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Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

Ü

lkemiz havacılık sektörüne katkı sağlamak
amacıyla 12-13 Mayıs 2001 tarihinde ilkini
gerçekleştirdiğimiz Ulusal Uçak, Havacılık
ve Uzay Mühendisliği Kurultayımızın onuncusunu
gerçekleştirdik.
Makina Mühendisleri Odası, kapsadığı bütün meslek
ve uzmanlık alanlarında olduğu gibi, Uçak, Havacılık
ve Uzay Mühendisliği alanındaki çalışmalara da büyük önem vermektedir. Kurultayımızın bu kapsamda
19 yıldır kesintisiz olarak sürmesini önemsiyor ve
Eskişehir’imizde onuncusunu gerçekleştirmekten
mutluluk duyuyoruz.
Bugüne kadar gerçekleştirilen kurultaylarda eğitimden istihdama, savunma sanayinden sivil havacılığa,
uydu ve uzay teknolojilerinden özgün hava aracı tasarımlarına kadar yüzlerce konu ele alınmış ve elde
edilen sonuçlar, sonuç bildirgeleriyle kamuoyuna,
konuyla ilgili kurum ve kuruluşların bilgilerine sunulmuştur. Konu ile ilgilenen kesimlerin çalışmalarında faydalandıklarını değerlendiriyoruz.
Kurultayımızın düzenlenmesinde emeği geçen kurultay Düzenleme, Danışmanlar, Yürütme Kurulu
üyelerine, bildiri sunan konuşmacılara ve panelistlere, destek veren kişi kurum ve kuruluşlara, Şube
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Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza, kurultay sekreterine teşekkür ederiz.
Şube etkinlik alanımız içinde yer alan üniversitelere
yeni başlayan Makina ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde öğrenci arkadaşlarımızla bir araya gelerek Odamızın ve Şubemizin yaptığın çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaptık. Eğitim yaşamlarında
bizlerden destek almaları konusunda görüştük.
Genel Kurul ve seçimimiz öncesi 4. Şube Danışma
Kurulu Toplantımızı gerçekleştirerek Şubemiz faaliyetleri hakkında Şube Danışma Kurulu’na bilgilendirme yaptık ve Şube Danışma Kurulu üyelerimizle
fikir alışverişinde bulunduk.
Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz seminerlerimize devam ediyoruz.

Saygılarımızla,
MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK
Yönetim Kurulu Başkanı
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10’uncu Ulusal Havacılık ve
Uzay Mühendisliği Kurultayı
gerçekleştirildi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından bu yıl 10’uncusu
düzenlenen Ulusal Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

K

urultayın açılış konuşmalarını, MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener yaptı. İlk olarak söz alan MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Atila Tomsuk, konuşmasında şu ifadelere
yer verdi: “2001 tarihinde ilkini gerçekleştirdiğimiz
Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’mızın onuncusuna hoş geldiniz. Makina Mühendisleri Odası, kapsadığı bütün meslek ve uzmanlık alanlarında olduğu gibi, uçak, havacılık ve uzay
Mühendisliği alanındaki çalışmalara da büyük önem
vermektedir. Kurultayımızın bu kapsamda 19 yıldır
kesintisiz olarak sürmesini önemsiyor ve Eskişehir’imizde sizlerin katılımı ve desteği ile onuncusunu gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz.”

AR-GE ZORUNLU
Uçak, havacılık ve uzay mühendisliği eğitiminde
önemli sorunlar yaşanmaya başlandığına dikkat çeken Tomsuk, şöyle konuştu: “ Yakın geçmişte ülke
ve toplum ihtiyaçlarını ve istihdam imkânlarını gözetmeden, altyapı ve öğretim görevlisi eksikliklerine
rağmen açılan bölümler bugün oluşan istihdam sorunlarının en büyük sebebidir. Havacılık sektörünün

MMO Eskişehir Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Atila Tomsuk
cazibesi nedeniyle şu an bütün boyutlarıyla görülemeyen bu sorun gelecekte daha da belirgin hale gelecektir. Pek çok mühendislik alanını birleştiren, çok
disiplinli bir teknoloji gerektiren havacılık ve uzay
sanayi için Ar-Ge zorunludur. Sektörün gelişmesi ArGe çalışmalarına verilen önemle birebir bağlantılıdır.
Bunun yanı sıra ülkemizdeki Sanayi ve Teknoloji ortamında adını çok fazla anmadığımız, çok fazla sorgulamadığımız bir başka önemli konu da Uygulama
Geliştirme Merkezleri ve Uygulama Geliştirme Çalışmalarıdır. Ar-Ge merkezlerimize ilaveten, Uygulama Geliştirme Merkezlerimiz olmadan havacılık ve
uzay teknolojilerinde somut adımlar atılması mümkün değildir.”

