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G
öreve gelişimizin 100’üncü gününde 
yayınlama şansına sahip olduğumuz 
periyodik dergimiz Bülten’de 100 
icraatımızla karşınızdayız.

Bu kısa süre zarfında Şubemize ve üyelerimize 
sunduğumuz  eğitim ve hizmetler bizleri çok 
mutlu ediyor. 

Bu 100 gün Şubemizi temsil etme kabiliyetimizi 
artırmak,  mesleğiniz adına kamuoyu oluşturmak  
ve  şube işleyişini daha iyi tanıyarak, kontrol 
mekanizmalarını oluşturmamızı sağladı.

Bütün bu yoğunluk ve yorgunluklara rağmen, 
bizlere bu yetkiyi ve sorumluluğu veren 
üyelerimizle bir arada olmanın mutluluğu 
içerisindeyiz…

İşte bu arzuyla, ülkemiz ve çağın gerekliliklerine 
uygun farklı ve yeni bakış açısının; Şubemize 
katma değer oluşturacağını düşünerek, teknik 
altyapısı kuvvetli, iletişimi yüksek, etkin bir şube 
yaratma amacıyla sosyal etkinlikler, seminerler, 
paneller, teknik gezilerle sizlerle bir aradayız.

Hep bu heyecan ve şevk ile çalışıyoruz. Sıklıkla 
dile getirdiğimiz üniversite ve Şubemiz işbirliğini 
artırarak, öğrencilere verdiğimiz sözleri yerine 
getirmeye, teknik geziler düzenlemeye, fuar 
organizasyonlarına katılmaya, teknik eğitimler 
vererek geleceğin mühendis adaylarını 
yetiştirmeye çalışıyoruz..

Bu güne kadar vermiş olduğunuz desteğin kalan 
görev süremizde  de süreceği temennilerimiz ile 
desteklerinize teşekkür ederiz.

Yönetim Kurulumuz olarak öncelikli hedefimiz 
mesleğimize, şehrimize ve ülkemize katma 
değer oluşturmaktır. Bu vesile çalışan 49 
personelimizle mesleğe ve şubeye olan aidiyet 
duygusunu çalışanlarımızın yetkinliklerinden 
geçtiği ve oluşturacakları ROL MODEL 
MÜHENDİS kavramının çalışanlarımızın da 
hayatlarına katma değer oluşturmasını da 
hedefleyerek tüm dalda akredite olmalarını 
sağlayacak eğitim ve kurslara başladık.

Bunu yaparken de Şubemizi daha ileri bir 
noktaya taşımış olmanın mutluluğu ile, Şubemiz 
içinde rotasyona tabi tutulan arkadaşlarımız 
sayesinde her konuda ikame edilebilir bir yapı da 
oluşturulmuş olacaktır. 

Odanın temel direkleri olan çalışanlarımız, 
bölgemizin en güçlü yapısı olan Şubemiz 
etkinliklerini arttıracak uzun vadede stratejik 
çalışmalarımıza ve gücümüze yön verecektir. 
Çalışanları güçlü bir oda tabiî ki üyelerine 
hizmette sınır tanımayacak; şehrimize ve 
mesleğimize en yüksek faydayı sağlayacak bir 
yapıyı oluşturacaktır.

Çağımızın en önemli dinamiklerinden biri olan 
mühendislik misyonunu hakettiği seviyeye 
taşımak  şubemiz yönetimi ve çalışanları olarak 
birlikte  en temel görevimizdir.

Yönetim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla 
Organize Sanayi-Üniversite-Kurumlar iş 
birliğinin, mesleğe getireceği katkılar adına 
yaptığımız protokoller ve işbirliklerinde hızla 

yol alıyoruz. Şube olarak meslektaşlarımızın 
ihtiyaçları doğrultusunda yeni iş alanlarının 
oluşturulması, Danışman ve Bilirkişilik 
faaliyetlerinin arttırılması için de girişimlere 
başladık. 

Bu anlamda Şubemize, Periyodik Kontrollerde 
Tahribatsız Muayenelerle işletmecilere, 
sanayicilere ve yatırımcılara kolaylık 
sağlayacak; hem de iş alabilme ve iş yapabilme 
kabiliyetlerimizi arttıracağız.

Bildiğiniz gibi  tüm komisyonlarımızı oluşturarak  
ve sorunları birlikte tespit ederek üyelerimizle 
çözümler için projeler üretmeye başladık. 

Diğer taraftan kültürel yaşam anlamında da 
Şubemizi adından söz edilir hale getirmek 
adına yeni  projeler üretiyoruz. Bu husus 
yakında hayata geçireceğimiz, Bilim Merkezi, 
Mühendisliğe Giriş Atölyesi, Mühendislik 
Müzesi ve daha pek çok kalıcı eserlerle 
taçlanacak. 

Ayrıca  yine büyük emeklerle, iletişimde 
yazılı döküman ve evrakı azaltmak amacıyla, 
sosyal medya ve e-mail ile birbirimize ulaşmak 
bu çağın gerekliliklerinden oldu. 2 Bin 600 
takipçimizle Sosyal Medya aracı olan Facebook 
adresimizi “MMO Antalya Şube” resmi hesabını 
açtık. Ayrıca Şubemizde gerçekleşen tüm 
etkinliklerin Temsilciliklerimizde izlenebilmesi 
amacıyla canlı yayın sistemimizi kurduk. Yapılan 
seminerlerimizi You Tube hesabımız olan 
“MMO Antalya Şube”den paylaşarak mesleki 
gelişimlerine katkı koyuyoruz.  

“100 günde 100 icraat” kapsamında 
seminerlerimiz, gezilerimiz, teknik 
eğitimlerimiz, konserlerimiz, futbol 
turnuvamız, fuar gezilerimiz, fabrika 
gezilerimiz ve temsilciliklerimizde de 
yaptığımız eğitimlerimizide “Bülten” içerisinde 
bulabilirsiniz.

 Hiç şüphesiz, işleyen demir ışıldar. 

Mesleğimize yapacağımız her türlü yatırım, 
emek, çocuklarımıza ve ülkemize yapılan 
yatırımdır. Mesleki yetkinliklerimiz, 
uzmanlıklarımız bizleri halkın gözünde bir 
yerlere taşır. Gücünü mesleğinden alan bizler 
yetkinliklerimiz sayesinde refah seviyelerimizi 
arttırabiliriz.

Bu vesile üyeleri güçlü bir Şube her zaman 
yerelde ve ülkede söz sahibi ve karar 
mekanizmalarında yer alabilen bir güçtür.

Bu yüzden odalar ve Şubeleri günümüzde 
kamuoyu oluşturmada en etkin kurumlardır. 

Sizlerden aldığımız güç ve enerjiyle çalışmaya 
devam ediyoruz. Şubemizi yenilikler ve 
etkinlikler bekliyor. 

İşte bu noktada odamıza sahip çıkmamızın  TAM 
ZAMANI’ DIR..! 

Ayşen HAMAMCIOĞLU

MMO Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Meslektaşlarım;
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Birazda odamız ne yapar, neden 
dayanışma içerisinde olmalıyız, 
odanın bizlere ne fayda sağladığını 
ve bizlerin odaya olan aidiyet 
duygumuzun yaratılması için neler 
yapabiliriz birlikte bakalım. 
Biz oda olarak 2 ayrı yapı içerisindeyiz. 

1-) Üyelik BiriMi

Kurslar verdiğimiz, eğitimler yaptığımız, üyelerle 
ilgili sorunların çözüldüğü, SMM, Proje ve Bilirkişi- 
Ekspertizlik hizmetlerin organize edildiği birimimizdir.

 Bu birim için sizden isteğimiz bilgilerinizi 
güncellemeniz.

Yani, “Sana Ulaşmak İstiyorum” ile e-mail, telefon ve 
adreslerinizin güncellenmesi.

Emekliysek “Emekliyim Muafım” Yani, emekliler aidat 
ödemiyor.Bunun için; SSK’dan emeklilik kaydınız, nüfus 
cüzdanınız ve odaya teşrifleriniz yeterli olacaktır. 

Teknik HizMeTler BiriMi

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olması 
nedeniyle İktisadi teşekkür çalışan mühendislerimize 
kamu oyuna hizmet vererek kazanç elde ettiğimiz 
birimdir.

Bu birimimizde; 

1) asansör periyodik kontrolleri yapılıyor

Asansörlerde komşularımız yada herhangi bir yerde 
vatandaş mühendis olduğumuz için bize danışacak 
olursa cevabımız kısaca şöyle olabilir;

Yönetmelik gereği; asansörü olan bina sakinleri 
olabilecek herhangi bir kazadan sorumludurlar.

Bu yüzden her ay bakım şirketlerine( Ticari faaliyet 
gösteren; mühendis çalıştırmak zorunda olan ) her 
yıl da akredite olmuş kuruma yani odamıza  periyodik 
olarak bakım yaptırmakla yükümlüdür.

Gerçekleşecek en küçük bir kaza bile yöneticileri cezai 
duruma düşürüyor. Bu yüzden bizler asansör bakım 
firmalarına  bir nevi danışmanlık yapıyor, aynı zamanda 
site sakinlerine de bir nevi bilirkişilik yapıyoruz. 

Bu bir kamu hizmetidir. Çalışanlarımızla bu hizmetten 
alınan ücretle istihdam ediliyorlar. 

Periyodik kontrol fiyatları yönetmeliklerce alt ve üst 
sınır olarak belirlenmiş durumdadır. 

Kapasitesine göre 190 TL-250 TL +KDV’dir.

Kırmızı etiketli asansörde; ağır kusur varsa (Belediye 
tarafından 30 gün süre ile mühürleniyor ve tamiratı 
için süre tanınmış oluyor.)

Sarı etiket tamiratın ardından yapılan kontrolümüzde, ( 
Hala bazı kusurları varsa, Belediye tarafından tamiratı 
için 60 gün süre tanınıyor. )

Mavi etiket; yapılan kontrolde hala ufak tefek 
eksiklikler varsa.

Yeşil etiket herşey tamam ve güvenilirse asansörün 
güvenilirliği belgeliyor.

 Diyeceğimiz o ki arkadaşlar bunu kendi sitelerimizde 

başlayarak yaygınlaştıralım ve destekleyelim.  

2) Basınçlı kaplar Ve kaldırma iletme Makinelerinin 
periyodik kontrollerini yapıyoruz.

Türleri ve kapasitelerine bağlı olarak, kontrol 
zamanları değişen basınçlı kapların yıllık periyodik 
kontrollerini yapmaktayız. Odamızın rutin giderlerini 
karşılamakta önemli bir gelir kalemi olan periyodik 
kontrol; alanında odamızın ve teknik personellerinin 
akreditasyonları mevcuttur. 

Odamız, periyodik kontrollerin yanısıra; ortam ölçümü, 
baca gazı analizi, havalandırma ve yangın tesisatı 
alanlarında da akredite olup bilirkişilik ve kontrol 
hizmeti vermektedir. 

Özellikle periyodik kontrol alanında, gerek akredite 
olmayan kuruluşların gerekse ehil olmayan kişilerin 
kontrol hizmeti vermeye çalışmalarından dolayı 
kalitesiz işler yapılmaktadır. Makine Mühendisleri 
Odası olarak, tüm aktivitelerimizde; odamız 
kadrosunda olan mühendislerimiz görev almaktadır. 
Bu da kaliteden ve doğru faaliyetten ödün 
vermediğimizin kanıtıdır.

3) lpG-CnG –Gaz sızdırmazlık kontrolleri 
yapıyoruz

Şubemiz olarak LPG -CNG (Halk dilinde tüp 
takılmış) dönüşümü yapılmış olan araçların gaz 
sızdırmazlık kontrollerini  yapmaktayız. Kontroller; 
konusunda uzman akredite makine mühendisi teknik 
görevlilerimiz tarafından yapılmakta olup , belirli 
periyotlarda denetimlerden geçerek standartlara 
uygun şekilde devam ettirmekteyiz. LPG-CNG 
dönüşümleri  kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş 
SMM’li firmalar tarafından yapılmakta ve firmanın 
yetkili mühendisi tarafından projesi hazırlanmaktadır. 
LPG-CNG dönüşümü yapılan araç ilk olarak projesi ile 
birlikte şubemize başvuru yapar. Araç üzerinde gaz 
kaçak kontrolleri , montajın standartlara uygunluğu 
ve hazırlanan projenin incelenmesi sonrası araca 
gaz sızdırmazlık raporu verilmekte ve projesi 
onaylanmaktadır. Araç sahipleri onaylı projesi ve gaz 
sızdırmazlık raporu ile beraber  Tüv-Türk araç muayene 
istasyonlarına başvurur. Muayenesi yapıldıktan 
sonra ilgili proje ve muayene evrakları Trafik Tescil 
Büro Amirliklerine başvuru sonrası yapılmış olan gaz 
dönüşümü ruhsat kayıtlarına işlenir. LPG veya CNG 
dönüşümü ruhsata kayıtlı olan araçlar, araç muayene 
öncesi şubemizden “GAZ SIZDIRMAZLIK” raporu 
alırlar. LPG SIZDIRMAZLIK kontrolleri 2016 yılı için 
35 TL olarak ücretlendirilmektedir.

4-)Bilirkişi Ve Ekspertiz Hizmetleri Yapıyoruz

Sorunlu yada mahkemeye intikal etmiş uzmanlık 
isteyen hertürlü mühendis görüşü-raporu isteyen 
kuruma bilirkişilik ve ekspertiz hizmeti veriyoruz.

Bunların yanı sıra; Kaynak Kontrol Merkezi, 
Tahribatsız Muayene Ölçümleri ve Ortam Ölçümleri 
için fizibilite çalışmalarına başladık. 

Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili yine zaman zaman 
bir araya geleceğiz.

      
MMO Antalya Şube Yönetim Kurulu

Değerli meslektaşlarımız;



5

antalya.mmo.org.tr

Twitter@mmoantalya

Facebook-MMO Antalya Şube

Youtube- MMO ANTALYA ŞUBE

E-MAİL İLETİŞİM ADRESLERİ

MMO’DAN 
HABERİNİZ 

OLSUN

Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi No:74 Muratpaşa / ANTALYA 

 Telefon: 0 (242) 311 11 84

Faks: 0 (242) 316 20 02

E-posta: antalya@mmo.org.tr

Makine Mühendisleri Odası
Antalya Şube Adına

Sahibi: Ayşen HAMAMCIOĞLU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hakan MİLLİ

Yayına Hazırlayan: Esra İLBAN
Yayın Kurulu: Ali GÜNAL, Hakan ERSOY, 

Mehmet Ali ÇALIŞKAN, Fatih TUFAN, 
İbrahim  KARAAĞAÇ,

Ayşen HAMAMCIOĞLU

İletişim: 
Şirinyalı Mah. Sinanoğlu Cad.

No:74 Antalya
Tel: +9 (0) 242 317 11 85 
Fax: +9 (0) 242 316 20 02

E-posta: antalya@mmo.org.tr

Grafik&Baskı:
Kutlu Avcı Ofset Form Baskı Rek.San. ve 

Tic. Ltd.Şti.
Tel: +9 (0) 242 346 85 85 
Fax: +9 (0) 242 335 53 92

info@kutluavci.com.tr 
grafik1@kutluavci.com.tr 

BÜLTEN
tmmob
makina mühendisleri odası

Ocak-Haziran 2016
Basım Tarihi: 24 Haziran 2016
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MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu ve Yönetim Kurulunu 
makamında karşılayan Vali Münir 
Karaloğlu’na, Hamamcıoğlu MMO Antalya 
Şube tarihçesini ve  şube çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.  

Hamamcıoğlu, kent içinde MMO Antalya 
Şube’nin güçlü bir oda yapısına sahip 
olduğunu söylerken, belediyelerle iş 
birliği ve asansör konusunda protokoller 

imzalayarak vatandaşlara yönelik 
bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını 
aktardı. Hamamcıoğlu, “ MMO Antalya 
Şube olarak şehre katma değer sağlamak 
ve vatandaşta bilinç uyandırmak bizim için 
çok önemli. Belediyelerinde bu konuda 
tercihi şubemiz oluyor. Güçlü bir ekibe 
sahibiz. Asansörlerde periyodik kontroller 
yapıyoruz, Basınçlı kaplar ve kaldırma 
iletme makinelerinin periyodik kontrolleri, 

LPG-CNG-GAZ Sızdırmazlık kontrollerini 
de odamız yapmakta. Kent gündeminde 
danışılan bir kurum olmak ise bizler için 
mutluluk verici” dedi. 

Vali Karaloğlu,  MMO Antalya Şube’nin 
kent içinde güçlü bir oda yapısına sahip 
olduğunu ve mühendisliğin önemli bir bilim 
olduğunu söylerken, kent dinamikleriyle 
birlikte şehrin problemlerini çözmek 
istediklerini kaydetti. 

MMO’dan Vali Karaloğlu’na
“Hoş geldiniz” ziyareti
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na  
“Hoş geldiniz” ziyaretinde bulundu. 
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CHP Antalya Milletvekili Mustafa 
Akaydın Makine Mühendisleri 
Odası Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu ve Yönetim Kurulunu 
ziyaret etti.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa 
Akaydın, 17 Ocak’ta yapılan 
Makine Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi’nin 12’nci Olağan 
Genel Kurulu’nda Bin 393 üyenin 
katılımıyla, 939 oy alarak yönetime 
gelen Hamamcıoğlu ve Yönetiminin 
çok iyi bir oy alarak hizmete 
geldiklerini vurguladı. Akaydın, 
sivil toplum örgütü olarak yüksek 
katılımlı bir şeçim yaşanmasının 
kent için önemli olduğunu 
vurgularken, Hamamcıoğlu’nun 
başkan seçilmesine çok sevindiğini 

söyledi. 

HaMaMCıoĞlU proJelerini 
anlaTTı

MMO Antalya Şube Başkanı 
Ayşen Hamamcıoğlu, sektörün 
bütün kollarıyla bir araya gelerek 
projeler ürettiklerini söylerken, 
ilerleyen dönemde yapılacak olan 
çalışmalarla ilgili CHP Antalya 
Milletvekili Mustafa Akaydın ile 
istişarede bulundu. Projelerin 
ardından kent gündemine de 
değinen Hamamcıoğlu,  binalara 
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alınması 
ve klimalı ortamlardaki iç hava 
kalitesinin önemi konusunda 
kamuoyunun bilinçlendirilmesi 
gerektiğini söyledi. 

