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SEÇİMLERİMİZ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yö-
netim Kurulu ve Oda Genel Kurulu delegelerin seçimi  

13 Şubat 2022 tarihinde Dumlupınar İlkokulu’nda gerçekleşti.

ŞUBEMİZİN 14. OLAĞAN GENEL 
KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Şubemizin 14’üncü Olağan Genel Kurulu 12 Şubat 2022  
tarihinde Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür 

Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Şube  
Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk Divan’ın oluşumu için  
verilen önergenin delegelerin oylarına sunulmasıyla başladı.  
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Şenay Bİlİk YılDıRıM

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

Odunpazarı/eskişehir
Tel: (0222)2209275

05386673834
e-mail: kusakofset@hotmail.com

info@kusakofset.com.tr

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

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

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

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

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
eskişehir Şubesi

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

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

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

Bülten, TMMOB Makina Mühendisleri Odası eskişehir Şube-
si üyelerine bedelsiz olarak gönderilir. Gönderilen yazıların 
yayınlanıp yayınlanmamasına TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası eskişehir Şubesi Yönetim kurulu karar verir. Yayınla-
nan yazılardaki sorumluluk, yazarlarına, ilan ve reklamdaki 
sorumluluk ilan veren kişi ve/veya kuruluşa aittir. Bültene 
gönderilen çeviri yazılarının kaynağı mutlaka belirtilir. Gön-
derilen yazılar yazarlarına geri verilmez.
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www.eskisehir.mmo.org.tr

Dergimizin Tümüne Web
Sitemizden Ulaşabilirsiniz

odamız bir tuş 
kadar uzakta

66 Yıllık Mühendis ve Makina
33 Yıllık Endüstri Mühendisliği
30 Yıllık Tesisat Mühendisliği

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

Bozüyük İrtibat Bürosu 
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SUnUM

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Şubemiz 14. Olağan Genel Kurul ve Seçimlerini 12-
13 Şubat 2022 tarihinde demokrasi şöleni şeklinde 
tamamladık. Birlikte karar alma, birlikte üretme ve 
birlikte yönetme anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz ge-
nel kurul ve seçimlerimizde üyelerimizden aldığı-
mız güçle işleyişimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 

Şube genel kurul ve seçimlerimizin hemen ardın-
dan Oda Merkezimiz tarafından gerçekleştirilen 
Danışma Kurulu Toplantısı’na, Denetleme Kurulu 
ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak katılım sağ-
ladık. Danışma Kurulu Toplantısın da diğer şubele-
rimizden gelen Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya 
gelerek fikir alış verişinde bulunduk.          

Yönetim Kurulu olarak göreve gelir gelmez diğer 
kurum, kuruluş ve STK ile iş birliklerimizi güç-
lendirmek adına görüşmelere başladık. Yaptığımız 
ziyaretler ve ziyaretimize gelenler ile bu duygu ve 
düşüncelerle bir araya geldik.

XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisli-
ği Kurultayımızın sonuç bildirgesi yayınlanmıştır. 
Kurultayımızın gerçekleştirmesinde ve sonuç bil-
dirgesinin oluşmasında emeği geçen kurullarımıza 
tekrar teşekkür ederiz.  

Üyelerimiz için gerçekleştirdiğimiz diğer bir ça-
lışma da firmalarla protokoller yapıp indirim an-
laşmaları sağlamak oldu. Üyelerimize özel indirim 
sağlayan firmalara ilişkin bilgileri internet sayfamız 
ve “Makina Mobil” isimli telefon uygulamamız üze-
rinden takip edebiliriz. 

Meslektaşlarımız ve Sanayiye yönelik eğitimleri-
miz devam etmekte olup, 2022 yılına ait eğitim tak-
vimimize internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İhti-
yaç duyulan diğer eğitimler konusunda Şubemiz ile 
iletişime geçebilirsiniz.    

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

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

Mustafa Kemal Atatürk

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
Nezihe Hanecioğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,



eskisehir mmo eskisehirmmo eskisehirmmo eskisehirmmo eskisehir mmo

tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 3

İÇİNDEKİLER
İÇİnDekİleR

05

eğitimler04

16

08

12

05

08
ODA DANIŞmA 
KUrUlU  
tOPlANtISINA 
KAtIlDIK  

10

 KÜtAHYA 
BeleDiYe 
BAŞKANI PrOF.Dr. 
Alim IŞIK’I 
ZiYAreti

11

BiZDeN Biri:
ZeKi ADer16

ŞUBemiZiN 14. 
OlAğAN GeNel 
KUrUlU 
GerÇeKleŞtirilDi 

SeÇimlerimiZ  
GerÇeKleŞtirilDi

eriAD ÜYeleri 
ŞUBe YÖNetim  
KUrUlUmUZU 
ZiYAret etti 12



eskisehirmmo eskisehirmmo eskisehirmmo eskisehir mmo

tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 4

eĞİTİMleR

EĞİTİMLERİMİZ
EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 

TARİHİ
EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Asansör Periyodik Kontrol 
Muayene Personeli Mühendis 
Yetkilendirme Yenileme Eğitimi

İbrahim Küçükaçıl 
(Makina Mühendisi)

07-08 Şubat 
2022 Eskişehir 2

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 
EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 

TARİHİ EĞİTİMİN YERİ KATILIMCI 
SAYISI

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu

Erkan Sütpınar   
(Makina 

Mühendisi)
18-19 Ocak 2022 Afyonkarahisar İl 

Temsilciliği
12

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu

Ali Hakan Yıldız     
(Makina 

Mühendisi)
26-27 Ocak 2022 Eskişehir 

8

LPG Teknik 
Personel Kursu 

Ali Hakan Yıldız     
(Makina 

Mühendisi)
26-27 Ocak 2022 Eskişehir 

7

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu

Erkan Sütpınar   
(Makina 

Mühendisi)
01-02 Şubat 2022 Afyonkarahisar İl 

Temsilciliği
10

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu

Erkan Sütpınar   
(Makina 

Mühendisi)
23-24 Şubat 2022 Afyonkarahisar İl 

Temsilciliği
6
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ŞUBe’Den HaBeRleR

ŞUBEMİZİN 14. OLAĞAN GENEL 
KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubemizin 14’üncü Olağan Genel Kurulu 12 Şubat 2022 tari-
hinde Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür 

Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk Divan’ın oluşumu için verilen 

önergenin delegelerin oylarına sunulmasıyla başladı. 

Divan Başkanlığına Hasan Atak, Başkan Vekilli-
ğine Erhan İnan, Yazmanlıklara Marife Elçin 
Çetinköprülü ve Eda Özdemir seçildi. Uluön-

der Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına say-
gı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı’mız 
okundu. Sonrasında Şube Yönetim Kurulu adına Yö-
netim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk bir konuşma yaptı. 
Konuk konuşmaları gündeminde Eskişehir CHP Mil-
letvekili Sn. Utku Çakırözer, Eskişehir CHP Milletve-
kili Sn. Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı 
Sn. Kazım Kurt, Seyitgazi İlçesi Belediye Başkanı Sn. 
Uğur Tepe, KESK-Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi 
Mahir Hamdi Sarı Genel Kurulun iyi geçmesine yöne-
lik temennilerini ve 13 Şubat 2022 tarihinde yapılacak 
olan seçimlerde belirlenecek yeni yönetim kuruluna 
başarılar dilemişlerdir.