ÜNİVERSİTE SANAYİ
İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ
Teknolojik altyapı kurma sürecinde olan ülkelerde ise
üniversite ve sanayi işbirliğinin önemi ve gereğinin
her geçen gün daha da belirgin hale geldiğini belirten
Başkan Atila Tomsuk, şunları kaydetti: “Uçak, havacılık ve uzay sanayimizin ulusal ölçekli kapsamlı bir
strateji ile geliştirilmesi için köklü adımlar atılması
gereklidir. Ülkemizde on yıl öncesine kadar dokunulmaz olarak görülen ve gerçekten de dokunulmamaMAKINA
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sı gereken, savunma sanayimizin can damarı askeri
fabrikaların özelleşme yolu açıldı. Yıllardır ulusal
savunmamızın en önemli stratejik tesislerinden biri
olan Sakarya’da kurulu Tank Palet Fabrikası (MSB
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım)
özelleştirme kapsamına alındı ve işletme hakkının 25
yıllığına verilmesi yoluyla yabancı ortaklı bir firmaya
devredilerek özelleştirildi. Tank Palet Fabrikası’nın
çokuluslu ya da yerli sermaye kuruluşlarına 25 yıl
süre ile işletme hakkı satılarak özelleştirilmesinin,
ülke ekonomisine ve özellikle ulusal savunmaya fayda
sağlamayacağı, aksine zarar vereceğini görmek gerekir. Havacılık sektörünün kısa yoldan rant getirebilecek, yolcu taşımacılığına indirgenmiş bir bakış açısıyla gelişimi mümkün değildir.”

KURULTAYDA NELER KONUŞULACAK
Kurultayımızın düzenlenmesinde emeği geçen kurultay Düzenleme, Danışmanlar, Yürütme Kurulu üyelerine, bildiri sunan konuşmacılara ve panelistlere,
destek veren kişi kurum ve kuruluşlara, Şube Yönetim
Kurulu üyelerine ve çalışanlara, kurultay sekreterine
ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Atila Tomsuk, iki gün boyunca devam edecek
kurultay programını ise şöyle özetledi: “Havacılık ve
uzay sektörünün bugünü ve geleceği konulu açılış panelimiz ile programımıza başlayacağız ve sonrasında,
Havacılık sektöründe bakım, onarım ve yenileştirme
faaliyetleri, Havacılık sektöründe yeni teknolojiler,
özgün yazılımlar ve uygulamaları,
Havacılık sektöründe yenilikçi malzemeler ve ileri üretim teknolojileri, Ar-Ge merkezleri ve sertifikasyon süreçleri,
Özgün hava araçları konu başlıkları altında gerçekleştirilecek 7 oturumda toplam 20 bildiri sunulacaktır.”

YENER: SORUNLAR HER GEÇEN YIL ARTMAKTADIR
Daha sonra söz alan TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ise şunla-
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rı söyledi: “Hemen
her alanda olduğu
gibi uçak havacılık
uzay mühendisliği
alanında çalışan
meslektaşlarımızın sorunları her
geçen yıl artmaktadır. Eğitimden
çalışma yaşamına
ve sektörün kendi
özel sorunlarından
ekonominin genel
yönetim anlayışı- Makina Mühendisleri Odası
nın yansımalarına
kadar bir dizi so- Yönetim Kurulu Başkanı
run artarak sür- Yunus Yener
mektedir. Yetersiz
istihdam düzeyi,
Ar-Ge çalışmalarındaki yetersizlikler, hava taşımacılığı alanındaki çarpıklıklar başta olmak üzere ağırlaşan sorunlar mevcuttur. Havacılık uzay mühendislerinin ülkemiz için daha verimli hizmet sunmalarının ve
havacılık ve uzay sektörüne yönelik sağlıklı, gerçekçi
planlamalar yapılabilmesinin, daha etkin üretim ve
hizmet potansiyeline sahip olmanın yolu en başta nitelikli eğitimden geçmektedir.”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre ülkemizde faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı bin 195,
toplam çalışan sayısı 59 bin 47 olduğunu belirten
Yunus Yener, şunları kaydetti: “Mevcut Ar-Ge merkezlerinin 48’i savunma ve havacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Havacılık projelerinin ömür
döngüsünün uzunluğu göz önüne alındığında bu alana
ayrılan kısıtlı kamu kaynağının gerçekçi hedeflere ve
planlı bir şekilde kullanılmasının hayati önemi ortaya çıkmaktadır. Zira güncel kaygılarla ve dağınık/
odaklanılmamış hedeflerle yola çıkmanın bedelleri
ağır olmaktadır. Türkiye, bugün havayolu yolcu sayı-
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sında dünyada 9., Avrupa’da 5. sıradadır.
Uçak trafiğinde ise Avrupa’da 3. sıradadır.
2018 yılı itibarıyla toplam uçak sayısı 515;
yolcu sayısı 211 milyon, koltuk kapasitesi
100 bin, kargo kapasitesi 2 milyon 194 bin
tona ulaşmıştır.Her geçen gün büyüyerek
gelişen havayolu taşımacılığı pazarı gerçeğine karşın, toplumsal faydayı maksimum
kılacak yatırımlar yapmak yerine sektörün
uluslararası sermayenin iştahını kabartmada kullanılması tercih edilmektedir.”

THY, SAYIŞTAY RAPORLARINA GÖRE 7
MİLYAR 829 MİLYON ZARAR ETMİŞ

Kurultayı’nın açılış panelinde “Havacılık ve Uzay Sektörünün Bugünü ve Geleceği” konu edildi. MMO Yönetim Kurulu
Başkan Vekili A. Selçuk Soylu’nun yöneticiliğini yaptığı
panele Danışmanlar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Arsev
Eraslan, TAI TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Milli
Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa
Cavcar ve TEI TUSAŞ Motor Sanayii A. Ş. AIT &MRO Direktörü Murat İlker Çelik konuşmacı olarak katıldı.