Makine Mühendisleri odası (MMo) 
antalya Şube Başkanı ayşen 
Hamamcıoğlu ve yönetim kurulu ankara 
kızılay Meydanı’nda yaşanan patlamaya 
ilişkin açıklama yaptı.

MMo antalya Şube Başkanı ayşen 
Hamamcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 
terörün insanlık dışı olduğunu ve masum 
insanların katledilmesinin izahının 
olmadığını belirterek, “ kalbimiz 3. kez 
kanıyor. Başkentimiz ankara’da meydana 
gelen vahim saldırıyı şiddetle kınıyor ve 

terörü lanetliyoruz. son dönemde art 
arda meydana gelen terör saldırılarından 
dolayı üzüntü ve endişe içerisindeyiz. 
Ülkemizin birlik ve beraberliğini  
bozmaya, vatandaşların huzurunu 
kaçırmaya yönelik terör saldırılarıyla 
zor günler geçiriyoruz. ankara da son 
5 ayda 3 patlama gerçekleşti. Masum 
insanları hedef alan bombalı saldırıda 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, 
yaralananlara acil şifalar diliyor, tüm 
ülkemize de geçmiş olsun diyoruz.“

MMO’DAN KINAMA 

CHP Milletvekili Akaydın  MMO 
Antalya Şube’yi ziyaret etti
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Makine 
Mühendisleri Odası (MMO) Antalya 
Şubesi arasında yapılan törenle protokol 
imzalandı. Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundaki ana cadde üzerlerinde 
bulunan yürüyen merdivenlerin 
denetimiyle ilgili protokolü Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes Türel ve MMO 
Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu 
imzaladı.

Törende konuşan Türel, belediye 
açısından son derece önemli bir protokol 
imzaladıklarını belirtti. Atılan imzanın 
kendisi için çok önemli olduğunu aktaran 
Türel, “Hayat riski taşıyan bir işte atılmış 
her imza, geleceğimize atılmış bir imzadır. 
Allah korusun bu kazaların nerede, ne 
zaman olacağını bilebilme şansımız yok. 
Biz ancak tedbir almakla mükellefiz. 
İstanbul’daki bir inşattaki asansör 
kazasında galiba 10-12 vatandaşımız 
hayatını kaybetmişti” diye konuştu.

“asansÖrlerde kaza riskini en 
aza indirMek isTiyorUz”

Asansörlerde risk payını en aza 
indirmek istediklerini ifade eden 
Türel, “Önemli olan bugün 
burada bizim yaptığımız gibi 
bu tedbirleri öncelikli almak 
suretiyle risk payını en 
aza indirmek. Tabi hayati 
riskin azaltılması gibi bir 
önemi olan bir protokole 
burada imza atıyor iken bir 
başka husus belediyemizin 
meslek odalarıyla bir işbirliği 
içerisindeki yoluna devam 
etme anlayışı, bu protokolün 
bir diğer önemli yanı. Çünkü biz 

büyükşehir belediye başkanlığına 
seçilmeden önce, hep bu sözleri söyledik. 
Seçimlerden önce, meslek odalarımızla 
ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte 
Antalya’yı yöneteceğiz. Yönetişimin 
en güzel örneklerini sergileyeceğiz ve 
muhtarlarımız, kanaat önderleri, odalar ve 
herkesle birlikte bir mesai harcayacağız 
yaklaşımını ifade etmiştik” dedi.

“siVil ToplUM kUrUlUŞları ile 
BirlikTe çalıŞıyorUz”

Sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla 
birçok projede birlikte çalıştıklarını 
ifade eden Türel, “Örneğin, Serden geçti 
parkında peyzaj mimarları odasıyla ortak 
çalışıyoruz veya Konyaaltı Sahil Projesinde 
Mimarlar Odasıyla protokol imzalamak 
suretiyle birlikte çalışıyoruz. Boğaçayı 
Projesinde İnşaat Mühendisleri Odası ve 
akademisyenleri ile birlikte bilim heyetiyle 
bu masanın etrafında toplanıp, çok önemli 
tartışmalarda bulunuyor ve istifade 

ediyoruz. 

Sonuca böyle gitmeye çalışıyoruz. 
Hangi projemize bakarsanız bakın halk 
ve vatandaşlarımızla birlikte, onların 
temsilcileri olan sivil toplum örgütleri 
ve meslek odalarıyla birlikte Antalya’ya 
verdiğimiz önem artık gerçekten çok iyi 
anlaşılıyor” şeklinde konuştu.

“kırMızı eTikeTli asansÖrlere 
BinMeyin”

Makine Mühendisleri Odası olarak 
2012 yılından beri Antalya’da asansör 
denetimlerine başladıklarını hatırlatan 
MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu, yaptıkları denetimler 
sonucunda binalardaki asansörlere kırmızı, 
sarı, mavi ve yeşil etiketler verdiklerini 
bildirdi. Kırmızı etiket bulunan asansörlerin 
kesinlikle kullanılmaması gerektiğini 
vurgulayan Hamamcıoğlu, herhangi bir 
ölümlü kaza meydana geldiğinde bina 
yöneticisinin ölümden sorumlu olduğuna 
dikkat çekti. 

“BakıM-onarıM ayda Bir, deneTiM 
yılda Bir yapılıyor”

Bakım, onarım ile denetimin farklı 
olduğunu belirten Hamamcıoğlu, 

piyasadaki firmalar tarafından 
asansörlerin bakım ve onarımlarının 

ayda bir, denetimlerinin ise 
akredite olmuş kurumlar 
tarafından yılda bir kez 
yapılmasının zorunlu olduğunu 
bildirdi. Ruhsat alındıktan sonra 

indirme-kaldırma makineleri 
yapıldığına da dikkat çeken 

Hamamcıoğlu, asansör yönetmeliğine 
girmeyen bu makinelerin da 

denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya Büyükşehirin asansör 
denetimlerini MMO yapacak

Büyükşehir Belediyesi ve 
Makine Mühendisleri Odası 

Antalya Şubesi arasında 
imzalanan protokol gereği, 

ana cadde üzerlerindeki 
yürüyen merdivenlerin 

denetimini MMO yapacak
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Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası (ATSO) 
Başkanı Davut Çetin 
ve Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi 
Hüseyin Barut, 
MMO Antalya Şube 
Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu ve 
Yönetim Kuruluna 
nezaket ziyaretinde 
bulundu. 
ATSO Başkanı Davut Çetin 
kent gündemi ile ilgili Başkan 
Hamamcıoğlu ile görüş 
alışverişinde bulundu. 
Ziyarette, Antalya’da kentsel 
dönüşüm uygulamalarının 
gelişimi, yaşanan sıkıntılar 
ele alınırken,  kent içinde 
gerçekleştirilen alt ve 
üstgeçitlerin kent estetiği ve 
trafik akışına etkileri, çevre 
yollarının açılmasının önemi 
değerlendirildi. Hamamcıoğlu, 
MMO Antalya Şube’nin 
çalışmaları hakkında Başkan 
Çetin’e bilgi verirken ATSO 
ve MMO Antalya Şube 
arasında ortak projelere imza 
atılacağının da müjdesini verdi. 

MMO Antalya Şube Başkanı 
Ayşen Hamamcıoğlu, kent 
için uygulanacak her adımda 
MMO  Antalya Şube olarak 
destek vermeye hazır 
olduklarını söylerken, bu tür 
organizasyonlar içerisinde 
olmaktan mutluluk duyduğunu 
ifade etti.

ATSO Başkanı Davut Çetin
MMO’yu ziyaret etti
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Muratpaşa Belediye 
Başkanı Ümit Uysal ve 
Makine Mühendisleri Odası 
(MMO)  Şube Başkanı 
Ayşen Hamamcıoğlu, 
vatandaşları, kırmızı etiket 
yapıştırılmış asansörleri 
kullanmamaları konusunda 
uyardı.
Belediye Başkanı Ümit Uysal ve MMO 
Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu asansör 
denetimlerine katılarak vatandaşları 
bilgilendirdi. Başkan Uysal ve MMO Şube 
Başkanı Hamamcıoğlu, kırmızı etiketli 
asansörü kullanmamaları konusunda 
uyardıkları vatandaşlara, asansörlerini 
kontrol ettirmeleri çağrısında bulundu.

1200 asansÖre kırMızı eTikeT

Birçok vatandaşın asansör kazalarından 
yaralandığına işaret eden Başkan 
Uysal, “Asansörde beklemeler, kalmalar 
çocuklarda da travmatik etkiler yaratıyor. 
Daha da vahimi can güvenliğini tehdit eden 
durumlar ortaya çıkabiliyor. Can ve mal 
güvenliği için MMO ile çalışma yapıyoruz. 
Sadece son bir yılda 1200 asansör 
kırmızı etiket yapıştırılarak mühürlendi. 
İyileştirmeleri yaptırıldı. Komşularımız, 
kırmızı etiketli asansörü kullanmasın” dedi. 

sorUMlUlUk siTe Ve aparTMan 
yÖneTiCilerinde

Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür 
eden MMO Şube Başkanı Hamamcıoğlu 
ise “Geçen yıl 8500 asansörün 6500’ünün 

kontrolünü gerçekleştirdik. Kırmızı etiketli 
asansörün asla kullanılmaması gerekiyor. 
Kırmızı etiketli asansörleri 30 gün 
süresince kapatıyoruz. Belirlenen sorunlar 
giderildikten sonra tekrar kontrol ediyoruz. 
Kırmızı etiketli asansörün kullanılmasından 
doğacak olumsuzlukların sorumluluğu 
site veya apartman yönetimindedir” diye 
konuştu. 

MeVlana Caddesi

Ocak-nisan ayları aralığında 2519 
asansörün kontrol edildiğini, 1504’üne 
kırmızı etiket verildiğini işaret eden MMO 
Şube Başkanı Hamamcıoğlu, “2012 yılından 
bugüne kadar toplam kontrol sayısı 18 bin 
500. Kontrolünü yaptığımız asansörlerde 

herhangi bir kaza veya olumsuzluk 
meydana gelmedi. Ekipler, şu an Mevlana 
Caddesi’nde kontrol çalışmalarını 
sürdürüyor. Kontrol bedeli olarak, devletin 
belirlediği 150 TL alınıyor” diye konuştu.

renklerin anlaMı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
‘Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde 
Görev Alacak Tipi Muayene Kuruluşlarınca 
Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğine 
göre, asansörlere; kullanıma ‘uygun’ 
anlamında yeşil, ‘hafif kusurlu’ anlamında 
mavi, ‘kusurlu’ anlamında sarı, ‘güvensiz 
ve kullanılması tehlikeli’ anlamında kırmızı 
renkte etiket yapıştırılıyor.

ASANSÖRDE 
KIRMIZI ETİKETE DİKKAT
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MMO Antalya Şube 
Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu, soğuk 
hava depolarının 
soğutma tesisatı 
planını, projesini, 
teknik çizim ve 
hesaplarının ve 
ne kadar soğutma 
yapılması gerektiği 
konusunda soğutma 
proje tasarlama 
işlerini Makine 
Mühendisleri’nin 
yaptığını açıkladı. 
Hamamcıoğlu, 
uygulanan soğuk 
hava deposu 
projeleri, ekonomik 
güç, teknik uygunluk 
ve pazar büyüklüğü göz önünde 
tutularak ihtiyaç ve proseslere en 
uygun şekilde, ilgili kapasitelerde 
hazırlanması gerektiğini söyleyerek”, 
projelerde kompresör ve yapısı, 
kondanser, muhafaza edilecek ürün, 
muhafaza şartları ve tesis kapasitesi ile 

lokasyon şartları göz 
önünde tutularak en 
uygun şekilde seçilmesi 
gerekiyor. Makine 
mühendisleri imalat 
ve termodinamik 
eğitimleri aldığı için 
bu konulara hakimdir. 
Soğutma makinelerini 
makine mühendisleri 
tasarlıyor. Yani 
gazın basıncının 
değiştirilmesi 
yardımıyla soğutma 
işlemi yapılıyor. 
Bu vesileyle ilgili 
sektör temsilcileri ile 
çalışmalar yaparak, 
bu işlemlerde proje 
kontrolünü odamız 

olarak üstlenmeye hazırız. Avrupa’da 
uygulanan sistem Türkiye’de 
henüz yapılmıyor. Burada Makine 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 
olarak ilk adımı atmak kaydıyla beyaz 
bayrak uzatarak çalışmalar yapmaya 
hazırız. “ dedi.

Endüstriyel Soğutma da standart 
istemine MMO beyaz bayrak uzattı
Endüstriyel soğutma projelendirme ve uygulama konusunda standartların belirgin olmayışı 
yönünde sektör temsilcilerinin yapmış olduğu açıklamanın ardından MMO Antalya Şube 
Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, MMO Antalya Şube olarak endüstriyel soğuk hava depoları ile 
ilgili olarak koordinasyon çalışması yapma konusunda işbirliğine hazır olduklarını söyledi. 

İlimiz Kemer İlçesi Tekirova Ma-
hallesi’nde 30.01.2016 tarihinde 
meydana gelen iş kazasında hayatını 
kaybeden iş yeri çalışanı kardeşimize 
Allahtan rahmet kederli ailesine 
başsağlığı ve sabır dileriz. 
Hayatımızı kolaylaştırmak için, mev-
cut asansör standart ve yönetmelik-
lerine uygun belgeli ve yetkili firma 
ya da kişiler tarafından mühendislik 
ve fen bilimleri çerçevesinde dizayn 
edilerek tasarlanmak zorunda olan, 
gerek insan, gerek yük asansörleri, 
gerekse kamuoyunda yük asansörü 
olarak adlandırılan fakat, asansör 
yönetmelik ve emniyet standartlarını 
karşılamadığı için asansör sınıfına 
girmeyen Makine Emniyet Yönetme-
liğine tabi yük taşıma sistemlerinin 
piyasaya arzı sırasında kayıt altına 
alınması, yetkili kurum ve kuruluşlar-
ca denetim ve periyodik kontrolleri-
nin yaptırılması, meydana gelen elim 
olayla bir kez daha önlemini gözler 
önüne sermiştir. 

Ayrıca piyasaya arz edilmiş, 
kayıt dışı durumda belgesiz 
ve yetkisiz kişiler tarafından 
gerekli emniyet koşulları 
çerçevesi dışında tasarlan-
mış denetim ve periyodik 
kontrolleri yapılamamış 
asansör ve özellikle, yük 
taşıma sistemlerinin kayıt 
altına alınabilmesi, gerekli 
düzenlemelerin yapılması 
ve gerekirse kullanımdan 
men edilmesinin sağlanması 
için, ilgili idare İş Sağlığı ve 
Güvenliği uzmanları sorunlu 
bina yada işletme yöneticileri 
ve duyarlı kullanıcılara büyük 
görev düşmektedir. 
Bu tip sistemlere ihtiyaç duyan 
işletme ve kişiler bu ihtiyaçlarını 
mevcut yönetmeliklerle belirlenmiş 
yetkili ve belgeli kişileri kullanarak 
karşılamaları, şubemizinde içerisinde 
bulunduğu yetkili kurum ve kuruluş-
lara denetiminin yaptırılması, uy-

gunluk raporunu alması ve periyodik 
kontrollerini yaptırarak kullanması, 
bu tip elim olayların önüne geçilebil-
mesi için büyük önem arz etmektedir.  
Kamu Oyunun Bilgisine Sunarız.

MMo anTalya ŞUBe BaŞkanı
ayşen HaMaMCıoĞlU

MMO Antalya Şube Başkan 
Vekili İbrahim Atmaca, 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Galip İncebacak.

MMO’DAN KEMERDEKİ ASANSÖR KAZASINDAN SONRA 
GÜVENlİK AÇIKlAMASI
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Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube 
Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Enerji Kimlik 
Belgesi (EKB) uyarısı yaptı, 2017 yılından 
sonra EKB belgesi olmayan binaların ruhsat 
almakta zorluk yaşayacağını söyledi.

Makine Mühendisleri Odası Antalya 
Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, 
oda başkanı olarak seçilmesinin 
ardından gerçekleştirdiği toplantıda 
kamuoyu yararına çalışacaklarını ifade 
etti. Önümüzde dönemde eğitimler, 
seminerler, paneller, kurslar, sosyal ve 
kültürel etkinliklerle üyelerin ortak 
paydaşta buluşmalarının temel hedef 
olduğunu söyledi. Başkan Hamamcıoğlu 
kent gündeminde bilgi eksikliğinin 
olduğunu tespit ettiklerini ve bu eksikliğin 
giderilmesi için hızla çalışacaklarını aktardı. 
Özellikle yapılara iskan ruhsatı verilirken 
baz alınacak olan ve C sınıfı altında olan 
binalara iskan ruhsatı verilmeyeceğini ön 
gören yasaya dikkat çeken Hamamcıoğlu, 
belge için son çeyrekte olunduğu uyarısını 
yaparak şöyle konuştu:

“5 Mayıs 2007 tarihli Enerji Verimliliği 

Kanunu’nun yayımı tarihi itibariyle mevcut 
yapılar için 10 yıl içerisinde çıkarılması 
zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi için 
süre oldukça fazla daralmakta ancak 
kamuoyu bu onu hakkında kapsamlı 
bilgilendirilmemiştir. Halbuki binanın 
enerji kullanımının minimumluğunu 
gösteren A sınıfına yaklaşması için 
mutlaka ısıtma, soğutma ve havalandırma 
da kullanılan enerjinin sınırlandırılması 
gerekmektedir. 2017 sonrası için bir bina 
için sadece konumu, estetik görünümü 
kullanım alanı gibi fiziksel özellikler değil 

artık EKB belgesi ve bu belgede geçerli 
enerji kullanım sınıfa binanın kullanıcıları 
açısından son derece önem arz edecektir” 
dedi.

Hamamcıoğlu ayrıca iç hava kalitesi 
konusuna da dikkat çekerek “Klimatize 
edilmiş ortamların sıcaklığı kadar hava 
temizliği de önemlidir. İç hava kalitesi 
insanların sağlığına ve üretkenliği üzerine 
önemli derecede etkendir. Klima kullanılan 
bu ortamlarda bu bilincin oluşturulması 
özellikle okullar gibi hassas ve kalabalık 
ortamlarda son derece önemlidir” dedi.

