılarak 
standart ve gerekli koşullar imar mevzuatına yansıtılmalı; 
sorunlu alanlar “yapı yasaklı alan” ilan edilmelidir.
bOkullar, hastaneler başta olmak üzere kamu yapıları-
nın depreme karşı güvenli olup olmadıklarının konunun 
uzmanı mühendisler tarafından tespitine yönelik çalışma-
larda TMMOB’ye bağlı ilgili Odalar mutlaka yer almalıdır.
bDoğalgaz, elektrik, ısıtma kazanları, jeneratörler ve gaz 
tesisatları için erken uyarıcı ve gaz/akım kesici sistemler 
uygulanmalı, denetimleri meslek odalarınca yürütülmeli-
dir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Başkanı
MAKINA 16
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Oda Yönetim Kurulu Başka-
nı Yunu Yener, 30 Ağustos 

Zaferi’nin 98. yıldönümü ve 
1 Eylül Dünya Barış Günü 

nedeniyle bir basın 
açıklaması yaptı.

Emperyalist İşgale Karşı Kazanılan 
30 Ağustos Zaferi Kutlu Olsun!

Ülkede, Bölgede, Dünyada Barış!  

Ülkemizin bağımsızlığının yolunu 
açan 30 Ağustos Zaferinin 98. yıldö-
nümü ve 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayı-

sıyla belirtmek isteriz ki; ülkemizin bağımsızlığı ve 
dış politikada izlememiz gereken yol açısından ol-
sun, içinde yer aldığımız bölge ve dünya açısından 
olsun barışçı politikalara ihtiyaç acil bir gereklilik-
tir. Çünkü ülkemiz emperyalizme yaklaşık 70 yıldır 
bağımlıdır ve bu bağımlılık her geçen gün daha da 
artmaktadır. İktidarın dış politikasının sınırları/
dur-durak noktaları esasen emperyalizm tarafın-
dan belirlenmekte, böylece bağımlılık ağı daha da 
pekişmektedir. Şu an Yunanistan ile yaşanan sıcak 
gerilim de böylesi çıkmaz bir ağ içindedir. Diğer 
yandan iktidarın dış politikasının ülke içi  toplum-
sal muhalefeti baskı altında tutmak için militarist 
bir tarzda yürütüldüğü de bilinmektedir. Bu neden-
le 98 yıl önce yolu açılan bağımsızlığın tekrar kaza-
nılması ve halk egemenliğinin tesisi görevlerimizin 
başında gelmektedir.

Emperyalizm dünyaya yalnızca yıkım, sömürü ve 
yoksullaşmayı dayatıyor. Emperyalist müdahale ve 
işgaller ile birçok ülke yönetiminin toplumsal tep-
kileri şiddetle bastırmaları halkların yaşamına kit-
lesel kırım, göç dalgaları ve kuşaklar boyu sürecek 
acılar şeklinde yansıyor. Başta eski Yugoslavya, Af-
ganistan, Irak, Libya, Suriye, Yemen, Filistin olmak 
üzere birçok ülkede emperyalist güçler ve işbirlik-
çilerinin yol açtığı yıkıcı sonuçlar gözler önündedir.
Ülkemizde Kürt sorununun kangren durumu, 
Türkiye’nin Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’de em-
peryalizm ve iktidar tarafından içine itildiği durum, 

bölgemizdeki emperyalist işgaller, dünyada nükleer 
silahlanma ve genel savaş olasılıkları, barışçı politi-
kaların önemini ortaya koymaktadır. Türkiye’nin iç 
ve dış politikası ile ülke içi atmosferin militarizmle, 
milliyetçilikle, siyasal İslam ve İhvancılıkla belir-
lenmesi ve Kürt sorununda sergilenen baskı ve şid-
det derin acılara, toplumsal yarılmalara yol açmak-
tadır. Halkımız ve bölge halkları her gün şiddet/
savaş ortamının etkisi altındadır. Bu nedenlerle 
“savaşlara hayır”, “ülkede, bölgede, dünyada barış” 
demek ve bunun için mücadele etmek gerekir.

30 Ağustos Zaferinin 98. yıldönümünde acil gerek-
sinimimiz bağımsızlık, demokrasi, barış, kardeşlik, 
emekten yana politikaların egemen olduğu başka 
bir Türkiye ve başka bir dünyadır. Odamız bu doğ-
rultuda emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halkla-
rın birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya; eşitlik, 
özgürlük, laiklik, adalet ve hukukun üstünlüğü te-
melinde bir arada yaşamın hâkim olacağı demok-
ratik bir Türkiye mücadelesinde yer almaya devam 
edecektir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Başkanı

30 AĞUSTOS ZAFERİ KUTLU OLSUN! 
ÜLKEDE, BöLGEDE, DÜNYADA BARIŞ!
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Kendinizden ve eğitim hayatınızdan söz eder misiniz?