Ulusal havacılığın simgesi olan Türk Hava
Yolları’nın (THY) artık özel şirket statüsünde
olduğunu ve hem yüzde 51’inin “halka arz” yoluyla özelleştirildiğini ve de yüzde 49,12’sinin
ise kamu hissesi Varlık Fonu’na devredildiğini
aktaran Yener, “Yoğun talep ve imkânların olduğu bir pazarda THY, yanlış yönetim anlayışı
sonucu, Sayıştay raporlarına da yansıdığı üzere 7 milyar 829 milyon TL’ye yakın zarar etmiş, zarar ederken ve pek çok uçağı kullanılmazken bile uçak alım
ve kiralamalarına devam etmiştir. Yani zarar göz göre
göre katlanmıştır. Bu haliyle THY’nin ulusal havacılık
sektörünün çıkarlarını gözeten, bakım ve bu bağlamda
mühendislik yatırımlarını planlayan kamu kuruluşu
özelliği kalmamıştır. THY tekrar ulusal havayolu şirketimiz haline getirilmeden, özelleştirmeci anlayışlarla yönetilmesine son verilmeden, nitelikli bir hava
yolu taşımacılığı anlayışından bahsetmemiz mümkün
değildir” ifadelerini kullandı.

HAVA ALANI SORUNLARI
2010 yılında 5 bin 221 olan havayolu denetimlerinin,
2018 yılında 3 bine gerilediğini belirten Yunus Yener,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Hava alanı işletmeciliğin-

deki sorunlar, bakım onarım hizmetleri alanındaki
teknik eleman sıkıntıları, sertifikasız eleman çalıştırılması ve hava yolu işletmelerinde az sayıda personelle
çok iş yapma çabaları kaza risklerini artırmaktadır.
Savunma ve havacılık sanayi sektörünün yıllık ciro
büyüklüğü 8,7 milyar dolardır. Çalışan sayısı ise havacılık genelinde 205 bin, savunma ve havacılıkta ise
67 bin şeklindedir. Savunma ve havacılık sektöründen
beklenen, bütçe büyüklükleriyle orantılı özgün ürün
ve mühendislik başarılarına henüz ulaşılmamıştır.
Kamuoyuna başarı olarak sunulan projelerin teknolojik bağımlılık nedeniyle tartışma konusu yapıldığı
da bilinmektedir. Havacılık ve uzay sektörüne yönelik
sağlıklı, gerçekçi planlamalar yapılması durumunda,
mal ve hizmet üretme potansiyelinin artacağı ve ilgisiz
alanlarda çalışmak zorunda kalan uçak havacılık uzay
mühendislerinin ülkemiz için daha verimli hizmet
sunmaları mümkün olacaktır.”
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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MEZUNLAR BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Makina Mühendisliği Bölümü 10,
20, 30 ve 40 yıl mezunlar buluşması 07 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

E

skişehir Osmangazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nün düzenlediği şubemizin
de destek verdiği programda mezunlara sertifika verildi. Etkinliğe bölüm öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, mezunlar, eşleri ve çocukları katıldı.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Suat Mirza
Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılışında Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Tomsuk konuşma
yaptı. Etkinlik verilen ikramlarla sonlandı.
MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila
Tomsuk konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Biliyorsunuz ki 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladık.
Eskişehir’in kurtuluşunu 2 Eylül’de kutladık. Ülkemiz Sevr Anlaşması’nı yırtıp, yepyeni bir çağa ayak
basmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Bir
ülkenin geleceğinin garanti alınabilmesi için tam bağımsız olması gerekmektedir.’ Bu yüzden ülkemiz
ekonomik, eğitim ve üretim yönünden kendi kendine
yetebilmeli, eğitebilmelidir.
Eğitim bu yüzden çok önemlidir. Mustafa Kemal
Atatürk’ün başlattığı ilkokul, ortaokul, lise, çağdaş
eğitimlerle beraber üniversiteler de bu eğitimin bir
parçasıdır. Bizim üniversitemiz de 1970 yılında kurulmuş ve yaklaşık yarım asırdır bu bilimsel eğitimin öncülerindendir ve hâlâ yoluna devam etmektedir. Genç
arkadaşlarımız, gencecik pırıl pırıl delikanlı ve kadın
kardeşlerimiz bu ülkeye çok şey katacaklardır.
Biz de üniversitemize, bizle beraber odalar bu
arkadaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz.
Bunlar bizim görevlerimiz.
Hepimiz buraya toplandık çünkü büyük üniversitelerde bir lobi faaliyeti her zaman olur ama
bizim üniversitemizin böyle bir eksikliği var.
Yaklaşık 6 yıldır bölüm başkanımızın önderliğinde buraya mezun olan arkadaşlarımızı topluyoruz. Hem geçmiş yıllarını hatırlasınlar, hem
arkadaşlarıyla beraber olsunlar.
Sizlerden isteklerimiz var. Nedir bu isteklerimiz biz geniş bir aileyiz. 1970 yılından beri
Türkiye’nin her yerinde çalışan ve her kurumda
hemen hemen bizim okulumuzdan mezun olan