Çalışma raporunun okunması, incelenmesi ve de-
ğerlendirilmesi gündeminde Şube Sekreteri Neşet  
Aykanat 2020-2022 çalışma dönemi raporunu sundu.

Öneri ve dileklerin sunulması gündem maddesinde 
Mehmet Zeki Ader, Sertan Doğan, Prof. Dr. Oğuz Ço-
lak, Rıza Erhan Kutlu, Hakan Ünal, Mesut Sadık Yurt-
man, Ali İhsan Karamanlı, Nezihe Hanecioğlu ve son 
söz üyenin denilerek öğrenci üyemiz Ali Burak Mara-
ditli  söz aldı.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk Konuşması ;
Sevgili Meslektaşlarım 14. 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 içinde 
üyelerin isteklerinin ve projelerinin kayda alındığı de-
mokrasi 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 şiddetlerini 
devamlı arttırmaktadır. Halkın sorunlarını çözmek için 
iktidara gelenler rantı gördükten sonra ülke sorunla-
rından uzaklaşarak halk yerine rantı tercih etmişlerdir. 
Böyle büyük krizlerde ilk önce bizim meslektaşlarımız 
etkilenmektedir. İlk işten çıkarılanlar düşük ücretle 
çalışanlar hep bizim meslektaşlarımız olmuştur. Özel-
likle sosyal güvenlik kurumuyla yaptığımız protokolün 
iptali sonrası çoğu çalışan meslektaşımızın primi düşük 
ücretten yatmaktadır. Tekrar bu protokolün devreye 
alınması için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya 
devam edeceğiz. TMMOB’ un belirlediği asgari ücre-
tin altında hiçbir mühendisin çalışmaması ve sosyal 
güvenlik kurumunun bunu kabul etmesi için var gü-
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ŞUBe’Den HaBeRleR

cümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İktidar 20 yıllık 
dönemlerinde sanayinin gelişmesi için hiçbir şey yap-
mamıştır. İhracata dayalı büyüme modeli bile derken 
ağızda kalmıştır. Sanayicinin ne ham madde ne enerji 
ne finans problemlerini çözmemiştir. Yerli üretim der-
ken sanayiciyi ithalatla üretime mecbur hale getirmiş-
tir. Üstelik 1 sene boyunca sanayicinin kullandığı elekt-
riğe ve doğalgaza korkunç boyutlarda zam yapmıştır. 1 
Ocak 2021 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında elektriğe 
% 158,80, doğalgaza küçük sanayi işletmeleri için % 
76,6, büyük sanayi işletmeleri için % 345,5 oranların-
da zam yapılmıştır. Buda maalesef sanayiciyi çok büyük 
boyutlarda zorlamaktadır. Üretim için acilen bu zamlar 
geri alınmalıdır. Acilen dışa bağımlı enerji yerine ülke-
miz için uygun olan yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dönülmelidir. TMMOB’ un dediği gibi tam bağımsız 
Türkiye modeli ekonomin düzelmesi için tek modeldir. 
Üretim modeline dönmediğimiz sürece geri kalan mo-
deller yalnızca geçici çözümlerdir.

Ülkemizde işsizlik problemi her geçen gün artmaktadır 
özellikle genç işsizlik problemi ciddi boyutlara ulaşmış-
tır. Tüik verilerine göre genç işsizlik oranı %25’ler de 
gözükmektedir. Oysa biz mühendislerde bu oran %45 
boyutlarındadır. Yeni mezun olan arkadaşlarımız maa-
lesef işsizlik yüzünden ciddi anlamda bunalıma girmek-
te ve ülkelerinden ümidini kesmektedir. Yine maalesef 
iktidarın yanlış politikaları sonucu bu genç meslektaşla-
rımız hayatlarının en güzel dönemini işsizlik problemi 
ile geçirmektedirler. İktidarlar yalnızca 4 sene daha iş-
siz gözükmesinler diye ülkenin ihtiyacından daha fazla 
mühendislik fakültelerine öğrenci almaktadır. Üstelik 
okulun eğitim kadrolarını ve laboratuvarlarını geliştir-

meden öğrenci sayılarını arttırmaktadır buda okullar-
daki mühendislik eğitimlerinin kalitesini düşürmekte-
dir. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
olarak kalitesi düşük fakültelerin derhal kapatılması 
gerekli olduğunu her seferinde söylüyoruz ve söyleme-
ye devam edeceğiz. Mühendislik fakültelerinin öğrenci 
kapasitelerin ülkenin sanayisinin ihtiyacına göre dü-
zenlenerek gerekli yerlerde ciddi kapasitelerinin dü-
şürülmesi gerekmektedir. Öğrenci seçme sınavında ilk 
100.000 arasındaki öğrenciler mühendislik fakültele-
rini tercih edebilmeli diğer öğrenciler mühendislik fa-
kültelerini tercih edememesi sağlanmalıdır. Böylelikle 
hem öğrenci kalitesi artacak hem kontenjanlar azaldığı 
için öğrenim kalitesi artacak ve ülkemizin gereksinimi 
kadar mühendis yetişecektir.

12.12.2016 tarih ve 2016/9620 sayılı Bakanlar Kuru-
lu kararı ile Büyük Ova Koruma Alanları arasında yer 
“Alpu Ova” sına yapılmak istenen termik santral açılan 
davaların sonuçlarında çıkan “Yürütmeyi Durdurma 
Kararları” ve şehrimiz vermiş olduğu tepkiler nedeniy-
le durdurulduğu dönemde yine Alpu Ova’ sı üzerinde 
yer alan Sevinç Mahallesinde Kömür Ocağı açılmak 
istenmektedir.

Şehrimizin havasını, suyunu ve özellikle bitki örtüsünü 
değiştirebilecek bu tür uygulamaların karşısında olma-
ya devam edeceğiz. 

Dünyanın en kapsamlı iklim anlaşması olan Paris İklim 
Anlaşması’ nda imzası bulunan ülkemizin yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelmesi gerekmektedir. Sevinç 
Mahallemizde açılmak istenen kömür ocağından çı-
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karılacak kömürün bir kısmının Mihalıççık ilçemizde 
bulunan Yunusemre Termik Santrali taşınarak burada 
elektrik enerjisine çevrilmesi bir kısmının da sanayi te-
sislerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı 
belirtilmektedir.

Yapılacak olan ilk yatırım maliyetleri ve işletme aşa-
masında harcanacak maliyetlerle yenilenebilir enerji 
kaynaklarına aktarılarak doğaya zarar vermeden temiz 
enerji elde edilebilir.

Bu dönem şehrimizde 11. Ulusal Uçak Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği Kurultayını gerçekleştirdik. Ha-
vacılık sektörünün ülkemiz ve şehrimiz için önemini 
bilerek bu kurultayları yapmaya devam edeceğiz. Ba-
şarılı geçen kurultayımız da havacılık sektörünün önde 
gelenleri ile bir araya gelerek ülkemizin ve şehrimizin 
havacılık geleceği hakkında konuşulmuştur.

