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Hoşnudiye mh. kızılcıklı m. Pehlivan Cd.
altın Sk. no: 1 kat: 2-3-4 eskişehir

Tel: (0222) 230 93 60
Fax: (0222) 231 38 54

e-mail: eskisehirmmo.org.tr
Web: www.mmo.org.tr/eskisehir

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

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,

Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılını geride 
bıraktık. Alışkanlıklarımızdan uzaklaşmak zo-
runda kaldığımız, birlikteliklerimizi kuramadı-

ğımız bu yılın ardından 2021 yılının sağlık, mutluluk 
ve beraberlikler içinde geçmesini dilerim.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz sizlerin 
katılımı ile onurlandığımız Odamızın Kuruluş Yılı 
gecesini bu sene gerçekleştirememenin üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 66 yılda 
ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. 

Meslek 25, 40 ve 50’inci yıllarını dolduran mes-
lektaşlarımız için düzenlemiş olduğumuz plaket 
törenini de pandemi sebebiyle gerçekleştiremedik. 
Önümüzdeki günlerde normal hayata geçtiğimiz dö-
nemde meslektaşlarımızla bir araya gelerek, plaket 
törenimizi gerçekleştirebilmeyi düşünüyoruz.

Şubemiz XIII. Dönem 2. Danışma Kurulu 
Toplantısı’nı online olarak gerçekleştirdik. Yüz yüze 
gelemesek de Şubemizin işleyişi hakkında görüş alış 
verişinde bulunduğumuz Danışma Kurulu toplantı-
ları bizim için önemlidir. Gerçekleştirmiş olduğumuz 
faaliyetlerden bahsettiğimiz toplantıda Danışma 
Kurulu üyelerimizle birlikte Şubemizin işleyişi açı-
sından önümüzdeki günlerde neler yapabileceğimiz 
hakkında görüştük.

Geçirmiş olduğumuz bir sene içerisinde hayatımıza 
hızlı bir şekilde giriş yapan ve bundan sonra büyük 
yer tutacağını düşündüğümüz online toplantılar, 
seminerler, hatta kurultaylar ile ilgili olarak Oda 
Merkezimizin de desteği ile büyük adımlar attık. Siz 
değerli üyelerimizden gelecek talepler doğrultusun-
da da eğitim ve seminerler gerçekleştirmeye devam 
edeceğiz. Eğitim ve seminer talepleriniz için Şube-
mizle iletişime geçebilirsiniz.      

Her türlü soru, sorun ve önerileriniz için bizlerle 
dijital platformlar dahil olmak üzere iletişime geçe-
bilirsiniz. Sağlıklı, mutlu ve birlikte geçireceğimizin 
günlerde görüşe bilmek dileğiyle.

“Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa 
olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, 
bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş mey-
danlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. 
Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir 
ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.”

Mustafa Kemal Atatürk
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eĞİTİmler

EĞİTİMLER
TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli 

(Pompacı) Kursu
Erkan Sütpınar   

(Makina Mühendisi)
09-10 Kasım 

2020
Afyonkarahisar İl 

Temsilciliği 10

LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli 

(Pompacı) Kursu
Erkan Sütpınar   

(Makina Mühendisi)
24-25 Aralık   

2020
Afyonkarahisar İl 
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ŞUBe’Den HaBerler

ŞUBE DANIŞMA KURULU 2. 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO Eskişehir Şubemizin XIII. Çalışma Dönemi’nin 2. Danışma Kuru-
lu Toplantısı çevrimiçi olarak, 17 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantı Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Ati-
la Tomsuk’un açılış konuşmasıyla başladı. 68 
Danışma Kurulu üyemizin katıldığı toplantıya 

Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Üyeleri, Şube Uzmanlık Komisyonu Üyeleri, 
İşyeri Temsilcilerimiz, Oda Organlarında görev alan 
üyelerimiz ile Şube ve Temsilcilik Teknik Görevlileri 
katıldılar.

Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Neşet Ayka-
nat, şube çalışma programını özetleyerek, Şube ça-
lışmaları hakkında bilgi verdiler. Üyelerimiz; Prof. 
Dr. L. Berrin Erbay, Fatih Temizsoy, Prof. Dr. Aydın 
Sipahioğlu, Mahir Eldem, Fadime Gökkütük, Hakan 
Öztürk, İsmail Saçkesen, Metin Uçkun şube çalışma 
programımız hakkında söz alarak görüşlerini ilettiler.

PANDEMİNİN KAYGI VE ÖFKE ÜZERİNE 
ETKİLERİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu tarafından Webi-
nar online seminerimizin ikincisini 27 Kasım 2020 tarihinde Uzman Psikolog Yelda 

Öge’nin konuşmacı olduğu “Pandeminin Kaygı ve Öfke Üzerine Etkileri” ile gerçekleşti. 

Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz 
Melis Arıcıoğlu’nun açılış konuşmasıyla baş-
layan seminerimize 28 kişi katıldı. Daha sonra 

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın 
Çalışma Grubu Başkanı Aydan Barut konuştu. Barut 
“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslara-
rası Mücadele Günü” kapsamındaki etkinliğimizde 
bu sene Pandeminin Kaygı ve Öfke Üzerine Etkileri-
ni Uzman Psikolog Yelda Öge anlatacak dedi. Şiddet 
maalesef artık günümüzde yaşamımızın olağan bir 
parçası haline geldiğini belirten Barut sözlerini şöyle 
devam etti. “Evet şiddeti istemiyoruz. Ne kadınlar, ne 
çocuklar, ne yaşlılar, ne dezavantajlı bireyler, doğa-
daki hiçbir canlı şiddete maruz kalsın istemiyoruz.” 
Etikliğimizde Uzman Psikolog Yelda Öge; “Pandemi 
Sürecinde Kaygı ve Öfke Yaratılabilecek Durumlar, 
Yetişkinlerde, Çocuklarda ve Ergenlerde Pandemi 

Sürecinde Kaygı ve Öfkeyle Nasıl Başederiz” konula-
rını anlattı. Seminer katılımcıların sorularını cevap-
lanmasıyla son buldu.
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COVİD - 19 SALGINDA BİR YILIN ARDINDAN 
WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Makina Mühendisleri Odası Eskişe-
hir Şubemiz tarafından Webinar 
online seminerimiz 04 Aralık 2020 

tarihinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Gaye Usluer’in konuşmacı olduğu 
“Covid - 19 Salgında Bir Yılın Ardından”  ile 
gerçekleşti. Makina Mühendisleri Odası 
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
Neşet Aykanat’ın açılış konuşmasıyla başla-
yan seminerimize 59 kişi katıldı. Etikliğimiz-
de Prof. Dr. Gaye Usluer; “Covid-19 çıkması, 
yayılması ve Covid-19 aşıları”   konularını 
anlattı. Seminer katılımcıların sorularını 
cevaplanmasıyla son buldu.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI 
PROF. DR. ALİM IŞIK’A ZİYARET 
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanımız,  Şube Müdürümüz ve 

Kütahya İl Temsilciliği Yürütme Kurulumuz Kütahya Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret etti. 

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Atila Tomsuk, Kütahya Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Alper 

Demiral, Yürütme Kurulu Sekreteri Arif İzzet Akın 
ve Temsilcilik Saymanı Özgür Muslu ve Şube Müdü-
rümüz İlker Özcan 07 Aralık 2020 tarihinde Kütahya 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan 

Yardımcısı Abdullah Damcı ve Özel Kalem Müdürü 
Alpaslan Tutar’ı makamlarında ziyaret ettiler. Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Tomsuk, asansör 
periyodik kontrolleri ile ilgili önemli bilgiler verdi. 
Belediye ile Odamız arasında gerçekleşmesi mümkün 
eğitim seminer vb. her türlü etkinlik için destek olma 
konusunda Odamızın hazır olduğunu belirtti. 
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YÖNETİM KURULUMUZ ESOGÜ UÇAK 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ PROF. DR. MELİH CEMAL 
KUŞHAN’I ZİYARET ETTİ

MMO Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila 
Tomsuk, Şube Yönetim Kurulu Başkan Veki-
li Nezihe Hanecioğlu, Şube Yönetim Kurulu 

Saymanı Esra Turan, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
Neşet Aykanat ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nergis 
Uygun Baş 31 Aralık 2020 tarihinde Prof. Dr. Melih 
Cemal Kuşhan‘ı yerinde ziyaret etti. Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız Atila Tomsuk; Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nde 

Bölüm Başkanı olarak atanan ve Profesör unvanını 
alan Üyemiz Melih Cemal Kuşhan’a onur ve mutluluk 
duyduğunu ifade ettikten sonra oda-üniversite ilişki-
lerinin geliştirilmesi adına yapılabilecek projeler hak-
kında görüşlerini paylaşarak 08-09 Ekim 2021 tarih-
lerinde Şubemiz Sekreteryalığında gerçekleştirilecek 
olan XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Kurultayı hakkında bilgi verdi. 

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ ESOGÜ 
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ PROF. DR. OSMAN NURİ 
ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ

MMO Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Eskişe-
hir Osmangazi Üniversitesi Makina Mühendis-

liği Bölümü’nde Profesör Ünvanını alan Üyemiz Os-
man Nuri Çelik’e onur ve mutluluk duyduğunu ifade 
edip yeni görevinde başarılarının devamını dilediler. 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, “MMO 
Eskişehir Şube olarak Üniversite-Oda İşbirliğini çok 
önemsiyoruz. Sayın Çelik’in katkılarıyla önümüzdeki 

dönemlerde güzel çalışmalara ve yeni iş birliklerine 
imza atacağımıza inanıyoruz.” dedi. Ziyarette Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, Şube Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili Nezihe Hanecioğlu, Şube 
Yönetim Kurulu Saymanı Esra Turan, Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat ve Şube Yönetim Ku-
rulu Üyesi Nergis Uygun Baş hazır bulundu. 

ŞUBe’Den HaBerler
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BİYOMİMETİK, KUŞLAR VE PLANÖRLER
Göksel Keskin                    Melih Cemal Kuşhan

Biyomimetik Nedir?

