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ODAMIZIN 63’ÜNCÜ KURULUŞ 
YILI PLAKET TÖRENİ

ESKİŞEHİR’DE KURULMASINA 
KARAR VERİLMİŞ OLAN 

KÖMÜR YAKAN TERMİK SANTRAL 
KONUSUNDA ŞUBE GÖRÜŞÜMÜZ

ŞUBEMİZİN 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE 
SEÇİMLERİNE KATILMANIZI BEKLİYORUZ

GENEL KURUL

TARİH: 13 OCAK 2018   
SAAT: 14:00
YER: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı 
Kültür Merkezi Kırmızı Salon ArifiyeMh.
Sencer Sk.No:1 ESKİŞEHİR 

SEÇİMLER 

TARİH: 14 OCAK 2018 
SAAT: 09:00-17:00
YER: Dumlupınar İlkokulu
Hoşnudiye Mah. İstasyon Cad. No:23 
ESKİŞEHİR



TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 

12.  OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI 

ESKİŞEHİR ŞUBESİ 12.OLAĞAN GENEL KURULU (ÇOĞUNLUKLU)

•TARİH:

•SAAT:

•YER:

06 Ocak 2018 Cumartesi
14:00

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon
 Arifiye Mh.Sencer Sk.No:1 ESKİŞEHİR

•SEÇİM:

•SAAT:

•YER:

07 Ocak 2018 Pazar

09:00-17:00
Dumlupınar İlkokulu Hoşnudiye Mah. İstasyon Cad. No:23 ESKİŞEHİR

•TARİH:

•SAAT:

•YER:

13 Ocak 2018 Cumartesi
14:00

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon
 Arifiye Mh.Sencer Sk.No:1 ESKİŞEHİR

•SEÇİM:

•SAAT:

•YER:

14 Ocak 2018 Pazar

09:00-17:00

Dumlupınar İlkokulu Hoşnudiye Mah. İstasyon Cad. No:23 ESKİŞEHİR

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA

1- Yönetim Kurulu (7 asıl, 7 yedek)
2- Oda Genel Kurul Delegeleri (40 asıl, 40 yedek) 

ASKI:
Seçime katılacak üyelerimizin listeleri Şubemizde bulunan duyuru panosunda 30-31 Aralık 2017, 
1 Ocak 2018 tarihlerinde askıda kalacaktır. Listeye karşı yapılacak itirazlar yazılı olarak Şube Baş-
kanlığı aracılığıyla 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                                                                     

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
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Hakan ünal

Hakan ünal - Başkan
Metin UÇKUn- Başkan Vekili

atila TOMSUK - Sekreter
neşet aYKanaT - Sayman

Hakan ÖZTüRK - üye
Deniz ÖZCan DeMİRBaŞ- üye

Bülent aTaK- üye

atila TOMSUK

Deniz ÖZCan DeMİRBaŞ
K. levent GüleR

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 eslişehir 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.

tmmob
makina mühendisleri odası

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

tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

www.eskisehir.mmo.org.tr

Dergimizin Tümüne Web
Sitemizden Ulaşabilirsiniz

odamız bir tuş 
kadar uzakta

63 Yıllık Mühendis ve Makina
33 Yıllık Endüstri Mühendisliği
27 Yıllık Tesisat Mühendisliği
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MAKINA 2

SUnUM

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
HAKAN ÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı

İnsanoğlunun bugünlerde karşı karşıya olduğu en 
önemli tehdit nedir sorusuna verilen yanıtlardaki çe-
şitlilik çok can sıkıcı bir şekilde artmaya devam ediyor. 

Sorunun yanıtı değil de sorunun kendisi hakkında düşün-
mek daha önemli gibi görünüyor. Sadece ülkemizde de-
ğil tüm dünya genelinde bir paradigma değişikliği olarak 
neler buna sebep oluyor diye sorgulamak istediğimizde; 
şunları sayabilir miyiz?
 Net tarafsızlığın yok edilmesi. Örneğin bağımsız 
gazetecilik ve haber alma özgürlüğünün ortadan kalkma-
sı. Ya da internet üzerinde yapılandırılan algoritmalar 
yoluyla insanların muhalif, sol, ilerici veya savaş karşıtı 
sitelerden uzaklaştırılması.
 Kamusal alanların özel şirketlere açılması yoluy-
la madencilik ve fosil yakıt endüstrisine doğanın ve insan 
hayatının kurban edilmesi. Çevresel düzenlemelerin yıkı-
larak eko sistemin çöküşünün hızlandırılması da olabilir 
bir başka sebep. 
 Ülkenin tüm demokrasisini çökerten ya da mu-
halefeti suç sayan iç güvenlik yasalarının seri üretim şek-
linde pompalanıyor olması, abartılı bir toplum polisliği ve 
partili mahkemeler kurmak da bir başka sebep olabilir. 
Tüm o fahiş vergileri ödeyen vatandaşların gözleri önünde 
yukarıda sayılan girişimlere kamu kaynaklarının saçılma-
sı, vergi cennetlerine transfer edilmesi de kimilerine göre 
olası bir sebeptir.
 Düşünen, eleştiren her akıl yukarıda saydıkları-
mıza bir başka madde ekleyebilir. 
 Ancak tüm bunlar insanoğlu denilen, gezegeni-
mizin tarihinde görülen en büyük yıkımın mimari olan 
canlı türünün kendi elleriyle yarattığı, bu güncel paradig-
manın bir çıkış noktası var.
 Bu yüzyılın bu kadar yıkıcı ve bu kadar hızlı bir 
şekilde doğa katline, bölgesel savaşlara, sömürüye ve eşit-
sizliğe sahne olması nedendir?
 Belki de en can sıkıcı tehlike, bir zamanlar anti 
militarist ve barışçıl söylemin gerçekliğe dayanması ve 
gerçekliğin garanti altına alınması iken bunun sona erdi-
rilmesidir. Bir başka deyişle yalanları gerçeğe dönüştüren, 
toplumsal, cinsel, sınıfsal, ırksal ayrımcılıkların yapılma-
sını destekleyen mahkemelerin, akademik personellerin, 
yasama organlarının, kültürel organizasyonların ve basın 
kurumlarının marjinalleştirilmesi ve tahrip edilmesidir. 
Çünkü bu uygarlık kavramına bir suikast gibidir aslında.
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de 
mevcut iktidar partileri kurumsal totalitarizmin son aşa-
masını temsil etmekteler.
 Yağma ve zulüm KALICI YALANLAR ile geçer-
lilik kazanır. Bu politik yalanlar gerçekleri ortadan kal-
dırmak için kurgulanmamıştı. Politikacıların kurguladığı 
bu kalıcı yalanlar sürekli olarak gerçekleri saptırmanın, 
üzerini örtmenin farklı bir yolu olarak ve hatta politik bir 
başarı hikayesi olarak sunulmaktadır.

 Sürekli olarak tekrarlanan yalanlar gerçeklerle 
sınırlı değildir. Onu reddeden ezici kanıt karşısında bile 
devam ettiriliyor. Gerçeğin dilinden konuşanlara ise “ya-
lancı”, “hain” veya “sahte gazeteci” gibi yaftalar yapıştırılı-
yor.
 Gerçek ne kadar şeffaf olursa olsun, kalıcı ya-
lanlarla meşgul olan toplumsal hayat bir psikoza sürük-
leniyor. Toplumların yeniden barışın ve çağdaşlaşmanın 
yonula girebilmesinin en temel ve öncelikli koşulu ger-
çekliğin dilini yaşatmak olsa gerek. Yakın ve uzak gelece-
ğimizde; adına sivil toplum denilen, savaş karşıtı, barışçıl, 
eşitlikçi, kamusal ve demokratik kuruluşların, örgütlen-
melerin varlıklarını sürdürmesi gerçekliğin en önemli si-
gortası olacak görünüyor.
 Meslek hayatımızda ne kadar başarılı olursak 
olalım, hangi köşeleri tutarsak tutalım, hangi yüksek mev-
kilere ulaşırsak ulaşalım dünyaya ve insanoğlunun gele-
ceğine gerçek bir katkı sunma imkanına sahip değilsek, 
sosyal hayatımızda parasal değil de gerçek bir değer üre-
temezsek mutluluğun gerçekliğine de ulaşamayacağımız 
kesindir. 
 Şubemizin yöneticileri olarak bizler, bizlere des-
tek veren tüm üyelerimiz ile birlikte KALICI YALAN-
LARIN karşısında “Gerçekliğin Diliyle” bilimi ve tekniği 
halkın ve doğanın yararına kullanmak için örgütlendik. 
 Temsil ettiği üyeleri tarafından böylesi önemli 
bir görev için yetkilendirilmiş bir meslektaşınız olmak ha-
yatımızdaki tüm diğer başarıların ötesinde bir gurur kay-
nağı olmuştur. Bu vizyonu geleceğe taşımak da bizlerin bir 
diğer hayati görevidir.
 Şubemizin 11’inci çalışma döneminin yönetici-
leri olarak yeni bir dönemin başlangıcına erişmiş olduk. 
Bizlere bu onurlu görevi veren veya vermek istemese de 
genel kurullarımıza gelip tercih kullanan, aidatlarını dü-
zenli olarak ödeyen tüm üyelerimize saygı ve teşekkürle-
rimizi sunarız.
 Gerçekliğin diliyle yazılmış bir sonraki bülteni-
mizde buluşmak üzere, tüm üyelerimizi 13/14 Ocak 2018 
tarihlerinde yapacağımız Genel Kurulumuza katılmaya 
çağırıyoruz.

Seni boydan boya sevmişim,
Ta Kars’a kadar Edirne’den.

Toprağını, taşını, dağlarını
Fırsat buldukça ovmuşum.

Sen vatanımsın, ekmeğimsin
Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca.

Sevdasın ciğerlerimde parça parça
Turgut Uyar
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MAKINA 3

İÇİNDEKİLER
4

İÇİnDeKİleR

13

23

25

33

35 36

eğitimlerimiz

öğrenci üyelerimizle 
meslek sohbeti8

şubemizin 4. danışma
kurulu topantısı
gerçekleştirildi15

geleneksel gecemiz
kütahya’da kutlandı15

iş sağlığı ve güvenliği 
açısından işveren ve
isg profesyonellerinin
sorumlulukları

19
ıX. endüstri ve işletme
mühendisliği kurultayı
istanbul’da 
gerçekleştirildi

27

28 vıı. bakım teknolojileri
kongresi ve sergisi
denizli’de 
gerçekleştirildi

33 mühendis, mimar ve 
şehir plancıları için
2018 yılı asgari 
ücreti belirlendi

34 filistin halkıyla 
dayanışma

40 bizim köşe
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MAKINA 4

eĞİTİMleR

EĞİTİMLERİMİZ

MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİMİZ

Meslek İçi Eğitim Merkezimizin etkinlikleri 
şube çalışma dönemimizin son bölümünde de 
devam etti. Üyelerimizin uzmanlık alanlarını 

belgelemeye yönelik olarak gerçekleştirilen “Asansör 
Yetkili Servis Teknik Sorumlusu” kursuna 12 üyemiz, 
“Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalga-
za Dönüşümü Kursu”na 10 üyemiz katıldı. Bilirkişilik 
temel eğitimlerine üyelerimiz ve diğer mühendislik 
branşlarından 46 kişi katıldı. 

 Teknik personel yetkilendirme eğitim prog-
ramlarımız kapsamında  “Sanayi Tipi Kazanların İşlet-

mesinde Yardımcı Personel Yetiştirme Kursu”, “Sepetli 
Hidrolik Platform Kullanma Eğitimi düzenlendi. Eği-
timlere katılan 46 personele katılım belgeleri verildi.
      
 Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesle-
ki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan 
tebliğlerde belirtilen mesleklerde çalışacak kişilere 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi belgelendirmek ka-
zandırmak amacıyla MYK Sınavları düzenlendi. Köp-
rülü Vinç Operatörü (Seviye 3) kursuna katılan 19 per-
sonelin belgelendirilmesi sağlandı.

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Temel Bilirkişilik 
Kursu  

Altan Fahri GÜLER (Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi) 

R. Erhan KUTLU (Makina 
Mühendisi)

17-20 
Kasım  2017

Afyonkarahisar 
İl Temsilciliği 24

Temel Bilirkişilik 
Kursu  

Barış TORAMAN (Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi)

R. Erhan KUTLU (Makina 
Mühendisi)

27-30 
Kasım  2017 Eskişehir 22

Asansör Yetkili 
Servis Teknik 

Sorumlusu Kursu 

İbrahim KÜÇÜKAÇIL 
(Makina Mühendisi) Hasan 

AKTAŞ (Elektrik-Elektronik 
Mühendisi)

11-14 Aralık 
2017 Eskişehir 12

Endüstriyel ve 
Büyük Tüketimli 

Tesislerin 
Doğalgaza 

Dönüşümü Kursu 

Tayfun PINAR 

(Makina Mühendisi)
14-17 Aralık 

2017 Eskişehir 10

Temel Bilirkişilik Kursu / 20-27 Kasım 2017

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi  
11-14 Aralık 2017
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MAKINA 5

eĞİTİMleR

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

15UY0205-3/00 
Köprülü Vinç 

Operatörü (Seviye 3)

Abdullah Özcan 
BAYRAKCI 

(Makina Mühendisi)

07-08 Kasım 
2017

Simgetek  İnşaat 
ve Sanayi A.Ş.  10

15UY0205-3/00 
Köprülü Vinç 

Operatörü (Seviye 3)

Abdullah Özcan 
BAYRAKCI 

(Makina Mühendisi)

10-11 Kasım  
2017

Tekfen İnşaat ve 
Tesisat A.Ş.           9

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Sanayi Tipi 
Kazanların 

İşletmesinde Yardımcı 
Personel Yetiştirme 

Kursu    

Mesut Sadık 
YURTMAN 

(Makina Mühendisi)
20-27 Kasım 

2017

Eti Maden 
İşletmeleri 

Genel 
Müdürlüğü 
Kırka Bor 

İşletme 
Müdürlüğü 

22

Sepetli Hidrolik 
Platform Kullanma 

Eğitimi 
Bünyamin BALÇIK 
(Makina Mühendisi)

11-14 Aralık 
2017

Tekfen İnşaat ve 
Tesisat A.Ş. 24

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAVLARI 

 MYK Kapsamında Köprülü Vinç Sınavı / 07-08 Kasım 2017 MYK Kapsamında Köprülü Vinç Sınavı /10-11 Kasım 2017

 Sanayi kazanları İşletmesinde Yardımcı Personel 
Yetiştirme Kursu/20-27 Kasım 2017  Sepetli Hidrolik Platform Kullanma Eğitimi /11-12 Aralık 2017
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BaSınDa BİZ
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BaSınDa BİZ



tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 8

ŞUBe’Den HaBeRleR

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI 
A.Ş.’YE TEKNİK GEZİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Öğrenci üyelerimizin imalat süreçlerini tanı-

malarına, mühendislerin çalışma ortamları-
nı görerek iş hayatına hazırlanırken nasıl bir 

mühendislik formasyonuna sahip olmaları gerektiği 
konularında fikir sahibi olmalarına destek olmak ama-
cıyla planladığımız teknik gezi programları kapsamın-
da, 1 Kasım 2017 tarihinde Türk Demirdöküm Fabri-
kaları A.Ş.’ye teknik gezi düzenlendi.

 Geziye Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve 
Anadolu Üniversitesi Makina ve Endüstri Mühen-
disliği Bölümü’nden 38 kişi katıldı. Teknik gezi öncesi 
Fabrika Müdür Yardımcısı Makina Mühendisi Ahmet 
Alkan tarafından fabrikayı tanıtan bir sunuş yapıldı. 
İmal edilen ürünler ve imalat teknolojileri hakkında 
bilgiler verildi. Daha sonra fabrika üretim hatları gezi-
lerek öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgi-
ler verildi.

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZLE MESLEK SOHBETİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Ana-

dolu Üniversitesi Makina ve Endüstri 
Mühendisliği bölümlerine yeni başlayan 

öğrenci üyelerimize makina ve endüstri mühen-
disliğini tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz mes-
lek sohbeti etkinliğimiz 4 Kasım 2017 tarihinde 
Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

 MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi Makina Mühendisi Nezihe Hane-
cioğlu Makina Mühendisiliği, MMO Eskişehir 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 
Bülent Atak da Endüstri Mühendisliği hakkında 
bilgiler verdi. Her iki mühendislik disiplinin ça-
lışma alanları, sektörlere göre çalışma hayatının 
mühendislerden beklentileri konularına değinil-
di. Öğrencilere üniversitedeki öğrenim süreçle-
rinde meslek hayatına hazırlanmaları için nasıl 
bir yol izlemeleri konusunda ipuçları verildi.



tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 9

ŞUBe’Den HaBeRleR

ODAMIZIN 63’ÜNCÜ KURULUŞ 
YILI PLAKET TÖRENİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 63’üncü Kuruluş Yılı Plaket Tö-
reni 03 Kasım 2017 tarihinde The Garden Davet Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Meslekte 40 ve 25’inci yılını tamamlayan üyelerimize, meslek hayatlarındaki 

emeklerinin anısına plaketleri ve beratları takdim edildi.

