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TÜM ÜYELERİMİZİ ÜLKEMİZİN 
AYDINLIK GELECEĞİ İÇİN 
SEÇİMLERE DAVET EDİYORUM!

Battal KILIÇ
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım,
Geçtiğimiz ay, iki önemli etkinlik gerçekleştirdik. 

Birincisi, 17-18 Kasım tarihlerinde, Makina 
Mühendisleri Odası adına İstanbul Şube 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen Endüstri-
İşletme Kurultayı, ikincisi ise MMO İstanbul ve 
İzmir Şubeleri yürütücülüğünde, 22-25 Kasım 
tarihleri arasında düzenlenen VIII. Ulusal Hidrolik 
Pnömatik Kongresi ve Sergisi (HPKON) oldu.

Endüstri-işletme sektöründe çalışan 
üye, uzman, yönetici, kamu ve özel 
sektör temsilcilerini bir araya getirdiğimiz 
EİM Kurultayı’nda kısaca, endüstriyel 
dönüşümün insan ve çevre üzerine etkileri ile 
meslektaşlarımızın gelecekteki konumu üzerine 
konuştuk. Kurultayımızın sonuç bildirgesi taslağını 
ise web üzerinden yayınladık.

Bir diğer etkinliğimiz olan ve 1999 yılından 
beri gerçekleştirilen HPKON’da ise atölye 
çalışmaları, kurslar, konferanslar, yuvarlak 
masa toplantıları, panel ve sosyal etkinlikler 
düzenledik. Meslek disiplinlerimizin toplumsal 
gereksinimler doğrultusunda gelişmesi ve 
ülkemizin sanayileşmesine, kalkınmasına, 
demokratikleşmesine, halkımızın ise çağın 
gerektirdiği standartlara uygun, çağdaş bir yaşam 
sürmesine yönelik katkı sunmayı hedeflediğimiz 
kongremizi başarıyla sona erdirdik.

Değerli Meslektaşlarım,
Hem mesleğimiz ve meslektaşlarımızın 

ilerlemesi hem de toplumumuzun kalkınabilmesi 
ve aydınlık bir geleceğe emin adımlarla 
yürüyebilmesi için çalışıyoruz. Neredeyse iki yıllık 
bir süreçte bu anlamda oldukça olumlu adımlar 
attık. Bu adımlardan en önemlisi olan uygulamalı 
ve teorik eğitim merkezlerimiz sayesinde, özel 
sektörde ve kamuda çalışan meslektaşlarımızın 
mesleki bilgi ve birikimlerine katkıda bulunuyoruz. 
Aynı zamanda Odamızın teknik faaliyetleri ile de 
kamusal denetim konusunda eksikleri bulunan 
ülkemizde halkımızın can ve mal güvenliğini 
artırmaya çalışıyoruz.

Eğitime ve kamusal denetime verdiğimiz 

önemin yanında, meslektaşlarımız ve üyelerimiz 
ile olan ilişkilerimizi geliştirmek ve örgütlü 
gücümüzü artırmak için de çabalıyoruz. Yakın 
zamanda gerçekleştirdiğimiz "Geleneksel Oda 
Gecesi" ve "Meslekte 60, 50, 40 ve 25. Onur Yılı 
Etkinliği" ile bir ömrü mesleğine adamış olan veya 
bu yolda ilerleyen değerli üyelerimize temas 
etmeye çalıştık. Şimdi ise sıra mesleğinde 30, 
35 ve 45. yılını dolduran üyelerimizde. Mesleğini 
hakkıyla icra eden üyelerimiz ve meslektaşlarımız 
için düzenleyeceğimiz bu onurlu geceye hepinizi 
bekleriz. Aynı şekilde, yeni yıla doğru tüm 
temsilciliklerimiz için ayrı ayrı düzenleyeceğimiz 
yeni yıl etkinliklerimiz ve genel üye 
toplantılarımızda sizleri de aramızda görmekten 
mutluluk duyacağız. Yeni yıl etkinliklerimizin 
hangi temsilcilikler adına, nerede ve ne zaman 
yapılacağını öğrenmek için duyurularımızı takip 
etmeyi unutmayın. Makina Mobil uygulamamız 
üzerinden etkinliklerimizle ilgili detaylı bilgi 
edinebileceğinizi de tekrar hatırlatmak isterim.

Son olarak, ülkemizin aydınlık geleceği olarak 
gördüğümüz Odamızın sevgili öğrenci üyeleri için, 
MMO İstanbul Şube Öğrenci Komisyonu üyelerinin 
bir araya gelerek hayata geçirdiği ve öğrenci 
üyelerin yardımlaşma ruhu içerisinde birlikte ders 
çalışıp, proje geliştirebilecekleri ve ortaya kolektif 
ürünler çıkarabilecekleri öğrenci üye atölyesini 
yakın zamanda MMO İstanbul Şube’nin alt katında 
açtık. Öğrencilerimiz için böylesine faydalı bir 
projeyi düşünen ve hayata geçiren Öğrenci 
Komisyonu üyelerimize çok teşekkür ederim.

Cümlelerimi tamamlamadan önce, 
meslektaşlarımız, toplumumuz ve ülkemiz için 
yaptığımız çalışmaları bir sonraki dönemde de 
sürdürmek ve birlikte üretip birlikte yönetmeye 
devam etmek için, 13 – 14 Ocak 2018 tarihlerinde 
yapılacak olan Şube Genel Kurulu ve Seçimlerine 
katılımınızı bekliyoruz. 

Unutmayın; bu Oda hepimizin ve hepimiz, bu 
Oda üzerinde söz söyleme ve görüş bildirme 
hakkına sahibiz. Sizleri bu hakkınızı kullanmaya 
çağırıyor, sevgi ve saygı ile selamlıyorum…
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Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nin, Suat Sezai Gürü Eğitim 

Merkezi’nde yıllardır düzenlediği tasarım ve 
analiz programları eğitimlerini, 
“Bilgisayar Destekli Tasarım ve 
Analiz Mühendisi Yetiştirme 
Programı” ile daha sistematik 
hale getiriyoruz. Programın 20 
Ocak 2018’de başlayacak olan 
1. kurunda, SolidWorks, ANSYS 
Workbench ve ANSYS Fluent 
eğitimleri verilecek. Birinci kurun 

tamamlanmasının ardından ileri seviye 
SolidWorks, ANSYS Workbench, ANSYS 
APDL ve CATIA eğitimlerinin verilmesi 

planlanıyor. Eğitimlerin tümü 
MMO İstanbul Şube binamızda 
yapılacak.

Bunun yanında, Solidworks eğitimi 
alan katılımcılarımıza, SolidWorks’ün 
ücretli olan online sınav şifresi 
ücretsiz olarak verilecek. Sınavda 
başarılı olanlar SolidWorks’ün başarı 
sertifikasına sahip olacaklar.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve
Analiz Mühendisi  Yetiştirme Programımız 

Ocak Ayında Başlıyor!



TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi tarafından 
organize edilen İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mezun 
Buluşması etkinliği 25 Kasım 
2017 tarihinde MMO İstanbul 
Şube Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını 
MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim M. 
Tataroğlu yaptı. Tataroğlu, 
meslektaşlarına Oda 
çalışmaları ve önümüzdeki 
dönem projeleri hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. 
Oda’nın 32. Dönem’de hayata 
geçirdiği eğitim merkezleri, 
Makina TV, Makina Mobil, 
Online SMM projeleri hakkında 
açıklamalarda bulunan 
Tataroğlu, ‘’Temsilciliklerimizi 
birer eğitim merkezi haline 
getirmek memleketimiz ve 
mesleğimizin geleceği için en 
önemli önceliklerimizdendi. 

Suat Sezai Gürü Uygulamalı 
Eğitim Merkezi, Avrupa Yakası 
Eğitim Merkezi, Anadolu 
Yakası Eğitim Merkezi bilimsel 
ve kamusal eğitimin arka 
plana itildiği böylesine bir 
dönemde meslektaşlarımızın 
ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek bir konumdadır. 
Bizler üyelerimizin talep ve 
görüşleri doğrultusunda bu 
dönem hayata geçirdiğimiz 
uygulamaları sizlerin 
desteğiyle geliştirmeye 
devam edeceğiz. Bu nedenle 

herkesi 13-
14 Ocak’ta 
yapacağımız 
İstanbul 
Şube 
Genel Kurul 
Seçimlerinde 
bu geleneği 
sürdürmeye 
davet ediyorum’’ dedi. 
Konuşmalarından ardından 
söz alan mezunlar kendilerini 
tanıtarak, Oda’dan talep 
ve önerilerini dile getiren 
konuşmalar gerçekleştirdiler.
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Belediyelerde Çalışan Meslektaşlarımızla 
Mekanik Tesisat Forumu Gerçekleştirdik

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mezunları İle Buluştuk!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mekanik 
Tesisat Birimi, belediyelerde görev yapan mühendislere 15 

Kasım 2017 tarihinde Mekanik Tesisat eğitimi ve ardından forum 
gerçekleştirdi. Çeşitli konu başlıklarında düzenlenen forumun 
sunumunu MMO İstanbul Şube Mekanik Tesisat Komisyonu 
Üyesi Turgut Bozkurt ve MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Akçakaya tarafından yapıldı. Forumda; yapı 
ve tesisler ile ilgili plan ve proje dosyalarının hazırlanması 
ve bunların uygulanması ile ilgili her türlü teknik denetim 
hizmetlerinin yönetmeliklere, tekniğin ve mesleğin genel ilke 
ve çıkarlarına uygun olarak yapılması gerektiğinin altını çizildi. 
Mekanik tesisat forumu, gerçekleştirilen sunumların ardından 
katılımcılarının soru ve cevapları ile devam etti.
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Meslektaşlarımızı "Mesleğe ve Meslek 
Odanıza Hoş Geldiniz" Etkinliğine Çağırıyoruz!

9 Aralık tarihinde MMO İstanbul Şube’de 
düzenlenecek olan ‘’Mesleğe ve Meslek Odanıza 

Hoş Geldiniz’’ etkinliğine tüm meslektaşlarımızı 
davet ediyoruz. Son 4 yılda Oda’ya kayıt yaptırmış 
üyelerle yapılacak olan buluşmada, sektörün önde 
gelen mühendisleri genç meslektaşlarına tecrübe 
aktarımında bulunacak ve genç mühendislerin 
sektör, meslek ve iş hayatına yönelik bakış açılarının 
gelişmesine yardımcı olacaklar. Meslektaşlarımızın 
meslek hakları ve mühendisliğin geleceğine dair 
bilgi edinebilecekleri Çarşamba Buluşmaları, genç 
üyelerin Oda’dan talep ve beklentilerini birebir 
aktarabilecekleri de önemli bir etkinlik olacak.

Tüm meslektaşlarımızı, birlikte üretme birlikte 
yönetme anlayışıyla ‘’Mesleğe ve Meslek Odanıza 
Hoş Geldiniz’’ etkinliğine davet ediyoruz.

NE YAPIYORSAK ‘BİRLİKTE’
YAPALIM İSTİYORUZ!

Kasım Ayında Meslektaşlarımızla Çarşamba 
Buluşmaları Etkinliği Gerçekleştirdik

MMO İstanbul Şube 
tarafından Odamıza 

yeni kayıt olan üyeler için 
organize edilen ‘’Çarşamba 
Buluşmaları’’ etkinlikleri Kasım 
ayı içerisinde üç ayrı bölgede 
gerçekleştirildi. Odamıza yeni 
üye olan meslektaşlarımıza 
"Hoş Geldiniz" demek, onlara 
Odamızın çalışmalarını 
anlatmak ve üyelerimizin 
talep ve önerilerini dinleyerek 

birlikte üretip birlikte 
yönetmeye başlamak 
amacıyla planlanan 
etkinlikler, 15 Kasım’da 
MMO İstanbul Şube’de, 
22 Kasım’da Beylikdüzü 
Temsilcilikte ve 29 
Kasım’da Anadolu 
Yakası Eğitim Merkezi 
/ Kadıköy’de gerçekleştirildi. 
Oda çalışmaları ile mesleki 
çalışmalara yönelik 

konuşmaların yapıldığı 
buluşmalarda Üye 
İlişki Birimi’nden Alican 
Özalp ve Ebru Elif 
Şirin, meslektaşlarına 
Odamız ve 
gelecek dönem 
projeleri hakkında 
bilgilendirmelerde 

bulundu. Çarşamba 
Buluşmaları Aralık ayı 
boyunca da devam edecek.