Ben Mehmet Orhan Özen. Babamın PTT Müdürü 
olarak görev yaptığı Emirdağ’da 5 Haziran 1952 
tarihinde dünyaya geldim. İlköğrenimime Emir-

dağ Mithatpaşa İlkokulunda başladım. Sırasıyla Konya 
Cihanbeyli, Van Erciş ve Nazilli’de ilkokul öğrenimimi 
tamamladım. Ortaokul ve lise öğrenimimi Nazilli’de ta-
mamladıktan sonra 1972 yılında Ege Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’ne 
başladım. 1977 yılında Makina Mühendisi olarak mezun 
oldum.

1984 yılında Sevgi Özen ile evlendim. Ahmet ve Can is-
minde iki çocuk babasıyım.

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Türk Sa-
nat Müziği Korosu’nda aktif olarak görev aldım. 
Şu anda Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi 
Bakım ve Demokratik Haklar Komisyonlarında görev 
almaktayım.
              
Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?

Çocukluk hayalim olan bu mesleği ülkeme daha iyi katkı 
sağlamak için seçtim ve bu seçimimden bir an olsun piş-
manlık duymadım.

Meslek hayatınızda nerelerde çalıştınız?

Göreve ilk, Nazilli Belediyesi mekanik atölyesinde başla-
dım. Vatani hizmetimi Diyarbakır’da 7. Kolordu Komu-
tanlığı İnşaat Emlak Müdürlüğü’nde Yedek Subay Kont-
rol Mühendisi olarak yaptım. Askerlik görevim sırasında 
mesleki olarak inşaat tesisat, hakediş ve ihale şartname 
hazırlamada bilgi sahibi oldum. Vatani görevimi tamam-
ladıktan sonra Aydın ili Atça beldesinde bulunan Jantsa 
Jant San. A.Ş.’de mühendis olarak bir süre görev yaptım. 
1981 yılında Etibank Elazığ Ergani Bakır İşletmelerinde 
Makina Mühendisi olarak göreve başladım ve bu işlet-

mede Makina İkmal Başmühendisliğine veka-
let ettim. Bu sırada yedek malzeme ambarları 
ile ilgilendim ve mesleki olarak stok takibi 
konusunda bilgi sahibi oldum. 1983 yılında 
tayin olduğum Eskişehir ilinde bulunan Eti-
bank Kırka Bor İşletmesinde I. Bor Türevleri 
Fabrikasında bakım mühendisi olarak göre-
vime devam ettim. Sırasıyla Teknik Şef, Baş 
Mühendis, İşletme Makina Bakım Onarım 
ve İkmal Müdürlüğü görevlerinde bulundum. 
Bu süre zarfı içerisinde üç adet Boraks Penta-
Hidrat fabrikası mekanik kontrollüğü, bitmiş 
ürün paketleme tesisi, susuz boraks ergitme fı-
rını üretim sorumluluğu, kalsine tinkal üretim 
tesisi ve tek kademede Boraks Penta Hidrat 
üretim tesisi Ar-Ge çalışmaları görevlerinde 
bulundum. 2010 yılında 33 yıl 8 ay olan hiz-
met süremi tamamlayarak emekli oldum. Bu 
görevlerim sırasında mühendislik açısından 
altın değerinde mesleki bilgi ve tecrübelere 
sahip oldum.

Yaklaşık 34 yıl süren meslek ha-
yatında pek çok anı sığdıran Meh-
met Orhan Özen gençlere kendi-
lerine güvenmeyi, saygılı olmayı, 

iş emniyetine dikkat etmelerini ve 
çok ama çok çalışmayı öğütledi.

GENÇLERE MÜHENDİSLİĞİ 
CANI GöNÜLDEN öNERİRİM

MAKINA 18
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Gençlere bu mesleği önerir misiniz?

Canı gönülden öneririm. Bu mesleği severek, tüm zorluklarına 
göğüs gererek yaptıkları takdirde hayatlarının en zevkli yaşantı-
sını elde edeceklerinden şüphem yoktur.

Aile ve İş Hayatınız birlikte nasıl yürüdü. Sizin için çalışma hayatının 
zorlukları nelerdi?

