
Yıl: 29 SaYı: 170 kasım-aralık 2021

67. KURULUŞ YILI GELENEKSEL 
ODA GECESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GENEL KURUL

Tarih: 12 Şubat 2022, Cumartesi

Saat: 14:00

Yer: Odunpazarı Belediyesi Hasan 
Polatkan Kültür Merkezi Vişne-
lik Mh. Çolpan Sk. No: 1/ 26020 
Odunpazarı/Eskişehir

ŞUBEMİZİN 14. OLAĞAN GENEL 
KURULU VE SEÇİMLERİNE 

KATILMANIZI BEKLİYORUZ
SEÇİM:

Tarih: 13 Şubat 2022, Pazar

Saat: 09:00-17:00
1)Yönetim Kurulu (7 Asıl 7 Yedek)
2)Oda Genel Kurul Delegeleri (36 Asıl 36 Yedek)

Yer: Dumlupınar İlkokulu
Hoşnudiye Mh. İstasyon Cd. No: 23/ Eskişehir
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GENEL KURUL 

Tarih: 12 Şubat 2022, Cumartesi 

Saat: 14:00 

Yer: Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi 

Vişnelik Mah. Çolpan Sok. No:1 /26020

Odunpazarı/ESKİŞEHİR

SEÇİM 

Tarih: 13 Şubat 2022, Pazar  

Saat: 09:00-17:00

           1) Yönetim Kurulu (7 Asıl, 7 Yedek)

           2) Oda Genel Kurul Delegeleri (36 Asıl, 36 Yedek)

Yer: Dumlupınar İlkokulu 

Hoşnudiye Mah. İstasyon Cad. No:23 / ESKİŞEHİR
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atila TOMSUk

atila TOMSUk - Başkan
nezihe HaneCİOĞlU- Başkan Vekili

neşet aYkanaT- Sekreter
esra TURan - Sayman

Metin UÇkUn - üye
nergis Uygun BaŞ- üye

nezih TOk- üye

neşet aYkanaT

İlker ÖZCan 
Marife elçin ÇeTİnkÖPRülü 

Şenay Bİlİk YılDıRıM

kUŞak Ofset Matbaacılık
eMkO Sanayi Sitesi a-8 Blok no:1

Odunpazarı/eskişehir
Tel: (0222)2209275

05386673834
e-mail: kusakofset@hotmail.com

info@kusakofset.com.tr

Hattat karahisar Mh. atatürk Cd.
kervansaray Sitesi B Blok no: 145/1B
aFYOnkaRaHİSaR
Tel:  (0272) 215 20 02
Faks:  (0272) 215 91 70

Gazipaşa Mh. Tevfikbey Cd. 
no: 36 D: 2
BİleCİk
Tel:  (0228) 212 68 18
Faks:  (0228) 212 67 81

Balıklı Mh. karakol Sk. ethem
Saygılı İşhanı kat: 1
küTaHYa
Tel & Faks : (0274) 224 09 38

Yeni Mh. akseven Sk. Özyuvam
Pasajı no: 17
Tavşanlı / küTaHYa
Tel : (0274) 600 00 51
 Faks : (0274) 600 00 41

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
eskişehir Şubesi

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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eskişehir şubesi adına sahibi

Yönetim kurulu

sorumlu Yazı İşleri müdürü

Yayına Hazırlayanlar

Grafik Tasarım

Baskı

afyonkarahisar İl Temsilciliği

Bilecik İl Temsilciliği

kütahya İl Temsilciliği

Tavşanlı İlçe Temsilciliği

Yönetim Yeri
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www.eskisehir.mmo.org.tr

Dergimizin Tümüne Web
Sitemizden Ulaşabilirsiniz

odamız bir tuş 
kadar uzakta

65Yıllık Mühendis ve Makina
32 Yıllık Endüstri Mühendisliği
29 Yıllık Tesisat Mühendisliği

kasımpaşa Mah. ali Usta Sokak no:10/B BOZüYük /BİleCİk
Tel: (0228) 202 20 64

Bozüyük İrtibat Bürosu 
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SUnUM

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK
Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl gerçekleşti-
remediğimiz oda gecesi ve plaket törenlerini 
şubemiz ve temsilciklerimizde bu yıl gerçek-

leştirdik.

13. Şube Genel Kurul ve Seçimlerimizin ardından 
geçen iki senenin ardından Şubat ayı içinde genel 
kurul ve seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Demok-
rasi şöleni şeklinde geçeceğine inandığımız genel 
kurul ve seçimlerimize bütün meslektaşlarımızı 
davet ediyor; birlikte karar alma, birlikte üretme ve 
birlikte yönetme anlayışını hep birlikte uygulamayı 
istiyoruz.

Çok değer verdiğimiz mesleğimizi emanet edece-
ğimiz öğrenci arkadaşlarımızla buluşarak odamızı 
anlattık. Odamızın öğrenci arkadaşlar için yapmış 
olduğu etkinliklerden, sağladığı staj olanaklarından 
bahsettiğimiz oda tanıtımlarını üniversitelerin 1. 
sınıf öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdik. Aynı za-
manda gerçekleştirmiş olduğumuz fabrika gezisi ile 
de ileride çalışabilecekleri işletmeler hakkında bilgi 
sahibi oldular. 

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Antalya 
sonbahar gezisinde üyelerimizle bir araya gelerek 
sadece mesleki anlamda değil, sosyal anlamda da 
üyelerimizin yanında olduk. 

Meslektaşlarımız ve sanayiye yönelik eğitimlerimiz 
devam etmekte olup, 2022 yılına ait eğitim takvimi-
mize internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İhtiyaç 
duyulan diğer eğitimler konusunda şubemiz ile ile-
tişime geçebilirsiniz.    

Odamızın kuruluş amaçları arasında yer alan “öl-
çüm ve test cihazlarının kalibrasyonu ve benzeri 
sanayie yönelik araştırma”lar yapmak ilkesine isti-
naden kurulan “KALMEM” Kalibrasyon Labora-
tuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezimiz İzmir’ de 
bulunmakta olup, gerekli durumlarda şubemiz vası-
tasıyla iletişime geçerek meslektaşlarımız ve sana-
yinin desteğinde olduğunu bildirmek isteriz. 

Her türlü soru, sorun ve önerileriniz için bizlerle 
dijital platformlar da dahil olmak üzere iletişime 
geçebilirsiniz. Sağlıklı, mutlu ve birlikte geçireceği-
mizin günlerde görüşe bilmek dileğiyle.

“Demokrasinin temel niteliklerinden birisi de eşitliğe çok değer vermesidir. 
Şüphesiz bütün bireyler aynı siyasi haklara sahip olmalıdırlar.”

Mustafa Kemal Atatürk
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İÇİNDEKİLER
İÇİnDekİleR

09

eğitimler04

22

11

18

09

12
GeleNeKSel 
SONBAHAr 
ANtAlYA 
GeZiSi 
GerÇeKleŞtirilDi

15

ÖğreNCi 
ÜYelerimiZ 
tArAFINDAN “ODA 
tAlKS” etKiNliği 
GerÇeKleŞtirilDi

17

BiZDeN Biri:
OSmAN HAZer22

67’NCi KuruluŞ 
YIlI plAKet 
tÖreNleri 

BÖlÜme 
HOŞGelDiN 
BuluŞmAlArI

25 KASIm KADINA 
YÖNeliK ŞiDDete 
KArŞI uluSlArArASI 
mÜCADele GÜNÜ
 BASIN AÇIKlAmAmIZ

18



eskisehirmmo eskisehirmmo eskisehirmmo eskisehir mmo

tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 4

eĞİTİMleR

EĞİTİMLERİMİZ
EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 

TARİHİ
EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Mekanik Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 

Erhan İnan (Makina 
Mühendisi)

04-10 Kasım 
2021 Eskişehir 10

Yangın Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 

Erhan İnan (Makina 
Mühendisi)