Bildiğiniz gibi 1994 yılında bölge temsilciğinden şube-
ye dönüştüğümüz dönemden buyana biz katılımcı de-
mokrat mühendisler içinden çıkan ekip şube yönetim 
kurullarını oluşturmuştur. Katılımcı demokrat mü-
hendisler her zaman değişimin ve yeni fikirlerin öncü-
lüğünü yapmıştır.

Okuldan mezun olduktan sonra odanın komisyon-
larında belli dönem çalıştıktan sonra 2010 yılında 
yedek yöneticilikle başladığım yöneticilik hayatıma 

2012 -2018 yılları arasında 3 dönem yönetim kurulu 
sekreteri 2018-2022 yılları arasına 2 dönem yönetim 
kurulu başkanlığı yaptım. Bu dönemlerde yaptığım 
görevlerimde elimden geldiği kadar odamızın ve mes-
lektaşlarımızın sorunlarını çözmek için çok çalıştım. 
Değişmeyen tek şey değişimdir diyerek bu dönem ken-
di isteğimle görevimden ayrılıyorum. Bu koltukların 
geçici olduğu bilinciyle katılımcı demokratlar çatısı 
altında genç deneyimli arkadaşlara bu görevi gönül 
rahatlığıyla bırakıyorum. Yöneticilik hayatım boyunca 
bana destek olan siz meslektaşlarıma, yönetim kurulla-
rındaki yönetici arkadaşlarıma, odamızda çalışan mes-
lektaşlarıma, büro personeline, özellikle sevgili eşime 
ve aileme çok teşekkür ederim. Bizler bu görevlerden 
ayrılsak da her zaman odamızın yanında olmaya devam 
edeceğiz ve odamızın bir üyesi olarak verilecek her gö-
revi elimizden geldiğince yapmaya devem edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle üreten sanayileşen demok-
ratikleşen halkça paylaşan TÜRKİYE için tüm üye-
lerimizi yarın yapılacak olan seçimde oy kullanmaya 
davet ederek genel kurulumuzun başarılı geçmesi di-
lekleri ile hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Makina Mühendisleri Odası 
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                                       

Atila TOMSUK
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SEÇİMLERİMİZ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim 
Kurulu ve Oda Genel Kurulu delegelerin seçimi 13 Şubat 2022 tari-

hinde Dumlupınar İlkokulu’nda gerçekleşti.

YÖNETİM KURULU ASIL ADAYLARI YÖNETİM KURULU YEDEK ADAYLARI
1- Nezihe Hanecioğlu 1-  Cenk Oskay
2- Hakan Öztürk 2- Ezgi Aktar Demirtaş
3- Esra Turan 3- Ferhat Özkan Ezer
4- Melis Arıcıoğlu 4- Serkan Tomris
5-Gökşin Sayer 5- Serkan Çakan 
6- Sertan Doğan 6-  Görkem Okutan 
7- Fatih Karabacak 7- Cihan Demirtaş 
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ASIL 
NO ADI-SOYADI                SİCİL NO 
1 Nezihe HANECİOĞLU 32767
2 Hakan ÖZTÜRK   42663
3 Esra TURAN    39766
4 Melis ARICIOĞLU  82877
5 Gökşin SAYER   42975
6 Sertan DOĞAN   68850
7 Fatih KARABACAK   55924
8 Yüksel Mahir BURHAN  51721
9 Ramazan TOKGÖZ   34824
10 Özgür MUSLU   63867
11 Mehmet Alper DEMİRAL  83449
12 Şükrü KOYUNCU  45018
13 Fatih TEMİZSOY  28240
14 Kemal Levent GÜLER  37517
15 Mehmet Simavi BAKIR 13025
16 Tayyar ÇAYDERE  43388
17 Metin UÇKUN   33851
18 Nergis UYGUN   51321
19 Özcan TÜRKBAY  7397
20 İbrahim ÖZÇAKIR  27600
21 İsmail SAÇKESEN  47690
22 Melih Cemal KUŞHAN  31537 
23 Cihan ALTUN   46845
24 Suat BALCİ   32615
25 Hasan ATAK    50593
26 Ahmet SARAL   45966
27 Atila TOMSUK   44112
28 Neşet AYKANAT  43488
29 Nezih TOK   58777
30 Özgecan YILDIZ  86106
31 Ramazan Mahir ELDEM  13085
32 Mehmet Zeki ADER  13891
33 Sevgi AKMEN    32467
34 Erhan İNAN    40952
35 Eralp Mustafa AŞIK  41456
36 İlker ÖZCAN    63458

YEDEK
NO ADI-SOYADI                SİCİL NO 
1 Cenk OSKAY   50369
2 Ezgi AKTAR DEMİRTAŞ  49239
3 Ferhat Özkan ÖZER  47689
4 Serkan TOMRİS   79016
5 Serkan ÇAKAN   75159
6 Görkem OKUTAN   81698
7 Cihan DEMİRTAŞ   119815
8 Arif İzzet AKIN  56422
9 Gürbüz GÜDÜCÜ  50594
10 Süleyman Serkan VAROĞLU 43952
11 Nabi ÖZÇELİK   44725
12 Mesut TEKKALMAZ  85965 
13 Sinan ÇETİNKÖPRÜLÜ 59816
14 Sinem ŞEN    47487
15 Belga Zeynep ULUTAN  48930
16 Musa ÇALIŞKAN   25350
17 Taner SAĞDİLEK   97533
18 Oğuz ÇOLAK   45247
19 Gürcan KARAMANLI  27425
20 Uğur  Evrensel YILMAZ 44727 
21 Erhan CEBECİ  43210
22 Korhan EKMEKÇİ  44036
23 Ferhat GÜL   44111
24 Ümit ER   40415
25 Sait KORKMAZ   28685
26 Koray KILIÇAY  81700
27 Nejla KILIÇ   75192
28 Şenay SUBAŞI   28513
29 Nedim ELİTOK  23055
30 Eray ALTINÇEKİÇ   85939
31 Özer KÜRÜMOĞLU  32483
32 Özer YILMAZ    32560
33 Hüseyin BEKTAŞ  44585
34 Namık AYKANAT  44206 
35 Reha BALIK    67253
36 Emine SOYLU    128059

ODA GENEL KURULU DELEGE ADAYLARI 
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26 Şubat 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen Oda Danış-
ma Kurulu Toplantısına Şube 
Yönetim Kurulumuz katıldı. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Nezihe Hanecioğlu 
Oda Danışma Kurulunda söz alarak Şubemizin faali-
yetleri konusunda bilgi vermiştir. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülü-
ğü,  26-27 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak olan Oda 
genel kuruluna Şube genel kurullarından aldığı güçle 

katılacak ve ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş yarar-
larını bir bütün olarak esas alan, bağımsız mesleki de-
mokratik çizgisini bir kez daha teyit edecektir.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü!
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

ODA DANIŞMA 
KURULU 
TOPLANTISINA 
KATILDIK 
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ZİYaReTleR

ESKİŞEHİR ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ VE 
KÜTAHYA İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME

 KURULUMUZ KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI 
PROF.DR. ALİM IŞIK’I ZİYARET ETTİ.

