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Yeni Bir Yıla Girerken
Sevgili meslektaşlarım,
Yeni bir yıla girdiğimiz bugünlerde Bültenimizin 167. sayısıyla
beraberiz. Aralık sayımızda da
belirttiğimiz gibi bu sayımızda
zorlu geçen 2020 yılında sizlerle beraber yaptığımız faaliyetlere yer vermeye çalıştık.
Pandemi ile birlikte geçmişte altyapısını hazırladığımız
çalışmalarımızın üyelerimize
ulaşmada ve onların taleplerine
yanıt vermede ne kadar etkili
olduğunu da görmüş olduk.
Özellikle pandeminin zorlu
koşullarında Odamızın dijital
dönüşümünün ne kadar önemli
olduğu da ortaya çıkmış oldu.
Yeni yıl ile birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam
ediyoruz. Temsilciliklerimiz, komisyonlarımız ve birimlerimizle
çalışmalarımız aralıksız sürdürme hedefindeyiz. Bu kapsamda
Şişli Temsilciliğimiz ve Enerji
Komisyonumuzun çevrim içi
olarak ortaklaşa düzenlediği
Enerji Verimliliği Haftası etkinliğimiz -üyelerimizden büyük
ilgi gördü. Etkinliğimizde yapılan sunumlara web sitemizden
ulaşabilirsiniz.
Şubemiz ve Türkiye Bilişim Vakfı
Başlangıç Noktası işbirliğinde
Necdet Eraslan Proje Yarışmamızın birinci etabı olan #Hack4MMO hackathonu ile firmaların farklı odak sorunlarına
kalıcı ve katma değerli projeler
geliştirmeyi hedeflediğimiz
etkinliğimizi 29-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdik. İlk üçe
giren yarışmacılarımıza ödülleri
verildi.
Bildiğiniz üzere bu sene, hayatını mühendislik mesleğine
adamış olan üyelerimizi onore

etmek amacıyla düzenlediğimiz
Meslekte Onur Yılı Etkinliklerimizi pandemi nedeniyle yüz
yüze gerçekleştiremedik. Etkinliklerimizi bölümler halinde MakinaTV youtube kanalı üzerinden gerçekleştirmeye başladık.
İlk olarak meslekte 60. ve 65.
yılını dolduran üyelerimiz için
hazırladığımız Meslekte Onur
Yılı canlı yayın etkinliğimizi 24
Aralık tarihinde gerçekleştirdik.
Etkinliğimizin ikincisi, meslekte
50. ve 55. yılını dolduran üyelerimizin katılımıyla 11 Şubat
tarihinde gerçekleştirildi.
Meslekte Onur Yıllarını dolduran 6000 üyemizi arayarak
kutladık ve Onur Yılı belge ve
rozetlerini ,‘Umut’ ve ‘Gelecek’
temalı defterlerini ve masa
takvimlerini kendilerine ulaştırıyoruz.
Gri su konusunun belediyeler
ve İSKİ mevzuatlarında zorunlu
tutulması ile ilgili çalışmalarımız ve görüşmelerimiz, Gri Su
Geri Kazanım Tesisat Proje ve
Uygulama Esasları kitabımızın
tanıtımı ile birlikte gerçekleştirilmeye başlandı. Bu konudaki çalışmalarımız, su kıtlığını
yoğun hissetmeye başladığımız
bugünlerde genişleyerek devam edecek. Baca gazı (karbon
monoksit) zehirlenmeleri ile
ilgili kamuoyu bilgilendirme
çalışmalarımız maalesef artarak
devam etti.

İbrahim M. Tataroğlu
MMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
misyonlarımız,
çalışanlarımız,
bu süreçte bizlere desteğini
esirgemeyen üyelerimiz ve öğrenci üyelerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şubat
ve Mart aylarında çalışmalarımızı paylaşacağımız temsilcilik
genel üye toplantılarında sizleri
de aramızda görmek Odamıza
dair düşünce ve eleştirilerinizi
bizimle paylaşmanızı isteriz.
Hepinize yeniden, mutlu ve
sağlıklı bir yeni yıl diliyorum.

Değerli meslektaşlarım,
2020 yılı Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz 33. Dönem Genel
Kurulumuz ve Seçimlerimizde
sizleri desteğiyle seçilen Şube
Yönetim Kurulumuz 1 yılını tamamladı. Bu 1 yıl süresince
bizlerle beraber çalışmalarımızı
yürüten temsilciliklerimiz, ko-
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MMO İstanbul Şubesi Birimleri,
2020 yılında hayata geçirdikleri
faaliyetleri ve 2021 yılı
hedeflerini anlattı.
Öncelikle Covid-19 pandemi sürecinde kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anarak başlamak istiyoruz. Trabzon Şube
eski Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa
Sabri Duran’ı, İstanbul Şubemize bağlı
Başakşehir Temsilciliği Yürütme Kurulu
Üyemiz Gürdal Öztürk’ü, İstanbul’dan
Öğrenci Üyemiz Emircan Kılıçkaya’yı,
Ankara Şube çalışanımız Ali Rıza Falcıoğlu’nu, TMMOB örgütlülüğünden
arkadaşlarımızı, sağlık emekçisi dostlarımızı, ülkemizde ve diğer ülkelerde ölen
bütün insanlarımızı saygıyla anıyoruz.
Salgının Türkiye’de gündeme girmesiyle birlikte Oda çalışmalarında üyelerimizi
ve çalışanlarımızı koruyucu yöntemlere
ağırlık verdik. Çalışma düzenimizi, zorunlu durumlar dışında evden çalışma,
kısa çalışma vb. tamamen değiştirdik.
Pandeminin ülkemizde görüldüğü andan itibaren Şubelerimiz üyelerimizin
çoğunluğu ile iletişim kurarak dayanışma çabası içine girdiler.
MMO Üye Dayanışma Ağı ile birlikte 65
yaşından gün almış bütün meslektaşlarımız başta olmak üzere tüm üyelerimize
ulaşmaya çalıştık. Genç üyelerimiz ile
65 yaş üzeri üyelerimiz arasında dayanışma sağlamak için kurduğumuz Üye
Dayanışma Ağımız ile genç üyelerimizin,
yakınlarında bulunan yaşlı üyelerle dayanışma göstermesini amaçladık. Ayrıca
Şube araçlarımızla, yakınlarımızda bulunan 65 yaş üzeri üyelerimizin ihtiyaçlarını
gidermek için var gücümüzle çalıştık. Bu
dayanışmayı sağlayabilmek içinse özellikle yaşlı üyelerimizi telefonla arayarak
bir ihtiyaçları olup olmadığını öğrendik.
Meslektaşlarımızın evlerinde kaliteli zaman geçirmesi ve mesleki birikimin
kuşaktan kuşağa aktarılması için çevrimiçi etkinlikler düzenledik. Mart ayından bu yana toplam 165 adet çevrimiçi
seminer ve söyleşiye ülke genelinde 40
binden fazla meslektaşımızı dahil ettik.
Üyelerimizle birlikte “Sağlık Emekçile-

rine Siper Oluyoruz” kampanyası düzenleyerek sağlık emekçileri ile dayanışma
ve acil maske-siperlik gereksinimi için
üretimler yaptık. Bu kişisel koruyucu
donanım malzemelerini Tabip Odaları
aracılığıyla sağlık emekçilerine ulaştırdık.
40 bin adet siperliğin sağlık emekçilerine
ulaştırılması çalışmalarında emeği, katkısı bulunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Mühendislerin eğitimi konusunda teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde yaşam boyu öğrenme kavramı
üzerinden eğitim faaliyetlerimizi dönüştürmeye çalışıyoruz. Pandemi döneminde evlerde nasıl çalışacağımızdan,
stresi nasıl yöneteceğimize; su kıtlığı ile
nasıl başa çıkmamız gerektiğinden, güneş enerji sistemlerinden nasıl faydalanabileceğimize; pompaların çalışma
prensiplerinden, hangi kaynak yönteminin işimiz için uygun olduğuna kadar
onlarca farklı konuda bilgi birikimimizi
geliştirme imkânı bulduk. Eğitim faaliyetlerimizde artırılmış gerçeklik, sanal
gerçeklik gibi teknolojileri etkin kullanacağımız ve meslektaşlarımızın öğrenme
platformu olarak tasarladığımız MMO
Öğrenme Merkezi’ni hayata geçireceğiz.
Pandemi süresince onlarca üyemizi işe
yönlendirmeyi başardık. Amacımız bütün üyelerimizin hedefledikleri alanlarda
çalışmaları için aracı olmak. Yine öğrenci üyelerimizin en büyük sorunlarından
birisi olan staj konusu da İş & Mühendis
Birimimiz tarafından yürütülmektedir.
İletişimde olduğumuz firmalar MMO’ya
özel kontenjan oluşturarak öğrenci üyelerimize staj alanları sağlamaktadır.
Pandeminin ortaya çıktığı ilk günden
bu yana üyelerimizi ve halkımızı bilgilendirmek amacıyla sosyal medya duyurularından basın açıklamalarına, televizyon
röportajlarından kamuoyu bilgilendirmeleri gibi pek çok alanda çalışma yürüttük.

Asansör Kontrol Birimi
Makina Mühendisleri Odası, ulusal ve uluslararası tanınırlığı sağlamak, hizmetlerinin güvenilirliğini
ve yeterliliğini onaylatmak ve teknik hizmetlerini
kurumsallaştırmak amacıyla Türk Akreditasyon
Kurumu (TÜRKAK) tarafından A tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilmiştir ve günlük hayatın
vazgeçilmez araçlarından birisi olan asansörlerde
temel sağlık ve Güvenliğin sağlanması için asansör periyodik kontrollerini gerçekleştirmektedir.
MMO İstanbul Şubesi Asansör Kontrol Birimi
olarak, İstanbul’un 5 ilçesinde 2019 yılı boyunca
32.546, 2020 Aralık ayına kadar 24.100 asansör
kontrolü gerçekleştirdik.

*2020 Yılı Kontrol Sayıları
2020 yılında Kadıköy, Kartal, Avcılar, Beşiktaş ve
Adalar ilçelerinde asansör periyodik kontrol faaliyetlerini gerçekleştirerek asansörlerin güvenli hale
gelmesi için gerek bina yöneticilerine gerekse
asansör firmalarına gerekli teknik desteği sağladık.
Bunun yanı sıra Güvenli Asansör Projesi’ni yürüterek hem asansörlerin güvenli hale getirilmesini
sağladık hem de vatandaş ve bina yöneticilerinin
bilgilendirilmesini amaçladık. Bunun için bina yöneticilerine paneller ve asansör firmalarında çalışan üyelerimize ücretsiz akşam seminerleri düzenledik.
Yeni Koronavirüs (Covid-19) tehlikesine karşı
asansörleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler
ve teması en aza indirmek açısından bilgilendirmeler yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu Asansör Sektörü Raporu’ndaki verilere bakıldığında; Türkiye’de güvenli bir şekilde kullanılabilir
asansör oranı %44 iken İstanbul’daki 5 ilçede 2019
yılı sonlarına geldiğimizde yaptığımız tüm asansör
kontrollerinin sonucunda asansörlerin %79,5’i güvenli bir şekilde kullanılabilir seviyesine çekilmiştir.
2020 yılı sonlarına geldiğimizde mevcut durumda kontrol edilen asansörlerin %83’ü güvenli hale
gelmiştir.
2020 Aralık ayına kadar yapılan kontroller sonucu asansörlerin güvenlik seviyeleri
KIRMIZI
MAVİ
SARI
YEŞİL

14%
56%
2%
27%

Bu büyük başarının ardında, 2018 yılının başında başlattığımız Güvenli Asansör Projesi’nin payı
oldukça büyüktür. 2020 yılında asansör periyodik
kontrollerimizin sayısını arttırmayı hedeflemekle
birlikte, Güvenli Asansör Projesi kapsamında panel ve seminer sayılarımızı artırarak güvenli asansör oranını daha da yükseltmeyi amaçladık. Ayrıca
8 yaş-12 yaş gruptaki öğrencilere güvenli asansör
kullanımı ile ilgili eğlenceli etkinlikler düzenleyerek asansörün doğru kullanımı bilincini oluşturmayı hedefledik.

SAYFA 5

Şube Çalışma Raporu
OCAK 2021
SAYFA 6

Eğitim Birimi
Çevrimiçi Seminer/Söyleşiler (Webinar)
• Pandemi dönemi ile yüz yüze
eğitimlerin yapılamadı süreçte, üyelerimiz bilgi ve deneyimleri arttırmak
amacı ile pandeminin hemen başında çevrimiçi seminerler (webinar)
programını devreye aldık. 26 Mart
2020 tarihinde ilk çevrimiçi seminer
gerçekleştirildi.
• Mart ayı sonundan aralık ayına
kadar düzenlenen; 201 Çevrimiçi
Seminere toplam 23887 kişi katıldı.
• Mevcut eğitmenlerimiz, temsilciliklerimiz, komisyonlarımız ve konusunda uzman üyelerimizin dahil

olduğu 150 farklı eğitmen ile çalıştık.
• Mesleki sektör dernekleri, Zemin
İstanbul, Başlangıç Noktası gibi birçok kuruluş ile ortak çevrimiçi etkinlikler düzenlendi.

Çevrimiçi Mühendis Yetkilendirme Eğitimleri
• Pandemiden dolayı Mart ayı ile
Temmuz ayları arasında Mühendis
Yetkilendirme eğitimlerimiz gerçekleştirilemedi.
• Bu süreçte mühendis yetkilendirme eğitimlerinin çevrimiçi olarak
düzenlenmesi için teknolojik altyapı,
eğitmenlerin adaptasyonu, sunumların çevrimiçi eğitime uygun hale
getirilmesi gibi birçok çalışma ve hazırlık gerçekleştirildi.
• 2020 yılı temmuz ayında Çevrimiçi Mühendis Yetkilendirme Eğitimleri İlk olarak şubemizde devreye
alındı.

• Pandemiden önce; 2020 ocak
ayından mart ayı ortasına kadar olan
süreçte, sınıf ortamında düzenlenen
23 Mühendis Yetkilendirme Eğitimine toplam 300 kişi katıldı.
• 2020 temmuz ayı ile aralık ayları
arasında Çevrimiçi Eğitim olarak düzenlenen 46 Mühendis Yetkilendirme Eğitimine toplam 1031 üyemiz
katılım gösterdi.
• 2020 yılında sınıf ve çevrimiçi
eğitimler dahil olmak üzere düzenlenen 69 eğitime, toplam 1331 kişi
katılım göstermiştir.

Çevrimiçi Eğitimler
• Pandemi döneminde düzenlenen çevrimiçi seminerlerin ardından daha uzun süreli ve
daha kapsamlı çevrimiçi eğitimler Mayıs ayında düzenlenmeye
başlandı.
• Bu kapsamda aidat yükümlülüğünü yerine getirmiş üyelerin ücretsiz katılabileceği ayrı
eğitim programları oluşturuldu.

• Daha önceden sınıf ortamında gerçekleştirilen sertifika
programlarının süre, içerik ve
sunum revizeleri gerçekleştirilerek çevrimiçi formata uygun
hale getirilip planlamalar yapıldı.
• 2020 yılı mayıs ayından itibaren 37 çevrimiçi eğitim düzenlendi ve bu eğitimlere toplam
580 kişi katılım göstermiştir.

• 2020 yılında planlanmış olan
ve yüz yüze yapılması gereken Enerji Yöneticisi Eğitimleri
önemli bir kısmı pandemi koşullarından dolayı gerçekleştirilemedi. 2020 yılında düzenlene 2 Enerji Yöneticisi eğitimine
toplam 30 kişi sınıf ortamında
katılım göstermiştir.