1984 yılında evlendiğimde Kırka Bor İşletmesi’nde görev yap-
maktaydım. Eşim başka bir kurumda çalışmaktaydı. Bir süre 
sonra eşim aynı kuruma tayin oldu. İşletme lojmanlarında 
ikamet etmeye başladık. Aynı işyerinde farklı departmanlarda 
görev yaptık. Sabır ve karşılıklı saygı ile çalışmamda eşim bana 
destek oldu. Öyle anlar oldu ki bayram günlerinde bile çıkan arı-
zalara müdahale etmemiz gerekti ve evde bizleri bekleyen aile-
mizden uzak kaldık. Şu anda sokağa eşimle birlikte çıktığımızda 

İş hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?

İş hayatımda unutamadığım birçok anım 
vardır. Çamur pompası alımı için İngiltere’ye 
gittiğimiz fabrikanın önünde gönderde ay 
yıldızlı Türk bayrağımızın dalgalandığını 
gördüğüm an çok gururlandım. Bu fabrikadan 
aldığımız çamur pompalarının kurulumu ve 
sorunsuz olarak çalıştırılması sonucunda 
üretici firma yetkilileri tarafından şahsıma 
teşekkür plaketi verildi. Bu plaketin verilme-
sinin nedeni, üretici firmanın kullandığımız 
çamur pompasının kurulumunu şikayet aldığı 
müşterilerine örnek göstermesidir.

eski çalışanlarım benden fazla eşimin 
desteklerinden bahseder. Bu durum 
bana gurur verir. Çalışma hayatımdaki 
karşılaştığım zorlukları dert etmeyerek, 
çalışma hayatımı tamamladım.

Genç meslektaşlarınıza son sözleriniz...

Kendinize güveniniz. 
Birlikte çalıştığınız elemanlarınıza gü-
venin ve fikirlerine daima saygı gösterin.
Yorgunluk nedir bilmeyin.
Ortaya çıkaracağınız eserlerle övünün.
Amirlerinize karşı sevgi ve saygı duyun.
Doğru bildiğiniz konularda savunma 
yapmaktan çekinmeyin.
Çalışma sırasında kendinizin ve çalı-
şanlarınızın iş emniyetine dikkat edin.
Unutmayın meslekte başarılı olmanız 
ve yükselmeniz kendi çalışma ve gayre-
tinize bağlı.

MAKINA 19
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MAKINA 21

Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın Şubemize ve Odamı-
za daha kolay ulaşmasını sağlamak için hayata geçirdiğimiz 

"Makina Mobil" uygulamasını kullanabilirsiniz. 

Çeşitli üyelik hizmetlerine erişebileceğiniz, Şubemize ilişkin 
bilgilere, haberlere, çalışmalara ulaşabileceğiniz ve çeşitli ko-
laylıklar sunan Makina Mobil uygulaması kullana bilirsiniz. 

Uygulamayı, cep telefonunuzdan IOS işletim sistemi için: 
https://apple.co/2I8Bcp5, Android işletim sistemi için: 

http://bit.ly/2Gqyngl linklerinden indirebilirsiniz.

Uygulamayı indirmenizin ardından TC kimlik numaraları-
nız ve üye sicil numaranız ile giriş yapabilir, dilerseniz girişin 

ardından şifre değiştirme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

dİjİTAl odA
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MAKINA 23

»  Üyemiz Eralp Mustafa Aşık’ın annesi  31.07.2020 tarihinde,
» Üyemiz Semih Tısık’ın annesi  08.08.2020 tarihinde,
» Üyemiz Lütfi Dural’ın annesi 10.08.2020 tarihinde, 

 vefat etmiştir. Üyelerimizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO ailesi olarak paylaşıyor, 
 başsağlığı ve sabır diliyoruz.

vEFAT

  

HASTALIK » Şubemiz Personeli Murat Ulusoy’un annesi Melahat Ulusoy   
 02.07.2020 tarihinde,

» Şubemiz Personeli Vildan Ünlüoğlu 10.07.2020 tarihinde,

 geçirmiş oldukları rahatsızlıklar nedeniyle geçmiş olsun    
 dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.

Bizim Köşe

» Üyemiz Bülent Toksavul, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürü olarak atanmıştır. 

» Üyemiz Prof. Dr. Emin Kahya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kariyer   
 Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak atanmıştır. 

 Yeni görevlerinde başarılarının devamını dileriz. 
ATAMA

»  Şubemiz üyesi Erdinç Devecioğlu, Pelin Özkaya ile 15.08.2020 tarihinde,
»  Üyemiz Gamze Çolak, Adem Can Açıl ile 21.08.2020 tarihinde,
»  Üyemiz Fatih Karaduman, Gizem Sarıkaya İle 23.08.2020 tarihinde,
»  Üyemiz Nurettin Çengelcik’in kızı Sezin Çengelcik, Mehmet Mandacı ile   

 23.08.2020 tarihinde,
»  Üyemiz Prof. Dr. Emin Kahya’nın oğlu Emre Kahya, Ayça Yılmaz ile 29.08.2020  

 tarihinde,
 evlendiler.
 Çiftlere mutluluklar dileriz….

