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GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ,
GÜNEŞLİ GÜNLER!

Battal KILIÇ
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Arkadaşlar,
Bildiğiniz üzere 32. Dönem'de 

yönetimimizin bütün çabası mühendislik 
hizmetlerinin ülke, sanayi ve toplum 
çıkarları doğrultusunda verilmesine yönelik.  
Bu çerçevede yakın zamanda açılışını 
yaptığımız Suat Sezai Gürü Uygulamalı 
Eğitim Merkezi'ni hizmete açtığımız için 
gururluyuz, mutluyuz. Ülkemizin içine girdiği 
kritik süreçte, demokrasi mücadelesini 
sürdürmek, meslek uygulama alanlarımızı, 
mesleki demokratik örgütlülüğümüzü ve 
birliğimizi korumak ve geliştirmek birincil 
görevlerimiz. Memleketimiz ve mesleğimiz 
için çalışmalarda bulunduğumuz bu kritik 
süreçte geleceğimizi emanet ettiğimiz 
çocuklarımızla birlikte 14 Mayıs’ta keyifli 
bir etkinlik geçirdik. Büyükçekmece MMO 
Korusu’nda 8. Doğa ve Uçurtma Şenliği'ni 
yaptık. Nazım’ın da dediği gibi "Dünyayı 
bir günlüğüne de olsa çocuklara verelim" 
istedik. Çocuklarımızın, gökyüzünde 
özgürce uçurtmalarını uçurabildiği, oyunlar 
oynayabildiği, doğanın keyfini doyasıya 
çıkarabildiği bugünde gözlerindeki ışık 
bizlerde daha fazla umut oldu diyebiliriz. 
Bizler önümüzdeki süreçte de mesleğimiz 
dışında memleketimiz ve en başta 
çocuklarımızın geleceği için elimizden 
geleni yapacağız.

Makina Mobil Yayında!
32. Dönem'de üyelerimizle aramızdaki 

iletişimi arttırmaya yönelik hedeflerimizin 
başına koyduğumuz Makine Mobil 
Uygulaması yayın hayatına başladı. Makina 
mühendisleri mobil uygulama ile üyelerimiz 
cep telefonundan şubemizdeki eğitimlere, 
teknik söyleşilere, SMM Projelerine, 
Sosyal Etkinliklere, Komisyon Raporlarına, 

Dergilere, Bültene, Makine TV içerik ve 
haberlerine daha kolay ulaşabilecekler. 
Bu sayede meslektaşlarımızla 
iletişimimizin daha da artacağını ve 
önerileri doğrultusunda Odamızın daha da 
güçleneceğini düşünüyoruz. 

Online Proje Uygulaması Geldi
Daha önce de duyurusunu yaptığımız 

Online Proje Uygulaması, Mayıs ayı itibariyle 
başladı. Bu uygulamamız ile birlikte SMM 
üyelerimiz mekanik tesisat ve araç proje 
mesleki denetimlerini portal üzerinden 
gerçekleştirme imkanı bulacak ve proje 
mesleki denetimi için harcadığı zaman 
azalacak. Asansör proje mesleki denetimi ile 
ilgili çalışmalarımızın da tüm hızıyla devam 
ettiğini buradan söylemek isteriz.

Hukuksuzluğa Boğun Eğmeyeceğiz!
Yukarıda da bahsettiğim gibi ülkemizin 

içerisinden geçtiği bu karanlık süreçte 
sadece mesleğimiz değil memleketimiz 
için de elimizden geleni yapma gayreti 
içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi OHAL 
yönetiminde çıkarılan KHK’lar ile on binlerce 
emekçi işlerinden atılarak mağdur edildi. 
KHK’lar mağdur edilenler açlık ile terbiye 
edilmeye çalışılıyor. Başta Nuriye Gülmen 
ve Semih Özakça olmak üzere haksız 
ve hukuksuz ihraç edilen tüm emekçiler 
görevlerine iade edilmelidir. OHAL ve KHK 
hukuksuzluğu karşısında susmayacağımızı, 
emek ve meslek örgütleri ile dayanışma 
içerisinde baskılara karşı mücadele 
edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. 
OHAL kaldırılmalı, KHK`lara son verilmeli, 
hukuksuzca ihraç edilen emekçiler işlerine 
bir an önce iade edilmelidir.

Esenlik dileklerimizle.
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Eğitimin İçeriği:
o Revit & BIM
o BIM tanımları
o Revit Panelleri ve Arayüzü
o Familyalar
o Mimari Bileşenleri
o Genel Ayarlar
o Views & View Templates
o Kesit ve Kat Planlarıı
o MEP Ayarları
o Vitrifiyeler ve Ekipmanlar
o MEP
o Temiz Su Tesisatı
o Atık Su Tesisatı
o Yangın Tesisatı
o Isıtma/ Soğutma Tesisatı
o Isı Kayıp ve Kazanç 
Hesapları
o Havalandırma
o Dokümantasyon ve Diğer 
Konular 
o Etiketleme
o Pafta Hazırlama
o Proje Detaylandırma
o Export Ayarları
o Keşif Hazırlama
o Çakışma Kontrolü ve 
Collaboration

Eğitime katılacak kişiler:
Mekanik Tesisat alanı ile 

ilgili mühendisler ve diğer 
teknik elemanlar

Revit MEP Eğitimi
8 Temmuz’da Başlıyor!
Makina Mühendisleri 

Odası İstanbul 
Şubesi, üyelerinin 
gelişen teknolojilerle 
ilgili bilgi açıklarını 
kapatmak amacıyla 
yetkilendirmelerde 
bulunduğu kurs, eğitim ve 
seminer programlarına tüm 
hızıyla devam ediyor.

Binalarda mekanik 
ve elektrik tesisatının 
planlanması, tasarımı, 
analizi, raporlanması 
ve dokümantasyonu 
konusunda derinlemesine 
bilgi sahibi olmak isteyen 
katılımcılar için Revit MEP 
eğitimi 8 Temmuz’da 
MMO İstanbul Şube’de 
başlıyor. 3 hafta sürecek 
eğitim programında her 
konu başlığı uygulamalı 
çizim örnekleriyle birlikte 
katılımcılara sunulacak.

Revit MEP; AutoCAD® 

MEP ve Autodesk® 
Revit® MEP yazılımlarını 
içermektedir. Makina, 
elektrik ve tesisat (MEP) 
tasarımı alanında çalışanlar 
için hem AutoCAD® 
tabanlı iş akışlarını hem de 
Yapı Bilgi Sistemini (BIM) 
destekleyen bir çözümdür.

Revit programı ile yapı 
bilgi sistemi sayesinde 
proje ile ilgili belge ve 
bilgiler otomatik olarak 
alınabilir. Metraj listeleri, 
kesitler, görünüş ve 
paftalar, görünüşler Revit 
programı ile hızlı ve pratik 
bir biçimde elde edilebilen 
mimari öğelerdir. Tasarım 
ve tasarıma bağlı bilgilerin 
aynı veritabanından kontrol 
edildiği Revit programında 
yapılan bir değişiklik ilişkili 
olan tüm alanların otomatik 
olarak değiştirilmesine 
olanak sağlıyor.
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Trakya Üniversitesi Mezunları Buluştu

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube 

tarafından organize 
edilen Trakya Üniversitesi 
Mezun Buluşması etkinliği 
6 Mayıs 2017 tarihinde 
MMO İstanbul Şube’de 
gerçekleştirildi. Trakya 
Üniversitesi mezunlarının 
yoğun katılım sağladığı 
etkinliğe MMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Battal Kılıç, 
MMO İstanbul Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim 
Tataroğlu, MMO İstanbul 
Şubesi Müdürü Hasan 
Özger, MMO Yönetim 
Kurulu Sekreteri Yunus 
Yener ve Prof. Dr. Kirkor 
Yalçın katıldı. MMO Üye 
Birimi Sorumlusu Elif Ebru 
Şirin, Trakya Üniversitesi 
mezunlarına Oda`yı tanıtan 
bir sunum gerçekleştirerek 
Oda hakkında öğrencilere 
bilgilendirmelerde bulundu. 
Yapılan sunumun ardından 
MMO İstanbul Şube 
Y.K. Başkanı Battal Kılıç 
mezunları selamlayarak 
Oda`nın son dönem yaptığı 
projeler ve önüne koyduğu 

Kirkor Yalçın Kimdir?
10.03.1939 tarihinde 

Kayseri’de doğdu. 1964 
yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Fakültesi’nden 
Yüksek Mühendis olarak 
mezun oldu. 1964-1966 
yılları arasında İTÜ’de 
asistan olarak görev yaptı. 
1964-1971 yılları arasında 
yurtdışında birçok deneysel 

çalışmada bulundu. 1978-
1988 yılları arasında Anadolu 
Üniversitesi’nde çalıştı. 1988-
2001 yılları arasında Edirne, 
Trakya Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nde 
doçent, 1994 yılından sonra 
profesör olarak görev yaptı. 
2001 yılında emekli olarak 
Trakya Üniversitesi’nden 
ayrıldı. Emekliliğinde kitap 
yazmaya devam ediyor.

etkinlikler hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. 
Kılıç, aynı zamanda 6 Mayıs 
1972`de öldürülen Deniz 
Gezmiş, Hüseyin İnan ve 
Yusuf Arslan`ı da anarak 
konuşmasını sonlandırdı.

