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MÜHENDİSİN DİJİTAL ÖĞRENME
PLATFORMU: MAKİNA ÖĞRENME MERKEZİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hayata geçirilen
Mühendisin Dijital Öğrenme Platformu Makina Öğrenme Merkezi aracılığıyla;
• Zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde eğitim içeriklerine ulaşabilir,
• Katıldığınız eğitimleri takip edip raporlayabilir,
• Bilgi gelişiminizi rahatlıkla inceleyebilir,
• Tüm sertifikalarınızı tek bir tuş ile kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.
Makina Öğrenme Merkezi platformunda; 36 eğitim kategorisi, 250’den fazla alanında
uzman eğitmen, 350’den fazla webinar, eğitim ve sertifika programı yer almaktadır.

Makina Öğrenme Merkezi’ndeki eğitimleri görmek için lütfen yandaki
karekodu cep telefonunuza okutunuz.

Makina Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi
İmtiyaz Sahibi
TMMOB MMO İstanbul
Şubesi Adına Battal Kılıç
Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü
İbrahim M. Tataroğlu
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Başkan’dan Mektup

İbrahim M. Tataroğlu
MMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

Bu sıcak günlerde çalışmak zorunda olan
ve şehirde kalmak durumunda kalan
meslektaşlarımıza alternatif eğitim ve
sosyal etkinlik programları sunarak hem
kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı hem
de hoşça vakit geçirmelerini sağlamaya
çalışıyoruz.
Değerli meslektaşlarım, herkese merhabalar,
Yaz aylarının bu sıcak günlerinde sizleri selamlarken
Şube çalışmalarımızın hız kesmeden devam ettiğini
vurgulamak isterim. Bu sıcak günlerde çalışmak
zorunda olan ve şehirde kalmak durumunda kalan
meslektaşlarımıza alternatif eğitim ve sosyal etkinlik
programları sunarak hem kişisel gelişimlerine yardımcı
olmayı hem de hoşça vakit geçirmelerini sağlamaya
çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı yürüten tüm
çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.
Siz üyelerimiz ve yakınlarınız için hazırladığımız; bir
yandan gezerken öğrenmeyi, neşeli vakit geçirmeyi,
doğal güzellikleri keşfetmeyi sağlayan; Ağustos, Eylül,
Ekim, Kasım aylarında planlanan gezi programlarımızın
ayrıntılarına Bülten sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.
Yine üyelerimizin ilgi alanları doğrultusunda
yeteneklerini ortaya koyacakları öykü ve şiir
yarışmamız ile de sizlerle birlikteyiz. Geçen yıl ilkini
gerçekleştirdiğimiz ve katılımcıların eserlerini kitap
haline getirerek elektronik ortamda yayınladığımız

“Mühendis de Yazar” yarışmamıza öykülerini,
“Mühendisin Şiiri” yarışmamıza şiirleri ile katılan
üyelerimizi değerli çalışmalarından dolayı tebrik
ediyorum.
Yine bu yıl Onur Yılı Etkinliğimizi, pandemi
kısıtlamalarından biraz daha kurtulacağımızı
umut ettiğimiz günlerde yüz yüze yapacağımız
organizasyonlar ile yapmayı planlıyoruz ve bu konuda
adımlar atmaya başladık.
Makina Podcast yayınlarımızda meslektaşlarımızın hem
meslek yaşamları hem kişisel yaşamlarına dair yapılan
samimi sohbetlerimiz devam ediyor. Sayın Aykut Balcı
moderatörlüğünde farklı alanlarda farklı deneyimlere
sahip meslektaşlarımızla yine yaz ayları boyunca
birlikteliğimiz sürüyor.
Eğitimlerimizin bir kısmını taşıdığımız, önemli bir
kısmını taşımak için çalışma yürüttüğümüz Makina
Öğrenme Merkezi platformumuz zenginleşmeye
devam ediyor. Makina Öğrenme Platformu ile ilgili
görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmanız, platform
için değerli katkılar sunacaktır.
Sevgili meslektaşlarım, TMMOB tarafından Nisan
ayı sonlarında başlatılan Adalet Nöbeti eylemlerine
mücadelemiz kararlılıkla sürecek vurgusuyla devam
ediyoruz.
Sağlıklı günler dileklerimizle…
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Şube’den Haberler
ADALET NÖBETİ 100. GÜNÜ

