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MAKINA 2

SUnUM

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
HAKAN ÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı

Şubemizin 11. Faaliyet Dönemi’nin sonuna 
gelmiş bulunuyoruz. Kentimizde olumlu 
pek çok gelişmeye tanıklık ettiğimiz son 

yıllar, ülkemizin tarihinde bir kırılma noktasıydı. 
Pek çok tartışmayı beraberinde getirecek olsa da 
belirtmek isteriz ki, özellikle son 6 yıllık dönem-
de ülkemiz büyük bir karanlığın içine sürüklen-
miştir. 

 Böyle bir dönemde şubemizin yönetim 
kurulunda yer almış meslektaşlarınız olarak ta-
şıdığımız son derece önemli sorumluluklarımızı 
yerine getirmekte hiçbir tereddüt göstermeksi-
zin bizlere destek veren tüm üyelerimize teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.  

 Son yıllarda olan olaylar yakın gelecek 
için çok büyük umutlar bırakmasa da bizlere, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıldan bu 
yana elde edilen kazanımların büyüklüğünü gör-
müş olmamız açısından önemliydi. 

 Buradan hareketle; gelecek için daha 
güçlü bir demokrasi, daha özgürlükçü bir ana-
yasa, laik ve bilimsel bir eğitim sistemi, kalıcı bir 
barış ortamı nasıl kurulur, yolsuzlukla ve kad-
rolaşmayla nasıl mücadele edilir, bağımsız bir 
yargı, tarafsız bir basın yayın kurumu nasıl olur, 
yaşadığımız acı tecrübelerle öğrenmiş sayabiliriz 
kendimizi. Faaliyet döneminin sonuna gelmiş ol-
mamız aslında sadece bir görev devridir. 

 Şimdi yeni ve genç üyelerimizle; yeniden 
daha geniş tabanlı bir şube örgütlenmesi kura-
rak; kentimizin, ülkemizin güzel geleceği için bi-
limin, tekniğin ve demokrasinin ışığı altında yol 
almaya devam etmemiz gerekiyor.Şikâyet etme 
lüksümüz kalmadığı gibi, kaybedecek vaktimiz 
de yok mücadele etmek için. Sorunlar ne kadar 
büyük olursa olsun ne olduğu bellidir. 

 Gerekenin sadece herkesin aynı özveri ve 
sabır ile ortak akla ulaşmak için dayanışma ruhu-
nu yükseltmek olduğunu düşünüyoruz.

 Biliyoruz ki geçen sadece zamandır: De-
mokratikleşen, üreten, sanayileşen, hakça bölü-
şen Türkiye, Bilimsel ve Laik bir Eğitim Sistemi, 
Yurtta ve Dünyada Barış ideallerimiz sonsuza 
kadar yaşayacaktır. Bir gün mutlaka doğacaktır 
bu ideallerin beslediği nesiller.

 Aynı idealler için bizlerle yürümeye de-
ğer bulan her bir üyemiz bilmelidir ki;

 SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ…

 13-14 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşecek 
Genel Kurulumuzda görüşmek üzere…
 
 Saygılarımızla,

gENEL KURULA çAĞRI
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MAKINA 3

İçİNDEKİLER
7

İÇİnDeKİleR

şube danışma kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi6

10
23

24

28 29

öğrenci üyelerimizle 
tanıştık9

türkiye’de termik 
santraller 2017 raporu12

16
VeciHi-XıV tayyaresi 1930 Ve 
VeciHi FaHam tayyare inşaa 
Fabrikası  1932 – 1935 

çocuklarımızın güVenliği 
ile ilgili yapılacaklar19

öğrenci üye kampı 201722
termik santralde ısrar 
etmek ceHaletten 
öte intiHardır26
bizden biri:
mustaFa akyıldız28
bizden biri:
gülciHan Halaç29

meslekleri tanıyalım
günü’ne katıldık9
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MAKINA 4

eĞİTİMleR

EĞİTİMLERİMİZ
Meslek İçi Eğitim Merkezimizin programı kap-

samında üyelerimizin uzmanlık alanlarını bel-
gelemeye yönelik olarak şantiye şefliği semineri ve 
bilirkişilik temel eğitimleri gerçekleştirildi. Sanayi 
kuruluşlarından, akaryakıt dolum tesislerinden ge-

len taleplere cevap verebilmek amacıyla Genel Tavan 
Vinci Kursuları, Hidrolik Platform Eğitimleri,  LPG 
Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 
Kursları düzenlendi.

MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİMİZ

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Şantiye Şefliği Semineri Oğuz KEPEZ 
(Makina Mühendisi) 05-07 Ekim 2017 Eskişehir 17

Bilirkişilik Temel Eğitimi 

Mesut AYGÜN 
(Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi ) 

Ali BORUCU 
(Makina Mühendisi)

14-18 Ekim 2017     Eskişehir 24

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Mesut AYGÜN 
(Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi ) 

R. Erhan KUTLU 
(Makina Mühendisi)

21/22-28/29 Ekim 
2017 Eskişehir 24

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Genel Tavan Vinci 
Kursu   

Bünyamin BALÇIK 
(Makina Mühendisi) 29 Eylül 2017 Tekfen İnşaat ve 

Tesisat A.Ş.  18

Hidrolik Platform 
Eğitimi 

Bünyamin BALÇIK 
(Makina Mühendisi)

30 Eylül-01 
Ekim  2017

Tekfen İnşaat ve 
Tesisat A.Ş.  18

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu 

Enis Emrah ERTAN 
(Makina Mühendisi)

06-07 Ekim 
2017

Kütahya İl 
Temsilciliği 22

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu

Selçuk UNDU 
(Makina Mühendisi)

21-22 Ekim 
2017

Afyonkarhisar İl 
Temsilciliği 31

Genel Tavan Vinci 
Kursu   

Bünyamin BALÇIK 
(Makina Mühendisi)

26-27 Ekim 
2017

Simgetek  İnşaat 
ve Sanayi A.Ş.  10

Hidrolik Platform 
Eğitimi 

Bünyamin BALÇIK 
(Makina Mühendisi)

28-29 Ekim 
2017

Tekfen İnşaat ve 
Tesisat A.Ş.  16

Bilirkişilik Temel Eğitimi / Eskişehir
Hidrolik Platform Eğitimi / Eskişehir LPG Dolum ve Boşaltım Kursu /Afyon
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BaSınDa BİZ



tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 6

ŞUBe’Den HaBeRleR

ESOgü MEZUNLAR BULUŞMASI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
(ESOGÜ) Makina Mühendisliği Bölümü 
mezunları 09 Eylül 2017 tarihinde Suat 
Mirza Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirilen etkinlikte bir araya geldi. Makina 
Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nin 
katkıları ile organize edilen etkinlikte me-
zunlar eski günleri yad ettiler.

Etkinliğe ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gö-
nen, Eski Rektör Prof. Dr. Erdoğan Fıratlı, 
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 

Sekreteri Atila Tomsuk, MMO Eskişehir Yönetim 
Kurulu Saymanı Neşet Aykanat MMO Eskişehir Yö-
netim Kurulu Üyeleri Esra Turan, Nezihe Hanecioğlu 
ve Makina Mühendisliği öğretim görevlileri de katıldı. 
Mezunlar buluşmasında Rektör Prof. Dr. Hasan Gö-
nen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ve Makina 
Mühendisliği bölümünün kuruluşu hakkında bilgiler 
aktararak, “Üniversitelerimiz mezunları ile büyüyor 
ve gelişiyorlar. Mezunlarda aynı şekilde büyüyor ve 
gelişiyor. Biz onlarla güç buluyoruz. Gelişmiş üniver-
sitelere bakıldığında dedesi o üniversiteden mezun, 
oğlu o üniversiteden mezun, torunu da o üniversitede 
okuyor. Durumu mümkün olan aileler de piknikle-
rini de o üniversitenin bahçesinde yapıyorlar. Ancak 
mezunlarımızın büyük bir kısmı da Eskişehir dışında 
yaşıyor olması nedeniyle belki bu tür etkinliklere ka-
tılamıyorlar. Ama mümkün olanları biz her zaman 
üniversitemize bekliyoruz” dedi. Gönen, üniversi-
tenin Raylı Sistemler Kümelenmesi konusunda da 
ilgili birimlerinin katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

 Öte yandan eski Rektör Prof. Dr. Erdoğan 
Fıratlı ise Makina Mühendisliği bölümünün Ziraat 
Borsası’nın küçük bir binasında eğitim vermeye baş-
ladığını ve ardından dönemin Milli Eğitim Bakanı 
Orhan Oğuz tarafından girişimleri ile yüksek okul 
olarak faaliyet gösterdiklerini dile getirdi. Birkaç ay 
sonra akademi olarak faaliyete başlanıldığını belir-
ten Erdoğan Fıratlı, “İki baraka gibi binadan, daha 

sonra kiracısı olduğumuz yerimizden sonra Ba-
demlik kampusuna oradan da buralara geldik. He-
pinize güzellikler temenni ediyorum” diye konuştu.
“Üniversiteye elimizden gelen desteği veriyoruz”

 HER ZAMAN DESTEK
 Mezunlar Buluşmasında bir konuşma yapan 
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekre-
teri Atila Tomsuk ise Başkan Hakan Ünal’ın yurt dı-
şında bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:“Bu 
etkinliği yaklaşık 4 yıldır yapmaktayız. Bu tür etkin-
liklerin olması eski dostların beraber olması oku-
dukları üniversiteleri tekrar hatırlaması, yeni genç 

arkadaşlarla buluşmaları okullara yapabilecekleri bir 
katkıları var ise bunları paylaşmalarını sağlıyor. Biz 
odamız olarak üniversitelerimize elimizden geldiğince 
destek oluyoruz. Günümüzde bu bölümlere 4 yüz ci-
varında yeni arkadaşımız giriyor. Genç arkadaşlarımız 
staj yeri bulması konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Çoğu 
fabrika artık eskisi kadar stajyer kabul etmiyor. Çalı-
şan arkadaşlarımız bölümümüze bununla ilgili destek 
olurlar ise arkadaşlarımıza yardımcı olmuş olurlar. 
Ayrıca çocuklarımızın daha iyi eğitim görmüş olmala-
rına yardımcı olurlar. Bilindiği gibi bölümümüz hızla 
ilerlemesi gereken bir nokta. Üniversitelerimizde çok 
değerli hocalarımız var. Çok yol kat edildi ancak yine 
çok yol kat etmemiz gerekiyor. Biz de oda olarak eli-
mizden geldiğince projelere destek olmak istiyoruz.”
 Yapılan konuşmaların ardından mezuni-
yetinin üzerinden 40, 30, 20 ve 10. yılını dolduran-
lara belge takdimi yapıldı. Mezunlar buluşması et-
kinliği pilav ayran ikramının ardından sona erdi.
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MAKINA 7

ŞUBe’Den HaBeRleR

Makina Mühendisleri Odası Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Ünal’ın konuşma-
sında ülke gündemi, TMMOB’a yönelik uy-

gulanan baskılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

 TMMOB ve üye Odalara karşı planlı biçim-
de yürütülen baskı politikaları kapsamında Kimya 
Mühendisleri Odası’nı denetlenmesi ile başlayan 
süreçte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın aç-
mış olduğu dava sonunda Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu’nun görevine son verildiği bilgisini 
verdi. 

 Şube Sek-
reter Üyesi Atila 
Tomsuk’un Şube 
faaliyetleri hakkında 
bilgiler vererek danış-
ma kurulu üyelerinin 
değerlendirilmelerine sundu. Şube Komisyonları-
mızın temsilcileri komisyon gerçekleştirdikleri ve 
planladıkları komisyon çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi.  Toplantı,üyelerimizin Şube faaliyetlerine dair 
görüş ve önerilerini belirtilmesiyle son buldu.

ŞUBE DANIŞMA 
KURULU TOPLANTISI 
gERçEKLEŞTİRİLDİ
Şubemizin 2016-2017 Ça-
lışma Dönemi üçüncü Da-
nışma Kurulu Toplantısı 03 
Ekim 2017 tarihinde Büyük-
şehir Belediyesi Ergin Orbey 
Sahnesi’nde gerçekleştirildi.  

26.09.2017 tarihinde gerçek-
leştirilen ilk oturumda, Bile-
cik İl Temsilciliği Yürütme 

Kurulu Sekreteri Mehmet Yener 
Akdoğan, mühendislik ve makina 
mühendisliğinin tanımı, makina 
mühendislerinin çalışma alanları 
ve sektörün makina mühendisle-
rinden beklentileri  konularında 
bilgiler verdi. 3.10.2017 tarihinde 
gerçekleştirilen ikinci oturumda 
ise Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Sekreteri Mehmet Yener Akdoğan 
ve Temsilcilik Teknik Görevlisi 
Tuna Kater tarafından oda faali-
yetleri, kuruluş ve işleyişi, oda-üye 
ilişkileri ile oda-öğrenci ilişkileri 
konularında sunum yapıldı.

BİLECİK’TE MAKİNA MüHENDİSLİĞİ SEMİNERİ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makina Mühendisliği 1. sınıf öğrencilerine 
Bilecik İl Temsilciliği tarafından “Makina Mühendisliğine Giriş Dersi” kap-

samında seminer verildi. 
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MAKINA 8

ŞUBe’Den HaBeRleR

MAKTEK 2017 FURARI’NA KATILDIK
Tüyap Fuar Merkezi İzmir’de 4-7 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen 
MAKTEK 2017 Fuarı’na 07 Ekim 2017 tarihinde düzenlediğimiz bir geziy-
le üyelerimiz ve öğrenci üyelerimizin katılımını sağladık.

Takım Tezgahları, Metal –Saç İşleme Ma-
kinaları, Tutucular-Kesici Takımlar, Ka-
lite Kontrol-Ölçüm Sistemleri, CAD/

CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri 

alanlarında faaliyet gösteren firmaların ürünle-
rini tanıttığı  fuara ilgi gösteren 39 üyemiz geli-
şen teknoloji ve ürünler hakkında bilgi alma fır-
satlarını değerlendirdiler.

KADIN KOMİSYONU 
üYELERİMİZDEN 
İŞYERİ ZİYARETİ

Şubemiz Kadın Komisyonu 
üyeleri 7 Ekim 2017 tarihin-
de SekuroPolifilm Ambalaj 
A.Ş.’ni ziyaret etti. 

Ziyarete Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Esra Turan, MMO Eski-
şehir Şube Kadın Komisyonu Başkanı Belga 

Zeynep Ulutan, Kadın Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Fikriye Söğütlü ve Şube Teknik Görevli M. Elçin Yon-
tunç katıldı. SekuroPolifilm Ambalaj A.Ş.’nin Fabrika 

Müdürü Abdülaziz Aktaş ve Kadın Yöneticiler ile üye-
miz Seçil Hande Öngül’ün hazır bulunduğu ziyarette 
Kadın Komisyonu adına Şube Yönetim Kurulu Yedek 
Üyemiz Esra Turan “Kadın Mühendislere ve “Kadın 
Çalışanlara” verdikleri destekten dolayı Fabrika Mü-
dürü Abdülaziz Aktaş’a plaket verdi. 
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MAKINA 9

ŞUBe’Den HaBeRleR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Makina Mühendisliği 
ile Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde mühendislik eğitimlerine yeni başlayan 
öğrenci üyelerimizle şubemizde 14.10.2017 tarihinde tanışma toplantısı yapıldı. 