Battal Kılıç`ın 
konuşmasının ardından 
söz alan MMO İstanbul 
Şube Y.K. Sekreteri 
İbrahim Tataroğlu 
meslektaşlarına Oda`nın 
Makina Mobil, Makina 
TV, Online Proje ve 8 
Nisan`da açılışı yapılan Suat 
Sezai Gürü Uygulamalı 
Eğitim Merkezi hakkında 
bilgilendirmelerde 
bulundu. MMO Genel 

Merkez adına konuşan 
Yunus Yener ise MMO 
İstanbul Şube`nin eğitim 
konusuna verdiği önemin 
altını çizerek, üniversitelerin 
vasıfsızlaştırıldığı böyle bir 
dönemde MMO İstanbul 
Şube`nin öğrencilere 
yönelik yaptığı etkinliklerin 
memleketimiz için önemini 
vurgulayan bir konuşma 
gerçekleştirdi. Prof. Dr. 
Kirkor Yalçın ise bölüm 
ve üniversiteler hakkında 
genel bilgilendirmelerde 
bulundu. Trakya 
Üniversitesi mezunlarının 
talep  ve önerilerini 
sunduğu etkinlik sonrasında 
kokteyl gerçekleştirildi.



5

MMO Başakşehir Temsilciliği
Üyeleriyle Kahvaltıda Buluştu

Solidworks Eğitimi
Gerçekleştirildi

İş ve Mühendis 
Söyleşisi 
Gerçekleştirildi

Makina Mühendisleri 
Odası Başakşehir 

İlçe Temsilciliği 6 Mayıs 
2017 tarihinde üyeleriyle 
kahvaltıda buluştu. 
Başakşehir Temsilciliği'nin 
geleneksel olarak 
düzenlemiş olduğu 
kahvaltı etkinliği yaklaşık 

150 kişinin katılımıyla 
gerçekleşti. Kahvaltıya 
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Battal Kılıç ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Güngören 
Bağcılar Sanayi Sitesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Vural Koç ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri, MMO 
Başakşehir Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Başkanı 
Hakkı Akyol ve Yürütme 
Kurulu Üyeleri katıldı. Çok 
sayıda üyenin ailesiyle 
birlikte katıldığı etkinlikte 
konuşan Battal Kılıç 
kahvaltı buluşmaları ile 
meslektaşları arasında 
diyalog, birlik ve 
dayanışmayı güçlendirmeyi 
amaçladıklarını söyledi. 
Kılıç ayrıca Oda`nın geçmiş 
dönem faaliyetlerini ve 
gelecek dönem projelerini 
üyelere anlattı. Etkinliğe 
aileleriyle birlikte katılan 
üyeler meslektaşları ile 
bolca sohbet etme fırsatı 
buldular.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nin 3D yazılımı konusunda 

derinlemesine bilgi sahibi olmak 
isteyen katılımcılar için sunduğu 
Solidworks eğitimi 29 Nisan 21 Mayıs 
tarihleri arasında MMO İstanbul 
Şube’de gerçekleştirildi. Toplamda 40 
saat süren eğitime mesleğinde uzman 
olmak isteyen çok sayıda makina 
mühendisi, makina teknisyeni, endüstri 
mühendisi, gemi, inşa, havacılık ve 
otomotiv sektöründen kişiler katıldı. 
Solidworks eğitimi ile öğrenciler katı 
cisimleri 3 boyutlu olarak modellemeyi, 
modellenen katı cisimleri montajlamayı 
ve katı modelin ayrı ayrı teknik 
resimlerini oluşturma imkanı buldular. 

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul  Şube 17 Mayıs 

2017 tarihinde 2. Dönem Motorlu 
Araçlar Komisyonu Yönetim Kurulu 
Gözlemcisi Mertkan AKAY’ın 
katılımıyla "Otomotiv Sektörü 
Üzerine Deneyim Paylaşımı" konulu 
İş&Mühendis söyleşisi gerçekleştirdi. 
Alanında uzmanlaşmak isteyen 
öğrenciler için programlanan 
eğitimde otomotiv sektörü ve 
sektörün geleceği ile ilgili deneyimler 
paylaşıldı. Etkinlik sektörle ilgili soru 
ve cevaplarla son buldu.
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Dünyayı verelim çocuklara
hiç değilse bir günlüğüne…
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin her yıl düzenlendiği
Doğa ve Uçurtma Şenliği etkinliğinin sekizincisi 14 Mayıs 2017 tarihinde
MMO Büyükçekmece Göl Havzası’nda düzenlendi.

Çocuklara eşit, özgür, 
adil ve insanca 

yaşayabilecekleri bir 
doğa ve dünya bırakmak 
amacıyla düzenlenen 
etkinliğe çok sayıda kişi 
aileleriyle ve çocuklarıyla 
katıldı.

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi`nin 
2011 yılında ağaçlandırma 
yetkisini aldığı Göl 
Havzası`nda ‘`Dünyayı 
Bir Günlüğüne de Olsa 
Çocuklara Verelim" şiarıyla 
düzenlenen etkinlikte 
çocuklar aileleriyle ve 
katılımcılarla keyifli zaman 
geçirdi.

Çocuklar için top havuzu, 
zeplin salıncak, trambolin, 
langırt, jenga, palyo, halat 
çekme, yumurta, çuval 
oyunlarının yanı sıra el 
becerilerinin gelişmesi 
içinde yüz boyama, 
uçurtma, resim, kil, heykel, 
oyun hamuru, ritim, grafiti 
atölyeleri düzenlendi. 

Aileler, çocuklarıyla birlikte 
uçurtmalarını gökyüzüne 
bırakmanın mutluluğunu 
yaşadı. Renkli uçurtmaların 
gökyüzünü süslediği 
şenlikte çocuklar doyasıya 
eğlendi.

MMO Beylikdüzü 
Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç, 
etkinliğinin amacının 
çocuklara yaşanabilir bir 
dünya bırakmak olduğunun 
altını çizerek;" Makina 
Mühendisleri Odası olarak 
mesleğimiz dışında hayatın 
her alanına dokunmak gibi 
bir sorumluluğumuz var. 
Çocuklara yaşanabilir bir 
dünya bırakmak istiyoruz. 
İstiyoruz ki uçurtmalarını 
maviliklere sürsünler, 
istiyoruz ki özgür bir 
ortamda büyüsünler. 
Her yıl düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz bu 
etkinliğe katılımız için 
teşekkür ederiz. Bizler var 
gücümüzle mesleğimiz ve 

çocuklarımızın geleceği 
için çalışmaya devam 
edeceğiz" dedi.

MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Battal Kılıç ise yaptığı 
konuşmada 14 Mayıs'ın 
anneler günü de olması 
nedeniyle bütün annelerin 
anneler gününü kutlayarak 
şöyle konuştu; "Etkinliğin 
organize edilmesinde 
emeği geçen herkesi 
kutlarım. Birlikte çalışmak 
ve üretmenin dışında 
meslektaşlarımızla, 
dostlarımızla böyle bir 
ortamda bir araya gelmek 
çok değerli. Çocuklarımız 
bizim geleceğimiz. Onlara 
bir sözümüz var. Onlara 
yaşanabilir bir memleket 
bırakma hayalimiz var. 
Ensarcı, sansarcı zihniyete 
karşı bütün gücümüzle 
ve olanaklarımızla bu 
mücadeleyi büyüteceğiz."
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UEM’de Kaynak Elemanı Eğitim ve 
Belgelendirme Çalışmalarımız Başladı!

