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YAŞASIN ADALET, YAŞASIN 
EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK SEVDAMIZ!

Battal KILIÇ
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım;
Mesleki ve toplumsal sorumluluğu bir 

bütün olarak gören Odamız, tüm bu baskı ve 
yıldırma politikalarına rağmen gücünü örgütlü 
üyesinden alarak mühendislik mesleğinin 
gelişimi için çalışmalarına tüm hızıyla devam 
etmektedir. Yakın zamanda uygulamaya 
koyduğumuz Makina Mobil Uygulaması, 
Online Proje Uygulaması ve Makina TV’yi 
üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için 
tanıtmaya devam ediyoruz. Yaz döneminde 
meslektaşlarımız bilgi açıklarını kapatmaları 
ve uzmanlaşmak istedikleri meslek alanlarına 
yönelik seminer ve kurs programlarımız ise 
aralıksız sürecek.

Hepimizin de bildiği gibi memleketimizde 
hukukun fiilen askıya alındığı, adaletin işlemez 
hale getirildiği, diktanın kurumsallaştığı, 
emeğin daha fazla sömürüye ve 
güvencesizliğe maruz bırakıldığı, baskıların 
hayatın her alanında arttığı bir dönemden 
geçmekteyiz. Bizler bu nedenle meslek 
örgütümüze, toplumsal yaşam alanlarımıza, 
emekçilere, laikliğe, kadınlara, doğanın 
talanına yönelik her türlü sömürü, rant, baskı 
ve şiddet eksenli politikalara karşı Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğunu Adalet 
Yürüyüşü’nü selamlıyoruz.

Adaletin fiilen askıya alındığı böylesine 
bir dönemde, TMMOB ile bağlı Odalara 
uygulanan baskı ve yıldırma politikaları 2007 
yılından beri aralıksız devam ediyor. SGK ile 
birliğimiz arasında imzalanan asgari ücret 
protokolü SGK tarafından tüm girişimlerimize 
rağmen tek taraflı fesih edildi. Kimya 
Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu'nun 
görevinden alınması için dava açıldı. TMMOB 
ve Odamız bugün bu nedenlerle de adalet 
istemini haykırmaktadır ve haykırmaya da 
devam edecektir. Oda olarak, bu duruma 
karşı üyelerimiz arasında mesleki demokratik 

dayanışma ilişkisini geliştirerek, geleneksel 
mücadeleci ruhumuzu diri tutarak, en 
zor şartlarda kararlılığımızı sergileyerek 
direnmekte ısrarcıyız.

Ayrıca yeni bir uygulamamızı daha size 
buradan duyurmak istiyoruz. TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
olarak gelişen teknoloji ve yeniliklere göre 
eğitimlerimizin bir kısmını webinarlar ile 
devam ettireceğiz.  Online olarak; “Elektrik 
Ark Kaynağı ve Karşılaşılan Hatalar” webinarı 
22 Haziran 2017 tarihinde 30 katılımcı ile 
gerçekleştirildi. Yaz döneminde webinar 
eğitimlerimiz devam edecek olup, eğitim 
programımız üyelerimiz ile paylaşılacaktır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ülkemizin 
içerisinden geçtiği bu karanlık süreçte sadece 
mesleğimiz değil memleketimiz için de 
elimizden geleni yapma gayreti içerisindeyiz. 
OHAL, KHK ve diğer hukuksuz birçok 
uygulama karşısında susmayacağımızı, emek 
ve meslek örgütleri ile dayanışma içerisinde 
olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Yaşasın adalet, yaşasın eşitlik ve özgürlük 
sevdamız, yaşasın haklı mücadelemiz.

Esenlik dileklerimizle…
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Proje Yönetimi ve MS Project 
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. 
Proje yönetimi konusunda 
derinlemesine bilgi sahibi 
olmayı, sektöründe 
proje yönetimi alanında 
uzmanlaşmayı hedefleyen 
katılımcılar için Proje Yönetimi 
ve MS Project Eğitimi 8 
Temmuz’da başlıyor. 

Eğitim sonunda katılımcılar 
projelerinde; planlama, 
icra ve kontrol süreçlerini 
en yaygın kullanılan proje 
yönetim yazılımı ile daha 
etkin olarak yürütebilecekler.

MS Project Eğitimi Nedir?
MS Project Eğitimi, iş 

hayatında hedefleri olan, 
önceden süresi ve bütçesi 
tanımlanmış projelerin, MS 
Project tekniği yardımı ile 
planlama ve gerçekleştirme 
aşamalarının tümünün en 
doğru şekilde yürütülmesini 
amaçlamaktadır.

Fikirlerinizi organize 
etmek, meslek hayatınızda 
veya hayalinizdeki projeleri 
hayata geçirebilmek için MS 
Project, en büyük yardımcınız 
olacaktır. Bu sayede, size 
verilen projenin süresini, 
bütçesini ve kaynaklarını 
önceden doğru şekilde 
planlayacak ve kontrol 
edebileceksiniz.

MS Project Eğitimi
Neler Kazandırır?

MS Project ile projeleri 
iş akışına göre planlayıp, 
işlerin süresini, maliyetini 
ve işi yapacak kaynağı 
tanımlayabilir ve işlerin 
gerçekleşmesini takip 
edebilirsiniz. Bu program 
yardımıyla, projenizdeki 
işlerin her birini kimin, hangi 
malzeme ve ekipmanla 
yapacağını belirleyebilir, 
işlerinizin ne zaman 
başlayıp ne zaman bitmesi 
gerektiğini görebilirsiniz. 
MS Project, sizlere her türlü 
seviyede raporlama imkanı 
sunmaktadır. Bölünebilen 
sayfalar yardımıyla projenizi 
her düzeyde planlamanızı ve 
kontrol etmenizi sağlar.

MS Project eğitiminde 
bulunan tüm komutlar kolay 
kullanım özelliğine sahiptir. 
işlerinizin ne zaman başlayıp 
ne zaman bitmesi gerektiğini 
görebilirsiniz.

Seminer İçeriği:
• Proje Yönetiminin Yararları
• Proje Unsurları:

1. Kapsam
2. Zaman
3. Maliyet
4. Örgütlenme
5. İletişim
6. Risk

• Proje Aşamaları
• Proje Yönetim 
Metodolojisi:

Tanımlama
1. Planlama
2. Yürütme ve 

Değerlendirme
3. Sonuçlandırma

• Pert – CPM
• 3-D Pert
• Kaynak Planlaması
• İş gücü Planlaması
• Maliyet Planlaması
• Örnek Proje Yapılması 
(MS Project) 
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Mezuniyete 1 Kala Buluşması Yapıldı

Nesnelerin İnterneti Konulu
BEST Söyleşi Etkinliği Yapıldı

Online Proje Denetimi Uygulamamızı 
Üyelerimize Tanıtmaya Devam Ediyoruz

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube 

tarafından düzenlenen 
sektörün önde gelen 
mühendislerinin genç 
meslektaşlarıyla tecrübe 
paylaşımında bulunduğu, 
Mezuniyete 1 Kala Buluşması 
17 Haziran Cumartesi günü 
MMO İstanbul Şube’de 
gerçekleştirildi.

Buluşma, üniversitelerden 
bu dönem mezun olacak 
genç mühendislerin, sektör, 
meslek ve iş hayatına yönelik 
bakış açılarının gelişmesine 
katkıda bulunmak, 

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube 

tarafından 16 Haziran Cuma 
günü BEST Söyleşiler 
kapsamında Yiğit Kalafatoğlu 
ile "Internet Of Things - 
Nesnelerin İnterneti" başlıklı 
söyleşi yapıldı. Söyleşide 
teknikten ziyade işin sosyal, 
siyasal ve pazarlama 
açısından tartışıldığı etkinlik 
yoğun ilgi ile gerçekleşti. 

Önümüzdeki yıllarda 
etkileşimin ve internetin 
hemen her nesnenin içine 

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi’nin SMM 

üyeleri için geliştirdiği Online 
Proje Denetimi Uygulaması 
için eğitimler tüm hızıyla 
devam ediyor.

SMM üyelerinin, Mekanik 

Tesisat ve Araç Proje 
Mesleki Denetimlerini 
portal üzerinden 
gerçekleştirebileceği 
uygulama ile; proje mesleki 
denetimi için harcanan 
zaman azalacak, kağıt 

israfından kurtulunacak, 
proje hatalarında kolay 
düzeltmeler ve hızlı onaylar 
sağlanabilecek. Uygulamanın 
üyelere tanıtımı ise Şube ve 
Temsilciliklerimiz bünyesinde 
hız kesmeden devam ediyor.

