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SUNUM

Değerli meslektaşlarımız merhaba,

Ülkemizdeki iklim anomalileri ile
siyaset, ekonomi ve hukuk ortamlarındaki anomaliler büyük bir sarmal şeklinde,
sosyal, kültürel ve meslek hayatımızı deformasyona doğru sürüklüyor. Toplumdaki
kutuplaşma dayanılmaz ve anlamsız bir boyuta tırmanıyor. Ülkemizin uzun zamandır
yokuş aşağı hızla yuvarlandığını endişe ile
izliyoruz.

Seçim günü mühürsüz oyları geçerli
sayan bir YSK ve milyonlarca yurtdaşın itirazlarına rağmen bu hukuksuzluğu göz göre
göre teyit eden adalet sistemi olmuştur.
		
Ülkemizin iş gücünü ve parlak geleceğini “Anormal” bir lakayıtlıkla
“Kadrolaşmaya” kurban eden zihniyeti büyük bir öfke ile izlemekteyiz. Üniversiteleri
ve kurumları kendi vasıfsız aile fertlerinin
ve yandaş çığırtkanlarının çiftlikleri haline
getiren yöneticiler, ülkenin bilim ve teknoloji üretmesinin önündeki en büyük engeller haline gelmiştir.

Hukukun üstünlüğü Cumhuriyet rejiminin temel direğidir. Ancak ülkemizde
bu direk çok büyük bir yara almıştır. Bu durum neticesinde hukuksuzluğa ve adaletsizliğe direnen vatandaşlar Cumhuriyet’in bu
ana sütununu adeta omuzlamış yekvücut
Kadrolaşmanın da bir sınırı vardır,
payandası olmuştur.
adaletsizliğin de!

Adalet ve demokrasi isteyenler bunu
TMMOB, bu karanlık tünelden çıtoplumun tamamı için isterken, adalet ve kıncaya kadar, bunun karşısında durmaya
demokrasi istemeyenler mevcut duruma devam edecek.
itiraz edenlere her düzeyde saldırılarını
sürdürmektedirler.
Saygı ve sevgilerimizle...
Kavga etmeyi marifet zannedenler,
sadece kendi çıkarlarını gözetmekte ve ülkenin geleceğinin ipotek altına alınmasını
desteklemektedirler.
MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
HAKAN ÜNAL
Yönetim Kurulu Başkanı
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EĞİTİMLER

eğitimlerimiz
Meslek İçi Eğitim Merkezimizin Üyelerimize
yönelik planlı eğitimlerin ve çeşitli kurum ve
kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda
planlanan
eğitimlerin
gerçekleştirilmesine
Mayıs- Haziran aylarında da devam edildi.

Meslek İçi Eğitim Merkezimizin gerçekleştirdiği
eğitimlerimize katılan 20 üyemizin uzmanlık
alanı belgelendi. Teknik personel yetiştirmeye
yönelik düzenlenen eğitimlerimize katılan 75
kişi sertifikalarını aldılar.

MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİMİZ

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM
TARİHİ

EĞİTİMİN
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KATILIMCI
SAYISI

Şantiye Şefliği Semineri
Kursu

Oğuz KEPEZ
(Makina Mühendisi)

08-10 Haziran
2017

Eskişehir
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Şantiye Şefliği Semineri Kursu

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI
EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM
TARİHİ

EĞİTİMİN YERİ

KATILIMCI
SAYISI

Selçuk UNDU
(Makina Mühendisi)

06-07 Mayıs
2017

Afyon İl
Temsilciliği

22

22

LPG Otogaz
İstasyonları Taşıt
Dolum Personeli
(Pompacı) Kursu
LPG Otogaz
İstasyonları Taşıt
Dolum Personeli
(Pompacı) Kursu
Basınçlı Kaplar
Üzerine İş Güvenliği
Eğitimi

Selçuk UNDU
(Makina Mühendisi)

13-14 Mayıs
2017

Afyon İl
Temsilciliği

Ali BORUCU
(Makina Mühendisi)

24 Mayıs
2017

Hidrolik Platform
Eğitimi

Bünyamin BALÇIK
(Makina Mühendisi)

30-31 Mayıs
2017
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1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI

T

ürk İş, DİSK, KESK, TMMOB ve EBTO önderliğinde Sıhhiye Meydanı`nda yapılan 1 Mayıs
İşçi Bayramı coşkulu geçti.
Sakarya Caddesi 1 başında bir araya gelen sendikalar, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve yurttaşlar, kortej oluşturarak meydana
kadar yürüdüler. Alkış, ıslık, düdük ve davul zurna eşliğinde yürüyen işçiler, emekçiler sık sık slogan atarak
taleplerini ve tepkilerini dile getirdiler.
Sıhhiye Meydanı`nda kurulan sahnede ilk konuşmayı 1 Mayıs Tertip Komitesi üyelerinden Türk İş
İl Temsilcisi Necat Kılıç yaptı. 1 Mayıs`ın işçi sınıfının
mücadele ettiği kazanımlarıyla, kararlığıyla dayanışmasıyla anlamlı kıldığı bir gün olduğunu ifade eden Kılıç, "Biz insanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Taşeronda güvencesiz, kuralsız bir şekilde çalışarak ucuz iş
gücü olmak ve can vermek istemiyoruz. Bizler haram
lokma yemeden yaşam mücadelesi verenleriz. İnsanların huzur içinde kardeşçe yaşadığı bir dünya hayal
edenleriz. İnsanların hur içinde kardeşçe yaşadığı bir
dünya hayal edenleriz"dedi.
İşin, ekmeğin olmadığı yerde sosyal barışın da
olmayacağını ifade eden Kılıç, emeğin baştacı edildiği
demokrasinin her alanda geçerli olmasını istediklerini
vurgulayarak istemlerini dile getirdi.
1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan DİSK
Birleşik Metal İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Arı, 1
Mayıs`ın mücadelenin bayraklaştığı bir gün olduğunu
belirterek şunları söyledi:
"Kapitalizm insanlığı büyük bir karanlığa
mahkum ediyor. Emperyalist ülkelerin yöneticilerinden üçüncü dünya savaşı çığlıkları duyuluyor. Milyonlarca emekçi bölgesel savaşlardan kaçarak yurdunu
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terk etmek zorunda kalıyor. Sömürü derinleşiyor, çocuk işçilik artıyor. Güvencesizlik yaygılaşır. İşsizlik,
kriz dönelerinin rakamlarında seyrediyor. İş cinayetleri bitmiyor. Grevler erteleniyor. Bunlar bize 150 yıl
önceki koşulları dayatıyor. Bu karanlık tabloya son verecek bu azgın gidişe dur diyecek olanlar ise bizleriz,
yani emekçilerdir.
Diyoruz ki; kıdem tazminatlarımızdan elinizi
çekin. İşçi simsarlığı sevdasından vazgeçin. Sömürüyü
derinleştirme amacıyla esneklik dayatmalarından vazgeçin. İşçi cinayetleri durdurun."
Kürsüye KESK dönem sözcüsü olan gelen
Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, emekçiler olarak alana ‘Hayır`ları alarak geldiklerini söyledi. Uygulanmak istenen politika tutmadığını ifade
eden Alkan, " İşçiler ve emekçiler ortak talepleri etrafında birleşerek ‘hayır`ın sesini yükselttiler. Bugün
OHAL ve KHK`nın asıl hedefi işçi ve emekçilerdir. Bu
kadar yoğun saldırı karşısında sınıfsal duruş göstermeliyiz. Biz kamu emekçileri olarak; insanca yaşayacak
ücret ve çalışma koşulları istiyoruz, iş güvenliği ve güvenli bir gelecek için, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını ve siyasal özgürlük için
OHAL`ın kaldırılmasını, KHK`lerin iptal edilmesini
talep ediyoruz" diye konuştu.
Konuşmalardan sonra Grup Kibele`nin konserinde binlerce işçi türkülere birlikte eşlik ettiler.
Halay çeken işçi ve emekçi bayramını gönüllerince
kutladı. Sıhhiye Meydanı`ndaki mitinge CHP PM üyesi ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, CHP
Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı.
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IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Kurultayı’na katıldık

5-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında odamız adına Makina Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Sekretaryalığı’nda gerçekleştirilen IX. Ulusal Uçak, Havacılık
ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’na 6 Mayıs 2017 tarihinde Hezarfen Havacılık
ve Uzay Kulübü ile birlikte katıldık.

A

nkara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kurultayda düzenlenen Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Eğitimlerinin Nitelik ve Nicelik Yönünden
Değerlendirilmesi, Havacılık Alanında Ulusal Teknoloji Uygulamaları ve Deneysel Hava Aracı Geliştirme Çalışmaları konulu oturumları izledik. TMMOB,
MMO, MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, ilgili kurum
ve kuruluşlardan temsilciler ile birlikte yaklaşık 300
kişinin katılımıyla yapılan Kurultayda 8 oturum dü-

zenlenmiş ve 26 sunum yapılmıştır. “Havacılık Sektöründe Ulusal Yeterlilik ve Uluslararası Rekabet
Gücü, Havacılık Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Standardizasyon Konularında Ulusal Uygulamalar, Uçak,
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Eğitimlerinin Nitelik ve Nicelik Yönünden Değerlendirilmesi, Havacılık
Alanında Ulusal Teknoloji Uygulamaları ve Deneysel
Hava Aracı Geliştirme Çalışmaları” başlıklı oturumlar
ve Kurultay’da yapılan görüşmelerde ortaya çıkan aşağıdaki saptamaların kamuoyunun dikkatine sunulması
kararlaştırılmıştır.

IX. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ

Y

KURULTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ

eterli altyapısı oluşturulmadan yeni üniversiteler ve yeni bölümlerin kurulması, diğer mühendislik dallarında olduğu gibi hem Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin istihdamı açısından hem
de niteliğin çok önemli olduğu havacılık sektöründeki
firmaların faaliyetleri açısından önemli bir zafiyet doğurmaktadır.
Pek çok mühendislik alanını birleştiren, çok
disiplinli bir teknoloji gerektiren havacılık ve uzay sanayi için Ar-Ge zorunludur. Bu alanda yürütülen çalışmalar ayrıca birçok sanayi dalına veri teşkil etmekte ve
o dallarda itici güç yaratmaktadır. Sektörün gelişmesi
Ar-Ge çalışmalarına verilen önemle birebir bağlantılı olmasına karşın; sanayinin her kolunda olduğu gibi,
havacılık ve uzay sektöründe de Ar-Ge ayağı yetersiz
ve izlenebilirlik açısından sorunludur.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verileri-

ne göre ülkemizde faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı 453, toplam çalışan sayısı da 34 bin 294’tür. Mevcut
Ar-Ge merkezlerinin 30’u Savunma ve Havacılık sektöründe faaliyet göstermektedir ve Ar-Ge merkezlerinin toplam çalışanlarının yüzde 20’den fazlasının
Savunma ve Havacılık sektörlerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu verilerin bize gösterdiği şudur: Ülkenin
Ar-Ge’ye ayırdığı kaynakların genel kısıtlılığı bir kenara, havacılık sektörünün aldığı payın düşük olmasından ziyade planlama eksikliği ön plana çıkmaktadır.
Türkiye, bugün havayolu yolcu sayısında dünyada 11., Avrupa’da 3. sıradadır. Uçak trafiğinde de
Avrupa’da 5., dünyada 11. sıradadır. 2016 yılı itibarıyla
toplam uçak sayısı 540; yolcu sayısı 174 milyon, koltuk
kapasitesi 100 bin, kargo kapasitesi 1 milyon 759 bin
tona ulaşmıştır. Her geçen gün büyüyerek gelişen havayolu taşımacılığı pazarı gerçeğine karşın, toplumsal
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faydayı maksimum kılacak yatırımlar yapmak yerine
sektörün uluslararası sermayenin iştahını kabartmada
kullanılması tercih edilmektedir. Zira ulusal havacılığın simgesi olan Türk Hava Yolları artık hem özel şirket statüsündedir, hem yüzde 51’i “halka arz” yoluyla
özelleştirilmiş, hem de yüzde 49,12 kamu hissesi Varlık
Fonu’na devredilmiştir.
Yoğun talep ve imkânların olduğu bir pazarda
THY, yanlış yönetim anlayışı sonucu zarar ederken ve
pek çok uçağı kullanılmazken uçak alım ve kiralamalarına devam edilmiş, yani zarar göz göre göre katlanmıştır.
Benzer bir duruma havaalanlarında da rastlamaktayız. Ülkemizde aktif havalimanı sayısı 2003
yılında 26 iken bugün 55’e ulaşmıştır. Ancak yapılan
ve yapılması planlanan hava alanlarında baştan itibaren mevcut bulunan plansızlık, ilk başta göze çarpan
bir sorundur. İstanbul’da yapılmakta olan yeni havaalanından izlediğimiz gibi, doğal çevrenin tahribini de
içeren bir dizi ihlallerle bu hava alanları inşa edilmektedir. Doğal yaşam ortamlarının ve önemli su havzalarının yok olması ile sonuçlanacak; ekolojik, jeolojik
kriterler, zemin özellikleri, kazı ve dolgu alanları, kent
bilimi ve uçuş güvenliği açısından kabul edilebilir olmayan, yine rant öncelikli projeler hayata geçirilmektedir.
Başlangıçta yerli olarak kurulan özel sektöre
ait bakım onarım yenileme firmaları, yabancı firmalara satılmaya başlanmıştır. “Maliyetleri düşürme” gerekçesiyle, uçuş operasyonları, uçak bakımı ve yer bakım hizmetleri, kurumsal bünyeden çıkarılıp üçüncü
firmalara devredilerek deneyimli ve eğitimli personel
tasfiye edilmekte, uçuş güvenliği riske sokulmaktadır.
Ülkemizde havacılık sektöründe uçuş emniyetinin sağlanması hususu, bir kamu kurumu olan Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü’nün görevidir. Ancak Genel Müdürlük dokümanlarında nitelikli personel eksikliğinden bahsedilmektedir. Kurumda yeterli sayıda
mühendis istihdam edilmemektedir.
Ayrıca, son yıllarda özellikle balon işletmeciMAKINA
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liği alanında kazalar yaşanmakta, bu kazalarda ölümler meydana gelmektedir. Kimi zaman insan hayatına
mal olan bu hataların en önemli kaynaklarından birisi
denetim yetersizliğidir. Örneğin 2010 yılında 5 bin 221
olan havayolu denetimleri, 2015 yılında 4 bin 407’ye
gerilemiştir.
Birçok yıl rekor bütçesiyle öne çıkan, kamu
kaynaklarının oldukça bonkör bir şekilde aktarıldığı
alanlardan biri de kuşkusuz savunma sanayiidir. Bu
sektöre aktarılan kamu kaynağının büyüklüğü, kamuoyunun beklentilerini artırmaktadır. Savunma ve
havacılık sektörünün ciro büyüklüğü 4,9 milyar dolardır. Havacılık genelinde 191 bin, savunma ve havacılık
sektöründe çalışan sayısı ise 31 bindir ve bunun 10 bin
600’ü mühendis, 12 bin 700’ü teknik elemandır. Ancak
savunma ve havacılık sektöründen beklediğimiz, bütçe
büyüklükleriyle orantılı ürün ve mühendislik başarılarına henüz ulaşamamış durumdayız.
Ulaştırma alanında ülkemizin içerisine düşürüldüğü hazin durum, yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarının bir sonucudur. Ülkemiz ekonomisi yıllardır, yüksek oranlı borçlanma ve yoğun ithal
girdi kolaycılığının üzerine oturtulmuştur. Üretimyatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim politikaları almıştır. Özelleştirme uygulamalarıyla üretken
kamu kuruluşlarımızın büyük bir kısmı elden çıkarılmış, elde kalan az sayıdaki kuruluş da idari bütünlükleri parçalanarak, serbestleştirme uygulamalarıyla etkisizleştirilmiştir.
Bu tespitlerden hareketle aşağıdaki önlemlerin
ivedilikle uygulamaya geçirilmesi önerilmektedir:
Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisi yetiştiren üniversitelerimizdeki eğitim çağdaş bir yapıya
kavuşturulmalı, planlamacı bir anlayışla, toplumsal ve
sektörel gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve ülkenin
bilim ve teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan eğitim politikaları üniversitelerde yaşama geçirilmelidir. Üniversitelerdeki araştırma projelerine,
bu temelde gerçekçi destekler verilmelidir.
Uçak, havacılık ve uzay mühendisliği eğiti-
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mi vermek üzere açılacak yeni bölümlerin, temel akademik ve evrensel kriterlere uygun donanım-altyapıyla açılması sağlanmalıdır.
Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli ve teşvik
edilmelidir. Ar-Ge teşvikleri sadece vergi indirimine
yaramamalı, kamu ihtiyacı, sanayinin gelişimi ve sürdürülebilir sektörel gelişme ana ölçütler kabul edilerek, teşvik ve kaynaklar yapılacak ulusal ölçekli bir
planlamaya tabi kılınmalıdır.
Havacılık ve Uzay sanayiinin gelişmesi
için ayrılan ülkemiz kaynakları ister askeri, ister sivil
amaçlı olsun verimli kullanılmalı, kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalı, değişik kurumların benzer alanlarda
atıl yatırımlar yapmasının önüne geçilmelidir. Havacılık ve uzay sanayiimiz ulusal ölçekli bir strateji ile geliştirilmeli, Master Plan hedeflerine ne ölçüde erişilebildiğini belirlemek ve önlemler alabilmek için düzenli
olarak izlenmeli ve değerlendirilmelidir.
Havacılık ve uzay sektöründe ulusal katkı
payının büyütülmesi amacıyla; yeni ve ileri teknoloji
yatırımlarının, sektörün ihtiyaçları paralelinde planlı
olarak filizlendirilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi
ve sektörün kullanımına sunulması sağlanmalıdır.
Sektör bileşenlerinin sadece ürün odaklı
bir yaklaşımla değil, hem nitelikli işgücü hem de özgün
bilgi yönetimi, teknolojik ve yönetsel model altyapısını
öncül olarak benimseyen, sistem kurmayı hedefleyen
bir anlayışla hareket etmeleri gerekmektedir.
Havacılık sanayiinde geçerli standartlara
uygun malzeme/yan sanayi ürün üretebilme potansiyeline sahip kuruluşların ürünlerinin standartlara uygunluk açısından sertifikalandırılması için, yetkinliğe

