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TEKNİK ÖLÇÜMLER 
 

BACAGAZI ÖLÇÜMLERİ  
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”, “İSEÇ ( İş Sağlığı, Emniyet, Çevre ) 

Yönetim Sistemleri Uygulamaları”, “Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ne göre 

bacagazı analizi ölçümlerini yapmaktadır.  

  

Bacagazı Emisyon ölçümleri konusunda Makina Mühendisleri Odası Merkez Laboratuvarı, Çevre Bakanlığı tarafından, 

bacagazı emisyon ölçümleri yapacak kuruluş olarak  yetkilendirilmiştir.  

  

Makina Mühendisleri Odası  Merkez Laboratuvarı 
Ahi Evran Caddesi. 36. Sok. No:1 / K Ostim / ANKARA Tel: +90 312 444 86 66 Faks: +90 312 430 36 18 

E-posta: merlab@mmo.org.tr 
 
   

GURULTU, KİŞİSEL MARUZİYET ve TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”, “İSEÇ (İş Sağlığı, Emniyet, Çevre) 

Yönetim Sistemleri Uygulamaları”, “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği”, “Gürültü Yönetmeliği”, 

“Titreşim Yönetmeliği” ne göre gürültü, kişisel maruziyet ve titreşim ölçümlerini yapmaktadır. 

 

BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ 

 Kazan dairelerinin Türk Standartlarına ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne  uygunluğunun tespiti ve 

raporlandırılması  

 Sıcak Sulu, Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı kazanların ve Buhar Kazanlarının ve diğer gaz yakan cihazların doğalgazla 

emniyetli çalışabilirliğinin tespiti ve raporlandırılması  

 Sıcak Sulu, Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı kazanların ve Buhar Kazanlarının ve diğer gaz yakan cihazların baca 

hesaplarının kontrolü ve raporlandırılması  

 Merkezi Kalorifer tesisatlarında radyatörlerin değiştirilmesi gibi proje dışı yapılan değişikliklerin tespiti ve 

raporlandırılması  

 Asansörlerin standartlara uygun olarak çalışıp çalışmadığının tespiti, yeni yapılan asansörlerin montajında ve 

kabulünde sözleşmeye ve teknik kriterlere uygunluğunun incelenerek raporlandırılması  

 Fabrika ve atölye kurulumlarında yapılan taahhütlü işlerin, binalarda yapılan mekanik tesisat işlerinin sözleşmelere 

ve teknik şartnamelere uygunluğunun incelenerek raporlandırılması  

 Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım konularında yaşanan anlaşmazlıklara neden olan ürünlerin incelenerek 

raporlandırılması  

 İş yerlerinde yaşanan iş kazlarıyla ilgili incelemelerin yapılması ve raporlandırılması  

 Trafik kazalarıyla ilgili olaylarda kaza incelemesi, kaza teorisi ve çarpışma tekniği analizlerinin yapılması ve 

raporlandırılması  

 Meslek alanımıza giren her türlü konularda bilirkişilik hizmetleri Şubemizce görevlendirilen uzman üyelerimiz 

tarafından yapılmaktadır.  
 
   

HAKEMLİK, ESKPERLİK   

MMO ZONGULDAK ŞUBESİ  

TEKNİK BİRİM 
Tel          : 0372 253 69 64Dahili: 113 

Faks       : 0372 251 89 58 

E-mail    : zonguldak.teknik@mmo.org.tr 

Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde 

bir meslek kuruluşu olan Odamız, bağımsız ve tarafsız olarak ülke 

sanayisine yönelik teknik hizmetlerini kamu yararı gözeterek 

sürdürmektedir. 

 

  
Taahhütlü işlerde, hizmet alımlarında vs. anlaşmazlığa 

düşen tarafların talebi üzerine hakemlik yapılarak 

raporlandırılmaktadır. 

 

  

Kredi kullanımları, satın almalar, hukuki işlemler ve sigorta 

işlemleri gibi konular için; iş yerlerinde, makina 

parkurlarında vb gerekli olan kıymet takdirleri ve 

ekspertizlik işlemleri yapılarak raporlandırılmaktadır.  
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