 MESLEĞE VE MESLEK ODANIZA

HOŞGELDİNİZ

11 Kasım 2017
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25 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Esenyurt 
sınırları içerisinde bulunan bir binada, 

asansöre binmeye çalışan anne ve çocukları  
henüz asansör kapıları açıkken  asansörün 
aniden yukarı yönde hareket etmesi sonucunda 
6 aylık bir bebek asansör ile kuyu duvarı arasına 
önce sıkıştı sonra kuyu boşluğuna düşerek 
hayatını kaybetmiştir. Öncelikle hayatını 
kaybeden bebeğin acılı ailesine başsağlığı 
diliyoruz. Esenyurt’taki kazada tam otomatik 
kapılı asansörün, kapıları açık iken hareket 
etmesi, kabin kapısı ve durak kapısının fiş-piriz ve 
kilit mekanizmaları emniyet devrelerine komple 
kısa devre (Şönt) yapıldığını göstermektedir. 
Hâlbuki kapılardaki arızanın giderilmesi çok 
zor bir işlem değildir. Bu emniyet devrelerinde 
meydana gelen arıza/arızalar giderilene kadar 
asansör kullanım dışı bırakılmalı, ilgili arıza/
arızalar yetkili servis tarafından hızlı bir şekilde 
giderilmeli ve gerekli son kontroller yapılmalıdır. 
Bu asansörde de bu şekilde ilerletilebilen bir 
süreç olabilseydi bu feci kaza yaşanmayabilirdi.

Bilirkişi olarak görevlendirildiğimiz kaza ile ilgili 
inceleme ve teknik değerlendirmemiz aşağıdaki 
gibidir: 
• Tam otomatik kapılı asansör kapıları açık iken 
hareket etmesi kabin ve tüm kat kapılarının kısa 
devre yapıldığı görülmüştür. 
• Bazı katlarda olması gereken durak kapılarının 
panellerinin sökülmüş olduğu görülmüştür.
• Kabin içerisinde ve giriş katta durak kapısı 
üzerinde kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla 
A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik 
kontrolleri sonrası yapıştırılması gereken 
asansörün durumunu bildiren bilgi etiketinin 
(kırmızı, sarı, mavi, yeşil) olmadığı görülmüştür.
• Kaza yapan asansör, ilgili idare tarafından 
mühürlenmiş ise asansör güvenli hale gelene 
kadar bina sorumlusu tarafından kullanıcıların 
kullanmasına izin verilmemesi gerekir. 
• Asansörlerin her yıl A tipi muayene 
kuruluşu tarafından periyodik kontrollerinin 
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu kontrollerin 

yapılmasında ilgili idare ve bina sorumlusu 
sorumludur. 
• Bina yetkilisi asansörlerin aylık bakımlarını 
yaptırmaktan sorumludur. Asansörün bakımı 
için hizmet yeterlilik belgesine sahip bir firmayla 
sözleşme yapmakla yükümlüdür. 

SONUÇ: Ülkemizde bulunan asansörlerin büyük 
bölümünün risk altında olduğu artık sır değildir. 
Bu asansörlerin büyük bir kısmı da İstanbul`da 
bulunmaktadır. Odamızın bir kamusal denetim 
faaliyeti olarak yürüttüğü asansörlerin yıllık 
muayenelerinde bu güne kadar kontrol edilen 
asansörlerin % 80`ini kusurlu ve tehlikeli olduğu 
ortaya çıkmıştır.  Asansör İşletme, Bakım Ve 
Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamındaki 
yıllık kontrollerin kamusal denetim anlayışıyla, 
tekniğine uygun olarak, deneyimli ve bilgili 
makina mühendisleri tarafından yapılması, 
bina sorumlularının asansörler konusunda 
bilinçlendirilmesi için Şubemiz, İstanbul`daki 
tüm İlçe Belediyelerine eğitim ve kontrol başlığı 
altında neler yapılması gerektiğini ifade etmiş, 
şimdi ve ilerleyen süreçlerde de kamunun can 
ve mal emniyetinin sağlanması adına yapılacak 
çalışmalara destek vereceğini bildirmiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. 
Tataroğlu 25 Kasım 2017 tarihinde Esenyurt sınırları içerisinde bulunan bir binada yaşanan 

ve bir bebeğin hayatını kaybettiği asansör faciasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

İstanbul’daki Asansörlerin Güvenliği İçin 
Kamusal Ve Mesleki Denetimler Şart!

İbrahim M. Tataroğlu

Yaşanan faciayla ilgili CNN Türk, Fox TV, Star 
TV, Haber Türk ana haber programlarına katılıp 
görüşlerimizi bildirdik.
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İki gün süren kurultayın 
teması “Endüstriyel 

Dönüşümde Endüstri ve 
İşletme Mühendislerinin 
Rolü’’ olarak 
belirlendi. Kurultay süresince 
3 panel, 1 özel oturum ve 4 
oturumda toplam 13 bildiri 
sunuldu. Kurultayın açış 
konuşmaları Oda Yönetim 

Kurulu Sekreter Üyesi Yunus 
Yener ve Odamız İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Battal Kılıç tarafından 
yapıldı. MMO Yönetim 
Kurulu Sekreteri Yunus 
Yener yaptığı konuşmada 
geçmişten bugüne endüstri 
mühendisliğinin gelişim 
sürecine değinerek Oda’nın 

bu alanda yaptığı çalışmaları 
sıraladı. MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Battal Kılıç ise, Endüstri 
4.0’ın getireceği yeniliklerin 
üniversiteler ve sanayi 
birliktelikleri çerçevesinde  
kamucu değerlerle 
gerçekleştirilmesi gerektiğine 
dikkat çekti.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube yürütücülüğünde düzenlenen 
XI. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı, 17-18 Kasım 2017 
tarihlerinde MMO İstanbul Şube Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

XI. Endüstri̇ ve İşletme Mühendi̇sli̇ği̇ 
Kurultayı Şubemi̇zde Gerçekleşti

- Türkiye`de Endüstri Mühendisliği eğitimi 
1969 yılında ODTÜ`de ve hemen akabinde 
de İTÜ`de başlamıştır. 2017 yılında endüstri 
ve işletme mühendisliği alanı için yurt 
genelinde 93 üniversitede 93’ü örgün, 
12’si ikinci öğretim olmak üzere toplam 
105 Endüstri ve İşletme Mühendisliği 
Bölümü bulunmaktadır. Bunların 68’i devlet, 
37’si vakıf üniversitesidir. Bu rakamlar, 
endüstri ve işletme mühendisliğinin 
birçok üniversitede kolayca açılabilen 
mühendislik bölümlerinden biri haline 
geldiğini göstermektedir. Kasım 2017 
itibariyle odamıza kayıtlı endüstri ve işletme 
mühendisi sayısı 8050’yi bulmuştur.

- Endüstri ve işletme mühendislerinin 
imza yetkisi olması için iki uzmanlık alanı 
tanımlanmış ve Resmi Gazete‘de Stratejik 
Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi 
Mühendis Yetkilendirme yönetmelikleri 
yayımlanmıştır. Bunlardan ilki olan 
stratejik planlama uzmanlığı ile, ülkeyi 
yönetenlerin heveslerinin ve hayallerinin 
gerçekleştirilmesi için değil ülke olanakları 
ve kabiliyetleri ile dünyadaki fırsatlar ve 
tehditler göz önüne alınarak stratejik 
planlar hazırlanması ve bu plana ulaşmak 
için tüm ülke ekonomisinin ve sanayisinin 
ortak bir istikamete yönlendirilmesi 
amaçlanabilecektir.

XI. Endüstri̇ İşletme Mühendi̇sli̇ği̇ Kurultayı Sonuç Bi̇ldi̇rgesi̇ Taslağı
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- Yatırım Hizmetleri Yönetimi ise 
mevcut kaynakları en uygun ve 
en etkili şekilde kullanmamız 
için gereken mesleki bilgi 
birikiminin ülke ve toplum 
yararına kullanılmasını 
sağlayacaktır. Bu sayede 
ilerleyebilir ve halkımız için 
fark yaratacak değerleri ortaya 
çıkartabiliriz.

- Kurultayımızın amacı gelişen ve 
değişen teknolojiye uyumlu, insanı 
tüm üretim ve hizmet sektörlerinin 
odağında tutabilecek bir vizyonu 
endüstri işletme mühendisliği açısından 
değerlendirmektir. Bu değerlendirme 
Üniversiteler ve Sanayi iş birliktelikleri 
çerçevesinde önemsediği kamusal 
değerlerle gerçekleştirilmelidir.

Kurultayımızın amaçları;
• Endüstriyel dönüşümde endüstri işletme 
mühendisleri olarak sistemin insan odağını 
ve sistem çevre ile uyumunu optimum 
düzey de değerlendirmek.
• Teknolojik ilerlemenin zorunluluğu ile 
oluşacak çeviklikleri, meslektaşımızın 
büyük fotoğrafın neresinde olduğunu 
ve ilerleyen süreçte nerede olacağını 
öngörmek,
• Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri 
uzmanlık alanlarının, belgelendirmeye 
ilişkin yönü endüstriyel dönüşüme 
adaptasyonu ve uygulanabilirliğini 
incelemek,
• Teknolojik ilerlemede toplumsal 
yararları önemseyerek şirketlere /kamuya 
uyumlulaştırmak.
• Üniversitelerin eğitim programlarına 
endüstriyel dönüşümle ilgili irdeleyebilen, 
toplumsal kazanımları içeren derslerin dahil 
edilmesini sağlamak,
• Öğrencilere TMMOB geleneği ve Makina 
Mühendisleri Odası bakış açısı ve öğrenci 
üyeliğinin, örgütlü yapının gerekliliğinin 
önemini aktarabilmektir.

- Kurultayın değerli amaçları 
doğrultusunda; biz endüstri ve işletme 
mühendislerine, günümüzde yaygın olarak 
konuşulan Endüstri 4.0 üzerine yalnızca 

üretim ve hizmet sunma açısından 
değil, kamudan yana ve insan 
odağı üzerine de bir geri bildirim 
sağlamıştır.

- Tüketimin nüfus artışından 
9 kat fazla artmasına rağmen 

üretim nüfus artışından 18 
kat daha fazla artmıştır. 
İhtiyaçlara ulaşmaktaki 

imkanlar oldukça artmasına 
rağmen açlık, savaş ve sömürü 
hala devam etmektedir. Gelinen 
noktada sistem toplumsal barışı 

sağlayacak, refah seviyesini dengeleyecek 
çok fazla şey üretememiştir.

- Her şeye karşın, 
geleceğimizi ellerimize 
almak ve öz kaynaklara 
dayalı bir toplumsal 
kalkınma olanaklıdır.

- Söz konusu olumsuz 
gidişin nedeni olan dışa bağımlı politikalar 
terk edilmeli; emperyalist güçlerin 
dayattıkları programlar reddedilmelidir. 
Serbestleştirme, özelleştirme 
uygulamalarından vazgeçilmeli, ithalat 
politikaları gözden geçirilmeli, yerli 
yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı, 
sanayiye ve katma değeri yüksek ileri 
teknoloji alanlarına yatırımlar yapılmalı, 
kamunun ekonomideki yönlendiriciliği 
benimsenmeli ve net bir planlama-
kalkınma yönelimi benimsenmelidir.

Battal Kılıç
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Öğrenci Üyelerin Artık Bir Atölyesi Var!
MMO İstanbul Şube Öğrenci Komisyonu üyelerinin bir araya gelerek 

hayata geçirdiği ve öğrenci üyelerin yardımlaşma ruhu içerisinde 
birlikte ders çalışıp, proje geliştirebilecekleri ve ortaya kolektif ürünler 

çıkarabilecekleri öğrenci üye atölyesi açıldı. 

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Öğrenci Komisyonu üyelerinin 

bir araya gelip proje geliştirebilecekleri, 
kolektif ürünler ortaya çıkarabilecekleri ve 
ders çalışabilecekleri ‘öğrenci üye atölyesi’ 
21 Kasım 2017 tarihinde açıldı. Makina 
mühendisliği bölümünün geleceğini, MMO’da 
öğrenci üye olmanın avantajlarını ve meslek 
örgütünden beklentilerini dile getiren 
öğrenci üyeler, MMO’nun akılcı, disiplinli 
ve bilime dayanan çizgisinin korunması 
gerektiğinin altını çizerek tüm öğrenci üyeleri 
ve meslektaş adaylarını 14 Ocak’ta yapılacak 
olan Şube Genel Kurul Seçimlerine davet etti.