şube’den haberler
sahip, ulusal metroloji, kalite denetim ve akreditasyon
sisteminin geliştirilmesi gibi hedefler ivedilikle hayata
geçirilmelidir.
Bakım, onarım, yenileme-modernizasyon
alanlarında havacılık sanayimizin uluslararası pazardaki payının artırılması için ön şart olan gerekli planlama, eğitim ve sertifikalandırma işlemleri hızlı bir
şekilde geliştirilmelidir. Uçak bakım sektöründe sendikasızlaştırma ve her türlü esnek çalışma modellerinin yaygınlaşması, bilgi, deneyim ve uzmanlık gerektiren işlerin güvencesiz ve eğitimsiz personel aracılığıyla
yürütülmesi uygulamalarına son verilmelidir.
Havacılık sanayimizin uluslararası pazardaki rekabet edebilirliğini artırmak için emek ve teknoloji verimliliğini artırması zorunludur. Bunun için
teknolojik verimliliği arttıracak yatırımlar yapılması
zorunluluktur.
Havayolu taşımacılığımızda ve bakım hizmetlerinde kamunun etkinliğinin artırılması, havayolu
ulaşımının ucuzlatılması, yabancı pilot çalıştırılmasına son verilmesi, THY’nin tekrar ulusal havayolu şirketimiz haline getirilmesi, özelleştirmeci anlayışlarla
yönetilmesine son verilmesi ve sendikal örgütlenmelere düşmanca davranılmaması gerekmektedir.
THK’nin ivedilikle varoluş amacı olan
“Türk Havacılığını Geliştirmek”, havacılığın ekonomik, sosyal ve siyasal önemini anlatmak, askeri, sivil,
sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak hedefinde, tanımlı iş alanında, kurulduğu günkü idealizminde ve paklığında hizmet vermesi sağlanmalıdır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BAHAR BULUŞMaSI GERÇEkLEŞTİRİLDİ

K

adın üyelerimizin arasındaki dayanışma, birlik
ve beraberliği artırmak amacıyla her yıl düzenlediğimiz “Bahar Buluşması” etkinliği, anneler
günü dolayısıyla bu yıl eşlerinde katılımıyla 13 Mayıs

2017 tarihinde Hayrettin Karaca Parkı Kocatepe Kahve Evinde gerçekleştirildi. 40 kadın üyemizin eş ve çocuklarının ilgi gösterdiği kahvaltıda üyelerimiz birbirleri ile sohbet ederek hoşça vakit geçirdiler.
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ISK SODEX 2017

FUARI’NA KATILDIK

A

nkara Ato Kongre ve Sergi Merkezi’nde 10-13
Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen
ISK SODEX 2017 Uluslararası Isıtma, Soğutma,
Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su
Arıtma Jeotermal ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarına
üyelerimizin katılımını sağmak amacıyla 13 Mayıs 2017
tarihinde teknik gezi düzenlendi. Sektörün yerli ve yabancı birçok aktörü ile buluşan fuarda üyelerimiz firmaların
stantlarını gezerek sektörle ilgili gelişmeler, yeni teknolojiler hakkında bilgi aldılar.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ADAYLARI YARIŞIYOR

PROJE YARIŞMASI VI SONUÇLANDI

Endüstri Mühendisi Adayları Yarışıyor
Proje Yarışmasının altıncısı bu yıl Jüri
Kurulu’nun 18 Mayıs 2017 tarihinde Şubemiz Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yarışmaya katılan ekiplerin proje sunuşlarını
değerlendirmesiyle sonuçlandırıldı. Endüstri Mühendisi Adayları Yarışıyor Proje
Yarışması’na katılan 5 projenin değerlendirmesini Bülent Atak, Bekir Özkır ve M.
Elçin Şenaydın’dan oluşan jüri kurulu yaptı.

J

üri Kurulu yarışmalara katılan projeleri; Projenin
Yenilikçilik Derecesi, Ulusal ve/veya Ekonomiye
Sağlayacağı Katkının Önemi, Raporun Yeterliliği, Sunumun Yeterliliği, Projenin Hayata Geçirilebilmesi kriterlerini göz önüne alarak değerlendirildi.

Değerlendirme sonuçlarına göre "Endüstri Mühendisi Adayları Yarışıyor Proje Yarışması"`nda dereceye giren proje ekibi üyeleri mezun olduktan sonra 6 ay süre
içerisinde Meslek İçi Eğitim Merkezimizin eğitimlerinden bir tanesine ücretsiz katılım hakkı kazandı.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ADAYLARI
YARIŞIYOR PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE:
SİPARİŞLERİ EN KâRLI VE GECİKMESİZ
ŞEKİLDE SIRALAMaK İÇİN TAVLAMA
BENZETİMİ VE ÇÖZÜCÜ TEMELLİ
BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

Ö

nerilen KDS geliştirilirken öncelikle bir
veri tabanı oluşturulmuştur. Oluşturulan veri tabanındaki veriler, karar destek
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sistemi aracılığıyla işletmenin
hâli hazırda kullandığı veri
tabanından kolaylıkla çekilebilecek ve gerektiğinde güncellenebilecektir. KDS`nin si-
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pariş takip ve stok takip sayfalarına verilerin aktarımı
otomatik yapılmaktadır. Ardından emniyet stoku miktarı göz önünde bulundurularak "üret/stoktan karşıla"
kararını verecek olan ara yüz oluşturulmuştur. Belirlenen gün içerisinde karı en büyükleyecek ve işlerin
toplam gecikmesini en küçükleyecek sipariş sırasının
belirlenmesi için ise sıra bağımlı tek makina çizelgeleme modeli kullanılmıştır.
Bu modelin çözümü için tavlama benzetimi,
sıralama kuralları ve Excel Çözücü eklentisi kullanılmıştır. Son olarak gerçekleştirilen tüm çalışmalar
birleştirilerek kapsamlı ve bütünleşik bir karar destek
sistemi oluşturulmuştur. Önerilen KDS, problemin üç
sıralama kuralı, tavlama benzetimi ve Excel Çözücü
ile tek ve iki amaçlı olarak çözülmesi ile elde edilmiş
olan farklı sıralama alternatiflerini Gantt Şeması üzerinde karar vericiye sunabilmektedir.
İşletmenin kullandığı çizelgeler, önerilen
KDS`nin ürettiği çizelgeler ile karşılaştırılmış ve önerilen yaklaşımın başarısı ortaya konmuştur. İşletmele-

rin hızlı ve doğru kararlar verebilmesi, günümüz koşullarında artık çok daha önemlidir. Firmaların alacakları
yanlış kararlar, çok ciddi maliyetlerin ortaya çıkması
ile sonuçlanabilmektedir. Bu çalışmada, siparişe dayalı kauçuk üretimi yapan ISIDEM işletmesinde sipariş
üretim sırasının belirlenmesinde karar vericinin hızlı
ve doğru karar verebilmesini sağlamak amacıyla bir
Karar Destek Sistemi (KDS) geliştirilmiştir.
Geliştirilen KDS, sipariş sırasının belirlenmesi aşamasında, siparişlerin toplam gecikmesini en aza
indirmek ve kısa zaman içerisinde karı en büyüklemek
amaçlarına sahip bir matematiksel model kullanmaktadır. Modelin çözümünde sıralama kuralları ve tavlama benzetimi çözüm yaklaşımlarından yararlanılmaktadır. Önerilen KDS, standart veri girişinin yapıldığı,
emniyet stokuna göre "üret/stoktan karşıla" kararının
verildiği ve üretilecek siparişlerin üretim sıralarının,
sıra bağımlı tek makina çizelgeleme problemi çözülerek üretildiği ve İngilizce ile Türkçe dil seçeneklerine
sahip ara yüz ekranlarına sahiptir.

PROJE EKİBİ
Proje Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Tuğba Saraç
Proje Danışmanı: Ayhan Gökbağ
Berk Bulut

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
ISIDEM -Genel Direktör
ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE:
KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARINA
NEDEN OLAN DURUMLARIN BELİRLENMESİNE
YÖNELİK GELİŞTİRİLEN YÖNTEM VE ESNEK

D

HAVA KANALI ÜRETEN BİR FABRİKADA UYGULANMASI

uruş(postür); vücudun, başın, gövdenin, kol
ve bacak üyelerinin boşluktaki durumu, hizalanması olarak tanımlanmaktadır. Çalışma
duruşu ise vücudun, başın, gövdenin, kol ve bacakların yapılan işe ve işin özelliklerine göre hizalanması
şeklinde tanımlanabilir. Çalışma duruşu ise; vücudun,
başın, gövdenin, kol ve bacakların yapılan işe ve işin
özelliklerine göre hizalanması şeklinde tanımlanabilir. Çalışma duruşlarının analizi literatürde kabul görmüş bazı yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin konuya hakim olmayan kişilerce
anlaşılması ve uygulanması güç olabilmektedir.

Ayrıca bu programlar her probleme uygun olabilecek şekilde tasarlanmadığından yetersiz kalmaktadır.
Nitekim bu çalışmanın analiz aşamasında kullanılan
OWAS Programı, tekrarlı hareketleri dikkate almadığından gerçekçi sonuçlar verememiştir. Bu sorunu
gidermek adına mevcut programların işleyişleri araştırılıp, sıklık değerlerini de çarpan olarak alan FrequencyBasedPosture Analysis Programme (FBPAP)
geliştirilmiştir. Bu programın çıktılarına bakıldığında
hem daha gerçekçi hem de çalışanlar üzerinde yapılan
anket ile tutarlı sonuçlar elde edilmiştir.

PROJE EKİBİ
Proje Danışmanı : Doç. Dr. Berna Ulutaş
Tuğba Gömeçoğlu
Gözde Akbulut

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi
ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi
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ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE:
MONTAJ HATTI DENGELEME VE BİR
OTOMOTiV SEKTÖRÜNDE UYGULAMASI

M

ontaj hattı bir ürünün üretilebilmesi için
birbirine bağlı istasyonlardan oluşan, her
istasyonda ürünü oluşturacak görevlerin sıralandığı sistemlerdir. Malzemeler hattan belirli bir
hızla akıtılır. Montaj hatlarında üretim planlama sırasında iş istasyonlarında işlem sürelerinin dengelenmesi problemi ortaya çıkar. Buradaki amaç tek parça
akışının sağlanması, hattın verimliliğinin arttırılması,
istasyonlar arasındaki beklemelerin azaltılması istasyonların sürelerinin eşitlenmesidir.
Dengeleme problemlerinde öncelik ilişkileri
göz önüne alınarak her iş bir istasyona atanmalı ve iş
yükü, çevrim süresini aşmamalıdır. Bu problemlerde
ya çevrim süresi ya da istasyon sayısı azaltılmaya çalışılır. Tek bir ürünün üretimi için tasarlanan hatlara
tek modelli hatlar denir. Burada çevrim süresinin hesaplanması, istasyon sayısının belirlenmesi, istasyon

sürelerinin dengelenmesi
problemi mevcuttur.
Montaj hattı dengeleme
problemleri sezgisel yöntemlerle,
matematiksel
modellerle, genetik algoritmayla, dal sınır algoritmalarıyla çözülebilir. Bir otomotiv fabrikasında belirlenen
hatta ele alınan problemde
matematiksel model ile optimum istasyon sayısı hesaplanmış, En Büyük Aday
Yöntemi, Takt Time Yöntemi ve Pozisyon Ağırlığı Yöntemi ile hat dengelemesi yapılmıştır. Bu yöntemler içerisinde Takt Time Yöntemi ile en iyi sonuca varıldığına
karar verilmiş ve bu yöntem tercih edilmiştir.

PROJE EKİBİ
Proje Danışmanı : Doç. Dr. Şafak Kırış Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Kübra Akar

Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Fatma Nuhoğlu

Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

GELENEKSEL MESLEĞE HOŞGELDİN
BULUŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina ve Endüstri Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerine yönelik
düzenlenen “Geleneksel Mesleğe Hoş geldin Buluşması” Tepebaşı Belediyesi
Özdilek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

E

SOGÜ Mühendislik
– Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Emin Kahya, ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. A. Sermet
Anagün, ESOGÜ Makina
Mühendisliği Bölüm Başkanı Zekeriya Altaç ile çok
sayıda öğretim üyesinin
katıldığı etkinliğimiz Şube
Yönetim Kurulu Sekreteri
Atila Tomsuk`un açılış konuşmasıyla başladı.
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ağmur altında gerçekleştirilen
törende konuşan MMO Eskişehir Şubesi yönetim kurulu sekreteri Atila Tomsuk, gençlerin
karşı karşıya kaldığı işsizliğe dikkat
çekti. Eskişehir Osmangazi ve Anadolu Üniversitesi`nden Makina ve
Endüstri Mühendisliği Bölümü`nden
1 ay sonra mezun olacak gençlere seslenen Tomsuk, “ 4 yıl önce okula geldiniz, anne ve babalarınız verdiğiniz
emeklerle buraya geldiniz okudunuz.
Devletin ve hocaların emek verdiği
olanaklarla 1 ay sonra mezun olacaksınız. Vatana millete faydalı olarak
hizmet edeceksiniz.
İşsizlik oranı yüzde 13 oranında genç mühendis oranı yüzde 35
civarında. 100 arkadaştan 35‘i işsiz kalacak. Çok çalışacaksınız. Eksik yanlarınızı tamamlayıp kendinize yeni
dallar seçmek zorundasınız. Makina mühendisliğinin
çok dalları var. Hangi dallarda mutlu olacakınız orayı
seçip bir adım ileriye gideceksiniz” diye konuştu.

Kütahya

Açılış konuşmalarının ardından “Endüstri
Mühendisi Adayları Yarışıyor Proje Yarışmasında dereceye giren proje ekiplerine sertifikaları verildi. Mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımızın “Mühendislik
Yemini`nden sonra, meslekteki büyüklerimiz meslektaşlarımıza MMO rozetlerini taktı. 150`ye yakın katılımcının bulunduğu etkinlik kokteyl ve ikramlarla devam etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri’nde öğrenimlerini
tamamlayarak mezun olacak meslektaşlarımıza yönelik “Geleneksel Mesleğe Hoş geldin Buluşması”, 14 Mayıs 2017 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.

1

00 meslektaş adayının katılımıyla gerçekleştirilen "Geleneksel Mesleğe Hoş geldin
Buluşması" etkinliğine Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göktay Ediz,
Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Ramazan Köse ve öğretim üyeleri katıldı.
Kütahya İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Alper Demiral ve Makina
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan
Köse`nin açılış konuşmalarının ardından yemin

törenine
geçildi.
Sonrasında
mühendis adaylarına
Prof. Dr. Remzi Gören, Prof. Dr. Göktay Ediz, Prof. Dr.
Ramazan Köse ve
Mehmet Alper Demiral tarafından oda
rozetleri takıldı.
MAKINA
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Bilecik
Bilecik İl Temsilciliğimiz tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makina Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerine yönelik “Geleneksel Mesleğe Hoş geldin Buluşması” 16 Mayıs 2017 tarihinde Acar Restaurant tesislerinde gerçekleştirildi. Etkinliğe TMMOB MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Üyeleri , Bilecik İl Temsilciliği
Yürütme Kurulu Üyeleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makina Mühendisliği
öğretim üyeleri ve 4.sınıf öğrencileri katıldı.

B

ilecik İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekreteri, Mehmet Yener Akdoğan`nın, Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Soylu ve MMO Eskişehir
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Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Atila Tomsuk`un konuşmalarının ardından mühendislik yemini edildi ve
rozet takma töreni gerçekleştirildi. Yapılan ikramların
ardından etkinlik sona erdi.
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şube’den haberler

Ali İsmail ve arkadaşları anıldı

Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yaşatmak için düzenlenen 3. Yaşam
Ödülü ünlü akademisyen Korkut Boratav ve Dayanışma
Akademileri’ne törenle verildi.

