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bülten

Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Öncelikle siz değerli üyelerimiz ile
birlikte birçok faaliyeti başarı ile icra
etmiş olduğumuz 6 aylık bir dönemi
geçirmenin gururu ile Başkanım
Ayşen Hamamcıoğlu, Yönetim Kurulumuz ve çalışma arkadaşlarım
adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
Bu zaman zarfında dinamik ve hızlı
değişen mesleki bilgi akışımızı güncellemek, arttırmak ve derinleştirebilmek adına birçok teknik semineri
gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Meslek
içi eğitim merkezimiz tarafından
gerçekleştirilenbirçok eğitim ve kurslarımızıyine bu süreçte devam
ettirmiş bulunmaktayız. Özellikle

yakın
zamanda
mesleğimize
atılacak genç öğrencilerin teknik
gelişimlerini arttırmak adına da
birçok teknik gezi organizasyonunu
bu dönem içerisinde gerçekleştirdik.
Bütün bunların yanı sıra kahvaltı ve
gezi gibi birçok sosyal organizasyonda siz değerli meslektaşlarımız ile bir
arada olma şansı yakaladık. Yıllardır
büyük emekler ile sürdürülen Türk
Sanat Müziği koromuzun konserlerinde de keyifli anlara hep birlikte
şahit olduk. Komisyonlarımız, teknik
ve büro görevlisi ekibimiz ve siz
değerli üyelerimiz ile hep birlikte
dayanışma içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlere ilişkin detay-

larını bültenimizin bu
sizlerle paylaşıyoruz.

sayısında

Yaz aylarının gelmesi ile ara vermek
zorunda kaldığımız birçok faaliyetimize
önümüzdeki
günlerde
tekrar ivme kazandırmak için
çalışmalarımıza tekrar yoğun bir
şekilde başlamış bulunmaktayız.
Düzenli olarak Perşembe günleri
planladığımız teknik seminerlerimize
de Ekim ayı itibariyle tekrar
başlıyoruz.
Geçtiğimiz
aylarda
başlamış olduğumuz “Uygulamalı
Eğitim Merkezi” kurma çalışmalarımızın tüm hızıyla sürdüğünü ve
kısa bir süre içerisinde açılışını
gerçekleştireceğimizi de sizlere buradan müjdelemek isterim.
Bütün bunların yanında önümüzdeki
süreç için bizi en çok heyecanlandıran faaliyetimizi yine buradan
sizlerle paylaşmak isterim. Kentimiz
için olduğu kadar birçok meslektaşımızın görev aldığı sektör olan
iklimlendirme alanında son gelişmeleri, güncel konuları, yeni uygulamaları meslektaşlarımıza aktarmak
amacıyla 15-16 Aralık tarihlerinde
yerel “İKLİM 2017 Antalya İklimlendirme Sempozyumu” nu şubemiz
bünyesinde gerçekleştireceğiz.Uzun
bir süredir gerçekleştirmediğiz ve
“İklimlendirme ile 5. Mevsimin TAM
ZAMANI: Konforlu – Verimli – Temiz”
ana temasıyla yola çıktığımız sempozyumumuzda,
iklimlendirme
sistem ve teknolojileri, projelendiril-

mesi, uygulanması ve uygulamadaki
aksaklıklar ile bunların giderilmesi,
işletilmeleri ve bu süreçte kullanımı
zorunlu bakım teknolojileri ile ilgili
bilgisayar yazılımları irdelenecektir.
Sempozyum kapsamında; bilgi ve
deneyime sahip konusunda uzman
kişilerin aktaracağı güncel bilgilerle
içeriğin daha da zenginleştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Düzenlenecek
konuya özel oturumlar ile iklimlendirme sistem ve teknolojilerindeki
son eğilimler kapsamlı bir şekilde
tartışılacaktır. Yapılacak konuya özel
oturumlarda konusunda söz sahibi
akademisyen ve sektör temsilcileri
davetli konuşmacı olarak yer alacaklardır. Bu oturumlarda özellikle
ışınımlı soğutma, okullarda iç hava
kalitesi, iklimlendirmede 3-boyutlu
üretim uygulamaları, bina enerji
simülasyonları, Bina Bilgi Modelleme
(BIM) yazılımları vetarımda iklimlendirme uygulamaları yoğun bir
şekilde ele alınarak, tartışılacaktır.
Oturumlar sonucu ortaya çıkan
görüş ve öneriler bir sonuç bildirisi ile
kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Önümüzdeki sayıda sempozyumumuzun da sonucunu paylaşmayı
ümit eder, sizleri bir kez daha
Başkanım, Yönetim Kurulum, çalışma arkadaşlarım ve şahsım adına
saygıyla selamlarım…
Doç. Dr. İbrahim ATMACA
Şube Başkan Vekili