26-28 Kasım 
2021 Eskişehir 9

LPG Otogaz İstasyonları 
Sorumlu Müdür Eğitimi (3 
Gün)

M. Simavi Bakır (Makina 
Mühendisi)

07-09 Aralık 
2021 Eskişehir 6

Asansör Yetkili Servis Teknik 
Sorumlu Eğitimi 

Mustafa Hakan Güzeltepe 
(Makina Mühendisi) 
Hasan Aktaş (Elektrik 
Mühendisi) 

10-13 Aralık 
2021 Eskişehir 6

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ EĞİTİMİN YERİ KATILIMCI 

SAYISI

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) 
Kursu

Erkan Sütpınar   
(Makina 
Mühendisi)

22-23 Kasım    
2021

Afyonkarahisar İl 
Temsilciliği

15

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) 
Kursu

Erkan Sütpınar   
(Makina 
Mühendisi)

20-21 Aralık   
2021

Afyonkarahisar İl 
Temsilciliği 7

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) 
Kursu

Erkan Sütpınar   
(Makina 
Mühendisi)

29-30 Aralık   
2021

Afyonkarahisar İl 
Temsilciliği

11

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 

ASANSÖR KONTROL BİRİMİMİZDE 
ÇALIŞAN PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ 
MMO Eskişehir Şubemiz Asansör Kontrol 

Merkez Birim Sorumlumuz İbrahim Kü-
çükaçıl tarafından 18 Kasım 2021 tarihinde 

saat 19:30’da Asansör Kontrol Merkezimizde çalışan 
30 personele “Asansör Kontrolleri ile ilgili Standart-
lar, Yönetmelikler ve Firmaların Modül Belgeleri” 
konusunda eğitim verdi. Eğitimde “81-20, 81-70 en-
gelli, 81-71 asansör yönetmelikleri, B+E modüllü fir-
maların evraklarının ne şekilde inceleneceği, AB Be-
yanında yapılan hatalar, periyodik kontrolü ile ilgili 
firmaların CE belgeleri ve dikkat edilmesi gereken 
noktalar konusunda bilgilendirme yapıldı. 
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67. KURULUŞ YILI GELENEKSEL 
ODA GECESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi’nin geleneksel gecesine,  Eskişehir 
CHP Milletvekilimiz Utku Çakırözer, Odun-

pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş, Odunpazarı 
Belediye Başkanı Yardımcıları Emre Genç ve Adnan 
Evren Olcay, TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, TMMOB Ma-
kina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreteri 
Elif Öztürk, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şu-
besi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu, İs-
tanbul Şubesi Yönetim Kurulu Saymanı Aydan Adanır, 
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Serdar Ulu, Eskişehir Teknik 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Oğuz Çolak, Bilecik Şeyh Edebali Üniver-
sitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Harun Mindivan ve Öğretim Görevlileri, Meslek Oda-
larının ve Temsilciliklerimizin Başkan ve Yöneticileri 
ile çok sayıda üyemiz katıldı.

Gecede açılış konuşmalarını MMO Eskişehir Şube 
Başkanı Atila Tomsuk, MMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener yaptı: Şube Başkanımız Atila Tomsuk‘un 
konuşma metninin tamamı şöyle:

Sayın meslektaşlarım ve sayın misafirler geleneksel 
oda gecemize hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçen sene 

pandeminden dolayı oda gecemizi yapamamıştık. Oy-
saki biz mühendisler birbirimize dokunmayı birbiri-
mizle iletişim halinde olmayı çok severiz. Özlediğimiz 
bu geceyi hep beraber bu sene burada yapacağız.

Ülkemizin ve biz mühendislerin her sene sorunları 
azalması gerekirken tam tersine katlanarak artmak-
tadır. Çok uzun süredir iktidarda olanlar halk yerine 
rantı seçmişlerdir. Her aldıkları karar ülkemizi hem 
demokrasi hem insan hakları hem de ekonomik olarak 
geriye götürmüştür. Algılarla ülkeyi yönetmeye çalış-
maktadırlar. Ülkenin bunca sorunları varken iktidar 
inatla kanal İstanbul projesiyle uğraşmaktadırlar. Bi-
limsel verilerden uzak bu projeye harcanacak paralarla 
ülkemiz sanayii teşvik edilebilir ülkemizin ham madde 
problemleri çözülebilir ülkenin büyük problemi olan 
işsizlik özellikle genç işsizlik azaltılabilir.

31 Temmuz 2012 tarihinde TMMOB ile Sosyal gü-
venlik kurumu arasında yapılan protokol ile Mühendis 
Asgari ücreti uygulanmaya başlanmıştı ancak Haziran 
2017’ de sosyal güvenlik kurumu tarafından tek taraflı 
olarak fesih edilmiştir. Bu protokolün tekrar yürürlüğe 
girmesini istiyoruz. Kamuda ve özellikle özel sektörde 
çalışan meslektaşlarımızın ve emeklilerimizin özlük 
haklarının düzeltilmesini istiyoruz Bildiğiniz gibi şeh-
rimizde yapılmak istenen termik santrale karşı açtı-
ğımız davalar kazanılmıştır. Her ihtimale karşı Alpu 

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından her yıl 
düzenlenen “Geleneksel Oda Gecesi” 25 Aralık 2021 Cumartesi 

günü The Garden’da gerçekleştirildi.
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ovasında kurulması düşünülen termik santrale karşı 
davaları kazansak da tedirginliğimiz devam etmekte-
dir. Süreci yakından takip ediyoruz. Makina Mühen-
disleri Odası Eskişehir şubesi olarak bölgemizde her 
yıl yaklaşık 20000 asansör kontrolü yapıyoruz. Es-
kişehir merkez ve ilçeleri Kütahya merkez ve ilçeleri 
Bozüyük,  Afyon ilimizin ilçeleri olmak üzeri geniş bir 
alanda halkın can güvenliği için kamusal denetimle-
rimizi yapıyoruz. Her yıl yaptığımız bu kontrollerde 
bölgemizdeki asansörlerin %100 kontrollerini ta-
mamladık. 

Buradan odamızda çalışan bütün mühendis ve büro 
personeli arkadaşlara huzurunuzda özverili çalışma-
larından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca yönetim 
kurulumuzun odamızın işlevselliğinde çok emeği var-
dır. Bu özverili çalışmadan dolayı Yönetim kurulumu-
za teşekkür ederim. Bu işleri amatörce yapan biz yö-
netim kurulumuz yanında olan ailelerimize de bizlere 
desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Burada sözle-
rime söz verirken etkinliğe katılan bütün meslektaşla-
rımıza ve misafirlerimize tekrar hoş geldiniz dileyerek 
hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener ‘in açılış konuşması:

 Eskişehir Şubemizin Değerli Yöneticileri, 
Değerli Meslektaşlarım, 

Sizleri TMMOB MMO Yönetim Kurulu ve şahsım 
adına saygı sevgi ve dostlukla selamlıyorum. TMMOB 

Başkanı Emin Koramaz’ın sevgi ve iyi dileklerini ileti-
yorum. Hoş geldiniz.

Coronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapamadı-
ğımız geleneksel etkinliğimizi bu yıl yüz yüze yapa-
bildiğimiz için mutluyuz.  68. yılına giren Odamızın 
kuruluşunda 902 olan üye sayımız bugün 120 bine 
ulaşmıştır. Türkiye genelinde 18 Şube, 97 il-ilçe tem-
silciliği, 10 mesleki denetim bürosu, yüzlerce işyeri 
temsilciliği, eğitim merkezimiz ve ülke çapında yaygın 
eğitim merkezleri, 6 uygulamalı eğitim merkezi, akre-
dite onaylanmış kuruluşlarımız, 788 çalışanımız, dü-
zenli yayın çalışmaları, ulusal ölçekli kongre, kurultay, 
sempozyumlar; binlerce kurs, seminer, söyleşi, panel 
ile büyük bir örgütlülüğe ulaşmış durumdayız. Eğitim 
programlarının üyelerimizin tüm uzmanlık alanlarını 
kapsayacak şekilde genişletme çalışmalarını da sürek-
li olarak geliştiriyoruz. 