Tören Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şube Başkanı Hakan Ünal’ın açılış konuşma-
sıyla başladı. Hakan Ünal açılışta şöyle konuş-

tu: “63. yıl dönümünü kutladığımız örgütümüz on 
yıllardır. Dünyanın evrensel değerlerini tamamlayan, 
doğa ile ve ülke demokrasisi ile cumhuriyet ile halk-
tan yana tutumunu kararlı ve inatçı tavrı ile yıllardır 
savunmuştur. Örgütümüzün 63. yıl dönümünü kut-
larken bir yandan da siz değerli üyelerimizin yıllardır 

emek verdiği bu ülkede, iki anlamlı geceyi bir arada 
kutlamaktayız. 63 yıl dünya tarihinde bilim ve tekno-
lojinin, biz mühendislerin içinde bulunduğu doğayı, 
insanları geliştirmek için doğadan haktan yana değil, 
ancak ülkelerin ve belli sınıfların hegemonyasını güç-
lendirmek için kullandıkları bir dönemdeyiz. Bunun 
yanında mesleğimizi, bilimi ve teknolojiyi halktan 
yana kullanmak ve tavır almak için büyük bir çaba 
içerisinde. Biz bu mücadeleyi sürdürürken, geçen 25 
– 40 ve 50 yıl boyunca aslında bizlerinde savunduğu 
emeğiyle halkın ve bu ülkenin geleceği için bir şeyler 
üretmeye çalıştınız. 
 Hep birlikte, bilimi, sanayiyi ve demokrasiyi 
bu ülkede kalıcı bir hale getirmeye çalıştık. Yıllardır 
bunu söyleyip savunuyoruz. Bu yolda bizlerle birlik-
te çaba gösteren, bizlerle birlikte duran ve bu ülkeye 
bir şeyler katmak için elinden gelen her şeyi yapan 
sizler gibi emekten ve halktan yana, Demokrasiden, 
Cumhuriyet’ten yana olan siz değerli meslektaşlarım-
la bu kutsal görevi yapmak ve bu gün bu güzel geceyi 
yaşamak büyük bir onur. Burada bulunmak içinde na-
dir içinde bulunabileceğimiz, çok önemli bir topluluk 
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ve seçkin bir topluluktur. Mesleğimizin bu halkın ya-
rarına kullanılmasında emeği geçtiği için özellikle çok 
gurur duyulacak bir tablodur. Bizlere bu anlamda des-
tekleyen her meslektaşımıza ve onların yıllarca yanla-
rında duran değerli ailelerine bu güzel gecede mutlu 
bir vakit geçirmelerini ve daha nice 25- 40 ve 50 yıl 
boyunca ülkeye, halka hizmet etmelerini umuyorum.”
 Şube Başkanı Hakan Ünal’ın konuşmasın-
dan sonra Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Sekreteri Yunus Yener  şöyle konuştu:
 Sayın Büyüklerim,                      
 Eskişehir  Şubemizin Değerli Yöneticileri,
 Değerli Meslektaşlarım,
 64. yılına giren Odamızın kuruluşunda 902 
olan üye sayımız bugün 107 bindir. Öğrenci üye sayı-
mız da 23 bine ulaşmıştır.
 Türkiye genelinde 18 Şubemiz, 98 İl-İlçe 
Temsilciliğimiz, 7 Mesleki Denetim Büromuz, 1.500’ü 
aşan işyeri temsilciliğimiz, 116 noktada aynı anda 
3.150 üyemize hizmet veren Meslek İçi Eğitim Mer-
kezlerimiz, 9 ayrı uygulamalı eğitim merkezimiz, ak-
redite onaylanmış kuruluşlarımız, 823 çalışanımız; 
ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz onlarca 
kongre, kurultay, sempozyum; binlerce kurs, seminer, 
söyleşi, panel etkinlikleri 
ile büyük bir örgütlülüğe 
ulaşmış durumdayız.
 Odamız, kamusal 
sorumlulukla yürüttü-
ğümüz mesleki denetim, 
periyodik kontrol ve diğer 
mesleki etkinlikler ile ka-
muoyunda saygın bir ko-
numa ulaşmış ve üst Bir-
liğimiz Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği-
TMMOB’nin en büyük 
Odası haline gelmiştir.  
 Odamızın ulaştığı düzey, örgütlü üyelerimizin 
katkıları ile üyelerimizin meslek alanlarındaki çalış-
malarının Oda çalışmaları ile kaynaştırılmasına da-
yanmaktadır.
 Ulaştığımız Oda yapısı ve mesleki hizmet dü-
zeyinden dolayı bütün emeği geçenler olarak gurur 
duyabiliriz.
Odamız mevcut gücünü ve mesleki-sosyal birliğini, 
içinde bulunduğumuz güç dönemde üyelerinin kat-
kılarıyla korumak ve geliştirmek durumundadır. Mü-
hendisliğin, bilimin, tekniğin bağımsız yolunda, kamu, 
toplum ve meslektaş çıkarlarını esas alarak, ülkemize 
ve halkımıza karşı sorumluluklarımızı bundan sonra 
da yerine getirmek durumundayız.  
 Sayın Büyüklerim, Değerli Meslektaşlarım,
Odalarımızın kamu tüzel kişiliği yapısı, meslek uygu-
lama-hizmet alanlarımız, mesleki denetim yetkileri-
miz ve genel olarak mühendislik, bugün birçok güç-
lükle karşı karşıyadır.
 Zira meslek uygulama-hizmet alanlarımız 
daraltılmakta, mesleki denetim yetkilerimiz sınırlan-

makta, üyeler ile Odalarımız arasındaki ilişkiyi kopar-
maya yönelik düzenlemeler yapılmakta, TMMOB ve 
Odalarımızın kamu kurumu niteliğindeki Anayasal 
özerk meslek kuruluşu olma özelliği yok edilmek ve 
Bakanlık bürokrasilerinin hiyerarşik vesayeti altına 
alınmak istenmektedir. Odalarımız ve TMMOB, Ana-
yasaya ve kuruluş yasamıza aykırı olarak, birinci dere-
ceden sorumlu olduğumuz kamusal mesleki sürecin 
dışına itilmeye çalışılmaktadır.

 Bilimsel mesleğimiz olan 
mühendislik; ülkemizin içine 
girdiği sanayisizleşme süre-
cinin, özelleştirmelerin, fa-
son-taşeron üretimin, güven-
cesiz çalışma koşullarının, 
mühendislik eğitimindeki ni-
telik aşınmasının ve işsizliğin 
etkileri ile yüz yüzedir.
 Mühendisliğin değersiz-
leştirilmesi öyle bir noktaya 
gelmiştir ki, ücretli çalışan 
üyelerimize yönelik önemli 
kazanımlarımızdan biri olan, 
Sosyal Güvenlik Kurumu ile 

TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır yapılan mühendis, 
mimar, şehir plancısı asgari ücret belirlemesine dair 
protokol, işveren/sermaye kesimi lehine feshedilmiş-
tir.
 Kısaca değindiğimiz bu değişiklikler, meslek 
alanlarımızı piyasa-rant çıkarları eksenli yozlaştırma-
ya ve meslek örgütlerini işlevsizleştirmeye yöneliktir; 
kamuyu, toplumu ve çevreyi ilgilendiren birçok yönü 
bulunmaktadır. 
 İşte bütün bu nedenlerden ötürü örgütlülü-
ğümüzü ve meslek alanlarımızı koruma ve genişletme 
mücadelesi vermek ve geleceğe taşımak, hepimizin bi-
rincil görevidir.
 Sayın Meslektaşlarım,
 Cumhuriyetin 94. yılında mühendislikle bir-
likte ülkemiz ve halkımız da birçok güçlükle karşı kar-
şıyadır. Bildiğimiz üzere Cumhuriyet, laiklik, demok-
rasi değerleri aşındırılmaktadır. Sanayi, tarım, çalışma 
yaşamı ve genel toplumsal durum oldukça sorunludur. 
Toplumsal muhalefet üzerinde baskılar ve antidemok-
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ratik uygulamalar söz konusudur.  İçinde yer aldığımız 
bölge, emperyalizm tarafından yıkıcı savaşlara, etnik 
ve mezhepçi parçalanmalara, halklar düşmanlığa yön-
lendirilmektedir.
 Sanayisizleşmeye, özelleştirmelere, plansız-
lığa, fason üretim ve taşeron çalışmaya, iş cinayetleri-
ne, kamu idari yapısındaki liberal, otoriter ve laikliği 
dışlayan dönüşümlere karşı çıkmaya; kamu mülkiyeti, 
kamu işletmeciliği, kamusal hizmet, kamusal denetim 
ve TMMOB’nin özerk, demokratik yapısının korun-
masından yana tutumumuzu devam ettirmeye kararlı 
olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz adına belirt-
mek isterim.  
 Sayın Meslektaşlarım,
 Bugün burada, emeğin, mesleğin, geçmişin ve 
deneyimin takdir edilip hep birlikte onurlandırıldığı 
geleneksel plaket töreni dolayısıyla buluştuk. Aranız-
da, geride bıraktığımız 63 yıllık tarihe tanıklık eden, 

yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman 
ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 25. 
yıl, 40. yıl,  50. yıl ödülünü alacaklar var. Bütün ağa-
beylerimiz ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı 
yürekten kutluyor, sizleri var gücümüzle alkışlıyoruz.  
Bu anlamlı gece dolayısıyla, daha güçlü bir Oda, daha 
güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bö-
lüşen, huzur ve refah içindeki bir Türkiye yürüyüşü-
müzde hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler 
sunuyorum.
 Konuşmalardan sonra meslekte 25 ve 40 yı-
lını dolduran üyelere plaket takdim edildi. Ayrıca tö-
renin ikramlarına  katkısı olan Arıkan Kriko Ve Mak. 
San. Tic. A.Ş. firması adına Ahmet Arıkan’a da teşekkür 
plaketi takdim edildi. Tören konuklara verile kokteyl ile 
son buldu.

ŞUBe’Den HaBeRleR

40. YIL PLAKETİ ALAN ÜYELERİMİZ

NO SİCİLNO ADI SOYADI
1 13641 MAHMUT KOCAKÖSE
2 13741 FUAT AKSOYLU
3 13745 LÜTFİ DURAL
4 13782 AHMET BURUL
5 13820 MUHARREM BİNGÜL
6 13891 MEHMET ZEKİ ADER
7 14058 ÜNAL GÜLLER
8 14066 AHMET DADAK
9 14204 RECEP ALTINIŞIK
10 14503 ALİ İHSAN KARAMANLI
11 14515 YAVUZ BERKİL
12 14583 VEYSEL İDRİS ÜLKÜSAYAR
13 14660 CEMALEDDİN PEKTAŞ
14 14663 MEHMET ESER
15 15007 MÜSEVVER TUNCA
16 15015 İSMAİL URGANCI
17 15080 MUSTAFA CAN
18 15152 HASAN KÖSE
19 15173 MEHMET ORHAN ÖZEN
20 15346 CENAP ÇORAL
21 15434 RIZA ERHAN KUTLU
22 15678 SABAHATTİN TEKİN
23 16087 MESUT TÖRKAN
24 18801 RAHİM OVACI
25 23522 MUAMMER ÖREN
26 42747 MÜNİR ÜSTÜNDAĞ

 25. YIL PLAKETİ ALAN ÜYELERİMİZ

NO SİCİLNO ADI SOYADI
1 37681 FİKRET KAMİL ÇORBACI
2 37784 ÜMİT KARAGÖL
3 37906 RECEP BEYOĞLU
4 37979 MUSTAFA KUYUCU
5 38052 NİHAL UĞURLUBİLEK
6 38340 MEHMET TOLGA YILMAZ
7 38445 HAKAN AKAY
8 39345 GÜROL KANAY
9 39346 ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU
10 39946 SEZAİ BİRGİ
11 40415 ÜMİT ER
12 40645 ERKAN BURSALI
13 41549 HALİM SERT
14 41928 ÖZLEM IŞIKCI
15 43384 OKTAY PEHLEVAN
16 43661 NİHAL KARA
17 44207 DENİZ ÖZKARA
18 45058 ALİ DİNÇ
19 46842 HAKAN ÖZKARA
20 67950 MUZAFFER BİROL
21 85770 SEBAHATTİN TAYFUN KILIÇ
22 108159 FATİH ÇERÇİ
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MEKANİK TESİSATTA HİDROLİK 
DENGE VE BALANSLAMA SEMİNERİ

Makina Mühendisleri Odası Şube Yö-
netim Kurulu Yedek Üyemiz Esra 
Turan’ın oturum başkanlığı yaptığı ve 

Makina Mühendisi Hamit Mutlu’nun konuş-
macı olduğu seminere 18 üyemiz katıldı. 

Seminerde pompalar, merkezi sistem ve kombi 
sistemi arasındaki farklılıklar, yüksek yapılı bi-
naların tesisat gidiş su sıcaklıklarının ısı farkı-
nın değerleri,  Ford Otosan İnönü Fabrikasın-
daki sistemin revizesi ve iyileştirme aşamaları 
konuları ele alındı.

GRİ SU ARITIMI VE MEMBRAN 
TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ
Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği Eskişehir İl Temsilciliği ile 
Şubemizin ortaklaşa düzenledi-
ği “Gri Su Arıtımı ve Membran 
Teknolojileri” Semineri 13 Aralık 
2017 tarihinde Şubemizin Eğitim 
Salonunda gerçekleştirildi.  

Oturum başkanlığını,  Makina Mühen-
disi Ramazan Yazgan’ın yaptığı ve 
Çevre Yük. Müh. Serdar Gökşen’in 

konuşmacı olduğu seminere 12 kişi katıldı.  
Gökşen, dünya su rezervi, su kıtlığı ve neden-
leri, çözümleri, gri su, atık suların kodlanması, 
gri su arıtmada su değerleri, atık suyun arıt-
ma prosesine göre kullanım alanları, mebran 
teknolojileri  konu başlıklarında detaylı bilgi 
aktardı. Seminer sonunda oturum başkanı 
Ramazan Yazgan konuşmacıya teşekkür pla-
ketini takdim etti.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Eskişehir İl Temsilciliği’nin ve Şubemi-
zin ortaklaşa düzenlediği “Mekanik Tesisatta Hidrolik Denge ve Balansla-
ma” konulu seminer 22 Kasım 2017 tarihinde saat 14:00’da Şubemiz Eğitim 
Salonu’nda gerçekleştirildi.
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GELENEKSEL ODA GECEMİZ
Makina Mühendisleri Odası 63’üncü Kuruluş Yılı Geleneksel Gecesi The 

Garden Restaurant’ta 09 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Gecemize üyelerimiz ile birlikte   Makina Mü-
hendisleri Odası Genel Merkezini temsilen  Yö-
netim Kurulu Üyesi Vedat İrşi, CHP Milletve-

kili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet 
Ataç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimetullah Bur-
nak, ETO Başkanı Metin Güler, Şubemize bağlı Af-
yonkarahisar, Kütahya, 
Tavşanlı ve Bilecik  Tem-
silciliklerimizin Yürüt-
me Kurulları, TMMOB 
odalarının  ve sendika-
ların temsilcileri,basın 
mensupları katıldı.

 Gecenin açılış 
konuşmasını yapan Ma-
kina Mühendisleri Oda-
sı Şube Başkanı Hakan 
Ünal, tarihin akışının 
ülkemizde yoğun ve sar-
sıcı şekilde gerçekleşti-
ğini söyledi. Ünal, “Bu 
geceki birlikteliğimizin 
en önemli anlamı, yıllar-
dır vermekte olduğumuz 
mücadelenin onurunu, ülkemizin aydınlık geleceğine 
ulaşması için verdiğimiz sözlerin gerçekleştiğini ve 
böylesine önemli bir ideali nesiller boyu taşımak için 
gönüllü olan herkesin bu ülkede asla yalnız kalmadığı-
nı hatırlatacak olmasıdır” diye konuştu.

 Hakan Ünal geceye katılanlara seslenerek, 
şunları söyledi:  “Tıpkı 6 yıl önce hep birlikte sahip çık-
tığımız birliğimizi yarında savunmaya devam edeceği-
mizi söylemek için geldim. Bu önemli görevleri üstlen-

menin bir yurttaşlık görevi olduğunu bilen ve nesiller 
boyu sürdürmek için gönüllü olan laik, devrimci, Ata-
türkçü, kendi çıkarlarını ülkenin çıkarları önünde gör-
meyen genç meslektaşlarımızı asla yalnız bırakmaya-
cağımızı duyurmak için geldim. Yıllardır bizlere her 
türlü desteği verdiğiniz eşsiz dayanışma ruhuna vefa 
göstermek için geldim. Tek başına olduğumda ülkem-

deki tüm olumsuzluk-
ların karanlık bir gece 
gibi etrafımı sarmaya 
başladığı anda ‘Mer-
haba’ diyerek gülüm-
seyen dost bakışlarını-
zın aydınlığına geldim. 

 Kentimizin değerli 
basın mensupları: Her 
çağırdığımızda gelip, 
bizlerin sesini eğip 
bükmeden, kıvırıp içi-
ni boşaltmadan halka 
ulaştıran; emeğe, kişi 
ve kuruluşların de-
mokratik haklarına, 
insan haklarına saygılı 
gerçek gazeteci dost-

larımız, bu gece buraya sizlerle de dayanışma içinde 
olmak için geldim. Özgür ve bağımsız gazetecilerin 
olmadığı bir ülkede aydınlık bir gelecek olmaz demek 
için geldim.” 
 
 TEHLİKEYE SÜRÜKLENİYOR

 Başkan Ünal ayrıca soba dumanlarının kent 
üzerini kapladığını hatırlatarak kent sınırları içinde 
kurulacak Termik Santral konusuna da değindi. Hakan 
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Ünal konuyla ilgili şunları kaydetti: “Bugün kentimiz-
de, çocuklarımızın ve torunlarımızın soluyacağı hava, 
üzerinde koşacakları topraklar, bitkiler, hayvanlar bir 
büyük tehlikeye doğru sürükleniyor. Bu kentin en gü-
zel tarım ve hayvancılık alanlarına bir termik santral 
kuracaklar. Önümüzde ki faaliyet dönemi bu santralin 
kurulmasına hayır demek için davacı olan bugünkü yö-
netim kurulunun mücadelesini sürdüreceği bir dönem 
olacaktır. Sizleri Eskişehir’de kuruması planlanan Ter-
mik Santrale kaşı tepki vermeye ve kamuoyu oluştur-
maya çağırıyorum.”

 TERMİK SANTRAL EŞİTTİR ZEHİR VE KANSER

 Geceye katılan Tepebaşı Belediye Başkanı 
Ahmet Ataç da konuşmasında Termik Santral’den söz 
etti. Ataç, “Tepebaşı bölgesinde yapılacak olan Termik 
Santral ile ilgili de başkan Hakan Ünal ile aynı anlayış-
la hareket ettik. Ve buna devam edeceğiz. Sizler daha 
iyi biliyorsunuz, ben şöyle diyorum; ‘Termik santral 
eşittir kömür, eşittir zehir, eşittir kanser. Bunun başka 
formülü yok. Hep birlikte bu mücadeleyi yapacağız. Bu 
Termik Santrali Tepebaşı’nda yaptırmayacağız” ifade-
lerini kullandı.

 BAĞIMSIZLIĞA YÖNELEN GÖZLER VE ELLER VAR

 Gecede söz alan CHP Eskişehir Milletvekili 
Utku Çakırözer ise 10 Aralı’ın İnsan Hakları Günü ve 
Haftası olduğunu hatırlatarak sözlerine başladı. Utku 
Çakırözer, şunları kaydetti: “Makina mühendisleri ve 
diğer odalarımızın konuyla ilgisi var. Demokrasinin 
bu ülkede yerleşmesinde, hem kendi mesleklerinin de-
ğerini yücelterek, hem de insan haklarının ve insanca 
yaşamanın onurunu bu ülkede yücelterek bu mücade-
leyi veriyorlar. Bu nedenle odamızın bağımsızlıklarını 
koruması son derece önemli. Ülkemizde sizlerde göz-
lemliyorsunuz, bağımsızlığa yönelen gözler ve eller var, 
KHK’lar rejimi ile. Hepimizin yaşadığı sıkıntılardan 

TMMOB’de almak zorunda 
kalıyor. Umut ediyorum ki 
bu girişimler başarısız ola-
cak. Verdiğimiz, demokrasi, 
hukuk devleti mücadelesin-
de TMMOB bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonrada 
daha da artarak Türkiye’de 
demokrasinin yerleşmesine 
katkı sağlayacak. Ben emek-
leri için teşekkür ediyorum. 
Bu gönüllülükle yapılan bir 
çaba, Hakan Başkan’a ve yö-
netimindekilere teşekkür 
ediyorum.”

BU MÜCADELE GERİYE 
DÖNMEYECEK
Termik Santral konusunda 
Ankara’dan kötü haberleri 
olduğunu söyleyen Çakırözer 

konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ankara’dan konu-
yu takip eden biri olarak, bende iyi bir haber yok. Tam 
tersine rant uğruna Eskişehir’in feda edilmesi gibi, 
‘Alpu’da yapılacak’ deniliyor ama aslında Tepebaşı’nda 
yapılacak. Eskişehir’in göbeğinde yapılacak bu santral. 
Eskişehir’in ve bu şehrin havasının, tarımının, hayvan-
cılığının, sularının hepsinin feda edilmesi durumu var. 
Bu yüzden buna karşıyız. Ve bununda siyasi bir pozis-
yonu olmadığını vurgulamak isterim. Saadet Partisi, 
Büyük Birlik Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 
duyarlı kesimler, CHP’lisi ve inanıyorum ki daha bir-
çok kesim buna karşı çıkacak. Eskişehirliler karşı çı-
kacak, bu mücadelede de Hakan Ünal Başkanımıza ilk 
davayı açtıkları için minnetimi ifade etmek istiyorum. 
Bu mücadele geriye dönmeyecek. Umut ediyorum ki 
Eskişehirlilerin sağlığının lehinde sonuçlanacak.”

 Gecemizin gerçekleşmesine katkıda bulunan 
kurum ve kuruluşlara, firmalara  vermiş oldukları des-
teklerden dolayı teşekkür  plaketleri takdim edildi. 