Makina Mühendisleri Odası Şube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Nezih Tok, Şube Müdü-
rü K. Levent Güler ve Şube Teknik Görevlisi 

M. Elçin Yontunç’un katıldığı toplantıya 40 öğrenci 
üyemiz katıldı. Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Atila Tomsuk 
konuşmasında Odamız adına öğrenci üyelerimize hoş 
geldiniz diyerek öğrenim hayatları boyunca eğitimle-

rine Odamızın sağladığı destek ve imkânlar hakkında 
bilgi verdi. Daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesi 3. Sınıf öğrencisi Emre Atılgan odamızı tanıtan 
ve geçen senelerde öğrenci üyelerimizin yaptığı etkin-
likler konusunda bir sunum yaptı. Toplantı öğrenci 
arkadaşlarımızın merak ettiği ve öğrenmek istediği 
konularla ilgili soruların cevaplanmasıyla son buldu.

MESLEKLERİ TANIYALIM güNü’NE KATILDIK

ÖĞRENCİ üYELERİMİZLE TANIŞTIK

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak Meslekleri Tanıyalım Günü’ne katıldık.

Eskişehir Büyükşehir Be-
lediyesi Çocuk Hakları 
Birimi’nin üniversiteye 

hazırlanan gençler başta ol-
mak üzere gelecek planlaması 
yapan çocuklara meslekleri ta-
nıtmak amacıyla düzenlediği 
‘Meslekleri Tanıyalım Günü’ne 
şubemiz de makina mühendis-
liğini tanıtmak üzere katıldı. 14 
Ekim 2017 tarihinde Adalar’da 
düzenlenen etkinliğe 7’den 70’e 
tüm vatandaşlar büyük ilgi gös-
terdi. Web geliştiricisinden şe-
hir planlamacısına, kaptandan, 
genetik uzmanından pilota, 
veri madencisinden sosyologa, 
elektrik-elektronik mühendi-

sinden endüstriyel tasarımcıya 
ve nanoteknoloji uzmana kadar 
alanında uzman konuklar tara-
fından mesleklerin çocuklara 
ve gençlere anlatıldığı etkinliğe 
Şubemiz adına katılan Makina 
Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi Makina Mühendisi Esra 
Turan gençlere makina mühen-
disliği ve makina mühendisle-
rinin çalışma alanları hakkında 
bilgiler verdi. Veliler, özellikle 
bazı meslekleri çocuklara ta-
nıtmakta güçlük çektiklerini, 
ancak bunu alanında uzman 
kişilerden dinlediklerinde daha 
verimli olduğunu ifade ettiler.
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ŞUBe’Den HaBeRleR

ESKİŞEHİR OSMANgAZİ üNİVERSİTESİ 
ENDüSTRİ MüHENDİSLİĞİ BÖLüMü’NDE 

BÖLüME HOŞgELDİN BULUŞMASI

Makina Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şubesi 
ile Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi En-
düstri Mühendisliği Bölüm 
Başkanlığı’nın Endüstri 
Mühendisliği 1. sınıf öğren-
cilerine düzenlemiş olduğu 
“Bölüme Hoş geldin Buluş-
ması” 26 Ekim 2017 tari-
hinde gerçekleştirildi.

Saat 09:30’da başlayan et-
kinlik Endüstri Mühen-
disliği Bölüm Başkanı 

Nimetullah Burnak’ın açılış 
konuşmasının ardından, Ma-
kina Mühendisleri Odası Es-
kişehir Şube Sekreteri Makina 
Mühendisi Atila Tomsuk’un 
konuşması ile devam etti. 
 Atila Tomsuk öğrenci 
üyelerimizin eğitim süreçle-
rinde bilgi birikimlerini art-
tırmalarına yönelik Odamızın 
sunduğu eğitim imkânlarından 
bahsetti. 

 İş yaşamının mühen-
dislerden beklentilerine deği-
nerek, öğrencilik hayatında bil-
giyi almak için bütün imkanları 
en etkin bir şekilde değerlen-
dirmelerinin önemini vurgula-
dı. Şubemiz  Teknik Görevlisi 
Endüstri Mühendisi Marife 
Elçin Yontunç  odamızın ör-
gütlenme yapısını, kuruluş 
amacını, teknik hizmetlerini 
eğitim faaliyetlerini ve özellik-
le öğrenci üyelerimize yönelik 
düzenlenen etkinlikleri içeren 
bir sunum yaptı.
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İŞ SaĞlıĞı Ve GÜVenlİĞİ

İŞLETMELERDE YARALANMA VE 
HASARLARIN CİDDİYET SEVİYELERİNE 

ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Bölüm 1: Yaralanma ve hasarların potansiyel şiddeti

İş kazası veya yaralanmalara yol açan etkenler, tehli-
kelerin riske dönüşmesi ile kendilerini göstermeye 
başlarlar. Aslında kazanın gerçekleşmesi, potansi-

yel enerjinin kontrolsüz şekilde açığa çıkmasıdır.
 Yaralanma ve hasarlardaki seviyeler ve farklı-
lıklar, koruma ve korunma faktörüyle ilgilidir. İşletme 
de veya organizasyonda alınan tedbirlerin yeterlilik 
düzeyleri neticeye etki eden en önemli faktörlerden-
dir. Olayın ramak kala olarak, ucuz atlatılmasına veya 
ciddi bir yaralanmayla sonuçlanmasına etki edebilir. 
Aşağıdaki şekilde yaralanma ve hasarların, korunma 
faktörünün etkisi ile ne şekilde gerçekleşebileceği gö-
rülmektedir 

 
 
 
 İşletmelerde başarılı bir iş sağlığı ve güvenliği 
yönetim sistemi kurulup uygulanmasında üst yöneti-
min çok önemli bir rolü vardır. Bu rolün oynanması, iş-
letme politikasının yazılıp hayata geçirilmesi ile başlar. 
Politika bir taahhüt içermektedir ve işverenin kararlı-
lığının çok önemli bir göstergesidir. İletişim, çalışan-
ların katılımı ve diğer paydaşlarla yapılan istişareler iş 
sağlığı ve güvenliğinin çalışma şartlarına olan olumlu 
katkısını artırmaktadır. Aşağıdaki şekilde üst düzey yö-
netimin sorumlulukları gösterilmektedir. 

 Kazalara etki eden faktörler, organizasyonel, 
beşeri ve teknik olarak üçe ayrılmaktadır. Organizas-
yonel faktörler üst yönetim ve orta kademe yönetici-
lerinin kontrolündedir. Bütün yapı başarılı bir organi-
zasyon ve yönetim sistemi kurulması ile başlar. Böylece 
bireysel etki ve hatalar en aza indirilmiş olur.
 Makina ve ekipmanlarda ki periyodik kontrol 
ve bakımların zamanında yapılması, risk değerlendir-
mesi kapsamında açılan önleyici ve düzeltici faaliyet-
lerin zamanında kapatılması ve en önemli konu olan 
makina koruyucularının tamamlanması ve bunların 
kullanımının çalışanlara anlatılması ile teknik sebepler 
en aza indirgenmiş olur. Teknik sebeplerin kontrolü, 
orta ve alt kademe yöneticilerinin elindedir.
 Psikososyal baskı faktörleri, yanlış çalışma 
alışkanlıkları, bilgi eksikliği ve amirlerin desteğinin az 
olması en önemli beşeri faktörlerdendir. Aile hayatı, 
sosyal hayat ve işyeri içindeki iletişim, buna etki eden 
çok önemli üçlü sac ayağıdır. Bunlardan birindeki ek-
siklik tehlikeli hareketlerin ve risk alarak çalışmanın 
önünü açmaktadır.

 Sonuç olarak, işletmelerde meydana 
gelen tüm ramak kala ve yaralanmaların bu 
şekilde bir olay araştırması olarak ele alın-
ması hayati önem arz etmektedir. Çalışan-
ların katılımının tüm süreçlerde sağlanma-
sı ve multidisipliner yaklaşım İş sağlığı ve 
güvenliği kültürünün yerleşmesi için loko-
motif görevi yapmaktadır.

Bölüm 2 : İş sağlığı ve güvenliği yönetim 
sistemi şartlarının yerine getirilmesinde 
üst yönetimin sorumlulukları

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
İş Sağlığı ve Güvenliği  Komisyonu

Bölüm 3 : Kazalara yol açan sebepler
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TüRKİYE'DE TERMİK SANTRALLER 
2017 ODA RAPORU

Odamız, başta sanayi olmak üze-
re tüm uzmanlık alanlarında, 
ülke, toplum, meslek ve mes-

lektaş çıkarlarını gözeterek kapsamlı 
çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlam-
da, Odamız, üyelerinin bilimsel, tek-
nik ve mesleki gelişmeleri için, sürekli 
ve yaygın eğitim çalışmalarını ülke ge-
nelinde etkin bir şekilde gerçekleştir-
mekte, çok sayıda konferans, seminer, 
sempozyum ve kongre düzenlemekte; 
kitap, dergi, bülten rapor vb. yayım-
lamaktadır. Odamız, enerji alanında 
da, ülkemizde uygulanan enerji politi-
kalarını irdeleyen etkinlikler gerçek-
leştirmekte, raporlar yayımlamakta; 
dergi ve bültenlerinde konu ile ilgili 
yazılara geniş yer vermektedir. 
 İlki 2010 yılında yayımlanan TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Türkiye’de Termik 
Santraller Raporu, uzun yıllar bu alanda değerli bir 
kaynak olmuştur. 2014 yılında yayımlanan Enerji 
Ekipmanları Yerli Üretimi - Durum Değerlendir-
mesi ve Öneriler Raporu ilgili çevrelere çok kap-
samlı bilgiler sunmuştur. 2010 yılından bu yana iki 
yılda bir ve her defasında daha zengin bir içerikle 
yayımlanan Türkiye Enerji Görünümü Sunum ve 
Raporları, sektör için önemli bir başvuru kaynak ol-
muştur.

 Bu raporlarda da belirtildiği üzere, birincil 
enerji arzı içinde fosil yakıtların payı, dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye’de de yüksektir ve son yıllarda %87’ye 
ulaşmıştır. Büyük çoğunluğu fosil yakıta dayalı olan 
ülkemizdeki termik santrallerin 2016 sonu itibarıy-
la elektrik üretimindeki payı, kurulu güçte %57,6, 
üretimde %67’dir. Türkiye elektrik üretiminde ter-
mik santrallerin ve fosil yakıtların ağırlığı, kayda de-
ğer bir süre daha hissedilecektir. Buradan hareketle, 
termik santrallerle ilgili olarak, güncel bilgi ve de-
ğerlendirmelerin yer aldığı, daha kapsamlı ve zen-

gin içerikli bir 
çalışmaya olan 
ihtiyacı gözlem-
leyen  Odamız 
Enerji Çalışma 
Grubu’nun Ma-
yıs 2016’da çok 
sayıda değerli 
uzmanın katılı-
mı ve amatör bir 
anlayış ancak 
profesyonel bir 
bakışla başlattı-
ğı yeni bir rapor 
hazırlama çalış-
ması, elinizdeki 
bu ürün ile son-
lanmıştır.

 Bu çalışmada, termik santraller konusunda 
ayrıntılı teknik bilgiler verilmiş; Türkiye’de termik 
santrallerin yapım ve işletme dönemlerinde yaşa-
nan sorunlar irdelenmiş; bilimin ve tekniğin yol gös-
tericiliğinin yanı sıra bugüne kadar edinilmiş dene-
yimlerin ışığında termik santrallerin kurulumunda 
yapılması gereken çalışmalar anlatılmıştır. Termik 
santrallerin verimlerinin artırılması, arıza nedeniy-
le oluşan duruşların azaltılması, çevreye verdikleri 
zararın asgariye indirilmesi, proses güvenliğinin, 
işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tesis edilmesi, ithal kay-
naklar yerine yerli kömür ve biyokütle kullanımına 
öncelik verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Petrol 
türevi sıvı yakıtların elektrik üretimindeki payının, 
önceki yıllara göre çok büyük oranda azalıp dünya-
da %5’in, ülkemizde %1’in altına inmesi nedeniyle, 
sıvı yakıtlı santrallerin tip ve teknolojilerine deği-
nilmemiştir. Öte yandan önümüzdeki dönemlerde 
ülkemizde çok daha fazla tartışmaya neden olacak 
olan nükleer santrallerin tip ve teknolojileri hakkın-
da da bilgiler aktarılmıştır.

Odamızın web sitesinde https://www.mmo.org.
tr/ kitaplar/turkiyede-termik-santraller-2017-
oda-raporu linkiden de ulaşılabilecek bu Rapo-
run aşağıda , sonuç ve öneriler kısmını yayınlı-
yoruz.
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SONUç VE ÖNERİLER
Oğuz Türkyılmaz (Endüstri Mühendisi) - Orhan Aytaç (Makina Mühendisi)

Şayende Yılmaz (Makina Mühendisi)
TEİAŞ verilerine göre, 2016 sonu itibari ile Türkiye’nin elektrik enerjisi ku-
rulu gücü 78.497,40 MW dır. Kurulu gücün içinde termik santrallerin payı 
% 57,6'dır. Doğalgaz, LNG ve ithal kömür santrallerinin toplam kurulu gücü 
ise   29.630 MW olup kurulu gücün % 37,7’sine karşılık gelmektedir. 2016 
yılında elektrik üretimi 273.387.560.799 kWh olmuştur. Üretimin % 66,9’u 

termik santrallerden karşılanmıştır.

Şekil 1 Türkiye’de Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü – 2016 Yılı Sonu Şekil .2 Türkiye’de Elektrik Üretimi ve 
Tüketimi - 2016 Yılı Sonu (Geçici)

Veriler incelendiğinde, Türkiye’de elektrik üreti-
minde termik santral ve kaynakların ağırlığının 
kayda değer bir süre daha hissedileceğini söyle-

mek mümkündür. Bu gerçeğin bilincine vararak; termik 
santrallerin  verimini  arttırmak,  arıza  nedeniyle  duruş-
ları  azaltmak,  çevreye  verdikleri zararı asgariye indir-
mek, proses güvenliğini, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tesis 
etmek, ithal kaynaklar yerine yerli kömür ve biyokütle 
kullanımına öncelik vermek gerekmektedir.
 
 Bu raporda, Türkiye’deki termik santrallerin 
kurulu güç ve üretim değerlerinin ulaşılabilinen bilgiler  
dahilinde  güncellenerek  derlenmesi  sonucu  hazırlanan  
termik  santral  envanteri  yer almıştır. 

 Termik ve nükleer santrallerin tipleri ve tekno-
lojileri ile ilgili bilgiler, termik santral yapım süreçlerinin 
takibi ve denetimi, işletmeye alma, kabul ve şebekeye 
bağlanma koşulları ile ilgili düzenlemeler,  yapım sü-
recinde bilfiil görev almış yönetici ve uzmanların işaret 
ettiği ve edinilen   deneyimler   ışığında   mutlaka   dik-
kat   edilmesi   gereken   konular,   termik   santral kuru-
lumunda temel tasarımdan işletmeye almaya kadar yerli 
mühendisliğin önemi ve işlevleri, enerji ekipmanlarının 
yerli üretimi ve buna yönelik modeller, iyi bir santral iş-
letmeciliğinde yapılması gerekenler gibi pek çok konuya 
değinilmiştir.