çalışmak istedikleri alanı 
ve yapmak istedikleri işe 
dair karar verebilmelerini 
sağlamak amacıyla 
düzenlendi. Etkinlikte; 
"Endüstri Mühendisliği 
Çalışma Alanları, Isıtma, 

Soğutma, Havalandırma, 
Otomotiv, İmalat, Enerji, 
Hidrolik-Pnömatik, Plastik 
Mühendisliği Çalışma 
Alanları" konu başlıklarında 
bilgi paylaşımında 
bulunuldu.

gireceği ve farklı nesnelerin 
ortak amaçlar için hareket 
edeceği bir döneme 
gireceğimize dile getiren 

Kalafatoğlu, insanların 
fizyolojik ve psikolojik olarak 
bu değişime nasıl karşılık 
vereceğini anlattı.
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Revit MEP 
Eğitimi 8 
Temmuz’da 
Başlıyor

Mekanik Tesisat Mühendis
Yetkilendirme Kursu 
Kadıköy’de Yapıldı

MMO’dan Üyelerine
Balkan Turu Etkinliği

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 başlıyor. 
3 hafta sürecek eğitim 
programında her konu 
başlığı uygulamalı çizim 
örnekleri ile 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.

MMO İstanbul Şubesi 
Kadıköy Temsilciliği’nde 

düzenlemiş olduğu 
Mekanik Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 16-22 
Haziran tarihleri arasında 
yapıldı.

Konusunda uzmanlaşmak 

isteyen meslektaşların 
yoğun ilgi gösterdiği eğitim 
7 gün sürdü. Ülke ve toplum 
yararları doğrultusunda 
kaliteli, sağlıklı, konforlu, 
güvenli ve ekonomik 
yapıların inşa edilmesi 
amacıyla mekanik tesisat 

hizmetlerinin üretilmesinde 
ve denetlenmesinde 
görev alacak üyeler için 
programlanan eğitim 
sonunda belgelendirme 
yapıldı. Eğitimde sıhhi tesisat, 
ısı yalıtımı, ısıtma tesisatı 
konu başlıkları işlendi.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Sosyal 
Etkinlikler Komisyonu ve MMO İstanbul Şubesi Beylikdüzü 

Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği Balkan Turu etkinliği 2-7 
Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bir hafta süren etkinlikte üyeler; Üsküp, Kalkandelen, Bitola 
Ohrid, Tiran, İşkodra, Bar, Budva, Kotor, Mostar, Blaga, Saraevo, 
Mostar şehirlerini gezme fırsatı buldular. Etkinliğinin amacının 
birlikte çalışma ve üretmenin yanı sıra birlikte keyifli zaman 
geçirme olduğunu belirten MMO İstanbul Şubesi Sosyal 
Etkinlik Komisyonu, bu tarz faaliyetlerin önümüzdeki dönem 
de devam edeceğini belirtti.



Konforundan ödün 
vermeden enerjiden 

tasarruf sağlamak için 
merkezi ve akıllı bir 
enerji yönetimi ancak 
bina otomasyon 
sistemlerinin 
kullanılmasıyla 
mümkündür. Makina 
Mühendisleri Odası 
üyesi Yük-sek Makina 
Mühendisi Uğur 
Ayken, bina otomasyon 
sistemleriyle binaların 
enerji tüketiminde yaklaşık 
%30 oranında tasarruf 
sağlanabileceğini söyledi.

Günümüzde binaların 
dünya genelinde üretilen 
enerjinin yaklaşık %41'ini 
tüketmekte olduğunu 
dile getiren Uğur Ayken; 
‘’Binaların toplam 

ömürlerindeki maliyetler 
içinde yapı maliyeti %20, 
işletme maliyeti %80 
tutmaktadır. Binaların 
işletme maliyetinin içinde 
de enerji %40, bakım %30, 
diğerleri %10 tutmaktadır. 

Dünyadaki karbon salımının 
da %94’üne enerji üretim ve 
tüketimi sebep olmaktadır. 
Yani bina işletme ve toplam 

maliyetinde enerji maliyeti 
önemli bir paya sahiptir.’’ 
dedi.

İşte bütün bu 
nedenlerden dolayı 
binaların uygun çalışma 

ve yaşam alanlarını düşük 
işletme maliyetleriyle 

sunabilmeleri gerektiğini 
belirten Ayken, ‘’Bu da 
ancak bina yönetimlerinde 
bina otomasyon sistemleri 
kul-lanılarak mümkün 
olmaktadır. Bina otomasyon 
sistemleriyle binaların 
enerji tüketiminde yaklaşık 
%30 oranında tasarruf 
sağlanabilmektedir’’ diye 
konuştu.
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Bina Otomasyon Sistemi
%30 Oranında Tasarruf Sağlıyor!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube üyesi Yüksek Makina Mühendisi Uğur Ayken 
bina otomasyon sistemleriyle binaların enerji tüketiminde yaklaşık %30 oranında tasarruf 

sağlanabileceğini söyledi.

Uğur Ayken Bina Otomasyon Sistemlerinin faydalarını aşağıdaki gibi sıraladı:

» Bina otomasyon 
sistemi binalarda 
mekanik sistemlerin 
sürekli izlenmesi, enerji 
iyileştirmesi (optimizasyonu) 
ve kullanıcıların değişen 
ihtiyaçlarına göre sistemlerin 
uyarlanması için kullanılır.
» Kullanıcılar kısa sürede 
direkt olarak çok sayıdaki 
bilgiye ulaşarak bunları 
görüntüleyebilir, eğilimini 
(trendini) alabilir, kayıt 
edebilirler.
» Bina otomasyon sistemi 
ile her odaya konulan 
mikroişlemci kartlar ile o 
mekandaki mekanik cihazlar 

kontrol edilir, durumları 
ve alarmları izlenir, zaman 
programına ya da enerji 
yük atma programına göre 
çalıştırılıp durdurulur. 
» Binadaki bütün 
mekanik cihazların zaman 
programlaması yapılarak 
sadece ihtiyaç olduğu 
zamanlarda çalışması 
sağlanarak enerji tasarrufu 
sağlanabilir. 
» Şebeke elektriğinin 
kesilmesi durumunda 
enerji otomasyonu 
sistemiyle eşgüdümlü 
olarak programlanan 
cihazların devre dışı 

bırakılması sağlanır. Böylece 
çok sık kullanılmayacak 
jeneratörlerin tam yük değeri 
kadar seçilmesine gerek 
kalmaz.

Uğur Ayken
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» Klasik kazan ve soğutma 
grupları gibi daha fazla 
enerji harcayan sistemlerin, 
sadece güneş enerjisi, 
kojenerasyon (ısı ve elektrik 
enerjinin ortak üretimi), 
soğurmalı (absorbsiyonlu) 
soğutma grubu gibi verimi 
daha yüksek sistemlerin 
yeterli olmadığı durumlarda 
çalışmasını sağlayarak enerji 
tasarrufuna katkı sağlar. 
» Bina otomasyon sistemi 
ile kazan, soğutma grubu 
ve ilgili pompalar kontrol 
edilerek ve bunların 
ihtiyaç kadar çalışması 
sağlanarak binanın konforlu 
ve ekonomik ısıtma ve 
soğutması sağlanır.
» Isıtma ve soğutma 
sistemlerindeki su basınçları 
izlenerek bunların alt ve üst 
sınırlamaları içinde kalması 
sağlanır.
» Birincil (primer) hava klima 
santralleri kontrol edilerek 
odalara ve diğer mahallere 
yaz-kış sabit sıcaklıkta ve 
bağıl nemde taze hava 
gönderilmesi sağlanır.
» Odalardaki FCU’ların 
merkezi olarak 
haberleşebilen sıcaklık 
denetleyiciler (termostatlar) 
ile sadece ihtiyaç olan 
zamanlarda (örneğin ofis 
odalarında sadece mesai 
saatlerinde veya otel 
odalarında sadece o oda 
kullanılıyor ise) ve kullanıcının 
sıcaklık seti için (+/- 5 °C 
gibi) bir sınırlama içinde 
kalması sağlanarak klasik 
termostatlara göre büyük 
ölçüde enerji tasarrufu 
sağlanır. 
» Karışım havalı klima santrali 
ile iklimlendirilen toplantı 
salonu, yemekhane, lobi 
gibi kısımlarda hava kalitesi 
ölçümü yapılarak sadece 
ihtiyaç kadar taze hava 
kullanılması sağlanarak 

