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EMEĞİNİZİ, DENEYİMİNİZİ VE MESLEĞİNİZDEKİ 
ÇABANIZI KUTLUYOR, ÜLKEMİZİ VE 
GELECEĞİMİZİ BİLİMSELLİK TEMELİNDE 
KURABİLMEK İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞIYORUZ!

Battal KILIÇ
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım,
32. Dönemimizin sonuna doğru gelirken 

Şubemiz için yaptığımız yenilikler ilk günkü 
heyecanımızla devam ediyor. Geçirdiğimiz 
süre zarfında yaptığımız çalışmalar bizi mutlu 
ediyor ve mesleğimiz adına çağa uygun 
çalışmalar yapmak bizi gururlandırıyor. 
Asıl üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
yaptığımız mesleki eğitimler ve sosyal 
aktiviteler, kamu yararına yaptığımız 
teknik çalışmalar bunlardan birkaçı. 
Bizler, üyelerimizle birlikte üretip birlikte 
yönettiğimiz böylesine bir çalışma pratiğini, 
önümüzdeki dönemlerde de aynı ilkelerle 
ve kendimizi daha da geliştirerek sizlerle 
paylaşma arzusu içerisindeyiz.

Geçtiğimiz aylarda yaptığımız gibi 
Ekim ayında da meslektaşlarımızla 
biraya geleceğimiz bir dizi etkinliklerimiz 
olacaktır. Emeğin, mesleğin, deneyimin 
takdir edilip hep birlikte onurlandırıldığı 
‘’Meslekte Onur Yılı Etkinlikleri’’ Odamızı 
ve mesleğimizi bugünlere taşıyan siz 
değerli mühendislerimiz için yaptığımız 
önemli buluşmalardan biridir. Bu nedenle, 
düzenleyeceğimiz tüm Onur Yılı Etkinlerimize 
meslektaşlarımızı buradan tekrar davet 
etmek istiyorum. Sizlerin bu onurlu meslek 
için verdiğiniz emeğe saygı duyuyor ve bu 
tür etkinliklerle sizlere destek veriyoruz. 
Örgütlülüğümüz dayanışma ve emeğe 
dayalıdır. Bugün Odamıza vermiş olduğunuz 
her destek, mesleğimiz, toplumumuz ve 
ülkemiz yararınadır.

Sevgili Meslektaşlarım;
İstanbul Şube olarak, üyelerimizin odamıza 

daha kolay ulaşmalarını sağlamak adına 
Mayıs ayında hayata geçirdiğimiz Makina 
Mobil uygulamamız her geçen gün ilgi 
görmektedir. Bizlerde üyelerimizin talep 

ve görüşleri doğrultusunda uygulamamızı 
geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca SMM 
Birimimiz tarafından yürütülen Online Proje 
Denetimi Uygulamasıyla proje mesleki 
denetimi için harcanan zamanın azalması 
ve projelerin hızlıca onaylanması üyelerimiz 
için yaptığımız bir diğer çalışmadır. Makina 
Mühendisleri Odası olarak, mesleğimizi, 
meslektaşlarımızı, ülkemizi, toplumumuzu 
ve sanayimizi gelişmiş dünyanın bir parçası 
yapmak için çalışırken 25 Eylül 2017 tarihinde 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu üyelerinin görevine son vermiştir. Bu 
karar Anayasa’nın 135. Maddesine aykırıdır. 
Anayasanın bu maddesi doğrultusunda 
çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı 
odaları kamu kurumu niteliğinde meslek 
örgütü olduklarından dolayı iş ve işlemlerini 
ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında 
gerçekleştirirler. Karşı yasalarla mesleğimizi 
ve örgütümüzü tahakküm altına almaya 
çalışanlara karşı vereceğimiz en güzel 
cevap; TMMOB’a ve meslek odamıza sahip 
çıkmaktan geçmektedir.

10 Ekim Ankara Katliamı’nın ikinci yıl 
dönümünde, çalışma ilkelerimizin ülke ve 
toplum sorunlarından ayrılmayacağının 
bilincinde olan bizler katliamın sorumlularının 
ortaya çıkarılmadan üstünün örtülmesine 
izin vermeyeceğiz. Buradan yaşamını yitiren 
102 kardeşimizi tekrar saygıyla anıyor ve 
sorumlularının bir an önce hesap vermesini 
istiyoruz.

Ülkemiz ve mesleğimiz için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz. 

Hepinizi gelecek güzel günlere duyduğum 
inançla, sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
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Bilgiye Ulaşmanın En Kolay Yolu: 
Veri Madenciliği Seminerlerimiz Başlıyor!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 
üyelerinin gelişen teknolojilerle ilgili bilgi 

açıklarını kapatmak amacıyla,  kamusal alanda 
yetkilendirmelerde bulunduğu kurs, eğitim 
ve seminer programlarına tüm hızıyla devam 
ediyor.

11 Kasım, 18 Kasım, 25 Kasım, 2 Aralık, 9 
Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 
Veri Madenciliği Seminerleri ile katılımcılar 
iş ve bilim dünyasında yığılan verilerin 
analizini kolayca gerçekleştirebilecek ve 
bilgiyi kesin olarak elde edebilecekler. 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Seminer Sorumlusu Serdar Aydın, veri 
madenciliğinin şirketlerin çok büyük veri 
yığınlarından kritik bilgileri elde etmesini 
sağladığını dile getirerek şöyle konuştu: 
“Şirketler ve kurumlar, normal şartlar altında 
uzun zaman süren araştırmalarla, doğruluğu 
kesin olmayacak şekilde elde edecekleri 
bilgiyi ‘Veri Madenciliği’ sayesinde kısa sürede 

ve kesin olarak elde edebilecekler. Elde 
ettikleri bu bilgiyi objektif değerlendirmeler 
yaparak ya da şirketlerle ilgili stratejik kararlar 
almada kullanma olanağına kavuşacaklar. Bu 
bilgiler, kurumsal veri kaynaklarının iyi analiz 
edilmesine ve iş dünyasındaki yaklaşımlara 
ilişkin tahminlerde bulunmasına yardımcı 
olacaktır.”

√ Katılımcılara, öncelikle veri madenciliği ve 
büyük veri hakkında genel bir bilgi vermek. 

√Bir veri madenciliği çalışmasına başlamak, 
devamlılığını sağlamak ve sonuçlarından en 

yüksek faydayı elde etme becerisi kazanmaları 
için bir alt yapı oluşturmak.

√İş ve bilim dünyasında yığılan verinin 
hacmi hızla artmaktadır. Yığınlar halindeki 

verinin analizi ve yorumlanması ise gittikçe 
güçleşmektedir. Bilgisayar teknolojisindeki 
gelişmeler verinin depolanmasını kolaylaştırır.

√ Veri tabanlarında depolanan 
verinin, düzenlenip, kolay 

erişilebilir hale getirilmesi, 
geleceğe yönelik tahminlerin 
yapılabilmesi için analiz edilip, 
yorumlanması, yönetici ve diğer 
çalışanların hizmetine sunulması 
aşamaları veri madenciliğinin 
işidir.

√Veri madenciliği; veriden 
hareketle, hızlı ve zamanında 

doğru bilgiye ulaşma ilkesine 
dayanır. Her alanda hızlı, doğru 

ve zamanında elde edilen veri ve bilgi ile 
verilecek kararlar rekabet açısından da büyük 
önem taşımaktadır. Diğer yandan hızla yayılan 
Dördüncü Sanayi Devrimi’nin rüzgârları, 
büyük çaplı veri ve bunun analizini kritik hale 
getirmektedir.

√ Bu hedeflere yönelik olarak, veri madenciliği 
seminerleri, verilerin analize hazırlanması 

süreçlerini veri özellikleri ile açıklamaktır. 
Yaygın olarak  uygulanan veri madenciliği 
tekniklerinin özellikleri ve çözümledikleri, 

sorun alanları ile analiz aracı olarak 
kullanılabilen yazılımlar hakkında 
bilgi aktarmaktır. 

√ Açık kaynak kodlu bir yazılım 
olan R programı da pek çok 

profesyonel yazılım tarafından 
benimsenmekte ve kullanımı 
için gerekli adaptasyonlar 
sağlanmaktadır. Veri madenciliği 
seminerleri kapsamında, katılımcı 
profili ve isteği doğrultusunda 
R programı ile uygulamalar da 
yapılacaktır.

Veri Madenciliği Seminerleri ile Neyi Amaçlıyoruz?
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Avrupa Yakası Eği̇ti̇m Merkezi
Eylül Ayını Yangın Konusuna Ayırdı

Hangi Eğitimler Gerçekleştirildi?

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Avrupa Yakası Eğitim Merkezi 5 

Ağustos tarihinde açılışı yapıldıktan hemen 
sonra meslek içi eğitim, seminer ve söyleşi 
etkinliklerini meslektaşlarıyla buluşturmaya 
başladı. Her ayı sektöre bağlı bir ay olarak 
planlayan Eğitim Merkezi’nde Eylül ayı 
‘’YANGIN’’ ayı olarak belirlenerek bu kapsamda 
eğitim, söyleşi ve seminer programları 
düzenlendi. Üye ve meslektaşların yoğun 
katılım sağladığı eğitimlerle meslektaşların 
yangın konusunda eksiklikleri giderildi ve 
belgelendirme işlemleri gerçekleştirildi.

MMO İstanbul Şube Avrupa Yakası Eğitim 
Merkezi Teknik Görevlisi Özgür Hır, son 

yıllarda denetimsizlik sonucunda ülkemizde 
tesis ve bina veya konutlarda yangın sayısının 
hızla arttığına dikkat çekerek; eksik, hatalı, 
standartlara uygun olmayan şekilde hazırlanan 
projelerle uygulanan yangın sistemlerinin 
can güvenliğini tehdit ettiği açıklamasında 
bulundu. 

Eylül ayını ‘’Yangın’’ konusuna ayırmanın hem 
meslektaşlarının bilgi deneyimlerinin artması 
hem de MMO’nun Akredite Muayene Kuruluşu 
olarak kamusal görev yaptığını ifade eden 
Özgür Hır, meslektaşları için verdikleri eğitimin 
meslek ve ülke açısından önemli yerde 
durduğunu ifade etti. 

Yangın ve Pompa Seçimleri ve Yangın Ekipmanları Söyleşisi
MMO İstanbul Şube Avrupa Yakası Eğitim Merkezi’nde ‘’Yangın ve Pompa Seçimleri ve 
Yangın Ekipmanları’’ söyleşisi 18 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Ezgi Baba’nın sunumu ile 
gerçekleştirilen söyleşide; NFPA 20 Nedir, NFPA 20 Standartları,  NFPA 20 Uygunluk Kriterleri, 
UL/FM Nedir, UL/FM Standartları, UL/FM Teknik Gereklilikleri, UL/FM’li Ekipman Tanıtımı 
konuları işlendi.

Gazlı Söndürme Sistemleri Söyleşisi
MMO İstanbul Şube Avrupa Yakası Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen 

‘’Gazlı Söndürme Sistemleri Söyleşisi’’ 25 Eylül 2017 tarihinde 
gerçekleştirildi. İrfan Öner’in sunumu ile gerçekleştirilen söyleşide gazlı 
söndürme sistemlerinin çalışma prensipleri ve sistem ekipmanları, 
sistim tipleri ve tasarım kriterleri gibi konular işlendi.

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Semineri
MMO İstanbul Şube Avrupa Yakası Eğitim Merkezi’nde ‘’Yangın 

Algılama ve İhbar Sistemleri’’ semineri 30 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Seminerde; 
otomatik yangın ihbar ve alarm sistemlerinin optimum ve efektif şekilde kullanımı, güvenliğin 
planlanması, sistemin periyodik bakımları gibi çeşitli aşamalarla ilgili bilgi paylaşımında 
bulunuldu.
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Ümraniye Temsilcilik’te Bilgisayar ve Enerji 
Verimliliği Söyleşileri Gerçekleştirildi

İş&Mühendis 
Söyleşilerimizi 
Kadıköy’de 
Gerçekleştirdik

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 

Ümraniye Temsilciliği, 
eylül ayında iki farklı 
alanda söyleşi etkinliği 
gerçekleştirerek üyeleriyle 
bir araya geldi. 25 Eylül 2017 
tarihinde Wilo Pompa Satış 
Müdürü Gökhan Uzuner’in 
sunumuyla ‘’Pompa 
Teknolojilerinde Yenilikler 
ve Enerji Verimliliği’’ söyleşisi 

gerçekleştirildi. Söyleşide 
pompalar ve enerji verimliliği 
hakkında katılımcılara ayrıntılı 
bilgiler verildi. 20 Eylül 2017 
tarihinde ise konuşmacı 
Bilal Kuluoğlu’nun sunumu 
ile ‘’Bilgisayar Destekli 
Tasarım Sektörünün 
Mühendislerden Beklentisi 
Nelerdir’’ adlı söyleşi etkinliği 
gerçekleştirildi.