Gezi Davası’nda tutuklanan arkadaşlarımız için
başlatılan Adalet Nöbeti 100. gününe girdi.
“Adalet istiyoruz, Gezi’ye özgürlük!” çağrısıyla
Gezi Parkı Davası’nda arkadaşlarımızın hukuksuz
bir şekilde hapsedilmesi ardından başlayan Adalet
Nöbeti’nin 100. gününde TMMOB İstanbul İKK
tarafından basın açıklaması yapıldı.
Nöbette basın açıklamasını TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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Esin Köymen okurken tutuklu arkadaşlarımızdan
gelen mesajları aileleri tarafından paylaşıldı.
Basın açıklaması eylemi; Gezi’den ve
arkadaşlarımızdan elinizi çekin!, Biz kazanacağız, Gezi
kazanacak! İfadeleriyle sonlandırıldı.
Adalet Nöbeti’nin 105. Gününde dayanışma için
İstanbul Şube Teknik Görevlileri nöbet yerindeydi.
Karanlık Gider, Gezi Kalır!

Şube’den Haberler
SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu olarak gerçekleştirdiğimiz
2022 yılı gezi programlarını makina.mmo.org.tr adresinde yer alan Etkinlikler > Sosyal Etkinlikler menüsüne
tıklayarak inceleyebilir ve etkinliklerimize kayıt olabilirsiniz.

DOĞU KARADENİZ YAYLA TURU | 07-13 Ağustos 2022
Doğu Karadeniz Turumuzda, engin yeşillikteki yaylaların
muhteşem doğasını 6 gece 7 gün boyunca keşfe
çıkıyoruz. Karadeniz turumuzda en fazla 14 kişilik
gruplarla size özel, butik tur ve farklı bir Karadeniz
yayla turu için sizleri de aramızda görmek istiyoruz.
Karadeniz yaylaları Turu; yayla turu konseptinde olup,
Butik Karadeniz Turu’dur. Doğa ile bütünleşeceğimiz,
anılarınızdan silinmeyecek bir hafta ile sizleri bekliyor.
Butik Yayla turumuzu, bölgeyi iyi tanıyan deneyimli
rehberlerle yapacaksınız.

LİKYA YOLU ÖLÜDENİZ KALKAN TREKKING TURU | 19– 23 Ekim 2022
Likya doğa yürüyüşünde rotamız üzerinde yerleşim
yerleri, zeytinyağı üretim yerleri ve üzüm bağları,
tarım alanları, antik kentler, liman kentleri, askeri ve
kule yerleşimleri yer almakta. Yüzme keyfi ve doğa
yürüyüşü yapacağımız bu bölge önemli bir konumda
yer almaktadır. Arkeotrek rotaları arasında olan Likya
trekking yolunda, Tunç Çağından itibaren bölgede
görülen deniz ticareti, mor boya, sedir ağacı, zeytinyağı
ve üzümün yıllanmış hikayelerini, Likya Birliği’nin bugün
altı büyük antik kentinin gizemli keşfine çıkacağız.

TUNCELİ-KEMALİYE TURU | 22-25 Eylül 2022
Munzur turumuzda Munzur, Tunceli ve Ovacık’ı gezip
Anadolu’nun şaşırtıcı doğal güzellikleri ve kültürüyle
bezenmiş; Alevi, Türk, Ermeni ve Kürt nüfusun tarihi
mirasını; Munzur Vadisi’nin doğal güzelliklerini hep
birlikte keşfedeceğiz. Erzincan turumuzda; Girlevik
Şelalesini görecek, Ovacık turumuzda Mercan
Vadisinde gezeceğiz. Elazığ turumuzda Feribotla
Harput’a geçeceğiz. Kemaliye turumuzda Karanlık
Kanyon’da bot gezisi sırasında harika fotoğraflar
çekeceğiz.
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Şube’den Haberler
KÜBA TURU | 11-19 Kasım 2022
Küba turumuzda; doğanın, müziğin, mimarinin,
dansın, denizin, uçsuz bucaksız vadilere çökmüş
yağmur bulutlarının, top koşturan çocukların, tarladan
dönen yorgun süvarilerin, sallanan iskemlesinden
vazgeçmeyenlerin ülkesi, insanca yaşamanın adası
Küba’yı doyasıya yaşayacağız.
Küba bir merak… Hem dünü hem bugünü ama asıl
geleceği merak edilen bir ülke. Sorularına cevap aramak
için gidenlerin sorularını çoğaltarak döndükleri yer.