Yerinde Eğitimler
• Genellikle yüz yüze ve firmalarda gerçekleştirilen yerinde
eğitim faaliyetleri pandemi döneminde zor da olsa gerçekleştirilmeye çalışıldı.
• Firma taleplerine göre bazı
eğitimler çevrimiçi olarak ger-

çekleştirildi.
• Ugetam ile eğitimlerde işbirliği yapılarak ortak eğitimlere
başlandı.
• 2020 yılında düzenlen 15 yerinde eğitime, toplam 324 kişi
katılmıştır.

Ara Teknik Eleman Eğitimleri (Kazancı)
• Eylül ayına kadar yüz yüze
yapılan kazancı eğitimleri gerçekleştirilemedi.
• Eylül ayından itibaren gerekli
altyapı çalışmaları yapılarak kazancı kursları da çevrimiçi eği-

timler kapsamına alındı.
• 2020 yılında 3 sınıf, 4 çevrimçi eğitim olmak üzerek gerçekleştirilen 7 kazancı eğitimine
toplam 134 kişi katıldı.

2020 Yılı Eğitim Katılımları Özet Tablo
Eğitim Türü

Eğitim Sayısı

Katılım

Çevrimiçi Seminer (Webinar)

Eğitimler

Çevrimiçi

201

23887

Mühendis Yetkilendirme Eğitimleri

Çevrimiçi

46

1031

Sınıf

23

300

Çevrimiçi Eğitimler

Çevrimiçi

37

580

Sınıf

2

30

Yerinde Eğitimler

Sınıf

15

324

Kazancı Eğitimleri

Çevrimiçi

4

84

Sınıf

3

50

Enerji Yöneticisi Eğitimi

Kurumiçi Eğitimler

Çevrimiçi

8

305

Toplam

339

26591

2020 Yılı

Eğitim
Sayısı

Toplam
Katılım

Çevrimiçi Eğitimler

296

25887

Sınıf Eğitimleri

43

698
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Mekanik Tesisat Birimi
Kamusal denetim anlayışı ile sürdürdüğümüz mekanik tesisat alanındaki periyodik kontroller ve bilirkişilik incelemeleri faaliyet alanlarımız,
yangın tesisatları, havalandırma tesisatları, bacalar, davlumbaz ve filtre
sistemleri incelemeleridir. Bu çerçevede Maltepe Belediyesi, Adalar
Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi ile
yapmış olduğumuz protokollerle işletmelerdeki davlumbaz filtre incelemeleri odamızca yapılmaktadır.
Söz konusu kontrollerle işletmelerdeki koku sorununu çözmek
ve yangın güvenliği anlamında katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Diğer kontrol
alanlarımızda özellikle endüstriyel işletmelerdeki İşçi
sağlığı ve İş Güvenliği için
büyük önem taşıyan yangın
tesisatları ve havalandırma
tesisatları incelemeleri ise
odamız uzman personelleri ve
bilirkişileri tarafından yapılmak-

tadır. Mekanik Tesisat Birimi, Oda
Komisyonları ve diğer birimlerle kolektif çalışarak üyelerimizin yaşadığı ve yaşayabileceği teknik sorunlar
karşısında da çözüm yolu bulmakla
görevlidir. Eğitim Birimimizin düzenlediği mekanik tesisat alanlarındaki
eğitimlerini yakından takip ederek
gerekli olan desteği de sağlamaktadır.

Baca Kontrolleri
İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’nin doğal
gazla çalışan bacalı cihazlarda gaz
açımından önce akredite bir muayene kuruluşundan baca uygunluk
kontrolünü zorunlu hale getirmesi ile Odamız İstanbul Şubesi Baca
Kontrol Birimi tarafından gerekli
kontroller yapılmaya başlanmıştır.
Haziran 2016’ya kadar yalnızca sanayi sınıfı ve belli bir gaz tüketiminin
üzerindeki doğal gaz aboneleri için
bu kontroller zorunlu tutulurken Haziran 2019 itibariyle hermetik cihazlar haricindeki kalan tüm cihazların
bacalarının kontrolü zorunlu kılınmıştır.
Baca Sayısı
Yıllar
		

Baca Kontrolü İçin
Başvuran Sayısı

Baca Kontrol Birimi olarak bu kontroller üç aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada baca montajcısı
tarafından hazırlanan baca hesap ve
projesi incelenmektedir. Bu aşamada
projenin uygunluğu ve baca çekişinin yeterliliği değerlendirilmektedir.
İkinci ve üçüncü aşama ise bacanın
monte edildiği yerde gerçekleştirilmektedir. Kontrolör mühendis bacanın projedekine uygun olup olmadığını yerinde tespit etmektedir.
Üçüncü aşamada ise bacanın sızdırmazlık açısından yeterli olup olmadığı sızdırmazlık test cihazımızla test
edilmektedir.
Başvurudan Sonra
Sözleşmeyi Onaylayan

Üç Aşamalı Kontrolü
Uygun Olan

2017

670

574

364

2018

771

396

262

2019

521

360

351

2020			

238

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri
Muayene kuruluşu hizmet alanına giren ve kamunun can ve mal güvenliğini ilgilendiren bu
konuda da denetim faaliyetleri yapmaktadır. Organize Sanayi bölgeleri veya Belediye gibi ruhsat
vermeye yetkili idareler ile çeşitli protokoller oluşturularak binaların kullanımı öncesi yangın tesisatının projeye uygunluğunu ve sistemin çalışmasını
kontrol etmektedir. Beylikdüzü Belediyesi ile bina
ve tesislerde iskân aşamasında kontroller gerçekleştirilmektedir. Ayrıca halihazırda iskânı olan bina
ve tesislerde de periyodik kontroller gerçekleştirilmektedir.

Bu kontroller kapsamında, yangın tesisatı projelerinin ilgili standart ve mevzuata uygunluğu,
yapılan tesisatın projesine uygunluğu kontrol
edilmektedir. Yangın tesisatı periyodik kontrolleri
kapsamında yangın pompası (motopomp) performans testleri de yapılmaktadır. 2016 itibariyle,
kontroller akreditasyon kapsamında yapılmaya
başlanmıştır.
Yıllar
Yangın Tesisatı Periyodik
Kontrol Kapsamında Yapılan
Ölçüm Sayıları

2017

2018

2019

2020

101

168

82

54

SMM Birimi
SMM BİRİMİ 2020 YILI RAPORU		

Adet

2020 SMM Firma Sayısı		

375

2020 Yılı Onaylanan Mekanik Proje Sayısı		

2698

2020 Yılı Onaylanan Asansör Proje Sayısı		

1385

Toplam Proje Sayısı		

4083

SMM ÜYE TOPLANTISI-ONLINE		

Katılımcı

02.04.2020 Mekanik SMM Üye Toplantısı		

17

09.04.2020 Asansör SMM Üye Toplantısı		

10

16.04.2020 Mekanik SMM Üye Toplantısı		

6

Toplam		33
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Periyodik Kontrol
25 Nisan 2013 tarihli ve 28628 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’nin 7.
Maddesinin a bendine göre her türlü
basınçlı kap ve her türlü kaldırma ve
iletme makinaları (gezer vinç, köprülü
vinç, monoray vinç, caraskal, kule vinç,
mobil vinç, forklift, transpalet, platform,
araç kaldırma lifti, servis asansörü,
cephe asansörü, yapı iskeleleri, yürüyen merdiven, yürüyen bant vb.) gibi iş
ekipmanlarının bulunduğu iş yeri ortam
koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım
süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek
aralıklarda yetkili kişilerce kontrol edilmesini ve gerekli testlerin yapılmasını
zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda faaliyetini sürdüren Muayene Kuruluşumuz
25.04.2013 tarihinde yayımlanan “İş
Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında
tüm form, rapor, talimat ve prosedürlerini hızlıca revize ederek faaliyetini sürdürmektedir.
İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile kontrol
içeriği ve periyot aralıklarında bazı değişiklikler bulunmakta ve kontrol kriterlerinde standartlara atıflar yapılmaktadır.
Detaylı bilgi ve değerlendirme yapmak
amacı ile; www.mevzuat.gov.tr adresinden yönetmeliğe ulaşılabilmektedir.
Bilindiği gibi; TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından A Tipi Muayene Kuruluşu olarak 17 Mayıs 2004
tarihinde akredite edilmiştir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından daha sonra 2008 yılında
çalışması yapılarak Asansör Kontrol
Merkezi adıyla Onaylanmış Kuruluş çalışması yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde
başlatılan çalışmalar sonucu Muayene
Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş birleştirilerek AB-0130-M numarasıyla tek bir
çatı altında çalışmalarına ve hizmetlerine devam etmektedir.
Akreditasyon sürecine 2004 yılında
giren Odamız, her geçen sene zarfında kamu yararına ürettiği faaliyet alan-

larını geliştirmektedir.
Son yapılan çalışmalar
ile birlikte Makina Mühendisleri Odası teknik
hizmet alanına birçok
kapsam ekleyerek hızlı
bir büyüme göstermiş ve kapsamlarını
genişletmiştir.
Akreditasyon kapsamında; basınçlı kaplar ve kaldırma-iletme
makinalarının periyodik kontrolleri, insan taşımak üzere tasarlanan kablolu
taşıma sistemlerinin kontrolleri, asansör yıllık ve periyodik kontrolleri, Yangın
tesisatı ve yangın pompası periyodik
kontrolleri, baca sızdırmazlık kontrolleri, gaz yakma tesislerinin baca, tesis ve
yerleşim uygunluğu denetimleri, iş makinalarının periyodik kontrolleri, kaynaklı imalat ve çelik konstrüksiyonlar
için kaynak prosedürlerinin değerlendirilmesi ve onayı ve imalat kontrolü,
boru hatlarının imalat ve montaj kontrolleri, metalden işlenmiş parçaların
imalat süreci kontrolleri ve malzeme
değerlendirme ve onaylaması, kazanlar
ve basınçlı kapların imalat süreci kontrolleri, depolama tanklarının imalat süreci kontrolleri ve periyodik kontrolleri,
yürüyen merdiven / bant son muayene
periyodik kontrol / muayenesi, asansörlerin at tip incelemesi
(Modül B) asansörün son muayenesi
birim doğrulaması (Modül G), ultrasonik
muayene (UT), görsel muayene (VT),
radyografik filmlerin değerlendirilmesi
ve onayı (RT), sıvı penetrant (PT), manyetik parçacık muayenesi (MT), yorulma test ve analizleri bulunmaktadır.
Meslek alanlarımız ile ilgili olarak
Odamız kamu yararı temelinde ürettiği
teknik hizmetlerini ticari ve mali baskılardan arındırarak halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması adına yapmakta
ve bu kapsamda üretilen hizmetlerin
yaygınlaşması ve gelişmesi amacıyla
sürekli olarak çalışmalar yürütmektedir.
Bu kapsamda faaliyet gösteren Odamız Muayene Kuruluşu Teknik Hizmetleri “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu”nun yürürlüğe girmesi ile bir-

likte endüstri ve
sanayi işletmelerinin güveni
ile birlikte artarak devam
e t m e k t e d i r.
Muayene faaliyetleri konusunda uzmanlaşmış
Makina
Mühendisleri tarafından yapılan kontroller kamunun hem can hem
de mal güvenliğini yaptığı nitelikli
kontrollerle güven altına almaktadır.
Makina Mühendisleri Odası olarak, muayene faaliyetlerinin
standartlara ve tekniğe uygun yapılmasını sağlamak amacıyla, Kaldırma İletme Makinaları, Basınçlı
Kaplar, Kazanlar, Yangın Söndürme Sistemleri vb. alanlarda T.C.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı ile çalışmalar yaparak,
doküman oluşturulmasında destekleyici bir unsur olmuştur. Bazı iş
ekipmanlarının periyodik kontrollerinin nasıl gerçekleştirileceğine
dair videolu rehberler hazırlamıştır. Geçtiğimiz yıllara göre kanun
ve yönetmelikler kapsamında yapılan periyodik kontroller, kamu ve
özel işletmelerin bu kapsamda yapılan çalışmalarda Makina Mühendisleri Odası’nı bir güven ve tercih
unsuru olarak gördüğünü açıkça
göstermektedir
Baca Gazı Analizi
ve İş Hijyeni Ölçümleri
Makina Mühendisleri Odası Muayene Kuruluşu İstanbul Şube
faaliyet alanı içerisinde İSEÇ (İş
Sağlığı, Emniyet, Çevre) Yönetim Sistemleri Uygulamaları, Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği, Çalışanların
Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ve Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden
Korunmalarına Dair Yönetmeliklerine göre işletmelerde baca gazı

analizi, gürültü ve titreşim ölçümlerini yapmaktadır.
20.08.2013 tarihinde yayımlanan
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik İle TS EN ISO/IEC 17025
“Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel
Şartlar” Standardı’na göre revizyon
çalışmaları tamamlamış ve akredite olmuştur. Şube Teknik Birimimiz
gerekli vasıflandırma süreçlerini
tamamlayarak bu konudaki faaliyetini merkez laboratuvarımız
kapsamında devam ettirmektedir. Baca Gazı Emisyon Ölçümleri
konusunda Makina Mühendisleri
Odası Merkez Laboratuvarı, Çevre
Analizleri Yeterlilik Sertifikası alarak
Çevre Bakanlığı tarafından baca
gazı emisyon ölçümleri yapmak
üzere kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Solunabilir
Ortam Tozu, Kişisel Toz Maruziyeti, Aydınlatma, Termal Konfor, Ortam Gürültüsü, Kişisel Gürültü Doz
Ölçümü, Titreşim konularında hizmet verilmektedir.
Bilirkişilik Hizmetleri
• Kazan dairelerinin Türk Standartlarına ve mevzuatına uygunluğunun tespiti,
• Sıcak su, kızgın su, kızgın yağ ve
Yıllar
Bilirkişilik Kapsamında
Yapılan Ölçüm Sayıları

Yıllar

2013 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Müdürlüğü
ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi arasında
Eksperlik İncelemelerine İlişkin
Protokol” imzalanmış olup İcra
yolu ile kurumda bulunan tüm
makina, araç ve ekipmanın değer
tespiti Muayene Kuruluşumuz tarafından yapılmaktadır.