T

epebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür
Merkezi’nde yapılan törene, CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım
Kurt, KESK Genel sekreteri Hasan Toprak,
DİSK Genel İş Genel
Merkez yönetim kurulu
üyesi Mehmet Güleryüz, TMMOB Genel
Başkanı Emin Koramaz,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Genel
Başkanı Ali Ekber Çakar, TTB Genel Başkanı
Raşit Türker, demokratik kitle örgütleri ve
siyasi parti yöneticileri
ile üniversite öğrencileri
katıldı.
Ali İsmail Korkmaz’ın annesi
kısa bir konuşma yaparak, “Oğlumun katledildiği sokağa ilk geldim. Sokağın sapa
bir yer olarak düşünmüştüm. Ama o öyle
değilmiş” diyerek duygularını gözyaşları
içinde dile getirdi. Ali İsmail Korkmaz’ın
ağabeyi Gürkan Korkmaz, Ali İsmail’in
düşündüklerini ve yapmak istediklerini
adına kurdukları Vakıfla yaptıklarını ve
yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Sendika ve oda genel başkanları günün anlamını içeren konuşmalar
yaparak, Gezi eylemlerinde yaşamlarını
yitiren gençlerin hiçbir zaman unutulmayacağı, demokrasi, barış ve kardeşlik
için mücadelelerini sürdüreceklerini dile

getirdiler. Ödül töreninde konuşan Boratav, Kanun
Hükmünde Kararname ile ihraç edilen akademisyenlerin mücadelelerinden vazgeçmemeleri gerektiğini ve
Ali İsmail gibi nice gençler yetiştirmeleri gerektiğini
söyledi. Korkut, üniversitelerdeki tasfiyelere değinirken,
“Şunu bilin ki üniversitelerdeki tasfiye listesini hükümet
veya YÖK yapmadı. Üniversite yönetimleri yaptı. Yıllar
önce de tasfiyeler yapıldı ama
bu kadar gaddarca yapılmış
tasfiyeler yapılmamıştı” diye
konuştu.
		
Daha sonra ödül törenine geçildi. Korkut Boratav ve Dayanışma Akademelerinin ödülünü Ali İsmail’in
annesi Emel Korkmaz verdi.
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iş sağlığı ve güvenliği

TEMEL İLKYARDIM-3
Kanamalarda İlk Yardım

D

amar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına çıkmasına kanama denir. Vücutta kanın
aktığı bölgeye göre kanamalar 3'e ayrılır.:
1. Dış kanamalar: Kanın vücut dışına doğru akmasıdır
2.İç kanamalar: Kanın vücut içine akmasıdır:
3. Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak, burun, ağız,
anüs (makat) ve üreme organlarından olan kanamalardır .
Dış Kanamalarda İlk Yardım Nasıl Yapılır?
•Yara üzerine direkt baskı yapılır.
•Kanama durmazsa ikinci bir bez konarak basınç arttırılır.
•Kanayan bölgeye en yakın basınç noktasına baskı yapılır.
•Kanayan bölge yukarı kaldırılır.
•Kanama kol veya bacaklardaysa ve kırık şüphesi yoksa
kanama bölgesini kalp hizasından yukarıda tutulur.

Turnike Ne Zaman Uygulanır?
•Uzuv kopmuşsa,
•Tüm kanama durdurma uygulamaları yetersiz kalıyorsa,
•Hasta/yaralının uzun mesafede taşınması gerekiyorsa,
•Çok sayıda hasta/yaralının bulunduğu ortamda tek ilk
yardımcı varsa uygulanır.

İç Kanamalarda İlk Yardım Nasıl Yapılır?
•Hasta/yaralının bilinci ve solunumu değerlendirilir.
•Üzeri örtülerek ayakları 30 cm. kaldırılır.
•Asla ağızdan yiyecek içecek VERİLMEZ.
•Kapalı kırık varsa, kan damarlarının yaralanmasını önlemek ve bir iç kanamaya sebep olmamak için hasta ya da
yaralının hareketsiz kalması sağlanır.
•Hasta/yaralının Şok Pozisyonunda, yaşamsal değişimleri izlenir.
•112 aranarak tıbbi yardım istenir.
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Burun Kanamasında İlk Yardım Nasıl
Yapılır?
•Öncelikle sakin olunmalıdır.
•Hemen baş öne doğru eğilir. Mümkünse oturtulur.
•Burun kanatlarını sıkıştırarak iki
parmakla sıkılır.
•Bu işlem yaklaşık 5 dakika kadar
devam edilir.
•Kanamanın durmaması halinde hasta ya da yaralının en
yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekir.

Yaralanmalarda İlk Yardım
Yaraların özellikleri, ağrı, kanama ve yara kenarlarının
ayrılmasıdır.
Yara Çeşitleri Nelerdir?
•Kesik Yara: Cam Bıçak gibi kesici aletlerle olan yaralardır.
•Ezik Yara: Taş, sopa, yumruk gibi sert bir cismin çarpması sonucu olan yaralardır.
•Delici Yara: Uzun ve sivri aletlerle olan yaralardır.
•Enfekte Yara: Derin ve kirli yaralar, ısırma, sokma sonucu olan yaralardır.				
Yaralanmalarda İlk Yardım Nasıl Yapılır?
•Kanama varsa durdurulur.
•Batan cisim varsa kaldırılmaz
•Yaralının sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.
•Yaralı tetanostan korunmak için uyarılır.
•Delici göğüs yaralanmalarında yaralının bilinci yerindeyse yarı oturur şekilde oturtularak sırtı desteklenir ve
ayakları 30 cm yükseltilerek şok pozisyonu verilir ve 112
acil servis aranır.
•Delici karın yaralanmalarında hasta sırt üstü yatırılır ve
112 acil servis aranır.

Delici Göğüs Yaralanmalarında İlk Yardım Nasıl Yapılır?
•Hasta/yaralının bilinç kontrolü yapılır,
•Hasta yaralının yaşam bulguları değerlendirilir,
•Yara üzeri
tercihen plastik poşet vb.
sarılmış bez ile
kapatılır,
•Nefes alma sırasında yaraya
hava girmesini
engellemek,
nefes verme
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sırasında havanın dışarı çıkmasını sağlamak için yara
üzerine konan bezin bir ucu açık bırakılır,
•Bilinç açık ise hasta/yaralı yarı oturur pozisyonda tutulur,
•Hasta/yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez,
•Hasta/yaralının yaşam bulguları sık sık kontrol edilir,
•Şok önlemleri alınır,
•Tıbbi yardım istenir .(112)

Kafatası ve Omurga Yaralanmalarında İlk Yardım
Nasıl Yapılır?
•Bilinç ve diğer yaşam bulguları değerlendirilir,
•Tıbbi yardım için 112 aranır,
•Bilinci açıksa; hasta/yaralının hareket etmemesi sağlanır,
•Herhangi bir tehlike söz konusu ise ayaklarından tutularak düz pozisyonda sürüklenir.
•Hasta/yaralının olay yerinde, taşıma ve sevki sırasında;
baş-boyun-gövde ekseninin bozulmamasına ve sarsıntıya
maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
•Tüm yapılanlar ve hasta yaralı hakkındaki bilgiler kaydedilip, gelen ekibe bildirilmelidir.
•Hasta / yaralı asla yalnız bırakılmamalıdır.

Yabancı Cisim Girmesinde İlk Yardım
Göze Cisim Kaçmasında İlk Yardım Nasıl Yapılır?

1. Toz kirpik gibi bir madde ise:
•Gözü ışığa çevrin, alt göz kapağına bakın.
•Gerekiyorsa üst göz kapağına bakın.
•Nemli, temiz bir bezle çıkartın.
•Gözünü kırpıştırmasını söyleyin.
•Bol su ile yıkayın.
•Gözü ovmayın.
•Çıkmıyorsa sağlık kuruluşuna sevk edin.
2. Metal ya da cisim ise:
•Gerekmedikçe hastayı kımıldatmayın.
•Göze hiçbir müdahale yapmayın.
•Tıbbi yardım isteyin.
•Hastanın göz uzmanlık dalı olan bir sağlık kuruluşuna
gitmesini sağlayın.
•Her iki gözün kapatılması gerekir.
3. Kulağa yabancı cisim kaçmasında:
•Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmemelidir.
•Su değdirilmemelidir.
•Tıbbi yardım istenmelidir.
4. Buruna yabancı cisim kaçmasında:
•Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile
cismin atılması sağlanır.
•Çıkmazsa tıbbi yardım sağlanır.

iş sağlığı ve güvenliği
verilmelidir.
•Hasta/yaralı hareket ettirilmemelidir.
•Ani hareketlerden kaçınılmalı, kırık yerine konulmaya
çalışılmamalıdır.
•Kırık kolda ise; ödem oluşacağından yüzük, saat vb. eşyalar çıkartılmalıdır.
•Kırık olan bölgede hareketi önlemek gerekmektedir.
•Açık kırık varsa; tespitten önce yara üzeri temiz bir bezle
kapatılmalıdır.
•Kırık olan bölge, bir üst ve bir alt eklemi de içine alacak
şekilde karton, tahta vb. sert cisimle tespit edilmelidir.
•Tespit edilen bölge yukarıda tutularak dinlenmeye alınmalıdır.
•Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi kontrol
edilmelidir.
•Hasta sıcak tutulmalıdır.
•Tıbbi yardım sağlanmalıdır.
•Kırık olan bölgenin hareket ettirilmesine izin verilmemelidir.

BURKULMA:

Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.

Burkulmada İlk Yardım Nasıl Yapılır?

•Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem dolaşımı engellemeyecek şekilde tespit edilir.
•Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır.
•Soğuk uygulama yapılır.
•Hareket ettirilmez.

•Uzun süre geçmiyorsa, tıbbi yardım istenir.

ÇIKIK:

Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.

Çıkıklarda İlk Yardım Nasıl Yapılır?

•Eklem bulunduğu şekilde tespit edilir.
•Çıkık yerine asla oturtulmaya çalışılmaz
•Hasta/yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez.
•Bölgede; nabız, deri rengi, ısı kontrol edilir.
•Tıbbi yardım sağlanır.

Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
KIRIK: Kemik bütünlüğünün bozulması olup, kapalı, açık

ve parçalı kırık şeklinde olabilir.
Kırık belirtileri, bölge hareket ettirildiğinde duyulan ağrı,
şekil bozukluğu, bölgede ödem ve kanama sonucu morarma, işlev kaybı, hareketlerde kısıtlılık ve şişlik olabilir.
Kırık, yakınlarındaki damar, sinir ve kaslarda yaralanma ve sıkışmaya, parçalı kırıklarda kanamaya bağlı
şok ve açık kırıklarda enfeksiyon gibi risklere yol açabilir.

Kırıklarda İlk Yardım Nasıl Yapılır?

•Yaşamı tehdit eden başka yaralanma varsa ona öncelik

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Eskişehir Şubesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
MAKINA
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teknik

KARBON AYAK İZİ’ NİN KENTSEL PLANLAMA İÇİN ÖNEMİ
Prof. Dr. Cengiz TÜRE
Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Ekoloji Anabilim Dalı Eskişehir - TÜRKİYE
ÖZET – Bugünlerde karşı karşıya olduğumuz en önemli
sorun, fosil temelli enerji tüketimi nedeniyle, başta karbondioksit olmak üzere sera gazlarının salınımlarından
kaynaklanan küresel ısınma ve iklim değişiklikleridir.
Hem dünya da hem de ülkemizde, sonuçlarını yeni yeni
hissetmeye başladığımız küresel ısınma ve iklim değişikliğinin kaynağını oluşturan karbon ayak izi kavramı,
sürdürülebilir kentlerin planlanması için büyük önem
taşımaktadır. Oysa bugünkü haliyle kentlerin, hala en büyük karbon ayak izi üretmeye devam ettikleri ve küresel
ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini telafi edemediği
saptanmıştır. Şimdilerde ise düşük karbon ekonomisine
dayalı sürdürülebilir bir kent olma ideali taşıyan şehirlerin daha küçük boyutta karbon ayak izi üretmeyi hedeflemeleri bir zorunluluktur. Bu nedenle, şehir ve bölge
planlamalarında; karbon ayak izi envanterlerinden elde
edilen verilerin daha çok dikkate alınarak, ekolojik ve
akıllı kentlere ilişkin uygulamaların gündeme alınması
gerekmektedir. Bu amaca ulaşma idealinde olan şehirlerin; kentsel karbon ayak izi envanterlerini ve sürdürülebilir enerji eylem planlarının hazırlanmaları konusunda
yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu
çalışmalardan elde edilecek bilgilerin; gelecekte kaçınılmaz olan sürdürülebilir özelliğe sahip kentlerin planlanması için önemli bir veri tabanı oluşturacağı, dünyaca kabul gören bilimsel bir gerçektir.

1. GİRİŞ
İnsanlığın daha iyi bir yaşam düzeyi için mücadelesi sonucunda ortaya çıkan küresel ısınma ve
iklim değişikliği, artık bir felaket senaryosu olmaktan
çıkıp bilimsel bulgular ile kanıtlanmış ve sonuçların
bütün dünyayı etkileyecek bir risk unsuru haline gelmiştir. Bir insan ömrüne sığacak kadar kısa bir sürede
yaşanması söz konusu olan bu sürecin çok önemli etkilerinin olacağı, son zamanlarda dünyada ve ülkemizde
yaşanan bazı olaylarla gözler önüne serilmektedir. (1)
Küresel ısınmanın temel kaynağı ise atmosfere salınan sera gazı yoğunluklarındaki artışın bir göstergesi olan karbon ayak izi ifade edilmektedir. Bu gazlar içinde en önemli paya sahip olan karbondioksit ise
ekonomik büyümenin temel gereklerinden olan, enerji
ihtiyacını karşılamak üzere fosil yakıtların yakılması
sonucunda açığa çıkmaktadır. (2,3)
Boyutları karbon ayak izi ile ölçülen küresel
ısınmadaki hızlı artış, modern kentlerin sağlığını tehlikeye sürüklemektedir. Bölgelere göre farklılıklar gösteren şiddetli yağışlar, taşkınlar ve sıcak hava dalgalarının giderek daha sık görülmeye başlaması, şehirlerinin
karşılaşacağı iklim değişikliği kaynaklı zorlukların başında gelmektedir (Şekil 1).
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Şekil 1. İklim değişikliğinin genel sonuçları, kentleşmiş ve kentleşmemiş alanlara olan etkisi (4).

Ekolojik bakış açısıyla, kentsel ekosistemler
doğal ekosistemlerden iklim, toprak, su döngüsü, tür
çeşitliliği, nüfus dinamikleri, enerji ve madde döngüleri açısından farklılıklar göstermektedir (5).
Bu nedenle şehir düzeyinde; mukayeseli üstünlükler getiren verimli enerji sistemleri gibi stratejiler ile şehrin etkinlik konsantrasyonu ve işlevi üzerine odaklanılması bir zorunluluktur. Çünkü kentler,
bu sürece en büyük katkıyı yapan, insanlar tarafından
oluşturulmuş yapay ekosistemlerdir. Yapay ekosistemlerin doğal ekosistemlerden en büyük farkı ise enerji
ve madde girdisini dışardan sağlayarak yaşayabilmeleridir.
Her ne kadar iklim değişikliğinin devletlerin
ilgilenmesi gereken küresel bir sorun olduğu genel olarak düşünülse de, aynı zamanda kentsel bir sorun olduğu artık hem siyasi hem de akademik çevrelerde geniş
ölçüde kabul görmektedir (6).
Hem dünya da hem de ülkemizde, sonuçlarını
yeni yeni hissetmeye başladığımız küresel ısınma ve iklim değişikliğinin kaynağını oluşturan karbon ayak izi
kavramının, bu güne kadar ülkemizde yapılan kentsel
planlamalarda yeteri kadar dikkate alınmadığı bir gerçektir.
Bu konuda yaptığımız araştırmalar göstermektedir ki; kentlerimizin daha küçük boyutta karbon
ayak izi üretmeleri için, şehir planlamalarında karbon
ayak izi kavramına dayalı bilgilerin daha çok dikkate
alınmasını gerektirmektedir.
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2.BULGULAR
Kendi ihtiyacından daha fazla üretim yapabilen insanoğlu için ekonomi ve onun temel girdisi olan
enerji, sosyal ve siyasal anlamda vazgeçilmez bir kavram durumundadır. Anacak, ekonomik büyümenin temel girdisini sağlayan ekosistem servislerinin de sınırları olduğu gerçeğinden hareketle, çevresel bozulma
sonucunda büyümenin ekolojik sınırlarla karşılaşacağı ve bu bakımdan da mevcut halinin sürdürülemez olduğu bir ütopya değildir. Oysa sonlu bir ekosistemde,
bu sistemin kaynak ve hizmetleri sayesinde varlığını
sürdüren ekonomi açısından, hükümetlerin ve yerel
yönetimlerin ekolojik performansları, giderek büyüme performanslarından daha önemli hale gelmektedir.
Bu nedenle kentler, hızlı nüfus artışı ve yüksek enerji talepleri nedeniyle bu sorunun başlıca kaynakları arasında yer almaktadırlar. 2011 yılı Birleşmiş
Milletler Nüfus Fonu verilerine göre dünya nüfusunun
% 50'si kentlerde yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler
Habitat verilerine göre ise dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık %75'inden ve küresel sera gazı salımlarının % 80'lik bölümünden kentler sorumludur.
Ortaya çıkan bu durum karşısında Dünya
Bankası (2010), kentler ve iklim değişikliği konusunu
acil gündem maddesi olarak ilan etmiştir. Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde kentler, artan miktarlardaki
enerji tüketimleri imalat faaliyetlerinin yanı sıra yaşam tarzı bağlantılı enerji hizmetlerinden yani; aydınlatma, iklimlendirme-ısıtma-soğutma, elektronik aygıt kullanımı ve ulaşımda gerçekleştirmektedir. Teorik
olarak, yoğunlaşmış yaşam alanı olarak kentler, dağınık kırsal bölgelere göre enerjinin daha etkin kullanılabileceği, maliyetlerin düşürülebileceği mekânlardır.
Öte yandan; mevcut mekânsal genişleme biçimleri,
tüketici alışkanlıkları, şehir planlama ve mimari biçimlenme eğilimleri, artan kentsel nüfusların büyüyen
sera gazı salım kaynakları olmaya devam etmelerine
neden olmaktadır.
Sera gazı emisyonlarında yaşanan bu artış,
başta küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve çevresel
olaylar olmak üzere kalkınma üzerinde de olumsuz
etkilere sahiptir. Örneğin, iklim değişikliğinin ekonomi üzerindeki etkilerinin incelendiği Stern Raporuna göre; iklim değişikliğinin maliyeti her yıl küresel
toplam gelirin (GSMH) en az % 5’ini kaybetmeye eş
değer olacağı öngörülmektedir. Ekonomist Nicholas
Stern tarafından “İklim değişikliğinin dünyanın gördüğü en büyük piyasa felâketi” olarak adlandırmasından
bu yana, hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların bu
küresel çevre krizini bertaraf etmek için üstlenmek zorunda olduğu roller daha da berraklaştı (7).
Hükümetler arası düzeyde iklim değişikliğine
yönelik 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü ve
2015 yılında Fransa'nın Paris kentinde yapılan anlaşmanın yanı sıra 7000 belediyenin imzaladığı Avrupa
Birliği Başkanlar Sözleşmesi (EU Convenant of Mayor) bunun en güzel kanıtıdır.