 Bir termik santral yatırım sürecinin ana 
aşamalarını; 1- Konsept belirleme, 2- Fizibilite etüdü, 
3- ÇED Süreci, 4- Lisans Alma, 5- Finansman temini, 
6- Projelendirme, 7- İnşa, 8- Testler ve devreye  alma  
olarak  tanımlarsak,  termik  santral  projelerinin  başarı-
lı  bir  şekilde  yaşama geçirilmesi ve tamamlanan tesisin 
istenen performansı karşılamasında,  proje yönetimi kilit 
önem taşımaktadır. 

 Termik santral mühendislik ve müşavirlik hiz-
metlerinin, bütünü ile tek bir kuruluş tarafından yapıl-
ması güçtür. Konu üzerinde deneyim kazanmış ve işin 
önemli bir bölümünü üstlenebilecek bir mühendislik 
kuruluşunun, alanlarında özel uzmanlık kazanmış diğer 
mühendislik kuruluşları ve  üniversiteler  ile  iş  birliği  
yapması  ve  hatta  gerektiğinde  yurt  dışından  uzman  
mühendis ve/veya mühendislik hizmet takviyesi alması 
doğaldır. Bu yöntem tüm dünyada uygulanmıştır. Böy-
le bir yöntem ile ülkemizde kurulan termik santrallerin 
tüm mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin de yerli 
olarak yapılması mümkündür.

 Ancak bilindiği gibi günümüzde sınai tesislerin 
yapımı tüm dünyada çoğunlukla anahtar teslimi veya 
uluslararası terminolojiye göre EPC (Engineering, Pro-
curement, Construction) yöntemi ile çoğunlukla bir ya-
bancı firmaya ihale edilmektedir. Yabancı EPC yüklenici, 

TeKnİK
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uygulama projeleri ile inşaat ve montaj işlerindeki mü-
hendislik işleri için alt yüklenici olarak bir veya birkaç 
yerli mühendislik firması ile çalışmaktadır. Bu durum-
larda, yerli mühendislik firmaları, tüm mühendislik  ve  
müşavirlik  hizmetlerini  bir  bütün  olarak  verme  imkanı  
bulamamakta,  alt yüklenici olarak ancak kısıtlı konular-
da mühendislik hizmetleri verebilmektedir.

 Yerli  mühendislik  ve  müşavirlik  firmalarının  
termik  santrallerle  yüzleşmesi  ve  deneyim kazanarak 
işin içine girmeleri 1970’li yılları bulmuştur. İlk başta sa-
dece inşaat işlerinin detay mühendisliği ile başlayan bu 
uzun yürüyüş, süreç içinde santrallerin yardımcı tesisle-
rinin proses mühendisliğini  de  kapsamıştır.  Santralin  
ana  ünitelerinden  olan  kazan  tasarımı  da  belirli bo-
yutlara kadar yerli mühendislik ile yapılır hale gelmiştir. 
Tamamen yerli mühendislik ve yerli ana yüklenici ile ya-
pılan ilk ve tek proje olan ve 2008 yılında EÜAŞ’ın ihale 
ettiği;   Ambarlı Fuel-Oil Santralinin 4. ve 5. ünitelerinin 
iyileştirilerek (rehabilite edilerek) çift yakıtlı kombine 
çevrim santrali haline dönüştürülmesi projesi, söz konu-
su mühendislik hizmetlerinin yurt içinden temin edilebi-
leceğini kanıtlamıştır.

 Ülkemizdeki elektrik tüketimi, ani puant gücü 
ve kurulu güç verileri incelediğinde üretebilme kapasi-
temizin, ihtiyacımızdan daha yüksek olduğu görülmek-
tedir. Ancak bu kapasite fazlası arz güvenliği için tek ba-
şına yeterli olmamaktadır. Tesislerin varlığının yanı sıra 
kaynakların çeşitli, güvenilir, elde edilebilir, ödenebilir 
olmasına ve bunlara ilaveten de ülke genelinde iyi bir ta-
lep, kaynak ve üretim planlamasına ihtiyaç vardır. Ayrıca 
mevcut santrallerin gerektiği zamanlarda kullanılabilir 
durumda olmasının sağlanması da gerekmektedir.
Termik santral işletmelerinin yüksek emre amadelik, 
optimum performans, yüksek güvenilirlik şartlarını en 
uygun maliyetle sağlayabilmelerinin önündeki önemli 
engellerden birisi olan zorunlu duruşlar, modern bakım 
tekniklerinin etkin kullanımı ile azaltılabilir. Ayrıca iş-
letme-bakım- onarım hizmetlerinde en iyi fayda-maliyet 
ilişkisi, bu tekniklerin kullanılmasıyla elde edilebilir. Bu 
nedenlerle,  kamu ve özel santrallerimizde işletme öze-
linde, düzeltici bakım, koruyucu bakım ve kestirimci ba-
kım stratejilerinin uygun bir karışımı ile optimum bakım 
stratejisi belirlenmeli ve nitelikli, tecrübeli kadrolarla 
titizlikle uygulanmalıdır.

 Linyit santrallerinin büyük çoğunluğu EÜAŞ 
tarafından işletilmekteyken Çan, Afşin Elbistan A ve B 
dışındakiler özelleştirilmiştir. TEK, TEAŞ ve EÜAŞ ta-
rafından kurulan bu santrallerin çoğu yaşlı olup, ortala-
ma yaşları 30 yılın üstündedir. Dolayısı ile hepsinde aşın-
malar, yıpranmalar olmuş, verim düşmüştür. Bu nedenle 
mevcut santrallerde mutlaka verim arttırıcı iyileştirme 
ve yenileme çalışmalarının yapılması gerekir. Ayrıca za-
manla azalan emisyon limitleri nedeniyle de, başlangıçta 
kurulmamış olan DeSOx, DeNOx tesislerinin derhal ku-
rulması ve etkin bir şekilde çalıştırılmaları  ve  toz  tutucu  
elektrofiltrelerin  iyileştirilmeleri  zorunlu  hale  gelmiş-
tir. İyileştirmeler ilave kapasite ve daha fazla üretim için 
en ekonomik çözümdür. Bu sebeple öncelikle yeni sant-

ral yatırımı yapmak yerine eski santrallerde çok hızlı bir 
iyileştirme yatırımına yönelmek, yapılacak yatırımlarla 
tesis ömürleri uzatmak, emre amadeliği, kapasite kulla-
nım faktörü ve verimi artırmak, santral dahili elektrik tü-
ketimini, su tüketimini azaltmak, yasal boşlukları önle-
yip, çevreye verilen zararları asgariye indirecek tesisleri, 
bir gün daha ötelemeden kurarak emisyonları düşürmek 
gerekmektedir. Kojenerasyon da verimi artırmak için en 
önemli uygulamalardan birisidir ve yaygınlaştırılmasın-
da yarar görülmektedir.

 Santrallerde işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi, pro-
ses güvenliği de çok önemlidir. Doğal gaz basınç düşürme  
ve  ölçüm  istasyonları  (çoğu  zaman  gaz  dağıtım  firması  
sorumluluğunda),  kömür stokları, susuz amonyak tank-
ları, trafo veya türbinler, gereken önlemler açısından te-
sis sahibi kişi veya firmanın vizyonu ile sınırlı kalmama-
lıdır.

 Termik santraller, birçok çevre sorununa neden 
olmaktadır. Bu sorunlar yerel ölçekli olabildiği gibi, ik-
lim değişikliği ve asit yağmurları gibi küresel ölçekte de 
olabilmektedir. Kömürün türüne ve santral tipine göre 
çevre sorunları değişiklik gösterse de, genel olarak ter-
mik santrallerde; arazi kullanımı, kömürün çıkarılması, 
taşınması, depolanması ve sisteme beslenmesi, kömürün 
kazanda yakıldıktan sonra oluşan yanma gazı, yakıtın 
yanması sonucu oluşan külün depolanması ve uzaklaş-
tırılması, çevre sorunlarının başlıca kaynakları arasında 
sayılabilir.

 Bu sorunların giderimi için, termik santrallerin 
yer seçiminden başlayarak, santralin teknolojisi, pro-
jelendirilmesi, inşası, işletilmesi ve sökümü bir bütün 
olarak toplum çıkarları gözetilerek, toplumsal ve çevre-
sel etkileri değerlendirilmeli, toplumsal ve çevresel etki 
değerlendirme süreci katılımcı mekanizmalarla objektif 
olarak tamamlandıktan sonra, işletme hayata geçirilme-
lidir.
 Türkiye’nin daha fazla çevre sorununa neden 
olmaksızın, bir an önce eksikliklerini gidermesi, yerli   
kömürlere   uygun,   çevreye   zararları   asgari   düzey-
de   olacak   yakma   teknikleri   ve ekipmanlarının  yanı  
sıra,  çevre  mevzuatındaki  sınır  değerleri  sağlayabilecek  
yerli  baca  gazı arıtma teknolojilerini de geliştirmesi ve 
bu amaçlara yönelik olarak gerekli yatırımları yapması 
hayati bir zorunluluktur.
 
 Sonuç olarak:

 1. Enerjiden yararlanmak çağdaş bir insan hak-
kıdır. Bu nedenle, enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kali-
teli, sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde 
sunulması temel bir enerji politikası olmalıdır.

 2. Enerji üretiminde ağırlık; yerli, yeni ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına verilmelidir. Enerji planla-
maları, ulusal ve kamusal çıkarların korunmasını ve top-
lumsal yararın artırılmasını, yurttaşların  ucuz,  sürekli  
ve  güvenilir  enerjiye  kolaylıkla  erişebilmesini  hedef-
lemelidir. Artan elektrik ihtiyacını karşılamada bugüne 
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kadar akla ilk gelen ve uygulanan yol olan, çok sayıda yeni 
elektrik tesisi kurmak yöntemi yerine; talebi ve üretimi 
yöneterek, enerjiyi daha verimli kullanıp, sağlanan tasar-
rufla yeni tesis ihtiyacını azaltacak politika ve uygulama-
lar hayata geçirilmelidir.

 3. Ülkemizde  enerji  sektöründe  1980’lerden  
bu  yana  uygulanan,  toplumu  değil  piyasayı kutsayan 
politikalar nedeniyle, toplumsal ihtiyaçlar ve bunların 
karşılanabilirliği arasındaki açı her geçen gün daha da 
artmaktadır. Enerji politikaları üretimden tüketime bir 
bütündür, bu nedenle bütüncül bir yaklaşım esas olma-
lıdır. Ülkemiz gerçekleri de göz önüne alınmak şartıyla, 
enerji sektörünün gerek stratejik önemi, gerekse kaynak-
ların akılcı kullanımı ve düzenleme, planlama, eşgüdüm 
ve denetleme faaliyetlerinin koordinasyonu açısından 
planlamaya ve kamusal kuruluşlara ihtiyaç vardır.

 4. ETKB,  temel  stratejileri  ve  politikaları,  
ülke,  halk  ve  kamu,  kısaca  toplum  çıkarları doğrultu-
sunda geliştirmek ve uygulamakla yükümlüdür. ETKB 
güçlendirilmeli, uzman ve liyakatli kadrolar istihdam et-
melidir. Güçlü bir ETKB’nin kamusal hizmet anlayışına 
uygun olarak, kamusal planlama ilkeleri dâhilinde ülke 
çıkarlarına uygun politikalar geliştirmesi ve uygulaması 
sağlanmalıdır.

 5.  İthal    kömür    yakıtlı    yeni    santrallere    lisans    
verilmemelidir.    Lisans    almış    olup yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen projelerin lisansları iptal edilmeli, böl-
ge halkının istemediği projelerden vaz geçilmelidir.

 6. Linyit yakıtlı santrallerin kuruluşuyla ilgili 
olarak, ülke ve bölge ölçeklerinde toplumsal ve çevresel 
etkileri irdeleyen kapsamlı ve ayrıntılı bir çalışma yapıl-
malıdır.   Bu çalışmaya egemen olması gereken bakış açı-
sı, yalnız santrallerin tekil ve yerli kömüre dayalı elektrik 
üretiminin toptan ekonomik fizibilitesine ağırlık veren 
değil; fayda maliyet analizi vb. çalışmalarla, linyite dayalı 
olarak kurulması öngörülen elektrik santral yatırımları-
nın kümülatif çevresel ve toplumsal etkilerini inceleye-
cek ve bu yatırımlarda toplum yararının olup olmadığı-
nı, ayrıntılı bir şekilde irdeleyecek ve belirli kişi, grup ve 
kuruluşların değil, toplumun yararını gözetecek olan bir 
bakış açısı olmalıdır. Bu tür kapsamlı çalışmaların sonuç-
ları, linyite dayalı santral projelerinde toplum yararının 
olduğunu belirlerse, ancak o zaman yatırımların gerçek-
leşmesi doğrultusunda adımlar atılmalıdır.

 7.  Ülkemiz  enerji  sektörüne,  kendi  yatırımcı-
sı,  imalatçısı,  akademisyeni,  mühendislik  ve müteah-
hitlik hizmetleriyle sahip çıkmalıdır. Yapılacak çalışma-
larla, yerel linyiti ve biyokütleyi etkin, verimli ve çevreye 
olumsuz etkileri asgariye indirilmiş tekniklerle yakan; 
yerli  mühendislik  kapasitesiyle  tasarımı  yapılmış,  yer-
li  imkanlarla  imal  edilmiş,  yerli personel ile montajı 
yapılmış, yerli personel ile işletilen; gelişmiş baca gazı, 
de- sülfürizasyon, de-nox sistemleriyle mücehhez termik 
santraller kurabiliriz. Bu amaçla, yeni yazılım ve dona-
nımlar kullanılarak yerli tasarımlar yapabilir, santralleri 
yurt içinde yerli kuruluşlar eliyle imal, inşa, mont edebi-

lir, devreye alabilir, çalıştırabiliriz.

 8. Yeni kurulacak santrallerde, kullanılacak 
yakıtın özelliklerine uygun baca gazı arıtma de- sülfü-
rizasyon,  de-Nox  sistemleri  ve  tesislerinin  ve  yüksek  
verimli  elektro  filtrelerin bulunması şart olmalıdır. Mev-
cut santrallerde, bu tesis ve düzeneklere sahip olmayan 
santrallerin çalışmaları derhal durdurulmalı ve gerekli 
yatırımları yapmadan yeniden çalışmalarına  izin  veril-
memelidir.  Santrallerde  tesis  edilen  bu  tür  sistemle-
rin  ölçüm değerleri, şeffaf bir şekilde kamuoyu erişimine 
açık olmalıdır. Emisyonları eşik değerleri geçen sant-
rallerin çalışmaları, İl Çevre Müdürlükleri tarafından 
durdurulmalıdır. Doğal gaz yakıtlı santrallerin, ülkenin 
zaten sınırlı olan su kaynaklarını daha da azaltacak su 
soğutmalı sistemler yerine hava soğutmalı sistemler kul-
lanması sağlanmalıdır. Termik santrallerimizde gerekli 
revizyon, bakım, onarım, iyileştirme, kapasite artırımı 
çalışmaları hızla sonuçlandırılmalı, atıl durumdaki ka-
pasiteler devreye alınmalı, termik santrallerin teknik 
verimleri ve emre amadeliği yükseltilmeli, bu santraller 
tam kapasitede çalıştırılabilmelidir.