konfordan ödün vermeden 
enerji tasarrufu sağlanır.
» Klima santrallerindeki 
filtrelerin ve hepa filtrelerin 
kirlilik bilgisi alınarak 
zamanında temizlenmesi 
veya değiştirilmesi sağlanır.
» Klima santral ve 
pompaların frekans 
konvektörlerinin ihtiyaç kadar 
çalışması sağlanarak enerji 
tasarrufu sağlanır.
» Hastanedeki sağlığa 
uygun bölgelerdeki klima 
santrallerinin debileri kontrol 
edilerek bu bölgelerin 
sürekli + basınçta kalması 
sağlanır. Ameliyathane 
klima santrallerinin frekans 
konvektörleri ve VAV’lerinin 
kontrolleri yapılarak sıcaklık, 
nem ve basınçlar sürekli 
kontrol edilir, ameliyat 
zamanında tam debi, 
olmadığında yarım debi 
çalışması sağlanarak sağlığa 
uygunluk şartlarından ödün 
verilmeden enerji tasarrufu 
sağlanır. 
» Asansörler, 
hidroforlar, su 
yumuşatma 
cihazları, buhar 
jeneratörleri, 
pis su drenaj 
pompaları, 
çeşitli gaz 

sistemlerinin alarmları alınarak 
arıza oluşur oluşmaz şikâyet 
gelmeden bunlara müdahale 
edilmesi sağlanır. 
» Yangın ve kullanma suyu 
depolarındaki seviyeler 
izlenerek suyun azalması 
durumunda alarmla 
uyarılarak önlem alınması 
sağlanır.
» Soğuk odaların 
sıcaklıkları izlenerek ve 
uzun süre bu sıcaklıklardan 
sapma olduğunda alarm 
oluşturularak olası arıza veya 
kapılarının açık unutulması 
durumlarında müdahale 
edilmesi sağlanır.
» Kullanma sıcak suyunun 
insanları haşlamayacak 
seviyede (45 °C) ve haftada 
bir kez de az kullanılan bir 
zamanda 70 °C’a kadar 
ısıtılması sağlanarak lejyoner 
hastalığı oluşmaması 
sağlanır.
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11.  Endüstri̇ ve İşletme Mühendi̇sli̇ği̇ 
Kurultayı 17-18 Kasım'da

TMMOB Makina 
Mühendisleri 

Odası İstanbul Şube 
yürütücülüğünde 
düzenlenen 11. Endüstri 
ve İşletme Mühendisliği 
Kurultayı 17-18 Kasım 
2017 tarihlerinde İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
Maçka Kampüsü 
İşletme Fakültesi’nde 
gerçekleştirilecek. 11.'si 
gerçekleştirilecek olan 
Endüstri ve İşletme 
Mühendisliği Kurultayı’nın 
kapsamında Danışmanlar 
Kurulunca onaylanmış tüm 
bildirilerin sunulmasına 
imkan verilecek aynı 
zamanda bildiriler kitap/
cd haline getirilerek 

Katılımcılar ile paylaşılacak 
ve farklı sektörlerden 
katılımcılar ile paneller 
düzenlenecek. Bunun 
yanı sıra, üniversite, Oda, 
sanayi ortak paydasında 
EİM’lerin mesleki gelişimi 
ve istihdam alanları 
tartışılacak ve çözüm 
önerileri oluşturulması 
sağlanacak. Gelişen bilimin 
ve teknolojinin endüstri ve 
işletme mühendisliğinin 
uygulama alanlarına 
yansımasını görmek 
amacıyla çeşitli sektörlerde 
uygulanmış projeler için 
katılım durumuna bağlı 
olarak özel oturumlar 
planlanacak.

Endüstriyel 
dönüşümde 

endüstri ve işletme 
mühendisleri olarak 

sistemin insan 
odağını ve sistem-
çevre ile uyumunu 
optimum düzeyde 

değerlendirmek

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 ile ve 
öğrenci üyeliğinin, 

örgütlü yapının 
gerekliliğinin önemini 

aktarabilmek

Teknolojik
ilerlemelerin 

zorunluluğu ile 
oluşacak çelişkileri, 
meslektaşlarımızın 
büyük fotoğrafın 

neresinde olduğunu 
ve ilerleyen süreçte 

nerede olacağını
öngörmek
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Gaz Sızdırmazlık Kontrolü
Hayati Önem Taşıyor!

MMO İstanbul Şubesi 
İstanbul’un Anadolu 

ve Avrupa Yakası’nda birer 
istasyon ile Gaz Sızdırmazlık 
ve Kontrol hizmeti vermekte. 
İki istasyonda, ihtiyaca göre, 
toplamda 16 akredite makina 
mühendisi ve 8 deneyimli 
büro görevlisi görev yapıyor. 
İstasyonların alan ve personel 
açısından günlük kapasitesi ise 
420 araç.

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi Teknik 
Görevlisi Kazım Serdar Göral, 
araç sahiplerinin internet 
üzerinden kolaylıkla randevu 
alarak ve gün içerisinde 
30 dakikalarını ayırarak 
sızdırmazlık kontrol işlemini 
gerçekleştirebileceklerini 
belirtti.

Yasalara Uygun Olmalı
Kazım Serdar Göral; gaz 

sızdırmazlık kontrollerinin 
sadece aracın yakıt sisteminin 
sızdırmazlığının kontrolü 
olmadığının altını çizerek; 
’’Gaz sızdırmazlık kontrolleri 
denildiğinde, sadece 
aracın yakıt sisteminin 
sızdırmazlığının kontrol 
edildiği anlaşılmamalıdır. 
Yakıt sisteminin montaj 
uygunluğunun, malzeme 
doğruluğunun kontrolünün 
yanı sıra; bütün bir dönüşüm 
sektörünün disipline edilmesi, 
yasalara ve standartlara uygun 
çalışılmasının sağlanması da 
yetki ve sorumluluklarımız 
arasındadır’’ dedi. 

Periyodik kontrolün hayati 
önem taşıdığını belirten 
Göral;  ‘’Yeni dönüşüm 
yapılmış araçların tescil öncesi 

Trafikte sağlıklı ve güvenli seyahat edilebilmesinin başlıca koşullarından biri uzman 
mühendislerimiz ile yapılan Gaz Sızdırmazlık ve Kontrol Denetimleri’dir.

zorunlu kontrolü yanında, 
önceden tescil edilmiş 
araçlarında periyodik olarak 
istasyonlarımızda kontrol 
edilip onaylanmaları hayati 
önem taşımaktadır. Trafikte 
sağlıklı ve güvenli seyahat 
edilebilmesinin başlıca 
koşullarından biri uzman 
mühendislerimiz ile yapılan 
kontrol ve denetimlerdir’’ diye 
konuştu.

Ne kadar zamanda bir Gaz Sızdırmazlık Raporu almalıyım?
Her periyodik fenni muayene öncesi aracınıza Gaz 

Sızdırmazlık Raporu almanız ve bu raporu periyodik 
muayene sırasında ibraz etmeniz gerekmektedir. 
Uygulamada Makina Mühendisleri Odası, aracınıza 
kontroller sonrası aldığınız Gaz Sızdırmazlık Raporu ekinde 
Motorlu Taşıt LPG-CNG Ruhsatı vermektedir. Üzerinde 
hologram etiket bulunan bu ruhsat ile bir aracın LPG 
tesisatının ilgili standartlar çerçevesinde denetlendiği ve 
Gaz Sızdırmazlık Raporu aldığı anlaşılmaktadır. Aracınızın 
fenni muayene periyotları esas alınarak düzenlenen 
ruhsatın üzerinde bir sonraki kontrol tarihi bulunmaktadır.

Randevu için;
https://lpgrandevu.mmo.org.tr/

Kazım Serdar Göral
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‘Asansör Muayene Elemanı Başarı 
Belgesi’ni Almak İçin Son Tarih: 15 Eylül!