MAKINA

8

birçok arkadaşımız var. Büyük üniversitelerin yaptığı
lobi faaliyeti gibi bizde yeni mezun olan arkadaşlarımıza hep beraber destek olmamız gerekiyor. Özellikle
bizim Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden mezun
arkadaşlarımızın stajıdır, ilk iş alanıdır gibi faaliyetlerle beraber olursak, okulumuzun daha hızlı büyüyeceğini, Türkiye çapında daha fazla söz sahibi olacağına
inanıyoruz. O yüzdende sizleri buraya hem eski günlerinizi hatırlatmak, hem böyle bir hedefte beraber
yürümek için burada hep beraber toplanıyoruz. Bizler
odalar olarak her zaman bu konuda üniversitelerin
gelişmesi için elimizden gelen katkıyı yapıyoruz ve
sizleri de burada görmekten çok mutluyuz. Herkese
iyi günler.”
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ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

M

akina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Tomsuk, Şube
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Esra Turan, Şube
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Fikriye Söğütlü, Özgecan
Yıldız, Şube Müdürü İlker Özcan, X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Yürütme Kurulu Üyesi
İsmail Saçkesen ve Kurultay Sekreteri Marife Elçin Çetinköprülü 17 Eylül 2019 tarihinde sırasıyla Eskişehir Sanayi
Odası, Sarp Havacılık Lojistik Turizm San. ve Tic. A.Ş. ve
Eskişehir Ticaret Odası’nı ziyaret etti. 18 Eylül 2019 tarihinde Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Tomsuk,
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezihe Hanecioğlu,

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Celalettin Kesikbaş ziyareti

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler ziyareti

Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Neşet Aykanat, Şube
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Esra Turan, Şube Müdürü
İlker Özcan, X.Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Kurultay Sekreteri Marife Elçin Çetinköprülü
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Ziyarette Şube Yönetim Kurulu
Başkanımız Atila Tomsuk Oda çalışmaları hakkında bilgiler
verdi. 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Şubemiz Sekreteryalığında yapılacak olan X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayımızı katılım sağlamaları ve desteklemeleri konusunda konuşuldu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ziyareti

Sarp Havacılık Lojistik Turizm San. ve
Tic. A.Ş. Genel Müdürü Dr. S. Ünal Şakar ziyareti

YIKICI İNOVASYON SEMİNERİ verildi

M

MO Eskişehir Şubemizin
öğrenci, üye ve firmalara
yönelik seminerleri sürüyor. 28 Eylül 2019 tarihinde Şubemiz
Eğitim Salonu’nda yapılan seminerde Ford Otosan Eskişehir Fabrika
Müdürü Makina Mühendisi Aysan
Hoşver “Yıkıcı İnovasyon” konusunu
anlattı. Hoşver üç temel çeşit inovasyon olduğunu vurgulayarak şöyle sıraladı: “Besleyici İnovasyon (Sustaining
Innovation), Alttan Yıkıcı İnovasyon
(Low+end disruptive innovation), Yeni Pazar Yıkıcı İnovasyon (New Market distruptive innovation). Yeni teknolojiler doğaları gereği yıkıcı değildir. Yıkıcı olup olmaması bu
teknolojinin markete mevcut ürün veya servislerin iş modellerine göre ne derece farklı sunulduğuna piyasanın mevcut güçlü oyuncuları genelde besleyici alt yapılı inovasyon
savaşlarını kazanır. Yeni girenler genelde yıkıcı inovasyon

savaşlarını kazanır. İnovasyona bugün – ana işinin kuvvetli olduğu zamanda- başlamak doğrudur, yıkım aslında bir
tehditten öte bir fırsattır. Bir organizasyon kendisini yıkamaz. Yıkıcı iş modelleri ana iş yapışından ve yönetiminden
ayrılmalıdır.” “Piyasanın mevcut güçlü oyuncuları genelde
kazanır” diyen Ford Otosan Eskişehir Fabrika Müdürü Makina Mühendisi Aysan Hoşver şunları söyledi: “Endüstrinin
en talepkar müşterilerince en çok değer verilen niteliklerde
performans iyileştirmesidir. Bu iyileştirme mevcuda ilave
veya yeni bir karakterde olabilir. Ana marketteki yüksek
performansa daha çok ödemeye istekli müşterilerdir. Mevcut proses ve maliyet yapısını sınırlarına zorlayarak ve mevcut rekabetçi avantajını daha iyi kullanarak kar marjını korur ve iyileştirir.”
Seminer sonunda Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezihe Hanecioğlu, konuşmacıya katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.
MAKINA
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VRF Teknolojisi anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Eskişehir Temsilciği ve Makina
Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen eğitim
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nde gerçekleştirildi.

