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Nezihe HANECİOĞLU 

Nezihe HANECİOĞLU -Başkan 
Hakan ÖZTÜRK -Başkan Vekili 

Esra TURAN -Sekreter
Melis ARICIOĞLU -Sayman 

Gökşin SAYER -Üye
Sertan DOĞAN -Üye 

Fatih KARABACAK-Üye

Esra TURAN 

İlker ÖZCAN 
Marife Elçin ÇETİNKÖPRÜLÜ 

Şenay BİLİK YILDIRIM

KUŞAK Ofset Matbaacılık
EMKO Sanayi Sitesi A-8 Blok No:1

Odunpazarı/Eskişehir
Tel: (0222)2209275

05386673834
E-mail: kusakofset@hotmail.com

info@kusakofset.com.tr

Ha� at 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: eskisehir@mmo.org.tr
Web: www.mmo.org.tr/eskisehir

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

Dergimizin Tümüne Web
Sitemizden Ulaşabilirsiniz

ODAMIZ BİR TUŞ 
KADAR UZAKTA

www.eskisehir.mmo.org.tr

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

Kasımpaşa Mah. Ali Usta Sokak No:10/B BOZÜYÜK /BİLECİK
Tel: (0228) 202 20 64

Bozüyük İrtibat Bürosu 
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MAKINA 2

SUNUM

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Şube Genel Kurul ve Seçimlerimizi tamamlandık-
tan sonra Oda Merkezimizin Genel Kurul ve Se-
çimlerini 26-27 Mart 2022 tarihlerinde tamamla-
dık. Şube Genel Kurul ve Seçimlerinde olduğu gibi; 
“Birlikte Karar Alma, Birlikte Üretme ve Birlikte 
Yönetme” anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz genel ku-
rul ve seçimlerimizde üyelerimizden aldığımız güç-
le işleyişimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla 
hem Şubemiz olarak hem de İKK bileşenleri ile bir-
likte yaptığımız etkinlilere katılım sağladık. 

Şubemizin en aktif komisyonu olan ve en çok önem 
verdiğimiz “Öğrenci Komisyonumuz” un toplantı-
sına katılarak öğrenci arkadaşlarımızın taleplerini 
dinledik, yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir 
alışverişinde bulunduk.

Temsilcilik yürütme kurullarını ziyaret ederek yeni 
dönemde yer alan yürütme kurulu üyeleriyle bir-
likte yapılan toplantılarda önümüzdeki dönemde 
yapılacaklar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. 

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

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

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

“Kızlarımızın vatan ve milletin yüksek menfaatlerini savunup koruyabilecek 
kabiliyette yetiştirilmesi milli eğitimde esas tutulmalıdır. Ve kız 

çocuklarımıza entelektüel yetkinlik kazandırılması elzemdir. Türk kadınının 
esasen dehaya sahip olduğuna şüphe yoktur. Türk kadınları memleketin 
kaderini millet namına idare eden siyasi zümreye dahil olmak arzusunu 

belirtmiştir. Dolayısıyla kadınlarımızı hiçbir vatandaşlık vazifesinden uzak 
tutamayız. Çünkü hakların tümü vazifelerden doğar.”

Mustafa Kemal Atatürk 

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
Nezihe Hanecioğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,
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MAKINA 4

ZİYARETLER

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ DUMLUPINAR 
ÜNİVERSİTESİ TAVŞANLI MESLEK 
YÜKSEKOKULUNU ZİYARET ETTİ

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Nezihe Hanecioğlu,  12. ve 13. Dönem 
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Atilla Tomsuk, Makina Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Esra 
Turan, Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube 
Müdürü İlker Özcan, Makina Mühendisleri Odası 
Eskişehir Şube Tavşanlı İlçe Temsilciliği Yürütme Ku-
rulu Başkanı Şükrü Koyuncu,  Yürütme Kurulu Sekre-
teri Hüseyin Kaplan, Yürütme Kurulu Saymanı Müge 
Güleç ve Teknik Görevli İsmet Açıkgöz 2 Mart 2022 
tarihinde Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek 
Yüksek Okulunu ziyaret ettiler.
Müdürlük Makamında gerçekleşen ziyarette Makina 
Mühendisleri Odası ve okulumuz arasında oluşturu-
lacak eğitim ve proje işbirlikleri hakkında görüşmeler 
yapıldı. Okul Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, okulların-
da yapılan projeler ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak 
bilgi verdi.  12. ve 13. Dönem Makina Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı   Atil-
la Tomsuk’a bugüne kadar verdikleri destekleri için 
teşekkür etti ve yeni seçilen Yönetim Kurulu Başkanı 

Nezihe Hanecioğlu’na başarılar diledi. Hanecioğlu’da 
okulumuza destek olacaklarını ve yapılacak işbirlikle-
rinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Ziyarete Mü-
dür Yardımcıları Öğr. Gör. Nur Hoşgör ve Öğr. Gör. 
Deniz Kaptan eşlik ettiler.

ESKİŞEHİR ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ 
ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZU ZİYARET ETTİ.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği 
Başkanı Sadık Yurtman 08 Mart 2022 tarihinde 
Şube Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 
Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği 
Başkanı Sadık Yurtman ile Makina Mühendisle-
ri Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başka-
nı Nezihe Hanecioğlu, ile Makina Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
Esra Turan, Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şube Yönetim Kurulu Saymanı Melis Arıcıoğlu’nu  
ziyaret etti. 
Ziyarette Eskişehir Çevre Derneği’nin ve odamı-
zın  çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bu-
lunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nezihe Hanecioğ-
lu ise “Dünyamız için tehdit haline gelen çevre 
sorunları, ne yazık ki her geçen gün daha da bü-

yümeye devam ediyor. Odamız olarak çevreye 
verdiğimiz önem ile birlikte çevreyi de korumayı 
sürdürüyoruz” sözlerini kullanarak derneğe ça-
lışmalarında başarılar diledi.
Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği 
Başkanı Sadık Yurtman ise; Şube Yönetim kuru-
lumuza yeni görevlerinde başarılar dilediler. 
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MAKINA 5

ZİYARETLER

12. VE 13. DÖNEM MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
ESKİŞEHİR ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ATİLA 

TOMSUK ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZU ZİYARET ETTİ
12. ve 13. Dönem Makina Mühendisle-
ri Odası Eskişehir Şube Yönetim Kuru-
lu Başkanı Atila Tomsuk Şube Yönetim 
Kurulumuzu 08.03.2022 tarihinde ziya-
ret etti. Ziyarette Tomsuk; yeni yönetim 
kurulumuza başarılar diledi. Makina Mü-
hendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız Nezihe Hanecioğlu 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirirken desteklerinden dolayı Atila 
Tomsuk’a teşekkür etti. 

BİLECİK İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME 
KURULU BİLECİK BELEDİYE 

BAŞKAN VEKİLİ MUHARREM 
TÜFEKÇİOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

09 Mart 2022 tarihinde Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi Bilecik Yürütme Kurulu Sekreteri Mehmet Yener Akdo-
ğan Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Ziyarette belediye- oda ilişkileri ve or-
tak çalışma yürütülebilecek konular üzerinde duruldu. Bilecik 
Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu da, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 
ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZU ZİYARET ETTİ

İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin Orkun Kılınç, İnşa-
at Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Feride Betül Hacımusalar 
Yörükcü, İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Kaya, İnşaat 
Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim Ku-
rulu Yedek Üyesi Kazım Fırat  22.04.2022 tari-
hinde ziyaret etti. 
Ziyarete, Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Ne-
zihe Hanecioğlu, Şube Yönetim Kurulu Sekre-
teri Esra Turan, Şube Yönetim Kurulu Saymanı 
Melis Arıcıoğlu ve Şube Müdürümüz İlker Özcan 
katılım sağladı.

Meslektaşlarımızın  sorunları, talepleri, eğitim-
ler ve sektörde çalışan üyelerimizin yaşadığı sı-
kıntılar ve ortak yapılacak çalışmalar hakkında 
fikir alış verişinde bulunuldu.
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MAKINA 6

ZİYARETLER

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ ESOGÜ MAKİNA 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜMİT ER, 

BAHADIR DOĞAN VE ÖZGE YETİK’İ ZİYARET ETTİ. 
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Nezihe Haneci-
oğlu, Şube Sekreterimiz Esra Turan, ESOGÜ Ma-
kina Mühendisliği Bölümü’nde Doçent ünvanını 
alan üyelerimiz Ümit Er, Bahadır Doğan ve Özge 

Yetik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Zi-
yarette, Üniversite - Oda ilişkileri ve işbirliği ya-
pılabilecek konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunuldu.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ KÜTAHYA İL TEMSİLCİLİĞİ 
YÜRÜTME KURULUNU ZİYARET ETTİ.