Santrallerde çevre kirliliğini azaltacak tüm önlemler 
alınmalı, termik santrallerin atık ısısının bölgesel ısıt-
ma amacıyla kullanımı imkanları araştırılmalı, teknik ve 
ekonomik olarak mümkün olduğu yerlerde uygulamaya 
geçilmelidir.

 9. ÇED raporu ve EPDK lisans tadilat başvuru-
larında, sonradan yakıt değişimine, özellikle yerli kömür-
den ithal kömüre geçişe, abartılı kapasite artırımlarına 
kesinlikle izin verilmemelidir.

 10. İlgili kamu kurumlarının; elektrik üretim te-
sislerine lisans, doğal kaynakların aranmasına ve işletil-
mesine ruhsat/izin verme ve bunların işletilmesi süreç-
lerinde, toplum yararını da gözetmeleri; bu tür tesislerin 
topluma faydalarının maliyetlerinden fazla olduğundan 
emin olmaları, temel şart olmalıdır. Alternatif projeler 
arasında, topluma faydası, maliyetlerinden daha fazla 
olanlara öncelik verilmelidir. İlgili kurumların lisans/
ruhsat/izin verme vb. mevzuatlarına, toplumsal fayda 
maliyet analizlerinin yapılması da eklenmelidir.

 11.  Plansız, çevre ve toplumla uyumsuz, yatırım 
yerinde yaşayan halkın istemediği, topluma maliyeti fay-
dasından fazla olan projelerden vazgeçilmelidir. Verim-
li tarımsal arazilere, ormanlara, SİT ve ören alanları ile 
yakınlarına santral kurulmamalıdır. Çanakkale’de, Zon-
guldak, Trakya ve İskenderun’da ilave termik santraller; 
Sinop, Akkuyu ve İğneada’da nükleer santraller yapılma-
malı ve ülke genelindeki yatırımlarda bölgede yaşayan 
halkın istemediği tüm projeler iptal edilmelidir.

Özetle, toplum çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi 
amaçlayan demokratik enerji politikaları ve progra-
mını; önce tahayyül etmek, sonra tasarlamak, kur-
gulamak, geliştirmek ve uygulamak için, hep birlikte 
yoğun bir şekilde çalışmamız gerekmektedir.
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VECİHİ-XIV TAYYARESİ 1930 
VE VECİHİ FAHAM TAYYARE 

İNŞAA FABRİKASI  1932 – 1935 
Vecihi Hürkuş, “Vecihi –XIV” ilk Türk Spor- Eğitim Uçağını, Makinist Hamid, 
Makinist Yusuf ve iki marangoz arkadaşı ile birlikte 19 Haziran 1930’da baş-
layıp, büyük bir gayret ve insanüstü bir çalışma ile yapımını dört ay gibi sürede 
tamamlamış, 16 Eylül 1930’da ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir.

1932 yılında Vecihi Hürkuş, Kadıköy’de 
kurduğu fabrikada kendi projesi olan Veci-
hi –XIV,XV,XVI tipinde uçaklar yapmıştır. 

Daha sonra bu uçaklarla Türkiye’nin ilk sivil 
Teyyare Mektebini (Uçuş Okulu) kurarak ilk 
sivil pilotlar yetiştirmiştir. Bu pilotlardan bir-
çoğu daha sonra THK’da pilot olarak çalışmış-
lardır.
                   VECİHİ HÜRKUŞ 1930 YILINDA, 
    F-16 UÇAĞINI YAPTI

 Günümüzden 80 yıl önceki teknoloji ile 
yapılmış olan Vecihi – 14 uçağına farklı bir yön-
den yaklaşarak, ABD’nin dünyaya en çok sattığı 
uçak olan F-16 uçağı ile kıyaslamasını yapacak 
ve aralarındaki benzerlikleri sunacağım. Bu 
değerlendirmede kaynaklar, Vecihi Hürkuş’un 
yazdığı kitaplar, 22 Ekim 1930 tarihli Hakimi-
yeti Milliye Gazetesi’nde yayımlanan makale 
ve yaklaşık 20 yıldır değişik görevlerle üzerin-
de çalıştığım F-16 uçağı ile ilgili teknik altya-
pım olarak özetlenebilir. 
 1970’li yılların tasarımı ve günümüzün 
teknolojisini yansıtan ABD (General Dyna-
mics sonradan Lockheed-Martin) yapımı F-16 
(Savaşan Şahin) uçağı, Vecihi’nin 1930 yılında 
yaptığı Vecihi -14 uçağı ile çok benzer özellik-
ler taşımaktadır.

 F-16 Uçağının Üç Özelliği vardır:
 1)      Güvenirlik (Reliability),
 2)      Bakım Kolaylığı (Maintainability),
 3)      Desteklenebilirlik (Supportability),
 
 1) Güvenirlik (Reliability): 
 Uçağın Sağlamlık  ve Güvenilirlik Özelliği, 
 
 F-16 uçağının (-3, +9G) gövdesi 9G ile 
limitli olmasına  rağmen, uçak 13G ye kadar 
dayanabilmektedir. F-16 uçağının elektronik 
uçuş kumanda sistemi (fly by wire) ile donatıl-
mış, aerodinamik yapısı ile akrobatik bir uçak-
tır. Kumanda levyesi (kolu), bir inch kare gibi 
çok dar bir alanda, pilotun çok hafif bir el hare-
keti ile kolayca kumanda alır. Bu F -16 uçağının 
en önemli özelliklerinden biridir. 

 Vecihi XIV uçağının en önde gelen 
özelliği ise, 900 kg olan maksimum kalkış ağır-
lık kapasitesine karşılık tam 8 kat fazlası 7200 
kg dayanacak sağlamlıkta yapılmış olmasıdır. 
Bu uçağın 8 G’ye dayanabileceği anlamına gel-
mektedir ve o zamanki teknoloji için oldukça 
iyi bir sağlamlık göstergesidir. 
 Kumanda satıhları mukavemeti arttırı-
cı bir şekilde yapılmış olup, levyeden kuman-
da satıhlarına hareket makara, kablo ve rotlar 
vasıtası ile iletilmektedir. Levye tertibatı, pilo-
tun bütün tayyareyi serçe parmağı ile hareket 
ettirebilecek kadar yumuşak, fakat seri ve sert 
hareketleri de kolayca yapabilecek kadar sağ-
lamdı.
 Bu teknoloji günümüzde birçok uçakta 
kullanılmakta olup, makara, kablo, rot sistemi 
ve levyenin serçe parmak ile hareket ettirile-
bilmesi, 1930 yılı için günümüzün teknolojisi 
olan elektronik uçuş kumanda sistemi (fly by 
wire) ile kesinlikle eşdeğer anlamdadır.
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 2) Bakım Kolaylığı (Maintainability)
 Bakım Kolaylığı Özelliği,
 Savaşan Şahin F-16 uçağının motoru, 
kanatları, kumanda satıhları, jeneratörleri, 
yakıt ve hidrolik pompaları, kolayca ulaşılıp, 
sökülüp takılabilmektedir. Uçak tasarlanırken 
fazla arıza yapan veya sıklıkla değişmesi gere-
ken parçalara kolay ulaşım göz önünde bulun-
durulmuştur. Bu da, uçağın kısa zamanda ba-
kımının yapılması, arızalarının giderilmesi ve 
servise verilmesini sağlamaktadır.

 Vecihi- XIV uçağının özellikleri ise, ay-
nen 22 Ekim 1930 tarihli Hakimiyeti Milliye 
Gazetesi’nde yazdığı gibi aktarıyorum:

 “Tayyarenin kanatlarda, gövde-
de, motorda, kumanda vesaitinde, dahili 
tertibatında büyük hususiyetleri vardır. 
Kanatların en büyük hususiyeti, reglaj bo-
zulmadan dört cıvata sökmekle çıkarılıp 
takılabilmesidir. Bu tayyarenin nakil ve ma-
nipülasyonunda birçok kolaylıklar ve sürat 
temin etmektedir. Motorun en büyük husu-
siyeti kolayca sökülüp takılmasıdır. Bundan 
başka kapaklarını açmak motorun bütün 
aksamına makinist tarafından kolayca ye-
tişilebilir ve görülebilir bir hale getirmek-
tedir ki bu da herhangi bir ameliyeyi çok 
kolaylaştırmaktadır. Bu tamamıyla uçağın 
bakım kolaylığı (maintainability) özelliği-
dir. Şunu net olarak ifade edebilirim ki F-16 
uçağında makinist bazı yerlerdeki söküm 
takım işlemlerinde görmeden el yordamı ila 
çalışmak zorunda kalmaktadır.”

 Desteklenebilirlik (Supportability) 
 Malzeme Destekleme Özelliği

 F-16 uçğının bazı kısımları Türkiye’de 
üretilip monte edilmesine karşılık, birçok ye-
dek parçası Amerika tarafından üretilmekte, 
karşılanmakta ve bu destekleme, devamlılık 
sağlamaktadır.  Vecihi – XIV uçağının duru-
munu ise, yine gazetede yazdığı gibi iletiyorum. 
“Tayyare Vecihi Bey tarafından tam üç ay 
zarfında, bütün malzemesi ve aksamı mo-
toru da Türkiye’de yapılmak suretiyle Ka-
dıköyünde inşa edilmiştir. Tayyare birçok 
itibarla tamamıyla orjinaldir. Bilhassa bazı 
mühim kısımları itibariyle Vecihi Beyin icat 
keresidir.” Tayyarenin motor yağ ve soğutma 
suyu depoları Agop usta, Borda Paneli Sedef-
kar Vasıf Bey tarafından yapılmıştır. 

 Öyle ki Vecihi “Alman normlarına 
uygun olarak yaptığım statik testler sonu-

cunda Amerikan Spuss ağaçları kullanma 
ihtiyacını duymuyordum. Çünkü aynı vasıf-
ları yerli mallarımızda bulmuştum. Benim 
önemle üzerinde durduğum husus, özellik-
le yerli mallarımızı değerlendirmek sureti 
ile uçak imalatını kolaylaştırmaktı” diyor 
ve yine 1932’de yaptığı uçaklar için Kelebek 
Fabrikası’nın mamullerini kullanıyor.

 Dolayısıyla Vecihi Hürkuş’un üretimde 
yerli malı kullanması, malzeme akışı ve destek-
lenmesi, günümüzün uçağı F-16’nın belirgin 
özelliklerinden desteklenebilirlik (supporta-
bility) özelliğinin tam olarak karşılanması an-
lamına gelmektedir.

 Vecihi’nin bu 1930’ların en son tek-
nolojiyi yansıtan uçağının uçuşu, Türk Hava-
cılık Makamlarınca onaylanmamıştır. Fakat 
o kendinden öyle emindir ki, Genel Kurmay 
Başkanlığı’ndan izin çıkartarak uçağını trene 
koymuş ve Çekoslovakya’ya götürmüştür. Uçak 
Uluslar arası Sivil Havacılık Komisyonu CINA 
(Committee International De Navigation) 
tarafından, hava şartlarının kötü olmasına rağ-
men, 9 -25 Nisan 1931 tarihleri arasında 6 adet 
test uçuşu yaptırılarak test edilmiştir. 

 Bu testler 500, 1000, 1500, 2000, 2500 
ve 3000 metre olarak gerçekleştirilmiş, 2500 
metrede sıcaklık -22 °C dereceye düştüğü hal-
de başarıyla gerçekleştirilmiştir. Uçağın yapı-
sında kullanılan malzemelerin sertlik ve sağ-
lamlık kontrolleri neticesinde “Dünyanın en 
iyi spor tayyarelerinden biridir” diye Prag’da 
sertifikalandırılmıştır.
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            Böylece, Vecihi giderken trenle götürdüğü 
uçağı ile dönüşte uçarak Prag’tan İstanbul’a 
oradan da Ankara’ya gelmiştir. Daha sonra, 
Vecihi-XIV uçağı ile Türk Hava Kurumu na-
mına il-il binlerce kilometre uçarak THK ku-
rumunu tanıtmış ve birçok Türk gencini uçu-
rarak onlara havacılığı sevdirmiştir. Vecihi’nin 

bu azimli çalışmasının her zaman önü tıkan-
mış veya tıkanmaya çalışılmış fakat o hiçbir 
zaman yılmamıştır. Tek isteği havacı bir nesil 
yetiştirmek ve kendi yerli uçağını yapmak ol-
muştur.  

 Bu amaçla 27 Eylül 1932’de ilk Sivil 
Tayyare Mektebi’ni kurmuş, tüm yazışma-
ları, müracaatları yapmış ancak, maalesef 
kimseden destek bulamamıştır. 1937 yılında 
Atatürk’ün talimatı üzerine THK tarafından 
Almanya’ya mühendislik eğitimine gönderilir. 
1939 yılında mühendis olarak geri döndüğün-
de THK Yönetimi onu Van şehrine tayin eder. 

 Bunun üzerine THK'dan istifa etmek 
zorunda bırakılır. Oysa aynı tarihlerde Avru-
pa ve ABD Havacılık Sanayi’nin gelişmesi için 
Vecihi'lere büyük destekler vermişlerdir.
 
 Bunun net örneği Igor Sikorsky’dir. 
1919 yılında Rusya’dan Amerika’ya göç eden 
Sikorsky Amerikan Hükümeti’nden destek 
görmüş ve 1930 yılında yaptığı uçakla okyanu-
su geçmiştir.

 Vecihi, Alman Junkers firması ile 
TOMTAŞ (Türk Tayyare ve Motor Anonim 
Şirketi) döneminde çalışmış, Ju A-35 uçakla-
rının uçuş kumanda sistemlerinde yaptığı mo-
difikasyonlarla Profesör Junkers tarafından 
büyük takdir toplamıştır. Profesör Junkers 
fabrikasından uzaklaşmasını istemediğini be-
lirtmiş fakat Vecihi, hiçbir zaman memleke-
tinden ayrılmayı düşünmemiştir. 
 
 Onun en büyük arzusu ve hedefi, 
Atatürk’ün Türk Hava Kurumu’nun kurulma-
sını sağlayarak gösterdiği hedef olan, “Uçak 
ve Motorlarının memleketimizde yapılma-
sı” söylemini hayata geçirmektir. Çünkü o 
bunun sıkıntılarını Kurtuluş Savaşı esnasında 
yaşamış ve malzeme eksikliğinden kırık çıkık 
kanatlarla uçmanın ne demek olduğunu çok 
iyi bilmektedir.
 
 Kaynak: Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği “Mühendislik – Mimarlık Öyküleri –V” kita-
bından alınmıştır.
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çOCUKLARIMIZIN güVENLİĞİ 
İLE İLgİLİ YAPILACAKLAR

112 acil servis birimlerine yapılan ev kazası bildi-
rimlerinin yüzde 87’si çocuk kazaları sebeplidir. 
(1) İyi olan durum ise; tıpkı iş kazalarında olduğu 

gibi ev kazalarının da büyük bir kısmının öngörülebilir 
olmasıdır. Bu sebeple evlerimizde alacağımız küçük 
ve basit önlemler hayati öneme sahiptir.İnsanlar en 
çok kendilerini evlerinde yani yaşam alanlarında hu-
zurda hisseder. Fakat alınmayan bazı küçük önlemler 
veya dikkat edilmeyen risk ve tehlikeler geriye dönü-
şü olmayan yaralanmalara sebep olabilir. Özellikle 
evin içerisinde bir çocuk varsa dikkat edilmesi gere-
ken hususlar ve sonucunda alınması gereken önlem-
ler önem arz etmektedir.