T

urhan Karakaya tarafından verilen “İklimlendirme ve VRF Teknolojilerinde Yeni Eğilimler
ve VRF Teknolojisi” konulu eğitim 19 Ekim
Cumartesi günü verildi. Eğitimde iklimlendirme teknolojilerinde VRF Teknolojisini anlatan Karakaya,
VRF’yi “Değişken Soğutucu Akışkan Debisi” şeklinde
tanımladı. Karakaya, “Bu; tek bir dış üniteye, tek bir
bakır boru hattı ile bağlanan çok sayıda farklı iç ünite
modeli ile ısıtma ve/veya soğutma yaparak istenilen
iklim koşullarını gelişmiş bireysel veya merkezi kontrol sistemleri ile yüksek verimde sağlayan sistemler-

dir” şeklinde konuştu. VRF Sisteminin önceliğinin
soğutmaya yönelik olması olduğunu belirten Karakaya, VRF Sistem tiplerini şöyle sıraladı: “Hava Soğutmalı Heat Pump, Hava Soğutmalı URF Heat Pump,
Hava Soğutmalı Heat Recovery ve Su soğutmalı Heat
Pump.” VRF sisteminin pek çok alanda kullanıldığını aktaran Turhan Karakaya, konutlarda, camilerde,
endüstriyel konutlarda, okullarda, ofis binalarında,
AVM’lerde, spor komplekslerinde otellerde ve daha
pek çok yerde bu sistemin kullanıldığını ifade etti.

ISO 9001’in kazanımları anlatıldı

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Tarafından Düzenlenen Iso
9001/2015 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme Eğitimi, Ceren Besleme
tarafından MMO Eğitim Salonu’nda verildi.

M

MO Eğitim Salonu’nda ISO 9001 Baş
Denetçisi Ceren Besleme’nin verdiği eğitime katılım yoğun oldu. ISO 9001 hakkında bilgi veren Besleme, ISO 9001’in kullananlara getirdiği kazanımları anlattı. Ceren Besleme,
bu kazanımları şöyle sıraladı: “Stratejik amaç ve
hedeflerle yönetilir. Kendini sürekli iyileştiren bir
kurum kültürü oluşturur. Kuruluşun mevcut durum tespitleriyle başarıda süreklilik sağlar. Liderlik ve ekip çalışmasına özendirir. Yetkin personelle
çalışır. Tercih eden müşteri sayısı artar. Servis ve
garanti koşularında iyileştirmeler yapar. Doğru
planlamalar ile maliyetler azalır. ISO 9001’i gerçek anlamda uyguluyorsanız ürünleriniz hatasıza
yakın olur. Risk tabanlı bir sistem kurulup, işletilmeye başlanır ve bu vesileyle maliyetler azalır.”
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4. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubemizin 4. Danışma Kurulu Toplantısı 17 Ekim 2019 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Ergin Orbey Sahnesinde yapıldı. Toplantıya Oda Başkanı Yunus Yener de katıldı.

O

da çalışmaları ve meslek sorunlarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Şube Başkanı Atila
Tomsuk, şöyle konuştu: “Şubat ayında gerçekleştireceğimiz genel kurumuzdan önce son danışma kurulumuza hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta X.
Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayımızı gerçekleştirdik. Sekizi Eskişehir de gerçekleştirilen ve 2 tanesi Ankara da yapılan bu kurultayın
çok verimli bir kurultay olduğuna inanıyorum. Gelen
yorumlardan da bu sonuç çıkıyor. İnşallah bir dahaki
dönemler bu kurultayı yapmaya devam edeceğiz. Bu
kurultayda Türkiye’nin gerçeklerini masaya yatırmaya
çalıştık. İyi bir panelimiz ve güzel sunumlarımız vardı.
TEI, TAI ve Üniversitelerden ciddi bir bildiri desteği
aldık. Yaklaşık 45-50 bildiriden 20 bildiriye indirerek

2 gün süren kurultayımızı bitirdik. Asansörlerin yıllık
periyodik kontrolleri için ileriki dönemlerde belediyelerle protokoller imzalanacak. Eskişehir’de Termik
Santral yapılmaması konusunda elimizden geleni
yapacağız. Ülkemizde birde ciddi Suriye sorunu var.
Ülkemizin ciddi kaynakları oraya akıyor. 10 Ekim katliamını da unutmamız gerekiyor. Çok ciddi bir kriz ve
işsizlik var. İnşaat sektöründen ciddi bir daralma var.”
Daha sonra Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Neşet Aykanat, Şube faaliyet raporunu sundu.
Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener, bir konuşma yaparak Oda çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından danışma
kurulu toplantısı soru-cevap kısmıyla sona erdi.

“BÖLÜME HOŞGELDİN BULUŞMAları”
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİLECİK ŞEYH
EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Bölüme Hoşgeldin” etkinliği
22 Ekim 2019 tarihinde Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü’nde yapıldı.

M

MO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, Şube
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Neşet Aykanat, Bilecik İl Temsilciliği
MAKINA
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Yürütme Kurulu Sekreter Üyesi Mehmet Yener Akdoğan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun
Mindivan, öğretim üyeleri ve Makina Mühendisliği
1. Sınıf öğrencilerinin katılımlarıyla etkinliğimiz gerçekleştirildi.
Şube Yönetim Kurulu başkanımız Atila Tomsuk odamızı ve mesleğimizi tanıttı. Şubemizin faaliyetleri
hakkında bilgi veren Şube Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Neşet Aykanat ise, öğrenci komisyonu bünyesinde verdikleri mesleki eğitim ve kurslar hakkında
konuştu. Aykanat, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda bu kursların açıldığını söyleyerek öğrencilere yönelik teknik gezi ve staj gibi konularda da destek olduklarını ifade etti.
Genç mühendis adaylarına tavsiyelerde bulunan
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Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, sunumun
ardından öğrenim hayatları ve mesleki alanlarda öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ardından etkinliğimiz
ikramlarla son buldu.

