
Yıl: 27 SaYı: 158 kaSım-aralık 2019

56 ’iNCi KURULUŞ
YILDÖNÜMÜ COŞKUSU

ŞUBEMİZİN 13. OLAĞAN GENEL KURULU VE

SEÇİMLERİNE KATILMANIZI BEKLİYORUZ

GENEL KURUL
  TARİH: 08 Şubat 2020

  SAAT: 14:00
  YER: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür 

  Merkezi Kırmızı Salon Arifiye Mh.
  Sencer Sk.No:1 ESKİŞEHİR

SEÇİMLER
  TARİH: 09 Şubat 2020

  SAAT: 09:00-17:00
  YER: Dumlupınar İlkokulu Hoşnudiye Mah. İstasyon 

Cad. No:23 ESKİŞEHİR



TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 13. 

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI
Üyelerimizin aşağıda yeri, tarihi, askı günü ve gündemi belirtilen Şube Genel Kurulu ile Seçimlere 

nüfus cüzdanı ile katılmalarını bekleriz. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu

ESKİŞEHİR ŞUBESİ 12.OLAĞAN GENEL KURULU (ÇOĞUNLUKLU)

•TARİH:  25 Ocak 2020 Cumartesi 
•SAAT: 14:00
•YER: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon Arifiye Mh. Sencer 
Sk.No:1 ESKİŞEHİR

•SEÇİM: 26 Ocak 2020 Pazar
•SAAT: 09:00-17:00
•YER: Dumlupınar İlkokulu Hoşnudiye Mah. İstasyon Cad. No:23 ESKİŞEHİR 

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA

•TARİH: 08 Şubat 2020 Cumartesi
•SAAT: 14:00
•YER: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon Arifiye Mh. Sencer 
Sk.No:1 ESKİŞEHİR 

•SEÇİM: 09 Şubat 2020  Pazar
•SAAT:    09:00-17:00
 
1- Yönetim Kurulu (7 asıl, 7 yedek) 
2- Oda Genel Kurul Delegeleri (37 asıl, 37 yedek)
•YER: Dumlupınar İlkokulu Hoşnudiye Mah. İstasyon Cad. No:23 ESKİŞEHİR 

ASKI: Seçime katılacak üyelerimizin listeleri Şubemizde bulunan duyuru panosunda 18-19-20 Ocak 
2020 tarihlerinde askıda kalacaktır. Listeye karşı yapılacak itirazlar yazılı olarak Şube Başkanlığı ara-
cılığıyla veya doğrudan sözle veya yazılı olarak Hakim’e yapılacaktır. 

GÜNDEM 

1- Açılış 
2- Başkanlık Divanı Seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Yazman)
3- Saygı Duruşu 
4- Şube Yönetim Kurulu Adına Konuşma 
5- Konuk Konuşmaları
6- Çalışma Raporlarının Okunması, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. 
7- Oda Genel Kuruluna Sunulacak Öneri ve Dilekler. 
8- Yönetim Kurulu ve Delege Adaylarının Belirlenmesi.
9- Kapanış 
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atila TOmSUk

atila TOmSUk - Başkan
nezihe HaneCİOĞlU- Başkan Vekili

neşet aYkanaT- Sekreter
esra TUran - Sayman

metin UÇkUn - üye
Bülent aTak- üye

nezih TOk- üye

neşet aYkanaT

İlker ÖZCan 
marife elçin ÇeTİnkÖPrülü 

Şenay Bİlİk YılDırım

mrk Baskı ve Tanıtım 
Hizmetleri ltd. Şti. 

Batı Sitesi mah. Gersan Sanayi Sitesi 2310 Sk. 
no: 15  Yeni mahalle /ankara

Tel: (0312) 354 54 57
Fax: (0312) 385 79 05

e-mail: mrk@reprus.com.trHattat 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.eskisehir.mmo.org.tr

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

MAKINA 1
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www.eskisehir.mmo.org.tr

Dergimizin Tümüne Web
Sitemizden Ulaşabilirsiniz

OdAMIZ BİR TUŞ 
KAdAR UZAKTA

64 Yıllık Mühendis ve Makina
34 Yıllık Endüstri Mühendisliği
28 Yıllık Tesisat Mühendisliği
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SUnUm

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATiLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,

Odamızın kuruluşunun 65’inci yılında mes-
lekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran 65 üyemi-
ze plaketlerini gerçekleştirdiğimiz 65’inci 

Kuruluş Yılı Geleneksel Gecelerinde takdim ettik. 
Üyelerimizle beraber 1 yılın yorgunluğunu attığı-
mız bu gecelerde hep beraber Makina Mühendisleri 
Odası’nın üyesi olmanın kıvancını yaşadık

Ülkemizdeki ekonomik kriz son hızla sürmektedir 
meslektaşlarımız bu krizden ciddi anlamda etkilen-
mektedir. Özellikle genç meslektaşlarımızda işsizlik 
%35’lere çıkmış durumdadır. Maalesef bütün çözüm 
önerilerimize rağmen ülkenin kaynakları üretime 
değil ranta aktarılmaktadır. Bunun son örneği kanal 
İstanbul’ dur. Ülkemizin kıt olan kaynakları da böy-
lelikle heba edilmektedir. Oysa bu kaynak üretime 
ar-ge’ ye tarıma gitse hem işsizliği azaltacak hem 
ihracatı artıracak ve ülkenin tarımdaki ithalatını 
azaltarak devamlı gelir getirecektir. Oysa şu anda bu 
büyük para yalnızca 1 kere ödenerek çöpe atılacaktır.
Üyelerimiz ve Sanayiye yönelik eğitimlerimiz devam 
etmekte olup Kasım – Aralık ayı içerisinde üyeleri-
miz için açtığımız 4 farklı eğitime toplam 40 kişi, sa-
nayiye yönelik açtığımız teknik personel yetiştirme 
kurslarına 2 farklı eğitime toplam 103 personelin 
katılımıyla gerçekleştirdik. 

Üyelerimiz ve öğrenci üyelerimize yönelik haftalık 
seminerlerimiz devam etmekte olup, üyelerimiz-
den gelen talepler doğrultusunda üyelerimizin bilgi 
birikimi arttırmak, yeni gelişen teknolojilerden ha-
berdar olmak adına her hafta bir seminer gerçekleş-
tirmeye çalışıyoruz. TÜYAP Eskişehir İnşaat Fuarı 
ve Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği II. Enerji 
Günleri’nde stant açarak hem üyelerimizle buluşma 
imkânı sağladık hem de şehrimizde gerçekleşen ve 
çalışma alanlarımızı kapsayan etkinliklerde yerimizi 
aldık. 

Organize sanayi bölgesinde çalışan meslektaşlarımı-
zı ziyaret ederek Şubemiz faaliyetleri hakkında görüş 
alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz. 

Kamusal denetime verdiğimiz önem nedeniyle ger-
çekleştirdiğimiz Asansör Periyodik Kontrolleri ko-
nusunda Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Tepe-
başı Belediyesi, Kütahya Belediyesi ile protokoller 
imzalanmış olup, Asansör Periyodik Kontrollerinde 
bağımsız kurum olarak faaliyet göstermeye devam 
ediyoruz. Şu ana kadar bölgemizde bulunan 23 bele-
diye ile bu protokoller yapılmıştır. Ekonomik krizin 
devam ettiği bu dönemde odamız belediyelerle imza-
ladığı protokollerde bakanlığın bildirdiği minimum 
kontrol ücretleriyle sözleşme imzalamıştır.

Şubemizin 12. Genel Kurulu ve Seçimlerinin üze-
rinden geçen iki yıl içerisinde üyelerimiz adına 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ardından 08 – 09 
Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan 13. Ge-
nel Kurul ve Seçimlerimize bütün üyelerimizi davet 
ediyoruz. Genel kurullar yönetim kurullarının hesap 
verdiği ve bir dönem sonraki yönetim kurulunun şe-
killendiği yerlerdir. Bütün meslektaşlarımızın bu ge-
nel kurullara katılarak örgütlülüğümüze güç vermesi 
makine mühendisleri odası açısından önemlidir ve 
geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Odala-
rımızın genel kurulunda buluşmak üzere…
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İÇİNDEKİLER
İÇİnDekİler

04

13

08

09

11

19

bizden biri:
zeki sezgin20

eğitimlerimiz

VAV lAbOrAtUVAr 
UYgUlAmAlArI semineri

klimA sistemlerinde 
Yeni Verimlilik 
YÖnetmeliği Ve 
teknOlOJiler semineri

II. enerJi gÜnleri 
etkinliğine kAtIldIk

ziYAretlerimize 
deVAm ediYOrUz

tmmOb 6. kAdIn 
kUrUltAYI’nA 
kAtIldIk kAdInlAr 
her Yerde

13

19

18

11



11UY0034-Doğalgaz Polietilen 
Boru Kaynakçıısı Sınavı 
13 Aralık  2019 / Eskişehir
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eĞİTİmler

EĞİTİMLERİMİZ
EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 

TARİHİ
EĞİTİMİN 

YERİ
KATILIMCI 

SAYISI

LPG Otogaz İstasyonları 
Sorumlu Müdür Kursu  

M. Simavi Bakır 
(Makina Mühendisi)

08-10 
Kasım 2019 Eskişehir 7

Asansör Yetkili Servis Teknik 
Sorumlu Eğitimi 

İbrahim Küçükaçıl 
(Makina Mühendisi)

14-17 
Aralık 2019 Eskişehir 16

Şantiye Şefliği Semineri Oğuz Kepez                 
(Makina Mühendisi)

19-21 
Aralık 2019 Eskişehir 10

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 

Tayfun Pınar 
(Makina Mühendisi)

26-29 
Aralık 2019 Eskişehir 11

 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAVLARI 

SINAVIN  ADI SINAV YAPICI SINAV 
TARİHİ SINAV YERİ KATILIMCI 

SAYISI

11UY0034-3 Doğalgaz 
Polietilen Boru 

Kaynakçısı  
Burak Bayraktaroğlu  
(Makina Mühendisi)

13 Aralık  
2019 Eskişehir Şube 8

Asansör Yetkili Servis Sorumlusu
Eğitimi /14-17 Aralık 2019/Eskişehir

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
Kursu/ 08-10.11.2019 /Eskişehir

Doğalgaz İç Tesisat Eğitimi /Eskişehir
26-29 Aralık 2019
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ŞUBe’Den HaBerler

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Hidrolik Platform Eğitimi 
Erhan İnan 

(Makina 
Mühendisi) 

18-19 Kasım 
2019

Türk 
Demirdöküm 

A.Ş. 
9

LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli 

(Pompacı) Kursu

Erkan Sütpınar 
(Makina 

Mühendisi)
20-21 Kasım 

2019
Afyonkarahisar İl 

Temsilciliği 19

LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli 

(Pompacı) Kursu

Enis Emrah 
Ertan                 

(Makina 
Mühendisi)

23-24 Kasım 
2019

Kütahya  İl 
Temsilciliği 16

Hidrolik Platfrom Eğitimi 
Erhan İnan 

(Makina 
Mühendisi) 

25-26  KASIM 
2019

Türk 
Demirdöküm 

A.Ş. 
9

Hidrolik Platfrom Eğitimi 
Erhan İnan 

(Makina 
Mühendisi) 

02-03 Aralık 2019
Türk 

Demirdöküm 
A.Ş. 

10

LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli 

(Pompacı) Kursu

Ali Hakan 
Yıldız (Makina 

Mühendisi)
23-24 Aralık 2019 Eskişehir Şube 14

LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli 

(Pompacı) Kursu

Enis Emrah 
Ertan                 

(Makina 
Mühendisi)

27-28 Aralık 2019 Kütahya  İl 
Temsilciliği 26

Türk Demir Döküm Hidrolik Platform 
Eğitimi/ Eskişehir/18-19 Kasım 2019

Türk Demir Döküm Hidrolik Platform 
Eğitimi/ Eskişehir/25-26  Kasım 2019

LPG Otogaz İstasyonları Dolum Ve Boşaltım 
Personel Kursu / 23-24 Aralık 2019/ Eskişehir
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ESOGÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BöLÜMÜ 
1. SINIf öĞRENcİLERİNE “BöLÜME 
HOŞGELDİN BULUŞMASI” yApILDI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendis-
lik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nde yeni öğretime başlayan 1. sınıf öğ-

rencilerine her yıl düzenlediğimiz geleneksel “Bölü-
me Hoş geldin Buluşması” bu yılda 07 Kasım 2019  
tarihinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirildi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk’un ko-
nuşmasıyla başlayan etkinliğe, ESOGÜ Endüstri 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Nimetullah 
Burnak  ve öğretim üyeleri katıldı. Etkinliğimiz Şube 
Yönetim Kurulu Sekreterimiz Neşet Aykanat`ın Oda-
mızı tanıtan konuşma  ve sunumun ardından ikram-
larla devam etti.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 
VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIf 

öĞRENcİLERİNE BöLÜME HOŞGELDİN 
BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubemiz tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
ve Endüstri Mühendisliği bölümüne başlayan öğrencilere, “Bölüme 

Hoşgeldin” etkinliği 25 Kasım 2019  tarihinde yapıldı. 

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

Makina Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Atila Tomsuk, öğrencilere hem öğrencilik 
hayatlarında hem de mesleğe atıldıklarında yapma-
ları gerekenler konusunda önerilerde bulundu. Tom-
suk sözlerini şöyle sürdürdü” Sizin diğerlerinden bir 

adım öne çıkmanız gerekecek. Bir işe o kadar çok kişi 
başvuracak ki birçoğu görüşmeye bile çağırılmadan 
elenecek. Burada en önemli kriter yabancı dil konu-
su. Bir yabancı dil olmazsa olmaz, ikinci dil de olursa 
çok iyi olur. Bu anlamda yurtdışı programları da çok 
önemli. Hem derslerinize aksatmadan devam ederek 
hem de eksiklerinizi gidererek bu 4 yılı bitirmelisiniz. 
Önünüzde 4 yıllık süre var. Bu süreyi çok iyi kulla-
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ŞUBe’Den HaBerler
nın.” Sosyal faaliyetlerin önemine değinen Tomsuk, 
“İş görüşmesine gittiğinizde sizin sadece dilinize veya 
teknik kabiliyetinize değil; konuşmanıza, kişisel geli-
şimine de önem verecekler. Altınızda çalışacak mavi 
yakalı işçilere karşı sorumluluk alıp alamayacağınıza, 

iletişiminize, ikna kabiliyetinize de bakacaklar. Bu 
yüzden sinemaya, tiyatroya gidin, kitap okuyun. Arka-
daşlarınız arasında konuşup tartışmanız lazım” diye 
konuştu. Etkinlik soru- cevap bölümünün ardından 
sona erdi.

KÜTAHyA DUMLUpINAR ÜNİVERSİTESİ 
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIf 

öĞRENcİLERİNE “BöLÜME HOŞGELDİN 
BULUŞMASI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Bölüme Hoşgeldin” etkinliği 01 
Kasım 2019 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makina Mühen-

disliği Bölümü Konferans Salonu’nda yapıldı.

MMO Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanı Atila Tom-
suk, Şube Yönetim Ku-

rulu Sayman Üyesi Esra Turan, 
Kütahya İl Temsilciliği Yürütme  
Kurulu Başkan Üyesi Mehmet 
Alper Demiral, Kütahya İl Tem-
silciliği Yürütme Kurulu üyesi 
aynı zamanda Makina Mühen-
disliği bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr.Özer Aydın, Kütahya Dumlu-
pınar Üniversitesi Makina Mü-
hendisliği Bölümü Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Ramazan Köse, birçok 
öğretim üyesi ve Makina Mühen-
disliği 1. Sınıf öğrencilerinin katı-
lımlarıyla etkinliğimiz gerçekleştirildi. Şube Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Esra Turan Odamızın öğrenci-
lere yönelik yapılan faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, öğren-
cilerimize hep birlikte bir aile olduğumuzu, odamızın 
kapısının her zaman öğrencilerimize açık olduğunu, 
her konuda kendilerine destek olabileceklerini, oda-

mız ile birlikte okuldaki öğretim görevlilerinin sürek-
li olarak irtibat halinde olduklarını, öğrencilerimizin 
tereddüt ettikleri konularda öğretim görevlilerinden 
istifade ederek destek almaları gerektiğini söyledi. 
Genç mühendis adaylarına tavsiyelerde bulunan 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, yabancı 
dil konuşarak dillerini geliştirmelerini söyleyen Tom-
suk, yabancı dilin önemini vurguladı. Ardından etkin-
liğimiz ikramlarla son buldu.
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VAV LABORATUVAR UyGULAMALARI SEMİNERİ
Şubemiz Eğitim Salonu’nda 02 Kasım 2019 tarihinde Makina Mühendisi 

C. Selçuk Bayer, Laboratuvar Tasarımı ve Güvenliği konusunda bilgi verdi. 

Bayer, çağdaş la-
boratuvarlardan 
örnekler vererek 

laboratuvarlarda sür-
dürülebilirliğin önemi-
ne dikkat çekti. Bayer 
sürdürülebilir binaların 
değerlendirilmesinde; 
ekolojik sürdürülebilir-
lik, ekonomik sürdürüle-
bilirlik ve sosyal sürdü-
rülebilirliğin sağlanması 
gerektiğini kaydetti.  
Makina Mühendisi Ba-

yer, laboratuvar tasarımındaki zorlukları ise şöyle sı-
raladı: “Kullanıcıların istedikleri daha fazla işbirliği, 
yenilik, esneklik, güvenlik, beceri, verimlilik ancak 
bunlarla birlikte daha az mekan, ekipman, ilk ku-
ruluş maliyeti, işletme ve bakım maliyeti, zaman 
ve personel.”  Laboratuvar tasarımında; mimar-
lık, mühendislik, psikoloji ve bilimsel perspek-
tifin dikkate alınması gerektiğini belirten Bayer, 
laboratuvar planlamada ise; kavramsal temeller, 
ön tasarım, tasarım, planlama, tasarım onayı, in-
şaat planlama ve ihale ve satın alma süreçlerinin 
takip edilmesi gerektiğini aktardı. Laboratuvar 
havalandırmasının çok önemli olduğuna dikkat 
çeken Bayer, “Ortamın genel havalandırmasında 
laboratuvarların fonksiyonel özellikleri mutlaka 

göz önünde bulundurulmalıdır. Ortaya çıkan toksik 
gazlar ve koku yaratıcı kaynaklar ortamın kaç çevrim 
ile havalandırılması gerektiğini belirlemede önemli 
parametrelerdir” şeklinde konuştu. Laboratuvarda ha-
valandırmasının neden önemli olduğunu ise Bayer, “İş 
güvenliği ve işçi sağlığı; kurumun yasal sorumluluğu. 
Havalandırma maliyet yönetimi (Aylık tüketim).Yatı-
rım maliyetleri yönetimi. Doğru kullanım; cihaz ömrü 
ve verimliliğinde artış” diyerek özetledi.  Makina Mü-
hendisi Selçuk Bayer laboratuvarlarda kişisel güven-
lik için alınması gereken önlemleri ise şöyle özetledi: 
“Yiyecek ve içecek saklanacak alanlar belirtilmeli, açık 
ayakkabılar giyilmemeli, saçlar toplu olmalı kontakt 
lensler zorunlu olmadıkça kullanılmamalı kaza duru-
munda duşlar ve göz yıkama üniteleri eldiven, maske, 
koruyucu önlük ve gözlük vb.”

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ
Eğitim Salonumuzda 13 Kasım 2019 tarihinde, Şubemiz ve Türk Tesisat 

Mühendisleri Derneği Eskişehir İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa 
düzenlenen "İnsan Mühendisliği" semineri yapıldı. 

Seminer, Makina Mühendisi Melis Arıcıoğlu'nun 
oturum başkanlığında,  Ali İsmet Koçak’ın su-
numu ve 23 üyemizin katılımıyla gerçekleş-

ti. Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan 30 yıllık 
mühendis Ali İsmet Koçak, İnsan mühendisliği ko-
nusunu kurumları ilgilendiren mühendisliği dışında 
insanın da aslında bir mühendislik harikası olduğunu 
vurgulayarak, insanlarla iletişimi nasıl olması gerek-
tiğini mühendislik disiplininden yararlanması gibi 
konuları örneklerle anlattı. 2,5 saat süren seminerde 
Ali İsmet Koçak, “ Yaşadığımız hayatı içinde çöze-
mediğimiz problemleri bir mühendis olmasak bile 
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Şubemiz ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Eskişehir Temsilciliği’nin 
eğitim seminerleri devam ediyor.

KLİMA SİSTEMLERİNDE yENİ VERİMLİLİK 
yöNETMELİĞİ VE TEKNOLOJİLER SEMİNERİ

DAIKIN’da Satış Danışmanlık ve Ürün Yöne-
timi, teknik ve iş geliştirme Departmanları-
nın Müdürü olan Makina Mühendisi Turgay 

Yay, “Enerji verimliliği kavramları, sezonsal verim-
lilik” konusunu anlattı. Şubemiz Eğitim Salonu’nda 
19 Kasım 2019 tarihinde yapılan eğitimde konuşan, 
Makina Mühendisi Yay, Ecodesign gerekliliklerinde; 
tüm markaların dış ünitelerine bağlanabilecek uygun 
iç ünite listesini web sitesinde belirtmek zorunda ol-
duğunu vurguladı. Verimlilik değerlendirilmesinde 
dikkat edilmesi gerekenleri ifade eden Makina Mü-
hendisi Turgay Yay şunları söyledi: “Geçmişte; HVAC 
ekipmanları tam yük altında tek bir çalışma sıcaklı-
ğında tesbit edilen enerji verimliliği (EER) temelinde 
derecelendirilmiştir. Ancak HVAC cihazları nadiren 
tam yük altında çalışır. Bu sebeple sezonsal verimli-
liğe bakılmalıdır. Sezonsal Verimlilik     Nominal ve-
rimlilikleri karşılaştırdığımızda, ki bu bazen hala kul-
lanılıyor, soğutmada sabit 35°C 
ısıtmada 7°C dış hava sıcaklığında 
sistemin verimliliğini değerlen-
dirdiğinden cihazın çalışma aralı-
ğı tüm yıla yayıldığında bu değer-
ler bize yol gösteremeyecektir. Bu 
yüzden yeni hesaplama yöntemi, 
cihazın kullanımında performan-
sın çok daha gerçekçi bir tahmini-
ni bize sağlar. ‘Kullanımda’ enerji 
tüketimine ek olarak, sezonsal 
verimlilik ‘bekleme’ modu, ‘kapa-
lı’ mod, ‘karter ısıtıcı’ ve ‘standby’ 
mod tüketimi gibi diğer faktörleri 
de göz önünde bulundurur. Bu 
aynı zamanda cihazın performan-
sının daha gerçekçi bir şekilde 
gösterilmesine de katkıda bulu-
nur. Şeffaf İletişim Üreticilerin, 

cihazlarının çalışma verimliliği değerlerini, verimli-
lik testinin yapıldığı iç ünite bilgileri ile birlikte, web 
sitesi aracılığıyla yayınlamaları gerekmektedir. Bu, 
kullanıcıların farklı sistemlerin verimliliğini daha ko-
lay ve şeffaf bir şekilde karşılaştırmasını sağlayacak-
tır. Verimlilik Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi 
Gerekenler: Eurovent & LOT21 verimliliği, ölçüm sı-
rasında kullanılan iç ünitelere oldukça bağlıdır. Daha 
büyük iç ünite boyutları (daha büyük ısı eşanjörü 
yüzeyi) ve daha yüksek hava debisi, daha yüksek ve-
rimlilik değerleri sağlar. Daikin, Eurovent & LOT21 
verimlilik ölçümlerinde, gerçek hayat uygulamala-
rında sıklıkla kullandığı standart iç üniteleri(FXMQ, 
FXSQ, FXFQ) kullanır. Test ölçümleri için belirle-
nen belli sapma sınırları vardır. Örneğin hava debisi 
üreticilerin beyan ettiği değerlerden %10’a kadar sa-
pabilir. Daikin cihazları her zaman beyan ettiği değer-
leri toleransa gerek kalmadan sağlar.”

mühendis gibi yaklaşarak problemleri çözebilmek es-
tetik şekilde hayata geçirmelerini sağlamaktır. İnsan 
mühendisliği; insanın  insanla iletişiminde mühen-
dislik kriterlerini örneğin estetik fonksiyonel ve daha 
ekonomik daha hızlı çözebilme yaklaşımını iletişimde 
kullanılmasıdır.”

Çeşitli örnekler veren mühendis Koçak, “Örnek ve-
rirsek bir husumet yaşıyorsanız, hayatta bir şeyi ba-
şarmak isteyip başaramıyorsanız burada iletişimi 
mühendislik gibi ele alıp çok pratik ve çözüm önerisi 

açısından baktığınızda insanlara ulaşabilmenin yol-
larını araştırmamızı sağlıyor.  Bunlar temel olarak 
iletişimle yapılan çalışmalarda çözemediğiniz sorun 
kalmaz. İletişim hayatın temelidir. Bu iletişimi mü-
hendislikle yapacaksınız. İnsanlar birbirlerini çok iyi 
anlamaları ve tanımaları, öncelikle anlamaları gere-
kir” diye konuştu. Koçak; iletişimi tek bir kelime ile 
ifade etsek bunun  “Anlamak” olduğunu dile getirdi. 
Her bireyin “-” ve “+” yönlerinin olduğunu dile getire-
rek katılımcılara “-” ve “+” yönlerini kağıda yazmamızı 
ve  “-” yönlerimizle yüzleşmemiz gerektiğini söyledi. 
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TESİSATLARDA MODÜLER KONSOL 
SİSTEMLERİNE SİSMİK yAKLAŞIM 

SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şubemiz eğitim salonunda Türk Tesisat Mühendisliği Derneği Eskişehir Tem-
silciliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz “Tesisatlarda Modüller Konsol Sistem-
lerine Sismik Yaklaşım” konulu seminer 21 Aralık 2019 tarihinde düzenlendi. 

Seminere konuşmacı olarak katılan Makina Mü-
hendisi Fuat Topgül, “Deprem Nedir? Depremin 
Mekanik ve Elektrik Tesisat Üzerindeki Etkisi, 

Depreme Karşı Tesisatı Neden Korumalıyım? Dep-
reme Karşı Tesisatı Nasıl Koruyabilirim? Mevcut 
Support Sistemi ile Deprem Neden Bir Arada Düşü-
nülmelidir? Modüler Support Sistemi ve Avantajları 
Nedir? Modüler Support Sisteminin Deprem Yükleri 
de Dikkate Alınarak Tasarımı, Şartname ve Keşifler” 
konularını anlattı.

Depremin Mekanik ve Elektrik Tesisat Üzerindeki Etkisi 

Yerkabuğu içindeki kırılmalar ve tektonik plakaların 
hareketleri nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşim-
lerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve 
yer yüzeyini sarsma olayına ‘Deprem’ denildiğini vur-
gulayan Fuat Topgül konuşmasında şunları söyledi: 

Deprem anında yeryüzünün hareketi ve dolayısı ile ana 
yapının hareketi esnasında binaya bağlı olan mekanik 
ve elektrik tesisat elemanları eylemsizlik ilkesi sebebi 
ile bulundukları konumu korumak isterler. Böylelikle 
tesisatı binaya bağlayan düşey askı elemanları bir yüke 
maruz kalır. Eğer ek bir önlem alınmaz veya mevcut 
düşey eleman bu yüklere dayanacak şekilde tasarlan-
mamış ise askı sistemi ve dolayısı ile tesisat deprem 
esnasında zarar görebilir. 

Depremin Mekanik ve Elektrik Tesisat Üzerindeki 
Depreme Karşı Tesisatı Neden Korumalıyım? 

Temel Amaç: Bina yıkılmadığı sürece mekanik ve 
elektrik tesisatın zarar görmesini engellemek; dep-
rem esnasında ve sonrasında işlevini yapabilir duru-
munu korumak. 

1.Can Güvenliği (Life Safety):
a)Deprem esnasında tesisat düşebilir,  birileri zarar 
görebilir. 
b)Yangın tesisatı, duman egzos sistemi gibi birincil 
önem arz eden tesisat elemanları zarar görebilir ve 
işlevsiz kalabilir. Böylelikle deprem sırasında oluşa-
cak olan acil durum senaryoları olumsuz etkilene-
cektir. 

2.Maddi Hasar: Deprem sonrasında zarar gören tesisat 
elemanlarının değiştirilmesi/yenilenmesi. 

Mevcut Askı Sistemi ile Deprem Neden Bir Arada 
Düşünülmelidir?

Tesisatın mevcut askı sistemi tasarlanırken sismik 
yükler göz önüne alınarak tasarım yapılması duru-
munda;
-Ek sismik önlem almak için ikincil bir uygulama yap-
mak gerekmeyecek. Bu durum malzeme işçilik mali-
yetlerini azaltacak ve zaman tasarrufu sağlayacak. 

Mevcut Support Sistemi ile Deprem Neden Bir Arada 
Düşünülmelidir?

Eğer askı sistemi tasarlanırken sismik yükler göz önü-
ne alınmaz ise;
 -Ek bir tesisat sismik projelendirmesi yapılacak, keşif-
ler çıkarılacak, satın alması yapılacak, sahada projenin 
büyüklüğüne bağlı olarak belli bir ekip ayrılacak ve 
uygulamaları yapılacak. Daha sonrasında kontrol ile 
birlikte teslimi sağlanacak. 
-Sahada sismik halatlar ile ek önlemler alınırken bu 
halatları belli bir açıda uygulamak gerektiğinden sı-
kışık alanlarda zorluklar ile karşılaşılması kaçınılmaz 
olacaktır.”
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II. ENERJİ GÜNLERİ ETKİNLİĞİNE KATILDIK
Tepebaşı Belediyesi tarafından "Enerjinle Kente Hayat Ver" sloganı ile düzen-

lenen 2'nci Enerji Günleri etkinliği, 4 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü ile Sürdürülebilirlik Merkezi, te-
miz enerji konusundaki çalışmalarına devam 

ederken; 2.'sini düzenlenen Enerji Günleri etkinliği 
ile enerji konusu ele alındı. Alanında uzman isimler, 
oturumlar halinde gerçekleşen etkinlikte "Enerji Ve-
rimliliği", "Enerji Tasarrufu" ve "Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları" konularını irdeledi. Şubemizde bu etkin-
likte enerji ile ilgili yayınlarımızdan oluşan kitap stan-
dı açarak destek verdi. 08-09 Kasım 2019 tarihinde 
Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubemiz sekre-
taryalığında gerçekleştirilecek olan “Güneş Enerjisi 
Sistemleri Sempozyumu ve Sergisinin” duyurusu ya-
pıldı. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda gerçek-
leştirilecek açılış konuşmalarının ardından Sürdü-
rülebilir Kalkınma Hedefleri ve Tepebaşı Belediyesi, 
Tepebaşı Belediyesi Enerji Verimliliği Çalışmaları, 

Binalarda Enerji Verimliliği ve Dış Cephe Isı Yalıtım 
İlişkisi, AB ve Türkiye Karşılaştırması, Enerji Verim-
liliği ve Yalıtım konularında konuşmalar yapıldı.

65. KURULUŞ yILI pLAKET TöRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Meslekte 25., 40.  ve 50.  yılını dolduran üyelerimize plaket verildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen mesleğin-
de 25,40 ve 50. yılını dolduran üyelerimize 
onur plaketleri etkinliği bu yılda düzenlendi. 

Üyelerimize plaketleri görkemli bir törenle verildi. 
Toplam 44 üyemizin plaket aldığı etkinlikte Şube Baş-
kanımız Atila Tomsuk bir konuşma yaptı.” Eskişehir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, şunla-
rı söyledi: “Sevgili meslektaşlarım ve sayın misafirler 
geleneksel hale gelen plaket törenimizde mesleğinde 
50., 40., ve 25. yılını dolduran  meslektaşlarımıza pla-

ketlerini vereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ ün dediği 
gibi “hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir.” Biz mü-
hendislerde bu düşünceden yolla çıkarak çalıştığımız 
iş yerlerimizde ilim ve feni uygulayarak ülkemizin 
kalkınmasına büyük katkılarımız olmuştur ve olmaya 
devam edecektir. Bu yolla çalışan bütün meslektaş-
larımıza huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum ve 
onlara plaket vermekten makina mühendisleri odası 
olarak gurur duyuyoruz. Meslek ve meslektaş sorun-
ların ülke sorunları ile birebir aynı olduğu düşüncesi 
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          Meslekte 50. Yıl Plaketi Alan Üyemiz

SİCİL NO AD SOYAD 
4163 YAVUZ MANSUR AKYOL

SİCİL NO AD SOYAD 
17356 TAYFUN MUTLU

17360 ÖMER OSMAN ŞAHİN

17364 FERRUH APAYDIN

17402 SELAHATTİN KÖVER

17431 NEVİN AYDOĞMUŞ

17489 MESUT SADIK YURTMAN

17614 SELAHATTİN AYDIN

18803 İBRAHİM PAMUK

18862 FARUK ERTAN

18866 OSMAN NURETTİN ÖZER

18929 HASAN ALBUZ

19102 İSMAİL HAKKI SAĞIR 

19508 NURİYE GÖKÇELİ

19644 SELÇUK EVİRGEN

22272 ŞENAY BÜYÜKBAŞ

25949 YAŞAR POLAT

26268 MEHMET ŞAFAK

31105 TURGAY ÖNDER 

32484 MUSTAFA ALİ ORHON

32890 AHMET KAHVECİ

33294 MUSTAFA KEMAL ZENGİN

62752 FATİH TURAN

SİCİL NO AD SOYAD 
40592 HAKAN ÜNAL 

40609 SEZGİN BAHTİYAR 

40885 HAKAN BAHAR 

40950 MÜMTAZ KEMAL ÇAYIRLI 

41022 HAKAN GÖKTAY 

41151 TANER TUNÇ 

41448 HÜSEYİN SALİH 

41539 TÜRKER GENÇOL 

41758 ARİF ARSLAN 

42784 ALİ SALMAN

43660 OSMAN ÇOĞEN 

43783 MURAT SİNAN MOLTAY  

43784 NAZAN ŞAYLISOY 

43799 MÜZEKKER KILIÇ 

45966 AHMET SARAL 

47527 SALİM TOLGA BOSTANCI 

47984 ABDÜLKADİR BEYAZTAŞ 

85630 KENAN KOYUN  

85965 MESUT TEKKALMAZ 

86057 UMUD YAZGAN 

86074 ABDULLAH BİRMEN ÖZÜDURU 

ile makina mühendisleri odası olarak ülkemizin her 
sorunu için çözüm önerileri üretiyoruz ve üretmeye 
devam ediyoruz. Ülkemizin şu sıralar geçirdiği ekono-
mik krizin tek çözümünün üretmek olduğunu biliyo-
ruz. iktidarların günü kurtarmak yerine gerçekçi çö-
zümlerle bu sorunların aşılabileceğini rant ekonomisi 
değil üretim ekonomisini tercih eden modelin bu işin 
çözümünün merkezinde olması gerektiğini biliyoruz. 
Genç Cumhuriyet döneminde yapılan fabrikaları sa-
tarak, arsaların ranta kurban gitmesi ve fabrikaların 
kapanması ile sonuçlanan durumlar geçici çözümler 
olmuştur. Ülkenin geleceği karartılmıştır. Örneğin 
şeker fabrikalarının satışa çıkarılması çözüm değildir. 

Bu fabrikalar satıldıktan sonra çoğu kapanarak arsala-
rı ranta açılmış ve ülkenin sanayisi ve tarımı ciddi za-
rarlar görmüştür. Ülkemizin bu krizleri aşmasının tek 
modeli dışa bağımlı ekonomiden kurtulmak ve sana-
yisinde üretimi artırmaktan geçiyor yani TMMOB’un 
dediği gibi tam bağımsız Türkiye modeli bu işin çözü-
müdür. Burada sözlerimi son verirken etkinliğimize 
katılan bütün meslektaşlarımıza ve misafirlerimize 
tekrar hoşgeldiniz dileyerek hepinize sevgi ve saygı-
larımı sunuyorum. Konuşmanın ardından mesleğinde 
25.,40. ve 50. yılını dolduran üyelerimizin plaket töre-
nine geçilmiştir.

Meslekte 40. Yıl Plaketi Alan Üyelerimiz 

Plaket töreninin ardından bu sene vefat eden üyeleri-
miz anıldı. 

Meslekte 25. Yıl Plaketi Alan Üyelerimiz 
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TÜyAp ESKİŞEHİR İNŞAAT fUARINA KATILDIK
Yapı, inşaat malzemeleri, soğutma, havalandırma, doğalgaz ve teknolojileri, inşa-
at projeleri ve inşaat ile ilgili ihtiyaç duyulan her şeyin katılımcı firmalar tarafın-

dan sergilendiği  Eskişehir İnşaat Fuarı’nda Şubemizde stant açarak yer aldı.

14-17 Kasım 2019 tarihlerinde yapılan fuar, yapı 
malzemelerinden mutfak, banyo, seramik, vitri-
fiye ürünlerine, yapı kimyasallarından, prefabrik 

beton yapı elemanlarına, çevre düzenlemelerinden, 
peyzaj, kent mobilyalarına, aydınlatma ünitelerinden, 
güvenlik sistemleri, çatı ve cephe kaplamalarına, izo-
lasyondan, dekorasyon üniteleri, pencere kapı akse-
suarları, enerji ve soğutma sistemlerine kadar pek çok 
firma temsilcisini bir araya getirdi.Türkiye’nin birçok 
ilinden gelen inşaat mühendisleri, makina mühendis-
leri, mimarlar, müteahhitler ve iş insanlarını tek bir 

çatı altında topla-
yan  Tüyap Eskişe-
hir İnşaat Fuarı, iş 
bağlantıları kurul-
ması için Eskişehir 
Ticaret Odası’nın 
organizasyonu ile 
Bulgaristan’dan ge-
len alım heyetine ev 
sahipliği yaptı.

ZİyARETLERİMİZE DEVAM EDİyORUZ…
Şubemiz Yönetim Kurulu tarafından işyerlerine yapılan ziyaretler devam ediyor.

MMO Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Atila 
Tomsuk, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Nezihe Hanecioğlu, ve Sayman Üyemiz Esra 

Turan 27 Kasım 2019 tarihinde Başak Hidrolik/ Bü-
lent Başak, Candy Hoover/Kemal Çayırlı, Kenan Ko-
yun, Sertaç Çakar ve Technoma Makine San. Ltd. Şti. 
/ Ahmet Hanecioğlu ‘na ziyaret gerçekleştirildi. Ziya-
rette; Ülke, Oda ve TMMOB gündemi üzerinde duru-
lurken, görüş, öneri ve eleştirileri alındı. Toplantılarda, 
Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Tomsuk 
tarafından, çalışanların kendi meslek örgütlerinde bir 
araya gelmelerinin önemi vurgulandı. Tomsuk, üyele-
rimizi 07 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek 65. Yıl 
Oda Gecemize katılmaya davet etti.