Biyomimetik (veya biyomimikri), karmaşık insan 
problemlerini çözmek amacıyla doğanın model-
lerinin, sistemlerinin ve öğelerinin taklit edil-

mesidir. Biyomimetiğin ilk örneklerinden biri, insan 
uçuşunu sağlamak için kuşların incelenmesiydi. Önce-
ki sayılarda “DA VİNCİ’DEN SIKORSKY’E” isimli 
yazımızda detayları ile ele aldığımız Leonardo da Vin-
ci (1452–1519), bir "uçan makine" yaratmada hiçbir 
zaman başarılı olmamasına rağmen, kuşların anatomi-
si ve uçuşunun keskin bir gözlemcisiydi ve gözlemleri-
nin yanı sıra "uçan makinelerin" eskizlerine ilişkin çok 
sayıda not ve eskiz yapmıştır. 1903 yılında ilk havadan 
ağır uçağı uçurmayı başaran Wright Kardeşlerin, uçuş 
sırasında güvercin gözlemlerinden ilham aldığı iddia 
edilmektedir.

 
Kuşların süzülme ve termik dönme uçuşlarında ki 
morfolojik özellikleri, planörlerin icadına ilham ol-
muştur ve günümüzde planör pilotları tıpkı kuşlar gibi 
uzun mesafeler kat edebilmek için termikleri ve sü-
zülme uçuşunu kullanmaktadırlar. Dünya genelinde 
uzun süredir çalışılan kuşların uçuş performanslarına 
etki eden özellikleri havacılığın birçok alanına ilham 
olmuştur. Başlı başına kuşların uçuşu ilk ornitopter 
(yani kanat çırparak uçan kuş) planını çizen Leonardo 
da Vinci için en önemli ilham kaynağıdır. Aynı şekil-
de günümüzde ki modern planörlerin mucidi olarak 
kabul edilen mühendis Sir George Cayley ve Alman 
havacı Otto Lilienthel kuşların uçuşları hakkında 
eserleri ve gözlemleri mevcuttur. Modern havacılığın 
en popüler örneklerinden biri olan ve tüylerden esin-
lenmiş winglet (Şekil 1) tasarımı ile önemli havacılık 
firmaları büyük başarılar elde etmiş ve özellikle yakıt 
tasarrufu konusunda ilerleme kat edilmiştir. Aynı şe-
kilde kuşlarda yavaş uçuşta ve askıda kalma uçuşunda 
sıklıkla kullanılan kanatlarda ki alula yapısından esin-
lenilen slot-slat yapıları ticari uçuşlarda sıklıkla kul-
lanılmaktadır.  Günümüzde ise azalan fosil yakıt kay-

nakları nedeniyle alternatif enerjilere olan ihtiyaç gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle enerji kullanmadan 
uzun süreler uçabilen kuşlardan esinlenerek yapılacak 
hava aracı tasarım çalışmaları oldukça büyük önem ta-
şımaktadır.

Kuşların Uçuşu Hakkında Genel Bilgiler

Kuşları dünya üzerinde ki diğer omurgalılardan ayıran 
en bariz özellikleri şüphesiz ki ön ayaklarını kanat ola-
rak kullanabilmesi sayesinde edinebildikleri uçabilme 
yetenekleridir.  Bu yetenek yıllarca süren adaptasyon 
sonucu ortaya çıkmıştır. Her ne kadar bazı kuş türleri 
uçamasa da balıklar nasıl suyun ustaları ise kuşlarda 
havadaki ustalardır. 10000’e yaklaşan tür sayısına bu 
türlerin 8500’ü kendi özgü yöntemlerle uçabilmek-
tedir. Bu yöntemleri birçoğu oldukça büyüleyici yön-
temlerdir. Örneğin bazı kuş türleri oldukları yerde 
askıda kalabilmekte veya çok süratli hızlarda dalış 
yapabilmektedir (Şekil 2). Bazıları ise sadece üreme 
döneminde karaya ayak basmakta, geri kalan zamanı-
nı uçarak geçirmektedir. Tüm bu farklılıkların nedeni 
adaptasyonda ki farklılıklar olarak gösterilmekte ve 
açıklamaları matematiksel yöntemlerle yapılmakta-
dır. Kuşların kanat yapısının uçakların kanatlarına 
olan benzediği bilinen bir gerçektir. Bu yakınlık neti-
cesinde, kuşların uçuşuna dair birçok keşif aerodina-
mik biliminin getirdiği verilerle ortaya çıkmıştır. Fakat 
gene de kanat kuşlar ve uçakların kanat yapıları ara-
sında belirgin farklılıklar vardır. 

