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Kamu Yararına Yaptığımız Çalışmaları 
İlerletmeye Devam Edeceğiz

Sevgili Meslektaşlarım,
Sıcak yaz aylarını yaşadığımız 
şu günlerde meslektaşlarımı-
za mesleki ve sosyal alanlarda 
fayda sağlayabilmek amacıyla 
faaliyetlerimize devam ediyo-
ruz. Yoğun bir biçimde sürdür-
düğümüz çalışmalarımızı ülke 
ve toplum yararları doğrultu-
sunda ve üyelerimizle bilimsel 
bilgiyi uygulamalı bir şekilde 
buluşturmak amacıyla gerçek-
leştiriyoruz. Bu kapsamda; her 
geçen gün bir yenisini ekle-
diğimiz eğitim faaliyetlerimizi 
bültenimizde yer alan etkinlik 
takviminden inceleyebilirsiniz.
Bültenimizin bu sayısında ay-
rıca üniversiteler ile ortak ça-
lışmaları güçlendirmek ama-
cıyla, akademisyenlerimizin 
katılımıyla organize ettiğimiz 
etkinlik ve yeni mezun meslek-
taşlarımızla buluşmak için ka-
tıldığımız mezuniyet törenleri 
yer alıyor.
Yeni sayımızda sizler tarafından 
beğeniyle okunmasını umut 
ettiğimiz “Türkiye’de Kentsel 
Dönüşüm” başlıklı dosya çalış-
mamız ve alanında öncü kişile-
rin bilgi, deneyim ve tecrübe-
lerini bizlerle paylaştığı sayfalar 
yer alıyor. 
Kamu yararına yaptığımız çalış-
maları ilerletmek, bilimi ve tek-
niği halkımızın yararına sunmak 
amacıyla sektör dernekleri, be-
lediyeler ve bakanlıklar ile işbir-
liği yapmaya devam ediyoruz. 
Bu kapsamda TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Oda Başkan ve Yöneticilerin-
den oluşan TMMOB Heyeti 
ile birlikte İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nu ziyaret ettik. Ziyaret-
te başarı dileklerimizi iletirken 
İstanbul’un sorunlarına ilişkin 

görüş alışverişinde bulunduk. 
Ayrıca, aynı zamanda makina 
mühendisi ve Şubemiz üyesi 
olan Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt’a yaptı-
ğımız ziyarette Odamız tara-
fından gerçekleştirilen kamu-
sal hizmetlerin yer aldığı proje 
dosyası sunuldu.

Değerli Meslektaşlarım,
Elektrik ve gaz fiyat artışlarını 
irdeleyen Oda raporu ve de-
miryolu politikaları üzerine Oda 
raporu kamuoyu ile paylaşıldı. 
Raporlar üzerine çeşitli yayın 
organlarına görüş bildiriminde 
bulunduk. Raporların tam met-
nine Makina Mobil uygulama-
mızdan ve internet sitemizden 
erişebilirsiniz.
Diğer yandan, internette ya-
yınlanan ve son günlerde sa-
yısı giderek artan “kiralık dip-
loma” ilanları ile ilgili açıklama 
yayınladık. Bu tür durumlar 
karşısında üyelerimizin mesle-
ki faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin toplumsal çıkarlara 
uygun olarak gelişmesini sağ-
lamak, meslek mensuplarının 
birbirleri ve halk ile olan ilişkile-
rinde dürüstlüğü ve güveni hâ-
kim kılmak üzere meslek disip-
lini ve ahlakını korumak amacı 
ile faaliyet yürütmeye devam 
edeceğiz.
Buradan bir kez daha tekrar 
ediyoruz; TMMOB ve T.C. Sos-
yal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
arasında imzalanan SGK proto-
kolünün tek taraflı feshinin iptali 
başta olmak üzere üyelerimizi 
düşük ücretlerle çalışmaya ve 
sigorta primlerinin eksik yatırıl-
ması nedeniyle güvencesiz bir 
geleceğe mahkûm eden uygu-
lamalara son verilmeli ve yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır.