Mucit Fikirler
GELECEĞİN BİLİM ADAMLARINI KEŞFETMENİN
MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

MMO Antalya Şubesi’nin, Antalya Valiliği ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlediği 'Mucit Fikirler/Geleceğin
Makinaları'
proje
yarışmasında
dereceye
giren
öğrencilere
ödülleri
verildi.
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine 206 proje
arasından dereceye giren 9 projenin sahibi öğrenciler,
danışman öğretmenleri, okul müdürleri ve öğrenci velileri
katılırken, öğrenciler ödüllerini MMO Şube Başkanı Ayşen
Hamamcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recep
Yıldız ve ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin
Barut'un elinden aldı.
MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, ödül
töreninde yaptığı açılış konuşmasında; insanoğlunun
yeryüzündeki var oluşundan itibaren icat edilen her şeyin,
hayal etmekle başladığına vurgu yaparak, “Biz de Makina
Mühendisleri Odası olarak, hayal kurabilen, kurduğu
hayallerini projelendirerek Endüstri 4.0’a adım atacak
Türkiye’nin dahilerine bir basamak olmak istedik” dedi.
Türkiye’nin dahilerine destek olmanın gururunu
yaşadıklarını ifade eden Başkan Hamamcıoğlu, “Yarışmaya katılan, emek veren ve 206 projede mentörlük yapan
Rehber öğretmenleri ve okul Müdürlerimizi kutluyor,
projemize destek veren başta Valimiz ve Milli Eğitim İl
Müdürümüze ve sponsorlarımıza saygılarımı sunuyor,
geleceğin bilim adamlarını keşfetmenin mutluluğunu
yaşıyoruz” diye konuştu.
Hamamcıoğlu’nun ardından söz alan İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Recep Yıldız, “Hayalleri olmayan bir insanın, bir
çocuğun yapacağı bir şey kalmıyor. İnsanın bile heyecanı
ve hayalleri tükendiğinde ümidi kalmıyor. Bu nedenle
minik mucitlerin bu eserlerini takdirle karşılıyor, Mucit
Fikirler
yarışmasının
ilerleyen
kategorilerini
de
gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Mucit Fikirler

Konuşamaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri
ve ödülleri verildi.
Yarışmada anasınıfı kategorisinde Şehit Jandarma Er Serhat
Genç Anaokulu öğrencisi Doğuhan Durmuş 'Hediye Makinesi'
projesiyle birinci, aynı okuldan Almina Yıldırım ise 'Çocuk Emniyet Kemeri' projesiyle ikinci, Yıldırım Beyazıd Anaokulu öğrencisi
Elif Cansu Ceylan da 'Bahçe Sulama Robotu' projesiyle üçüncü
oldu.
1 ve 2'nci sınıflar da Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu öğrencisi
Nil Damla Başal 'Dişlerimi 2 Dakikada Fırçalarım' projesiyle birinci, aynı okuldan Berra Süer 'Can Dostu Bileklik' projesiyle ikinci,
Varsak Şelale İlkokulu öğrencisi Ali Eren Bardakçı 'Güneş Enerjisi ile Engeller Kalkıyor' çalışmasıyla üçüncülük ödülüne layık
görüldü.
3 ve 4'üncü sınıf kategorisinde Solak İlkokulu öğrencisi Mehmet
Şan 'El Fenerli Eldiven' projesiyle birinci, Antbirlik İlkokulu'ndan
Ceylin Sultan Yaşar 'Canbot Caretta' adlı projeyle ikinci, Yüzbaşı
Mustafa Ertuğrul İlkokulu'nda eğitim gören Emre Torun, 'Raflı
Pazar Arabası' projesiyle üçüncü oldu.

Dayanışma Yemeği

ISPARTA’DA DAYANIŞMA BULUŞMASI
MMO Antalya Şube Isparta Temsilciliği’mizde geleneksel
olarak düzenlediğimiz Dayanışma Yemeği’nde üyelerimizle bir araya geldik.
Gecede konuşan Başkanımız Ayşen Hamamcıoğlu,
Antalya şubemizin faaliyetlerinden bahsederken katılan
tüm üyelere odamıza verdiği destekten dolayı teşekkür
etti.
Konuşmasının ardından Başkanımız Ayşen Hamamcıoğlu,gecenin organizasyonuna destek veren Doğu
İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Akyar’ın
adına Doğu İklimlendirme Türkiye Satış Müdürü Özkan
Akyar’a bir plaket takdim etti.