Eskişehir osmangazi üniversitesi
MMO Eskişehir Şubemiz tarafından geleneksel hale gelen “Bölüme Hoşgeldin Buluşması” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencileriyle 24 Ekim 2019 tarihinde Suat Mirza Konferans Salon’unda gerçekleştirildi.

B

ölüm başkanları ve öğretim görevlilerin katıldığı etkinlikte, oda
faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Şube Başkanımız Atila Tomsuk, öğrencilere hem öğrencilik hayatlarında
hem de mesleğe atıldıklarında yapmaları gerekenler konusunda önerilerde
bulundu.

MMO Eskişehir Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Atila Tomsuk

Tomsuk, “Eğitim döneminiz boyunca eksiklerinizi tamamlayarak sizi iş hayatına hazırlamak gibi bir derdimiz var. Makina Mühendisleri Odası’na üye olan arkadaşlarımızla bu yolda ilerliyoruz. Mümkün olduğunca
bu 4 yıllık süre içerisinde eksiklerinizi tamamlamanız
lazım” dedi. Şubemizin faaliyetleri hakkında bilgi veren Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Neşet AyMAKINA
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MMO Eskişehi Şube Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Neşet Aykanat

kanat ise, öğrenci komisyonu bünyesinde verdikleri
mesleki eğitim ve kurslar hakkında konuştu. Aykanat,
öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda bu kursların açıldığını söyleyerek öğrencilere yönelik teknik
gezi ve staj gibi konularda da destek olduklarını ifade
etti.Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından ikramlarımızla sona erdi.
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BASIN AÇIKLAMASI

X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE
UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak ülkemiz havacılık sektörüne katkı sağlamak ve Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında
çalışanların sorunlarını tartışmak ve çözüm önerilerinde bulunmak
üzere 2001 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz kurultayımızın 10’uncusunu ülkemizin seçkin mühendislerinin ve bilim insanlarının katılımı ile
11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür
Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştireceğiz.

X

. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’nda; uçak, havacılık ve
uzay sektörünün dünya genelinde büyük
bir hızla ilerlemesi ve gelişmesi paralelinde ulusal
sanayimizde sektöre yönelik kabiliyetlerin ve ürünlerin artırılması, kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Özellikle havacılık ve savunma sektörlerinde
ulusal katkı payının büyütülmesi hedeflenmelidir.
Bu amaç doğrultusunda izlenecek yol haritasının
ülkemiz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
belirlenmesi, kısa ve uzun vadeli planlamaların
yapılması, yeni-ileri teknoloji yatırımlarının planlı
olarak filizlendirilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi, yönetilmesi ve sektörün kullanımına sunulması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda düzenlenen Ulusal Uçak, Havacılık
ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’nda mühendisüniversite-endüstri üçgenindeki tarafların aynı
platformda buluşması sağlanarak yeni teknolojik
gelişmeler, endüstrinin talepleri, teknoloji yatırımları, eğitim ve istihdam konularında mühendis
gözüyle bir tartışma, danışma ve paylaşma ortamı
gerçekleştirilecektir.
Kentimiz ve meslektaşlarımız açısından son derece
önemli olduğunu düşündüğümüz X. Ulusal Uçak,
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’ na kentimizin güzide basın kuruluşlarının temsilcilerini,
ilgili kurum ve kuruluşlarını ve havacılığa ilgi duyan
herkesin katılımını bekliyoruz.
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40. Yılında 19 Eylül 1979 İş Bırakma
Eylemini Ve TMMOB Mühendis, Mimar
Ve Şehir Plancıları Dayanışma
Günü’nü Kutluyoruz
Türkiye çapında yüz binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir
plancısının katılımıyla gerçekleştirilen 19 Eylül 1979 İş Bırakma
Eylemi’nin 40. yılındayız.

M

esleğimize, mesleğimize ve haklarımıza
sahip çıkma irademizin en görkemli dışavurumu olan 19 Eylül İş Bırakma Eylemini kırkıncı yıldönümünde bir kez daha selamlıyor,
19 Eylül’ün mirasını yaşatmak için ilan ettiğimiz
"TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü"nü kutluyoruz.

manların üretimden gelen gücünü en açık biçimiyle
ortaya sermiştir. TMMOB’nin çağrısıyla gerçekleştirilen eylem, maden ocaklarından enerji santrallerine,
fabrikalardan şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara kadar pek çok iş yerinde üretimin durmasını sağlamış, teknik elemanların yaşadıkları sorunlara
dikkat çekilmesi sağlanmıştır.