 Gecenin sonunda “Makina Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şubesi Zeybek Ekibi” çalışmalarını bir 
gösteriyle konuklarımıza sundu.

ŞUBe’Den HaBeRleR
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GELENEKSEL GECEMİZ 
KÜTAHYA’DA KUTLANDI
Makina Mühendisleri Odası’nın  63. Kuruluş Yılı münasebetiyle Geleneksel 
Gecesi Kütahya İl Temsilciliği’nin organizasyonu ile  16 Aralık 2017 tarihinde 
Erbaylar Oteli’nde  yemekli plaket töreniyle gerçekleştirildi. 

Geceye, Eskişehir Şube Yönetim Kurulu, Kütahya 
İl Temsilciliği Yürütme Kurulu, Afyon İl Temsil-
ciliği Yürütme Kurulu, Tavşanlı İlçe Temsilcili-

ği Yürütme Kurulu, Mimarlar Odası Başkanı ve 80’nin 
üzerinde meslektaşımız ve eşleri katıldı. Etkinliğimiz sı-
rasıyla; Makina Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsil-
ciliği Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Alper Demiral, 
Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan 
Ünal’ın açılış konuşma-
larıyla başladı. Konuş-
maların ardından plaket 
törenine geçildi. Gecenin 
açılış konuşmasını ya-
pan Kütahya İl Temsil-
ciliği Yürütme Kurulu 
BaşkanıMehmet Alper 
Demiral konuşmasında 
“Oda gecemizde meslek-
te 25. 40. ve 50. yılı dol-
duran meslektaşlarımıza plaketlerini takdim edeceğiz. 
Meslektaşlarımızın meslekteki başarıları sadece kendi 
çalışmalarıyla değil, aynı zamanda ailelerinin de feda-
karlıkları  bulunmaktadır. Ben bu gecede kendilerine de 
temsilciliğimiz adına teşekkür ediyorum. Bundan 6 yıl 
önce Şube Başkanlığına Sayın Hakan Ünal adaylığını 

açıklamış ve oda üyelerimizin büyük takdiriyle göreve 
gelmiştir. Gece gündüz demeden sadece Eskişehir'de 
değil aynı zamanda Kütahya, Afyon, Bilecik ve Ankara 
Genel Merkezimizde çok büyük çalışmalarda bulun-
muştur. Bu suretçe Kütahyamıza kazandırdığı yeni hiz-
met yerimizle artık daha geniş eğitim salonumuz ve tek-
nik görevlilerimiz için daha geniş ve ferah çalışma alanı 

oluşmuştur. Kendisi artık yeni 
seçimlerde aday olmayacağını 
açıklayarak şube yönetimine 
yeni isimlerin gelmesine vesile 
olarak Makina Mühendisleri 
Odası ailemizin büyümesini 
amaçlamıştır. Kendisiyle bir-
likte çalıştığımız bizim için kısa 
süre içerisinde odamıza verdi-
ği hizmet ve emekler için şük-
ran ve minnetimizi Kütahya İl 
temsilciliği adına sunarız. Şube 
yönetimine aday olacak mes-

lektaşlarımıza başarılar dileriz” dedi. Meslekte 50.yı-
lını dolduran üyemiz Nurettin Özmal’a, meslekte 40. 
yılını dolduran Muhsin Çınar, Sait Dönmezoğlu, Halil 
Akkaş’a ve Meslekte 25. yılını dolduran, Ağah Ayğahoğ-
lu, Nimeti Kalaycı,ve Yaşar Yıldırım’a plaketleri takdim 
edildi.

ŞUBEMİZİN 4. DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şubemizin  4. Danışma Kurulu Toplantısı 12 Aralık 2017 tarihinde Büyük-
şehir Belediyesi Ergin Orbey Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda “Şube Faaliyetleri, Gelecek Dönem 
Şube Çalışma Programı,  Öneri ve Dilekler” gün-
dem maddeleri ele alındı. 

 Toplantıya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Şu-
bemize bağlı İl -İlçe Temsilcilikleri Yürütme Kurulu 
Üyeleri, Oda Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri, İşyeri 
Temsilcileri, Komisyon Üyeleri ve Teknik Görevliler ka-
tıldı. Danışma Kurulu Toplantısı Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Ünal’ın konuşmasıyla başladı. Hakan 
Ünal ülke ve şehir gündemi işe ilgili tespitlerini dile ge-
tirdi. Eskişehir’in gündeminde olan Alpu’da kurulması 
planlanan termik santralin kurulmaması için Şubemi-
zin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sonrasında  
Şube Sekreter Üyesi Atila Tomsuk, Makina Mühen-
disleri Odası Eskişehir Şubesi’nin  2016-2017 Çalışma 
Dönemi Faaliyet Raporunu sundu. Toplantı Danışma 

Kurulu Üyelerinin gelecek dönem çalışmalarına yönelik  
görüş ve önerilerinin alınmasıyla son buldu.
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ESKİŞEHİR’DE KURULMASINA 
KARAR VERİLMİŞ OLAN 

KÖMÜR YAKAN TERMİK SANTRAL 
KONUSUNDA ŞUBE GÖRÜŞÜMÜZ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi olarak, kapalı kapılar ardında yapılan 
ihaleye yapılacak itirazlar için tanınan yasal sü-

renin son günü olan 25 Ekim 2017 tarihinde Danıştay 
13.Hukuk Daire Başkanlığı’na yürütmenin durdurul-
ması için dava açmış bulunuyoruz.

 Bu itirazımızın gerekçelerini ilgili tüm taraf-
lara ve değerli Eskişehir halkına sunmak istiyoruz.
Makina Mühendisleri Odası başta sanayi olmak üze-
re tüm uzmanlık alanlarında, ülke, toplum, meslek ve 
meslektaş çıkarlarını gözeterek kapsamlı çalışmalar 
yapmaktadır. Odamız bu çalışmalarını bilimin ve tek-
niğin rehberliğinde yapmakta, çalışmalarına siyasi 
ekonomik veya kişisel çıkarların etkilemesine asla izin 
vermemektedir.

 İlki 2010 yılında yayımlanan Türkiye’de Ter-
mik Santraller Raporu, uzun yıllar bu alanda değerli 
bir kaynak olmuştur. 2010 yılından bu yana iki yılda 
bir ve her defasında daha zengin bir içerikle yayımla-
nan Türkiye Enerji Görünümü Sunum ve Raporları, 
sektör için önemli bir başvuru kaynak olagelmiştir.

 Kısacası odamız Türkiye ve Dünyadaki Ter-
mik Santrallerin ve Enerji yönetiminin teknik, çevre-

sel, ekonomik ve sosyal olarak tüm yönleriyle ilgili yıl-
lardır raporlar üretmekte olan, bünyesinde ülkenin en 
önemli uzmanlarını bulunduran bir kurumdur. 

 İtirazımızın en büyük öncelikli gerekçesi bu 
ihalenin toplumdan gizlenerek yapılmış olmasıdır. Si-
yasi iktidar ihalenin finansal, çevresel ve teknik boyu-
tunu bizlerle ve toplumla şeffaf bir şekilde paylaşma-
dan ve bilimsel ve teknik olarak tartışmaya açmadan 
bu ihaleyi bitirmiştir. Son zamanlarda da sadece kendi 
yandaşlarıyla, halkımıza hediyeler dağıtarak bir algı 
oluşturmaya çalışmaktadır. Siyasi iktidar kendisine 
muhalefet eden tüm kesimleri yok saymaktadır.

 Bizler konunun tüm yönlerini defalarca araş-
tırmış ve bu konuda en tarafsız ve bilimsel raporları 
üretmiş bir kurum olarak Termik Santral Kurulumla-
rına körü körüne, sırf muhalefet olsun diye itiraz etmiş 
değiliz.

 Son zamanlarda yapılan tek yönlü algı yöne-
timi operasyonunda gözlemleyebildiğimiz kadarıyla; 
bölge halkına santral kurulumunun sadece olumlu 
yönleri aktarılmakta ve gelecek ile ilgili pespembe bir 
tablo çizilmektedir. Bizler için, bilimi ve teknolojiyi 
halkın yararına kullanmak üzere faaliyet yürüten olan 
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bir kurum olarak konunun riskli ve olumsuz yönleri-
nin ne kadar hayati ve geri dönülmez olduğunu tüm 
halkımıza anlatmak bir yurttaşlık hakkımız ve sorum-
luluğumuzdur.

 Öncelikle konuyla ilgili bazı gerçekleri objek-
tif olarak belirtmek gerekirse;

 Birincil enerji arzı içinde fosil yakıtların payı, 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yüksektir ve son 
yıllarda %87’ye ulaşmıştır. Büyük çoğunluğu fosil ya-
kıta dayalı olan ülkemizdeki termik santrallerin 2016 
sonu itibarıyla elektrik üretimindeki payı, kurulu güç-
te %57,6, üretimde %67’dir. Türkiye elektrik üretimin-
de termik santrallerin ve fosil yakıtların ağırlığı, kayda 
değer bir süre daha hissedilecektir.

 Kömür, halen dünya elektrik üretiminin %40’ın-
dan fazlasını karşılamakta ve gelecekte de enerji gü-
venliği yönünden önemli bir katkı koymayı sürdürme-
si beklenmektedir.

 Konunun ülkemiz için önemi, Dünyadaki pek 
çok ülkeden farklı olarak çok daha büyüktür.

 Çünkü ülkemiz yüklü miktarda dış borcu olan, 
her sene ciddi miktarda dış ticaret açığı veren, geçtiği-
miz yıllarda fosil yakıt enerji hammaddeleri ithalatına 
yılda yaklaşık 60 milyar dolar ödeyen ve enerji ithala-
tının dış açığın en büyük sorumlusu gösterildiği bir ül-
kedir. Ayrıca elektrik üretiminin dışa bağlı olmasının 
sonuçlarından biri olan doğal gaz ithalatının ülkemizi 
ne kadar büyük bir bağımlılığa mahkûm ettiği de ma-
lumumuzdur. 1000 metreküp fiyatı 500 USD’a kadar 
yükselen doğal gazda, sınırlı sayıda kaynağa bağımlı-
lık; siyasi çatışma ve gerilimlerin yaygınlaştığı günü-
müz koşullarında, ülkeyi arz sıkıntıları ile karsı karsıya 
bırakabilir. 

 Elektrik üretimi kaynaklı dış açığın bir diğer 
unsuru da son yıllarda hızla artan ithal kömür kullanı-
mıdır. Yerli kömür bunun önemli bir alternatifidir.
Tüm bu ulusal gereksinimler raporlarımızda yıllardır 
belirtilmiştir. 

 Ancak konunun tek yönünün bunlar olmadığı 
tüm halkımız tarafından bilinmelidir:  

 Türkiye, büyük bölümü düşük kalorifik de-
ğerli, kül ve su oranı yüksek olan nitelik olarak düşük 
nitelikte ama nicelik olarak kayda değer bir linyit po-
tansiyeline sahiptir ve bu potansiyelin, daha da art-
ma olasılığı da yüksektir. Linyit kaynaklarının büyük 
bolumü Kangal’dan güneye önce Afşin-Elbistan’a, 
sonra Adana-Tufanbeyli’ye uzanan, oradan Konya-
Karapınar, Afyon-Dinar ve Eskişehir’e kıvrılan bir yay 
üzerindedir. Son yıllarda yürütülen kömür arama ve 
rezerv geliştirme çalışmaları sonucunda önemli bir 
kaynak artışı sağlanabildiği doğrudur. Ancak, söz ko-

nusu kaynak miktarı, aslında brüt kömür varlığına işa-
ret etmektedir. Bu miktar, önemli ölçüde kanıtlanmış 
ve işletilebilir rezervi de içermekle beraber, tamamı iş-
letilebilir nitelikte değildir. Bir kısmı, ekonomik olarak 
işletilemeyecek kadar derindedir. Bir kısım kaynağın, 
üzerinde yerleşim yerleri ya da altyapı tesisleri bu-
lunduğundan işletilebilmesi son derece zordur. Bir 
bölümü içinse, yerelde ciddi çevresel sınırlamalar söz 
konusudur. Kömür kaynaklarımızın ne kadarının tek-
nik, ekonomik, politik ve çevresel olarak üretilebilir 
olduğu ise maalesef detay mühendislik çalışmalarıyla 
ve uluslararası kabul gören akreditasyon kuralları çer-
çevesinde tam olarak ortaya konulmuş değildir. 

 Yerli  kömür  potansiyelinin  harekete geçirilmesi 
ve 10 yıl sonra elektrik üretebilecek noktaya getiri-
lebilmesi için yaklaşık 30-35 milyar dolar, yani yılda 
3-3,5 milyar dolar yatırım ihtiyacı bulunmaktadır. 
Günümüzde, kamunun bu alanda yatırım yapmasına 
imkân tanınmamakta ve yatırımların özel sektör ta-
rafından gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Ancak 
özel sermaye, içerdiği büyük ölçekli riskler nedeniy-
le yerli kömüre yatırım yapma konusunda son dere-
ce çekingen davranmakta olup, mevcut işletmelerin 
özelleştirilmesi ya da rödevans yöntemiyle kamu adı-
na kömür üretimi söz konusu olduğunda çok daha atak 
olan yerli sermaye, iş yeni yatırım gerektiren projelere 
sermaye koymaya geldiğinde, kömür madenciliğinin 
risklerini göze almaya yanaşmamaktadır. Yabancı ser-
maye ise bu alana neredeyse hiç girmemektedir. 

 Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ya 
da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi pek çok 
kuruluş, istisnai durumlar dışında kömür yakıtlı enerji 
santral yatırımlarına finansman sağlamayacaklarını 
duyurmuşlardır. Özel bankaların da bunları izleme-
siyle kömür projelerinin finansman maliyetleri çok 
daha yüksek seviyelere gelmiş durumdadır. Dolayı-
sıyla, Türkiye, yerli kömüre dayalı santral yatırımla-
rına yurt dışından finansman bulabilme konusunda 
uzun zamandır zorlanmaktadır. Küresel piyasalarda 
bol para döneminin kapanmakta olduğu da dikkate 
alındığında, finansman maliyetlerinin kömür projele-
rini yapılabilir olmaktan tamamen çıkarma riski son 
derece büyüktür. Bu riski taşımak istemeyen sermaye 
sahiplerine satınalma garantisi verilerek -tıpkı köprü 
ve otoyollarda olduğu gibi- kamu kaynaklarını riske 
atmaktadır.

 Kömüre dayalı ilave 20 bin megavat gücündeki 
santrallerin elektrik üretimi, yılda en az 150 milyon 
ton düzeyinde bir ilave karbondioksit emisyonu ya-
ratacaktır. Bu miktar, Türkiye’nin elektrik üretimine 
bağlı mevcut karbondioksit emisyonunun neredeyse 
yarısına karşılık gelmektedir. Dolayısıyla, söz konusu 
emisyon, bir taraftan küresel ölçekte itirazlara neden 
olurken, diğer taraftan Türkiye’nin Birleşmiş Milletle-
re sunmuş olduğu emisyon azaltım hedefleri bakımın-
dan da önemli sorunlara yol açabilir. Bununla beraber, 
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kömüre dayalı santral projelerinin çevresel etkileri sa-
dece karbondioksit emisyonlarıyla sınırlı değildir. 

 Termik santrallerde en geniş yayılımlı 
çevresel etki, hava kirliliğidir. Avrupa Çevre Ajan-
sının “Avrupa Hava Kalitesi–2013 Raporu”nda, 
hava kirliliğinde etken maddeler ve insan sağlığı 
üzerindeki etkileri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

 Partikül Madde (PM): Kardiyovasküler 
veya akciğer hastalıkları, kalp krizi ve aritmiye neden 
olabilir veya bu hastalıkları arttırabilir, merkezi sinir 
sistemini ve üreme sistemini etkileyebilir ve kansere 
neden olabilir. Bu etkiler erken ölüme neden olabilir.

  Kükürt Oksitler (SOX): Astımı azdırabilir 
ve akciğer fonksiyonunu düşürebilir ve solunum yolu 
iltihabına neden olabilir. Baş ağrısı, genel rahatsızlık 
ve endişeye sebep olabilir.

  Azot Oksitler (NOx): NO2, karaciğeri, 
akciğer, dalak ve kanı etkileyebilir. Ayrıca solunum 
yolu semptomlarına neden olarak ve solunum yolu en-
feksiyonuna hassasiyeti artırarak akciğer hastalıkları-
nı azdırabilir.

  Ozon (O3): Akciğerin fonksiyonunu olum-
suz etkiler; astım ve diğer akciğer hastalıklarını azdıra-
bilir. Ayrıca erken ölüme de neden olabilir.

                 Ekosistem üzerindeki etkileri ise Avrupa Çevre 
Ajansı’nın aynı raporunda şöyle belirtilmektedir:

 Partikül Madde (PM): Hayvanları da in-
sanlarla aynı şekilde etkileyebilir. Bitki büyümesini ve 
ekosistem süreçlerini de etkiler. Binalarda hasara ve 
kirlenmeye sebep olabilir. Görüş mesafesini düşürür.

 Kükürt Oksitler (SOx): Toprağın ve yüzey 
sularının asidifikasyonunu arttırır. Bitki örtüsünde 
hasara ve su ve kara sistemlerindeki yerel türlerde ka-
yıplara neden olur. Çevreye etkileri olan partikül mad-
delerin oluşumuna katkı sağlar. Binalara zarar verir.

 Azot Oksitler (NOx): Toprak ve suyun 
asidifikasyonunu ve ötrofikasyonunu arttırır ve tür 
çeşitliliğinde değişikliğe neden olur. Çevreye olumsuz 
etkileri olan ozon ve partikül maddenin öncü maddesi 
işlevini görür. Binalarda hasara neden olabilir.

 Ozon (O3): Bitkilerin çoğalmasına ve 
büyümesine olumsuz etki ederek bitki örtüsüne zarar 
verir ve mahsul verimini azaltır. Ekosistem yapısını 
değiştirebilir, biyolojik çeşitliliği azaltabilir ve bitkile-
rin CO2 alımını azaltabilir.

 Termik santrallerde kömürün yanması sonu-
cu meydana gelen bacalardan atılarak doğal ortamlar 
ve insanlar üzerinde olumsuz etkilere neden olurlar.  

  Bu etkiler, termik santrale yakın mesafede 
oluşabildiği gibi, rüzgâr hızı ve yönü ile topografyanın 
özelliklerine bağlı olarak uzun mesafelerde de 
görülebilir. 

 Kükürt ve azot oksitler, rüzgârla birlik-
te atmosfere ulaştıklarında, su partikülleri ve diğer 
bileşenlerle tepkimeye girerek sülfürik asit ve nitrik 
asit oluştururlar. Yağmur ve kar ile yeryüzüne ulaşan 
bu asitler, asit yağmurları olarak adlandırılırlar.

 CO2 emisyonu atmosferde birikip, sera etkisi 
yaratmakta, bu da iklim değişikliğine neden olmakta-
dır.
 Kömürün yanması sonucu, kazan altında bi-
riken cüruf, atık su arıtma tesisinden çıkan arıtma 
çamurları ve baca gazı desülfürizasyon ünitesinden 
çıkan alçı taşı ( jips) önemli çevre kirliliğine sebep ol-
maktadır. Açık alanda depolanan kömürün havayla te-
ması sonucu içten yanma olayı meydana gelmekte ve 
hava kirletici emisyonlar oluşmaktadır.

 Doğal çevrede varolan radyoaktif elementler 
kömürle birlikte yeraltından çıkarılmakta, kömürün 
yanması sonucu oluşan külün depolanması, radyoak-
tif kirliliğe neden olmaktadır. Uçucu küllerde bulunan 
ağır metaller yağmur sularıyla yer altı suyuna ve içme 
suyu kaynaklarına ulaşabilmektedir.