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 

İş&Mühendis Birimi, 
mühendislerin iş arama 
sürecine destek olabilmek 
için yürüttüğü İş Mühendis 
Söyleşi’ni bu ay MMO 
İstanbul Şube Kadıköy 
İlçe Temsilciliği’nde 
gerçekleştirdi. İş ve Meslek 
Danışmanı Ceyda Özkan’ın 
katılımı ile gerçekleştirilen 
İnsan Kaynakları söyleşisiyle 
yeni mezunlar ve öğrenciler 
iş hayatına hazırlanarak 
sektör hakkında bilgi sahibi 
olma fırsatı yakaladılar.

Üyelerimizle Boğaz’da 
Tekne Turu Etkinliği 

Gerçekleştirdik

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Şişli 
Temsilcilik ve Kadıköy Temsilcilik tarafından 

organize edilen Boğaz’da Tekne Turu etkinliği 15 Eylül 
2017 tarihinde üye ve meslektaşların yoğun katılımı 
ile gerçekleştirildi. Beşiktaş İskelesi’nden yola çıkan 
Sevgi&Barış Teknesi akşam boyunca İstanbul Boğazı’nı 
turlayarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Tekne bir 
yandan Boğaz’ı turlarken diğer taraftan da üyelerle 
yemek yenildi ve Oda çalışmaları ile ilgili sohbet edildi.

Etkinlikte söz alan MMO İstanbul Şube Şişli İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Cihat Altuntaş ve 
Kadıköy İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet 
İlbaşı, Oda çalışmaları hakkında üyelere aktarımlar yaptı. 
Konuşmaların ardından Üye İlişkileri Birimi; üyelere 
yönelik çalışmaları ve mobil uygulama hakkında bilgi 
verdiler.



Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. 

Tataroğlu, okulların açılmasıyla birlikte servis 
araçları sorunuyla ilgili bir 
basın açıklaması yayınlayarak 
tüm kamu görevlilerini ve okul 
yetkililerini duyarlı olmaya çağırdı. 
Açıklamada; son zamanlarda 
servislerde yaşanan skandallara 
vurgu yapılarak, "Bir yandan 
servis araçlarında uygulanan fahiş 
ücret politikaları diğer yandan 
okul servisleri ile skandallar gün 
geçtikçe artmaktadır." denildi. 

MMO, konuyla ilgili atılması 
gereken adımları şöyle sıraladı:
• Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" 
yazısı bulunması zorunludur.

• 12 yaşından büyük araçlar servis aracı olarak 
kullanılamaz. 
• Okul servis araçlarının bakımları 6 ayda bir 

yapılmalıdır.
• Servis araçlarının kapıları iniş ve 
binişlerde güvenli ve emniyetli 
olmalı ve kapıların hâkimiyeti 
sürücüde olmalıdır.
• Taşıtların cinsine göre 
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 
öngördüğü yıllık periyodik araç 
muayeneleri de yaptırılmış 
olmalıdır.
• Gerektiği hallerde ilgili meslek 
odası, okul veya işyeri ve öğrenci 
velileriyle haberleşebilmek için 

telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.
• Servis rehber elemanı 22 yaşını doldurmuş, en 
az lise mezunu olmalıdır.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. 

Tataroğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul 
Bayrampaşa'da alev alan LPG’li araçla ilgili 
basın açıklaması yaptı. Açıklamada; 2011 yılının 
sonlarında Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
sızdırmazlık raporu alma zorunluluğu ortadan 

Denetimsiz ve Kayıt Dışı Okul Servisleri
Öğrencilerin Yaşamını Çalmasın!

İstanbul’da LPG’li Araçlar Tehlike Saçıyor!
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Tüm Kamu Görevlileri ve Yetkilileri 
Duyarlı Olmaya Çağırıyoruz!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Eylül ayında insan hayatını ve malını tehdit 
eden denetimsiz uygulamalara karşı iki basın açıklaması yayınlayarak tüm kamu görevlilerini 

ve yetkilileri duyarlı olmaya çağırdı.

kaldırılmış, muayene istasyonlarında rapor 
olmama durumu ağır kusurdan hafif kusura 
dönüştürülmüştür. Kamusal denetimin 
ortadan kaldırıldığı böylesine bir dönemde 
araçlar bomba halinde trafikte gezmektedir’’ 
ifadeleri kullanıldı. Tataroğlu, ‘’Yakıt sistemi 
tadilatı yapılan araçlar ilk kontrollerinde ve 
sonraki rutin muayene dönemlerinde, zorunlu 
olarak sızdırmazlık raporu almalı ve kamusal 
denetime tabii tutulmalıdırlar. Aksi takdirde; 
araçlarımızın, insan hayatını ve malını tehdit 
eden birer tekerlekli bombaya dönüştürdüğünü 
hep beraber üzülerek tecrübe etmeye devam 
ederiz. Bakanlık geçmişten de ders alarak bu 
yönetmelik değişikliğini acilen geri çekmeli, 
insanların güvenliği ve sağlığı için LPG/CNG 
sektörünün ve ilgili tüm kurumların görüşleri de 
alınarak kamusal denetim uygulamasına geri 
dönülmelidir’’ açıklamasında bulundu. 



Eğitime Adanmış Bir Hayatın Özeti;
“Hayat Bir Mücadeledir”

Belgeseli’nin Galası Yapıldı

Mühendislerin efsanevi 
öğretim üyesi olarak 

bilinen Prof. Dr. Kirkor 
Yalçın’ın hayatını, eğitim 
sürecini, çalışmalarını 
anlatan belgesel 
gösteriminin galası 13 
Eylül 2017 tarihinde MMO 
İstanbul Şube Avrupa 
Yakası Eğitim Merkezi 
Bakırköy’de yapıldı.

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi’nin 
Makina TV birimince 
hazırlanan belgesel 
gösterimine çok sayıda 
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davetli kaldı. Kirkor 
Yalçın'ın öğrencilerinin 
yoğun ilgi gösterdiği 
belgesel gösteriminin açılış 
konuşmasını MMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Battal Kılıç yaptı. 
Kılıç, yaptığı konuşmada 
başta Prof. Dr. Kirkor Yalçın, 
MMO Basın ve Üye ilişkileri 
birimlerine teşekkürlerini 
ileterek, belgeselin makina 
mühendisliği mesleğine 
büyük katkı sağlayacağını 
belirtti. Kılıç, bilimsel 
eğitimin müfredattan 
çıkarılmaya çalışıldığı, 
eğitimin neoliberal 
politikalara uygun 
şekillendiği böylesi bir 
dönemde Prof. Dr. Kirkor 
Yalçın’ın hayatı, eğitimi ve 

çalışmalarını konu alan 
bu belgeseli üyeleriyle 
buluşturmanın önemli 

olduğuna değinerek, 
“Odamızın en önemli 
görevlerinden biri de 
mesleğimize, tekniğe, 

bilime dair her konuyu 
üyelerimizle ulaştırmaktır” 

açıklamasında bulundu.
Battal Kılıç, Oda 

çalışmaları hakkında yaptığı 
kısa bilgilendirmelerden 
sonra gösterime katılan 
tüm meslektaşlarını 
13-14 Ocak’ta 
gerçekleştirilecek olan 
Şube Genel Kurulu ve 
Seçimleri’ne davet etti. 
Kılıç’ın konuşmasının 
ardından söz alan, 
belgeselin yönetmeni 
Mesut Kirazpınar ise 
belgeselin çekim 
süreci ve amacı ile ilgili 
bilgilendirmelerde bulundu.

Belgesel gösteriminin 
ardından son konuşmayı 
gerçekleştiren Prof. Dr. 
Kirkor Yalçın ise öğrenci 
ve meslektaşlarına 
seslenerek; “Yeni nesilleri 
bilimin ve tekniğin ışığında 
büyütmeliyiz. Çocuklarımız 
bizim geleceğimiz, öğretim 
hayatım boyunca hep 
bu durumu göz önünde 
bulundurarak çalışmalarımı 
sürdürdüm. Bu mücadeleyi 
ekranlara taşıyan MMO 
İstanbul Şube’ye ve Makina 
TV ekibine teşekkürlerimi 
iletiyorum” dedi.



Sempozyum süresince 
7 oturum 15 sunum 

gerçekleştirildi. 
Sempozyumun açılış 
konuşmalarını Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Battal Kılıç ve MMO Yönetim 
Kurulu Üyesi Bedri Tekin 
yaptı. Kılıç yaptığı konuşmada, 
son 15 yılda işçi ölümlerinin 
hızla arttığına ve taşeron 
çalışmanın normalleştiğine 
değinerek; “İstanbul İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisi verilerine göre son 
15 yılda en az 17 bin 57 işçi 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi 
tarafından 22-23 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu MMO İstanbul Şube 
Konferans Salonu’nda gerçekleşti. 
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Yerel Sempozyumu 2017 
Başarıyla Gerçekleşti

yaşamını yitirmiştir. SGK’nın 
yayınladığı iş kazaları ve 
meslek hastalıkları verileri ise 
gerçeğin küçük bir kısmını 
yansıtmaktadır. Çünkü 
ülkemizde kayıt dışı çalışma 
hayli yaygındır. Meslek 
hastalıklarının ise çok küçük 
bir kısmı tespit edilmektedir. 
Çalışma Bakanlığı’nın 
başlattığı ‘hedef sıfır kaza’ 
kampanyası ve benzeri 
söylemler ise havada asılı 
kalmaktadır. İSİG Meclisi’nin 
verilerine göre 2017’in ilk 8 
ayında 1338 işçi kardeşimiz 
hayata veda etmiştir” dedi.

Battal Kılıç’ın konuşmasının 
ardından söz alan MMO 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Bedri Tekin ise, emekten 
ve halktan yana bir meslek 
örgütü olmanın sorumluluğu 
ile düzenlemiş oldukları 
sempozyumun önemine 
değinerek; “Çalışma 
yaşamında süregelen sorunlar 
nedeniyle çalışanların en 
temel haklarından biri olan 

YEREL Sempozyumu

güvenli ve sağlıklı koşullarda 
çalışma ve yaşama hakkının, 
son yıllarda işçi sağlığı 
ve iş güvenliği özelinde 
yaşanan problemlerin de 
etkisiyle, çalışanların elinden 
alındığını görmekteyiz. 
Odamız işçi sağlığı ve 
güvenliği mevzuatındaki tüm 
olumsuzlukların giderilmesini, 
iş kazaları ve meslek 
hastalıklarına yönelik önleyici 
yaklaşımlar geliştirilmesini "iş 
güvenliği mühendisliği"nin 
çalışma yaşamının sorunlarını 
çözümleyecek şekilde 
yaşama geçirilmesini, 
işçilerimizin ve tüm 
çalışanlarımızın yaşamlarının 
güvenceye alınması 
yönündeki mücadelesini 
sürdürecektir” açıklamasında 
bulundu. Açılış konuşmalarının 
ardından sempozyum 
oturumları, konusunda uzman 
kişilerin sunumlarıyla başladı.
Gerçekleştirilen sunumların 
ardından katılımcılara teşekkür 
belgeleri takdim edildi.



1 Hükümet tarafından 13 Mayıs’ta açıklanan 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Kaza” 

kampanyasından günümüze en az 800 işçi 
yaşamını yitirmiştir. Katılımcı ve demokratik bir 
yaklaşımla hazırlanmayan yasa ve uygulamalar 
deyim yerindeyse günü geçiştirmekten, yaşanan 
büyük iş facialarının, cinayetlerinin toplumda 
yarattığı tepkiyi hafifletmekten öte bir amaca 
hizmet etmemektedir. Meslek odalarının, 
sendikaların, üniversitelerin önerileri dikkate 
alınmadan hazırlanan “yama” tedbirlerle iş 
cinayetlerinin engellenmesi mümkün değildir. 
İSİG alanındaki hizmetler kamusal hizmet olarak 
algılanmalı; ilgili meslek örgütleri, işçi, işveren ve 
hükümet temsilcilerinin katılımıyla idari ve mali 
bakımdan özerk Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kurumu oluşturulmalıdır.

2Demokratik hakların kısıtlandığı OHAL 
sürecinde, KHK’lar ile kamu görevlilerinden 

ihraç edilen Nuriye GÜLMEN ve Semih 
ÖZAKÇA’nın bir an evvel işe iade talepleri kabul 
edilmeli, Nuriye ve Semih nezdinde ihraç edilen 
tüm kamu emekçileri işlerine geri dönmelidir. 
KHK’lar geri çekilerek sermayeyi korumak için 
emekçinin grev hakkını elinden alan OHAL 
sürecine derhal son verilmelidir.