 Evler, çocuklarımız en çok zaman geçirdiği 
bir oyun ve macera alanlarıdır. Çocuklar çevrelerinde 
gördükleri her şeyi tanıma ihtiyacı duyarlar, genelde 
bu isteklerini de cisimleri ağızlarına götürerek yapar-
lar. Ama bu masum canlıların ev içerisinde yer alan 
tehlike ve risklerden haberleri yoktur. Anne ve baba-
ları olarak onları bu tehlike ve risklerden korumak 
bizlerin en öncelikli görevidir.Gerekli olabileceğini 
düşünerek suni solunum ve ilk yardım dersi alın.

 Yapılan araştırmalar sonucunda 1 – 5 yaş gru-
bu çocuk ölümlerinde ev kazaları 4. sırada gelmekte-
dir. 112 acil servis birimlerine yapılan ev kazası bildi-
rimlerinin %87’si çocuk kazaları sebeplidir.(1) İyi olan 
durum ise; tıpkı iş kazalarında olduğu gibi ev kazaları-
nın da büyük bir kısmının öngörülebilir olmasıdır. Bu 
sebeple evlerimizde alacağımız küçük ve basit önlem-
ler hayati öneme sahiptir.Şimdi evlerimizde çocukla-
rımız adına alabileceğimiz önlemleri sıralayalım.
Mutfakta;

 1 – Çatal, bıçak, makas gibi kesici ve delici ci-
simleri koyduğunuz dolap veya çekmeceleri kilitli tutun! 
Şayet kilitleme imkânınız yoksa çocukların ulaşama-
yacağı alanlarda depolayın.

 2 – Ocak üstünde tencere, kaynar süt, veya dem-
lik bırakmayın! Yapacağınız işlemleri ocağın ulaşımı en 
zor dip kısmında gerçekleştirin. Bu da mümkün olmu-
yorsa ocak optimum noktalarına korumalık isteyin.

 3 – Çakmak, kibrit gibi yanıcı veya parlayıcı 
maddeleri ortalık yerde bırakmayın!Bu tip materyaller 
evde tutuşmaya, yangına sebep olabilir. Bu nedenle 
kesinle ulaşılamayacak veya kilitli dolaplarda saklan-
malıdır.

 4 – Zehirlenebileceği kimyasalları bertaraf edin! 
Mutfakta temizlik amacılığıyla kullanılan kimyasallar 
veya buğucu ve öldürücü sıvıları mutlaka kapalı dolap-
larda muhafaza edin. Çocuk zehirlenmelerinin çoğu 
yanlışlıkla alınan ilaçlardan kaynaklanmaktadır. Bu 
nedenle özellikle ilaçları onların ulaşamayacakları 
yerlerde muhafaza edin.

 Kumandalarda, oyuncaklarda, el fenerlerinde 
kullanılan pilleri onlardan uzak tutun.

 
 
 
 

          5 – Buzdolabı üzerindeki süsler veya magnetler 
oldukça küçük ve tehlikeli! Bir müddet kullanmayın!
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 6 – Buzdolabı içerisindeki cam şişe, vazo, tabak, 
tıbbi ilaç vb. unsurları sabitlendirilmiş bölmelere koyun. 
Mümkün değilse açılımını zorlaştırın!

 Özetle mutfakta her ne kadar güvenlik ön-
lemleri alınsa da çocuklarımız için her zaman tehlikeli 
alanlar olduğu unutulmamalı, her bir bölme ve kısımda 
özel çocuk güvenlik ürünlerinin kullanımı sağlanmalı-
dır.

 Banyo, küvet, havuz ve tuvaletlerde 
 alınması gereken önlemler

 1- Küvet, havuz hatta içi suyla dolu bir kovanın 
yanında dahi çocuklar yalnız bırakılmamalı.

 2 - Çocuğunuzu yıkayacağınız duş suyunun sı-
caklığı 45 dereceden fazla olmamasına özen gösterin.

 3- Şofben, saç kurutma makinesi, traş jileti ve 
makinesi, saç düzleştirici gibi aletleri dışarıda başıboş 
bir şekilde bırakmayın.

 4- Özellikle kız çocuklarının annelerinden 
özenerek merak ettikleri makyaj malzemesi, parfüm vb. 
kimyasalları çocuklarınızın ulaşamayacağı alanlarda 
muhafaza edin.

                   Uyku alanlarında alınacak güvenlik önlemleri

 1 – Çocuğunuz için olabildiğince doğal ve sade 
bir uyku alanı oluşturun.

 2 – Rahat pijamalar giydirin sıkı, naylon ve boya 
baskılı kıyafetlerden uzak durun!

 3 – Karyola mobilyasında kurşun bazlı boya 
kullanılmamış olmasına özen gösterilmeli alım esna-
sında mutlaka sorgulanmalıdır. Kenarında bulunan 
korkulukların genişliği 6 cm’den fazla olmamalıdır.

 4-Dantelli ve tüylü battaniyeler, uyku sırasın-
da bebeğin solunum yollarını tıkayabilir. İhtiyacınız 
olan şeyse, sert bir şilte ve gergin bir çarşaftır.

 5 -Uykuda olan bir bebek eşarp, elbise, kravat, 
önlük, emzik yada telli oyuncaklardan uzak tutulmalı-
dır.

 

 Çocuklar için evin diğer bölmelerinde veya  
 dışında alınabilecek güvenlik önlemleri

 1- Prizlerden başlayarak evinizdeki elektriksel 
detayları gözden geçirin. Evdeki elektrik kablolarına 
dikkat edin, şarjda takılı bir aletin kablosunu ağzına 
alma veya açık prize parmağını sokma ihtimalini göz-
den kaçırmayın.

 2- Şayet dubleks veya merdivenli müstakil bir 
evde oturuyorsanız acilen merdiven önlerine emniyet 
kapıları takın. Özellikle merdivenli evlerde alt ve üst 
kısımlara ayrı ayrı emniyetli kapılar yerleştirilmeli-
dirkorumalık set yada kapı yaptırmanız gerekmekte! 
Aksi halde evin içerisinde sürekli hareket halinde olan 
çocuğunuzun peşinden koşmak zorunda kalacaksınız. 
Bir anlık gözden kaçırmanız sonucunda oluşacak kaza 
öngörülmenin ötesinde olabilir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3- Ölümlü çocuk ev kazalarında birinci sırada 
gelen vaka çocukların balkondan veya açık pencereden 
sarkmaları sonucu oluşmaktadır. Bu sebeple açıkta 
pencere bırakılacaksa mutlaka kontrollü olmalı bal-
konlarda ise korumalık veya file önlemleri alınmalıdır.
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 4- Evinizde düşme riski taşıyan kitaplık, dolap 
veya raf vb. eşyaları mutlaka sabitleyin.

  
  
  
  
  
  
  

  
 

 5- Çocuğunuzun istisna da olsa evde tek kal-
ması durumunda acil durumlar için ihtiyacını duyacağı 
telefon numaralarını evin bir köşesine mutlaka asın.

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Arabada alınabilecek güvenlik önlemleri

 1- Arabalar için tasarlanan çocuk koltuklarının 
hem yaşa hem kiloya hem de boyuna uygun olduğun-
dan emin olun. 2 yaşın altındaki çocuklar için koltuklar 
araba hareketine karşı ayarlanmalıdır. Aracı kullanma-
ya başlamadan önce kemerini sıkıştırmayı unutmayın.

 2- Çocuk yetişkin koltuğunda oturuyorsa, em-
niyet kemerinin doğru bağlandığından emin olun. Ka-
yışın boyunu sıkmadığını mutlaka kontrol edin.

 3- Araç içerisinde dökülebilecek ya da hare-
ket edince sıkışmaya neden olabilecek serbest eşyaları 
mutlaka sabitleyin.

 Bisiklet sürerken,

 1- Çocuğunuza bisiklet, kaykay ya da scooter 
satın aldıysanız, kafa yaralanmalarına karşı bir kask al-
mayı da kesinlikle ihmal etmeyin.

 2- Sürüş sırasında çocuk giysileri yansıtıcı 
özellikte parlak olmalıdır. Aynı şekilde bisikletlerin ön 

ve arka ışık kaynaklarıyla donatılmış olmasına dikkat 
edin.
 3- Çocuklarınızın bisikletlerinin fren, dişli ve 
lastiklerinin kontrolünü aksatmadan mutlaka yapın 
veya yaptırın.

 4- Çocuklarınıza bisiklete binmeyi öğretirken 
mutlaka trafik kurallarından da bahsedin. Özellikle 
trafik işaretleri ve yayalar konusunda mutlaka eğitici 
bilgiler verin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unutmayın!

	 •Dünya	Sağlık	Örgütü	(WHO)	verilerine	göre	
dünyada 1 yaşın altında 685 bin çocuk ev kazarlı sebe-
biyle yaşamlarını yitirmiştir. (2) Ülkemizde 2009 yı-
lında yapılan Sağlık Bakanlığı araştırmalarında geçmiş 
beş yıllık ev kazaları incelenmiş sonucunda bu kazalar-
dan 12.000 çocuğun hayatını kaybettiği 55.000 yakın 
çocuğunda sakat kaldığı saptanmıştır.

	 •Ülkemizde	ev	kazaları	bazlı	ölümlü	veya	ya-
ralanmalı kazalarda çocuk yaş aralığı 0 – 6 yaş arası 
olan okul öncesi döneme ait olduğu belirtilmekte.

	 •Devlet	 İstatistik	 Enstitüsü	 verilerine	 göre	
1 – 4 çocuk ölümleri arasında ev kazaları 3. sırada yer 
alıyor. (2012)
 Son olarak çocuklarımızın ev içerisinde veya 
çevresinde geçirdiği ev kazalarının büyük kısmı anne 
ve babalarının yanlarındayken olduğunu unutmayın. 
Ailelerin bu konuda daha disiplinler ve kontrollü ol-
ması gerekmekte. Ebeveynleri bu hataya iten konu-
ların başında ise dikkatsizlik, yorgunluk, stres, görev 
paylaşımındaki yanlış anlaşılmalar gibi unsurlar gel-
mekte. Ev kazalarının önlenmesinde proaktif yaklaşım 
içerisinde olunmalıdır. En azından evde kendinize şu 
soruyu sorarak işe başlayabilirsiniz;
“Ben bebek olsaydım ne yapardım.”

Kaynak: Sağlık Bakanlığı İstatislikleri/2012 – Dünya 
Sağlık Örgütü/2009
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Genel MeRKeZ’Den HaBeRleR

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden öğrenci üyelerin 
katılımıyla İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Yeni 
Şakran'da başlayan ve 70 öğrenci üyenin ka-

tıldığı kampa Şubemizden öğrenci üyelerimiz Hakan 
Peker,Emre Atılgan katıldılar.
 Kampın açılış konuşmasını Oda Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Ekber Çakar yaptı. Çakar, 1996 yılında 
başlayan öğrenci üye çalışmalarının iki yılda bir düzen-
lenen öğrenci üye kurultayları ve de bu yıl altıncısı dü-
zenlenen Öğrenci Üye Kampı ile sürdüğünü belirtti ve 
emeği geçen herkese teşekkür etti. Oda Başkanı konuş-
masında özetle; kampın, öğrenci üyelerin Oda kültür ve 
perspektiflerini kavramaları, birbirleriyle kaynaşmaları 
ve mühendislik sorunları ile ülke ve dünya analizini bir-
likte yapabilmeye katkı sağlamasını, verimli, eğlenceli, 
dostça bir ortamda geçmesini diledi. Açılış konuşma-
larının ardından; tanışma, kamp kuralları ve programı 
hakkında bilgilendirme yapıldı.
 Akşam yemeği sonrası ise ilk günüm akşam 
oturumunda Emin Koramaz ve Mehmet Soğancı‘nın 
konuşmacı olduğu "TMMOB ve MMO Örgütlülüğü" 
başlıklı oturum gerçekleştirildi.
 Kampın ikinci günü “Tanışma Atölyesi” ile 
başladı. İkinci günün ilk söyleşisi “Güncel Siyasal Geliş-
meler Üzerine” Oğuzhan Müftüoğlu ile gerçekleştirildi. 
Aynı günün akşamında “Yozgat Blues” Filmi izlendikten 
sonra oyuncu Ercan Kesal ile film üzerine sohbet ger-
çekleştirildi.
 Takım sporları turnuvalarının açılışı da ikinci 
gün gerçekleştirildi. Ayrıca kamp boyunca düzenlenen 
ve moderatörlüklerini öğrenci üyelerin yaptığı oturum-
larda birçok konu ele alındı.
 Sonraki günlerde sırasıyla, "Türkiye'de Ener-
ji Serüveni" - Şayende Yılmaz, "OHAL ve KHK'lar ile 
Nereye" - Mehmet Sarıca, Mutlu Arslan, "Sanayileşme 
ve Oda Çalışmaları" - Yunus Yener, "Mekanik Tasarım 

Atölyesi" - Haydar Dirik, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği-
Risk Değerlendirme" - Bedri Tekin, "Olağan Şüpheliler" 
- Av. Barış Türkmenoğlu, Av. Semih Taşcan, "Diyalektik" 
- İlhan Kamil Turan, "Serinletme Sistemlerinde Tahıl 
Kullanımı" - Erhan İğneli, "Yazarın Gözünden Memle-
ket" - Nermin Yıldırım, Mahir Ünsal Eriş, "Müzikli Tür-
kiye Tarihi" - Murat Meriç söyleşileri gerçekleştirildi. 
Yine kampta lider eğitmenler eşliğinde “Tanışma”, 
“MMO Örgütlülğü", “ExLibris Yapımı”, “Mekanik Ta-
sarım" ve “Termodinamik” atölyeleri yapıldı.
 "MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü" başlıklı fo-
rumda, nasıl bir öğrenci üye örgütlülüğü olması gerekti-
ğine dair söz alan kamp katılımcıları görüşlerini paylaş-
tılar. Kamp değerlendirmesinde ise tüm katılımcıların 
kampa yönelik görüşleri alındı ve kamp yönetiminin 
düşünceleri öğrenci üyeler ile paylaşıldı. 
 13 Eylül Çarşamba akşamı Murat Meriç‘in ka-
tılımıyla "Eski 45`likler" eşliğinde eğlenildi.
Kampta ayrıca, “Bergama Kültür Gezisi” düzenlendi, 
Dikili koylarında tekne turuna çıkıldı.
 Kamp yaşamında birçok iş öğrenci üyeler ta-
rafından nöbet sistemiyle ortaklaşa yapıldı. Her gün 
07.30`da güne uyanış, sabah sporu ve yüzme ile başlayan 
günler, 09.30`daki kahvaltıların ardından saat 10.30`da 
başlayan, önceden belirlenmiş konulardaki programlar-
la sürdü. 
 Bilgi yarışması, voleybol, futbol, basketbol, sat-
ranç, masa tenisi, dart, langırt ve yüzme yarışlarının dü-
zenlendiği kampta, yarışmalarda birinci gelen kişi, grup 
ve takımlara kupa, madalya, kitap vb. hediyeler verildi.
Öğrenci üyeler tarafından “Kamp Gazetesi” hazırlandı.  
 Kampta yaşananların mizahi bir dille anlatıldı-
ğı “Kamp TV” izlendi.
 14 Eylül Perşembe günü sabahı, kahvaltının ar-
dından kamp, tatlı yorgunluklarla, yeni arkadaşlıklarla 
ve örgütlülük bilinciyle sona erdi.