Battal Kılıç
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Sevgili Meslektaşlarım,
Mühendislik ve mimarlık hiz-
metinin dönüştürücü gücünü 
halkın daha çağdaş yaşaması, 
ülkemizin, emperyalizmin ve 
sermaye kesimlerinin boyun-
duruğundan kurtarmak için ve-
rilen mücadeleye yönlendiren 
Teoman Öztürk’ü ve 2 Tem-
muz 1993 tarihinde Sivas’ta ya-
şamını yitiren canlarımızı sevgi 
ve özlemle anıyoruz.
Son olarak Bayram yolculu-
ğunda araç kullanırken dikkatli 
olmanızı hatırlatırken sevdik-
lerinizle birlikte sevgi dolu bir 
bayram geçirmenizi diliyorum.
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Mekatronik Sistemler 
Sertifika Programı Başlıyor

Sertifika Programının Amacı:
Mekatronik sistemleri oluşturan 

tüm alt teknolojiler hakkında yeterli 
bilgiye sahip olarak temel mekatro-
nik sistemleri tasarlayıp uygulayabi-
lecek düzeye ulaşmak, otomasyon 
projelerinin donanım ve yazılımsal 
olarak gerçekleştirilebilmesi amaç-
lanmaktadır.

Eğitim Süresi: 4 gün 09.00-16.00

Tarih: 07-08-14-15 Eylül 2019

Katılımcı Sayısı: 12 Kişi (En fazla)

Eğitim Yeri: MMO Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi

Eğitim Adresi: Barbaros Mahallesi 
Yavuz Selim Caddesi No:4 
Yenisahra/Ataşehir/İstanbul

Eğitim İçeriği:
∞ Mekatroniğin tanımı ve kapsamı
∞ Enerji iletim sistemleri ve endüstri-
de kullanılan teknolojiler
∞ Pnömatik, elektropnömatik tekno-
lojisi
∞ Elektrik, elektronik, algılayıcılar
∞ Kontrol teknolojisi, PLC
∞ Mekatroniğin genel prensipleri
∞ Kontrol devreleri
∞ PLC ile elektropnömatik kumanda
∞ Örnek mekatronik problemlerinin 
çözümü
∞ Pnömatik, elektropnömatik
∞ Elektrik, algılayıcılar ve PLC eğitim 
setleri ile uygulamalar
∞ Uygulamalı mekatronik çalışmaları

Kimler Katılabilir: Fabrika oto-
masyonunda bakım ve üre-
timden sorumlu mühendis, 

teknik personel ve yönetici-
ler. Öğretmen, öğrenciler ve ilgi 
duyan diğer kişiler.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından organize edilen 
Mekatronik Sistemler Sertifika Programı 07 Eylül 2019 Cumartesi günü 
MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi’nde başlıyor.
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2İnsan Beyni Bilgisayara Bağlanma-
ya Çalışılacak

Ünlü iş insanı Elon Musk, yeni bir şir-
ket kurduğunu ve insan beynini bilgisa-
yar ara yüzlerine bağlayacak teknolojiler 
üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Musk, 
ABD’de insanlar üzerinde deneylere 
başlayabilmek için düzenleyici kuruluş-
lara başvuruda bulunduğunu söylüyor. 
Musk, maymunlar üzerinde yapılan ça-
lışmalar sonucunda bilgisayarların beyin 
gücüyle kontrol edilmesini başardıklarını 
belirtti. Saç telinden daha ince olan 
sicimlere bağlı olan elektrotlar 1.000 
nöronun aktivitesini izleyebiliyor. ‘Yapay 
öğrenme’ kullanılarak nöron aktivite 
kaydı analiz edilebiliyor ve beynin hangi 
bölgesine nasıl bir uyarı gönderilebile-
ceği saptanıyor.

3Hindistan’ın Ay’ın Karanlık 
Yüzüne Yolculuğu Başladı

Hindistan’ın Ay’ın karanlık yüzüne 
indirmeyi planladığı Chandrayaan-2 
adlı uzay aracı başarıyla fırlatıldı. 
Chandrayaan-2’nin toplam 48 gün 
süren bir yolculuktan sonra Ay’ın, 
hakkında çok az şey bilinen güney 
kutbuna inmesi planlanıyor. Hindis-
tan her şeyin planlandığı gibi gitmesi 
halinde ABD, Çin ve eski Sovyetler 
Birliği’nin ardından Ay’ın yüzeyine 
‘yumuşak iniş’ yapmayı başaran 4. 
ülke olacak.