3Eğitimin gericileştirildiği, neoliberal politikalara 
göre düzenlendiği müfredatlardan vazgeçilip, 

bilim ve tekniğin ışığında ortaöğrenimden 
başlanarak İSİG konusunu da içerecek şekilde 
yeniden düzenlenmeler yapılarak, bütün 
okullarda İSİG eğitimi yapılmalı, üniversitelerin 
ilgili fakültelerinde İSİG kürsüleri kurulmalı, 
tüm çalışanlar konuyla ilgili sürekli, hak ve 
sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmelidir.

4Çalışanlar ile işverenler arasında İSİG 
duyarlılığı ve bilincinin oluşması, sağlıklı 

ve güvenli işyerinin oluşumu ile paralellik 
taşımaktadır. Bunun için de güvenlik kültürü, 
aile kültürü ve toplumsal işçi sağlığı ve iş 
güvenliği kültürü bir arada oluşturulmalı ve 
özendirilmelidir.

5SGK tarafından yayımlanan İş Kazası ve 
Meslek Hastalıkları İstatistikleri, özellikle 

tespit edilen meslek hastalığı sayısı gerçekleri 
yansıtmaktan çok uzaktadır. Meslek Hastalıkları 
Hastanesi sayısının artırılması, hekim, işçi 
eğitimi dâhil, meslek hastalıklarının tespitine 
yönelik çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır.

6Ülkemizde her konuda olduğu gibi 
İSİG konusunda da sağlıklı veri ve bilgi 

toplanamamaktadır. İşyerlerinde kaza ve 
meslek hastalıklarına ait bilgiler bir veri 
tabanında toplanmalı, bu bilgilerden ölçme ve 
değerlendirme amaçlı yararlanılmalıdır.

7Kazaların tekrarlanmasını önleyecek 
önlemlerin geliştirilmesi ve sisteme 

kazandırılmasını hedefleyen reaktif yaklaşımlar 
yerine, operasyonlardaki tehlikeleri inceleyerek 
“Nelerin yanlış gidebileceğini?” araştıran, 
önceden öngören, sonraki aşamada “daha 
başka neler olabilir” sorusuna yanıt arayan Risk 
Esaslı Yönetim anlayışı ön plana çıkarılmalıdır.

8Devletin ilgili birimleri, anayasal ve 
yasal görevleri olan kamusal denetim 

görevlerinden muaf tutulmuş, bütün 
sorumluluk iş güvenliği uzmanları, işyeri 
hekimleri ve çalışanlara yüklenmiştir. 
Bu nedenle Bakanlık kamusal denetim 
yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

9Odamız işçi sağlığı ve iş güvenliği 
mevzuatındaki tüm olumsuzlukların 

giderilmesini, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarına yönelik önleyici yaklaşımlar 
geliştirilmesini "iş güvenliği uzmanlığı"nın 
çalışma yaşamının sorunlarını çözümleyecek 
şekilde yaşama geçirilmesini, işçilerimizin 
ve tüm çalışanlarımızın yaşamlarının 
güvenceye alınması yönündeki mücadelesini 
sürdürecektir.

9

İSİG Yerel Sempozyumu İstanbul / 2017 Sonuç Bildirgesi
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Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Asansör Kontrol 

Merkezi, asansörlerde periyodik 
kontrol ve muayene konularını 
içerecek şekilde TS EN ISO/IEC 
17020 standardına göre asansör 
konusunda akredite olmuş A 
Tipi Muayene Kuruluşu olarak, 8 
ilçe belediyesi ile yapmış olduğu 
protokoller çerçevesinde asansörlerin yıllık 
periyodik kontrollerini gerçekleştirmeye 
devam etmektedir. MMO Asansör Birimimiz 
2016 yılı içerisinde 27084 adet kontrol 

gerçekleştirmiştir. Periyodik 
kontroller neticesinde kullanıma 
uygun olmayan asansörler için 
yapılan çalışmalar sonucunda 
asansörlerin büyük bir kısmı 
kullanılabilir hale getirilmiştir.  
Güvenli bir kent, güvenli bir yaşam 
için 2017 yılı sonunda kontrol 
sayılarını arttırarak, protokolümüz 

bulunan ilçe sınırları içerisindeki tüm 
asansörleri periyodik kontrollerini 
gerçekleştirmek hedefi doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

MMO İstanbul Şube Birimleri
Neler Yaptı, Neler Yapacak?

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube birimleri hem meslektaşları hem de 
yurttaşlarımıza yönelik faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Baca Birimi, Muayene 
Birimi, Asansör Birimi, Üye Birimi, SMM Birimi ve Eğitim Birimi ile yapılan çalışmalar 

hakkında konuştuk.

Asansör Birimi: Amacımız Kamusal Denetimi
Tüm İstanbul’a Yaymak Olacak 

Serkan Sevat
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Mayıs ayı itibariyle başladığımız 
Online Proje Denetimine, 

üyelerimizden aldığımız ve bizi 
bu konuda oldukça motive eden 
olumlu yorum ve desteğin etkisiyle 
devam ediyoruz. Her ay düzenli 
olarak yaptığımız üye ziyaretlerimizi 
ise, SMM üyelerimizle olan 
ilişkilerimizi geliştirmek ve portalın 
tanıtımını yapmak amacıyla 

sürdürüyoruz. Portal üzerinden 
gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz 
2018 SMM yenilemeleri ile ilgili 
çalışmalarımız ise devam ediyor. 
Hem portal çalışmalarımızı 
aktarmak hem de oda-üye-
belediye koordinasyonunu 
güçlendirmek amacıyla 
belediyelere işyeri ziyaretleri 
planlıyoruz.

Makina Mühendisleri Odası, yaz 
döneminde iş güvenliğine dair 

kontrollerini yetkili kuruluş olarak 
gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bu 
kapsamda sanayiden gelen taleplere hızlı 
şekilde yanıt vererek, uzman personeli 
ile bağımsız, tarafsız ve güvenilir hizmet 
vermektedir.

İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliğince hizmet 
verdiğimiz kontroller:
• Basınçlı kapların periyodik kontrolleri
• Kaldırma iletme makinaları periyodik 
kontrolleri
• İş makinalarının periyodik 
kontrolleri
• Tahribatsız muayene kontrolleri
• İş hijyeni ölçümleri
• Yangın söndürme sistemi 
periyodik kontrolleri 
• Havalandırma ve klima tesisatı 
• Baca kontrolleri
• Bilgisayar destekli raf statik 
analizleri ve periyodik kontrolleri
• İskele kontrolleri
• Beton pompası periyodik kontrolleri

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri 
Yönetmeliği'nin 9. maddesine göre, “Kurum 
binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce 
yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, 
ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı 
güvenliği hususlarında itfaiye, üniversitelerin 
ilgili bölümleri, mühendis odaları veya 

diğer ilgili kurum veya kuruluşlara kurum 
yönetimince kontrol ettirilir. Kontrolleri 
yapan kurum veya kuruluşlarca düzenlenen 
raporun bir örneği kurum tarafından bağlı 
olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne 
gönderilir, bir örneği de denetlemeye 
yetkili olanlara sunulmak üzere kurumda 
muhafaza edilir. İl veya ilçe millî eğitim 
müdürlüğünce 38. maddenin dördüncü fıkrası 
doğrultusunda işlem yapılır.” Bu kapsamda 
yurt kontrolleri Makina Mühendisleri Odası 
ve Elektrik Mühendisleri Odası Test Ölçüm 
Merkezi birlikteliğinde gerçekleştirilmeye 
başlanmıştır. İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği'nin 24.04.2017 tarihli 
değişikliği kapsamında, periyodik 
kontrolleri gerçekleştirecek 
kişilerin ilgili konuları içeren temel 
eğitimi almaları ve belgelendirilmiş 
olmaları gerekmektedir. Öncelikle 
pilot bölgelerde uygulanacak olan 
süreç daha sonra Türkiye genelinde 
uygulanacaktır. Bu kapsamda 

önümüzdeki günlerde Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube olarak hazırlıklarını 
tamamladığımız periyodik kontrol mühendisi 
yetkilendirme eğitimleri planlanmaktayız. 
Yönetmelik'te belirtilen asgari şartlar ve 
standartlara göre periyodik kontrol yapmaya 
aday kişilere eğitim verilecektir. Eğitim 
tamamlandıktan sonra yapılacak sınav 
sonucunda başarılı olan kişiler için Makina 
Mühendisleri Odası Periyodik Kontrol Yetki 
Belgesi düzenlenecektir.

Muayene Birimi: Periyodik Kontrol Mühendisi
Yetkilendirme Eğitimleri Planlıyoruz

SMM Birimi: Üyelerimizden Aldığımız Geri Dönüşler Çok Olumlu

Egemen Yılmaz

Tuba Güler
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Eğitim Birimi (Seminer): Ekim’de Öğrencilere Yönelik
Autodesk Fusion 360 Eğitimimiz Ücretsiz Yapılacak

MMO İstanbul Şube Eğitim Birimi 
olarak, üyelerimizin gelişen 

teknolojilerle ilgili bilgi açıklarını 
kapatmak ve kamusal alanda 
çalışmaya uygun yetkilendirmelerde 
bulunduğumuz kurslarımıza her ay 
ihtiyaç dahilinde yenilerini ekliyor 
ve var olanları da aynı sorumlulukla 
sürdürüyoruz. Ekim ayı boyunca da 
hem Şube hem de temsilciliklerimiz 
ve eğitim merkezlerimizde toplam 
13 seminer yapmayı planladık. Önümüzdeki 
süreçte yapılacak sertifika programlarının 
hazırlıklarına ise şimdiden başladık. Lojistik, 
satın alma ve tedarik zinciri yöneticiliği 
sertifika programlarını İstanbul Teknik 
Üniversitesi'nden gelecek eğitmenlerimizle 
yapmayı planlıyoruz. Veri Madenciliği Sertifika 
programımızı ise Kasım ayında, Kadıköy’deki 
Anadolu Yakası Eğitim Merkezimiz'de, 
Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
öğretim üyesi Prof. Dr. Seniye Ümit Oktay 
Fırat’ın eğitmenliğinde yapacağız. Tüm 

eğitim faaliyetlerimizin detaylarını 
Makina Mobil uygulaması, 
web sitemiz ve sosyal medya 
platformlarımızdan duyuracağız. 
Önem verdiğimiz bir diğer konu 
ise online webinar eğitimlerimiz. 
Webinarlarımıza konusunda 
uzman eğitmenler ile devam 
ediyoruz. Önümüzdeki dönemde 
“Endüstri 4.0” ve “Sürdürülebilirlik 
ve İklim Değişikliğinin Endüstri 

Mühendisliğine Etkileri” konulu webinar 
eğitimlerimiz olacak. Yapılacak diğer 
webinarlarımızla ilgili detaylı bilgiyi yine 
Makina Mobil uygulamamızdan edinebilirsiniz. 
Bunların dışında, son dönemde hız 
kazandırarak verdiğimiz bilgisayar kurslarımız, 
Revit Mep, ANSYS Workbench ve Solidworks 
devam ediyor. Bu eğitimler, öğrenci 
komisyonlarımızın talebi doğrultusunda 
öğrencilere özel olarak açılıyor. Ekim ayında 
öğrencilere yönelik Autodesk Fusion 360 
eğitimi ücretsiz olarak yapılacak.

Serdar Aydın

Üye İlişkileri Birimi olarak Eylül 
ayı itibariyle etkinliklerimizi 

artırdık. Geçtiğimiz ay, Makina 
TV tarafından hazırlanan ve 
Kirkor Yalçın’ın anılarını anlattığı 
“Hayat Bir Mücadeledir” 
belgeselinin galası Bakırköy’de 
bulunan Avrupa Yakası Eğitim 
Merkezimiz'de gerçekleştirildi.  
Bir diğer önemli etkinliğimiz olan 
ve Şube olarak, meslekte 5. 10. 
15. ve 20. yıllarını dolduran üyelerimizi 
onurlandırmak ve Oda ile ilişkilerini 
arttırmak amacıyla her yıl düzenlediğimiz, 
“Meslekte Onur Yılı Etkinlikleri”ni bu yıl da 
Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştiriyoruz. 
Şube genelinde 8 temsilcilik bölgesi baz 
alınarak yapılacak olan etkinlikler, toplam 

6 farklı adreste düzenlenecek. 
Eylül ayında, bunlardan Kartal/
Tuzla, Beylikdüzü ve Bakırköy/
Başakşehir Temsilcilik Onur Yılı 
Etkinlikleri'ni yoğun katılımlarla 
gerçekleştirdik. Eylül ayında 
yaptığımız son etkinlik ise İş & 
Mühendis Birimimiz tarafından 
üstlenilen ve İş ve Meslek 
Danışmanı Ceyda Özkan Arıcan’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen “İş 

Görüşmesi Teknikleri” başlıklı söyleşi oldu. 
İş arama sürecinde kişilere destek olmak 
ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak 
amacıyla düzenlenen etkinlik birebir 
mülakat şeklinde gerçekleşti. Üyelerimizle 
olan ilişkilerimiz arttı ve daha da artmaya 
devam edecek.