Kuşlar kanatlarını uçuş esansında çırparak itki kuvve-
tini elde ederken, uçaklar motora yani bir itki meka-
nizmasına ihtiyaç duyarlar. Ayrıca kuşlar uçuşun tarzı-
na göre kanatlarını tamamen toplayıp dalış yaparken, 
termik içerisinde olabildiğince açarak termikten en 
verimli şekilde faydalanabilirler. Basit bir kuş uçuşu-
nun birçok bileşeni vardır. Kalkış, manevra, pozisyon 
dengesi ve iniş. Her biri kendi başına bir karmaşadır. 
Uçuşta, kanatların ve kuyruğun hızlı ve sürekli kontrol 
edilmesine ihtiyaç vardır. Duyusal sistem kuşların tüy 
örtüsündeki binlerce bireysel türden beyindeki uçuş 
kontrol merkezine ve vücudun her tarafındaki sinir 
reseptörlerine bilgi gönderir. Uçuş kısa vadeli enerji 
çıkışı açısından pahalıdır, ancak uçulan birim mesafe 
başına harcanan enerji bu yatırımın karşılığıdır. Uçuş 
hareketin en ekonomik biçimidir: 1 kilometreyi uçmak 
aynı mesafeyi yürümekten, koşmaktan veya yüzmek-
ten daha az enerji harcatır. Örneğin uçan 10 gramlık bir 
kuş, 10 gramlık bir farenin aynı mesafeyi koşmak için 
gereken toplam enerjisinin %1 ‘inden daha az enerji 

Şekil 1: Boeing 737-800'de bölünmüş winglet
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harcar (Garry). Bu nedenle kuşların uçuşu, aerodina-
mik, fonksiyonel morfoloji, evrim, kinematik, fizyoloji, 
enerji ve ekoloji konularının hepsini kapsamaktadır.
 
Havada kalmak için, kuşlar sürükleme ve ağırlık kuv-
vetlerinin üstesinden gelmek, bu kuvvetlere ters ve on-
lara eşit kuvvetler oluşturmak zorundadır. Bu kuvvet-
ler itki ve taşımadır. Taşıma yukarı doğru olan basınç 
kuvvetidir ve aşağı doğru olan ağırlık kuvvetinin aksi 
yönündedir, ağırlık kuşun ağırlığı olarak ifade edilir.  
İtki, toplam olarak sürükleme diye ifade edilen, yavaş-
latıcı etkisi olan türbülans ve sürtünme kuvvetlerini 
dengeleyen ileri doğru olan kuvvettir. Bu dört kuvvetl; 
itki, sürükleme, ağırlık ve taşıma dinamik dengede ol-
duğunda, kuş sabit bir hızda düz uçuştadır. İtkiyi mo-
torlarından, taşımayı kanatlarından üreten uçaklar-
dan farklı olarak, kuşlar her ikisini de kanatlarından 
sağlar (Şekil 3).  
Kuşların en dikkat çekici özelliklerinden biri ise hafif-
liktir. Kuşlar yer çekiminden daha az etkilenmek için 
seneler süren bir adaptasyona uğramıştır ve oldukça 
hafiflemişlerdir. Karşılaştırma yapmak gerekirse aynı 
boyutlarda ki bir memeli ile kuş arasında 3 katlık bir 
ağırlık farkı vardır. Kuşlar bu adaptasyon sürecinde 
geçirdiği bazı özellikleri sayarsak;
a. Dişleri yoktur, gaga yapıları ile hafiftir.
b. İdrar keseleri yoktur.
c. Ter bezi yok, tek bir kuyruk üstü yağ bezi varsa (Tek 
eksokrin bez).
d. Ovipar çoğalıyorlar, dolayısıyla yavruyu vücutta ta-
şımıyorlar.
e. Aynı anda hem nefes alıp hem de nefes verebilmele-
riyle ağırlık değişimini engelliyorlar.
f. Sağ ovaryum körelmiş olması nedeniyle ağırlık azal-
maktadır.
 
İnsansız Planörlerin Tasarımı için 
İlham Alınacak Kuşların Özellikleri

Kuşlar genel olarak kanat çırpma uçuşları ile bilin-
mekle beraber, bazı kuş türleri uçuşlarını kanat çırp-
ma aktivitesini minimize ederek gerçekleştirmek üze-
re adapte etmiştirler. Bu konuda süzülmek üzerine 

adapte olan kuş türleri ile termikleri kullanmak üze-
re adapte olan kuş türlerini ayırabiliriz. Yırtıcı kuşlar 
genel olarak termikleri kullanmak üzere adapte ol-
muşturlar. Bu sayede enerji harcamadan uzun süreler 
havada kalabilirken, bu süre içerisinde potansiyel av-
larını rahatlıkla arayabilirler. Bu kuşlarda, kanat ala-
nının yüksek olması sebebiyle açıklık oranı 5.5-7 ara-
sında değişiklik gösterir. Bu yüksek kanat alanı daha 
düşük kanat yüklemesine yol açar, bu sayede çökme 
hızı ve dönüş yarı çapı azalır ve termiğin daha verim-
li kullanmasını sağlanır. Yırtıcı kuşlar aynı zamanda 
termik içerisinde daha yavaş kalabilmek için alula ve 
primer tüyleri sürekli olarak kullanmaktadır. Alula bu 
uçuşta, slot-slat görevi yaparak daha düşük süratlerde 
kanat üzerinde ki hava akışını düzenlemektedir. Pri-
mer tüyler ise vinglet olarak kullanılarak indükleme 
sürükleme kuvvetinin ve kanat ucu türbülansının dü-
şürülmesinde rol almaktadır.