2017

2018

2019

2020

395

527

507

331

Araç Kontrolleri ve Tespit İşleri
Odamız, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nden aldığı yetkiyle, konunun uzmanı teknik görevlileri
ile araçların motor/şasi orijinalliği
tespitlerini gerçekleştirmektedir.
Ayrıca araçların tescil kayıtlarında
kayıtlı teknik bilgilerinin tespitleri de gerçekleştirilmektedir. Araç
sınıfı ve gövde tipi, azami ve net
ağırlık, koltuk sayısı, motor hacmi
ve gücü, dingil tekerlek sayısı, güç

Rapor Sayısı

buhar kazanlarının ve diğer gaz
yakan cihazların doğal gazla emniyetli çalışabilirliğinin tespiti,
• Sıcak su, kızgın su, kızgın yağ ve
buhar kazanlarının ve diğer gaz
yakan cihazların baca hesaplarının
kontrolü,
• Merkezi kalorifer tesisatlarında
proje dışı yapılan değişikliklerin
tespiti,
• Asansörler, kaldırma ve iletme
makinaları, basınçlı kaplar, mekanik tesisatlar, mekanik sistemler
vb. meslek alanımıza giren her türlü konuda tekniğe uygun kurulum,
kaza, hata tespiti vb. konular,
• İtfaiye araçlarının güvenlik kontrolleri, Lunapark ve oyun eğlence
alanlarının incelemesi konularında
hizmetler; Şubemiz tarafından görevlendirilen uzman üyelerimiz ve
Şube teknik görevlileri tarafından
yapılmaktadır.

ağırlık oranı, vites kutusu tipi, yakıt türü tespitleri bunların başında
gelmektedir.
Faaliyetlerimiz, İstanbul Anadolu
yakasında Dudullu Kadosan Araç
Kontrol İstasyonu, İstanbul Avrupa yakasında ise Okmeydanı Perpa Araç Kontrol İstasyonu olmak
üzere iki noktada yürütülmektedir.
Yıllara göre rapor verilen araç
sayısı aşağıda görülmektedir.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

171

182

181

249

153

433

573

1030

1329
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Üye İlişkileri Birimi
Birim; öğrenci ve mezun üye
adaylarının ilk Kabul ve işlemlerinin
yapıldığı birimdir. Üyenin olduğu her
yerde var olmak hedefiyle birim faaliyetleri temsilcilikler aracılığı ile de
yürütülmektedir.
Birim şu faaliyetleri yürütmektedir;
• Üye kayıt işlemleri / online üye
kaydı
• Öğrenci üye kayıt işlemleri / online
öğrenci üye kaydı
• Üye kimlik kart ve belgelerin düzenlenmesi
• Kimlik yenileme
• Aidat işlemleri
• Üyelik belgesi / online üyelik belgesi
• İşsizlik, emeklilik, askerlik, yurdışı
muafiyet işlemlerinin yürütülmesi
• Adres güncelleme
• Şube değişikliği işlemleri
• Periyodik yayın gönderimi ve takibi
Üye İlişkilerini Geliştirme
İşyeri, Üye Ziyaretleri
Amaç
• Üye sayısını arttırmak,
• Üye veri tabanının güncelliğini sağlamak, adresi kapalı üye sayısını minimize etmek,
• Örgütlü ve aktif üye potansiyelimizi
arttırmak,
• Üye İlişkilerini Geliştirme Çalışma
Grubu, Temsilcilik Yürütme Kurulları, Şube Yönetim Kurulu, diğer Şube
birimlerinin yardımıyla sürekli olarak
işyeri çalışmalarını veya işyeri ziyaretlerini organize etmek ve yürütmek,
• Üyelerin Şube'ye gelmesini beklemek yerine, Oda'yı üyenin bulunduğu her yere taşımak,
• Üye beklenti ve şikayetlerini almak,
üyeleri şube çalışmalarına dahil etmek,
• Eğitim, etkinlik vb. programları üye
beklentileri doğrultusunda belirlemek,
• İşyeri temsilciliklerini oluşturmak
ve ilişkileri sürdürmek,
• Üniversitelerle güçlü ilişkiler kur-

mak ve öğrenci üye örgütlülüğünü
geliştirmek,
• Üyelerle doğrudan ve sıcak ilişki
geliştirmek.
Üye odaklı yaklaşımımız, MMO İstanbul Şube faaliyetlerini üyeye daha
etkin olarak ulaştırmak, üye talep ve
önerilerini alarak yeni faaliyetleri bu
önerileri içerecek şekilde düzenleyip
aynı etkinlikte üyeye yeniden ulaştırma döngüsüne dayanmaktadır.
Çalışmaları üyeye ulaştırma yöntem ve araçlarımız çeşitlilik kazanmıştır. Üyeyi kendi çalışma mekanlarında, çalışma şartları içinde tanımak
ve Oda’yı kendisine doğrudan bir
ilişki içinde tanıtmak, karşılıklı olarak önemli avantajlar sağlamaktadır.
Üyelerin zaman problemi, kurumu
yeterince tanımamaktan kaynaklanan ilk temas güçlüğü vb. Engellerin
kolay aşılması ve Oda’nın üyelerine verdiği değerin fark edilmesi bu
avantajların bazılarıdır. Ayrıca ajanda
ve masa takvimimizi de üye ziyaretlerinde dağıtarak üyelerimize ulaştırmaktayız.
Üye Görüşmesi
Yüz Yüze

850

Gelen Arama

2518

Giden Arama

41302

Makina120dk

98

Onur Yılı
Üye Görüşmeleri

5700

MMO Üye Dayanışma
Ağı Toplantıları

10

MMO Üye Dayanışma
Ağı Aramaları

17300

Basın, Yayın, Kurumsal İletişim Birimi
Yayın Çalışmaları
Meslek alanımıza ilişkin bilimsel araştırmaları, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel
konulara ve mesleki kavramlara
ilişkin tartışmaları ve önerileri yazılı belge haline getirmek
amacıyla yürütülen çalışmalarımızdır.
Şube yayın çalışmaları kapsamı içinde;
• Süreli yayınlarımız Makina
Bülten ve Tesisat Mühendisliği
Dergisi,
• Makina Güncel, Makina Teknoloji Güncel (e-bülten olarak
yayınlanmaktadır)
• Mesleki ve teknik alanlarımızı
kapsayan kitaplar,
• Topluma bilinç kazandırmak
ve kamuoyunu bilgilendirmek
amacıyla basılan broşür ve kılavuzlar yer almaktadır.
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Dergimiz, 2018 yılı sayıları itibarıyla Tübitak Ulakbim TR Dizin
tabanında dizinlenmekte olan
ulusal hakemli bir dergidir. İki
ayda bir yayınlanmaktadır. Bu
yılın başından itibaren pandemi
koşullarında elektronik ortamda
olmak üzere düzenli olarak çıkarılarak üyelerimize sunulmuştur.
• Mart-Nisan 2020 176. Sayı
• Tesisat Mühendisliği Dergisi
Özel Sayı 177– “HVAC Sistemlerinde Hijyen” konusunda yaklaşık 20 uzman ile yapılan röportajların yer aldığı sayısı pandemi
koşullarına özel olarak yayınlandı.

• Mayıs-Haziran 2020 178.
Sayı
• Temmuz-Ağustos 2020 179.
Sayı
• Eylül-Ekim 2020 180. Sayı
yayınlanmış,
• Kasım-Aralık 2020, 181. Sayısının hazırlıkları devam etmektedir.

Kitap ve Broşürler
MMO olarak bugüne kadar etkinlik kitaplarının da aralarında
yer aldığı 715 teknik yayın çıkarılmıştır.
Teknik yayınlar içerisinde yer
alan tesisat alanındaki 20’ye yakın kitabın çıkarılması Şubemizin kurduğu kitap komisyonları
aracılığıyla gerçekleşmiştir. Bu
komisyonlar dönem dönem yayınların güncellenmesi için tekrar bir araya gelmektedir. Her
yayının en az 3 yılda bir yeniden
ele alınarak güncellenmesi hedeflenmektedir.
Yayınlarımızın dijital ortama
taşınması için çalışma yürütmekteyiz. Oda web ortamında
teknik altyapının tamamlanmasının ardından bu süreç başlayacaktır.
Reklam Çalışmaları
30.000’e ulaşan üyesi ile Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, firmaların ürün ve
hizmetlerinin tanıtımını bünyesinde mühendis çalıştıran firma
ve iş yerlerine, KOBİ’lere ulaştırabilen yayınları ile
reklam çalışmaları yürütülmektedir. Reklam çalışması yürütülen alanlar şöyle sıralanabilir:

• Tesisat Mühendisliği Dergisi
• Makina Bülten
• Kitaplar
• Ajanda
• Etkinlikler
• Dijital platformlar (Makina
Güncel…)
E-Bültenler
Makina Güncel: Ayda 1 kez
gönderilir.
Makina Teknoloji Bülteni: Ayda
2 kez gönderilir.
Makina Teknoloji Bülteni Özel
Sayı: Ayda 4 kez gönderilir.
Mühendislik Bülteni: Ayda 2
kez gönderilir.

Web - Mobil
Görseller
1.283 +

Ozalit vb.
98 +
Makina TV
Videoları
15

Sunumlar
197 sayfa

Kısa
Videolar
31

675+

Sosyal
Medya
810 +

Videolar
86+

Canlı
Yayınlar
19
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Şube çalışma raporu
Komisyonlar!
Şubemizin bilgi birikiminin ortaya çıkarılmasında, üyeye ulaştırılmasında önemli
rolü olan komisyonlarımız 34. Dönem’de de 28 alanda çalışmalarına devam etmektedir. Bu komisyonlarımız Mart ayından yıl sonuna kadar 118 toplantı gerçekleştirmiş olup toplam 1176 üye katılım göstermiştir. Komisyonlarımızın, MİEM
eğitimleri hazırlama, Odamızın mevcut yayınlarının güncellenmesi, uzmanlık
alanlarına göre webinar hazırlama, kongre ve sempozyumlara bildiri hazırlama,
Makina Bülten dergisine makale vererek katkıda bulunma, makina danışma çalışmalarına katkı koyma ve Makina 120 dakika etkinlikleri düzenlenmesinde büyük katkıları olmaktadır.
Üye
Toplantı
Katılımcı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
		
Ar-Ge Komisyonu

17

5

46

Asansör Komisyonu

22

9

85

Bilirkişilik Komisyonu

13

4

33

Doğal Gaz Komisyonu

17

8

73

Endüstri 4.0 Komisyonu

16		

Endüstri İşletme Mühendisleri Meslek Dalı

17

6

40

Enerji Komisyonu

33

11

179

Hidrolik Pnömatik Sistemler Komisyonu

11

6

İmalat Teknolojileri ve Kaynak Komisyonu

19

9

103

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu

23

5

49

Kadın Mühendisler Komisyonu

23

4

44

Kaldırma İletme Makinaları Komisyonu

7

1

8

Kamu Çalışanları Komisyonu

10

5

32

Kazan ve Basınçlı Kaplar Komisyonu

15

8

71

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Komisyonu

15

6

60

Kobi Komisyonu

8

5

30

LPG/CNG Komisyonu

14

3

26

Makina İmalatı ve CE Komisyonu

6

8

40

Mekanik Tesisat Komisyonu

29

13

160

Mekatronik Mühendisleri Meslek Dalı

17

11

146

Motorlu Araçlar Komisyonu

15

5

59

Plastik Malzemeler ve İşleme Teknolojileri

10

4

20

Serbest Mühendislik Müşavirlik Komisyonu

7

3

33

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

13

4

29

Uçak, Havacılık, Uzay Mühendisliği Meslek Dalı

7		

Ücretli İşsiz Mühendisler Komisyonu

7

4

17

Yangın Güvenliği Komisyonu

18

1

18

Yapı Denetim Komisyonu

10

2

19

TOPLAM

419

150

1420

AR-GE KOBİ KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Yurtdışındaki Ar-Ge gelişmelerini yakından incelemek ve üyeye aktarmak, Ülke sanayisinde
Ar-Ge çalışmaların ne düzeyde olduğunu tespit
etmek, Sanayinin Ar-Ge ihtiyaçlarını belirlemek,
Ar-Ge bilgisini geliştirmek isteyenlere gerekli vasıfları kazandırmak için çalışmalar yapmak, Ar-Ge
konusunda Oda politikalarıyla paralel yayınlar hazırlamak, Ar-Ge yatırım ve desteklerinin yerinde
kullanılması için kamuoyu oluşturmak, Ar-Ge konusunda çalışmayı özendirmek amacıyla oluşturulmuştur.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
AR-GE Komisyonu dönem içerisinde 5 toplantı
gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 46 kişi

katılmıştır.
Komisyon üyemiz 50010 sicil nolu sn. Serdar
Gökhan Apaydın tarafından Otomotiv Sanayiinde
Belgelendirme ve Test Süreçleri konusunda online
webinar eğitim düzenlendi.
• Asansör komisyonu üyesi 116676 sicil nolu sn.
Adem Doğan tarafından Proje Yönetim konusunda online webinar eğitim düzenlendi.
• Ümraniye temsilcilikle yapılacak projenin bir
sempozyum şeklinde gerçekleşmesi ve bu çalışmanın temsilciliğin ana konusu üzerine gerekli ArGe alt başlıkları ile komisyonca çalışma yapılmasına karar verildi.
• Ar-Ge komisyonu olarak komisyon hedefleri
doğrultusunda webinar üzerinden yapılması planlanan eğitimlerin çoğaltılması karar verildi.

ASANSÖR KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
İnsan ve yük asansörlerinin çalışması, bakımı ve
acil durumlar sırasında, muhtemel kaza risklerine
karşı can ve mal emniyetini sağlamak, güvenlik kurallarını oluşturmak ve çalışmalar yapmaktır. Kullanıcı, MMO ve asansör üretici firmaları arasın¬daki ilişkiyi geliştirmek; sektörün sorunları ile ilgili
olarak gerekli yayın, toplantı vb. organizasyonların
yapılmasına destek olmak; yıllık kontrol sürecinde
kamusal denetim ayağını güçlendirmek, insanların
güvenli asansörlere binmesini sağlamak; asansör
konusunda mühendislerin daha yetkin hale gelme¬sini sağlamak amaçlanmaktadır.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
Asansör Komisyonu dönem içerisinde 9 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 85 kişi
katılmıştır.
Circabs’ın yayımladığı Onaylanmış kuruluşların
asansör sektöründe kullanabileceği son kontrol formunun Türkçeleştirilmesi çalışması yapıldı.

Uluç Uluca, Muğdat Bartu, Kerim Yılmaz ve Aydın
Arat’ın katkılarıyla bu çalışma tamamlandı.
Bina yöneticileri ve asansör firmaları için rehber
niteliğinde hazırlanmış örnek bakım sözleşmesi ve
örnek bakım föyü çalışması yapıldı. Tuncer Demir
ve Aydın Arat asansör komisyonu olarak bu çalışmayı tamamladı.
Ultraviyole Işınlar kullanılarak Asansör Kabini
ve Yürüyen Merdiven bantlarının dezenfeksiyonu makale çalışması yapıldı. Hakan Adem Doğan,
Serdar Turan, Hasan Basri Ercan, Aydın Arat ve
Hasan Kütük asansör komisyonu olarak bu makalenin oluşturulmasında görev aldı. Mühendis ve
Makina dergisinde yayımlanması için çalışma başlatıldı.
MMO İstanbul Şube tarafından düzenlenen webinarlara asansör komisyonu olarak katkı sağladık.
Aydın Arat tarafından asansör sektörü ile ilgili 3
adet webinar yapıldı. Necdet Canbulat tarafından
Asansör Montaj İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği ile
ilgili webinar yapıldı.

BİLİRKİŞİLİK KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Bilirkişilik Komisyonu'nun amacı, bilirkişilik kanunu ve yönetmeliğinin üzerinde çalışmalar yapmak,
yeni ve eski uygulamaların tartışılmasını sağlamak,
makine mühendisi bilirkişilere kanun ve yönetmeliklerin yüklediği görev ve sorumlulukların aktarımını sağlamak. Bilirkişilerin sorunları ile ilgili olarak
gerekli yayın, toplantı, seminer vb. organizasyonların yapılmasına destek olmak; Meslek Odaları
olarak mühendislerin daha yetkin hale gelmesini

sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
Bilirkişilik Komisyonu dönem içerisinde 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 33
kişi katılmıştır.
Bilirkişilik Komisyonundan Erdal Aydın tarafından
Bilirkişilik Ve Bilirkişilikten Beklentiler konu başlığı
ile 07.11.2020 tarihinde Zoom üzerinden üyelere
söyleşi gerçekleştirildi.
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DOĞAL GAZ KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
• Komisyonumuz doğal gazın güvenli ve konforlu bir şekilde kullanımını sağlamak;
• Kullanıcı, MMO ve gaz dağıtım
şirketi arasındaki ilişkiyi geliştirmek;
• Sektörün sorunları ile ilgili olarak
gerekli yayın, toplantı vb. organizasyonların yapılmasına destek olmak;
• Meslek Odaları olarak mühendislerin daha yetkin hale gelmesini sağlamak amacındadır.
Gerçekleştirilen Çalışmalar
ve Etkinlikler
Doğalgaz Komisyonu dönem içerisinde 8 toplantı gerçekleştirmiştir.
Bu toplantılara toplam 73 kişi katılmıştır.
Doğalgaz sektöründe faaliyet gös-

teren firmalarda çalışan mühendislerin sorunları ve çözüm önerileri
görüşülerek şube yönetimine iletilmek üzere listelendi.
Doğalgaz
Komisyonu
üyeleri
14.09.2020 tarihinde İgdaş İç Tesisat
Müdürü Derya Önal’ı ve komisyon
üyemiz Ali İhsan Şahin’i ziyaret etti.
Doğalgaz Komisyonu EPDK tarafından hazırlanan Doğalgaz Piyasası
Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
hakkında görüş oluşturmak için bir
alt çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubu çalışmalarını tamamladı.
Doğalgaz Komisyonu Doğalgaz
Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı üzerine
çalışması devam etmektedir.