Meslek alanlarımızda yola çıkarak ülke sorunları ko-
nusunda söz söylüyoruz dedik ve pandeminin başla-
rında sektör dernekleri ve bilim insanları ile İTK’yı 
oluşturduk. Kapalı alanlarda özellikle kamusal ve 
toplu bulunulan mekânlarda bulaş riskinin en aza in-
dirilmesi için öneriler sunduk, metinler ürettik. İTK, 
uluslararası kuruluşların bu konudaki çalışmalarına 
da katkıda bulundu. Ülkedeki mühendislik seviyesinin 
en azından mekanik tesisat alanında dünyadan hiç de 
aşağı kalır değil hatta üst seviyelerde olduğunu gör-
dük. Bu kurulda meslektaş ve dostlarımızla beraber 
çalıştığım için çok mutluyum. 
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Bileşke bilginin ortaya çıkması, bilginin ortaklaşması 
için yapıyoruz tüm etkinliklerimizi. Yayınlar en önem-
li faaliyetlerimizdendir ve akademik dergilerimiz bu 
dönemde ulusal ve uluslararası indekslerde daha fazla 
taranmaya başlanmıştır ve artık talep gören yayınlar 
arasında yer almaktadır. Ayrıca Mühendis ve Makina 
Güncel dergimiz de içerik olarak zenginleşmiş, di-
ğer dergilerimiz gibi periyodunda yayınlanmaktadır. 
Başta editör arkadaşlarımız olmak üzere tüm yayın 
kurullarına, yayın sekreterimize ve emeği geçen tüm 
arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Odamız, kamusal sorumlulukla yürüttüğümüz mesle-
ki denetim, periyodik kontrol ve diğer mesleki etkin-
likler ile kamuoyunda saygın bir konuma ulaşmış; Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’nin en 
büyük Odası haline gelmiştir. Ulaştığımız Oda yapısı 
ve mesleki hizmet düzeyinden dolayı bütün emeği ge-
çenler olarak gurur duyabiliriz. 

Sayın Büyüklerim, Değerli 
Meslektaşlarım,

TMMOB’ye bağlı Odalarımız mesleki gereklilikleri, 
meslek onurunu ve itibarını korumakla sorumludur 
ve bu hususlar yasamız ile de verilmiş görevlerdir. 
Fakat ne yazık ki mesleki etkinlik alanları, Oda-Üye 
ilişkisi, mesleki denetim ve kamu tüzel kişiliği yapımız 
saldırı altındadır. Odalarımız ve TMMOB, Anayasa ve 
kuruluş yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki süre-
cin dışına itilmeye çalışılmaktadır. Saldırı sadece ku-
rumlara değil aynı zamanda mesleğe ve uzmanlığadır. 

Geçmişte ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinin 
asli gücü olan mühendisler olarak bugün, sanayisiz-
leşme sürecinin, özelleştirmelerin, kamu kaynak ve 
varlıklarının talanının, fason-taşeron üretimin, gü-
vencesiz çalışma koşullarının, mesleğimizin değersiz-
leştirilmesinin, eğitimdeki nitelik aşınmasının ve iş-
sizliğin getirdiği olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız. 

Bedeli çalışanlara, emeğiyle geçinenlere, emeklilere 
ödetilmek istenen ekonomik siyasi politikalarla kar-
şı karşıyayız. Corona salgınının yönetilmemesinden, 
Türk Lirası’nın değersizleştirilmesinden, yüz yüze 
eğitimde okulların taze hava ihtiyacının karşılanma-
masına, her alandaki hayat pahalılığı, konut fiyatları 
ve kiraların aşırı artmasına, gençlerimizin çaresizliği-
ne kadar bir dizi sorunla karşı karşıyayız.  Çok zor bir 
dönemde yaşadığımızı biliyor ve bu gerçekliğe her gün 
çeşitli vesilelerle tanık oluyoruz. 

Pandemiyi kendisi için lütuf, muhalifler için baskı ara-
cı ve yandaş sermaye için fırsat olarak gören bir ikti-
darın varlığın koşullarında; ülkemizi, kamu kaynak ve 
varlıklarını, örgütlülüğümüzü ve meslek alanlarımızı 
korumak ve geleceğe taşımak için haklı mücadele ve 
dayanışmamızı geliştirmemiz gerekiyor. Geleceğimizi 
elde etmek için demokratik, laik, bilimin-aydınlanma-
nın, planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam-top-
lumsal refah bütünlüğünün, kamu/toplum yararının, 
ülkede-bölgede-dünyada barış politikasının esas alın-
dığı bir Türkiye özlemimiz ve bu yönde mücadelemiz 
kararlılıkla sürecektir. 
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ŞUBe’Den HaBeRleR
Değerli Meslektaşlarım, Sayın Büyüklerim

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi; bu-
günlerde Mecliste görüşülmekte ve dile getirdiğimiz 
bütün olumsuzlukları vergi adaletsizlikleriyle, yandaş 
sermayeye yapılacak aktarımlarla, dövize endeksli iç 
ve dış borç faiz ödemeleriyle hayatımızı çok daha zor-
laştıracak özelliktedir.  Bu nedenle TMMOB ve bağlı 
Odaları olarak, bütçe görüşmeleri süresince “Emeği-
mize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, So-
runlarımıza Çözüm İstiyoruz” kampanyası yapıyoruz.

Ben, içinde bulunduğumuz ve giderek çok daha kö-
tüleşecek olan koşullara karşı gerek bu kampanyaya 
katılım, gerekse son günlerde artan halk tepkileriyle 
buluşmamızın önemine işaret etmek istiyorum. 
Böyle zor zamanlarda bile şahsi menfaat, siyasi ikbal 
için buraları basamak aracı olarak kullanmak iste-

yenler de olabilmektedir. Bu şartlar altında Oda'ya 
TMMOB'ye sahip çıkmak, daha da önem kazanmak-
tadır. 

Sanayisizleşmeye, tarımın geriletilmesine, rant po-
litikalarına, demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı 
çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal 
hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk, de-
mokratik yapısının korunmasından yana tutumumu-
zu devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim 
Kurulumuz adına belirtmek istiyorum. 

Bu anlamlı gece dolayısıyla daha güçlü bir Oda, daha 
güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bö-
lüşen, barış, huzur, refah içindeki bir Türkiye yürüyü-
şümüzde hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler 
sunuyorum. 
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67. KURULUŞ YILI PLAKET TÖRENLERİ  
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
ESKİŞEHİR ŞUBESİ KÜTAHYA İL 

TEMSİLCİLİĞİ’NİN 67. KURULUŞ YILI 
PLAKET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geceye, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı 
Ömer Köse, Simav eski Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mustafa Yılmaz Girgin, Kütahya CHP 

İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz, MHP İl Sekreteri Meh-
met Karabekir, Eskişehir Şube Yönetim Kurulu, Kü-
tahya İl Temsilciliği Yürütme Kurulu, Afyon İl Tem-
silciliği Yürütme Kurulu, Tavşanlı İlçe Temsilciliği 
Yürütme Kurulu ve 120’nin üzerinde meslektaşımız 
ve eşleri katıldı.

Etkinliğimiz sırasıyla; Makina Mühendisleri Oda-
sı Kütahya İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı 
Mehmet Alper Demiral ve Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Atila Tomsuk’un açılış konuşmala-

rıyla başladı. Konuşmaların ardından plaket törenine 
geçildi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Kütahya İl 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Alper 
Demiral konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Pan-
demi hepimizi derinden etkiledi. Geçen sene yapama-
dığımız 66. yıl etkinliğini bu yıl birlikte kutlayacağız. 
Belediyemizle asansör protokollerini yeniledik. Pan-
deminin ilk yılında kontrollerimiz aksasa da bu yıl ilk 
6 ayda asansörlerin yüzde 53 ve şu an itibariyle yüzde 
90’nını tamamladık. Emeği geçen oda çalışanlarına, 
Kütahya Belediyesi, Bilim Sanayi çalışanlarına ve 
apartman yöneticilerine teşekkür ediyorum. Plaket 
alacak 25, 40, 50. ve 60. yılını dolduran meslektaşla-
rımızı kutlarım diye konuştu.