Sonuç olarak, bu konuda yapılacak bilimsel çalışmalar 
ile çok daha uzun süreli havada kalabilen planörlerin 
yapımı ve efektif kullanımı artabilecektir.  ESOGÜ 
Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı’nda 
yapılan akademik bir çalışma ile Karabaş Martı kana-
dı örneği ile bir İHA planörünün çok daha uzun süre 
havada kalabildiği ve bu yapının insanlı planörlere de 
kolayca adapte edilebileceği anlaşılmıştır.

Yararlanılan Kaynaklar
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Şekil 2: Bir deniz kuşunun suya dalışı
Şekil 3: Kuşun iç kanadında ki kanat profili (A) 
daha fazla taşıma kuvveti oluşmasını sağlar-
ken, dış tarafındaki kanat profili (B) daha fazla 
itki kuvvetinin oluşmasını sağlamaktadır.
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BACA SİSTEMİ
Bu bölümde doğalgaz sisteminde kullanılan çelik bacalar hakkında 

bir bilgilendirme yapacağız.

Isıtma tesisatının bir parçası olan baca, 
sistem verimini de doğrudan etkilemek-
tedir. Bacalar sisteme göre tasarlanmalı 

ve hesaplanmalıdır. Bunun içinde mevzuata 
ve uluslararası standartlara (TS EN 13384-
1, TS EN 13384-2) uygun olarak yapılma-
lıdır. Baca tasarımı yaparken sistemin tek 
cidarlı mı çift cidarlı mı olması gerektiğine 
karar verilmelidir. 

Şaft içerisinde bacalar tek cidarlı olarak 
tasarlanabilir, fakat dış cepheden çıkması 
gereken baca sitemleri çift cidarlı olarak 
tasarlamalıdır (TS 7363). Soğuk aylarda 
baca gazının hızlı soğuması baca çekişini 
etkileyeceğinden bacalar hesaplamalardaki 
uygun kalınlıkta (25-30-50 mm) ve 80 kg/
m3 yoğunlukta taş yünü ile izole edilmeli ve 
taş yünü malzemesinin dış ortam şartların-
dan korunması amacıyla da baca paslanmaz 
(430) dış cidar ile kaplanmalıdır. 

Bunun dışında yetersiz baca izolasyonu, 
yoğuşma ve terlemeye sebep olmaktadır. 
Oluşan sıvının uzun süreçte inşai imalatlara 
zarar vermesi de söz konusudur.

MAKINA 10
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Yakılacak yakıt türüne göre yönetmeliklere uygun 
baca tercih edilmelidir. Yakıcı cihazın fan basıncı, 
baca sisteminin pozitif veya negatif olarak tasar-
lanması için gereklidir. Negatif bacalar 0 Pa basınç 
ile bacanın kendi çekişinin sağlanması hususunda 
tasarlanır. 

Pozitif bacalar ise cihaz atık gazın bir basınç altında 
iletilmesi sonucunda baca tasarımı yapılır. Pozitif 
bacalarda sızdırmazlık için ilave olarak her modül-
de silikon conta kullanılmalıdır.  

Baca tasarımından sonra, uygun baca çapı hesabı 
uluslararası baca hesap programı KESA-aladin ile 
hesaplanmalıdır. Hesaplanan baca çapının mimari 
projedeki şafta uygunluğu kontrol edilmeli ve tasa-
rım projelendirilmelidir.

Baca tasarımı ve projelendirmesinden sonraki ana 
husus baca malzemesidir. Malzemenin standardı-
na (TS EN 1856-1, TS EN 1856-2, TS EN 13084-1) 
uygun üretimi ve yeterliliği kontrol edilmelidir. 

Baca malzemesi AISI 316L kalite paslanmaz çelik-
ten olmalıdır. İçerisinde molibden ihtiva etmesi ko-
rozyon direncini arttırmakta, düşük karbon oranı 

(L) ise kaynak kabiliyeti ve malzemenin korozyona 
dayanıklılığını arttırır. 

Ayrıca yüksek Cr-Ni oranı malzemenin östenitik 
yapıya geçmesi ısıl ve korozyon dirençlerini arttır-
maktadır.

Standartlara uygun üretilmiş baca malzemelerinin 
montajı, sahada Bacacı Seviye 3 mesleki yeterlilik 
belgeli personel tarafından yapılmalıdır. 

Yapılan montajın kontrolü Bacacı Seviye 4 mes-
leki yeterlilik belgeli personel tarafından kontrol 
edilmeli ve baca plakası üzerine montajı yapan ve 
kontrol eden kişilerin, belge numaraları isimleri ve 
imzalarının olması gerekmektedir.

Makina Mühendisi
 Zeki Emre ARI

Teknİk kÖŞe
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Bİrlİk’Ten HaBerler

ŞİDDETİN AFFI OLAMAZ
            25 Kasım.  Bugünden 60 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde,  
demokrasi ve insan hakları mücadelesi veren  Mirabel Kardeşlerin 

diktatör Trujillo tarafından katledilişinin yıldönümüdür.  