“MÜHENDİSİN ŞİİRİ” ŞİİR YARIŞMASI
MMO İstanbul Şube Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Komisyonu tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen
şiir yarışmamızın ikincisi ile ilgili ayrıntılara
makina.mmo.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Şiir Gönderim Son Tarihi: 10 Ağustos 2022
İlk Üçe Girenler Açıklama Tarihi: 15 Eylül 2022

“MÜHENDİS DE YAZAR” ÖYKÜ YARIŞMASI
MMO İstanbul Şube Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Komisyonu tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen
öykü yarışmamızın ikincisi için başvuruları alma süreci
tamamlandı. Değerlendirme sürecinde olan öykü
yazarlarımızdan ödül almaya hak kazananların 20
Ağustos tarihinde açıklanması hedefleniyor.
Öykü Gönderim Son Tarihi: 20 Temmuz 2022
İlk Üçe Girenler Açıklama Tarihi: 20 Ağustos 2022
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Makina Podcast
MÜHENDİSİN GÜCÜ
GELECEĞİN GÜCÜ
Japonya, Kanada, ABD ve Almanya’da
Akademik Yaşam ve Mühendislik
36. Bölümde Oregon Eyalet Üniversitesi’nden
Doç. Dr. Burak Sencer konuğumuz oldu.
Burak Sencer, ileri imalat konusunda
araştırmalar yapmaktadır. Araştırma ilgi
alanları, hassas hareket kontrolü ve çok
eksenli takım tezgahları için optimum yörünge
üretimi ve akıllı işleme süreci kontrolüdür.
British Columbia Üniversitesi’ndeki doktora
çalışması, 5 Eksenli CNC takım tezgâhlarının
yüksek hızlı hareket üretimi ve hassas
kontrollerine odaklandı.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü podcasti; Türkiye’den
ve dünyadan başarılara imza atan mühendislerin hikayelerinin anlatıldığı, onların gözünden geleceğin gücünü
oluşturmada mühendisin gücünün ne kadar önemli olduğunu aktaran bir podcast serisidir. Mühendislik mesleğine yön
veren en güçlü meslek örgütlerinden biri olma vizyonu ile 67 yıllık tecrübesini birleştiren Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi, 30 bini aşkın etkin üyesi ile çözümler üreten bir Oda konumundadır.

Japonya, Kanada,
ABD ve Almanya’da
Akademik Yaşam ve
Mühendislik
isimli podcastimize
yandaki
kare koddan
ulaşabilirsiniz.
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Makina Öğrenme Merkezi
MAKİNA ÖĞRENME
MERKEZİ
Mühendisin Dijital Öğrenme Platformu
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
tarafından hayata geçirilen Mühendisin Dijital Öğrenme
Platformu Makina Öğrenme Merkezi aracılığıyla;
• Zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde eğitim
içeriklerine ulaşabilir,
• Katıldığınız eğitimleri takip edip raporlayabilir,
• Bilgi gelişimini rahatlıkla inceleyebilir,
• Tüm sertifikalarını tek bir tuş ile kolaylıkla
görüntüleyebilirsiniz.
Makina Öğrenme Merkezi platformunda; 36 eğitim
kategorisi, 250’den fazla alanında uzman eğitmen,
350’den fazla eğitim ve sertifika programı yer almaktadır.

6 Saat Eğitim, 37 Video, 10 Doküman, Eğitim Sertifikası

6 Saat Eğitim, 27 Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası

Temel Veri Tabanı ve SQL Eğitimi (Microsoft SQL
Server ile)

Siemens NX ile Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımına
Giriş - Elektrot Tasarım Eğitimi

2 Saat Eğitim,4 Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası

37 Saat Eğitim, 197 Video, Eğitim Sertifikası

9 Saat Eğitim, 21 Video, Eğitim Sertifikası

1 Saat Eğitim, 2 Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası

ASHRAE 62.1-2016 Standardına Göre Hava Kanal
Tasarımı ve Hesabı Eğitimi

İnsan Kaynakları Eğitimi (Yeni Nesil)

Python | Proje ve Uygulama ile Sıfırdan Zirveye
Programlama

Sıhhi Tesisat Projesi Nasıl Çizilir?