EVLİLİK
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MAKINA 24

FİZYOMER %20

Makina Mühendisleri Odası üye, personel ve birinci 
derece yakınlarına; Ayaktan Hasta Hizmetlerinden 
almış olduğumuz fark ücretlerinden %20 oranında 
indirim uygulanacaktır. (Muayene işlemlerinde Sağlık 
Bakanlığı’nın ilgili tebliği doğrultusunda SGK kapsa-
mında alınan 12 TL ‘den indirim hakkı yoktur.)

SGK’nın karşılamadığı hizmetlerde cari fiyatlarınız 
üzerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır. 
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri 
Odası’na bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanla-
rında bulundurmalıdırlar.

Adres: Sazova Mh. Doğanay Sk. No: 1
Tel:  0 222 2214040

LİFE DANIŞMANLIK YAŞAM 
KOÇLUĞU HİZMETLERİ 

%20

Makina Mühendisleri odası üyeleri ile birlikte getirdikleri 
yakınlarına;
Tüm Bireysel ve Kurumsal Hizmetlerde %20
Tüm Bireysel ve Kurumsal Eğitimlerde  %20
Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası`na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundur-
malıdırlar.

Adres:  Hoşnudiye Mah. 732. Sokak Bulvar 28 Kat:4 Daire:31 
Tepebaşı /Eskişehir
Gsm: 0 506 816 67 57

ÜYELERİMİZE İNDİRİM 
UYGULAYAN KURUMLARin

di
ri

m

in
di

ri
m

DKM DİALOG 
KOPYALAMA MERKEZİ

OPTİK BEYAZ
%10

%20

Makina Mühendisleri odası üyeleri, çalışanları ile; 
birlikte yanında getirdiği yakınlarına;

Proje Çekimi ve Çoğaltma Hizmetleri  %25
Matbaa Hizmetleri   %25
Reklamcılık Hizmetleri %25 indirim uygulanacaktır.

Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri 
Odası`na bağlı olduklarını gösteren üye kartını 
yanlarında bulundurmalıdırlar.

Adres: İstiklal Mah. Yeşiltepe Sok. No:3/A  Eskişehir 
Telefon: 0 222 230 43 27 

Makina Mühendisleri odası üyeleri, çalışanları ile; birlikte 
yanında getirdiği yakınlarına; Optik çerçeve ve Cam, Güneş 
Gözlüğü, Lens ürünlerde  %20  indirim uygulanacaktır. 
Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası’na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundur-
malıdırlar.

Adres: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad.   No: 11/D Eskişehir      
Tel: 0 222 232 22 87

MOR MASA OFİS MOBİLYALARI %20

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birinci dere-
ce yakınlarına; tüm ürünlerde ; %20 indirim.
Adres: Yunus Emre cad.No:45/3 Odunpazarı / 
ESKİŞEHİR
Telefon-Fax : (222) 246 05 65 
GSM                :  (532) 635 95 65
E-Mail            : mormasa@mormasa.com

EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM 
VE VİZE DANIŞMANLIĞI

%20

Makina Mühendisleri odası üyeleri ile birlikte getirdikleri yakın-
larına;

Yurtdışı Vize İşlemleri -Turist,Ticari, Ziyaretçi vizeleri için Edurota 
vize Dadanışmanlık ücreti üzerinden %25

Yurtdışı Dil Okulları - İngiltire’de Avustralya’ya kadar yurtdışı dil 
okullarının Eğitim Ücretleri Üzerinden  %12

Yurtdışı Yaz Okulları, Kampları (8-16 yaş grubu)-Herşey dahil 
paket fiyat üzerinden %5

Yurtdışı Sertifika/Diploma Programları-İngiltere’de 
Avustralya’ya kadar Okulların Eğitim ücretleri üzerinden              
%10

Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.

Adres: İsmet İnönü Cad. Arı aaprtmanı No:62 K:3 D:7 
Tepebaşı / Eskişehir (Kanatlı AVM Arkası) 
Telefon: 0 222 220 88 89

%20
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EĞİTİM NOKTASI YURTDIŞI EĞİTİM 
VE VİZE DANIŞMANLIĞI %15

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri 
yakınlarına;
Yurtdışı Dil Okullarında (Eğitim Ücretleri)    %5-10
Yurtdışı Üniversite Yerleştirilmelerinde  %15
Ticari ve Turistik Vize Başvurularında %10 indirimli
20 Hafta üzeri dil eğitimlerinde ISIC Öğrenci Kartı - Ücretsiz-

Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.