Kaynak, dünyada 
üretilen tüm 

mamullerin 
%50'′sinden fazlasının 
oluşturulmasında 
kullanılan kritik bir 
imalat yöntemidir. 
Kaynağı diğer üretim 
yöntemlerinden ayıran 
özelliği, insan faktörüne 
bağlı olarak kalitesinde 
gösterdiği değişimdir. 
İyi yapılmamış kaynak, 
yapıların yıkılmasından, 
makinaların çalışamaz 
hale gelmesine,  gaz 
borularında ölümcül 

Odamız gerek mühendislere gerekse firmalara WPS, PQR gibi kaynak yöntem şartnameleri 
hazırlanmasında yetkiye sahip olduğu gibi kaynakçı eğitimi ve belgelendirmeleri de 

yapmaktadır. Bu doğrultuda Tuzla’ da bulunan uygulamalı eğitim merkezimizde veya 
firmaların kendi alanlarında 4-7 gün süren kaynakçı eğitimlerini düzenliyoruz.

kaçaklara kadar pek 
çok olumsuz sonuç 
doğurmaktadır.

Tüm bu faktörler göz 
önüne alındığında iyi bir 
kaynak için standartlar 
dahilinde belirlenmiş 
prosedürlere uygun 
kaynak yapılması son 
derece önemlidir. Odamız 
bu kapsamda gerek 
kaynakçı eğitimleri, gerek 
mühendis eğitimleri 
gerekse de firmalara 
WPS, PQR gibi kaynak 
yöntem şartnameleri 
hazırlanmasında yardımcı 

olmaktadır. 
Makina Mühendisleri 

Odası İstanbul Şubesi 
Eğitim Birimi Sorumlusu 
ve Kaynak Mühendisi 
Nilay Mermer kaynak 
eğitiminin meslek ve 
sektör için önemini anlattı.

ISO9606-1 Çelik 
Kaynakçısı Eğitimi ve 
Belgelendirmesi

Kaynakçıların yetkinlik 
düzeyinin belirlenmesi 
ve imalatın onaylanmış 
kaynak prosedür 
şartnamelerine göre 
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yapılması kaynaklı 
bir imalatın kalitesini 
güvence altına alır ve bu 
işlerde başarının temelidir. 
Eğitim kapsamında 
kaynak opetarörü 
firmanın isteği ve 
ihtiyaçları doğrultusunda 
belirlenen sürelerde ve 
kaynak yöntemlerinde 
pratik ve teorik eğitim 
verilmektedir. Eğitimli 
fakat belgesiz kaynak 
operatörü çalıştıran 
firmaların çalışanlarına 
sadece belgelendirme 
hizmeti de verilmektedir.

 Belgelendirmenin 
Amacı: Kaynak operatörü 
belgelendirilmesiyle, 
kaynaklı imalatların 
kalitesini ve sağlamlığını 
güvence altına alacak 
ve iş güvenliği şartlarına 
uyumu sağlayacak 
unsurlardan biri haline 
getirilmesidir.

Kaynak operatörü
pratik eğitimi 

Firma bünyesinde 
çalışan kaynak 
operatörlerinin pratik ve 
teorik bilgi birikiminin 
iyileştirmesi, kaynak 
yöntemini doğru 
uygulayabilmesi 
hedeflenmektedir. Bu 
doğrultuda Tuzla’da 
bulunan Uygulamalı 
Eğitim Merkezi'mizde 
veya firmaların kendi 
alanlarında 4 ila 7 gün 
süren kaynak operatörü 
eğitimlerini düzenliyoruz.

ISO 14731 Kaynak 
Koordinasyon Personeli  
Eğitimi (4gün)

Bu eğitim; temel 

Nilay Mermer

kaynak yöntemleri ile 
tahribatlı, tahribatsız 
testler hakkında 
bilgiler sunmakta, 
kaynak sembolleri 
ve kullanım yerleri, 
kaynak parametreleri 
seçimi, kaynak planı ve 
kaynak maliyet hesabı 
hakkında yetkinlik 
kazandırmayı sağlamayı 
hedeflemektedir. Ayrıca 
bu eğitim, iyi bir kaynaklı 
imalat yapmak için temel 
faktör olan “kaynakçı”nın 
seçiminin, eğitiminin ve 
yönlendirilmesinin doğru 
yapılması için gerekli 
ipuçlarını verir. WPS ve 
PQR değerlendirme, 
kapsam aralıkları 
belirleme gibi konularda 
yol gösterilir. Eğitim 
sürecinde yapılan pratik 
uygulamalarla edinilen 
bilgiler pekişir. 

MYK Kaynakçı Sınavları
Kaynak operatörlerinin 

devlet tarafından zorunlu 
kılınan bir belgelendirme 
sürecidir. Devlet teşviki 
kapsamında bu senenin 
sonuna kadar alınacak 

belgelerde ücret iadesi 
yapılmaktadır. Dokuz kişi 
ve üzeri için yerinde sınav 
ve eğitim yapılmaktadır. 
Personel özelliklerinin 
iyileştirilmesinden 
sonraki adım doğru 
kaynak prosedürünün 
belirlenmesidir.  Kaynak 
esnasında kullanılacak 
malzeme özellikleri 
ve yönteme göre ön 
ısıtma sıcaklığı, amper, 
voltaj, ısı girdisi, ilerleme 
hızı gibi değerlerin 
doğru belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu 
kapsamda WPS ve PQR 
dediğimiz şartnamelerin 
hazırlanması devreye 
girer. 

ISO 15609 WPS 
Hazırlanması

Kaynak prosedürü 
şartnamesidir. Kaynak 
parametrelerini optimum 
şekilde tanımlayarak 
doğru kaynak yapılması 
için yol gösterir.

WPS, kaynak yöntem 
şartnamesidir. Kaynakçıya 
hangi kaynağı, hangi 
yöntem ve değerler 
ile kaynatacağını, 
kaç pasoda kaynak 
yapacağını, ön ısıtma 
ihtiyaçlarını belirten tek 
sayfalık bir dokümandır.

ISO 15614-1 Kapsamında 
PQR Hazırlanması 

Geçerli bir WPS yazmak 
için Kaynak Yöntem 
Onayına (PQR, WPAR) 
ihtiyaç vardır. PQR’ın 
geniş kapsamlı ve 
kullanacağınız WPS’leri 
kapsayacak şekilde 
hazırlanması önemlidir.
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Yürüyen Merdivenlerde Periyodik 
Kontrol ve Kamusal Denetim Önemli!

MMO kamusal 
denetim anlayışıyla 

2015 yılından itibaren 
İstanbul’da 342 yürüyen 
merdiven ve bandın 
periyodik kontrollerini 
gerçekleştirdi. MMO 
İstanbul Şubesi Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Teknik 
Birim Sorumlusu Aydın 
Arat, ülkemizde yürüyen 
merdiven ve bantların 
sayısının her geçen gün 
arttığını ve bu ekipmanların 
güvenli çalışması için 
periyodik kontrollerinin 
yapılması gerektiğini 
vurguladı.

Ülkemizde yürüyen 
merdiven ve bantlar 
için herhangi bir tescil 
işlemi yapılmadığını dile 
getiren Arat, yürüyen 
merdiven ve bantların 
bakımlarının aksatılması, 
periyodik kontrollerinin 
yaptırılmaması ve 
kullanım talimatlarına 
uyulmamasının kaza 
risklerini arttırdığını dile 
getirerek; ‘’AVM’ler, alt 
ve üst geçitler, metro 
istasyonları gibi yoğun 
olarak kullanılan yerlerde, 
ayda bir kez, hizmet 
yeterlilik belgesi sahibi 
firmalar tarafından 
bakımları yapılmalıdır. 
Periyodik kontrolleri 
ise 25 Nisan 2013 tarih 

MMO İstanbul Şubesi kamusal denetim anlayışıyla 2015 yılından itibaren İstanbul’da 
342 yürüyen merdiven ve bandın periyodik kontrolünü gerçekleştirdi. Kontrolü yapılan 
ekipmanların yaklaşık %82’sinde ilk kontrol sonucu kullanılmasının sakıncalı olduğu 

tespit edilirken periyodik kontrolün hayati önem taşıdığı belirtildi.

ve 28628 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 
“İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık 
Ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği” ne göre TS 
EN 13015+A1 standardında 
belirtilen şartlar 
kapsamında yılda en az bir 
defa yapılması zorunludur’’ 
dedi.