MMO’dan EKB uyarısı geldi

Makine Mühendisleri Odası 
(MMO) Antalya Şube’si Yeni 
Yönetim Kurulu, bir önceki 
dönem Yönetim Kurulu 
Üyelerine teşekkür plaketi 
takdim etti.
MMO Antalya Şube Başkanı 
Ayşen Hamamcıoğlu başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıda, geçmiş 
dönem MMO Antalya Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ümit Büyükeşmeli ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.  Oda 

işinin gönüllülük olduğunu ifade eden 
Hamamcıoğlu,  geçmiş dönem yönetimin 
karşısına alternatif bir yönetimle 
geldiklerini hatırlattı. Hamamcıoğlu, 
“Amacımız aldığımız bayrağı en ileri 
seviyelere taşımak, Üyelerimizle elbirliği ve 
güç birliği içinde bunu yapacağız. Sizlerin 
tecrübelerinden faydalanacağız, bir ve 
beraberce hareket edeceğiz. Bu zamana 
kadar Ümit Büyükeşmeli’nin başkanlığında, 
yönetim kurulu çok güzel işler başarmıştır. 
Bizlerde bu yapılanların üzerine projeler 
üreterek şubemizi yüceltmek istiyoruz. 
Güzel bir rekabet yaşadık ama şu anda 
hala hepimiz aynı masada oturarak bilgi 

alışverişinde bulunuyoruz. Biz birlikte 
güçlüyüz” dedi.

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu’nun konuşmasının 
ardından, önceki dönem Şube Başkanı 
Ümit Büyükeşmeli ise, “Tatlı bir rekabetti, 
sizlerde bizlerde gerçekten çok çalıştık. 
Antalya Şube’ye yönetimimizle birlikte çok 
emek verdik. Odamız söz konusu olduğu 
zaman her zaman çalışmaya hazırız. Destek 
vermeye devam edeceğiz. Bu emekleri 
sizlerin geliştireceğini biliyoruz. Söz konusu 
eğer mesleğimiz ise, bizlerde elimizden 
gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Yeni yönetimden bir 
önceki yönetime plaket
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MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu Gazete Bir’in konuğu oldu. 
Mustafa Kahraman’ın sorularını cevaplayan 
Hamamcıoğlu, asansörlerle ilgili vatandaşları 
uyardı. 
asansÖrlerin insan HayaTını 
kolaylaŞTırdıĞı Bir Gerçek 
BUnların deneTiMi nokTasında 
neler yapılMalıdır?
Asansörler, insanların hayatını kolaylaştırma ve 
hızlandırma konusunda trafikte kullandığımız 
araçlar gibi önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
kadar önemli kabul ettiğimiz asansörlerin 
insanlar tarafından güvenle kullanımı için 
montajı, bakımı, kontrolü de son derece 
önemlidir. Asansör denetimleri ilk defa, 18 
Kasım 2008 tarihli ve 27058 sayılı resmi 
gazetede yayımlanan asansör bakım ve 
işletme yönetmeliği ile hayata geçmiştir. Daha 
sonra 23.04.2015 tarih 29335 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 6645 sayılı Kanunun 
ilgili maddeleriyle 5393 sayılı Belediye Kanunu, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununda düzenleme yapılarak 
ve 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 15.09.2015 
tarihinde ise Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından TS-EN 81-80 standardı 
uygulanmaya başlanmıştır.
BakıM Ve perdiyodik 
konTrollerden kiMler sorUMlU 
Ve yasal dayanaĞı Hakkında BilGi 
VerirMisiniz?
Asansörlerin bakımları ve periyodik 
kontrollerinin yapılması ve kontrol sonucunda 
güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere 
yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin 
hususlar yasal bir dayanağa kavuşturulmuş 
yetkilerin usulüne uygun kullanılmaması 
durumunda bina sorumlularına, ilgili idare ve 
yetkili servislere yönelik olarak cezai hükümler 
getirilmiştir. Bina sorumlusunun yükümlülükleri 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35 inci 
maddesinin birinci fıkrasında ‘Bina sorumlusu, 
asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını 
sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda 
bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, 
bakım ve periyodik kontrol ücretinin 
ödenmesinden sorumludur’ denilmektedir.
Makine MÜHendisleri odası olarak 
deneTiM nokTasında ne GiBi 
çalıŞMalarınız BUlUnMakTa?
Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen 
veya onun yetkili servisi nezaretinde 
gerçekleştirilir. MMO Antalya İrtibat Bürosu 
olarak asansör denetimlerimize 2012 
yılında 3 personel ile yola çıkıp şu anda 
Akredite olan 15 mühendisimizle yolumuza 
devam etmekteyiz. Personelimiz, MMO 
bünyesinde iç denetimler ve eğitimlerle 
birlikte sürekli olarak kendilerini geliştirmekte 

ve güncel bilgilere ve yönetmeliklere hakim 
olmaktadırlar. Yönetmelikte denetimlerin 
sehven gerçekleştirilmesi yer almaktadır. Fakat 
biz MMO olarak yöneticileri denetim öncesi 
arayıp bilgilendirerek, bu işi zorunluluktan 
ziyade bina yöneticilerinin yeni yönetmelik 
hakkında bilgilenmesi ve sorumluluklarının 
anlaşılabilir olması amaçlanmaktadır. Böylece 
denetimlerimiz yöneticilerin de katıldığı bir 
güven ortamında, gerekli iş güvenliği önlemleri 
alınarak  gerçekleştirilmektedir.
asansÖrlerdeki eTikeT sisTeMini 
açıklarMısınız?
TS EN 81-80 standardı, özellikle 2004 
öncesinde yapılan asansörlerin güvenlik 
seviyelerini arttırarak kullanıcıların daha 
güvenli asansör kullanımı amaçlamıştır. Bu 
standart ile birlikte daha önceden sarı, kırmızı 
ve yeşil olan etiketlerimizin de sayısında artma 
meydana gelmiştir. 4. rengimiz mavi etiketle 
birlikte bir çok asansörde iyileştirme çalışmaları 
devam etmektedir. Kırmızı güvensiz asansörü, 
sarı kusurlu asansörü, mavi hafif kusurlu 
asansörü ve yeşil de kullanımı uygun asansörü 
temsil etmektedir. Standardın ayrıntılarına 
baktığımızda, daha önceden sadece aşağı 
yönde frenlemesi kabul edilen güvenlik 
tertibatlarının yeni yönetmelikle birlikte 
kabul edilmeyerek çift yönlü fren dediğimiz 
sistem istenmektedir. En önemli yeniliklerden 
bir tanesi de kabin içi güvenlik kapısı olarak 
adlandırdığımız iç kapının bütün asansörlerde 
artık istenmeye başlanmasıdır. Bilindiği üzere iç 
güvenlik kapısı olmayan asansörlerde özellikle 
ailesi nezaretinden binen çocukların ailesinden 
kurtularak elini kabin ile kuyu duvarı arasına 
sıkıştırmasıyla sonuçlanan kazalar meydana 
gelmekteydi.
deneTiMlerde eksikliĞi 
Belirlenen asansÖrler için ne GiBi 
çalıŞMalarınız BUlUnUyor?
Yönetmeliğin getirdiği diğer bir uygulama ise 

belediye iskan öncesi asansör kontrolüdür. Yani; 
asansör monte eden firmalar asansörlerini, 
ilgili belediye tarafından tescil edilmeden 
önce  bölgesinden protokol imzalamış olduğu  
onaylanmış muayene kuruluşundan tescil 
öncesi ilk kontrol talebinde bulunmaktadır. 
Odamızın akretide muayene personeli asansör 
monte eden asansörleri 2012 de ek A3’ün 
yürürlüğe girmesiyle son halini alan TS EN 81-
1,2+A3 standardı kapsamında denetimlerini 
yapmaktadır. Denetimlerde uygunsuzluk 
tespit edilen asansörlere eksikliklerin yer 
aldığı bir rapor düzenlenmektedir. Asansöre 
sitemimizin atadığı kimlik numarası etiketi 
ve kırmızı etiketi yapıştırılır. Eksikliklerin 
monte eden firma tarafından giderilmesi 
üzerine eksiklik kontrolü yapılmaktadır. 
Eksiklikler tamamlanmış ise yeşil etiket alarak 
belediyede tescil aşamasına geçmektedir. 
Böylelikle kullanıcılar asansörlerini eksiksiz bir 
şekilde belediyenin de onaylaması ile teslim 
almaktadırlar. Yeni tescil edilen asansörlerin ilk 
kontrol tarihinden 1 yıl sonra ve devamında da 
yılda en az 1 kere denetimleri yapılmaktadır. 
MMO Antalya olarak 2016 yılı itibariyle; 
Muratpaşa, Manavgat, Eğirdir, Sütçüler, 
Şarkikaraağaç Belediyeleri İle protokollerimiz 
yapılmıştır. Mevzuat hükmü gereği Muratpaşa 
Belediyesi sınırları içerisinde ki asansörlerin 
yıllık kontrolünün, 2012 - 2016 yılları içerisinde 
gerçekleştirilmesi amacıyla Muratpaşa 
Belediyesi ile akredite A tipi Muayene Kuruluşu 
olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Asansör Kontrol Merkezi arasında protokol 
imzalanmıştır. 
deneTiM nokTasında sıklıkla HanGi 
sorUnlarla karŞılaŞıyorsUnUz?
Denetimler bina yöneticilerinin asansörleri 
durumu hakkında bilgi sahibi olmalarını ve 
iyileştirme yönünde çalışma yapılmasını 
harekete geçirmiştir. Sıklıkla rastlanan 
eksiklikler ise; Aşırı yük tertibatının 
çalışmaması, Alt - üst sınır kesicilerinin 
çalışmaması, Hız regülatörü ve buna bağlı 
paraşüt sisteminin çalışmaması, Kabin ve kapı 
etek saçlarının bulunmaması, Kabin kapısı yada 
fotosel sisteminin bulunmaması, Makine dairesi 
kapısının kilit altında bulunmaması, Bu sistemde 
asansör harici tesisat bulunması, Makine 
dairelerinde asansör harici yanıcı eşyaların 
bulunması, Ömrünü tamamlamış asansör 
tertibatlarını içeren asansörler şeklinde 
görülmektedir. Denetimlerdeki amacımız, 
ilimizdeki bütün asansörleri, yeşil etiket 
almış emniyetli, güvenle kullanılan asansör 
standartlarına taşımaktır. Bu hedefe ulaşmada 
kamuoyu duyarlılığı, bina yöneticilerinin 
çalışmalarımıza olan ilgi ve katılımları süreçte 
daha hızlı yol kat edilmesini sağlayacak en 
önemli unsurlardır. Tüm yetkilileri bu duyarlılığa 
davet ediyoruz. 

Asansörde etiket dönemi
Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, “Asansörlerin 
güvenlik seviyelerini arttırarak kullanıcıların daha güvenli asansör kullanımı amaçlamıştır. 
Standartlara göre asansörlere etiket sistemi uygulanmakta. Kırmızı etiket güvensiz asansörü, 
sarı kusurlu, mavi hafif kusurlu ve yeşil de kullanımı uygun asansörü temsil etmektedir” dedi
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Bugün, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak 
Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin 
yaşamını yitirdiği facianın yıldönümü. 
2013 yılından bu yana her 3 Mart’ta “İş 
Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” 
etkinliğiyle ülkemizin kanayan yarası haline 
gelen iş cinayetlerine bir kez daha dikkat 
çekmeye çalışıyoruz.  

Öncelikle iş cinayetlerinde, işçi 
katliamlarında kaybettiğimiz canlarımızın 
anısı önünde saygıyla eğiliyor, başta aileleri 
olmak üzere hepimize başsağlığı diliyoruz. 

Ne yazık ki ülkemizde,emekçinin sağlığının, 
canının önemi yok, önemli olan sermayenin 
daha fazla kar elde etmesi. Tüm parlak 
sözlere, devrimmiş gibi sunulan yasal 
düzenlemelere rağmen iş cinayetlerinde 
ortalama her gün 5 emekçi hayatını 
kaybediyor.

Ülkemizin, çalışma yaşamı koşulları 
açısından hem hükümetin hem de 
kamuoyunun olağanüstü hassasiyetle 
üzerine eğilmesi gereken son derece 
olumsuz bir tablo ile karşı karşıya olduğu 
tüm açıklığı ile ortadadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu,iş 
cinayetleri sonucu oluşan tepkilere karşı 
çıkartılmış bir “göz boyama” yasasıdır. 
6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ve 
yasa çerçevesinde yapılan düzenlemeler 
problemlidir. Bununla birlikte, 4857 Sayılı 
İş Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, 
“denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, 
“kısmi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt 
işveren ilişkisi” başta olmak üzere kuralsız 
çalışma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı 
ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler 
bir anlam ifade etmeyecektir. Sendikal 
örgütlenmenin önündeki engeller 
kaldırılmadıkça, örgütsüz çalışma arttıkça 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol 
almak mümkün olmayacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş 
cinayetleri sonrasında mevzuatı defalarca 
değiştirmekte ancak işçi sağlığı ve iş 
güvenliğine yönelik düzenlemelerde, 

sendikaları, TMMOB ve TTB başta olmak 
üzere meslek örgütlerini taraf olarak 
almamaktadır.

Çalışma yaşamındaki anti-demokratik 
düzenlemeler yetmezmiş gibi iktidar 
şimdi de kamuoyunda “kiralık işçi yasası” 
olarak bilinen, “İş Kanunu ile Türkiye İş 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı”nı yasalaştırmaya 
çalışmaktadır. Bu tasarı yasalaştığında, 
çalışanın ücret alma güvencesi 
olmayacaktır, kiralık işçi sendikalı 
olmayacaktır, iş güvencesi olmayacaktır, 
kıdem, ihbar tazminatlarında, yıllık izin 
kullanımında problem yaşanacaktır, 
meslek hastalığı tespitinde sıkıntı daha 
da artacaktır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
hizmetleri kiralık işçiler tarafından yerine 
getirilebilecektir.

Kiralık işçilik, doğrudan esnek çalışmaya 
yol açtığı gibi, kiralık işçiler sık sık işsiz 
kalacaktır. Bu nedenle işçi sağlığı daha 
da kötüye gidecektir. Esnek çalışma, işsiz 
kalma korkusu, işçilerin sadece fiziksel 
sağlığını değil, ruhsal ve toplumsal sağlığını 
da olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla 
kiralık işçilik, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
bakımından son derece sağlıksız, sakıncalı, 
tehlikeli ve riskli bir istihdam ve çalışma 
biçimidir. Kiralık işçilik, bir bütün olarak işçi 
sağlığında ağır bir tahribat yaratacak, daha 
çok işçi cinayetine, meslek hastalığına yol 
açacaktır.

İş cinayetlerinin sorumlusunun siyasi 
iktidar ve işverenler olmasına rağmen, 
gözaltına alınan, tutuklananlar sonuçta 
işyerlerinde “iş güvenliği uzmanı” olarak 
görevlendirilen, mühendisler, mimarlar, 
teknik elemanlar olmaktadır. 

Biz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
olarak, iş cinayetlerinin son bulması için 
aşağıda belirtilen hususların hemen yerine 
getirilmesini istiyoruz; 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması 
öncelikle devletin ve işverenin görevidir. 
İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği 

alanında görev verilen mühendis, 
mimarların işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
sağlanması konusundaki görevlerinin 
bir danışmanlık hizmeti olduğu 
kabullenilmelidir.

İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş 
güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti 
olarak ele alınmalı, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ticari kuruluşların kar alanı 
olmaktan çıkartılmalıdır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin 
düzenlemelerin ve denetimin yalnızca 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından yürütülmesi doğru kararların 
alınmasının önünde bir engeldir. Bu 
nedenle düzenleme ve denetleme; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, 
sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan 
idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü 
tarafından yerine getirilmelidir.Çalışma 
yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu 
enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve 
kararlaştırılmalıdır.

4857 Sayılı İş Kanunu ile çalışma 
yaşamında yer alan, esnek çalışma türleri, 
uzun çalışma süreleri, asıl işveren-alt 
işveren ilişkisi vb. hususlar ile 1983 
yılından bu yana sendikalaşma, toplu 
sözleşme ve grev hakkının kullanımını 
zorlaştıran düzenlemeler, çalışanların 
işçi sağlığı ve iş güvenliğine doğrudan 
müdahalesini engelleyen düzenlemelerdir 
ve bu durum iş cinayetlerini ve işçi 
katliamlarını artıran faktörlerdir. Bu 
düzenlemeler ortadan kaldırılmalı, “kiralık 
işçi yasa tasarısı” geri çekilmelidir.

İş cinayetleri ne kader ne de fıtrattır, yeter 
ki taşeron düzeni, güvencesiz çalıştırma 
son bulsun, sendikal haklar tanınsın! Yeter 
ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam 
olsun.

TMMOB 

Antalya İl Koordinasyon Kurulu

İŞ CİNAYETlERİNE KARŞI MÜCADElE GÜNÜ
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Seminer  açılış konuşmasını MMO Antalya 
Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu yaptı. 
Hamamcıoğlu, eğitim, kültürel ve sosyal 
konularda da çalışmalar yaptıklarının altını 
çizerek, toplumun en temel taşının aile 
olduğunu söyledi. 

Antalya Vali Yardımcısı Dr. Mestan Yayman 
Konuşmasında “İdeal bir nesil nasıl olmalı?” 
ve “Nasıl bir nesil yetiştiriyoruz, nasıl bir 
nesil geliyor?” sorularına cevaplar vererek 
başladı. Yayman,  Yapılan araştırmalarda 
ailelerin çocuklarına günde ortalama 3 
dakika zaman ayırdığını söylerken, “ Bazı 
aileler ise bu kadar zaman bile ayırmıyor. 
Bu çocuklarımız da yurtlarda yetiştiriliyor. 
Bugün 20 bin çocuğumuz devlet tarafından 
bakılıp-büyütüldüğünü hesaplarsak, 
toplumumuzda çocuklarımıza ayrılan 
zamanın ne kadar yetersiz olduğu gözler 
önüne seriliyor” dedi. 

“3 kadın eŞi TaraFından 
ÖldÜrÜlÜyor”

 Dr. Mestan Yayman, ülkemizdeki aile 
içi şiddete ve aile içi cinayetlere dikkat 
çekerek “Her gün 3 kadın eşi tarafından 
öldürülüyor. Her akşam Türkiye de 2 milyon 
kişi gece yatağına gözü yaşlı olarak giriyor. 
Terör olayları ve çocuk ölümleri hakeza. Bu 
nedenle yeni neslin mutlaka bilgi, hoşgörü 
ve saygıya yönelik yetiştirilmesi gerekiyor.” 
dedi.