ÖĞRENCİ üYE KAMPI 2017
MMO Öğrenci Üye Kampı 2017, 7-14 Eylül 2017 
tarihlerinde İzmir Yeni Şakran’da gerçekleştirildi.
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BİRlİK’Ten HaBeRleR

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Neşet Aykanat açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi: “Bundan tam 38 yıl önce, 

19 Eylül 1979 tarihinde Türkiye’nin 55 farklı ilinde, 
toplam 740 işyerinde TMMOB’nin çağrısıyla bir gün-
lük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Ekonomik ve 
demokratik taleplerle yapılan eylem çağrısına, diğer 
teknik eleman ve emekçilerin de destek vermesiyle, 
100 bini aşkın kamu çalışanı o gün iş bıraktı. 
 Maden ocaklarından enerji santrallerine, 
fabrikalardan şantiyelere, limanlardan üniversitelere 
kadar hayatın her alanında etkisini gösteren bu eylem, 
TMMOB’nin mücadele tarihinde önemli bir yer tut-
maktadır. 19 Eylül tarihi, bu ülke için düşünen, plan-
layan, üreten mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. Bu yüzden 
bu anlamlı gün, "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutlanmakta ve 
yeniden hatırlanmaktadır.
 Yıllar içinde kötüleşen sadece ekonomik ve 
sosyal koşullar değildir. Ülkenin içinde bulunduğu 
siyasal koşullar da her geçen yıl kötüleşmekte, yurt-
taşların her türlü hak ve özgürlüğü giderek daha da 
budanmaktadır. Bir yılı aşkın süredir devam eden 
Olağanüstü Hal Rejimiyle yurttaş olarak sahip ol-
duğumuz her türden anayasal ve yasal güvencemiz 

askıya alınmıştır. AKP Hükümeti, OHAL Rejimini, 
kendisine muhalif toplumsal kesimleri susturmak ve 
örgütlü kesimleri bastırmak için kullanmaktadır. Ada-
let talebi, toplumun tüm kesimlerinin en büyük ihti-
yacı ve talebi haline dönüşmüştür.
 Son 1 yılda çıkartılan Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerle ihraç edilen kamu emekçileri arasında 
devlet kurumlarında ve belediyelerde çalışan üç bine 
yakın mühendis, mimar ve şehir plancısı da bulun-
maktadır. Haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atı-
lan, farklı kurumlarda çalışmaları yasaklanan, sosyal 
güvenceleri ellerinden alınan ve yurt dışında çalış-
maları engellenen binlerce üyemizin varlığı, bu yılki 
TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Da-
yanışma Günü’nü daha da anlamlı kılmaktadır. Ömrü-
nü cemaat yapılarıyla, devlete egemen olmak isteyen 
çetelerle mücadele ederek geçiren arkadaşlarımızın 
elinden tutmaya, onlarla dayanışma göstermeye de-
vam edeceğimizin bilinmesini isteriz.
 Toplumsal yapıdaki bu çürümeye karşı ülke-
mizin geleceğini ve meslektaşlarımızın haklarını ko-
rumak için mücadele eden TMMOB ve bağlı odaları-
mız da bu süreçte hükümetin hedefi haline gelmiştir. 
Hükümet, OHAL nedeniyle yaşanan kaotik ortamdan 
faydalanarak TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelik 
girişimlerde bulunmaktadır. Birliğimize bağlı oda-

DüNDEN BUgüNE, AYNI KARARLILIK VE 
İNANçLA 19 EYLüL TMMOB MüHENDİS, 
MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 

DAYANIŞMA güNü KUTLANDI
19 Eylül Tmmob Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününü 

nedeniyle TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat 
TMMOB’a bağlı odaların temsilcilerinin de katılımıyla basın açıklaması yaptı.
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ların kamusal sorumlulukla yerine getirdiği mesleki 
denetim yetkileri ellerinden alınarak, ekonomik ve 
kamusal gücü zayıflatılmaktadır.
 Odalarımıza, idari ve mali denetim adı altın-
da baskı ve şantaj uygulanmaktadır. Bakanlığın dene-
tim adı altındaki hukuksuz ve keyfi uygulamasına izin 
vermediği için Kimya Mühendisleri Odası yönetim 
kurulunun görevden alınması talebiyle dava açılmış-
tır. Birliğimizin ve bağlı odalarımızın da müdahil ol-
duğu davanın üçüncü duruşması 25 Eylül tarihinde 
görülecektir. Bu tür hukuksuz girişimler ile Anayasa 
ve TMMOB yasası ile belirlenen görevlerimizi yerine 
getirmemiz engellenmeye, TMMOB ve Oda Yönetici-
leri üzerinde baskı tesis edilmeye çalışmaktadır. Birli-
ğimiz tüm birimleri ile Kimya Mühendisleri Odamı-
zın hukuksal ve meşru duruşunun arkasında olmaya 
devam edecektir.
 Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınır-
landırmaya yönelik adımların en sonuncusu, Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yılında 
yapılan asgari ücret belirleme protokolünün feshe-
dilmesidir. Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 

plancılarının hak kaybına neden olacak bu tek taraflı 
fesih işleminin iptali için idare mahkemesine açtığı-
mız davanın takipçisi olacak, üyelerimizin mesleki ve 
özlük haklarını korumaya devam edeceğiz.
 Birliğimizi ve odalarımızı hedef alan bu sal-
dırıların bizleri yıldırması ve susturması mümkün 
değildir. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve 
toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin 
sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin eşitlik-
ten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan, laiklikten, 
bağımsızlıktan yana tavrını korumaya, geliştirmeye, 
güçlendirmeye devam edeceğiz. 19 Eylül Mühen-
dis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, 
TMMOB’nin mücadeleyle dolu geçmişine, umutla 
dolu yarınlarına sahip çıkma günüdür. 19 Eylül Mü-
hendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, 
ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip 
çıkma günüdür. 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü Birliğimize, Odalarımıza 
ve örgütlü mücadele geleneğimize sahip çıkma günü-
dür. Bu anlayışla tüm örgütlülüğümüzün ve meslek-
taşlarımızın dayanışma gününü kutluyoruz.”

4. KADIN çALIŞTAYI gERçEKLEŞTİRİLDİ
Eskişehir’de Türk Mühendis 
ve Mimarlar Odaları Birliği 
(TMMOB) İl Koordinasyon 
Kurulu Kadın Komisyonu tara-
fından bu yıl dördüncüsü düzen-
lenen  çalıştay  23 Eylül 2017  ta-
rihinde gerçekleştirildi.

Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir şube-
sinin ev sahipliğini yaptığı kadın çalıştayında 
sorun ve talepler hakkında görüş alışverişin-

de bulunuldu. Çalıştay hakkında İKK Kadın çalışma 
grubu adına bir açıklamada bulunan Zeliha Aziret, 
İstanbul’da gerçekleştirilen kadın kurultayında alınan 
kararlar hakkında bilgi vererek, “Biz TMMOB’li ka-
dınlar olarak, toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte 
eşit, özgür, demokratik, halkının refahı, kardeşlik ve 
barış içinde yaşadığı, gericiliğin alt edildiği, bilim ve 
tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni Türkiye mücadele-
sini kadın erke omuz, omuza sürdürmeye kararlıyız” 
dedi.
 İlk TMMOB Kadın Kurultayı 21-22 Kasım 
2007 tarihinde İstanbul’da yapıldığını anımsatan Ze-
liha Aziret şunları söyledi:“Sonuç bildirgesinde özet-
le; beşte birini oluşturan kadın üyelerin dayanışma-
sını, örgütlenmesini ve temsiliyetini daha güçlü hale 

getirmek. TMMOB ve bağlı odalarında kadın 
üyelerin çalışmalara nitelik ve nicelik olarak 
daha etkin katılabilmelerini sağlamak, mesleki 
ve sosyal açıdan kendilerini geliştirerek ifade 
edebilecekleri mekanizmaları oluşturabilmek. 
Gerek örgütsel gerek toplumsal gelişmede po-

tansiyel kadın enerjisini harekete geçirmek, yönetim 
kurullarında ve diğer kurullarda kadın temsiliyetini 
artırabilmek. 
 Kadın komisyonlarının yaygınlaştırılmasın-
da etkin olabilmek. Diğer kadın ve emek örgütleri, 
üniversiteler ve ayrımcılık karşıtı platformlarla ileti-
şim ve dayanışma içinde olmak. Çalışma hayatı içinde 
kadın mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşla-
rımızın karşılaştığı sorunları belirleyerek çözüm öne-
rileri geliştirmek ve bu çözüm önerilerinin uygulan-
ması için mücadele etmek “ olduğu kararlaştırılmıştır. 
Gerek TMMOB içerisinde gerekse toplumsal hayatta 
kadınların; yönetsel noktalarda yeterinde yer alma-
ması ya da alamaması; tüm ülke için kayıptır. Maale-
sef son yıllarda kadın hakları kazanımları bakımından 
ülke olarak gerilere gitmekteyiz. Bunu önlemek ama-
cıyla eskisinden daha çok çaba sarf etmeliyiz."

BİRlİK’Ten HaBeRleR
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TMMOB ESKİŞEHİR İL KOORDİNASYON 
KURULU ADINA NEŞET AYKANAT

TMMOB ESKİŞEHİR İL KOORDİNASYON 
KURULU SEKRETERİ

TMMOB’NİN ÖZERKLİĞİNİ 
VE DEMOKRATİK YAPISINI 

SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar,
15 yıllık AKP iktidarı boyunca, TMMOB ve üye 
Odalara karşı planlı biçimde yürütülen baskı po-

litikalarında yeni bir aşamaya gelindi. Kimya Mühendis-
leri Odamızı “denetleme” kisvesi altında 2014 yılından 
bu yana devam eden sürecin sonunda, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın açmış olduğu davada, Ankara 
24. Asliye Hukuk Mahkemesi skandal bir karara imza 
atarak, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun 
görevine son verilmesine hükmetti. Mahkemenin, hiçbir 
hukuki dayanağı olmayan bu kararını kınıyoruz.
 6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB 
ve bağlı odaları, Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlan-
dığı biçimiyle kamu kurumu niteliğinde bir meslek ör-
gütüdür. Aynı anayasa maddesine göre meslek örgütleri 
üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kural-
lar kanunla düzenlenir. AKP, Anayasa’nın 135. maddesi-
ni çiğneyerek, herhangi bir kanun olmaksızın, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Odalarımızı keyfi biçimde denetlemek 
istemektedir. AKP’nin amacı denetim yapmak değil, Ba-
kanlıklar eliyle TMMOB üzerinde idari vesayet oluştur-
maktır. Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve bağlı odalarını 
vesayet altına alma hakkı ve haddi yoktur. TMMOB 
ve Odalarımız bakanlıklara ait birer alt birim değildir. 
TMMOB, anayasal statüsü olan, kanunla kurulmuş ve 
1954 yılından bu yana varlığını ve mücadelesi sürdüren 
bir meslek örgütüdür. TMMOB, bu ülkedeki 500 bini aş-
kın mühendis, mimar ve şehir plancısının öz örgütüdür.
 15 yıllık iktidar dönemindeki icraatlarının hesa-
bını veremeyen, Sayıştay Raporlarını açıklamaya cesa-
ret edemeyen, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını sümen altı 
eden, devletin örtülü ödeneğini parti kasası gibi kullanan, 
ülkenin tüm zenginliklerini Varlık Fonu adı altında kont-
rollerine alan AKP’den “şeffaflık” ve “denetim” öğrene-
cek değiliz. TMMOB ve Odaları, ülkenin en açık, en şef-
faf işleyişine sahip örgütleridir. Her iki yılda bir yapılan 
genel kurullarımızda seçilen denetim kurullarımız, üçer 
aylık dönemlerle idari ve mali denetim yapmaktadır. Bu 
denetim ve faaliyet raporları tüm üyelerimizin ve halkı-
mızın erişimine açık biçimde yayınlanmaktadır.

 Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar
2014 yılından bu yana devam eden bu süreç ve mahkeme-
nin Kimya Mühendisleri Odamız hakkında verdiği bu ka-
rar hukukla ilgili değil, tamamıyla AKP’nin siyasal çıkar-
larıyla ilgilidir. OHAL düzeniyle birlikte güçler ayrılığını 
ortadan kaldırarak Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını 
doğrudan saraya bağlayan AKP, inşa ettiği bu tek adam 
rejimiyle, emek ve meslek örgütlerini de etkisizleştirme-
ye çalışmaktadır.
 İktidara geldiği günden beri neoliberal politika-
lar doğrultusunda ülkenin tüm zenginliklerini sermayeye 
peşkeş çeken, doğal kaynaklarımızı yağmalayan, şehir-
lerimiz ranta kurban eden AKP, TMMOB ve Odalarını 
kendisine engel olarak görmektedir. Çünkü bizler, açtığı-
mız davalarla, yürüttüğümüz kampanyalarla, hazırladığı-
mız raporlarla AKP’nin neoliberal yıkım programlarına 
karşı mücadele ediyoruz. Çünkü bizler ülkenin ve halkın 
ortak menfaatlerini korumak için mücadele ediyoruz.
 Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar
Kimya Mühendisleri Odamıza ilişkin görevden almak ka-
rarı AKP iktidarının TMMOB’ye karşı saldırılarının ne 
ilkidir, ne de sonuncusu olacaktır. Bugüne kadar devletin 
tüm imkânlarıyla ve yandaş medyanın tüm yalanlarıy-
la TMMOB örgütlülüğü hedef alan AKP, bugüne kadar 
bizleri asla yıldıramadı, bundan sonra da yıldıramayacak.
 Bizler geleneğimizden aldığımız güçle, bilime ve 
akla olan inancımızla halkımızın ve ülkemizin çıkarlarını 
savunmaya devam edeceğiz.
Bizler eşit, özgür, demokratik ve laik bir hukuk devletine 
olan inancımızla mesleğimize, meslektaşlarımıza ve ör-
gütlülüğümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz.
 Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mü-
cadelemiz!
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TERMİK SANTRALDE 
ISRAR ETMEK 
CEHALETTEN 
ÖTE, İNTİHARDIR!