25 Kasım, Kadınların toplumda eşit ve onurlu   bi-
reyler olarak yaşama mücadelesinin başlangıç 
noktası, şiddetsiz ve daha yaşanabilir bir dünya-

nın kurulması adına verdiği onurlu savaşın başlangı-
cıdır. Hukukun olmadığı, adaletin sağlanamadığı her 
yerde eşitsizlik, sömürü ve şiddet vardır. Yüzyıllardır, 
sömürü ve şiddetin tam merkezinde hedef tahtasına 
oturtulmuş olan kadınlar, giderek artan şiddet ne-
deniyle yaralanmakta, sakat kalmakta ve hayatlarını 
kaybetmektedir. Şiddeti uygulayan erkeklere verilen 
cezalar ise yetersiz kalmakta, ağır yaralanarak ölüm 
korkusu ile hayata tutunmaya çalışan kadınların ya-
şadığı travmayı ortadan kaldırmamakta ve  yaşamdan 
koparılan kadınları  geri getirememektedir. Kadına 
yönelik şiddet bir insanlık suçudur ve ŞİDDETİN 
AFFI OLAMAZ. 

Yaşamın her alanında, kadına uygulanan şiddet ce-
zasız bırakılmamalı, 6284 sayılı yasa ve İstanbul 
Sözleşmesi hükümleri uygulanmalı, çocuk istismar-
cılarına af getirme ve nafakanın sınırlandırılması söy-
lemlerinden vaz geçilmelidir. Kadınların erkeklerle 
aynı şartlarda yaşam hakkı olduğu kabul edilmeli, eği-

tim başta olmak üzere, hayatın her alanında kadınlara 
fırsat eşitliği sağlanmalıdır.  Şiddete uğrayan kadınla-
rın bağımsız bir yaşam kurabilmeleri için barınma, 
eğitim, sağlık ve istihdam olanakları geliştirilmelidir. 
Toplumsal yaşamda kadına yönelik şiddetin önlene-
bilmesi için, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalı, 
kadına yönelik şiddete karşı koruyucu ve önleyici tüm 
tedbirler alınmalıdır. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; "Bir toplum, 
bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan 
meydana gelir. Mümkün müdür ki; bir toplumun ya-
rısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer yarısı 
göklere yükselebilirsin.” TMMOB Eskişehir İl Ko-
ordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu olarak, 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü kapsamında kadınların erkekler ile 
eşit haklara sahip olduklarını savunmaya devam ede-
ceğiz. 

TMMOB
İKK Kadın Komisyonu
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DÜNYAYA ÖRNEK KARARDAN BUGÜNLERE

Cumhuriyet’imizin ilanı ile kadınlarımız;  eği-
timde, sosyal hayatta ve iş hayatında yer almaya 
başlamışlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk,  5 

Aralık 1934’te tüm dünyaya örnek olacak bir karara 
daha liderlik etmiş, kadınların siyasi hayatta seçme ve 
seçilme hakkı için harekete geçmiş ve Anayasamızda 
ve Seçim Kanununda yapılan değişikliklerle Türk ka-
dınları milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuş-
muşlardır. Atatürk; Türk kadınına verilen bu hakkın 
ardından ulusumuza şöyle seslenmiştir: "Bu karar; 
Türk kadınına sosyal ve siyasi hayatta bütün milletle-
rin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında 
ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde 

aramak lazım gelecektir. Türk kadını, evdeki medeni 
mevkiini selahiyetle işgal etmiş, iş hayatının her saf-
hasında muvaffakiyetler göstermiştir. Siyasi hayat ile, 
belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını bu 
defa da milletvekili seçme ve seçilme suretiyle, hakla-
rının en büyüğünü elde etmiş oluyor.  

Medeni memleketlerin birçoğunda, kadından esirge-
nen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu 
selahiyet ve liyakatla kullanacaktır." 8 Şubat 1935 
seçimlerinde, ilk kez 17 kadın mecliste yer almıştır. 
1936 yılı başlarında boşalan vekillikler için yapılan 
ara seçimlerde, TBMM'deki kadın milletvekili sayısı 
18'e yükselmiştir. Böylece; kadınlar Meclis'teki tüm 
milletvekillerinin %4,5 'ini oluşturmuştur. O günler-
den bugünlere geldiğimizde, ülkemiz nüfusunun yarı-
sının kadın olduğundan yola çıkarsak,  600 vekilden 
sadece 103' ünün kadın olduğunu görmekteyiz (%17).  
TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın 
Çalışma Grubu olarak; kadınlarımızın ülkemizde ka-
rar alma mekanizmalarında ve mecliste eşit sayıda yer 
almasını istiyor,  seçme ve seçilme hakkını elde ettiği-
miz 5 Aralık günümüzü kutluyoruz.  