1Cinsiyet Değiştiren Balık 
Görüntülendi

Yaklaşık 500 balık türünün yetiş-
kinlikte cinsiyet değiştirdiği biliniyor-
du. Sürülerinde karşı cins kalmadı-
ğında yaşanan bu dönüşüm dünyada 
ilk kez görüntülendi. Yeni Zelandalı 
ve Avustralyalı bilim insanları, Karayip 
Denizi’ndeki mercan kayalıklarında 
yaşayan lapinaların cinsiyet değiş-
tirme sürecini ve bulgularını Scien-
ce Advances dergisinde paylaştı. 
Araştırmanın yazarlarından Dr. Erica 
Todd da cinsiyet değişiminin üre-
me organının genetiğinin tamamen 
yeniden programlanmasıyla müm-
kün olduğunu bulduklarını söyledi. 
Todd, ‘’Yumurtalık genleri kapanıyor 
sonra da testisin oluşumu için yeni 
bir genetik yol açılıyor’’ dedi.

B
il

im
se

l-
T

ek
n

o
lo

ji
k

 G
el

iş
m

el
er

Temmuz Ayındaki Önemli
Bilimsel- Teknolojik Gelişmeler
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Öğrencilerle Buluştuk

MMO ve Üniversite Ortak Yemeği’nde 
Akademisyenlerimizle Buluştuk

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak üniversitelerin mezuniyet 
törenlerinde öğrencilerle buluştuk. Odamıza bağlı meslek disiplinlerinden me-
zun olan öğrencilere faaliyetlerimiz hakkında bilgi paylaşımında bulunduğumuz 
törenlerde mezunlara hediyelerini takdim ettik.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak üniversiteler ile ortak ça-
lışmaları güçlendirmek amacıyla, 27 Haziran Perşembe günü akademisyenle-
rimizin katılımıyla yemek organize ettik. Buluşmaya İstanbul’da yer alan farklı 
üniversitelerin makina, endüstri, işletme, uçak, havacılık ve uzay mühendisliği 
bölümlerinden dekan, bölüm başkanı ve öğretim elemanları katıldı.

Etkinlikte Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, katılımcılara “hoş geldi-
niz” dedikten sonra etkinliğin amacının Oda-Üniversite ilişkilerinin kurumsal-
laşması olduğunu sözlerine ekledi. Meslek alanlarında ve mühendislik eğiti-
mindeki gelişmeler, bu gelişmelerin Oda ve üniversitelere yüklediği görevlere 
değinen Battal Kılıç’ın konuşmasının satır başları şöyle: “iş ve bilim ahlakı/
meslek etiği ve mühendislik eğitimi; disiplinler arası çalışma ve Oda’nın rolü; 
lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, üniversitelerin genel yapısı ve durumu; 
Ar-Ge çalışmaları; meslek içi eğitim, kalite ve stajlar.”

4 Temmuz 2019 Boğaziçi Üniversitesi

26 Haziran 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi

15 Haziran 2019
Doğuş Üniversitesi

AĞUSTOS 2019
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İTÜ Racing Takımı
Tanıtım Etkinliğine Katıldık

Temmuz Ayında Gerçekleştirdiğimiz Eğitimler

Bahçeşehir 
Üniversitesi Bitirme 
Projesi Yarışması'nda 
Öğrencilerle Buluştuk

İstanbul Teknik Üniversitesi Formula Racing takımı-
nın BeElectric elektrikli ve Türkiye’de ilk “kendigider” 
(otonom) aracının tanıtım etkinliği 12 Temmuz Cuma 
günü yapıldı. Etkinlikte Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Motorlu Araçlar Komisyo-
nu Başkanı Alpay Lök Oda faaliyetlerini 
anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. 
Alpay Lök konuşmasında öğren-
cilere Oda ile ortak faali-
yet yürütme çağrısında 
bulundu.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi olarak Bahçeşehir Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakül-
tesi 4.sınıf öğrencileri için 16 Mayıs 
Perşembe günü düzenlenen Bitirme 
(Capstone) Projeleri Yarışması’nda öğ-
rencilerle buluştuk.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak meslektaşlarımıza mesleki alanlarda fayda 
sağlayabilmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde çeşitli alanlarda eğitimler gerçekleştirdik.