 Termik santrallerde soğutma, temizleme 
vb. işlemler için önemli miktarda su kullanılmakta-
dır. Kullanılan bu suyunun deşarj sıcaklığının yüksek 
olması, tıpkı nükleer santrallerde olduğu gibi doğal 
ortamdaki yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. 
Ayrıca, kullanılan soğutma sularının doğal ortama ve-
rilmeden önce arıtılması sırasında (geçici sertlik gide-
rimi, çöktürme) kullanılan kimyasal maddeler, suyun 
verildiği ortamlarda kirliliğe neden olmaktadır.

 Bu atıkların tamamen bertaraf edilmesi 
imkânsızdır. Bölgenin toprağı ve yeraltı suları asitle-
necek, zehirlenecektir. Bitki ve hayvan popülasyonu 
bundan çok fazla etkilenecek ve doğa telafisi mümkün 
olmayacak şekilde tahrip olacaktır.

 Sonuçta; Eskişehir kenti ve tüm doğası 
tarihinde hiç bu kadar büyük bir tehlike ile karşı 
karşıya kalmamıştı. Çünkü gelecekte oluşabile-
cek doğal tahribat ve kirliliğin geri dönüşü yoktur. 
Böylesine hayati bir konuda halka ve yandaşlarına 
küçük veya büyük hediyeler dağıtılarak ikna etme 
yoluna gitmek yanlıştır.

Hakan ÜNAL 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
   Eskişehir Şubesi

       Yönetim Kurulu Başkanı

ŞUBe’Den HaBeRleR
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İŞ SaĞlıĞı Ve GüVenlİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 
İŞVEREN VE İSG PROFESYONELLERİNİN 

SORUMLULUKLARI
Bölüm 1: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kap-
samında İşveren ve vekillerinin Genel Yükümlülükleri 

 İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güven-
liğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

 a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi 
verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizas-
yonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlan-
ması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara 
uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştiril-
mesi için çalışmalar yapar.
 b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği ted-
birlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uy-
gunsuzlukların giderilmesini sağlar.
 c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
 ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve 
güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
 d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki 
çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere gir-
memesi için gerekli tedbirleri alır.
 
 (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlar-
dan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını orta-
dan kaldırmaz.

 (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanın-
daki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etki-
lemez.
 (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri-
nin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

 Yukarıda geçen maddelerden de anlaşılacağı-
üzere, işveren her türlü imkanı sağladım, araç gereçle-
ri aldım, eğitimleri verdirdim deyip kenara çekilemez, 
yukarıda geçen 2 ve 3 üncü maddeler çok açık. Tüm bu 
sorumlulukları yerine getirdikten sonra izleme ve ta-
kip vazifesi devam etmektedir. 

 Yaygın Yargıtay karar ve içtihatları bu görüşü 
desteklemektedir.

Bölüm 2: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kap-
samında İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlarının Ge-
nel Yükümlülükleri

 İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak 
ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle 
kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerek-
tirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde 
yürütür.

 İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konu-
larda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görev-
lendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev 
aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik ge-
lişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güven-
liği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyele-
ri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve 
aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin 
yerine getirilmesinden işveren sorumludur.

 Yukarıda geçen mevzuat hükümleride göz 
önüne alındığında  işveren kendisini işin uygulama, 
izleme ve takip kısmından soyutlayamamaktadır. İş 
güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin yaptırım gücü ve 
yükümlülüğü bulunmamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerinin uygulatılması ve denetimi işveren ve ve-
killerine aittir.

 İşveren bu yaptırımı uygulatırken, işyerinde 
ki ustalar, çalışan temsilcileri, isg profesyonelleri ve 
görüş ve bilgisine başvurabileceği diğer çalışanlardan 
destek almalı ve başarılı bir iş sağlığı ve güvenliği yö-
netim sistemi kurmalıdır.

Bölüm 3: İş kazası olması durumunda sorumluluk payla-
şımı
          Bir iş kazası yaşanması durumunda, işverenin 
kusur oranının düşmesi için şu önemli temel yüküm-
lülükleri yerine getirdiğinden emin olması gereklidir:

 A. Risk değerlendirmesi raporu
 B. Acil durum planı
 C. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
 D. Acil durum tatbikatları
 E. İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantı kayıtları 
 F. Onaylı defter de yazan tespit ve öneriler
 G. Çalışanlara yapılan yazılı uyarılar
 H.Ramak kala tutanakları
 
 İş kazasındaki sorumluluk paylaşımı üst yö-
netim veya yönetim kurulu, bölüm müdürleri ve şef-
leri, ustabaşı ve ekip liderleri ve çalışanlar olarak sıra-
lanabilir. Bu hiyerarşik sistemdeki kusur paylaşımları, 
sorumlulukların yerine getirilme durumuna göre de-
ğişmektedir.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
İş Sağlığı ve Güvenliği  Komisyonu
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TeKnİK

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI ASANSÖR KONTROL MERKEZİ

 ESKİŞEHİR BİRİMİ
Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. 

maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK 
ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı 

yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek kuruluşudur. Bünyesinde oluşturduğu ve A tipi 
muayene kuruluşu olarak Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı tarafından ve Türkak tarafından Asansör 
Kontrol Merkezi olarak yetkilendirilmiştir.

 Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeli-
ğinde yer alan amaçlar doğrultusunda; tüm çalışanları 
MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri kapsamında 
tarafsız olmakla mükellef olan kar amacı gütmeyen 
bağımsız bir merkezdir. Makina Mühendisleri Odası 
tarafından desteklenen güçlü mali yapısı ile çalışanla-
rın ücretleri ve çalışmaları garanti altına alınarak her 
türlü çıkar çatışmasının ve finansal baskıların önüne 
geçilmiştir.

 KALİTE POLİTİKASI

 “AKM; faaliyetleri ile ilgili tüm yasal düzen-
lemelere ve teknik kurallara uygun olarak ürünlerin 
piyasaya sürülmesini sağlamak için gerekli uygunluk 
değerlendirme, belgelendirme ve muayene hizmetle-
rini tarafsız, bağımsız, her türlü mali ve siyasi baskıdan 
uzak olacak şekilde gerçekleştirmek, nitelikli ve tec-
rübeli personeli, iletişime açık çalışma ortamı ve tüm 
çalışanların katılımcı olduğu sürekli iyileşme ve geliş-
menin hedeflendiği yapısı ile müşteri beklentilerini ve 
gereklerini karşılayarak kesintisiz, güvenilir hizmet 
üretmek temel politikamızdır.”

 ESKİŞEHİRDE ASANSÖR KONTROLLERİ

 24 Haziran 2015 Tarih ve 29396 Sayı ile Res-
mi Gazetede yayımlanarak Asansör, İşletme, Bakım ve 
Periyodik kontrol yönetmeliğine göre ;

 Eskişehir’deki asansör kontrolleri hakkında 
ilk olarak 2012 yılında 2 yıllık süre ile Asansör Kontrol 
Protokolü yapılan Tepebaşı Belediyesi ile kontrollere 
başlanmış olup,

 2012 yılında : 1.848 asansörün kontrolü,
 2013 yılında : 1.668 adet asansörün periyodik 
kontrolü gerçekleştirilmiştir.
 2014 yılında : kontrol sayısı 2.362 ye çıkarıl-
mış olup, 
 Odunpazarı Belediyesi ile de protokol imza-
lanmasıyla

 2015 yılında 5.262 adet asansörün kontrolü,
 2016 yılında 7.646 adet asansörün kontrolü,
 2017 yılında ise (16.12.2017 tarihine kadar) 
8.562 adet asansör periyodik kontrolü ve 1.154 adet 
Asansör Tescil Kontrolü olmak üzere 9.853 adet asan-
sörün kontrolü gerçekleştirilmiştir. 

 Asansör ve kontrolleri hakkında Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ve 
Yönetmelikler;

 24 Haziran 2015 Tarih ve 29396 Sayı ile Res-
mi Gazetede; Asansör, İşletme, Bakım ve Periyodik 
kontrol yönetmeliği yayımlanmıştır. 

 Asansör Yönetmeliği; 95 / 16 / AT yönetme-
liği yürürlükten kaldırılmış, yerine 2014 / 33 / AB 
yönetmeliği 29 Haziran 2016 ve 29757 Sayı ile Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 15 Temmuz 2017 Tarih ve 29417 Sayı ile Res-
mi Gazetede yayımlanarak Asansör Periyodik kontrol-
leri için yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşla-
rına dair tebliğ yayımlanmış ve yayımı tarihinden 2 ay 
sonra uygulanmaya başlanmıştır.

 TÜRKAK Denetlemeleri yapılarak uygulama 
esasları, kontrol kriterleri, güvenlik seviyelerinin artı-
rılması amacı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı 
tarafından güncellenmektedir.

 Asansör kontrolleri sırasında 
 yapıştırılan etiketler; 

 Asansör Kimlik Numarası Etiketi; 24 Haziran 
2015 Tarih ve 29396 Sayı ile Resmi Gazetede yayım-
lanan Asansör, İşletme, Bakım ve Periyodik kontrol 
yönetmeliği 2. Bölüm 5. Madde ’de belirtildiği üzere 
Asansör kimlik numarası için İçişleri Bakanlığı tara-
fından kullanılan Ulusal Adres Veri Tabanında yapıla-
ra verilen bina numarası esas alınır. 

 Yapıda birden fazla asansör bulunması duru-
munda, her bir asansöre yapı içindeki toplam asansör 
sayısına göre verilen sıra numarası bina numarasına 
ilave edilerek uygun asansör kimlik numarası A tipi 
muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrol aşa-
masından önce oluşturulur ve alüminyum esaslı ya-
pıştırma etiket şeklinde tanımlanır. Asansörünüzün 
kabini içerisinde bulunması gereken Asansör Kimlik 
Numarası etiketinin varlığından emin olunuz.
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 Asansör Durum Etiketi ; 

 Periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif ku-
surlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta de-
ğerlendirilir.

 Kusursuz (Yeşil) etiket almış asansörlerin ra-
porda belirtilen bir yıllık süreçte kullanılmasında sa-
kınca yoktur.

 Hafif Kusurlu (Mavi) etiket almış asansörlerin 
raporda belirtilen kusurların raporda belirtilen 12 / 48 
aylık süreçte giderilmesi gerekir.

 Kusurlu (Sarı) etiket almış asansörlerin kusur-
ların 2 aylık süreçte giderilmesi gerekir. Sarı Etiket al-
mış asansöre 60 gün sonunda gelinerek takip kontrolü 
yapılacaktır. Takip kontrolünde de etiket rengi değiş-
meyen Sarı Etiket iliştirilmiş asansörler mühürlenerek 
hizmetten men edilmesi için İlgili İdareye bildirilir.
Güvensiz ( Kırmızı ) etiket almış asansörlerin kusur-
ların 1 aylık süreçte giderilmesi gerekir. Kırmızı Etiket 
almış asansöre 30 gün sonunda gelinerek takip kont-
rolü yapılacaktır. Takip kontrolünde de etiket rengi 
değişmeyen Kırmızı Etiket iliştirilmiş asansörler mü-
hürlenerek hizmetten men edilmesi için İlgili İdareye 
bildirilir.

 Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve gü-
vensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina 
sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en 
fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina 
sorumlusunca sağlanır. Güvensiz olarak tanımlanan 
asansörün belirtilen süre içerisinde güvenli hale ge-
tirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal 
kaybından bina sorumlusu mesuldür.

 İlgili idare tarafından mühürlenerek hizmet-
ten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine 
yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina 
sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası 
gerekli takip kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna 
başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün 
kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı 
taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için mühür 
bozma tutanağı ile başlatılır. Söz konusu mühür bozma 
tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A 
tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. İl-
gili idarenin izni ile gerçekleştirilecek düzeltme işlemi 
ve akabinde gerçekleştirilecek olan takip kontrolü neti-
cesine göre asansör hizmete sunulur.

 Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asan-
sörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyo-
dik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağ-
lanır.
 İlgili idare ile protokol imzalayan A tipi mua-
yene kuruluşu tarafından uyulması gereken kurallar ile 
periyodik kontrol neticesinde tespit edilen uygunsuz-

lukların hangilerinin hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz 
kategorisine girdiğine dair hususlar Komisyon kararı 
doğrultusunda Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğ 
ile belirlenir.

 Tepebaşı Belediyesi ile geçmişten bugüne ka-
dar yapılan protokol gereği gerçekleştirilen asansör 
kontrol sayıları aşağıdadır.

2012 YILI ASANSÖRLERİN GENEL DURUMU

2013 YILI ASANSÖRLERİN GENEL DURUMU

2014 YILI ASANSÖRLERİN GENEL DURUMU

TeKnİK



tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 22

TeKnİK

2017 YILI ASANSÖRLERİN GENEL DURUMU*

   (*16.12.2017 tarihine kadar olan verilen hesaplamaya 
dahil edilmiştir.) (Tescil kontrolleri etiketlere dahildir.)

 Eskişehir’deki asansörlerin % 23’ü kırmızı eti-
ketli olup, uygunsuzlukların giderilmesi konusunda bina 
yöneticilerinin duyarlı davranışları ve belediye yetkili-
lerin sıkı takibi sonucu Türkiye genelinin çok üzerinde 
etiket renklerinin değişimi ve şehrimizdeki asansörlerin 
2017 kontrol sonuçlarına göre güvenlik seviyelerinin ar-
tışı sağlanmıştır.

 Asansörlerin kontrolleri sırasında aşağıda be-
lirtilen uygunsuzluklar nedeniyle kırmızı etiket iliştiril-
miş olup, eksiklerin giderilme süresi yönetmelik gereği 1 
ay (Otuz gün) olarak belirtilmektedir.

 Kırmızı etiket verilmesini gerektiren kusurları-
nı sıralarsak;

Makina daireli asansörlerde, kabin içerisinde kalan 
birini kurtarma sistemi

Asansör tahrik sistemi ve fren sistemindeki kusurlar
Elektronik aksamları içeren güvenlik şalteri şeklinde-

ki elektrikli güvenlik ekipmanları
Hata akımına karşı koruma
Topraklama sistemi ve bağlantıları
Güç faz sırası değişiminden kaynaklanabilecek hatalı 

çalışmaların önlenmesi sistemi
Asansör tasarımına uygun hız regülatörü ve çalışması
Kabinin hareketinin sınır güvenlik kesicileri arasında 

sağlanması, işlevini gerçekleştirmesi, çalışması
İstem dışı kabin hareketine karşı koruma tedbirleri 

(2012’den sonra montajı yapılmış asansörlerde)
Kabin ve karşı ağırlık bağlantıları ve halatların duru-

mu
Kat kapısı kilitleme tertibatı, fiş priz devresi ve 2. Em-

niyetlerin çalışması
Kabin ve karşı ağırlık altındaki tampon ve bağlantıları
Kabin etek sacı, bağlantısı, boyutları, işlevi
Engelliler tarafından kullanılması amaçlana asansör-

lerde kabin ve kat kapılarındaki koruyu tertibat
Kabin kapısı olmayan asansörlerde kabin içerisindeki 

çift konumlu kararlı acil durdurma fonksiyonu
Kabin içerisindeki acil aydınlatma sistemi 
Kabin aşırı yük sistemi ve çalışması, uyarı durumu
Makina dairesiz asansörlerde makina ve motorun 

bağlantılarının uygunluğu
Makina dairesiz asansörlerde bakım, revizyon yada 

kontrol sırasında kabin hareketini önleyici tertibat
Acil durum sırasında asansörlerin çalıştırılması sis-

temleri, güvenlik aksamları
Kontrol ve Deney işlemlerinin yapılamaması durum-

larında asansörlere kırmızı etiket iliştirilerek bir aylık 
süre zarfında tamamlanması istenmektedir.

2015 YILI ASANSÖRLERİN GENEL DURUMU*

*( 15.09.2015 Tarihinden sonra mavi etiket uygulamasına geçildi )

2016 YILI ASANSÖRLERİN GENEL DURUMU

Mak.Müh.İbrahim Küçükaçıl

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Asansör Kontrol Merkezi

Eskişehir Birim Sorumlusu 
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HaVaCılıK

NURİ DEMİRAĞ TAYYARE 
FABRİKASI 1936 – 1943

İşadamı Nuri Demirağ, Samsun- Erzurum, Fev-
zipaşa – Diyarbakır, Afyon- Antalya, Sivas- Er-
zurum hatlarında 1012,50 kilometre demiryo-

lu yapmanın yanında Bursa Sümerbank, Karabük 
Demir ve Çelik, İzmit Selüloz, Sivas Çimento gibi 
ülke sanayi için çok önemli pek çok tesisi de yap-
mış ve Türk insanının neler yapabileceğini ispatla-
mıştır. 
 
 Bu o tarihte yokluktan çıkarak kurtuluş sa-
vaşını vermiş Türkiye için çok önemli bir adımdır. 
1932 yılında Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” söz-
lerinden esinlenerek gözlerini göklere diken Nuri 
Demirağ, “Göklerine hakim olamayan milletlerin 
akıbetinin felaket olacağına kat’iyen kaniim” dü-
şüncesindedir. 

 THK tarafından uçak almak için istenen 
yardıma cevap olarak, mademki bir millet Tayyare-
siz yaşayamaz öyle ise, “ben bu uçakların fabri-
kasını yapmaya talibim” der ve işe atılır. Yanına 
aldığı birçok mühendis ve teknisyenle hızlı bir 
çalışmaya başlar, Büyük sabır ve azimle dört 
yıllık bir araştırma evresinden sonra şu karara 
varır;

 “Avrupa’dan, Amerika’dan lisanslar alıp 
tayyare yapmak kopyacılıktan ibarettir. Demo-
de tipler için lisans verilmektedir. Yeni icat edi-
lenler ise bir sır gibi, büyük bir kıskançlıkla sak-
lanmaktadır. Binaenaleyh kopyacılıkla devam 
edilirse, demode şeylerle beyhude yere vakit 
geçirilecektir. Şu halde Avrupa ve Amerika’nın 
son sistem tayyarelerine mukabil, yepyeni bir 
Türk tipi vücuda getirilmelidir.”

 Nuri Demirağ, 1936 senesi ortalarına doğ-
ru uçak fabrikası için hazırlıklara başlamış ve ilk 
etapta on senelik bir program yapmıştı. 17 Eylül 
1936’da da fiilen teşebbüse geçti ve bir Çekosla-
vak firması ile anlaşarak Beşiktaş’ta Hayrettin 
İskelesi’nde, bugün deniz müzesi olarak kullanı-
lan, o zamana göre modern bir bina yaptırdı. 

 Programa göre burası etüt atölyesi olarak 
kullanıldı. Ancak, daha sonra burasının yetersiz 
olduğunu gördü ve Yeşilköy Nuri Demirağ Tayyare 

Fabrikası’nı 17 ağustos 1941 yılında kurarak Göko-
kulu ile birlikte hizmete açtı. Asıl büyük fabrikayı 
da memleketi olan Sivas – Divriği’de kurmayı plan-
lamış ve yatırımlar yapmıştır.

 Bu arada Türk Hava Kurumu 12 adet eği-
tim uçağı ve 65 tane de planör sipariş vermiştir. 
Nuri Demirağ ve ekibi, bir yandan bu siparişleri 
yapmak için tüm gayretlerini sarf ederken, bir yan-
dan da yepyeni bir model geliştirmişlerdir.