8 Mayıs’ta gerçekleşen 
kaza periyodik kontrolün 
önemini tekrar açığa 
çıkardı!

İstanbul’da 8 Mayıs 2017 
tarihinde Gayrettepe Metro 
İstasyonu’ndaki yürüyen 
merdivenlerde gerçekleşen 
kazaya da değinen Arat, "Bu 
kaza periyodik kontrollerin 
yapılmadığını etkin bir 
şekilde gözler önüne 
serdi. Kamusal alanda 
hizmet veren ekipmanların 

halkın can güvenliğini 
tehlikeye atmaması için 
yasal zorunluluk olan 
periyodik kontrollerin 
gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Yürüyen 
merdivenin periyodik 
kontrolleri yapılsaydı, 
bu kazaya sebep olan 
uygunsuzluklar önceden 
tespit edilip düzeltileceği 
için, bugün bu kaza 
yaşanmayacaktı" dedi.

Aydın Arat
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Basamak ve Paletler Arasında
Oluşabilecek Sıkışmaya Karşı Koruma

Basamak ve paletler arası boşluk mesafelerinin 
belirtilen değerlerde olması sağlanır. Bu mesafeler TS 
EN 115-1 de madde 5.3.4 ve madde 5.3.5 kısımlarında 
belirtilmiştir.

Eksik Basamak ve Palet Algılama Tertibatı
Tahrik ve dönüş istasyonlarında birer tane olmak 

şartıyla eksik basamak/palet algılama tertibatı ile 
sağlanır. Bu tertibat detayı TS EN 115-1 de madde 5.3.6 
kısmında belirtilmiştir.

El Bandının Üst Kısmında Olabilecek
Düşmelere Karşı Koruma

Olabilecek düşme riskine karşılık olarak standartta 
belirtilen min. yüksekliklerde korumaların yapılması 
sağlanır. Bu mesafeler TS EN 115-1 de madde A.2.7'de 
belirtilmiştir.

Dış Küpeşteye Tırmanmanın Engellenmesi
Dış küpeşteye tırmanmayı engelleyecek sistemlerin 

olması sağlanır. Bu tertibatın ölçüleri ilgili standartta 
detaylandırılmıştır.

El Bandı İle Dış Küpeşteye
Parmakların Sıkışmasının Engellenmesi

Olabilecek parmak sıkışması kazalarına karşılık olarak, 
bırakılacak boşluk değerleri ilgili standartta belirtilmiştir.

El bandının Girişinde Olabilecek
Sıkışmaların Engellenmesi

Olabilecek sıkışma kazalarına karşılık olarak el bandı 
sıkışma kontaklarının tesis edilmesi gerekir.

Bina Yapısından Dolayı Kaynaklanabilecek
Kazalara Karşı Alınan Tedbirler

Binanın yapısının getirdiği kısıtlamaların sebep 
olabileceği kazalara karşı sıkışmayı önleyici üçgen 
düşey saptırıcılar vb. tertibatlar olmalıdır. Bu tertibat TS 
EN 115-1'de madde A.2.4'te belirtilmiştir.
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Makina Mobil
Uygulaması Yayında!
IOS ve Android işletim sistemine sahip 

cep telefonu ve tabletlere uygun şekilde 
tasarlanan ‘’Makina Mobil’’ uygulaması 
yayın hayatına girdi.

Android için Google Play Store, Apple 
için App Store uygulama marketinde 
arama alanına “ Makina Mobil ” yazarak 
uygulamayı indirebilirsiniz.

Uygulamamıza ilk girişinizde kullanıcı 
adı kısmına TC numaranızı, şifre bölümüne 
Oda Sicil numaranızı yazarak giriş 
yapabilirsiniz.

Makina Mobil Mühendislerimize Hangi 
Ayrıcalıkları Sağlıyor?

İletişim
Uygulamamızın iletişim bölümünden 

başkan ve yürütme kurulu dahil tüm 
çalışanlarla iletişime geçebilir, Oda ile ilgili 
öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

Eğitimler
Uygulamamızın eğitim bölümünden 

şubemizde ve temsilciliklerimizde 
gerçekleştirilen eğitimlerin takvimlere 
bakabilir, katılmak sağlamak istediğiniz 
eğitim programı form oluşturabilirsiniz.

Etkinlikler
Uygulamamızın etkinlikler 

bölümüne tıklayarak şubemizde ve 
temsilciliklerimizde gerçekleştirilen 
sosyal etkinler takvimine bakabilir, 
katılmak istediğiniz etkinlik üzerinden 
form oluşturabilirsiniz.

İş&Mühendis
Uygulamamızın İş&Mühendis 

bölümünden güncel yayınlanan 
iş ilanlarımızı kontrol edebilir 
yayınladığımız iş ilanlarına başvuruda 
bulunabilirsiniz.

Komisyon Raporları
Uygulamamızın komisyon raporları 

bölümünden komisyonlarımızın yaptığı 
işlere bakabilir, yayınlanan komisyon 
raporları ile ilgili yönetime önerilerde 
bulunabilirsiniz.

Makina TV
Uygulamamızın Makina TV 

bölümünden iş bilinci ve iş güvenliği için 
yayınladığımız videolara bakabilir ayrıca 
şube ve temsilciliklerimizin haftalık 
etkinliklerinin içeriğini izleyebilirsiniz.
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Dergiler
Uygulamamızın dergiler bölümünden 

yayınladığımız bülten ve kitaplara bakabilir 
online olarak yayınladığımız dergi ve 
bültenlerimizi okuyabilirsiniz.

Haberler
Uygulamamızın haberler bölümünden 

şubemizin ve temsilciliklerimizin haber ve 
duyurularına bakabilir, mesleğinizle alakalı 
güncel haberlere ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Kurumlar
Uygulamamızın bu bölümünde 

anlaşmalı olduğumuz kurumların listesini 
görebilir, üyelerimize özel yayınladığımız 
indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Anket
Uygulamamızın anketler bölümü ile 

üyelerimiz yapılması ve uygulamaya 
konulması planlanan işler hakkında 
kendisine sorulan sorulara yanıtlar 
verebilirler.

Karekod Okuyucu
Uygulamamızın karekod okuyucu 

bölümü ile hizmetlerimiz, eğitimlerimiz, 
etkinliklerimiz hakkındaki bilgilere daha 
hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Aidat
Üyelerimizin aidat durumlarını kontrol 

edebilmeleri için oluşturulan oda 
aidatları bölümünden aidat durumunuzu 
öğrenebilir ve online ödeme kısmına 
giriş yaparak 9 aya kadar taksitli şekilde 
ödeme yapabilme imkanı bulabilirsiniz.

Takvim
Uygulamamızın takvim bölümü ile 

şube ve temsilciliklerimizde yapılması 
planlanan tüm etkinliklerimize bakabilir, 
katılım formu oluşturabilirsiniz.

Hesabım
Hesabım bölümünde kişisel 

bilgilerinizdeki herhangi bir değişikliği 
güncelleyebilir böylelikle odamızın size 
daha kolay ulaşmasını sağlayabilirsiniz. 

Bildirim Merkezi
Uygulamamızın bu bölümünde öneri ve 

şikayette bulunduğunuz herhangi bir konu 
ile ilgili geri bildirim alabilirsiniz.

Akıllı telefon kullanıcılarının Apple Store 
ve Google Play'den ücretsiz indirerek 
hemen kullanmaya başlayabilecekleri 
Makina Mobil, önümüzdeki dönemde de 
ilgi çekici yeniliklerle mühendislerimizin 
vazgeçilmez uygulaması olmaya devam 
edecek.