teknik
Böylece hem ekolojik hem de ekonomik sistemde farklı boyutlarda etkileri olan bu krizin, küresel
ölçekte bir sorun olarak algılanması ve gerçekçi, kalıcı ve hızlı bir çözüm ortamının yaratılmasına yönelik
olarak; Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) ile AB
Başkanlar Birliği (EU Convenant of Mayor), Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 2006
kriterlerine bağlı kalarak, Uluslararası Yerel Yönetimler Sera Gazı Salımlarının Analizleri yani Karbon
Ayak İzi’ nin ortaya konulması için bazı protokoller
geliştirmişlerdir (8-10).
Bu protokoller, ortak bir konvansiyon ve
standart yaklaşımlar belirleyerek, kentlerin sera gazı
salımlarında dikkate değer bir azalım sağlamalarına
yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ancak yaptığımız
araştırmalara göre ülkemizde bu kapsamda çalışma
yapan kentlerin sayısı (ilçe düzeyindekiler ile birlikte
yaklaşık 10 kent) oldukça sınırlıdır. Bu kentlerin başında ise Eskişehir İl Merkezi ve Tepebaşı Belediyesi
(Eskişehir) çalışma örnekleri yer almaktadır. Oysa
enerji tüketimi ve sera gazı salımlarının odağında yer
almaları nedeniyle kentler, iklim değişikliği ile mücadelenin de merkezinde bulunmaktadırlar(11,12).
Bunun için ilk olarak; il merkezi sınırları içindeki karbon stokunu ve gelecekteki karbon tutulum
potansiyelini tahmin etmek, ikinci olarak ise; belirlenecek uygun hedefler ve ulaşılabilir mekanizmalar yoluyla etkin bir sürdürülebilir enerji ve karbon yönetim
modeline dayanan kentsel planlamaların oluşturulması gerekmektedir.
IPCC-Dördüncü Değerlendirme Raporu’nda,
Türkiye'de İklim Değişikliğinin Etkilerini şöyle ifade
etmektedir: Yıllık ortalama sıcaklığın gelecek yıllarda
2,5°-4°C artacağı, iç bölgelerde ise bu artışın 5˚C’yi
bulacağı tahmin edilmektedir. Gerek IPCC raporu, gerekse yürütülen bir dizi ulusal ve uluslararası bilimsel
model çalışmaları, Türkiye’nin yakın gelecekte daha
sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz
bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koymuştur.
Türkiye’nin, iklim değişikliğinin özellikle su
kaynaklarının azalması, su baskınları, orman yangınları, kuraklık ve çölleşmenin yanı sıra bunlara bağlı
ekolojik bozulmalar gibi olumsuz etkilerinden önemli
ölçüde etkileneceği öngörülmektedir. Türkiye’nin “İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi
Ortak Programı” çerçevesinde gerçekleştirilen iklim
öngörüleri de, diğer çalışmaları destekleyecek şekilde
sıcaklıklarda belirgin artışların hemen hemen bütün
ekonomik sektörleri, yerleşim yerlerini ve iklime bağlı
doğal afet risklerini temelden etkileyen yağış düzeninin, yani su döngüsünün değişeceğini öngörmektedir
(13-15).
Kentlerin iklim değişikliğinden etkilenebilirliğinin sosyal, ekonomik, çevresel, kurumsal ve
mekânsal boyutlar ile birlikte değerlendirilmesi, düşük karbon ekonomisine dayalı kentlerin planlanması
açısından oldukça önem taşımaktadır. Çünkü sorunun
ortaya çıkışı çevresel olmakla birlikte, etkileri kent
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ekosistemini oluşturan bu bileşenler üzerinde farklı
etkiler meydana getirebilmektedir.
Kent sağlığını tehdit eden olası etkilerin başında ise; temiz su kıtlığı, taşkınlar, fırtına, sıcaklık
dalgaları gibi şiddetli hava olaylarındaki artışlar ve
bunların tetiklediği salgın hastalıklar gelmektedir. Bu
durum, kent sağlığının korunmasında başlıca unsurlar olan; barınma, enerji sitemleri, ulaşım sistemleri,
hastaneler, su -kanalizasyon sistemleri ve hatta gıda
dağıtım sistemleri gibi kentsel altyapılar üzerinde
olumsuz sonuçlar doğuracaktır.
Bu kapsamda 2017 yılında büyükşehir, şehir
ve ilçe düzeyinde farklı ölçekteki 40 yerleşim alanında yaptık çalışmaya göre (16); bu kapsamda şehir
plancılarının çalışmalarına ışık tutacak konular önem
sırasına göre ortaya konulmuştur. Kentlerin olası
iklim etkileri karşısındaki en büyük riskin “fiziksel
altyapıdaki” yetersizliklerden kaynaklandığı görülmektedir. Yerel yönetimler tarafından yapılacak yeni
yatırımlarının bu durumu dikkate alarak yapmaları,
kent sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bunu
kentte bulunan tüm paydaş kurum ya da kuruluşları
ile toplumun farkındalık düzeyini de ifade eden “kurumsal yapıdan” kaynaklana yetersizlikler izlemektedir. Bu parametrenin yüksek çıkması, kente ait bir
“iklim değişikliği eylem planının” olmadığını, bilgi
eksikliği ve idari seviyede nasıl organize olunacağının
bilinmediğini ortaya koymaktadır. Aslında tüm ana
kriterlerdeki başarının temelinde, kurumsal yapıdaki yeterlilikler yatmaktadır. Burada değiştirilmesi
en zor ana kriter ise “kentin genel özellikleri”nden
kaynaklanan etkilerdir. Çünkü bu durum, geçmişte
yerleşim alanı olarak seçilen kentin coğrafik ve ekolojik koşullarıyla ilgilidir. Ancak kentin bundan sonraki
büyüme yönünü için kentin genel özelliklerinin dikkate alınması yararlı olacaktır. Bu kriterleri sırasıyla
“yapılı çevre, çevre ve sosyo-ekonomik” durum izlemektedir. Yapılı çevre ve çevre konusu kentin bina
stokuyla ilgili olduğu için yapılaşmada iklim dostu
mimari projelerin ve kentsel planlamaların öncelikle
tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır.
Kentlerin geleceği açısından Karbon Ayak
İzi ve buna bağlı olarak hazırlanan Kentsel Küresel
Isınma Eylem Planlamalarının, “İklim Politikalarına
Uygun Şehir Planlamaları” için en önemli temeli oluşturacağına ilişkin pek çok bulgu belirlenmiştir.

3.SONUÇ VE ÖNERİLER
Kentlerin sosyal, çevresel, ekonomik, kurumsal ve mekânsal sistemler ile şekillenen karmaşık
yapısı, kentler ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi
meydana getirmektedir. Günümüzde, tüm yeni kent
tasarımlarının ortak noktasını oluşturan “sürdürülebilir ve kent” olabilmenin en önemli kriteri ise “düşük karbon ekonomisine” sahip bir kent olabilmektir.
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Bu yüzden tüm dünyanın farkına vardığı küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin katlanılabilir seviyelerde olması için, en önemli karbon
kaynağı olan kentlerinin uygun sera gazı yönetim
politikalarına ve kentsel planlamalara gereksinimleri
vardır. Avrupa İklim Değişikliği Programı (European
Climate Change Programme) bu süreci şu üç temele
dayandırmaktadır:
Enerji üretiminde karbon salınımı düşük
kaynakların kullanılması
Temel enerji kullanıcısı konumunda olan
alanlar da enerji verimliliğini ve salımları azaltıcı önlemlerin alınması, kentsel planlamaların yapılması
Enerji tüketim akışında yer alan tüm
paydaşların enerji verimliliği ve karbon salınımının
azaltılmasına yönelik farkındalıklarını artıracak desteklerin ve eğitim olanaklarının toplumun her kademedesin de yaratılmasını gerekli görmektedir (17).
Dünyada gerçekleşmesi beklenen emisyon
azaltımlarının %42’si OECD ülkelerinde, %54’ü ise
OECD dışı ülkelerdeki enerji verimliliğinden gelecektir. Bunda ise Kentsel Karbon Ayak İzi Envanterlerinin şehir plancıları tarafından dikkate alınması büyük
önem taşımaktadır (18).
Aksi takdirde iklimsel aşırılıklara bağlı olarak; kuraklık, sel, gıda yetersizliği, biyolojik çeşitliliğin
azalması, türlerin yok olmasını, kitlesel göçler ve sosyal patlamaların ortaya çıkması gibi olaylar kentlerin
daha kırılgan olmasına neden olmaktadır (Şekil 1),
(13-15).
Kentlerde karbon ayak izini küçülmek için
şehir planlamalarında ele alınması gereken temel enstrümanlar ise; enerji tasarrufu, peyzaj düzenlemeleri,
açık/yapılaşmış alan oranlarında denge, su kaynakları, ulaşım- sürdürülebilir ulaşım türleri, yenilenebilir
enerji kullanımı, daha az çevre kirliliği etkisi yaratan
enerji kullanımı, bisiklet kullanımının yaygınlaşması,
otoparklar ve yayalaştırma alanlarıdır.
Günümüzde karbon ayak izini küçültmek
kısa vadede sonuçları alınacak çalışmalar değildir. Bu
nedenle kentleri, bugünkü koşullarda cereyan eden
küresel ısınma ve iklim değişikliği etkilerine karşı
uyumlu hale getirmek için, Şehir Planlamaları’nın Şehirler İçin İklim Değişikliği Uyum Destek Paketlerini
de içermesi önemlidir. Bunun için ilgili önlem paketlerin;
Geçmişteki iklim şartlarının ve aşırı hava
olaylarının etkilerini ortaya koymak,
İklim değişikliğine yönelik etkilenebilirliğin ve risklerin değerlendirilmesi,
Uyum seçeneklerinin belirlenmesi
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Uyum seçeneklerinin değerlendirilmesi
Uygulamalar
İzleme ve Değerlendirmeye yönelik bilgileri de içermesi gereklidir.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda şu ana kadar değindiğimiz konuların yanı sıra bu
durumun kentler için yarattığı bazı fırsatlarda vardır.
Çünkü enerji tüketiminin ve sera gazı salımlarının
odağında yer almaları nedeniyle kentler, iklim değişikliği ile mücadelenin de odağındadırlar. Bu fırsatların en önemli olanlarını şöyle sıralayabiliriz;
Kentler ulusal politikalara yardımcı hatta
yenilikçi iklim planlamalarını yaşama geçirerek, adeta bir laboratuvar görevi görebilirler.
Yoğunluklar ve ölçek nedeniyle kentsel
düşük–karbon politikalarının ekonomik fizibiliteleri
son derece yüksektir.
Kentler ulusal politikalara yardımcı hatta önü çeken yenilikçi iklim politikalarını ve kentsel
planları yaşama geçirerek, adeta bir laboratuvar görevi görebilirler.
Düşük karbonlu ve sıfır atıklı şehirlerin,
geliştirilip, sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı
sağlarlar.
Biyokapasite, ekosistem, yaşam tarzları ve
geçim kaynaklarının iyileştirip, yönetilmesi için altyapı ve mobilite oluşturulmasına kadar geniş bir fırsat
yelpazesi söz konusudur.
Dünyamızda yaşanan küresel ısınma ve iklim
değişikliğinin, kabul edilebilir sınırlar içinde kalması;
tüm ülkelerin ve kentlerin kendi mevcut salım oranlarını belirlemeleri ve azaltım için gerekli Kentsel Karbon Ayak İzi Envanterlerini yapmaları, bu bilgilere
dayalı “İklim Politikalarına Uygun Şehir Planlamalarının” yapılabilmeleri ile doğru orantılıdır (19)
Kentsel planlamalar için klasik olarak kullanılan pek çok verinin yanı sıra sürdürülebilir ve akıllı
bir kent hedeflerine ulaşmanın en önemli koşullarından biri, “Kentsel Karbon Ayak İzi Envanterlerinin” ve
buna bağlı olarak hazırlanan “Sürdürülebilir Enerji
Eylem Planlarının” şehir planlarında dikkate alınmasıdır. Bu nedenle tüm kentlerin yukarıda belirttiğimiz çalışmalara yönelik hazırlıkları yapmaları büyük
önem taşımaktadır.
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Anadolu
Üniversitesi
Havacılık Parkı
Hakkında
Tarihsel Bilgi
Havacılık Parkı, 16 Aralık 1997 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı,
1’inci HİBM Komutanlığı, Anadolu
Üniversitesi, TUSAŞ, Alp Havacılık, Eti gibi bazı sivil-kamu kurum ve
kuruluşlarının da desteğiyle İl Çevre
Koruma Vakfı tarafından Havacılık
Parkı ve Tayyare Müzesi adıyla açılmıştır. 28 Mayıs 1999 tarihinde ise
kapalı sergi salonu hizmete girmiştir.

V

akfın 31 Aralık 2005 tarihinde kapatılması sonucu parkın işletilmesi 1 Şubat
2006 tarihi itibariyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmiştir. Yaklaşık
39000 metrekare arazi üzerinde kurulan Havacılık Parkı’nın 37500 metrekaresi Tepebaşı
Belediyesi’ne aittir.
Vakfın 31 Aralık 2005 tarihinde kapatılması sonucu müzenin işletmesi 1 Şubat 2006
tarihi itibariyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na
devredilmiştir. 2007 yılında Hava Müze Komutanlığı kadrosu oluşturularak, personel ataması
yapılmıştır.
İstanbul ve Ankara’daki hava müzeleri
gibi birinci sınıf müze statüsünde olmayan Eskişehir Hava Müze Komutanlığı aslında Havacılık Parkı olarak hizmet vermiştir. Kurulduğu yıldan Anadolu Üniversitesi’ne devrine
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kadar tabelasında müze ibaresi bulunmasına
rağmen hiçbir zaman resmi müze statüsü kazanmamıştır. Parktaki hava araçları ve binalar,
22 Eylül 2011 tarihinde 1’inci Hava Kuvveti
Komutanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan bir protokolle Anadolu
Üniversitesi’ne devredilmiştir. Park arazisi, Tepebaşı Belediyesi’nin aldığı bir meclis kararı ile
10 yıllığına Anadolu Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir.
Üniversite buranın, öncelikle çevre düzenlemesini, elektrik, su ve doğalgaz gibi alt
yapı sistemlerini yenilemiş, koleksiyona yeni bir
uçak dahil edilmesini sağlamıştır. 2015 yılı başında Havacılık Parkı’nın misyonu, misyon kapsamındaki odak noktası ve hedef kitlesi yeniden
belirlenmiş, çalışma yönergesi hazırlanarak Senato onayına sunulmuş ve buna göre yönetim ve
danışma kurulları oluşturulmuştur.
Haziran 2017 itibarıyla koleksiyondaki mevcut 19 hava aracının 6 adedini Anadolu
Üniversitesi sağlamıştır. Havacılık Parkı’nı 3
Mart 2016 ile 11 Haziran 2017 tarihleri arasında 81000 kişi ziyaret etmiştir.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Eskişehir Şubesi
Havacılık Faaliyetleri Komisyonu
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Kadın komisyonu’ndan

TATİLDE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARI VE
AİLELER NELERE DİKKAT ETMELİ ?