 Nuri Demirağ Tayyare fabrikalarında Mü-
hendis Selehattin Reşit Alan tarafından tasarla-
nan iki model uçak tasarlamış ve imal edilmiştir. 
Bu modeller Nud.36 ve Nud.38 dir. Bugün teknik 
özelliklerini incelediğimizde, döneminin en geliş-
miş uçakları arasına girecek teknolojiye sahip ol-
duklarını içimiz burkularak görmekteyiz.
 

 NuD. 38 UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 1939 yılında tasarlandığı için NuD.38 is-
mini taşıyan uçak protip olarak bir adet imal edil-
miştir. 6 kişilik, çift motorlu, motor tipi; Çekoslo-
vak Gama I, 1750 dev/Dk. 150 bg gücünde, gövdesi 
alüminyum kaplama bir yolcu uçağı idi. Azami hızı 
saatte 270 kilometre, irtifası 5500 metre, menzili 
1000 km ve 3.5 saat havada kalma özelliğine sahip-
ti. Gerektiğinde kısa sürede konfigirasyon değişik-
liği yapılarak bombardıman uçağı olarak kullanıla 
bilme özelliği de mevcuttu.
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HaVaCılıK

 NuD. 36 UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 1936 yılında tasarlandığı için Nud.36 ismi-
ni taşıyan uçaktan 10 adet üretilmiştir. Tek motorlu, 
motor tipi; Çekoslovak Gama I, 1750 dev/dk 150 bg 
gücünde kanat genişliği 9,74 m., uzunluğu 7.3 m. boş 
ağırlığı 650 kg, çift kanatlı, çift kumandalı gövde, 
kuyruk ve kanatları bez kaplama, 500 km menzile 
ve 182 km sürata sahipti. İniş takımları sabit fakat 
amortisörlü ve motor çalıştırma sistemi mevcuttu. 
Bu uçaklarda 600 saat uçuş ve uçuş öğretmenliği 
yapan uçak yüksek mühendisi Mehmet Kum'un 
verdiği bilgiler ışığında yapılan uçakların üstün 
teknik özelliğini belirtmek için motor çalıştırma 
sistemini (Engine Starting System) örnek olarak 
rahatlıkla verebiliriz. 1936 yılında Türk mühendis 
Selahattin Alan tarafından tasarlanan NuD- 36 
uçağında bir pompa kullanılarak elde edilen 16 bar-
lık, bir hava basıncı ile motorun ilk dönü hareketi 
verilmekte idi. Bu yenilik bir uçağı çalıştırmak için 
büyük kolaylıktır. Oysa bu sistem 1960'ların tek-
nolojisi ve halen kullanılmakta olan F-4 Phantom 
uçağında bulunmamaktadır. F-4 uçağında motor 
çalıştırmak için. 35 PSI'lık bir harici hava basıncına 
ihtiyaç vardır. Eğer bu destek aracınız yoksa moto-
ru çalıştıramazsınız. Dolayısı ile motor çalıştırma 
sistemi bir savaş uçağı için hayati önem taşımakta-
dır.
 Selahattin Reşit Alan'ın İnönü'de plotaj 
hatası yaparak düşmesi ve hayatını kaybetmesi ile 
neticelenen kaza ardından THK uçaklarda teknik 
hata olduğunu iddia ederek uçakları almaz. Nuri 
Demirağ olayı mahkemeye taşır ve kazanır. Fakat 
uçaklar gene alınmaz. Yurt dışına satılamaması 
içinde kanun çıkartılır. Sipariş alamayan fabrika if-
las eder ve bir süre Mehmet Kum tarafından yakıt 
tankları imalatı yaparak başka bir yönde üretimini 
sürdürmeye çabalar.
  Nuri Demirağ’ın fabrikalarında  ya-
pılan ve Gök Okulu’nda başarılı uçuşlarına devam 
eden uçaklar hiçbir kırım olmadan tam 16000 saat 
uçmuş ve 290 pilot yetiştirmiştir. Türkiye’de olduğu 

kadar yurt dışında da büyük yankılar uyandırmış-
tır. Özellikle İngiliz ve Almanlar’dan başka Ame-
rikalıların endişeleri daha büyüktür ve bu yabancı 
fabrikaların Türk temsilcilerinin Türk uçakları için 
yaptıkları karalama ve kötüleme kampanyaları ma-
alesef tutmuştur.
 Ama esas acı olan kendi insanına inanma-
yan ve onun yaptığı uçaklara güvenmeyerek o uçak-
ların alınmayarak siparişlerin yabancılara verilme-
sidir. Ne yazık ki 1938 yılında Mustafa Kemal’ini 
kaybeden Türkiye, lider sıkıntısına girerek tam ba-
ğımsızlık uğrundaki yolunu kaybetmiş, dolayısıyla 
Nuri Demirağ Uçak Fabrikalarından istifade ede-
meyerek büyük bir fırsatı kaçırmıştır.

 Nuri Demirağ, 26.08.1940 yılında Cum-
hurbaşkanı İsmet İnönü’ye yazdığı mektupta 
35.000 büyük, küçük uçak, 12.000 tank, 68.000 as-
keri kamyon ve 150.000 pilot ile 200.000 mühen-
dis ve teknisyenin istihdamından bahsederek hede-
finin ne kadar büyük olduğunu göstermiştir. Yine 
bugün uçak üreten ülkelerde ki uçak sanayini ve is-
tihdamını incelediğimizde, onun ne kadar gerçekçi 
bir tahmin yaptığını görebiliyoruz. Eğer bu fabrika-
lar yaşatılmış olsaydı, bugün Dünya havacılığında 
söz ve otorite sahibi ülkeler arasında yer almamız 
hiçte hayal değildi. Bu bölümün sonucu olarak bize 
düşen görev ise yapılan bu hataların tekrar yaşan-
maması için tüm varlığımızla kendi projelerimiz 
ile uçaklar imal etmeye inanmak, inandırmak ve bu 
idealle çalışmaktır.
 
Kaynak: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, “Mü-
hendislik ve Mimarlık Öyküleri V” Kitabından alınmıştır.

TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası 

Eskişehir Şubesi 
Havacılık Faaliyetleri Komisyonu 
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KaDın KOMİSYOnU’nDan

 İLK KADIN MÜHENDİS: 
SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
İşler kadın-erkek işi olarak ne zaman ayrıldı bilin-

mez ama her iki cinsiyetin bu olaya yaklaşımı her 
zaman farklı olmuştur. Restaurantlarda, mutfak-

larda yemek yapan erkekleri görenkadınlar bu durumu 
kendilerine yapılmış bir yanlış olarak algılamaz hatta 
erkek aşçıdan tarif almak için sıraya bile girerler. Aşçı-
nın cinsiyeti değil aşın güzelliği ile ilgilenir kadın. Er-
kek ise aynı durumda erkek işi diye nitelendirdiği yer-
de kadını görünce kendisine yapılan saygısızlık olarak 
algılayıp cesaretini kırmak için bin türlü yola başvurur. 
İster okul sıralarında olsun ister iş masalarında kadın 
kendini ispat etmek durumunda bırakılmıştır. Bunlar-
dan biri de bu topraklarda ilk mühendis ünvanı almak 
için yola çıkan Sabiha Rıfat Gürayman’dır. 

 Sabiha Hanım 1919 yılında asker bir babanın 
kızı olarak Manastır’da dünyaya gelir. Çocukluk yılla-
rı Kurtuluş Savaşı’nın zorlu ve acılı dönemlerine denk 
gelmesine rağmen eğitim hayatına Beşiktaş Esma Sul-
tan İlkokulun’da başlangıç yapar. 1925 yılında Nişan-
taşı Kız Ortaokulu’nu bitirip 1927 yılına kadar İstan-
bul Kız Lisesi’ne devam eder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atatürk’ün “İnsan topluluğu kadın ve erkek 
denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir 
ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal 
edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün 
müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı 
kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?“ dediği 
gibi kadınları toprağa zincirlerinden koparmakla işe 

başlar. Bir çok bölüm-
de olduğu gibi kadınla-
rın mühendis bölümle-
rine alınması o döneme 
kadar kabul edilir de-
ğildi. Atatürk’ün 1927 
yılında kadınların da 
mühendis mektebine alınması isteğiyle Sabiha Hanım 
o dönemin Yüksek Mühendis Mektebine ( (bugünkü 
İstanbul Teknik Üniversitesi) girmek için başvurur. Bu 
başvuru sırasında bir çok kişi “erkek işi “ diye Sabiha 
Hanım’ı vazgeçirmeye çalışılır. Ancak Sabiha Hanım 
bu yoldan vazgeçmez ve sınava girip ilk mühendis 
adaylarımızdan biri olur Melek Erbul ile.
 
Sabiha Hanım eğitim hayatı devam ederken spora da 
ilgi duymuş burada da bir ilki gerçekleştirmiştir.Ama-
tör olarak başladığı voleybola daha sonra Fenerbahçe 
Spor Kulübünde devam etmiş 5 erkek arasında tek 
kadın olan Sabiha Hanım maça çıkıp 1929 senesinde 
İstanbul şampiyonu olan Fenerbahçe erkek takımın 
kaptanlığını yapmıştır.

Sabiha Gürayman- Mühendislik Fakültesi Kaydı (İ.T.Ü)

 1933 yılında mezun olan Melek Hanım Sa-
biha Hanım’a “Şimdi ne yapacağız?” sorusuna “Hiç. 
Herkes gibi, onlar ne yaparsa biz de onu yapacağız.” 
diyerek erkek arkadaşlarıyla aralarında bir fark olma-
dığının bilincinde, başarıya kararlı bir şekilde yürüme-
ye başlar. Sabiha Hanım o yıl Ankara Bayındırlık Baş 
Mühendisliği’ne atanır, Melek Hanım da Bursa’ya. 
Melek Hanım daha sonra evlenip mesleğini bırakma-
sı sebebiyle Sabiha Hanım kariyerinde belli bir süre 
rakipsiz olarak devam eder. İlk çalışma yıllarında adı 
“mühendis hanım”a çıkar ve kendisinin ağzından anı-
larını dinlersek: “Önceleri pek kolay olmuyordu tabi. 
Odaya giren mühendisi soruyor ve çıkıyordu. Sonra 
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alıştılar, sevdiler de.“ der. Sabiha Hanımın odacısı olan 
yaşlı adamcağız iş için gelen bir vatandaşla konuşma-
sında “Bu mühendis hanım var ya, bir rapor verdi mi 
koca bir binayı yıktırır!” diye anlatır.

 1935’te Yüksek Mühendis Mektebi ,mezun-
larından alanlarında en iyi olan mühendisleri şehir 
dışına göndermeye başlar . İki köprü ihale edilir ve 
biri Ankara’da inşa edilecektir. Yine ön yargıyla “dağ 
başında, şantiyede kadın mühendis olmaz.” deseler de 
Gürayman azmini burada da gösterir ve kendini kabul 
ettirir. Daha ilk günlerden çadır ve şantiye hayatına 
alışmış, yine herkes ona “mühendis hanım” diyor; sevgi 
ve ilgi devam ediyordur. Pek çok kez inşaatı bırakarak 
gitmek isteyen işçileri ikna edip geri döndürür ve bir-
likte başladıkları köprüyü beraber bitirirler. Sonraları 
çalışmalarını takdir eden Beypazarı Köyü halkı Sabiha 
Rıfat Gürayman’a atfen köprünün ismini “Kız Köprü-
sü” diye anmışlardır.

 Bu başarılı çalışması Sabiha’nın yolunu açar 
ve İmar İşleri Reisliği emrine atanır. Bu görevde bir-
çok okul, hastane, hükümet konağı, halkevi, köprü ve 
bina yapımında görev alır fakat meslek hayatının en 
önemli eseri olarak da gördüğü, Ata’sına kadınların 
önünü -kendisiyle başlayarak- böylesine açmasına 
dair olan minnetini ödeme fırsatı bulduğu Anıtkabir 
inşaatında Anıt-Kabir İnşaatı Başmühendisi olarak on 
yıl süreyle göreve gelir. Anıtkabir inşaatında bir kadın 
mühendisin görev alması sadece ülkemizde değil dün-
ya çapında da bir yankı uyandırır. 

 Anıtkabir’i ziyareti sırasında inşaatın başın-
da “Bir kadın ha!” diyerek kadın mühendisle karşılaş-
manın şaşkınlığını gösterdiği Yunanistan Başbakanı 
Venizelos, Sabiha Gürayman’nın elini sıkarken “Ha-
yatımda ilk defa büyük bir işin başında bir kadın görü-
yorum. Sizi gerçekten tebrik ederim.” demiş ve kendi 
ülkesinde de büyük bir övgüyle bahsetmiştir. Güray-
man, TBMM inşaatında da aynı dönemde görev al-
mıştır. Anıtkabir, nakil töreninden bir süre sonra Milli 

Eğitim Bakanlığı’na devredilince Sabiha Gürayman 
da Yapı ve İmar İşleri Reisliği’nde Teknik Müşavirlik 
kadrosuna getirilmiş ve bu görevden kendi arzusu ile 
emekliye ayrılmıştır. Çok sonra yapılan bir başvuruyla 
katkılarından dolayı Gürayman’ın fotoğrafı Anıtkabir 
Hürriyet Kulesi’nde yer alan vitrinde sergilenmeye 
başlanmıştır. 

Sabiha Rıfat, kendisi de bir asker çocuğu olduğu için, 
şehit çocuklarının okuması gerektiğini düşünmüştür. 
Bu yüzden de çalışma hayatında elde ettiği tüm ser-
vetini İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı’na ve Fevzi 
Akkaya Temel Eğitim Vakfı’na bağışlamış; bu vakıflar 
aracılığıyla da burslar vererek birçok şehit çocuğunun 
eğitim masraflarını karşılamıştır. 1963 yılında emek-
li olan Gürayman, 1993’de eşini kaybettikten sonra 
İzmir’e yerleşmiştir. Cumhuriyet tarihimizin ilk kadın 
inşaat mühendisi olan Gürayman 4 Ocak 2003 tari-
hinde, 93 yaşında hayatını kaybetmiştir.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
Kadın Komisyonu
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XI. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 
KURULTAYI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 XI. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına 
İstanbul Şube sekretaryalığında 17-18 Kasım 2017 ta-
rihlerinde MMO İstanbul Şube Konferans Salonu’nda 
meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, ilgili kurum ve ku-
ruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiril-
miştir. “Endüstriyel Dönüşümde Endüstri ve İşletme 
Mühendislerinin Rolü” ana başlığı altında gerçekleş-
tirdiğimiz kurultayımızı 214 katılımcı izlemiştir.
 Kurultayımız süresince 3 panel gerçekleşti-
rilmiş, 1 özel oturum ve 4 oturumda toplam 13 bildiri 
sunulmuş ve bildiriler kitabı basılmıştır.

 SONUÇ BİLDİRİSİ

 Türkiye`de Endüstri Mühendisliği eğitimi 
1969 yılında ODTÜ`de ve hemen akabinde de İTÜ`de 
başlamıştır. 2017 yılında endüstri ve işletme mühen-
disliği alanı için yurt genelinde 93 üniversitede 93’ü 
örgün, 12’si ikinci öğretim olmak üzere toplam 105 
Endüstri ve İşletme Mühendisliği Bölümü bulunmak-
tadır. Bunların 68’i devlet, 37’si vakıf üniversitesidir. 
Bu rakamlar, endüstri ve işletme mühendisliğinin bir-
çok üniversitede kolayca açılabilen mühendislik bö-
lümlerinden biri haline geldiğini göstermektedir. Ka-
sım 2017 itibariyle odamıza kayıtlı endüstri ve işletme 
mühendisi sayısı 8.050’yi bulmuştur.

 Endüstri ve işletme mühendislerinin imza 
yetkisi olması için iki uzmanlık alanı tanımlanmış 
ve Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yö-
netimi Mühendis Yetkilendirme yönetmelikleri 
ResmiGazete’de yayımlanmıştır. Bunlardan ilki olan 
stratejik planlama uzmanlığı; ülkeyi yönetenlerin he-
veslerinin ve hayallerinin gerçekleştirilmesi için değil 
ülke olanakları ve kabiliyetleri ile dünyadaki fırsatlar 
ve tehditler göz önüne alınarak stratejik planlar hazır-
lanması ve bu plana ulaşmak için tüm ülke ekonomisi-
nin ve sanayisinin ortak bir istikamete yönlendirilmesi 
amacına yöneliktir.
 Yatırım Hizmetleri Yönetimi ise mevcut kay-
nakları en uygun ve en etkili şekilde kullanmamız için 
gereken mesleki bilgi birikiminin ülke ve toplum yara-
rına kullanılmasına yöneliktir. Ancak bu sayede iler-
lemek ve halkımız için fark yaratacak değerleri ortaya 
çıkartmak mümkün olabilecektir.

 Kurultayımızda gelişen ve değişen teknoloji-
ye uyumlu, insanı tüm üretim ve hizmet sektörlerinin 
odağında tutabilecek bir vizyonun endüstri ve işletme 
mühendisliği açısından önemi üzerine değerlendir-
meler yapılmış ve üniversiteler ile sanayi arasında iş-
birliği çerçevesinde kamusal değerlerle gerçekleştiril-
mesinin önemine vurgu yapılmıştır.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 Kurultayımız;
  Endüstriyel dönüşümde endüstri işletme 
mühendisleri olarak sistemin insan odağını ve sistem 
çevre ile uyumunu optimum düzey de değerlendir-
mek,
  Teknolojik ilerlemenin zorunluluğu ile olu-
şacak yararları, meslektaşımızın büyük fotoğrafın ne-
resinde olduğunu ve ilerleyen süreçte nerede olacağını 
öngörmek,
  Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri 
uzmanlık alanlarının, belgelendirmeye ilişkin yönü-
nün endüstriyel dönüşüme adaptasyonu ve uygulana-
bilirliğini incelemek,
  Teknolojik ilerlemede toplumsal yararların 
önemsenmesini sağlamak, şirketlere ve kamu tarafın-
dan içselleşmesine katkı sağlamak,
  Üniversitelerin eğitim programlarına en-
düstriyel dönüşüm ve toplumsal kazanımları içeren 
derslerin dahil edilmesini sağlamak,
  Öğrencilere TMMOB geleneği, Makina 
Mühendisleri Odası bakış açısı, öğrenci üyelik ve ör-
gütlü yapının gerekliliğinin önemini aktarabilmek,
 vb. değerli amaçların dile getirilmesi yanı sıra 
günümüzde yaygın olarak konuşulan dijital dönüşüm/
Endüstri 4.0’ın yalnızca üretim ve hizmet sunma açı-
sından değil, kamusal-toplumsal yarar ve insan odaklı 
bir yaklaşım ile birlikte ele alınması gerektiği vurgu-
lanmıştır.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
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VIII. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE 
SERGİSİ DENİZLİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VIII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Deniz-
li Şubesi yürütücülüğünde 28-30 Eylül 2017 

tarihleri arasında, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve 
Kültür Merkezinde “Bakım İçin Tasarım–Mühendis-
likte Bakım Eğitimi”  ana temasıyla başarıyla gerçek-
leştirilmiştir.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası adı-
na Denizli Şube ile Pamukkale Üniversitesi tara-
fından ortaklaşa düzenlenen kongre ve sergimize, 
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyele-
ri, öğrenciler, teknisyenler, bakım konusunda çalışan 
mühendisler ve işletme yetkilileri katılmıştır.

 Üç gün süren kongrede 40 bildiri sunulmuş, 
14 seminer ve 8 ayrı konuda kurs verilmiştir. Kongre-
de bildiri, kurs ve seminerleri 1.000’in üzerinde dele-
ge izlemiş, 1.500’ün üzerinde katılımcı sergiyi ziyaret 
etmiştir.