4 Mayıs'ta MMO 
İstanbul Şube'de 
Doğalgaz İç Tesisat 
ve Mühendis 
Yetkiledirme Eğitimi 
yapıldı.

14 Mayıs'ta MMO 
İstanbul Şube 
tarafından Uçurtma 
Şenliği etkinliği 
düzenlendi.

17 Mayıs'ta MMO 
Kadıköy Temsilcilik 
tarafından  Melen 
Barajı Teknik Gezisi 
organize edildi.

6 Mayıs'ta MMO 
Kadıköy Temsilcilik 
tarafından Nezahat 
Botanik Bahçesine 
piknik organizazyonu 
yapıldı.

8 Mayıs'ta MMO 
İstanbul Şube'de 
Enerji Yöneticisi 
Eğitimi yapıldı. 
Eğitim 7 gün sürdü.

21 Mayıs'ta MMO 
Şişli Temsilcilik 
taradından 
Cumalıkızık'a 
Fotoğraf gezisi 
etkinliği düzenlendi.

26 Mayıs'ta MMO 
Kadıköy Temsilcilik  
tarafınfan Türk 
Müziği Korosu 
Dönem Sonu Konseri 
etkinliği  yapıldı.

26 Mayıs'ta MMO 
Kadıköy Temsilcilik  
tarafınfan Türk 
Müziği Korosu 
Dönem Sonu Konseri 
etkinliği  yapıldı.

6 Mayıs'ta MMO 
İstanbul Şube'de 
Havalandırma 
Tesisatı
 Mühendis 
Yetkiledirme Eğitimi 
yapıldı.

15 Mayıs'ta 
MMO Ümraniye 
Temsilcilik'te Foklit 
Kullanımındaki 
İSG Uygulamaları 
konulu söyleşi 
gerçekleştirildi.

20 Mayıs'ta MMO 
Ümraniye Temsilcilik 
tarafından Ömerli'ye 
gezi etkinliği 
düzenlendi.

Mayıs ayında 
temsilcilikler ve 
İstanbul Şube'de 
toplamda 9 Meslek İçi 
Eğitim gerçekleştirildi.  
Yoğun ilgi gösterilen 
eğitimler Nisan ayında 
da hız kesmeden 
devam edecek.

Mayıs ayında İstanbul 
Şube ve temsilcilikler 
bünyesinde toplamda 
5 adet söyleşi ve 
panel etkinliği 
gerçekleştirildi.
Yapılan etkinliklere 
çok sayıda üye 
katılım gösterdi.

Mayıs ayında İstanbul 
Şube ve temsilcilikler 
bünyesinde  
toplamda 5 sosyal 
etkinlik faaliyeti 
gerçekleştirildi. 
Yapılan etkiliklere 
çok sayıda üye katıldı.

Eğitim

Neler Yaptık!

Sosyal

Söyleşi

Etkinlik

22 Mayıs'ta  
MMO Kadıköy 
Temsilcilik'te 
Mekanik Tesisat 
Eğitimi yapıldı. 
Eğitim 7 gün sürdü.

3 Mayıs'ta MMO 
Şişli Temsilcilik'te 
Mekanik Tesisat 
Projelerinin
Online Kontrolü 
söyleşisi 
gerçekleştirildi.

12 Mayıs'ta MMO 
İstan Şube'de 
Şantiye Şefliği 
Eğitimi yapıldı. 
Eğitim 3 gün sürdü.

13 Mayıs'ta MMO 
İstanbul Şube'de 
Yenilebilir 
Enerjiler ve Enerji 
Kooperatifçiliği 
söyleşisi 
gerçekleştirildi.

29 Mayıs'ta MMO 
İstanbul Şube'de 
Enerji Yöneticisi 
Eğitimi
gerçekleştirildi. 
Eğitim 7 gün sürdü.

26 Mayıs'ta MMO 
Kadıköy LPG Otogaz 
İstasyonları Sorumlu 
Müdür Eğitimi 
gerçekleştirildi. 
Eğitim 3 gün sürdü.

11 Mayıs'ta 
MMO Kadıköy 
Temsilcilik'te 
Ticari Mutfak 
Havalandırmada 
Yeni Teknolojiler 
konulu söyleşi 
gerçekleştirildi.

25 Mayıs'ta MMO 
İstanbul Şube'de 
Asansör Periyodik 
Muayene Eelemanı 
eğitimi yapıldı. 
Eğitim 4 gün sürdü.

3 Mayıs'ta MMO Şişli 
Temsilcilik'te Online 
Proje Kontrolü 
Bilgilendirme 
konulu söyleşi 
gerçekleştirildi.

16 Mayıs'ta 
MMO Kadıköy 
Temsilcilcilik'te 
Asansör Avan Proje
 Hazırlama Mühendis 
Yetkilendirme 
Eğitimi yapıldı. 
Eğitim 3 gün sürdü.
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6 Mayıs'ta 
MMO Üsküdar 
MDB'de Bina 
Kabuğu Soğutma 
Sistemleri semineri 
gerçekleştirildi.

7 Mayıs'ta MMO 
İstanbul Şube'de 
Satınalma Yönetimi 
konulu 
seminer 
gerçekleştirildi.

20 Mayıs'ta MMO 
İstanbul Şube'de 
Sonlu Elemanlar 
Yönetimi-Ansys
konulu seminer 
gerçekleştirildi.

27 Mayıs'ta MMO 
İstanbul Şube'de 
Etkili Sunum 
Teknikleri
 Semineri 
gerçekleştirildi.

6 Mayıs'ta MMO 
İstanbul Şube'de 
Etkin Zaman 
Yönetimi semineri 
gerçekleştirildi.

13 Mayıs'ta MMO 
Kartal Temsilcilik'te 
Plastik Enjeksiyon 
Kalıpları 
konulu seminer 
gerçekleştirildi.

22 Mayıs'ta MMO 
Ümraniye Temsilcilik'te 
Patlamadan Korunma 
Dökümanı Hazırlanması 
Hesaplanması 
konulu seminer 
gerçekleştirildi.

27 Mayıs'ta MMO 
Üsküdar MDB'de 
Tesisatta Kullanılan 
Kaynak Teknikleri
ve Kontrolleri 
konulu seminer 
gerçekleştirildi.

6 Mayıs'ta MMO 
Beylikdüzü 
Temsilik'te 
Endüstride Otomatik 
Kontrol Semineri 
gerçekleştirildi.

13 Mayıs'ta MMO 
İstanbul Şube'de 
Otomotivde 
Elektronik Sistemler 
konulu seminer 
gerçekleştirildi.

22 Mayıs'ta 
MMO Bakırköy 
Temsilcilik'te 
Araçlarda 
Projelendirme 
Örnekleri  
konulu seminer 
gerçekleştirildi.

27 Mayıs'ta 
MMO Başakşehir 
Temsilcilik'te Talaşlı 
İmalat Teknikleri 
konulu seminer 
gerçekleştirildi.

Mayıs ayında 
İstanbul Şube ve 
temsilciliklerde 
toplamda 19 
seminer programı 
gerçekleştirildi.
Seminer programlarına 
çok sayıda üye ve 
öğrenci katıldı.

6 Mayıs'ta MMO 
Kadıköy Temsilcilik'te 
Yürüyen 
Merdivenlerin 
Tasarımı ve Genel 
Bilgilendirme 
konulu seminer 
gerçekleştirildi.

20 Mayıs'ta MMO 
İstanbul Şube'de 
Just In Time / Tam 
Zamanında-
Yalın Üretim 
konulu seminer 
gerçekleştirildi.

6 Mayıs'ta MMO 
Kartal Temsilcilik'te 
Kalibrasyon 
Sistemleri 
konulu seminer 
gerçekleştirildi.
seminer 
gerçekleştirildi.

22 Mayıs'ta MMO 
Beylikdüzü 
Temsilcilik'te 
Sprinkler Söndürme 
Sistemlerinde Hidrolik 
Hesaplamalar 
Semineri 
gerçekleştirildi.

27 Mayıs'ta 
MMO Kadıköy 
Temsilcilik'te Kızgın 
Yağ Isıtma 
Sistemleri semineri 
gerçekleştirildi.

13 MMO Kadıköy 
Temsilcilik'te
TS EN 12100 Makina
 Risk Analizi Eğitimi 
konulu seminer 
gerçekleştirildi.

27 Mayıs'ta MMO 
Şişli Temsilcilik'te 
Toplam Kalite 
Yönetimi
konulu seminer 
gerçekleştirildi.

Ne
le

r 
Ya
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ık

!
Seminer

Bülten Ekidir
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Gelecek Toplumcu Mühendislik Yolunda!