Çocuklar yoğun bir okul programını
geride bırakıp tatile girerler. Bir “oh”
deyip dinlenecekleri tatil başlamıştır
artık…

B

u süre içinde okul kelimesini ya da onla ilgili hiçbir şey duymak istemezler. Bu nedenle
anne babalar, en azından ilk birkaç gün okulla
ilgili konuşmamalı ve okulla ilgili kendi hazırladıkları programdan bahsetmemeli; “Tatilde matematik uygun olmayan içeriklere engel koymaları gerekçalışacaksın, bol bol kitap okuyacaksın” gibi. Bu şuna mektedir. Bu tarz elektronik eşya kullanımı ile ilgili
benzer; yoğun bir çalışma temposundan sonra niha- sınırlandırmalar ne kadar erken yaşta uygulanmaya
yet yıllık izne ayrılımmışsınız ve tatilinizde işle ilgili başlanırsa ileri dönemde bu kontrolleri bir o kadar
hiçbir şey duymak istemezsiniz. Çocuk bir kaç gün kolay olacaktır.
kendine geldikten sonra çalışmasını istediğiniz veya
Çocuğa yaşa uygun sınırlar koymak ve yaşla
geride olduğunu düşündüğünüz derse çalışması için
destek olabilirsiniz. Çocukların tatillerini bol bol birlikte bu sınırları esnetmek ebeveynlerin görevidir
aşırı katı veya aşırı esnek olmak, iki uç davranış da
dinlenerek, eğlenerek geçirmesine izin verilmeli.
							problem yaratır. Sınırlar o ailenin kendi dinamiğine
ve çocuğun yaşına uygun ayarlanmalıdır. Koyacağınız sınırlar ve kurallar çocuk ile açık seçik konuşulmalı ve kararlaştırılmalıdır.
•4-6 yaşındaki çocuklar: Günde en fazla 2030 dakika ebeveynlerinin gözetiminde
•7-10 yaşındaki çocuklar : 45 dakika oyun
oynaması önerilebilir.
Çocuklara ailenin her an müdahil olabileceği ve mutlaka sınırları belli olan bir şekilde internet
kullanımına izin verilmelidir. Kullanım günde 2 saati kesinlikle geçmemelidir.
Çocukların İnternet ve bilgisayarda geçirecekleri süre ne olmalı?
Tatilde en büyük sorun, çocukların televizyon, bilgisayar ve tablet başında vakit geçirmekte
yaratıcı olabilecekleri ortamlardan tamamen uzaklaşarak yapılandırılmış bir dünyanın içine hapsolmaktadırlar. Yalnızca televizyon ve bilgisayar gibi
elektronik eşyalarla vakit geçiren çocuklarda öğrenme ve dikkat sorunları ortaya çıkabilmekte uzun
süre kullanmalarıyla birlikte bağımlılık ve sosyal
alanda içe çekilme görülebilmektedir...
Çocuklarının bilgisayar kullanımını azaltmak isteyen ailelerin öncelikle bilgisayarı ebeveynlerin kontrol edebilecekleri yere taşımaları, yaşına

Bununla beraber çocuklarınızın bilgisayar
oyunlarını küçümsememeli, onlarla fikir alışverişinde bulunarak, hatta zaman zaman birlikte oynayarak iletişiminizi güçlendirebilirsiniz.
Çocukları Bilgisayar Bağımlılığı’ndan Korumanın Yolları Nelerdir?
Ancak okula başladıktan sonra ders konularıyla ile ilgili videolar, çeşitli eğitici oyunlar veya
testler için bilgisayarı kullanmayı alışkanlık haline
getiren çocuk, bilgisayarın bir eğlence, oyun aracı ya
da boş zaman tüketmeye yarayan bir icat olmadığının farkında olur. Bilgisayar bir ihtiyaç durumunda
ve belli süreler içinde kullanılmalıdır düşüncesini
benimseyen çocukta zaten bir bağımlılık meydana
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Kadın komisyonu’ndan
gelmez. Bu sebeple öncelikle ailelerin bu konuda
çocuğu doğru yönlendirmesi gerekir. Bunun dışında bebeklikten itibaren çocuğa kişisel gelişim alanları ve fırsatları
yaratmak gerekir.
Bunun için en faydalı ve kolay bulunabilir araçlar yaş
grubuna özel Lego
ve puzzlelardır. Çocuğun zihinsel ve
duygusal
gelişiminde, düşünce ve
hayal dünyasının
genişlemesinde
özellikle Legoların yeri tartışılamazdır. Ayrıca çocuğu yaş grubuna uygun spor dallarına yönlendirmek,
haftada iki, üç gün bir sporla ilgilenmesini sağlamak
çocuğu bilgisayarın kapalı dünyasından
dışarı çıkaracak ve arkadaş çevresine
yönlendirecektir.
Çocuklar tatil programlarını kendileri yapabilir mi?
Çocuklara sorumluluk verilmeli. Çocuklara bir birey olarak saygı
duyduğunuzu, ona kendi hayatıyla ilgili
kararlar almasına izin vererek gösterebilirsiniz. Tatilini nasıl geçirmek istediğine
kendisi karar verebilir, kendi programını
kendisi yapabilir.
Çocukların tatilde kaçta yatıp kalkacakları önceden belirlenmeli mi, yoksa çocukların isteklerine göre mi
şekillenmeli?
Çocuklar okula
giderken erken kalktığı
için düzenli bir uyku saatinin olması önemlidir.
Fakat tatil zamanı çocuk
erken kalkmayacağı için
geç de yatabilir. Çocuklara uyku saatleri için baskı
uygulanmamalı ve bazı
günlerde istedikleri saatte
uyumasına izin verilmeli.
Tatilde yapılabilecek alternatifler nelerdir?
•Okula giderken vakit ayırmakta güçlük
çektiği sanatsal faaliyetlere çocuğunuzu yönlendirebilirsiniz.
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•Yaz tatili biterken öğrenmeye başladığı bir
enstrümanı ona kazandırmak güzel bir alternatif
olabilir.
•Tiyatro ve dans etkinlikleri de çocuğunuzun sosyal gelişimine katkıda bulunacaktır.
•Çocuğunuzla beraber yaptığınız şehir turlarını eğlenceli ve farklı hale getirebilirsiniz. Eski
yerleşim yerlerini ziyaret ederken çocuğunuzdan
tarihçesini ya da kendi kurguladığı fantastik hikayesini anlatmasını isteyebilir, gezi sonunda onu minik
sürprizlerle ödüllendirebilirsiniz.
•Beslenme ve spor alışkanlıklarını gözden
geçirebilir, düzenli olarak spor yapmasını sağlayabilirsiniz. Spor sayesinde ruhsal ve fiziksel gelişimi
sağlıklı seyredecektir.
•Çocuğunuzla daha önce yapmadığınız bir
şeyi deneyebilir, hem onu hem de
kendinizi şaşırtabilirsiniz. Örneğin
televizyon izlemek yerine çocuğunuzla birlikte uzanarak izlediğiniz
yıldızlar, unutamayacağı bir anı haline gelebilir.
		
•Çocuğunuzu düzenli olarak hayvan barınaklarına götürebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki barınak
ziyareti, çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunacağı
gibi barınakta yaşayan hayvanları da
mutlu edecektir.
		
•Çocuğunuzun sosyal duyarlılığını
geliştirecek projeler üretebilirsiniz. Örneğin; engelli
bir çocukla bir gün vakit geçirebilir, onun empati yeteneğinin gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.
•Yaz tatilleri çocuğunuza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için
oldukça ideal dönemlerdir.
Birlikte kitap okuyabilir,
kitabın bölümlerini sorucevap şeklinde tartışarak
çocuğunuzun bilişsel gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.
Unutmayın,
Yaz
tatili çocuğunuzla kaliteli
zaman geçirmek için büyük bir fırsattır
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kendimizi iyi hissettiren haberler

dijital tarım ile kırsal kalkınma
Ülkemizin iyilik kaynaklarından kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan haberler…
Dijital tarım ile sürdürülebilir üretim yaparak, kırsal istihdam sağlanıyor.

Ü

retiminin hak ettiği değeri
görememesi sebebiyle son
20 senede 1.6 milyon insan
köylerinden kentlere göç etti. Bu
insanların göç etmesi sonucunda 4
milyon hektar tarım arazisi boş kaldı.

Neler değişiyor?

Tarlamvar kullanıcıları, tarım
platformu üzerinden gelişimini takip edebildikleri bir ağaç
alarak, kırsal istihdamı destekler ve ağaçlarıyla ilgilenen köylülere gelir imkanı sağlarlar

Ağaçlarımız sayesinde;

CO2 Emisyonu

Arazi

İstihdam

180 dekar arazi kullanıldı.

3 aile Tarlamvar bünyesinde istihdam edildi.

Tarlamvar, üreticilerine hak ettiği
değeri vererek tarımsal sürdürülebilirliği sağlar, kırsal istihdama
katkıda bulunur, bu süreçleri dijitalleştirerek şehirli insanları tarıma ortak eder.

63.748 kg karbondioksit emilimi
gerçekleşti.

Physical Intelligence (Metin Sitti)

Prof. Dr. Metin Sitti, kurulduğu 1948 yılından beri 18 Nobel ödülü almış
olan kadroların olduğu, daha önce Albert Einstein’ın da direktörü olduğu, Almanya’nın en önde gelen bağımsız bilimsel araştırmalar kuruluşu
olan Max Planck Institute’de fizik bölümü direktörlüğüne getirildi.

B

oğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra
yurt dışında akademik çalışmalarını yürütmüş, kablosuz endoskopi cihazı yapıyormuş kendileri…
Kısa bir süre önce Metin Sitti tarafından kurulan (Physical Intelligence) Fiziksel İstihbarat Bölümü,
akıllı ve yumuşak malzemelerden yapılmış küçük ve
büyük ölçekli mobil robotların tasarım, gezinme, algılama, öğrenme ve kontrol ilkelerini anlamayı amaçlı-

yor. Bu tür robotların zekası, esasen, fiziksel tasarımlarından, materyalinden, işlemesinden, uyarlamasından
ve kendi hesaplama istihbaratlarından çok veya bunlara ek olarak kendi organizasyonundan gelirdi.
Bu gibi fiziksel istihbarat yöntemleri, özellikle
kendi içlerinde sınırlı hesaplama, çalıştırma, güçlendirme, algılama ve kontrol yetenekleri nedeniyle küçük ölçekli milimetre ve mikro robotlar için gereklidir.
Bu tür yeni küçük ölçekli robotik sistemler, sağlık, biyomühendislik, imalat, muayene ve çevresel izlemede
yüksek etki uygulamaları olacaktır.

Zeytince Derneği
Karaburun’da
Zeytin Okulu Açmış

2015 yılında faaliyetlerini yürütmek üzere bir “Zeytin
Okulu” kurma kararı almış ve bu doğrultuda, İZKA tarafından gerçekleştirilen “Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi 2014 – 2023” raporu çerçevesinde, Karaburun ilçesini kendisine çalışma alanı olarak seçmiştir.

aaliyetlerine 2017 Mayıs ayından itibaren başlayacak Zeytin Okulu’nun;
•Efes – Mimas Kültür Rotası’nın ziyaretçileri, yürüyüşçüleri ve bisikletçileri
için bir uğrak noktası,
•Zeytin Yolu için bilgi ve danışma merkezi,

•Zeytin ve zeytin ürünleri başta olmak üzere doğal, kültürel ve endüstriyel varlıkların
korunmasını ve bu varlıklara dayalı istihdam ve gelir yaratılmasını sağlayan bir ekolojik tarım eğitim merkezi, olarak faaliyet
göstermesi planlanmaktadır.

F
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Yalova’da 4 kardeşi, anne ve
babasıyla karton toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunan 18
yaşındaki Kadir Dalkıran, yaklaşık
4 yıl önce başladığı karma dövüş
sanatlarında dünya şampiyonu
oldu.

G

enç yaşta elde ettiği başarıyla adından söz ettiren Kadir,
Yalova’da bir gecekonduda 2’si
kız 4 kardeşi, annesi ve babasıyla yaşamını
sürdürüyor. Kağıt ve karton toplayarak geçimini sağlayan, ailesine küçük yaşlardan beri
yardımcı olan Kadir, 4 yıldır karton toplama
bitince akşam da spor salonuna gidip müsabakalara hazırlanıyor.

N

ilüfer belediyesi
bölgesindeki 7000 öğrenci ile 10.000 kilogramdan fazla
atık yağ toplamış.

Elleriyle ışık saçan Pelin Baykan..

İ

stanbul Üniversitesi Matematik bölümden mezun
olan Pelin Baykan, işitme engeli bulunan insanların
KPSS'de zorlandığı konulardan birisi olan matematik için ders vereceğini bir video üzerinden işaret dili ile

açıkladı. Pelin, işitme engeli olan birisi değil ve matematik sevmeyen kimse kalmasın istiyor.. https://www.youtube.com/watch?v=rmBDAp1arLQ&feature=youtu.be
adresinden dersler izlenebiliyor.

Phaselis antik kenti Melike Vergili sayesinde otele dönüşmekten kurtuldu.
Bu kampanyayı tek bir imzayla başlattı ve 94.888 destekçisi ile başarıldı.
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genel merkez’den haberler

Sanayicinin maliyet enflasyonu
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin
28’incisini “Sanayicinin maliyet enflasyonu” konusuna ayırdı.

T

ÜİK, Merkez Bankası, Hazine
Müsteşarlığı ve IMF verileri kullanılarak yapılan analizde, hem
tüketici hem sanayici (üretici) fiyatlarında çift haneli enflasyonun 4 aydır sürdüğü ve yapışkan bir özellik göstermeye
başladığına vurgu yapıldı. Analizde, cari
açığa bütçe açığının da eşlik ettiğine dikkat çekilerek “çifte açık” riskinin yükseldiği belirtildi. MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:
Türkiye ekonomisine bu yılın ilk 4
ayında çift haneli ve giderek yükselen
bir enflasyon yapışmış bulunuyor. Neredeyse 30 aydır yaşanmayan çift haneli
enflasyon, ekonominin ve sanayinin en
önemli gündem maddesi haline geldi.
Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi
(Y-ÜFE) diye adlandırılan sanayinin
Nisan ayı fiyat artışları da yıllık olarak yüzde 16,4’ü
buldu. Ocak ayında yıllık yüzde 13,7, Şubat ayında ise
yüzde 15,4 olarak gerçekleşen sanayi fiyatları artışı,
Mart’ta yüzde 16,1’i bulduktan sonra Nisan ayını da
yüzde16,4 ile tamamladı. Çift rakamlı enflasyon ekonomi için yeniden bir kâbusa dönüyor.
Ortalaması yüzde 16,4’ü bulan sanayici fiyatlarının
“ara malı” kategorisindeki ürünlerde yıllık fiyat artışı
yüzde 22’yi buldu. Sanayinin omurgasını oluşturan
imalat sanayisinde üretilen ürünler için ise, sanayici,
12 ayda fiyatlarını yüzde 18’den fazla artırdı. İmalat
sanayinde de ana metal sanayisindeki fiyat patlaması
dikkat çekti. Ana metalde fiyatlar 12 ayda yüzde 43’e
yakın artmış görünüyor. Oysa 2016’da fiyatlar yüzde
3,5 gerilemişti.
Üretici(sanayici) fiyatlarının 2008 ortalarından
bu yana ilk kez yüzde 16,4’e çıkmasına kaynaklık eden
en önemli etken ise döviz, özellikle dolar fiyatındaki
hızlı artış oldu. Buna, dünyada enerji ve öteki emtia
fiyatlarının yeniden artış trendine girmesi etkenini de
eklemek gerekir.
Özellikle Eylül 2016-Şubat 2017 dönemini kapsayan 6 ayın döviz fiyat artışları ile enflasyon artışı çarpıcıdır. Dolar fiyatının yüzde 24 arttığı bu dönemde yurt
içi üretici fiyatlarında yüzde 11,5, tüketici fiyatlarında
ise yüzde 7 artış oldu. Bu beş ayda kur artışı, fiyatlardaki artışı katladı.
Döviz kurunun maliyet enflasyonuna yol açışı,
özellikle ana metal, beyaz eşya, elektronik, kimya gibi
sektörlerde hızla hissedildi.