Etkinliklerimiz

ÜYELERİMİZLE KAHVALTIDA BULUŞTUK

Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube, üyelere özel
düzenlediği kahvaltısını son olarak Muratpaşa Engelsiz
Kafe’de gerçekleştirdi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube tarafından
düzenlenen geleneksel Pazar kahvaltısında üyelerle buluşan Yönetim Kurulumuz ve çalışma arkadaşlarımız keyifli bir gün geçirdi.

Basın
Başkanvekilimiz İbrahim Atmaca TRT Radyo’ya konuk oldu
MMO Antalya Şube Başkan
Vekilimiz Doç. Dr. İbrahim
Atmaca, TRT Antalya Radyosu’na konuk oldu.
Yaza girerken klima bakımı ve
kullanımı konusunda kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunan Atmaca, klimaların doğru
kullanımının klima alınırken
başladığına dikkat çekerek
“Odanın alanına yada hacmine
göre klima kapasitesi seçmek
yanlış bir uygulamadır. Bir oda
için klima kapasitesi belirlemek
bir
mühendislik
hesabıdır.
Dolayısıyla
klima
alırken
mühendislik hizmeti veren
firmalar tercih edilmeli” dedi.
Klimaların temizliği konusunda
da son derece önemli noktalara
temas eden Atmaca, klimalardaki filtrelerin 15 günde bir
kullanıcı tarafından yıkanarak
temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Katılımlarımız

1 Mayıs’ta meydanlardaydık
Antalya’da TMMOB, TÜRK-İŞ, DİSK, KESK,
KAMU-İŞ’in ortaklaştırdığı 1 Mayıs kutlamaları Aydın
Kanza Parkı’ndan yapılan yürüyüşle başladı. Makina
Mühendisler Odası Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu’nun da yer aldığı 1 Mayıs kutlamalarında miting alanında ise 1 Mayıs 1977’de Taksim’de yaşamını yitirenler ve
iş kazalarına kurban gidenler için saygı duruşu
gerçekleştirildi. Konuşmalarda kıdem tazminatı, işçi büroları ve KHK ihraçları öne çıktı.

19 Mayıs Coşkusuna ortak olduk
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Cumhuriyet Meydanı’nda gerçkeleştirilen Çelenk
Sunma Törenine katıldık.

Teknik Gezi

Akdeniz Üniversitesi’ne teknik gezi düzenledik
MMO Antalya Öğrenci Komisyonu tarafından Akdeniz
Üniversitesi ısı merkezi ve soğutma ünitelerine öğrenci
üyelerimizle teknik gezi düzenlendi. Meslektaşlarımız
Levent Özdemir ve Bülent Yılmaz, gezi sırasında
mühendis adaylarına üniteler hakkında bilgiler verdi.

Öğrenci üyelerimiz piknikte buluştu
MMO Antalya Öğrenci Komisyonumuz yoğun
bir eğitim öğretim dönemini geride bırakan
öğrenci üyelerimize yıl sonu pikniği düzenledi.
Sarısu Mesire alanında gerçekleşen pikniğe
katılan öğrenci üyelerimiz keyifli bir günü
geride bıraktı.

Mühendislik Fakültesi Şampiyon oldu
Akdeniz Üniversitesi Bölümler Arası Futbol Turnuvası’nda Makine Mühendisliği Fakültesi bölümü
şampiyon oldu.
Öğrenci üyelerimiz kupasını MMO Antalya Şube
Başkanı Doç. Dr. İbrahim Atmaca’nın elinden aldı ve
büyük bir sevinç yaşadı.

Ziyaretlerimiz

Firmalarımızı ziyaret
ettik

MMO Antalya Şube Müdürümüz Hüseyin Öğünlü
ve Teknik Görevli personelimiz Murat Temiz
periyodik kontrol çalışmaları kapsamında firma
ziyaretleri gerçekleştirdi.
Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube, periyodik
kontroller kapsamında Antalya’da bir çok büyük
firmaya hizmet vermektedir.
Bu kontrolleri gerçekleştirirken uzman personel
kadrosuyla ön plan çıkan MMO Antalya Şube, bu
kapsamda çalışmlarını tüm hızıyla sürdürürken
Şube Müdürümüz Hüseyin Öğünlü ve Periyodik
Kontrol Birim Sorumlumuz Murat Temiz düzenledikleri firma ziyaretleriyle de çalışmaları yakından
takip ediyorlar.