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 

Öğrenci Komisyonu 24-
30 Nisan tarihlerinde 
‘’ Sermayenin Nesnesi 
Değil, Toplumun Öznesi 
Olma’’ şiarıyla Mühendislik 
ve Şehircilik Günleri 
kapsamında İstanbul’daki 
mühendislik öğrencilerini 
buluşturdu. Bu yıl 8.'si 
düzenlenen Mühendislik 
ve Şehircilik günleri 
kapsamında İstanbul 
genelinde 500'den fazla 
mühendislik öğrencilerinin 
ülke sorunlarını, bilimsel 
gelişmeleri, toplumsal 
algıları konuşup tartıştığı 
9 seminer 2 teknik gezi 
2 atölye ile toplumcu 
mühendislik yolunda 
çalışmalarını sürdürdü. 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, 
Haliç Üniversitesi, 

Kemerburgaz Üniversitesi, 
Işık Üniversitesi, Beykent 
Üniversitesi öğrencileri; 
Cern, Türkiye'nin enerji 
görünümü, yenilenebilir 
enerji, Türkiye'de kadın 
mühendis olmak, 
mühendislik ve doğa, 
evrim, toplumsal gelişimde 
endüstri mühendisliği, 
computational Fluid 
dynamic seminerleri, 
toplumsal cinsiyet atölyesi 
ve film gösterimleri ile 
Türkiye`nin en büyük 
bilimsel öğrenci etkinliğini 

gerçekleştirdi. 
Etkinliğin son gününde 

Şube lokalinde kahvaltı 
etkinliği düzenleyen 
komisyon, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin KORAMAZ, İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Battal KILIÇ ve 
Şube Sekreteri İbrahim 
TATAROĞLU ile biraraya 
geldiler. Aklındaki soruları 
iletip, meslek odalarının 
geleceğe ve öğrencilere 
yönelik planlamaları 
hakkında bilgi aldılar.

SMM’ler de Tüm Binalarda EKB Düzenleyebilecek

2008 Aralık ayında 27075 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Binalarda 

Enerji Performansı 
Yönetmeliği’nin 

26/A maddesi 28 
Nisan 2017'de 

değişti. Odamızın 
çabaları 

sonucunda 

gerçekleşen söz konusu değişiklikten 
de anlaşılacağı üzere daha önce sadece 
yeni binalar için EKB düzenleyebilen 
SMM’lerin yetkisi mevcut tüm binaları 
kapsayacak şekilde genişletildi. Buna 
göre Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği'ne bağlı ilgili meslek odası tarafından 
adına düzenlenmiş Serbest Müşavirlik ve 
Mühendislik Hizmetleri belgesine sahip 
üyeler yönetmelikte belirtilen koşulları 
yerine getirerek EKB düzenleyebilecek. 
Etüt proje sertifikasını alabilmek için birbirini 
takip eden Enerji Yöneticisi ve Enerji Etüt 
Proje Eğitimlerine katılmak gerekecek. 
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Online Proje Denetimi Uygulaması Sizlerle!

Mayıs ayı itibariyle 
pilot bölge 

uygulaması ile 
sınırla sayıda SMM 
üyemizin Mekanik 
Tesisat ve Araç Proje 
Mesleki Denetimlerini 
portal üzerinden 
gerçekleştirmeye 
başladık. Asansör Proje 
Mesleki Denetimi ile ilgili 
çalışmalarımız da tüm 
hızıyla devam ediyor. 

MMO İstanbul Şube 
SMM Birim Sorumlusu 
Tuba Güler ve MMO 
İstanbul Şube Müdür 
Yardımcısı Özgür Aksu 
uygulamaya konulan 
Online Proje Denetimi 
hakkında bilgi verdi.

Neden Online
Proje Denetimi

SMM için;
• Proje mesleki denetimi 

için harcanan zaman 
azalacak.

• Kağıt israfından 
kurtulacak.

• Proje hatalarında kolay 
düzeltmeler, hızlı onaylar 
sağlanacak.

MMO için;
Sürekli değişen teknik 

görevliler yüzünden 
teknik görevlilerin proje 
mesleki denetimleri aynı 
standartta olmamaktadır. 
Proje Kontrol Merkezi'nde 
yapılacak online proje 
denetimi ile tek tip proje 
kontrolü sağlanmış 
olacaktır. 

Belediyelerin dijital 
arşivlerini tamamlayıp dijital 
onaya hazırlandıkları bu 
dönemde MMO İstanbul 
Şube proje denetimlerini 
dijital bir şekilde 
gerçekleştirerek sürece 
öncülük yapmaktadır.

Revit MEP gibi tasarım 
programları için ön 
hazırlığımız tamamlanmış 
olacak. Yıl sonunda yaşanan 
proje yoğunluğuna çözüm 
olacak.

Online Proje Denetimini 
Nasıl Yapacağız?

MMO portalda SMM 
üyelerimiz; kendilerine 
tanımlanan sayfaya kullanıcı 
adı ve şifreleriyle giriş 
yapabilecek. SMM üyelerimiz 
projesini dijital platformlar 
üzerinden (wetransfer, 
dropbox) yollayabilecek 
ve onay süreci 
tamamlandığında karekodlu 
sicil durum belgesini ve proje 
etiketini kendi yazıcılarından 
alabilecek. Proje mesleki 
denetim işlemini kolay 

Tuba Güler

Özgür Aksu

ve kısa bir süre içerisinde 
gerçekleştirebilecek.

SMM üyelerimiz portala 
dair soru ve sorunları için; 
portalın kullanımını anlatan 
tanıtım videosundan 
yararlanabilir ya da 
portaldaki "mesaj bırakın" 
butonuyla bize ulaşabilirler.?



18

1978’de başladı
MMO Yolcuğumuz…

Oda ile ilk temasınız
ne zaman gerçekleşti?

Oda ile ilk temasım 1976-1977 
yıllarında o zaman ki ismi İstanbul 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi 
olan Yıldız Teknik Üniversitesi 3. ve 4. 
sınıftayken başladı. Oda ve Şube'nin 
gazete, bülten ve bildirilerini alıp okulda 
sınıfta arkadaşlarıma dağıtıp Oda 
hakkında bilgiler veriyordum. Bu görevi 
öğrenciliğim boyunca hiç aksatmadan 
yerine getirdim. Süreç içerisinde şube 
yöneticileri, Şube Müdürü, diğer teknik 
görevli ve Şube personeli ile tanışıp 
dost oldum. 1977 yılı Eylül ayında mezun 
olup, Ankara’ya gidip Oda’ya kayıt 
yaptırdım. 1978-1979-1980 yılları Şube 
Genel Kurulları'na katıldım. O günden bu 
güne kadar bu ailenin bir parçasıyım. 

Oda’daki görev ve süreçleriniz 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
• 1978- 1979 – 1980:  Yönetim Kurulu 
Üyeliği
• 1981: Şube Saymanlığı
• 1982-1983: Şube Sekreterliği
• 1986-1987: Şube Yönetim Kurulu 
Üyeliği
• 1988-1989: Şube Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve Saymanlığı 
• TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği 
• MMO Onur Kurulu Üyeliği 
• 2 Dönem İKK Sekreterliği 
• TMMOB Denetleme Kurulu Üyeliği 
• 1994-1996 dönemi TMMOB 2. 
Başkanlığı 