ENDÜSTRİ 4.0 KOMİSYONU
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Komisyonun Amacı
Dünyadaki 4. Sanayi Devrimi gelişmelerini yakından takip edip bu
gelişmeleri irdeleyerek dijital dönüşümün üyelerimiz, halkımız ve sanayi açısından gerekliliklerinin ve olası
etkilerinin analiz edilmesi,
Endüstri 4.0 ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporların
hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlanması,
Türkiye’de 4. Sanayi Devrimi’nin
ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurt sanayisinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlaya-

cak çalışmalarda bulunulması,
MMO Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında atılan adımların değerlendirilmesi ve ve proje için çizilecek
olan yol haritasının belirlenmesi
Gerçekleştirilen Çalışmalar
ve Etkinlikler
Webinarlar Yapılması
Podcast Yayınları Hazırlanması
Endüstri 4.0 Metodolojisi Oluşturulması
Belediyeler ile Atık Yönetimi Üzerine Çalışmalar Yapılması

ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması,
Meslek dalına özgü çalışmaların yapılması, bilgi ve
deney birikiminin oluşturulması, Oda birimlerinde
yürütülecek meslek dalı çalışmalarının eş güdümünün sağlanması, Meslek dalının geliştirilmesi,
düzeyinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunmasıdır.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu dönem içerisinde 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 40 kişi katılmıştır.
Komisyonun 33. Dönem çalışmaları değerlendirilerek, 34. Dönem çalışma planı oluşturulmuştur.
Komisyon tarafından 33. Dönem’de müfredat
çalışması yapılarak, Mühendis Yetkilendirme Eğitim Kataloğuna kazandırılan, Endüstri-İşletme
Mühendisi Üyelere yönelik olarak, Yalın Üretim ve
Yönetim Yaklaşımları, Üretim Planlama, Mühendisler İçin Satış, Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi Sitemi,
Kurumsal Satınalma Süreçlerinin Tasarımı ve Yönetimi, Proje Yönetimi Eğitimleri Çevrimiçi olarak
gerçekleştirilmiştir.
Şubenin Makina Bülten, Makina TV, Makina 120dk
gibi etkinliklerine içerik oluşturulması sağlanmıştır.
Bu kapsamda TPS Yalın Düşünce, Satışta Müşteri
ile İletişim, Soru Sorma ve Satış Kapama Teknikleri,

Kriz Zamanı İş Sürekliliği ve İş Sürekliliği Yönetim
Sistemi (ISO 22301), Satış Mühendisliği, ERP- Kurumsal Kaynak Planlama, PM² Proje Yönetim Metodu çevrimiçi seminerleri gerçekleştirilmiştir.
Şube (temsilcililer dahil), sektör, dernek ve diğer
kuruluşlar (İBB Zemin vb) ile birlikte ortak projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Meslek Dalı Ana Komisyonuna, Meslek Dalı Komisyonundan 2 kişi asıl ve yedek listede görev almıştır.
İstanbul Şube Üyesi Olan Endüstri-İşletme Mühendislerinin analizi yapılarak, üye sayısı ve etkileşimini arttıracak çalışmaların yapılması planlanmıştır.
Meslek Dalı Komisyonu olarak, 2021 Yılı İçerisinde, Yerel kurultay, ERP Günleri, Endüstri-İşletme
Mühendisliği Haftası yapılması planlanmıştır.
34. Dönem’de Komisyon üyeliğine üniversitelerden öğretim üyelerinin katılımı ile üniversitelerle
etkileşiminin arttırılmasına yönelik çalışmanın yapılması sağlanacaktır. Bu sebeple öğrenci etkileşimini arttırmak amacıyla vaka analizi yarışmaları
gibi etkinlikler yapılması hedeflenmiştir.
Adana Şube Tarafından yapılacak olan 13. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı ve II. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kongresine İstanbul Şube
MDK olarak aktif destek verilmesi (bildirilere destek, düzenleme, yürütme kurullarında görev alınması, kurultayın duyurulması) kararlaştırılmıştır.

HİDROLİK PNÖMATİK SİSTEMLER KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Hidrolik Pnömatik sektörünün sorunları, bu sektörde hizmet veren üyelerin belirlenmesi ve bu
alanda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve derneklerle birlikte çalışmalar yaparak mühendislik
mesleğinin sektörde ön plana çıkarılmasını sağlamaktır. Hidrolik Pnömatik Sistemler konusunda
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olmaktır.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
İlk kez geçen dönem kurulan komisyon, 6 toplan¬tı gerçekleştirmiş bulunmakla beraber, komisyon üyeleri komisyona bağlantılı toplantı ve
etkinliklerde bir araya gelmişlerdir. Hidrolik ve
Pnömatik kitaplarının revizyonu komisyon çalışmalarına üye verilmiştir. Pandemi döneminde
Vakum Teknolojisine Genel Bakış ve Mobil Valflerde Seçim Kriterleri konularında üyelerimiz tarafından webinarlar düzenlenmiştir. Akder Akışkan Gücü Derneği’ne iki kez ziyarette bulunulmuş

ve hem yeni genel sekretere başarılar dileyerek yapılabilecek işbirlikleri ve protokollerden
bahsedilmiş bir diğer ziyarette ise üyelere Akder imkanları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Gerçekleştirilmesi Planlanan Çalışmalar
Komisyon olarak Hidrolik Pnömatik alanındaki
teorik bilginin art¬tırılması için çalışmalar yapmak,
Hidrolik Pnömatik sektöründe belgelendirme
konusunda panel yapmak, Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi'ne bildiri sunmak, Makina Bülten’e
makale hazırlamak, Hidroliğin Temel Prensipleri
üzerine webinarlar/seminerler yapmak. Akışkan
gücü alanında kullanılan standartların belirlenmesi hedeflenmektedir. Hidrolik ve Pnömatik olan
üretici firmalara ziyaretler planlanmaktadır. Temel
Akışkan Gücü bilgisine sahip olanlar için Temel
Hidrolik Semboller ve Hidrolik Devre Diyagramlarını Okuma, Sızdırmazlık Elemanları ve Endüstriyel
Hidrolikte Lojik Teknoloji eğitimleri verilmesi hedeflenmektedir.
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ENERJİ KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Enerji Komisyonu Şube Yönetim
Kurulunca enerji ile ilgili düzenlenecek etkinliklere katkı sunulması
amacıyla oluşturulmuştur, enerji politikalarının geliştirilmesi, ülkemizin
enerji ile ilgili konu ve sorunlarını
inceleyerek görüş üretilmesi, enerji ile ilgili teknolojik ve yeni konular
hakkında çalışmalar yapılması ve bu
amaçlı çalışmalar neticesinde söyleşi, panel ve seminer gibi etkinlikler
düzenleyerek oda çalışmalarına katkı sağlamaktır.
Gerçekleştirilen Çalışmalar
ve Etkinlikler
Komisyonumuz, 34. Dönem çalışma programı içerisinde 08.12.2020
tarihine kadar 11 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 179
katılımcı sağlanmıştır. Ayrıca oluşturulmuş olan çalışma grupları da
belirli aralıklarla kendi gündemleri
içerisinde çeşitli toplantılar gerçekleştirmişlerdir.
27/04/2020 tarihinde komisyon
üyemiz Recep Özgür Koç un sunumu ile Güneş Enerji Sistemleri konulu webinar gerçekleştirilmiştir.
09/05/2020 tarihinde komisyon
üyemiz Muzaffer Başaran Euroelektrik ve Tesab (Türkiye Elektrik Sanayi
Birliği) hk komisyon üyelerine sunum yaptı.
04/06/2020 tarihinde komisyon
üyemiz Mustafa Tolay ın sunumu ile
Biyokütle'den Enerji Üretimi - Türkiye'nin Biyokütle Potansiyeli konulu
webinar gerçekleştirilmiştir.
06/06/2020 tarihinde komisyon
üyemiz Hatice Nüket Akıncı nın su-

numu ile Kazanlarda Baca Gazı Sıcaklığının ve Hava Fazlalık Katsayısı
ile ilişkisinin Enerji Verimliliği Yaklaşımı İle İncelenmesi konulu webinar
gerçekleştirilmiştir.
08/06/2020 tarihinde komisyon
üyemiz Muzaffer Başaran nın sunumu ile Kömür ve Kömür teknolojileri
konulu webinar gerçekleştirildi.
21/09/2020 tarihinde komisyon
başkanımız Azmi Bakdur Bakırköy
Temsilciliğe komisyon çalışmaları
hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
26/10/2020 tarihinde komisyon
üyelerimiz Ahmet Saim Paker ve Sedat Gündem Avcılar Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı
Azaltım Çalıştayı’nda ulaşıma yönelik
sunum gerçekleştirdi.
15/11/2020 tarihinde komisyon
üyelerimiz Ahmet Saim Paker ve
İdris Uçardağ Beşiktaş belediyesi
Apartman ve Site Yöneticileri Bilgilendirme Panelinde BEP Yönetmeliği, Merkezi Sistem Pay Ölçer ve Bina
Yalıtımı konulu sunum gerçekleştirdi.
Komisyon üyemiz Muzaffer Başaran bültende yayınlanmak üzere
Nükleer Santraller konulu yazı kaleme aldı.
Gerçekleştirilmesi
Planlanan Çalışmalar
Enerji verimliliği haftası kapsamında 7-8-9 Ocak tarihlerinde MMO-EMO birlikteliğinde etkinlikler gerçekleştirmek
Ölçme ve doğrulama kitabının hazırlanması
Biokütle, biogaz eğitim içeriği ve
notlarının hazırlanması

İMALAT TEKNOLOJİLERİ VE KAYNAK KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Talaşlı İmalat Teknolojileri ve Kaynak Komisyonu
amacı, imalat sanayisindeki gelişmeleri yakından
takip etmek, mesleki faaliyet konularında İstanbul Şube çalışmalarına destek sağlamak ve imalat
sanayi içerisinde şube yönetimine öneri ve çalışmalarına yön vermek, sektörün sorunları ile ilgili
olarak gerekli yayın, toplantı, seminer vb. organizasyonların yapılmasına destek olmak; Meslek

Odaları olarak mühendislerin daha yetkin hale gelmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
İmalat Teknolojileri Komisyonu dönem içerisinde 9 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara
toplam 103 kişi katılmıştır.
Komisyon üyeleri arasında çalışma konuları belirlenerek aşağıdaki gibi görev dağılımı yapılmıştır

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Odamız işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalarını kamu yararı temelinde, bu alanın doğru bir
şekilde düzenlenmesi doğrultusunda sürdürmektir.
Ülkemizde gerçekleşen işçi sağlığı ve iş sağlığı politikalarına yön vererek oluşturulan mevzuata katkı
sunmayı hedeflemektedir.
• Yasal mevzuatla ilgili araştırma yapılması
• İSİG eğitimleri konusunda belirli standartlar oluşturmak için çalışmalar yürütmek ve Şube ve temsilciliklerde yapılan eğitimlere katkı sağlamak
• Belediyeler, organize sanayi bölgeleri ve sanayi
siteleri ile ilgili çalışmalar yapmak
• Güncel gelişen acil durumlara müdahil olabilmek

• İSİG Kongresi'ne katkı sağlamak
• İSİG konularında broşür çalışmaları yapmak.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
Kazan ve Basınçlı Kaplar Komisyonu dönem içerisinde 5 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara
toplam 49 kişi katılmıştır.
Pandemi sürecinde komisyon üyelerimiz uzmanlık
alanlarında görüşlerini bildirdiler. Çevrimiçi söyleşi
ve panellerde katkılarını sundular.
Mayıs ayında yapılması planlanan “Salgın Hastalıkların (Covid) Çalışma Yaşamına Etkisi" konulu Yerel
Sempozyum hazırlık komitesi oluşturularak sempozyum hazırlıklarına başlanmıştır.

KALDIRMA İLETME MAKİNALARI KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Kaldırma ve iletme makinaları ile ilgili olarak gelişen teknolojiyi izlemek, üyelerimize tanıtmak, sektörün sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın, toplantı
vb. organizasyonların yapılmasına destek olmak. İş
makinalarının kullanımından sorumlu olan operatörlerin bilgi ve donanımlarını arttırmak, iş makinalarının güvenli çalıştırılması enerji ve zaman tasarrufu
açısından son derece önemli olduğundan operatör-

lerin eğitimi için verilecek olan belgelendirmeler ile
ilgili gerekli olan çalışmaları yapmak, yayınları hazırlamak.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
Kaldırma İletme Makinaları Komisyonu dönem
içerisinde 1 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 8 kişi katılmıştır.

KAMU ÇALIŞANLARI KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Komisyonumuz öncelikli olarak kamuda çalışan
mühendisler ile iletişim kurmak oda üyesi olan veya
olmayan kamuda çalışan mühendislere meslek
odasını anlatmak oda çalışmalarına katmak amacını taşımaktadır.
Kamuda çalışan mühendislerin yaşadığı sıkıntılar
hakkında bilgi toplamayı ve bu yaşanan sıkıntılar
hakkında kamuda çalışan meslektaşlarımızı bilgilendirmeyi yaşanan hak ihlalleri varsa Oda avukatımızdan bilgi alınması sağlanması amaçlarımız arasındadır

Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
Kaynak Komisyonu dönem içerisinde 5 toplantı
gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 32 kişi katılmıştır. Kamuda çalışan bütün üyelerimizin listesi
çıkarıldı. Maltepe Belediyesinde üye ziyareti yapıldı.
Gerçekleştirilmesi Planlanan Çalışmalar
Kamuda çalışan üyelerimiz ile ziyaretler yapılarak tanışmak ve oda çalışmalarını anlatmak. Ayrıca Anadolu yakası İSKİ tesislerinde pompalarla ilgili
teknik gezi ve yine Ömerli Barajı içinde teknik gezi
düzenlenmesi.
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KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
TErkek egemen sistemin ürettiği niteliklerle toplumsal kimlikleri
oluşturulan kadın ve erkek bireylerin, iş dünyasında karşılarına çıkan
"cinsiyetçi iş bölümü" anlayışına
göre, erkeklerin fiziki güç ve teknik
yatkınlık gerektiren işlere, kadınların
ise tekrarlanan, sabır gerektiren, incelikli ama inisiyatif gerektirmeyen
işlere yatkın olduğu var sayılmıştır.
Kadınların eğitim düzeyleri yükseldikçe, erkek egemen iş dünyasında daha fazla yer edinebilmelerine
rağmen, yüksek öğrenim gerektiren meslekler de cinsiyetçi iş bölümünden payına düşeni almaktadır.
Makina Mühendisliği de kuramsal
olarak kadınlara açık olmakla birlikte; şantiyelerde, fabrikalarda vb.
iş yerlerinde özellikle erkek işçileri
yöneterek çalışmayı gerektiren işlerde, "yetersiz" kalacakları, evlenip
çoluk çocuğa karışarak işi yarım
bırakacakları, ev ve iş hayatını bir
arada yürütmeye çalışırken işi ihmal
edebilecekleri gibi erkekler için söz
konusu edilmeyen gerekçelerle kadınlara vize uygulanan bir meslektir.
Kadın mühendisler, adeta gizli bir iş
bölümü ile ofis içlerinde ifa edilebilecek, dikey hiyerarşide çok yükseklerde yer almayan işlere itilmektedirler.
Daha iş arama sürecinde çoğu
iş ilanına salt cinsiyeti nedeniyle
başvuru yapması engellenen kadın
mühendisler, erkek meslektaşlarından dolayısıyla mesleğin kendi
sorunlarından ayrı, cinsiyetçi değerlerin kaynaklık ettiği özgül sorunlar yaşamaktadırlar. Öğrencilik,
iş arama, uzmanlık alanı seçimi,
vasfa uygun istihdam, ücretlendirme, mesleki gelişim ve kariyer süreçlerinde erkek meslektaşlarından
farklı sorunlarla da karşılaşan kadın
mühendislerin, bu sorunların tespitinde ve çözümünde bir araya gelebilecekleri bir organa duydukları
ihtiyaç ortadadır. Mühendislik alanında yaşanan cinsel ayrımcılığın
somut biçimlerinin yaşayanların

ifade ve tanıklıkları ile aktarılmasının
iyi bir başlangıç olacağı inancındayız. Mühendislik alanında çalışan
kadınların, cinsiyet eksenli mesleki
sorunları ekseninde bir araya gelerek örgütlü bir şekilde yaşadıklarının politikasını yapmaları çözüm
için zorunludur.
Hem meslek grubu içerisinde
hem de Odamız üyeleri içerisinde sayısal olarak azınlık olan kadın
mühendislerin cinsiyetleri nedeniyle yaşadıkları özgül sorunların ortaya çıkarılması ve çözümüne yönelik
çalışmaları yürütmek üzere Kadın
Mühendisler Komisyonu'nda bir
araya geliyoruz.
Komisyon olarak bu temel işlevimizi yerine getirirken kadın mühendisler olarak tanışmak, kaynaşmak ve dayanışmak için sosyal
etkinlikler düzenlemeyi de planlamaktayız. Bu doğrultuda tüm kadın
üyelerimizi komisyon çalışmalarına
katmaya çalışıyoruz.
Gerçekleştirilen Çalışmalar
ve Etkinlikler
Kadın Mühendisler Komisyonu
dönem içerisinde 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 44 kişi katılmıştır.
“Korana Günlerinde Kadınlar Ve
Hukuksal Haklarımız” ve “Korona
Günlerinde Kadınlar Ve Şiddetten
Korunma Klavuzu” başlıklarıyla 2
farklı söyleşi zoom platformu üzerinden gerçekleştirildi.
Komisyon üyelerimizle birlikte
pandemi sürecinde zumba dersleri
gerçekleştirildi.
İstanbul Sözleşmesi maddelerinin
komisyon üyeleri tarafından okunarak videolaştırıldı ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı. 25 Ağustos
Salı günü komisyon üyeleri şubede
bir araya gelerek basın açıklaması
ve fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.
22 Kasım’da “Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliğine Genel Bakış” başlıklı bit
etkinlik gerçekleştirildi ve 30 kişi
katılım gösterdi.

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Kazan ve Basınçlı Kaplar Komisyonu'nun amacı,
güvenlik kuralları oluşturarak, muhtemel kaza risklerine karşı önlem almak, basınçlı kapların güvenli
bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmaktır. Kullanıcı, MMO ve basınçlı kap
ile kazan üretici firmaları arasındaki ilişkiyi geliştirmek. Sektörün sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın,
toplantı, seminer vb. organizasyonların yapılmasına
destek olmak; Meslek Odaları olarak mühendislerin
daha yetkin hale gelmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
Kazan ve Basınçlı Kaplar Komisyonu dönem içerisinde 8 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara
toplam 71 kişi katılmıştır.
Kazan ve basınçlı kaplar için önceden yapılan broşür komisyon üyelerince güncelleme yapılıyor.
Komisyon üyemiz Muammer Akgün tarafından
TESKON 2021 için Endüstriyel Bacalarda Titreşim
Kontrolü konulu bildiri özeti gönderildi
Kazan ve Basınçlı Kaplar Komisyonu olarak 2020
Yılında yayınlanması planlanan Buhar Kazanı kitap
çalışması devam etmektedir.
Komisyon üyeleri tarafından, Oda üyelerimize yö-

nelik aşağıda konuları tanımlanan Webinar eğitimler
verildi.
"İçten Basınca Maruz Kompozit Veya Çelik İmalatlı
Kazanın Ansys Sonlu Elemanlar Modeli İle Tasarımı"
(Cemil Koyunoğlu)
“Kazanlarda Enerji Verimliliği Değerlendirmelerinde Baca Gazı Sıcaklığının Hava Fazlalık Katsayısı İle
İlişkili Enerji Verimliliği Yaklaşımı İle İnceleme” (Hatice Nükhet Akıncı)
“Madeni Yağların Ticari Kullanımı, Katkı Maddeleri,
Test metotlar (Cemil Koyunoğlu)
“Endüstriyel Bacalar” (Muammer AKGÜN)
Makina Bülten için komisyon üyesi Cemil Koyunoğlu tarafından
“Enerji Verimliliği Açısından Endüstriyel Reaktör
Dizayında Endüstri 4.0 Uygulamaları-3”
“Madeni Yağların Ticari Kullanımı, Katkı Maddeleri
Test metotları 4”
“Madeni Yağların Ticari Kullanımı, Katkı Maddeleri Test Metotları 5: Viskozite Hesaplamaları, Madeni
Yağlarda Kullanılan Katkı Maddeleri”
“Madeni Yağların Ticari Kullanımı, Katkı Maddeleri
Test Metotları 3: Kalite Kontrol Ve Sınıflandırma Metodolojileri, Geri Kazanma İşlemi, Katkıların Üretimi”
“Endüstriyel Bacalar” konulu makale Muammer
Akgün tarafından hazırlanmıştır.

KOBİ KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
KOBİ’ler ile Odamızın iletişimini sağlamak ve KOBİ’lerin sorunlarına yönelik çalışmalar yap¬mak,
Oda üyesi mühendisleri modern yönetim tek¬nikleri ile donatmak, Genç mühendislere yapabilecekleri yatırımlar konusunda yol göstermek.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
Kobi Komisyonu dönem içerisinde 5 toplantı
gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 30 kişi
katılmıştır.
KOBİ Komisyonu Ümraniye ve Beylikdüzü Tem-

silcilik’le çalışmalarını ortaklaştırıp, bu temsilciliklerdeki KOBİ faaliyeti yürüten üyelerle birlikte
toplantı alıp geliştirici etkinlikler üzerine görüş ve
önerileri almıştır. Yapılan toplantılar sonucu 24
Aralık 2020 tarihinde Komisyon Başkanı Feza Savaş tarafından “Kobilere Mühendis Bakışı” adlı bir
etkinlik planlamıştır. Etkinlik KOBİ olan/olmak isteyen üyelerle KOBİ’lere ilişkin bir eğitim vermeyi
amaçlamaktadır. Ayrıca KOBİ ÜYE ANKETİ gerçekleştirmiş olan komisyon bu anket sonuçlarına göre
KOBİ’lerin yaşadığı sorunları tek tek işleyecek ve
bunlar için çalışmalar yürütecektir.
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KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Şubemizin bugüne kadar ürettiği kısa, orta ve uzun vadeli politikaların geliştirilmesi, kentimizin ve
ülkemizin ilgili konu ve sorunlarını
inceleyerek görüş üretilmesi; başta
meslektaşlar olmak üzere kamuoyuna taşınması ve bu amaçla etkinlikler düzenlenmesi, bu politikaların
bilimsel altyapısının güçlendirilmesi
için çalışmalar yapılması, konuyla ilgili birikim ve donanımın kolay
ulaşılabilir hale getirilmesini kapsar.
Komisyon; kentiçi ulaşım (kara,
deniz ve hava) kentiçi yasa ve yönetmelikteki sorunların tespiti, çevre kirliliği, üretim/tüketimdeki gelişmeler vb. üye ve toplumun bilgisine
sunulması, konu ile ilgili yayın, toplantı ve panellerin düzenlenmesi,
ülkemizde yapılan her türlü etkinliğin izlenmesi ve üyenin bilgilendirilmesi çalışmalarını yürütmektedir.
Gerçekleştirilen Çalışmalar
ve Etkinlikler
Kentleşme ve Yerel Yönetimler
Komisyonu dönem içerisinde 6
toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 60 kişi katılmıştır.
Kentleşme ve Yerel Yönetimler
Komisyonu olarak Şube Yönetim
Kurulu ilgili yönetmelik maddesi
kapsamında komisyon üyelerimizin
ve temsilcilikler üzerinden belirlenecek 39 ilçede faaliyet gösteren
kent konseylerinde delegelerimiz
olarak bulunmasına yönelik başvurunun gönderilmesi gerçekleştirildi.
Kentleşme ve Yerel Yönetimler
Komisyonu’ndan Tülay Bursalıoğlu
tarafından taşıtların acil durumlarda
(itfaiye, ambulans vb. araçların geçişleri esnasında) nasıl davranması
gerektiği, trafikteki öncelikleri, yönetmeliğe uygunluk durumu, Türkiye ve diğer ülkelerdeki uygulamalar
incelenerek, sürücülerin konu ilgili
bilinç düzeyini arttıracak görseller
ve animasyonlarla desteklenen bir
rapor oluşturuldu.
Kentleşme ve Yerel Yönetimler
Komisyonu olarak Esenyurt Kent

Konseyi ile görüşme gerçekleştirildi
ve ortak çalışma önerisi sunuldu.
Geçmiş dönem MMO İstanbul
Şube Başkanı ve İBB Ulaşım Genel
Müdürlüğü yapmış Engin Algül ile
görüşme gerçekleştirildi. Ulaşım ile
ilgili çalışmalarının komisyon üyelerimizle paylaşılmasının ardından
ulaşım sorunları ve çözüm önerilerini içeren raporların incelenmesi, güncellenmesi, gerekirse Engin
Algül'den destek alınarak genişletilmesi için çalışma grubu oluşturuldu. Hazırlanacak olan rapor için
oluşturulacak çalışma grubunda
Sultan Arslan, Mustafa Ertürk bulunmasına karar verildi. Mevcut çalışma devam etmektedir.
Engellilere şehir hayatı içerisinde
zorluk yaratan fiziki koşulların ve
sorunların tespit edilerek mesleğimizin üretebileceği çözüm önerilerini belirlemek ve rapor oluşturulması konusunda komisyon üyemiz
Ahmet Burçin Özensel görev almış
olup çalışmaya devam etmektedir.
Kent Konseyleri temsilcisi olan
üyelerimizin Kentleşme ve Yerel
Yönetimler komisyonunun doğal
üyesi olması ve toplantı çağrılarının
yapılmasına karar verildi.
Devlet politikası olarak gerçekleştirilen, kent hafızasını yok etmek üzerine kurulu olan mahalle,
sokak park alanlarının isimlerinin
değiştirilmesinin yaratmış olduğu
olumsuzlar üzerine eleştirilerimizi ifade eden bir makale komisyon
üyemiz Tülay Bursalıoğlu tarafından
hazırlandı ve komisyon üyeleri ile
paylaşıldı, yapılan bu kapsamlı çalışmanın anlamlı kılınması ve değer
kazanması adına 2021 yılında gerçekleştirilecek Kent Sempozyumu’nda sunulması ve yine bu çalışmanın kent konseyleri gündemine
temsilcilerimiz tarafından taşınmasına karar verildi.
Komisyon üyemiz Tülay Buralıoğlu tarafından hazırlanan “İstanbul
Yağmur Suları, Atık Sular, Dereler,
Su Yönetimine Genel Bakış” çalışması Basın Yayın Birimi ile paylaşıldı.

LPG/CNG KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Odamız LPG/CNG/LNG konusunda eğitim ve
teknik hizmet çalışmaları yürütmektedir. Komisyon, Şube Yönetim Kurulunca bu çalışmalara katkı
sunması, araçların yakıt dönüşümü sırasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulması gibi amaçlarla, yakıt dönüşümü ve gaz dağıtım firmalarından,
kamu kurum ve kuruluşlarından uzman üyelerimizin katılımı ile oluşturulmuştur.
Komisyonun hedefleri; LPG/CNG/LNG’nin araçlarda kullanımı ile ilgili üreticiden son kullanıcıya
kadar kamu can ve mal güvenliğini sağlamak için
teknik çalışmalar yapmak, sorunların çözümü için
görüş belirtmek, gelişen teknolojiyi takip ederek
sektörün gelişimi için çalışmalar üretmek ve Oda
çalışmalarına katkı sunmaktır.

Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
LPG/CNG Komisyonu dönem içerisinde 3 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 26
kişi katılmıştır.
Gerçekleştirilmesi Planlanan Çalışmalar
LPG’li araçların montajı ve denetimi konusunda gerçekleşen mevzuat değişimleri sonrası günümüze kadar olan dönemin değerlendirilmesi,
araçlardaki sızdırmazlık denetimleri konusunda
mevcut durumu anlatan içerik çalışması, araçlardaki sızdırmazlık denetimlerinin tarihçesini anlatan içerik çalışması yapılması, LPG, CNG ve LNG
tanıtıcı ve bilgilendirici içerik çalışması yapılması.

MAKİNA İMALATI VE CE KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Makine İmalatı ve CE İşaretleme Komisyonu'nun
amacı, CE işareti ile ilgili yaşanan sıkıntıları ele almak, CE işaretlemenin yaygınlaşmasını sağlamak
ve geliştirilmesine katkı sunmaktır. MMO, CE işaretleme ve bu konuda danışmanlık yapan firmalar
arasındaki ilişkiyi geliştirmek. Sektörün sorunları ile
ilgili olarak gerekli yayın, toplantı, seminer vb. organizasyonların yapılmasına destek olmak; Meslek
Odaları olarak mühendislerin daha yetkin hale gelmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
Makina İmalatı ve CE Komisyonu dönem içerisinde 8 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara
toplam 40 kişi katılmıştır.
CE İşaretlemesi ile ilgili eğitim sunumu oluşturuldu.
Risk değerlendirmesi üzerine çalışmalar devam
ediyor.
CE belgelendirme personeli yeterlilik şartları belirlenmesi çalışmaları devam ediyor.
CE’li makinelerin karekod ile işaretlenmesi ile ilgili yazı hazırlığı devam ediyor.