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, 
doğalgaz sektöründe çalışacak, endüstriyel 

ve büyük tüketimli tesislerin doğalgaz 
tesisatı projelendirmesini yapacak makina 

mühendislerinin belgelendirilmesi 
amacıyla “Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü” başlıklı 

mühendis yetkilendirme eğitimi 24-27 
Temmuz 2019 tarihlerinde Anadolu Yakası 

Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İş ekipmanlarının periyodik 
kontrollerini yapmaya yetkili 
kişilerin kayıt ve eğitimlerine 

ilişkin tebliğ kapsamında periyodik 
kontrollerde görev alacak yetkili 

kişilerin belgelendirilmesi amacıyla 
düzenlenen Periyodik Kontrol 

Muayene Personeli Temel Eğitimi 26-
27 Temmuz 2019 tarihlerinde Avrupa 

Yakası Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

R290 Gazı Bilgilendirme başlıklı 
seminerimiz 18 Temmuz Perşembe 
günü Arçelik A.Ş. firmasında 
gerçekleştirildi.
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Uluslararası Üretim Zincirleri 
Bağlamında Türkiye Otomotiv 
Sektörü, Güncel Otomotiv 
Teknolojisi ve Teknoloji Transferi-III

Neoliberal çağ sürecinde sermaye-emek ilişki-
sinin nasıl geliştiği bu yazının konularından birisi-
dir. Yazının bu bölümünde, üretimin ve üreticilerin 
dönüşümü ile çalışan sınıfın küresel bağlamda tarih-
sel ve panoramik manzarası sunulmaktır.

Sermayenin, dış kaynak kullanımının son otuz yıl boyunca yaydığı orman 
yangını, yeni ucuz kaynaklar ve kolayca sömürülebilir emek gücü ebedi 
arayışı için genişlemiş ölçüde devamıdır. On dokuzuncu yüzyılın ortasında 
Avrupa’da bir sızıntı gibi başlayan eğilim, yirminci yüzyılın başlarında Kuzey 
Amerika’da dere ve ardından yüzyılın sonunda da sel baskınına dönüştü.

Sistematik bir firma modeli yapılanması olarak işler ülke içinde sendikalı 
tesislerden sendikasız tesislere taşınmanın yanı sıra diğer ülkelerdeki sen-
dikası olmayan tesislere kaydırıldı. Modern ücret-arbitraj odaklı üretim dış 
kaynak kullanımı on dokuzuncu yüzyıl ekonomisinin çeşitli kollarında bu-
lunabilir. Kapitalist kalkınmanın her aşamasında önemli rol oynayan giysi 
ve tekstiller, ücret-arbitraj tahrikli üretimin dış kaynak kullanımı ile ilgili bir 
çok erken örnekler sunar.

Sanayi devriminin ilk aşamalarında güç makinelerinin devreye girmesi 
yaygınlaşmadan önce hammaddelerin nihai mallara dönüştürülmesi iş-
lemlerindeki çeşitli aşamalar tek bir fabrikada gerçekleşiyordu. Genellikle 
bu süreç hammaddeleri son işlem için hazırlayan evde çalışanlar ordu-
su tarafından destekleniyordu. Takip eden yüzyıllarda, mekanizasyonlaş-
ma dalgaları ulusal sınırlar içinde, konsantrasyon ve uzmanlaşmayı teşvik 
etti. Bu iki yüzyılda, uluslararası ticaret genellikle hammaddeler ve nihai 
ürünlerden oluşuyordu. Neoliberal küreselleşme, ulusal sınırlar üzerinden 
üretim ve değer yaratma zincirindeki bağlantıları genişleterek bu resmi 
derinden dönüştürmüştür. Üretimin küreselleşmesi nedeniyle bugün sa-
nayileşme 20 yıl öncesinin ihracata dönük nihai ürün sürecinden farklıdır. 
En büyük fark doğrudan yatırım sonucu firma içinde olsun veya taşeron-
luk yolu ile olsun uluslararası ticarette ara malların ortaya çıkmasıdır. An-
cak bu, dış kaynak kullanımının ara malların ticaretine indirgeme anlamına 
gelmez. Düşük ücretli ülkelerden ileri sanayi ülkelerine nihai ürünlerin ih-
racatı devam etmektedir.