Bundan tam kırk yıl önce, ekonomik kriz karşısında
mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadığı hak
kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini protesto etmek
için gerçekleştirilen iş bırakma eylemi, teknik ele-

Bizler için 19 Eylül İş Bırakma Eylemi, ülkesi için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir
plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. Bu yüzden bu anlamlı gün, "TMMOB Mühendis,
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Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır.
Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu ülkede emeğiyle geçinenlerin gündemleri neredeyse hiç değişmemiştir. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler,
güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir
plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir.
Neoliberal ekonomi politikaları, özelleştirme uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terkedilmesi
ve uluslararası sermaye çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle teknik elemanların ekonomik ve
sosyal durumları giderek daha da kötüleşmektedir.
İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm
halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis,
mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant hırsının
bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması
nedeniyle mühendis, mimar ve şehir plancılığı yıllar geçtikçe sistematik olarak gerilemektedir.
Sınırsız yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız
da giderek budanmaktadır. Gerek kamuda, gerek
özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve
şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten
tüm meslektaşlarımız krizden olumsuz biçimde
etkilenmektedir. Meslektaşlarımız, ülkemizdeki
kriz ortamının yarattığı pahalılık, geçim sıkıntısı ve
borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi,
mesleğimize özgü sorunlarla da boğuşmak zorunda
kalmaktadır.
Kamuda çalışanlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli
istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin
iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir.
Yandaş konfederasyonla imzalanan enflasyona endeksli toplu sözleşmeler, şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu emekçilerinin her geçen gün
daha da yoksullaşmasına neden olmaktadır.
Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal
edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan
etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı
gibi sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. Birliğimiz ile SGK

bASIN AÇIKLAMASI
arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK
tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.
Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki
faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak
çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri
nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir. Bu durumun toplumumuza maliyeti daha
güvensiz yapılar, daha fazla yıkım ve daha çarpık bir
kentleşmedir.
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki
hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun
geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini
ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla,
mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken,
ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de
sahip çıkıyoruz.
Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini hedef alan bu saldırılar karşısında
sessiz kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden,
üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla
TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden
yana tavrını korumaya devam edeceğiz.
19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, TMMOB’nin mücadeleyle dolu
geçmişine, umutla dolu yarınlarına sahip çıkma günüdür.
19 Eylül Mühendis, 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 günüdür.
Bu anlayış ve kararlılıkla 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü bir kez
daha kutluyoruz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Yaşasın Mücadelemiz!

Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği
MAKINA
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“10 Ekim Katliamı’nın 4. Yılı
Anma Etkinliği Basın Açıklaması
(10 Ekim 2019, Eskişehir)”

D

eğerli Basın Emekçileri, Kaybettiğimiz Arkadaşlarımızın Değerli Aileleri,
Sevgili Dostlar...

Bundan tam dört yıl önce, ülkemizi yaşanmaz hale
getiren çatışma ortamının sona erdirilmesi ve barışın
tesis edilmesi için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB
olarak tüm yurttaşlarımızı “Emek, Barış ve Demokrasi
Mitingi’ için Ankara’ya davet etmiştik.
Yaptığımız çağrıya kulak veren on binlerce yurttaşımız
Türkiye’nin dört bir yanından gelerek, tam burada, Ankara Garı önünde buluşmuştu.
10 Ekim 2015 sabahında bu alanda yüreklerinde sevgi,
gözlerinde gülücük, dillerinde barış türküleri olan on
binlerce kişi kardeşçe yan yana bulunuyordu. O karanlık dönemde hepimize umut veren bu coşkulu birliktelik saat 10’u 4 geçe birbiri ardına patlayan iki bomba ile
kana bulandı.
IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen
bu kanlı saldırı sonucunda 103 arkadaşımız hayatını yitirdi. 500’e yakın arkadaşımız yaralandı ve sakat kaldı.
Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz.
Arkadaşlarımıza olan hasretimiz, her geçen gün daha da
büyüyor.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 10 Ekim
Davası karar bağlandı ve 9 kişi hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Dosyaları ayrılan 16
firari sanık hakkındaki davanın üçüncü duruşması 21
Kasım’da görülecek.
Katliama ilişkin dava iddianamesi mahkemeye sunulduğu günden itibaren yürütülen soruşturmanın olayı tüm
boyutlarıyla açıklığa kavuşturmaktan uzak olduğunu
ifade ettik. 3 yıldır katıldığımız her duruşmada, katliamda ihmali olan kamu görevlilerinin ve sorumlulukları
bulunan siyasetçilerin de yargılanması gerektiğini dile
getirdik. Ne yazık ki mahkeme bu doğrultuda cesur bir
adım atmadı ve bu eksik karar sonucunda kamuoyu vicMAKINA
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danında adalet tecelli etmedi.
Saldırı sonrasında yaptığı “patlama sonrasında oylarımız yükseliyor” sözleriyle hafızalarımızda yer eden dönemin Başbakanı, geçtiğimiz aylarda “7 Haziran-1 Kasım seçimleri arası dönemdeki defterler açılırsa birçok
siyasetçi insan içine çıkamaz” açıklamasında bulundu.
Bu sözler, katliamın siyasal boyutları konusundaki endişe ve iddialarımızın haklılığını göstermiştir. Buradan
davanın görülmekte olduğu mahkeme heyetini bir kez
daha göreve çağırıyoruz: Bu açıklama hem bir ihbar, hem
de itiraf kabul edilmelidir. Başta dönemin başbakanı ve
içişleri bakanı olmak üzere dönemin siyasilerini davaya
dâhil edilmelidir.
Yakın tarihimizin en karanlık döneminin aydınlığa kavuşması için siyasetçileri de ellerine vicdanlarına koymaya, gerçekleri açıklığa kavuşturmaya çağırıyoruz:
Türkiye’nin barış umuduna darbe vuran, insanları sokağa çıkamaz hale getiren 7 Haziran ile 1 Kasım 2015
seçimleri arasında yaşanan olayların arkasında hangi
siyasetçiler var? Suruç ve Ankara Garı’nda yaşanan katliamların siyasal sorumluları kim?
Bilinmelidir ki, insanlığa karşı işlenen bu suçların faillerini gizleyenler, bu suçların ortağıdır. İktidarını korumak için toplumu kaos ve şiddet sarmalına sürükleyenleri asla unutmayacağız. Kardeşlerimizin hayatlarından,
bizlerin acılarından oy devşirenleri asla affetmeyeceğiz.
Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar
Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda
kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.
Katliamın dördüncü yılında, bombaların patladığı bu acı
dolu günde bir kez daha sesleniyoruz.
Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız!
Sorumlularını unutmayacağız, affetmeyeceğiz!
Yaşasın Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelemiz
Yaşasın Halkların Kardeşliği
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bizden biri