MEKANİK TESİSAT KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Mekanik Tesisat alanında çalışan üyelerimizin
sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri oluşturmak, gelişen teknolojiyi ve yasal mevzuatı izleyerek üye ve toplumu bilgilendirmek, bunun için
yayın, toplantı ve bilimsel etkinlikler düzenlemek,
yapı standartlarının (yapı kodları) oluşması ve hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
Mekanik Tesisat Komisyonu dönem içerisinde 13
toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam

160 kişi katılmıştır.
• Şişli Temsilcilik tarafından 15 Ekim’de yapılan
Apartman ve Site Yöneticileri Panel’ine komisyonumuz mekanik tesisat, sıhhi tesisat ve doğalgaz
başlıklarında sunum yapmışlardır.
• Komisyon başkanımız Cevat İşlik sunumu ile 8
Nisan 2020 tarihin de Sıcak Su Sistemlerinde Otomasyon konulu webinar yapılmıştır.
• Komisyonumuz 2020 yılında aşağıda ki konularda çalışma grupları oluşturmuş ve görev dağılımı yapmıştır.
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MEKATRONİK MÜH. MESLEK DALI KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Mekatronik Meslek Dalı Komisyonunun kuruluş amacı; Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş
meslektaşlarımızın haklarını savunmak, mesleki tanıtımdaki yanlış algıyı
düzeltmek, yeni imza yetkileri elde etmek, eğitim olanaklarını geliştirmek, iş
olanaklarını daha etkin hale getirmek
vb. amaçlar doğrultusunda hareket
etmek amacıyla mekatronik mühendisleri meslek dalı komisyonu kurulmuştur.
Gerçekleştirilen Çalışmalar
ve Etkinlikler
Mekatronik Mühendisleri Meslek Dalı
Komisyonu dönem içerisinde 11 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara
toplam 146 kişi katılmıştır.
Mekatronik Mühendislerinin büyük
problemlerinden biri haline gelen imza
yetkileri üzerine bir çalışa yapıldı. 2017
yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında geri alınan Asansör Avan Proje imza yetkisinin geri alınması için bir
yazı hazırlandı ve bakanlığa gönderildi.
Bunun sonucunda Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı üç kurumdan konu ile ilgili
görüş istedi ve olumlu alınan görüşler
neticesinde imza yetkisinin en kısa zamanda tekrar geri verileceğini belirtti.
İkinci bir çalışma olarak Mekatronik
Mühendisliğinin tanımı ile ilgili komisyon üyelerimizin büyük bir çaba sarf
ederek hazırlamış olduğu bir tanıtım
yazısı düzenledik ve Makina Bülten’e
yazı olarak sunduk.
Eğitim alanında odamız bünyesinde
çeşitli Mekatronik Mühendislerinin gelişimi açısından önemli bulduğumuz
konular hakkında çeşitli ücretsiz seminerler düzenledik ve bunu tüm üyelerimize duyurduk.
Mekatronik Mühendisliğinin tanımı,
iş alanları ve faaliyetlerini daha görünür bir düzleme getirilmesi için çeşitli
çalışmalar yapılması makina 120 için
video, makina bülten için bir yazı çalışmaları yapıldı.
Her ay düzenli bir şekilde yayınlanan
Makina Bülten için komisyon üyelerimiz güncel alandaki teknolojik ge-

lişmeler hakkında yazılar hazırlayarak
Bülten’e bir yazı şeklinde aktarıldı.
Pandemi sürecinde asansörlerdeki
hijyen problemi ile alakalı Asansörlerde Ultraviyole Işık kullanımı ile ilgili
Asansör Komisyonu ve Makina Mühendisler Odası İstanbul Şube Asansör
Birimi ile ortak bir çalışma hazırlanarak
bir makale yayınlandı.
Pandemi sürecinde Çarşamba veya
Cumartesi günleri mekatronik mühendisi yeni üye ve işsiz üyelerimizin
sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışan
üyelerimiz ile buluştuğu bir çalışma
yaparak bilgi ve deneyim aktarımı sağlandı.
Tuzla’da bulunan Suat Sezai Gürü
Uygulama Merkezinde Mekatronik
Mühendislerine özel tasarlanmış bir
laboratuvar kurulması konusunda çalışmalar yapıldı.
Mekatronik Mühendisliği bölümünün tercih oranı, ders içerikleri ve alınan eğitimlerin yeterlilik oranına dahil
bir veri çalışması yapıldı ve makine en
kısa sürede Makine Bülten’e yazı halinde gönderilmesine yönelik çalışmalar
yapıldı.
Öğrenci üyelerimiz için staj ve yeri ve
proje konuları hakkında bir çalışma yaparak ilerleyen dönemlerde pandemi
süreci sonra erdiğinde üniversitelerde
buluşmalar ayarlanmasına ve üniversitelerde robotik günler düzenlenmesi
ile ilgili çalışmalar yapıldı.
Yeni alanlarda imza yetkilerinin oluşturulması ile alakalı İş ekipmanlarının
kontrolünü Mekatronik Mühendislerinin de yapabilmesi için yönetmeliğe
eklenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
Türkiye’deki üniversitelerin Mekatronik Mühendisliği bölüm başkanları ile
ortak toplantılar düzenlendi ve düzenlenmeye devam edilmekte, güncelde
yaşanan mekatronik mühendislerinin
problemleri hakkında çalışmalar yapılmaktadır.
Mayıs ayından sonra kamu çalışanları, özel sektör çalışanları, üniversitelerin bölüm başkanlarının da yer aldığı
bir çalıştay yapılması için ön hazırlıklara başlandı.

MOTORLU ARAÇLAR KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Komisyonumuz, MMO ve araç projesi yapan
SMM’ler arasındaki ilişkiyi geliştirmek,
Trafik kazalarının önlenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak,
Sektörün sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın,
toplantı vb. çalışmaların yapılmasına destek olmak,
Motorlu araçlarla ilgili kongre, sempozyum, söyleşi vb. etkinliklere katılım sağlamak ve etkinlikler
düzenlemek,
Motorlu araçlarla ilgili mühendislere ve sektör
çalışanlarına yönelik teorik eğitimler, uygulamalı
eğitimler ve webinar’lar düzenlemek,
Mühendislerin daha yetkin hale gelmesini sağlamak için gerekli eğitim içerikleri ve sistemlerini
geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
Motorlu Araçlar Komisyonu dönem içerisinde 5
toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam
59 kişi katılmıştır.
Motorlu Araçlar Komisyonu İETT ile imzalanan

protokol kapsamında, ilk fazda dört adet garajda
bakım onarım faaliyetlerinin denetlenmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.
Muhtelif tarihlerde şubemize gelen bilirkişilik talepleri komisyonumuza aktarılmış, uygun görülmesi halinde kontroller gerçekleştirilerek bilirkişilik raporları ilgili taraflara sunulmuştur.
Şube Yürütme Kurulu'nun talebi doğrultusunda
çeşitli ŞYK toplantılarında gerek komisyon çalışmaları gerekse gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında (Filo Mühendisliği, İETT süreci vb.)
komisyon başkanı Alpay LÖK tarafından bilgilendirme sunumları yapılmıştır.
Motorlu Araçlar Komisyonu ve öğrenci komisyonu ile birlikte taşıt frenleri konulu bir webinar
gerçekleştirilmiştir.
Eğitim birimi ile birlikte IAAC eğitim kataloğunun değerlendirilmesi ve merkezi düzeyde eğitim
programı oluşturulması gündemiyle toplantılar
gerçekleştirilmiştir.
Komisyon üyesi Ahmet Kurtlutepe'nin sunumuyla Yeni Nesil Vites Kutuları konulu bir webinar
planlanmıştır.

PLASTİK MALZEMELER ve İŞLEME TEKNOLOJİLERİ KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Komisyonun amacı; plastik sektörünün sorunları, plastik sektöründe hizmet veren üyelerin belirlenmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kurum,
kuruluş ve derneklerle birlikte çalışmalar yaparak
mühendislik ilminin sektörde ön plana çıkarılmasını sağlamaktır.
Bu amaçla kurulan komisyonumuz kalkınan Tür-

kiye özlemi içerisinde sektör kuruluşları ile birlikte
ve bilimsel tarafsızlık içerisinde çalışmalarını yapacaktır.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
Plastik malzeme ve işleme teknolojileri Komisyonu dönem içerisinde 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 20 kişi katılmıştır.

SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Serbest Müşavirlik Mühendislik hizmeti veren
mühendislerle MMO arasında köprü oluşturma,
SMM’lerin ortak sorunlarına çözüm bulma amacıyla çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. SMM’lerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, meslek mensuplarının
haklarını korumayı hedeflemektedir.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
SMM Komisyonu olarak 2020 yılında;
2 Nisan 2020 tarihinde 17 Mekanik SMM üye-

mizin katılımı ile toplantı yapılmış ve üye önerileri
alınmıştır.
9 Nisan 2020 tarihinde 10 Asansör SMM üyemizin katılımı ile toplantı yapılmış ve öneriler alınmıştır.
16 Nisan 2020 tarihinde 6 Mekanik SMM üyemizin katılımı ile toplantı yapılmış ve öneriler alınmıştır.
2021 yılında da SMM üye toplantılarımız devam
edecektir.
Komisyon üyemiz Melih Meriç, ASHARE standartları konusunda çalışma yapmaktadır.
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SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Kültürel ve sanatsal faaliyetleri üyelere ulaştırmak,
Kültürel ve sanatsal faaliyet yürüten
üyelere ulaşmak,
Üyeler ile birlikte sanatsal faaliyetlere
katılıp beşeri bağları kuvvetlendirmek,
Sosyal ve kültürel faaliyet alanında
üyelerin ilgi alanlarına yönelik üretim
yapılmasını sağlamak.
Gerçekleştirilen Çalışmalar
ve Etkinlikler
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu dönem içerisinde 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam
29 kişi katılmıştır.

Satranç Turnuvası düzenleyen komisyon binlerce üyeyle iletişime geçmiştir, ödülleri dereceye giren üyelere ulaştırılmıştır. 19 Mayıs ve 29 Ekim
etkinliklerini üstlenici komisyon özel
günlerle ilgili çalışmalar yapmaktadır.
Fotoğrafçılık eğitimi 1 saatlik online
eğitim olarak düzenlenmiştir. Tiyatroda perde arkası etkinliğini Şişli Temsilcilik ile birlikte yürüten komisyon ayrıca aynı temsilcilikle Stand-up gösterisi
etkinliği de gerçekleştirmiştir. 8 Kasım
maratonu ile ilgili çalışma yapmak için
toplantılarda öneriler geliştirmiştir ve
önümüzdeki dönem için koşu maratonunun üstleniliciğini yapmaya karar
vermiştir.

ÜCRETLİ İŞSİZ MÜHENDİSLER KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Ücretli ve işsiz mühendislerin sorunlarına ilişkin tespitler yapmak, önerilerde bulunmak, raporlar hazırlamak,
konu ile ilgili etkinlikler yapmak.
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Gerçekleştirilen Çalışmalar
ve Etkinlikler
Ücretli İşsiz Mühendisler Komisyonu
dönem içerisinde 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 17
kişi katılmıştır.
Emek Mücadelesinde Kıdem Tazminatı isimli söyleşimiz 24 Ekim 2020
tarihinde konuşmacı Avukat Doktor

Murat Özveri eşliğinde aşağıdaki konu
başlıkları ile online olarak gerçekleştirilmiştir. 64 kişi katılım sağlamıştır.
• Kıdem tazminatının tarihsel süreci
• Ülkemizde ve Dünyada Kıdem Tazminatı mücadelesi
• Kıdem Tazminatında Mevcut Durum ve Haklarımız
• Kıdem Tazminatı Fonu ile Ne Yapılmak İsteniyor?
• Kıdem Tazminatı Konusunda
Emekçilerin Talepleri
• Mühendisler, Mimarlar ve Şehir
Plancıları Özelinde Durum Değerlendirmesi

UÇAK-HAVACILIK-UZAY MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
MMO Meslek Dalı Ana Komisyonları ve Meslek Dalı
Komisyonlarının Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği

uyarılınca kurulan UHUM MDK Komisyonu, kuruluş
ilkeleri ve amaçları çerçevesinde, önerilen görevler
çerçevesinde çalışma yürütür.

YAPI DENETİM KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Komisyonumuz, yapı denetim mesleğindeki meslektaşların yapı denetim alanındaki sorunlarını belirlemek ve çözüm üretmek, Y.D.K. ve eklerine hâkim
olunarak, yapı denetim sektöründe çalışan üyelerimize dolaylı yasal destek sağlamak, Yapı Denetim
Yasası ve eklerinde kamu ve üyelerimiz aleyhine hususları tespit ederek Şube Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesini sağlamak, çözümünde Oda organlarına yardımcı olmak, yapı denetimle ilgili kanun, tüzük
ve yönetmeliklerin değerlendirilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması; yapı denetim sektörünün sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın, toplantı vb. orga-

nizasyonların yapılmasına destek olunması; Meslek
Odaları olarak mühendislerin daha yetkin hale gelmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
Yapı Denetim Komisyonu dönem içerisinde 2 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 19 kişi
katılmıştır.
Gerçekleştirilmesi Planlanan Çalışmalar
Yapı denetim el kitapçığı oluşturmak
Oluşturulan maddeler için görev dağılımı.

YANGIN GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
Komisyonun Amacı
Üyelerimizin yangın söndürme ve yangından korunum konularında mevcut bilgi düzeyini yükseltmek,
ülkemizde mevcut ve taslak aşamasında bulunan
yönetmelik ve standartların düzeltilmesi ve oluşturulmasına katkıda bulunmak ile yapılacak kitap çalışmalarıyla halkımızın yangın konusunda bilinçlendirmesini sağlamaktır.
Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Etkinlikler
Yangın Güvenliği Komisyonu dönem içerisinde 1
toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara toplam 18

kişi katılmıştır.
Gerçekleştirilmesi Planlanan Çalışmalar
Yangın Yönetmeliğinin irdelenmesi ve düzenlenmesi konusunda görüş oluşturmak,
Oda yayınlarında (Tesisat Müh., Mühendis Makina
vb.) yangın söndürme sistemleri ile ilgili uygulamaya yönelik teknik yazıların komisyon adına yayınlanması,
MİEM, Uygulamalı Eğitim ve Seminerler konusunda eğitim içerikleri oluşturmak
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Şube çalışma raporu
Temsilcilikler!
Pandemi sürecinde birlikte üretme, birlikte karar verme, birlikte yönetme geleneğimizi olağandışı bir dönemde de sürdürme gerekliliğini yerine getirmeye
yönelik birçok çalışma yaptık. Temsilcilik Yürütme Kurullarının oluşturulmasından komisyonlarımızın kurulup toplantılar yapmaya başlamalarına doğru çalışmalarımız devam etti. Online olarak OYK-ŞYK toplantıları, başkanlar, sekreterler-müdürler toplantıları yapıldı. Günlük işleyişi aksatmadık, gerekli temasları
ve çalışmaları bütün örgüt olarak sürdürdük, salgın sürecinde alınması gereken
önlemlere ilişkin eğitimler düzenledik.
Şube Yönetim Kurulu ve 8 Temsilcilik Yürütme Kurulumuz, kuruldukları günden
bugüne kadar düzenli olarak toplantılar yaparak faaliyetlerine devam etmektedir.

BAKIRKÖY TEMSİLCİLİK
Cemal Bolat
Fatih Aydınlı
Onur Bayrak
Irmak Bargit
Candoğan Olgun
Ali Kaan Uzunsoy
Gökhan Ekinci
Burak Varol
Sait Karakuş
Dilara Kılıckıran

Yürütme Kurulu Başkanı
Yürütme Kurulu Sekreteri
Yürütme Kurulu Saymanı
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi

Sosyal Çevrimiçi Etkinlikler
• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Yayını / 29 Ekim 2020 / Can Güneş, Barış
İnce, Ayşenur Arslan, Candan Badem, Zülfü Livaneli, Birgün Gazetesi / Bakırköy Temsilcilik, MMO İstanbul Şube Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu
/ 195 kişi
• Tarikatlar ve Cemaatler Üçgeninde Türkiye / 11 Kasım Çarşamba / Barış Terkoğlu / 120 kişi
• Kendi İşimi Nasıl Kurarım? / 28 Ekim Çarşamba / Dr. Engin Ergüden / 124
kişi
• İşe Alım ve Mülakat Teknikleri / 9 Ekim 2020 / Ceyda Arıcan / 116 kişi
• Covid-19 Önlemleri Ve Çalışmaktan Kaçınma Hakkı / 25 Nisan 2020 / Bülent Öntaş, Zühtü Şahin, Aykut Aktaş, Tevfik Tuna, Ertuğrul Bilir / Bakırköy
Temsilcilik, MMO İstanbul Şube Mühendis Emeği Çalışmaları ve Araştırmaları
Merkezi / 70 kişi
• Covid-19’un İş Kazası ve Meslek Hastalığı Açısından Değerlendirilmesi / 2
Mayıs 2020 / Ertuğrul Bilir, Onur Deniz, Mehmet Ümit Erdem, Gökhan Turan
/ Bakırköy Temsilcilik, MMO İstanbul Şube Mühendis Emeği Çalışmaları ve
Araştırmaları Merkezi, MMO İstanbul Şube İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu / 50 kişi