Üye İlişkileri Birimi: Üyelerimizle Etkileşim Sayımız Arttı

Ebru Elif Şirin
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MMO İstanbul Şube Eğitim 
Birimi olarak 2017 yılı içinde 

82 meslek içi eğitim, 1600 
üyemizin bu eğitimlere katılımıyla 
gerçekleşmiştir. Bu eğitimleri, 
MMO İstanbul Şube’de ve açılışını 
2017’de gerçekleştirdiğimiz MMO 
Avrupa Yakası Eğitim Merkezi 
ve MMO Anadolu Yakası Eğitim 
Merkezi’nde gerçekleştirdik. 
Meslek içi eğitimlere önümüzdeki 
dönem hız kesmeden yeni eğitimlerle devam 
etmeyi planlıyoruz. Bu yeni eğitimlerden 
“Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu” 
yetkilendirme eğitimine Ekim ayında 
başlayacağız ve sonrasında devam edecek 
şekilde planlamalara başladık. Meslek içi 
Eğitimlerin yanı sıra önümüzdeki dönemde 
uygulamalı eğitimleri gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. 8 Nisan 2017’de açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Suat Sezai Gürü 
Uygulamalı Eğitim Merkezi'nde asansör 
periyodik kontrol uygulamalı eğitimlerine 

başladık, yakın zamanda diğer 
alanlarda da uygulamalı eğitimleri 
gerçekleştireceğiz. Buradaki 
eğitimler ağırlıklı olarak Asansör, 
Mekanik Tesisat, Yangın Tesisatı, 
Havalandırma Tesisatı konuları 
başta olmak üzere tesisat 
sektörüne yönelik uygulamalı 
eğitimler olarak gerçekleştirilecek. 
Ayrıca önümüzdeki dönemde İkitelli 
bölgesinde yeni bir uygulamalı 

eğitim merkezi açılışını gerçekleştirip imalat 
sektörüne yönelik uygulamalı eğitimler 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Meslek İçi 
Eğitimler ve Uygulamalı eğitimleri Makina 
Mobil uygulamamız üzerinden takip 
edebilirsiniz. Önümüzdeki dönemde eğitim 
merkezlerimizde meslek içi eğitimler, 
uygulamalı eğitimler, seminerler, sertifika 
programları ve bilgisayar kursları ile 
üyelerimizin taleplerini karşılayacak, mesleki 
olarak kendilerini geliştirebilecekleri yeni 
eğitimlerle hizmet etmeye çalışacağız.

MMO İstanbul Şube Baca Kontrol Birimi 
olarak doğal gazla çalışan cihazlara bağlı 

bacaların, üç aşamalı kontrollerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu kontrollerin 
sebebi öncelikle iş güvenliğini 
sağlamak, sonrasında ise toplum 
sağlığı ve enerji verimliliğini 
korumak. Bu tip konularda ülke 
standartlarını yükseltmek bizim 
öncelikli görevimiz. Geçtiğimiz 
ay, yangın birimi, havalandırma 
birimi, baca kontrol birimi ve 
diğer alt disiplinlerimizi aynı çatı 
altında toplayarak mekanik tesisat 
biriminin oluşturulmasına karar verdik. Bunun 

sebebi, birbirleriyle ilişkili tüm bu süreçleri 
aralarındaki bağ nedeniyle bir bütün olarak 

ele almak ve yönetimsel verimliliği 
üst düzeye çıkarmaktır. Ayrıca 
Şube binasına taşınarak, sürecin 
merkezileşmesini güçlendirdik. 
Teknik birimler olarak MMO 
İstanbul Şube çatısı altında, bilimsel 
bilginin yaygınlaşması, mesleki 
bilgi ve yeterliliklerin geliştirilmesi 
misyonuyla üstlendiğimiz 
eğitimlerimizi yerellerde de 
vermeye başladık. Bu plan 
dahilinde İstanbul genelinde baca 

kontrollerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Eğitim Birimi (MİEM):  2017 yılında 82 Meslek İçi Eğitim 
Gerçekleştirdik

Baca Birimi: Eğitim ve Kontrollerimiz
Hız Kesmeden Devam Ediyor

Okan Argaç

Serhat Erdoğan
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Modern iletişim teknolojileri sayesinde, 
nesnelerin birlikteliği ve haberleşmesi 

yani birbirinden bağımsız makinaların birlikte 
çalışması artık mümkün. Bu teknoloji, Endüstri 
4.0 ve dijital üretim, siber fiziksel sistemler ve 
akıllı fabrikalar gibi bir çok isimle anıldı.

Bu sistem, akıllı yazılımlar ile makinaların, 
başka makinalar ve insanlarla otonom olarak 
hem fabrika hem de bulut sistemi içinde 
etkileşimini ifade ediyor. Yaygın tartışmalara ve 
bunun yanı sıra bu sistemin destekçilerine göre, 
bu dönüşüm tıpkı 1. Sanayi Devrimi’nde olduğu 
gibi- ciddi toplumsal değişimlere neden olacak. 
Beyin ve kas gücünün birleşimi, buhar, elektrik 
ve otomasyonun başlangıcındaki kadar büyük 
bir devrim yaratacak.

Mühendislik Mesleğini Nasıl Etkileyecek? 
» Bu gelişim bazı gerçekçi ve şaşırtıcı 
değişikliklere de öncülük edebilir. Geleceğin 
veri güdümlü fabrikalarında, mühendisler 
sahada sorun çıkaran parçaların tespitini ve 
tasarımlardaki değişikliklerin giderlerini anlık 
“feedback”ler ile öğrenecekler. Böylelikle 
mevcut tasarımı geliştirebilecek ve üretim 
sürecini değiştirebilecekler.
» Fabrikadaki üretim makinaları ve lojistik 
araçlar, görev verme ve güzergâh işleri için 
otonom olarak birbiriyle iletişim kuracak ve 
beklenmedik bir sorun oluştuğunda yeni bir 
rota belirleyebilecek. Bulut tabanlı yapay 
zekâ, performansı en uygun hale getirmek için 
kullanılan parçaları ve işlemleri daimi olarak 
mukayese edecek. Bu sayede belki bir gün 
girişimciler ve mühendisler tamamıyla sanal 
fabrikalar kurabilir. Bu görüş, internetin ilk 
çıktığında yarattığı öncülük kadar inanılmaz 
ve belki de düşündüğümüzden daha yakın bir 
sürede gerçekleşecek.

Dijital İkizlere Doğru
İnternetin gelişimi masaüstü bilgisayarlar ve 

kurumsal ağların hazır olması sayesinde ilerledi. 
Şimdi benzer şekilde veri güdümlü üretim de 
buna benzer bir şekilde birçok önemli teknoloji 
(CFD, DMS, CPS, CAD/CAM, IoT, PLC, MES) 
sayesinde gelişmek üzere. Bu birbirinden soyut 

sistemler farklı veriler toplamakta. Veri tek bir 
bağımsız programla sürekli olarak akmakta 
ve yazılım paketleri tek bir sağlayıcıdan gelen 
verilerle dolmakta. 

Mühendislik tasarım programlarını düşünün. 
Çoğu bilgisayar destekli tasarım programı özel 
dosya formatlarına sahip ve CAD sistemleri ile 
farklı sağlayıcılara kolaylıkla bilgi paylaşıyor. 
Ayrıca simülasyon programlarına ve bilgisayar 
destekli üretim sistemlerine bilgi transferi 
yapıyor.

Ancak ne yazık ki veri paylaşımı konusu şu 
an için kusursuz olmaktan çok uzak. Dosyalar 
CAD sistemlerinden farklı sağlayıcılarla 
paylaşıldığında, mühendisler hala tasarım 
üzerindeki eksileri ya da yanlış konumlanmış 
yerleri düzeltmek zorundalar. Bunun nedeni 
CAD sistemlerinin verilerin sadece bazılarını 
paylaşması. Örneğin, parçayı verimli şekilde 
işlemeye yarayan önemli malzeme özelliklerini 
saklıyorlar ancak tasarım değişikliğinin, parçanın 
performansını nasıl etkileyeceğini anlayamıyor 
ya da analiz programlarını kullanmadan parçayı 
işleme zamanı bulamıyorlar.

GE Global Research’e bağlı Brilliant Factory’nin 
dijital üretim değişikliklerini yöneten imalat 
şefi Stephan Biller “Tüm bunlar veri güdümlü 
üretimde ‘tak ve üret dünyası’ için CAD veri 
paylaşımını çok karmaşık hale getiriyor.” 
diyor.  Biller kısaca şöyle özetliyor; ‘’Biz 
ürünleri CAD’de değiştirebilmeyi ve bu 
değişiklikleri otomatik olarak ürün ve 
fabrika simülasyonuna yaymak 
istiyoruz. Bu yöntemle tasarım 
değişiklik maliyeti, zaman 
ve malzeme 
hakkında 
anında geri 
dönüşler 
alacağız.” 
Biller ayrıca 
fabrika 
yazılımını alt 
basamaklardaki 
tedarikçi 
zinciri ve üst 

Mechanical Engineering Dergisi’nden çevirdiğimiz Endüstri 4.0 makalesi ile bu 
dönüşümün getireceği yenilikleri, mühendislerin bu dönüşümden nasıl etkileneceğini, 
akıllı makinaların sanayiye, üretime ve enerji verimliliğine sağlayacağı katkıyı inceledik.

Dijital Dönüşüm İle Birlikte Üretim Akıllanıyor!
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Manufacturing Smarts - Alan S. Brown 
Çeviri: Taşkın Ege Taşpınar

basamaklardaki müşteri servis bilgileriyle 
bağlamak istiyor. Türbinlerin ve satılan diğer 
birçok ürün için performans garantisi veren GE 
için bu gerçekten önemli.

GE tasarım geliştirmeye yardım etmesi ve 
bakım zamanı gelen ürünleri önceden belirlemek 
için dijital ikizi kullanmak istiyor. "Parçaları kimin 
yaptığını görebilir, çalışma şartlarının performansı 
nasıl etkilediğini anlayabilir ve ürünü geliştiririz. 
Ayrıca aynı veriler hizmetlerimiz için talepleri 
yönetmemize de yardımcı olabilir’’ diyor Biller.

Bu verilerin çoğu zaten üretim yürütme 
sistemlerinde (MES), ürün yaşam döngüsü (PLM) 
yazılımları ve kurumsal kaynak planlaması (ERP) 
sistemlerinde mevcut. Biller’in aktarmaya çalıştığı 
problem bu sistemlerin genellikle iyi şekilde 
bütünleşmiş olmaması. Onun hedefi bu bilgileri 
birbirine bağlamak. Bu yolla saha çalışması 
geri dönüşleri ile tasarımcılar, imalatçılar ve 
teknisyenler arasında nadiren paylaşılan verileri 
toplayabilir.

Nesnelerin İnterneti
Yazılımlar daha iyi iletişim kurdukça her yerde 

bulunan sensörler veri havuzuna daha fazla bilgi 
ekliyor. Endüstriyel nesnelerin interneti, bazıları 
-dağıtılmış zekâya- sahip ucuz sensörler ve 
kontrol elemanlarıyla tetikleniyor.

ABB, Emerson, GE, Honeywell, Mitsubishi, 
Siemens gibi birçok şirket hâlihazırda bu 
işi yapan kendi sistemlerini satıyor ancak 
programları kişiye özel ve masraflı.

Siemens PLM Software’da dijital girişim proje 
lideri olan Alastair Orchard yükselişte olan 
trende karşı çıkmıyor. “Nesnelerin internetini 
sahiplenmek zorundayız” diyor ve şöyle 
devam ediyor; “Müşterilerimizi pahalı ve hantal 
yöntemler ile üretim yapmaları için zorlayamayız. 

IoT’nin (nesnelerin interneti) veriyi hızlı, 
basit ve ucuz şekilde elde etmesini 
sürdürmek istiyoruz.”