Şube Yönetim Kurulumuz Kütah-
ya İl Temsilciliği Yürütme Kurulunu 
01.04.2022 tarihinde ziyaret etti. 
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Ne-
zihe Hanecioğlu, Şube Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Hakan Öztürk, Şube Yö-
netim Kurulu Sekreterimiz Esra Turan 
ve Şube Müdürümüz  İlker Özcan’nın, 
yer aldığı ziyarette, Kütahya İl Temsilci-
liği  Yürütme  Kurulu Başkanı Mehmet 
Alper Demiral, Yürütme Kurulu Sayma-
nı Özgür Muslu ve Üyemiz Hasan Donat 
Yıldızay hazır bulundu. Üyelerimize yö-
nelik yapılacak etkinlikler hakkında  gö-
rüş alışverişinde bulunuldu.
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MAKINA 7

ZİYARETLER

TMMOB İKK KADIN KOMİSYONU ŞUBE YÖNETİM 
KURULUMUZU ZİYARET ETTİ.

TMMOB Eskişehir İKK Kadın Komisyonu Şube 
Yönetim Kurulumuzu 24.03.2020 tarihinde zi-
yaret etti. 
TMMOB Eskişehir  İKK Kadın Komisyonu Başka-
nı Aydan Barut Şube Yönetim Kurulumuza yeni 
görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getiren Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Nezihe Hanecioğlu; Oda çalış-

maları ve bünyemizde bulunan Kadın Komisyo-
numuzun faaliyetleri konusunda görüş alışveri-
şinde bulundu.
Ziyarette Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Ne-
zihe Hanecioğlu, Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Hakan Öztürk, Şube Yönetim Kurulu Sek-
reteri Esra Turan, Şube Yönetim Kurulu Saymanı 
Melis Arıcıoğlu hazır bulundu. 

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ AFYONKARAHİSAR İL 
TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULUNU ZİYARET ETTİ.

Afyonkarahisar İl Temsilciliği Yürütme Kurulunu 
ziyaret eden MMO Eskişehir Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nezihe Hanecioğlu, Şube Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Hakan Öztürk, Şube Yöne-
tim Kurulu Sekreteri Esra Turan, Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Sertan Doğan ve Şube Müdürü İlker 
Özcan, Afyonkarahisar İl Temsilciliği Yürütme 
Kurulunu Başkanı Yüksel Mahir Burhan, Yürüt-

me Kurulu Sekreteri Ramazan Tokgöz, Yürütme 
Kurulu Saymanı Ahmet Şenkabak, Yürütme Ku-
rulu Üyesi Gökhan Kaplan ile  08  Nisan 2022 ta-
rihinde görüştü.
Yeni dönemde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik-
ler ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı ziyarette,  çalış-
ma programı, oda etkinlikleri ve oda- üye ilişkileri ile 
ilgili üye şikayet, eleştiri ve öneriler de alındı.
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MAKINA 8

ZİYARETLER

19 Nisan 2022 tarihinde Şube Yönetim Kurulumuz 
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ve Odun-
pazarı Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Evren 
Olcay ve İlknur Demir’i ziyaret etti. Ziyarette, Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız Nezihe Hanecioğlu, 
Odunpazarı Belediyesi ile sürekli işbirliği içinde olma 
temennisiyle çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarete Şube Yönetim Kurulu Başkanımız  Nezihe 
Hanecioğlu, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ha-
kan Öztürk, Şube Sekreterimiz Esra Turan, Şube Say-
manı Melis Arıcıoğlu  ve Şube Yönetim Kurulu Üyemiz 
Sertan Doğan, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyelerimiz 
Serkan Çakan,Görkem Okutan ve Şube Müdürümüz 
İlker Özcan  katıldı.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ 
ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI VE 

BAŞKAN YARDIMCILARINI ZİYARET ETTİ.

19 N�san 2022 tar�h�nde Şube Yönet�m Kurulumuz Odunpazarı 
Beled�ye Başkanı Kazım Kurt’u z�yaret ett�. 

Odunpazarı Beled�ye Başkan Yardımcısı 
İlknur Dem�r’e z�yaret 

Odunpazarı Beled�ye Başkan Yardımcısı 
Adnan Evren Olcay’a z�yaret 
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MAKINA 9

ZİYARETLER

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ TEPEBAŞI 
BELEDİYE BAŞKANI, BAŞKAN YARDIMCILARI 

VE İMAR MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ.

Şube Yönet�m Kurulumuz Tepebaşı Be-
led�ye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Te-
pebaşı Beled�ye Başkan Yardımcıları 

Erdoğan Aydoğmuş, Bülent Rıfkı Ustaoğlu, 
Suat Yalnızoğlu ve İmar ve Şeh�rc�l�k Müdü-
rü Eşref Taner İlerde’y� 19.04.2022 tar�h�nde 
Şube Yönet�m Kurulu Başkanımız Nez�he 
Hanec�oğlu, Şube Sekreter�m�z Esra Turan,  

Şube Yönet�m Kurulu Üyem�z Sertan Doğan, 
Şube Yönet�m Kurulu Yedek Üyeler�m�z Fer-
hat Özkan Özer, Serkan Çakan, Görkem Oku-
tan ve Şube Müdürümüz İlker Özcan yer�nde 
z�yaret ett�. Z�yarette mühend�sl�ğ�n yaşamın 
her alanında var olduğunu �fade ederek Oda-
mızın ve Beled�yen�n  çalışmaları hakkında 
görüşüldü. 

Tepebaşı Beled�ye Başkan Yardımcısı 
Erdoğan Aydoğmuş’a z�yaret 

Tepebaşı Beled�ye Başkan Yardımcısı 
Suat Yalnızoğlu’na z�yaret

Tepebaşı Beled�ye Başkan Yardımcısı 
Bülent Rıfkı Ustaoğlu’na z�yaret

Tepebaşı Beled�ye İmar ve 
Şeh�rc�l�k  Müdürü Eşref Taner İlerde’ye z�yaret

Şube Yönet�m Kurulumuz Tepebaşı Beled�ye 
Başkanı Dt. Ahmet Ataç,z�yaret ett�. 
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MAKINA 10

EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ
EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 

TARİHİ
EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Enerj� K�ml�k Belges� Uzmanı 
Eğ�t�m�  

Erhan İnan 
(Mak�na Mühend�s�)

01-04 Mart 
2022 Esk�şeh�r 5

Adli Birlirkişi Trafik Kazaları  Şerif Özsakarya  
(Makina Mühendisi)

07-10 Mart  
2022 Eskişehir 8

Asansör Yetkili Servis Teknik 
Sorumlu Eğitimi

Mustafa Hakan 
Güzeltepe 

(Makina Mühendisi)
 

Hasan Aktaş 
(Elektrik-Elektronik  

Mühendisi)

28-31 Mart 
2022 Eskişehir 6

ENERJİ KİMLİK BELGESİ 
UZMANI EĞİTİMİ 
01-04 Mart 2022 ESKİŞEHİR

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI 
DOLUM VE BOŞALTIM PERSONEL 
KURSU 17-18 MART 2022 KÜTAHYA

SANAYİ KAZANANLARI İŞLETMESİ YETİŞTİRME KURSU 

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SOLUM 
VE BOŞLATIM PERSONEL KURSU 
AFYONKARAHİSAR 18-19 NİSAN 2022 ADLİ BİLİRKİŞİ TRAFİK 

KAZALARI KURSU

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI DOLUM 
VE BOŞALTIM PERSONEL KURSU 
25-26 MART 2022 AFYONKARAHİSAR

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI DOLUM 
VE BOŞLATIM PERSONEL KURSU 
KÜTAHYA 10-11 MART 2022

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLU
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MAKINA 11

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 
EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 

TARİHİ EĞİTİMİN YERİ KATILIMCI 
SAYISI

Sanay� Kazanları 
İşletmec�s� Yet�şt�rme 
Kursu

Erhan İnan 
(Mak�na 

Mühend�s�)
07-12 Mart 2022 Park Cam San. ve 

T�c. A.Ş. 4

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu

Enis Emrah 
Ertan    (Makina 

Mühendisi)
10-11 Mart 2022 Kütahya İl 

Temsilciliği 11

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personel� 
(Pompacı) Kursu

En�s Emrah 
Ertan    (Mak�na 

Mühend�s�)
17-18 Mart 2022 Kütahya İl 

Tems�lc�l�ğ� 11

Sanay� Kazanları 
İşletmec�s� 
Yet�şt�rme Kursu

Erhan İnan 
(Mak�na 

Mühend�s�)
14-18 Mart 2022 Park Cam San. ve 

T�c. A.Ş. 6

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu

Erkan Sütpınar     
(Makina 

Mühendisi)
25-26 Mart 2022 Afyonkarahisar İl 

Temsilciliği 8

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personel� 
(Pompacı) Kursu

Al� Hakan Yıldız     
 (Mak�na 

Mühend�s�)
04-05 N�san  2022 Esk�şeh�r 2

LPG Taşıma 
Personel� (Tanker 
Şoförü) Kursu

Al� Hakan Yıldız      
(Mak�na 

Mühend�s�)
05-06 N�san  2022 Esk�şeh�r 2

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personel� 
(Pompacı) Kursu

Erkan Sütpınar     
(Mak�na 

Mühend�s�)
18-19 N�san  2022 Afyonkarah�sar İl 

Tems�lc�l�ğ� 7

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personel� 
(Pompacı) Kursu

En�s Emrah Ertan    
(Mak�na 

Mühend�s�)
21-22 N�san  2022 Kütahya İl 

Tems�lc�l�ğ� 8

EĞİTİMLER
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MAKINA 12

KADIN ÜYELERİMİZE YÖNELİK FİLM 
GÖSTERİMİ YAPILDI

8 Mart Dünya Ka-
dınlar gününe �st�na-
den, Kadın üyeler�-
m�ze yönel�k 9 Mart 
Çarşamba günü Saat 
19:00 da Şubem�z 
2. Katında 2020-21 
yıllarının en fazla 
ödül kazanan f�lm� 
‘’Nomadland 2021- 
HULU’’ göster�m� 
gerçekleşt�r�ld�. 