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Kütahya İl 
Temsilciliği’nin düzenlediği 67. Kuruluş Yılı Plaket Töreni 20 Kasım 

2021 tarihinde Hilton Garden Inn Otel’de gerçekleştirildi. 
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MESLEKTE 60. YIL PLAKETİ ALAN ÜYEMİZ

1810 Alaaddin Kişioğlu

MESLEKTE 50. YIL PLAKETİ ALAN ÜYEMİZ

5030 Recep Enginer

MESLEKTE 40. YIL PLAKETİ ALAN ÜYELERİMİZ

21549 Ramazan Köse
27476 Ömer Köse
27339 Nihat Özden
19712 Ali Rıza Muslu
19560 İrfan Arslan
21389 Hazmi Genç
22042 Ahmet Güder
22871 Mustafa Yılmaz Girgin
19890 Rıza Tevfik Yeğiner
75875 Mehmet Dağıstanlı
23854 Haşim Özten

MESLEKTE 25.YIL PLAKETİ ALAN ÜYELERİMİZ

42381 Funda Aksu
42529 Ömer Aksu
44019 Zeynel Akkoç
72936 Erol Yılmaz
42875 İsmet Çelik
45828 Özgür Acar
79796 Gökhan İncesulu
60365 İbrahim Tekeli
107412 Tuncay Çakat
72492 Murat Dura
46751 Ahmet Değirmen
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AFYONKARAHİSAR İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE 
ODAMIZIN 67. KURULUŞ YILI GELENEKSEL 

ODA GECESİ KUTLANDI
Odamızın 67. Kuruluş Yılı Geleneksel Gecesi Double Tree – By Hilton 

Otel’ de 11 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 

2020 yılında pandemi sebebiyle gerçekleştireme-
diğimiz geleneksel oda gecemiz ve plaket töre-
ninde plaket alacak üyelerimiz ile 2021 yılında 

plaket alacak üyelerimizin birlikte katıldığı gecede 
meslekte 25. ve 40. Yıllarını tamamlayan meslektaşla-
rımıza plaketleri takdim edildi.Geceye Eskişehir Şube 
Yönetim Kurulu, Kütahya İl Temsilcilik Yürütme Ku-
rulu, TMMOB ye bağlı oda temsilcileri ile birlikte 
200’ ün üzerinde meslektaşımız ve yakınları katıldı.

Gecenin açılış konuşmalarını sırasıyla  Afyonkara-
hisar İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel 
Mahir Burhan ve Makina Mühendisleri Odası Eski-
şehir Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Tomsuk 
yaptı. Afyonkarahisar İl Temsilciliği Yürütme Kurulu 
Başkanı Yüksel Mahir Burhan; ülke gündeminden, 
temsilciliğimizin çalışma alanlarından bahsetti ve 
odamızın kuruluşunun 67. yılını coşkuyla kutladığımı-
zı ve yeni yılın üyelerimiz arasındaki birlik ve beraber-
liği getirmesi temennisinde bulundu.   

Daha sonra konuşan Makina Mühendisleri Odası Es-
kişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Tomsuk 
içerisinde bulunduğumuz şartlar altında üyelerimiz ve 
oda arasındaki dayanışmadan bahsederek bu koşullar 
altında birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından plaket törenine 
geçildi.

Törenin sonunda geçen yıl kaybettiğimiz 2002-2020 
yılları arasında aralıksız 18 yıl boyunca MMO Afyon-
karahisar İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlı-
ğı yapan değerli büyüğümüz Yıldırım Göbel anısına 
Şube ve Temsilcilik Başkanlarının sunumuyla Göbel 
ailesine plaket takdim edildi 

40. YIL PLAKETİ ALAN ÜYEMİZ

SİCİL NO  AD SOYAD
19744  Arif İlarslan
20199  Davut Körlek
22223  Erol Arık
22229  M. Emin Türk
22290  Ali Çiloğlu
23567  Hüseyin Yarşi

25. YIL PLAKETİ ALAN ÜYEMİZ
SİCİL NO  AD SOYAD
43676  Recep Özgür
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MAKINA 12

BÖLÜME HOŞGELDİN BULUŞMALARI  
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 1. VE 2. SINIF 
ÖĞRENCİLERİNE “BÖLÜME HOŞGELDİN 

BULUŞMASI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Bölüme Hoşgeldin” etkinliği 

2 Kasım 2021 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Kırmızı Salon’da gerçekleşti.

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, Es-
kişehir Şube Müdürü İlker 

Özcan, Kütahya İl Temsilciliği Yü-
rütme  Kurulu Başkanı Mehmet Al-
per Demiral, Kütahya İl Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Üyesi aynı zamanda 
Makina Mühendisliği Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Özer Aydın, Kü-
tahya Dumlupınar Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Cengiz Karagüzel, Makina Mühen-
disliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Ramazan Köse, birçok öğretim 
üyeleri ve Makina Mühendisliği 1. ve 
2. sınıf öğrencilerinin katılımlarıyla 
etkinliğimiz gerçekleştirildi. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila 
Tomsuk, öğrencilerimize hep birlikte 

bir aile olduğumuzu, odamızın kapısının her zaman 
siz öğrencilerimize açık olduğunu, her konuda kendi-

lerine destek olabileceklerini, odamız ile 
birlikte okuldaki öğretim görevlilerinin sü-
rekli olarak irtibat halinde olduklarını, öğ-
rencilerimizin tereddüt ettikleri konularda 
öğretim görevlilerinden istifade ederek 
destek almaları gerektiğini söyledi.

Genç mühendis adaylarına tavsiyelerde 
bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Atila 
Tomsuk, günümüz hastalığı olan Covid-19 
ile ilgili aşı olmanın önemini aynı zamanda 
yabancı dil konusunda, kendilerini  geliş-
tirmelerini söyleyerek yabancı dilin öne-
mini vurguladı. Etkinliğimiz; Makina Mü-
hendisleri Odası Eskişehir Şube Müdürü 
İlker Özcan’ın Şubemizi ve faaliyetlerimi-
zi tanıtan sunumu ile devam etti. Ardından 
etkinliğimiz ikramlarla son buldu. 
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KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NE BÖLÜME 

HOŞGELDİN BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi Endüstri 

Mühendisliği Bölümü 
birinci sınıf öğrencilerine 
yönelik düzenlenen “Bölüme 
Hoş Geldin Buluşması” 10 
Kasım 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

ESOGÜ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ’NE BÖLÜME HOŞGELDİN 

BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendisliği 

Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencilerine 
yönelik "Bölüme Hoş geldin Buluşması" 04 Kasım 2021 tarihinde 

Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

MMO Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Neşet 
Aykanat, Şube Yönetim Kurulu Saymanı 
Esra Turan  ve Şube Müdürü İlker Özcan`ın 

katıldığı etkinliğe, ESOGÜ Mühendislik - Mimarlık 
Fakültesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıfat Edizkan, 
ESOGÜ Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Muammer Kaya, Uçak Mühendisliği Bölü-
mü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan  ve 
Öğretim Üyeleri katıldı. 

Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu'nda gerçek-
leştirilen etkinlik sırasıyla ESOGÜ Mühendislik - 
Mimarlık Fakültesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıfat 
Edizkan, Uçak Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan birer konuşma yaptı. 
Konuşmaların ardından Şube Yönetim Kurulu Sek-
reterimiz Neşet Aykanat Odamızın faaliyetleri kap-
samında bir sunum yaptı. Etkinliğimiz ikramlarla 
devam etti
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MAKINA 14

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
MAKİNA VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE BÖLÜME 
HOŞGELDİN BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehir Teknik 
Üniversitesi Makina ve Endüstri Mühendisliği bölümüne başlayan 

öğrencilere, “Bölüme Hoşgeldin” etkinliği 23 Kasım 2021 tarihinde yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından sırasıyla Kütahya Dumlupınar Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Cengiz Karagüzel, Kütahya Dumlupınar Üni-
versitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. 
Öğretim Üyesi Abdullah Keçeciler, Kütahya İl Tem-

silciliği Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Alper 
Demiral’in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, 
Şube Teknik Görevlisi  Endüstri Mühendisi M. Elçin 
Çetinköprülü`nün Şubemizi ve faaliyetlerimizi tanı-
tan sunumu ile devam etti. Etkinliğimiz  ikramlarla 
son buldu.

Her iki bölümün 1. sınıf öğrencileri, bölüm baş-
kanları ve öğretim görevlilerin katıldığı etkin-
likte, oda faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, öğrencilere hem öğ-

rencilik hayatlarında hem de mesleğe atıldıklarında 
yapmaları gerekenler konusunda önerilerde bulundu.
Sosyal faaliyetlerin önemine değinen Tomsuk, “İş gö-
rüşmesine gittiğinizde sizin sadece dilinize veya tek-
nik kabiliyetinize değil; konuşmanıza, kişisel gelişimi-
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GELENEKSEL 
SONBAHAR 
ANTALYA 
GEZİSİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

12-14 Kasım 2021 tarihlerinde geleneksel 
sonbahar Antalya gezisi  Belek`teki Belconti 
Resort Otel ‘de gerçekleştirildi. Üyelerimiz 

İki gün boyunca Otel aktivitelerinden yararla-
narak, birlikte olmanın keyfini çıkardılar. 59 ki-
şinin katıldığı etkinlikte üyelerimiz aynı zaman-
da güneşli Sonbahar günlerini değerlendirdi.

ne de önem verecekler. Altınızda çalışacak mavi yakalı 
işçilere karşı sorumluluk alıp alamayacağınıza, iletişi-
minize, ikna kabiliyetinize de bakacaklar. Bu yüzden 
sinemaya, tiyatroya gidin, kitap okuyun. Arkadaşları-
nız arasında konuşup tartışmanız lazım” diye konuştu.
Tomsuk’un konuşmasının ardından Makina Mühen-
disleri Odasının faaliyetleri hakkında bilgi veren Ma-
kina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi  Neşet Aykanat, öğrenci komis-
yonu bünyesinde verdikleri mesleki eğitim ve kurslar 
hakkında konuştu. Aykanat, öğrencilerden gelen talep-

ler doğrultusunda bu kursların açıldığını söyleyerek, 
“Bizden sizler talep edeceksiniz, biz de gerçekleştire-
ceğiz” dedi. Aykanat ayrıca öğrenci komisyonundaki 
öğrencilere yönelik teknik gezi ve staj imkanları gibi 
konularda da destek olduklarını ifade etti.

Öğrenci Komisyon başkanı Ali Burak Maraditli’nin 
konuşmasının ardından etkinlik soru- cevap bölümüy-
le sona erdi.
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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 
VE ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ İLE 
TANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şu-
besi Yönetim Kurulu Başkanımız Atila 
Tomsuk’un katıldığı  tanışma toplantısın-

da geleceğin mühendislerine Makina Mühendisleri 

Odası, Makina Mühendisleri Odası’nda öğrenci üye-
lik ve öğrenciye sağladığı avantajlar, geçmiş yıllarda 
öğrenci üyeler ile yapılan çalışmalar, kurulan komis-
yonlar ve amaçları hakkında genel bilgi verildi.

30 Kasım 2021 tarihinde Şubemiz Eğitim Salonu’nda Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrenci 

temsilcileri ile tanışma toplantısı yapıldı.

ESKİŞEHİR YAPI FUARI 2021 – KATILDIK
Yapı Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri ile 

ilgili ihtiyaç duyulan her şeyin katılımcı firmalar tarafından sergilendiği  ETO-TÜYAP 
Fuar Merkezi’ndeki  Eskişehir Yapı Fuarı’nda şubemiz de stant açarak yer aldı.

25-28 Kasım 2021 tarihlerinde geniş konsepti 
ile Eskişehir 2. Yapı Fuarı’nda yapı malze-
melerinden mutfak, banyo, seramik, vitrifiye 

ürünlerine, yapı kimyasallarından prefabrik beton 
yapı elemanlarına, çevre düzenlemelerinden pey-
zaj ve kent mobilyalarına, aydınlatma üniteleri 
ve güvenlik sistemlerinden çatı ve cephe kapla-
malarına, izolasyondan dekorasyon ünitelerine, 
pencere kapı aksesuarlarından enerji ve soğutma 
sistemlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet 
gösteren firmalar ürün ve hizmetlerini ziyaretçile-
rin beğenisini sundu. Üyelerimiz standımıza gele-
rek hem şubemize destek olmuşlar hem de  sektör 
hakkında bilgi edinmişlerdir.
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ŞUBe’Den HaBeRleR

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ TARAFINDAN “ODA 
TALKS” ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
4 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 14:30'da Tepebaşı Özdilek Sanat 

Merkezi’nde  “Oda Talks”  isimli etkinlik gerçekleştirildi. 

Öğrenci Komisyonumuz tarafından gerçekleştiri-
len etkinlik Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Nezihe Hanecioğlu’nun konuşması ile başladı. 

Sunuculuğunu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ma-
kina Mühendisliği Bölümü son sınıf Öğrencisi Ali Burak 
Maraditli’nin üstlen-
diği etkinlik  İki otu-
rum halinde gerçek-
leştirildi. Etkinliğin 
ilk oturumunda Eski-
şehir Osmangazi Üni-
versitesi Makina Mü-
hendisliği Bölümü son 
sınıf öğrencisi Umut 
Mavi “Türkiye’de Sivil 
Havacılık ve Dünya-
daki Uçak Kazaları” 
hakkında, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Öğ-
rencisi Alperen Alkan “Havacılık Haberleri” konusunda, 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisli-
ği Bölümü Öğrencisi Hilal Üstünol “Renklerin Psikolo-

jisi” ile ilgili ve Eskişehir Teknik  Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Abdullah Yakşı  ile Es-
kişehir Teknik  Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölü-
mü Öğrencisi Mehmet Erhan Özkaya “Oyun Teorisi” ile 
ilgili birer sunum yaptı.   Verilen aranın ardından gerçek-

leştirilen ikinci otu-
rumda ise “Manipülas-
yon” ile ilgili sunumu 
Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Uçak 
Mühendisliği Bölümü 
Öğrencisi Nergis Ce-
sur, “Simülasyon Teo-
risi”  ile ilgili sunumu 
Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü 
Öğrencisi Akın Ars-

lan, son olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak 
Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Arda Demir  “Müzik-
İnsan-Doğa” konusunda bir sunum yaptı. Gitar eşliğinde 
eğlenceli bir müzik dinletisi ile etkinliğimiz sona erdi

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZLE HAİER 
EUROPE FİRMASINA TEKNİK 

GEZİ DÜZENLENDİ
Haier Europe’n yeni açılan Çamaşır ve Kurutma Makinesi Fabrikası’na 15 
Aralık Çarşamba günü öğrenci üyelerimize yönelik teknik gezi düzenlendi. 

Teknik gezide ilk olarak şirket hakkında temel 
bilgilendirme ve İSG bilgilendirmesi yapıldı. 
Daha sonra fabrikanın kuruluşu, üretim-kali-

te süreçleri ve uygulanan Endüstri 4.0 projeleri an-
latıldı. 40 öğrenci üyemizin katıldığı Teknik gezimiz 
soru-cevap bölümüyle sona erdi. 
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25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE 
KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE 

GÜNÜ BASIN AÇIKLAMAMIZ

Dominik Cumhuriyetinde diktatör  Trijillo'nun 
adamları tarafindan tecavüz edilen, dövülen ve  
boğazlanarak öldürülen Mirabel Kardeşlerin 

hikayesidir aslında 25 Kasım.  Aynı zamanda emek,  
şiddet ve başkaldırının mücadelesidir.