Hangi okullarda öğrenci komisyonları 
var ve bölümleri neler bilgi verir misiniz?

İstanbul’da Arel Üniversitesi, Haliç 
Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Nişantaşı 
Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Beykent 
Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Marmara 
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi ve 
İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci 

komisyonlarımız var. Bu okullarda makina 
mühendisliği, endüstri mühendisliği, uzay 
mühendisliği, işletme mühendisliği ve 
imalat mühendisliği bölümlerinde okuyan 
arkadaşlarımız ile Odamızın ve mesleğimizin 
geleceği için birçok etkinlik ve buluşma 
gerçekleştiriyoruz.

Oda’nın öğrenci üye komisyonu 
ne yapar, bilgi verebilir misiniz?

Öncelikle bilim ve teknolojiyi referans 
alarak Oda kaynaklarının öğrenci yararına 
en uygun şekilde kullanılmasını sağlar ve 
Oda örgütlülüğünün öğrenci üyelikten 
başladığının farkında olarak çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirir. Özellikle eğitimin 
niteliksizleştirildiği ve vasıfsızlaştırıldığı 
böylesine bir dönemde öğrencilerin eğitimi 
için çeşitli kurslar açıyor, her yılın bahar 
ayında mühendislik günleri ve teknik geziler 
ile dalların tanıtımı için birçok etkinlik 
düzenliyoruz. Bununla birlikte 2 yılda bir 
eğitim sorunlarını tartıştığımız şehirlerarası 
kurultaylar gerçekleştiriyoruz.
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Şube’de öğrenci üyelerin 
bir araya gelebileceği yeni 
bir alan yarattınız. Bunu 
gerçekleştirme amacınız 
neydi?

Evet, MMO İstanbul 
Şube’nin girişinde yer alan 
bir alanı öğrenci üyelerin bir 
araya gelebileceği ve birlikte 
zaman geçirebileceği bir 
alana çevirdik. Amacımız, 
öğrenci üyelerin yardımlaşma 
ruhu içerisinde, birlikte 
ders çalışabilecekleri, 
kendi alanlarında projeler 
geliştirip, ortaklaşa ürünler 
ortaya koyabilecekleri 
ve arkadaşlık ilişkilerini 
güçlendirebilecekleri 
bir ortam hazırlamaktı. 
Bu alanı diğer öğrenci 
arkadaşlarımızın da 
katkısıyla genişletip, 
güzelleştireceğimize 
eminiz. Bu aşamada 
üniversitelerde bulunan tüm 
meslektaşlarımızın desteğini 
bekliyoruz.

Bir öğrenci üye olarak 
bölümdeki arkadaşlarınıza 
ya da bölüme yeni 
başlayacak arkadaşlarınıza 
bir öneriniz var mı?

Oda’ya üye olup 
etkinliklerine katılsınlar ve 
Oda etkinliklerinde çeşitli 
sorunlarla ilgili görüş veya 

öneri belirtsinler. Birçok 
arkadaşımız Oda’nın öğrenci 
üyeye yönelik etkinliklerini 
sadece bir kurs veya 
konferans olarak görüyor. 
Oysaki arkasında öğrenci 
üyenin emeği var; kendi 
kararlarını kendi alan, kendi 
yol haritasını çizen bir yapı 
var. Öğrenci arkadaşlarımız 
üye olduktan sonra 
komisyonda da aktif görev 
alıp görüş bildirdiğinde ortaya 
daha güzel ve daha farklı 
etkinlikler çıkıyor. Her öğrenci 
üyenin işin bu kısmında 
da etkin olması gerektiğini 
düşünüyoruz. Ülkemizde 
bulunan eğitim sorunlarını 
göz önüne aldığımızda, 
memleketimiz için yararlı bir 
mühendis olabilmek adına 
mevcut müfredatın ötesine 
geçmemiz ve kendimize 
daha fazlasını katmamız 
gerekiyor. Bu nedenle tüm 
üniversite öğrencilerinin 
bunun bilincinde olması 
ve öğrenim hayatlarını bu 
bilinçle sürdürmesi gerekiyor.

13-14 Ocak’ta yapılacak 
olan Genel Kurul ve Seçimler 
öncesinde Öğrenci Üye 
Komisyonu olarak meslek 
odanızdan beklentilerinizi 
sıralayabilir misiniz?

Bir örgütün dinamizmi her 

zaman gençlik olmuştur. 
Bu yüzden gençlerle iç 
içe olmanın ve her konuda 
görüşlerini almanın Odamız 
için iyi olacağını düşünüyoruz. 
Odamızdan tek beklentimiz 
akılcılığa, disipline ve 
bilimselliğe dayanan çizgisini 
korumasıdır. Bu çizgiyi 
korumayabilmek ve meslek 
odalarına karşı sistemli olarak 
yapılan yıldırma politikalarını 
etkisiz kılmak için tüm 
meslektaş adaylarımızı 
14 Ocak’ta yapılacak olan 
seçimlerde yan yana olmaya 
çağırıyoruz.

Görüş Sunan 
Öğrenci Üyelerimiz:
Metehan Duman 
Baransel Eren 
Sevim Ayhan 
Emre Bayır 
Selin Bal 
Erhan Ulusoy 
Yağızhan Bilgin 
Furkan Enden 
Deniz Kuru 
Hüseyin Kıratlı 
M. Mustafa Öz 
Türkü Su Çocuğu 
Alican Özmeral 
Kübra Sungu 
Damla Atıcı 
Berin Açıkgöz 
Yiğit İsmail Genç 
Merve Özsoy
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Makina Mühendisleri Odası İş Mühendis Birimi Sorumlusu Dilan Sural, 32. 
Dönem’de hayata geçirilen Makine Mobil uygulaması ile iş arayan üyelerin 
en güncel ilanları hızlı ve kolay bir şekilde takip edebileceklerini söyledi.

İş ve Mühendis Birimimiz
İş Arayan Üyelerimiz İçin Çalışıyor

Dilan Sural / Makina Mühendisi
Makina Mühendisleri Odası, yurt içi ve yurt dışında Makina, 
Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, 
Sistem, Makina Teknik Metot, İmalat-Üretim, 
Üretim Tekniği-Sistemleri, Mekatronik, Otomotiv 
ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretimi 
yapan üniversitelerden mezun olarak diploma 
ve ruhsatname almış olan ve Türkiye sınırları 
içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya 
yasal yetkili olarak mesleki çalışmalarına 
devam eden tüm mühendisleri içinde 
toplamaktadır.
Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube İş ve Mühendis Birimi 2008 yılında, üyelerimizin iş arama 
süreçlerini hızlandırmak ve doğru işi bulmalarını sağlamak 
amacıyla, iş verenlerle iş arayan mühendisleri buluşturan 
bir platform olarak kuruldu. Bugün gelinen noktada ise 
hem iş arayan üyelerimize danışmanlık yapmakta ve onları 
doğru yerlere yönlendirme görevini üstlenmekte hem 
de üyelerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini yakından 
takip ederek bu kapsamda çeşitli eğitim ve etkinler 
düzenlemektedir. İş Mühendis Birimi, doğru işe doğru 
özgeçmişi yönlendirerek sürecin hızlı ve hedeflere uygun 
şekilde işlemesini sağlamayı amaçlanmakta ve bunu yaparken 
herhangi bir maddi kazanç beklememektedir.
İş aramakta olan üyelerimiz, MMO İstanbul Şube’nin 
32. Dönemde hayata geçirmiş olduğu “Makina Mobil” 
uygulamasını kullanarak en güncel iş ilanlarını hızlı ve kolay 
bir şekilde takip edebilirler. İstanbul Şube Üye İlişkileri Birimi 
ile İş Mühendis Birimi gerçekleştirdikleri ortak 
çalışmalarla, mezun olacak ya da yeni mezun 
olmuş üyelerimiz için etkili mülakat teknikleri, 
CV hazırlama teknikleri, iş ararken dikkat 
edilmesi gereken hususlar ve püf noktalar 
gibi söyleşi ve seminerler düzenleyerek 
alanında uzman eğitmenlerle üyeleri 
buluşturmaktadırlar.

Nasıl Başvuru Yaparım?
» Android için Google 
Play Store ve İOS (Apple) 
için App Store uygulama 
marketine girin ve arama 
alanına “Makina Mobil” 
yazarak uygulamayı 
telefonunuza yükleyin. 
Kullanıcı adı kısmına 
T.C. Numaranızı ve 
şifre giriş ekranına 
Oda Sicil Numaranızı 
yazarak Makina Mobil’e 
giriş yapın. Daha 
sonra uygulamamızda 
bulunan İş & Mühendis 
sekmesine tıklayarak 
aktif olan iş ilanlarını 
görüntüleyebilirsiniz.
» Üyelerimiz, kendilerine 
uygun olduğunu 
düşündükleri ilanlara, 
ilan metninin altında 
bulunan “başvur” 
düğmesine dokunarak 
başvuru yapabilirler.
» Tarafımıza gelen CV’ler 
başvurunun yapıldığı 
ilanın yetkilisine iletilir 
ve değerlendirme süreci 
başlatılır.
» Üyeye, değerlendirme 
süreci tamamlandığında 
firma ve İş & Mühendis 
birimi tarafından gerekli 
dönüş sağlanır.

İş ve Mühendis Birimimiz Nedir? Ne Yapar?

Dilan Sural
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1999 yılından bu yana MMO tarafından 
gerçekleştirilen Ulusal Hidrolik Pnömatik 

Kongresi’nde atölye çalışmaları, kurslar, 
konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, 
panel ve sosyal etkinlikler yer aldı. Üç gün 
süren ve 17 oturumda 45 bildirinin sunulduğu 
kongrenin açılış oturumunun ardından, Emin 
Çapa “Yeni Dünyayı Anlamak ve Hazırlanmak,” 
Mustafa Sönmez ise “Türkiye’de Büyüme 
ve Sanayisizleşme Tehlikesi” konulu birer 
konferans gerçekleştirdiler. Kongrenin açış 
konuşmaları MMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar, MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç, Hannover Fairs 
Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Alexander 
Kühnel, HPKON Yürütme Kurulu Başkanı Semih 
Kumbasar ve Akışkan Gücü Derneği (AKDER) 
Başkanı Suat Demirer tarafından yapıldı.

‘’Kullanan Değil, Üreten Bir Toplum Olmalıyız’’
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Hidrolik 

Pnömatik sektöründe yaşanan sorunlara 
dikkat çekerek, özetle şunları söyledi, ‘’İzlenen 
bilim, teknoloji ve sanayi politikaları sonucu 
bugün yerli üretimde yüzde 62 oranında ithal 
girdi kullanılmakta, makina imalat sanayinde 
iç pazar talebinin yüzde 51’i ithal makinalarla 
karşılanmaktadır. Enerjide sürdürülebilirliğin 
sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması ve 
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki 
yükünün hafifletilmesi gerekmektedir. Ekonomik 

gelişim ve kalkınma için üretmeye ihtiyacımız 
var. Türkiye’de yerli üretimin artması bugün artık 
bir zorunluluktur. Burada atılacak öncelikli adım 
ise kuşkusuz, “Teknolojiyi yalnızca kullanan 
değil, üreten bir toplum olma”  odaklı anlayışını 
hâkim kılmaktır. Yapısal değişimlerden, eğitim 
alanındaki gericileşmeyi yok etmeye varana dek 
ekonominin ve toplumsal yaşamın her alanında 
ilerici bir dönüşüme ihtiyacımız vardır, büyüktür 
ve acildir.’’

‘’HPKON Sektörün En Önemli Platformudur’’
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı 

Battal Kılıç ise yaptığı konuşmada HPKON 
2017’in sektörün en önemli platformlarından 
biri olma özelliğini taşıdığına dikkat çekerek 
özetle şunları şöyledi: ‘’ HPKON 2017, kolektif bir 
çalışmanın sonucunda ortaya çıkan, sektörün 
en önemli platformlarından biri olma özelliğini 
taşımaktadır. HPKON 2017; 19 düzenleme 
kurulu üyesi, 21 yürütme kurulu üyesi, 179 
danışmanlar kurulu üyesi, 72 yazar, 27 kurs 
ve atölye çalışması için eğitmen, 26 yuvarlak 
masa-panel-konferans katılımcısı ve 3 kişilik 
kongre sekretaryası olmak üzere toplamda 
325 kişinin katkısının yanı sıra fuar katılımcısı 
firma yetkilileri ve fuar organizasyon firması 
Hannover Fairs Turkey çalışanlarının emeği ile 
sizlerle buluşturulmaktadır. Bütün bu sayıları 
katılımcılarıyla birlikte ele aldığımızda sektör için 
HPKON 2017’nin önemini bir kez daha anlıyoruz.’’