Açılışta Mak�na Mühend�sler� Odası Esk�şe-
h�r Şube Yönet�m Kurulu Başkanımız Nez�-
he Hanec�oğlu katıldı. Beled�yec�l�k alanında 

görüş alışver�ş�nde bulunulan açılışta, Tüm 
Bel-Sen açılışa katılanları ağırlamaktan mut-
luluk duyduğunu �fade ett�. 

TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ 
SENDİKASI (TÜMBEL-SEN) ESKİŞEHİR ŞUBESİ’NİN 

YENİ HİZMET OFİSİNİN AÇILIŞINA KATILDIK
Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası 
(TÜMBEL-SEN) Eskişehir Şubesi’nin yeni hizmet ofisinin 12 Mart 
2022 tarihinde yapılan açılışına katıldık. 

ŞUBE’DEN HABERLER
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MAKINA 13

Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�te-
s� ve Esk�şeh�r Tekn�k Ün�vers�-
tes�n�n Mak�na, Endüstr� ve Uçak 
Mühend�sl�ğ� bölümler�ndek� 
tüm öğrenc�lere yönel�k yapılan 
toplantıya Şube Yönet�m Kuru-
lu Başkan Vek�l� Hakan Öztürk, 
Şube Sekreter� Esra Turan ve 
Şube Müdürü İlker Özcan katılım 
sağladı. 
Toplantı açılış konuşmalarının ar-
dından oda ve kom�syon çalışma-
larını konu alan sunumla devam 
ett�. Sunumun ardından öğrenc� 
üye kom�syonun yapmış olduğu 
etk�nl�kler değerlend�r�ld�, öner� 
ve görüşler alındı. Dönem �çer�-
s�nde yapılması �stenen etk�nl�k 
ve çalışmalarının planlaması ya-
pılarak toplantı tamamlandı.

Öğrenci üyelere yönelik ‘Genişletilmiş Komisyon Toplantısı’ 
10 Nisan Pazar günü Haller Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİ ÜYELERE YÖNELİK 
‘GENİŞLETİLMİŞ KOMİSYON 

TOPLANTISI’ YAPILDI.

ŞUBE’DEN HABERLER
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MAKINA 14

14 MART TIP BAYRAMI PROGRAMINA KATILDIK 
Esk�şeh�r Büyükşeh�r Beled�yes� Sanat ve Kül-
tür Sarayı’ında Esk�şeh�r –B�lec�k Tab�p Odası 
tarafından organ�ze ed�len 14 Mart Tıp Bayra-

mı Programına Şube Yönet�m Kurulu Başkanı-
mız Nez�he Hanec�oğlu �le Şube Yönet�m Ku-
rulu Sekreter�m�z Esra Turan Katıldı.

Dünya Havacı Ka-
dınlar Haftası neden� 
�le 13.03.2022 Pazar 
günü Şubem�ze özel 
olarak Uzay Ev� Gös-
ter�s� gerçekleşt�r�ld�. 
Yaklaşık 60 k�ş�n�n 
katılımıyla gerçek-
leşt�r�len etk�nl�kte 
Uzay araştırmaları-
nın nasıl başladığını 
anlatan bu göster�de 
�nsanoğlunun uzaya 
çıkış macerasına ta-
nık olduk. 

DÜNYA HAVACI KADINLAR
HAFTASI NEDENİYLE UZAY EVİ 
GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞUBE’DEN HABERLER
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ODAMIZIN 49. OLAĞAN GENEL 
KURUL SEÇİM SONUÇLARI VE 
SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

GENEL MERKEZ’DEN HABERLER

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 49. Olağan Genel Kurulu 
ve seçimleri, 26-27 Mart 2022 tarihlerinde Ankara’da Kocatepe Kültür Mer-
kezi ve MMO Eğitim ve Kültür Merkezinde yapıldı.
Demokrat Mühend�sler 
tekrar yönet�mde
Demokras� şenl�ğ� atmosfer�nde ge-
çen genel kurul seç�mler�, Demokrat 
Mühend�sler’�n adaylarını �çeren 
tek l�ste üzer�nden yapıldı. Seç�mler 
sonucunda Odanın 49. çalışma dö-
nem�n�n Yönet�m, Onur, Denetleme 
Kurulları ve MMO’yu TMMOB Ge-
nel Kurulu (100 delege) �le Yönet�m 
Kurulu, Yüksek Onur ve Denetleme 
Kurullarında tems�l edecekler blok 
olarak seç�ld�.

Şube Delege Üyeler�m�z�n de katıldığı 
Seç�mler sonucunda;
Oda Yönet�m Kurulu asıl üyel�kler�ne Yu-
nus Yener, Abdullah Selçuk Soylu, El�f Öz-
türk, Bedr� Tek�n, Harun Erpolat, Ar�fe Kur-
toğlu, Özgür Dem�rtaş, yedek üyel�klere Zafer 
Öztürk, Den�z Alp Yılmaz, Erhan İğnel�, 
Mel�h Mehmet Hakkı Yılmaz, Defne Kıran, 
Fad�me Gökkütük, Mualla Özgür Özkan,  
MMO’yu TMMOB Yönet�m Kurulunda 
tems�l etmek üzere şu ank� TMMOB Yönet�m 
Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, Tevf�k Peker, 
Hüsey�n Atıcı,  
TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na Battal 
Kılıç, TMMOB Denetleme Kurulu’na İlter 
Çel�k,
MMO Onur Kurulu asıl üyel�kler�ne Meh-
met Selçuk Göndermez, Nerg�z B�lg�n, Sadet-

t�n Özkalender, Al� Haydar Karaçam, Mehmet 
Özsakarya, yedek üyel�klere Ahmet Turan 
Dörtdem�r, Tef�k Dem�rçalı, Hasan Fehm� 
Belpınar, Osman Serter, Nac� Erçolak
MMO Denetleme Kurulu asıl üyel�kle-
r�ne Erdal Taş, Hüsey�n Kaya,  Hüsey�n 
D�ncer, Haydar Şah�n, Osman Çakıl, F�kret 
Çaral,  Hakan Subaşı, Esra El�taş, Ahmet 
İlbaşı, Aydın Güçkıran, Al� Aluç, Haluk 
Altay, Mahmut Köse, Ad�l Kesten, Gürsel 
Yayla, yedek üyel�klere Hüsey�n Kalantar, 
İsma�l Odabaşı, Durmuş Alpaslan Gürbüzer, 
Cumal� Serdar Sönmez, İbrah�m Emre Şen-
yer, Al� Rıza Ç�rk�n, Mehmet Ünal Şenyurt, 
Nerg�s Uygun,  Neşet Aykanat, Bülent Öntaş, 
Remz� Çakmaklı, Tuncay Korkmaz, N�yaz� 
Oğuz, Ayşegül Arslan Aydın, Hüsey�n Çel�k 
seç�ld�ler.
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TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası 49. Olağan 
Genel Kurulu, 26 Mart 2022 tar�h�nde Kocatepe 
Kültür Merkez�nde, genel kurul seç�mler� 27 Mart 
2022 tar�h�nde Odamızın Eğ�t�m ve Kültür Mer-
kez�nde yapılmıştır. Genel kurulumuzda öncek� 
genel kuruldan bu yana yapılan çalışmalar �le ülke 
ve dünya durumu değerlend�r�lm�ş; önümüzdek� 
yen� çalışma dönem�ne da�r öner�ler ve önergeler 
sunulmuş; daha güçlü b�r Oda ve üreten, sanay�-
leşen, kalkınan, hakça bölüşen bağımsız, demok-
rat�k b�r Türk�ye �ç�n mücadelen�n sürdürülmes� 
gerekl�l�ğ�ne �şaret ed�lm�ş; Oda ve TMMOB or-
ganlarında görev alacak arkadaşlarımız seç�lm�ş 
ve aşağıdak� sonuç b�ld�r�s�n�n örgütümüz ve ka-
muoyuna sunulması oyb�rl�ğ� �le kararlaştırmıştır.