TMMOB
İKK Kadın Komisyonu

KADIN VE SİYASET WEBİNARI 
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6 Aralık 2020 tarihinde TMMOB 
Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu 
Kadın Çalışma Grubu tarafından 
Webinar online seminerimizin 
üçüncüsü CHP Eskişehir Millet-
vekili Jale Nur Süllü’nün konuş-
macı olduğu “Kadın ve Siyaset” 
semineri ile gerçekleşti. 

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Ka-
dın Çalışma Grubu Başkanı Aydan Barut’un 
konuşmasıyla başladı. CHP Eskişehir Millet-

vekili  Jale Nur Süllü’nün konuşmacı olduğu  webina-
ra 20 kişi katıldı Süllü; “05 Aralık 1934 ‘de Türk Kadı-
nı da Millet Vekili Seçme ve Seçilme Hakkına kavuştu 
ama bunun bir tarihsel süreci olduğunu ve bu tarihsel 
süreçten bahsetti. Onun dışında bu süreç içerisinde  
Dünya’da da Ülkemizde de Kadın Hareketi  Bir Mü-

cadele olduğunu ama o 1934’de verilmiş olan kadın 
milletvekili seçme seçilme hakkı daha öncesinde be-
lediye meclis üyesi olması ve belediye  seçimlerine ka-
tılabilme hakkını gerçekten Türk kadınları yada Tür-
kiye’deki kadınlar bu verilmiş olan hakkın farkındalar 
mı,  değerinin farkındalar mı demokrasiye bu anlamda 
ne kadar katılım sağladıkları  konuları hakkında bilgi 
verdi.” Seminer katılımcıların sorularını cevaplanma-
sıyla son buldu.

Bİrlİk’Ten HaBerler
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BİZDen Bİrİ

Makina Mühendisi Mustafa Barış, “Biz 
makina mühendisleri, ürettiğimiz 
ürünleri insanların kullandığını gördükçe, 
kullananlardan daha mutlu oluyoruz. Bu 
mutluluk ve zevk her zaman maddiyattan 
daha önemli olmuştur” diye konuştu.

Kendinizden ve eğitim hayatınızdan söz eder misiniz?

1948 Sivrihisar doğumluyum, ilkokulu, ortaoku-
lu ve sanat enstitüsünü Sivrihisar’da bitirdim. 
1972 yılında Ankara Devlet Mühendislik 

Mimarlık Akademisi’nden makinamühendisi 
olarak mezun oldum. 

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?

Çiftçilik yapan bir ailenin çocuğuydum. Öğren-
cilik yıllarımda yaz tatillerinde traktör ve biçer-
döverlerde çalışırdım. Bu gibi ziraat aletlerinin 
tamir ve bakımını yaparak mesleğe çok yatkın 
olduğumu ve sevdiğimi gördüm. Sanat enstitü-
sünde de atölye ve teknik resimde çok başarılı 
olduğumu hocalarım hep söylemiştir. Bu yüzden 
makine mühendisliğini seçtim.

Meslek hayatınızda nerelerde çalıştınız ve bu işler 
size neler kattı, öğretti?

1969 yılı üniversite öğrencilik yıllarımda sosyal 
sigortalar kurumunda memur olarak işe başla-
dım. Üç yıl boyunca gündüzleri çalışıp, geceleri 
okuluma devam ettim. Üniversite öğrenimim 
bitince iller bankasında makina mühendisi ve 
kontrol amiri olarak yine 3 yıl görev yaptım. Altı 
yıllık memuriyetimden sonra, 1976 yılında Eski-
şehir sanayi çarşısında EKS markası ile ilimizde 
ilk kez katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ve buhar kaza-
nı imalatını gerçekleştirdim ve yine Eskişehir’de 
ilk TSE belgesini alarak yüksek kalite standar-

ÜRETTİKLERİMİZ 
KULLANILDIKÇA 
KULLANANLARDAN 
DAHA MUTLU OLUYORUZ
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dında üretime devam ettim.1986 yılında Eskişehir 
organize sanayi bölgesinde Barış Kazan markası ile 
kalorifer kazanı imalatına devam ettim ve halen de 
devam etmekteyim.  1987 yılında ısı yalıtım malze-
mesi olan perlit patlatma tesisi kurdum. Bu girişi-
mimle ilimizde ilk perlit üretimini gerçekleştirdim. 
Eskişehir’e doğalgazın gelmesiyle birlikte yurt dışı 
ısı fuarlarını gezerek ve araştırarak ve kendi tec-
rübelerimi de katarak doğalgaz yakan kazanları 
ilimizde yine ilk kez üretmeye başladım. Bunların 
TSE, ISO 9001 ve CE belgelerini aldım. Bu arada 
demir sanayicileri derneğinin yönetim kurulunda 
uzun yıllar ve Eskişehir Sanayi Odası’nın meclisin-
de de bir dönem görev yaptım. 

Gençlere bu mesleği önerir misiniz, neden?

Her insanın değişik kabiliyetleri 
vardır. Öncelikle makinaya kabi-
liyeti ve ilgisi olanlara kesinlikle 
öneririm. Bizim mesleğimiz mal-
zemelere şekil vererek, insanla-
rın yaşamını konfor içinde ve ra-
hatlıkla sürdürmeleri açısından 
çok önemlidir. Biz makina mü-
hendisleri, ürettiğimiz ürünleri 
insanların kullandığını gördükçe, 
kullananlardan daha mutlu olu-
yoruz. Bu mutluluk ve zevk her 
zaman maddiyattan daha önemli 
olmuştur. 