Dolardaki hızlı artış, bir süredir düşük seyreden
başta petrol olmak üzere emtiaların dünya fiyatlarının
artışı ile beraber, maliyetler iyice tırmandı.
Sanayici kesimin fiyatlarında yaptığı artışlar yıllık
yüzde 16,4’ü bulurken, tüketicinin ödediği fiyatlardaki
(TÜFE) artış, yüzde 12’ye yaklaştı. Tüketici enflasyonuna tarımda taze sebze meyve fiyat artışı ve devamında gıda enflasyonu da etkili oldu.
Mart ve Nisan ayında hız kesmesine karşın, döviz
fiyatları TL karşısında arttıkça, bunun sanayici-üretici
fiyatlarına maliyet enflasyonu, devamında da tüketicinin önüne tüketici fiyat artışı olarak gelmesi kaçınılmazdır.
Krizin eşiğinden ekonomiyi uzaklaştırmak ve referandumda Evet oylarını artırmak için izlenen genişlemeci politikalar, bütçede önemli açıklar yaratmaya ve cari açık ile birlikte çifte açık tehlikesine doğru
Türkiye’yi hızla taşıyor.
Kıpırdayan ihracat ve devlet çekişli iç talep canlanmasıyla, ekonomide yüzde 3 dolayında bir büyüme ihtimali olsa bile bunun yüzde 5’e yaklaşan bir cari açık/
GSYİH ve milli gelirin yüzde 4-5’i dolayında bir bütçe
açığı ile gerçekleşmesi ancak mümkün ve bu çifte açık,
büyümeyi sürdürülebilir olmaktan alıkoyacaktır
MAKINA

27

tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

birlik’ten haberler

Eskişehir’in
“Akıllı Geleceği”
masaya yatırıldı

A

kıllı kent yaklaşımının Eskişehir özelinde ele
alındığı sempozyumda konunun uzmanları 2
gün boyunca çok sayıda sunum yaptı. Panelin
açılış konuşmasını TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Neşet Aykanat yaptı. Aykanat, “Eskişehir Kent
Sempozyumu’nun bir yenisini bu sefer maalasef ki
ülkenin Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetildiği Olağanüstü Üstü
Hal koşullarında gidilen
ve 16 Nisan’da gerçekleştirilen, gerçek sonuçların bu olmadığının evet
cephesi tarafından da iyi
bilindiği referandum sonrası kabul edilen anayasa
değişikliği ile ülkenin temel değerlerini yok edildiği
bir sürecin hemen arkasından yapıyoruz” diye konuştu. Kentlerin yaşam kalitesini yükseltmenin ve gelişen
teknolojinin sunduğu olanakları yaşam kültürü ile bütünleştirmenin önemine değinen Aykanat, “Öyle ki bu
politikalar özellikle ulaştırma ve enerji başta olmak
üzere kentsel altyapı,bilgi ve iletişim ağı şebekelerinin yönetilebilir hale dönüşmesiyle insanların yaşam
standardını yükseltmiş ve yaşam kalitesini artırmıştır”
dedi. Neşet Aykanat sempozyumun amacını ise şöyle özetledi: “Eskişehir Kent Sempozyumu’nun amacı,
günümüzde birçok planlama yaklaşımının temel özel-
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liklerini bünyesinde barındıran Akıllı Kent yaklaşımını bir kentsel gelişme vizyonu olarak Eskişehir için ele
almak ve konuyu, teknoloji, insan ve kurumsal değerler
üzerinden tartışmaktır. İki gün boyunca sürecek olan
sempozyumumuzda 7 oturumda 26 bildiri sunulacak,
2 ‘nci gün yani yarınki son oturumumuzda da çok değerli panelistlerimizin katılacağı ‘Kent, Emek, Demokrasi ve Hukuk’ konulu bir panelimiz olacaktır.”
KENTLER BÜTÜNLÜĞÜNÜ YİTİRDİ
Neşet Aykanat’tan
sonra söz alan TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, kentlerde; sağlık, çevre, altyapı,
ulaşım, barınma, ısınma,
eğitim, kültür ve benzeri
birçok konuda sorunlar yaşandığını kaydederek diğer
yandan kentlerin; deprem,
sel, heyelan ve yangın gibi
doğal afetlere de hazırlıklı
olmadığını belirtti. Bu durumun, toplumsal çıkarları göz ardı eden ve insan
yaşamını hiçe sayan yerel yönetim politikalarının yetersizliğinin en açık göstergesi olduğunu dile getiren
Koramaz, “Üretim odaklı politikalar terk edildikçe
hükümet, rant dağıtımı merkezli inşaat ve müteahhitlik işleri, katma değeri düşük hizmetler sektörü ile
onun alt sektörlerine yönelmektedir” şeklinde konuştu. Kentlerin, giderek artan biçimde bütünlüğünü yi-
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tirerek birbirinden bağımsız ve ilişkisiz parçacıklara
bölündüğüne dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı
Koramaz, “Tüm bu sorunlara ve olumsuzluklara karşın, kentsel hizmetlerin kamusal hizmet kapsamında
ele alındığı; barınma, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerinin insan hakkı olarak görüldüğü; kamu yararı öncelikli
enerji, çevre ve gıda politikalarının benimsendiği bir
anlayış ile sağlıklı kentler yaratmak mümkündür. Bunun yolu ise demokratik katılımın sağlandığı yerel yönetimlerden geçer. Kentlerimizin ve toplumun ihtiyacı
olan temel yaklaşım, ‘toplumcu demokratik ve halkçı
bir yerel yönetim’ anlayışıdır” ifadelerini kullandı.
ADETA AVRUPA KENTİ
Programı incelediğinde adeta bir Avrupa ülkesinin bir kenti kenti gibi sıfır enerjili binalar, karbon
ayak izi, akıllı kent uygulamaları gibi geleceğin kentleri
öngörüsü içeren paradigmaların tartışmaya açıldığını
gördüğünü ve bu kent halkı adına heyecanlandığını da
sözlerine ekleyen Koramaz, “Zaman umutsuzluk zamanı değildir. Zaman daha inançlı, daha kararlı daha
direngen olma zamanıdır. Bu ülkenin aydınlık yüzlü
insanlarına düşen görev, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önüne geçerek bu demokratik duyarlılıkların
daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için çalışmaktır” şeklinde
konuştu.
YETKİSİZ AMA
SORUMLU YÖNETİM
TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz’dan
sonra söz alan Odunpazarı Belediye Başkanı Av.
Kazım Kurt Akıllı Kentler
konusunda hazırlanan sempozyumun doğrudan belediyeleri de ilgilendirdiğini,
bu anlamda kendilerinin
de bundan yararlanmaya
çalışacağını aktardı. Kentleşme dendiğinde bunun
yalnızca bir planlama

birlik’ten haberler
olmadığını hukuki bir altyapının da olması gerektiğini
vurgulayan Kurt, dünya ile Türkiye’de kentler karşılaştırıldığında eksikliklerin ortaya çıktığına dikkat çekti ve
bunun nedeninin yetkisiz ama sorumlu hukuki düzenleme olduğunu kaydetti. Başkan Kurt, “Örneğin Han
ilçesinde ana yollar ve düzenlemelerin Büyükşehir
Belediyesi’nce tarihi alanlarının ise Kültür ve Tabiat
Varlıkları’nca düzenlenmesi gerekiyor, yani ilçe belediyesinin yapabileceği çok bir şey yok, trafik sorununu
çözme konusunda da yine ilçe belediyesinin yapabileceği çok bir şey yok çünkü yetkileri çok kısıtlı. Umarım
bu tür konular için de çözüm buluruz” dedi.
İLK AKILLI
UYGULAMA 		
TEPEBAŞI’NDA
Son olarak söz
alan Tepebaşı Belediyesi
Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş ise, belediyenin 137 bin hektar alana
sahip 344 bin nüfusa sahip bir belediye olduğunu
aktararak,
belediyenin
akıllı kentler anlamında
yaptığı çalışmalara değindi. Belediye hizmet binasının 2013 yılında akıllı, etkin
bina haline getirildiğini, güneş enerjisi santrali kurulan
ilk kamu binaları arasında yer aldığını ifade eden Aydoğmuş, şunları kaydetti: “Gündüzler Yakakayı mahallesinde 2 su kuyusundan su çıkarılıp hayvanların su
ihtiyacını karşılayan sistem de güneş enerjisi ile çalışmaktadır ve bölgenin su ihtiyacı karşılanmaktadır. Su
sporları merkezinde de güneş enerjisi santrali bulunmaktadır, böylece merkezin elektrik ihtiyacının yüzde
20’si bununla karşılanmaktadır. 5 adet güneş enerjisi
ile çalışan şarj istasyonu vardır. En önemli çalışmalarımızdan biri de; AB Komisyonu’ndan 5 milyon Euro
hibe alan belediyenin yaşam köyünde uygulanacak
proje ile yüzde 60 oranında enerji tasarrufu sağlanacak
ve aynı oranda karbon salımında azalma sağlanacak
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projemizdir. Bu proje ile belediyeye elektrikli otobüsler ve hibrit araçlar alınmıştır, elektrikli otobüsü ilke
kullanan belediye yine biziz. Bu tür sosyal ve çevreci
projelere ağırlık vermeye devam edeceğiz, bunun hayata geçirilmesi için öncelikle yasal düzenlemelerin
hayata geçirilmesi gerekiyor, belediyeler kendi yağı ile
kavruluyor ve hükümetlerden yeterince destek alamıyor bu alamda bu konudaki çalışmalar herkes için yararlı olacaktır.”
SANAYİLEŞME YOK İNŞAATLAŞMA VAR
TMMOB tarafından Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Eskişehir Kent
Sempozyumu'nun son oturumunda Kent, Emek, Demokrasi ve Hukuk başlıklı panel gerçekleştirildi.
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Besleme’nin
yönettiği panele; TMMOB Mimarlar Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu, Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Günaydın ve Ekonomist Mustafa Sönmez
konuşmacı olarak katıldı. Kentlerde her şeyin paralı olmaya başladığını ifade eden Ekonomist Mustafa
Sönmez, sosyal devlet ve sosyal belediyeciliğin artık
kalmadığını söyledi. Amacın bir kâr ve sermaye birikimi sağlamak olduğunu dile getiren Mustafa Sönmez,
“Bu da inşaat üzerinden gerçekleştiriliyor, bu bilinçli bir seçimdir, çünkü inşaat üzerinden bir rejim inşa
edildi, yandaş sermayedarlar palazlandı, bir parti devleti oluşturuldu, parti=devlet oldu” ifadelerini kullandı.
“BEN YAPTIM OLDU”
Daha sonra söz alan TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu, bir sunum
yaptı ve Almanya’nın Hamburg kentinin bir çöküntü
bölgesinde hayata geçirilen kentsel dönüşüm örneğini anlatarak, Türkiye ile karşılaştırdı. Kentleşme yerine yaklaşık 10 yıldır kentsel dönüşüm kavramının
kullanıldığına dikkat çeken Muhçu, kentsel dönüşümün, kentleşme politikalarının yerini aldığını belirtti.
Türkiye’de kuralsız bir şekilde “Ben yaptım oldu” mantığı ile sürecin işlediğini ifade eden Muhçu, “Kentsel
dönüşüm afet bölgelerinin, çöküntü alanlarının yeniden inşa edilmesi demekken, bizde ülkenin tümü kentsel dönüşüm alanına dönüştürüldü. Bundan kentlerde
yaşayan halklar değil, sermayedarlar kazançlı çıktı”
diye konuştu. İnşa edilen bölgede enerji ihtiyacının
tümünün jeotermal kaynaklardan sağlandığını anla-
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tan Muhçu, “Bizde ise Antalya’daki 5 yıldızlı otellerin
enerji kaynakları ihtiyaçları hükümet tarafından karşılanmaktadır” dedi.
DİBE DOĞRU SANAYİLEŞME
Kentlerden söz ediliyorsa kırdan da söz etmek gerektiğini söyleyen Ziraat Yüksek Mühendisi
Gökhan Günaydın, iki kavram karşılaştırıldığında kırın işbölümünün derinleştiği, organik dayanışmanın
arttığı ve türdeş olmayan insanların yaşadığı yerler olduğunu aktardı. Günaydın şöyle konuştu: “Türkiye’de
Osmanlı’dan bugüne önemli miktarda köylülük aktarıldı. Türkiye taşa toprağa dayalı sanayide ilk sıralarda,
un ihracatında 1’inci sırada örneğin peki buna sanayileşme diyebilir miyiz? Hayır bu dibe doğru sanayileşmedir. Bu Türkiye’ye emek sömürüsü, ucuz işgücü vs.
getirdi.” 		
ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE GÖÇME NOKTASINDA
Bugün genel enflasyon oranı yüzde 12 iken
gıda enflasyonu oranının yüzde 16’ya dayandığını aktaran Gökhan Günaydın, şunları söyledi: “Tarım sorununu domatesin 6 lira olması üzerinden tartışıyoruz,
oysa buğdayı Ukrayna’dan pamuğu Yunanistan’dan ithal eden bir ülkede tarım göçme noktasındadır. Üretici
de tüketici de iflas ediyor. Son 15 yılda ekili alanların
yüzde 10’undan fazlası bu ülkede yok oldu. Sanayileşme bitti, yılda 1000 milyar dolar ihracat açığımız var,
bu günde eski parayla 1 katrilyon lira dış ticaret açığı
veren bir ülkeden söz ediyoruz, Türkiye sanayileşemeyince inşaat meselesi ile karşı karşıya kaldı”
2011’DEN BERİ BAKANLIK KHK İLE YÖNETİLİYOR
Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Günaydın,
sözlerini şöyle sürdürdü: “2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı düzenleyen bir KHK çıkarıldı, bakanlık hala bu KHK ile yönetiliyor. AKP’nin yarattığı bu
rant düzeni bu memlekette birinin cebine günde 600
milyon dolar koyuyorsa bu parayı koyan karşılığında
ne ister? Bu sorunun cevabını düşünün. Yapılabilecek
tek şey emeği ile kazanan, vicdanlı yurttaşların kıymetini bilmek, onların örgütlenmesine ön ayak olmak ve
mücadeleyi hakkıyla vermektir, başka yolumuz yok.”
Eskişehir Kent Sempozyumu’nda son panelin
ardın dan, sempozyumu düzenleyenlere ve sunumlarıyla katkı sunanlara teşekkür belgeleri verildi.
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Soma'yı unutmadık,
unutturmayacağız

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen maden faciasının 2’nci yılı nedeniyle Eskişehir’de çeşitli sendika ve oda üyeleri yürüyüş
düzenleyerek, anma gerçekleştirdi.

Y

ıl dönümü sebebiyle Eskişehir’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK),
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Eskişehir Tabip Odası ve çeşitli sivil
toplum kuruluşu üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, Hamamyolu Caddesi Saatli Park mevkinde
toplandı. Topluluk burada, ellerinde tuttukları afiş ve
kafalarına geçirdikleri ‘Soma’ yazılı baretlerle çeşitli
sloganlar atarak, Soma’da yaşamını yitiren 301 maden
işçisini andı. Grup, daha sonra yürüyüşe geçerek, çevik kuvvet ekiplerinin belirlediği alana kadar ilerledi.
Yaklaşık 300 metrelik yürüyüşün ardından topluluk,
durarak bulundukları yerde basın açıklaması gerçekleştirdi.
Bir araya gelen kitle adına basın açıklamasını
TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat okudu. Bugün Soma’da 13 Mayıs
2014’te meydana gelen ve 301 kişinin hayatını kaybettiği büyük iş faciasının ikinci yıldönümü olduğunu
belirten Aykanat, “301 canımızın acısı hala yüreğimizde. 13 Mayıs’ta Soma’da yaşamını yitiren tüm maden

emekçilerini saygıyla anıyoruz. İş cinayetlerinin başlıca nedeni; ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesinin
azalması, esnek çalışma biçimlerinin artması, çalışma
koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırma yaygınlaşmasıdır” dedi.
Türkiye’de özellikle AKP iktidarı döneminde
üretim, teknik bilgi ve alt yapı olarak yetersiz, deneyimi ve deneyimli uzmanı bulunmayan kişi ve şirketlere bırakıldığını dile getiren Aykanat şöyle devam etti:
“Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde
yapılmaması iş cinayetlerinin Soma’da olduğu gibi
katliama dönüşmesine neden olmuştur. Soma’da yaşanan acı gerçeğin nedenleri ortadadır. Bu nedenler ile
hesaplaşılmadığı sürece fabrikalarda, madenlerde, inşaatlarda ve tüm çalışma alanlarında bizleri bekleyen
yeni Soma’ların yaşanması kaçınılmazdır. Göz göre
göre ölümle karşılaşmanın ne kader ne de fıtrat olmadığını çok iyi biliyoruz.” Aykanat, Soma’da yaşanan iş
cinayetini doğuran nedenler ve bu cinayetin sorumluları ile hesaplaşmadan sağlıklı ve güvenceli çalışmanın
mümkün olmadığını vurguladı.
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İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISI
İLE BİNLERCE KAMU PERSONELİNİN
İŞ GÜVENCESİ KALDIRILIYOR
KOLAYCA İŞTEN ATILMALARININ
YOLU AÇILIYOR

TBMM gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı‘na eklenen bir
madde ile "399 sayılı Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Personel Rejimi’nin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci ve geçici 9 uncu maddelerine tabi teşebbüs
ve bağlı ortaklıklarda toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında çalışan personel ile bu teşebbüs ve bağlı ortaklıklar
arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü
hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin dava
ve işler iş mahkemelerinde görülür."
şeklinde bir değişikliğe gidilmektedir.