Makina Mühendisleri 
Odası, Eylül 2016 

tarihinden itibaren 
İstanbul, Ankara ve İzmir 
illerinde asansör periyodik 
kontrol ve belgelendirme 
eğitimleri gerçekleştiriyor. 
Verilen eğitimler sadece 

15 Eylül 2017 tarihine kadar A Tipi Muayene Kuruluşlarında görev alan veya görev alacak 
kişilerin ilgili meslek odası veya asansör periyodik kontrolü kapsamında TS EN ISO/IEC 17024 
standardına göre akredite edilmiş personel belgelendirme kuruluşundan "Muayene Elemanı 

Başarı Belgesi"ne sahip olmaları gerekiyor.

asansör periyodik kontrolü 
konusunda faaliyet gösteren 
A tipi Muayene Kuruluşu'nda 
görev alan ve almayı 
düşünen adaylar için sınırlı 
değil; asansör monte eden 
firma, asansör yetkili servisi, 
asansör güvenlik imalatçıları, 

dağıtıcıları, danışmanlık 
firmaları, bina yöneticileri ve 
asansörü merak eden farklı 
sektörlerden pek çok kişinin 
katılımı ile gerçekleşebiliyor.

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 
Mühendis eğitmeni Makina 
Mühendisi Mustafa Kemal 
Köken asansörlerde verilen 
teorik/pratik eğitimin 
öneminin hangi aşamalardan 
oluştuğu ve verilen bu 
eğitimlerin önemini belirten 
açıklamalarda bulundu.

Başarı Belgesi Veriliyor
Köken, belgelendirme 

programlarının çok farklı 
aşamalardan oluştuğunu 
belirterek, ‘’Teorik eğitim 
müfredatında asansör 
periyodik kontrollerinde 
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karşılaşılan sorunlar, meslek 
etiği, asansör mevzuatları 
(asansörler ile yönetmelikler, 
tebliğler) uyumlaştırılmış 
standartlar (TS EN 81-
1/2+A3, TS EN 81-20, TS 
EN 81-70/71/72/73, TS EN 
81-80 vs.) kontrol listeleri 
gibi pek çok konu hakkında 
bilgi verilmektedir. Teorik 
eğitim içerik olarak asansör 
konusunda çok fazla bilgi 
içermesi nedeniyle ve 
bununla beraber program 
sonunda başarı belgesi 
verilmesi nedeniyle ilgi 
çekmektedir’’ dedi.

Belgelerin Güncellenmesi
Belgelendirme programının 

teorik eğitim dışında 
farklı aşamalardan da 
oluştuğunu dile getiren 
Köken, katılımcıların ayrıca 
teorik eğitim sonunda 
yapılacak yazılı sınavdan 
başarılı olmaları, sonrasında 
100 adet asansörün 
periyodik kontrolüne katılım 
sağladıklarını belgelemeleri 
ve bu aşamadan sonra 
da yapılacak uygulamalı 
sınavdan başarılı olmaları 
gerekiyor. Bu aşamalardan 
sonra alınacak "Muayene 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME!
Asansör periyodik kontrolü 

konusunda akredite olan A 
Tipi Muayene Kuruluşlarında 
görev alan veya görev alacak 
muayene personeli veya 
muayene personeli adaylarının 
15 Eylül 2017 tarihine kadar 
belgelendirme programını 
tamamlamış olması ve "Muayene 
Elemanı Başarı Belgesi"ne sahip 
olması gerekiyor. 15 Eylül 2017 
tarihi itibari ile "Muayene Elemanı 
Başarı Belgesi" olmayanlar 
asansör periyodik kontrollerinde 
görev alamayacaklar.

Elemanı Başarı Belgesi"nin 
geçerliliğini sürdürebilmesi 
için her sene belli sayıda 
asansör periyodik kontrolüne 
katılım sağlanması, ikinci 
sene sonunda belirli 
sayıda asansör periyodik 
kontrolüne katılım 
sağlanması ve muayene 
personelinin gözetime tabi 
tutulması ve 5 senede bir 
belgenin yenilenmesi gibi 
aşamalar bulunuyor. Bu 
açıdan sadece "Belgeyi 
alayım daha sonra lazım 
olursa kullanırım" şeklinde 
düşüncesi olan kişilerin 
programa katılırken bu 
konuları da değerlendirmesi 
gerekmektedir’’ diye konuştu.

Son tarih: 15 Eylül 2017
Sonuç olarak; 15 Eylül 

2017 tarihine kadar A Tipi 
Muayene Kuruluşlarında 
görev alan veya görev alacak 
asansör periyodik kontrolü 
muayene personelleri veya 
adaylarının ilgili meslek 
odası veya asansör periyodik 
kontrolü kapsamında TS EN 
ISO/IEC 17024 Standardı'na 
göre akredite edilmiş 
personel belgelendirme 
kuruluşundan "Muayene 
Elemanı Başarı Belgesi" ne 
sahip olmaları gerekiyor. 
Programa, asansör konusunu 
merak eden makina veya 
elektrik veya elektrik-
elektronik veya mekatronik 
alanlarında mühendislik, 
teknoloji fakültelerinden 
birinde yükseköğrenimini 
tamamlamış herkes 
katılabiliyor.
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Seri̇nlemek İsterken 
Sağlığımızdan Olmayalım

Havaların ısınmasıyla 
birlikte evlerde, iş 

yerlerinde ve arabalarda 
klima kullanımı da artmaya 
başladı. Ancak klimaların 
bilinçsiz kullanımı, bir yandan 
sağlığımızı bir yandan 
da bütçemizi olumsuz 
etkiliyor. Bu sebeple klima 
seçiminden, montaj yerine, 
kullanımına, bakımına kadar 
birçok hususa dikkat edilmesi 
gerekiyor. 

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Y.K. Sekreteri 
İbrahim Tataroğlu, yanlış 
kullanıldığında birçok 
hastalığa davetiye çıkaran 
klimalar hakkında bilinmesi 
gerekenleri açıkladı. 

Klima Seçimi Önemli
“Klima kapasitesi seçimini 

mutlaka yetkili bir makina 
mühendisi yapmalıdır” 
uyarısını yapan Tataroğlu, 
klima seçimleri yapılmadan 
önce mutlaka ısı kazancı 
hesabı yapılmalıdır. Bu 
değer tespit edilirken, 
klimanın kullanılacağı odanın 
hacmi, dış hava sıcaklık ve 
nem değerleri, pencere 
ve kapıların büyüklüğü ve 
yönleri, mahalin dış cephe 
kalınlıkları ve kullanılan 
malzemenin ısıl iletim 
değerleri, mahalde bulunan 
insan ve aydınlatmadan 
gelen ısı kazançları 
gibi birçok veri dikkate 
alınmak zorundadır” 

Yaz aylarında konforlu bir yaşam alanı sunan klimaların bilinçsizce kullanımı sağlığımız 
açısından ciddi tehditler doğuruyor. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Y.K. 
Sekreteri İbrahim Tataroğlu, “Klimanın önünde terli oturulmamalı, araç klimaları yüze ve 

göğse değil, ön cama doğru olmalıdır” uyarısında bulundu.

değerlendirmesinde 
bulundu. 

Kontroller Yapılmalı
Tataroğlu’na göre, klima 

seçimi kadar önemli olan bir 
başka unsur da kontrollerinin 
periyodik olarak yapılması. 
Klima cihazlarının, iç ve 
dış ortamda değişik hava 
şartlarına maruz kaldığını 
ifade eden Tataroğlu, 
“Cihazların ısı transfer 
yüzeylerinde meydana 
gelen kirlenmeler, cihaz 
performansında düşüklüğe 
neden olur. Ayrıca, cihaz 
içerisindeki soğutucu gazın 
işletme basıncında mevsime 
göre düzeltme yapılması 
gerekir. Bu nedenle klima 
cihazlarında yılda iki sefer 
bakım yapılması son derece 
önemlidir. Bakımı yapılmayan 
klimaların verimi düşecek, 
enerji sarfiyatı artacaktır” 
açıklamasını yaptı. 

Sağlımızı Nasıl Etkiler?
Tataroğlu’nun dikkat çektiği 

başka bir konu ise klimaların 
hatalı kullanıldığında 
sağlığımızı nasıl etkilediği. 
Bakımı yapılmayan 
klimalarda, ideal filtreleme 
yapılamayacağından toz 
ve partiküllerin ortamda 
kaldığı ve 
böylece küf 
mantarlarının 
oluştuğu 
bilgisini 
paylaşan 

Tataroğlu, ortaya çıkabilecek 
hastalıkları ise şöyle sıraladı: 
“Baş ağrısı, sinüzit, kronik 
yorgunluk, burun kanaması, 
yüz felci, alerji ve lejyoner, 
astım gibi hastalıklara neden 
olur. Split klimalar, mevcut 
ortamdaki havayı sirküle 
ederek çalışır. Ortamdaki 
havaya hapşırık ya da 
öksürük yoluyla salınan 
virüs, klimanın çalışma 
prensibi gereğince, havayı 
iç ünitenin içinden geçirerek 
tekrar bulunduğu ortama 
bırakacağından o ortamın 
sağlıksız olmasına neden 
olur.”