2 Saat Eğitim, 25 Video, Eğitim Sertifikası

Problem Çözme ve Karar Alma Eğitimi

Öğrenme
Merkezimizdeki
eğitimlerin tümünü
görüntülemek için,
yandaki karekodu
cep telefonunuza
okutabilirsiniz.
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Şube Faaliyetlerimiz
AİDAT ABONELİĞİNDE
ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMLERDE
%30 İNDİRİM
Değerli Üyemiz,
Aidat aboneliğini başlatan şube üyelerimiz
çevrimiçi eğitimlerden %30 indirimli olarak
faydalanabilmektedir.
Aidat ödemelerinizi makina mobil ve makina portal
üzerinden aylık 15 TL olacak şekilde yapabileceğiniz
gibi, tek seferde 180 TL yıllık ödeme aboneliği de
başlatabilirsiniz. Geçmiş dönem aidat borçlarınızı da
taksitlendirip yapılandırarak da ödeme yapabilirsiniz.
Aidat abonelik/yapılandırma linki: https://makina.
mmo.org.tr/ üzerinden abonelik işleminizi online olarak
gerçekleştirebilirsiniz.
İstanbul Şube olarak gerçekleştirdiğimiz Çevrimiçi
eğitimlerimiz kapsamında yer alan sertifika
05-06-07 Ağustos 2022

programlarının yaz dönemi planını aşağıda yer alan
programdan inceleyebilir ve eğitimlerimize kayıt
olmak için altta verdiğimiz kare kodu telefonunuza
okutabilirsiniz. Eğitimlerimize ilaveler olabilmektedir,
web sitemiz üzerinden güncel planımıza erişebilirsiniz.

06-07 Ağustos 2022

Yalın Üretim ve Yönetim Yaklaşımları Sertifika
Programı

TS EN ISO/IEC 17025:2017 Laboratuvar
Akreditasyonu Eğitimi

06-07 Ağustos 2022

06-07 Ağustos 2022

06-14 Ağustos 2022

06-07 Ağustos 2022

Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

Çocuklar Için Robotik Kodlama Atölyesi-2
09-10 Ağustos 2022

Hidrolik Devre Şemalarını Okuma ve Yorumlama

Eğiticinin Eğitimi
13-21 Ağustos 2022

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
Bilgilendirme ve İçtetkik

Üretim Planlama Sertifika Programı

20-21 Ağustos 2022

26-28 Ağustos 2022

Kazan ve Basınçlı Kaplarda Risk Analizi Eğitimi
22-23 Ağustos 2022

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme
ve Içtetkik

Mühendisler İçin Satış Yönetimi Sertifika Programı
27-28 Ağustos 2022

Toplam Verimli Bakım (TPM) Eğitimi
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Şube Faaliyetlerimiz
TEMMUZ AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLERİMİZ

MMO İstanbul Şube Eğitim Birimi tarafından, çevrimiçi eğitim kapsamında,
Temmuz ayında gerçekleştirilen eğitim programlarımızın bir kısmı aşağıda
yer almaktadır. Eğitimlerimizin güncel tarihlerini web sitemizden detaylarıyla
inceleyebilir, kayıt olabilirsiniz.
Yandaki kare kodu telefonunuza okutarak eğitimlerimize ulaşabilirsiniz.
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Birimlerimiz
ASANSÖR KONTROL BİRİMİ

Birim Personel Durumu
1 Birim Sorumlusu
2 Teknik Sorumlu
32 Teknik Görevli
5 Büro Görevlisi
Periyodik Kontroller
Asansörlerin sınıf ve özelliklerine göre (ilgili standart
ve yönetmelikler) randevu programı baz alınarak
kontrollerin bakımcı firma eşliğinde yapılması.
Randevu Planlaması
Başvuru Yöntemi
Protokol İmzalanan belediye sınırları içerisinde gelen
kontrol başvurularının yönetimi ve uygulanması
Randevu Program Yönetimi
Başvurusu bulunan ve yıllık kontrol zamanı gelen
binalara sistem üzerinden randevu programının
yapılması.