 VIII. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ 
 VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRİSİ

 Pamukkale Üniversitesi’nin destekleri ve 
katkıları ile gerçekleştirilen VIII. Bakım Teknoloji-
leri Kongre ve Sergisinin ilk dördü Denizli Şubemiz 
tarafından yapılmış, kongre çalışmalarından alınan 
başarılı sonuçlar, sonraki bakım kongrelerine öncülük 
etmiştir. Son olarak bu yıl sekizinci kez düzenlenen 
kongremiz yeniden doğduğu topraklara dönmüş, bek-
lenenin üzerinde ilgi görmüştür.

 Bakım yapılabilirliğin herhangi bir sistemin 
tasarım aşamasında başladığı varsayımıyla ve mühen-
dislik eğitimi esnasında veya sonrasında bilinçlenme-
ye yönelik ne tür çalışmalar yapılabileceğinin tartı-
şılmasının gerekli olduğu düşüncesiyle VIII. Bakım 
Teknolojileri Kongresi ve Sergisinin ana teması "Ba-
kım İçin Tasarım–Mühendislikte Bakım Eğitimi" olarak 
belirlenmiştir.

 Tasarım ve bakım; makina endüstrisinin do-
ğuşundan günümüze kadar makina varlığı yönetimi-
nin vazgeçilmezlerinden olmuştur. Bir makinanın 
belirlenen amaca hizmet edebilmesi için imalat aşa-
masından önce tasarım safhası devreye girmektedir. 
Bakıma uygun tasarım, bakım işlemlerini tasarım aşa-
masında optimize etmeye yarayan bir yaklaşım ola-
rak tanımlanabilir. Bakıma uygun tasarım denildiği 
zaman akla bakım masraflarını azaltmaya ve fiziksel 
aşınma yapısını engelleme hedefi kast edilmektedir.
Ülkemiz açısından, makina üretiminde dışa bağım-
lılığın ve işletme maliyetlerinin arttığı, teknolojideki 
gelişmelerin takibinin vazgeçilmez olduğu, rekabetin 
uluslararası planda kızıştığı günümüzde, makina ve 
tesislerin arızasız, sorunsuz, verimli, uzun ömürlü ça-
lıştırabilmesi, doğru ve planlı bir bakım yaklaşımıyla 
olanaklıdır.

 Türkiye’nin bakım faaliyetlerine harcadığı 
kaynağın Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın yaklaşık olarak 
yüzde 1’i civarında olduğu dikkate alındığında, bakı-
mın başlı başına üretken bir ekonomik faaliyet olduğu; 
Bakım Mühendisliği ve yönetimi konularında atılacak 
adımlar ve getirilerinin hiç de azımsanmayacak bir 
boyutta olduğu görülmektedir.

 Günümüz rekabet ortamı içinde sistemlerde 
oluşan arızalar ve aksaklıklar büyük mal ve can ka-
yıplarıyla birlikte çevre felaketlerine de sebep olabil-
mektedir. İşletmelerin sürekliliğinin sağlanması ve 
kayıpların en aza indirilmesi ile çevre felaketlerinin 
önlenmesi açısından bakım büyük önem kazanmış 
olup, bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş Bakım Mü-
hendisi ve personeline her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duyulmaktadır.

 Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi kap-
samında yapılan panel ve oturumlarda sunulan bil-
diriler ile yapılan tartışma ve öneriler sonucu ortaya 
çıkan aşağıdaki görüş ve önerilerin kamuoyuna duyu-
rulmasına karar verilmiştir.
 1. Bakım mühendisliği konusunda ortak bir 
dil geliştirilmesi ve işletmelerin sürekliliği için bü-
yük önem kazanan bakımın temin edilebilmesi için 
bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş bakım mühen-
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disi ve personeline ihtiyaç, tartışılmaması gereken bir 
konudur. Bakım mühendisi ve her kademedeki bakım 
personeli, teknolojik gelişmeler göz önünde bulun-
durularak sürekli olarak eğitilmeli, mesleki gelişime 
önem verilmelidir. Bakım konusundaki çalışmaların 
kavramlaştırılması, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırıl-
ması, sürekliliğinin sağlanması ve uygulanması için 
gerekli mesleki eğitim faaliyetleri desteklenmelidir. 
Bu anlamda "Bakım Mühendisliği Belgelendirmesi"ne 
yönelik çalışmalar sürdürülmeli, endüstride çalışan 
tecrübeli bakım mühendislerinden de faydalanarak 
uygulamalı eğitim programı oluşturulmasında aktif 
çalışma yapılmalı ve akreditasyon kapsamında yapıla-
cak çalışmalara hız verilmelidir.
 2. Tüm makina ve cihazların bakımlarının 
kayıt altında tutulduğu ve denetlendiği, bunun, alanın 
ehli olan uzmanlarca yapılması gerektiği, İş Yasası‘na 
bağlı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde, bu 
kontrollerin "TMMOB‘ye bağlı ilgili meslek odaların-
ca yapılması" ibaresi mutlaka yer almalıdır.
 3. İşletme ve ülke ekonomisi açısından "arıza 
oluşana kadar makina çalışsın" anlayışının terk edile-
rek makina ve tesislerde bilimsel bakım uygulamaları 
yaygınlaştırılarak uygulanmalıdır.
 4. Makinaların satın alınması aşamasında ba-
kım yapılabilirlik, göz önünde bulundurulması gere-
ken en önemli kriterlerden biridir.
 5. Lisans eğitiminde, bakım programları oluş-
turulmalı, üniversite ders müfredatlarında alanın uy-

gulama ihtiyaçlarını karşılayacak geçişler yapılmalıdır. 
Lisansüstü programlarda ise "bakım yönetim sistem-
leri" konusunda programlar oluşturulmalıdır.
 6. Bakım faktörü, yalnızca üretim açısından 
ele alınmamalı, bağlantılı olduğu, bir sistemin verim-
liliği ve sürekliliğinin sağlanması için bakım yönetim 
sistemlerinin yürürlüğe girmesi, işçi sağlığı ve iş gü-
venliği, enerji verimliliği ve çevre faktörleri açısından 
da önemsenmelidir.
 7. Bakım yapılabilirlik öncelikle tasarım aşa-
masında göz önünde bulundurulmalıdır.
 8. Rekabet edebilir bir sanayi için işletmelerde 
toplam üretken bakım felsefesinin daha fazla yaygın-
laşmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılma-
lıdır.
 9. Otomasyon vb. süreçler ile bakım arasın-
daki ilişki göz önünde bulundurularak kendi kendinin 
bakımını yapabilen, üzerinde bakım uyarı sistemlerini 
bulunduran makinaların tasarımına yönelinmelidir.
 10. Bakım ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ay-
rılmaz, birbirini tamamlayan süreçler ve kavramlar ol-
duğu benimsenmelidir.
 11. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi ge-
liştirilerek sürdürülmeye devam edilmelidir.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

VIII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK 
KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına 
İstanbul ve İzmir Şubeleri`ninsekretaryalığını 
üstlendiği “Ulusal Hidrolik Pnömatik Kong-

resi ve Sergisi”nin sekizincisi, “uluslararası katılımlı” 
olarak, 22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında İzmir’de 
528 kayıtlı delege ve 3328 ziyaretçinin katılımı ile 
gerçekleştirildi. 

 Kongrede; açılış konferansı, bildiriler, atölye 
çalışmaları, kurslar, paneller, yuvarlak masa toplantı-
ları, konferanslar ve forumlar ile dinamik bir platform 
oluşturulmuş; 45 bildiri sunumu, 15 atölye çalışması, 
1 panel, 6 kurs, 5 yuvarlak masa toplantısı ve 1 fo-
rum düzenlenmiştir. Kongrenin yanısıra düzenlenen 
HPKON 2017 Fuarı’na da 1085 metrekare alanda 45 
firma katılmıştır.

 Kongrede “Hidrolik Pnömatik Sektöründe 
Yeni Stratejiler” konulu bir panel gerçekleştirilmiş, 
panelde şletişim teknolojisinde ve internet teknoloji-
sindeki gelişmeler, dijital devrimin hidrolik pnömatik 
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alanına etkisi, sektörde ARGE, üniversite oda sanayi 
işbirliği, sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin tar-
tışıldığı bir platform yaratılmıştır.

 Ulusal Hidrolik PnömatikKongreleri’nde 
bilimsel-teknik nitelikli bir başucu kitabı oluşturma 
anlayışı ile bildiriler ve tüm sunumlar derlenmektedir. 
Bu kongrede de ulaşılan çok yönlü birikimi içeren 519 
sayfalık “Bildiriler Kitabı” tüm sektör ilgililerinin kul-
lanımına sunulmuştur.

 Kongre kapsamında gerçekleştirilen atölye 
çalışmaları ve kurslar ile yeni bilgi ve teknolojilerin 
yaygınlaştırılmasının yanında, sektör çalışanlarının 
doğru ve tam bilgilerle donatılmasına yönelik sürekli 
eğitimler yapılmıştır.

 Kongre kapsamında; “Pnömatik ve Elektrik 
Tahrikli İş Elemanları ve Karşılaştırılması”, “Mobil 
Hidrolikte Endüstri 4.0 Uygulamaları”, “Pnömatik 
Teknolojisinde Devrim, Dijital Pnömatik, Motion 
Termina (VTEM)”, Medikal Sistemler ve Labora-
tuvar Alanlarında Otomasyon Çözümleri”, “Mobil 
Uygulamalarında Elektronik Çözümler” “Medikal 
Proses Ekipmanları, İlaç Hazırlama (Kemoterapi) 
ve Temiz Oda Uygulamaları”, “Sızıntı Bulma Teknik-
leri”, ”Radyal Pistonlu Hidrolik Motorlarda Elektro-
nik Deplasman Kontrolü”, “Vinç ve İş Makinalarında 
Yük Kontrol ve Yük Tutma Valfleri”, “Yeni Nesil Servo 
Performanslı Oransal Valfler”, “Mobil Araçlarda So-
ğutma Uygulamaları”, “Pick&Place Uygulamalarında 
Vakum Seçimi”, “Kabin Stabilizasyonu”, “Filtrasyon” 
konularında 15 Atölye Çalışması düzenlenmiştir.

 Kongrede düzenlenen kurslarda; “Pnömatik 
Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri”, “Hidrolik 
Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri”, “Hidros-
tatik Tahrik ve Kapalı Devre Tekniği”, “Sıozdırmazlık 
Elemanları Seçiminde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Uygu-
lama Örnekleri” “Hidrolik Boru Bağlantı Elemanları” 
“Hidrolik Endüstrisinde Kullanılan Akışkan İletimi 
Elemanlarına Genel Bakış” konuları ele alınmıştır.
Kongrede hidrolik pnömatik sektörüne ilişkin aşağı-
daki değerlendirmeler yapılmıştır.

 Her aşamasında proje, AR-GE ve mühendis-
lik tasarımlarının yapılmasını gerekli kılan özelliği 
itibariyle diğer sektörlerden ayrışan makina imalat 
sektörü, özellikle 2001 ekonomik krizinden sonra ya-
tırımlarını askıya almış, 2003 yılından 2007 sonuna 
kadar giderek ara mallarda dışa bağımlı bir yapı içine 
sürüklenmiş, 2008 ortalarından başlayarak 2009’u da 
kapsayan dönemde küresel krizin etkisi ile sanayi sek-
törü de küçülmüştür.

 Makina imalat sektörünün yanı sıra hidro-
lik-pnömatik girdilerini, demir-çelik, iş ve inşaat ma-
kinaları, otomotiv, savunma, gıda, ambalaj, gemi inşa, 
sağlık, barajlar, otomasyon ve robot teknolojileri gibi 

sektörler de yaygın olarak kullanmaktadır. Tüm bu 
sektörlerdeki dinamiğin makina imalat sektöründe-
kine benzer bir olumsuzlukta olduğunu söyleyebiliriz. 
Hidrolik-pnömatik sektörünün tüm bu olumsuz hava-
dan etkilenmemesi mümkün değildir.

 Teknoloji kullanımı ve projelendirme açısın-
dan dünyanın gerisinde kalmayan fakat aynı perfor-
mansı üretimde gösteremeyen hidrolik pnömatik sek-
törünün ana sorunlarını şu şekilde sıralanabilir.

 Öncelikle yerli üretim sorunu ve Ar-Ge, tek-
nolojik ve endüstriyel birikimle başlayan bu sorunları 
sermaye/finansman ve kalifiye işgücü yetersizlikleri 
ile yüksek girdi maliyetleri, ithal ürünlerin yerli üreti-
me göre pazar paylarının yüksek oluşu ve dışa bağım-
lılık olarak sıralamak mümkündür.

 Makina imalatçılarının, tasarım ve uygulama-
larda yerli ürünlere öncelik vermemesi, güven duyma-
ması, dünya pazarında rekabet edebilen yerli üretici 
sayısının azlığı, üreticilerin sorunları arasındadır. Bu-
nun yanı sıra kalitesi belgelenmemiş, sertifikası olma-
yan ve haksız rekabete neden olan ürünlerin ülkeye 
girişinin kontrol edilmesi ve zorlaştırılması için ön-
lem almada ve denetim konusunda harekete geçmede 
önemli sorunlar yaşanmaktadır.

 Sektör bu ürünlerin ülkeye girmemesi konu-
sunda tavır almalı, siyasi irade yerli ürün kullanımı ko-
nusunda zorlanmalıdır. Özellikle ihracat yapan yerli 
üreticilerin desteklenmesi ve uluslararası pazarlarda 
rekabet edilmesi için yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları 
desteklenmeli, üretim ve istihdam üzerindeki yükler 
azaltılmalı ve kamu ihalelerinde yerli malı kullanımı 
teşvik edilmelidir.

 İzlenen bilim, teknoloji ve sanayi politikaları 
sonucu bugün yerli üretimde yüzde 62 oranında ithal 
girdi kullanılmakta, makina imalat sanayinde iç pazar 
talebinin yüzde 51’i ithal makinalarla karşılanmakta-
dır. Makina üreticileri yerli devre elemanlarını yete-
rince kullanmamaktadırlar.

 Rekabet edebilmenin ön koşullarından birisi; 
kullanılan teknolojilerin inşaat sahaları, tüneller, ma-
den ocakları, demir-çelik tesisleri ve tersaneler gibi 
yüksek riskli ortamlarda işçiler için güvenli çalışma 
koşullarının sunulmasıdır. Ülkemizin iş kazalarında 
kaybedilen insan sayısı bakımından dünyada üçüncü 
Avrupa’da birinci sırada olduğu bilinmektedir. Sektö-
rün sunduğu güvenli ürünler ile bu kazaların önüne 
geçilmesinin mümkün olduğu, insan, makina ve tesi-
sin güvenliğini sağlamanın, sektörde, tasarım ve üre-
tim sürecinde sistem ve donanım seçiminde güvenli-
ğin önemli bir kriter olduğu unutulmamalıdır.

 Sanayide enerji verimliliği, uluslararası re-
kabet gücü açısından önemli bir unsurdur. Enerjide 
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sürdürülebilirliğin sağlanması, dışa bağımlılığın azal-
tılması, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yü-
künün hafifletilmesi gerekmektedir. İklim değişikliği 
ile mücadeleye yönelik çalışmalar yapılmalı, enerji-
nin ve enerji kaynaklarının verimli kullanımının tes-
piti yapılarak sektörde, hidrolik pnömatik sistem ta-
sarımlarında ve üretiminde, enerji verimliliğine önem 
verilmelidir. Sistemlerin enerji verimliliği ölçülebilir 
olmalı, belgelendirilmeli ve teşvik edilmelidir.

 Dört gün boyunca paylaşma ve dayanışma ze-
minlerinin geliştirildiği, sosyal-kültürel etkinliklerle 
renklendirilen kongre sonucunda aşağıdaki tespitle-
rin kamuoyuna sunulmasına karar verilmiştir.

  Hidrolik Pnömatik alanı otomasyondan 
ayrı düşünülemeyeceği, bu nedenle otomasyon ko-
nusunun kongrede daha detaylı olarak ele alınması 
gerektiği, kongrenin ismine otomasyon kelimesinin 
de eklenmesi gerektiği, otomasyon alanındaki ilgili 
taraflarında bu kongrede yer almaları gerektiği vurgu-
lanmıştır.

  Hidrolik pnömatik sektörünün geleceği-
ni, makina imalat sektörünün gelişimi belirleyecek-
tir. Makina imalatçılarının tasarım ve uygulamalar-
da hakeden yerli ürünlere öncelik vermesi ve güven 
duyması ile yerli imalat sektörünün beklenen düzeye 
ulaşacağı, katma değeri yüksek ürünlerin yerli olarak 
üretilmesinin ulusal ekonominin yararına olacağı 
bilinmelidir. Bu bağlamda dünya pazarında rekabet 
edebilen yerli üreticilerin sayısı artırılmalı ve destek-
lenmelidir.

  Gelişmiş ülkelerde (Almanya 3.68 USD/
kg, Japonya 3,36 USD/kg, italya 3.21 USD/kg, Güney 
Kore 2.70 USD/kg) 3-4 USD/kg olan ihracat ürünle-
ri ortalama satış fiyatı bizim ülkemizde özellikle son 
3 yılda gerileyerek 1,37 USD/kg seviyelerine inmiştir. 
Bu durumun değiştirilebilmesi, başka faktörlerle bir-
likte katma değeri yüksek ürünler üretmemizi gerek-
tirmektedir. Tasarım ve Ar-Ge süreçlerini içine alan 
üretim ve markalaşma zeminleri ve iklimini oluştu-
rulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.

  Kalitesi belgelenmemiş, sertifikası olma-
yan ve haksız rekabete neden olan ürünlerin ülkeye 
girişinin kontrol edilmesi ve zorlaştırılması için cid-
di önlemler alınmalıdır. Sektör bu ürünlerin ülkeye 
girmemesi konusunda tavır almalı, yerli ürün tüketil-
mesi konusunda siyasi irade zorlanmalıdır. Özellikle 
ihracat yapan yerli üreticilerin desteklenmesi ve ulus-
lararası pazarlarda rekabet edilmesi için yatırımlar 
ve Ar-Ge/Ür-Ge çalışmaları desteklenmeli, özellikle 
patentli yerli ürünlerin kullanımı ve patent alımı ko-
nusu özendirilmeli, üretim ve istihdam üzerindeki 
yükler azaltılmalı ve kamu ihalelerinde yerli malı kul-
lanımı teşvik edilmelidir.

  Sektöre yönelik devre elemanları üreti-
minde yüksek nitelikli malzemelerin, ileri üretim 
teknolojilerinin, iletişim, bilgi ve internet teknoloji-
lerinin denetim sistemlerinin giderek artan oranda 
kullanılmasından dolayı, üretici firmaların Ar-Ge/
Ür-Ge olanaklarının artırılması ve teşvik edilmesi 
ülke yararına olacaktır. Bu doğrultuda vergi düzenle-
melerinde belli indirimler yapılmalı, teknoparklardan 
yararlanmaları konusunda AKDER’in yol göstericili-
ğinde sektör firmalarının bir araya gelmesi ve küme-
lenmeleri sağlanarak ortak Ar-Ge ve Tasarım mer-
kezleri kurulması teşvik edilmelidir.

  Makina imalat sektörü, hidrolik pnömatik 
ekipman ve sistemleri kullanımında, sektör firmaları-
nın müşterilerine karşı yanlarında olmalarını ve ser-
vis konusunda destek vermelerini talep etmektedir. 
Makina imalatçılarına sistem, ekipman ve malzeme 
tedarik eden sektör firmalarının makina imalatçıları-
na servis hizmeti sunabilmek için organizasyonları ve 
personel alt yapısını geliştirmeleri gerekmektedir.