B

u düzenleme ile Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü, TEMSAN ve bazı kamu iktisadi
teşekkülleri ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyündeki bazı kuruluşlarda çalışan
binlerce kapsam dışı personelinin kamu personeli
olma statüsü değiştirilerek iş güvencesinin ortadan
kaldırılması ve idarelerin bu çalışanları kolayca işten
çıkarmalarına yönelik keyfi uygulamaların idari yargı
kararları ile iptal edilmelerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki kuruluşlar listesinde yer verilen TPAO sermayesinin tamamı devlete
ait bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. BOTAŞ Kamu
İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak yapılandırılmıştır.
Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ-TEMSAN, aynı
kararnameye tâbi olup bu kuruluşlar T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın ilgili kuruluşu statüsüyle
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı‘nın İlgili
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Kuruluşu olarak, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri kapsamında faaliyet göstermektedir.
Bu kuruluşlar, sermayesinin tamamı devlete ait olan
kuruluşlardır.
Bu kuruluşlarda, Toplu İş sözleşmesi kapsamında olmayan personelin statüsü kapsam dışı personel olarak tanımlanmış, bu personelin özlük hakları
idarelerin tek taraflı yürürlüğe koyduğu yönetmelikler
ile düzenlenmiştir.
TC. Anayasanın "Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hükümler" başlığı altında yer alan 128‘inci
maddesinde "Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve
diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin
gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer
kamu görevlileri eliyle görülür." Hükmüne yer verilmiştir.
Bu madde ile, İktisadi Devlet Teşekkülü ile
Kamu İktisadi Kuruluşunun ortak adı olan Kamu iktisadi Teşebbüsleri bünyesinde görev yapan personelin
kamu görevlisi vasfında olduğu açıkça ifade edilmiştir.
Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalışan bütün statüdeki personelde olduğu gibi, kapsam dışı olarak nitelenen
personelin de, kamunun asli ve sürekli görevlerini yürüten kamu personeli olduğu, bu görevi gereği devlet
memurları ile aynı vasıflara ve özlük haklarına sahip
olması gerektiği yönünde Anayasa Mahkemesinin ve
diğer mahkemelerin yargı kararları bulunmaktadır.
Aynı kararlarda, kapsam dışı personel ile görev yaptıkları KİT‘ler arasındaki ilişkilerin ve işlemlerin idari
işlemler olduğu, bu sebeple kapsam dışı personelin özlük haklarına ilişkin ihtilafların idari yargıda çözülmesi
gerektiği vurgulanmış bulunmaktadır.
Yine, Uyuşmazlık Mahkemesi‘nin 22.1.1996
tarih ve 1996/1 sayılı kararında, yasal düzenleme yapılmış olmasa dahi idarelerin Yönetmelik hükümleri ile
personelinin özlük haklarının düzenlenmesinin idari
bir işlem olduğu kabul edilmiş ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, "kapsam dışı statüde çalışan" personelin
kurumları ile olan ilişkilerinden doğan anlaşmazlığın
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çözüm yerinin, idari yargı olduğuna oybirliği ile karar
verilmiştir.
Uyuşmazlık Mahkemesinin bu kararı ile kapsam dışı personelin özlük haklarına ilişkin ihtilafların
çözüm yeri İdare Mahkemeleri ve Danıştay dava daireleri haline gelmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesi‘nin
03.02.2009 tarih ve 2009/39 sayılı kararında da benzer görüş tekrar edilmiş, söz konusu davaların idari
yargıda ele alınmasına devam edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi‘nce de KİT idaresi ile
personeli arasındaki ilişkinin kamu hukuku ilişkisi
olduğu ve ihtilafların çözüm yerinin idari yargı olması
gerektiği görüşü savunulmuştur.
Yukarıda yer verilen mahkeme kararlarına istinaden, kapsam dışı personelin özlük haklarına ilişkin
ihtilafların idari yargıda çözülmesi gerektiği çok açık
olup, bu husus Anayasa‘da belirtilen kamu görevlisi
olma durumunun da bir neticesidir.
Meclise sevk edilen yasa taslağında bu durumun aksine ihtilafların İş Mahkemelerinde çözülmesi öngörülmektedir. Bu durum Anayasa ve
yüksek yargı organları kararlarına aykırılık oluşturduğu çok açıktır.
Hazırlanan kanun maddesi ile, ilgili kamu
personelinin müktesep hakları ve iş güvenceleri de hukuka aykırı biçimde yok edilmek istenmektedir.

Bu yasal düzenlemeyi yapmaktaki amaç;
TPAO, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve bazı kamu iktisadi teşekküllerinde
çalışan 3500 civarındaki üst yönetici hariç, mühendisler ve kamu çalışanlarından oluşan kapsam dışı personelin kamu görevlisi olmaktan kaynaklı iş güvencesinin ortadan kaldırılarak, idarelerin işten çıkarmalar
başta olmak üzere keyfi uygulamalarının idari yargı
kararları ile iptal edilmelerinin önüne geçilme niyetidir.
Yürürlükteki mevzuat uyarınca, personelin
işten çıkarılması halinde idari yargıya gidilmekte; idarenin tesis ettiği bu idari işlem hukuka uygun bulunmayarak, bu keyfi idari işlem haklı olarak iptal edilmektedir.
Tasarının yasalaşması halinde ise; bu kuruluşlarda çalışan kıdemli kapsam dışı personelin işten
çıkarılmaları durumunda, kamu görevlisi olma statüsü
ortadan kaldırılarak konu bireysel işçi işveren ilişkisi
olarak görülüp özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak
ve idari mahkemeler yerine iş mahkemesine dava açılacaktır.

birlik’ten haberler
İş Kanunu hükümlerine göre, Mahkeme işe
iade kararı verse bile idare söz konusu personeli tekrar
işe almayacak, yerine tazminat ödeme yolunu seçecektir.
Hukuki altyapısı eksik ve Anayasaya aykırı
biçimde hazırlanan bu kanun tasarısıyla 3500‘ü aşan
kamu personelinin özlük haklarının bir oldu-bitti ile
gasp edilmesi hedeflenmektedir.
İlgili taslak kanun maddesi ile emekliliğine
daha yıllar olan binlerce personelin en kısa zamanda
re‘sen emekli edilmesi söz konusu olacaktır. Bu doğrultuda kurumlarda hazırlıkların yapıldığı ve çalışanlar arasında büyük rahatsızlık ve huzursuzluğun baş
gösterdiği de bilinmektedir.
Diğer taraftan, bu yasal düzenlemeden etkilenecek olan TPAO ve BOTAŞ‘ın, ticari bir şirket niteliğinde olup kendisine devredilen kurum ve kuruluşları
satma ve devretme yetkisine sahip olan ve hisselerinin
tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı`na ait olan
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. ne devredilmiş olması da, bu
düzenlemeyi bu kurumların özelleştirilmesine alt yapı
hazırlığı niteliğinde olması kuşkusunu da arttırmaktadır.
Belirli bir yaş üzerindeki önemli bilgi birikimine sahip personelin zorla emekli edilmeleriyle
Kurumsal hafıza yok edilecek, bilgi ve tecrübenin kaybından yine en çok önemli kamusal hizmetleri yerine
getiren kurumlarımız ve ülke zarar görecektir.
Anayasa‘ya ve yargı kararlarına açık aykırılık oluşturan, binlerce kapsam dışı kamu görevlisinin
hukuki statüsünü değiştirip özlük haklarının ve iş güvencelerinin yok edilmesine yol açacak olan, zorla
emeklilik ile tecrübeli çalışanlarını kaybedecek olan
TPAO, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve
TEMSAN ve bazı kamu iktisadi teşekküllerinin vermiş olduğu kamu hizmetlerinin nitelikli yerine getirilmesinde zafiyete de neden olacak bu hukuksuz düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir.
TMMOB olarak, konunun TBMM de dahil
olmak üzere tüm zeminlerde takipçisi olacağımızı ve
bu maddenin yasalaşmaması için gereken çalışmayı
yürüteceğimizi ifade ediyoruz.
Saygılarımızla...

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz
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bizden biri
Saadet Zafer

ASKERİ İŞYERİNDE ÇALIŞMAK ÇOK YIPRATICIYDI

Hava İkmal Bakım Merkezi’nin ilk kadın mühendislerinden biri olan ve 22 yıl boyunca görev yapan Saadet Zafer
ile çalışma hayatını konuştuk. O günün koşullarını ve yaşadıklarını anlatan Zafer, emekli olduktan sonra da hayatının dolu dolu geçtiğini söyledi.

S

izi tanıyalım öncelikle. Bize kendinizden söz eder
misiniz?

1960 yılında Eskişehir’de doğdum. İlk, orta ve lise
eğitimimi Eskişehir’de tamamladım. Üniversite sınavlarında istediğim başarıyı elde edemedim. Çünkü tam
liseyi bitireceğim günlerde eşimle tanıştım ve üniversite hayatı benim için önemini kaybetti. O yıllarda eğitim
enstitüsüne girmeyi tercih ettim. Amacım üniversiteye
hazırlanmaktı. Fen bölümünü seçtim. İkinci sene üniversite sınavında puanım çok daha iyi geldi. Ablamın
zoruyla Endüstri Mühendisliği bölümünü tercih ettim.
Ben Endüstri Mühendisliği’nin ne olduğunu bilmeden
tercih yapmıştım. Ablam bu mesleğin gelecekte çok iyi bir
meslek olacağını söyleyerek benim kayıt olmama vesile
oldu. Ne olduğunu bilmeden başladığım bu bölümü çok
severek okudum. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi’nden
mezun olduğumuzda Türkiye’de çok az sayıda endüstri
mühendisi vardı.

Mezun olduktan sonra çalışma hayatına ne zaman başladınız?
Mezun olduktan sonra çalışma hayatını çok
düşünemedim. Kimse endüstri mühendisinin ne iş yapacağını bilemiyordu. İşveren bünyesinde bizleri barındırmıyordu. Bunun yanı sıra ben de çok erken bir evlilik
yaşadım. Üniversite 2. sınıfı bitirdiğim 1980 senesinde
eşimle evlendik.. Ailem benim okulu bitiremeyip ev kadını olacağımı düşünmüşlerdi. Buna karşılık ben evlendikten sonra çok daha başarılı bir öğrenci oldum. Bunun
yanında daha mezun olmadan bir çocuk planladım. 1983
senesinde oğlumu dünyaya getirdim. 2 buçuk yıl oğluma
kendim baktım. O günkü koşullarda kreş yoktu, anneanne
ve babaanne zaten birer torun bakıyordu. Oğlum 2 buçuk
yaşına geldiğinde ilk iş müracaatım Hava İkmal Bakım
Merkezi’ne oldu. O dönem sivil mühendis yoktu. İlk sivil
mühendis olarak bizler alındık.

SORUNLARI AŞMAK İÇİN ÇABALADIK
Askeri bir yerde özellikle de
bir kadın olarak mühendislik mesleğine
başladınız. Çalışma hayatınızda ne gibi
sorunlarla karşılaştınız?

MAKINA

34

Makina mühendisi
arkadaşların
çok daha dezavantajlı olduğu bir dönemdi. O zamanki komutanımız
“Kadın mühendis atölyede çalışır mı” endişesindeydi.
“Endüstri mühendislerine ofiste yer veririm ama kadın
makina mühendisi ne yapar” fikrindeydi. O yüzden onları
defalarca mülakata aldı ve onlar kadın olmaktan kaynaklanan sorunlar daha işe alınırken baş gösterdi. İşe girdiğimizde atölyelerde hiç kadın yoktu, biz 5 kadın endüstri
mühendisi olarak işe başladık.
Bizleri idari binada görevlendirdiler. Endüstri
mühendisine ne iş vereceklerini, hangi sahada çalıştıracaklarını kafalarında tasarlamamışlardı. İlk 3-4 ay gidip
amirlerimizin önünde “bize iş verin” diye ağladığımızı hatırlarım. Zamanla bu durum düzeldi. Bizleri atölyelerde
görevlendirmeye başladılar. Ama atölyelerde kadın tuvaleti yoktu. Bir atölyede merdivenler profildendi ve merdivenlerin arkası açıktı. Bizim de pantolon giyme yasağımız
vardı. Ve hemen o merdivenler kapatıldı. İsteklerimizi
dile getirmekten hiçbir zaman çekinmedik. Bizler bu mücadeleyi sürdürdük ve bizden sonra gelen kadın mühendisler çok şanslıydı. Endüstri mühendisi olarak genelde
üretim planlama bölümlerinde çalıştım. Çok çabuk idari
görevler üstlenmek durumunda kaldık. İşçi kesim kadınla
çalışmaya alışık değildi. “Kadın gelmiş” diye bizi görmeye
gelirlerdi. Onların üzerine bizi idareci olarak göreve getirdiklerinde bizleri kabullenmeleri çok güç oldu. Bunları aşmak oldukça yıpratıcıydı. “Biz işe alınırken büyük
amaçlarla alındık. Biz başarılı olursak kadın mühendis
alımı devam edecek. Aksi takdirde bunun arkası kesilecek. Biz kendimizi kanıtlamalıyız” diye düşünüp sürekli
bir çaba sarf ettik.
Kadın olmanın yanında anne olmanın da zorluklarını yaşadım. Gerekli sayıyı elde
ettiğimiz için komutanımız kreş açılması için mekanı hazırladı. Çocukların oyuncaklarına kadar her şey
alındı. Biz tabi çok sevinmiştik. Ben
emekli olduğumda oğlum üniversiteyi bitirmiş ve iş hayatına atılmıştı.
Ve o kreş hala açılamamıştı. Bir ka-
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dın olarak o günkü koşullarda yaşadığımız en büyük sorun buydu.

Bize unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız?
Hava İkmal Bakım Merkezi’nde pantolon giymemiz yasaktı. Bankalarda çalışan pantolon giyen kadınlara özeniyorduk. Atölyelerde çalışan ya da uçak üzerinde
arıza analizine çıkan mühendis arkadaşlar için etek giymek oldukça zor oluyordu. Bir gün çok rüküş giyindim.
Yerlere kadar bir etek, üzerinde mavi iş önlüğüm, onun
üzerinde biraz daha kısa kabanım… Göz zevkini bozacak
şekilde giyindim ve o gün Tümgeneral Çetin Dizdar’ın
yanına imzaya çıktım. Ayağa kalktım ve “komutanım
bana bakar mısınız. Ben nasılım? Çok rüküşüm değil mi”
dedim. Güldü ve neden bunları söylediğimi sordu. Ben
de durumumuzu anlattım. Pantolon yasağını kaldırmasını istedim ve kabul etti. Bazı koşullar koydu. 4 koyu
renk belirledi, kumaş pantolon olacak. “Standartları aşan
bir tek kişi görürsem seni sorumlu tutarım ve bu yasağı
tekrar başlatırım” dedi. Ben bu sorumluluğu üstlendim
ve pantolon yasağı böylece kalktı. O gün tam bir bayram
yaşadık. Gözüm hep pantolonların
üzerinde oldu, yeni işe girenleri
hep uyardım. Bu benim için güzel
bir anı. Benim dışımda yüzlerce kişinin de bundan faydalanması beni
çok mutlu ediyor.

Genç mühendislere ne gibi
önerilerde bulunmak istersiniz?
Nesil farkını ben çok fazla
hissediyorum. Daha emekli olmadan yeni nesil ile kuşak çatışmasını
yaşamıştım. Yeni işe başlayanların
daha bezgin, mutsuz ve beklentileri
olmayan kişiler olduğunu, hazıra
konmayı sevdiklerini, mücadeleci olmadıklarını görüyorum. Bugünkü koşullarda iş bulmak çok zor. İşlerine dört
elle sarılmalarını tavsiye ediyorum. Genç mühendislere
“Mücadeleden yılmayın” diyorum.

Ne kadar süre çalıştıktan sonra emekli oldunuz?
Benim iş hayatım Hava İkmal Bakım
Merkezi’nde başladı ve orada sona erdi. “Ben 20 yıl dolduktan sonra bir gün bile çalışmam” diyen biriydim. Ama
22 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. Yaradılış olarak
fazla kuralcıyım. Bu bize Hava İkmal’in verdiği bir özellik, ruhumuza işlemiş. 22 yılda bir kere geç kaldığımı
bilmem. Emekli olduğum 10 yıl oldu hala bekletilmeyi
de bekletmeyi de sevmem. Askeri bir işyerinde çalışmak
gerçekten çok yıpratıcı. Ben dik kafalı ve her şeye boyun
eğmeyen biri olduğum için zaman zaman sıkıntılar yaşadım. Diğer bir özelliğim de üst düzey ile çok kolay iletişim
kurmamdı. Çoğu zaman sadece kadınlar adına da değil,
tüm sivil mühendisler adına komutan veya hava kuvvetleri komutanlığı seviyesine kadar ihtiyaçlarımızı ve çözüm önerilerini götürdüm. Hala geçmişe baktığımda elde
ettiğim şeylerden dolayı mutlu oluyorum. Bazı şeylerin
de emekliliğimden sonra eski haline gelmesi beni üzüyor.