04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Asansör Periyodik
Kontrol Yönetmeliği” ile insan kullanımında
olan asansörlerin periyodik kontrolleri hakkında
düzenlemeler yapılmıştır.
Bu yönetmeliğin “Madde 9 – (1) ilgili idare kendi
sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin
periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından
yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından
bir tanesi ile protokol imzalar” maddesi gereği
belediye sınırları içerisindeki asansörlerin
periyodik kontrollerini protokol imzalayarak
gerçekleştirmekteyiz.
Makina Mühendisleri Odası, ulusal ve uluslararası
tanınırlığı sağlamak, hizmetlerinin güvenilirliğini
ve yeterliliğini onaylatmak ve teknik hizmetlerini
kurumsallaştırmak amacıyla Türk Akreditasyon
Kurumu (TÜRKAK) tarafından A Tipi Muayene
Kuruluşu olarak akredite edilmiştir ve günlük hayatın
vazgeçilmez araçlarından birisi olan asansörlerde
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Birimlerimiz
temel sağlık ve güvenliğin sağlanması için asansör
periyodik kontrollerini gerçekleştirmektedir.
Odamız kamusal denetim anlayışı ile 2012 yılından
bu yana İstanbul ilinde 10 ilçe belediyesi ve 9
organize sanayi bölge müdürlüğü ile yapmış olduğu
protokollerle asansörlerin periyodik kontrollerini
gerçekleştirmiştir.
Kadıköy, Kartal, Beşiktaş, Avcılar ve Adalar
belediyeleri ile asansör kontrollerine devam
edilmektedir. 2022 yılı ilk 6 ayında 19265 asansör
kontrolü gerçekleştirerek asansörlerin güvenli
hale gelmesi için gerek bina yöneticilerine gerekse
asansör firmalarına gerekli teknik destek sağlanmıştır.

Türkiye’de güvenli bir şekilde kullanılabilir asansör
oranı %60 iken İstanbul’daki 5 ilçede 2021 yılı
sonunda yaptığımız tüm asansör kontrollerinin
sonucunda asansörlerin %84,5’i güvenli bir şekilde
kullanılabilir seviyesine çekilmiştir. Bu büyük
başarının ardında, 2018 yılının başında başlattığımız
Güvenli Asansör Projesi’nin payı oldukça büyüktür.
2022 yılında asansör periyodik kontrollerimizin
sayısını arttırmayı hedeflemekle birlikte, Güvenli
Asansör Projesi kapsamında panel ve seminer
sayılarımızı artırarak güvenli asansör oranını daha
da yükseltmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca 8 yaş -12 yaş
gruptaki öğrencilere güvenli asansör kullanımı ile ilgili
eğlenceli etkinlikler düzenleyerek asansörün doğru
kullanımı bilincini oluşturmayı hedefliyoruz.

YÜRÜYEN MERDİVEN VE BANT KONTROL HİZMETLERİ

Günümüzde alışveriş merkezlerinde, havaalanlarında,
otellerde, iş merkezlerinde, metro istasyonlarında,
alt ve üst geçitlerde neredeyse her gün kullandığımız
yürüyen merdiven ve bantların sayısı her geçen gün
artmaktadır. Yürüyen merdivenlerin/bantların görevi,
insanları sürekli aşağı ve yukarı katlara güvenli bir
şekilde taşımaktır. Asansörlere göre daha yüksek
kapasitede insan taşımaktadır.
Yürüyen merdivenler/bantlar, mühendislik ürünü
olan güvenli makinalardır. EN 115 Standardı, yürüyen
merdivenler/bantlar için harmonize standarttır ve TSE
tarafından da TS EN 115 olarak yayınlanmıştır.
Yürüyen merdivenler/bantlar sürekli çalışan
dinamik araçlar olduğu için içerisinde birçok risk
barındırmaktadır. İlgili standartlara uygun montajı
yapılmış yürüyen merdivenlerin/bantların zamanla bazı
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parçalarının ayarı bozulabilir hatta arızalanabilir. Daha
çok topluma açık alanlarda kullanılan bu ekipmanların,
yapısı itibariyle birçok kaza riski bulunmaktadır.
Bu risklerin önceden tespiti sağlık ve güvenlik
açısından oldukça önemlidir. Bu risklerin önceden
tespiti, yürüyen merdiven aksamlarının arızalanması
durumunda hızlı ve doğru müdahale ile sistemlerin
her an sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilir olması
önemlidir. Peki, bu riskleri ortadan kaldırmak için neler
yapılmalıdır?
İlgili standartlara uygun olarak tesis edilen yürüyen
merdivenlerin/bantların güvenli olduğu bilinmelidir.
Yetkili servisler tarafından düzenli olarak bakımlarının
yapılması, yetkili ve tarafsız muayene kuruluşları
tarafından yılda en az 1 defa periyodik kontrollerinin
yapılması ve kullanıcıların bu makinaları kurallara uygun