Genel kurulumuz, neol�beral�zm�n yıkıcı toplum-
sal sonuçlarının bütün dünyada açıklıkla görüldü-
ğü b�r dönemde toplanmıştır. Reel ücretlerde ger�-
leme yanı sıra �şs�zl�k, açlık ve yoksullukta c�dd� 
artışlar vardır. Sağlıkta sosyal�zasyon pol�t�kaları-
nın serbestleşt�rme-özelleşt�rmelerle tasf�yes�n�n 
acı toplumsal sonuçlarına, Cov�d-19 salgınındak� 
yaklaşık 500 m�lyonu aşkın vaka ve 6 m�lyonu aş-
kın �nsanın ölümü eklenm�şt�r. İkl�m değ�ş�kl�ğ�, 
gıda kr�z�, yoksulluk ve savaşların neden olduğu 
mültec�-göç hareketler� büyük boyutlara ulaşmış-
tır. Kap�tal�zm�n kr�zler� �le ırkçılık ve m�ll�yetç�-
l�klerden beslenen neofaş�zm, b�rçok ülkede güç 
kazanmıştır. Enerj�, maden, hammadde, su kay-
naklarının paylaşımı �le nüfuz alanları kavgası 
savaşlara, �şgallere ve b�r d�z� tar�hsel toplumsal 
soruna yol açmaktadır.

Cov�d-19 salgını, ABD’n�n Ç�n’e yönel�k t�caret 
savaşları, emperyal�zm�n NATO’yu parlatma-ge-
n�şletme, Rusya’yı kuşatma, Ç�n’�n yüksel�ş�n� 
engelleme çabaları, Rusya-Ukrayna savaşı, kap-
samlı ambargo ve yaptırımlar, nükleer füzeler 
dah�l s�lahlanmanın artan boyutları ve dünya ça-
pında tedar�k-t�caret-emek ve f�nans z�nc�rler�nde 
yaşanan kırılmalar, etk�ler� önümüzdek� dönemde 
yoğunlaşarak sürecek olan öneml� gel�şmelerd�r. 
Bu gel�şmeler dünya ekonom�s� ve s�yaset�n�n 
gelecek perspekt�fl er�n� etk�leyecek boyutlarda-
dır. ABD’n�n başını çekt�ğ� tek kutuplu yen� dün-
ya düzen� dönem� kapanmıştır, artık �k� kutuplu/
veya çok kutuplu b�r dünya vardır ve uluslararası 
t�carette ABD doları hak�m�yet�n�n geleceğ� sar-
sıntıdadır. Küreselleşmen�n sonu, yen� b�r dünya 
düzen� ve kurumları, uluslararası t�carette yen� 
para b�r�m�/veya b�r�mler� g�b� konular epeyd�r 
tartışılmaktadır. Ukrayna savaşı, çeş�tl� yönler�yle 
gördüğümüz üzere bu sürec� hızlandırmıştır. Bu 
genel dünya durumu, halklar açısından sosyal hak 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
49. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

MAKINA 16
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MAKINA 17

kayıpları, �şs�zl�k, yoksullaşma, açlık, toplumsal 
parçalanma, mültec� akınları, �nsanlık dışı yaşam 
koşulları, k�tlesel ölümler ve halklar arasında ku-
şaklar boyunca sürecek düşmanlıklara yol açıyor. 
Ancak bu olumsuzluklar gen�ş k�tleler tarafından 
sorgulanıyor ve başka b�r dünya özlem�n�n ya-
yılmasına da yol açıyor. Mevcut dünya durumu, 
halkçı, kamucu/toplumcu, sömürüsüz, savaşsız, 
barışçı seçeneğ� halkların önüne koymaktadır. 
Genel kurulumuz bu tek doğru �nsan� alternat�f�n 
yanındadır.

AKP �kt�darının �zled�ğ� dış pol�t�ka Türk�ye’n�n 
jeostratej�k konumundan dolayı göster�şl� b�r şe-
k�lde sunulmaktadır. Oysa dış pol�t�ka sürekl� 
z�kzaklar, ger� adımlar, yanlışlıklarla doludur ve 
esasen emperyal�zme bağımlılığın gerekler�n� 
yer�ne get�rme �le �çerde toplumsal muhalefet� 
baskı altında tutarak �kt�darın sürekl�l�ğ�n� sağla-
mak �ç�n m�l�tar�st b�r eksende bel�rlenmekted�r. 
Emperyal�zme bağımlılığa, ş�md� ger�c� bölge 
ülkeler�ne f�nansal bağımlılık da eklenm�şt�r. Sa-
ray rej�m�n�n �zled�ğ� emperyal�zm ve NATO’cu 
pol�t�kanın aks�ne, m�l�tar�st ve savaş yanlısı po-
l�t�kaları reddetmek; ülkede, bölgede, dünyada 
barışı ve halkların kardeşl�ğ�n� savunmak; savaş-
lara ve �şgallere, emperyal�st ve her türden yayıl-
macılığa karşı çıkmak; savaş aygıtı NATO’dan 
çıkmak; ülkeler�n �ç�şler�ne müdahale etmemek 
ve bağımsızlıklarına saygı duymak en doğru po-
l�t�kadır. Son yıllarda, neol�beral pol�t�kaların de-
vamı olarak ülkem�zde Cumhur�yet dönem�ndek� 
bütün olumlu gel�şmeler� tasf�ye eden köklü b�r 

rej�m değ�ş�kl�ğ� yaşanmıştır. La�kl�k, demokras�, 
kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukukun 
üstünlüğü, sosyal hukuk devlet�, temel hak ve 
özgürlükler, l�yakat normu, kamunun ekonom� 
ve topluma yönel�k üstlend�ğ� olumlu �şlevler �le 
kamusal h�zmet ve denet�mler�n tasf�yes�, rej�m 
değ�ş�kl�ğ�n�n karakter�st�k öğeler�d�r. Ş�md� yo-
ğun b�r d�nselleşt�rme ve ger�c�l�k, part� devlet�, 
tek k�ş� egemenl�ğ� ve normsuz, kuralsız keyf� b�r 
yönet�m söz konusudur.

Tar�h�m�z�n bütün usulsüzlükler�n�, yolsuzlukları-
nı, kayırmacılıklarını, borçlanma düzeyler�n�, rant 
pol�t�kalarını, verg� adalets�zl�kler�n� kat kat aşan, 
halkın yaşamını �şs�zl�k, yoksulluk, hayat pahalı-
lığı �le mahveden b�r kötülükler �kt�darı, felaket-
ler �kt�darı vardır. S�yasal İslamın total�ter karan-
lığı �le kap�tal�zm�n yen� t�pte faş�zmler yönel�m�, 
bu �kt�darda b�rleşerek c�s�mleşm�şt�r. 

Kürt sorununda “açılım”, “çözüm” g�b� oyalama 
adımları, yer�n� m�l�tar�st pol�t�kalar ve seç�lm�ş 
yasal tems�lc�ler� hapse göndermeye, halkın oyla-
rını yok saymaya bırakmış, �nkâr ve as�m�lasyon 
pol�t�kaları devam ett�r�lm�şt�r. Kürt sorununun 
demokrat�k yöntemlerle çözüme kavuşturulması 
gereks�n�m� güncell�ğ�n� korumaktadır.

Serbestleşt�rme–özelleşt�rmeler, üret�m �le �hra-
catın �thal g�rd�lere bağımlılığı ve fason üret�m 
olguları bu �kt�dar dönem�nde ülkem�z� sanay�-
s�zleşt�rm�ş, tarımı mahvetm�ş, geçm�şte kend� 
kend�ne yeten üret�m yapan ülkem�z her alanda 
�thalata bağımlı hale gelm�şt�r.

GENEL MERKEZ’DEN HABERLER



eskisehirmmo535 701 22 96 eskisehirmmo eskisehirmmo eskisehir mmo

Kamusal üret�m, h�zmet ve denet�m�n tasf�yes�, 
fason ve esnek üret�m �le rant eksenl� sermaye b�-
r�k�m� düzenlemeler� mühend�sl�k h�zmet ve uy-
gulamaları �le meslek örgütler�m�z� etk�lemekte, 
mühend�sl�ğ� değers�zleşt�rmekted�r. Mühend�sl�k 
eğ�t�mden başlayarak n�tel�ks�zleşme, yoksullaş-
ma ve �şs�zl�k kıskacındadır.

Muhalefet ve halkın �kt�dara tepk�s�, ş�ddet teh-
d�tler� ve eylemler�yle bastırılmaya çalışılmak-
tadır. Ancak �şç�, ç�ftç�, sağlıkçı, eğ�t�mc�, kadın 
ve tüm emekç� halk tepk�ler�nde görüldüğü üzere 
Türk�ye bu sömürü ve �st�bdat rej�m�ne tesl�m ol-
mayacaktır.

B�z�m safımız da burasıdır: TMMOB Mak�na Mü-
hend�sler� Odası, tüm baskılara karşın d�nmeyen 
toplumsal d�ren�ş dalgası �ç�nde halk egemenl�ğ�/
halk demokras�s�, eş�tl�kç�, sömürüsüz, la�k, b�l�-
m�n aydınlattığı ve gel�şt�rd�ğ� üreten, kalkınan, 
barış ve kardeşl�k �ç�ndek� bağımsız b�r Türk�ye 
ve başka b�r dünya �ç�n mücadele kararlılığını sür-
dürecekt�r.