  İletişim, internet ve bilgi teknolojisi gelişi-
mi sektörümüzü de yakından ilgilendirmektedir. Di-
jital devrim veya Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu 
süreçte sensör teknolojileri, gömülü sistemler, yazı-
lımlar, iletişim ve internet teknolojisindeki yenilikle-
rin adapte edildiği hidrolik ve pnömatik ekipmanların 
birbirleriyle ve diğer makinalarla haberleşerek akıllı 
makina ve sistemler üretildiği bir dönüşüm yaşan-
maktadır. Ülkemiz makina imalatçılarının ve hidro-
lik pnömatik sektörünün temel hedefi, bu dönüşümü 
yakalayarak verimliliği ve rekabet gücünü artırmak 
olmalıdır.

  Küresel rekabet ortamında varolabilmek 
için artık bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Bilginin 
faydalı ve değer yaratma sisteminde kullanılması 
önemlidir. Bu nedenle bilgiyi kullanacak insanların ve 
bu insanların oluşturduğu organizasyonları geliştir-
mek gerekmektedir. İnsanımızı rasyonel, akılla karar 
veren, mühendislik yaklaşımını algılayan bir eğitim 
sistemi içinde iş yaşamına hazırlamanın gerekliliği, 
sektör firmalarının yeni iş modelleri oluşturarak ça-
lışanlarını ve organizasyon yapılarını geliştirmeleri 
gerekliliği vurgulanmıştır.

  Yetişmiş insan gücü ve kalifiye eleman 
konusu sektörün en büyük problemidir. Endüstri 
Meslek Liselerindeki hidrolik pnömatik bölümleri-
nin sayısı çok azdır. Makina Mühendisliği Bölümü 
olan üniversitelerimizde hala akışkan gücü ile ilgili 
lisansüstü programlar bulunmamaktadır. Teknolo-
jik gelişmelere ayak uyduracak, dijital devrimi ger-
çekleştirecek insan kaynağına gereksinimiz varken 
teknik eleman lise ve üniversite eğitim sistemimiz ve 
alt yapımız buna uygun değildir. Sektör ve sektör bi-
leşenleri eğitime ilişkin taleplerini her ortamda dile 
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getirmeli, ve Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK nezdin-
de girişimlerde bulunmalıdır. Sektörün gelişmesi için 
MEB, YÖK, Meslek Odaları ve Akışkan Gücü sektörü 
temsilcileri ile birlikte eğitim programlarında ihtiya-
ca uygun güncellemeler yapılmalı, Endüstri Meslek 
Liseleri’nde uygulamalı meslek derslerinin niteliği 
geliştirilmeli, atölyelerde mevcut makina ve tezgah-
lar, en son modeller ile yenilenmeli ve üniversitelerde 
güncel teknolojiler ve endüstriyel uygulamalar öğre-
tilmeli, altyapı çalışmaları tamamlanmalıdır.

  Yazılım mühendisliğindeki yeni yaklaşım-
ların, yenilikçi makina konseptlerine olanak sağladığı, 
akıllı mobil cihaz uygulamaları ile entegre PLC sis-
temlerinin çalışma esnekliğini artırdığı, bu yeni yak-
laşımların mühendislik çalışmalarını kolaylaştıracağı 
tespitinden hareketle sektör, yazılım mühendisliği 
alanındaki gelişmeleri izlemeli ve uygulamalara yan-
sıtmalıdır.

  Sanayide enerji verimliliği, uluslararası re-
kabet gücü açısından önemli bir unsurdur. Enerjide 
sürdürülebilirliğin sağlanması, dışa bağımlılığın azal-
tılması, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yü-
künün hafifletilmesi gerekmektedir. İklim değişikliği 
ile mücadeleye yönelik çalışmalar yapılmalı, enerjinin 
ve enerji kaynaklarının verimli kullanımının tespiti 
yapılarak sektörde, hidrolik pnömatik sistem tasarım-
larında ve üretiminde enerji verimliliğine önem veril-
melidir.

  Ülkemizin bir sanayileşme politikası olma-
dığı görülmekte ve sanayimizin henüz hangi sektörler-
de gelişeceği bilinmemektedir. 1980’lerden itibaren 
ortaya konulan neoliberal politikalar sonucu ülkemiz-
de sanayisizleşme süreci hakim olmuştur. TMMOB 
Sanayi Kongrelerinde de ifade edildiği gibi sanayi-
leşme politikamız kalkınma planları çerçevesinde ele 
alınmalı, demokratik katılım mekanizmaları ile sektö-
rün de katkı ve katılımıyla oluşturulan kalkınma plan-
ları çerçevesinde makina imalat sektörü ve bunların 
alt sektörü olan hidrolik pnömatik sektörü bu plana 
uygun teşvik ve desteklerden yararlanmalıdır.

  Komponent üreten firmalarımız yurtiçi 
pazarlardan elde ettikleri tecrübeyle ürünlerinin ka-
lite kriterlerini uluslararası pazarlarda kabul görecek 
seviyeye getirmişler, pazarlarını büyütmüşler ve bu-
radan elde ettikleri fonla Ar-Ge ve inovasyona daha 
çok kaynak yaratma fırsatı yakalamışlardır. Bu firma-
larımız, dünya pazarlarında etkinliklerini artırmak, 
pazarlarını büyütmek ve etkin bir oyuncu olmak için 
büyük çaba sarf etmektedirler. Bu başarıdaki önemli 
nokta, başlangıçtaki yurt içi pazardan edinilen tecrü-
bedir. Ürünler yurtdışında itibar görüyorsa yurtiçinde 
de bu ürünlere itibar edilmesi için sanayi yerli imalata 
önem vermelidir.
 

  Dijital devrim veya Endüstri 4.0 olarak ad-
landırılan süreçte dönüşüme uygun fabrikalar oluş-
turmak, bu fabrikaları, veri toplamak için sensörler ile 
donatmak, işletiminde, iletişiminde yazılımı kullan-
mak, veri güvenliği ve kendi işletimine yönetebilmek 
için bulut ortamını kullanan makinalar ile donatmak 
gerektiği vurgulandı. Bu dönüşümün gerçekleştire-
bilmesiyle maliyetlerin % 30-35 oranında indirilebi-
leceği, ekstra bir yatırım yapmadan kapasitelerin % 
20 oranında arttırabileceği, tedarik ve üretimi tek bir 
merkezden yönetecek bir ağa sahip olunabileceği vur-
gulanmıştır.

  Teknolojik gelişmeler ve özellikle robot 
teknolojilerinin endüstride yer almasıyla birlikte ma-
kina emniyeti ihtiyaçlarındaki değişikliklere cevap 
verecek ürünler ortaya çıktığı ve sektörün bu değişime 
adapte olması gerektiği belirtilmiştir.

  Teknolojik gelişmelere paralel olarak sen-
tetik ve çevre dostu yağların performansları ciddi şe-
kilde artmış, kullanım alanları yaygınlaşmıştır. Sek-
törün kirlilik konusunda yağ üretici firmalarından 
kullanıma hazır kirlilik seviyesinde hidrolik yağ talep 
ettiği vurgulanmıştır. AKDER periyodik yayınlar, du-
yurular, eğitim çalışmaları, e-posta kampanyalarıy-
la uzun ömürlü, yüksek performanslı ve çevre dostu 
“Ekolojik” akışkanların bilinirliğinin artırılmasına 
katkıda bulunmalıdır.

  Mühendislik hizmeti üreten sektör firma-
larının akreditasyonu, sektörde çalışan mühendislerin 
uzmanlıklarının meslek odaları tarafından belgelen-
dirilmesi, sektörde çalışan ara teknik elemanların eği-
timi ve belgelendirilmesi, MYK kapsamında Hidrolik 
Pnömatik Tesisatı Borulama ustası meslek standardı-
nın oluşturulması, sektörle ilgili mevcut regülasyonlar 
çerçevesinde Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın 
piyasa gözetim denetim faaliyetini yaygınlaştırması, 
sektör firmalarında çalışan mühendisler tarafından 
hazırlanan projelerin inşaat sektöründeki mimar ve 
mühendislik hizmetleri gibi sinai mülkiyet hakları 
çerçevesinde güvence altına alınması gerekmektedir. 
Bu konularda bir önceki Kongre’den hemen sonra, 
Makina Mühendisleri Odası ile AKDER’in başlattığı 
çalışmaların önümüzdeki yıl içerisinde uygulamaya 
geçirileceği, bunun da bu alandaki önemli bir eksikliği 
gidereceği ifade edilmiştir.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
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TMMOB 5. 
KADIN 
KURULTAYI 
TOPLANDI

TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 
2009 yılında düzenlenen TMMOB Kadın 
Kurultayı'nın beşincisi "OHAL’de Kadınız" 

başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk 
toplantı salonunda 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde 
gerçekleştirildi.Kurultaya Şubemiz kadın üyelerinden 
M.ElçinYontunç, Nergis Uygun Baş, Nihal Kara ,Fik-
riye Söğütlü katıldılar.

 Kısa film gösterimi ile başlayan Kurul-
tay, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı 
HanzeGürkaş'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Son-
rasında Divan seçimi gerçekleştirildi. Sonuç Bildir-

gesi Komisyon seçiminin ardından TMMOB Kadın 
Çalışma Grubu’nun sunumu yapıldı. 

 TMMOB 5. Kadın Kurultayı programı çerçe-
vesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
ve Dayanışma Günü dolayısıyla hazırlanan “OHAL'DE 
HER HALDE KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ" başlıklı 
basın açıklaması geniş katılımla saat 12.00'de gerçek-
leştirildi.

 Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Kadınların 
sorunlarına ve çözüm önerilerine eğilen TMMOB 5. 
Kadın Kurultayı iki gün sürdü.

MÜHENDİS, MİMAR 
VE ŞEHİR PLANCILARI 

İÇİN 2018 YILI 
ASGARİ ÜCRETİ 

BELİRLENDİ

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan ka-
rar uyarınca Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-
cıları Asgari Ücreti 2018 yılı için brüt 3750 TL 

olarak tespit edildi.
 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayana-
rak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan "Birliğin 
ve Bağlı Odaların Amaçları" madesi uyarınca her yıl 
TMMOB Yönetim Kurulu tarafından açıklanan Mü-
hendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2018 
yılı için brüt 3750 TL olarak tespit edildi.
 TMMOB Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık 2017 

tarihli toplantısında "Ücretli çalışan mühendis, mi-
mar ve şehir plancıları için 2018 yılı ilk işe giriş bil-
dirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 3750 TL 
olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın 
koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyi-
min arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu mü-
dürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, 
daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde 
asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan 
mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin 
alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin 
üzerinde olmasına" karar verildi.
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FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA

 Basına ve kamuoyuna;
 ABD’nin kendisinin aldığı ve 22 yıldır uygu-
lanmayan “Kudüs’ün İsrail’in Başkenti olduğuna dair 
karar”ı halkların bir arada yaşama iradesine açıkça 
saldırı şeklinde hayata geçirmesi provokasyondur. 
Trump’un bu kararı açıkça dünyaya Orta Doğuda bo-
ğazlaşmanın daim olacağı tehdidini püskürtmektedir. 
Filistin halkı 1948 yılından itibaren emperyalist ve 
Siyonist politikalar yüzünden tarihin gördüğü en bü-
yük felaketlere ve kötülüklere maruz kalmıştır. 1968 
kuşağı ve ardından gelen halkların kardeşliğine inan 
bizler en- Nakba’ dan (Büyük Felaket) günümüze ka-
dar Filistin halkının acılarını kalbimizde hissettik ve 
her zaman yanında olduk.

 Değerli basın emekçileri;
 Kudüs kadimdir ve kardeşliğinin bir arada 
yaşamanın başkentidir. Maalesef bugün emperyalist-
lerin ve bölgedeki işbirlikçi yönetimlerin kirli ellerini 
yıkadıkları bir kent haline getirilmiştir. Filistin halkı-
na bunca yapılan mezalim karşısında timsah göz yaş-
larını dökenler İntifadalar karşısında Siyonist İsrail’ 
e bir şey olmasın diyen ABD’ nin yanında saf tuttular. 
Şimdi buradan soruyorum: Zulümde sınır tanımayan-
lara ses çıkarmayanlar, çocuklar öldürülürken ses-
siz kalanlar, milyar dolarlık ABD silahı satın alanlar 
bu suça ortak olmadılar mı? Daha 7-8 ay önce Batı 
Kudüs’e büyükelçiliğini taşıyan Rusya’ ya ‘ sen ne ya-
pıyorsun?’ diyemeyenler bu suça ortak olmadılar mı? 
Kudüs üzerinden başlayan tartışmalar ve Filistin Di-
renişi bir turnusol kâğıdı görevi görmektedir. Bir yan-
dan İsrail ile ticaret yapan çevreler diğer yandan İsrail 
protestoları düzenlemektedir. Onlar kurtla kuzuyu 
yiyip çobanla ağlayanlardır. 

 ABD emperyalizmi yeniden bölgemizi dizayn 
etmek istemektedir. Fakat unuttukları bir şey var ki bu 
coğrafyanın kadim halkları yüzyıllardır biriktirdikleri 
bir arada yaşama isteğini hala dillendirmektedirler. 
Kudüs üzerinden provokasyona yönelenler bu kentin 
direnişin başkenti olduğunu unutmamalıdırlar. Fi-
listin halkı on yıllardır bütün dünyanın gözü önünde 
zulme, baskıya ve ayrımcılıklara direnmektedir. Tür-
kiye halkı, emeğiyle geçinen onuruyla yaşayan işçiler 
ve emekçiler her zaman olduğu gibi bugün de Filistin 
halkının yanındandır. Hepimiz Filistinliyiz, Hepimiz 
İsrail’e karşı direnişin bir parçasıyız.

 Değerli basın emekçileri;
 Bizler KESK, DİSK, TMMOB ve EBTO ola-
rak aslında Filistin halkının gerçek dostlarının kimler 
olduğunu bilmekteyiz. Filistin halkının bugünlerde 
yaşadığı dram hangi ülkede olursa olsun iç politika 
malzemesi yapılmamalıdır. Nerenin başkent olaca-
ğına ABD ya da İsrail politikacıları değil orada yaşa-
yan halklar karar vermelidir. Diyoruz ki; provokasyon 
derhal durdurulmalı, Filistin halkının meşru talepleri 
kabul edilmeli, Filistin ve İsrail halklarının bir arada 
ve barış içinde yaşamaları için gerekli siyasal adımlar 
atılmalıdır. 12.12.2017

 Emperyalizm ve işbirlikçileri yenilecek; Filistin 
Halkı Kazanacak!

TMMOB  /KESK/ DİSK/TTB
Eskişehir Bileşenleri
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“Karar vermek dünyanın en kolay 
işi, doğru zamanda doğru karar 
vermek dünyanın en zor işidir”
Bu ayki sayımızda “Bizden Biri” kö-
şemizin konuğu Makina Mühendisi 
Ertan Özkan oldu. Özkan, hem mesle-
ki deneyimlerini anlattı hem de genç 
meslektaşlarına önerilerde bulundu.
 
 Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?
 6 Eylül 1949 tarihinde Bulgaristan’da doğdum. 
1951 yılında ailemle birlikte Türkiye’ye göç ettik.  Ankara 
ili Polatlı ilçesine iskan edildik. İlk ve ortaokulu Polatlı’da 
okudum. Daha sonra İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi’ne 
gittim ve 1967 yılında Lise öğrenimimi tamamladım. Yük-
sek öğrenimime ODTÜ Makina Mühendisliği bölümün-
de devam ettim. 2 Şubat 1974 yılında Makina Mühendisi 
olarak mezun oldum. ODTÜ’den mezun olduktan sonra 
Yüksek Lisans çalışmamı University of Bath- İngiltere’de 
yaptım.
 Mesleğe ne zaman başladınız, mesleki deneyim-
leriniz hakkında bilgi verir misiniz?
 İngiltere’den döndükten sonra 1976 yılı Şubat 
ayında Karabük Demir Çelik İşletmesinde Etüd Plan-
lama Müdürlüğü’nde çalışmaya başladım. Daha sonra 
Hema Hidrolik-Çerkezköy ve Hema Traktör-Kayseri 
fabrikalarında çalıştım. Ağustos-1978 ayında Tümosan-
Türk Motor Sanayii’nde çalışmaya başladım. Sırasıyla 
Traktör Projede, Traktör fab-
rikasının kurulmasında gö-
rev aldım.  Üretim Planlama 
Daire Başkanlığı görevinde 
bulundum. Nisan-1990 yılın-
da Tümosan’daki görevimden 
ayrılarak, Eczacıbaşı Artema 
Fabrikasında Üretim Plan-
lama Müdürü olarak göreve 
başladım. Daha sonra Satınal-
ma Müdürü olarak çalıştım. 
Artema’da ayrıca çalışanların 
eğitimi çalışmalarını yürüttüm. İnsan 
Kaynakları bölümü kurulana kadar top-
lam 55.000 adam-saatlik eğitim verilme-
sini planlayarak uygulanmasını sağladım. 
Eczacıbaşı-Artema bünyesinde Toplam 
Kalite Yönetiminin uygulanması kararı 
verildi. Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında bulun-
dum. 2000 yılında Tusiad-Kalder Toplam Kalite ödülü 
Eczacıbaşı-Artema’ya verildi. Toplam Kalite Yönetimi 
uygulamalarındaki deneyimlerimizi gerek Kalite Kong-
relerinde ve gerekse de diğer Eczacıbaşı kuruluşlarıyla 
paylaştık. Haziran - 2001 tarihinde emekli oldum.
 Hobileriniz, ilgi alanlarınız ve aile hayatınızdan 
söz eder misiniz?
 Masa tenisi oynamayı severim. Ayrıca kitap oku-

maya ve tiyatroya önem veririm. Fotoğrafçılık ilgi alanla-
rımdan biridir. Sağlıklı yaşam için de her gün 10 bin adım 
kuralını uygulamaya çalışıyorum. 1978 yılında evlendim. 
Bir oğlum, ikiz kızım ve 3 torunum var.
 Genç meslektaşlarınıza ne gibi önerilerde bu-
lunmak istersiniz?
 Genç meslektaşlarıma önerim; doğru zamanda 
doğru karar vermek için bilgilerini sürekli günün şartla-
rına göre güncel tutmalıdırlar. Karar vermek dünyanın 
en kolay işidir. Dünya-
nın en zor işi ise doğru 
zamanda doğru karar 
vermektir. Batılılar 
mühendisliği “decision 
maker” olarak tanım-
larlar. Mühendis doğ-
ru zamanda en doğru 
kararı veren kişidir. 
Mühendis doğru kararı 
vermek için malzeme 
bilgisi, ortam koşulları, 
maliyet vs. gibi mühen-
dislik ve diğer bilgileri 
kullanır. Mühendislikte bilimin dışına çıkarsan doğru ka-
rar üretmen mümkün değildir. Doğru karar üretememek 
ise facialara davetiye çıkarmaktır. Mühendis analitik dü-

şünmek zorundadır. Analitik düşünmek 
sistematik bir düşünce tarzıdır. Doğru 
sonuca ulaşmak için, mühendis sorgular, 
araştırır. Neden-sonuç çerçevesi içinde 
temel mühendislik bilgilerini ve aklını 
kullanarak bilgileri analiz eder, sonuca 
ulaşır ve kararını verir. Doğru sorgulama-
yı yapabilmenin özünde de temel bilgiler 
vardır. Bir diğer önemli nokta da üretim-
de maksimum katma değeri yaratmaktır. 
Katma değer yaratmayan tüm işlemleri 
minimuma indirmektir. Burada da süreç-
leri yönetmek en önemli noktadır.