Adres: Kurtbay KURT / Eğitim Danışmanı
kurtbay@egitimnoktasi.com.tr
İsmet İnönü 1 Cad. No:62/11 Eskişehir/TÜRKİYE
Office: 90 222 230 6898 / Gsm: 90 555 827 3 827
www.egitimnoktasi.com.tr

ROOF GARDEN HOTEL
Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri 
yakınlarına indirim uygulanacaktır.  (Üyeler ödeme es-
nasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı olduklarını 
gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.)
Konaklama kapsamında KDV ve kahvaltı dahil Süite 

Oda için 299 TL, Üç kişilik oda için 219 TL,  Çift kişilik 
oda için 179 TL,  Tek kişilik oda için 129 TL fiyat uygula-
nacaktır. 

Adres: Roof Garden Hotel Büyükdere Mh. Sarılar Sok. 
No:4 Eskişehir / info@roofgardenhotel.com
Telefon: 0222 - 239 40 50

CETEMENLER %20
Makina Mühendisleri Odası üyelerine  %20 indirim  (İndirim 
sadece kırtasiye için geçerlidir.) Oda kimlik kartını gösteren 
oda üyeleri ve çalışanları ile birlikte yanında getirdiği yakın-
larına indirim uygulayacaktır.(Ödeme Esnasında)

Adres: Hoşnudiye Mh. Cengiz Topel Cd. No: 31/B ESKİŞEHİR
Tel: 0222 221 91 59  Fax: 0222 221 47 49 
info@cetemenler.com

İKİ EYLÜL ORTAK SAĞLIK ve 
GÜVENLİK BİRİMİ 

%20

Makina Mühendisleri odası üyeleri, çalışanları ile; 
birlikte yanında getirdiği yakınlarına;
İş Güvenliği ve Sağlığı  Hizmetlerinde   %20  indirim 
uygulanacaktır.
Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri 
Odası’na bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanla-
rında bulundurmalıdırlar.
Adres: Hoşnudiye Mah. Cengiz Topel Cad. No:41/C 
Tepebaşı/ Eskişehir 
Telefon: 0 222 233 33 97  
Fax: 0 222 233 3397 Cep: 0 530 548 28 67 
Web Adresi: ikieylulosgb.com 

     indirim

MAKINA 25

ÖZEL ANADOLU  HASTANESİ %20

Makina Mühendisleri Odası üye, personel ve birinci 
derece yakınlarına;

1. Muayene fark ücreti ile ayakta veya yatarak gerçek-
leştirilen tedaviler esnasında tüm tahlil, tetkik, ameliyat 
ve yatan hasta hizmetlerinde oluşan fark ücretlerine yıl 
boyunca %20 indirim uygulanacaktır. (ilaç,sarf malze-
mesi, dış doktor,onkoloji,doğum,sezaryen ve özel sigorta 
katılım payları hariçtir).
2.Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlemiş olduğu ve 
alınmasını zorunlu kıldığı devlete ait katılım payı muaye-
nelerde yasal zorunluluk gereği talep edilecektir. 
3.Check-Up paket tutarı üzerinden %30 indirim 
uygulanacaktır. 4.İndirimli sağlık hizmeti alabilmeleri 
için çalışan-üyelik kimlik kartı ya da kurum sevk kağıdı 
hazırlayacaktır. Hastalar söz konusu kimlik kartı ya da 
kurum sevk kağıdı ile müracaat etmeleri hainde indirimli 
sağlık hizmeti alabilecekledir. 
5.Randevularında öncelik sağlanacak ve rehberlik 
hizmeti verilecektir. 
Adres: Akarbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 55 
Eskişehir. 
TEL: 0222 221 48 48

ESKİŞEHİR DİL KOLEJİ %50

Makina Mühendisleri odası üyeleri ile birlikte 
getirdikleri yakınlarına;Eskişehir Dil Koleji  İngilizce Dil 
Eğitimi, Genel İngilizce %50, Çocuk İngilizcesi %50,
Taksitli İşlemlerde %40 indirim uygulanacaktır. Üyeler 
Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası’na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında 
bulundurmalıdırlar.

Adres: Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1.Cad   732. Sok 
No:44 Noora Plaza B Blok Kat:4 Tepebaşı-Eskişehir 
Tel: 0222 330 6 330  eskisehir@oxfordhousecollege.
com 



MMO Eskişehir Şube Mmo EskişehirMAKINA 20

tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi


