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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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Dergimizin Tümüne Web
Sitemizden Ulaşabilirsiniz

odamız bir tuş 
kadar uzakta

65Yıllık Mühendis ve Makina
35 Yıllık Endüstri Mühendisliği
29 Yıllık Tesisat Mühendisliği
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SUnUM

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube-
mizin 13. Genel Kurulu ve Seçimlerimizi 
gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi genel kurul 

ve seçimlerimiz 2 yılda bir yapılmaktadır. Genel ku-
rullar yönetimlerle üyelerin beraber olduğu, geçmiş 
dönemde yapılan etkinliklerin değerlendirildiği, yeni 
seçilecek yönetim kurulu içinde üyelerin isteklerinin 
ve projelerinin kayda alındığı demokrasi şölenleridir. 
Odamız bu genel kurullarda her zaman daha da güç-
lenerek çıkmıştır.

Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik krizin etkisindedir. 
Yıllardır iktidarların yanlış politikaları, üretim yerine 
rantı seçmeleri bu krizlerin şiddetlerini devamlı art-
tırmaktadır. Halkın sorunlarını çözmek için iktidara 
gelenler rantı gördükten sonra ülke sorunlarından 
uzaklaşarak halk yerine rantı tercih etmişlerdir. Böy-
le büyük krizlerde ilk önce bizim meslektaşlarımız 
etkilenmektedir. İlk işten çıkarılanlar düşük ücretle 
çalışanlar hep bizim meslektaşlarımız olmuştur. 

Özellikle sosyal güvenlik kurumuyla yaptığımız pro-
tokolün iptali sonrası çoğu çalışan meslektaşımızın 
primi düşük ücretten yatmaktadır. Tekrar bu pro-
tokolün devreye alınması için var gücümüzle çalı-
şıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. TMMOB’un 
belirlediği asgari ücretin altında hiçbir mühendisin 
çalışmaması ve sosyal güvenlik kurumunun bunu 
kabul etmesi için var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz. TMMOB’un dediği gibi tam bağımsız Tür-
kiye modeli, ekonominin düzelmesi için tek modeldir. 
Üretim modeline dönmediğimiz sürece geri kalan 
modeller yalnızca geçici çözümlerdir.

Şubemiz bünyesinde geçtiğimiz iki sene boyunca 
hemen hemen her hafta sonu bir seminer gerçekleş-
tirmeye çalıştık. Özellikle yeni mezun ve öğrenci üye 
arkadaşlarımızın talepleri doğrultularında gerçekleş-
tirdiğimiz seminerleri önümüzdeki dönemde de sayı-
sını arttırarak gerçekleştirmek istiyoruz. 

Kamu yararı doğrultusunda Akredite olarak gerçek-
leştirdiğimiz Asansör Periyodik kontrollerinde Şube 
etkinlik alanımızda imzalamış olduğumuz yeni proto-
koller ile arttırmaya devam ediyoruz. 

Çağımızın getirdiği yenilikleri takip etmeye ve uy-
gulamaya çalışıyoruz. Üyelerimiz için merkezi ola-
rak hazırlanan Makina Mobil telefon uygulamasının 
yanında internet ortamında Makina Portal sitesi ile 
de üyelerimizin isteklerine cevap veriyoruz. Bundan 
sonra yayınlanacak olan Şube Bültenlerimizi de in-
ternet ortamında siz üyelerimize ulaştıracağız.

Şube Genel Kurul ve Seçimlerimize katılarak bize 
destek olan bütün üyelerimize teşekkür eder, her za-
man olduğu gibi üyelerimizden gelecek olan talepler 
doğrultusunda önümüzdeki dönemde de çalışmaları-
mızı sürdürmeye devam edeceğiz.  
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eĞİTİMleR

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Periyodik Kontrol Muayene 
Personeli Eğitimi  

Erkan Sütpınar (Makina 
Mühendisi)

27-28 Ocak 
2020 ESKİŞEHİR 12

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAVLARI 

SINAVIN  ADI SINAV YAPICI SINAV TARİHİ SINAV YERİ KATILIMCI 
SAYISI

11UY0034-3 Doğalgaz 
Polietilen Boru 

Kaynakçısı

Mustafa Hakan   
Güzeltepe (Makina 

Mühendisi)
20 Şubat 2020  ESKİŞEHİR 

ŞUBE 7

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Hidrolik Platform Eğitimi 
Erhan 

İnan(Makina 
Mühendisi) 

09-10 Ocak 2020 Defas 
Mühendislik  15

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu

Erkan Sütpınar 
(Makina 

Mühendisi)
22-23 Ocak 2020 Afyonkarahisar 

İl Temsilciliği 28

LPG  Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu

Ali Hakan 
Yıldız (Makina 

Mühendisi)
18-19 Şubat  

2020 Eskişehir  14

EĞİTİMLERİMİZ

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ 
EĞİTİMİ  / 27-28 OCAK 2020 / ESKİŞEHİR

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI DOLUM
VE BOŞALTIM PERSONEL KURSU 
18-19 ŞUBAT 2020 / ESKİŞEHİR
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ŞUBe’Den HaBeRleR

Şubemizin 13’üncü Olağan Genel Kurulu 8 Şubat 2020 tarihinde Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 

ŞUBEMİZİN 13. OLAĞAN GENEL 
KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açılış konuşmasını yapan Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Atila Tomsuk Divan’ın oluşumu için 
verilen önergenin delegelerin oylarına sunul-

masıyla başladı. Divan Başkanlığına Rıza Erhan Kut-
lu, Başkan Vekilliğine Özcan Türkbay, Yazmanlıklara 
Marife Elçin Çetinköprülü ve Ali Hakan Yıldız seçil-
di. Uluönder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz 
anısına saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal 
Marşı’mız okundu. 

Sonrasında Şube Yönetim Kurulu adına Yönetim Ku-
rulu Başkanı Atila Tomsuk bir konuşma yaptı. Konuk 
konuşmaları gündeminde Eskişehir CHP Milletveki-
li Sn. Utku Çakırözer, Eskişehir İYİ Parti Milletvekili 
Sn. Aslan Kabukcuoğlu, Odunpazarı Belediye Başka-
nı Sn. Kazım Kurt, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Sn. Mehmet Besleme, İnşaat Mühendisleri Odası 
Merkez Sayman Üyesi Bülent Erkul, Mimarlar Oda-
sı Eskişehir  Şubesi  Yönetim Kurulu Başkanı Didar 
Duygu Altıntaş, Ziraat  Mühendisleri Odası Eskişe-
hir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Muazzez Günay, 
Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet Çakır, Eskişehir Bilecik Tabip 
Odası Başkanı Mehmet Akif Aladağ, Disk Bölge Tem-
silcisi Günay Ayaz ve Eğitim-Sen Eskişehir Şube Baş-
kanı Faik Alkan Genel Kurulun iyi geçmesine yönelik 
temennilerini ve 09 Şubat 2020 tarihinde yapılacak 
olan seçimlerde belirlenecek yeni yönetim kuruluna 
başarılar dilemişlerdir. 