MMO İstanbul ve İzmir Şubeleri yürütücülüğünde, 22-25 Kasım 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi 
(HPKON), İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik 
Kongresi’ni İzmir'de Gerçekleştirdik



Eğitimlerimiz, Üye Buluşmalarımız ve 
Denetimlerimiz Tüm Hızıyla Devam Ediyor!
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Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul 

Şubesi meslektaşlarının 
bilgi birikimlerini artırmak 
ve meslektaşlarının 
kamusal alanda 
yetkilendirilmesini 
sağlamak için 
gerçekleştirdiği eğitim 
programlarına hız 
kesmeden devam 
ediyor. Ekim ayı 
boyunca toplamda 
472 kişiye eğitim veren 
Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi, 
uygulamalı ve teorik 
eğitim seferberliğine 
Aralık ayında da 
devam edecek. Eğitim 
duyurularımızı Makina 
Mobil uygulaması 
üzerinden takip 
edebilirsiniz.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Üye Birimi Kasım ayında toplamda 700 üyesi ile bir 

araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Oda Gecesi, 
Üniversite Buluşmaları, Mezun Buluşmaları ve çeşitli 
konularda söyleşi içerikleri ile düzenlenen etkinliklerde 
üyeler bir araya gelip keyifli zaman geçirme fırsatı buldular.  
Sosyal etkinlik duyurularımızı Makina Mobil uygulaması 
üzerinden takip edebilirsiniz.

Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Birimi 
Kasım ayında 8 ilçe belediyesi ve 6 OSB sınırı 

içerisinde bulunan 2.656 asansörün periyodik kontrolünü 
gerçekleştirdi. Periyodik kontroller neticesinde kullanıma 
uygun olmayan asansörler için yapılan çalışmalar 
sonucunda takip kontrollerinde asansörlerin büyük bir 
kısmı kullanıma uygun hale getirildi. Güvenli bir kent, 
güvenli bir yaşam içim yapılan kontroller Aralık ayında da 
hız kesmeden devam edecek.

Makina Mühendisleri Odası Muayene 
Kuruluşu Birimi, Kasım ayında 320 

cihazın iş güvenliği kapsamında kontrollerini 
gerçekleştirerek uzman personel kadrosu ile 
tarafsız ve güvenilir hizmet vermeye devam 
ediyor. İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık 
ve güvenlik şartları yönetmeliğince hizmet 
veren Muayene Kuruluşu Birimi, Kasım 
ayında da iş güvenliğine dair kontrollerini hız 
kesmeden devam edecek.

Makina Mühendisleri Odası LPG 
Sızdırmazlık Kontrol Birimi Kasım 

ayında 350 LPG Sızdırmazlık raporu 
verdi. Halkın can ve mal güvenliğini bir 
kamu hizmeti olarak korumak amacıyla 
LPG’li araçlar üzerinde yaptığımız 
denetimler İstanbul’da Şubemize bağlı 
Araç Kontrol İstasyonlarında devam 
etmektedir. Aracınızın LPG tesisatından 
herhangi bir şüphe duymanız 
durumunda, kontrol istasyonlarımıza 
gelerek aracınızın ilgili standart ve 
yönetmelikler çerçevesinde Makina 
Mühendisi teknik görevlilerimiz 
tarafından aracınız ücretsiz olarak 
kontrol edilmesini sağlayabilirsiniz.

Kasım’da Eğitim 
Programlarımıza

472 Kişi Katıldı

Kasım’da 700 Üyemizle Sosyal Etkinlikler 
Kapsamında Bir Araya Geldik

Kasım’da 2.656 Asansörün
Kontrolünü Gerçekleştirdik

Kasım’da 320 Cihazın Periyodik
Kontrol İşlemini Gerçekleştirdik

Kasım’da 350
LPG Sızdırmazlık
Raporu Verdik
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ÇAĞRIMIZDIR!

Sizleri, 13-14 Ocak 2017 tarihlerinde 
Mimarlar Odası Karaköy Binası’nda 

yapılacak olan MMO İstanbul Şube 33. 
Dönem Genel Kuruluna ve Seçimlerine 
katılmaya çağırıyoruz!

Genel Kurul ve Seçimlere katılmanız 
yalnızca geçmişten bugüne ve 
bugünden geleceğe Etkin, Güçlü, 
Çağdaş, Laik ve Demokrat bir meslek 
odasına sahip çıkmak anlamına 
gelmiyor;

Aynı zamanda, Ülkemizin Dününe, 
Bugününe ve Geleceğine sahip çıkmak 
anlamına geliyor. 

Üyelerimizin bu değerlerin tümüne 
sahip çıktığını biliyor ve sizleri Genel Kurul ve 
Seçimlerimizde yanımızda görmek istiyoruz.

BİRLİKTE GELECEK!
SENİNLE

Genel Kurul:
13 Ocak 2018
Cemil Candaş Kent
Kültür Merkezi-Şişli

Seçimler: 14 Ocak 2018
TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Şubesi-Karaköy

Demokrasi Emek

Meslek

Sanayileşme

Meslektaş 
Dayanışması

Bilim

Mühendislik Asgari 
Ücreti

İnsan Hakları
Kamu Yararı

Çoğulculuk

Meslektaş 
Niteliği

Bağımsızlık
Meslektaş 
Taleplerİ
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SİCİLNO ADI SOYADI
113724 HİLMİ YILMAZ
113973 TUĞÇE GİZEM TERZİ
113960 UFUK KARGACI
113962 OZAN ODABAŞ
113855 GÖKHAN CENGİZ
113874 MUSTAFA YARDIM
113863 ÖMER EMRAH DURSUN
113729 FATİH PATAN
113849 EMRE ÖZTÜRK
113964 ÖMER GEZER
113853 FATİH KOROL
113726 EREN TAZEGÜL
113727 UĞUR SEVİNÇ
113728 ALİ YASİR TAHTALIOĞLU
113850 AHMET MELİH PEKTAŞ
113851 EMRE SAYIM
113852 ARDA AYTUĞLU
113854 AYGÜL DİREK
113856 BAKIŞ CAN RAKICI
113857 CANSU DEMİRBAŞ
113858 KAAN ARSLAN
113859 MEHMET TAHMAZ
113860 EMİNE NEVZER İRKİLMEZ
113861 MUHAMMED COŞKUN GÜNGÖR
113862 MUHAMMET MEYDAN
113864 RIDVAN KARTAL
113865 SEVKAN KARAEL
113866 SİNAN ARSLAN
113867 YUNUS TELLİ
113868 ENGİN TÜRK

SİCİLNO ADI SOYADI
113869 MUAMMER GÜZEL
113870 SEZER CAN
113871 ZAFER YAYLA
113872 CİHAN ABAY
113873 ÖMER YASİR BAĞMANCI
113875 NURETTİN BAYAR
113954 ÖZLEM GÜL
113955 GAMZE SUBAŞI
113971 KÖKSAL DİKMEN
113956 BERNA GÖKÇE
113957 FERİT AKSU
113958 BURAK BATTAL
113959 METİN KOLSUZ
113961 BEKİR AYHAN
113963 YASİN AKÇİÇEK
113965 BİLAL DİLEKÇİ
113966 ALİ ÇETİN
113967 RABİA YILMAZ
113968 HASAN ŞAHİN
113969 BÜLENT ARSLANTAŞ
113970 ELFESİYA ÜÇÜCÜ
113972 FATMANUR MARAŞ
113974 GÜLİZAR DEMİREL
113975 MEHMET ILGAR
113976 MEHMET YILMAZ
113977 SUAT TAŞKAN
113978 MUHAMMED REŞİT KOŞAK
113979 SERKAN GÜMÜŞSOY
113980 SERKAN ARSLAN
114020 AKIN EMRE BİNİCİ

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kasım ayında
61 meslektaşıyla iletişime geçerek yeni üyelerle buluştu.

Ülkemiz, Mesleğimiz ve Geleceğimiz Sizlerden Çok Şey Bekliyor. 
Tüm Üyelerimize Başarılar Diliyoruz.

32. Dönem Şube Yönetim Kurulu

Şubemize Yeni Kayıt Olan Üyelerimiz

Mesleğinde 30. 35. ve 45. Onur Yılını
Dolduran Üyelerimizle Buluşacağız

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Meslekte 

5. 10. 15.20. 25. 40. 50. 65 yılını 
dolduran üye buluşmalarının 
ardından şimdi de meslekte 
30. 35 ve 45. yılını dolduran 
üyeleriyle bir araya gelecek. 
Meslekte 30. ve 35. Onur 
Yılı etkinliği Anadolu Yakası 
Etkinliği 14 Aralık 2017 tarihinde 
Kozyatağı Belediye Meclis 
Binası’nda, 30.ve 35. Onur Yılı 

etkinliği Avrupa Yakası Etkinliği 
11 Aralık 2017 tarihinde Yunus 
Emre Kültür Merkezi’nde, 
Meslekte 45. Onur Yılı etkinliği 
ise 1 Aralık 2017 tarihinde MMO 
İstanbul Şube’de plaket töreni 
düzenlenecek. Mesleğinde 
30.35 ve 45.yılını dolduran 
üyelerin onurlandırılacağı 
ve plaketlerinin verileceği 
etkinlikler yemek ve kokteyl 
eşliğinde devam edecek.



17 Kasım'da Anadolu 
Yakası Eğitim Merkezi 
Kadıköy'de başlayan 
Asansör Avan Proje 
Hazırlama Mühendis 
Yetkilendirme Eğitimi 
2 gün sürdü. Eğitime 
25 kişi katıldı.

15 Kasım'da MMO 
İstanbul Şube'de 
gerçekleştirilen 
Çarşamba 
Buluşmaları konulu 
etkinliğe 12 kişi 
katılım gösterdi.

3 Kasım'da 
Dedeman Otel'de 
gerçekleştirilen 
Geleneksel Oda 
Gecesi etkinliğine 
350 kişi katıldı.

20 Kasım'da MMO 
İstanbul Şube'de 
başlayan Havuz 
Tesisatı Eğitimi 3 gün 
sürdü. Eğitime 18 kişi 
katıldı.

11 Kasım'da MMO 
İstanbul Şube'de 
gerçekleştirilen 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mezun 
Buluşması etkinliğine 
100 kişi katılım 
gösterdi.

30 Kasım'da Anadolu 
Yakası Eğitim 
Merkezi Kadıköy'de 
gerçekleştirilen 
Zehirleyici İlişki 
Besleyici İlişki 
konulu söyleşi 
programına  20 kişi 
katılım gösterdi.

27 Kasım'da 
MMO Beylikdüzü 
Temsilcilik'te 
Tedarikçi Seçimi ve 
Değerlendirilmesi 
konulu söyleşi 
gerçekleştirildi. 
Söyleşi programına 12 
kişi katılım gösterdi.

22 Kasım'da 
MMO Beylikdüzü 
Temsilcilik'te 
gerçekleştirilen 
Çarşamba 
Buluşmaları konulu 
etkinliğe 11 kişi 
katılım gösterdi.

29 Kasım'da 
Kadıköy'de 
gerçekleştirilen 
Çarşamba 
Buluşmaları 
etkinliğine 10 kişi 
katıldı.

13 Kasım'da Anadolu 
Yakası Eğitim 
Merkezi Kadıuköy'de 
gerçekleştirilen ''Bir 
Nefes Al'' konulu 
etkinliğe 15 kişi 
katılım gösterdi.

17 Kasım'da MMO 
İstanbul Şube'de 
başlayan Şantiye 
Şefliği Eğitimi 3 gün 
sürdü. 
Eğitime 21 kişi katıldı.

13 Kasım'da 
MMO Beylikdüzü 
Temsilcilikte Şantiye 
Mühendisliği İçin İş 
Güvenliği Söyleşisi 
gerçekleştirildi. 
Söyleşi programına 17 
kşi katılım gösterdi.

28 Kasım'da 
''Mekanik Tesisata 
Bir Ömür Verenler'' 
konu söyleşi 
programına 50 kişi 
katılım gösterdi.

7 Kasım'da 
MMO İstanbul 
Şube'de başlayan 
Havalandırma 
Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 2 
gün sürdü. Eğitime 18 
kişi katıldı.