Genel kurulumuz, emperyal�zme, kap�tal�zme/ne-
ol�beral�zme, faş�zme, ger�c�l�ğe, m�l�tar�zme ve 
total�ter �kt�dara karşı b�rl�k, mücadele, dayanış-
ma, demokras� platformu ve Cumhur�yetç�, la�k, 

demokrat�k, halkçı, toplumcu/kamucu b�r yanıt 
olmuştur. Genel kurulumuz, emek ve demokras� 
güçler�n�n bu zem�nde b�rl�ğ�ne; sömürü-zulüm 
�kt�darından kurtuluşun, toplumsal gereks�n�mle-
r� esas alan kamucu pol�t�kalar �le emek ve b�l�m 
temel� üzer�nde kurulacak yen� b�r düzen �ç�n mü-
cadele �le sağlanab�leceğ�ne �şaret etm�şt�r. Genel 
kurulumuz, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek 
kuruluşları ve TMMOB Yasası’nın değ�şt�r�lmes�-
n�n sürekl� gündemde olduğu koşullarda Odamız 
ve TMMOB’m�z�n özerk demokrat�k yapısının 
korunarak sürdürülmes� �ç�n mücadeley� tar�h� b�r 
sorumluluk olarak önümüze koymuştur.

Yaşasın MMO, Yaşasın TMMOB, Yaşasın Örgüt-
lü Mücadelem�z.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI 49. OLAĞAN GENEL KURULU
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TMMOB ESKİŞEHİR İKK KADIN KOMİSYONU 
TARAFINDAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 

DOLAYISIYLA SABAH KAHVALTISI YAPILDI
TMMOB Esk�şeh�r İKK Kadın Kom�syonu tara-
fından, 8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü Do-
layısıyla 06 Mart 2022 tar�h�nde H�sar’da Kadın 
Üyeler�m�ze yönel�k sabah kahvaltısı yapıldı. 
TMMOB Odalarının kadın üyeler�n katıldığı et-
k�nl�kte TMMOB İKK Kadın Kom�syonu Başka-
nı Aydan Barut b�r konuşma yaptı.
  
“Eşitlikten ve insanca yaşam hakkımızdan 
asla taviz vermeyeceğiz”
H�çb�r�m�z 1857 yılında; Amer�ka’n�n New York 
kent�nde, düşük  ücretler ve uzun çalışma saatle-
r�ne karşı  grev yapan, çıkan yangında pol�s tara-
fından  kurulan bar�katları aşamadığı ve fabr�kada 
k�l�tlend�kler� �ç�n  yanarak can veren dokuma �ş-
ç�s� 129  kadını unutmadık!

Emeğin, eşitliğin ve direnişin simgesi olan bu 
kadınları her 8 martta saygıyla anıyoruz.

Her kadın dünyaya geld�ğ� coğrafyaya göre,  ka-
dın olarak yaşamanın zorlukları �le karşılaşmakta 
ve tüm d�renc� �le ayakta durmaktadır. Erkeklerle 
eş�t olamayan, eş�t eğ�t�m  hakkına er�şemeyen,  
eş�t �şte eş�t ücret alamayan ve bunun mücadele-
s�n� veren kadınlar her yerde. Eş�ts�zl�k, özgürlük  
ve ayrımcılığa karşı mücadele eden pek çok kadın 
b�r yandan da  evde  ve �ş yer�nde ş�ddet görmekte,  
tac�ze ve tecavüze uğramakta ve öldürülmekte...  
Iç�m�zden, b�zden b�r� olan m�mar Başak Ceng�z  
ve gıda mühend�s� Şebnem Ş�r�n  g�b�...

Eş�ts�zl�kle b�rl�kte yaşanan ekonom�k zorluklar, 
hayat pahalılığı ve  �şs�zl�k,  toplumun her kes�-
m�n� ve özell�kle de  kadınlar  ve çocuklarını etk�-

ley�p, g�derek  daha da der�nleşen  b�r yoksulluğa 
sürüklüyor.  Öte yandan  mevcut �kt�dar tarafın-
dan Meden� Kanunda yapılmak �stenen,  başta na-
faka hakkının sınırlandırılması �le gündeme gelen 
düzenlemeler�n, aslında kadın erkek eş�ts�zl�ğ�n� 
ve  kadın yoksulluğunu  daha da artıracağı  or-
tada.  Her ne koşulda olursa olsun, “Kutsal a�le” 
yapısının korunması adına ve kadınların kazanıl-
mış  haklarını ortadan kaldırmaya yönel�k h�ç b�r 
düzenlemey� kabul etm�yoruz.

La�kl�kten, Meden� Kanundan ve haklarımızdan, 
eş�tl�kten,  özgürlükten vazgeçmeyecek, toplum-
sal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlandığı,  ayrımcılığın ol-
madığı,  evrensel hukuk kurallarının uygulandığı 
b�r ülke ve b�r dünya �ç�n  dayanışma �le mücadele  
edeceğ�z.
Dayanışma ve Mücadelem�z�, ranta karşı toprağı-
nı, suyunu, ormanını ve “ölümsüzlük ağacı”zeyt�n 
ağaçlarını korumak �ç�n ön safhalarda d�renen 
doğa savunucusu kadınları destekleyerek devam 
ett�receğ�z. TMMOB örgütlülüğü �ç�nde doğa-
mızı, emeğ�m�z�, çocuklarımızın geleceğ�n�, yok 
edecek bu ger� dönüşü olmayan yanlış uygulama-
ları tüm hukuk� yolları kullanarak durduracağız. 

TMMOB Esk�şeh�r İKK Kadın Çalışma Grubu 
olarak her zaman söyled�ğ�m�z g�b�, 
Eş�tl�kten, �nsanca taşam hakkımızdan, doğamız-
dan asla tav�z verm�yoruz. 
Eş�ts�zl�ğ�, ayrımcılığı ve yoksulluğu artıran arttı-
ran �nsanlık suçu olarak gördüğümüz savaşa hayır 
d�yoruz. 
TMMOB
Esk�şeh�r İKK Kadın Çalışma Grubu

BİRLİK’TEN HABERLERBİRLİK’TEN HABERLER
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YAŞAMI SAVUNALIM, İŞ 
CİNAYETLERİNİ DURDURALIM!

B�tmek b�lmeyen salgın, art arda yaşanan afetler 
ve tüm acımasızlığıyla devam eden savaşın göl-
ges� altında geç�rd�ğ�m�z bu günler, �nsan sağ-
lığının ve hayatının ne kadar öneml� olduğunu 
b�zlere b�r kez daha hatırlatıyor. İnsan yaşamına 
ve �nsanlığın ortak geleceğ�ne olan tüm saygı ve 
�nancımızla savaşsız ve sömürüsüz b�r dünya d�-
leğ�m�z� b�r kez daha haykırıyoruz.
Bundan tam 30 yılı önce, 3 Mart 1992 tar�h�nde 
Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madenc�-
n�n yaşamını y�t�rd�ğ� maden kazası, ülkem�z�n 
en büyük maden fac�alarından b�r� olarak tar�he 
geçm�şt�r. Ülkem�zdek� �ş c�nayetler�ne d�kkat 
çekeb�lmek, �nsan hayatının, �şç� sağlığının ve �ş 
güvenl�ğ�n�n önem�n� vurgulamak �ç�n 3 Mart ta-
r�h� TMMOB tarafından “İş C�nayetler�ne Karşı 
Mücadele Günü” olarak �lan ed�lm�şt�r.
Yaşanan onca acıya, yaptığımız tüm uyarılara 
rağmen gerekl� önlemler alınmadığı, yapılaması 
gereken düzenlemeler yapılmadığı �ç�n aradan 
geçen 30 yılda on b�nlerce k�ş�, ev�ne ekmek gö-
türeb�lmek �ç�n çalıştığı �şyer�nde hayatını kay-
bett�. Bu kayıplar her geçen yıl ne yazık k� daha 
da artıyor. Basına yansıyan haberlere göre 2021 
yılında �ş� başında hayatını kaybeden emekç�ler�n 
sayısı en az 2 b�n 170 olarak tesp�t ed�ld�. Basına 
yansımayan, habere konu olmayan daha çok sayı-
da �ş c�nayet�n�n olduğunu hep�m�z b�l�yoruz.