BAŞAK HİDROLİK/BÜLENT BAŞAK

TECHOMA MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTD./ 
AHMET HANECİOĞLU - ALİ  GEDİK 

CANDY HOOVER/KEMAL ÇAYIRLI, KENAN 
KOYUN, SERTAÇ ÇAKAR
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Odamızın 65. Kuruluş Yılı geleneksel gecesi 
07 Aralık 2019 tarihinde The Garden’da dü-
zenlendi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet 

Ataç, Organize Sanayi Bölgesi Müdrülüğü Başkanı 
Nadir Küpeli, bölüm başkanları ve öğretim üyeleri-
nin, MMO denetleme ve onur kurulu üyeleri, şubemiz 
ve temsilciliklerimizin yöneticilerin katıldığı gecenin 
açılış konuşmasını Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 
Atila Tomsuk ve MMO Odası Yönetim Kurulu Say-
man Üyesi Bedri Tekin yaptı. 
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Tomsuk’un 
Konuşması;

Sayın meslektaşlarım ve sayın misafirler geleneksel 
oda gecemize hoşgeldiniz.
Meslek ve meslektaş sorunlarının ülke sorunları ile 
birebir aynı olduğu düşüncesi ile Makina Mühendis-
leri Odası olarak ülkemizin her sorunu için çözüm 
önerileri üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz.
Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün dediği gibi “Tam ba-
ğımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkün-
dür”. Maalesef iktidarlar mali konularda bırakın tam 
bağımsızlığı daha fazla Ülkemizi dış devletlere bağım-
lı hale getirmişlerdir. Özellikle Ülkemizin milli fabri-
kaları satılarak üretim modelinden rant ekonomisi-
ne geçmişlerdir. Ülkemizin kağıt fabrikaları, şeker 
fabrikaları satılarak Ülkemiz ithalatçı pozisyonuna 
geçmiştir. Bunlarla da yetinilmeyerek son dönemde 
de sıra askeri fabrikalara gelmiştir. 14 Mart 2019 tari-
hinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sakarya’ da ki tank 
palet fabrikası, 27 askeri fabrika ve 3 askeri tesisin 
işletmesi Asfat A.Ş.’ ye devredildi. Asfat A.Ş. de tank 
palet fabrikasını bedelsiz 25 yıllığına işletme hakkını 
yabancı bir devlet ortaklı bir firmaya devretti. Türk 

ulusunun vergileriyle 
yaptığı askeri fabrikası 
maalesef bedelsiz şe-
kilde özelleştirilmiş-
tir. Üstelik bu devirler 
bununla kalmayacak 
ve yenileri gelecektir. 
Dünyada kendi askeri 
fabrikasını dış güçlere 
devreden başka bir ör-
nek yoktur. İktidarın 
bu hatasından derhal 
vazgeçmesi gerekmektedir yoksa ileride telafisi müm-
kün olmayan sonuçlar doğuracaktır.
Rant ekonomisinden dolayı Ülkemizde yeni fabrika-
lar yapılamamaktadır. Üstelik mevcut fabrikalarda 
ekonomik krizden dolayı üretimlerini düşürmektedir. 
Bu da meslektaşlarımızın işsiz kalmasına veya daha 
düşük ücretlerle sosyal güvencesiz çalışmasına yol 
açmaktadır. Meslektaşlarımız için bu problem her 
sene azalacağına giderek artarak daha dayanılmaz hal 
almaya başlamıştır. Meslektaşlarımızın işsizlik oranı 
özellikle yeni mezun meslektaşlarımızda korkunç bo-
yutlara ulaşmıştır. TÜİK’ in verilerine göre genç işsiz-
lik % 25 iken genç meslektaşlarımızda işsizlik %40’ ı 
geçmiştir.
Ülkemizin bu krizleri aşmasının tek modeli dışa ba-
ğımlı ekonomiden kurtulmak ve sanayisinde üretimi 
artırmaktan geçiyor. Yani TMMOB’ un dediği gibi 
“Tam Bağımsız Türkiye” modeli bu işin çözümüdür.
İktidara buradan tekrar seslenmek istiyorum 
TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 31 
Temmuz 2012 tarihinde imzalanan ve daha sonra 
Sosyal Güvenlik Kurumunun tek taraflı olarak iptal 
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ettiği protokolün tekrar yürürlüğe girmesini istiyo-
ruz. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük hak-
larında düzeltme istiyoruz ve düzeltmelerin emekli 
aylıklarına yansıtılmasını istiyoruz.
Burada sözlerimi son verirken etkinliğimize katılan 
bütün meslektaşlarımıza ve misafirlerimize tekrar 
hoşgeldiniz dileyerek hepinize sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.
Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin’in 
Konuşması ;
Eskişehir Şubemizin Değerli Yöneticileri, 
Değerli Meslektaşlarım, 

66. yılına giren Odamızın kuruluşunda 902 olan 
üye sayımız bugün 110 bini aşmıştır. Türkiye ge-
nelinde 18 Şube, 97 il-ilçe temsilciliği, 10 mesleki 
denetim bürosu, 1.500’ü aşan işyeri temsilciliği, 116 
noktada eğitim merkezleri, 10 ayrı uygulamalı eğitim 
merkezi, akredite onaylanmış kuruluşlarımız, 719 çalı-
şanımız ve ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz 
onlarca kongre, kurultay, sempozyum; binlerce kurs, 
seminer, söyleşi, panel etkinlikleri ile büyük bir örgüt-
lülüğe ulaşmış durumdayız. Üyelerimizin tüm uzman-
lık alanlarını kapsayacak şekilde eğitim programlarını 
genişletmek üzere çalışmaları da sürdürüyoruz.
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 Büyüklerimiz, Değerli Meslektaşlarımız,

TMMOB’ye bağlı Odalarımız mesleği, mesleki gerek-
lilikleri, meslek onurunu ve itibarını korumakla so-
rumludur ve bunlar yasamızla da verilmiş görevlerdir. 
Fakat ne yazık ki etkinlik alanlarımız, Oda/Üye ilişki-
si, mesleki denetim ve kamu tüzel kişiliği yapımız bu-
gün saldırı altındadır. Odalarımız ve TMMOB, Anaya-
sa ve kuruluş yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki 
sürecin dışına itilmeye çalışılmaktadır. 
Geçmişte ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinin asli 
gücü olan mühendisler olarak bugün sanayisizleşme 
sürecinin, özelleştirmelerin, kamu kaynak ve varlık-
larının talanının, fason-taşeron üretimin, güvencesiz 
çalışma koşullarının, eğitimdeki nitelik aşınmasının ve 
işsizliğin getirdiği olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız. 
Bedeli çalışanlara, emeğiyle geçinenlere, emeklile-
re ödetilmek istenen siyasi ve ekonomik politikalarla 
karşı karşıyayız. 
Birçok tarihsel kazanımı olan Cumhuriyetin 97. yılına 
böylesi bir ortamda girdik. Oldukça karanlık bir dö-
nemde yaşadığımızı hepimiz biliyor ve bu gerçekliği 
her gün hissediyoruz. Bu koşullarda ülkemizi, kamu 
kaynak ve varlıklarını, örgütlülüğümüzü ve meslek 
alanlarımızı korumak ve geleceğe taşımak için mü-
cadele ve dayanışma gerekliliği ilk hareket noktamız 
olmalıdır. Her düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü, demok-

ratik, laik, bilimin, aydınlanmanın, planlama-sana-
yileşme-kalkınma-istihdam bütünlüğünün, kamu-
toplum yararının, ülkede, bölgede, dünyada barış 
politikasının esas alındığı bir Türkiye özlemimiz ve bu 
yönde mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. 
Sanayisizleşmeye, rant politikalarına, kamu idari yapı-
sındaki otoriter ve laikliği dışlayan dönüşümlere karşı 
çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal 
hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk, de-
mokratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu 
devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim 
Kurulumuz adına belirtmek istiyorum. 
Sayın Büyüklerimiz, Sayın Meslektaşlarımız, 
Aranızda geride bıraktığımız 65 yıllık tarihe tanıklık 
eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden za-
man ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 
25. yıl, 40. yıl, 50. yıl onurluğunu alacaklar var. Bütün 
büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı emeklerinden do-
layı yürekten kutluyor, alkışlıyorum.
Bu anlamlı gece dolayısıyla daha güçlü bir Oda, daha 
güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölü-
şen, barış, huzur ve refah içindeki bir Türkiye yürüyü-
şümüzde hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler 
sunuyorum. 
65. Odamız Kuruluş Yılı Geleneksel Gecemize destek 
veren Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, 
Arıkan Kriko Makina San.Tic. A.Ş. , Alpan Hidrolik 
San.Tic.Ltd.Şti. , Atap-Anadolu Teknoloji Araştırma 
Parkı San.Tic. A.Ş., Aycan Havacılık Sanayi Ve Tic. 
Ltd. Şti. ,ESGAZ Doğalgaz Dağıtım A.Ş. , Eski Genel 
Müdürlüğü , Eskişehir Organize San. Bölg. Müdürlü-
ğü, Hidroes Endüstriyel Donanım San. ve Tic. Ltd. Şti. 
, Magnesit A.Ş., Renta Elektrikli Ev Aletleri San.Tic.
Aş. Cooking Group, Renta Elektrikli Ev Aletleri San.
Tic.Aş. Washing Group, Türk Demir Döküm Fabrika-
ları A.Ş. kurumlara teşekkür plaketi verildi. 
Ayrıca yıllarca Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi’nde Şube Müdürü olarak görev yapan ve emek-
li olan Levent Güler’e de hizmetlerinden dolayı Şube-
mizde başkanlık yapmış olan 4 başkan birlikte teşek-
kür plaketi verilirken eşine de çiçek verildi. 
Daha sonra Makina Mühendisleri ve konukları günün 
geç saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler. 
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65. yIL GELENEKSEL ODA GEcEMİZ 
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Bu sene 65. yılını kutladığımız MMO kuruluşu geleneksel gecesi 
Afyonkarahisar İl Temsilciliği’nin organizasyonu ile MCG Çakmak Termal 

Hotel’ de 14 Aralık 2019 tarihinde büyük bir coşku ile kutlandı. 