“okUyan Bir ToplUM deĞiliz”

Okuyan bir toplum olmadığımızı sözlerine 
ekleyen Yayman, bilgi toplumu olmak için 
okumanın önemine de değindi. Yayman,  
“Türk toplumunun günde ortalama 5 saat 
17 dakika televizyon izlerken, buna karşın 
sadece 13 saniye kitap okuyor. . 40 ülke 
arasında kitap okuma bakımından yapılan 

araştırmada, Almanlar kişi başı günde 
ortalama 24 dakika kitap okuyarak 1’inci 
olurlarken, biz Türkler 13 saniye kitap 
okumayla sonuncuyuz. Cinayette birinci, 
kitap okumakta sondan birinciyiz. Türk 
Milleti olarak günde ortalama 5 saat 17 
dakika televizyon izliyoruz. Bir düşünün, 
günde 13 saniye kitap okuyan, 5 saat 17 
dakika televizyon izleyen bir toplumun, 
cinayetlerde birinci olması doğaldır. 
Gelin 13 saniyeyi 20 dakikaya çıkaralım. 
Gelin bugünden itibaren hayatınızda bir 
değişiklik yapın. Yatağınızın başına bir kitap 
koyun. Sadece bir cümle okuyun ve öyle 
yatın. Bir cümleden ne olur ki demeyin. Bir 
yılda 365 cümle yapar, bu da bir kitap eder” 
diye konuştu. 

Seminer sonunda Hamamcıoğlu, Yayman’a 
teşekkür belgesi takdim etti. 

Vali Yayman’dan İdeal Çocuk 
Yetiştirme Semineri
MMO Antalya Şube eğitim etkinlikleri kapsamında Antalya Vali 
Yardımcısı Dr. Mestan Yaymanı konuk etti
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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü 
Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube 
Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu ve Yönetimini 
ziyaret etti. Tütüncü MMO Antalya 
Şube’nin kente önemli katkılar sağladığını 
söylerken “Sivil Toplum Kuruluşları bizim 
için çok değerli” dedi.

MMO Antalya Şube, Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncüyü evinde 
ağırladı. MMO Antalya Şube Başkanı 
Ayşen Hamamcıoğlu’nu ve Yönetimini 
kutlayan, Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü, MMO Antalya Şube tarihinde 
oy çoğunluğuyla bir ilkin gerçekleştiğini 
söyledi.  Tütüncü, MMO Antalya Şube’nin 
kent için önemli bir danışılacak kurum 
olduğunun altını çizerken, bilimin, 
üretkenliğin, icatçılığın mühendis 
bilinciyle yapılabileceğini savundu.  
Tütüncü,  Retrikasını yaptıkları Devrim 
Otomobilleriyle ilgili konuşarak,”Bu 
projeyle Türkiye’nin sanayi tarihine ışık 
tutmak istedik. Sivil Toplum Kuruluşları 
Yerel Yönetimlere pek çok açıdan katkı 
ve destek sağlayabilecek güçte. Bu 
bakımdan sivil toplum kuruluşlarını çok 
önemsiyorum” dedi.

Tütüncü, “MMO Antalya Şube 
şehre katkı sağlıyor”
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Mayıs ayının ilk haftasında, “Her Yerde 
Sanat” projesi kapsamında Makine 
Mühendisleri Odası Antalya Şube 
Binası’nda Nihal Elmas Kaya’nın “BEN 
ANNEMİ SEVİYORUM” isimli resim 
sergisini açıldı. Makine Mühendisi olan 
ressam Nihal Elmas Kaya’nın tual üzerine 
yağlı boya ile çizilen 44 tablodan oluşan 
sergisi 17 Mayıs’a kadar MMO Antalya 
Şube’de sanatseverlere sunuldu. 

Ressam Nihal Elmas Kaya’nın da Makine 

Mühendisi olduğunu vurgulayan 
MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu” Üyemizin sergisini kendi 
şubemizde açmak bizim için onur verici. 
Hele ki Anneler gününde, “Ben Annemi 
Seviyorum”  isimli sergiye MMO Antalya 
Şube olarak ev sahipliği yaptığımız ve 
mühendis bakışını yansıtması sebebi ile 
çok mutluyuz” dedi. 

Ressam Nihal Elmas Kaya  ise,   bu projeyi 
hayata geçirmekteki en büyük etkenin 

sanatı günlük hayata katmak olduğunu 
söylerken, “ Daha geniş kitlelerle 
buluşturmak istiyorum ve sosyal 
sorumluluklarımız kapsamında halkımız 
da bilinçlenmeli. 2016 yılından itibaren 
farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Türk 
sanatçıları ile bir arada, uluslararası 
önemli isimlerle de çalışmayı planlıyoruz 
önümüzdeki günlerde. Çağdaş bir çizgi 
doğrultusunda gitmek ise hedefimiz” 
dedi. 

MMO’DAN “BEN ANNEMİ 
SEVİYORUM” SERGİSİ
Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 6 Mayıs-17 Mayıs tarihleri arasında 
Makine Mühendisi Ressam Nihal Elmas Kaya’nın  “Ben Annemi Seviyorum”  adını 
verdiği resim sergisine ev sahipliği yaptı. 
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal Makine Mühendisleri Odası 
(MMO)Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu’nu ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal MMO Antalya Şube Başkanı 
ve Yönetim Kurulunu makamında 
ziyaret etti. MMO Antalya Şube’nin  
ve Türkiye’de seçimle gelen ilk 

kadın başkan olmasından dolayı 
Hamamcıoğlu’nu tebrik eden 
Uysal, MMO Antalya Şube ile ortak 
projelere imza atmak istediklerini 
kaydetti. Uysal, asansör konusunda  
vatandaşlara bilinçlendirme 
çalışmaları yapmak istediklerini 
kaydederken “ Muratpaşa bölgesinde 
asansör konusunda komşularımıza 

bilgilendirme paneli yapmak 
istiyorum. Bu konuda da öncü kuruluş 
olarak sizden destek istiyorum” dedi.

 MMO Antalya Şube Başkan’ı 
Hamamcıoğlu ise, Muratpaşa 
Belediyesi ile her türlü etkinliğe  açık 
olduklarını kaydederken, ziyaretin 
sonunda Uysal’a şube binasını 
gezdirdi.

BAŞKAN UYSAl’DAN
ANlAMlI ZIYARET



20

HAMAMCIOğlU; “FARKINDAlIK  
YARATMAK BIZIM ElİMİZDE”

MMO Antalya Şube Konferans Salonunda 
Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu 
moderatörlüğünde gereçkleştirilen 
panelde, Ögr.Gör. Yasemin Bilişli, Gıda 
Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı 
İncigül Sağdıç, Arzu Gözel ve Kezban Pala 
Kamber konuşmacı olarak katıldı. 

“ŞUça seBep olanlar reHaBiliTe 
edilMeli”

Kadınların erkeklerle eşit haklara 
sahip olması yolunda emek ve eşitlik 
mücadelesinin simgesi olan 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar gününün farkındalık 
ve dayanışma günü olması gerektiğini 
aktaran MMO Antalya Şube Başkanı 
Ayşen Hamamcıoğlu, Pozitif ayrımcılık 
tanımlarının yeniden yapılması gerektiğine 
vurgu yaptı. Hamamcıoğlu “Kötülüklerden 
iyilik çıkarmayı tercih ederim. Bu işte bir 
terslik var. Kadınlar günü diyor hakkımızı 
savunmaya çalışıyoruz.  
Ben buna tersten bakıyorum. Erkekler 
günü olmalı. Kadın taciz ediliyor, kadın 
bıçaklanıyor, kadın haksızlığa uğruyor, 
okuyamıyor, okutulmuyor. Biz kadınlar 
mağdur olarak kendimizi savunmaya 
politikalar üretmeye çalışıyoruz. Bu 
doğru değil.Erkekler günü olmalı erkekler 
kendi kültürel yapılarını sorgulamalı. Bu 
yapıyı yukarı kaldırabilirsek bir adım ileri 
gidebiliriz.  
Meslek hayatımda babam, eşim, mühendis 
arkadaşlarım bana çok iyi davrandı, benim 
tecrübelerim bu yönde oldu. Bu kadar 
erkek yoğun bir ortamda beni taçlandırdılar 
ve şu anki konumumdayım.Mesleğini 

seversen kadın erkek diye ayrım olmaz Her 
kes başarılı olur. 
Biz eşitiz ama farklıyız. Şantiye de vinç 
tepesine çıkamıyoruz. Biz iyi proje 
çiziyoruz iyi planlama yapıyoruz tasarımda 
iyiyiz o zaman kendi dinamiklerimizi buna 
göre ayarladığımızda bizde toplumda 
istediğimiz rolleri alabiliriz. Bu yüzden 
Kadınlar Günü değil Erkekler günü olmalı. 
Erkekler kendi kültürel yapılarını bir kez 
daha sorgulamalılar ” dedi

“kadın olMak TÜrkiye’de çok zor”

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu moderatörlüğünde devam 
eden panel’de Gıda Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı İncigül Sağdıç 
‘Girişimci Kadın Olmak’ konulu sunumunu 
gerçekleştirdi. Sağdıç, kadın olmanın 
Türkiye de çok zor olduğunu ifade ederken, 
kadın misyonunun dünyanın varoluşundan 
itibaren, erkek çalışma hayatına hakim 
bir  çoğunluk mevcut olduğunu vurguladı. 
Sagdıç “ Kadınları girişimciliğe iten belirli 
nedenler var bunlardan başarı, ekonomik 
gereklilik, kariyerinde hayal kırıklığı, 
mobing. Çalışma hayatında beklediğini 
bulanmak bunlardan bir tanesi. Çeken 
taraflarsa başarı isteği” dedi.

TÜrkiye’de 5.6 Milyon kadın 
okUMa yazMa BilMiyor” 

Türkiye’de eğitimle alakalı çok ciddi 
sıkıntılar yaşandığının altını çizen 
konuşmacı Kezban Pala Kamber 
ise, “ Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 
Destekliyorum” konulu sunumunda 

Türkiye’de eğitim ve iş hayatındaki 
istatistiklere değindi. Kamber, Türkiye’de 
5.6 Milyon kadının okuma yazma 
bilmediğini söylerken, 2.2 Milyon kadınında 
ise çok az okuma yazma bildiğini kaydetti. 
Kamber”Eğitimin çok düşük olduğu, 
kadınların eğitimden çok az yararlandığı 
bir toplumda yaşıyoruz.  İyi haberlerde 
var. Kadınlara okuma fırsatı verildiği 
zaman şöyle bir istatistikle karşılaşıyoruz. 
Eğer siz fırsatı verirseniz, kadınlar bunu 
sonuna kadar götürmekte çok başarılılar. 
Üniversite mezuniyetlerine bakıldığında 
erkekler ve kadınlar arasında çok az bir 
fark var”dedi.

“MeClisTeki kadın oranı yÜzde 
18’den  yÜzde 15’e dÜŞTÜ”

Cinsiyet eşitsizliğinin bir kavramının 
da karar alma mekanizması olduğunu 
vurgu yapan Kamber, toplumun büyük 
bir kısmının karar alma mekanizmasında 
erkeklerin yer aldığını ifade etti. Kamber, 
“Erkeklerin yer aldığı bir mekanizmada 
da kadınlara söz hakkı daha az. Buna 
nazaran ülkemizde kadın Valilerin oranı 
Yüzde 2. Üniversitede Öğretim Görevlisi 
olarak çalışanların Yüzde 40’ı kadın iken, 
Rektörlerin oranı Yüzde 7. Meclisteki kadın 
Milletvekilleri bir önceki seçimde Yüzde 
18 oranındayken, maalesef  şimdi Yüzde 
15’e düştü. 98 Milletvekili varken 82 kadın 
Milletvekili yer alıyor mecliste. Eşitsizlik 
burada da çok ciddi boyutta” diye konuştu 

kadının TeleFonla konUŞMası 
ŞiddeTi GeTiriyor

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, TMMOB Antalya İl Koordinasyon 
Kurulu Kadın Çalışma Komitesi ve MMO Antalya Şube işbirliği içerisinde “ Mühendislikte 
Kadın Olmak Bir Ayrıcalıktır” konulu panel düzenlendi. MMO Antalya Şube Başkanı 
Ayşen Hamamcıoğlu, pozitif ayrımcılık tanımlarının yeniden yapılması gerektiğini 
söylerken farkındalık yaratmak için Kadınlar Günü değil, Erkekler Günü kutlansın’ dedi.
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Cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarından  en 
önemlisinin şiddet olduğuna kaydeden 
Kamber “ Yolda yürüyen bir kadına laf 
attığınız ve bankamatik kartını elinden 
aldığınız zaman, bunlarda şiddet sınıfına 
giriyor. Türkiye’de, hayatı boyunca her 
3 kadından biri şiddete maruz kalıyor. 
Medyadan derlenen rakamlarda son 
5 yılda, binden fazla kadın öldürüldü. 
İstatistiksel olarak bu kadınlar neden 
öldürüldü diye yapılan çalışmanın ardından 
birinci sırada boşanmak istemeleri, 2. 
sırada  açık giyiniyor olmaları. 3. sırada ise, 
çok fazla telefonla konuşuyor olmaları. 
Ülkemizde sadece haberlerden derlenen 
rakam bu. Şiddet önü alınamaz bir raddeye 
geldi.” 

“kadın yÖneTiCiler kadınların 
ÖnÜne enGel koyUyor”

Çalışma yaşamanın sanayi devrimi ile 
birlikte kadının ücretli olarak çalışmasıyla 
başladığını aktaran panel konuşmacılarında 
Öğr. Gör. Yasemin Bilişli ise, “ Çalışma 
Yaşamı ve Kadın” konulu sunumunda, iş 
yaşamında kadın yöneticilerin kadınların 
önüne daha çok engel koyduğunu söyledi. 
Bilişli,  kadınların toplumsal cinsiyet 
konusunda birçok sorun yaşadığını 
ve terfiler sırasında kadından ziyade 
erkeğin tercih edildiğini aktararak, “Kadın 
yöneticilerde kadınların önüne engel 
koyuyor. Kraliçe arı sendromu . Burada 
kadın diyor ki, ben kariyer noktasına 
gelene kadar neler gördüm, oda yapsın. 
Önünü açmak yerine  ona bir engel koymak 
şeklinde oluyor. Kadın pozisyonlarda tek 

olma arzusu. . Bu yüzdende etrafında diğer 
kadınları görmek istemiyor” dedi. 

anTalyalı kadınlar ekonoMi’de 
TÜrkiye’yi yÜzde 10’la GeçTi

Panelde son konuşmacı alarak söz 
alan Arzu Gözel ise, Türkiye’de kadının 
ekonomiye katılma oranının Yüzde 
27. Antalya’da ise bu rakamın Yüzde 
37 olduğunu söyledi.  Gözel, “. Türkiye 
ortalamasında 10 puan daha yükseğiz. 
Ama madde bağımlılığına bağlı ölümlerde 
Antalya 2. sırada. Çünkü; Antalya’da 
kadınlar çalışıyor ve çocuklarına zaman 

ayıramıyorlar. Son 1 yılda madde 
bağımlılarına bağlı ölümlerin azaltılması 
için kadınlara çocuğunu fark etmesi için 
eğitimler yapıyoruz. Bu bağlamda şunu da 
görüyoruz ki, kırsaldaki kadının öz güveni 
kentli kadınınkinden daha yüksek. Kentli 
kadın şiddet görüyor, üniversite mezunu 
olduğu için ve eşi de üniversite mezunu 
olduğu için eşinden utanıyor ve hiçbir 
yere gidemiyor. Hiçbir yere başvuramıyor. 
Bunun öğretimle gelir seviyesiyle alakası 
yok. Her üniversite mezunundan 5’te biri, 
her gelir seviyesi yüksek olandan 3’te biri 
şiddet görüyor” dedi.
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MMO Antalya Şube ve 
TTMD işbirliği ile düzenlenen 
seminer konferans salonunda 
üyelerin katılımıyla 
gerçekleşti. MMO Antalya 
Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu’nun konuşması 
ile başlayan seminerde, 
TTMD Antalya İl Temsilcisi Serhat Bahşi’de 
TTMD’nin Antalya ve Türkiye geneli yapmış 
olduğu faaliyetler ile ilgili üyelere bilgi 
verdi. Seminer  Doç.Dr.İbrahim Atmaca 
moderatörlüğünde devam etti. 

HaMaMCıoĞlU TerÖrÜ kınadı

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu konuşmasında gündeme de 
değindi . Hamamcıoğlu, Başkent Ankara’da 
yaşanan bombalı terör saldırısı ile yeni bir 
acı yaşadıklarını kaydetti. Hamamcıoğlu, 

“28 şehit verdik. Bir gün 
sonrasında Diyarbakır’dan 
gelen haber üzüntümüzü 
ikiye katladı. Lice’de yaşanan 
patlama sonucunda da 6 şehit 
verdik. Umarım bu son olur” 
dedi. Hamamcıoğlu, yaptıkları 
seminerlerle kamuoyu ve üye 

bilincini arttırmak adına da seminere devam 
edeceklerini sözlerine ekledi. 

“Meslek ÖrGÜTleri ile TeMas 
Halindeyiz”

Hamamcıoğlu’nun konuşmasının ardından 
söz alan TTMD Antalya İl Temsilcisi Serhat 
Bahşi ise, Antalya ve Türkiye içerisinde 
yaptıkları çalışmalar ile ilgili üyeleri 
bilgilendirdi. Bahşi, bilgi ve teknoloji 
transferlerini gerçekleştirmek için, meslek 
örgütleri ile temas halinde olduklarını 

söylerken, “ Yeni mezun mühendisler ve 
bu meslekte yetişmek isteyen öğrencilerin 
uygulama alanında ki eğitimlerine, 
araştırmalarına,  bilgi ve teknoloji 
transferlerine katkıda bulunmak hedefimiz” 
dedi. Öte yandan Hamamcıoğlu, seminere 
konuşmacı olarak katılan TTMD Eğitmeni 
Remzi Uğur’a teşekkür belgesi takdim etti.