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Tomsuk, 
Başkan Vekilimiz Nezihe Hanecioğlu, Şube 

Müdürümüz İlker Özcan ve Kütahya İl Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Başkanımız Mehmet Alper Demiral 
05 Ocak 2022 tarihinde Kütahya Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Alim Işık’ı ve Belediye Başkan Yardımcısı 

Ömer Köse’yi makamında ziyaret ederek,  yeni yıl teb-
riklerini ilettiler.
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Tomsuk;  Kü-
tahya ilimizde bulunan asansörlerin periyodik kont-
rollerinin tamamının 2021 yılı içerisinde gerçekleşti-
ğini, 2022 yılında aynı şekilde kontrollerin yapılacağı 
konusunda bilgi verdi.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ 
AFYONKARAHİSAR İL TEMSİLCİLİĞİ 

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI YÜKSEL 
MAHİR BURHAN’I ZİYARET ETTİ.

Şube Yönetim Kurulumuz 21.02.2022 tarihinde Afyon-
karahisar İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel 
Mahir Burhan’ı yerinde ziyaret etti. Ziyarette Oda Çalış-
maları ve Afyonkarahisar İl Temsilciliğimizin faaliyetleri 
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri Esra Turan Genel Kurul ve Seçimleri-
mizde katkılarından dolayı Yüksel Mahir Burhan’a teşek-
kür etti. 
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ÖZEL ANADOLU HASTANESİ ŞUBE YÖNETİM 
KURULUMUZU ZİYARET ETTİ.

Özel Anadolu Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümünden Eda 
Altınsoy Şube Yönetim Kurulumuzu 21 Şubat 2022 tarihinde ziyaret etti. 

Yeni çalışma dönemin-
de Şube Yönetim Ku-
rulumuza başarılar di-

leyip, kurumlarıyla çalışmalar 
konusunda görüş alışverişinde 
bulunuldu. Ziyarete Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı Nezihe 
Hanecioğlu ve Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri Esra Turan 
katıldı. 

ERİAD ÜYELERİ ŞUBE YÖNETİM 
KURULUMUZU ZİYARET ETTİ

Şube Yönetim Kurulumuz, Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları  
Derneği (ERİAD) Başkanı İbrahim Durgut ve yönetim kurulu üyelerinin 

ziyaretini 24.02.2022 tarihinde  kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nezihe Haneci-
oğlu toplum yararına çalışan sivil toplum ku-
ruluşlarının, vatandaşların yaşamını kolaylaş-
tıracak projeleri hayata geçirmesindeki öneme 
vurgu yaptı. Derneğin yaptığı çalışmalar hak-
kında Şube Yönetim Kurulumuza  bilgi veren 
Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Der-
neği (ERİAD) Başkanı İbrahim Durgut ise eko-

nomik ve bölgesel gelişime daha etkin biçimde 
katkı sağlamak amacıyla çeşitli projeler yürüt-
tüklerini kaydederek Şube Yönetim Kurulumu-
za yeni görevlerinde başarılar diledi.
Ziyarette Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nezi-
he Hanecioğlu, Şube Yönetim Kurulu Sekrete-
ri Esra Turan,  Şube Yönetim Kurulu Saymanı 
Melis Arıcıoğlu ve Şube Müdürü İlker Özcan  
hazır bulundu.
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2021 ZUMDA KAHVE SOHBETLERİNE 
DEVAM EDİYORUZ 

Her ayın 21'i saat 21'deki sohbetlerimize devam ediyoruz. 2121 Zum'da Kahve Soh-
betlerinde 21 Şubat 2022 tarihinde yüz yogası eğitmeni sevgili Tuğba Göze ile yüz 
yogası hakkında bilgi alıp sohbet ettik. Katılan kadın üyelerimiz ile birlikte, uygula-
malı olarak da tecrübe ettik. 
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XI. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY 
MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ

HaVaCılık kÖŞeSİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından 21 yıldır kesintisiz 
olarak düzenlenen Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, 
MMO Eskişehir Şube yürütücülüğünde 08-09 Ekim 2021 tarihlerinde Eskişe-
hir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi`nde yapılmıştır. 

Meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, ilgili kurum 
ve kuruluşlardan temsilciler ile birlikte toplam 

267 kişinin katılımıyla yapılan Kurultayımızda;

n Ulusal “Sayısal Uçuş (Digital Flight)” Yetene-
ği Gelişimi, 

n Pandemi Sürecinde Havacılık ve Uzay Sektö-
ründe Yaşanan Sorunlar ve Etkilerinin Değerlen-
dirilmesi,

n Türkiye’de Yürütülmekte Olan İtki Sistemleri 
Projelerinin Değerlendirilmesi,

n Türkiye’de Yürütülmekte Olan Ulusal Hava 
Aracı Projelerinin Değerlendirilmesi,

n Test Tasarım ve Sertifikasyon Faaliyetleri,

n Havacılık ve Uzay Sektöründe Dijital Tekno-
lojiler ve Yazılım Çalışmaları,

n Havacılık ve Uzay Sektöründe İleri Malzeme, 
Proses ve İmalat Teknolojileri

konu başlıkları altında yapılan 8 oturumda toplam 
21 bildiri sunulmuştur.

Kurultay kapsamında, ülkemizde  havacılık/uzay 
sektöründe geliştirilmekte olan özgün ve ulusal 
projelerin, bu projelere katkı sağlayan ulusal ka-
biliyetlerin mevcut durumunun ve gelecek plan-
lamalarının irdelenmesi, hava araçları bakım-ona-
rım-yenileme faaliyetlerinin genel durumunun 
mühendis gözüyle değerlendirilmesi amaçlanmış-
tır. Ayrıca Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisleri-
nin Odamız ile ilişkilerinin gözden geçirilmesi ve 

geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Milli havacılık sanayimizin gelişmesi ve dünya 
üzerinde daha fazla yer edinebilmesi için, sanayi-
üniversite –bilim kuruluşları – devletin eşgüdüm 
içinde çalışması ve daha etkin bir işbirliği içinde 
olmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Dünya genelinde 
yaşanan Covid-19 Pandemi sürecinden en çok etki-
lenen sektörlerden biri olması da dikkate alındığın-
da, bu işbirliğinin önemi daha da artmıştır. Ayrıca 
havacılık ve uzay sektörüne yapılan yatırımların ik-
tisadi anlamda etkin ve verimli olarak planlanması 
ve kullanılması sağlanmalı, yerli ve milli havacılık 
sanayimizin muasır medeniyetler seviyesine ulaştı-
rılması amaçlanmalıdır. 

Bu saptamaların yanı sıra aşağıdaki temel konu-
ların ivedilikle uygulamaya geçirilmesi kurultayı-
mızca önerilmektedir:

Uluslararası sivil havacılık otoriteleri FAA (Fe-
deral Aviation Administration), EASA (European 
Aviation Safety Agency) ve ulusal sivil havacılık 
otoritemiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 
(SHGM) sivil sektörde kullanılan hava araçlarının 
uçuşa elverişliliğini onaylamasına eşdeğer biçim-
de, askeri ve savunma amaçlı hava araçlarının da 
test ve sertifikasyonunun yapılması artık kaçınıl-
maz bir gerekliliktir. 