Şirket birleşmeleri, satın alımlar ve 
küreselleşme Siemens gibi şirketlere 
farklı sağlayıcıların 

yazılım ve 
donanımlarını 
tek bir 
sistemde nasıl 

toplayacağını öğretti.
Dijital üretim uzmanı Lihui Wang diyor ki; 

“IoT’u mümkün kılacak ucuz sensörlerin hızla 
yaygınlaşması için hazırlar mı? Bu aygıtlar 
inanılmaz miktarda veri üretecek. Fabrikaların 
daha iyi çalışması için makina öğrenim 
algoritmaları daha fazla veriyi analiz ederken 
makinaların birbirleriyle daha akıcı etkileşim 
kurması inanılmaz miktarlarda veri üretimine 
neden olacak. Bütünleşik veri akıntısı kendi 
meydan okumasını oluşturuyor. Farklı türlerdeki 
verinin birleşmesinin zorluğunu çoğu kişinin 
idrak ettiğini düşünmüyorum. Sadece dijitlerden 
bahsediyor olsak bile, yüksek hacim, hız ve çeşitli 
ölçümlerle başa çıkmak zorundayız. Ve bazıları 
analiz etmeyi zor hale getiren konuşma, fotoğraf 
ve çizim gibi yapısız verilerden oluşuyor.”

Bununla beraber Bosch Rexroth’un otomasyon 
sistem mühendisi Buerger’a göre daha fazla 
sensör eklemek ve etkileştirmek, üstünde 
durmamız gereken bir konu.

IoT (nesnelerin interneti) yaygınlaştıkça, 
makinalar çevrelerine otonom olarak adapte 
olmak ve üretimi akıcı bir halde tutmak için 
birlikte çalışacaklar. Ayrıca benzer makinalar, 
dünyanın diğer yerlerindeki fabrikalarda bulunan 
verileri kullanarak öğrenme de yapabilecekler 
-tabii bunun için bulut sistemine güvenmek 
zorundalar.

Bulutun İçine Doğru
Alman imalatçılar, Sovyetler Birliği’nin 

çöküşünün ardından gelen fırsatı çok zaman 
geçmeden yakaladılar. Ucuz iş gücü avantajını 
kullanmak için doğu Avrupa ülkelerine fabrika 
kurmaya başladılar. Bu firmalar tasarım ve ticari 
sırlarını saklamak için sadık çalışanlarına her 
zaman güvendiler.

Bu bilgilerin sıkı bir şekilde kontrolünü sağlayıp 
idame ettirmek için, bu bilgileri merkezileştirilmiş 
veri havuzlarında depolamaya başladılar. Yerel 
mühendislere sadece ihtiyaçları olan belgelere 
erişim izni verdiler ve dijital kütüphanenin diğer 
kısımlarına ulaşmalarını yasakladılar.

Günümüzde veri güdümlü üretim yapan 
üreticiler hala fikri mülkiyetlerini saklamak 
istiyorlar fakat bunun yanında da üretim 
bölümünü idare etmek için merkezi verileri 
kullanmak da istiyorlar. En yeni güvenlik 
iyileştirmelerini ve en yeni bilgi teknoloji 
ekipmanlarını içeren merkezileştirilmiş bulut 
tabanlı yazılım bunu gerçekleştirmek için 
oldukça iyi bir çözüm.
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Veri Merkezli Üretim
Penn State Behrend’de profesör olmadan 

önce, 20 yıl üretimde çalışmış olan Ihab Ragai 
bu konu hakkında şunları diyor: “Büyük veri 
merkezleri oldukça etkili ve düşük maliyetliler. 
Şirketler kendi bünyelerinde bulunan veri 
merkezleri masrafları olmaksızın veri güdümlü 
üretim yapabilirler.”

Bunun başka bir avantajı da birçok fabrikanın 
benzer ekipmanlarına ait verileri tek bir yerde 
toplayabilmesi. Şirketlerin kalite testlerinin 
analizinde ya da yeni modeller keşfetmelerinde 
kullanılabilir ve bu da üretimin daha etkili 
olmasına olanak sağlar.  Ragai’ye göre; eğer 
bunu yaparlarsa parçaların kullanım ömürlerini 
öngörebilecek ve ekipmanlarının daha hızlı 
ya da uç sınırlarda çalışmasının kullanım 
ömrünü nasıl etkileyeceği konusunda yardım 
alabilecekleri bir veri tabanları olacak.

Gerçi şu an fabrikalar bulut sistemine 
tamamen güvenemiyor. Regai, deniz altında 
bulunan internet kablolarının koptuğu Mısır’daki 
bir basınçlı döküm imalathanesini ziyaret ettiğini 
hatırlatıyor. İnternet bağlantısını düzeltmeleri 
3 gün sürmüş: “Şimdi hayal edin; bu üretim 
hanede yapılan dökümlerin hepsinin çizimleri 
ana bir şirketten geliyor. Uydu bağlantısıyla 
iletişim kurmasalar fabrikayı durdurup ciddi 
zarar yaşayacaklardı.”

En Büyük Engel Güvenlik
Sweden’s Royal Institute of Technology’den 

Wang’a göre bulutun en büyük engeli 
güvenlik. Eğer fabrika mühendisleri kendilerini 
bulut tabanlı kontrol yazılımında güvende 
hissetmezlerse çizimleri almayı sonlandırır ya 
da her ihtimale karşı dosya yedeklemelerini 
indirirler. Bu tür davranışlar güvenlik sorununa 
neden oluyor.

Wang çözümler mümkün diye de ekliyor: 
“On yıl önce insanlar çevrimiçi bankacılık riskli 
diye düşünürken şimdi herkes kullanır duruma 
geldi. Aynı teknoloji bulut tabanlı üretimde 
özel verilerin korunmasına da uygulanabilir. 
Ama yine de şirketler yüzde yüz güvenliğin 
olmadığını anlamalılar. Biraz riski kabul etmek 
zorundalar. Bu riskten kaçınmak için çekirdek 
yazılımlarını fabrika içinde devam ettirebilirler.”

Kiralık Fabrikalar
Şüphesiz veri güdümlü üretim teknolojisi inşa 

ediliyor. Fırsatları kaçırmamak için engellere 
takılmamalıyız. Bu yüzden Bosch Rexroth, 
GE ve Siemens gibi şirketler verinin nasıl fark 
yarattığını göstermek için fabrikalar inşa etmeli.

Örneğin Siemens, bir Ortaçağ Alman şehri 
olan Amberg’de PLC’ler kullanarak otomatik 
endüstriyel makinaların bulunduğu bazı 
fabrikalar inşa etti. Amberg fabrikalarının 
performansı çok etkileyici, 6000 müşterinin 
herhangi birine sadece 24 saat içinde geri 
dönüş yapabiliyorlar ve bu 12 milyon PLC’den 
yalnızca 121’inde ( yüzde 0,001) arıza oluştu.

Bunun altında yatan neden ise Siemens’in 
veri ve simülasyon modellerini fabrikasında 
kullanma biçimi. Müşteri bir kez Siemens’ten 
PLC sipariş ettiğinde Amberg Elektronik 
Fabrikası’ndaki bilgisayar sistemi PLC için özel 
bir üretim kodu atıyor ve PLC’nin yapması 
gereken manuel ve otomatik işlemleri 
tanımlayıp sanal bir modelini yaratıyor. 
Eğer ürünler benzer parçalar ile birlikte 
gruplandırılabilirse alınan sipariş, diğer 
siparişlerle sistem tarafından daha hızlı işlemler 
için karşılaştırılıyor. Boş olan makinaların 
zamanlaması planlanıyor ve bir çalışma 
alanında bulunan otomatik taşıyıcılar başka bir 
alana iletiliyor.

Veri Güdümlü Fabrikalar Gelişecek
Tüm iletişim insan müdahalesi olmaksızın 

makinaların arasında gerçekleşiyor. Sadece 
bir sorun oluşursa insanlara bilgilendirme 
yapılıyor. Amberg’te her gün akıllı otomasyon 
ve aracılar arasında 50 milyon iletişimin 
gerçekleşmekte olduğunu da belirtelim.

Gelecekte veri güdümlü iletişim fabrikaları, 
daha uyarlanabilir ve daha otonom hale 
getirilecek. Tıpkı App’ler -yani mobil 
uygulamalar- ve internet iletişiminin akıllı 
telefonların gelişimini desteklemesi gibi, veri 
güdümlü fabrikalar da yeni yollarla gelişecek.

University of Bath’te tasarım mühendisliği 
profesörü olan Dirk Schaefer’in geleceğe 
yönelik düşüncesi, birbirleriyle sıkı şekilde 
bağlanmış fabrikaların, hizmet olarak makina 
zamanını satabilecek olmaları. Firmaların talebi 
karşılamak için daha fazla veri çıktısına ihtiyacı 
olacak.

Nihayetinde küresel üretim ağları ortaya 
çıkacak ve şirketler ve hatta bireyler tıpkı araba 
ya da otel kiralama gibi çevrimiçi olarak makina 
zamanı kiralayabilecek. Bu çığır açan buluşlar 
ve icatlar için tümüyle yeni bir yöntem olacak.

Günümüzde bireysel fabrikalar her gün 50 
milyon dijital iletişim yapıyor. Bu iletişimlerin 
neye öncülük edeceğini kim bilebilir?

ASME-Mechanical Engineering Magazine’den 
Çevrilmiştir. 



11 Eylül 2017 
Pazartesi günü 
MMO İstanbul Şube 
Asansör Avan Proje 
Hazırlama Mühendis 
Yetkilendirme Kursu  
2 gün sürdü. Eğitime 
23 kişi katıldı.

16 Eylül 2017 
Cumartesi günü 
MMO İstanbul 
Şube Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mezun 
Buluşması etkinliği 
yapıldı. Etkinliğe 30 
kişi katıldı.

13 Eylül 2017 
Çarşamba günü 
Avrupa Yakası Eğitim 
Merkezi / Bakırköy 
Kirkor Yalçın 
Belgeseli Galası 
yapıldı. Etkinliğe 30 
kişi katıldı.

30 Eylül 2017 
Cumartesi günü 
MMO İstanbul Şube 
Şişli Temsilcilik'te 
Excel Başlangıç ve 
Orta Seviye konulu 
seminer 2 gün sürdü. 
Seminere 10 kişi 
katıldı.

23 Eylül 2017 
Cumartesi günü 
MMO İstanbul Şube 
Kartal Temsilcilik'te 
Kaynak Yöntemleri 
ve Hataları konulu 
seminer yapıldı. 
Seminere 9 kişi 
katıldı.

15 Eylül 2017 
Cuma günü MMO 
İstanbul Şube 
Asansör Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 
3 gün sürdü. Eğitime 
16 kişi katıldı.

15 Eylül 2017 Cuma 
günü MMO İstanbul 
Şube Şişli Temsilcilik 
ve Kadıköy 
Temsilcilik Boğaz'da 
Tekne Turu Etkinliği 
yapıldı. Etkinliğe 170 
kişi katıldı.

27 Eylül 2017 
Çarşamba günü 
MMO İstanbul 
Şube Beylikdüzü 
Temsilcilik - 
Meslekte 5. 10. 15. ve 
20. Onur Yılı Etkinliği 
konulu etkinlik 
yapıldı. Etkinliğe 90 
kişi katıldı.

11 Eylül 2017 
Pazartesi günü 
Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi / 
Kadıköy Asansör 
Yönetmelik 
Değişikliği konulu 
söyleşi yapıldı. 
Söyleşiye 25 kişi 
katıldı.

30 Eylül 2017 
Cumartesi günü 
MMO İstanbul 
Şube Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mezun 
Buluşması etkinliği 
yapıldı. Etkinliğe 70 
kişi katıldı.

25 Eylül 2017 
Pazartesi günü 
MMO Ümraniye 
Temsilcilik'te Pompa 
Teknolojilerinde 
Yenilikler ve Enerji 
Verimliliği konulu 
söyleşi yapıldı. 
Söyleşiye 15 kişi 
katıldı.

25 Eylül 2017 
Pazartesi Avrupa 
Yakası Eğitim 
Merkezi / 
Bakırköy'de Gazlı 
Söndürme Sistemleri 
konulu söyleşi 
yapıldı. Söyleşiye 9 
kişi katıldı.

20 Eylül 2017 
Çarşamba günü MMO 
İstanbul Şube Kartal/
Tuzla Temsilcilik - 
Meslekte 5. 10. 15. ve 
20. Onur Yılı Etkinliği 
konulu etkinlik 
yapıldı. Etkinliğe 100 
kişi katıldı.

14 Eylül 2017 
Perşembe günü 
Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi / 
Kadıköy Endüstriyel 
ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü konulu 
eğitim 4 gün sürdü. 
Eğitime 14 kişi katıldı.

29 Eylül 2017 
Cuma günü MMO 
İstanbul Şube 
Bakırköy/Başakşehir 
Temsilcilik - 
Meslekte 5. 10. 15. ve 
20. Onur Yılı Etkinliği 
konulu etkinlik 
yapıldı. Etkinliğe 100 
kişi katıldı.