Eğitim

Kurultay Seminer 

Kasım'da Neler Yaptık!

Sosyal

Söyleşi

Etkinlik

30 Kasım'da Anadolu 
Yakası Eğitim 
Merkezi Kadıköy'de 
başlayan Doğalgaz 
İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 
4 gün sürdü. Eğitime 
20 kişi katıldı.

24 Kasım'da Anadolu 
Yakası Eğitim 
Merkezi Kadıköy'de 
başlayan Asansör 
Yetkilendirme Kursu 
3 gün sürdü. Eğitime 
17 kişi katıldı.

17 Kasım'da MMO 
İstanbul Şube'de 
başlayan ve 2 gün 
süren XI. Endüstri ve 
İşletme Mühendisliği 
Kurultayı'na 214 kişi 
katıldı.

18 Kasım'da MMO 
Beylikdüzü İlçe 
Temsilciliğinde 
başlayan Sismik 
Tasarım ve 
Uygulama Detayları 
Semineri'ne 5 kişi 
katıldı.

25 Kasım'da MMO 
Avrupa Yakası 
Eğitim Merkezi'nde 
başlayan İSO 50001 
Enerji Yönetim 
Sistemi Bilgilendirme 
Semineri 2 gün 
sürdü. Seminere 10 
kişi katıldı.

24 Kasım'da MMO 
İstanbul Şube'de 
başlayan Medikal Gaz 
Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Eğitimi 
3 gün sürdü. Eğitime 
15 kişi katıldı.

17 Kasım'da 
Avrupa Yakası 
Eğitim Merkezi'nde 
başlayan Mekanik 
Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 
7 gün sürdü. Eğitime 
10 kişi katıldı.
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Biraz kendinizden 
bahsedebilir misiniz? Hangi 
okuldan mezunsunuz, şu 
anda neler yapıyorsunuz?

1950 yılında Mersin’in Mut 
İlçesi’ndeki Güme Köyü’nde 
doğdum. Üniversiteyi İstanbul 
Devlet Mimar Mühendislik 
Akademisi (İ.D.M.M.A) Makina 
Mühendisliği bölümünde 
okudum. Öğrencilik yıllarımda 
geçimimi sağlamak için 
bir haber ajansında dört yıl 
muhabirlik yaptım ve 1975 
yılında mezun oldum. Okul 
biter bitmez önümdeki 
engelleri kaldırmak için 
hemen askere gittim. 
Askerlik dönüşü bir sanayi 
kuruluşunda 37 yıl boyunca 
çeşitli kademelerde görev 
aldıktan sonra 2013 yılında 
‘’artık yoruldum’’ diyerek 
mühendislik mesleğini 
bıraktım. O zamandan sonra 
ise hem kitap yazmaya 
hem de belgesel çekmeye 
başladım.

2009 yılında, zaten yıllardır 
yazmayı istediğim, içinde 
kendi hikayemin de olduğu 
ve 1968 dönemini ayrıntılı 
olarak ele alan “Devrim 
Yolcuları” kitabını yazdım. Bu 
kitap için yaptığım araştırma 
4 yıl sürdü. Kitabın raflarda 
yerini almasıyla birlikte 
dönemi belgeselleştirme 
fikri ortaya çıktı ve bunun 
üzerine “Devrim Yolcuları” 
belgeselini de çektim ve 
2016 yılında gösterime girdi. 
O esnada kitap ve belgesel 
için edindiğim çeşitli bilgi ve 

belgeleri kullanarak ‘’Yoldaş’’ 
adlı kitabımı yazdım. Ayrıca 
öyküleri, Sakarya, Bolvadin 
ve Adras Dağı üçgeninde 
geçen “Adras Dağı” ve “Yasak 
Defter” isimli iki kitabım 
daha var.  Devrim Yolcuları 
belgeselinin ardından ise, 
hayatlarını Toros dağlarında 
sürdüren konargöçer 
Yörüklerin yaşamlarını 
anlattığım “Son Yörükler” adlı 
belgesel filmini çektim ve bu 
belgesel 3 farklı televizyon 
kanalında gösterildi. Şimdi 
ise çekimleri bitmek üzere 
olan “Balat’ta Kaybolmak” adlı 
belgesel filminin gösterimine 
hazırlanıyoruz.

Mesleğiniz aslen mühendislik 
ancak siz belgesel çekimleri 
yapıyorsunuz? Neden bu 
alanı tercih ettiniz?

1968 yılında bir yandan 
üniversitede okurken 
diğer yandan gazetecilik 
yapıyordum. Sanırım bu işlere 
yatkınlığım da o zamanlardan 
geliyor. Mühendislik 
mesleğinin yanında kültürel 
ve sosyal işlerle uğraşmanın 
beni fazlasıyla geliştirdiğini 
hissediyorum.

Ayrıca 68 kuşağının 
içerisinden gelen bir kişi 
olarak o döneme bir borcum 
olduğunu düşünüyorum. Bu 
nedenle yazdığım kitapların 
ve çektiğim belgesellerin, 
gelecek kuşağın o dönemi 
bilmelerini ve anlamalarını 
sağlamasını istiyorum. Tüm 
bunları yaparken de herhangi 

bir ticari amaç gözetmeksizin 
1968’den kalanları sonraki 
kuşaklara aktarma gayreti 
içerisindeyim.

"Devrim Yolcuları" 
belgeselinde Türkiye’deki 
68 kuşağının hikayelerini 
anlatmışsınız. Sizi bu 
konuda belgesel çekmeye 
yönlendiren duygu neydi?

Bu belgesel bir yolculuğun 
hikayesidir. Bu yolculuk ise 
dünyada ve Türkiye’de 68 
kuşağı diye adlandırılan ve 
Türkiye’dekilerin çoğunun 
12 Mart Darbesi öncesi ve 
sonrasında hapishanelerde, 
işkencelerde, öğrenci 
evlerinde ya da yurtlarında, 
kısacası bulundukları her 
yerde öldürülüşünün hikayesi; 
sağ kurtulanların da bir 
kısmının devrim hayalleriyle 
bir ömür geçirişinin, diğer 
bir kısmının da ülkenin yıkıcı 
atmosferinde oradan oraya 
savruluşunun öyküsüdür. 
Belgeseli hazırlarken 12 
Mart Darbesi öncesi ve 
sonrasında meydana gelen 
politik tartışma, işgal ve 
çatışmaların içinde bulunan 
ve halen sağ kalan kişileri 
bularak hem onlarla hem de 
akrabaları ve arkadaşlarıyla 
röportajlar gerçekleştirdik. 
Dönem ile ilgili yazılmış 
onlarca kitabı, soruşturma ve 
mahkeme dosyalarını taradık. 
Yıllar süren bir çalışmanın 
neticesinde ortaya çıkan bu 
belgesel; 68 hareketine dair 
bilinen bilinmeyen yüzlerce 

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Üyesi Musa Kaplan, 37 
yıllık mühendislik mesleğinin ardından yaptığı belgeseller ve yazdığı 
kitaplarla hem üretmeye devam ediyor hem de sahip olduğu bilgileri 

gelecek kuşaklara aktarıyor.

Hem Mühendislik Hem Belgeselcilik…
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Kitapları: 
Yasak Defter (1669)
Devrim Yolcuları (2012)
3 Yoldaş (2015)
Adras Dağı (2016)

Belgeselleri:
Son Yörükler (2015)
Devrim Yolcuları (2016)
Balat’ta Kaybolmak (2017)
Planlanan Belgeseller

olayı dönemi yaşayanların tanıklıklarıyla 
izleyiciye sunuyor.

Beni bu belgeseli çekmeye yönlendiren 
duygu ise hem 68 kuşağına olan bağlılığım 
hem de 68 kuşağının yaşadıkları zulmü şimdiki 
nesillere aktarma isteğim oldu.

Çekimler esnasında, hala
unutamadığınız bir anı yaşadınız mı?

Devrim Yolcuları Kitabının yazım aşaması 4 yıl 
sürdü. Çekimler ise iki buçuk yılda tamamlandı. 
Benim için çekimlerin her aşaması unutulmazdı 
diyebilirim. Türkiye’nin birçok şehrine gidip 
insanlarla buluştum, hikayeler dinledim. 
Bütün yaşanmışlıklar sanki başlı başına bir 
film senaryosu gibiydi. Bunlar arasında en çok 
etkilendiklerimden biri ise Hüseyin Cevahir’in 
defnedilmek üzere köyüne götürüldüğü sırada 
tabutunun cenaze arabasından yere düşmesi 
hikayesiydi. Tanınmaz haldeki cenazelerin 
aileler tarafından teslim alınmaya çalışılması ve 
gömülme sırasında yaşanan acı dolu anlar beni 
fazlasıyla derinden etkiledi. 

Bundan sonraki süreçte nasıl neler üretmeyi 
planlıyorsunuz? Yeni projeler var mı?

Şu an “Balat’ta Kaybolmak” adlı belgesel 
filmimizin çekimleri bitti. Bu projeyi çok yakın 
bir zamanda izleyicilerle buluşturmak istiyorum. 
İkinci olarak ise Çukurova’yı anlatan bir kitap 
yazmak istiyorum. Çukurova’da, tarlada çalışan 
işçileri ve hikayelerini konu alan bir kitap 
olacak bu. Bunun yanı sıra, Devrim Yolcuları 
belgeselinin İngilizcesini de izleyicilerle 
buluşturmak istiyorum.

MMO ile ilk temasınız nasıl ve
ne zaman gerçekleşti?

Bizler üniversite hayatımız boyunca Oda’nın 
faaliyetlerini hep yakından takip ediyor ve 
etkinliklerine katılmaya çalışıyorduk. Oda’ya 
üyeliğim ise 1975 yılında okulu bitirir bitirmez 
oldu. O dönemden bu döneme de Oda’yla 
ilişkimiz hiç bitmedi.

Bir MMO Üyesi olarak şu anki yönetim 
kuruluna nasıl bir yol haritası önerirsiniz?

Öncelikle 32. Dönem Yönetim Kurulu’nu, 
emek vererek ortaya çıkardığı yeniliklerden 
dolayı yürekten kutluyorum. Odamızın bilhassa 
eğitim alanında gerçekleştirdiği değişim 
hepimiz için çok değerli.

Bu dönemde, özellikle biz ihtiyar takımının 
düşünce ve önerilerinden yararlanılması 
gerektiğini düşünüyorum. Yeni mezun 
meslektaşlarımızla bir araya gelmenin ve 
onlara deneyimlerimizi aktarmanın oldukça 
faydalı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda 
gerçekleştirilen “Mezuniyete 1 Kala” etkinlikleri 
çok önemli ve bu bence 
bu etkinliklerin sayısı 
daha da artırılmalı. 
Bunun dışında, 
yaklaşan Oda 
Genel Kurul ve 
Seçimlerinde Şube 
Yönetim Kurulumuza 
başarılar diliyorum. 
Emeklerine, 
yüreklerine 
sağlık.



Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz?
Kani Korkmaz kimdir?

1948 yılında Avanos-Özkonak’ta doğdum. Yedi 
kardeşin en büyüğüyüm. Eğitim dönemlerimi 
Kayseri ve İstanbul’da tamamladım. Şuan 
iki çocuğum ve iki torunum var. Mesleğe 
başladıktan sonra 47 yıldır hep aynı işi yaptım. 
68 kuşağının etkinliklerinde yer aldım. 1977 
yılında MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu’nda 
ve MMO Delege Komisyonu’nda görevler 
aldım. Ayrıca Oda yayınlarının ilk çalışmalarına 
katkı verdim. TTMD İstanbul Temsilciliği 
Yönetim Kurulu ve Tasarımlar Komisyonu 
üyeliğinde bulundum. Çok sayıda konut, ofis, 
otel projelerinin yapımı ve kontrollüğünü 

üstlendim. Tiyatro, sinema, toplantı, 
kültür merkezi vb. binalar ile 
sanayi tesislerinin mekanik proje 
tasarımını yaptım.