Savunma amaçlı yerli ve milli hava araçlarının (in-
sanlı/insansız) tasarım, üretim, uçuş ve bakım fa-
aliyetlerinin test ve sertifikasyon gereksinimlerini 
ortaya koyarak ulusal ve uluslararası standartlara 
uygun bir biçimde onaylayacak otorite yapısının 



eskisehir mmo eskisehirmmo eskisehirmmo eskisehirmmo eskisehir mmo

tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 15

HaVaCılık kÖŞeSİ

oluşturulması sağlanmalıdır. Bu kapsamda yapıla-
cak çalışmalara talep edilmesi durumunda Makina 
Mühendisleri Odası kurumsal katkı sağlayacaktır. 

Ülkemizde uçak, havacılık ve uzay sektöründe 
geliştirilmekte olan özgün ulusal projelerin ba-
ğımsız ve sürdürülebilir olması için kaynak kod-
ları yerli ve milli olarak oluşturulan özgün yazı-
lımlar kullanılmalıdır. Bu amaçla özgün, çağdaş 
ve özgür olacak şekilde kaynak kodları yazılmalı, 
yerli ve milli yazılımların geliştirilmesi çalışma-
ları desteklenmelidir. 

Havacılık ve uzay sektörünün gelişmesi için ay-
rılan ülkemiz kaynakları ister askeri ister sivil 
amaçlı olsun verimli kullanılmalı, kurumlar ara-
sı eşgüdüm sağlanmalı, farklı kurumların benzer 
alanlarda yatırımlar yapması ve faaliyet göster-
mesi engellenmelidir.

Üniversitelerimiz bünyesinde yenilikçi malze-
meler konusunda çalışmalar ihtiyaca yönelik 
olarak belirlenmeli, üniversite-sanayi işbirliği 
çalışmaları desteklenerek bu konuda yetişmiş 
insan gücü ve bilgi birikimi sağlanmalıdır. Bu 
desteklerin etkin ve verimli kullanılması amacıy-
la, üniversitelerdeki çalışmaların koordinasyonu 
için üniversiteler arası bir kurulun oluşturulması 
ve yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu sayede ben-
zer çalışmalara ayrı ayrı kaynak sağlanarak israf 
edilmesinin önüne geçilecek ve yeni çalışmaların 
geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Ayrıca üniversitelerdeki araştırma merkezleri ve 
sektördeki bazı firmalar ileri üretim teknolojile-
ri konusunda çalışmalar yapıyor olsa da yeterli 
olmadığı değerlendirilmekte olup, kendi yerli ve 
milli hava araçlarını üretecek ülkemizin havacılık 
sektöründe ileri üretim teknolojilerinden yeterin-
ce yararlanabilmesi için gerekli araştırma enstitü-
leri ile teknik ve akademik altyapıları bir an önce 
kurulmalıdır.

Ülkemizde önemli ve teknolojik kabiliyetleri bu-

lunan, bilgi birikim açısından yüksek düzeyde 
personel tecrübesine sahip olan ve uzun yılardır 
faaliyet gösteren kamusal kuruluşların yerli ve 
milli havacılık projelerinde etkin görev alması 
sağlanmalıdır. Bu sayede gerek kamusal kaynak-
ların verimli kullanılması, gerekse de tecrübeli 
personelin katılımı ile proje maliyetleri azaltılabi-
lecek, projelerin ön görülen tamamlanma ve hava 
araçlarının teslim süreleri kısaltılacaktır. 

Milli ve yerli uzay teknolojilerinin geliştirilme-
sinde kurumsal firmaların uluslararası iş birliği 
ile geliştirildikleri uydu komponent ve yazılımla-
rında geldikleri teknolojik boyutu akademik ola-
rak yaygınlaştırabilmek için Türk Uzay Ajansının 
kapsamında bir enstitü kurularak bu sektöre ait 
insan kaynağının genişletilmesi gerekmektedir. 
Uzay çalışmalarında teknoloji transferine dayalı 
yenilikçi bir tasarım ve üretim tecrübesi kazanıl-
malı, bunun üniversite-sanayi işbirliği kapsamın-
da yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Bu alandaki 
mevcut test ve validasyon alt yapıları yerli milli 
imkanlarla genişletilerek yaygınlaştırılmalıdır. 

Covid-19 salgını ve pandemi döneminde gerek 
yolcu taşımacılığı gerekse yük taşımacılığı ko-
nularında havacılık sektörü değer kaybetmiştir. 
Özellikle yolcu taşımacılığında son yıllarda hem 
iç hem de dış hatlarda çok büyük oranda düşüş 
olmuştur. Buna bağlı olarak da Devlet Hava Mey-
danları işletmesinin dönem net karı -1.774 mil-
yon TL civarına gerilemiştir.

Savunma ve havacılık sanayii firmalarında ça-
lışan Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin 
profilleri araştırılarak meslektaşlarımızın çalışma 
şartları değerlendirilmelidir.

Odamıza üye olan Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendisleri ile iletişime geçilerek Odamızdan 
beklentileri ve sorunlarına çözüm oluşturulması 
konularında çalışma yapılmalı ve gerekli destek 
sağlanmalıdır.



eskisehirmmo eskisehirmmo eskisehirmmo eskisehir mmo

tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 16

BİZDen BİRİ

MÜHENDİSLİK TEKNOLOjİYİ TOPLUMLA 
BULUŞTURAN ONURLU BİR MESLEKTİR

Babasından mühendislik mesleğin inceliklerini ve ülke kalkınmasındaki önemli rolünü dinle-
yerek büyüyen deneyimli Makina Mühendisi Zeki Ader,  meslek seçimine katkısı için babasına 
minnettar olduğunun anlattı. Her projenin planlanmasından ve yaşama geçirilmesinde büyük 
sorumluluklar üstlenen mühendislerin insan hayatını kolaylaştıran her üründe emeği ve alın teri 

olduğunu belirten Ader, bu mesleği seçmek isteyen gençlere ise altın değerinde öğütler verdi…

Kendinizden ve eğitim 
hayatınızdan söz eder misiniz?
05.07.1953 yılında Konya’da doğdum. Babamın kamu 
çalışanı olması nedeniyle hemen hemen her üç yılda 
bir tayini çıkardı o nedenle ilkokul 1. 2. sınıfları Mar-
din’ in Suriye sınırındaki Şenyurt Kasabası’nda Ata-
türk İlkokulu’nda, daha sonra Afyon Atatürk İlkokulu, 
ortaokulu Mersin Teyfik Sırrı Gür Lisesi’nde, lise öğ-
renimimi Konya Erkek Lisesi’nde tamamladım. Yük-
seköğrenimime Konya DMMA Makina Mühendisliği 
Bölümü’nde başladım ve 1977 yılında mezun oldum. 
Mesleğimiz; bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturan, 
insan odaklı ve sorumlulukları çok olan onurlu bir mes-
lek, bu nedenle makina mühendisi diplomasını aldığım 
gün, mesleğimizi en iyi şekilde temsil eden, mesleğimiz 
ve meslek alanlarımıza ilişkin yaptığı çalışmaları ya-
kından takip ettiğim meslek örgütüm olan Makina Mü-
hendisleri Odası’na üye oldum, meslek örgütüm benim 
hayatımın ikinci okuludur, oda yönetiminde, teknik ko-
misyonlarda görev alarak, odama destek olmaya çalış-
tım, inandığım son okulum olan MMO yönetimlerinde 
ve komisyonlarında görev almanın, oda çalışmalarına 
katkı koymanın mesleki bir sorumluluk olduğuna ina-
nıyorum.