18 Eylül 2017 
Pazartesi günü 
Avrupa Yakası Eğitim 
Merkezi / Bakırköy 
Yangın Pompa 
Seçimleri ve Yangın 
Tesisatı Ekipmanları 
konulu söyleşi 
yapıldı. Söyleşiye 14 
kişi katıldı.

15 Eylül 2017 Cuma 
günü Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi / 
Kadıköy Gökçeada 
Gezisi yapıldı. 
Etkinliğe 30 kişi 
katıldı.

7 Eylül 2017 Perşembe 
günü MMO İstanbul 
Şube Asansör 
Periyodik Kontrol 
Muayene Elemanı 
Kursu  7 gün sürdü. 
Eğitime 27 kişi katıldı.

30 Eylül 2017 
Cumartesi günü 
Anadolu Yakası Eğitim 
Merkezi / Kadıköy ISO 
22301 İş Sürekliliği 
Yönetim Sistemi 
Bilgilendirme konulu 
seminer yapıldı. 
Seminere 10 kişi 
katıldı.

30 Eylül 2017 
Cumartesi günü 
Avrupa Yakası Eğitim 
Merkezi / Bakırköy 
İş Kazalarının 
Araştırılması 
Teknikleri ve Analizi 
konulu seminer 
yapıldı. Seminere 5 
kişi katıldı.

Eğitim

Eylül'de Neler Yaptık!

Sosyal

Seminer

Söyleşi

Etkinlik

23 Eylül 2017 
Cumartesi günü 
MMO İstanbul Şube 
Revip MEP Eğitimi 7 
gün sürdü. Eğitime 
19 kişi katıldı.

15 Eylül 2017 Cuma 
günü MMO İstanbul 
Şube Şantiye Şefliği 
konulu eğitim 3 gün 
sürdü. Eğitime 21 kişi 
katıldı.

30 Eylül 2017 
Cumartesi günü 
Avrupa Yakası Eğitim 
Merkezi / Bakırköy 
Yangın Algılama 
ve İhbar Sitemleri 
konulu seminer 
yapıldı. Seminere 10 
kişi katıldı.

23 Eylül 2017 
Cumartesi günü 
MMO İstanbul Şube 
ISO 10002 Müşteri 
Şikayetleri Yönetimi 
Sistemi Bilgilendirme 
ve İçtetkik konulu 
seminer 2 gün sürdü. 
Seminere 12 kişi 
katıldı.

16 Eylül 2017 
Cumartesi günü 
Avrupa Yakası 
Eğitim Merkezi / 
Bakırköy Duman 
Kontrol Sistemleri ve 
Basınçlama konulu 
seminer yapıldı. 
Seminere 4 kişi 
katıldı.

18 Eylül 2017 
Pazartesi günü 
MMO İstanbul 
Şube Mekanik 
Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 
7 gün sürdü. Eğitime 
18 kişi katıldı.

28 Eylül 2017 
Perşembe günü 
Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi / 
Kadıköy Doğalgaz 
İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 
konulu eğitim 4 gün 
sürdü. Eğitime 21 kişi 
katıldı.

29 Eylül 2017 Cuma 
günü Avrupa Yakası 
Eğitim Merkezi / 
Bakırköy LPG Otogaz 
İstasyonları Sorumlu 
Müdür Eğitimi 3 gün 
sürdü.Eğitime 12 kişi 
katıldı.

17
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Biraz kendinizden 
bahsedebilir misiniz? 
Oda’daki görev ve 
çalışmalarınız nelerdir?

1979 yılında İstanbul 
Devlet Mimar Mühendis 
Akademisi’nin Makina 
Mühendisliği bölümünden 
mezun oldum. 1981’de Yıldız 
Teknik Üniversitesi Enerji 
Makinaları dalında yüksek 
lisansımı bitirdim. 1980-
83 yılları arasında ise yarı 
zamanlı öğretim görevlisi 
olarak Edirne DMMA’da görev 
yaptım. 1982-86 yıllarında 
YTÜ’de araştırma görevlisi 
olarak çalışırken 1984 yılında 

doktora yeterlilik 
sınavını 

kazandım. 
2003-04 
yılında 
yine 
YTÜ’de 
yarı 
zamanlı 
öğretim 

görevlisi olarak çalıştım. Daha 
sonraki dönemlerde ise özel 
firmalarda saha mühendisliği 
ve genel müdürlük 
görevlerinde bulundum. 
2003-17 yılları arasında 
çeşitli firmalara ihtisas 
alanımla ilgili danışmanlık 
hizmetleri verdim. İş 
hayatım boyunca ülkemizin 
değişik yerlerinde yüzlerce 
tesisin projelendirilmesi ve 
kuruluşunda görev aldım. 

TMMOB ile ilk temasınız 
nasıl gerçekleşti, Oda görev 
ve süreçleriniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

TMMOB ile öğrencilik 
yıllarımda tanıştım ve 1976-
79 yıllarında düzenlenen 
mitinglerde ve etkinliklerde 
TMMOB saflarında yer aldım. 
O dönemlerde TMMOB’da 
efsane başkan Teoman 
Öztürk vardı. 1979’da mezun 
oldum ve oda kaydımı 1980 
yılında yaptım. Bundan 
sonraki her dönemde MMO 

Genel Kurul Delegesi 
oldum. TMMOB 

delegesi olabilmem 
için meslekte 10 yıl 

şartını 1989 yılında 
yerine getirince, 
bu yıldan 

itibaren de her dönem 
TMMOB Genel Kurul Delegesi 
seçildim.

 Oda kurullarındaki 
süreçlerim şu şekildedir:

1986-87 yılları arası 17. 
Dönem MMO İstanbul Şube 17. 
Dönem Y.K. Üyeliği,

1998-2000 yılları arası 
TMMOB 35. Dönem 
Denetleme Kurulu Üyeliği, 

2002-03 yılları arası MMO 
İstanbul Şube 25. dönem Y.K. 
Yedek Üyeliği,

2004-05 yılları arası MMO 
İstanbul Şube 26. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanlığı, 

2006-07 yılları arası MMO 
İstanbul Şube 27. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanlığı, 

2008-10 yılları arası TMMOB 
42. Dönem Yüksek Onur 
Kurulu üyeliği, 

2010 yılında MMO İstanbul 
Şube 29. Dönem Genel Kurul 
Divan Başkanlığı, 

2012 yılında MMO İstanbul 
Şube 30. Dönem Genel Kurul 
Divan Başkanlığı, 

17 Mart 2012 TMMOB 2. 
Demokrasi Kurultayı Divan 
Başkanlığı, 

18 Ocak 2014 MMO İstanbul 
Şube 31. Dönem Genel Kurul 
Divan Başkanlığı, 

2012-14 TMMOB Y.K. MMO 
Temsilciliği, 2014-16 yılları arası 
TMMOB Y.K. MMO Temsilciliği 
ve 2016-18 yılları arası 
TMMOB Y.K. MMO Temsilciliği 
görevlerinde bulundum.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB’a 
bağlı birçok alanda görev alan Tevfik Peker ile MMO İstanbul 
Şube’nin ilk dönemden bugüne faaliyetlerini konuştuk.

Oda’ya Harcadığım Her Saniye 
Benim Mutluluğumdur!



19

26 ve 27. Dönem MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak MMO’nun o 
dönemden bu döneme faaliyetlerini kısaca 
değerlendirebilir misiniz?

Odamız mesleki demokratik kitle 
örgütüdür, bundan dolayı meslek ve 
meslektaşlarımızın sorunlarının yanı sıra, 
ülkemize, kentimize, toplumumuza ve çevreye 
karşı da sorumluluklarımız vardı. 26. Dönem’de 
Şubemizin ülke gündemine taşıdığı bebek 
ölümleri ile birlikte Şubemizin önderliğinde; 
hastanelerimizin ameliyathaneleri, yoğun bakım 
üniteleri, karantina odaları ve bunların mekanik 
tesisatları ile hijyen koşulları tartışmaya açıldı.

Konu ile ilgili yaptığımız çalışmalar 
sonucunda tüm hastane yönetimleri kendi 
sistemlerini gözden geçirdi. Yine bu dönemde 
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde ortaya çıkan 
253 adet sahte proje olayı ve Dolmabahçe’deki 
G-Mall sinemasında çıkan yangın ile birlikte, 
mesleki denetimden geçmeyen kaçak 
projeler bir kez daha gündeme geldi ve bu 
projelere onay veren yerel yönetimlerin yanlış 
uygulamaları ortaya çıktı. Şubemizce savcılıklara 
suç duyurusunda bulunuldu. Bu somut olaylar 
sonucunda yerel yönetimler, projelerini büyük 
bir oranda (%99’a yakın kısmını) Şubemizin 
mesleki denetiminden geçirdi. Bu dönemin en 
önemli çalışmalarından biri, otomobillerin LPG 
dönüşümlerinin kamusal denetiminin Odamız 
tarafından yapılmasıdır -ki bu hak Odamızın 
verdiği mücadele ile kazanılmıştır-. 2004 
yılından sonra Odamızın denetiminden geçen 
hiçbir LPG’li araç yanmamış veya patlamamıştır.

27. Dönem’de, Şube binamızın bodrum 
katı, zemin katı ve birinci katını satın alarak 
üyelerimizin ve meslektaşlarımızın hizmetine 
sunduk. Yine bu dönem üyelerimize daha iyi 
hizmet verebilmek amacıyla Beylikdüzü ve 
Perpa Mesleki Denetim Bürolarımızı açtık. Bu 
dönemde görsel ve yazılı basında yaklaşık 
30.000 kez görünerek kırılması zor bir rekora 
da imza attık. 27.Dönem’de yaşadığımız diğer 
önemli olaylara gelince,

Bu dönemler içinde
unutamadığınız bir anınız var mı?  

Meslektaşlarımıza iş olanağı yaratmak yerine, 
mevcut çalışma alanlarını yabancı mühendislere 
açmak için çabalayan iktidara karşı ücretli ve 
işsiz üyelerimizin hakları için 14 Ekim 2006’da 
yağmurlu bir günde TMMOB mitingi için Ankara 
Sıhhiye’de buluştuk. 15 bin mühendis, mimar ve 
şehir plancısı olarak mesleğimize ve onurumuza 

sahip çıkmak; yaptığımız fabrikaların, yolların, 
demiryollarının, kurduğumuz sanayi tesislerinin 
ve kentlerin sahipsiz olmadığını göstermek ve 
satılık bir ülke ve halk olmadığımızı haykırmak 
için sokaklara dökülmüştük. Bu mitingi hiç 
unutamam. 14 Ekim 2006 TMMOB tarihinin en 
kitlesel katılımlı mitingiydi…

Şu anki Yönetim Kurulu’na nasıl bir
yol haritası önerirsiniz? Sizce Oda
hangi faaliyetler üzerine yoğunlaşmalı?

TMMOB ve ona bağlı Odaları ülkemizin 
yeraltı ve yerüstü kaynaklarının talanı, 
mesleğimizin yok edilmeye çalışılması ve 
meslektaşlarımızın sömürülerek apolitik hale 
getirilmesine karşı 1954’ten beri ülkemizin, 
halkımızın ve mesleğimizin faydasına olmayan 
işleyişlerin hep karşısında olmuştur. Oda Genel 
Kurulumuz’da 1996’da oy birliği ile kabul gören 
Oda anlayış, işleyiş ve ilkeleri dün dolduğu 
gibi bugün de bize yol haritası olacaktır. Bu 
uğurda, Odamıza emeğini koyan üyelerimiz ile 
yönetim kurullarında yer almış ve yer alacak 
her meslektaşım benim onurumdur. Bunun 
dışında aciliyeti olduğunu düşündüğüm bir 
diğer konu deprem meselesidir. Özellikle 
İstanbul'da ve ülkemizin diğer bölgelerinde 
mühendis eli değmemiş, hiç bir denetimden 
geçmemiş binlerce bina bulunmaktadır. 
Yerel yönetimlerce yapı süreçlerinde yapılan 
projelerin, Odalardan geçirilmesinin zorunlu 
kılınmamasından dolayı sahte projelerin, 
sahte mühendis ve mimarların türemesine 
yol açtığı bilinen bir gerçeklik. Ancak bu 
sahteciliklerin önlenmesi için yerel yönetimlerin 
Odalar ile tam ve kesin bir işbirliğine girmesi, 
yönetmelikler gereği zaten yapmak zorunda 
oldukları görevleri yaparak tüm bina ve tesis 
projelerini yapan mühendislerin Odalardan Sicil 
Durum Belgesi almasını sağlamaları kamusal 
bir gerekliliktir. Binaların ve tesislerin her türlü 
güvenilirliği, yapımları, işletilmeleri, mutlaka 
uzman ve tarafsız kurumlarca verilecek denetim 
raporları ile mümkün olabilir. Bu konuda 
TMMOB’nin ilgili Odaları toplumun ve ülkemizin 
çıkarlarını gözeten, uzman ve adil bir kamusal 
denetim kurumu olarak işlerini sürdürmelidir.
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Meslekte Onur Yılı Etkinlerimiz Başladı!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından her yıl düzenlenen
‘’Meslekte Onur Yılı Etkinlikleri’’ Kartal, Beylikdüzü ve Bakırköy’de startını verdi. 