3000 yıl öncesine  dayanan kadına yönelik şiddet 
hiç değişmediği gibi daha da vahşileşerek devam edi-
yor.  Evde, işyerinde,  sokakta kısacası her yerde ve 
her zaman diliminde  kadınlar; eski eşleri, eski erkek 
arkadaşları,  boşanmak istedikleri kocaları veya tani-
madiklari erkekler tarafından taciz ediliyor, şiddete 
uğruyor  ve öldürülüyorlar.

Tıpkı  Gıda mühendisi  meslektaşımız Şebnem 
Şirin'in eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak 
öldürülmesinde olduğu gibi. Ya da hiç tanımadığı bir 
erkek tarafından "karşı koyamayacagi ve zayıf olduğu" 
için  Samuray kılıcıyla katledilen mimar meslektaşı-
mız Başak Cengiz'de olduğu gibi. Şebnem, Başak ve 
isimlerini bilmedigimiz katledilen yüzlerce ve şiddet 
gören binlerce kadın için  üzgünüz,  öfkeliyiz,  isyan 
ediyoruz.

Kadınlar olarak kadınlığımızla barışığız, ancak  biz-
lere sürekli olarak nasıl davranmamız gerektiğinin 
söylenmesinden ve dikte edilmesinden rahatsızlık 
duyuyor, gözaltı sürecinde yapılacak detaylı arama 
sırasında insan onuru ve haysiyetine saygı ile utanma 
duygusunun ihlal edilmemesi hususunun işkenceye 

dönüşmemesini istiyoruz. Bedenimiz  de yaşamımız 
da  bizim. Bedenlerimize şiddet uygulamanın ve  ha-
yatlarımıza  kastetmenin hiçbir  haklı gerekçesi ola-
maz ve kabul etmiyoruz. 

Pandemi sürecinde yaşanan ağır ekonomik kriz, ev  
içi görünmez emeğin kadınların omuzlarına yüklen-
mesi,  esnek çalışma koşulları nedeniyle kadınların 
eve kapanması pek çok kadın açısından hak ve emek 
kayıplarına neden olduğu gibi ev içi şiddeti daha da 
artırdı. Yaşanılan süreçte kadınları şiddetten koruma-
da en önemli güvence olan İstanbul Sözleşmesinden  
bir gecede çıkılma kararı alınması ve 1 Temmuz 2021 
tarihinde yürürlükten  kaldırılması, 6284 sayılı yasa-
nın  uygulanmaması eril şiddeti artırdi ve cezasızlık 
erkekleri daha da cesaretlendirdi. Kadın cinayetleri 
ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi  için  6284 sa-
yılı Yasa uygulanmalı,  failler hukuk kuralları içinde 
yargılanarak hak ettikleri cezaları almalı, kadınların 
doğal hakkı olan "şiddetsiz ve korkusuz"  yaşam hakkı 
korunmalıdır.

TMMOB Eskişehir IKK Kadin Çalışma Grubu ola-
rak,  Kadina Yönelik  Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü'nde, şiddete uğrayan kadinlara  ses-
leniyor, şiddet karşısında "SUSMA", yaşadıklarını 
"SAKLAMA" diyoruz. 

Haklarımızdan, Eşitlikten,  Adaletten  Vazgeçmiyo-
ruz…
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TMMOB Kadın Çalışma Grubu adına Mimar Le-
man Ardogan tarafından açılış konuşması yapıldı.

Kadın Çalışma Grubu  adına Dr. Ayşe  Aydan Barut tara-
fından katılımcılara teşekkür ve açılış konuşması yapıldı.  
##TMMOB'da Kadın Örgütlülüğü- Dr. A.Aydan Barut
Kadınların TMMOB örgütlülüğünde daha fazla yer al-
ması gerekli. Eskişehir'de bu dönem daha fazla kadın, 
şube başkanı ve yönetim kurulu üyesi görev aldi ve art-
malı. Bizler sadece teknik konularda değil hayatın için-
den konularda da bir araya gelmeliyiz. Bugüne kadar 
Kadın Kurultaylarında 159 karar alınmış, bunların sade-
ce 58'i karara bağlanmış.  Her biri önemli kararlar. Bun-
lardan biri de "toplumsal cinsiyet eşitliği" eğitimleri ve 
biz de artık bu eğitimlere kadın erkek meslektaşlarımıza 
başlamalıyız.

Şehrimizde İKK KÇG  olarak pek çok kadın grubu ile 
ortak çalışmalar yapiyoruz. Ancak katılım istediğimiz 
düzeyde değil.  Tabi ki bunda, pandeminin kadinlar üze-
rindeki yarattığı olumsuz etkiler var. Çalışmalarımıza 
daha fazla kadın katılsın, bizimle bilgi ve tecrübelerini 
paylaşsin  ve desteklesin istiyoruz.
Öğrenci üyelerimizin özellikle de kadin üyelerimizin 
mezuniyetten sonra üyelikleri devam ediyor mu takip 
edilmeli, bir anlamda mentorluk yapılmalı.  Bağlarımız 
güçlendirilmesi gerekli ve KÇG  olarak bu konuda çalış-
malıyız. 
Türk Kadınlar Bilgi ile ortak bir çalışmamız var ve bir 
anket yaptık genç kadın üyelerimizle. TMMOB'lu genç 
kadınların istihdam profilini, ayrımcılığa uğrayıp uğra-
madiklari ve yaşadıkları sorunlarla ilgili idi sorularımiz.  
Katılım beklediğimizden az oldu ve bunu genç arkadaş-
larımızla aramızda bir bağ kuramamış olmamıza  bağlı-
yorum.  Aidiyet duygusunun genç arkadaşlarımızda güç-
lendirilmesi önemli. 
##Uluslararası Sözleşmeler ve İç Hukukta Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinin Sağlanması Yönündeki Yasal      
Haklarımız- Av. Pınar  ÇELİK ARPACI
Özel  alan kamusaldir ve kadınların her mücadelesi eşit-
lik istemesindendir.  Eşit olsa da eğitimli pek çok kadın 
da şiddet görüyor, ancak söyleyemiyor, kadınların güç-
lendirilmesi gerekli. 1789'da  Yurttaş ve İnsan Hakları 
Beyannamesi ile Fransa'da eşitlik ve özgürlük prensiple-
ri kabul edildi, daha sonra da kadınlar "Kadın ve Yurttaş 
Hakları Bildirisi" ni yazdıkları için canlarından oldular.
Kadin cinayetleri politiktir,  kıyafeti,  yediği-ictigi önem-
li, sadece kadın olduğu için  şiddet görüyor ve öldürülü-
yorlar.  İş  yaşamında sistem devam etse de evde tüm yük 
kadının  omuzlarındadir. Nahide OPUZ davası sonrası 
verilen karardan sonra,  Türkiyeli akademisyen  kadın-