MMO
2 haftada
3 seminer 
düzenledi
Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 2 haftada 3 seminer gerçekleştirdi. Özel bir 

firma işbirliği ile, “Buhar Cihazları ve Tesisatları” ,”Otel ve Hastanelerde Sprinkler Tesisatı 
ve Alınması Gerekli Yangın Tedbirleri” ayrıca Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) 

ile de” Işınım ile Yüzeyden Isıtma ve Soğutma Sistemleri” konulu seminer düzenledi.
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Menderes Türel,  MMO Antalya Şube Başkanı 
Ayşen Hamamcıoğlu’nu şube binasında ziyaret 
etti. 17 Ocakta gerçekleşen seçimlerde Ayşen 
Hamamcıoğlu ve Yönetim Kurulu’nun yüksek 
çoğunlukla kazanmalarının Antalya için hayırlı 
olmasını dileyen Antalya Büyükşehir Belediye  
Başkanı Menderes Türel, kent gündemine 
de değindi. Bütünleşik Tasarım ile ilgili bilgi 
veren MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu, Başkan Türel’e  projelerini 
anlattı.   Antalya’nın kentsel sorunlarının 
masaya yatırıldığı konuşmada, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes Türel,  bundan 
sonra yapılacak olan ortak projelerde 
Makine Mühendisleri Odasını da aralarında 
görmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.  
Türel Hamamcıoğlu’na Antalya’nın geleneksel 
reçellerinden ikram etti. 

Türel MMO’yu ziyaret etti
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Makine Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu ve Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 
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doç. dr. ibrahim ÜçGÜl (Makine yük.
Mühendisi / 29963)

1963 yılında İstanbul’da doğdu. 1988 yılında 
Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik 
Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 
lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl Akdeniz 
Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi, 
Makine Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 
Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak 
atandı. 1991 yılında Akdeniz Üniversitesi, 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği 
Anabilim Dalında Yüksek Lisansını ve 1995 
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği 
Anabilim Dalı, Isı Proses Programında 
Doktora çalışmasını tamamladı. Aynı yıl 
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil 
Teknolojisi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent 
olarak atandı. 12. Dönem MMO Antalya 
Şube Isparta İl Temsilcilik Yönetim Kurulu 
Başkanı olup,  Halen aynı bölümde Doçent 
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca, 
Fen Bilimleri Enstitüsü Yenilenebilir Enerji 
Anabilim Dalını Başkanlığını yürütmektedir. 

Aynı zamanda Süleyman Demirel 
Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksek 
Okulunda Müdür olarak ve Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama 
Merkezinde (YEKARUM) Müdür olarak iş 
hayatına devam etmektedir. 

Burak BÜyÜkaŞıCı (Makine Mühendisi/ 
77655)

1984 yılında Isparta’da doğdu. 2009 
yılında Süleyman Demirel Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümünden mezun 
oldu. 12. Dönem Makine Mühendisleri 
Odası Antalya Şubesi Isparta İl Temsilcilik 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olup, 
kurucu ortağı olduğu GRUP İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Doğaltaşlar,İnşaat,Özel Sağlık 
Hizmetleri,Tıbbi Malzeme,Danışmanlık 
Hizmetleri,Eğitim San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nde iş 
hayatına devam etmektedir

Mustafa süalp  (Makina 
MÜHendisi/11502)                               

1952 yılında Atabey’de doğdu. 1975 
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Fakültesi mezun oldu.  12. 
Dönem Makine Mühendisleri Odası Antalya 
Şubesi Isparta İl Temsilcilik Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi olup, iş hayatına devam 
etmektedir.

ashabil TaŞkırMaz (Makine Mühendisi / 
73541)

1984 Yılında Kahramanmaraş’ da doğdu. 
2008 Yılında Çukurova Üniversitesi Makine 
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 
12. Dönem Makine Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi Isparta İl 12. Dönem Makine 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Isparta 
İl Temsilcilik Yönetim Kurulu Asıl Üyesi olup, 
Pınarsu A.Ş. Müdür olarak iş hayatına devam 
etmektedir.

ISPARTA İl TEMSİlCİlİğİ

Temsilciliklerimiz
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Güliz TolGa(Makine Mühendisi/83103)

1985 yılında Burdur’da doğdu. 2011 yılında 
Süleyman Demirel Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 12. 
Dönem MMO Burdur İl Temsilcisi olup, 
Mercanlar Yapı Denetimde şirket müdürü 
olarak iş hayatına devam etmektedir.. 

ismail TUrHan(Makine 
Mühendisi/21685)

1958 yılında Burdur’da doğdu.1981 
yılında Ankara Gazi Üniversitesi Makine 
Fakültesinden Mezun oldu. 12. Dönem 
Burdur İl Temsilciliği Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi olup, iş hayatına devam 
etmektedir.

okay koCapınar (Makine Mühendisi / 
52355)

1978 yılında Almanya’da doğdu. 2000 yılında 
Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. 12. Dönem MMO 
Burdur İlçe Temsilcilik Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi olup, kurucusu olduğu  
Kocapınar Mühendislik Hiz. Ltd. Şti’nde iş 
hayatına devam etmektedir. 

sualp deniz(Makine Mühendisi /43808)

1974 yılında Burdur’da doğdu. 1995 yılında 
Süleyman Demirel Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
12. Dönem MMO Burdur İlçe Temsilcilik 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olup, Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi Teknik bilimler 
Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi 

olarak iş hayatına devam etmektedir. 

nurettin VUral (Makine Mühendisi / 
80509)

1987 yılında Burdur’da doğdu. 2010 yılında 
Atatürk ÜniversitesiMakine Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 12. Dönem MMO 
Burdur İlçe Temsilcilik Yönetim Kurulu 
YedekÜyesi olup, Kurucusu olduğu Vural 
Mühendislik’te iş hayatına devam etmektedir.

kemal Özsarı(endüstri Mühendisi / 
76084) 

1978 yılında Burdur’da doğdu. 2000 yılında 
ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 12. Dönem MMO Burdur 
Şube Yedek Üye olup, Trader olarak finans 
piyasaları için yazılım ve algoritmalar 
geliştirerek iş hayatına devam etmektedir. 

BURDUR İl TEMSİlCİlİğİ

Cengiz TıĞ (Makina MÜHendisi / 
27968)

1962 yılında Eğirdir’de doğdu. 2007 
yılında TEİAŞ  Genel Müdürlüğün Ankara 
da Malzeme yönetimi Ticaret Daire 
başkanlığı Makine ikmal Müdür yardımcılığı  
görevini yaptı. 12. Dönem Makine 
Mühendisleri odası Antalya Şubesi Isparta 
İl 12. Dönem Makine Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi Isparta İl Temsilcilik Yönetim 
Kurulu Asıl Üyesi olup, TEİAŞ 7.Bölge 
müdürlüğünde başmühendis olarak iş 
hayatına devam etmektedir.

Mesut TUTar (Makine Mühendisi / 52411)

 1964 yılında Isparta doğdu. 1990 yılında 
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 12. Dönem Makine Mühendisleri odası 
Antalya Şubesi Isparta İl 12. Dönem Makine 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Isparta İl 
Temsilcilik Yönetim Kurulu Yedek Üyesi  olup, 
kurucu ortağı olduğu M32S Elektrik üretim 
A.Ş. firmasında iş hayatına devam etmektedir.

Hatice Varol ÖzkaVak (Makine 
Mühendisi/ 68897)

1984 yılında Isparta’da doğdu. 2006 yılında 
Süleyman Demirel Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora 
eğitimini tamamladı. 12. Dönem MMO 
Antalya Şube Isparta İl Temsilcilik Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi olup Süleyman Demirel 
Üniversitesi TBMYO’da iş hayatına devam 
etmektedir. 

Mustafa soyTÜrk  (Makine Mühendisi / 
92721)

1991 yılında Antalya’da doğdu. 2013 yılında 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 12. Dönem MMO Antalya Şube 
Isparta İl Temsilcilik Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi olup, ÜÇAY Mühendislik Doğal gaz 
firmasında iş hayatına devam etmektedir. 

erol BaHadır kalkınan (Makine 
Mühendisi / 88574)

1989 yılında Isparta’da doğdu. 2012 
yılında Süleyman Demirel Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 12. Dönem Makine Mühendisleri 
Odası Antalya Şube Isparta İl 12. Dönem 
Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 
Isparta İl Temsilcilik Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi olup,  İDS Yapı Denetim Ltd. Şti. de 
Kontrol Mühendisi Olarak iş hayatına devam 
etmektedir. 

MeHMeT eskiCi (Makina 
MÜHendisi/93405)

1990 yılında Ankara’da doğdu. 2012 yılında 
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümünden mezun 
oldu. 12. Dönem MMO Antalya Şube Isparta 
İl 12. Dönem Makine Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi Isparta İl Temsilcilik Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi olup, kurucusu olduğu 
TİLURA Mühendislikte iş hayatına devam 
etmektedir. 
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Mehmet erk (Makine Mühendisi 
/14923)

1949 yılında Burdur ‘da doğdu. 1977 
yılında İstanbul D.M.M.A Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1993 yılından bu yana İlçe Bucak İlçe 
Temsiliciğini yürütmekte olup, iş hayatına 
devam etmektedir. 

Harun MUTlU (Makine Mühendisi 
/47001)

 1972 yılında Burdur’da doğdu. 1996 
yılında Süleyman Demirel Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 12. Dönem MMO Burdur İlçe 
Temsilcilik Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
olup, kurucusu olduğu  firmada iş hayatına 
devam etmektedir. 

Mustafa kadıoĞlU (Makine Mühendisi 
/ 81367) 

1987 yılında Burdur’da doğdu. 2010 yılında 
SDÜ Makine Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 12. Dönem MMO Burdur İlçe 
Temsilcilik Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
olup iş hayatına devam etmektedir.

Mehmet yıldız (Makine Mühendisi / 
17305)

1957 yılında Burdur’da doğdu. 1979 
yılında Konya D.M.M.A Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümünden mezun 
oldu. 12. Dönem MMO Burdur İlçe 
Temsilcilik Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
olup, iş hayatına devam etmektedir.

alirıza Bilgin (Makine Mühendisi/47201)

1973 yılında Isparta’da doğdu. 1996 
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümünden Akdeniz 
Üniversitesi diplomasıyla mezun oldu. 
12. Dönem MMO Burdur İlçe Temsilcilik 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olup, iş 
hayatına devam etmektedir.

emre aydoĞdU (Makine Mühendisi / 
90777)

 1989 yılında Bucak’ta doğdu. 2012 
yılında Süleyman Demirel Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 12. Dönem MMO Burdur 
İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi olup, kurucusu olduğu Aydoğdu 
Mühendislik ‘te iş hayatına devam 
etmektedir.  

BUCAK İlÇE TEMSİlCİlİğİ 

selçuk GÖkMenoĞlU

1954 yılında doğdu.19821 yılında  
O.D.T.Ü. Mühendislik Fakültesi, Makina 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 12. 
Dönem MMO Antalya Şube Manavgat İlçe 
Temsilcilik Yönetim Kurulu Başkanı olup, 
Aldiana Side ve Paradise Hotel Side Beach 
otellerinde Teknik Müdür olarak iş hayatına 
devam etmektedir.

Mustafa ŞaHin

1977 yılında Manavgat’ta doğdu. 2000 
yılında Niğde Üniversitesinden mezun oldu. 
12. Dönem MMO Antalya Şube Manavgat 
İlçe Temsilcilik Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi olup, Manavgat Belediyesinde iş 
hayatına devam etmektedir. 

Vilda CenGiz kara

1989 yılında Antalya’da doğdu.2011 yılında 
Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. 12. Dönem MMO 
Antalya Şube Manavgat İlçe Temsilcilik 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi olup, 
Kurucusu olduğu MV Detay Müh. Ltd. 
Şti’de iş hayatına devam etmektedir.

kuntay karakaŞ

1972 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1996 
yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi  
Makine Mühendisliği bölümünden 
mezun oldu. 12. Dönem MMO Antalya 
Şube Manavgat İlçe Temsilcilik Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi olup, kurucusu Assan 
Alüminyum A.Ş›de Üretim Yöneticisi olarak 
iş hayatına devam etmektedir. 

recibe çaVUŞoĞlU

1991 yılında Antalya’da doğdu. 2013 
yılında Süleyman Demirel Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümünden 
mezun oldu. 12. Dönem MMO Antalya 
Şube Manavgat İlçe Temsilcilik Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi olup,kurucusu olduğu 
Çavuşoğlu mühendislikte iş hayatına 
devam etmektedir. 

Barbaros MUTlUTÜrk

1985 yılında Antalya’da doğdu. 2010 
yılında Süleyman Demirel Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümünden mezun 
oldu. 12. Dönem MMO Antalya Şube 
Manavgat İlçe Temsilcilik Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi olup mekanik tesisat ve proje 
uygulama alanında iş hayatına devam 
etmektedir. 

MANAVGAT İlÇE TEMSİlCİlİğİ
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MUraT Tile  (Makine MÜHendisi / 
51425)

1974 yılında Alanya’da doğdu. Gaziantep 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünden  mezun oldu. 12. Dönem 
MMO Alanya İlçe Temsilcilik Yönetim 
Kurulu Başkanı olup, kurucusu olduğu 
Boyut Mühendislik İnşaat Turizm Tic.Ltd.
Şti. ‘nde  iş hayatına devam etmektedir.

zaFer dUrsoy (Makine MÜHendisi 
/ 66467)

1981yılında Mersin’de doğdu. Selçuk 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 12. Dönem 
MMO Alanya İlçe Temsilcilik Yönetim 
Kurulu Sekreter Üye olup, TSE 
firmasında asansörlerin yıllık periyodik 
muayenelerinin yapılmasında mühendis 
olarak iş hayatına devam etmektedir. 

ender erBaŞ  (Makine MÜHendisi / 
56835)

1977 yılında Berlin’de doğdu. Erciyes  
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 12. Dönem 
MMO Alanya İlçe Temsilcilik Yönetim 
Kurulu Sayman Üye olup, Alanya Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde iş 
hayatına devam etmektedir.

MUraT yaMan  (Makine MÜHendisi 
/ 98302)

1989 yılında Mersin’de doğdu. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. 12. Dönem MMO 
Alanya İlçe Temsilcilik Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi olup, Özgü Teknik Firmasında, 
iş hayatına devam etmektedir.

kereM saBiT GÖkçeoĞlU (Makine 
MÜHendisi / 72141)

1984 yılında Antalya doğdu. Atatürk 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 12. Dönem 
MMO Alanya İlçe Temsilcilik Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi olup, kurucusu olduğu 
Akropool  Havuz  Firmasında iş hayatına 
devam etmektedir. 

adnan kUTlU GÜçlÜ (Makine 
MÜHendisi / 62577)

1961 yılında Antakya’da doğdu. Yıldız 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 12. Dönem 
MMO Alanya İlçe Temsilcilik Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi olup, Vedat Yalçın 
– Yalçın Otogaz  Firmasında iş hayatına 
devam etmektedir.*

AlANYA İlÇE TEMSİlCİlİğİ
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esra GÜnaydın   (Makine Mühendisi / 
48368)

 1978 yılında Balıkesir’de 
doğdu. 1998 yılında Balıkesir 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 11. Dönem  
MMO Antalya Şube Yönetim Kurulu 
Üyeliği , 12. Dönem MMO Antalya Şube 
Temsilcilik Yönetim Kurulu Başkanı olup, 
kurucu ortağı olduğu G Mühendislik  Proje  
İnşaat Ltd. Şti’de,aktif  iş hayatına devam 
etmektedir.

Tahir Turgut Ceylan(13129)

1951 yılında Finike’de doğdu. 1976 yılında  
Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimi 
Fakültesinden mezun oldu. 12.Dönem 
MMO Antalya Şube Finike İlçe Temsilcilik 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi  olup,  
kurucusu olduğu Ceylan Mühendislik . San.
Tic.Ltd.Şti firmasında iş hayatına devam 
etmektedir. 

Fazlı dUran (Makine yüksek Mühendisi 
/ 51662)

1977 yılında Finike’de doğdu. 2000 
yılında Süleyman Demirel Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 2005 yılında Süleyman Demirel 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 
Yüksek Lisansını tamamladı. 12. Dönem 
MMO Antalya Şube Finike İlçe Temsilcilik 
Yönetim Kurulu Sayman üyesi olup, Güral 
Premier Tatil Köyü’de iş hayatına devam 
etmektedir. 

alkan kızılCa (Makina Mühendisi / 
68269)

 1983 yılında Antalya’da doğdu. 
2006 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Sektörde 
5 yıl geçirdikten sonra İstanbul Bilgi 
Üniversitesi MBA İşletme Yüksek Lisans 
programını tamamladı. 12. Dönem MMO 
Antalya Şube Finike İlçe Temsilciliği 

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olup, 
Yöneticisi olduğu, Kızılca Plastik San. A.Ş. 
‘de iş hayatına devam etmektedir.

ali keskiner (Makina Mühendisi / 
93403)

1991 yılında Finikede doğdu. 2013 yılında 
Bozok Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 12.Dönem MMO 
Antalya Şube Finike İlçe Temsilcilik Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi olup, Albayrak İnşaat 
Tic. Ve San. L.t.d. Şti ‘ de  iş hayatına devam 
etmektedir.

ahmet CoŞkUn (Makina Mühendisi / 
86711)

1985 yılında Kaş’ta doğdu. 2009 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
12.Dönem MMO Antalya Şube Finike İlçe 
Temsilcilik Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
olup, halen ARN mühendislik firmasında iş 
hayatına devam etmektedir. 

FİNİKE İlÇE TEMSİlCİlİğİ
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12. Dönem MMO Antalya 
Şube Delegelerimiz
MURTAZA ERGEN

ÖMER MELLİ

HASAN KALKAN

AYŞEN HAMAMCIOĞLU

MEHMET TOPÇU

CENGİZ GÜLEBAY

SERDAR İLKMEN

DEVRİM KILIÇ

AYLA DOĞAN

HÜSEYİN BARUT

HAKAN MİLLİ

ESRA GÜNAYDIN

GÜRAY TARIMCI

BAYRAM YÜKSEL

MEHMET EMİN UYGUN

DORA MUSLU

TUFAN BARIŞ AYKUL

M. SEMİH DEMİRCİOĞLU

İBRAHİM ATMACA

HÜSEYİN CEM CEPHANECİ

ABDURRAHİM SERHAT BAHŞİ

GÜLİZ TOLGA

MURAT YAMAN

SÜLEYMAN YILMAZ

GALİP İNCEBACAK

HAKAN ERSOY

MUSTAFA SARICA

A.ŞAMİL ÖZDEMİR
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Yazıyı kaleme alırken “yürümek” 
eylemini düşündüm. Yalın olarak 
ifade edecek olursak; yürümenin 
ilk şartı ayağa kalkmak ve adım 
atmaktır. Ayağa kalkan insan 
yürümek ister. Ne için yürüdüğümüz, 
yürüme eyleminden daha önemlidir. 
Hedeflere kısa sürede yürümenin 
ve yolculuğu verimli hale getirmenin 
en önemli unsuru birliktelik ve 
dayanışmadır. 