Eğitimlerimiz
Asansör Bakım ve Onarım Sınavı’nda başarılı
olan kursiyerlerimiz belgelerini aldı
MYK kapsamında gerçekleştirdiğimiz Asansör
Bakım ve Onarım Sınavı’nda başarılı olan kursiyerlerimize belgelerini MMO Antalya Şube Başkanımız
Ayşen Hamamcıoğlu teslim etti.

Belge teslim töreninde Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz de yer alırken, Başkanımız Ayşen Hamamcıoğlu belge almaya hak kazanan kursiyerlerimizbaşarılar diledi.

Kurslarımız
LPG TÜPLÜ DAĞITIM KURSU

ASANSÖR PERİYODİK MUAYENE KURSU

ASANSÖRLERDE ELEKTRİK TESİSATI
EMNİYET VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimlerimiz
EKB UZMANI ORYANTASYON EĞİTİMİ

EKB UZMANI ORYANTASYON EĞİTİMİ 2

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimlerimiz
ANTALYA-ISPARTA-BURDUR-MANAVGATALANYA KURS VE EĞİTİMLER

Eğitimlerimiz
MİEM KAPSAMINDA TEMSİLCİLİKLERİMİZDE
BİRÇOK KURS VE EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRDİK

Eğitimlerimiz
ASANSÖR BAKIM VE ONARIM SINAVI

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ
TESİSLERİN DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM SINAVI

ASANSÖR FİRMALARINA YÖNELİK
MUAYENE PERSONELİ SINAVI

Seminerlerimiz
MMO’dan Akdeniz Üniversitesi’nde seminer

Makine Mühendisi Tarık Güner, Akdeniz Üniversitesi’nde
‘Endüstride Buhar Kullanımı ve Armatürleri’ konulu seminer düzenledi.
Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ve Ayvaz A.Ş.
işbirliğinde gerçekleşen seminerlere bir yenisi daha
eklendi. Ayvaz Eğitim ve Proje Danışmanlığı görevinde
bulunan Tarık Güner, Akdeniz Üniversitesi’nde Makine
Mühendisliği bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.
Geleceğin mühendislerine ‘Endüstride Buhar Kullanımı
ve Armatürleri’ konusunu anlatan Güner, buhar sistemlerini, endüstride buharın neden kullanıldığını ve buhar
kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat
çekti. Seminerin ardından soruları cevaplayan Güner
katılımcılara teşekkür ederken, kendilerine sunumları
dolayısıyla teşekkür belgesi takdim edildi.

Solidworks ve Solidcam konulu seminer
Tekyaz firmasından Makina Mühendisi İlker Uludağ
şubemizde Solidworks ve Solidcam konulu bir seminer gerçekleştirdi.
Seminerde makine imalatına yönelik olarak
kullanılan 3 boyutlu çizim programı olan Solidworks
programı tanıtıldı.

Seminerlerimiz
Balanslama ve Kontrol Eğitimi
IMI Hydronic Engineering firmasında görevli Makina
Mühendisi Orhun AKSOY şubemizde Balanslama ve Kontrol Eğitimi konulu bir seminer düzenledi.
Seminerde HVAC tesisatlarında hidronik balanslamanın
önemi vurgulanırken, balanslamanın temeli, değişen ve
gelişen teknolojiler ile birlikte balans vanalarının terminolojisi; kullanım ve uygulama alanları ile birlikte aktarılmaya
çalışıldı.

Buhar kullanımı ve buhar armatürleri semineri

TTMD ile MMO Antalya Şube ortaklığında Buhar
Tesisatında Enerji Verimliliği konulu bir seminer
gerçekleştirdik.
Makina Mühendisi Tarık Günder ve Candaş Renklidere’nin sunumuyla gerçekleştirilen seminerbüyük
ilgi gördü.

Endüstride yeni ve yenilikçi ürünler semineri
AGT ARGE Merkezi bünyesinde ARGE Müdürü olarak görev yapan
Makina
Mühendisi
Oytun
Tuzcu
şube
mizde Endüstride yeni ve yenilikçi ürünler konulu bir seminer
gerçekleştirdi.
Seminerde endüstride yeni ve yenilikçi ürün devreye alma süreçleri,
“İnovasyon” süreçleri ve önündeki engeller ve tasarım ve “inovasyon”
konuları ele alındı.