İbrahim Tataroğlu



» Hem verimlilik hem de enerji tasarrufu için 
A+ enerji sınıfındaki cihazlar tercih edilmeli. 
» Cihazların, enerjinin soğutmaya 
dönüştürülme performansını ifade 
eden COP değeri 3,6, enerji 
tasarruf oranı anlamına gelen 
SEER değeri 3,2 olmalı. 
» Etikette yer alan BTU/h 
değeri ise, klimanın bir 
saatte ortamdan taşıdığı ısı 
miktarını belirtmek için kullanılır 
ve bu değer cihazın kullanılacağı 
alanın kapasitesine uygun olmalıdır. 
Gereğinden fazla kapasitede seçilmiş 
klima cihazı ‘dur-kalk’lardan dolayı 
daha fazla elektrik tüketimine, fanın 
büyümesinden dolayı daha fazla gürültü 
kirliliğine ve ilk yatırım maliyetlerinin 
artmasına neden olacaktır. 
» Bununla birlikte alacağınız klimaların da 
mutlaka ulusal ve uluslararası standartlara 

uygunluk belgeleri olmasına ve klimaların 
servis hizmetlerini verecek yetkiliye 

kolaylıkla ulaşılabilir olmasına dikkat 
edilmeli.

» Klima kullanımında dikkat 
edilmesi gereken bir diğer 

önemli faktör ise sıcaklık 
değeri ve nem oranıdır. Yaz 
aylarında sıcaklık değeri 23 

derecenin altına getirilmemeli, 
nem düzeyi %50 olacak şekilde 

kullanılmalı.
» Terli halde sıcak havadan klimalı 

ortama girince vücudumuzda aniden 
buharlaşma meydana gelir. Bu da bel ve 

boyun kaslarında tutulma ve ağrıya neden 
olur. Özellikle çocuklar ve yaşlılar, aniden 
soğuk ortama girince vücut dirençleri 
düşer. Bu sebeple klimanın önünde terli 
oturulmamalı, araç klimaları yüze ve göğse 
değil, ön cama doğru olmalı.

13

Kamusal Denetim Şart
Klima cihazlarının kamusal denetimden 

geçmesinin şart olduğunu vurgulayan 
Tataroğlu, “Her zaman söylediğimiz gibi 
yetkililerin, halk sağlığını gözeten bir yerden 
kamusal denetimleri yapmaları ya da kamusal 
denetim yapılmasını sağlamaları sağlıklı bir 

yaşamın ön koşuludur. Özellikle hastaneler, 
kamu binaları ve AVM’ler gibi kamusal yaşam 
alanlarında havalandırma sistemlerinin 
ve bunları çalıştırma şartlarının uygun 
olup olmadığının denetlenmesi ve gerekli 
önlemlerin alınması için yetkilileri bir kez daha 
uyarıyoruz” dedi.

BUNLARA DİKKAT EDİN!
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1 Haziran'da MMO 
İstanbul Şube'de 
Doğalgaz İç Tesisat 
Mühendis 
Yetkilendirme kursu 
yapıldı.

17 Haziran'da MMO 
İstanbul Şubesi Şişli 
Temsilcilik'te Etkili 
CV Hazırlama konulu 
seminer yapıldı.

2 Haziran'da 
MMO İstanbul 
Şubesi Ümraniye 
Temsilcilik'te 
Kolonya Cumhuriyeti 
film gösterimi 
yapıldı.

10 Haziran'da 
MMO Beylikdüzü 
Temsilcilik'te Ölüm 
ve Kız Tiyatro Oyunu 
gösterimi yapıldı.

10 Haziran'da MMO 
İstanbul Şubesi 
Ümraniye Temsilcilik 
tarafından Daf 
Energy'ye teknik gezi 
yapıldı.

3 Haziran'da 
MMO İstanbul 
Şubesi Beylikdüzü 
Temsilcilik'te Güneş 
Enerji Sistemleri 
konulu seminer 
yapıldı.

5 Haziran'da MMO 
İstanbul Şube'de 
Asansör Avan Proje 
Hazırlama Mühendis
Yetkilendirme kursu 
yapıldı.

17 Haziran'da 
MMO İstanbul 
Şubesi Kadıköy 
Temsilcilik'te ISO 
9001:2015 ISO 14001 
Entegre Sistemler 
konulu seminer 
yapıldı.

10 Haziran'da 
MMO İstanbul 
Şubesi Kadıköy 
Temsilcilik'te 
Raporlama ve 
Yazışma Teknikleri 
konulu seminer 
yapıldı.

17 Haziran'da  
MMO İstanbul 
Şubesi Beylikdüzü 
Temsilcilik'te Bina 
Yöneticileri Paneli 
yapıldı.

2 Haziran'da  
MMO Kadıköy 
Temsilcilik'te Şantiye 
Şefliği Eğitimi verildi.

12 Haziran'da 
MMO İstanbul 
Şubesi Beylikdüzü 
Temsilcilik'te 
Sprinkler Söndürme 
Sistemlerinde 
Karşılaşılan Sorunlar 
konulu söyleşi yapıldı.

17 Haziran'da MMO  
İstanbul Şube'de 
Meznuiyete 1 Kala 
Etkinliği yapıldı. 
Etkiliğe çok sayıda 
öğrenci katıldı.

10 Haziran'da MMO 
İstanbul Şube'de 
Patlamadan 
Korunma Dokümanı 
Hazırlanması 
Hesaplamalar 
konulu seminer 
yapıldı.

3 Haziran'da 
MMO İstanbul 
Şubesi Ümraniye 
Temsilcilik'te Proje 
Yönetimi ve MS 
Project konulu 
seminer yapıldı.

Haziran ayında 
temsilcilikler ve MMO 
İstanbul Şube'de 
toplamda 8  meslek içi 
eğitim gerçekleştirildi. 
Yoğun ilgi gösterilen 
eğitimler Temmuz 
ayında da hız kesmeden 
devam edecek.

Haziran ayında 
İstanbul Şube 
ve Temsilcilikler 
bünyesinde toplamda 
4 adet söyleşi etkinliği 
gerçekleştirildi.  
Yapılan etkinliklere 
çok sayıda üye katılım 
gösterdi.

Haziran ayında 
İstanbul Şube 
ve Temsilcilikler 
bünyesinde toplamda 
5 adet sosyal 
etkinlik faaliyeti 
gerçekleştirildi. 
Yapılan etkinliklere 
çok sayıda üye ktıldı.

Haziran ayında 
İstanbul Şube ve 
temsilciliklerde 
toplamda 6 
seminerprogramı 
gerçekleştirildi. 
Seminer programlarına 
çok sayıda öğrenci ve 
üye katıldı.

Eğitim

Neler Yaptık!

Sosyal

Seminer

Panel

Söyleşi

Etkinlik

25 Haziran'da MMO 
İstanbul Şube 
Asansör Periyodik 
Kontrol Muayene 
Elemanı Kursu 
Eğitimi verildi.

16 Haziran'da MMO 
İstanbul Şube'de 
Nesnelerin İnterneti 
konulu BEST 
Söyleşileri etkinliği 
yapıldı.

16 Haziran'da MMO 
İstanbul Şube'de  
Mekanik Tesisat 
kursu yapıldı.

8 Haziran'da MMO 
İstanbul Şubesi 
Kadıköy Temsilcilik 
tarafından Yeni 
Teknolojiler konulu 
teknik söyleşi yapıldı.

17 Haziran'da MMO 
İstanbul Şubesi 
Kartal Temsilcilik 
tarafından 
Safranbolu Yörük 
Köyü gezisi organize 
edildi.

29 Haziran'da MMO 
İstanbul Şube'de 
Enerji Yönetcisi 
Eğitimi verildi.

5 Haziran'da 
MMO Beylikdüzü 
Temsilcilik'te 
İmalatta Kullanılan 
Kaynak Yöntemleri 
ve Karşılaşılan 
Sorunlar Konulu 
söyleşi yapıldı.