Geceye Eskişehir Şube Yönetim Kurulu, Kütah-
ya İl Temsilcilik Yürütme Kurulu, Tavşanlı İlçe 
Temsilcilik Yürütme Kurulu ile birlikte 200’ ün 

üzerinde meslektaşımız ve yakınları renk kattı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisar İl 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkan Vekili Y. Mahir 
Burhan, temsilciliğimizin çalışma alanlarından bah-
setti ve odamızın kuruluşunun 65. yılını coşkuyla kut-
ladığımızı ve yeni yılın üyelerimiz arasındaki birlik ve 
beraberliği getirmesi temennisinde bulundu.   

Açılış konuşması için daha sonra mikrofona gelen 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk içerisin-
de bulunduğumuz şartlar altında üyelerimiz ve oda 
arasındaki dayanışma olgusundan bahsederek bu ko-
şullar altında birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından plaket törenine ge-
çildi. Meslekte 40. Yıl Plaketini ilk olarak 19533 sicil 
numaralı üyemiz İbrahim Hakkı Kürkçü’ ye plaketini 
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Atila Tomsuk, 
18313 sicil nu-
maralı üyemiz 
Hasan Esenlik’ e 
plaketini Maki-
na Mühendisleri 
Odası Eskişehir 
Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri 
Neşet Aykanat, 
19451 sicil numaralı üyemiz İbrahim Poyraz’ a pla-
ketini Afyonkarahisar İl Temsilciliği Yürütme Kurulu 
Başkan Vekili Y. Mahir Burhan takdim ettiler. 

Meslekte 25. Yıl plaketi alan 48862 sicil numaralı 
üyemiz İsmail Güleç’ e plaketini Makina Mühendisle-
ri Odası Eskişehir Şube Danışma Kurulu Üyesi Ahmet 
Saral, 41926 sicil numaralı üyemiz Eyüp Elbir’ e pla-
ketini Kütahya İl Temsilcilik Yürütme Kurulu saymanı 
Özgür Muslu takdim ettiler ve plaket alan tüm üyeleri-
mizle birlikte poz verdiler.
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KÜTAHyA İL 
TEMSİLcİLİĞİ GELENEKSEL GEcESİ KUTLANDI

Makina Mühendisleri Odası’nın  65. kuruluş yılı münasebetiyle Geleneksel 
Gecesi Kütahya İl Temsilciliği’nin organizasyonu ile  21 Aralık 2019 tarihinde 

Güral Ocakbaşı Restoran’da  yemekli plaket töreniyle gerçekleştirildi. 

Geceye, Kütahya CHP Milletvekili Dr. 
Ali Fazıl Kasap, Eskişehir Şube Yö-
netim Kurulu, Kütahya İl Temsilciliği 

Yürütme Kurulu, Afyonkarahisar İl Temsilci-
liği Yürütme Kurulu, Tavşanlı İlçe Temsilciliği 
Yürütme Kurulu ve 100’ün üzerinde meslek-
taşımız ve eşleri katıldı. Etkinliğimiz sırasıyla; 
Makina Mühendisleri Odası Kütahya İl Tem-
silciliği Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Al-
per Demiral, 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 ‘’Oda gecemizde 
meslekte 25. ve 40. yılı dolduran meslektaşlarımıza 
plaketlerini takdim edeceğiz. Kütahya Belediyesi 
Asansör Periyodik Kontrol görüşmeleri ile ilgili öz-
verili bir şekilde çalışan desteklerini bizden esirge-
meyen Eskişehir Şube Başkanımız Atila Tomsuk’a 
ve Temsilcilik Saymanımız Özgür Muslu’ya siz mi-
safirlerimizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum’’ 
şeklinde konuşmasını gerçekleştirmiştir.

Meslekte 40.yılını dolduran üyelerimizden Mehmet 

Kasım Kural’a Makina Mühendisleri Odası Eski-
şehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, 
Meslekte 25.yılını dolduran, Halil Tuna’ya Kütahya 
İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet 
Alper Demiral, Murat Sezengöz’e Kütahya CHP 
Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Murat Uluçay’a 
Tavşanlı İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı 
Şükrü Koyuncu, ve Eyüp Ünlü’ye ise Afyonkarahi-
sar İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Saymanı Ahmet 
Şenkabak  plaketleri takdim ettiler.
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KÜTAHyA BELEDİyESİ İLE ODAMIZ 
ARASINDA ASANSöRLERİNİN  pERİyODİK 
KONTROLLERİNİN yApILMASINA yöNELİK 

pROTOKOL İMZALANDI

Odamız ile Kütahya Belediyesi ara-
sında 31 Aralık  2019 Cuma günü 
Kütahya Belediye Başkanlığı'nda, 

2020-2023 yılları için Kütahya Belediyesi 
sınırları içerisindeki binaların asansörle-
rinin periyodik kontrollerinin yapılmasına 
yönelik işbirliği şartlarını içeren protokol 
imzalandı. Protokol imza töreni,  Kütahya 
Belediye Başkanı Prof. Dr.Alim Işık,  Oda-
mız  adına  Şube Yönetim Kurulu Sekrete-
ri   Neşet Aykanat,  Kütahya İl Temsilciliği 
Başkanı Mehmet Alper Demiral, Kütahya 
İl Temsilciliği Saymanı Özgür Muslu katı-
lımıyla gerçekleşti.

ODUNpAZARI BELEDİyESİ İLE 
ASANSöRLERİN yILLIK pERİyODİK 

KONTROLÜ pROTOKOLÜ İMZALANDI

Odamız ile Odunpazarı Belediyesi arasında 27 
Aralık 2019 Cuma günü Odunpazarı Belediye 
Başkanlığı'nda, 2020-2023 yıları için Odun-

pazarı Belediyesi sınırları içerisindeki asansörlü bi-
naların asansörlerinin periyodik kontrollerinin ya-
pılmasına yönelik işbirliği şartlarını içeren protokol 
imzalandı.

Protokol imza töreni  Odunpazarı Belediye Başkanı 
Kazım Kurt,  Odamız  adına  Şube Yönetim Kurulu 
Başkanımız  Atila Tomsuk, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Nezihe Hanecioğlu,  Yönetim Kurulu Sekre-
teri Neşet Aykanat,  Yönetim Kurulu Saymanı Esra 
Turan’ın katılımıyla gerçekleşti.

MAKINA 18
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TMMOB 6. KADIN KURULTAyI’NA KATILDIK

KADINLAR HER yERDE
Eskişehir İKK Kadın Çalışma Grubu, Ankara’da düzenlenen TMMOB 

6. Kadın Kurultayına katıldı. Kurultayda; TMMOB’da Kadın Örgütlenmesi, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Flört Şiddeti, Gündeme ve Güncele Ait 

Konular ana başlıkları üzerinde sunumlar yapıldı. 

Eskişehir İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından 
“Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetle Mücade-
le” konusunda bir sunum yapıldı. Sunumda, ka-

dın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırı 
olayları karşısında 6284 sayılı Yasa ve İstanbul Söz-
leşmesi hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanması 
gerektiği bir kez daha vurgulandı.  