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?
Lise çağlarınızda 16-17 yaşlarında doğal olarak mes-
lekleri analiz etme konusunda yeterli bilgi ve donanı-
ma sahip olamıyorsunuz, işin gerçeği öğretmenleriniz 
ve aileniz etken oluyor. Babam teknik bir insandı, sık 
sık işyerine giderdim,  işyerinde torna tezgahları, freze, 
matkap, metal dökümü için kupol ocağı ve daha bir-
çok tezgah ve aparatlar vardı, ben işlevleri konusunda 
soru sorardım ve babam bıkmadan usanmadan bana 
tek tek tezgahların işlevlerini anlatırdı, çok ilgiliydim 
bu nedenle bir gün beni torna tezgahının başına geçir-
di ve birlikte tornalama işlemi yaptık. Bu süreç belli 
aralıklarla devam etti, Konya Erkek Lisesi 3. sınıf fen 
kolunda okuyordum ve üniversite sınavlarına hazır-
lanıyordum, babam Cumhuriyetin yarattığı değerleri, 
kalkınmanın ve sanayileşmenin ne olduğunu bilen bir 
insandı ve adı da Mustafa Kemal’dir. Bir gün bana mes-
lek seçimi ile ilgili sorular sordu ve ardından, ülkemizin 
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kalkınmasında ve sanayileşmesinde mühendislerin 
rolünü anlatmaya başladı, anlatımlar belli aralık-
larla devam ediyordu, sonuçta bu anlatımlar beni 
çok etkiledi ve mühendislik mesleğini seçmemde en 
büyük payın babamın olduğunu söyleyebilirim. Ona 
minnettarım, Atatürk’ün ilke ve devrimlerini ödün-
süz savunan, bizleri bir yurtsever olarak yetiştiren, 
Cumhuriyet’in yetiştirdiği bir çınar sevgili babamın 
anılarına ve emeğine saygıyla, ışıklar içinde uyusun.

Meslek hayatınızda nerelerde çalıştınız,
 bu işler size neler kattı, öğretti?
Demiryollarına, lokomotiflere büyük bir ilgim vardı 
ve Eskişehir’in, demiryollarının en önemli üretim, 
eğitim ve destek kuruluşlarının bulunduğu demir-
yolları için simge bir kent olduğunu öğrendim, henüz 
yeni mezundum, fabrikayı gezmeye geldim, binlerce 
işçi ve teknik personelin çalıştığı, yüzlerce tezgahın 
olduğu hayal bile edemeyeceğim büyüklükte bir fab-
rikaydı. Tüm mühendislik disiplinlerini içinde ba-
rındıran ve bir mühendis için kendisini geliştirme 
adına ideal bir fabrikaydı. 1977 yılı Mayıs ayında iş 
başvurusu yaptım ve Haziran ayında Eskişehir Lo-
komotif ve Motor Sanayi’nde (ELMS) işe başladım. 

Yeni işe başlayanların, işe ve kuruma uyum sürecini 
hızlandırması ve kurumsal kültürün verilmesi adına 
benimle birlikte işe başlayan mühendis arkadaşlar-
la birlikte oryantasyona tabi tutulduk ve daha sonra 
beni Araştırma Tasarım Müdürlüğü’ne verdiler ve 
Motor Tasarım Grubu’nda Proje Mühendisi olarak 
göreve başladım. Araştırma Tasarım Grubu, kurum-
da üretilen her ürünün tasarımlarının yapıldığı, pro-
jelerinin çizildiği, teknik şartnamelerinin hazırlandı-
ğı bir anlamda kurumun beyniydi diyebileceğimiz bir 
birimdi. Bir mühendisin kendisini her anlamda ge-
liştirebileceği bir yer olan Araştırma Tasarım Birimi, 
mühendislik hayatıma çok şey kattı, birçok projede 
sorumluluklar üstlendim.
Genel görünümlerini sunduğum, dizel elektrik, dizel 
hidrolik, elektrikli lokomotiflerin, tasarım ve yerli-
leştirme çalışmalarında, bilgisayar destekli çizim ve 
ürün geliştirmede benim ve grupta birlikte çalıştığım 
arkadaşlarımın büyük emeği vardır. Ürettiğimiz lo-
komotifler halen demiryollarında, demir çelik fabri-
kalarında ve rafinerilerde faal olarak çalışmaktadır. 
Bu lokomotifleri gördüğüm her yerde duygulanırım 
ve ülkem ve emeği geçen mesai arkadaşlarım adına 
gurur duyarım.       

Çok fazla ayrıntıya girmeden çalışma hayatıma ilişkin 
kısa bilgiler vereceğim, çalıştığım birimin adı şirketleş-
tikten sonra (TÜLOMSAŞ) Ürün-Arge olarak değiştiril-
di, süreç içerisinde Ürün Arge’ de Mekanik Proje Şefi, 
Mekanik Proje Teknik Uzmanı ve Çeken Araçlar Proje 
Müdürü olarak görev yaptım ve 16.06.2005 yılında ku-
rumdan ayrıldım. Daha sonraki süreçte kısmen özel sek-
tör ve kamuda çalışarak meslek hayatımı sürdürdüm. Ön-
celikle STF Savronik Firması’ndan Mek. Proje Uzmanı 
olarak göreve başladım, daha sonra Elektro Teknik, TÜ-

MAŞ ve Gülermak firmalarında Mek. Proje Sorumlusu 
olarak çalışma hayatımı sürdürdüm. Son olarak ESKİ 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müd. Yrd. görevle-
rinde bulundum. Çalışma hayatıma ilişkin daha çok şey 
yazmak isterdim, ancak şimdilik bu kadarı ile yetinmek 
isterim, uzun hikayeler sıkıcı olur. 

Gençlere bu mesleği önerir misiniz neden?
Ülkelerin kalkınmasında ve sanayileşmesinde mühen-
dislerin rolü büyüktür, mühendissiz bir sanayileşme ve 
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kalkınma düşünülemez o nedenle sanayileşmenin en te-
mel bileşeni mühendislerdir. Ülkemizdeki her projenin, 
her çalışmanın planlanmasından yaşama geçirilmesinde 
büyük sorumluluklar üstlenen mühendislerin insan haya-
tını kolaylaştıran her üründe emeği ve alın teri vardır. O 
nedenle üretimin temel unsuru olan mühendisler, teknik 
ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla, ülkemizin 
kalkınmasında vazgeçilmez bir yere sahiptir. Bunun yanı 
sıra mesleğimiz, bilim ve teknolojiyi toplumla buluştu-
ran, insan odaklı ve sorumlulukları çok olan onurlu bir 
meslektir. İnsan hayatında her şey sevmekle başlar, başa-
rının sırrı da buradadır, elbette her meslek için bu geçer-
lidir. Belirttiğim konuları içleştirmiş olan tüm gençlere 
mühendislik mesleğini öneririm.  Bunun yanı sıra yeni 
mezun genç meslektaşlarıma önerilerim; mesleklerini 
sevmeleri, araştırma ve takım çalışmasına önem ver-
meleri, meslek etiğini çalışma hayatının odağına koy-
maları, meslek ve meslek alanlarımıza ilişkin gelişme-
leri ve teknolojiyi yakından izlemeleri, mesleğimizi 
kolaylaştıran programları ve aparatları kullanmayı öğ-
renmeleri, hoşgörülü ve bilgi paylaşımını önemseme-
leri halinde meslek hayatında başarılı olacaklarına ina-
nıyorum. Bunun yanı sıra toplumsal duyarlılığa sahip 
olmaları ve meslek örgütlerine üye olarak çalışmalara 
katkı sunmalarının, toplumcu mühendis olmanın gere-
ği olduğunun bilinmesini isterim.