Sektöre nasıl başladınız?
Sektöre 
1970 yılında 
öğrencilik 

yıllarımda Erok 
Tesisat Proje 

Ofisi’nde Erdal 
Okyar’ın yanında 

başladım. 1972 
yılında mezun oldum 

ve 2 mimar arkadaşımla 
birlikte Aksaray’da bir 
ofis devraldık. Amacımız 
mimari, statik, mekanik 
ve elektrik projelerinin 
birlikte aynı ofiste 
yapılacağı bir ortaklık 
kurmaktı. Bir süre 
elektriği de dâhil 
ederek çalışmalarımızı 
yürüttük. Sonrasında 
elektrik projesi 
disiplinini kapsam 

dışı bırakarak 30 yıl boyunca mimari-mekanik 
projeler yapmaya devam ettik. Son 17 yıl 
sürecinde; mekanik ofis olarak mekanik proje 
tasarımı ve proje kontrollüğü konularında 
çalışmalarıma devam ediyorum.

Mekanik tesisat sektörünü şuan nasıl 
görüyorsunuz? Gelecekte nasıl bir
tasarım ofisleri bizi bekliyor?

Sektör göreceli olarak çok büyük bir gelişme 
gösterdi. Bizim mesleğe başladığımız yıllarda 
küçük ölçekler söz konusu idi. Bugün gerek 
yurt içinde gerek yurt dışında hem büyük 
ölçekte hem de çok kapsamlı mekanik sistem 
çözümleri ve uygulamaları var. On binlerce 
teknik eleman ve büyük kuruluşlar sektörde yer 
alıyor. Buna rağmen özellikle tasarım ofislerinde 
kurumsallaşma büyük oranda gerçekleşemedi. 
Ayrıca tüm mimarlık mühendislik disiplinleri 
inşaat sektörü içerisinde işin önemi ve 
emeğine karşılık çok az pay alıyor ve bu pay 
artırılamıyor. Sonuçta hep kırılgan, dağınık ve 
sürekliliği olmayan, yani kurumsallaşamayan 
yapılar ortaya çıkıyor. Belirli zamanlarda 
çaba gösterilmesine rağmen kümeleşmeler 
de sağlanamadı. Tasarım ofisleri gelecekte 
önemli ölçüde akıllı makinelerin ve az sayıda 
yöneticinin kontrolünde olacak gibi görünüyor.

‘Mekanik Tesisata Bir Ömür Verenler’ söyleşisini 
MMO İstanbul Şube’de gerçekleştirdiniz. Bu 
söyleşi serisi hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Her sosyal etkinlik önemlidir. Bilginin az-
çok paylaşımını sağlar. Bu etkinlik serisi de 
uzun çalışma dönemlerindeki bilgi, tecrübe ve 
hataların paylaşımı açısından değerli olabilir. 
Dilerim yenilenerek ve gelişerek devam eder. 
Oda-Üye ilişkilerine de katkıda bulunur.

Bize biraz Maslak 42 projesini anlatır mısınız? 
Pproje, İstanbul’un Sarıyer Maslak bölgesinde 

39.000 metrekarelik bir arazide yer alıyor. 
Rezidans, ofis ve alışveriş merkezinden oluşan 
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Tasarım Ofisleri Gelecekte Akıllı 
Makinaların Kontrolünde Olacak!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ‘Mekanik Tesisat 
Tasarımına Bir Ömür Verenler’ konulu söyleşi dizisinin ilki Maslak 42 projesinin mühendisi Kani 
Korkmaz tarafından gerçekleştirildi. Kani Korkmaz ile mekanik tesisat sektörünün geleceğini 

ve Maslak 42 projesini konuştuk.



toplamda 270.000 metrekarelik leed sertifikalı 
karma bir proje. Projede 41 katlı home-offıce 
ve rezidansların yer aldığı 2 adet kule, 8 katlı 
1 adet ofis bloğu ve baza katları bulunmakta. 
Baza katlarında ise ofis ve alışveriş merkezi yer 
almaktadır. Proje aynı zamanda havuz, spor 
merkezi, gösteri merkezi gibi sosyal alanlarla da 
donatılmış bir yapı. 

Maslak 42 projenizde
kullandığınız sistemler nelerdir?

Projede ofis, konut, AVM vb. tüm fonksiyonlar 
merkezi sistemler ile çözüldü ve kullanıcıların 
tüketimleri sayaçlar ve kalorimetreler ile 
ölçüldü. Sistemler ise her fonksiyon için 
bağımsız olarak çözümlendi. Yapıda tüm 
fonksiyonlara hitap eden merkezi yangın suyu 
ve kullanım suyu depoları yapıldı. Yapının 
yüksek bir yapı olması nedeni ile farklı basınç 
zonları yer alıyor. Bu nedenle ara tesisat 
katlarında prizmatik su depoları ve pompa 
istasyonları tesis edildi. Yapının tüm alanları 
sprinkler sistemi ile korunuyor ve tüm alanlara 
hitap edecek şekilde yangın dolapları yer alıyor. 
Ayrıca yapı çevresel olarak hidrant sistemi 
ile koruma altına alınmıştır. Kullanım suyu, 
önce yumuşatma ve arıtma sistemlerinde 
şartlandırılıyor. Sonrasında ise ana merkezde 
bulunan hidfororlar ile basınçlandırılarak 
kullanım noktalarına ve terfi istasyonlarına 
iletiliyor. Sıcak su ihtiyacı ise konutlarda daire 
istasyonları ile sağlanıyor. Sosyal alanlar ve ticari 
alanlarda ise sıcak su için merkezi boylerler 
kullanıldı.

Isıtmada yer tipi yoğuşmalı kazanlar ile 
merkezi sistem uygulandı. Toplamda 6 adet 
kazan dairesi oluşturuldu. Soğutma sistemi, 
kule katlarında ve AVM kısmında su soğutmalı 
soğutma grupları ile; ofislerde ise hava 
soğutmalı soğutma grupları ile merkezi olarak 
tasarlandı. Kulelerde ara tesisat katlarında 

eşanjörler aracılığıyla basınç zonları oluşturuldu. 
Isıtma, konutlarda fansız yer konvektörleri 
ve 4 borulu fan-coil üniteleri ile sağlandı. 
Konvektörler ile cepheden gelen soğuk etkisi 
azaltılarak ısı kaybının bir kısmı karşılandı ve 
fan-coil üniteleri ile kalan ihtiyaç giderildi. 
Soğutmada konutlarda 4 borulu fan-coil 
üniteleri uygulandı. Ofisler ise shell and core 
(şap&sıva) olarak teslim edildi. AVM’de bağımsız 
bölüm fonksiyonuna göre fan-coil+taze hava 
veya tüm havalı çözümler uygulandı.

Havalandırma da diğer prensipler gibi merkezi 
sistemlerle çözüldü. Konutlarda merkezde 
bulunan ısı geri kazanımlı santraller aracılığı 
ile her daireye belirli miktarlarda taze hava 
temin edildi. Her daireden merkezi fanlar ile 
wc egzozu ve mutfak egzozu yapıldı. Alınan 
WC egzozları ısı geri kazanımlı santrallere 
döndürülerek ısı geri kazanımı sağlandı. Ofislere 
de benzer şekilde taze hava sağlandı ve egzoz 
yapıldı. AVM bölümünde bağımsız bölümün 
durumuna göre taze hava+egzoz veya tüm 
havalı sistem gibi farklı çözümler uygulandı. 
Restoran alanlarında ortak alanlardan taze hava 
verildi. Mahallerden mutfak egzozu yapıldı.

Son olarak bu etkinlik Baycan Sunaç anısına 
düzenleniyor ve sizin de Baycan Bey hakkında 
söylemek istedikleriniz bizimle paylaşır mısınız?

Baycan Sunaç 1. kuşak tasarımcılar içerisinde 
yer alan değerli dostum ve arkadaşımdı. 
Tutkulu bir meslek aşığı, laiklik ve Atatürk 
savunucusuydu. MMO, TTMD çalışmalarında 
etkin oldu, bildiriler sundu, komisyonlarda 
çalıştı. Çok iyi raporlama yapar, birlikte çalıştığı 
kurulları etkin bir şekilde çalışmalara katılmaya 
yönlendirirdi. Dostumu özlemle anıyorum.
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Mekanik Tesisat Tasarımına
Bir Ömür Verenler Anlatıyor!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin ‘’Mekanik Tesisat Tasarımına Bir Ömür Verenler 
‘’ konulu söyleşisi 28 Kasım tarihinde Şube binamızda gerçekleşti. Söyleşinin düzenlenmesinde 

görev alan MMO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akçakaya etkinliğin amaçları ve önümüzdeki 
dönem yapılması planlanan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Mekanik tesisat tasarımına 
bir ömür verenlerin 

tecrübelerini ve projelerini 
paylaşacakları ve her ay 
tekrarlanacak olan söyleşilerin 
ilki Maslak 42 projesi ile 
Kani Korkmaz tarafından 
gerçekleştirildi. Her ay 
bir duayenin projesini ve 
tecrübelerini meslektaşlarıyla 
paylaşacağı bu yıl düzenlenecek 
olan on etkinlik Baycan Sunaç 
anısına düzenlenecek.

Etkinliğin 
düzenlenmesinde 
aktif rol alan MMO 
İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet 
Akçakaya bu etkinliğin 
gerçekleştirilmesindeki 
temel sebebin mekanik 
tesisat tasarıma 
gereken önemin 
verilmemesi olduğunu 
dile getirerek, ‘’Mekanik Tesisata 
Bir ömür Verenler etkinliğimizi 
gerçekleştirme sebebimiz, 
ülkemizde tasarıma gereken 
önemin yeterince verilmemesi 
ve Makina Mühendisliği 
bölümünden mezun olan 
arkadaşlarımızın mekanik 
tesisatın projelendirilmesi işini 
yapılacak ‘en kolay iş’ olarak 
değerlendirmesidir’’ dedi.

Proje Ön Sunumu Öncelik Olmalı
İnşaatı yapan yatırımcı veya 

müteahhitlerin projeye verilen 
parayı gereksiz gördüklerinin 
altını çizen Akçakaya şöyle 
konuştu: “İnşaatı yapan 
yatırımcı veya ana müteahhitler 
projeye verilen parayı gereksiz 
görmekte ve mekanik tesisat 
taşeronlarının proje bedellerini 
üstlenip bir nevi hediye 

etmelerini beklemektedir. 
Ülkemizin ekonomik durumunu 
da göz önüne aldığınızda 
bazı  mekanik  tesisat taahhüt  
firmaları da işi alabilmek için 
projeye herhangi bir bedel 
yazmadan, projeleri kendilerince 
çizileceğini vaat etmektedirler. 
Maalesef bu şekilde yapılan 
inşaatlarda hiçbir şekilde enerji 
ekonomisi olmadığı gibi, inşaat 
sırasında da ekonomiden 

bahsedilmemektedir. 
Doğru bir proje için 
öncelikle çok ciddi 
bir ön proje raporu 
sunulmalı, binanın 
konumuna ve kullanım 
amacına göre alternatif 
sistemler incelenip 
en doğru sistemlere 
karar verilmelidir.  
Bu aşamadan sonra 
bütün disiplinlerin 

koordinasyonu ile projeler 
hazırlanmalı ve çakışmalar 
giderilmelidir. Bundan sonra 
işi alan yükleniciler de bu 
projelerden ve şartnamelerden 
yola çıkarak, işçi çalışma 
saatlerini ve işçilerin hangi 
malzemeyi hangi gün sevk 
edeceklerini belirlemeli ve 
işe bu şekilde başlamalıdır. 
Bu sayede sahada karşılarına 
çakışma problemleri 
çıkmayacak ve bu soruna çözüm 
üretmek için harcanacak olan 
ekstra mesai ücretleri, boşta 

bekleyen işçi ödemeleri ve 
ekipman sarfiyatından kurtulmuş 
olacaklardır. Bütün bu süreçte 
harcanmayacak olan para 
ülkemizin ekonomisine katkıdır.’’

Etkinliklerimiz Devam Edecek
Ahmet Akçakaya sözlerini 

şöyle sonlandırdı: “Bizlere 
tasarım süreçlerini ve her 
projenin kendi özelindeki 
hikâyesini en iyi Mekanik 
Tesisata Bir ömür Verenler 
anlatabilir. Ancak bu sayede 
projeciliğin göründüğü kadar 
kolay olmadığını ve gerçek 
önemini kavrayabiliriz diye 
düşündük. Bu ay söyleşilerimizin 
ilkini Sayın Kani Korkmaz Bey ile 
Maslak 42 Projesini konuşarak 
gerçekleştirdik ve etkinliğimizi 
kaybettiğimiz projeci ağabeyimiz 
olan Baycan Sunaç’ın anısına 
ithaf ettik. Bundan sonraki 
etkinliğimiz ise Şubat ayında, 
Sayın Sarven Çilingiroğlu ile 
gerçekleştireceğiz.