 Çalışma hayatım boyunca uygulamaya çalış-
tığım temel ilkeler, karşılıklı olmak üzere; saygı, 
sevgi, iyi niyet, hoşgörü, güvendir. Saygı ve sevgi tek 
taraflı olamaz. Karşılıklı saygı ve sevginin olmadığı 
bir yerde başarıya ulaşmak mümkün değildir. Her 
çalışanın iyi niyetle hareket etmek zorunda olduğu-

nu düşünürüm. Niyet bozuk olduğunda bahane üretmek 
kolaydır. Her çalışan hata yapabilir. Kasıtlı yapılan hata-
lar hariç, hataları hoşgörü ile karşılamalıyız. Bu ilkelerin 
uygulanmasıyla oluşacak güven ortamının bozulmasına 
hiçbir şekilde meydan vermemeliyiz. Çünkü güven sına-
namayacak kadar ince bir çizgidir.
 Genç meslektaşlarıma sunabileceğim en önemli 
önerim ise; yaşamları boyunca yetkinliklerini sürekli ge-
liştirmelidirler.
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BİZDen BİRİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
BİR HAYAT TARZIDIR

 Bölümü seçmeye nasıl karar vermiştiniz?

 Lise yıllarımda pek bilinen bir meslek değildi 
ama farklı bir dal olduğu ve kendime yakın hissettiğim 
için tüm tercihlerimi neredeyse bu bölümden yaptım. 
Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne 
1982 yılında girdim ve 1986 yılında mezun oldum.

 Odaya ne zaman üye oldunuz?

 1987 yılında  odaya üye oldum ve seminer, 
mesleki  eğitim , sosyal dayanışma  vb. faaliyetleri saye-
sinde  bir çok katkısı ve  desteği oldu odanın.

 Mezun olunca ne yaptınız?

 Mezun olduktan 3- 4 ay sonra TÜLOMSAŞ’ta 
Ürün AR-GE Dairesi’nde Endüstri Mühendisi olarak 
işe  başladım, 2  yıl sonra  Vagon Fabrikası  Etüt Şef-
liği görevine  hemen arkasından da Etüt, Sipariş ve 
Planlama Şefliğine atandım.  Mesleğimin 19. yılında 
görevde yükselme sınavı açıldı ve bu sınavda başarılı 
olarak aynı fabrikada Teknik Büro Şube Müdürlüğü’ne 
atandım.  Daha sonra sırasıyla   2006  yılında Vagon 
Fabrikası Müdürlüğü, 2010 yılında Kalite Kontrol Da-
iresi Başkanlığı ve 2011 yılından, emekli olduğum 2013 
yılı ortasına  kadar tekrar Vagon Fabrikası Müdürlüğü  
görevlerini yürüttüm.

 Çalışma hayatınız boyunca neler yaptınız, bir en-
düstri mühendisi hangi alanlarda çalışır?

 TÜLOMSAŞ’taki çalışma hayatımın en uzun 
süresi Vagon Fabrikası’nda geçmiştir. Gerek TCDD ye 
gerekse bazı özel firmalara yük vagon imalatı ve  onarı-
mı,  ray otobüsü revizyonu gibi ana faaliyet kalemleri-
nin gerçekleştirilebilmesi  için   etüt, planlama, sistem 
kurma , vb çalışmaların organizasyon ve yöneticiliğini   
yaparak en düşük  maliyetle kaliteli ürünün çıktısını 
sağlamak görev ve sorumluluklarım  içindeydi. Ayrıca 
üretim ve sektör dahilinde çeşitli projelerde yer aldım.
Tüm çalışanlarımızla  güzel bir ekip olmayı başarıp  
rekor üretim sayılarına   imza  attık.   Kalite Kontrol 
Dairesi’nde Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nin 
akredite edilmesi  çalışmalarında yer aldım.

 Bir endüstri mühendisi herhangi bir üretim ve 
hizmet sektöründe ;  üretim, planlama,  kalite, finans, 
lojistik, reklam-tanıtım, satın alma, pazarlama,  Ar-Ge  
vb.  şirketin hemen her  departmanında   çalışabilir. 
Sistemin  yenilenmesine veya geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulduğunda da endüstri mühendislerinin katkısı bü-
yük olacaktır.   

 Toplam 27 yıllık bir çalışma hayatınız oldu, bu 
süre içinde sizi en çok neler etkiledi?

 TÜLOMSAŞ ,  demiryolu sektörüne üretim 
yapan ,  lokomotif ve  yük vagonu  gibi nihai ana  ürün-
lerin  yanı sıra lokomotiflerin  motorlarının , cer  mo-
torlarının  ve tekerlek aksamlarının üretildiği  entegre 
bir üretim tesisidir. Böyle bir şirkette 27 yıl hizmet 
vermiş olmak, verebildiğim kadar katma değer  sağla-

27 yıllık mes-
lek hayatını 
TÜLOMSAŞ’ta 
tamamlayan En-
düstri Mühendisi 
Nebahat Şahin, 
çeyrek asırı aşan 
meslek deneyi-
mini, endüstri 
mühendisliğinin 
hayatına kattık-
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mış olmak benim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bir-
likte çalıştığım ve bende hala değerini koruyan  tüm 
arkadaşlarıma selamlarımı ve teşekkürlerimi  sunu-
yorum. İşe başladığım  ilk yıllarda,  tüm mühendislik 
alanlarında olduğu gibi kadınların özellikle üretim 
sahasında kariyer yapması anlamında sorunlar vardı, 
fakat yıllar içinde bu tabu da yıkıldı, şu anda özellikle 
kurumsal şirketlerde üretimin içinde her pozisyonda 
çalıştırılabiliyorlar ve  bu mutluluk verici bir durum . 
Benim de  zaman zaman motivasyonumu bozacak so-
runlar yaşadığım da oldu ama takılıp kalmamak gere-
kir diye düşünüyorum. Mesleğimin  güzel yönleri çok 
daha fazla; amacınıza ulaştıkça,  sonuç aldıkça moti-
ve oluyorsunuz ve bir sonraki projeye bakıyorsunuz. 
Endüstri Mühendisliği aslında bir hayat tarzı, nasıl 
ki hayatımızı planlıyoruz, sonuçlarının iyi olması için 
adımlarımızı ona göre atıyoruz, işe, projeye bakış açısı 
da  tamamen budur.  Bu anlamda bu mesleği seçmiş 
olmamın da hayata bakışıma çok şey kattığına inanı-
yorum.
 Bu yoğun iş temposu aile hayatınızı etkiledi mi?

 Bir oğlum var ve özellikle çocukluğunda, bu 
yoğun tempoda zaman zaman zorluklar yaşadım ama, 
bir şekilde biraz sabır biraz çaba  üstesinden geliniyor. 
Eşim ve oğlum her zaman destek oldular bana.

 Emekli olduktan sonra neler yaptınız peki?

 Yoğun bir iş temposundan sonra  birden boşa 
çıkmak  kolay değildi tabi.  O hareketliliğin yerini , stre-
si minumum şeylerle doldurmaya çalışıyorum.   

Örneğin her yıl eşimle birlikte yurt içi, yurt dışı seya-
hat planlıyor ve uyguluyoruz ve bundan çok keyif alı-
yoruz. Ev işlerine biraz daha fazla vakit ayırıyorum, 
yeni pasta tarifleri, yemek tarifleri deniyorum,kitap 
okumaya daha çok vakit bulabiliyorum.  Sporu da ih-
mal etmemeye çalışıp  haftada üç gün  platese  gidiyo-
rum. Tam bir emeklilik hayatı. İlerleyen zamanlar için  
başka hedeflerimi de gerçekleştirebileceğimi umuyo-
rum.

 Endüstri mühendisliğinde okuyan ya da bu bö-
lümü tercih etmek isteyenler için öğütleriniz var mı?

 Endüstri mühendisliğinin güzel ve ayrıcalık-
lı bir meslek olduğunu düşünüyorum belki de seve-
rek yaptığım için. Bu arada oğlum da oğlumun eşi de 
endüstri mühendisi, bu benim için mutluluk verici. 
Endüstri mühendisliği okuyanlar ya da tercih etmek 
isteyenler için şunları söyleyebilirim. Yukarıda bah-
settiğim bir endüstri mühendisinin çalışabileceği alan-
lardaki tüm işleri yapabilecek vizyona sahip olmalı. 
Mühendisliklerin içerisinde,  insan faktörünü en fazla 
içinde barındıran bir meslek olduğundan, sosyolojik 
ve psikolojik boyutunu da göz ardı etmemek gereki-
yor. Yani hem bir vizyonunuz olacak hem de  insan iliş-
kileriniz, diyaloğunuz , ekip çalışmasına yatkınlığınız 
iyi olacak. Bu bilinçle tercih yapmak ya da  bu bilinçle 
kendini yetiştirmek naçizane tavsiyemdir. Her çalış-
ma yeri herkes için bir okuldur, çünkü dinamiktir, her 
gün bir sorun çıkabilir her sorundan bir şey öğrenirsi-
niz, çözersiniz, sonra başka sorun, sonra başka.... Yani 
okulda öğrenilen teorik  bilgiler tabi ki akıllarında hep 
kalmalı, mutlaka uygulanacak  alan bulunacaktır , an-
cak her sektörün kendine has bir ruhu vardır ve o ruha 
kendi dinamiklerinde ama mesleğin verdiği dokunuş-
larla temas edebilmek önemlidir.  Stajları sırasında 
mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışılmalı-
dır.. Mümkünse bazı dersleri, staj harici  uygulamalı  
olarak iş yerlerinde yapabilirler. Meslek yolunda olan, 
yeni başlayan  tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim. 
Çok keyifli bir söyleşiydi,  öncelikle bu ortamı sağla-
yan Eskişehir Makina Mühendisleri Odası ilgili ve 
yetkililerine  ve size çok teşekkür ederim.
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GOLDEN GYM SPOR MERKEZİ

EĞİTİM NOKTASI YURTDIŞI EĞİTİM 
VE VİZE DANIŞMANLIĞI

%20

%15

Makina Mühendisleri Odası üyesi ve çalışanları ile birinci 
derece yakınlarına; Üyelik Ücreti %20 indirimli
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundur-
malıdırlar.
Adres: Adalar Porsuk Bulvarı 77- B ESKİŞEHİR
Tel:  222 22 00 666

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri 
yakınlarına;
Yurtdışı Dil Okullarında (Eğitim Ücretleri)                       %5-10
Yurtdışı Üniversite Yerleştirilmelerinde                            %15
Ticari ve Turistik Vize Başvurularında                               %10 

indirimli
20 Hafta üzeri dil eğitimlerinde ISIC Öğrenci Kartı - Ücretsiz-

Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Kurtbay KURT / Eğitim Danışmanı
kurtbay@egitimnoktasi.com.tr
İsmet İnönü 1 Cad. No:62/11 Eskişehir/TÜRKİYE
Office: 90 222 230 6898 / Gsm: 90 555 827 3 827
www.egitimnoktasi.com.tr

BEMAR + KARİYER OKULU %20

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birinci derece yakın-
larına;
AutoCad, SolidWorks, Catia, 3D Studio Max, ; %20 İndirim
Genel İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça, İtalyanca, 

Fransızca; “7-14” yaş için açılan “Kids” gruplarında“ AB Dil 
Portfolyo Sistemi”ne göre “1 KUR” olarak belirlenen seviye; 
1000+KDV Yaz Döneminde “1 Kur”luk herhangi bir dil 
eğitiminin bedeli; 800+KDV Yaz gruplarına özel “Teknik İş 
İngilizcesi”; kişi sayısı ve eğitim süresi belirlendiği takdirde 
odamız eğitim salonunda verilecek olan eğitmin %20’lik 
oranda fiyat iyileştirilmesi...Üyeler ödeme esnasında Makina 
Mühendisleri Odası’na bağlı olduklarını gösteren üye kartını 
yanlarında bulundurmalıdırlar.
ADRES: 2 Eylül Cd. Başan Sk. N:3 TEB Bankası aralığı 
ESKİŞEHİR
Tel.: +90 222 220 86 64
Faks.: +90 222 220 86 65
Email.: eskisehir@bemarkariyer.net

İnDİRİMleR

ROOF GARDEN HOTEL %15
Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdik-
leri yakınlarına indirim uygulanacaktır.  (Üyeler ödeme 
esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı olduklarını 
gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.)
Konaklama kapsamında KDV ve kahvaltı dahil Süite Oda 

için 275 TL, Üç kişilik oda için 179 TL,  Çift kişilik oda için 
149 TL,  Tek kişilik oda için 89 TL fiyat uygulanacaktır. 
Adres: Roof Garden Hotel Büyükdere Mh. Sarılar Sok. 
No:4 Eskişehir / info@roofgardenhotel.com
Telefon: 0222 - 239 40 50

CETEMENLER %20
Makina Mühendisleri Odası üyelerine  %20 indirim  (İndirim 
sadece kırtasiye için geçerlidir.) Oda kimlik kartını gösteren 
oda üyeleri ve çalışanları ile birlikte yanında getirdiği yakın-
larına indirim uygulayacaktır.(Ödeme Esnasında)
Adres: Hoşnudiye Mh. Cengiz Topel Cd. No: 31/B ESKİŞEHİR
Tel: 0222 221 91 59  Fax: 0222 221 47 49 
info@cetemenler.com
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 Oxford House College %25

Makina Mühendisleri odası üyeleri ile birlikte getirdikle-
ri yakınlarına; Oxford House College İngilizce Dil Eğitimi
Genel İngilizce     %50 
Çocuk İngilizcesi  %50 
Taksitli İşlemlerde %40  indirim uygulanacaktır.
 Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri 
Odası’na bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanla-
rında bulundurmalıdırlar.  Adres: Hoşnudiye Mah. İsmet 
İnönü 1.Cad   732. Sok No:44 Noora Plaza B Blok Kat:4 
Tepebaşı-Eskişehir Tel: 0222 330 6 330  eskisehir@
oxfordhousecollege.com

SABLON WELLNESS
Makina Mühendisleri odası üyeleri ve çalışanları ile birlikte 
getirdikleri yakınlarına;
Favori 208 Paketi   1.850 TL
 İş Paketi    1.700 TL 
 Sınırsız Üyelik   2.500 TL
 Profesyonel Üyelik   2.200 TL 
 Hafta İçi Üyelik  2.000 TL 
 Hafta Sonu Üyelik   1.300 TL 
 Gündüz Üyeliği   1.700 TL 
 Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası`na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Sümer Mahallesi Çuhal Sokak  No: 19 
Tel: 0 222 225 35 35 

     indirim
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American LIFE

Makina Mühendisleri odası üye, personel ve birinci derece ya-
kınlarına; İngilizce, YDS,  TOEFL, Çocuk Grubu, IELTS, Almanca, 
Rusça. Ödeme Durumu Senet Olduğunda %35 İndirim,
Kredi Kartı Olduğunda  %40 İndirim,
Peşin Olduğunda  %45 İndirim  uygulanacaktır. 
Adres: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cd. ETİ Plaza, ESKİŞEHİR

%45
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ÇAYDERE EL SANATLARI %15Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri yakın-
larına; Lületaşı, pipo el sanatları ve takılar, el işçilikleri,
cam el sanatları/ üfleme cam eşyaları %15 indirim
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar. 
Adres: Şarkiye Mah. Işıklar Sokak No: 16/A ESKİŞEHİR
Tel : 0 532 5838223
İmalat : 0 222 2315459

YUNUSEMRE  İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi C Sınıfı, B Sınıfı, A Sınıfı eği-
timi alacak üyelerimize %25 indirim uygulanacaktır. Üyeler 
kayıt olurken oda kimliğini yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Deliklitaş Mah. Savtekin Cad. No:24 Eskişehir 
TEL: 0 222 234 74 74

FİZYOMER %20

Makina Mühendisleri Odası üye, personel ve birinci derece 
yakınlarına; Ayaktan Hasta Hizmetlerinden almış olduğumuz 
fark ücretlerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır. (Mu-
ayene işlemlerinde Sağlık Bakanlığı’nın ilgili tebliği doğrultu-
sunda SGK kapsamında alınan 12 TL ‘den indirim hakkı yoktur.)
SGK’nın karşılamadığı hizmetlerde cari fiyatlarınız üzerinden 

%20 oranında indirim uygulanacaktır. Üyeler ödeme esnasın-
da Makina Mühendisleri Odası’na bağlı olduklarını gösteren 
üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Sazova Mh. Doğanay Sk. No: 1
Tel:  0 222 2214040
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TRAKYA RESTAURANT 

ODA RESTORAN

OPTİK BEYAZ

%10
%10

%20

Makina Mühendisleri Odası üyelerine %10 indirim uygu-
lanacaktır. Üyeler Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundur-
malıdırlar. (Ödeme esnasında)
Adres: Trakya Restaurant Şahin Caddesi Tepebaşı Bele-
diyesi Yanı No: 84/A Eskişehir Telefon : 0222 330 52 02

Oda kimlik kartını gösteren oda üyeleri ve çalışanları ile; 
birlikte yanında getirdiği yakınlarına % 10 indirim uygula-
yacaktır.
Adres: Oda Restoran Org.San. Bölg. 2. Cad. No: 1 Eskişehir. 
Telefon : 0(222) 236 00 47

Makina Mühendisleri odası üyeleri, çalışanları ile; birlikte 
yanında getirdiği yakınlarına; Optik çerçeve ve Cam, Güneş 
Gözlüğü, Lens ürünlerde  %20  indirim uygulanacaktır. Üyeler 
Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası`na bağlı olduk-
larını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad.   No: 11/D Eskişehir      
Tel: 0 222 232 22 87

%25

İnDİRİMleR
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MOR MASA OFİS MOBİLYALARI %20

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

TEOL DİL OKULLARI %20Makina Mühendisleri odası üyeleri ve çalışanları ile 
birlikte getirdikleri yakınlarına; Teol Dil Eğitim Hizmet-
leri Yabancı Dil Eğitim Bedelleri %20 indirim uygulana-
caktır.  Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri 
Odası`na bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanla-
rında bulundurmalıdırlar.
Adres: İstiklal  Mah. Etruğrulbey Sokak no:13/A Odun-
pazarı-Eskişehir Tel: 0850 360 8365 

ÖZEL ANADOLU  HASTANESİ %20

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



Bizim Köşe
» Tavşanlı İlçe Temsilciliği Teknik Görevlimiz İsmet Açıkgöz’ün 

10.11.2017 tarihinde ikiz kız bebekleri olmuştur. Eda ve Ada’ya mutlu ve 
sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Üyemiz Enes Bayram’ın 20.11.2017 tarihinde kız bebeği 
olmuştur. Lena’ya mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Deniz Özcan Demirbaş ve Üyemiz 
Burak Demirbaş’ın 02.12.2017 tarihinde kız bebekleri olmuştur. Duru’ya 
mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

DOĞUM

» Üyemiz Refik Kuru’nun babası 20.11.2017 tarihinde, 

» Üyemiz Nihat Akça’nın babası 23.11.2017 tarihinde, 
 
» Üyemiz Aziz Takcı 19.12.2017 tarihinde, 

» Üyemiz Mehmet Alanlı’nın eşi 20.12.2017 tarihinde, 

 vefat etmişlerdir.

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

VEFAT

HASTALIK
» Üyemiz Ali Borucu’ya geçirdiği ameliyat nedeniyle, 

» Üyemiz Cevdet Ürencik’e geçirdiği ameliyat nedeniyle,

» Üyemiz Özer Gökbulut’a geçirdiği kaza nedeniyle,

 Geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.
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» Üyemiz İbrahim Erşahin TÜLOMSAŞ Ürün Ar-Ge Daire Başkanı olmuştur.
 
 Yeni görevlerinde de başarılarının devamını dileriz.
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