Sosyal Çevrimiçi Etkinlikler
• Metroloji Ve Kalibrasyon Bilgilendirme Semineri
/ 7 Mayıs 2020 / Mak. Yük. Müh. Berkay Eriş / 79
üye
• Asansörlerde Risk Analizi / 16 Haziran 2020 / Zafer Güneş / 128 üye
• Covid-19 Sonrası İktisadi Koşullar ve Dijitalleşen
Ekonomi / 11 Haziran 2020 / Oğuz Demir / 32 üye
• Büyük Veri Analitiğinin Meslek Alanlarına Etkileri
/ 12 Haziran 2020 / Doç. Dr. Şadi Evren Şeker / 49
kişi
• Endüstriyel Araç (Forklift, Transpalet vb.) Periyodik Kontrolleri / 25 Haziran 2020 / Fatih Aydınlı /
57 kişi
• TRIA – Yapay Zeka Giriş Semineri / 3 Temmuz
2020 / Ömer Yüksek / 44 kişi
• Kaynaklı İmalatta Maliyet Azaltma Yöntemleri /
23 Temmuz 2020 / Dr. Ersan Gönül / 24 kişi
• ISO 5817 Kaynak Hataları Ve Değerlendirilmesi /
25 Ekim 2020 / İlker Ergün / Bakırköy Temsilcilik,
MMO İstanbul Şube Kaynak Komisyonu / 71 kişi
• ISO 2553 Kaynak Sembolleri / 27 Kasım 2020 /
İlker Ergün / 96 kişi

Sosyal Etkinlikler
• Üyelerle Kahvaltı Etkinliği / 1 Mart 2020 / 15 kişi
• Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyelerinin Buluşması
/ 7 Ekim 2020 / Baruthane Millet Bahçesi’nde fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak / 12 kişi
• Temsilcilik Online Toplantısına Oda Duayenlerinin Katılması: Temsilcilik toplantısına her hafta bir
oda duayeni davet edildi. İbrahim Mete Tütüncü,
Yavuz Bayülken, İlter Çelik, Tevfik Peker ve Battal
Kılıç ile hem mesleğe hem de hayata dair sohbet
edildi.
• Temsilciliklerin Komisyonlar İle Buluşması: Enerji Komisyonu başkanı Azmi Badur ve Sami Paker,
İSİG komisyonu başkanı Münür Aydın, Mekatronik Meslek Dalı Komisyonu Başkanı Hakan Adem
Doğan katıldı, Kazan ve Basınçlı Kaplar Komisyon
başkanını Muammer Akgün temsilcilik toplantımıza katıldı.
• Bakırköy Kent Savunması Başkanı İle Toplantı:
Bakırköy Mimarlar Odası Başkanı ve Bakırköy Kent
Savunması Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, 30 Kasım
2020 tarihinde Temsilcilik toplantımıza katıldı.
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BAŞAKŞEHİR TEMSİLCİLİK
Nizamettin Çolak
Eren Öksüz
Fehmi Gölçar
Hakkı Akyol
Didem Öztürk
Beyhan Şahin
Deniz Demir
Hüdayi Şahin
Şükrü Süslü
Mete Gezenoğlu
Vefa Tokmak
Botan Özgür
Samet Turan
Uğur Avci

Yürütme Kurulu Başkanı
Yürütme Kurulu Sekreteri
Yürütme Kurulu Saymanı
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi

• Temsilcilik Yürütme Kurulu toplantı sayısı: 25
Çarşamba Buluşması / 16 Temmuz 2020 / 6 kişi

TUZLA TEMSİLCİLİK
Ekrem Kılıçdere
Ali Paçal
Volkan Ateş
Uğur Alkan
Erdal Dilmen
Tahir Yıldız
Uğur Mitil

Yürütme Kurulu Başkanı
Yürütme Kurulu Sekreteri
Yürütme Kurulu Saymanı
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi

• Temsilcilik Yürütme Kurulu toplantı sayısı: 21
Webinarlar
• Kaynaklı İmalatlar için Tahribatsız Muayene ve Tahribatsız Muayene Metotları / 29 Nisan 2020 / Dr. Ersan Gönül / 209 kişi
• Teknik Resim Okuma ve Anlama / 16 Mayıs 2020 / Hamit Arslan / 348 kişi
• Doğrusal Hareket Teknolojileri / 23 Aralık 2020 / Kaya Güneş, Mesut Önder
/ planlanan etkinlik
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KADIKÖY TEMSİLCİLİK
Tülay Bursalıoğlu
Görkem Kızıltan Ustalı
Mahir Tan
Osman Kültigin Biber
Tayfun Karaca
Necdet Canbulat
Bilal Erdoğan
İpek Eyrisakal
Başar Hamami
Hürriyet Ersoysal
Murat Diren
Anıl Polat
Eren Kayaoğlu
Berk Dumanhan
Okan Şengül

Yürütme Kurulu Başkanı
Yürütme Kurulu Sekreteri
Yürütme Kurulu Saymanı
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi

Sosyal Çevrimiçi Etkinlikler
• Temsilcilik Yürütme Kurulu
toplantı sayısı: 28
• Emekli Üye Buluşması / 24
Nisan 2020
• Satış ve Pazarlamada
Dijitalleşme / 24 Haziran
2020 / Levent Taşkın / 62 kişi
• Kadıköy Barbaros Mahallesi
Muhtarı Üyemiz Keziban
Üreyil Ziyareti / 1 Ekim 2020
/ Tülay Bursalıoğlu, Görkem
Kızıltan Ustalı, Gizem Özçelik
• Maraton Koşusu Kampanyası
/ 29 Ekim 2020 / Göztepe
Özgürlük Parkı / 8 kişi
• Maraton Koşusu Kampanyası
/ 8 Kasım 2020 / Göztepe
Özgürlük Parkı / 12 kişi

KARTAL TEMSİLCİLİK
Güldehen Özakman
Ali İnan Ülgen
Serdar Turan
Sezgin Boyalı
Ercan Davulcu
Ceren Doğan
Görkem Sarıtaş
Gülizar Ezgi Aydın
Mehmet Özer
Erdem Dağdeviren
Anıl Solak
Rıdvan Koçak
Kemal Keskin
Onur Yiğit

Yürütme Kurulu Başkanı
Yürütme Kurulu Sekreteri
Yürütme Kurulu Saymanı
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi

• Temsilcilik Yürütme Kurulu toplantı sayısı: 27
• Online Zumba Etkinliği / 24 Nisan-12 Haziran (3
gün) / Anna Peçel / 220 kişi
• Covid Kapsamında Artan Patent Ve Markalar / 1
Haziran 2020 / Yudum Akkoca / 20 kişi
• CV Hazırlama ve İş Görüşmesine Hazırlık / 11
Eylül 2020 / Ceyda Arıcan / 96 kişi
• İşe Alım ve Mülakat Teknikleri / 9 Ekim 2020 /
Ceyda Arıcan / 113 kişi

• Pandemi Döneminde Aile İçi İletişim / Uzman
Psikolog Başak Çiftçioğlu Gülçe / 39 kişi
• Isı Pompası Teknolojileri ve Uygulamaları / 14
Mayıs 2020 / Ekin Utkan Gerek / 279 kişi
• Bireysel Isıtma Sistemlerinde Yeni Enerji Verimlilik
Direktifi Ve Uygulamaları / 22 Mayıs 2020 / Onur
Sarıkaya / 87 kişi
• Fotovoltaik Sistemler / 10 Haziran 2020 / Ekin
Utkan Gerek / 117 kişi
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ŞİŞLİ TEMSİLCİLİK
Antoinne Hanna
Serkan Sevat
Serdar Aydın
Akın Altunay
Mehmet Yiğit Özgenç
Okan Kargın
Ali Ekber Cömert
Doğukan Topgüloğlu
Hasan Hüseyin Kök
Sevim Ayhan
Furkan Göl
Enver Çekiç
Oğuzhan Dirlik
Tolunay Kalaycı
• Temsilcilik Yürütme Kurulu toplantı
sayısı: 27
• Online Satranç Turnuvası / 25-26
Mayıs 2020 / Şişli Temsilcilik, MMO
İstanbul Şube Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu / 197 kişi
• Apartman ve Site Yöneticileri Bilgilendirme Paneli / 15 Kasım 2020
/ Beşiktaş Belediyesi / 70 kişi / 687
görüntülenme
• Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü Söyleşisi / 27

Yürütme Kurulu Başkanı
Yürütme Kurulu Sekreteri
Yürütme Kurulu Saymanı
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Eylül 2020 / Cevahir Efe Akçelik, İlter
Çelik / 22 kişi
• GPS ve GD-T Kapsamında Boyutsal ve Geometrik Ölçme Kontrol / 27
Kasım 2020 / Ahmet Karabıyık / 10
kişi
• Tiyatroda Perde Arkası / 2 Aralık
2020 / Lale Gençtürk, Kamil Gençtürk / 30 kişi
• “Bir Acayip Meslek” Stand-Up Gösterisi / 6 Aralık 2020 / Serdar Sıralar /
1200 görüntülenme

ÜMRANİYE TEMSİLCİLİK
Erkan Özbakır
Ömer Usta
Hazal Alkan
Yavuz Karataş
Engin Çatak
Levent Yılmaz
Tuncer Demir
Mukaddes Yücel
İbrahim Ordo
Ecem Yılmaz
Ali Çelik
Melike Gülbahçe Kurular
• Temsilcilik Yürütme Kurulu toplantı
sayısı: 32
• Kadıköy-Ümraniye Temsilcilik Genel Üye Toplantısı ve Yeni Yıl Kokteyli
/ 15 Ocak 2020 / Ataşehir AVM Konferans Salonu / 120 üye
• Akademisyen Buluşması
Akademisyen Buluşması Toplantısı /
8 Temmuz 2020 22 üye
• İnsansız Araç Çözümleri / 4 Şubat
2020 / Mehmet Efe Tuzcu, Şahan
Adelli / 7 üye
• Sıhhı Tesisatta Lejyonella ile Mücadele Yöntemleri / 17 Temmuz 2020 /
Ceren Ercan / 68 üye
• Yapay Zeka Dijital Dönüşümün Neresinde? / 9 Eylül 2020 / Prof. Dr.
Lale Akarun / 90 üye

Yürütme Kurulu Başkanı
Yürütme Kurulu Sekreteri
Yürütme Kurulu Saymanı
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
• Ecodesign ErP 2009/125/EC Direktifi ve Pompa Sektörüne Yansımaları
& Frekans Kontrollü Ürünler Neden
Yaygınlaşıyor? / 1 Ekim 2020 / Mak.
Yük. Müh. Halil Kızılhan / 38 üye
• TSEN1245- NFPA20 Yangın Standartları, UL&FM Onayı Nedir? & Binaların Yangında Korunması Hakkında
Yönetmelik Hükümlerinin Muhataplara Yüklediği Yükümlülükler Nelerdir? / 8 Ekim 2020 / Mak. Yük. Müh.
Egemen Odaman / 63 üye
• KVKK Bilgilendirme Buluşması / 13
Kasım 2020 / Can Çiçek / 32 üye
• KOSGEB Destek Programları Hakkında Bilgilendirme / 19 Kasım 2020
/ Ceyhan Bahadır Karataş / 85 üye
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MMO İstanbul Şubesi ile İETT Arasında
Garaj Bakım ve Onarım Faaliyetlerinin
Denetimi Protokolü İmzalandı
12 Şubat 2020 tarihinde, MMO İstanbul Şubesi ile İstanbul Elektrik
Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) arasında “Garaj
Bakım ve Onarım Faaliyetlerinin Denetimi" protokolü imzalandı.
Protokol ile İETT faaliyet alanlarında yürütülen bakım ve onarım faaliyetlerinin ilgili teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığı Makina Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi Motorlu Araçlar Komisyonu tarafından denetlenmeye
başlandı.
2020 yılı içinde gerçekleştirilen denetim faaliyetleri ve türleri aşağıda yer
almaktadır.
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08

İlk Denetim
İlk Denetim
İlk Denetim
İlk Denetim
Takip Denetimi
Takip Denetimi
Takip Denetimi
Takip Denetimi

İETT Anadolu Garajı
İETT İkitelli Garajı
İETT Kurtköy Garajı
İETT Edirnekapı Garajı
İETT Anadolu Garajı
İETT İkitelli Garajı
İETT Kurtköy Garajı
İETT Edirnekapı Garajı

Mart 2020 (4 gün)
Haziran-Temmuz 2020 (3 gün)
Temmuz 2020 (3 gün)
Ağustos 2020 (3 gün)
Ağustos 2020 (1 gün)
Ağustos 2020 (1 gün)
Eylül 2020 (1 gün)
Eylül 2020 (1 gün)

Mart 2020’de başlayan denetim faaliyetleri, Covid-19 pandemisi sebebiyle
gecikmeli de olsa, Eylül 2020’de tamamlanmıştır. Garajların ilk denetimlerinde
toplam 121 uygunsuzluk tespit edilirken, takip denetimlerinde ise bu uygunsuzlukların giderilip giderilmediği denetlenmiştir.
Denetlenmemiş olan diğer 9 garajla birlikte tüm garajlardaki bakım ve onarım faaliyetlerinin yıllık periyodik denetimi için Odamız işbirliğine daima açıktır.

Emek Mücadelesinde
Kıdem Tazminatı - Söyleşi
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Emek Mücadelesinde Kıdem Tazminatı isimli söyleşimiz 24 Ekim 2020
tarihinde konuşmacı Avukat Doktor Murat Özveri eşliğinde aşağıdaki
konu başlıkları ile online olarak gerçekleştirilmiştir. 64 kişi katılım sağlamıştır.
• Kıdem tazminatının tarihsel süreci
• Ülkemizde ve Dünyada Kıdem Tazminatı mücadelesi
• Kıdem Tazminatında Mevcut Durum ve Haklarımız
• Kıdem Tazminatı Fonu ile Ne Yapılmak İsteniyor?
• Kıdem Tazminatı Konusunda Emekçilerin Talepleri
• Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Özelinde Durum Değerlendirmesi

Online Satranç Turnuvası
Şişli Temsilcilik ve Sosyal &
Kültürel Etkinlikler Komisyonu’ndan oluşan bir çalışma grubuyla 25-26 Mayıs tarihlerinde
planlanan etkinlik için profesyonel hizmet alındı. Satranç federasyonundan gelen iki hakemin
eşliğinde gerçekleşen turnuvaya 384 ön kayıt yapıldı; kayıt
yaptıran tüm üyelere nasıl katılacaklarına ve yarışacaklarına
dair açıklamalar detaylı bir mail/
SMS yoluyla bildirildi. Üyeler
turnuvadan önce ayrıca aranarak bilgileri teyit edildi. Turnuvadan gerçekleşmeden önceki
günlerde hem çalışma grubu
hem de federasyonun hakem-

leri ile toplantı yapılarak deneme maçları yapıldı. Olası bütün
aksilikler tespit edilerek turnuva
günü sorun yaşanmaması için
tüm detaylar dikkatle incelendi. Turnuvaya toplam 197 üye
katıldı. İki gün boyunca devam
etmesi planlanan turnuvada eşleşmeler-galibiyet/mağlubiyet
durumları hakemler tarafından
takip edildi. Oyunlar bir günde
tamamlanarak 25 Mayıs günü ilk
8’e giren yarışmacılar belli oldu.
Dereceye giren üyeler aranarak
tebrik edildi ve turnuvadan önce
belirlenen hediyeler (satranç takımı ve üç eğitimin ücretsiz verilmesi) kendilerine ulaştırıldı.

Etkinlikten sorumlu çalışma
grubu üyeleri: Tufan Özyıldız,
Tevfik Uzunhasanoğlu, Mehmet
Gürcan Erdinç, Elif Soyvural,
Özgür Aksu, Aydın Güçkırkan,
Aydan Adanır, Berfin Baytemur

Maraton
Bu yıl 42.si düzenlenen İstanbul Maratonu’nda, tüm üyelerimizi
eş zamanlı olarak kendi diledikleri parkurda, kendi diledikleri mesafede koşmaya, yürümeye çağırmıştık. Maraton gününde, yönetim
kurulumuz, yürütme kurullarımız ve üyelerimizle birlikte koşumuzu
tamamladık.
Dayanışma kampanyamızda ayrıca, aidat yükümlülüklerini yerine
getiren her üyemiz adına, sağlık emekçilerimizle dayanışma için 3
adet siperlik gönderdik.
Maraton gününde #DayanışmayaKoşuyorum ve #BizVarız etiketleri ile çağrımıza katılan, aidat yükümlülüklerini yerine getirerek
sağlık emekçilerimizle dayanışma gösteren ve öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunan tüm üyelerimize tekrar teşekkür ederiz.
Aidat yükümlülüklerini yerine getiren her üyemiz için sağlık çalışanlarımızla pandemi boyunca dayanışma göstereceğimizi tekrar
hatırlatmak isteriz. İyi ki varsınız!