Biz Endüstri ve İşletme Mühendisleri 
Meslek Dalı Komisyonu olarak 
Makine Mühendisleri Odası Antalya 
Şubemizi “buluşma” merkezi haline 
getirmek ve çeşitli sektörlerde 
karşılaştığımız olumlu olumsuz 
yaşadığımız tecrübeleri paylaşmak, 
birbirimize destek olmak ve en 
önemlisi “birlikte yürümek“ olgusunu 
geliştirmek ve yeni dönemde fark 
yaratmak istiyoruz. 

Birlikte yürürken yapmak 
istediklerimiz neler biraz da onlardan 
bahsedelim. 

Öncelikle buluşma merkezimizi 
bizim için daha kuvvetli çekim alanı 
haline getirmek amacındayız. Bunu 
yaparken tüm meslektaşlarımızın 
uzmanlık alanlarına dair paylaşımda 
bulunmalarını sağlamak, sosyal 
aktiviteler yapmak, eksik 
gördüğümüz ya da tamamlamak 
istediğimiz talep edilecek konularda 
uzmanlarından eğitim almak, 
“paylaşma”, “beraberlik”, “iletişim” 

olgularını güçlendirmek.

En son yapılan X.Endüstri İşletme 
Mühendisliği Kurultayı Sonuç 
Bildirgesinde de bahsedilen; “Çalışma 
alanlarımız içinde yer alan stratejik 
planlama, fizibilite etütleri, kapasite 
raporlarının hazırlanması, tesis 
planlama, proje yönetimi, işgücü 
planlama, yönetim sistemleri gibi 
alanlara farklı meslek disiplinleri 
ikame ettirilmektedir.”bağlamında 
Endüstri ve İşletmeler 
Mühendislerinin çalışma alanlarında 
diğer mesleklerin yer almasının 
önüne geçmek için MMO ve EİM 
Meslek Dalı Komisyonlarınca 
sanayi ve kamuoyunu bilgilendirici 
çalışmalar yürütmek.

Stratejik Planlama ve Yatırım 
Hizmetleri Yönetimi Mühendis 
yetkilendirme kapsamında 
tanımlanan iki uzmanlık alanında,  
yani Endüstri ve İşletme 
Mühendislerinin imza yetkisi alması 
için Kamu ve Özel Kurumlarda 
“Stratejik Planlama ve Yatırım 
Hizmetleri Yönetimleri” işinin uzman 
kişiler tarafından yapılması ve 
denetlenmesi gerekliliği konusunda 
çalışmalar yapmak.

Gördüğünüz gibi değerli 
meslektaşlar, ülkemiz, şehrimiz, 
odamız ve mesleğimiz için atılacak 
adımlar ve yürünecek yollar var, 
desteklerinizi bekliyoruz. 

Ne dersiniz; “birlikte yürüyelim mi?“

“Birlikte Yürümek”

MMO Antalya Şube

Endüstri İşletme Mühendisleri Meslek Dalı 
Komisyonu Adına,

Tolga ÇETİNKAYA

Endüstri Mühendisi / Komisyon Başkanı



Bilim Teknik

Meselesiyse

Teknik Sürekli Gelişmeli

MÜHENDİSLİK

ve

0242 248 35 99 / basaranbilisimakademisi.com.tr

Yetkili Sınav Merkezi
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KOMİSYONLARIMIZ
ASANSÖR KOMİSYONU 

YÜRÜTME KURULU
Başkan:  Musa ÖZATA

Başkan Yardımcısı: Can 
KESKİN

Yazman:  Mehmet Özgür 
AKÇORU

RESİM YOK 

AİTM-LPG-OTOMOTİV 
KOMİSYONU YÜRÜTME 

KURULU
Başkan:  Özcan ÖZDEMİR
Başkan Yardımcısı: Haydar 

ÖZBEK
Yazman: Eyyup Sabri 

GÜZELOĞLU 

ENDÜSTRİ VE İŞLETME 
MÜHENDİSLERİ MESLEK 

DALI KOMİSYONU 
YÜRÜTME KURULU

Başkan: Tolga ÇETİNKAYA 
Başkan Yardımcısı: Necdet 

AKGÜL
Yazman:  Fatma KESKİN 

ŞENER

KÜLTÜR VE SANAT 
KOMİSYONU YÜRÜTME 

KURULU
Başkan:  Dinçer AKDENİZ

Başkan Yardımcısı: Yavuz 
MERTOĞLU

Yazman:  Hasan KALKAN

KADIN MÜHENDİSLER 
KOMİSYONU YÜRÜTME 

KURULU
Başkan:  Aynur ÇETİNKAYA

Başkan Yardımcısı: Hande 
İkbal TAMER

Yazman:  Büşra NESRE

Doğalgaz Komisyonu 
Yürütme Kurulu

Başkan: Ersin GERİDE
Başkan Yardımcısı: Mevlüt 

DEMİREZ
Yazman: Barış TUNCER

Yapı Denetim 
Komisyonu 

Yürütme Kurulu
Başkan: Okan 

ARI   
 Başkan 

Yardımcısı: 
Yaşar ELBİR

Yazman : Oğuz 
GÜLER
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İKLİMLENDİRME VE 
ENERJİ KOMİSYONU 
YÜRÜTME KURULU
Başkan:  Bülent CERİT
Başkan Yardımcısı: Necdet 
TAŞKIN
Yazman: Ozan AKSOY

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 
KOMİSYONU YÜRÜTME 
KURULU
Başkan:  Ahmet COŞKUN
Başkan Yardımcısı: Cihat YARAR
Yazman: Güray DİNSEL

ÇEVRE VE KENT GÜNDEMİ 
KOMİSYONU YÜRÜTME 
KURULU
Başkan:  Ömer MELLİ
Başkan Yardımcısı: Melih 
DİPOVA
Yazman:  Cevdet Sunay BİNGÖL

MEKANİK TESİSAT 
KOMİSYONU YÜRÜTME 
KURULU
Başkan:  Faruk KARACAN
Başkan Yardımcısı: Mahir 
ZÜMRÜTYAPRAK
Yazman:  Hasan TİNYOZOĞLU

MESLEKİ GELİŞİM, AR-GE 
VE EĞİTİM KOMİSYONU 
YÜRÜTME Kurulu
Başkan: Mehmet KEMER
Başkan Yardımcısı: Cüneyt 
Deniz KÜHEYLAN
Yazman: Cengizhan KOÇ

Tanıtım ve Yayın Komisyonu 
Yürütme Kurulu
Başkan: Ali GÜNAL
Başkan Yardımcısı: Hakan 
ERSOY
Yazman:Mehmet Ali ÇALIŞKAN
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Türkiye’de Büyük Önder Atatürk’ün 
direktifleriyle 16 ŞUBAT 1925 yılında Türk 
Hava Kurumu, 03 MAYIS 1935 tarihinde 
Türkkuşu Genel müdürlüğü ve 1936 
yılında da Model Uçak Okulunun kurulması 
ile havacılık alanında yapılan çalışmalar 
başlamıştır.

Model uçakçılık pek çok disiplinin bir araya 
geldiği bir meslekler topluluğudur. Makina 
,Uçak ve Havacılık bilgisi (Aerodinamik) 
meteoroloji, desinatörlük, marangozluk, 
matematik, motor teknisyenliği, kimya, fizik 
vb. gibi dallarda modelciyi bilgi ve beceri 
sahibi kılar .

İnsanoğlu geçmişten günümüze hep uçmayı 
hayal etmiştir. Günümüzde teknolojik 
ve havacılık endüstrisindeki gelişmeler 
sayesinde RC modellerin uçma yetenekleri 
çoğalmış ve bu bağlamda RC Modeller büyük 
ilgi görmeye başlamıştır.

Bu yazımızda RC Modellerden en yaygın 
olarak kullanılan RC model uçaklar’a 
deyineceğim.

RC Uçak modellerinin genel olarak 4 çeşidi 
bulunmaktadır. Bunlar;

FPV Modelleri

Eğitim ( Üstten Kanatlı ) Modelleri

Akrobasi Modelleri

Planör Modelleridir.

FPV modeller, açılımı First Person View olan 
sözlük anlamı ise Kişi Gözünden demektir. 
Uçak veya helikopterlere üzerine kamera ve 
görüntü aktarma cihazları kullanılarak LCD 
ekran veya FPV Gözlüğü yardımı ile havadaki 
görüntüyü izleyerek uçmaktır. Bu model 
genellikle pilot olacak kişilerin similatörden 
sonraki en gerçekçi eğitim uçuşudur.

Eğitim modelleri, üstten kanatlı modellerdir. 
Bu modellerde tek motor ile uçuş sağlanırken 
kanatları motor hizasının üstünde 
kaldığından dolayı kontrolü ve özellikle uçuş 

sonrası yere inişleri daha kolay olduğu için RC 
uçak model hobisine ilk başlayacak kişilere 
tavsiye edilmektedir.

Akrobasi modelleri , şov amaçlı modeller 
olarak bilinir. Eğitim modelinde olduğu gibi 
bu modelde de genellikle tek motor kullanılır. 
Tek motor kullanımında ki amaç havada 
yapılan hareketlerin daha kolay yapılması 
sağlamaktır. Kanatları motor hizasında 
olduğundan için manevraları ve yaptığı 
hareketleri kolay bir şekilde gerçekleşmesini 
sağlar.

Planör modeller ise ; ince çıtalar ile oluşan 
hafif bir modeldir. Kanat uzunluğu diğer 
modellere göre çok daha uzun olup  kalkış 
pistine ihtiyaç duymayan el ile fırlatma 
yoluyla kalkış yapabilen modellerdir. 

Model uçaklar ve gerçek uçaklar tamamen 
aynı aerodinamik prensipler ile uçarlar ve 
pilotun uçağı kontrol etmekte kullandığı uçuş 
kontrol yüzeyleri de birebir aynıdır. Aradaki 
tek fark model uçaklarda herşeyin gerçek 
uçaklara kıyasla daha küçük ölçekli olmasıdır.

Modelcilikte en çok merak edilen başlıca soru-
lardan bahsedecek olursak ; Modelciliğe nasıl 
başlarım ?
Öncelikle kendinize bir öğretmen bulunmaya 

Radyo Kontrollü (RC) 
Uçak Modelcilği
Dünyada Model uçakçılık, 1905’de Fransa’da FAI 
(Federation Areonatique Internationale) Uluslararası 
Havacılık Federasyonuna bağlı olarak CIAM (Commission 
Internationale Aeromodelling) Model Uçak Komitesi 
teşkilatının kurulması ile başlamıştır. A. Serhat Bahşi
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çalışın.Eğer bir öğretmen bulursanız  
modelciliği daha doğru öğrenme fırsatı 
yakalayacaksınız ve  bu size zamandan 
ve paradan tasarruf ettirir.Eğer sizde ve 
öğretmeninizde eğitim sistemli (Trainer 
system,buddy box) radyo kumanda var ise  
modelinizi uçurmayı az riskli bir şekilde 
öğrenebilirsiniz.

Bütçe olarak ne kadara mal olur ?
Genel olarak sizin  bütçenize ve ne 
istediğinize göre değişir. Ancak Minimum 
375-450 $ civarında olacaktır. Buna uçuş için 
kullanılacak yer ekipmanları  dahil değildir.
Kullanılmış modeller ile başlarsınız daha 
ucuza mal edebilirsiniz. Ancak böyle durumda 
tecrübeli birisi size mutlaka yardımcı 
olmalıdır.

Model ne kadar hızlı uçar ? 
Eğitim (trainer) modelleri  diye tabir ettiğimiz 
genelde üstten kanatlı olan modeller 
öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla düşük 
hızda uçacak şekilde dizayn edilmiştir. 
Yaklaşık olarak uçuş süratlari 35-50 km/s, 
iniş süratleri 20-25 km/s civarındadır. İleri 
seviyedeki modeller daha yüksek uçuş ve iniş 
süratine sahiptir.

Modelin uçuş menzili  ne kadardır? 
Radyo kontrol sistemlerinin mesafesi 1500 
metre civarında.Ancak gözünüzün görebildiği 
uzaklığa kadar modelinizi uçurabilirsiniz.
Kanat boyu 170 cm. olan bir uçak 500 metre 
mesafede size ne yaptığını anlayamıyacak 
kadar küçük görünecektir.    Fakat uçağın 
üzerine kamera ve verici sistemleri dahil 
edilmiş modeller , görüntü aktararak uçuş 
sağladığı için daha uzun menzillere gidilebilir.

Uçaklar Nasıl Uçar ?
Uçağın hızı arttığında paralel olarak 
kanatların altındaki ve üstündeki basınç 
farkı sayesinde kaldırma kuvveti oluşur. 
Kanatlarda oluşan kaldırma kuvveti, hava 
direncinin ve yer çekiminin toplamından 
fazladır. Böylece, uçaklar pistte belli hıza 
ulaştıktan sonra havalanmaya başlar.

Uçakların HarekeT eksenleri

Uçaklar, uçağın ağırlık merkezinde kesişen ve 
birbirine dik üç ayrı eksende dönüş yapabilir. 
Pilotun uçağı uçurabilmesi için bu üç hareket 
eksenindeki dönüşleri kontrol edebiliyor 
olması gerekir. Bu hareket eksenlerini kısaca 
açıklamaya çalışacağım;

1. yaTay eksen

Bir uçağın yatay (lateral) ekseni bir 
kanat ucundan diğer kanat ucuna kadar 
uzanmaktadır. Bu eksendeki dönüş 
hareketine “Pitch” adı verilir. Bir uçakta 
lateral eksendeki dönüşü kontrol eden temel 
kontrol yüzeyleri Aileron olarak adlandırılır.

2. BoylaMsal eksen

Bir uçağın boylamsal ekseni, uçağın 
burnundan kuyruğuna kadar uzanmaktadır. 
Bu eksendeki dönüş hareketine “Roll” 
adı verilir. Bir uçakta boylamsal eksende 
dönüşü kontrol eden temel kontrol yüzeyleri  
Elevator olarak adlandırılır.

3. dikey eksen

Bir uçağın dikey ekseni, uçağın üstünden 
altına kadar uzanır. Bu eksendeki dönüş 
hareketine “Yaw” adı verilir. Bir uçakta dikey 
eksende dönüşü kontrol eden temel kontrol 
yüzeyi Rudder olarak adlandırılır.

Uçaklardaki konTrol yÜzeyleri

Yukarıda bahsettiğimiz hareket 
eksenlerindeki dönüşü kontrol eden temel 
kontrol yüzeyleridir. Bu kontrol yüzeyleri, 
hareket halinde olması gerektikleri için 
model uçağımıza minik menteşeler veya 
menteşe görevi görecek esnek elemanlar 
ile tutturulur. Kontrol yüzeylerini uçağa 
sabitleyen bu menteşe veya esnek elemanlar 
İngilizce’de “hinge” olarak isimlendirilir. 
Kontrol yüzeyleri şunlardır;

1. aileron (kanaTçık)

Aileron’lar kanatların firar kenarına ve 
genelde kanat uçlarına yakın olan bölüme 
yerleştirilir. Her iki kanattaki aileron’lar 
birbirinine zıt yönlerde hareket eder. 
Uçağımızı sağa yatırmak için kumandadan 
sağa yatış komutu gönderdiğimizde, sağ 
kanattaki aileron kanadın üstüne doğru 
yukarı kalkarken, sol kanattaki aileron aşağı 
iner. Sola yatış için komut verdiğimizde ise 
tam tersi olarak sol kanattaki aileron yukarı 
kalkarken, sağ kanattaki aşağı iner.

2. eleVaTor (yÜkseliŞ dÜMeni)

Uçağın kuyruğunda yer alan yatay kanatlara 
“yatay stabilizatör” adı verilir ve elevator’lar 
yatay stabilizatörlerin firar kenarına hinge’ler 
vasıtası ile tutturulur. Uçağımıza irtifa 
kazandırmak için kumandadan yükseliş 
komutu gönderdiğimizde elevator’lar yukarı 
doğru kalkar, alçalış komutunda ise tam ters 
yöne hareket ederek aşağı doğru iner.

3. rUdder (kUyrUk dÜMeni)

Uçağın kuyruğunda yer alan dikey kanata 
“dikey stabilizatör” adı verilir ve rudder dikey 
stabilizatörün 
firar kenarına 
hinge’ler 
vasıtası ile 
tutturulur. 
Uçağımızın 
burnunu sağa 
çevirmek 
istediğimize 
kumandadan 
gönderdiğimiz 
komut ile 
rudder sağ 
tarafa, sola 
çevirmek 

istediğimizde sol tarafa doğru açılır.

ÖnCe GÜVenlik!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye 
hava sahasında uçacak olan sivil insansız 
hava araçlarının operasyonları, insansız 
hava araçlarını kullanacak olan kişilerin 
sahip olması gerekli kriterleri, insansız 
hava araçlarının uçuşa elverişliliklerine 
ve hava aracının operasyonları sırasında 
verilecek hava trafik hizmetlerine ilişkin 
usul ve esasları belirlemek amacıyla SHT-
İHA yönetmeliğini yayınlamıştır. 500 gr ve 
üzerindeki RC Modeller bu talimatnameye 
dahildir. Tüm İHA pilotlarının http://iha.
shgm.gov.tr  adresinden kayıt olmaları 
gerekmektedir.  

RC modelciliğinin ciddiye alınması 
gereken bir uğraş olduğunun ve model 
uçakların oyuncak olmadığının asla akıldan 
çıkarılmaması gerekir. Uçak modelciliği belirli 
bir disiplin içerisinde yapıldığı sürece güvenli 
bir spor ve hobidir, gel gelelim disiplinsiz ve 
bu uğraşı bir oyun olarak gören bir modelci 
hem kendini, hem başkalarını sürekli olarak 
tehlike altında bırakacaktır.

Bir modelin pervanesi ise 40,000’e varan 
devirlerde dönebilmektedir. Bu pervanelerin 
uç kısmı ses hızına rahatlıkla yaklaşmakta 
hatta geçebilmektedir. Bu hızla dönen ve 
bıçak gibi keskin olan pervanelere sahip olan 
bir model elbette ciddiyetsiz ellerde son 
derece tehlikeli olacaktır.