Aile ve iş hayatınız birlikte nasıl yürüdü, sizin için çalışma 
hayatının zorlukları oldu mu? 
Az gelişmiş bir ülkede yaşadığımız için, doğal olarak 
ülkenin genelinde var olan olumsuzluklar iş yerlerine 
yansıyor, özellikle kamuda bilgi, birikim ve deneyimin 
yerini, sisteme yakınlık, yönetimle olan ilişkiler belir-
lediği için yükselme şansınız olmuyor. Bir yığın hak-
sızlığa uğruyorsunuz, bedel ödüyorsunuz, bu uzun bir 
hikayedir o nedenle fazla ayrıntıya girmek istemiyo-
rum. Ama her şeye karşın bizler büyük bir yurtsever-

lik bilinci, bilgi ve birikimimizle işimizi en iyi şekilde 
yapmaya çalıştık, ülkemiz adına ürettiklerimiz ortada 
o nedenle bu ülkeye ve halkımıza olan borcumuzu 
ödediğimizi düşünüyorum. Çalıştığım diğer sektörler-
de de durum farklı değildi, çünkü azgelişmişlik bir bü-
tündür, meslek alanlarınız farklı da olsa insan dokusu 
fazla değişmiyor. 

İş yerinde yaşadığım olumsuzlukları bütünüyle eve ta-
şımazdım, aksi takdirde hayat çekilmez olurdu, eşimin 
dünyaya bakışı, olaylar karşısındaki tavrı ve direnci 
benden farklı değildi, yaşanılan tüm olumsuzlukları 
birlikte göğüsledik ve bedelini de birlikte ödedik. O 
nedenle eşim çalışma hayatımda en büyük desteğim 
ve güç aldığım kaynak olmuştur. Eşim makine ressa-
mıdır, iş yerinde tanıştık, bir kız evladımız var.     

Son sözleriniz…
Bu sözlerim ve önerilerim, ülkeyi yönetenlere ve bun-
dan sonra yönetecek olanlara; 

Ülkemizin yalnızca ithal ettiği teknoloji ile üretim 
yapan bir ülke konumundan öte, aynı zamanda tasa-
rım yapan, ileri teknoloji ürünleri üretme yeteneğine 
sahip, istihdam odaklı bir kalkınma modeline ivedi-
likle yönlenmelidirler. Ülkemizin kaynakları, yetiş-
miş insan gücü, yaratıcı yeteneğimiz ve teknolojiyi 
kullanma potansiyeli gelişmiş ülkelerin çok gerisin-
de değildir. Önemli olan bu büyük  potansiyeli doğru 
değerlendirme iradesini ve yeteneğini ortaya koymak 
ve hayata geçirmektir.  Umarım, karar verici konum-
da olanlar kurumların bugünkü çöküşünün ve yaşa-
nılan tüm olumsuzlukların nedenlerini sorgularlar ve 
Cumhuriyet’in o zor koşullarında onca yoksulluk için-
de kendi öz kaynaklarımızla nelerin yapıldığını bir kez 
daha anımsama fırsatı bulurlar. 
En içten sevgi ve saygılarımla

Çalışmaktan onur duyduğum ve mühendislik adına çok şey öğrendiğim Cer Atölye-
sinin tarihçesinden kısaca bahsetmek isterim ;

Demiryollarının ve Cumhuriyetin ilk tesislerinden olan Eskişehir Cer Atölye-
sinin  hikayesi 1894’ lü yıllara dayanır, Almanlar tarafından yapımına başla-
nan Anadolu – Bağdat Demiryolu Hattının Eskişehir’ den geçmesi nedeniy-

le, buharlı lokomotiflerin ve vagonların bakım ve onarımlarını yapmak amacı ile 
Almanlar tarafından Eskişehir’de Anadolu-Osmanlı Kumpanyası adı verilen küçük 
bir atölye kurulur. 1919 yılında Anadolu işgali sırasında İngilizlerin eline geçen 
Anadolu-Osmanlı Kumpanyası 20 Mart 1920’ de Kuvayı-Milliye tarafından geri alı-
nır ve Eskişehir Cer Atölyesi adını alan bu küçük atölyede İsmet İNÖNÜ tarafından 
yaptırılan top kamaları Sakarya Savaşında kullanılır.
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Eskişehir Cer Atölyesi.Yıl 1923 

  Eskişehir Cer Atölyesi 1924 yılında Demiryolla-
rına bağlanır ve Demiryollarının gereksinimlerini 
karşılayabilmek için büyük bir seferberlik başlatılır,  
birçok makine parçasının yanı sıra kesici takımların 
imalatları gerçekleştirilir, yetişmiş insan gücünü sü-
rekli kılmak için 1940 yıllarda Çırak Sanat Okulu ve 
yine ülkemizin ilk kaynak evi o yıllarda Cer Atölye-
si içinde açılır ve Türkiye’ nin ilk kaynak ustaları bu 
okuldan yetişir. 1946 yılında artık atölyeden büyük 
bir fabrikaya dönüşen cer atölyesinde üretimin art-
ması ile birlikte kurulan kuvvet santrali Eskişehir’ in 
bir bölümünün elektrik gereksinimini karşılar.          

Türkiye’ de hep ilkleri üretmenin onurunu taşıyan 
Cer Atölyesi bu kez, Ankara Gençlik Parkı  için her 
şeyi ile yerli olan “MEHMETÇİK” ve “EFE” isimli 
20km/saat hız ve 35 ton yük kapasiteli iki küçük bu-
harlı lokomotifin üretimini gerçekleştirir. 
Eskişehir Cer Atölyesi artık büyük hedeflerin peşin-
dedir ve yapılan yeni yatırımlarla tezgah ve tesis ka-
pasitesini genişleterek 1958 yılında  Eskişehir 
Demiryolu Fabrikası adını alır ve  hemen ardın-
dan , Türk mühendis ve işçilerinin  onur  anıtı 
olan  1915 beygir gücünde, 97 ton ağırlığında, 70 
km/h hız yapabilen ilk Türk buharlı lokomotifi 
“KARAKURT”  un üretimi gerçekleştirilir.                                              
1958  