HER GÜNÜM DOLU GEÇİYOR
Emeklilik sonrasında sizi nasıl bir hayat bekliyordu? Emekli olduktan sonra neler yaptınız?
Ben emekliliği kafama çok net bir şekilde koymuştum. Kendimi çok hazırlamıştım. Dışarıda da hayat
güzel, bu hayatı yaşamalıyım dedim. Her günüm dolu
dolu geçiyor. Boş durmayı hiç sevmem. Küçüklüğümden
beri resim yaparım, yeteneğime de güveniyorum. Daha
emekli olmadan Halk Eğitim’e resim kursuna yazıldım.
10 yıldır devam ediyorum. Yağlı boya tablolar yapıyorum. Kendimi çok geliştirdim.
2014 Şubat ayında Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi’nde bir resim sergisi açtım. Bu beni
çok mutlu eden bir olay oldu. Resim yapmak
benim günümü o kadar çok alıyor ki bazı
günler günde 7 saat resim yapıyorum. Her
bitirdiğim resimde daha mutlu oluyorum.
Bu artık bir hobiden öteye geçti. Satış yapmaya, siparişler almaya başladım. İnternet
üzerinden satış yapmaya başladım. Resimlerim çok da ilgi görüyor.

“Bari sabah bizi içtimaya da çeksin”
Oturduğum sitenin yöneticiliğini üstlendim. Müstakil evlerden oluşan 91 haneli bir sitenin
5 yıldır yöneticiliğini yapıyorum. Kadın gözüyle bakarak çok işler yaptım. Yazışmaya o kadar alışmışım ki bu
özelliğimi site yöneticiliğinde de kullanıyorum. Alt yapı
sorunları gibi birçok konularda resmi dairelere dilekçe
yazıyorum, gidip görüşüyorum. Bir döndüm baktım ki
sitede askeri disiplin oluşturmaya başlamışım. Tabelalar
koyuyorum, yerde tek bir çöp görsem rahatsız oluyorum,
park yerlerini düzenliyorum. Bir gün kulağıma geldi ki
bir komşumuz, “Bari sabah bizi içtimaya da çeksin” demiş. (Gülüyor) iş hayatımdaki aynı otorite ve disiplin iş
hayatımda da bu şekilde sürüyor.
Oğlum ODTÜ Makina Mühendisliğini bitirdi. 11
yıllık bir iş hayatı var. İstanbul’da yaşıyor. Eşim de emekli olduğu için sık sık İstanbul’a gidiyoruz. İşyerinden 32
yıllık arkadaş grubumuz var, hepimiz emekliyiz, sıkça görüşüyoruz, eşim ve ben mümkün oldukça bu grubumuzla
yurt içi ve yurt dışı gezilere gidiyoruz. Elimiz ayağımız
tutarken gidebildiğimiz her yere gidelim diyoruz. Hayat
çok kısa ne yaparsak kârdır diyoruz. Hiçbir gün bile “Ben
niye emekli oldum” diye içimden geçirmedim. Ama eminim daha çalışma potansiyelim vardı. Kendimde o eforu
10 yıl geçmesine rağmen hala görüyorum.
MAKINA
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Mustafa Aktaş

Mühendisliğe adanmış 52 yıl
Değerli meslek büyüğümüz Kıdemli Mühendis Albay
Mustafa Aktaş, 4 Haziran 2017 günü aramızdan ayrılarak,
ebediyete intikal etti. Meslek hayatında hem kişiliği hem
de başarıları ile adından söz ettiren Aktaş’ı kızı ve oğullarından dinledik.
Merhaba. Öncelikle sizleri tanıyalım.
Bizler Mustafa Akataş’ın evlatları Gülden
Adaklı, Erkan Aktaş ve Ercan Aktaş’ız.
niz?

Bize babanız Mustafa Aktaş’tan söz eder misi-

1929 yılında Giresun’da doğan Mustafa Aktaş 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğudur. İlköğretimini Giresun’da başarıyla tamamlamış ve parasız
yatılı sınavını kazanarak Edirne Sanat Okulu’na yatılı girmiştir. Ortaokul ve lise eğitimi süresince yaz
tatillerinde çeşitli işyerlerinde çırak olarak çalışmış
hem harçlığını kazanmış hem de ileride başarılı bir
mühendisliğin ilk aşamalarını kat etmiştir.
İlkokuldan beri matematiğe olan düşkünlüğü ile bilinen Mustafa Aktaş, 1947 yılında başarı ile

bitirdiği lise eğitiminden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü kazanmış
ve Savunma Bakanlığı bursu ile okuduğu okulunu
1951 yılında tamamlayarak mühendis unvanıyla
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mezun olmuştur. 1957 yılında Eskişehir’de Beyhan
Hanım ile evlenmiş ve 1
kız – 2 erkek evlat sahibi olmuştur. Oğulları Ercan
ve Erkan Aktaş, kızı Gülden Adaklı’dır.
Tüm Karadenizliler gibi yüzmeyi, doğayı
ve balığı çok severdi. Kendisi hem bizzat spor yapar
hem de müsabakaları ilgiyle takip ederdi. Eskişehir
Hava Gücü’nde futbol oynamıştır. Kendisi, çalışkan
ve araştırmacı insanları severdi. Öğrenmenin yaşı
olmadığını düşünürdü. Son anına kadar herkesten
bir şeyler öğrenmeye çalışırdı.
Babanız makina mühendisliğine ne zaman başladı? Hangi görevlerde bulundu? Meslekte kaç yıl çalıştı?
1951 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na
mühendis muazzaf subay unvanı ile katılmıştır. Subay oryantasyon eğitimi
sonrası uçak mühendisliği
oryantasyonu için ABD’ye
gitmiş ve 2,5 yıl kadar eğitim almıştır. Daha sonra Eskişehir Hava İkmal
Merkezi, Kayseri Hava
İkmal Merkezi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir Hava İkmal Merkezi,
Bursa Arı Kalıp, Eskişehir
Hisarlar Tarım Aletleri,
Eskişehir Jamak Fabrikasında görev almış ve 2003
yılına kadar 52 yıl bilfiil
mühendislik hizmetinde
bulunmuştur.
Babanıza göre başarının sırrı neydi?
Kendisi başarısını çalışkanlığına, yaşamı
boyunca kaybetmediği öğrenme merakına ve disiplinine bağlardı. Hiçbir işi yarına bırakmaz, ertele-
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mez, hemen başlayıp en kısa sürede sonuçlandırırdı.
Babanız nasıl bir kişiliğe sahipti? Çalışma hayatında nasıl biriydi?
Son nefesini verene kadar küçük yaştan beri ayrı kaldığı
memleketi Giresun’un özlemini
çeken ve memleket anılarını yakınları ile paylaşan Mustafa Aktaş,
yine yüreği vatan – millet -ülke
sevgisi ile dolu olarak aramızdan
ayrılmıştır.
Hem iş hem de ev yaşamında huzuru ön plana alan sakin
bir kişiliğe sahipti. Tüm yaşamını büyük bir çalışkanlık, disiplin, mühendis plan ve
programcılığı ile geçirmiştir. Ömrü boyunca tüm
teknoloji gelişimini merakla takip etmiş öğrenme
arzusu hiçbir zaman sönmemişti. Kendi başarısı
kardeşleri, çocukları ve yeğenlerine de örnek olmuştur. Küçük erkek kardeşi İsmail Aktaş da onun
yolundan giderek İTÜ Makina Mühendisliği’nden
yüksek mühendis olarak mezun olmuştur. Kendi iki
evladı da mühendislik eğitimi almıştır.
Üniversitede aldığı “Yükseleceksen başkasının başına basmadan
yüksel” felsefesini kendine düstur edinen Mustafa Aktaş, çalıştığı tüm iş
yerlerinde eğitici ve yol
gösterici olmuş, kazandığı
tecrübeleri meslektaşları
ile paylaşmaktan mutluluk duymuştur.
En bilinen mesleki
başarısını da sizlerle paylaşmak isteriz. Eskişehir
Hava İkmal Merkezi’nde
kurulan Motor Revizyon
Atölyesi’nde duyulan acil
ihtiyaç nedeni ile kış döneminde Ankara’dan acil
olarak Eskişehir’e tayin edilerek Atölye Müdürlüğü’ne
atandı. Burada Türkiye’deki
ilk uçak motoru revizyonunu başarı ile gerçekleştirmiştir. Bu sayede daha önce
revizyon işlemi için Fransa’ya giden motorlar artık
Eskişehir Hava İkmal Merkezi’nde revizyon edil-

meye başlanmıştır. Bu başarısı ile Türkiye’nin Uçak
Motoru revizyonunda dışarıya bağımlılığını bitiren
kişi olmuştur.
nız?

Babanızın en çok hangi özelliklerini örnek aldı-

Dürüst, huzurlu, çalışkan, sabırlı olmamızı
ona ve annemize borçluyuz.
Son olarak kendisi yakın zamanda vefat etti,
başınız sağ olsun. Ondan size kalan en büyük miras, en
büyük değer size göre nedir?
Hepimizi okutup
meslek sahibi yapmıştır.
İnançlı ve demokrat kimliğimizi kazanmamızda
çok önemli çabaları olmuştur. Her başımız sıkıştığında bizi koruyup
kollayan babamızı minnetle anıyoruz. Ve sizlere
aramızdan
ayrılmadan
2 hafta önce torunlarına
sorduğu bir soru ile veda
etmek istiyoruz:
Elimizde 3 kap var.
3, 7 ve 10 litrelik. 10 litrelik
kap ağzına kadar zeytinyağı
ile dolu. Sadece bu üç kabı
kullanarak zeytinyağını 7 ve
10 litrelik kaplarsa 5’er litre
olacak şekilde nasıl paylaştırırız?
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İNDİRİMLER

ÜYELERİMİZE İNDİRİM
UYGULAYAN KURUMLAR

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birinci derece
yakınlarına;
AutoCad, SolidWorks, Catia, 3D Studio Max, ; %20
İndirim
Genel İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça, İtalyanca,
Fransızca; “7-14” yaş için açılan “Kids” gruplarında“ AB
Dil Portfolyo Sistemi”ne göre “1 KUR” olarak belirlenen
seviye; 1000+KDV
Yaz Döneminde “1 Kur”luk herhangi bir dil eğitiminin
bedeli; 800+KDV
Yaz gruplarına özel “Teknik İş İngilizcesi”; kişi sayısı
ve eğitim süresi belirlendiği takdirde odamız eğitim
salonunda verilecek olan eğitmin %20’lik oranda fiyat
iyileştirilmesi...
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
ADRES: 2 Eylül Cd. Başan Sk. N:3 TEB Bankası aralığı
ESKİŞEHİR
Tel.: +90 222 220 86 64
Faks.: +90 222 220 86 65
Email.: eskisehir@bemarkariyer.net

ROOF GARDEN HOTEL

5
Makina Mühendisleri odası üye, personel ve birinci derece
yakınlarına;
İngilizce, YDS, TOEFL, Çocuk Grubu, IELTS, Almanca, Rusça
Ödeme Durumu Senet Olduğunda %35 İndirim,
Kredi Kartı Olduğunda %40 İndirim,
Peşin Olduğunda %45 İndirim uygulanacaktır.
Adres: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cd. ETİ Plaza, ESKİŞEHİR

5
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%4

Makina Mühendisleri Odası üyesi ve çalışanları ile birinci
derece yakınlarına;
Üyelik Ücreti %20 indirimli
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Adalar Porsuk Bulvarı 77- B ESKİŞEHİR
Tel: 222 22 00 666
MAKINA

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri yakınlarına indirim uygulanacaktır. (Üyeler ödeme
esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı olduklarını
gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.)
Konaklama kapsamında KDV ve kahvaltı dahil Süite Oda
için 275 TL,
Üç kişilik oda için 179 TL,
Çift kişilik oda için 149 TL,
Tek kişilik oda için 89 TL fiyat uygulanacaktır.
Adres: Roof Garden Hotel
Büyükdere Mh. Sarılar Sok. No:4 Eskişehir
info@roofgardenhotel.com
Telefon: 0222 - 239 40 50

American LIFE
0
%2

GOLDEN GYM SPOR MERKEZİ

www.egitimnoktasi.com.tr

%1

Makina Mühendisleri Odası üyelerine %20 indirim (İndirim
sadece kırtasiye için geçerlidir.) Oda kimlik kartını gösteren
oda üyeleri ve çalışanları ile birlikte yanında getirdiği yakınlarına 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

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 - ÜcretsizÜyeler 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

0
%2

CETEMENLER

EĞİTİM NOKTASI YURTDIŞI EĞİTİM
VE VİZE DANIŞMANLIĞI

5
%1

0
%2

BEMAR + KARİYER OKULU
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İNDİRİMLER

ÜYELERİMİZE İNDİRİM
UYGULAYAN KURUMLAR
0
%1

Makina Mühendisleri Odası üyelerine %10 indirim uygulanacaktır. Üyeler Makina Mühendisleri
Odası’na bağlı olduklarını gösteren üye kartını
yanlarında bulundurmalıdırlar. (Ödeme esnasında)
Adres: Trakya Restaurant
Şahin Caddesi Tepebaşı Belediyesi Yanı
No: 84/A Eskişehir Telefon : 0222 330 52 02

Oda kimlik kartını gösteren oda üyeleri ve çalışanları
ile; birlikte yanında getirdiği yakınlarına % 10 indirim
uygulayacaktır.
Adres: Oda Restoran
Org.San. Bölg. 2. Cad. No: 1 Eskişehir
Telefon : 0(222) 236 00 47

0
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ODA RESTORAN

5

%2
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ÇAYDERE EL SANATLARI

MOR MASA OFİS MOBİLYALARI
Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birinci derece
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

5

YUNUSEMRE İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU

%2

5

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri
yakınlarına;
Lületaşı, pipo el sanatları ve takılar, el işçilikleri,
cam el sanatları/ üfleme cam eşyaları %15 indirim
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Şarkiye Mah. Işıklar Sokak No: 16/A ESKİŞEHİR
Tel : 0 532 5838223
İmalat : 0 222 2315459

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
kapsamında sağlık hizmeti alan aktif (çalışan) hastalarımızdan
12 TL katılım payı alınmaktadır. Kurumumuzun bu 12 TL ‘den
indirim yapma hakkı yoktur. Söz konusu kesinti zorunlu olup,
bakanlığın ilgili bütçe kalemine gönderilen bir kesintidir. Aracı
kurum olarak tarafımızdan tahsil edilmektedir.)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerinden %20 oranından indirim uygulanacaktır.
Tıbbı Görüntüleme ve Tetkik hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır.
Laboratuar hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerinden %20 oranından indirim uygulanacaktır.
Diğer sağlık hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır.
SGK’nın karşılamadığı hizmetlerde cari fiyatlarınız üzerinden
%20 oranında indirim uygulanacaktır.
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: İsmet İnönü Cad. no: 48 Eskişehir
Tel: 0 222 233 04 04
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Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri yakınlarına;
Oxford House College İngilizce Dil Eğitimi (Yetişkin ve
Çocuk Programı) %25 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 6 330-0222 330 00 11
eskisehir@oxfordhousecollege.com
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FİZYOMER

TRAKYA RESTAURANT

Oxford House College

indirim

indirim
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İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi C Sınıfı, B Sınıfı, A Sınıfı
eğitimi alacak üyelerimize %25 indirim uygulanacaktır.
Üyeler kayıt olurken oda kimliğini yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Deliklitaş Mah. Savtekin Cad. No:24 Eskişehir
TEL: 0 222 234 74 74
MAKINA
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Bizim Köşe
DOĞUM
EVLİLİK
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»
Üyemiz Selçuk Undu’nun 09.05.2017 tarihinde kız bebeği
dünyaya geldi.
Asya Gül’e mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

»
Üyemiz Sevgin Gökel, Ece Uysal ile 01.05.2017 tarihinde,
»
Üyelerimiz Gönül Zat ve İsmail Zat’ın kızları Zeynep Zat, Altuğ Çiftçi ile
20.05.2017 tarihinde,
evlendiler.
Çiftelere mutluluklar dileriz…

SÜNNET

ATAMA

»
Şubemiz Personeli Ceren Okumuş’un oğlu Egemen’in 07.05.2017
tarihinde sünnet düğünü oldu.
Kendisine mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz…

VEFAT
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Üyemiz Nedim Elitok’un eşi, üyemiz Meral Elitok 03.05.2017 tarihinde,
Üyemiz Sergül Ayşe H. Kılınç’ın babası 08.05.2017 tarihinde,
Üyemiz Çetin Bingöl’ün kızı 10.05.2017 tarihinde,
Üyemiz Mehmet Gündoğan’ın babası 23.05.2017 tarihinde,
Üyemiz Lütfi Dural’ın babası 29.05.2017 tarihinde,
Üyemiz Mustafa Aktaş 04.06.2017 tarihinde,
Üyemiz Serkan Kavalcıoğlu’nun annesi 17.06.2017 tarihinde,
Üyelerimiz Fikret Uluakay, Ferit Uluakay’ın anneleri 17.06.2017 tarihinde,
Üyemiz Yılmaz Kükdamar’ın annesi 22.06.2017 tarihinde,
Üyemiz Hüseyin Gerişkovan 26.06.2017 tarihinde ,
vefat etmişlerdir.

Üyelerimizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO ailesi olarak paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.
MAKINA
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GENÇLİK