Şunu da belirtmek isterim ki, Şube’nin 
Genel Kuruları'nda yer aldığım 78-79-
80 yıllarında çok can alıcı tartışmalar 
dönüyordu. Danışma Kurulu’nın 
meşrutiyeti bu dönemin en önemli 
sorunuydu. Yönetim Kurulu, fesih 
edilmesi gerektiği düşüncesindeydi. Ben 
ve birçok arkadaş Danışma Kurulu’nun 
kurumsallaşmasından yana olduk. Bu 
tartışmalar devam ederken Yönetim 
Kurulu çalışma komisyonları oluşturuldu. 
Ben ve Danışma Kurulu üyeleri içinden 
de komisyonlara atamalar yapıldı. 
Çalışmalarını sürdüren Danışma 
Kurulu üyeleri çalışmalarını bir bildiri 
hazırlayarak üyelere gönderdi. Yönetim 
Kurulu Şube Başkanı Nurettin Yalçın 
buna çok tepki gösterdi. Beni atmaya 
çalıştılar. Danışma Kurulu olarak birçok 
arkadaşımızı ve beni komisyondan 
el çektirdiler. 1979 ve 1980 Genel 
Kurulları’nda aynı yönetim anlayışı, 
yönetimler delinerek çalışmaya devam 
etti. 12 Eylül olunca Odaların çalışma 
ve yetkileri kısıtlandı. Şube kapandı. 
Belli bir süre sonra başvuru yapılarak 
tekrar açıldı. 1981 Genel Kurulu’nda 
her siyasi yapıyı temsilen birer kişiden 
oluşan yönetim göreve geldi. Onların 
içinden Cumhur Velioğlu arkadaşımızı 
çok genç yaşta kaybettik. Işıklar içinde 
yatsın. Yönetim Kurulu üyeliğimiz 
ise böyle başladı. Şube saymanı 
olarak görev yaptığım dönemde ciddi 
maddi problemler yaşadık. Ankara’ya 
toplantılara giderken Otogar ve 
Harem’den bilet alarak gitmek pahalı 

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin 1978’den beri
birçok alanında görev alan Hasan Akalın ile

MMO İstanbul Şube’nin bu dönem faaliyetlerini konuştuk.
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olduğu için Selimiye Kışlası’nın yukarı 
kısmında Harem’den kalkan ve boş olan 
otobüslerle pazarlık ederek ucuz gidip 
gelirdik.

Şuandaki Yönetim Kurulu’na nasıl bir 
yol haritası önerirsiniz? Oda hangi faali-
yetler üzerine yoğunlaşmalı?

Şuandaki yönetimin oluşmasında 
emeği geçenlerden biriyim. Başarılı 
olmaları için hep birlikte çabalıyoruz 
ve emek veriyoruz. Odamızın en 
önemli sorunu örgütlenme sorunudur. 
Bu dönemde özellikle yeni mezun 
arkadaşlarımızla bir araya gelmeleri 
yoğunlaştırmalıyız. Gençler heyecanlı, 
tez canlı, düşünceleri, önerileri 
farklı olabilir. Onları dışlamadan 
içimizde tutabilmeliyiz. Bu bizim 
örgütlülüğümüzün kalitesini belirler 
çalışmalarımızda. Demokratik 

merkeziyetçiliğin yanında demokratik ve 
katılımcı yanımızı da ihmal etmemeliyiz.

Türkiye’nin içinden geçtiği siyasal 
duruma baktığımızda TMMOB ve
ona bağlı Odaların nasıl bir
politika izlemesi gerekir?

Türkiye, içinden geçtiğimiz siyasal 
süreçle birlikte tek adam rejiminin 
hakimiyeti altına girdi. İleride bizim gibi 
kurumların da kaderini belirleyeceği 
günler bile olabilir.

Hem meslek alanlarımız hem 
mesleğimizin geleceği için daha duyarlı 
ve tutarlı olmalıyız. ‘HAYIR’ cephesini 
oluşturan kurumların hepsinin ortak 
paydada buluşması kolay olmayabilir. 
Bence her kurum kendi hayırlarını 
kendi alanlarında geliştirerek tabanı ile 
kenetlenmeli ve alternatif arayış içine 
girmelidir.

Şube saymanı olarak 
görev yaptığım 
dönemde ciddi maddi 
problemler yaşadık. 
Ankara’ya toplantılara 
giderken Otogar ve 
Harem’den bilet alarak 
gitmek pahalı olduğu 
için Selimiye Kışlası’nın 
yukarı kısmında 
Harem’den kalkan ve 
boş olan otobüslerle 
pazarlık ederek ucuz 
olanla gidip gelirdik…
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MMO: "İş Kazalarında Vahim Artış Var"

MMO, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
mevzuatına, uygulama sorunlarına 

ve resmi verilere ilişkin tespitler içeren, iki 
yılda bir güncellenen İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Oda Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre, 2012-2015 yılları 
arasında iş kazası sayısı sürekli arttı. 
SGK verilerine göre iş kazaları 
2015 yılında, 2012’ye göre yüzde 
322,61 oranında artış gösterdi. İş 
kazası sayıları ile ölüm vakaları, 1996 yılı 
sonrasının doruğu düzeyine çıktı. En çok 
ölüm; inşaat, taşımacılık ve madencilikte 
yaşandı. Öte yandan SGK’nin meslek 
hastalıklarına ilişkin verileri ise gerçeği 

yansıtmaktan çok uzak.
Çakar, rapora ilişkin yaptığı 

değerlendirmede, Türkiye’de toplu iş 
cinayetlerine dönüşen iş kazalarının ve 

meslek hastalıklarının, sermayenin 
azami kâr hırsı ve emek aleyhine 

politikalardan kaynaklandığını 
vurguladı. Çakar, kazalarda ve 
hastalıklarda yaşanan artışın 
nedenlerini ise şöyle sıraladı: 

“Neoliberal serbestleştirme, özelleştirme, 
sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek/
güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma 
koşullarının ağır oluşu, kadın-genç-çocuk 
emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam.”

Tataroğlu: "Tüm Önlemler Alınmalı"

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube 

Yönetim Kurulu Sekreteri 
İbrahim Tataroğlu, 22 
Mayıs’ta İkitelli Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
bir yağ fabrikasında 
çıkan yangınla ilgili basın 
açıklaması yaptı. Tataroğlu 
açıklamasında: ‘’Bina 
tesis ve işletmelerde 
tehlike sınıflarına göre 
uygun tasarlanan yangın 
söndürme sistemlerinin 
olması tek başına yeterli 
değildir. İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği kapsamında 

risk analizlerinin yapılarak 
önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Yangın 
söndürme sistemlerinin, 
yılda en az bir defa 
periyodik kontrolünün 
yapılması önem arz 
etmektedir. Odamız, yangın 
güveliği ile ilgili periyodik 
kontrol faaliyetlerine 
kamusal anlayışla devam 
etmektedir. Ayrıca 
Odamız konuyla ilgili 
tarafları bir araya getiren 
panel ve sempozyumlar 
yaparak ve broşürler 
yayınlayarak toplumu 

bilinçlendirme faaliyetleri 
de yürütmektedir. Yangın 
güvenliği ile ilgili tüm 
kurumların, ilgili idarelerin 
ve işletmelerin gerekli 
önlemleri alarak, işbirliği 
içerisinde denetimleri 
yapması, bu tür yangın 
kazalarını en aza 
indirecektir. Bu anlamda 
Odamızın, yangın güvenliği 
konusunda kamusal 
denetim anlayışıyla çalışan 
birimleri, tüm kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmaya hazırdır’’ dedi.

İbrahim Tataroğlu



Araçlarda Periyodik Muayene Önemli

"Çarşamba Buluşmaları" ile
Yeni Üyelerimizle Güçlü İletişim Kuruyoruz

13 Mayıs 2017 tarihinde 
Muğla’dan Marmaris 

yönüne giderken 24 
yurttaşımızın hayatını 
kaybettiği kazayla 
ilgili konuşan Makina 
Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Motorlu 
Araçlar Komisyonu Başkanı 
Alpay Lök, araçlarda 

Odamıza yeni üye olan 
meslektaşlarımıza 

"Hoş Geldin" demek, Oda 
çalışmalarını tanıtmak, 
üyelerimizin talep ve 
önerilerini dinleyerek 
birlikte üretmeye ve birlikte 
yönetmeye, Oda'ya kayıt 
olduktan hemen sonra 
başlamak amacıyla yapılan 
etkinlik 24 Mayıs Çarşamba 
günü İstanbul Şube 
Binası‘nda 15 yeni üyenin 
katılımıyla gerçekleştirildi.  
Oda ve mesleki çalışmalara 
yönelik konuşmaların 
olduğu etkinlikte, Üye 
İlişkileri Birim Sorumlusu 
Elif Şirin, Oda hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu.
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periyodik muayenenin 
bu kazayla birlikte bir kez 
daha önemli olduğunun 
altını çizdi. Alpay Lök 
şöyle açıkladı, "Bir kazanın 
oluşabilmesi için sürücü 
kusuru dâhil birden fazla 
etkenin bir araya gelmesi 
gerekir. Çılgın şoförlerin 
bile bile yapamayacağı bir 
hız sınırı var. Bu kaza, bende 
frenlerin ısınması nedeniyle 
boşalması ve aracın hızını 
artırmaya devam ettiği 

yönünde izlenim uyandırdı. 
Tura katılan arkadaki 
araçları da düşünürsek 
şoförün acelesi yoktu. 
Belki iki fren devrelerinden 
birinde hidrolik kaynadı 
ve iptal oldu. Yükünden, 
eğimden dolayı otobüs 
hızlanmaya başladı, sürücü 
vites küçültemedi, kurmalı 
el frenini çekemedi veya 
çekti ama tutamadı. Buna 
bakımsızlık gibi etkenlerde 
neden olabilir’’ dedi.