Tüm bu nedenlerle uçak modelciliğine 
heves eden birinin, işin güvenlik tarafını her 
zaman için ön planda tutması gereklidir. 
Güvenlik ile ilgili bilmeniz gereken ilk kural, 
model uçakların hiçbir zaman insanların, 
hayvanların, otomobillerin, binaların üzerine 
doğru ve tepesinde uçurulmayacağıdır.
Tüm ucak modelcilerinin uçuşlarını ilgili 
sivil havacılık talimatnamesi kapsamında 
gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Nasıl başlarım ?
Bu güzel hobi ilginizi çekti ise başlamak 
için çevrenizdeki Modelcilik klüpleri ile 
iletişime geçebilir ve buradaki modelcilerin 
deneyimlerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca 
Türk Hava Kurumu tarafından verilen RC 
Model uçak plotaj kurslarına da katılarak 
modelciliğe başlayabilirsiniz.

Her türlü sorularınız için bana

serhatbahsi@gmail.com 

adresinden ulaşabilirsiniz.

Kırımsız ve keyifli uçuşlar dilerim...
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MMO Antalya Şube 12. Dönem 
Temsilcilik Koordinasyon toplantısını 

gerçekleştirdi. MMO Antalya 
Şube  Yönetim Kurulu, İl ve İlçe 

Temsilcilik Yöneticilerinin katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda, görüş ve 

dilekler belirtildi. 

Toplantı MMO Antalya Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Ayşen Hamamcıoğlu’nun açılış 
konuşmasıyla başladı. Toplantıda 

genel mali durum ve temsilciliklerin 
işleyişi hakkında genel 

değerlendirmeler yapıldıktan sonra 
gündem maddelerine geçildi. 

Şube içi koordinasyon 
toplantısı gerçekleştirildi
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KURS YERİ TARİH KURS ADI KUR-
SİYER 
SAYISI

1 ALANYA 02-06 OCAK 2016 KLİMA TESİSATI KURSU 8
2 ISPARTA 17-18 ŞUBAT 2016 ASANSÖR AVAN KURSU 24
3 ISPARTA 20-22 ŞUBAT 2016 ASANSÖR UYGULAMA 19
4 ANTALYA 07-09 MART 2016 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR 

KURSU
18

5 ANTALYA 14-17 MART 2016 ARAÇ PROJELENDİRME KURSU 15
6 BURDUR 21-23 MART 2016 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR 

KURSU
12

7 ANTALYA 31-31 MART 2016 ASANSÖR AVAN KURSU 22
8 ANTALYA 1-3 NİSAN 2016 ASANSÖR UYGULAMA 19
9 ANTALYA 18-24 NİSAN 2016 MEKANİK TESİSAT KURSU 23
10 ANTALYA 02-05 MAYIS 2016 DOĞALGAZ İÇ TESİSAT KURSU 16
11 ANTALYA 09-12 MAYIS 2016 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜK. TES. DOĞ. DÖN. 18

2016 YILI LPG PERSONEL KURSLARI
KURS ADI TARİH KURS YERİ

1 ANTALYA 1/30/2016 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PER-
SONELİ (POMPACI) KURSU

17

2 ISPARTA 2/2/2016 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PER-
SONELİ (POMPACI) KURSU

24

3 ANTALYA 2/9/2016 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PER-
SONELİ (POMPACI) KURSU

19

4 ANTALYA 2/27/2016 LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 8
5 ISPARTA 3/28/2016 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PER-

SONELİ (POMPACI) KURSU
18

6 ALANYA 3/30/2016 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PER-
SONELİ (POMPACI) KURSU

17

7 ANTALYA 4/12/2016 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PER-
SONELİ (POMPACI) KURSU

14

PERSONEL KURSLARI

1 ANTALYA 29 ŞUBAT-04 MART 
2016

SOĞUTMACI 16

2 ANTALYA 04-09 NİSAN 2016 KAZANCI 17
3 MANAVGAT 18-25 NİSAN 2016 KAZANCI 10
4 ANTALYA 02-07 MAYIS 2016 KAZANCI 18

MİEM 
Çerçevesinde 
üyelere yönelik 
Yangın Tesisat 
kursu verildi. 

2016 MİEM KURSLARI
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Araç Projelendirme Eğitimi Verildi

7-28 Şubat LPG Dolum Tesisleri Boşaltım Personeli eğitimi verildi.

2-5 Mayıs Doğal Gaz İç Tesisat Kursu düzenledik. 
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2-7 Mayıs 2016 Mayıs tarihleri arasında Kazancı Kursu verildi. -

9-12 Mayıs Arasında MİEM kapsamında Endüstriyel ve Büyük tüketimli tesislerin doğalgaza dönüşümü 

mühendis yetkilendirme kursu açıldı. 

MMO Antalya Şube çalışanlarına LPG-CNG Montaj Tespit Muayene personeli vasıflandırma eğitimi verildi.
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KURS BELGELERİ VERİLDİ

MMO Antalya Şube “Soğutma 
Sistemlerinin İşletilmesi Personeli 

“Kurs belgelerini verdi. MMO 
Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu, sınavda başarı 
göstererek belgeleri alabilme 

hakkına sahip olan kursiyerleri, 
başarılarından dolayı tebrik ederek, 

belgelerini takdim etti. 
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 Akdeniz Üniversitesi (AÜ) AKİŞMER Teknoloji 
Transfer Merkezi, MMO Antalya Şube’de  
«Devlet Destekleri, Teşvikler; Girişimcilik, Ar-
Ge Projeleri ve Fikri Mülkiyet Hakları” konulu 
seminer düzenledi..

MMO Antalya Şube Binasında düzenlenen 
seminerde üyelerin ilgisi yoğunken  Proje 
Geliştirme & Üniversite Sanayi İşbirliği 
Birimi’nden AKİŞMER TTM Tanımı yapan 
Melih Koçyiğit AKİŞMER TTM’nin, bölgede 
yenilikçilik ve girişimcilik ekosisteminin 
oluşturulmasına katkı sağlamak için hayata 
geçirilmiş bir oluşum olduğu belirtilirken, 
merkezde, hem üniversite mensuplarına, 
hem de iş dünyasına tek merkezden teknoloji 

transfer hizmetleri sunulduğu kaydedildi.  
Seminerde, “Devlet Destekleri, Teşvikler; 
Girişimcilik, Ar-Ge Projeleri ve Fikri Mülkiyet 
Hakları” anlatılacağınıa vurgu yapan Koçyiğit, 

MMO Antalya Şube’de seminer vermekten 
mutluluk duyduklarını söyledi. 

Seminer,  Proje Geliştirme & Üniversite Sanayi 
İşbirliği Birimi’nden , İsmail Veli Sezgin’in, 
Ar-Ge Projeleri Destek Programları’ndan 
bilgi vermesiyle devam etti. Seminerin 2. 
Etabında, Gizem özgün Girişimcilik ve Destek 
Programları ele alırken, Fikri Mülkiyet Hakları 
(Patent, Faydalı Model Vb. Teşvikler ve Genel 
Bilgilendirme)’yi ise Feride Özdemir  üyelere 
sundu.

Programın sonunda MMO Antalya Şube 
Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu katılımcılara 
teşekkür etti.

Akişmer eğitim programları anlatıldı
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MMO Antalya Şube konferans 
salonunda düzenlenen seminere 
yaklaşık 100 öğrenci katıldı. 
Seminerin açılış konuşmasını 
yapan, MMO Antalya Şube 
Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, 
gençlerin düşüncelerini ve 
fikirlerini önemsediklerini 
kaydederken, “Bizler sizlerin 
fikirlerini büyük, kıymetli ve 
değerli görüyoruz. O yüzden 
genç mühendis adaylarımıza 
yönelik, fuarlar, seminerler, 
teknik geziler düzenlemeye 
devam edeceğiz. Sizler 
bizden isteyin. Bizler yapmak 
istediklerinize ön ayak olalım. 
Beraber fikirler üretelim ve 
geleceğe el ele yürüyelim” dedi.

MMO Antalya Şube Başkanı 
Hamamcıoğlu’nun konuşmasının 
ardından, seminere konuşmacı 
olarak katılan Başaran Bilişim 
Akademi Kurucusu Ercan 
Yavaş, Mehmet Barcı ve Gürkan 
Aydoğdu” Autodesk Dijital 
Tasarım Teknolojiler” konularını 
genç mühendis adaylarıyla 
paylaştı.  Proje Danışmanı 
Eğitmen Mehmet Barcı,   “ 
Fusion 360”  programının 
yeniliklerini, farkları ve 
ayrıcalıklarını anlatırken,  
Endüstriyel Tasarımcı 
Gürkan Aydoğdu ise, sektörel 
tecrübelerini anlattı. Seminer 
sonunda MMO Antalya Şube 
Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Oral 
Bilici katılımcılara ve öğrencilere 
teşekkür belgesi takdim etti.

MMO ANTAlYA ŞUBE GENÇlERlE 
BUlUŞMAYA DEVAM EDİYOR
MMO Antalya Şube Akdeniz Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi 
öğrencilerine  “Dijital Tasarım Teknolojileri” konulu seminer düzenledi.
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MMO Antalya Şube Konferans 
Salonu’ndaki seminerde açılış 
konuşması yapan Makine 
Mühendisleri Odası Antalya  
Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Doç.Dr.İbrahim Atmaca, 
herhafta farklı branşları 
ilgilendiren konularda üyelerinin  
mesleki gelişimi ve güncel 
gelişmeleri takip edebilmesi 
adına eğitim ve seminerlere ara 
vermeden devam edeceklerini 
kaydetti.

Seminere konuşmacı olarak 
katılan Ümit Özcan, “Klima 
Santrali nedir?, Klima santralinin 
hücre yapısı, Klima santrali 
ile ilgili EN 1886 standardı 
neleri kapsar, VRF&DX-Klima 
santrali uygulaması ve avantaj/
dezavantajları, Kapalı havuz nem 
alma klima santrali pratik seçim 
hesaplama yöntemi ” konuları ile 
ilgili katılımcılara detaylı teknik 
bilgi aktardı.

Öte yandan Atmaca seminere 
konuşmacı olarak katılan Özcan’a 
teşekkür belgesi takdim etti.

“DX Bataryalı Klima Santralleri 
ve Havuz Nem Alma Santralleri” 
semineri düzenlendi
Makine Mühendisleri Odası(MMO) Antalya Şube bir firma işbirliği ile üyelerine yönelik 
“DX Bataryalı Klima Santralleri ve Havuz Nem Alma Santralleri” konulu seminer düzenledi
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MMO Antalya Şube Konferans Salonu’ndaki 
seminerde açılış konuşması yapan Makine 
Mühendisleri Odası Antalya  Şube Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Doç.Dr.İbrahim Atmaca, 2016-
2017 yılında Makine Mühendisleri Odası Antalya 
Şube Çalışma Programı gereği üyelerinin mesleki 
gelişimi ve güncel gelişmeleri takip edebilmesi 
adına eğitim ve seminerler düzenlediklerini söyledi. 
Seminerde İş Geliştirme Mühendisi Makine 
Mühendisi Ahmet Emre Kan, “Isıtma Soğutma 
ve Havalandırma (HVAC) Sistemlerinin Hidronik 
Balanslanması, Balans vanaları nerelerde kullanılır 
ve avantajları nedir, balans vanalarının çeşitleri 
ve özellikleri, balanslama yapılmış ve yapılmamış 
sistemlerin karşılaştırılması ve sistem çözümleri” 
ile ilgili katılımcılara detaylı teknik bilgi aktardı.
Öte yandan Atmaca seminere konuşmacı olarak 
katılan Kaan’a teşekkür belgesi takdim etti.

Mekanik Tesisat Sektörünün 
yenilikleri anlatıldı 
Makine Mühendisleri Odası(MMO) Antalya Şube bir firma işbirliği ile üyelerine yönelik 
“Isıtma Soğutma ve Havalandırma (HVAC) Sistemlerinin Hidronik Balanslanması ve 
Sistem Çözümleri” konulu seminer düzenledi.
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MMO Antalya Şube’de meslek içi eğitim 
etkinlikleri kapsamında “ Isı Pompası 
ve Uygulama Alanları” konulu seminer 
düzenlendi. Konuşmacı olarak seminere 
katılan Doç.Dr.İbrahim Atmaca Türkiye’de 
elektrik tüketiminin hızla arttığını dikkat 
çekerek,  enerji verimliliği sağlayan ısı 
pompası kullanımının arttığını söyledi.            

Seminer toplantı salonunda geniş bir 
katılımla başlarken, MMO Antalya Şube 
başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, şubede 
yapılan çalışmalarla ilgili üyelere bilgi 
verdi.  Seminere konuşmacı olarak katılan 
Doç Dr. İbrahim Atmaca, dünyada yaşanan 
küreselleşme, iklim değişikliği gibi hızlı 
gelişmeler ve nüfusun yaşlanması gibi AB 

ekonomisinin yaşadığı yapısal problemleri 
çözme amaçlı Avrupa Birliği’nin 2020 
programı olduğuna işaret etti.

“aB ısı poMpasına Özel ÖneM 
Veriyor”

Hızlı büyüyen ülkelerle rekabet edebilmek 
için ARGE ve teknolojiye daha fazla 
kaynak ayırmanın gerekliliğine dikkat 
çeken Doç Dr. Atmaca, iklim değişikliği ile 
ilgili somut bir hedef konulduğunu AB’nin 
2020 yılına kadar hedefinin sera gazı 
salınımının ve enerji tüketiminin yüzde 
20 azaltmak olduğunu ifade etti. Atmaca, 
“Enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji 
kullanımını ise yüzde 20 arttırmak. Bunun 

için daha verimli cihazlara yönelmişler. 
Artık 2015’ten itibaren B sınıfının altında 
olan cihazlar ısıtmada kullanılmayacak 
deniliyor. Cihazlar A ve A+ gibi gidecek. 
Avrupa Birliği ısı pompasına özel bir önem 
veriyor.”

“MaliyeTini kısa sÜrede aMorTi 
ediyor”

Isı pompası cihazlarının kurulum 
maliyetlerinin yüksek olduğuna da dikkat 
çeken Atmaca, seçilen kaynağa göre ilk 
yatırım maliyetlerinin önem arz ettiğini 
ancak aynı cihazla ısıtma ve soğutma 
yapılabildiği için ilk yatırım maliyetinin kısa 
sürede amorti edilebildiğini söyledi.

“ISI POMPASI VE UYGUlAMA AlANlARI” KONUlU SEMINER DÜZENlENDI

Isı pompası uygulaması yaygınlaşıyor

Makine Mühendisleri Odası(M-
MO) Antalya Şube Meslek içi 
eğitim etkinlikleri çerçevesinde, 
“Plakalı Eşanjör ve Uygulama 
Alanları” konulu seminer dü-
zenledi. MMO Antalya Şube 
Konferans Salonu’ndaki semi-
nerde açılış konuşması yapan 
Makine Mühendisleri Odası 

Antalya  Şube Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Doç.Dr.İbrahim 
Atmaca, üyeleri bilgilendirmek 
amacıyla şube içerisinde gerçek-
leştirdikleri seminer ve etkinlik-
lerden kısa bilgiler vererek ilerle-
yen dönemlerde şube içerisinde 
yapacakları projelerini anlattı.
Seminerde Zafer Ceylan ve Ha-

kan Somer Üst,  Plakalı contalı 
eşanjör nedir?, Uygulama alan-
ları nedir?, Plakalı eşanjör seçim 
kriterleri nelerdir? Konuları ile 
ilgili katılımcılara detaylı teknik 
bilgi aktardı. Öte yandan Atmaca 
seminere konuşmacı olarak katı-
lan eğitmenlere teşekkür belgesi 
takdim etti.

Plakalı Eşanjör
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Şube Konferans Salonunda 
düzenlenen seminerin 
açılış konuşmasını yapan 
MMO Antalya Şube Başkanı 
Ayşen Hamamcıoğlu, 
Seminerlere, panellere , 
eğitimlere katılamayan 
üyeler için canlı bağlantı 
ağı kurduklarını söyledi. 
Hamamcıoğlu”   Şubemizde 
yaptığımız çalışmaları 
sosyal medya aracılığı ile 
sizlere ulaşabilmek için 
daha geniş bir alana yaydık. 
Seminerlere, panellere , 
eğitimlere katılamayan 
arkadaşlarımıza canlı 
bağlantı linki göndererek 
bizim aramızda olmalarını 
sağladık. Çok küçük bir 
bütçe ve maliyetlerle 
gerçekleştirdik bu 
çalışmamızı. Bu vesile bu 
çalışmaları Dayanışmanın 
temel parçası olarak 
görüyorum” dedi.

Seminere konuşmacı olarak 
katılan Emin Cüneyt Bulca 
yeni düzenlemeler ile ilgili 
üyelere bilgi verdi.

“Islak Rotorlu Sirkülasyon 
Pompalarında Yeni Teknolojiler ve 

Yasal Düzenlemeler”
Konulu seminer düzenlendi

MMO Antalya Şube eğitim etkinlikleri çerçevesinde şube binasında 
“Islak Rotorlu Sirkülâsyon Pompalarında Yeni teknolojiler ve Yasal 

Düzenlemeler “ konulu seminer düzenledi. 
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Meslek içi eğitim 
etkinlikleri kapsamında 
MMO Antalya Şube 
ve Türk Tesisat 
mühendisleri Derneği 
( TTMD) ile müşterek 
“VAV Sistemleri Seçimi 
ve Kontrol” konulu 
seminer düzenlendi. 
Konferans Salonunda gerekçeleşen 
seminere konuşmacı olarak TTMD 
Eğitmeni Selçuk Bayer katıldı. Yoğun 
katılımın sağlandığı seminerde açılış 
konuşmasını yapan MMO Antalya 
Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, 
VAV sistemleri tüm dünyada 
geleneksel sabit hacimli (CAV) 
sistemlere göre enerji tasarrufu 
sağladıkları için giderek daha fazla 
kullanıldığını ifade etti. Konuşmanın 
sonunda Hamamcıoğlu, eğitmen 
Selçuk Bayer’e teşekkür belgesi takdim 
etti. 

“VAV Sistemlerinin Seçimi ve 
Kontrol” semineri düzenlendi
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MMO Antalya Şube Meslek 
içi eğitim etkinlikleri 
kapsamında,”Otomotiv 
Sanayinde Prototip Üretim 
Süreci ve Prototip Üretim 
Yöntemleri” konulu seminer 
düzenledi.

Seminerin açılış konuşmasını 
yapan MMO Antalya Şube 
Başkan Vekili Doç Dr. 
İbrahim Atmaca, eğitim 
etkinliklerine ara vermeden 
devam ettiklerini hatırlatırken, 
üyeyi bilgilendirecek ve katkı 
sağlayacak her konuda MMO 
Antalya Şube Yönetimi olarak 
çalışmalarına devam ettiklerini 
kaydetti.