26 Haziran'da MMO 
İstanbul Şube'de 
LPG Otogaz 
İstasyonları Sorumlu 
Müdür Eğitimi verildi.

19 Haziran'da MMO 
İstanbul Şube'de 
Soğutma Tesisatı 
Mühendis
Yetkilendirme kursu 
yapıldı.
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Bülten Ekidir

Online Webinar Eğitimlerimiz Başladı

Kirkor Yalçın Belgeseli
Ağustos’ta Sizlerle!

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 

gelişen teknoloji ve yeniliklere 
göre eğitimlerinin bir kısmını 
webinarlar ile devam ettireceğini 
duyurdu.  Online olarak; “Elektrik 
Ark Kaynağı ve Karşılaşılan 
Hatalar” webinarı 22 Haziran 
2017 tarihinde 30 katılımcı ile 
gerçekleştirildi. Yaz döneminde 
webinar eğitimleri devam 
edecek olup, eğitim programının 
üyelerle paylaşılacağı duyuruldu.

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 

İstanbul Şube’si tarafından, 
makina mühendislerinin 

efsane öğretim üyesi olarak 
kabul ettiği Prof. Dr. Kirkor 
Yalçın’ın belgesel çalışması 
başladı. Makina TV tarafından 

gerçekleştirilecek çalışmanın 
Ağustos ayının ilk haftası 
bitmesi planlanıyor. Akademik 
hayatının ele alınacağı 
belgeselde, Kirkor Yalçın’ın 
öğrencileri ile olan iletişimine, 
ders anlatma ekolüne, 
öğrencileri ile çalışmalarına, 
Fransa’da ürettiği Paletli 
Pompa’nın hikayesine ve 
eğitime adanmış koca bir 
hayatın özeti haline gelmiş 
"Hayat Bir Mücadeledir" 
mottosuna değinilecektir.

Kirkor Yalçın’ın belirttiği 
gibi; "Hayat kısa sürer, eserler 
uzun ömürlü olurlar".
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Yeni Mezunların Sektörü
Tanımaya İhtiyacı Var!

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi’nin her 

eğitim ve öğretim yılının 
sonunda üniversitelerinden 
mezun olacak meslektaşları 
için düzenlediği ‘Mezuniyete 
1 Kala’ etkinlikleri tüm 
hızıyla devam ediyor. 
Üniversitelerinden mezun 
olarak meslektaşların sektör, 
meslek ve iş hayatına yönelik 
bakış açılarının gelişmesine 
katkıda bulunmak, çalışmak 
istedikleri alanı ve yapmak 
istedikleri işe dair karar 
verebilmelerini sağlamak 
amacıyla düzenlenen 
toplantılar yeni mezun 
öğrencilerinin yoğun 
katılımını sağlıyor. Bülent 
Ecevit Üniversitesi mezunu 
Özlem Özsoy ile mesleği ve 
mesleğinin geleceği hakkında 
konuştuk.

Hangi okulda öğrenim 
gördünüz? Bölümünüz ve 
mesleğiniz hakkında biraz 
bilgi verebilir misiniz?

Merhaba. Zonguldak Bülent 
Ecevit Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü'nü yeni 
bitirdim. Mesleğimi geniş 
çalışma alanı olan bir meslek 
dalı olarak görüyorum. Her 
ne kadar daha çok erkeklerin 
yaptığı bir iş gibi görünse 
de günümüzde kadınların 
da geniş anlamda çalışma 
sahalarında başarı sağladığı 
bir meslek dalı.

MMO ile ilk ne zaman ve
nasıl iletişime geçtiniz? 
Oda’ya üye olmanızdaki 
neden nedir?

Makina Mühendisleri Odası 
ile ilk kez iki sene önce 

Bülent Ecevit Üniversitesi 
vasıtasıyla iletişime 
geçtim, teknik gezilerine 
katılmaya, iş hayatımda neler 
yapabileceğim hakkında 
bilgilenmeye çalıştım ancak 
iletişimim çok uzun sürmedi 
hala üyeliğim devam etmekte 
fakat  zaman kısıtlılığından 
dolayı pek katılımda 
bulunamıyorum.

Türkiye’de mesleğinizin 
geleceğinizi nasıl 
görüyorsunuz?

Uzun vadeli bir meslek 
olarak görüyorum. Makina 
mühendisi adaylarının 
işsiz kalabileceğini 
düşünmüyorum, iş gerçek 
anlamda çok var ancak 
ülkemizde ekonomik, siyasal 
ve politik anlamda yaşanan 
sıkıntılardan dolayı işsizlik 
genel anlamda çok arttı. Bu 
durum haliyle bizim meslek 
dalımızı da etkiliyor. Aksi 
durumda mesleğimizin 
geleceği önünde hiçbir engel 
yok.

Odanızın yeni mezun 
ve iş arayan üye 
faaliyetleri hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Makina Mühendisleri 
Odası’nın bu tür faaliyetler 
yapmasını çok olumlu 
buluyorum. Bizler yeni mezun 
olarak sektörü tanımakta 
haliyle zorlanabiliyoruz. 
Alanında uzman kişilerinin 
verdiği eğitimler, iş arama 
ve bulma süreçlerine 
yardımcı olmaları bizler için 
çok yol açıcı. Mezuniyete 1 
Kala Buluşmaları bu ihtiyacı 
karşılayacak nitelikle.

Mezuniyet ile birlikte 
iş arama sürecine 
başlayacaksınız.
Bu aşamada nasıl
bir yol izleyeceksiniz, 
hedefleriniz neler?

 Öncelikle hangi alanda iyi 
olduğumu görmem gerekiyor. 
Kendimi ve yapabileceklerimi 
tanımlamam gerekiyor. Şu an 
aklımda birkaç fabrika var. En 
kısa zamanda bu fabrikalarla 
iletişime geçeceğim. Ufak 
işlerde başlayıp kendimi 
geliştirip sonrasında büyük 
atılımlar gerçekleştirmeyi 
hedefliyorum.

Yeni mezun biri olarak 
bu mesleği okuyan veya 
bölüme yeni başlayacak 
arkadaşlarınıza
bir öneriniz var mı?

Klasik olacak belki 
ama onlara tek tavsiyem 
derslerine çok çalışıp okulu 
bir an önce bitirmeleri ve 
yönelecekleri alanı önceden 
belirlemeleridir.

Özlem Özsoy
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TMMOB ve MMO’daki görev 
ve süreçleriniz hakkında
bilgi verebilir misiniz?
MMO ile ilk temasınız
ne zaman gerçekleşti?

1985 ODTÜ mezunuyum. 
MMO içinde aktif 
mücadeleye MMO Genel

Sekreteri görevini 
sürdürürken 1993 yılının 29 
Ocak günü trafik kazasında 
kaybettiğimiz Sezai 
Abinin (Suat Sezai Güru) 
cenazesinden Ankara’ya 
dönerken karar verdim. 
Mezun olduktan sonra 
Sezai Abi, odada aktif görev 
almamız konusunda çok 
ısrar etmiş ama hep geri 
çevirmiştim. Ölümü ile bu 

bir görevi aldım. Çünkü 
Sezai Abi ODTÜ’den beri 
tanıdığımız siyasal olarak 
hep birlikte olduğumuz, 
bizim için çok önemli bir 
insandı. 1994 yılında birlikte 
yola çıktığımız arkadaşlarla 
Oda yönetimine geldik. 
Hala o algı ve anlayışla 
ve yenilenen arkadaşlarla 
birlikte başarılı bir şekilde 
sürdürüyoruz. O günden bu 
yana birçok arkadaşımızın 
katılımı ile birlikte güçlendik 
kuşkusuz. Ama benim 
için en önemli şey birlikte 
yola çıktığınız arkadaşlarla 
geçirdiğiniz uzun yıllara 
rağmen dayanışmanın hiç 
sona ermemesi. Böyle 

zorlu bir dönemde ve zor 
bir görevde arkanızda 
sürekli bir gücü ve desteği 
hissetmek büyük bir 
ayrıcalık oldu benim için. 
1995’de MMO’da YK Başkanı 
oldum ve 8 yıl (4 dönem) bu 
görevi üstlendim. 2004’den 
2016’ya kadar da yani 12 yıl 
(6 dönem) TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini 
üstlendim.

Geçmişten bu döneme 
MMO’nun faaliyetlerini 
kısaca değerlendirebilir 
misiniz?