Emek sömürüsünü der�nleşt�ğ�; esnek, güvence-
s�z �st�hdamın yaygınlaştığı, emek örgütler�n�n 
etk�s�zleşt�r�ld�ğ� 20 yıllık AKP �kt�darı dönem� 
boyunca toplu �şç� ölümler� tar�h�n en yüksek sa-
yılarına ulaşmış, 20 yılda 28 b�n�n üzer�nde emek-
ç� �şyerler�nde hayatını kaybetm�şt�r. 
Madenlerde, �nşaatlarda, tarım alanlarında, fab-
r�kalarda yaşanan fac�alar toplumda der�n acılar 
yaratmaktadır. ILO ver�ler�ne göre Türk�ye ölüm-
le sonuçlanan kazalar bakımından Avrupa’da �lk 
sırada yer almaktadır.
Bu durum mevcut yasal düzenlemeler�n �ş kaza-
larını ve ölümler�n� önlemektek� yeters�zl�ğ�n�n, 
ülkem�zde �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� konusunda 
köklü ve yapısal sorunlar olduğunun en açık gös-
terges�d�r.
Oysa “elver�şl� koşullarda çalışma hakkı” İnsan 
Hakları Evrensel Beyannames�’nde güvence al-
tına alınmış b�r haktır. Emeğ�n yüzlerce yıllık 
mücadeles� sonucunda ben�msenen bu hak, “�şç� 
sağlığı ve �ş güvenl�ğ�” adıyla tüm dünyada kabul 
ed�len temel b�r çalışma �lkes� hal�n� almıştır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının temel�nde, 
sermayen�n azam� kar hırsı ve emek aleyh�ne 
pol�t�kaları yatmaktadır. İşç� sağlığı ve �ş güven-
l�ğ�ne �l�şk�n düzenlemelerde send�kalar, meslek 
örgütler� ve b�l�m �nsanlarının görüşler�n�n d�kka-
te alınmaması sorunu her geçen gün der�nleşt�r-
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mekted�r.
Mevcut yasal çerçeve, �şç�y� korumak, �ş güvenl�-
ğ�n� sağlamak ve meslek hastalıklarını önlemek-
ten çok sermaye çıkarlarını gözeten konumdadır. 
S�yas� �kt�dar, mevzuatı ve çalışma koşullarını 
�y�leşt�r�c� ve gel�şt�r�c� adımlar atmaktan sürekl� 
olarak kaçınmaktadır. Çünkü �nsan hayatını de-
ğ�l, rantı odağına almakta; çalışandan değ�l, �şve-
renden yana taraf olmaktadır.
Devlet�n �ş sağlığı ve güvenl�ğ� alanındak� bu 
çarpık konumlanışı neden�yle, devlet�n ve �şvere-
n�n sorumluluğunda olması gereken pek çok şey 
İş Güvenl�ğ� Uzmanlarının omuzlarına yüklen-
mekted�r. Danışmanlık h�zmet� olarak ver�lmes� 
gereken �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ�, ülkem�zde 
yasaların da yol vermes� �le b�r suçlu yaratma 
olayına dönüşmüştür. 
İş güvenl�ğ� uzmanlarının tüm uyarılarına rağ-
men �şverenler�n almadığı önlemler sonucu ya-
şanan ölüm, kaza g�b� durumlarda dah� meslek-
taşlarımız günah keç�s� �lan ed�lmekte, kazaların 
asl� suçlusu olarak yargı önüne çıkartılmakta, 
hatta hap�s cezaları ver�leb�lmekted�r.  
Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın düzelt�le-
rek, �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ�ne kaynak ayırma-
yan, tedb�rler� almaktan kaçınan, bu tedb�rlere �ş-
gücü ve mal�yet hesabıyla yaklaşan �şverenler�n 
de yaşanan kazalardan ve meslek hastalıkların-
dan sorumlu tutulacağı b�r �şley�şe geç�lmes�d�r.
İşverenler�n temel sorumluluklarından kaçtıkları, 
kend� yerler�ne b�rer günah keç�s� olarak �ş gü-
venl�ğ� uzmanlarını koydukları b�r çalışma yaşa-
mında, önley�c� ve engelley�c� h�çb�r çalışmanın 
yapılamayacağı açıktır.
Bunun son örneğ� geçt�ğ�m�z günlerde sonuçla-
nan Hendek Patlaması davasında görülmüştür. 7 
K�ş�n�n hayatını kaybett�ğ�, 127 k�ş�n�n yaralan-
dığı bu patlamada �şyer� sah�pler�ne olası kasttan 
ceza ver�lmem�ş olması kamu v�cdanını yarala-
mıştır.
Emeğe ve emekç�ye düşman olan bu s�stem ser-
mayen�n sınırsız sömürü düzen�n b�r sonucudur. 
Taşeronlaştırma, özelleşt�rme, send�kasızlaştır-
ma, denet�ms�zl�k, esnek �st�hdam pol�t�kaları, 
kayıt dışı çalışmaya �z�n veren pol�t�kalar ve bu-
nun sonucu oluşturulan mevzuat �le sorunlu b�r 
s�stem üretm�şt�r. İş c�nayetler�n� seyrederek olan 
b�ten� kadere, fıtrata bağlayan açıklamalar yapan 
s�yas� �kt�dar bu s�stem� korumak üzere yoğun 
çaba sarf etmekted�r.

Ülkem�zde �ş c�nayetler�n�n, �ş kazalarının ve 
meslek hastalıklarının bu denl� yaygın olmasının 
b�r d�ğer neden� de, emekç�ler�n send�kal hakla-
rının baskı altında tutulmasıdır. Send�kal örgüt-
lenmen�n önündek� engeller tüm çalışanlar �ç�n 
kaldırılmadıkça �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� ko-
nusunda yol almak mümkün olmayacaktır. Sen-
d�kasız uzman, send�kasız �şç�, örgütsüz b�r ça-
lışma yaşamı �le emekç�ler tüm olumsuzluklara 
açık ve savunmasızdır. Bu savunmasızlığa karşı 
ad�l yargılanma, örgütlenme, �nsan� koşullarda 
b�r çalışma yaşamı ve �şyerler�nde emekç�ler�n 
ölmeyeceğ�, yaralanmayacağı, sakat kalmayaca-
ğı b�r düzen �st�yoruz. 
İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� alanına �l�şk�n düzen-
lemeler�n ve denet�m�n yalnızca Çalışma ve Sos-
yal Güvenl�k Bakanlığı tarafından yürütülmes�, 
doğru kararların alınmasının önünde b�r engeld�r. 
Bu nedenle düzenleme ve denetleme; Çalışma 
ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı’nın yanında, Sağ-
lık Bakanlığı, ün�vers�teler, send�kalar, TTB ve 
TMMOB’den oluşan �dar� ve mal� yönden ba-
ğımsız b�r enst�tü tarafından yer�ne get�r�lmel�d�r. 
Çalışma yaşamına �l�şk�n tüm düzenlemeler bu 
enst�tü tarafından yen�den ele alınmalı ve karar-
laştırılmalıdır.
Gerçekleşen �ş c�nayetler� ve �ş kazalarının büyük 
çoğunluğunun önleneb�l�r olduğu b�l�nmekted�r. 
B�l�msel ve tekn�k ölçütler doğrultusunda atılacak 
adımlar �le göz göre göre “gel�yorum” demekte 
olan fac�alara son vermek mümkündür. Bunun 
�ç�n önce �nsan hayatını ve emeğe değer veren b�r 
yaklaşımın ben�msenmes� gerekmekted�r.
B�zler, her 3 Mart’ta olduğu g�b� bugün de �ş c�-
nayetler� �le mücadele etmek �ç�n ses�m�z� yük-
selt�yoruz. Ölüm, yaralanma ve sakat kalma; 
esnek ve güvences�z çalışma h�çb�r emekç�n�n 
kader� değ�ld�r. İnsan onuruna yakışır, güvenl� ve 
güvencel� çalışma hakkımız, mesleğ�m�z �ç�n se-
s�m�z� yükselt�yoruz.
Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında �ş güven-
l�ğ� önlemler�n�n artırılması, bağımsız denet�m 
s�stem�n�n yerleşt�r�lmes�, �ş c�nayetler�n�n ve �ş 
kazalarının durdurulması �ç�n yılmadan mücade-
le edeceğ�m�z� kamuoyuna saygı �le duyururuz.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR 
ODALARI BİRLİĞİ ESKİŞEHİR 
İL KOORDİNASYON KURULU ADINA
NEŞET AYKANAT

BİRLİK’TEN HABERLERBİRLİK’TEN HABERLER
tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 21



eskisehirmmo535 701 22 96 eskisehirmmo eskisehirmmo eskisehir mmo

tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 22

AN-225 ”BİR EFSANENİN ÇÖKÜŞÜ”

Dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225 (Şekil 2), Ukrayna’yı işgal eden Rus kuvvet-
leri tarafından imha edildi. Ukrayna hükümeti, Gostomel’deki havaalanının kontrolünü 
ele geçirilmesinin ardından uçağın imha edildiğini ifede etti. Bu arada Ukrayna dışişleri 
bakanı Dmytro Kuleba, “Bu, dünyanın en büyük uçağı An-225 idi. Rusya bizim ‘Mri-
ya’mızı yok etmiş olabilir. Ancak güçlü, özgür ve demokratik bir Avrupa devleti hayali-
mizi asla yıkamayacaklar. Biz galip geleceğiz!”