Bu projeden sonra 
gerçekleştirmeyi planladığımız 
etkinlik serimiz ise BIM 
konusunda olacak. Bildiğiniz 
üzere ilk olarak “BIM Nedir?” 
demiştik ve konuyla ilgili bir 
panel gerçekleştirmiştik. Bundan 
sonra da BIM ile yapılmış 
projeleri inceleyeceğimiz bir seri 
etkinliğin hazırlığındayız. Bunu 
da buradan duyurmuş olmak 
isterim."

Ahmet Akçakaya
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Necdet Eraslan Proje Yarışması’nın Sekizincisi 
‘’Kontrol Otomasyon ve Robotikte Yeni 
Teknolojiler’’ Konusuyla Düzenlenecek

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yürütücülüğünde, makina mühendisliği alanında 
uluslararası nitelikte çalışmalarıyla tanınan Necdet Eraslan`ın adını ölümsüzleştirmek için iki 

yılda bir gerçekleştirilen Necdet Eraslan Proje Yarışması`nın sekizincisi 17 Aralık 2017 tarihinde 
‘’Kontrol Otomasyon ve Robotikte Yeni Teknolojiler’’ konusuyla düzenlenecek.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi‘nin 2003 yılında 

başlattığı "Necdet 
Eraslan Proje 
Yarışması" 
Türkiye‘de 
bilim ve teknoloji 
araştırmalarını 
desteklemek ve bu 
alanda çalışan kişileri 
özendirmek amacıyla 
düzenleniyor. Yarışma, 
lisans, yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri ile 
mühendisler ve tüm 

araştırmacılara açık. Proje 
önerilerinden verimlilik, 

imalat kalitesi 
ve iş güvenliği 
konularında, ulusal, 
sosyal, ekonomik, 
teknolojik ve ekolojik 

açılardan faydalar 
öne süren bilimsel 
ve yenilikçi içerikler 

beklenmekte.

Prof. Dr. Necdet Eraslan Kimdir?
1908 yılında doğan Necdet 

Eraslan, Yüksek Mühendis Okulunun 
(Bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi) 
ilk öğrencilerindendi. 1926 yılında uçak 
mühendisi adayı olarak seçilerek eğitim 
görmesi için devlet tarafından Fransa‘ya 
gönderildi. 1930 yılında, Fransa‘nın Ulusal 
Havacılık Yüksek Okulundan Makina- 
Uçak Yüksek Mühendisliği diploması 
alarak mezun oldu. 1930-1937 yılları 
arasında Türk Hava Kuvvetlerinin Eskişehir 
ve Kayseri uçak fabrikalarında uzman 
havacılık mühendisi olarak çalışan Eraslan; 
1937-1938 yıllarında ABD‘den satın alınan 
savaş uçaklarının 
uçak, motor ve 
silah sistemlerinin 
alım deneylerinin 
gerçekleşmesiyle 
yükümlü 
olarak ABD‘de 
görevlendirildi. 
ABD‘deki 

görevi sırasında California Institute Of 
Technolgy‘de uçak tecrübeleri geliştirme 
konularında ders verdi. İkinci dünya savaşı 
sırasında Hava Kuvvetleri tarafından, 
İngiliz Orta Şark Karargahında Türkiye‘nin 
irtibat subayı olarak çalıştı. Bu sürede 
Hava Kuvvetleri tarafından ABD‘den 
ve İngiltere‘den satın alınan Türk savaş 
uçaklarının Mısır‘da alım deneylerinin 
gerçekleştirilmesi, Türk pilotlarının uçuşa 
hazırlanması ve Türkiye‘ye yollanması 
için gereken tüm görevlerden sorumlu 
olarak görev aldı. 1944-1958 yılları arasında 
İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve İstanbul 
Üniversitelerinde farklı alanlarda ders verdi. 

1958-1963 yıllarında 
Boğaziçi Üniversitesi 
Makina Mühendisliği 
bölümünde öğretim 
görevlisi, profesör 
ve bölüm başkanı 
olarak çalışan Necdet 
Eraslan 2003 yılında 
vefat etti.
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Mesleğinde 25, 40, 50 ve 60.
Yıllarını Dolduran Meslektaşlarımızla

Bir Aradaydık!
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından her yıl düzenlenen ve meslekte 25, 

40, 50 ve 60. yıllarını dolduran meslektaşlarımıza yemek ve kokteyl eşliğinde yapılan törenle 
plaketlerinin verildiği ‘’Geleneksel Oda Gecesi’’ 3 Kasım 2017 Cuma günü gerçekleştirildi.

Meslekte 25, 40, 50 ve 60. yıllarını dolduran 
üyelerin ve ailelerinin katıldığı gecenin 

açılış konuşmasını MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç yaptı. 
Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak 
başlayan Kılıç, ‘’Odamız, kuruluşunun 63. 
yılında mesleğimizi, meslektaşlarımızı, 
ülkemizi, toplumumuzu ve sanayimizi uygar 
dünyanın gelişmiş bir parçası kılma yönündeki 
çalışmalarını sizlerin desteğiyle sürdürüyor. 
Hepinizin de bildiği gibi; bilimin ve tekniğin 
hayata tercüme edildiği, insan hayatını 
kolaylaştırıp modernleştirecek ve çağdaş 
dünyanın bilim ve tekniğini üretecek bir 
mesleği icra ediyoruz. Etkin Üye, Güçlü Oda 
anlayışıyla yola çıktığımız 32. Dönem’de en 
önemli amacımız mesleki örgütlenmemizi üst 
seviyeye taşımak ve geleceğimizi bilimsellik 
temelinde kurmaktır.’’ dedi. Konuşmasına, 

13 - 14 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan Şube 
Genel Kurul ve Seçimlerinde herkesin 
desteğini beklediğini söyleyerek devam eden 
Kılıç, ‘’Makina Mühendisleri Odası; üyesiyle, 
öğrenci üyesiyle ve yöneticisiyle dayanışma 
içinde olmalı, bir bütün olmalıdır. Bu 
anlamda Odamızın, tüm üyelerimizin kürsüsü 
olduğunun bilinmesini ve her üyemizin birlikte 
üretme ve birlikte yönetme ilkemiz gereği 
tüm çalışmalarımıza katkıda bulunmalarını 
arzu ediyoruz. Bu nedenle 13 – 14 Ocak’ta 
gerçekleştirilecek olan Şube Genel Kurul ve 
Seçimlerinde hepinizin desteğini bekliyoruz.’’ 
diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Battal Kılıç’ın ardından konuşan Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar da katılımcıları selamlayarak 
Oda çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu. Açılış konuşmalarının sonuncusunu 
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ise TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz yaptı. Koramaz ise yaptığı 
konuşmada, TMMOB örgütlülüğünün 
öneminden ve TMMOB’nin önümüzdeki 
dönem için planlanan faaliyetlerinden bahsetti.

Geleneksel Oda Gecesi’ne gelen ve 

mesleğinde 25, 40, 50 ve 60. yılını dolduran 
üyelerin plaketleri, yemek ve kokteyl eşliğinde 
yapılan törenle TMMOB ve MMO yöneticileri 
tarafından takdim edildi. Salondaki tüm 
üyelerin plaketlerini almasının ardından tören 
sona erdi. 
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Birçok bilim insanı iklim değişikliğinin daha 
sık ve şiddetli sellere neden olacağına 

inanıyor. Son 36 yılda ABD’de 26 şiddetli sel 
olayı yaşandı ve bu afetlerin ülkeye maliyeti 
110 milyar dolar seviyesine ulaştı. ABD’deki 
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Başkanlığı, 
Florida kıyılarındaki su seviyesinin son 36 
yılda 30 cm yükseldiğini ve 2100 yılına 
kadar 3 metreye çıkabileceğini belirtiyor. 
Birçok hükümet ya da belediye olası 
sel felaketlerine karşı altyapı tesislerini 
geliştirmek, set kurmak ya da açılıp 
kapanabilen bariyerler inşa etmek gibi 
önlemler alıyor. Belki bunun yanında, iç 
kesimlere çekilip yeni yerleşim yerleri 
kurmak gibi ek önlemler de alınabilir (Tabii 
bu çözüm sadece yeni bir su yükselişi 
gerçekleşene kadar koruma sağlayabilir). 
Peki ya, yeni bir çözüm önerisi olarak, 

insanları su seviyesinin yükselişinden hiçbir 
zarar görmeyecekleri bir şekilde suyun 
üzerine yaşamalarını sağlayabilseydik nasıl 
olurdu? Mimar Greg Henderson, hali hazırda 
birçok yerin sel riski altında bulunduğunu göz 
önüne aldığımızda, yüzen şehirler kurmanın 
oldukça verimli olacağından fazlasıyla emin.

Henderson, Kaliforniya merkezli esnek 
yapı teknolojileri geliştiren Arx Pax firmasının 
kurucusu. Washington rotasında bulunan 
yüzer köprülerden ilham alarak, suyun 
birkaç santim üzerinde batmadan durabilen 
prefabrik beton dubalar geliştirdi. The Safe 
Foundation olarak adlandırdığı sistem, evleri, 
yüksek binaları ve yolları destekleyip su 
üzerinde tutabilir. Su seviyesi yükseldiğinde 
insanlar zarar görmeden suyun üzerinde 
yükselecek ve sular çekildiğinde tekrar 
normal seviyeye inecek.

İklim değişikliğinin daha sık ve şiddetli sellere neden olacağını belirten bilim insanları, 
suyun birkaç santim üzerinde batmadan durabilecek prefabrik beton dubalar 

geliştirmeyi planlıyor. Bu sayede, bir platform üzerinde yer alacak olan evler su seviyesi 
yükseldiğinde insanların zarar görmemesi için yükselecek ve sular geri çekildiğinde 

tekrar eski seviyelerine inecekler.

Dünyanın İlk Yüzen
Şehirleri İnşa Ediliyor
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Nasıl Çalışır?
Bölge, hidrolik olarak nehir, körfez ya da 

yeraltı suyuna bağlı şekilde ve 30 metre 
derinliğinde kazılır. Ön dökümlü beton 
bloklar geçirgenliği koruyacak şekilde 
kazılan bölgeye yerleştirilir. Bu durumda, 
örneğin su seviyesi yüzeyin 15 metre 
altındaysa, yeraltı suyu kazılan bölgenin ilk 
15 metresini doğal şekilde dolduracaktır. 
Bunun ardından drenaj pompaları yardımıyla 
yakındaki su kaynağından, planlanan su 
seviyesini oluşturmak için su basma işlemi 
gerçekleştirilir. “Su seviyesinin doğal 
değişimine bağlı olarak pompaların akış 
debisi ayarlanabilir dolayısıyla istenilen 
derinlik sürekli olarak istikrarlı bir seviyede 
tutulur.” diyor Henderson.

Su üzerine inşa edilen yüzer beton temeller, 
kazılan bölgeye kıyasla nispeten küçükler. 
8 x 10 x 20 feet (2,43 x 3,04 x 6,1 metre) 
ölçülerinde ve geçirgenlik özelliği düşük olan 
ön dökümlü beton dubalar, geniş ve dayanıklı 
bir platform yapmak için gruplar halinde 
birleştirilir. Tamamlanan platform ise suyla 
doldurulmuş kazı bölgesinde yüzer.

Platform kablo sistemi yardımıyla bağlı 
tutulur. Kablolar platformu istenilen yatay 
konumda tutar. Yine de platformun dikey 
hareketinin sağlanması için bir miktar gevşek 
tutulur.

 “Örneğin 70 metre uzunluğundaki kablo 
3 metrelik yükselme ve alçalmaya izin verir. 
Uç seviyelerde gerçekleşen sel olaylarında 
bağlantı kablolarındaki 1,5 metrelik uzama, 13 
metrelik dikey yer değişime yardım edecek.” 
diyor Hendorsan.

Oturulabilir ve karışık kullanımlı ticari yapılar, 
yollar, peyzaj ve diğer gereksinimler ise bu 
platform üzerinde inşa edilecek. Üst yapı 
güvenliğini arttırmak için kullanılan bağlantı 
cıvataları ve tutucularsa, inşaat kolaylığı 
sağlıyor ve prefabrik inşaata izin veriyor. 