İş hayatında unutamadığınız bir anınız var mı?

İş hayatında unutamadığım birbirinden farklı anıla-
rım var. Ancak kazan işini ilk üretip, neticesini gör-
menin mutluluğunu yaşadığım zamanlar hep aklım-
dadır. 

Aile ve iş hayatı birlikte nasıl yürüdü, sizin için çalışma ha-
yatının zorlukları oldu mu?

Evlenmeden önce iş hayatına başladığım için bazı 
sorunları daha kolay çözdüm. Daha sonra fen bilgi-
si öğretmeni olan eşimle evlendik. İş ve ev hayatını 
birbirine karıştırmadan, iş hayatındaki sorunları eve 
yansıtmadan sürdürdük. 2 tane kızım var. Biri Bursa 
işletme fakültesini bitirdi ve benimle birlikte çalışa-
rak emekliliği hak etti. Diğer kızım Türkçe öğretme-

ni olarak bazı dershanelerde çalıştı. Ev-
lendikten sonra eşiyle İzmir’de yaşamaya 
başladı. 2 tane dünya tatlısı torunum var. 
Mutlu ve huzurlu bir aile hayatımız var. 
Mesleğimi sevdiğim için çalışma hayatının 
zorlukları beni hiç rahatsız etmedi.

Son sözleriniz…

Mesleğimizi sevmenin yanında,  tabiatı 
severek,  gezerek, kendimize ve ailemize 
zaman ayırarak ve geçmişinizi unutmadan 
yaşamayı bilmeliyiz.

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

"Makina Mobil" uygulamasını kullanabilirsiniz. 

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

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

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

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

ardından şifre değiştirme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

ATAMA



MMO Eskişehir Şube eskisehirmmoMmo Eskişehir eskisehirmmo eskisehirmmo MMO Eskişehir Şube

tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 17

»  Üyemiz Selçuk İphar’ın babası 03.11.2020 tarihinde,
»  Üyelerimiz Filiz Hasgül ve Selda Kırıcı’nın babaları 10.11.2020 tarihinde, 
»  Üyemiz Ramazan Çetin’in babası 23.11.2020 tarihinde,
»  Üyemiz Göker Tarım’ın annesi 17.12.2020 tarihinde, 
»  Üyemiz Mehmet AYSU 30.12.2020 tarihinde, 
 
 vefat etmiştir. Üyelerimizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO ailesi olarak paylaşıyor, 
 başsağlığı ve sabır diliyoruz.

VEFAT

Bizim Köşe

» Üyemiz Osman Nuri Çelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nde Profesör Ünvanını almıştır.

» Üyemiz Melih Cemal Kuşhan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nde Profesör Ünvanını almıştır ve Eskişehir  Osmangazi 
Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nde  Bölüm Başkanı olmuştur. 

 Yeni görevlerinde başarılarının devamını dileriz. 

ATAMA

DOĞUM
»  Üyemiz Fatih İnce’nin 15.12.2020 tarihinde bir oğlu oldu. Murat’a mutlu ve sağlıklı 

bir yaşam dileriz.
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FİZYOMER %20

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

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

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

LİFE DANIŞMANLIK YAŞAM 
KOÇLUĞU HİZMETLERİ 

%20

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

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

ÜYELERİMİZE İNDİRİM 
UYGULAYAN KURUMLARin

di
ri

m

in
di

ri
m

DKM DİALOG 
KOPYALAMA MERKEZİ

OPTİK BEYAZ
%10

%20

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

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

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

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

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

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

MOR MASA OFİS MOBİLYALARI %20

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

EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM 
VE VİZE DANIŞMANLIĞI

%20

Makina Mühendisleri odası üyeleri ile birlikte getirdikleri yakın-
larına;

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

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

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

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

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

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

%20

tmmob
makina mühendisleri odası
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ÜYELERİMİZE İNDİRİM 
UYGULAYAN KURUMLARin

di
ri

m

in
di

ri
m

EĞİTİM NOKTASI YURTDIŞI EĞİTİM 
VE VİZE DANIŞMANLIĞI %15

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

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

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

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

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

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

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

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

İKİ EYLÜL ORTAK SAĞLIK ve 
GÜVENLİK BİRİMİ 

%20

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

     indirim

ÖZEL ANADOLU  HASTANESİ %20

Makina Mühendisleri Odası üye, personel ve birinci 
derece yakınlarına;

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

ESKİŞEHİR DİL KOLEJİ %50

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

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 



Online Oda Üyelik Belgesi
Oda Üyelik Başvurusu 
Öğrenci Üyelik Başvurusu
SMM Başvurusu
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MÜHENDİS YETKİLENDİRME

EĞİTİMLERİMİZE KATILABİLİRSİNİZ

https://makina.mmo.org.tr/egitimler
linkinden başvurunzu yapabilirsiniz.
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