Mühendislik mesleğinde 5, 10, 15 ve 20. 
yılını dolduran üyeleri onurlandırmak için 

yapılan etkinliklerin ilki 20 Eylül’de İstanbul 
Şube Kartal Temsilcilik tarafından Bülent 
Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Onur Yılı Etkinlikleri’nin ikincisi 27 Eylül 
İstanbul Şube Beylikdüzü Temsilcilik 
tarafından temsilcilik binasında yapıldı. Eylül 
ayının son Onur Yılı Etkinliği ise İstanbul Şube 
Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy’de 
29 Eylül tarihinde tamamlandı.

Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanları 
tarafından yapılan açılış konuşmalarının 
ardından söz alan MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç ve MMO 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
İbrahim M. Tataroğlu üyeleri Oda ve mesleğe 
verdikleri emeklerden dolayı kutlayan 
teşekkür konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Sizleri Omuz Omuza Olmaya Davet Ediyorum
MMO İstanbul ŞubeYönetim Kurulu 

Battal Kılıç, üyeleri selamlayarak başladığı 
konuşmasında Oda’nın önümüzdeki dönem 
çalışmaları hakkında bilgiler vererek, 
‘’Etkinliğimize katılan tüm üyelerimize 
teşekkür ederim, birlikte üretip, birlikte 
yönetmeye önümüzdeki dönem de devam 
edeceğiz. İki yıllık bir dönemi geride 
bırakıyoruz. Bu iki yıllık süreçte, sizlerle birlikte 
ve sizlerin de isteğiyle Odamıza pek çok 
yenilik getirdik. Bu dönemde biri uygulamalı 
olmak üzere üç eğitim merkezimiz, Makina 
Mobil, Makina TV, Online Proje Denetimi 
gibi uygulamaları hayata geçirmemiz; MİEM 
eğitimleri, seminerler, paneller, kongre ve 
sempozyumlarla üyelerimizin bilgi birikimlerini 
artırma çalışmalarımız mesleğimize verdiğimiz 
önemin en büyük göstergeleridir. Bu 
çalışmalarımızı 12-13 Ocak’ta yapılacak olan 
Genel Kurul Seçimleri ile taçlandıracağız’’ 
ifadelerini kullandı. Kılıç tüm 12-13 Ocak’ta 
omuz omuza olmaya davet etti.

Kartal Temsilcilik
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Bülten Ekidir

Eğitim Seferberliğimiz Sürüyor, Sürecek!
Etkinliklerde Battal Kılıç’ın konuşmasının 

ardından söz alan MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. 
Tataroğlu, mesleğinde 5.10.15. ve 20.yılını 
doldurmuş üyeleri kutlayarak etkinliğe katılan 
meslektaşlarını mühendislik mesleğinin 
gelişimi için başlatmış oldukları eğitim 
seferberliğine davet etti. Tataroğlu; ‘’Eğitimin 
itibarsızlaştırıldığı böylesine bir dönemde 
mesleğinde uzmanlaşmak isteyen üyeler için 
Oda’nın çok önemli bir yerde durduğunun 
altına çizerek, ‘’Amacımız Odamızı, 

üyelerimizle birlikte onların, ülkemizin ve 
mesleğimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillendirmek. Ancak bu şekilde geleceğe 
çok güzel bir meslek odası bırakabiliriz’’ 
şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından meslekte 5.10.15. 
ve 20.yılını doldurmuş olan üyelere, Şube 
Yönetim Kurulu ve Temsilcilik Yürütme 
Kurulu üyeleri tarafından onur belgeleri 
takdim edildi. Kartal, Bakırköy, ve Beylikdüzü 
Temsilcilikleri tarafından düzenlenen 
Meslekte Onur Yılı Etkinlikleri kokteylin 
ardından sona erdi.

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

Beylikdüzü Temsilcilik
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Dönüşen MMO ve
Dönüşen Mühendislik
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. 
Tataroğlu; dijital dönüşümle birlikte tüm meslektaşlarını meslek odalarına sahip 
çıkmaya, mühendislik mesleği ve ülkemizi hak ettiği yerlere çıkarmaya davet etti.

Günümüzde mühendisler meslek 
alanlarımızı değiştiren dönüştürücü 

teknolojileri etkin bir şekilde kullanmak 
durumundadır. Bu durumun şüphesiz en 
önemli etkeni de dijital teknolojilerle birlikte 
değişen ve dönüşen bir zaman diliminin 
içinden geçiyor olmamızdır. Son 20 yılda tüm 
alışkanlıklarımız; nasıl araba kullandığımızdan, 
uçakların nasıl kullanıldığına ve hatta 
nasıl alışveriş yaptığımıza kadar dramatik 
bir şekilde değişti. Bu hızlı değişimin en 
önemli aktör ve envanterlerini ise artık 
her yerde bulunan sensörler, büyük veri 
olarak adlandırabileceğimiz veri depolama 
çözümleri ve yapay zekâ olarak sıralayabiliriz. 
Makina Mühendisleri Odası olarak, 
geleneksel olarak tariflediğimiz meslek 
alanlarımızı şekillendirmek ve bu teknolojileri 
tasarlayan ve kullanan mühendisler olarak 
var olmak adına ülkemiz gerçeklerinin de 
sınırlarını aşarak değiştirmek ve dönüştürmek 
durumundayız.

Dijital Dönüşüm Hızı
Her daim toplumsal değişimlerin aracı 

olmuş ve hayatın yönünü değiştirmiş olan 
üretim alanında bu değişim hızını görmek 
pekâlâ mümkün. Bundan 238 yıl önce 
kas gücünün yerini buhar ve su gücü ile 
değiştirmesi ilk endüstriyel devrime bağlıdır 
ve akabinde gelişen toplumsal dönüşüm iki 
taraflı bir kırılmaya yol açmıştır. Üretimin 
toplumsallaşması ve toplam değer 
üzerinden yeni bir hayatın oluşturulması 
ve serbest piyasa ekonomisi olarak da 
adlandırabileceğimiz iki farklı deneyim 
yaklaşık 70 yıl boyunca var olagelmişti.

Bu süre zarfında ikinci endüstriyel devrim 
olarak da adlandırılan dönem ise seri üretim 
ve elektriğin üretimde yerleşmesiyle otomotiv 
ve diğer ürünlerin ortalama kullanıcıya hızlı 
ulaşmasını sağlamıştır. Üçüncü aşamada 
otomasyon ve kontrol sistemleri aracılığıyla 

da çok karmaşık olan üretim süreçleri, insan 
kontrolünden uzaklaşırken sürdürülebilir 
ürün kalitesini de artırmıştır. Genel kanının 
ve düşüncenin aksine bu durum insanların 
çalışma saatlerini kısaltmamış, 2000’lerde 
ifade edilen enformasyon dönemiyle bitlikte 
insanların çalışma saatleri artmış özellikle 
mühendisler esnek üretim ve çalışma saatleri 
kisvesinden uzun ve yorucu süreçlerin 
yönetiminde sorumluluk üstlenen bir hale 
gelmiştir.

Peki, Mühendislik Nereye Gidiyor?
Kimilerinin 4. Sanayi Devrimi 

veya Nesnelerin İnterneti 
olarak da adlandırdığı bu 
aşamada ise ortaya 
çıkan en belirleyici 
özellik; ürünlerin 
tasarımından, 
üretim süreçlerine 
oradan da son 
mamul haline 
geldiği aşamaya 
kadar dijital veri 
ve bilgi akışının 
tanımlanması 
ve doğrudan 
içinde olmasıdır. 
Akıllı makinalar 
ve cihazlar 
aracılığıyla bu 
bilgiler işleniyor 
ve analiz ediliyor, 
bu durum üretim 
kapasitesini 
artırırken, 
sürdürülebilirliği 
ve tekrarlanabilir 
kaliteyi ciddi anlamda 
yükseltiyor. Bu cihazlar 
kendilerini de yapay 
zekâ algoritmaları ile 



yönlendirmeye başlarken 
mantıklı karar verme 
süreçlerini kullanan robotlar 
üretimde kullanılmaya 
başlandı. Peki, burada asıl 
sorulması gereken soru şu: 
mühendislik nereye gidiyor, 
mesleğimizi bekleyen 
gelecek nedir gibi; gelişkin 
bir gelecek perspektifiyle 
bakarak çözümler 
ve cevaplar üretmek 
görevimizdir.

Yalnızca üretim alanıyla 
sınırlı kalmayan ve benzer 
değişiklikler içeren bu 
durum, ekonomileri ve 
meslek alanlarını yeniden 
ele almak konusunda 
olanaklar ve zorunluluklar 
doğuruyor. Mühendisler 
CAD çizimlerini analiz etmek 
ve değerlendirmek için 
yapay zekâ algoritmalarını 

kullanırken, medikal 
değerlerimiz 

telefonlarımız 
aracılığıyla 

takip 
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ediliyor. Ayrıca 
insanlarla birlikte 
çalışan robotlar 
üretimde yerlerini 
almaya başladı bile.

Meslektaşlarımızı
Geleceğe Taşıyoruz

MMO İstanbul 
Şubesi olarak; 
algılama, 
kontrol ve 
veri analizinin 
sanal evreninin, 
makina ve mekanik 
sistemlerin fiziksel 
dünyasının birleştiği 
yere dâhil olmaya çalışıyor 
ve bu doğrultuda üyelerimizi 
desteklemek ve geliştirmek 
için çalışmalar yapıyoruz. 
Bunun en önemli örneğini 
geçtiğimiz Makina Bülten 
Eylül sayısında da vermeye 
çalışmıştık. Tuzla’da 
bulunan Uygulamalı 
Eğitim Merkezimiz, 
Anadolu ve Avrupa Yakası 
Eğitim Merkezlerimiz, 
açılması planlanan ve 
kiralama sözleşmesi 
Eylül 2017’de imzalanan 
İkitelli Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’nin ana odağında 
meslektaşların mesleki 
niteliklerini artırmak ve 
meslektaşlarını geleceğe 
taşımak bulunuyor.

Mesleğimizi Hak Ettiği 
Yere Taşıyacağız

MMO İstanbul Şubesi 
olarak meslektaşlarımızı 
her zaman yaptığımız 
gibi; eğitimler, 
webinarlar, panel, söyleşi 
ve sempozyumlar 

aracılığıyla 
desteklemeye 
devam 
edeceğiz. 

Bunu yaparken Atölye 
Eğitimleri, Uzaktan 
Destekleyici Eğitim içerikleri 
ve Uygulamalı Eğitimleri 
Mesleki Eğitim Sistemi 
Yönetimi ile modüler hale 
getireceğiz. Bu konuda 
Makina Portal, Makina TV ve 
Makina Mobil uygulama gibi 
araçları sürekli geliştirerek 
bulut teknolojiler aracılığıyla 
yaygın olarak üyelerimizin 
kullanımında tutmaya 
çalışacağız. Ülkemizin 
şartlarından ve konuya 
yaklaşımından bağımsız 
olamayacak olan bu 
çalışmalar için üyelerimizin 
desteği ve sürece 
dâhil olması en önemli 
görevlerden sayılabilir. 
28 bini aşkın üyemiz ve 
4 bine yaklaşan öğrenci 
üyemizle birlikte, örgütlü 
bir mühendislik toplamının 
ülkemizin kaderini 
değiştireceğine inanıyoruz. 
Birlikte Üretme, Karar Alma 
ve Yönetme ilkeleriyle 

faaliyet yürüten 
meslek odamıza 
sahip çıkmanın, 
mesleğimizi ve 
ülkemizi hak ettiği 

yerlere çıkarmanın 
çağrısı ve zamanıdır.

İbrahim M. Tataroğlu
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2017 Öğrenci Üye Kampı’ndan Değerlendirmeler…

‘’Birlikte Ürettik, Birlikte Tartıştık, 
Birlikte Yönettik’’

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Öğrenci 
Üye Kampı 2017, 7-14 Eylül tarihlerinde 

İzmir Aliağa’da gerçekleştirildi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Oda Yönetim Başkanı Ali Ekber Çakar, 
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus 
Yener, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Bedri 
Tekin, Şayende Yılmaz, Haydar Dirik kamp 

programı kapsamında, açılışta ve oturumlarda 
konuşmacı olarak yer aldılar.