İş yaşamında hak kayıplarına neden olan, psikolojik 
sorunlar yaratan mobbing konusunda mühendis, mi-
mar ve şehir plancısı meslektaşlarımıza TMMOB’a 
bağlı odalar tarafından eğitimler düzenlenmesi, mob-
bing mağduru olanlara ise hukuki danışmanlık des-
teğinin sağlanması gerekliliği belirtildi.  TMMOB’lu 
kadınlar olarak, şiddetin olmadığı, ayrımcılığın ya-
pılmadığı, cinsiyete dayalı olmayan, objektif ve eşit 
koşulların sağlandığı bir ülkede yaşama isteğimiz dile 
getirildi. 

Erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden kadınların 
anısına, Eskişehir İKK Kadın Çalışma Grubu olarak 
konuşmaya başlarken ayakkabılarımızı çıkararak ya-
rattığımız farkındalık, salondaki tüm TMMOB’lu ka-
dınların da desteği ile anlamlı bir eyleme dönüştü.  

TMMOB 6.Kadın Kurultayı, Eskişehir İKK Kadın 
Çalışma Grubu tarafından Anıtkabir ziyareti ile sona 
erdi. TMMOB 6. Kadın kurultayına Şubemizden; 
Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Fadime Gökkütük, 
Kadın Komisyonu Başkanı Nergis Uygun Baş, Kadın 
Komisyonu Başkan Vekili Melis Arıcıoğlu ve Teknik 
Görevli Marife Elçin Çetinköprülü katıldı.

Kadın olmak kaderimiz, ama şiddete maruz kalmak ve 
öldürülmek değil!!!!!

Bİrlİk’Ten HaBerler
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İŞİNDE MUTLULUK, 
BAŞARININ İLK ŞARTI

Makina Mühendisi Zeki Sezgin, uzun 
yıllar sonrasında edindiği deneyimlerden 
yola çıkarak, gençlere; “Zamanın değerini 

iyi bilsinler.  Sürekli gelişen teknolojiyi 
takip etsinler.  Vatana millete yararlı, 

iyiliksever insan olmanın yolunu 
bulsunlar” öğüdünde bulundu.

Kendinizden ve eğitim hayatınızdan söz 
eder misiniz?

1949 Tavşanlı doğumluyum, ilk ve 
ortaokulu, lise dönemim Bursa, yük-
sekokul dönemim Ankara’da geçti. 

1973 yılında Ankara Devlet Mimarlık 
Mühendislik Akademisi’nden Makina 
Mühendisi olarak mezun oldum. 

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?

İş hayatına bir an evvel atılması ve eve kazanç getirme-
si amacıyla sanat okuluna gönderilmemizin bir anlam-
da mühendislik mesleği seçim nedenim oldu.

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

Meslek yaşantımın büyük bir bölümü Türkiye Kömür 
İşletmelerinde geçti. Kömür işletmeleri işinin özelliği 
gereği sosyal tesisler site hayatı ve iş hayatı bir bütün-
dür. 

Çok samimi dostluklar tesis ettik. Tehlikeli işler gru-
bunda olan işimizde farklı konularda bir sürü dene-
yim kazandık. 

Gençlere bu mesleği önerir misiniz? Neden?

Bu mesleği önerme veya meslek seçimi konusunda 
önerim; önce kendilerini iyi tanımaları, mutlu olabil-
dikleri işi yapmaları, işinde mutluluk, başarılı olma-
nın ilk şartıdır. Bunu bilmelerini isterim.
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İş hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?

Anı çok. Hepsi yaşandı, geçti. Son sözlerimi uzun tu-
tabilmek için bu başlıkta bu anlatımı yeterli gördüm.

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

Aile ve iş hayatı yukarıda da değindiğim gibi nispeten 
yeterli sosyal tesisi olan işyerlerinde geniş bir aile gibi 
yaşadık ve çalıştık. 

Mühendislik okuyan ve seçmek isteyenlere öğüdüm; 
zamanın değerini iyi bilsinler. Sürekli gelişen tekno-
lojiyi takip etsinler. Vatana millete yararlı, iyiliksever 
insan olmanın yolunu bulsunlar. 

Son sözleriniz…

Sonuç olarak ek ilave bir şeyler yazmadan bir bilge iş 
adamından alıntı ile bitirmek istiyorum.

İş adamı Üzeyir Garih Adana’daki iş adamlarına hita-
ben yaptığı bir konuşmadan…

“HAYAT” havaya attığımız 5 topla oynanan bir oyun-
dur. Bu toplardan bir tanesi, diğer topları ise camdan-
dır.

Bu toplar;
İşimiz,
Ailemiz,
Sağlığımız,
Dostlarımız...

Ve benliğimizi temsil etmektedir. Bu 5 top içinde bir 
tek işimiz lastik toptur. Ancak diğer 4 top, camdan 

yapıldığından düşerse kırılırlar ve yerlerine konuşa-
mazlar. Bunu fark etmeli ve bu dengeye göre hayatı-
mızı kurmalıyız.

Oysa hepimiz o lastik topu tutabilmek uğruna diğerle-
rini kırıp dökeriz. Dostlarınızı çantada keklik sanma-
yın. Onlara sıkıca sarılın onlara,, tıpkı hayata sarıldığı-
nız gibi… Çünkü onlarsız hayat, anlamsızdır. Haytı çok 
hızlı koşmayın. Nereden geldiğinizi ve nereye gittiği-
nizi unutmayın. 

Hayatın bir yarış değil, her saniyesinin tadı çıkarılması 
gereken güzel bir yolculuk olduğunu aklınızdan çıkar-
mayın. 
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Bizim Köşe

»  Üyemiz Fatih Turan  18.11. 2019 tarihinde,
» Üyemiz Harun Erkut’un annesi  25.11.2019 tarihinde,
» Üyemiz Alphan Şamdan’ın annesi 27.11.2019 tarihinde,
» Üyemiz M. Orhan Özen ‘nin ablası 03.12.2019 tarihinde, 
» Üyemiz Emrah Yatmazoğlu’nun annesi  05.12.2019 tarihinde,
» Üyemiz Oğuz Niğdelioğlu’nun annesi 05.12.2019 tarihinde vefat etmiştir.

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

VEfAT

HASTALIK » Şubemiz Yönetim Kurulu Üyemiz Özgecan Yıldız’ın eşi Bilge Yıldız  
12.11.2019 tarihinde ameliyat olmuştur, 

» Afyonkarahisar İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Yıldırım 
Göbel 14.11.2019tarihinde,

» Üyemiz Mehmet Orhan Özen 25.12.2019 tarihinde ameliyat olmuştur.

Üyelerimize geçirmiş oldukları rahatsızlıklar nedeniyle geçmiş olsun 
dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.

EVLİLİK

» MMO Tavşanlı İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Şükrü Koyuncu, 
08.11.2019 Garp Linyitleri İşletmesi Elektromekanik Şube Müdürü görevine atanmıştır.

» Üyemiz Semra Acar, 08.11.2019 Garp Linyitleri İşletmesi Satınalma Şube 
Müdürü görevine atanmıştır.

» Üyemiz Belga Zeynep Ulutan 20.11.2019 tarihinde Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Yapı İşleri Bakım Onarım Müdürü olmuştur.

 Üyelerimize yeni görevlerinde de başarılarının devamını dileriz.

ATAMA
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dİjİTAl odA

Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın Şubemize ve Odamıza daha kolay ulaşmasını sağlamak için hayata 
geçirdiğimiz "Makina Mobil" uygulamasını kullanabilirsiniz. 

Çeşitli üyelik hizmetlerine erişebileceğiniz, Şubemize ilişkin bilgilere, haberlere, çalışmalara ulaşabile-
ceğiniz ve çeşitli kolaylıklar 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 numaralarınız ve üye sicil numaranız ile giriş yapabilir, 
dilerseniz girişin ardından şifre değiştirme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

2020 YILINDAN İTİBAREN 
ŞUBE BÜLTENLERİMİZ 

ELEKTRONİK WEB BÜLTEN 
OLARAK YAYINLANACAKTIR.

Tüm Şube Bültenlerimize Aşağıdaki Web Sayfasından Ulaşabilirsiniz. 

https://www.mmo.org.tr/eskisehir/bultenler
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