26.09.2017 tarih ve 30192 Sayılı karar ile Res-
mi Gazete'de yayınlanan Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nın 22.09.2017 tarih ve 2017/89 No.lu 

kararı gereğince, Eskişehir’de toplam kurulu gücü 1080 
MW olan ve kömür yakıtı ile elektrik üretmeyiamaçla-
yanB Sektörü Yeraltı Maden İşletmesi ve Kül Düzenli 
Depolama Tesisi Projesi olarak Alpu Termik Santralinin 
hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
 Toplam kurulu gücü 1080 MW olarak planla-
nan Alpu Termik Enerji Santralinde ana yakıt olarak yıl-
da yaklaşık 6.500.000 ton yerli kömür (linyit) tüketilece-
ği iddia edilmektedir. Proje kapsamında 11.250dekarlık 
üretim alanının yaklaşık 1.200dekarlık kısmında santral 
sahası, yaklaşık 300 dekarlık kısmında ise kömür stok sa-
hası tesis edilmesi ve işletilmesi planlanmaktadır. 
 Eskişehir’in Tepebaşı İlçe sınırlarında yer alma-
sı planlanan Alpu Termik Santral Sahasının, Eskişehir İl 
Merkezi’ne yaklaşık 32 km, Tepebaşı İlçe Merkezi’ne ise 
yaklaşık 25 km mesafede yer alacağı, Santral sahasına en 
yakın yerleşim merkezlerinin ise 1.8Km mesafede Beya-
zaltın Mahallesi, yaklaşık 3 Km mesafede Kozlubel Ma-
hallesi ve yaklaşık 5.5Km mesafede Gündüzler Mahallesi 
olacağı tahmin edilmektedir.  Santral sahasına en yakın 
konutun ise santral sahasının en yakın sınır noktasının 
kuzey batı istikametinde ve yaklaşık 1.5 Km mesafede 
Beyazaltın Mahallesi’nde bulunacağı düşünülmektedir.
 Ülkemizin en verimli ovalarından birinin 
göbeğinde Termik Santral yapılmak istenmesi ta-
rım ve geleceğimize ihanettir. İlgili Termik Santralin 
yapılmasının planlandığı coğrafi alan olan Alpu Ovası 
Porsuk Nehri tarafından ikiye bölünmektedir. İç Anado-
lu Bölgesinin zengin ovaları arasında yer alan bu ovanın 
genelinde Porsuk Irmağından tali kanallarla sulu tarım 
yapılmaktadır. Bölgenin büyük bölümünde ağırlıklı ola-
rak; şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, sebze ve buğday ekimi 
yapılmaktadır. Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık, arıcılık 
diğer geçim kaynakları arasındadır. 
 Bölge çiftçileri, derinliği 150-200 m olan su  ku-
yularından, 70- 80 metre seviyeden çıkan yer altı suyu sa-
yesinde tarım yapmaktadır. Yer altı maden işletmesinde 
kömür 350 metre derinlikten galeri açmak suretiyle ye-
rüstüne çıkarılacağı düşünülürse bu bölgede bulunan yer 
altı suyunun akıbeti ne olacak? Bu yer altı suyu boşaltı-
lırsa tarımsal suyu sağlayacak başka bir imkan bulunma-

maktadır. Kömür madenciliği için böylesine verimli bir 
üst toprağın sıyrılıp, sahanın susuzlaştırılması gerekece-
ğinden kömür yatırımları tarımın baş düşmanı olacaktır.
 Ülkemizde; tamamına yakını bu bölgeden çı-
karılan, 5000 yıllık geçmişe sahip ve bölge halkının da 
önemli bir geçim kaynağı olan Lületaşı (Beyazaltın) ter-
mik santral alanı ve kül döküm sahalarının altında kala-
cağından tamamıyla yok olacaktır.
 Uğruna Termik Santral yapılması düşünülen 
Alpu kö mür rezervinin özellikleri: 
 Eskişehir- Alpu linyit sahası kuzeyde Kızılca-
ören ve Yakakayı köyleri, güneyde Sevinç ve Ağapınar 
köyleri arasında kalan yaklaşık olarak 10 kilometrekare-
lik geniş bir çanakta yayılım göstermektedir. Yapılan ça-
lışmalara göre kömürün kalorifik değeri düşük, nemi ve 
kükürt içeriği yüksektir.
 Termik Santralin çalışma prensibi sonucu olu-
şan atıkların, çevre sağlığına çok çeşitli biçimlerde etki 
ettiğine ilişkin ve ne yazık ki ülkemizde işler vaziyetteki 
Termik Santrallerin yarattıklarını da içine alan birçok 
olumsuz örneksıralayabilir durumdayız.
 Kömürlü termik santrallar zehir saçmak-
tadır. Birlikte yaşamak intihardır! Kömürlü termik 
santrallar oluşturdukları kül dağları ve asit yağmurlarıy-
la başta ormanlar ve sulak alanlar olmak üzere doğaya, 
tarım alanlarına da büyük zarar vermektedir. Kömürlü 
termik santralların olduğu yerlerde tarımsal üretim azal-
makta, kül ve asit yağmuru yağan köylerde verimli ürün 
yetişmemekte, ayrıca ormanlarda ve sulak alanlarda ya-
şayan tüm canlıların yaşam hakları ihlal edilmektedir.
 Kömürün yanmasıyla bacadan çıkan gazlar, kü-
çük parçacıklar ve ağır metaller arasında kükürt dioksit, 
azot oksitler (bunun yan ürünü olan ozon), sülfatlar, nit-
ratlar, kurşun, cıva, kadmiyum, arsenik, krom, nikel ve 
hatta radyoaktif madde olan uranyum ve radon bulunur. 
Örneğin Yatağan’da geçmiş yıllarda termik santraldan 
kaynaklanan duman nedeniyle radyasyon alarmı veril-
miştir. 
 Sağlığımız bozulacaksa, Termik Santralimiz 
olmasın! Hava kirliliğine neden olan bütün bu kirletici-
ler solunan havayla akciğer kanseri, kronik bronşit, astım 
ve kalp hastalıkları başta olmak üzere çok sayıda sağlık 
sorununa neden olurlar; özellikle de çocukların, kronik 
hastalığı olanların (kalp ve akciğer hastalıkları olanlar 

İlimizde kurulması planlanan Alpu Ter-
mik Santrali ile ilgili TMMOB İl Koor-
dinasyon Kurulu 02.10.2017 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.
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başta olmak üzere) ve yaşlıların hastalanmasına veya 
mevcut hastalıklarının ağırlaşmasına neden olarak erken 
ölümlere yol açarlar: 
 Ayrıca içerdikleri ağır metallerle insanların sinir 
sistemini etkileyerek, anormal doğumlara neden olur, ge-
lişme ve öğrenme yeteneğini azaltır. Salınan Radon gazı 
kanserojen artışına neden olur, Çıkan gazlar asit yağ-
murları oluşturur bu da toprağın kimyasını bozarak, ve-
rimi azaltır, ağaçlarda kurumaya yol açar, hayvancılık, su 
ürünleri ve arıcılığın olumsuz etkilenmesine sebep olur.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 3,7 milyon 
kişinin açık alan hava kirliliği yüzünden hayatını kaybet-
tiğini bildirmektedir.

Çatalağzı Termik Santrali'nin insan ve çevre sağlığı 
üzerinde büyük etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bölgedeki 
doğumların %20'sinde gelişmemiş akciğer, astım ve kro-
nik akciğer hastalığı görülürken, bölgede kanser oranıysa 
gün geçtikçe artmaktadır.

300 bine yakın nüfusuyla Afşin Elbistan bölgesine 23 
yıl önce kurulan Afşin Termik Santrali A Ünitesi o gün-
den beri filtresiz çalışmaktadır. Bölgede şu ana kadar on-
larca kişi akciğer kanserinden ölmüştür. Hava kirliliği o 
kadar yoğun ki, evlerin balkonları, arabalar ve tüm bölge 
adeta bir kar tabakası gibi kül ile kaplanmaktadır.
 Termik santrallar atık suyla çevresel tehdit 
oluşturmaktadır. Termik santrallerde;soğutma, buha-
relde etme ve temizleme gibi çeşitli amaçlarla su kul-
lanmakta ve tüm bu işlemler sonucunda tonlarca atık su 
oluşturmaktadır (Su arıtma tesisi atık suları, su - buhar 
çevriminden kaynaklanan atık sular, curuf teknesi taşıntı 
suları, yıkama ve temizleme suları, yağlı sular, evsel atık 
sular ve yağmur suları, kömür stok sahası drenajları). Bu 
miktar ve özellikteki atıkların ne kadar işlemden geçiri-
lirse geçirilsin, çevre kirliliğine yol açması kaçınılmazdır. 
Çünkü sonuç olarak bu sular ya Alpu ovasının verimli 
topraklarına  ve yeraltı sularına ya da Porsuk çayı yoluyla 
Sakarya Nehrine  ulaşacaktır. Dolayısıyla porsuk çayı ta-
rımsal sulamada kullanılamayacak, porsuk çayından su-
lama yapan bu bölgenin dışında, Alpu'dan başlayıp Beyli-
kova, Biçer, Yunusemre, Sazak, gibi Polatlı ya kadar olan 
bölgedeki tüm çiftçiler bundan etkilenecektir
 Bu atık suyun hem yeterince soğutulmadan kay-
nağına geri verilmesinden dolayı mevcut ekosistemi boz-
ması ve tarım arazilerini çürütmesi, hem de cüruf ve ze-
hirli atıkları içerecek şekilde kaynağını kirleterek içinde 
ve dışında yaşayan her türlü canlının ölmesine veya kalıcı 

hasarına sebebiyet vermesi, Termik Santrallerin çevre-
sinde olağanlaşmış gerçeklerdendir.
 Hiçbir teknoloji insan hayatından daha de-
ğerli değildir. Termik Santral işletmeye geçtiğinde yılda 
1.600.000 ton taban külü ve uçucu kül ile 350.000 ton al-
çıtaşı olmak üzere ortaya çıkacak olan toplam 1.950.000 
ton atığın bertarafı sırasında çevre ve insan sağlığını kaygı 
verici şekilde etkileyecek problemler yaşanacak olmasını 
kabul edemeyiz.  
 Kömür ayrıca küresel ısınmaya neden olan sera 
gazları arasında birinci sırada gelen karbon dioksitin en 
önemli kaynağıdır. Yıllık sera gazı salınımını 1990-2012 
arasında %133 artıran Türkiye, bu artışı büyük ölçüde fo-
sil yakıtlardan ve başta kömürden enerji üretimini artır-
masına borçludur.
 Buna rağmen kurulan ve işletilen termik sant-
rallerden çıkan atıkların hava, su ve toprak kirliliğine 
yol açacağı ve toplum sağlığını olumsuz etkileyeceği 
gerek Türkiye, gerekse Dünya ölçeğinden örnekleriyle 
ortadayken,yöre halkının muhalefetini önlemek adına, 
büyük bir iş kapısı olarak lanse edilen Termik Santralin 
varlığında, halkın ekonomik mağduriyetinin önüne ge-
çileceğine dair göz boyama propagandası yürüten rant 
peşindeki yetkililerce, masum halkın çaresizliği veiyi ni-
yetinin hedef alınması kabul edilemez.
 Tüm bu olumsuzlukların Alpu ve çevre köyler-
deki doğal güzelliğin bozulmasına, turizm faaliyetlerin-
deki canlılığın azalmasına, konutların değerinin yarıya 
düşmesine, tarım arazilerinin kamulaştırılarak, arazi 
sahiplerinin düşük ücretlerle tazminat almaya mecbur 
bırakılmasına, hatta işsizliğin, göçlerin artmasına, mey-
venin, sebzenin, arının, balığın yok edilmesine,  dolayı-
sıyla ekonomik yapıda bozulmalarasebep olmasına izin 
vermeyeceğiz.
 Gözünü para ve rant hırsı bürümüş sermaye sa-
hiplerine sözümüz;
 Ovamıza karışma, bırak nefes alalım. 
 Güneşimiz, rüzgârımız, jeotermal ve biyoya-
kıt gibi yenilenebilir enerji kaynaklarımızbize yeter, 
Termik Santral olmasa da olur…

TMMOB ESKİŞEHİR İL KOORDİNASYON 
KURULU ADINA NEŞET AYKANAT

TMMOB ESKİŞEHİR İL KOORDİNASYON 
KURULU SEKRETERİ
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MESLEKTE çEKİRDEKTEN 
YETİŞEREK BAŞARIYA ULAŞTIM

Makina Mühendisi Mustafa Akyıldız, kendisiyle gerçekleştirdiğimiz söy-
leşide çekirdekten yetişerek mesleğinde başarıya ulaştığını anlattı. Ak-
yıldız, bu konuda genç meslektaşlarına da önemli tavsiyelerde bulundu.

 Mustafa Bey, önce-
likle sizi yakından tanıyalım. 
Bize kendinizi tanıtır mısınız? 
Mesleğe ne zaman ve nasıl 
başladınız?
 29 Aralık 1948 Üs-
küdar doğumluyum. Ev-
liyim ve 2 erkek çocuk 
babasıyım. Büyük oğlum 
Makine Teknikeri olarak 
TCDD’de çalışmakta. Kü-
çük oğlum makine mühen-
disi olup özel bir havacılık 
sektöründe çalışmaktadır.
 1968 yılında TCDD 
1. Bölge Yedikule lokomotif 
bakım atölyesinde işçi ola-
rak göreve başladım. Gün-

düz çalıştım, akşam ise İstanbul Devlet Mühendislik 
Akademisi gece bölümünde 5 yıl okudum. 1973 yılında 
mezun oldum. 1974 yılında 1. Bölge Halkalı dizel loko-
motif bakım atölyesinde mühendis olarak göreve baş-
ladım. 1976 yılında Eskişehir dizel lokomotif  bakım 
atölyesine nakil olarak geldim. 1976 yılında kısa devre 
yedek subay olarak askerlik hizmetimi yaparak tek-
rar eski işyeri ve atölyeme geri döndüm. 1989 yılında 
Tavşanlı dizel lokomotif bakım atölyesine müdür ola-
rak tayin oldum. 1991 yılında 2. Bölge Baş Müdürlüğü 
Cer Müfettişi olarak tayin oldum. 1996 yılına kadar 2. 
Bölge Baş Müdür Vekilliğinde çalışırken Cer Müfettişi 
oldum. 1996 yılında kendi isteğimle Eskişehir dizel lo-
komotif bakım atölyesine müdür olarak tayin istedim. 
2004 yılına kadar bu işyerinde müdür olarak çalıştım. 
Kendi isteğimle 2004 yılında emekli oldum.

 “TCDD’YE YÜZLERCE MAKİNİST 
 YETİŞMESİNE KATKI SAĞLADIM”

 Meslek hayatınızı gözden geçirirseniz, bu sürede 
neler yaptınız?
 Meslek hayatıma baba tabiri ile çekirdekten 
yetişerek, yukarıda bahsettiğim makama geldim. Hiç-
bir siyasi görüşe ve fikre katılmadım. Meslek hayatım-
da öncelikle iş hayatımı ön plana aldım. Gece, gündüz, 
yaz, kış demeden hayıflanmadan çalışmaya gayret et-
tim. Bilgi ve becerimi gerek mahiyetimde ki mühen-
dis ve teknik arkadaşlarıma öğrettim ve örnek olmaya 

çalıştım. Ayrıca Eskişehir TCDD Meslek Lisesinde ve 
Eskişehir Eğitim Merkezinde yüzlerce talebeye mes-
lek dersi öğretmenliği yaparak TCDD’ye makinist ye-
tişmesine yardımcı oldum.