Evet, yukarıda yazdığımız bu sosyopol�t�k durum 
�fades� aslında b�r efsanen�n sonunun g�zl� �fades�d�r.  
Belk� de havacılık tar�h�n�n en büyük k�lometre taş-
larından b�r� olan Sovyet An 225 �n  çöküşü.  Bence, 
aslında asker� teknoloj�ler�n veya havacılık teknolo-
j�s�n�n b�r ürünü olmaktan çok b�r �nsanlık değer�n�n 
çöküşü.  Sovyetler B�rl�ğ�’n�n yıkılmasından sonra 
Ukrayna’da kalan Antonov Uçak Fabr�kası’nda y�ne 
Sovyetler B�rl�ğ� tarafından çok büyük bütçelerle ta-
sarlanmış üret�lm�ş �lk uçuşunu 1988 yılında yapmış 
b�r �nsanlık m�rası.  Çünkü bu Dünyanın bu en büyük 
uçağı,  Sovyet uzay mek�ğ�n� taşımak, deneyler�n� 
yapmak �ç�n sadece b�r adet üret�lm�şt�r (Şek�l 1).  
Aslında toplam üç adet üret�lmes� planlanmış olsa 
b�le, çok pahalı olduğu �ç�n sadece b�r adet üret�l-
m�şt�r.  Havacılık Sanay��n de böyle b�r ürün tar�hte 
görülmem�ş ve görülmeyecekt�r.  

Dünyanın En Büyük Uçağı An-225 ‘Mriya Hakkında Her Şey

 An-225 Mr�ya, dünyanın en büyük uçağıdır ve 
altı turbofan motora sah�p tek uçaktır.
 Kısa ve orta mesafel� güzergahlarda 200 tona 
kadar tek parçalar da dah�l olmak üzere 250 tona 
kadar kargo taşıma kapas�tes�ne sah�pt�r.
 Mr�ya, Buran uzay mek�ğ�n�n ve taşıyıcı roket�-
n�n b�leşenler�n�n taşınması �ç�n gel�şt�r�ld�.
 Uçak �lk uçuşunu 1988’de yaptı. 156,3 ton kar-
go �le uçtu ve 3 saat 45 dak�kalık uçuşta dünya hız, 
�rt�fa ve ağırlık-�rt�fa rekoru kırdı.
 Haz�ran 2010’da uçak, hava taşımacılığı tar�-
h�ndek� en uzun kargo öğes�n� taşıdı. Her b�r� 42,1 
metre olan �k� rüzgar türb�n� kanadı, özel testler �ç�n 
Ç�n’den Dan�marka’ya hava yoluyla tesl�m ed�ld�.
 NATO kod adı Cossack.

Prof.Dr. Melih Cemal Kuşhan
ESOGÜ Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı

Şekil 1: An-225 sırtında Sovyet Uzay Mekiği Buran ile birlikte bir gösteri uçuşunda
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Antonov AN-225 Teknik Özellikleri
Resm� Adı: An-225, Mr�ya
Kanat açıklığı: 290 ft.
Uzunluk: 275 ft. 7 �nç.
Yüksekl�k: 59 ft. 8½
Kargo Ambarı Uzunluğu: 141 ft.; 
Gen�şl�k: 21 f�t; 
Yüksekl�k: 14 ft. 5¼
Motorlar: Her b�r� 51.590 lb. �t�ş gücü üreten altı adet 
ZMKB Progress Lotarev D-18T turbofan
Mürettebat: 7
Maks�mum Kalkış Ağırlığı: 1.322.750 lb.
Maks�mum Yük: 551.150 lb.
Sey�r Hızı: 497mph
Maks�mum Hız: 528 m�l
Maks�mum Yük �le Menz�l: 2.813 m�l
Maks�mum Yakıtla Menz�l: 9.625 m�l

Sonuç
İnsanlığa s�v�l hayatta çok 
öneml� katkılar sunmuş 
olan An-225 �n korkunç 
sonu (Şek�l 3) aff ed�lme-
yecek öneml� b�r detaydır.  
Adı olan Myr�a Ukrayna’ca 
rüya anlamına gelmekted�r. 
An-225 �n, kr�t�k Cov�d-19 
tedar�k görevler� verd�-
ğ�  son h�zmetlerd�r ve bu 
güzel dev�n yıllar boyunca 
verd�ğ� h�zmet�n s�mges�-
d�r. Kısacası çığır açan ça-
lışmalarıyla devr�m n�tel�-
ğ�nde b�r güç olmuştur ve 
sektörde b�r s�mge olarak 
hatırlanacaktır “Rüya Uçak 
An-225”

 An-225 uçağı, Cov�d-19 salgını sırasında 
büyük m�ktarlarda ac�l durum malzemeler�n�n 
taşınması �ç�n uluslararası afet yardım operas-
yonlarını da destekleyen ağır hava taşımacılığı 
�ç�n kullanıldı.
An-225 in Sahip Olduğu Rekorlar

 1.89.980 kg (4.18.830 lb) ve toplam 2.53.820 
kg (5.59.580 lb) taşıma yükü �le havadan tek 
parça yük taşıma dünya rekorunu el�nde tutmak-
ta, ayrıca t�car� b�r uçuşta 2.47.000 kg (545.000 
lb) yük taşımıştır.

 11 Eylül 2001’de, rekor 253.82 ton (279.79 
kısa ton) kargo yükünde dört ana muharebe tan-
kı taşıyan An-225, 1.000 km’l�k kapalı b�r hat 
üzer�nde 10.750 m (35.270 ft) �rt�faya uçmuştur. 
 11 Ağustos 2009’da, hava taşımacılığı �le 
ş�md�ye kadar gönder�len en ağır tek kargo An-
225’e yüklenm�şt�r. 16,23 m (53 ft 3 �nç) uzun-
luğunda ve 4,27 m (14 ft 0 �nç) gen�şl�ğ�nde olan 
yük   Ermen�stan’dak� b�r gaz santral� �ç�n ta-
şınan b�r jeneratördü ve 189 ton (4.17.000) �le 
rekor b�r ağırlıktaydı. 

Şekil 2: An-225 Mriya

Şekil 3: Kiev Gostomel Havaala-
nında bulunan dünyanın en büyük 
uçağı Antonov An-225 Mriya’nın 
Rusya tarafından vurularak enkaz 
haline getirilmiştir.

Yararlanılan Kaynaklar
>Arıkan, U. M., 2021, Dünyanın En Büyük Uçağı: Antonov An-225 Mriya, www.havadakisorular.com
>Skies Magazine, 2022, Legendary Antonov An-225 destroyed during Russian attack on airfield, but ‘will be restored’, https://ski-
esmag.com
>News9 Sta� , 2022, Home » Knowledge » Significance Of Mriya, World's ... Significance of Mriya, world's largest aircraft destroyed 
in the Russia-Ukraine confl ict, https://www.news9live.com
>Kuşhan, M. C., 2016, A da Z ye Dünya Uçakları, Helikopterleri ve İnsansız Hava Araçları, Nisan Kitabevi
>Chapman Freeborn, 2021, The world’s largest cargo aircraft The AN-225 Mriya, https://chapmanfreeborn.aero
>Sighs, S., 2022, What Were The An-225 Mriya's Final Flights, Simple Flying, https://simplefl ying.com
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SEVEREK YAPILAN İŞ 
BAŞARIYA GÖTÜRÜR

Makina Mühendisi İsmail Giderler, 1977 yılından bu yana devam ettiği mesleğinden 2008 
yılında emekli oldu. Giderler, meslek hayatında yaşadıklarını anlatarak, gençlere tavsiyelerde 
bulundu. Severek yapılabilecek bir mesleğin insanı başarıya götüren yolu kısaltacağına değinen 
Giderler, “Makina mühendisliği de bunların içinde en uzun ama toplumsal fayda açısından çok 

mutlu eden geniş bir bilim yelpazesi olan bir meslek” şeklinde konuştu.

 Kendinizden ve eğitim hayatınızdan söz 
eder misiniz?
1954 Eskişehir doğumluyum. Tüm 
eğitim öğretim hayatım doğdu-
ğum şehirde geçti. Liseyi Atatürk 
Lisesi’nde okuduktan sonra, üniver-
site sınavında iyi bir puan aldım ve 
makina bölümünü seçerek hayal et-
tiğim mesleğe ilk adımı attım. 