29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı Özel Yayını
29.10.2020 saat 13.00 te 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı Özel Yayını; moderatörlüğü Can Güneş’in
yaptığı, Barış İnce, Ayşenur Arsan, Candan Badem ve Zülfü Livaneli’nin katıldığı Birgün Gazetesinin de katkılarıyla MMO’nun
tüm dijital platformlarından yayınlanan, Bakırköy Temsilcilik ve
Sosyal Etkinlikler Komisyonu ortak çalışmayla bir etkinlik yapıldı.

SAYFA 35

2020’de Neler Yaptık
OCAK 2021
SA YFA 36

HVAC Alanında Dünyada Bir İlk:
Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm
Etkinliği ve Sanal Sergi
Sektöre birçok konuda öncülük eden Makina Mühendisleri Odası, İstanbul
Şube’nin yürütücülüğünde, sektör derneklerinin desteği, teknoloji sağlayıcı
ve destekleyen firmaların katkılarıyla bir ilki gerçekleştirdi. Mekanik tesisat
sektöründe ilk kez dijital bir serginin açıldığı Mekanik Tesisatta Dijital
Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi, sektörden ve meslektaşlardan büyük
beğeni topladı.
Mekanik tesisat alanında dijitalleşme konusunun ele alındığı, dijital
ortamda pek çok panele, eğitime ve
webinara ev sahipliği yapan Mekanik
Tesisatta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve
Sanal Sergi, 28-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplam
13 oturumdan oluşan etkinlik, üç
gün boyunca hem Zoom üzerinden
hem de Facebook üzerinden canlı
olarak yayınlandı ve 2.500’den fazla
kişiye ulaştı.

yaptı. Etkinliğin, sektörde dijitalleşme için önemli bir adım olduğunu
vurgulayan Yener, “Odamız, İstanbul Şubemizin öncülük ettiği, sektör
derneklerimizin iş birliği ve firmalarımızın katkılarıyla hazırladığı bu etkinlik sayesinde hem sektör için hem
de Türkiye için önemli bir adım atıyor
ve bir ilki gerçekleştirerek dijitalleşme konusunu ele alıyor.” Diyerek etkinliğin verimli ve üretken geçmesini
dilediğini belirtti.

Mekanik tesisat etkinliğimiz ayrıca,
HVAC alanında dünyada bir ilki de
gerçekleştirerek, etkinlikten sonraki bir ay boyunca açık kalacak olan
sanal sergi alanını oluşturdu. Sanal
sergi alanımız için teknolojik alt yapımızı sağlayan Garage Atlas’a verdikleri emekler için teşekkürlerimizi
sunarız.

Oda Başkanımız Yunus Yener’in ardından söz alan MMO İstanbul Şube
Başkanımız İbrahim M. Tataroğlu,
“Son iki dönemdir, dijitalleşme yönünde attığımız adımların faydasını
özellikle pandemi sürecinde oldukça net gördük ve üye hizmetlerimizi
sorunsuzca devam ettirebildik. Derneklerimizin ve firmalarımızın katkılarıyla hazırladığımız bu dijital etkinlik de işte bu sürecin bir parçası
olarak karşımızda duruyor. Bu çalışma için emek veren, başta Şube Sekreterimiz C. Ahmet Akçakaya olmak
üzere, tüm mesai arkadaşlarımıza,
sektör derneklerine ve firmalarımıza
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlik Açılış Konuşmaları ile
Başladı
Mekanik tesisat alanında dijitalleşme
konusunu ele aldığımız ve sektöre
öncülük etme amacıyla düzenlediğimiz etkinliğimizin açılış konuşmasını Oda Başkanımız Yunus Yener

Etkinlik Boyunca Yapılan
Sunumlar
Etkinliğin ilk gününde NetAx Bilişim Genel Müdürü ve İstanbul
Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Mehmet Demir, Yeni Normalde
Servis ve Üretimde Yapay Zekâ
ve Derin Öğrenmenin Etkisi
isimli oturumu gerçekleştirdi.
Günün ikinci oturumu, TTMD
Dijitalleşme Komitesi Başkanı
Nevroz Karakuş’un moderatörlüğünde, Devrim Kılıç, Oğuz
Yaz, Erdem Can Pamuklu, Ozan
Atasoy ve Burak Rıza Toraman’ın
çeşitli alt başlıklarla yaptıkları
sunumlarıyla Covid-19 Sürecinde İklimlendirmede Dijital Dönüşüm paneli ile gerçekleşti.
Etkinlik ikinci gününde, Dell’in
desteğiyle gerçekleştirilen İş
İstasyonları ve Verimlilik oturumuyla başladı. Sunum, Dell Son
Kullanıcı Çözümleri’nden Yaman Başa tarafından yapıldı.
İkinci oturum, destekleyen firmalarımızdan bir diğeri Siemens’ten katılan Görkem Kızıltan Ustalı, Adem Çakır ve
Mustafa Oğuzhan Aygün’ün
sunumlarıyla gerçekleşti. Oturumda Dijital Portfolyo konusu
ele alındı.
Günün üçüncü oturumu TÜYAK’tan Haluk Yanık tarafından
gerçekleştirilen Binalarda Yan-

gına Bütünsel Tepki için Yangın Otomasyonunun Önemi
ve Mekanik Tesisatla Etkileşimi
Konuşmacı eğitimi oldu. Haluk
Yanık’ın ardından sözü devralan
MMO İstanbul Şube Sekreteri
C. Ahmet Akçakaya, Dijitalleşmenin Mekanik Tesisata Etkisi
konusu ile dördüncü oturumu
tamamladı.
Günün beşinci ve son oturumu
ise MTMD YK Başkanı İbrahim
Biner moderatörlüğünde ve konuşmacılar MTMD YK Başkan
Yardımcısı Barış Şevketbeyoğlu,
TAD Danışmanı İbrahim Pehlivan ve ANEL Holding BİM Yöneticisi Ümit Balaban’ın çeşitli alt
başlıklarla yaptıkları sunumlarıyla Mekanik Uygulamaların Dijital
Dünyadaki Geleceği paneli ile
gerçekleşti.
Etkinlik üçüncü gününde, Friterm’in desteğiyle gerçekleştirilen Soğuk ve Donmuş Muhafaza Tesislerinde Ekipman Seçimi
ve Enerji Verimliliği oturumuyla
başladı. Sunum, Makina Mühendisi Hayati Can tarafından yapıldı.
Günün ikinci oturumu İZODER
YK Üyesi Volkan Dikmen’in sunumuyla, Mekanik Tesisatta Ses,
Titreşim ve Sismik Yalıtım adlı
panel ile tamamlandı.
Volkan Dikmen’in ardından, İSKİD YK Başkanı Ozan Atasoy’un
moderatörlüğünde gerçekleştirilen üçüncü oturumda, İklimlendirme Sektöründe Üreticiler
Dijitalleşmenin Neresinde konulu panel yapıldı. Panelde Belimo Türkiye Genel Müdürü Emre
Soykan, Systemair HSK Fabrika

Müdürü Ayşegül Eroğlu ve İSKİD
Geçmiş Dönem Başkanı - ISKAV
BIM Komisyonu Başkanı Cem
Savcı konuşmacı olarak yer aldılar.
MMO ISKAV ve Sektör Dernek
Temsilcileri ile yapılan Mekanik
Tesisat ve Dijitalleşme konulu değerlendirme oturumunun
ardından etkinliğin kapanış konuşmasına geçildi. Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Ufuk
Tarhan, dijitalleşme ve gelecek
konulu değerlendirmesini sundu ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı.
Odamız, birkaç yıldır dijitalleşme yönünde attığı adımları, Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm
Etkinliği ve Sanal Sergi ile binlerce izleyiciye ulaşarak somutlaştırmış oldu. Üye hizmetlerinin kolaylaştırılmasını sağlayan
Online Proje Denetimi, Makina
Mobil, eğitim ve yayınların dijitalleştirilmesi ve Makina TV gibi
projeleriyle dijitalleşme sürecine
giren Odamız, geleceğin resmini çekmeye ve sektöre öncülük
etmeye devam edecek.
Etkinliğimizi destekleyen kurum
ve firmalarımıza teşekkür ederiz.

Teknoloji Sağlayıcı

Sektör Derneklerimiz

Katkıda Bulunan Firmalar

Garage Atlas

İSKAV
İSKİD
İZODER
MTMD
TTMD
TÜYAK

Friterm
Siemens
Techdata
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2020’de Neler Yaptık

MMO İstanbul Şube Olarak
Sağlık Emekçilerine Siper Olduk!
MMO İstanbul Şubesi olarak, sağlık
emekçilerinin Covid-19 pandemisine karşı verdikleri mücadele sırasında enfekte olmalarını bir nebze olsa
da önleyebilmek amacıyla meslek
alanımız olan mühendisliği toplumla
buluşturarak siperlik üretmeye başladık.
2020 yılı aidat yükümlülüğünüzü
yerine getiren her bir üyemiz adına,
sağlık emekçilerine 5 adet siperlik
gönderdik. Bunun yanı sıra İstanbul’daki 30 bin üyemize çağrı yaparak imkânı olanları sürece katılmaya
davet ettik ve 1.000 kadar üyemizden destek sözü aldık. Tüm bu çalışmaların neticesinde sağlık emekçilerimize toplam 40 bin adet siperlik
teslim ettik.
Bu dayanışmanın, özellikle üyelerimizin mesleki birikimlerinin toplumun şu an gündemde olan bir sorununa çözüm üretmesi açısından
çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Mühendisliğin aslında toplumun ih-

tiyaçlarını ve önceliklerini önemseyen ve buna dair çözümler geliştiren
bir meslek olduğu, meslek odamızın
da bu birikimin ve dayanışmanın örgütleyicisi olması özellikle vurgulanması gereken bir konudur. Meslek
alanımızdan hareket ederek memleketimiz için
sorumluluk almaya
devam ediyoruz.
Sağlık
emekçilerimiz
Covid-19
pandemisi
süresince ülkemize
ışık oldular, tüm
meslektaşlarımızın yüreğinin onlarla
olduğunu biliyoruz.

19 Mayıs Gençlik Şenliği’nde
Birbirinden Değerli Konukları Ağırladık

OCAK 2021
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Pandemi günlerinde ve Kurtuluş
Savaşı’nın başlangıcının 101. yıldönümünde, birbirinden değerli konuklarımızla bir araya gelerek çeşitli
atölyeler ve sohbetler düzenlediğimiz 19 Mayıs Gençlik Şenliği’nde
buluştuk. BirGün Gazetesi’nin desteğiyle düzenlenen şenliğimiz hem
MMO İstanbul Şube hem de BirGün
Gazetesi Facebook hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı ve
etkinliğimiz 2.500’den fazla kişi tarafından izlendi.
Etkinliğimiz saat 15.00’da Yönetmen Kıvanç Sezer’in katıldığı Film
Okuma Atölyesi ile başladı. Ardından saat 16.00’da Çağrı Mert Bakırcı’nın konuk olduğu Evrim Atölyesi
ve saat 17.00’da (Instagram canlı

yayını olarak) Karikatürist Bahadır
Boysal’ın konuk olduğu Karikatür
Atölyesi ile etkinliklerimize devam
ettik. Saat 18.00’da ise, Yazar Ayşen Şahin ve Şair Haydar Ergülen’i
konuk ederek Pandemi Günlerinde
Edebiyat’ı konuştuk.
Etkinlikten sonra verilen kısa bir
aranın ardından, saat 21.00’da Cahit Berkay, Burhan Şeşen, Ozan
Çoban, ve Çağdaş Çoban’ı konuk ettiğimiz Müzikli Sohbetler ile
etkinliğimizi sonlandırmış olduk.
Şenliğimize katılarak bizlerle olan
değerli konuklarımıza ve gün boyu
moderatörlük görevlerini üstlenen
Can Güneş ve Burak Abatay’a bir
kez daha teşekkürlerimizi sunarız.

23 Nisan’da Çocuklarımızla
Dijital Atölyelerimizde Buluştuk!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, geleceğimizin aydınlık yüzleri olan
çocuklarımızla, güzel günler göreceğimize olan inançla, dijital atölyelerimizde buluştuk.
Makina Mühendisleri Odası olarak yaptığımız her
çalışma, özünde çocuklarımıza eşit, özgür, adil,
insanca yaşayabilecekleri bir doğa ve dünya bırakma amacı taşımaktadır. Gericileştirilen eğitim
sistemine maruz bırakılan, özgürce düşünme ve
hayal kurma hakkı elinden alınan, bilim ve tekniğe yabancılaştırılan çocuklarımıza bir farkındalık
yaratmak için her yıl düzenli olarak uçurtma şenliği düzenliyorduk.

Bir günlük etkinlik boyunca çeşitli eğitmenlerimizin katılımıyla çocuklarımıza farklı farklı konularda atölyeler düzenledik. Bu atölyeler ile birlikte, güzel günler göreceğimize olan inançla,
tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramını kutladık ve birlikte eğlenceli
zaman geçirmiş olduk.

Ancak içinde bulunduğumuz zorlu günlerde
evde kalmamız hem bizim hem de çocuklarımız
için çok önemliydi. Bu nedenle ve her şeye rağmen karantina günlerinde çocuklarımızın yanında olabilmek için 23 Nisan Dijital Etkinliğini düzenleme kararı aldık.

1 Mayıs’ta Taksim’deydik!
MMO İstanbul Şubesi olarak, Covid-19 nedeniyle hayatımızı karantinada, evlerimizde geçirmek
durumunda kaldığımız günlerde, 1 Mayıs'a özel bir sanal tur hazırladık.
Covid-19 nedeniyle günlerimizi karantinada, evlerimizde geçirmek durumunda kaldık. Eğlence
yerlerinin, lokantaların, kafelerin kapandığı, iş
yerlerinin faaliyetlerine evlerden devam ettiği o
günlerde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü
evlerimizden kutlamak zorunda kaldık.
1 Mayıs’ta emeğin hakları ve bayramı için, laiklik
için, emek ve bilim öncülleri üzerinde kurulacak
yeni bir toplumsal düzen için üst birliğimiz TMMOB ile DİSK, KESK ve TTB bir araya gelerek bu
yılki kitlesel mitingini Covid-19 salgını nedeniyle
internet üzerinden yapmaya karar verdi. 1 Mayıs
günü sosyal medya üzerinden yayınlanan 1 Mayıs Mitingi’nde buluşarak mücadele ve dayanışmamızı tüm gücümüzle bulunduğumuz yerden
göstermiş olduk.

MMO İstanbul Şube Olarak Bir İlki Gerçekleştirdik
Yine aynı gün, MMO İstanbul Şubesi olarak bir ilke
imza attık ve 1 Mayıs Sanal Turumuzu düzenledik.
Birkaç günlük bir çalışmanın ürünü olan bu sanal tur
ile Türkiye'deki demokrasi serüvenini ve Taksim'de
verilmiş olan demokrasi mücadelesini ele aldık.
1 Mayıs Sanal Turumuz halen geziye açıktır. Eğer
daha önce ziyaret etme imkânınız olmadıysa aşağıdaki adrese girerek sanal turu ziyaret edebilirsiniz.
https://makina.mmo.org.tr/1Mayis2020/index.
html
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