Bu platform sayesinde ola ki taşkınlar 
gerçekleşirse yapılar kolaylıkla yükselecek; 
eğer deprem olursa, yeryüzünden ayrıştırılmış 
yüzey sayesinde depremin şiddetli etkileri 
yapılara hasar veremeyecek. 

İlk Deneme Planlandı
Henderson, inşaat dönemi 2 yıl sürecek olan 

6 kilometrekarelik ilk projesini, San Francisco 
Körfezi bölgesinde bulunan sele yatkın bir 
arazide gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Aynı 
zamanda FEMA (Federal Acil Yönetim Kurulu) 
ile diğer organizasyon ve topluluklar da 
sellere karşı alınan önlemlerle ilgili zihniyeti 
değiştirmek için çalışmalar yapıyor. Bunun 
yanında, Pasifik Okyanusunda bulunan ve 
her yıl sele maruz kalan küçük ada ülkesi 
Kiribati Cumhuriyeti için de bir proje hazırlıyor. 
Henderson, SAFE Foundation sisteminin 
başarıya ulaşması için en az 100 yıla ihtiyaç 
olduğunu düşünüyor ve ekliyor: “Dünya 
genelinde görüşümüzü paylaşacak stratejik 
ortaklar arıyoruz. Böylece bu sistemin 
fizibilitesini yapabilir ve dünya genelinde 
buna ihtiyacı olan herkese ulaşabiliriz.”

Mark Crawford is an independent writer.
Mark Crawford bağımsız yazar.
Çeviri: Taşkınege TAŞPINAR
Bu makale asme.org’dan çevrilmiştir.



Üyeleri̇mi̇zi̇n “Ortak Çalışma Ofi̇sleri̇” 
Maki̇na Fabri̇ka, Şi̇şli̇’de Açılıyor!

Üyelerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak projelendirilen ortak çalışma ofislerimizin 
ilki 9 Aralık 2017 tarihin Perpa Ticaret Merkezi’nde bulunan Şişli İlçe Temsilciliğimizde açılıyor.

Bildiğiniz üzere, İstanbul 
dünyanın en kalabalık 

nüfuslu şehirlerinden biri. 
Bir yandan Türkiye’nin 
ekonomik, kültürel ve sosyal 
alanlarda kalbi olan İstanbul, 
diğer yanda yaşam kalitesi 
ve trafik yoğunluğuyla 
da aslında Türkiye’nin en 
yaşanılmaz yerlerden birisi. 
Bu nedenle İstanbul’da 
yıllarca emek vermiş pek 
çok insan, emekliliğini 
başka şehirlerde yaşamaya 
çalışıyor.

Yakın zamanda, 
Almanya’da bulunan bir 
firmanın dünya çapında 
yaptırdığı bir araştırmaya 
göre İstanbul dünyanın 
en kötü trafiğine sahip 
şehirlerinden birisi 
seçildi. Trafik sıkışıklığı, 
yol kalitesi ve iyi toplu 
taşıma seçeneklerinin göz 
önünde bulundurulduğu 
araştırma dünyadaki 500 

şehri kapsıyor. Hindistan’ın 
Kalküta şehrinin “en kötü” 
seçildiği araştırmada İstanbul 
en kötü “10” şehir arasında 
bulunuyor.

Araştırmanın tekniğini, 
bilimselliğini ve kriterlerini 
elbette tam olarak bilemeyiz. 
Fakat her sabah evden işe 
ya da okula gitmek için 
toplu taşımayı kullananlar 

ya da otomobilleriyle trafiğe 
çıkanlar, İstanbul’un çileden 
çıkartan toplu taşıma ve 
trafik çilesini fazlasıyla iyi 
bilirler. İşe ve okula gidiş 
geliş saatleri dışında bile, bir 
yerden bir yere ulaşmak için 
birkaç kez aktarma yapan ya 
da yolda trafiğe yakalanan 
kişiler de İstanbul’un 
çilesinden nasibini alıyorlar.
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Üstelik Tek Derdimiz Bu Değil
İstanbul’da yaşamanın 

tek derdi –en başta trafik 
olmasına rağmen- yalnızca 
bu değil. Yaşam kalitesinin 
düşüklüğü, güvenlik sorunu 
ve gürültü gibi birçok diğer 
sebep de bu şehirdeki 
hayatımızı zorlaştırıyor. 
Bir türlü “çağdaş uygarlık” 
seviyesine gelememiş 
olmamız, vatandaşa getirilen 
vergi yükleri, teknolojik 
gelişimi yeterince takip 
edemememiz ve sosyal 
devlet hedeflerinden uzakta 
olmamız gibi sebeplerle de 
yaşama alanlarımız ve yaşam 
kalitemiz düşüyor. Böyle bir 
ortamda ise ne yaptığımız işe 
ne de sosyal faaliyetlerimize 
yeterince odaklanamıyor 
ve gerçek anlamda verimli 
olamıyoruz.

Odamızın Bu Konuda Ne 
Yapabileceğini Düşündük 

Biz ise bu sebeplerden 
dolayı hem Oda üyelerimiz 
hem de öğrenci üyelerimiz 
için ne yapabileceğimizi 
düşündük ve son dönemde, 
Avrupa’da ve Türkiye’de 
gittikçe yaygınlaşan 
paylaşımlı ofislere –ki 
biz buna ortak çalışma 
ofisleri diyoruz- benzer 
bir yapı oluşturmaya karar 
verdik. Oda üyelerimizin 
ve öğrenci üyelerimizin 

yararlanabileceği, günlük 
çalışma ve iş toplantılarını 
düzenleyebileceği bu 
yerlerin ilkini ise 9 Aralık 
2017 tarihinde Perpa Ticaret 
Merkezi’nde bulunan Şişli 
İlçe Temsilciliğimizde 
açacağız.

Üstelik Doluluk Durumları 
Makina Mobil’den Takip 
Edilebilecek!

Makina Fabrika, en 
başta üyelerimizin “yaşam 
ve çalışma kalitesini” 
artırmayı amaçlıyor, 
sonrasında ise Oda ile olan 

ilişkilerini güçlendirmek 
ve meslektaşlarıyla fikir 
alışverişinde bulunmalarını 
sağlamayı hedefliyor. 
Üyelerimizin herhangi 
bir ücret ödemeden 
kullanabileceği bu alanlar 
umarız ki hem İstanbul 
trafiğinin çilesini çekmeden 
kolaylıkla toplanabileceğiniz 
yerler haline gelir hem de 
size iş geliştirebileceğiniz 
ve yeni bağlantılar kurarak 
mesleki ve fikirsel olarak 
güçlenebileceğiniz imkanlar 
sağlar.

Son olarak, Makina Mobil 
uygulamamız aracılığıyla 
bu alanların doluluk 
durumlarını kolaylıkla 
takip edebileceğinizi de 
belirtmek isteriz. Odamızla 
kolaylıkla iletişim kurmanızı, 
eğitim, seminer ve sosyal 
etkinliklerimizle ilgili uzaktan 
kayıt yaptırmanızı ve 
online işlemlerinizi hızlıca 
halletmenizi sağlayan Makina 
Mobil’i, App Store ya da Play 
Store’dan ücretsiz olarak 
indirebilirsiniz.
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Mesleki Yeterlilik Belgesinin Zorunlu Olduğu Anlar

Beylikdüzü Temsilcilik

Eğitim 01
ARALIK

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi 

İstanbul Şube

Eğitim 06
ARALIK

BEP TR-2 Oryantasyon Eğitimi

İstanbul Şube

Eğitim 07
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Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

Eğitim 07
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Asansör Periyodik Kontrol Uygulamalı Eğitimi

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi

Seminer

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme

İstanbul Şube 02
ARALIK

Seminer

İş Kazalarının Araştırılması Teknikleri ve Analizi

Beylikdüzü Temsilcilik 02
ARALIK

Seminer

Yalın Teknikler

MMO İstanbul Şube 09
ARALIK

Seminer

TS EN 81-20 İnsan ve Yük Asansörleri Standardı 
Bilgilendirme

İstanbul Şube 09
ARALIK

Seminer

ANSYS FLUENT KURSU

İstanbul Şube 09
ARALIK

Seminer

ANSYS WORKBENCH KURSU

İstanbul Şube 11
ARALIK

Seminer

Metroloji ve Kalibrasyon

 Ümraniye Temsilcilik 09
ARALIK

Seminer

Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Sertifika Programı

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 09
ARALIK

Seminer

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması 
Hesaplamalar

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 09
ARALIK

Seminer

Mekanik Projelerde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 02
ARALIK

Sosyal Etkinlik

Meslekte 45. Onur Yılı Etkinliği 

İstanbul Şube 01
ARALIK

Sosyal Etkinlik

Sinema Etkinliği / Ayla Filmi / Kardi̇um Avm Ci̇ne Center 
Si̇nema Salonu

Ümraniye Temsilcilik 01
ARALIK

Sosyal Etkinlik

Kadıköy/Ümraniye Temsilcilik Yeni Yıl Kokteyli
Ataşehir Belediyesi Nikah Dairesi NOVADA AVM

Kadıköy / Ümraniye Temsilcilik 08
ARALIK

Sosyal Etkinlik

Şişli Temsilcilik Yeni Yıl Kokteyli
Sera Restoran

Şişli Temsilcilik 09
ARALIK

Sosyal Etkinlik

Meslek ve Meslek Odanıza Hoşgeldiniz

İstanbul Şube 09
ARALIK

Sosyal Etkinlik

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Teknik Gezisi

Beylikdüzü Temsilcilik 08
ARALIK

Söyleşi

Yangın Suyu, İçme Suyu, Kullanım Suyu Depoları Proje ve 
Uygulama Esasları

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 04
ARALIK
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Eğitim 18
ARALIK

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

Eğitim 23
ARALIK

ISO 10006 Proje Yönetimi Metodolojisi

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

Eğitim 22
ARALIK

Şantiye Şefliği

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

Eğitim 18
ARALIK

Enerji Yöneticisi 

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

Eğitim 14
ARALIK

Asansör Periyodik Kontrol Uygulamalı Eğitimi

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi

Eğitim 20
ARALIK

Asansör Periyodik Kontrol Uygulamalı Eğitimi

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi

Eğitim 15
ARALIK

 Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkikendirme 
Kursu

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy
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Seminer

Mekanik Projelerde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler

Beylikdüzü Temsilcilik 16
ARALIK

Seminer

ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi ve İçteknik

Kartal Temsilcilik 16
ARALIK

Seminer

Kanban ve Çekme Sistemi (Lojistik ve Planlama)

İstanbul Şube 23
ARALIK

Seminer

Gri Su-Pis Su Arıtma

İstanbul Şube 23
ARALIK

Sosyal Etkinlik

 Avrupa Yakası/ Meslekte 30 ve 35. Onur Yılı Etkinliği 

Yunus Emre Kültür Merkezi 11
ARALIK

Sosyal Etkinlik

Anadolu Yakası Meslekte 30 ve 35. Onur Yılı Etkinliği 

Kozyatağı Belediye Meclis binası 14
ARALIK

Sosyal Etkinlik

Santranç Turnuvası

İstanbul Şube 16
ARALIK

Sosyal Etkinlik

Şube Yeni Yıl Kokteyli

İstanbul Şube 29
ARALIK

Sosyal Etkinlik

Bakırköy / Başakşehir Temsilcilik Yeni Yıl Kokteyli

Bakırköy İlçe Temsilciliği 20
ARALIK

Sosyal Etkinlik

Çarşamba Buluşması

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 29
ARALIK

Sosyal Etkinlik

Kartal / Tuzla Temsilcilik Yeni Yıl Kokteyli
Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Kartal / Tuzla Temsilcilik 22
ARALIK

Yarışma

VIII. Necdet Eraslan Proje Yarışması 

İstanbul Şube 16
ARALIK

Söyleşi

Üretim Planlamanın Önemi ve İşletmeye Katkıları

Beylikdüzü Temsilcilik 11
ARALIK

Söyleşi

Elektrik Motorlarında Verimlilik ve Enerji Tasarrufu 
LEKTRİK

Beylikdüzü Temsilcilik 25
ARALIK

Sosyal Etkinlik

Beylikdüzü Temsilcilik Yeni Yıl Kokteyli
Bey Marmara Suite Hotel

Beylikdüzü Temsilcilik 13
ARALIK



Üyelerimizin Odamıza daha kolay ulaşmasını 
sağlamak için hayata geçirdiğimiz Makina 

Mobil uygulamamızı App Store ve Play 
Store’dan ya da aşağıdaki karekodu 

telefonunuza okutarak indirebilirsiniz.