Geçmişten bu döneme 
belirlediğimiz ve aynı 
doğrultuda yıllarca gittiğimiz 

1995’de MMO’da Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen 2004’den 
2016 yılına kadar ise TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 

yapan Mehmet Soğancı ile 22 yıl önce MMO’da başlayan TMMOB’de 
devam görev ve süreçlerini konuştuk.

Aynı Kararlılıkla
Yola Devam Edeceğiz!



19

en temel ilke şuydu; Birlikte 
üretmek, birlikte karar 
almak, birlikte yönetmek...

Oda’nın kurumsallaşması, 
üye hak ve çıkarlarının 
korunması, meslek 
alanlarımız üzerinden 
sorunların tespit edilmesi, 
bilim ve tekniğin ışığında 
meslek alanlarımızın her 
noktasına müdahil olunması 
yani doğrudan gerçek bir 
oda siyasetini önümüze 
koyarak bugünlere geldik.  
Ayıca 1996’da öğrenci üye 
kavramını getirdik, meslek 
içi eğitimin nüvelerini 
attık, kongre, kurultay, 
sempozyumlar düzenledik 
ve her dönem birbirini 
yenileyerek üzerine hep 
daha iyisini koyarak devam 
etti.

Şuan ki MMO İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu’na 
nasıl bir yol haritası 
önerirsiniz?

Öncelikle şunu 
söylemeyelim ki; İstanbul 
Şube bizim için Türkiye’nin 
Bizans’ı gibi.

Buradan meslektaşlarımız 
için uygulamaya konulan; 
Makina TV, Online Proje 
Uygulaması, Makina Mobil, 
Suat Sezai Uygulamalı 
Eğitim Merkezi v.b işler 
ülkemiz ve mesleğimizin 
geleceği için büyük 
önem taşıyor. Eğitimin 
itibarsızlaştırıldığı, 
denetimlerin keyfi usullere 
göre yapıldığı böylesine 
bir dönemde mesleğimiz 
ve ülkemiz için yapılan 
bu işler Oda'nın kurumsal 
kimliğini daha üst seviyelere 
taşımakta. Baskının, 
zulmün arttığı; ülkenin 
yangın yerine çevrildiği 
bu karanlık günlerde, 
korkmadan, yılmadan 

gerçekleri haykırabilen 
bir meslek odasının bu 
kararlılıkta yoluna devam 
edeceğini çok iyi biliyorum. 
Arkadaşlarımızın çalışma 
tarzını, inançlarını ve 
kararlılıklarını kutluyorum. 

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

TMMOB 70’li yıllardan bu 
yana meslekten, emekten, 
haktan, hukuktan yana 
mücadelesini hep sürdürdü. 
Yağma ve talana karşı 
olan anlayışımız bu 15 
yıllık dönemde sürekli bizi 
iktidarla karşı karşıya getirdi. 
Şimdilerde ise çıkardıkları 
yeni yönetmeliklerle 
elimizden bazı yetkileri 
ve denetimleri almaya 
çalışıyorlar. Yine TMMOB 
yasa değişikliği gündemde. 
Çünkü şunu çok iyi 
biliyorlar ki karşılarında hem 
mesleği hem de ülkesinin 
geleceği için çalışan bir 
meslek örgütü var. Bizler 
tüm bu yıldırma ve baskı 
politikalarına rağmen asla 
“padişahım çok yaşa” 
diyenlerle saf tutmayacağız, 
aksine “kral çıplak” demeye 
her daim devam edeceğiz. 
Bu mücadeleyi sadece 
kendimiz yürütmekle 
kalmadık benzer mücadele 
veren hareketlere de katkı 
sunduk. TMMOB, bu ülkenin 
vicdanıdır. Vicdanların 
yok edildiği böylesine 
bir dönemde TMMOB’ye 
her zamankinden çok 
ihtiyaç var. Her dönem 
olduğu gibi önümüzdeki 
dönemde de TMMOB’nin bu 
ihtiyacın gereklerini yerine 
getireceğine olan inancımız 
tamdır. TMMOB emin ellerde 
yoluna devam edecektir.

Ülkemiz, Halkımız 
ve Geleceğimiz

için Adalet!

Bugün TMMOB ve ona 
bağlı Odalar toplumun 

adalet gereksinimini en 
güçlü haykıran seslerden 

biri olmalıdır. Bugün adalet 
istemi, demokrasi istemidir; 

eşitlik, özgürlük, kardeşçe bir 
arada yaşama istemidir. Biz 

örgütlü mühendis, mimar, 
şehir plancıları; meslek 

örgütlerimize ve toplumsal 
yaşamın her köşesiyle ilgili 

meslek alanlarımıza yönelik 
girişimler ile emekçilere 
yönelik, kamu kaynak ve 

varlıklarına yönelik sömürü-
rant ve baskı-şiddet eksenli 

politikalar ile Cumhuriyet, 
demokrasi, laiklik düşmanı 

politikalar arasında var olan 
bağlantıları görüyor, bu 

temelde bütünlüklü bir tavır 
benimsiyoruz. Bu nedenle 

bulunduğumuz her alanda 
bu sesi yükseltmek için 

büyük çaba harcamalıyız. 
Ülkemiz ve halkımızın 

geleceği için Adalet sesini 
yükseltmeliyiz.
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Makina Mühendisleri: LPG’li araçlar
denetimsiz hale geldi

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar, araçların LPG/

CNG’ye dönüştürülmesi 
işlemi sırasında 
alınan raporlarla ilgili 
yapılan yönetmelik 
değişikliğiyle LPG'li 
araçların denetimsiz 
hale getirildiği, bunun 
da kazalara yol açacağı 
uyarısında bulundu.

“Araçların İmal, Tadil 
ve Montajı Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”te yapılan 
değişiklikle araçların 
muayenesi öncesinde gaz sızdırmazlık ve 
montaj raporu almak için Makina Mühendisleri 
Odası'na veya Türk Standartları Enstitüsü'ne 
(TSE) başvurulması zorunluluğu kaldırıldı. 
Yönetmelik değişikliğiyle ilgili yazılı basın 
açıklaması yayınlayan Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar, Türkiye'de yaygın olarak yapılan yakıt 
sistemi tadilatı uygulaması olan araçların 
LPG/CNG’ye dönüştürülmesi işlemi tümüyle 

denetimsiz hale getirilerek, firmaların 
inisiyatifine bırakıldığını belirtti.

Çakar kamusal 
denetimin  Bilim 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı eliyle ortadan 
kaldırıldığının altını 
çizerek, “Araçların LPG’ 
ye ilk dönüşümüne ilişkin 
Montaj Tespit Raporu 
piyasada serbestçe 
düzenlenebildiğinden 
ve Gaz Sızdırmazlık 
Raporu uygulaması 
tamamen kaldırıldığında 
standartlara uygun 
dönüşümü yapılmayan 

ve kontrol edilmeyen araçlar trafikte sorun 
yaratacak ve LPG kaynaklı kazalara sebebiyet 
vereceklerdir” uyarısında bulundu. 

Çakar, araçların LPG’ye ilk dönüşümüne 
ilişkin düzenlenen Montaj Tespit Raporu ve 
Gaz Sızdırmazlık Raporu'nun araçlarda hayati 
önemde olduğunu ifade ederek, “Standartlara 
uygun dönüşümü yapılmayan ve kontrol 
edilmeyen araçlar trafikte sorun yaratacak ve 
kazalara sebebiyet verecektir” diyerek uyardı.

Emin Koramaz: “Binlerce kamu 
personelinin iş güvencesi kaldırılıyor”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı 

değişikliğine tepki gösterdi. Koramaz yaptığı 
yazılı açıklama ile TBMM gündeminde olan 

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nda yer 
alan “Toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında 
çalışan personel ile bu teşebbüs ve bağlı 
ortaklıklar arasında, iş ilişkisi nedeniyle 
sözleşmeden veya kanundan doğan her 
türlü hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve 
işler iş mahkemelerinde görülür” şeklindeki 
değişikliği eleştirdi. Koramaz, değişiklikle 
birlikte çalışan binlerce “kapsam dışı 
personelin” kamu personeli olma statüsü 
değiştirilerek iş güvencesinin ortadan 
kaldırılacağını ve idarelerin bu çalışanları 
kolayca işten çıkarmalarına yönelik keyfi 
uygulamaların önünün açıldığını belirtti.