Çalışma raporunun okunması, incelenmesi ve değer-
lendirilmesi gündeminde Şube Sekreteri Neşet Ayka-
nat 2018-2020 çalışma dönemi raporunu sundu. 

Öneri ve dileklerin sunulması gündem maddesinde 
Zeki Ader, Nergis Uygun Baş, Hakan Ünal, Sevgi Ak-
men, R. Erhan Kutlu ve son söz üyenin denilerek en 
genç üyemiz Cihan Demirtaş söz aldı. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk Konuşması ;

Sevgili Meslektaşlarım 13. Genel Kurulumuza hoş 
geldiniz. Bildiğiniz gibi genel kurullarımız 2 yılda bir 
yapılmaktadır. Genel kurullar yönetimlerle üyelerin 
beraber olduğu geçmiş dönemde yapılan etkinliklerin 
değerlendirildiği yeni seçilecek yönetim kurulu için-
de üyelerin isteklerinin ve projelerinin kayda alındığı 
demokrasi şölenleridir. Odamız bu genel kurullarda 
her zaman daha güçlenerek çıkmıştır.

Bildiğiniz gibi ülkemiz çok ciddi bir ekonomik krizin 
etkisindedir. Yıllardır iktidarların yanlış politikaları 
üretim yerine rantı seçmeleri bu krizlerin şiddetleri-
ni devamlı arttırmaktadır. Halkın sorunlarını çözmek 
için iktidara gelenler rantı gördükten sonra ülke so-
runlarından uzaklaşarak halk yerine rantı tercih et-
mişlerdir. Böyle büyük krizlerde ilk önce bizim mes-
lektaşlarımız etkilenmektedir. İlk işten çıkarılanlar 
düşük ücretle çalışanlar hep bizim meslektaşlarımız 
olmuştur. Özellikle sosyal güvenlik kurumuyla yaptı-
ğımız protokolün iptali sonrası çoğu çalışan meslek-
taşımızın primi düşük ücretten yatmaktadır. Tekrar 
bu protokolün devreye alınması için var gücümüzle 
çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 

TMMOB’ un belirlediği asgari ücretin altında hiçbir 
mühendisin çalışmaması ve sosyal güvenlik kurumu-
nun bunu kabul etmesi için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz. TMMOB’ un dediği gibi tam bağım-
sız Türkiye modeli ekonomin düzelmesi için tek mo-
deldir. Üretim modeline dönmediğimiz sürece geri 
kalan modeller yalnızca geçici çözümlerdir.

Ülkemizde işsizlik problemi her geçen gün artmak-
tadır özellikle genç işsizlik problemi ciddi boyutla-
ra ulaşmıştır. Tüik verilere göre genç işsizlik oranı 
%25’ler de gözükmektedir. Oysa biz mühendislerde 
bu oran %45 boyutlarındadır. Yeni mezun olan bu 
arkadaşlar maalesef işsizlik yüzünden ciddi anlamda 
bunalıma girmekte ve ülkelerinden ümidi kesmekte-
dir. Yine maalesef iktidarın yanlış politikaları sonucu 
bu genç meslektaşlarımız hayatlarının en güzel döne-
mini işsizlik problemi ile geçirmektedirler. İktidarlar 
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yalnızca 4 sene daha işsiz gözükmesinler diye ülkenin 
ihtiyacından daha fazla mühendislik fakültelerine öğ-
renci almaktadır. Üstelik okulun eğitim kadrolarını 
ve laboratuvarlarını geliştirmeden öğrenci sayılarını 
arttırmaktadır buda okullardaki mühendislik eğitim-
lerinin kalitesini düşürmektedir. TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası olarak kalitesi düşük fakültele-
rin derhal kapatılması gerekli olduğunu her seferinde 
söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Mühendis-
lik fakültelerinin öğrenci kapasitelerin ülkenin sana-
yisinin ihtiyacına göre düzenlenerek gerekli yerlerde 
ciddi kapasitelerinin düşürülmesi gerekmektedir. 

Öğrenci seçme sınavında ilk 100.000 arasındaki öğ-
renciler mühendislik fakültelerini tercih edebilmeli 
diğer öğrenciler mühendislik fakültelerini tercih ede-
memesi sağlanmalıdır. Böylelikle hem öğrenci kalitesi 
artacak hem kontenjanlar azaldığı için öğrenim kali-
tesi artacak ve ülkemizin gereksinimi kadar mühendis 
yetişecektir.

Bildiğiniz gibi şehrimizin en büyük problemlerinden 
biride Alpu ovasına yapılacak olan termik santraldir. 
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir şubesi olarak 
bu santralin gereksizliğini ve çevreye vereceği zararı 
kamuoyuna anlatmaya devam ediyoruz. Bu santral ya-
pılırsa Şehrimizin hava kalitesi ciddi anlamda düşecek 
kanser olanların oranı artacak Türkiye’ nin en büyük 
ovalarından biri olan Alpu ovasında tarım bitecek yer 
altı suları yok olacak dünyada ender bulunan lületaşı 
ocakları kapanacak.

 Bilindiği gibi Avrupa da yeni termik santraller yapıl-
mamakta eski olanların kapanması için ülkeler plan-
lamalarını yapmaktadır. Ortalama 15 yıl içinde Avrupa 
da ki bütün termik santraller kapanacaktır. Böyle bir 
ortamda bu kadar büyük bir yatırımı yapmanın hem 

Ülkemiz için hem şehrimiz için anlamsızlığı ortadadır. 
Üstelik Avrupa birliğine girmeye çalışan Ülkemiz, Av-
rupa birliği mevzuatları gereği bütün kömürlü termik 
santralleri belli bir süre içinde kapatacaktır. Bu eski-
miş santraller yerine aynı enerjiyi yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edebiliriz. Ülkemiz yenilenebilir 
enerji kaynakları açısından dünyanın en iyi ülkelerin-
den biridir. Türkiye bu potansiyelini çok hızlı bir şekil-
de hayata geçirebilirse çok uzun süreler enerjide dışa 
bağımlılığını minimum noktaya indirecektir.

Bu dönem şehrimizde 10. Ulusal Uçak Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği Kurultayını gerçekleştirdik. Hava-
cılık sektörünün ülkemiz ve şehrimiz için önemini bi-
lerek bu kurultayları yapmaya devam edeceğiz. Başa-
rılı geçen kurultayımız da havacılık sektörünün önde 
gelenleri bir araya gelerek ülkemizin ve şehrimizin 
havacılık geleceği konuşulmuştur.

Bildiğiniz gibi 1994 yılında bölge temsilciğinden şu-
beye dönüştüğümüz dönemden buyana biz katılımcı 
demokrat mühendisler içinden çıkan ekip şube yö-
netim kurullarını oluşturmuştur. Katılımcı demokrat 
mühendisler her zaman değişimin ve yeni fikirlerin 
öncülüğünü yapmıştır. Biz katılımcı demokrat mü-
hendisler olarak her dönem olduğu gibi bu dönemde 
de odaya siyaset sokmayacağız. Yalnızca oda siyase-
ti yapacağız. 13. genel kurulumuzda da üyelerimizin 
desteği ile benim öncülüğümde 14 arkadaş tekrar bu 
göreve talibiz ve birazdan divana adaylık başvuruları-
mızı yapacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle üreten sanayileşen demok-
ratikleşen halkça paylaşan Türkiye için tüm üyele-
rimizi yarın yapılacak olan seçimde oy kullanmaya 
davet ederek genel kurulumuzun başarılı geçmesi di-
lekleri ile hepinize saygılarımı sunuyorum.
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ŞUBe’Den HaBeRleR

ŞUBEMİZİN SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu ve 
Oda Genel Kurulu delegelerin seçimi 9 Şubat 2020 tarihinde Dumlupınar 

İlkokulu’nda gerçekleşti. 

Katılımcı 
Demokrat 
Mühendisler 

Grubu Başkanı Atila 
Tomsuk ve ekibi güven 
tazeleyerek yeniden 
seçildiler.  Gerçekleş-
tirilen seçim sonu-
cunda 2020-2022 
çalışma dönemi için 
Şube Yönetim Kurulu 
ve Oda Genel Kurulu 
Delege Adayları aşağı-
da şekilde belirlendi.

YÖNETİM KURULU ASIL ADAYLARI YÖNETİM KURULU YEDEK 
ADAYLARI 

1-Atila Tomsuk 1- Süleyman Serkan Varoğlu
2- Nezihe Hanecioğlu 2- Hakan Öztürk
3- Neşet Aykanat 3- Cenk Oskay
4- Esra Turan 4- Fadime Gökkütük
5-Metin Uçkun 5- Fatih Karabacak
6- Nergis Uygun Baş 6- Melis Arıcıoğlu
7- Nezih Tok 7- Eray Altınçekiç

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Atila Tomsuk
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ASIL YEDEK
1 Atila Tomsuk 44112  1 Hakan Öztürk 42663
2 Nezihe Hanecioğlu 32767  2 Cenk Oskay 50369
3 Neşet Aykanat 43488  3 Fadime Gökkütük 114056
4 Esra Turan 39766  4 Fatih Karabacak 55924
5 Metin Uçkun 33851  5 Melis Arıcıoğlu 82877
6 Nezih Tok 58777  6 Eray Altınçekiç 85939
7 Nergis Uygun Baş 51321  7 Özer Kürümoğlu 32483
8 Fatih Temizsoy 28240  8 Özer Yılmaz 32560
9 Ramazan Yazgan 6325  9 Gürol Bulut 34091

10 Özcan Türkbay 7397  10 Mesut Tekkalmaz 85965
11 Latife Berrin Erbay 32768  11 Sinan Çetinköprülü 59816
12 Melih Cemal Kuşhan 31537  12 Korhan Ekmekçi 44036
13 Rıza Erhan Kutlu 15434  13 Ferhat Gül 44111
14 Hakan Ünal 40592  14 Sinem Şen 47487
15 İsmail Saçkesen 47690  15 Belga Zeynep Ulutan 48930
16 Özgecan Yıldız 86106  16 Gürbüz Güdücü 50594
17 Ahmet Saral 45966  17 Nihal Kara 43661
18 Kemal Levent Güler 37517  18 Musa Çalışkan 25350

19 Süleyman Serkan Varoğlu 43952  19 Haluk Sevinçli 47485
20 Hasan Atak 50593  20 Taner Sağdilek 97533
21 Mehmet Simavi Bakır 13025  21 Bülent Başak 82793
22 Cihan Altun 46845  22 Deniz Özcan Demirbaş 74636
23 Ramazan Mahir Eldem 13085  23 Serkan Çakan 75159
24 Mehmet Zeki Ader 13891  24 Ümit Er 40415
25 Ramazan Tokgöz 34824  25 Engin Arıkan 66510
26 Sevgi Akmen 32467  26 Sait Korkmaz 28685
27 Yüksel Mahir Burhan 51721  27 Koray Kılıçay 81700
28 Sertan Doğan 68850  28 Hüseyin Bektaş 44585
29 Şükrü Koyuncu 45018  29 Hasan Koç 82790
30 Cevat Arslan 7370  30 Nejla Kılıç 75192
31 Ali Rıza Muslu 19712  31 Bülent Üner 82630
32 Erhan İnan 40952  32 Namık Aykanat 44206
33 Eralp Mustafa Aşık 41456  33 Nadir Sargın 24539
34 İbrahim Özçakır 27600  34 Mehmet Alper Demiral 83449
35 Nabi Özçelik 44725  35 Erhan Cebeci 43210

36 Uğur Evrensel Yılmaz 44727  36 Şenay Subaşı 28513

37 İlker Özcan 63458  37 Gülçin Fidan 93276

ODA GENEL KURULU DELEGE ADAYLARI
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MAKINA 9

ŞUBe’Den HaBeRleR

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ 
GÖREV DAĞILIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubemizin 08-09 Şubat 2020 tarih-
lerinde yapılan genel kurul ve seçimlerinden sonra gerçekleşen ilk yönetim 

kurulu toplantısında 14. Dönem yönetim kurulu görev dağılımı yaptı. 

ATİLA TOMSUK (BAŞKAN)
NEZİHE HANECİOĞLU (BAŞKAN VEKİLİ)
NEŞET AYKANAT (SEKRETER)
ESRA TURAN (SAYMAN)
METİN UÇKUN (ÜYE)
NERGİS UYGUN BAŞ (ÜYE)
 NEZİH TOK (ÜYE)    

 
SÜLEYMAN SERKAN VAROĞLU
HAKAN ÖZTÜRK
CENK OSKAY
FADİME GÖKKÜTÜK
FATİH KARABACAK
MELİS ARICIOĞLU
ERAY ALTINÇEKİÇ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBE YÖNETİM KURULU

ASIL YEDEK
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MAKINA 10

ŞUBe’Den HaBeRleR
YÖNETİM KURULUMUZ ESOGÜ ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. 
AYDIN SİPAHİOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

MMO Şube Yönetim Kurulumuz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi En-
düstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Sipahioğlu’nu 08 

Ocak 2020 tarihinde ziyaret etti.

Ziyarete Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila 
Tomsuk, Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Neşet Aykanat, Şube Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Esra Turan, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
Süleyman Serkan Varoğlu ve Şube Teknik Görevlisi 
Marife Elçin Çetinköprülü katıldı. 

Şube Yönetim Kurulumuz Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü'nün yeni Bölüm Başkanı olan 
Prof. Dr. Aydın Sipahioğlu’na tebrik ziyareti gerçek-
leştirdi. Sipahioğlu'na yeni dönemde başarılar dile-
yen Yönetim Kurulumuz daha etkin ve verimli Oda-
Üniversite işbirliği çerçevesinde ortak etkinliklere 

devam etmek istediklerini söylediler. 

FİRMA ZİYARETLERİ SÜRÜYOR 
MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz 22 Ocak 2020 tarihinde 

Arıkan Otomotiv ve Yüksel Makina firmalarını ziyaret etti. 

Ziyarette Makina Mühendisleri Odası teknik hiz-
metleri ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi payla-

şıldı. Firmalarla ve firmalardaki üyelerimizle faaliyet-
lerimiz konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Firma ziyaretleri; Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 
Atila Tomsuk, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Nezihe Hanecioğlu ve Şube Yönetim Kurulu Saymanı 
Esra Turan tarafından gerçekleştirildi.

Arıkan Otomotiv / Ahmet
 ARIKAN  / 22.01.2020

Yüksel Makina Fabrika Müdürü 
Murat BALKAN  / 22.01.2020
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MAKINA 11

ŞUBe’Den HaBeRleR
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, Şube 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Esra Turan tarafın-
dan 05 Şubat 2020 tarihinde de Eczacıbaşı Artema 
Grubundan –Mekanik Bakım Yöneticisi Serdar Be-
yin, Eczacıbaşı Vitra Grubu / Ar-Ge Müdürü Emre 
Talşık ve Ar-Ge Uzman Müh. Sefa Avcı ziyaret edildi.  

Ziyarette Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Atila 
Tomsuk Oda çalışmaları hakkında bilgiler aktarıla-
rak, Eczacıbaşı’nda çalışan üyelerimizin beklentileri 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 08 Şubat 
2020 tarihinde yapılacak olan 13. Olağan Genel Ku-
rulumuz ve Seçimlerimiz hakkında bilgi verildi. 

Eczacıbaşı Artema Grubundan –
Mekanik Bakım Yöneticisi Serdar Beyin

Eczacıbaşı Vitra Grubu / Ar-Ge Müdürü 
Emre Talşık ve Ar-Ge Uzman Müh. Sefa Avcı

ESGAZ ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZU ZİYARET ETTİ

Genel Müdür Cantürk’ün   ziyaretinden 
dolayı memnuniyetini belirten Tom-
suk, oda çalışmaları hakkında bilgiler 

verdi ve ESGAZ'ın kent halkına hizmet eden 
önemli kurumlardan biri olduğunu ifade ede-
rek karşılıklı iş birliğinin önemine değindi. 

ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk ve Doğalgaz İç Tesisat Müdürü Sinan 
Çetinköprülü Şube Yönetim Kurulumuzu 20.02.2020 tarihinde ziyaret etti. 
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MAKINA 12

ŞUBe’Den HaBeRleR

ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU ŞUBE 
YÖNETİM KURULUMUZU ZİYARET ETTİ
Öğrenci Üye Komisyonu 

Şube Yönetim Kurulumuzu 
18.02.2020 tarihinde ziyaret 
etti.  

Yeni çalışma döneminde kendi-
lerine başarılar dileyip, komis-
yon çalışmalarında işbirliğimizi 
güçlendirme konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu. Zi-
yarete Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Atila Tomsuk ve Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Nergis 
Uygun Baş katıldı.

TEPEBAŞI BELEDİYESİ VE ŞUBEMİZ 
ARASINDA ASANSÖRLER İÇİN 

PROTOKOL İMZALANDI

Tepebaşı Belediyesi’nde 17.01.2020 tarihinde 
düzenlenen protokol törenine Tepebaşı Be-
lediye Başkanı Ahmet Ataç, Şube Yönetim 

Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, Şube Yönetim Kuru-
lu Sekreter Üyesi Neşet Aykanat katıldı. İmzalanan 
protokole göre; Şubemiz Tepebaşı Belediyesi Sınır-
ları içerisinde bulunan asansörlerin yürürlükte yer 
alan ilgili yönetmelik ve standartlara göre güvenli ve 
işletme yönünden uygun şekilde çalışıp çalışmadığı 
denetleyerek tespit ettiği eksiklikleri ilgili birimle-

re bildirecek. Şubemiz tarafından yapılan periyodik 
kontrol sonucu güvensiz veya kusurlu olması duru-
munda, kırmızı etiket iliştirilmiş asansörler 60 gün, 
sarı etiket iliştirilmiş asansörler de ise 120 gün içinde 
tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesinin sağ-
laması gerekiyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet 
Ataç “İlçede bulunan asansörlerin kontrolünün Ma-
kina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından 
titiz bir şekilde yapılacağına inanıyorum bunun içinde 
içim çok rahat” dedi.  

Tepebaşı Belediyesi ve Şubemiz arasında Tepebaşı İlçesindeki asansörlerin 
periyodik kontrolünün yapılması konusunda 4 yıllık protokol imzalandı. 
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ŞUBe’Den HaBeRleR

BOZÜYÜK BELEDİYESİ İLE ASANSÖR YILLIK 
PERİYODİK KONTROL PROTOKOLÜ İMZALANDI
18 Şubat 2020 tarihinde Bozüyük Belediyesi ve Şubemiz arasında Asansör 

Yıllık Periyodik Kontrol protokolü imzalandı.  

Bozüyük Belediye Başkanlığı makamında ger-
çekleştirilen protokol imza törenine Bozüyük 
Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalıcıoğlu, 

Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve İmar Müdürlüğü 
personeli ile imzalanan protokole Şubemizden; Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat, Bilecik Yü-
rütme Kurulu Başkanı Özer Yılmaz, Bilecik Yürütme 

Kurulu Sekreteri Mehmet Yener Akdoğan, Eskişehir 
Asansör Birim Sorumlusu İbrahim Küçükaçıl ve Bi-
lecik İl Temsilciliği teknik görevli Tolga Aksoy katıldı. 
Protokol; Başkan Bakkalcıoğlu ve Oda Yönetim Kuru-
lu Üyesi Aykanat tarafından Bozüyüklüler için hayırlı 
olması temennisi ile imzalandı.

MERKEZİ SİSTEMLERDE YENİ NESİL HİDRONİK 
BALANSLAMA İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN 

YÜKSELTİLMESİ SEMİNERİ
Şube Eğitim Salonumuzda gerçekleştirilen seminerde “Merkezi Sistemlerde 

Yeni Nesil Hidronik Balanslama ile Enerji Verimliliğinin Yükseltilmesi” 
konusunu Atalay Türkeş 18 Ocak 2020 tarihinde anlattı.

Türkeş, "Kontrol Vanası Nedir?, Kontrol Vanası 
Çeşitleri, Kontrol Vanası ve Otomatik Kontrol 
İlişkisi, Serpantin Karakteristiği, Kontrol Vanası 

Akış Karakteristiği, Vana Otoritesi, Hidronik Dengeleme 
Çeşitleri, Mekanik Basınçtan Bağımsız Vanalar, Elekt-
ronik Basınçtan Bağımsız Vanalar, Düşük Delta-T Send-
romu Nedir ve Nasıl Çözülür?, Yeni Nesil Akıllı Vanalar 
ve Enerji Tasarrufu İlişkisi" sorularını yanıtladı. 
Kontrol Vanası Nedir sorusunu yanıtlayan Atalay 
Türkeş konuşmasında şunları söyledi: “Debi, sıcak-
lık, basınç, sıvı seviyesi gibi değişkenlerin kontrol 
edilmesi amacıyla kullanılan vanalardır.  Tamamen 
veya kısmen (modülasyonlu) açılıp-kapatılabilir-
ler. Kontrolör, termostat gibi elemanlardan komut 
alırlar.  Final control element (Son kontrol elema-
nı) olarak da adlandırılırlar.” Delta-T Sendromu 
Nedir? Konusunda bilgi veren Atalay, “Delta T dü-
şer Serpantin saturasyon noktasında çalışır, debi 
artar ama ısı transferi artmaz. Delta-T Sendromu 

Nasıl Çözülür?  Isıtma ve Soğutma Serpantinlerinin ça-
lışma eğrisi oluşturulur.  Serpantinin verimsiz çalışma-
ya başladığı Delta-T tespit edilir. Akıllı Vana saturasyon 
Delta-T’sinin altında debi artışına izin vermez. Böylece 
Delta-T her zaman yüksek kalır ve daha az debi ile aynı 
miktarda enerji temin edilir.” Seminer sonrasında Atalay 
Türkeş katılımcıların sorularını yanıtladı.
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MAKINA 14

ŞUBe’Den HaBeRleR

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF 

ÖĞRENCİLERİNE SEMİNER VERİLDİ
ESTÜ Makina Mühendisliği 1’inci sınıf öğrencilerine Makina 

Mühendisleri Odası tarafından seminer verildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Maki-
na Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğ-
rencilerine Makina Mühendisliğine 

Giriş Dersi kapsamında 17 Şubat 2020 ta-
rihinde Şube Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Nezihe Hanecioğlu ve Şube Yönetim 
Kurulu Sayman Üyemiz Esra Turan tara-
fından seminer verildi. İki bölüm halinde 
gerçekleşen seminerde ilk bölümde Şube 
Teknik Görevlisi Marife Elçin Çetinköp-
rülü tarafından odamızı tanıtan bir sunum 
yapıldı. İkinci bölümde Şube Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Nezihe Hanecioğlu ve 
Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Esra 
Turan meslekte yaşadıkları deneyimle-
rinden, makina mühendislerinin çalışma 
alanlarından bahsettiler. Öğrencilerden 
gelen soruları cevapladılar. 
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MAKINA 15

HaVaCılıK

X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE 
UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

 SONUÇ BİLDİRİSİ

Meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, ilgili kurum 
ve kuruluşlardan temsilciler ile birlikte top-
lam 241 kişinin katılımıyla yapılan Kurulta-

yımızda;

“Havacılık ve Uzay Sektörünün Bugünü ve Geleceği” 
konulu açılış panelimiz ve 

Havacılık Sektöründe Bakım, Onarım ve Yenileştir-
me Faaliyetleri,

Havacılık Sektöründe Yeni Teknolojiler, Özgün Ya-
zılımlar ve Uygulamaları,

Havacılık Sektöründe Yenilikçi Malzemeler ve İleri 
Üretim Teknolojileri,

Ar-Ge Merkezleri ve Sertifikasyon Süreçleri,
Özgün Hava Araçları

konu başlıkları altında gerçekleştirilen 7 oturumda 
toplam 20 bildiri sunulmuştur.

Uçak havacılık ve uzay sektörünün dünya genelinde 
büyük bir hızla ilerlemesi ve gelişmesi paralelinde sa-
nayide, sektöre yönelik ulusal üretimin öneminin ar-
tırılması kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Özellikle 
havacılık ve savunma sektörlerinde ulusal katkı payı-
nın büyütülmesi hedeflenmelidir.

Bu amaç doğrultusunda izlenecek yol haritası ülkemi-
zin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması, kısa ve 
uzun vadeli planlamaların yapılması, yeni ileri tekno-
loji yatırımlarının planlı olarak filizlendirilmesi, ol-
gunlaştırılması, yürütülmesi ve sektörün kullanımına 
sunulmasını özellikle içermelidir. 

Bu ihtiyaçlar kapsamında düzenlenen Kurultayımızda 
mühendis-üniversite-endüstri üçgenindeki tarafların 
aynı platformda buluşması sağlanmış; yeni teknolojik 
gelişmeler, endüstrinin talepleri, teknoloji yatırımları, 
eğitim ve istihdam konularında mühendis gözüyle bir 
tartışma, danışma ve paylaşım ortamı oluşturulmuş-
tur.  

Uçak, havacılık ve uzay mühendisliği eğitiminde son 
yıllarda önemli sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Ya-
kın geçmişte ülke ve toplum ihtiyaçlarını gözetmeden, 

altyapı ve öğretim görevlisi eksikliklerine rağmen açı-
lan bölümler oluşan istihdam sorunlarının en büyük 
sebebidir. Havacılık sektörünün cazibesi nedeniyle şu 
an bütün boyutlarıyla görülemeyen bu sorun gelecek-
te daha da belirgin hale gelecektir.

Pek çok mühendislik alanını birleştiren, çok yönlü 
teknolojiler bütünü gerektiren havacılık ve uzay sana-
yisi için Ar-Ge zorunludur. Bu alanda yürütülen çalış-
malar ayrıca birçok sanayi dalına veri teşkil etmekte ve 
o dallarda itici güç yaratmaktadır. Sektörün gelişmesi 
Ar-Ge çalışmalarına verilen önemle birebir bağlantı-
lıdır. Bunun yanı sıra ülkemizdeki sanayi ve teknoloji 
ortamında adını çok fazla anmadığımız, çok fazla sor-
gulamadığımız bir başka önemli konu da Uygulama 
Geliştirme Merkezleri ve Uygulama Geliştirme Ça-
lışmalarıdır. Bu konu dünyanın en önemli uzay araş-
tırma merkezlerinde tecrübe kazanmış uzmanlarımız 
tarafından kurultaylarımızda dile getirilmiştir. 

Uçak havacılık ve uzay sektöründe Ar-Ge faaliyetle-
rinde bulunduğunu iddia ederek devlet teşviklerinden 
yararlanıp somut projeler gerçekleştirmeyen birçok 
firma bulunmaktadır. Bu durum kamu kaynaklarının 
özel çıkarlar için harcanmasına, sektörün kısır bir 
döngü içerisinde kalıp gelişememesine ve teknolojinin 
öncüsü olan havacılık sektörünün çağının çok gerisin-
de kalmasına neden olmaktadır. 

Teknolojik altyapı kurma sürecinde olan ülkelerde, 
üniversite ve sanayi iş birliğinin önemi ve gereği ol-
dukça belirgindir. Sektördeki rekabet ve ülkeler arası 
güç mücadelesi; araştırma projelerinin desteklenme-
sinden daha stratejik bir iş birliği ortamının oluşturul-
masını gerektirmektedir. 

Uçak, havacılık ve uzay sanayimizin ulusal ölçekli 
kapsamlı bir strateji ile geliştirilmesi için köklü adım-
lar atılması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Çağdaş, özgün 
tasarımlı yerli ürün projelendirilmesi ve üretilmesi ile 
ülkemizin havacılık sektöründe kalıcı bir yer edinmesi 
hedeflenmelidir.  

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından 19 yıldır 
kesintisiz olarak düzenlenen Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühen-

disliği Kurultayı, bu sene MMO Eskişehir Şube yürütücülüğünde 11-12 
Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür 

Merkezi`nde yapılmıştır. 
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Bildiğimiz üzere ülkemizde on yıl öncesine kadar do-
kunulmaz olarak görülen ve gerçekten de dokunulma-
ması gereken, savunma sanayiinin can damarı askeri 
fabrikaların özelleştirilmesinin yolu açılmıştır.  Yıllar-
dır en önemli stratejik tesislerden biri olan Sakarya’da 
kurulu Tank Palet Fabrikası (1’inci Ana Bakım Fabrika 
Müdürlüğü) özelleştirme kapsamına alınmış ve işlet-
me hakkı 25 yıllığına yabancı ortaklı bir firmaya devre-
dilerek özelleştirilmiştir. Tank Palet Fabrikası’nın çok 
uluslu ya da yerli-yabancı ortaklı sermaye kuruluşları-
na 25 yıl süre ile işletme hakkı satılarak özelleştirilme-
sinin ülke ekonomisine fayda sağlamayacağı, özellikle 
ulusal çıkarlara geri dönülemez zararlar vereceği açık-
tır.

İnsansız hava araçları (İHA) günümüz teknolojik ge-
lişmeleri ile günden güne önem kazanmaktadır. Bu 
durum İHA’ların farklı alanlarda kullanılmasını do-
ğurmakta ve ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. 
Ülkemizde de İHA tasarım ve üretim faaliyetleri ya-
pılmakta olup, henüz yerli özgün yazılımlar yeterli dü-
zeye ulaşamamıştır.

Dünyada havacılık sektöründe yenilikçi malzemeler 
ve ileri üretim teknolojileri konusunda büyük geliş-
meler yaşanmaktadır. Yenilikçi malzemelerin hava 
araçlarının parça ve bileşenlerinde kullanılması stra-
tejik ve kritik öneme sahiptir. Özellikle katmanlı üre-
tim teknolojileri, havacılık sektörü 2018 yılı verilerine 
göre yaklaşık 8 milyar USD bir pazar payına ulaşmış, 
gelecek 10 yıl içinde ise her yıl en az %15 büyüme ile 
2026 yılında 25 milyar USD boyutuna ulaşması bek-
lenmektedir. Dünyada önde gelen hava aracı üretici-
lerinin kullandığı yenilikçi malzemeler ve ileri üretim 
teknolojileri ülkemizde yeteri kadar takip edilmemek-
te ve bu konudaki gelişmeler yetersiz kalmaktadır.  
Bu saptamalar yanı sıra aşağıdaki temel konuların ive-
dilikle uygulamaya geçirilmesi kurultayımızca öneril-
mektedir:

  Uçak, havacılık ve uzay mühendisi yetiştiren 
üniversitelerimizdeki eğitim; planlamacı bir anlayışla, 
toplumsal gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve yaşam 
boyu eğitimi, ülkenin bilim ve teknoloji yeterliliğinin 
güçlendirilmesini temel alan bir anlayışla yaşama ge-
çirilmelidir. Mühendislik eğitiminin gelişen teknoloji 
ve bilimin ışığında planlanmasında ve yapılandırılma-
sında, Makina Mühendisleri Odası mutlaka yer almalı 
ve sektördeki diğer kurumların görüş ve önerileri de 
dikkate alınmalıdır.

  Ülkemizde havacılık ve uzay sanayi alanında 
çalışma yapan Ar-Ge merkezlerinin sayısı ve etkinliği 
artırılmalı, ayrıca Uygulama Geliştirme Merkezleri-
nin kurulması  için  somut adımlar atılmalıdır.