Seminere konuşmacı olarak 
katılan Prototip Üretim 
Uzmanı  Ali Sakin,  Prototip 
Üretim Süreci,  Prototip 
Üretim Yöntemleri, Prototip 
Üretim Yöntemleri - Sac Parça 
Üretimi,  Düşük Ergimeli 
Alaşım Teknolojisi, PU Bazlı 

OTOMOTİV SANAYİNDE 
PROTOTİP ÜRETİMİ ANlATIlDI
MMO Antalya Şube 
eğitim etkinlikleri 
kapsamında seminer 
ve panellerine ara 
vermeden devam 
ediyor. 

Kalıp üretimi,  Polimer Metal 
Karkas Kalıp üretimi,  Prototip 
Üretim Yöntemleri - Plastik 
Parça Üretim Yöntemleri, 
Hızlı Prototipleme Teknikleri 
(Additive Manufacturing),FDM,  
SLS,  Objet, SLA, 3DP ve Silikon 
Kalıplama konularını anlatarak 
üyeleri bilgilendirdi. 
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MMO Antalya Şube “Işınım ile Yüzeyden 
Isıtma ve Soğutma Sistemleri” konulu 
seminer düzenledi.

MMO Antalya Şube ve Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği (TTMD ) işbirliği ile 
düzenlenen seminer konferans salonunda 
üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. 
MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu’nun konuşması ile başlayan 
seminerde, TTMD Antalya İl Temsilcisi 
Serhat Bahşi’de TTMD’nin Antalya ve 
Türkiye geneli yapmış olduğu faaliyetler 
ile ilgili üyelere bilgi verdi. Seminer  Doç.

Dr.İbrahim Atmaca moderatörlüğünde 
devam etti. 

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu’ 2 haftada 3 seminer 
vermenin mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade ederken, üyelerin bilgi alışverişini 
arttırabilmek adına seminerlere devam 
edeceklerini kaydetti. 

Hamamcıoğlu’nun konuşmasının ardından 
söz alan TTMD Antalya İl Temsilcisi Serhat 
Bahşi ise, TTMD’nin Antalya ve Türkiye 
içerisinde çalışmaları ile ilgili üyeleri 

bilgilendirdi. Bahşi, bilgi ve teknoloji 
transferlerini gerçekleştirmek için, meslek 
örgütleri ile temas halinde olduklarını 
söylerken, “ Yeni mezun mühendisler ve 
bu meslekte yetişmek isteyen öğrencilerin 
uygulama alanında ki eğitimlerine, 
araştırmalarına,  bilgi ve teknoloji 
transferlerine katkıda bulunmak hedefimiz” 
dedi.

Öte yandan Hamamcıoğlu, seminere 
konuşmacı olarak katılan Remzi Uğur’a 
teşekkür belgesi takdim etti.

MMO’dan “Işınım ile Yüzeyden Isıtma 
ve Soğutma Sistemleri” semineri

Makine Mühendisleri Antalya Şubesi ve 
özel bir firma işbirliği ile “Buhar Cihazları 
ve Tesisatları” “Otel ve Hastanelerde 
Sprinkler Tesisatı ve Alınması Gerekli Yangın 
Tedbirleri” konulu seminer düzenledi. 

MMO Antalya Şube Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen seminerde, “Sprinkler 
Sistemler, Islak alarmlar, Basınç düşürücü 
vanalar, Kardan mafsallı kompansatörler, 
Sprinkler bağlantı hortumları, U-flex ve 

V-flex bağlantı ürünleri” konularında Makine 
Mühendisi Ahmet Kahraman tarafından 
katılımcılara detaylı bilgi verildi.

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu, üretimindeki son gelişmeleri 
paylaşmak ve sektörel etkileşimi artırmak 
amacıyla, ilk seminerlerini yoğun bir katılımla 
gerçekleştirdikleri ifade etti. Üyelerin 
mesleki gelişmeleri ve güncel gelişmeleri 
takip edebilmesi için, eğitim ve seminerlere 

önem verdiklerini hatırlatan Hamamcıoğlu 
“Kamuoyu ve üye bilincini arttırmak adına 
semin erlere devam edeceğiz”dedi. 

Hamamcıoğlu, Yangın tehlikesinin; canlı 
yaşamına yönelik en ciddi risk unsurlarından 
bir tanesi olduğunu  belirterek, seminere 
konuşmacı olarak katılan Firma Yetkilileri, 
Yalçın Özçelik, Ahmet Kahraman ve Serdar 
Ocaktan’a teşekkür belgesi takdim etti. 

MMO İlK SEMİNERİNİ YANGIN ÜZERİNE VERDİ
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Makine Mühendisleri Odası (MMO) 
Antalya Şube ve Koç Holding işbirliği 
içerisinde Şube binasında  “Ülkem 
İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 
Destekliyorum» konulu seminer 
düzenlendi. Farkındalık yaratmak 
amacıyla düzenlenen seminere Koç 
Holding Kurumsal İletişim Müdürü Şeniz 
Akan ve Türk Aile Planlama Vakfı Genel 
Müdürü Nurcan Müftüoğlu konuşmacı 
olarak katıldı. Seminerde katılımcılara 
“Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını 
ilişkilerine ve gündelik yaşamına 
taşıyarak eşitlikçi bir ortamın oluşumuna 
bireysel seviyede nasıl katkı sağlanabilir?, 
Toplumsal cinsiyet kavramı nedir? Hangi 
kalıp yargılardan besleniyor?  Evdeki 
işlerin paylaşımından, çocuk yetiştirme 
sorumluluğunun eşit üstlenilmesine, 
kadınların karar alma mekanizmalarında 
daha çok yer almasını sağlayacak 
oluşumların desteklenmesine uzanan 
somut öneriler paylaşıldı.

ilk GiriŞiM MMo’dan 

Seminerin açılış konuşmasını yapan 
Makine Mühendisleri Odası Antalya 
Şube Başkanı  Ayşen Hamamcıoğlu,  
Koç Holdingin 2015–2017 yılı arasında 
yürütmüş olduğu “Ülkem İçin Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” 
konulu projesini önemsediklerini ve ilk 
ayağının MMO Antalya Şubesinde oda 
üyelerine yönelik yapıldığını kaydetti. 
Hamamcıoğlu, gazetelerde 3 sayfa 
haberlerinin artık manşet haber haline 
geldiğini vurgulayarak farkındalık 
yaratmak için eğitimin arttırılması 
gerektiğine vurgu yaptı.

Koç Holding Kurumsal İletişim Müdürü 

Şeniz Akan, Koç Holding ve ekiplerinde, 
sosyal hayatta kadının daha eşitlikçi 
bir ortamda olması için projeler hayata 
geçirmek üzere adımlar attıklarını 
söyledi. Akan” 10 yıldır süren bir proje. 
2 yıldır yerel projelere odaklandık. 
Her ilde o ile ait sorunlara çözümler 
getirdik. Yine çok zor bir projede yer 
alıyoruz. Bu projede kadınların yaşadığı 
bu eşitsizlikler, erkeklerinde hayatında 
bazı zorluklar getiriyor. Kültürden 
kültüre toplumsal cinsiyet farklı anlamlar 
içeriyor.  Farkındalık yaratmak için bugün 
buradayız. Aslında doğuştan sadece 
biyolojik olarak farklılıklarımız var. Daha 
sonra ‘Kızlar narindir, erkekler serttir’, 
gibi tabirlerle büyüyoruz. Bu günlük 
hayatımızda hem kadına, hem erkeğe 
oldukça önemli yükler getiriyor. İki 
tarafın da yaşamında zorluklar getiriyor. 
Biz hem kadınların hem erkeğin toplumda 
eşit haklarla hayatlarını sürdürmeleri için 
adımlar atıyoruz.” diye konuştu.

ToplUMsal CinsiyeT eŞiTliĞini 

ekonoMik kUrUlUŞlar 
araŞTırılıyor

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini son 20 
yılda en fazla ekonomik kuruluşların 
araştırdığını aktaran TAPV Genel 
Müdürü Nurcan Müftüoğlu, “Yapılan 
çalışmaların sonucunda ülkelerin 
kalkınma düzeyleri, toplumsal cinsiyet 
arasındaki ilişkiyle çok net bir şekilde 
tanımlanmış. Burada soyut anlamda 
ekonomik büyümeyi kastetmiyorum. 
İnsan olarak kalkınma süreci analiz 
edildiğinde kadınlarda daha fazla 
istihdam sağlandığı zaman çocukların 
yaşam kalitesi, sağlık göstergesi, eğitim 

göstergelerinde yükselmeye başlıyor. 
Kadının istihdam edilmesiyle birlikte 
inovasyon’da pozitif sonuçlara varıldığı 
çıkıyor.  En genel tabloda çıkan ise,  
toplumsal cinsiyet eşitliğine yaptığınız 
yatırımın kalkınma hızınızı doğrudan 
etkiliyor. Bu konunun çok reel bir zemini 
var “dedi. 

ToplUMsal CinsiyeTTe anTalya 
sınıFTa kaldı

Türkiye’nin 81 ilinde yaptıkları 
araştırmalar sonucunda, Toplumsal 
Cinsiyet eşitliğinde Antalya’nın 
ekonomide 5’inci sırada olduğunu ifade 
eden Müftüoğlu, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinde ise Antalya’nın arka sıralarda 
kaldığını vurguladı. Müftüoğlu” Burada 
vurgulamak istediğim, ekonomik olarak 
bir yerdeyiz ama toplumsal cinsiyet 
eşitliğinde çok arkalardayız tablosunu 
Antalya’da görmek mümkün. Kalkınma 
Bakanlığı’nın sıralamasında Antalya 
ekonomide 5’inci sırada yani Türkiye’nin 
5’inci büyük  ekonomik ili .Toplumsal 
cinsiyet endeksinde ise bu 19’uncu 
sırada. Güzel bir rakam ama 2014 yılında 
yapılan araştırmada 26’ncı sıradaydı. 
Güçlenme endeksi yapmışlar. Son 10 
yılda 7’nci sırada. Toplumsal  cinsiyet 
eşitliğini iyileştirmede üst sırada yer 
alan bir il. 26’dan 19’uncu sıraya koymuş. 
Antalya’yı arkaya çeken açılım ise, karar 
mekanizmasında kadınlar yok. Dolayısıyla 
kadınları çalışma hayatına sokmak 
gerekiyor” diye konuştu.

Öte yandan, seminer sonunda 
MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu katılımcılara teşekkür 
belgesi takdim etti. 

MMO ANTAlYA ŞUBE VE KOÇ HOlDING FARKINDAlIK YARATIYOR

FARKINDAlIK İÇİN İlK 
GİRİŞİM MMO’DAN
MMO Antalya Şube ile Koç Holding Sosyal Sorumluluk 
Projesi işbirliği kapsamında “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğini Destekliyorum” konulu seminer düzenledi. 
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Alanya içerisinde uygulaması 
yapılan, “Sudan suya Isı 
Pompası ve Deniz Suyu 
VRF” konulu şube üyelerine 
yönelik teknik gezi 
düzenlendi.

MMO Antalya Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Devrim Kılıç 
önderliğinde gerçekleştirilen 
Teknik Gezide, üyeler 
“Sudan suya Isı Pompası ve 
Deniz Suyu VRF” yerinde 
inceleme fırsatı yakaladı. 

AlANYA’YA TEKNİK GEZİ DÜZENlENDİ
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MMO Antalya Şube geleceğin 
mühendislerine mühendislik bilincini 
oluşturmak adına etkinliklerine devam 
ediyor. Akdeniz Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenciler 
CANTEK Firmasını ziyaret etti. MMO 
Antalya Şube Başkan Vekili Doç. Dr. İbrahim 
Atmaca önderliğinde yapılan gezide, teknik 
uygulamalar ve sektörel bilgi oluşturulması 
adına öğrencilere bilgi verildi. CANTEK 
Firmasından Makine Mühendisi Onur Akça 
ise, geleceğin mühendis adaylarını fabrikanın 
çalışma alanlarını gezdirerek bilgi verdi. 

Geleceğin mühendisleri 
CANTEK’İ GEZDİ
MMO Antalya Şube, 
Akdeniz Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerine mühendislik 
bilincini aşılamak adına teknik 
gezi düzenlendi.

Etkinlik sonunda Başkan Vekili Doç 
Dr. İbrahim Atmaca öğrencilere 

verilen destekten dolayı Onur 
Akça’ya teşekkür belgesi verdi.

MMO Antalya Şube Kadın 
Mühendisler Komisyonu etkinliği 
çerçevesinde Arzu Gözel’in 
anlatımıyla “Gülümseten İletişim” 
konulu sunum gerçekleştirildi.  
MMO Antalya Şube binasında 
gerçekleşen sunumda konuşmacı 
Arzu Gözel, beden dili ve 
iletişimin önemine değindi. MMO 
Antalya Şube Kadın Mühendisler 
Komisyonunun düzenlediği etkinliğe 
kadın üyeler yoğun ilgi gösterdi. 

Gülümseten 
iletişim
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MMO Antalya 
Şube Türk 
Sanat Müziği( 
TSM) Korosu, 
Mukaddes 
Aksoy Yatılı 
Bakım 
Merkezi’nde 
konser vererek 
huzurevi 
sakinleri ile 
buluştu

HUZURUEVİ 
SAKİNlERİNE 
SANAT MÜZİğİ 
KONSERİ
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Şef Kemal Caner yönetiminde 
müzikseverleri bir arada 
buluşturan konser öncesi 
MMO Antalya Şube Başkanı 
Ayşen Hamamcıoğlu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“ Büyük başarılar değerli 
anaların yetiştirdikleri 
seçkin çocukların yardımıyla 
meydana gelir” sözüyle 
konuşmasına başladı. Tüm 
annelerin Anneler Gününü 
kutlayan Hamamcıoğlu “ 

Çocuklarımızı eğitelim, 
sahip çıkalım, gelecek için 
hazırlayalım” dedi. 

“daHiler Bizlerin 
elinden yeTiŞiyor”

Anne olmanın öncelikle aile 
olmaktan başladığını sözlerine 
ekleyen Hamamcıoğlu, 
“Topluma ulaşmanın kitlelere 
yön vererek dahilerin 
bizlerin elinden yetiştiğini 
unutmamalıyız. Hem çalışan 
bir kadın hem de 2 çocuk 

Anneler gününe özel konser
MMO Antalya Şube Türk Sanat Müziği Korosu Anneler Gününe özel Döşemealtı 
Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde, müzikseverlere Hicaz ve muhayyer Kürdi 
makamından eserleri seslendirdi.
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annesi olarak geçirdiğim 
süreçler hiçte kolay olmadı. 
Bizler rol modeller olarak 
çocuklarımızın gözünde 
hayatlarını şekillendirecekleri 
kadın-erkek kimliklerinin ilk 
prototipleyiz” dedi. 

“FırsaT eŞiTliĞi dinaMiĞi 
iyi TanıMlanMalı”

Son dönemde yaşanan 
tecavüz ve cinayet olaylarını 
da değinen Hamamcıoğlu,” 

Yaşanan tecavüzler ve 
cinayetler ortadadır.  Özellikle 
erkek çocuklarının eğitim 
seviyelerinin rehabilitasyon 
süreçlerinin doğru incelenmesi 
gerekmektedir. Toplumda 
fırsat eşitliği dinamiklerinin 
iyi tanımlanması şarttır” diye 
konuştu. 

Öte yandan, Hamamcıoğlu 
konuşmasının ardından, Şef 
Kemal Caner’e çiçek takdim etti. 
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Mustafa Karabağır’ın sunumuyla 
gerçekleşen konserde açılış konuşmasını 
yapan MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu, MMO’nun önemini ve 
hizmetlerini anlattı.  Atatürk’ün “Sanatsız 
kalan bir milletin, hayat damarlarından 
biri kopmuş demektir” sözünü hatırlatan 
Hamamcıoğlu, koro şefi Kemal Caner ev 
koristlere, emeklerinden dolayı teşekkür 
etti.  
Konserin ilk bölümü, koronun seslendirdiği 
bestesi Şefki Bey’e ait olan ‘Kimseler 
Gelmez Senin Feryad-ı Ateş Barı’na’ adlı 
eserle başladı. Güftesi Ahmet Rasim Bey’e 
ait ‘Ömrün Şu Biten Neş’vesi Tam Olsun 
Erenler’ adlı şarkıyla devam eden konserde, 
duygu yüklü şarkılara yer verildi. Konserin 
bu bölümünde Yılmaz Alankaya, Sevim 
Süsler, Şevki Akdağ, Hamide Akın, Mülgan 
Gökbel, Nergiz Şencan, Figen Sezer solist 
sanatçı olarak sahneye çıktı.  
Solistler, ‘Gözlerin Hayran Baksrmış’, ‘Cana 
Rakibi Handan Esersin’, ‘Gül Hazin Sümbül 
Perişan’, ‘derdimi Anlatırdım Issız Geceler 
Aya’, ‘Gülen Yüzün Solmuş Sevgilim Senin’, 
‘Unuttuk Dostu Yoldaşı’, ‘Suda Balık Yan 
Gider’ adlı şarkılarını seslendirdi. 
Konserin ikinci bölümünde koronun kadın 
üyelerinin seslendirdiği, bestesi Hacı Faik’e 

TSM Korosu müzikseverlerle buluştu
MAKİNE Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi bünyesinde, şef Kemal Caner’in yönetiminde 
çalışmalarını sürdüren MMO Türk Sanat Müziği Korosu, müzikseverlerle buluştu
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ait ‘Gelin Kızlar Annemize 
Soralım’ adlı neşeli şarkıyla 
başladı. Bu bölümün 
solistleri de Müge Derin, 
Fatih Müftüoğlu, Zehra 
Kılıç, Ertuğrul Alatlı, Ayşe 
Önder, Nergiz Kıncı- Yavuz 
Mertoğlu, Nazan Demir-
Tuncel Çelik, Ayşegül 
Hakan Neşşar oldu. 
Solistler, ‘Erişti Nevbahar 
Eyyamı’, ‘Ne Bildim 
Kıymetini’, ‘Yine Hazan 
Mevsimi Geldi’, ‘Her Şeydi 
Benim İçin’, ‘Büyüleyen 
Gözlerin’, ‘Gel Gönlümü 
Yerden Yere Vurma’, ‘Sen 
Kimseyi Sevemezsin’, 
‘Aşkım Bahardı’ adlı 
şarkılarla izleyenleri 
büyüledi. 
Konser alkışlarla 
sonlanırken, MMO Antalya 
Şubesi Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu koro şefi 
Kemal Caner’e çiçek 
vererek teşekkür etti.