Eskişehir Cer Atölyesinde Top 
Kamalarının  Üretimi, Yıl 1919 
 20 Temmuz 1920’ de Yunanlıların 
eline geçen Atölye, 2 Eylül 1922’ 
de tekrar alınır ve Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ ün “Asıl savaş şimdi 
başlıyor bu savaş iktisadi savaştır” 
özdeyişiyle birlikte,   demiryolların-
da büyük bir atılım başlar ve 1923 
yılında 800 m2 kapalı alana ulaşan 
Cer Atölyesi hızla gelişir, Köprü, 
Demiryolu Makası, Kantar, Loko-
motif ve Vagonların bakım ve onarı-
mı için birimler kurulur.  
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1915 Beygir Gücünde, 97 Ton ağırlı-
ğında 70 km/saat hız yapabilen ilk  
Türk Buharlı Lokomotifi 
Ve  DEVRİM ..
16 Haziran 1961 tarihinde başlayan 
ve 29 Ekim 1961’de sona eren  Dev-
rim Otomobilinin serüveni, yazılı ve 
görsel basında çok yer aldı ve bu konu 
çok işlendi bu nedenle ben burada 
ayrıntıya girmeyeceğim. Ancak, Tür-
kiye’ de otomobil üretilemez diyen 
anlayışa inat  23 onurlu, yürekli, yurt-
sever mühendis ve işçimizin  4 aylık 
gibi kısa bir sürede Eskişehir De-
miryolu Fabrikasında kendi bilgi ve 
birikimleriyle üretimini gerçekleştir-
dikleri adı DEVRİM  olan ve Türkiye 
için de bir Devrim niteliğinde olan bu 
başarı ne yazık ki bilinen nedenlerle 
engellendi. Bu aşamada bizlere düşen 
görev ; o alın terini su diye içen onur-
lu insanların anıları önünde saygıyla 
eğilmek ve anılarını Devrimle birlikte 
yaşatmak olmalıdır.  

Ürün-Arge Grubu olarak tümüyle tarafımızca tasarlanan ve projelendirilen ilk yerli DH 7000 ola-
rak nitelediğimiz Dizel Hidrolik Manevra Lokomotifi. Bu ürün Eskişehir Sanayi Odası tarafından 
açılan ve birçok firmanın katıldığı yarışmada ürün geliştirme ödülü almıştır.
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1961

“ D E V R İ M ” 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OTOMOBİLİN AĞIRLIĞI  1250 kg
MOTOR TİPİ    A4L 
MOTOR DEVRİ   3600 d/d
SİLİNDİR SAYISI   4 
SİLİNDİR ÇAPI   81 mm
GÜÇ     50 HP 
KARAKTERİSTİK   4 ZAMANLI, SU    
    SOĞUTMALI, 
    YANDAN SÜBAPLI,  
    BASINÇLI  
    YAĞLAMA. 
İMAL SÜRESİ   4,5 AY 
İMAL TARİHİ   1961 
İMAL YERİ    ESKİŞEHİR  
    DEMİRYOLU FAB. 
ÜRETİM SAYISI   4
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Bizim Köşe

»  Üyemiz Taner Oylukan’ın babası 03.01.2022 ta-
rihinde,
»  Üyemiz Bülent Mecik 21.01.2022 tarihinde,
»  Üyemiz Arif Arslan’ın babası 26.01.2022 tarihinde,
»  Üyemiz Gökhan Kaplan’ın babası 21.02.2022 
tarihinde,
» Üyemiz İsmail Melih Karasözen  
22.02.2022 tarihinde,

»  Üyemiz İbrahim Sonyürek’in babası 28.02.2022 
tarihinde,
»  Üyemiz Nasuh Özdöl’ün babası 28.02.2022 
 tarihinde, vefat etmiştir.

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

VEFAT

» Üyemiz Özkan Aydın, Tuğba Bali  ile 22.01.2022 tarihinde, Evlendiler.
Çiftlere mutluluklar dileriz.

DOĞUM »  Üyemiz Mesut Topçuoğlu’nun  12.01.2022 tarihinde bir oğlu oldu.  
Ali Çınar’a mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

  

HASTALIK

» Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Serkan Çakan’ın  07.01.2022 tarihinde ameliyat 
olmuştur.

» Şubemiz Teknik Görevli Vildan Ünlüoğlu’nun eşi Adnan Murat Ünlüoğlu 25.01.2022 
tarihinde ameliyat olmuştur.

»  Üyemiz Sinan Çetinköprülü’nün babası 01.02.2022 tarihinde Anjiyo olmuştur.
» Üyemiz Nevin Aydoğmuş’un eşi Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan 

Aydoğmuş 31.01.2022 ameliyat olmuştur.
» Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinin 12. ve 13. Dönem Yönetim Kurulu 

Sekreteri Neşet Aykanat’ın eşi 17.02.2022 tarihinde ameliyat olmuştur.

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

EVLİLİK

»   Üyemiz Melike Sert ALAGAÇ,  01.01.2022 tarihinde Alp 
Havacılık San. Tic. A.Ş. Mühendislik ve Tasarım Direktörlüğü 
Ar-Ge ve Projeler Liderliğine atanmıştır.
» Üyemiz Arif Gülşen, 01.01.2022 tarihinde Alp Havacılık San. 
Tic. A.Ş. İç Satınalma Müdürlüğüne atanmıştır.
» Üyemiz Ömer Arif Şahintürk,  01.01.2022 tarihinde Alp 
Havacılık San. Tic. A.Ş. Alt Sözleşmeler Müdürlüğü Fikstür 
Atölye Liderliğine  atanmıştır.
» Üyemiz Caner Çalışkan,  01.01.2022 tarihinde Alp Havacılık 
San. Tic. A.Ş. Üretim Geliştirme Liderliğine atanmıştır.
» Üyemiz Özgü Karalar,  01.01.2022 tarihinde Alp Havacılık 
San. Tic. A.Ş. Malzeme Yönetim Müdürlüğüne atanmıştır.
» Üyemiz Özgür Saylam, 01.01.2022 tarihinde Alp Havacılık 
San. Tic. A.Ş. İş Geliştirme Müdürlüğüne atanmıştır.

» Üyemiz Burak Ünal,  01.01.2022 tarihinde Alp Havacılık 
San. Tic. A.Ş. Mühendislik ve Tasarım Direktörlüğü Teknoloji 
Geliştirme Müdürlüğüne atanmıştır.
» Üyemiz Seda Özcan, 01.01.2022 tarihinde Alp Havacılık San. 
Tic. A.Ş. Program Yönetim Müdürlüğüne atanmıştır.
» Üyemiz İlhan Argın,  01.01.2022 tarihinde Alp Havacılık San. 
Tic. A.Ş. Kalite Yönetim Sistemler Direktörlüğü Kalite Yönetim 
Sistemleri Müdürlüğüne atanmıştır.
»Üyemiz Cevahir Orak, 01.01.2022 tarihinde Alp Havacılık San. 
Tic. A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğüne atanmıştır.
»Üyemiz Oğuz Yurtsever,  01.01.2022 tarihinde Alp Havacılık 
San. Tic. A.Ş. İhtiyaç Planlama Müdürlüğüne atanmıştır.
» Üyemiz Sıdıka Gözde Ünal,  01.01.2022 tarihinde Alp 
Havacılık San. Tic. A.Ş. Proje Yönetim Liderliğine atanmıştır.

ATAMA

yeni görevlerinde de başarılarının devamını dileriz. 
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