  Ar-Ge firmaları tarafından teşvik alınmak 
üzere başvurulan özgün, bilime uygun ve gelişime 
açık projelerin objektif olarak seçilmesi sağlanmalıdır. 

Ayrıca seçilen projelerin verimliğinin belirli periyot-
larda yetkin kurumlar tarafından kontrol edilmesi ve 
bu projelerin kamu yararına sonuçlandırılması gerek-
mektedir. 

  Üniversite-sanayi iş birliği ekonomik büyü-
menin bir faktörü olarak değerlendirilmelidir. Buna 
uygun olarak üniversitelerde verilen eğitimin niteliği 
ve etkinliği artırılmalı, sanayiye uygulanabilirliği sağ-
lanmalıdır. 

  Havacılık ve uzay sektörünün gelişmesi için 
ayrılan ülkemiz kaynakları ister askeri ister sivil amaç-
lı olsun verimli kullanılmalı, kurumlar arası eşgüdüm 
sağlanmalı, değişik kurumların benzer alanlarda ge-
reksiz yatırımlar yapması ve faaliyet göstermesi engel-
lenmelidir.

  Ulusal savunmada büyük önem arz eden ve 
havacılık sektörüne de hizmet veren askeri fabrikala-
rın sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimlerinden en 
üst düzeyde yararlanılmalı ve özelleştirme uygulama-
larından bir an önce vazgeçilerek kabiliyetlerinin artı-
rılmasına yönelik çalışmalar başlatılmalıdır. 

  Havacılık sektöründe, İHA’lar da dahil olmak 
üzere tüm yerli hava araçlarının etkinliğini ve kabili-
yetini arttıracak özgün yerli yazılımlar geliştirilmeli ve 
kullanılmalıdır. 

  Üniversitelerimiz bünyesinde yenilikçi mal-
zemeler konusunda çalışmalar artırılmalı, üniversite-
sanayi iş birliği çalışmaları desteklenerek bu konuda 
yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi sağlanmalıdır. Ay-
rıca üniversiteler, araştırma merkezileri ve sektör son 
birkaç yılda ileri üretim teknolojileri konusunda çalış-
malar yapıyor olsa da ülkemizin havacılık sektöründe 
bu üretim teknolojisinden yeterince yararlanabilmesi 
için gerekli teknik ve akademik altyapı bir an önce ku-
rulmalıdır. 

  Havacılık ve savunma sektöründe dünya piya-
sasında rekabet edebilmek için alternatif enerji üreti-
mi ve kullanımı konularında çalışmalar yapılmasına 
önem verilmeli ve ilgili konularda Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır.

  Ülkemizde yolcu-yük taşımacılığında kullanı-
lan uçakların uçuşa elverişliliğine ve hava alanlarında-
ki pistlerin bakımına öncelik verilmeli, bu kapsamdaki 
kontroller eksiksiz ve düzenli olarak yapılmalı; her 
şeyden önce can kaybına ve uçak kaybına neden olabi-
lecek muhtemel kazaların önlenmesi sağlanmalıdır.

TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası 

HaVaCılıK
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BİRlİK’Ten HaBeRleR

TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU 
KADIN ÇALIŞMA GURUBU TARAFINDAN 

GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜLERİN 
YÖNETİMİ SEMİNERİ 

TMMOB Eskişehir İl koordinasyon kurulu kadın çalışma grubu 
olarak, 2 Şubat 2020 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası’nda 

“Gönüllülük ve Gönüllülerin Yönetimi” konulu seminer düzenlendi.

TMMOB Eskişehir İl koordinasyon kurulu ka-
dın çalışma grubu olarak, 1 Şubat 2020 tarihin-
de İnşaat Mühendisleri Odası’nda “Gönüllülük 

ve Gönüllülerin Yönetimi” konulu seminer düzen-
lendi. Kadın çalışma grubu başkanı Dr. Aydan Barut 

açılış konuşması yaptı. İnşaat Mühendisi Müberra 
Çetinkaya tarafından verilen seminer sonrası, TEGV 
Eskişehir Başkanı Serpil Öztürk ve TEGV gönüllü 
uzmanı Türkan Pazı; vakfın yapılanması ve yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundular. 
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YAPTIĞINIZ İŞ BAŞARILI OLUNCA 
BÜTÜN YORGUNLUK BİTER 

Makina Mühendisi Alaeddin Kişioğlu, uzun yıllar emek verdiği 
mesleğini, mesleğinin yaşamına ve kendisine neler kattığını anlattı. 

1939 Kütahya 
d o ğ u m l u -
yum, 1955 

yılında Kütah-
ya Erkek Sanat 
Enstitüsü De-
mircilik bölü-
münden mezun 
oldum. Aynı 
sene iki imtihan 
ile Yıldız Teknik 
okulunun Ma-
kina bölümüne 
girdim. Enstitü 
son sınıfta ilken, 
rahmetli Celal 

Aslanapa okul bitince ne olacak dedi. Çevreden bir 
işe girebilirsek çalışırız dedim. Eğitime devam etmem 
gerektiğine beni ikna etti. Fakat aile bütçemin müsait 
olmadığını söyledim. “Sen talip ol istidadında var ise 
O halleder. İstekte bulunmazsan kendiliğinden ger-
çekleşmez” dedi. Girebileceğimiz teknik öğretmen 
okulu Yıldız Teknik Okulu vardı. Gayrete gelip, fizik, 
matematik, teknik resim derslerini 9-10 seviyesine 
getirdim.

Aynı sene Hava Kuvvetleri Komutanlığı burs verdi. O 
burs ve yaz aylarında çalışarak 1960 yılında okulu bi-
tirdim mecburi hizmetle yükümlü olduğum Eskişehir 
Hava İkmal Merkezi’ne tayinim oldu 4 ay sonra yedek 
subay okuluna gidip, aynı yerde askerliğimi yaptım. 
Makina mühendisinin kendini yetiştirmesi için her 
türlü imkanı olduğu bir işyeriydi. Ancak asli maaş 

karşılığı ele geçen 319 lira 20 kuruş idi. İki üst de-
rece verilebilir genelgesine rağmen 27 Mayıs darbe 
zihniyetli piyade albay genel müdür, bir mühendis 30 
senelik bile olsa teğmen maaşını geçemez gerekçesi 
ile üst derce vermedi. Bu kabil zihniyetten dolayı 2 
sene içinde Avrupa’da tahsil görmüş Teknik Müdür 
Mühendis Albay değişti. Biz mecburi hizmetli mü-
hendisler, yedek subaylık sonrası fabrikayı terk etmek 
zorunda kaldık.  