Birimlerimiz
kullanması durumunda herhangi bir kazanın yaşanması
ihtimali çok düşüktür.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
olarak, kamusal denetim anlayışıyla 2015 yılından
itibaren İstanbul’da 1000’e yakın yürüyen merdiven
ve bant periyodik kontrolleri gerçekleştirmiş

bulunmaktadır. Kontrolü yapılan ekipmanların yaklaşık
%82’inde ilk kontrol sonucu kullanılmasının sakıncalı
olduğu tespit edilmiştir. Bu oran düzenli bakımların
tek başına yeterli olmadığını ve periyodik kontrollerin
ne kadar önemli bir rol oynadığını bir kez daha
göstermektedir.

SON ON YILDA DENETLENEN ASANSÖR SAYILARI (2012-2022)
Bağlı Olduğu
Belediye Adı

Normal Kontrol Eksiklik Kontrol İkinci Eksiklik
Adet
Adet
Kontrol Adet

Toplam

Adalar

İlk Periyodik
Kontrol (Tescil)
Kontrol Adet
24

108

78

32

242

Avcılar

485

6073

3748

902

11208

Bakırköy

275

10336

6625

1355

18591

Beşiktaş

276

10266

4774

649

15965

Beylikdüzü

0

1453

1098

437

2988

Kadıköy

2162

61588

32915

5153

101818

Kartal

1617

28181

17099

395

50847

Maltepe

0

8282

5618

1514

15414

Sarıyer

212

6644

3888

664

11408

Silivri

0

3365

1819

364

5548

Organize Sanayi
Bölgeleri

0

2092

1414

302

3808
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Birimlerimiz
GÜVENLİ ASANSÖR PROJESİ
sağlanması, bilinçlendirme çalışmaları yapılması
hedeflenmektedir.
Güvenli Asansör Projesi ile mahalle bazlı çalışma
yaparak mahalle halkının bilinçlendirilmesi ve
asansörlerinin kontrolü için;

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi,
asansörlerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde
kullanımını sağlamayı amaçladığı Güvenli Asansör
Projesi’ni başlattı.
Teknik hizmetler kapsamında tarafsız ve bağımsız
bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdüren Makina
Mühendisleri Odası A Tipi Muayene Kuruluşu olan
Asansör Kontrol Merkezi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yayımlanan Asansör Periyodik
Kontrol Yönetmeliği gereğince, asansörün güvenli ve
işletme yönünden uygun çalıştığını tespit etmek için
yıllık periyodik kontrolleri kamusal denetim anlayışıyla
“Güvenli bir Kent, Güvenli Bir Yaşam” amacıyla
yapmakta, asansörleri uygunluk durumuna göre yeşil,
mavi, sarı veya kırmızı etiket ile işaretlemektedir.
İlçe belediyelerinde “Güvenli Asansör Projesi”ni
başlatarak ilçelerdeki tüm asansörlerin kontrollerinin
gerçekleştirilmesi ve güvenli hale getirilmesi için
apartman ve site yöneticilerine teknik destek

• Asansör periyodik kontrolleri bilgilendirme
toplantıları düzenlenmesi,
• Apartman ve site yöneticilerine mevzuat
bilgilendirilmesi sağlayan broşür dağıtılması,
• Afiş, pankart ve bilboardlarda yayınlanacak duyurular,
• Mahallenin merkezi alanına iletişim noktası açılması,
• Başvuru ve randevu sürelerini minimum seviyeye
çekerek hızlı işleyiş sağlanması,
• Asansörde eksiklik tespit edilmesi halinde bu
eksiklik giderilinceye, asansör güvenli hale gelinceye
kadar apartman ve site yöneticilerine teknik destek
sağlanması,
• Çocuklarımıza güvenli asansör kullanımı ile ilgili
eğitimler verilmesi çalışmaları yapılacaktır.
Hedef
Güvenli Asansör Projesi’yle hem asansörlerin
kontrollerini sağlamış olmayı hem de mahalle halkıyla
doğrudan iletişim sağlayarak insanları bilinçlendirmeyi
hedefliyoruz. Proje sonucunda asansörlerimizin
kontrollerini sağlayarak toplumumuz ve çocuklarımız
için daha güvenli bir yaşam alanı sağlamış olacağız.