Isı pompalarında yeni teknolojiler semineri
Makina Mühendisi Nevroz Karakuş şubemizde ‘Isı pompalarında yeni teknolojiler, uygulama örnekleri ve nesnelerin internetine giriş’ konulu bir seminer gerçekleştirdi.Seminerde günümüzde kullanılan hava kaynaklı ısı pompalarındaki güncel yenilikler, sistem çözümleri, uygulama
örnekleri ve nesnelerin interneti konuları konuşuldu.

Robotik ve Sanayi 4.0 konulu seminer
Makina Mühendisi Mert Alta, şubemizde Robotik ve
Sanayi 4.0 konulu bir seminer gerçekleştirdi.
Seminerde 4. Sanayi Devrimi ele alınırken; Kim bu
robotlar, Robotlar işimizi elimizden alacak mı, her gün
karşılaştığımız robotlar var mı, Robotlarla neler yapabiliriz? sorularına cevap arandı.

TESKON
ŞUBEMİZDEN TESKON’A YOĞUN KATILIM
MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde bu yıl 13. kez
düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+SODEX Fuarı, yoğun katılımla
Kongreye Şube Başkanımız Ayşen Hamamcıoğlu
ve MMO Antalya Şube Yönetim Kurulu üyelerimizin
yanı sıra öğrenci komisyonumuzun organizasyonu
ile çok sayıda öğrenci üyemiz de katıldı. Şube
Başkanvekilimiz Doç. Dr. İbrahim Atmaca, kongrede
iklimlendirme konusunda seminer gerçekleştirdi.

TESKON

TESKON’A KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZE
KATILIM BELGELERİNİ SUNDUK
Bu yıl 13. kez düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+SODEX Fuarı’na katılan
öğrenci üyelerimize Başkanımız Ayşen Hamamcıoğlu tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Bizden
LPG Dönüşüm firmalarıyla yemek
MMO Antalya Şube, Antalya’da faaliyet gösteren
LPG Dönüşüm firmalarıyla yemekte buluştu.

Konyaaltı Sedir Restoran’da gerçekleşen yemeğe
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube
Başkanvekili Doç. Dr. İbrahim Atmaca, Şube Sekreteri Serhat Bahşi, Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı
Çoşgun, Şube Müdürü Hüseyin Öğünlü ve şube
çalışanlarının yanı sıra çok sayıda LPG dönüşüm
firması temsilcileri katıldı.

Şube Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik
MMO Antalya Şube olarak çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleşen
Şube Koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik.
Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Ayşen Hamamcıoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımız, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunurken, Şubemiz olarak verimli bir
toplantıyı geride bıraktık.

TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldık
MMO Antalya Şube Sekreterimiz Serhat Bahşi ve Şube Saymanımız
Devrim Kılıç, 44. Dönem TMMOB III. Danışma Kurulu toplantısına
katıldı.
44. Dönem TMMOB III. Danışma Kurulu toplantısı,27 Mayıs 2017
tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda
gerçekleştirildi.TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açış
konuşmasıyla başladı. Ardından TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül,
2. Danışma kurulu sonrası TMMOB’ye bağlı Odalar, İl Koordinasyon
Kurulları, örgüt içi toplantıları, etkinlikler ve yayınlarkonusunda geniş
kapsamlı bir sunum yaptı.

Merkez Denetlememizi
tamamladık
MMO Antalya Şubemizde gerçekleştirilen merkez
denetlemesini tamamladık.

Bizden

27.
Meslek
Odaları
Bahar Turnuvası
tamamlandı
27. Meslek Odaları Bahar Turnuvası’nda forma
sponsorumuz olan ve odamıza destek veren
Ondem Mühendislik firmasının sahibi Oğuz Demiralay’a MMO Antalya Şube Başkanımız Ayşen
Hamamcıoğlu teşekkür belgesi sundu.
Turnuva boyunca 3 takımımız mücadele ederken
Makine 1 takımımız turnuvayı 3‘üncü Makine 2
takımımız ise turnuvayı 4’üncü sırada tamamladı.
Dereceye giren takımlara kupalarını Başkanımız
Ayşen Hamamcıoğlu verirken Yönetim Kurulu
üyelerimiz de takımlarımıza büyük destek verdi.