Ankara’da iş ararken İş-Kur ila-
nında; ETİBANK’a bağlı Şebeke 
Tesis Dairesi yazan pirinç levha 
gördüm. Merakla bakarken, son-
radan ETİBANK UMUM Mü-
dürü olan Münir Tanyelioğlu, be-
nim neye baktığımı sordu, makina 
mühendisi olduğumu, iş aradığımı 
söyledim. Dairenin ne iş yaptığını 
bilmiyordum. Kırşehir bölgesinde 
çalışıp çalışamayacağımı sordu, 
kabul ettim. Kırşehir’de Hirfanlı 
Santrali’nin enerjisini Kırşehir-



tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 19

Avanos-Kayseri- Nevşehir-Niğde-Konya illerine 
nakli ve trafo merkezleri inşaası ile uğraştığını gör-
düm. Kore harbinden artan, kilosu 1 kuruştan alınan 
arazi arabaları, vinç ve dozerler kullanılıyordu, hurda 
araçları faal halde tutmak, yedek parça yokluğundan 
sıkıntılı idi. Enerji nakil hattı direk dikim gibi işleri 
iyice gözlemledim. Kırşehir – Avanos- Kayseri Tra-
fo merkezlerinin montajını üstlendim. 1,5 sene sonra 
Diyarbakır’da bölge kurmak üzere beni görevlendir-
diler. Keban Barajı 27 Mayıs yönetimi Menderes rü-
yası olarak nitelediği inşaası durdurulmuştu. Şimdi 
olduğu gibi bazı zihniyet Hirfanlı,  Tunçbilek, Keban 
Barajı santralına karşı çıkıyorlardı, anlamak mümkün 
değil.

1965 yılında Cevdet Sunay Demirel yönetimi ile Ke-
ban Barajı inşaatı yeniden başladı. Diyarbakır böl-
gesi Keban barajı inşaası için lüzumlu enerji Hazar 
santralından getirmek Nusaybin ÇAĞ-ÇAĞ Santral 
Enerjisini nakletmek için kurulmuştu. Yapılan iş-
ler mahrumiyet ve meşakkatli işler olduğundan her 
bölgenin adamı tahammül edemez. Zorluğu birlikte 
omuzlama kabiliyeti olan ele-
mandan kurulu ekip ile ancak 
başarılır. Sakat kadrosundan, 
hatırla alınan eleman ekibin 
ahengini bozar. 

1967 Nisan ayında Afyon’da 
yeni bölge müdürlüğünü kur-
dum. Afyon-Konya-Antalya-
Kütahya-Eskişehir-Uşak-Bi-
lecik il ve ilçelerine organize 
sanayi bölgelerine bölgedeki 
santrallerden enerji götürdük. 
Çalışma hayatım boyunca 10 

bin kilometre civarında Yüksek Gerilimli Enerji Nakil 
Hattı ve dağıtım hatları ile bunlara trafo merkezleri 
inşa edildi. Bölge 1970 yılında Kütahya’ya getirildi. 
1970 yılında Nevin hanımla evlendim, 2 erkek evla-
dımız oldu. Şu anda bir oğlum albay emeklisi, İzmir’e 
yerleşti, diğer oğlumuz Kütahya organize sanayiinde 
tekstil mühendisi. Yaptığımız tesisler enerjilendi-
ğinde devreye girdiğinde yalnız tesise emek veren-
lere tarifi anlatılmaz bir haz verir. Bu manevi iltifat 
Hakk tarafından bir anda olur, bütün yorgunluk gider. 
Enerjinin üretim-iletimi-dağıtımı iltifat görme kim-
seyi ilgilendirmez, ancak kesildiği zaman kadir kıy-
meti anlaşılır, birçok nimetler de böyledir.

Makina mühendisi olduğum halde iş hayatımın 30 se-
nesini elektrik işleri ile uğraşmam, bunu Hakk’ın tak-
diri olarak kabul ediyorum. Memnun ve mutluyum. 
Ekip arkadaşlarımızla görüşmemiz halen devam et-
mektedir. Makina mühendislik nosyonu olan gençler 
istidatları nispetinde her türlü işte gayret gösterirler-
se başarılı olabilirler.

Vasıtaların ulaşamadığı dağ başında 
13 ton demir direği malzemesinin bir 
o kadar kum, çakıl, çimento, suyunu 
nakledip direği monte etmenin zorlu-
ğunu, o işi yapandan başkası bilemez. 
70 tonluk tek transformatör, treyler-
den vinçsiz indirilir, bu zorlukları ba-
şaranlar diğer zorlukları kaale almaz-
lar.

Emekliliğim sonrası ahşap veya sedef 
karışımı tablolar, hat levhalarını ahşap 
zemine uyarlıyorum, tablo bittiğinde 
aynı hazzı alıyorum.
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Bizim Köşe

»  Üyemiz Emine Tok’un babası 21.01.2020 tarihinde,

» Üyelerimiz M. Kemal ve Serdar Taci Zengin’in annesi 30.01.2020 tarihinde,

» Üyemiz Tuğba Eroğlu’nun eşi 01.02.2020 tarihinde,

» Üyemiz Mustafa Kenan Öz’ün annesi 03.02.2020 tarihinde,

» Üyemiz Yusuf Erdal Özdil’in babası 05.02.2020 tarihinde,

» Üyemiz Naile ULUAKAY‘ın babası 07.02.2020 tarihinde, 

» Üyemiz Meriç Alper’in annesi 15.02.2020 tarihinde,

» Üyemiz Hakkı ÖZSAK’ın annesi 25.02.2020 tarihinde,

vefat etmiştir. 

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

VEFAT

HASTALIK
» Şubemiz Teknik Görevlisi  Buran Can Gürbüz  03.01.2020 tarihinde,

» Şubemiz Teknik Görevlisi İbrahim Küçükaçıl’ın  annesi 04.01.2020 tarihinde,

» Üyemiz Metin Tümsek  28.01.2020 tarihinde ameliyat olmuştur.   

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

» Üyemiz Hakan Arda’nın   04.09.2019 tarihinde bir kızı oldu. Defne’ye 
mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.  

» Üyemiz Nilgün Bağçeci Döner’in   14.01.2020 tarihinde bir oğlu oldu. 
Berat’a mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.  

» Üyemiz Hüseyin Gaznepoğlu’nun   10.02.2020 tarihinde bir kızı oldu. 
Zehra’ya mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.  

DOĞUM
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BaSınDa BİZ
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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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