BİNA YÖNETİCİLERİNE MESAJIMIZ VAR!
Çağdaş ve planlı bir kentleşme oluşumunda ortaya çıkan çok katlı binaların ve binalarda kullanılan asansörlerin
önemi ve kullanımı her geçen gün artmaktadır. Gün geçtikçe yoğunlaşan asansör kullanımı, gerekli denetimlerin
yapılmamasından dolayı asansör kazalarını da beraberinde getirmektedir. Her yıl ülkemizde denetimsizlik ve
bilgisizlikten dolayı yüzlerce asansör kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların önlenmesi asansörlerin yıllık
kontrollerinin yapılması ve bu kontroller sonucunda asansörlerde bulunan eksik ve hataların giderilmesi ile
mümkündür. Güvenli Asansör Projemiz ile doğrudan sizlere ulaşarak asansörlerin periyodik kontrol ve bakımları
ile ilgili bilgilendirme yapılmasını ve kullanılan asansörlerinin periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlayacağız.
Odamız kamusal denetim anlayışıyla bilim ve tekniği halkıyla buluşturmaya sizlerin desteğiyle devam edecektir.
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Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü
Başlangıç Noktası işbirliği ile hazırladığımız Mühendislik Bülteni, sektörlerin iş yapış
süreçlerine pratik bir şekilde uygulayabileceği gelişmelerden fütüristik mühendislik
harikalarına geniş bir yelpazedeki gelişmeleri ve eğitimleri derliyoruz.
Ağustos ayında üyelerimize e-posta ile ulaştırdığımız bültenimizde öne çıkanları
aşağıdaki yazımızda derledik. Bültenin tamamını okumak için yandaki karekodu
telefonunuzun kamerasına okutabilirsiniz.

Hidrojen Yakıtı Kolay Taşınabilir Hale
Geliyor
Çevresel faydaları sebebiyle oldukça gözde olan
hidrojen yakıtının depolanması ve taşınması büyük
bir çaba gerektirir. Yenilenebilir enerji şirketi olan
EPRO Advance Technology,büyük miktarlarda
saf hidrojen üreten ve taşınması güvenli olan bir
atılım sürecini duyurdu. Hidrojen ekonomisinin
büyümesini engelleyen sorunları çözeceğini
belirten şirket, sağlam ve kolay taşınabilir gözenekli
silikon bir malzeme geliştirdi.

Balon Balığı Nöroktoksini Yaratmanın
Bir Yolunu Buldu
Tetrodotoksin, insanlık tarafından bilinen en
zehirli doğal nörotoksindir. Kirpi balığı, salyangoz,
ahtapot gibi deniz hayvanlarının vücudunda
üretilir. Yıllardır üzerinde çalışılan biyokimyasal için
New York Üniversitesi sonuca ulaştığını aktardı.
Yayınlanan çalışmada, araştırmacılar, mevcut
malzemelerden biyolojik olarak aktif, yüksek
verimli tetrodotoksinin 22 aşamalı bir süreçle
oluşturulabileceği açıkladı.

NASA, Artemis I Görevi İçin Lansman
Tarihini Belirledi
Ars Technica’nın raporuna göre, ABD uzay ajansındaki
yetkililer 20 Temmuz Çarşamba günü, aya bağlı Uzay
Fırlatma Sisteminin (SLS) fırlatılması için hazırlıkların
yavaş yavaş sona erdiğini duyurdu. Roket, 18
Ağustos’ta fırlatma rampasına çıkacak, daha sonra 29
Ağustos, 2 Eylül ve 5 Eylül olmak üzere üç fırlatma
tarihi açıklandı.

15

YÜKSEK LİSANSTA
MMO ÜYELERİNE ÖZEL
İNDİRİMLER

Detaylı Bilgi İçin

makina.mmo.org.tr

/mmoistanbulsb
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