Mühendislik için her şeyden
önce sevmek şart
Mesleğini uzun yıllardır severek yapan Mevlüt
Kumru, gençlere de mühendisliği öneriyor. Kumru bu
mesleği yapabilmek için ciddiyet, disiplin,
kendini güncelleme gibi özelliklerin yanı sıra en başta
işini severek yapmanın şart olduğunu söylüyor.
Kendinizden ve eğitim hayatınızdan söz eder misiniz?

A

fyon’un Bolvadin ilçesinde, 02.01.1952 yılında doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi burada tamamladıktan sonra 1971 yılında Ankara
D.M.M.A. Makina Mühendisliği Bölümü’ne gittim ve
1975 yılında mezun oldum. Evliyim ve iki çocuk babasıyım.

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?
Ortaokul yıllarında makinalara olan ilgimden dolayı
bu mesleği tercih ettim.

Meslek hayatınızda nerelerde çalıştınız ve bu işler size
neler kattı, öğretti?
Mesleğe ilk başladığım yıllar epey zorlandım ve daha
sonra kendi işimi yapmaya başladım. Oto yedek parçacılığı yaptım. Daha sonra 1999 Gölcük depreminden sonra tesisat projeleri önem kazanınca tesisat
mühendisliği yapmaya başladım. Halen bu alanda
çalışmaya devam ediyorum.

Gençlere bu mesleği önerir misiniz? Neden?
Kesinlikle öneririm. Her şeyden önce Makina Mühendisi olmak bir ayrıcalıktır. İşsizliğin arttığı bu
dönemlerde çalışma alanı çok fazla olması önü açık
olması sebebiyle bütün gençlere tavsiye ediyorum.

İş hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?
İlk mezun olduğum yıllarda zorlanmam haricinde
meslek hayatımda unutamadığım önemli bir anı yok.

Aile ve iş hayatı birlikte nasıl yürüdü, sizin için çalışma
hayatının zorlukları oldu mu?
Serbest çalıştığım için aileme her zaman çok vakit
ayırabildim o yüzden çok zorluk yaşamadım. Mutlu

bir evliğim var. Bir oğlum ve bir kızım var. Oğlum eczacı ve kızım kimya mühendisi.

Son sözleriniz…
Gençlere tavsiyem mühendislik kolay bir meslek
değil. Bu yüzden ciddiyet ve disiplin şart, günümüz
teknolojisine ayak uydurmak şart, sürekli kendini yenilemek, güncellemek şart, yabancı dil şart, araştırmacı olmak şart ve en önemlisi işini severek yapmak
şart.
Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor ve bu dönemde
yeni fikirlerle beraber üretim yapmamız şart. Bunu
da yeni gelen cesur ve genç nesillerle çözeceğimize
inanıyorum.
MAKINA
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Üyemiz Hüseyin Aksoy’un 29.10.2019 tarihinde bir kızı oldu.

Zeynep’e mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

»

Üyemiz Alper Dibekoğlu, Kübra Haksever İle 23.09.2019 tarihinde,
evlendi.

Çiftimize mutluluklar dileriz…

»

Şubemiz Teknik Görevlisi İlker Özcan, 01.09.2019 tarihi
itibari ile Şube Müdürlüğü’ne atanmıştır
Yeni görevinde de başarılarının devamını dileriz.

ATAMA

HASTALIK

»

Üyemiz Ülkü Kepez’e geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle
geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.

VEFAT
»
Üyemiz Erdinç Ertürk 07.09.2019 tarihinde,
»
Üyemiz Özer Kürümoğlu’nun annesi 13.09.2019 tarihinde,
»
Üyemiz Bünyamin Bilgil’in babası 05.10.2019 tarihinde,
»
Üyemiz Fuat Aksoylu’nun babası 09.10.2019 tarihinde,
»
Üyemiz Yunus Küllü’nün annesi 15.10.2019 tarihinde,
vefat etmiştir.
Üyelerimizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO ailesi olarak paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.
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