 “HEM ÇALIŞTIM HEM DE OKUDUM”

 Bize unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız?
 Yüksek tahsilimi çalışarak bitirdim. Tahsil ha-
yatım bu nedenle çok zor ve yorucu geçti. Mezun olup 
iş hayatına atıldıktan sonra 2-3 sene uykularımda tah-
sil hayatımın devam ettiğini rüyalarımda gördüğümde 
çok üzülüyordum. Uyandığımda bunun rüyadan ibaret 
olduğunu, gerçekten mezun olup çalıştığımı anlayınca 
çok seviniyordum.
 Ailenizde, sosyal yaşantınızdan ve hobilerinizde 
söz eder misiniz?
 Eşimle 1975 yılında evlendim. Çok mutlu bir 
yaşantımız oldu ve çok şükür halen devam ediyor. Al-
lah bozmasın. Eşim ev hanımı bana her konuda destek 
ve moral verip, fikir vererek doğruyu bulmama yar-
dımcı olmaktadır. Çocuklarına ve ailesine çok bağlı 
bir insandır. Dost ve arkadaş canlısıdır. Kendisine çok 
teşekkür ederim hayatımda olduğu için.
Emekli olduktan sonra değişik kurum ve kuruluşlarda 
mühendis veya yönetici olarak çalıştım. Şu anda özel 
bir kuruluşta proje kontrol mühendisi olarak çalışmak-
tayım. Boş zamanlarımı bu şekilde doldurmaktayım. 
Tabiatı ve canlı tüm evcil hayvanları severim. Dost, ar-
kadaş ve akrabalarımı çok sever ve değer veririm.
 Genç mühendislere önerileriniz ne olur?
 Genç arkadaşlarıma iş hayatında çalışırken, 
işten kaçmamalarını, işin 
ondan kaçması düşücesi-
ni benimsemelerini öne-
ririm. Doğru ve iyi olan 
işlerin üzerine odaklanıp 
çalışmalarını, yaptıkları 
işi ve görevi benimseme-
lerini, maddiyatı, maka-
mı ikinci plan atmalarını,  
yönetici olarak çalıştık-
ları tüm personele moral 
vermelerini, yardımcı ve 
yanlarında olmalarını, 
şefkatli ve merhametli ol-
maların tavsiye ederim.
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Bu sayımızda, “Bizden Biri” köşemizin konuğu En-
düstri Mühendisi Gülcihan Halaç oldu. Halaç ile mes-
lek hayatına ilişkin keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Mesleğinizi severseniz başarı 
da beraberinde gelir

Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Mesleğe ne 
zaman ve nerede başladınız?
 1964 Eskişehir doğumluyum. İlk, orta ve lise 

eğitimimi Eskişehir’de tamamladım. O yıllarda her 
öğrencinin hayali gibi benim de hedefim tıp okumaktı. 
İlk tercihlerime Tıp Fakültelerini yazdıktan sonra 10. 
tercihim olan Endüstri Mühendisliğini 1982 yılında 
kazanarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde eğitim 
hayatıma başladım. 
 Endüstri Mühendisliğinin çok 
yeni bir dal olması nedeniyle fazla bir 
bilgim olmadan dershane öğretmenleri-
mizin yönlendirmesiyle bu bölümü ter-
cih etmiştim. Biz bölümün 6. mezunları 
olduk, bölümümüz kurucularından de-
ğerli İmdat Kara hocamızın deyimiyle 
biz “hedeflenen mezun” grubundaydık. 
Çünkü bölüm yeni kurulmuş, bizden ön-
ceki mezunların bir kısmı bizim asistan 
hocalarımız olmuştu. 
 Mesleki kitap eksiklikleri olan, 
ders notlarıyla sınavlara giren, bilgisa-
yar görmeden bilgi işlem dersleri alıp, merkezi büyük 
bilgisayar sistemlerinde punch kartlarla program ya-
zıp, kodlayan bir nesildik biz. Ayrıca yeni olduğumuz 
için havalı bir bölümdük. Bu ayrıcalığı hep yaşadık. 
Ne olduğunu pek bilmeden başladığım bu mühendis-
lik dalını hep çok sevdim, sevdiğim için de başarılı ve 
mutlu bir çalışma hayatım olduğunu düşünürüm her 
zaman. Üniversiteden mezun olma aşamasında iken 
1987 yılında Hava İkmal Bakım Merkezi’nin açtığı sı-
navı kazanarak işe ilk giren mühendislerden oldum.
 Bu meslekte sizi en zorlayan şey ne oldu? Meslek 
hayatınızla ilgili unutamadığınız bir anınızı anlatmak is-
ter misiniz?
 Askeri bir yerde özellikle de bir kadın olarak 
mühendislik mesleğine başlamak elbette en büyük 
zorluklardan biriydi. Bayan tuvaletlerinin olmadığı, 
göreve gidilen askeri birliklerde bayanların çok zor-
landığı bir dönemde genç bir mühendis olarak işe baş-
lamak karşılaştığımız güçlüklerdendi. Bunun yanında 
beraber çalıştığımız yöneticilerimizin askeri mühen-
dis statüsünde olması bu güçlükleri aşmamızda en 
büyük de şansımızdı. İş hayatının getirdiği zorlukların 
yanında anne olmanın zorlukları da ayrıydı tabi. 
 Şimdi geriye şöyle bir baktığımda fabrikada 
geleneksel olarak düzenlediğimiz Uçak Network ve 
Motor Revizyon yemeklerine ait fotoğraflarımızın ol-

dukça fazla olduğunu görüyor ve o günleri özlemle anı-
yorum.
 Aile hayatınız, ilgi alanlarınız ve hobilerinizden 
söz eder misiniz?
 2007 yılında emekli olduktan sonra özlem 
duyduğum, daha çok çocuklarımla vakit geçirmek is-
tedim. 2 yıl sonra önce büyük kızım İstanbul Erkek 
Lisesi’ni kazanarak, 4 yıl sonra da küçük kızım yine 

aynı okulu kazanarak yatılı okumayı tercih etti. 
Böylelikle bizim İstanbul ve yatılı serüvenimiz 
başlamış oldu. İstanbul’da yatılı öğrenci ve öğ-
renci velisi olmanın zorluklarını birlikte yaşaya-
rak öğrendik. Bu süreçte zorlukların yanında bir-
likte çok önemli kazanımlar da edindik ve bunlar 
bizim hayattaki artılarımız oldu. Büyük kızım bu 
sene Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
bölümü son sınıf öğrencisi ve annesinin meslek-
taşı olacak inşallah, bu da ayrıca çok gurur verici. 
 Emeklilik hayatımda ayrıca gerek aile ve iş ar-
kadaşlarım, akraba ve komşularım, gerekse diğer 
sosyal gruplarla iletişimleri, Arapça ve Kuran 
Tefsir kurs çalışmaları, spor aktivitelerini haya-

tımı dolduran faaliyetler olarak sayabilirim.
 Genç meslektaşlarımıza ne gibi önerilerde bu-
lunmak istersiniz?
 Onlara üniversite hayatının sadece bir başlan-
gıç olduğunu asıl eğitimin iş hayatında başladığını ve 
en çok da mühendislerin yeniliklere açık, yeniliklerin, 
teknolojinin en yakın takipçisi olmaları gerektiğini ha-
tırlatmak isterim. Ayrıca üniversitede verilen mesleki 
eğitimlerin daha çok model kurma üzerine olması ge-
rektiğini düşünüyorum. Zira iş hayatında problemler 
önünüze hazır gelmiyor. Son olarak genç meslektaşla-
rıma bu yaşadığımız rekabetçi dünyada ekip çalışma-
sının önemine inanarak özveri, azim ve gayretle çalış-
malarını tavsiye ediyorum.
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GOLDEN GYM SPOR MERKEZİ

EĞİTİM NOKTASI YURTDIŞI EĞİTİM 
VE VİZE DANIŞMANLIĞI

%20

%15

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 bulundur-
malıdırlar.
Adres: Adalar Porsuk Bulvarı 77- B ESKİŞEHİR
Tel:  222 22 00 666

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri 
yakınlarına;
Yurtdışı Dil Okullarında (Eğitim Ücretleri)                       %5-10
Yurtdışı Üniversite Yerleştirilmelerinde                            %15
Ticari ve Turistik Vize Başvurularında                               %10 

indirimli
20 Hafta üzeri dil eğitimlerinde ISIC Öğrenci Kartı - Ücretsiz-

Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Kurtbay KURT / Eğitim Danışmanı
kurtbay@egitimnoktasi.com.tr
İsmet İnönü 1 Cad. No:62/11 Eskişehir/TÜRKİYE
Office: 90 222 230 6898 / Gsm: 90 555 827 3 827
www.egitimnoktasi.com.tr

BEMAR + KARİYER OKULU %20

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birinci derece yakın-
larına;
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

İnDİRİMleR

ROOF GARDEN HOTEL %15
Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdik-
leri 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

CETEMENLER %20
Makina Mühendisleri Odası üyelerine  %20 indirim  (İndirim 
sadece kırtasiye için geçerlidir.) Oda kimlik kartını gösteren 
oda üyeleri ve çalışanları ile birlikte yanında getirdiği yakın-
larına indirim uygulayacaktır.(Ödeme Esnasında)
Adres: Hoşnudiye Mh. Cengiz Topel Cd. No: 31/B ESKİŞEHİR
Tel: 0222 221 91 59  Fax: 0222 221 47 49 
info@cetemenler.com
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 Oxford House College %25

Makina Mühendisleri odası üyeleri ile birlikte getirdikle-
ri yakınlarına; Oxford House College İngilizce Dil Eğitimi
Genel İngilizce     %50 
Çocuk İngilizcesi  %50 
Taksitli İşlemlerde %40  indirim uygulanacaktır.
 Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri 
Odası’na bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanla-
rında bulundurmalıdırlar.  Adres: Hoşnudiye Mah. İsmet 
İnönü 1.Cad   732. Sok No:44 Noora Plaza B Blok Kat:4 
Tepebaşı-Eskişehir Tel: 0222 330 6 330  eskisehir@
oxfordhousecollege.com

SABLON WELLNESS
Makina Mühendisleri odası üyeleri ve çalışanları ile birlikte 
getirdikleri yakınlarına;
Favori 208 Paketi   1.850 TL
 İş Paketi    1.700 TL 
 Sınırsız Üyelik   2.500 TL
 Profesyonel Üyelik   2.200 TL 
 Hafta İçi Üyelik  2.000 TL 
 Hafta Sonu Üyelik   1.300 TL 
 Gündüz Üyeliği   1.700 TL 
 Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası`na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Sümer Mahallesi Çuhal Sokak  No: 19 
Tel: 0 222 225 35 35 

     indirim



American LIFE

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

%45
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ÇAYDERE EL SANATLARI %15Makina 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 bulundurmalıdır-
lar.
Adres: Şarkiye Mah. Işıklar Sokak No: 16/A ESKİŞEHİR
Tel : 0 532 5838223
İmalat : 0 222 2315459

YUNUSEMRE  İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi C Sınıfı, B Sınıfı, A Sınıfı 
eğitimi alacak üyelerimize %25 indirim uygulanacaktır. 
Üyeler kayıt olurken oda kimliğini yanlarında bulundur-
malıdırlar.
Adres: Deliklitaş Mah. Savtekin Cad. No:24 Eskişehir 
TEL: 0 222 234 74 74

FİZYOMER %20

Makina Mühendisleri Odası üye, personel ve birinci derece 
yakınlarına;
Ayaktan Hasta Hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücret-

lerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır. (Muayene iş-
lemlerinde 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.)
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

ÜYELERİMİZE İNDİRİM 
UYGULAYAN KURUMLARin

di
ri
m
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TRAKYA RESTAURANT 

ODA RESTORAN

OPTİK BEYAZ

%10
%10

%20

Makina Mühendisleri Odası üyelerine %10 indi-
rim 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

Makina Mühendisleri odası üyeleri, çalışanları ile; birlikte 
yanında getirdiği yakınlarına; Optik çerçeve ve Cam, Güneş 
Gözlüğü, Lens ürünlerde  %20  indirim uygulanacaktır. 
Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası`na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundur-
malıdırlar.
Adres: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad.   No: 11/D Eskişehir      
Tel: 0 222 232 22 87

%25
İnDİRİMleR

31

MOR MASA OFİS MOBİLYALARI %20

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

TEOL DİL OKULLARI %20Makina Mühendisleri odası üyeleri ve çalışanları 
ile birlikte getirdikleri yakınlarına; Teol Dil Eğitim 
Hizmetleri Yabancı Dil Eğitim Bedelleri %20 indirim 
uygulanacaktır.  Üyeler Ödeme Esnasında Makina 
Mühendisleri Odası`na bağlı olduklarını gösteren 
üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: İstiklal  Mah. Etruğrulbey Sokak no:13/A 
Odunpazarı-Eskişehir Tel: 0850 360 8365 



Bizim Köşe
» Üyemiz Ufuk POŞLUK’un 23.09.2017 tarihinde bir erkek bebeği 

dünyaya gelmiştir. Giray’a mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.
» Üyemiz Zeki Can UYSAL’ın 09.10.2017 tarihinde bir erkek bebeği 

olmuştur. Bulut’a  mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz
» Kütahya İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyemiz Alper 

HOROZOĞLU’nun 16.10.2017 tarihinde bir kız bebeği olmuştur. Ebrar’a 
mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

DOĞUM

» Üyelerimiz Rasim Semih KARASÖZEN ve İsmail Melih KARASÖZEN’in anneleri 22.09.2017 tarihinde,
» Üyemiz Özalp SEVİMLİ 26.09.2017 tarihinde,
» Üyemiz İbrahim KIRCA’nın eşi 24.10.2017 tarihinde, 
 vefat etmişlerdir.
 Üyelerimizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO ailesi olarak paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.

VEFAT

tmmob
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SÜNNET

» Üyemiz Ümit AVCI’nın oğlu Toprak’ın 04.09.2017 tarihinde,
» Üyemiz Murat KORKMAZOĞLU’nun oğlu Kayra Efe’nin 15.09.2017 

tarihinde, 
sünnet düğünleri olmuştur.
Kendilerine, Mutlu ve Sağlıklı Bir Yaşam Dileriz…

» Üyemiz Gökay GÖKBEL, Tuba DEĞİRMENCİ ile 09.09.2017 tarihinde,
» Üyemiz Osman KIRTAŞ, Ayşe YEŞİLPINAR 16.09.2017 tarihinde,
» Üyemiz Murat AKAY, Müge ÖZTÜRK ile 24.09.2017 tarihinde,
» Üyelerimiz Kübra DURUSU ile Muhammet AKINCI 01.10.2017 tarihinde,
» Üyemiz Murat TANRIVERDİ, Nilgün DOĞRUPARMAK ile 14.10.2017 tarihinde,
» Üyemiz Ayla ACAR, Nuri GÜVEN ile 21.10.2017 tarihinde, 
 evlendiler. 
 Çiftelere Mutluluklar Dileriz…

EVLİLİK

HASTALIK

ATAMA » Üyemiz Mustafa ULUTAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nde Doçent ünvanını almıştır.

» Üyelerimiz Çisil TİMURALP, Zerrin SERT, Bahadır DOĞAN ve Koray KILIÇAY 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’ndeYrd. Doçent 
ünvanını almışlardır.

Başarılarının devamını dileriz.

» Şubemiz Personeli Özgür YETİLMEZER’e geçirdiği ameliyat nedeniyle, 
» Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan ÖZTÜRK’ün kızına geçirdiği ameliyat 

nedeniyle,
» Üyemiz Fahrettin BİLGE’ye geçirdiği rahatsızlık nedeniyle,
geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.
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