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz? 
Sanat okulu mezunu ve oto ta-
mircisi dayımın yönlendirmesiyle 
hayallerinin devamı gibi gördüğü 
(E.D.M.M.A.) Eskişehir Devlet Mü-
hendislik-Mimarlık Akademisi Ma-
kina Bölümü’ne kaydımı yaptırdım. 
Tekrar başa dönsek mühendis olmak 
ister miydim? Bilemiyorum. Ancak 
yaptığınız işlerde kalıcı bir şeyler bı-
rakmanın çok önemli olduğuna ina-
nıyorum. Bu nedenle çok daha gay-
retli, böyle işlerin peşine düşerdim 
zannediyorum. Üretim ve insanlığa 
hizmet, iz bırakmak için…

Meslek hayatınızda nerelerde çalıştınız 
ve bu işler size neler kattı, öğretti?
1977 mezunuyum, aynı yıl yaz dö-
neminde Bursa’da yeni kurulmakta 
olan bir döküm fabrikasının ekibine 
dahil oldum. Aynı kişilere ait olan 
International Harvester Company 
(IH) lisansı ve markası ile (TOE) 
Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş. 
adıyla (aynı zamanda OYAK kurulu-
şudur) kamyon, kamyonet, minibüs 
ve traktör imal eden şirketin yetkili 
servisinde Bursa Bölge Müdürlü-
ğü’ndeki yetkili servisinde görev yap-

BİZDEN BİRİ
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tım. 1981 yılından sonra muhtelif taahhüt (özel, resmi) 
işleri yaptım. 1987 yılından sonra da araç tesisat mühen-
disliğini de çalışma alanıma ekledim. 1997 yılında ise do-
ğalgaz tesisat mühendisliği de yaparak meslek hayatıma 
devam ettim.  2008 yılında mühendislik serüvenimi ve 
dolayısıyla iş hayatımı emekli olarak noktaladım.
 
Gençlere bu mesleği önerir misiniz? Neden?
Günümüz Türkiye’sinde gençlerin ve genç mühendisle-
rin işlerinin kolay olmadığını söylemeliyim. Öncelikle 
çok iyi araştırılarak verilecek lisans öğrenimi ve gerekir-
se eğitimin devamı önemsemelerini öneriyorum. Seve-
rek yapılacak bir meslek, mutlaka ulaşılmak istenen yolu 
kısaltacaktır. Makina mühendisliği de bunların içinde en 
uzun ama toplumsal fayda açısından çok mutlu eden ge-
niş bir bilim yelpazesi olarak görmek mümkündür.

İş hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?
1975 yılında o zamanki ismiyle Eskişehir Lokomotif 
Motor Sanayii Müessesesi’nde (E.L.M.S.) staj yaparken 
döküm fabrikasında montajı Alman çalışanlar tarafından 
yapılmakta olan 1 ve 1.5 tonluk AEG Indiksiyon Döküm 

BİZDEN BİRİ
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Ocağı’na çok kıymetli fabrika çalışanla-
rının ilgisi hat sa� adaydı. Mezun olur 
olmaz yani 2 sene sonra Bursa’daki işyeri 
ekibine dahil olup, İzmir Bornova’daki o 
zamanki ismiyle AK Döküm’de aynı oca-
ğın demontajını yaptık. 2 TIR’la Bursa’ya 
getirilme süreci benim için önemli bir 
anıdır. 20 günlük bu süre ve İzmir sıcağı, 
akşamları imbat ve güzel İzmir…

Aile ve iş hayatı birlikte nasıl yürüdü, sizin 
için çalışma hayatının zorlukları oldu mu?
Çok klasik ama iş hayatı ve yaşamın ta-
mamında aile çok önemli… Her gününüz 
çok güzel ve çok kolay geçmiyor tabi ki 
yaşam içinde. Zorlukları aşma becerisi 
de önemli beraberce…

Son sözleriniz…
Kalın sağlıcakla, en güzel günler sizin ol-
sun. Tüm düşündükleriniz gerçeğe dön-
sün…
     

BİZDEN BİRİ
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»  Üyemiz Hasan Serdal Sanal 03.03.2022 tari-
hinde,
»Üyemiz İsmail Giderler’in annesi 08.03.2022 
tarihinde,
»Üyemiz Mehmet Akif Çağlaya’nın annesi 
16.03.2022 tarihinde,
»Üyemiz Nevin Şekerci’nin babası 17.03.2022 
tarihinde,
»Üyemiz Ömer Çoban 05.04.2022 tarihinde,

»Üyemiz Dilek Bayraç’ın annesi 12.04.2022 ta-
rihinde,
»Üyemiz Rasim Sungar’ın babası 20.04.2022 
tarihinde,

vefat etmiştir.
Üyelerimizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO 
ailesi olarak paylaşıyor, başsağlığı ve sabır di-
liyoruz.

VEFAT

DOĞUM »  Üyemiz Serkan Çakan’ın  21.03.2022 tarihinde bir oğlu 
oldu. 

Ahmet  Ali’ye mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

  

HASTALIK
» Şubemiz Teknik Görevli İbrahim Küçükaçıl’ın eşi Elif 

Küçükaçıl  07.03.2022 tarihinde ameliyat olmuştur.
»Üyemiz Himmet Uslu 06.03.2022 tarihinde göz ameliyatı 

olmuştur.

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

» Üyemiz Serhat Söylemez, Meltem Özçelik ile 26.03.2022 tarihinde, 
Evlendiler.

Çiftlere mutluluklar dileriz.EVLİLİK

ATAMA

»Üyemiz Mahmut Ertem,  TÜRASAŞ’ta Müdür olarak atanmıştır. 
»Üyemiz Ümit Er Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina 

Mühendisliği Bölümü’nde Doçent Ünvanını almıştır. 
»Üyemiz Özge Yetik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina 

Mühendisliği Bölümü’nde Doçent Ünvanını almıştır. 
»Üyemiz Bahadır Doğan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina 

Mühendisliği Bölümü’nde Doçent Ünvanını almıştır.
»Üyemiz Deniz Özcan Demirbaş,  01.04.2022 tarihinde Alp 

Havacılık San. Tic. A.Ş. Helikopter İş Merkezi Proses Planlama 
Mühendisliği Liderliğine atanmıştır. 

yeni görevlerinde de başarılarının devamını dileriz. 

Bizim Köşe
DOĞUMDOĞUM

Bizim Köşe
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COVİD-19 pandem�s� ve ülkem�zde sürmek-
te olan ağır ekonom�k sorunlar neden�yle zor 
günler yaşamaya devam ed�yoruz. Bu zor gün-
ler� dayanışmayla aşacağımıza �nanıyoruz.

Anayasanın 135. maddes� doğrultusunda çı-
karılan 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar 
Odaları B�rl�ğ� (TMMOB) Kanununa göre 
1954 yılında kurulmuş kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne 
sah�p kamu kurumu n�tel�ğ�nde b�r meslek 
kuruluşu olan Odamızın faal�yetler�n� sürdü-
reb�lmes�n�n en öneml� araçlarından b�r�s� üye 
a�datlarının zamanında tahs�l ed�lmes�n�n sağ-
lanmasıdır.

Bu nedenle Oda faal�yetler�n�n sürekl�l�ğ� açı-
sından tüm meslektaşlarımızı a�datlarını öde-
meye davet ed�yoruz.

Odamız son dönemde hız kazandırdığı d�j�tal 
dönüşüm çalışmaları kapsamında üye ödent�-
ler�n�n kolaylıkla ödeneb�lmes� açısından ça-
lışmalar yapmıştır.

Bu kapsamda https://mak�na.mmo.org.tr/ ad-
res�nde yer alan Mak�na Portal ve Mak�na 
Mob�l uygulamamız üzer�nden a�datlarınızı 
tek seferde ödeyeb�leceğ�n�z g�b�, mevcut yıl 
a�datınızı 12 aya kadar taks�t �mkânı �le öde-
yeb�l�r, bununla beraber geçm�ş dönemden 
kalan a�dat borçlarını �se 36 aya kadar taks�t 

�mkânı �le yapılandırab�l�rs�n�z.

26-27 Mart 2022 tar�hler�nde yapılan Odamı-
zın 49. Olağan Genel Kurulu`nda mevcutta 
aylık 15 TL olan a�dat tutarının, 2023 yılı �t�-
bar�yle aylık 25 TL olması kararı alınmıştır. 
B�ld�ğ�n�z üzere geçm�ş yıl a�dat borçları car� 
yıl a�dat bedel� üzer�nden güncellenmekted�r. 
Bu yıl 180 TL olan yıllık a�dat bedel� öden-
meyerek 2023 yılına devrett�ğ�nde 2022 yılın-
dan gelen borç 300 TL olacaktır. Bu nedenle 
mevcut a�dat borcunuzun söz konusu artıştan 
etk�lenmemes� �ç�n a�dat borcunuzu yıl �ç�nde 
ödemen�z önem arz etmekted�r.

Üye a�datlarınızı ödeyerek, Odamızın ücretl� 
çevr�m�ç� eğ�t�mler� ve Öğrenme Merkez�`nde 
yer alan tüm eğ�t�mlere �nd�r�ml� olarak katı-
lab�l�r, üyeler�m�ze ve çalışmayan üyeler�-
m�ze yönel�k ücrets�z sem�ner ve eğ�t�mler�n 
devamlılığının sağlanmasına destek olab�l�r, 
Odamızın mesleğ�m�ze ve geleceğe da�r daha 
büyük adımlar atmasına katkıda bulunab�l�r-
s�n�z. Odamızın kurumsal yapısının ve üyele-
r�m�z�n üyel�k koşullarının korunması, Oda-
nın çalışmalarının daha etk�n ve ver�ml� b�r 
şek�lde yürütülmes�, üyeler�m�z�n a�datlarını 
zamanında ödemes� �le mümkündür.

Ş�md� dayanışma zamanı!

Değerli Üyemiz,
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