ların da emek vererek hazırlanan İstanbul Sözleşmesi  
yürürlüğe girdi ama sonra uygulanmadı,  hayalet mua-
melesi gördü.  
Kadına karşı  şiddetin, erkeklerin kadınlara üstünlüğü-
ne, ayrımcılığına ve kadınların tam anlamıyla ilerleme-
lerinin engellenmesine yol açtığını bilincinde olarak.... 
diye başlayan sözleşme, aslında patriyarkal sistemin 
yıkılmasını hedef almıştır. Kadın  hakları sistemsel bir 
sorundur ve kadın hareketi bu sisteme karşı  güçlenmek 
ve aydınlanmakta. Pandemi koşulları bir yandan da ha-
reketi canlandırdı. 
Kadınlardan kadinlara yazılan İstanbul Sözleşmesini 
okuyun, 6284 sayılı Kanunun  başında geçiyor ve  halen 
geçerli. Kadin mücadelesi; Fransız İhtilali  ile başladı, 
CEDAW ve nihayetinde umut verici İstanbul Sözleşme-
si ile ivme kazandı. 
## Pandemi Süreci Ev İçindeki Dengeleri Nasıl Değiştirdi 
İstihdam ve Ücretlendirme Konusunda Cinsiyet Ayrımcılığı, 
Cinsiyetçi  İş  Tanımlamaları
Doç., Dr. Zerrin SUNGUR TAŞDEMİR 
Covit 19 salgını sürecine ilişkin bilimsel makalelerde ör-
neklemeler yapıldı. 
Aile içi etkileşim ve ebeveynler ile ilgili bu süreçte des-
tekleyici çalışmalar yapılması gerektigi belirlenmiş. 
Bu sürecin sosyal,fiziksel ve psikolojik etkileri oldu. Di-
jitallesme ön planda çıktı. Hastalanma korkusu, öfke 
patlamaları,  iletişim sorunları, depresyon vb. daha fazla 
gözlemlendi.  En büyük yükü  kadınlar göğüslediler, 15-
49 yaş arasındaki 243 milyondan fazla kadınından üçte 
biri şiddete maruz kaldı.
Yapılan bir başka çalışmada,  kadının çalışsa bile ev iş-
lerinden  sorumlu olduğu,  erkeğin gelir getiren ev dışı  
işlerden sorumlu olduğu sonucunu çıkardı.
İş  ve özel yaşami birinin içine girdi, ayrım yapılamadı. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği aile ilişkilerinde daha da 
derinleştirdi. Cinsiyetçi  iş tanımlamalarındaki ayrım-
cılık belirginlesti, kadınlara bu süreçte daha çok bakim 
emeği yüklendi. Emek yoğun,  düşük ücret ve erkeklerin 
boş bıraktığı işlerde kadınlar oluyor. Kadın emeği görün-
mez olmaktan çıkmalı,  bu da örgütlenme ile sağlanabilir. 
Ancak son yıllarda kadın çalışmaları,  tepeden isimleri 
değiştirilerek eritilmeye çalışılıyor. Kadına, "ailen ol-
mazsa hiçsin" deniliyor bir anlamda. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı dilimizden çıkarıl-
maya çalışılıyor. Yaşanılan baski ve şiddet bunun sonucu. 
Eğitimler ve davranış değişikliği üzerine çalışılmalıdır.  
Bakanlık şiddet denilince sözü aileye getiriyor ve mü-
cadele şeklen yapılıyor.  Derine inilirse kadın evden çı-
kacak ve aile kurumu çökecek korkusu var. Kadın,   evde 
üreterek özgürleşmez.  Asıl özgürleşme sosyal alanda ve 
ev dışında olmalıdır. 

TMMOB ESKIŞEHIR  İL KOORDINASYON 
KURULU KADIN ÇALIŞMA GRUBU

7. YEREL KADIN  KURULTAYI 
SONUÇ BİLDİRGESİ

BİRlİk’Ten HaBeRleR
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MMO KALMEM

Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim 
Merkezi (MMO KALMEM), 1997 yılında 
bölgemiz sanayi kuruluşlarının talepleri ve 

gereksinimleri doğrultusunda yapılan çalışmalar so-
nucunda kurulmuştur. 1998 yılından bu yana sana-
yi kuruluşlarına hizmet vermekte olan KALMEM; 
Elektrik, Basınç, Boyut, Tork-Kuvvet, Zaman-Fre-
kans, Kütle-Terazi, Hacim, Sıcaklık ve Hava Hızı La-
boratuvarlarında ölçüm ve kalibrasyon hizmetlerinin 
yanı sıra çeşitli konularda eğitimler gerçekleştirmek-
tedir.

aDeney Laboratuvarı ve Kalibrasyon Merkezi ola-
rak faaliyet gösteren Makina Mühendisleri Odası Ka-
librasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi 
(MMO KALMEM), TÜRKAK'tan AB-1235-T ve  
AB-0070-K dosya numaraları ile, TS EN ISO/IEC 
17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

aKALİBRASYON
Basınç 
Boyut 
Tork-Kuvvet 
Elektrik 
Zaman-Frekans 
Sıcaklık-Nem
Kütle-Terazi

Hacim
Hava Hızı

aDENEY
Laboratuvarımız, 18-19 Aralık 2017 tarihlerinde 
TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen denetimler so-
nucunda TS EN ISO/IEC 17025 ve IEC 61400-12-1 
Ed.2 standardına göre akredite olarak, kalibrasyonun 
yanı sıra deney alanında da hizmet vermeye başlamış-
tır.

aMETROLOJİ
Metroloji; Yunanca ‘metre’ anlamına gelen METRON 
sözcüğünden türetilmiş ve çalışma konusu ölçüm olan 
bir bilim dalıdır. Bilimsel anlamda metroloji, bilim 
veya teknolojinin hangi alanında gerçekleştiğine ve 
doğruluk seviyelerine bakılmaksızın ölçmeye daya-
nan uygulamalı ve teorik tüm konuları kapsar.

aBİLİMSEL METROLOJİ
Kamuyu doğrudan ilgilendiren ve ticarete konu olan 
ölçümlerin denkliğinin ve güvenilirliğinin temini ile 
ilgili metrolojik faaliyetleri kapsar.

aYASAL METROLOJİ
Endüstride ürün kalitesinin teminat altına alınması 
için üretim esnasında ve sonrasında yapılan ölçümleri 
esas alır.

Teknİk kÖŞe
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aENDÜSTRİYEL METROLOJİ

Endüstriyel ve yasal metroloji kapsamında faaliyet 
gösteren laboratuvarların uluslararası SI sistemine 
izlenebilirliğini sağlamak, ulusal standartlar aracılığı 
ile ülkede yapılan ölçümlere referans oluşturmak için 
yapılan araştırma faaliyetlerini kapsar.

aİZLENEBİLİRLİK

İzlenebilirlik, bir ölçüm sonucunun veya bir ölçüm 
standardının değerinin belirli referanslarla, genellik-
le ulusal veya uluslararası standartlarla, tamamının 
ölçüm belirsizliği belirlenmiş olan kesintisiz bir karşı-
laştırmalı ölçüm zinciri ile ilişkilendirilebilmesi özel-
liğidir. Ölçme cihazının gösterdiği ölçüm değeri ile il-
gili ölçme büyüklüğünün ulusal standartla mukayesesi 
kademeler halinde sağlanır. Kademelerin her birinde, 
ölçme cihazı; ölçüm sapması daha önceden bir üst se-
viye standartla kalibre edilerek belirlenmiş bir stan-
dart ile karşılaştırılır.

Üretimin ve kalite kontrolünün en önemli unsurların-
dan birisi olan ölçüm güvenilirliğinin sağlanabilmesi 
için kullanılan cihazların kalibre edilmesi, yani ciha-
zın yaptığı ölçümlerdeki hatanın kendisinden daha 
yüksek doğruluğa sahip bir başka cihaz ile belirlen-
mesi gerekir. Kalibrasyon işleminin gerçekleştirildiği 
cihazların yaptığı ölçümlerin de güvenilirliğinin sağ-
lanması için bu cihazların kendileri de kalibre edil-
melidir. Bu şekilde, kademeli olarak devam eden bir 
zincir oluşur. Her alt seviye laboratuvar kendi çalışma 
standartlarını bir üst seviye laboratuvara kalibre etti-
rir ve doğruluğunun en hassas laboratuvarlara izlene-
bilir olması sağlanır. Bu şekilde oluşan, karşılaştırmalı 
ölçümlerin kesintisiz zincirine “İzlenebilirlik Zinciri” 
adı verilir.