Makina Mobil uygulaması; meslek odamızın üyeleri ile daha hızlı 
iletişim kurması, etkinlik taleplerini oluşturabilmesi, yayınlarımıza 
mobil ortamda ulaşabilmesi, aidat durumunu yönetebilmesi gibi 
birçok yenilik ile kullanıma açılmıştır.

UYGULAMAMIZ
HAKKINDA

Üyelerimiz
ilk girişlerini kullanıcı 
adı T.C. numaraları, 

şifreleri sicil 
numaraları olacak 

şekilde giriş 
yapabilmektedirler. 

İş mühendis
birimi ilanlarına 

ulaşabilen 
üyelerimiz, uygulama 

ile ilanlarımıza 
başvuru 

yapabilmeleri 
sağlanmıştır.

Kolay ve modern ara 
yüzü ile kullanıcıların 
istedikleri birime ve 
bilgiye ulaşmaları 

amaçlanmıştır.

Makina Mobil 
uygulaması; 

üyelerimizin meslek 
odasıyla daha hızlı 

iletişim kurması ve aidat 
durumunu 

yönetebilmesi gibi bir 
çok kolaylık sağlamak 
üzere geliştirilmiştir.

Üyelerimiz;
Etkinlik takvimimiz ile 
planlanan etkinliklere 

önceden ulaşabilmektedir. 
Katılmak istedikleri 

eğitimlere girip içerik 
hakkında bilgi alabilmeleri, 

etkinliklere kayıt 
oluşturabilmeleri 

sağlanmıştır.
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Seminer 01
TEMMUZ

 Güneş Enerji Sistemleri

MMO Kadıköy Temsilicilik

Seminer 08
TEMMUZ

 Endüstriyel Arıtma Tesisleri Makina ve Tesisatı

MMO Şişli Temsilcilik

Seminer 08
TEMMUZ

 Çatışma Yönetimi

MMO Ümraniye Temsilcilik

Seminer 15
TEMMUZ

 Gri Su Arıtımı ve Membran Teknolojileri

MMO Kadıköy Temsilcilik

Seminer 22
TEMMUZ

Yüksek Performanslı Binalarda Birleşik Isı 
ve Güç Sistemlerinin Otomasyonu 

MMO Kadıköy Temsilcilik

Seminer 22
TEMMUZ

 Kalibrasyon Sistemleri

MMO İstanbul Şube

Seminer 14
TEMMUZ

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

MMO Kartal Temsilcilik

Seminer 08
TEMMUZ

Proje Yönetimi ve MS Project

MMO İstanbul Şube

Eğitim 05
TEMMUZ

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu

MMO İstanbul Şube

Eğitim 06
TEMMUZ

Apkt Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu

MMO İstanbul Şube Eğitim 07
TEMMUZ

Şantiye Şefliği

MMO İstanbul Şube

Eğitim 10
TEMMUZ

Mt Mekanik Tesisat

MMO İstanbul Şube

Eğitim 14
TEMMUZ

Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

MMO İstanbul ŞubeEğitim 14
TEMMUZ

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu

MMO İstanbul Şube

Eğitim 28
TEMMUZ

Gökçeada Turu

MMO İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 08
TEMMUZ

Bakırköy Temsilcilik Açılışı (Söyleşi ve Koktely)

MMO Bakırköy Temsilcilik

Sosyal Etkinlik 15
TEMMUZ

Boğaziçi Üniversitesi Mezun Buluşması

MMO İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 22
TEMMUZ

ODTÜ - Ankara Üniversitesi Mezun Buluşması

MMO İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 28
TEMMUZ

Şanti̇ye Şefli̇ği̇

MMO İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 28
TEMMUZ

BEST Söyleşi

MMO İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 26
TEMMUZ

Çarşamba Buluşması
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Üyelerimizi İş Yerlerinde
Ziyaret Ediyoruz

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 

Üye İlişkileri Birimi, Oda ile 
üyeleri arasındaki iletişimi 
güçlendirmek, üyelerinin 
fikirleri doğrultusunda 
planlamalar oluşturabilmek 
için üye ziyaretlerine tüm 
hızıyla devam ediyor. 
Üye İlişkileri Birimi’nden 
Ozan Karagöz İstanbul 
genelinde yaptıkları üye 
ziyaretlerinin Oda’nın en 
önemli görevlerinden biri 
olduğunun altını çizerek 
şöyle konuştu; ‘’İstanbul’un 
7 farklı bölgesinde genç ve 
dinamik bir ekip tarafından 
yürütülen ziyaretlerde 
üyelerimizin meslek 
hayatında yaşadığı sorunlar, 
Oda’nın bu konularda 
çözümleri veya çözüm için 
yapılabilecekleri, Oda’nın 
üyeleri için yapmış olduğu 
çalışmalar, ileriki dönemde 
yapılması planlanan işler 
ve bu işlere üyelerimizin 
destekleri gündemleri 
oluşturmaktadır. Üye 
İlişkileri Birimi'nin bu 

Üye İlişkileri Birimi yıl sonuna kadar İstanbul genelinde 
mevcut üyelerini en az bir kere ziyaret edecek yaşadıkları 
problemlere çözüm önerileri getirecek.

faaliyetinin en önemli 
faydası ise bölgesel 
yaşanan sorunların o 
bölgedeki temsilcilik ile 
ortaklaştırılarak daha hızlıca 
çözülmesidir. Bölgelerinde 
görev yapan arkadaşlarımız 
sadece o bölgedeki üyelere 
yönelik çalışma yaptığından 
iletişim ve çözüm daha hızlı 
gerçekleşmektedir’’ dedi.

Uygulamalarımızı 
tanıtıyoruz
Son 4 ay içerisinde 
2000'in üzerinde üye 
800 civarı iş yeri ziyareti 
gerçekleştiren birimin yıl 
sonuna kadar İstanbul 
genelinde tüm mevcut 
üyeleri en bir kere ziyaret 
edeceklerini dile getiren 
Ozan Karagöz, ‘’Yaptığımız 
ziyaretlerle üyelerimizin 
eğitim ve seminer 
taleplerinin karşılanması 
için çalışmalara 
başlıyoruz. Ayrıca son 
aylarda yapılan makina 
mobil uygulamasını, 
yeni üye portalı, Online 
Proje Sistemi'ne 
geçiş sürecinde SMM 
Birimi ile ortaklaşa 
gerçekleşen ziyaretler 
ile SMM yetkisine sahip 
üyelerimize Online Proje 
Sistemi'ni uygulamalı bir 
şekilde anlatma fırsatı da 
buluyoruz.
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Gezi ve Turlarımıza Davetlisiniz!

Makina Mühendisleri İstanbul Şubesi 
‘’Birlikte Üretme, Birlikte Yönetme’’ 

anlayışıyla yola çıktığı 32. Dönem'de üyeleriyle 

birlikte, keyifli zaman geçirmek, eğlenmek ve 
gezmek amacıyla gezi ve turlar düzenlemeye 
devam ediyor.

İRAN TURU
Yazın son ayında 
gerçekleştirilmesi planlanan 
turlardan üçüncüsü ise 08-15 
Ekim tarihleri arasında İran’a 
olacak. İran’ın derin tarihi 
ve zengin kültürü hakkında 
kapsamlı izlenimler Özcan 
Yurdalan rehberliğinde 
yapılacak. İran’ın dağlık 
alanlarından çöllere uzanan 
yolculukta Pers ülkesinin 
eski inançlarına ve bugün 
yaşanan ritüellere tanık olma 
fırsatı yakalanacak.

KARADENİZ TURU
Yaz ayında gerçekleşmesi 
planlanan turlardan 
ikincisi ise 26 Ağustos – 3 
Eylül tarihleri arasında 
Doğu Karadeniz’e olacak.  
Herkesi büyüleyen doğası, 
gelenekleri ve yaşam 
tarzıyla saklı bir cennet olan 
Doğu Karadeniz Turu ile 
birlikte katılımcılar doğanın 
keyfini 7 gün doya doya 
çıkarabilecek.

GÖKÇEADA TURU
Yaz ayında gerçekleştirilmesi 
planlanan turlardan birincisi 28- 
30 Temmuz tarihleri arasında 
Gökçeada’ya olacak. Ege 
Denizi'nin eşsiz maviliği, Rum 
mimarisi evleri, güzel koyları, 
zeytin ağaçları yaban keçileri 
ve sakinliği ile katılımcılar hem 
dinlenecek hem de doğanın 
keyfini doyasıya çıkarabilecek.