Kamp yaşamında birçok iş öğrenci üyeler 
tarafından ortaklaşa yapıldı. Her gün 07.30`da 
güne uyanış, sabah sporu ve yüzme ile 
başlayıp, 09.30`daki kahvaltının ardından 
saat 10.30`da başlayan, önceden belirlenmiş 
konulardaki programlarla sürdü. 

Muhteşem Bir Kamp Süreci Geçirdik
MMO Öğrenci Üye Komisyonu - Sevim Ayhan:

 2017 MMO yaz kampında Türkiye’nin çeşitli 
şehirlerinden gelen öğrenci arkadaşlarımızla 
birlik ve beraberlik içinde muhteşem bir kamp 
süreci geçirdik. Oda kültürü ve toplumcu 
mühendisliğin kavranması için yapılan tanışma 
etkinliklerinde hayal gücümüzü 
genişleten birlikte üretmeye dayalı bir 
işleyiş vardı. Söyleşi ve seminerlerle 
birlikte bizim sadece teknik bilgiler 
öğrenen mühendisler olmamamız 
gerektiği, bunun yanında topluma 
duyarlı mühendis adayları olmamız 
yönünde dikkat çekici gündem 

başlıklarını tartışma 

fırsatı yakaladık. Akşam yemeklerinden sonra 
kendi aramızda ufak forumlar düzenleyerek 
yaşadığımız problemleri anlatarak bunlara 
ilişkin çözüm önerilerimizi tartışma fırsatımız 
oldu. Aslında nerede yaşarsak yaşayalım 
problemlerimizi ancak ‘’biz’’ olursak çözebiliriz 
ve üstesinden gelebiliriz.  Düzenlenen kamp 
turnuvaları tatlı bir rekabet eşliğinde gerçekleşti. 

Öğrenci üyeler tarafından 

Öğrenciler ve kampın organizasyonunda yer alan 
görevliler kamp sürecini şu şekilde değerlendirdiler:
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[benim de içinde bulunduğum] günlük kamp 
gazetesi hazırlandı ve mizahi bir dille ‘KAMP 
GAZETE’sini de çıkarmış olduk. Veda gecesi ise 
kimsenin bitmesini istemediği bir rüya tadında, 
önce danslarla gecenin ilerleyen saatlerinde 
ise hoş sohbetler eşliğinde geçti. Tüm MMO 
örgütlülüğüne bizlere bu imkanı tanıdıkları için 
teşekkür ederim.

Hep Beraber Hareket Etmenin Önemini Kavradık! 
MMO Öğrenci Üye Komisyonu -  Baransel Eren: 

İlk defa bu sene MMO’nun öğrenci üye kampına 
katılma fırsatı buldum. Bu sayede Oda hakkında 
daha fazla bilgi edindim. Kamp süresince birçok 
yeni arkadaşla tanışma fırsatı yakalayarak 
hepsinden farklı şeyler öğrendim. Kamp dahilinde 
bize sunulan söyleşilerde hem mesleki anlamda 
yeni fikirler edinip hem de ülke gündemi üzerine 
konuşmalar yaptık. Kamp dahilindeki atölyelerde 
hem eğlendik hem de beraber hareket etmenin 
önemini kavramış olduk. Bu yönüyle de MMO’nun 
bize her anlamda kendimize bir şeyler katacak 
etkinliklere ev sahipliği yaptığını deneyimlemiş 
oldum. 2017 Öğrenci üye kampı benim için farklı 
ve güzel bir deneyim oldu. Teşekkür ederim

MMO Örgütlülüğünü Kavradığımız Bir Kamptı
MMO Öğrenci Üye Komisyonu - 
Metehan Duman

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 
gelen öğrenci arkadaşlarımızla 
birlik, beraberlik içinde 7 
günümüz geçti. Kampın ilk günü 
kamp görevlileriyle tanışıp 

odalarımıza yerleştik. Farklı şubelerden 
öğrencilerin karışık yerleştirilmesi kampta 
kaynaşmanın ilk adımıydı. MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın açılış 
konuşmasını yapmasıyla kamp boyunca birçok 
kez gerçekleştirilen teknik ve sosyal söyleşiler 
başlamış oldu. Yapılan sosyal etkinlikler, spor 
faaliyetleri ve tanışma atölyesi kaynaşmayı 
arttırdı. Kamp alanında farklı şubelerden 
arkadaşlarla konuşma imkânı bulduk. Kamp 
alanında etkinliklerden kalan sürelerde tartıştık 
ve sorunlarımızı konuştuk. Birçok kez İstanbul 
Şube’den görevli arkadaşlarımızla kamp 
değerlendirmesi yapıp kampı daha verimli nasıl 
geçirebiliriz konusu üzerine konuştuk. MMO 
örgütlülüğünün ve barış içinde yaşamanın 
önemini kavradığımız bir kamp süreci geçirdik.

Birlikte Tartıştık, Birlikte Ürettik!
MMO Öğrenci Üye Kampı Teknik Görevlisi - Ebru 
Elif Şirin:

Öğrenci üyeliğim sırasında katılamadığım 
kampa teknik görevli olarak katılma fırsatı 
buldum. Türkiye’nin her yerinden insanlarla 7 gün 
geçirip onları tanıma fırsatı bulduğum için çok 
mutluyum. Etkinlik, söyleşi ve turnuvalarla birlikte 
yoğun ve etkili bir süreç geçirdik. Söyleşilerin 
seçiminde güncel olayların yer alması ve Oda 
örgütlülüğünün öneminin herkes tarafından 
benimsendiğini düşünüyorum. Mühendislik 
sorunlarının derinlemesine konuşulduğu ve 
çözüm önerilerinin hep birlikte tartışıldığı 
kampımız önümüzdeki dönemlerde içerikleriyle 
daha dolu ve verimli olacak.
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ekim 2017   Etkinlik Takvimi

Seminer 07
EKİM

Patlamadan Korunma Dokümanı 
Hazırlanması Hesaplamalar

İstanbul Şube Seminer 07
EKİM

Kaizen (Üretim)
 

İstanbul Şube

Seminer 14
EKİM

Excel İleri Seviye ve Makrolara 
Giriş

İstanbul Şube

Seminer 21
EKİM

Basınçlı Kaplar İmalat ve Tasarım 
Kriterleri

İstanbul Şube

Seminer 21
EKİM

ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001:2015 
Çevre, OHSAS 18001:2014 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme

İstanbul Şube

Seminer 14
EKİM

Metroloji ve Kalibrasyon

Kartal Tems.

Seminer 07
EKİM

Kaynak Yöntemleri ve Hataları

Kartal Tems.

Seminer 28
EKİM

Mekanik Projelerde Bağlantı 
Elemanları ve Deprem Hesapları

Kartal Tems.

Seminer 21
EKİM

Yürüyen Merdivenlerin Tasarımı ve 
Genel Bilgilendirme

AYEM Kadıköy

Seminer 07
EKİM

Mekanik Projelerde Pasif Yangın 
Durdurucu Sistemler

AYEM Bakırköy

Seminer 07
EKİM

Ms Project İle PMI- PMP Odaklı 
Proje Yönetimi Eğitimi

AYEM Kadıköy

Seminer 07
EKİM

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi Bilgilendirme ve İçtetkik

AYEM Kadıköy

Seminer 14
EKİM

PMP Sınavına Hazırlık ve İpuçları 
Eğitimi

AYEM Kadıköy

Söyleşi 02
EKİM

Mekanik Sistemlerde Pompa
Seçimi ve Akıllı Pompa Teknolojisi

AYEM Bakırköy

Söyleşi 09
EKİM

Tesisat Tekniğinin Temelleri

AYEM Bakırköy

Söyleşi 16
EKİM

Konutlar ve Ticari Binalar için 
Merkezi Isıtma Sistemleri

AYEM Bakırköy

Söyleşi 23
EKİM

Konutlar ve Müstakil Evler için 
Bireysel Isıtma Sistemleri

AYEM Bakırköy

Eğitim 02
EKİM

Enerji Yöneticisi

AYEM Kadıköy Eğitim 04
EKİM

Asansör Yetkili Servis Teknik 
Sorumlusu

İstanbul Şube

Eğitim 05
EKİM

Yangın Tesisatı Mühendis Yetki-
lendirme

AYEM Kadıköy

Eğitim 16
EKİM

Mekanik Tesisat Mühendis
Yetkilendirme

AYEM Kadıköy

Eğitim 27
EKİM

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu 
Müdür

AYEM Kadıköy

Eğitim 20
EKİM

Şantiye Şefliği

AYEM Bakırköy

Eğitim 26
EKİM

 Klima Tesisatı Mühendis Yetki-
lendirme

AYEM Bakırköy

Eğitim 12
EKİM

Mekanik Tesisat Mühendis 
Yetkilendirm

İstanbul Şube

Eğitim 19
EKİM

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme

İstanbul Şube

Eğitim 13
EKİM

Asansör Mühendis Yetkilendirme

İstanbul ŞubeEğitim 10
EKİM

Asansör Avan Proje Hazırlama 
Mühendis Yetkilendirme

İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 06
EKİM

5., 10., 15., 20. Onur Yılı Etkinliği

AYEM Kadıköy

Sosyal Etkinlik 13
EKİM

5., 10., 15., 20. Onur Yılı Etkinliği

Ümraniye Tems.

Sosyal Etkinlik 14
EKİM

Yıldız Teknik Üniversitesi Mezun 
Buluşması

İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 25
EKİM

Çarşamba Buluşması

İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 20
EKİM

5., 10., 15., 20. Onur Yılı Etkinliği

Şişli Tems.



ekim 2017   Etkinlik Takvimi
Entegre Yönetim Sistemleri 
Bilgilendirme Seminerimiz Başlıyor

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin; 
Entegre Yönetim Sistemleri standartları hakkında 

bilgi vermek, katılımcıların bu konularda planlı ve sistemli 
çalışmalar yürütmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği 
seminer, 21-22 Ekim tarihlerinde MMO İstanbul Şube’de 
gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, bu eğitim ile ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

• ISO 9001, ISO 14001 ve 
OHSAS 18001’in amaç ve 
yapısını açıklama,
• Üç standarda uygun 
olarak, bir iç tetkikçinin 
sorumluluklarını ve yönetim 
sistemlerinin korunması ve 
geliştirilmesinde iç tetkikin 
rolünü tanımlama,

• Entegre Yönetim Sistem 
tetkikçileri için önemleri 
de dâhil olmak üzere 
görevlendirme ve yönetime 
ilişkin yönler ve etkilerde 
kullanılan prensipler, süreç ve 
seçilmiş teknikleri açıklama,
• İç tetkik için planlama ve 
hazırlık yapma; gözlem, 

görüşme ve belge ve kayıt 
örnekleme yoluyla tetkik 
kanıtlarını bir araya getirme,
• Yönetim sisteminin etkinliğini 
arttırmaya yardımcı olacak fiili 
tetkik raporları yazma,
• Düzeltici eylemin etkinliğini 
doğrulayabilecek yollar 
önerme.

Seminerin tamamlanmasının ardından aşağıdakiler konusunda yetkinlik kazanmış olacaksınız:

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ (İSG) YÖNETİM 
SİSTEMİ BİLGİLENDİRME 
EĞİTİMİ

EĞİTİM İÇERİĞİ
» İSG kavramları ve tanımlar 
» İSG yönetim sistem 
maddelerinin örneklerle 
yorumlanması ve tartışılması
- Politika
- Planlama
- Uygulama
- Kontrol
- Önlem Alma
» İSG yönetim sistem 
dokümantasyonu
- Politika
- Proses
- Plan&Program
- Talimat
- Form
» Uygulama: Destek 
dokümanların oluşturulması, 
prosedür ve talimatların 
yazılması.

TS EN ISO 14001:2015 
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 
BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİM İÇERİĞİ
» Çevre kavramları ve tanımlar 
» Çevre yönetim sistem 
maddelerinin örneklerle 
yorumlanması ve tartışılması
- Kuruluşun Bağlamı
- Liderlik
- Planlama
- Destek
- Operasyon
- Performans İzleme
- İyileştirme
» Çevre yönetim sistem 
dokümantasyonu
- Politika
- Proses
- Plan&Program
- Talimat
- Form
» Uygulama: Destek 
dokümanların oluşturulması, 
prosedür ve talimatların 
yazılması.

TS EN ISO 9001:2015 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  
BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİM İÇERİĞİ
» Kalite kavramları ve tanımlar  
» Kalite yönetim sistem 
maddelerinin örneklerle 
yorumlanması ve tartışılması
- Kuruluşun Bağlamı
- Liderlik
- Planlama
- Destek
- Operasyon
- Performans İzleme
- İyileştirme
» Kalite yönetim sistem 
dokümantasyonu
- Politika
- Proses
- Plan&Program
- Talimat
- Form
» Uygulama: Destek 
dokümanların oluşturulması, 
prosedür ve talimatların 
yazılması.
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