İzlenebilirliğin Sağlanması:  İzlenebilir kalibrasyon-
lar, ulusal ölçüm sistemi yapısı altında gerçekleştirilir. 
Dünyanın farklı ülkelerindeki ulusal ölçüm sistemle-
rinin ortak fiziksel esasları vardır ve bu esaslar ulusal 
birimler sistemine (SI, international system of Units) 
dayanmaktadır. 

 
Bir ulusal ölçüm sisteminde, SI birimlerine dayalı ulu-
sal standartları muhafaza etmekle ve izlenebilirliğin 
kesintisiz bir şekilde sağlanmasından sorumlu ulusal 
bir laboratuvar mevcuttur. Türkiye’de bu görevi Ulusal 
Metroloji Enstitüsü (UME) üstlenmiştir.

aKALİBRASYON

Kalibrasyon, belirli koşullar altında, bir ölçme ciha-
zı veya bir ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya 
bir maddi ölçüt ya da bir referans malzemenin verdi-
ği değerler ile ölçüm standartları ile gerçekleştirilen 
ve bunlara karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi 
kuran işlemler dizisi olarak tanımlanır. Özetle ka-
librasyon; bir ölçme cihazının göstergesinin, ölçülen 
büyüklüğün gerçek değerinden sapmasını belirlemek 
ve belgelendirmek anlamını taşır. Kalibrasyon, pasif 
bir gözlemdir ve ayar işlemi içermez. “TS EN ISO/
IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 
Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardı,  test ve kalib-
rasyon laboratuvarları tarafından kullanılan ana stan-
darttır.

aAKREDİTASYON

Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşla-
rınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu 
çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit 
belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon 
sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgelen-
dirme belgeleri, personel belgelendirme belgeleri v.b.) 
güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla 
oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. Ülkemizde akre-
ditasyon konusunda sorumlu kuruluş olan TÜRKAK, 
2001 yılında akreditasyon hizmeti vermeye başlamış-
tır ve 2008 yılı itibari ile karşılıklı tanınma anlaşmala-
rına konu olan tüm akreditasyon alanlarında Avrupa 
Akreditasyon Birliği ile karşılıklı tanınma anlaşması 
imzalamış bulunmaktadır.

Teknİk kÖŞe
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BİZDen BİRİ

MÜHENDİSLİKTE YARIM ASIR...

Makina mühendisliğini 50 yıla yakın bir zamandır severek yaptığını 
ifade eden Osman Hazer,  “Emekli olduğum halde çalışıyorum. Bu 
mesleği gençlere tavsiye ederim. Çok geniş çalışma alanı var.” dedi.

Kendinizden ve eğitim ve hayatınızdan söz eder misiniz?

1948 yılında Afyonkarahisar ilinde dünyaya gel-
dim. İlk orta ve lise tahsilini Afyonkarahisar'da 
tamamladım. Liseyi sanat okulunda okudum.Yük-

sek tahsilimi Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik 
Akademisi’nde Makina Mühendisi olarak 1974 yılında 
tamamladım. Gece okurken Etimesgut’ta bulunan şe-
ker fabrikasının enstitü kısmında gündüzleri çalıştım. 
Gece okula devam ettim. Okul ve iş hayatım devam 
ederken 3. sınıfta evlendim. 1974 yılında Polatlı’da baş-
layan askerliğimi Kırklareli Pınarhisar ilçesinde topçu 
yedek subay olarak 20 ay yaptım.

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?

Makina mühendisliğini sevdiğim için seçtim. İş haya-
tında da severek mesleğimi yaptım.

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

1976 yılında iş hayatına serbest makina mühendisi ola-
rak başladım. Sıhhi tesisat, kalorifer ve araç projeleri ile 
başladım. Uzun yıllar severek çalıştım. Bir ara özel bir 
fabrika olan karton fabrikasına ortak oldum. Mühen-
dislik hizmetimiz devam ederken Ayrıca matbaa, kağıt 
çeşitleri ve ambalaj malzemeleri ticareti ile meşgul ol-
dum. 1976 yılından itibaren devam eden iş hayatımız 

yanında siyasette Milli Selamet Partisi’nde ve Refah 
Partisi’nde il başkanlığı yaptım. 1995-1999 yıllarında 
Afyonkarahisar milletvekili olarak TBMM’de hizmet 
ettim. Bütün bunları severek yaptım. Tüm bunlar, in-
sani ve sosyal yönümüzü geliştirdi. Afyonkarahisar’ı 
ülkemizi daha iyi tanıma imkânımız oldu.

Gençlere makina mühendisliği mesleğini önerir misiniz?

Makina mühendisliğini severek seçtim 50 yıla yakındır 
bu mesleği yapıyorum. Emekli olduğum halde çalışıyo-
rum. Bu mesleği ve bu branşı tavsiye ederim. Çok geniş 
çalışma alanı var.

İş hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?

Serbest mühendislik proje işleri yaparken müteahhit-
lik de yaptım. Kalorifer işi aldım. İlçeye gidip geliyo-
rum. Otomobil almıştım. Sık sık arıza yapıyor. İlçeye 
gideceğim, işimi takip edeceğim otomobilin arızasın-
dan usandım. Kendi Kendime otomobil alırsam, yeni 
alacağım dedim. İmkânlarım müsait olunca yeni bir 
otomobil aldım. O zaman 1972 model otomobilimin 
sık sık arıza yapması hayatımda unutamadığım bir 
anımdır.

Aile ve iş hayatı birlikte nasıl yürüdü, sizin için çalışma 
hayatının zorlukları oldu mu?

Ankara’da Yüksekokulu gece bölümünde okurken 3. 
sınıfta idim. Şeker Fabrikası Enstitü Kısmı Mekanik 
Bölümü’nde çalışırken evlendim. Kırklareli Pınarhi-
sar ilçesinde Topçu Taburu vardı. Yedek subaylığı 20 
ay yaptım. Ailemi götürdüm. İş hayatında ailemin bü-
yük desteği oldu. Moral verdi devamlı yanımda oldu 2 
kızım 1 erkek evladım var. 3’ü de evli.Oğlum Elektrik 
Elektronik Mühendisi A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, 
evladım ile beraber 2000 yılından beri beraber çalışı-
yoruz

Son sözleriniz…

Makina mühendisliğini severek seçtim. Meslek haya-
tımızda birçok meslektaşımız oldu. Hepsiyle iyi ilişki-
lerimiz oldu. Gençlerin imkânı olursa sevdiği mesleği 
yapmalarını tavsiye ediyorum. Yaptığı meslekte de en 
iyisi olmaları için gayret etmelerini tavsiye ediyorum. 

tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi
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»  Üyemiz Mehmet Necdet Okuroğlu  14.11.2021 tarihinde,
»  Üyemiz Muammer Ören 08.12.2021 tarihinde,
»  Üyemiz Nabi Özçelik’in annesi 21.12.2021 tarihinde,
»  Üyemiz Atilla Eltutan’ın babası 23.12.2021 tarihinde,
»  Üyemiz Mithat Yüzügüllü 27.12.2021 tarihinde,

vefat etmiştir.

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

VEFAT

  

HASTALIK
» Şube Personeli Ceren Okumuş ’un eşi  09.12.2021 tarihinde ameliyat 

olmuştur.
Geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi sunar, 

acil şifalar dileriz.

» Kütahya İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekreteri Arif İzzet Akın Esvit Eskişehir 
Seramik Fabrikasına Genel Müdürü görevine atanmıştır. 

 Yeni görevinde başarılarının devamını dileriz. 

ATAMA

DOĞUM »  Üyemiz Burhan Kıvanç Dalaylı’nın  11.11.2021 tarihinde bir oğlu oldu. 
Ilgaz’a mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.
»  Üyemiz Zeynel Alp Asan’ın  01.12.2021 tarihinde bir oğlu oldu. Kemal’e mutlu ve 

sağlıklı bir yaşam dileriz.

Bizim Köşe
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