Alpay Lök

Belirli periyotlarla Oda’ya 
yeni kayıt olmuş üyeler 
ile yapılan Çarşamba 
Buluşmaları etkinliğinin 
önemine değinen Ebru Elif, 
"Üyelerimizin çalışmalarımız 
hakkındaki görüşlerini ve 
katkılarını çok önemsiyoruz 
Faaliyetlerimizde daha 
iyiye ulaşabilmek adına 
üyelerimizle güçlü bir 

iletişim ağı kurmak için 
çalışıyoruz. Çarşamba 
Buluşmaları özellikle 
Odamıza yeni kayıt yapan 
üyelerimizle iletişim 
kurabilmek için önemli 
bir adım. Bu doğrultuda 
Odamıza yakın zamanda 
kayıt olmuş üyelerimizle 
her ayın son çarşambası 
buluşuyoruz’’ dedi.
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Seminer 03
HAZİRAN

Güneş Enerji Sistemleri

MMO Beylikdüzü Temsilcilik

Seminer 10
HAZİRAN

Patlamadan Korunma Dokümanı
Hazırlanması Hesaplamalar

MMO İstanbul Şube

Seminer 03
HAZİRAN

Proje Yönetimi ve MS Project

MMO Ümraniye Temsilcilik

Seminer 10
HAZİRAN

Raporlama ve Yazışma Teknikleri

MMO Kadıköy Temsilcilik

Söyleşi 05
HAZİRAN

İmalatta Kullanılan Kaynak Yöntemleri
ve Karşılaşılan Sorunlar 

MMO Beylikdüzü Temsilcilik

Söyleşi 12
HAZİRAN

Sprinkler Söndürme Sistemlerinde
Karşılaşılan Sorunlar

MMO Beylikdüzü Temsilcilik

Söyleşi 08
HAZİRAN

Yeni Teknolojiler

MMO Kadıköy Temsilcilik

Panel 17
HAZİRAN

Bina Yöneticileri Paneli (Enerji Verimliliği)

MMO Beylikdüzü Temsilcilik

Seminer 17
HAZİRAN

ISO 9001:2015 ISO 14001 Entegre Sistemler

MMO Kadıköy Temsilcilik Seminer 17
HAZİRAN

Etkili CV Hazırlama Teknikleri

MMO Şişli Temsilcilik

Eğitim 25
HAZİRAN

Asansör Periyodik Kontrol  Muayene Elemanı Kursu

MMO İstanbul Şube

Eğitim 29
HAZİRAN

Enerji Yöneticisi Eğitimi

MMO İstanbul Şube

Eğitim 02
HAZİRAN

Şantiye Şefliği Eğitimi

MMO Kadıköy Temsilcilik

Eğitim 26
HAZİRAN

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

MMO İstanbul Şube

Eğitim 01
HAZİRAN

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu

MMO İstanbul Şube

Eğitim 05
HAZİRAN

Asanör Avan Proje Hazırlama
Mühendis Yetkilendirme Kursu

MMO İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 10
HAZİRAN

Ölüm ve Kız Tiyatro Oyunu

MMO Beylikdüzü Temsilcilik

Sosyal Etkinlik 17
HAZİRAN

Safranbolu-Yörük  Köyü- Amasra Gezisi

MMO Kartal Temsilcilik Sosyal Etkinlik 17
HAZİRAN

Mezuniyete 1 Kala

MMO İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 02
HAZİRAN

"Kolonya Cumhruriyeti" Film Etkinliği

MMO Ümraniye Temsilcilik

Teknik Gezi 10
HAZİRAN

Daf Energy Teknik Gezisi 

MMO Ümraniye Temsilcilik

haziran 2017   Etkinlik Takvimi
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Ne yapıyorsak ‘BİRLİKTE’ Yapalım 
İstiyoruz! Meslektaşlarımızı Mezuniyet 

Buluşmalarına Çağırıyoruz!

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul 

Şubesi Üye ilişkileri Birimi 
tarafından her ay düzenli 
olarak gerçekleştirilen 
Mezun Buluşmaları 
etkinliği ile üyelerimizin, 
üniversitelerden dönem 
arkadaşları, hocaları ile 
bir araya gelmelerini ve 
meslektaş dayanışmasını 
pekiştirmeyi amaçlıyoruz. 
Bu kapsamda Sakarya 
Üniversitesi, Kocaeli 
Üniversitesi, Trakya 
Üniversitesi’nden mezun 
meslektaşlarımızla 
buluşmalar gerçekleştirdik. 
Birlikte üretip birlikte 
yönetme anlayışımız 
gereği üyelerimizin meslek 
hakkında, Oda hakkında 
fikirlerini, talep ve önerilerini 
dinlediğimiz bu buluşmalar 
önümüzdeki süreçte de 
diğer üniversitelerden 
mezun meslektaşlarımız 
ile hız kesmeden devam 
edecek.

Mezuniyet Buluşmaları İle 
Neyi Amaçlıyoruz?
» Üniversitelerden mezun 
olacak üyelerimizin sektör, 
meslek ve iş hayatına 
yönelik bakış açılarının 
gelişmesine katkıda 
bulunuyoruz.

MMO İstanbul Şube Üye İlişkileri Birimi birlikte üretme, birlikte yönetme anlayışıyla 
devam ettiği yolda üniversitelerinden mezun olmuş meslektaşlarını Mezuniyet 

Buluşmaları'na çağırıyor. 

» Meslektaşlarımız 
çalışmak istedikleri alan ve 
yapmak istedikleri işe dair 
karar vermelerine yardımcı 
oluyoruz.
» Meslektaşlarımızın 
meslek hakları ve 
mesleğin geleceğine 
dair bilgilendirmelerde 
bulunuyoruz.
» Meslektaşlarımızın 
Oda’dan taleplerini ve 
isteklerini önümüzdeki 
süreçte hayata geçirmek ve 
birlikte üretmek için adımlar 
atıyoruz.

Program: 
» 1 Temmuz 2017 
Cumartesi – Boğaziçi 
Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi Mezunları 
Buluşması 
» 15 Temmuz 2017 
Cumartesi – ODTÜ, 
Ankara DMMA Mezunları 
Buluşması

» 22 Temmuz 2017 
Cumartesi – Uludağ 
Üniversitesi, Balıkesir 
Üniversitesi Mezunlar 
Buluşması
» 5 Ağustos 2017 Cumartesi 
– Cumhuriyet Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, Atatürk 
Üniversitesi Mezunlar 
Buluşması
» 19 Ağustos 2017 
Cumartesi – KTÜ, Bülent 
Ecevit Üniversitesi 
Mezunlar Buluşmaları

Ozan Karagöz



Dörtnala gelip Uzak Asya'dan 
Akdeniz’e b	 kı�ak başı gibi uzanan 
Bu memleket bizim! 
Bilekl� kan içinde, dişl� kenetli 
ayakl� çıplak 
Ve ipek b	 halıya benzeyen t�rak 
Bu cehennem, bu cennet bizim! 
Kapansın el kapıl�ı b	 daha açılmasın 
yok edin insanın insana kulluğunu 
Bu davet bizim! 
Yaşamak b	 ağaç gibi tek ve hür 
Ve b	 �man gibi k�deşçesine 
Bu ha�et bizim!
Nazım Hikmet Ran

Davet

Ölümünün 54. Yılında
Sevgi ve Özlemle
Anıy�uz!