Bizden
MMO Antalya Şube, Akdeniz Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olmaya hak kazanan
öğrenciler için ‘Mesleğe İlk Adım Kutlaması’
düzenledi.

AÜ’lü mühendis
adayları mezun oldu

Törende öğrencilere MMO Antalya Şube logolu
baret dağıtılırken, törende konuşan Şube
Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, mezun olan örencileri tebrik etti ve meslek hayatları boyunca
oda-üye birlikteliğine katkı koymalarını istedi.
MMO Antalya Şubesi olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Hamamcıoğlu, “Odamıza
öğrenci üye kaydı yaptıran Akdeniz Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği
Bölümü öğrencilerine yönelik, beraber olduğumuz süreç içerisinde üniversite işbirliğiyle
kongre, kurultay, çalıştay, teknik geziler, sosyal
geziler, toplantılar, seminerler düzenledik.
Öğrenci üye komisyonumuzdan gelen talepler
doğrultusunda eğitimler planladık, staj yerleri
oluşturarak öğrencilerimizin teorik bilgilerinin
pratik bilgilerle pekiştirmelerini sağladık ve
öğrencilerimizin mesleğe hazırlanma süreçlerine katkı koymaya çalıştık. Sizlerin de mesleki
hayatınız boyunca oda-üye birlikteliğine katkı
koyacağınıza inanıyorum” dedi.

Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan
öğrencilerin oranında son yıllarda büyük artış
yaşandığına dikkat çeken Hamamcıoğlu, mezun
oranlarının yüzde 5-10’lardan yüzde 50’lere
varan oranlara çıktığını ve bunun büyük bir
başarı olduğunun altını çizdi. Genç mühendislerin okul hayatlarında mühendisliğin temellerini öğrendiğini belirten Başkan Hamamcıoğlu,
makine mühendisliği bölümü öğrencilerinin
yelpazelerinin çok geniş olduğunu, dolayısıyla
da çok farklı noktalara varabileceklerini vurgulayarak, “Siz bu yola daha yeni başladınız ve
yolun başındasınız. Ben inanıyorum ki hepiniz
ülkemizin gururu olacaksınız. İşinizi yaparken
eliniz, aklınız ve vicdanınız kalbinizin üstünde
olsun” diye konuştu.

İyi bir mühendis olarak yetişmeleri için öğrencilere tavsiyelerde bulunan Hamamcıoğlu,
“Karakterli, çalışkan, ülkesini seven insanlar
olmanız en büyük temennimizdir. Artık gerçek
hayata atılacaksınız. Size tavsiyem, hedeflerinizi doğru belirlemeniz ve hedefinize ulaşmak için
sabırla çalışmanızdır. Teknolojinin sürekli
geliştiği bu sektörde bilgilerinizi taze tutun.
Teknoloji üreten ve geliştiren toplumlar güçlü
toplumlardır. Teknoloji deyince ilk akla gelen
mühendislerimizdir. Endüstri 4.0’ı yakalayabilen, daha zengin ve mutlu bir ülke olmamızın
en önemli unsuru sizlersiniz. Bu yüzden ülkemizin sizden beklentisi çok fazla. İş hayatınızda
çok önemli başarılara imza atacağınızdan hiç
şüphem yok. Yolunuz açık, mezuniyetiniz hayırlı
olsun” ifadelerini kullandı.

Bizden
TSM Koromuzdan Muhteşem Yaz Konseri

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi Türk
Sanat Müziği Korosu Yaz Konseri ile seyircilerle buluştu.
Şef Kemal Caner’in yönetiminde sahneye çıkan TSM Korosu
ilk bölümde karışık şarkılardan oluşan repertuarı, ikinci
bölümde ise usta sanatçı Yıldırım Gürses eserleri ile dinleyenlere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.
Yıldırım Gürses eserlerinin yanı sıra çok sayıda eserin de
seslendirildiği konser sonunda koro, dinleyicilerden büyük
alkış toplarken, sonrasında MMO Antalya Şube Başkanı
Ayşen Hamamcıoğlu, Şef Kemal Caner’e çiçek takdim etti.

Bizden

Mühendis
adayları
Aksa Enerji’yi gezdi

Akdeniz Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü öğrencileri, MMO Antalya Şubesi'nin düzenlediği teknik gezi ile
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Aksa
Enerji firmasını gezdi.
Öğrencilere gezi esnasında MMO Antalya Şube Başkanvekili ve Akdeniz Ünivesitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Atmaca eşlik etti.
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