Başka bir ifade ile uluslararası iş bölümünde yaşanan dönüşüm aşağıda 
sıralanan noktaları kapsar. Üretimin küresel ölçekte örgütlenmeye başla-
ması, geleneksel sanayi merkezlerindeki üretim birimlerinin esas olarak 
ücret-arbitraj nedenli olarak az gelişmiş ya da gelişmekte olan çevre ül-
kelere kaydırılmaları ve bu birimlerin küresel pazarlara dönük üretimlerini 
gerçekleştirmeleri yeni uluslararası iş bölümünün temel karakteristiklerini 
oluşturmaktadır.
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Makina Bülten’in Haziran 2019 sayısında yayınlanmaya 
başlanmış olan yukarıdaki başlıklı yazı dizisinin ilk 
alt başlığı olan “Uluslararası Üretim Zincirleri 
Bağlamında Türkiye Otomotiv Sektörü” ile bu 
sayıda devam edilmektedir.
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Küresel pazarlar için üretim 
yapan merkezler,

I. İthal ikameci dönemde, yurt 
içi üretimi için kurulmuş ve ge-
rekli alt yapıya sahip,

II. Sanayi ve hizmet sektörünün 
kullanımı için gerekli liman, hava-
limanı gibi altyapı tesisleri ile do-
natılmış merkezlerdir. 

Neoliberal dönemde ortaya 
çıkan üretimin küreselleşmesi 
ile ilgili kayda değer başlıklar 
aşağıdaki gibi sıralanabilir;
∞ İmalat sanayinde üretim kay-
dırmaları sadece sanayi ülkele-
rinden diğer sanayi ülkelerine ya 
da sanayi ülkeleri içinde gelişmiş 
bölgelerden geri kalmış çevre 
bölgelere değil, aynı zamanda 
ve artan oranlarda sanayi ülkele-
rinden gelişmekte olan ülkelere 
doğru yaşanmaktadır.
∞ Serbest üretim ve serbest 
ihracat bölgeleri, özellikle geç 
kapitalistleşmiş ülkelerde hızla 
yaygınlaşmaktadır. Bu bölgelerin 
temel karakteri küresel pazarlara 
yönelik yarı mamul üretmeleri 
için fabrikaların kurulmasıdır. Bu 

fabrikalar sadece kuruldukları 
ülkenin pazarına değil dünya 
pazarına da üretim yapmakta 
ve rekabet yetenekleri olmasına 
karşın istikrarsız, parçalanmış 
yapıları ile yerel ekonomi ve top-
lum üzerinde parazit konumunda 
olan üretim birimleridir.
∞ Erken kapitalistleşmiş ülkeler-
deki geleneksel üretim birimleri, 
geç kapitalistleşmiş ülkelerde-
ki üretim birimlerinin maliyet 
açısından avantajları nedeni ile 
tehdit altındadır.
∞ Kapitalist üretimin uzun yıllar, 
az sayıdaki geleneksel merkezde 
yoğunlaşması durumu ortadan 
kalkmıştır. İşgücünün maddi 
üretiminin ve yeniden üretiminin 
toplumsal koşulları (çalışma, top-
lu sözleşme ve yatırım yasaları, 
sosyal sigorta aile politikası vb.) 
bu sürecin etkisi ile çeşitlenmiş 
uluslararası düzeyde merkezileş-
miş ve farklılaşmıştır.
∞ Kapitalist dünya ekonomi-
si açısından merkezileşme ve 
toplumsal farklılaşma kapitalizm 
açısından büyümenin yavaşladığı 
dönemlerde belirgin bir eğilimdir.

Mertkan Akay
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu
Yedek Üyesi
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Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağım-
lılığın azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelede 
etkinliğin arttırılması gibi hedefleri olan ulusal strateji hedeflerimizin ve enerji 
politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biridir. Enerji yöneticileri ülkemizin 
hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle öncelikle ülkemizin 
enerji arz ve talep göstergelerini, dünyadaki gelişmeleri takip etmek zorundadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre Türkiye’de 2017 yılında 
toplam enerji tüketimi 1990 yılına göre %177, 2005 yılına göre %64, 2016 yılına 
göre ise %6,7 oranında artarak 145,3 Mtep (milyon ton eşdeğer petrol) olmuştur.

Türkiye’de, 2017 yılında toplam enerji tüketiminin dağılımına bakıldığında, en 
yüksek tüketimin %24,8 ile mesken ve hizmetler ve %24,4 ile sanayi sektöründe 
gerçekleştiği görülmektedir. Bunu %23,1 ile enerji ve çevrim sektörü, %19,6 ile 
ulaştırma, %5,1 ile enerji dışı ve %2,9 ile tarım ve hayvancılık sektörü takip et-
mektedir.

Ülkemizin enerji verimliliği göstergelerinde iyileşmeler görülse de enerji 
verimliliği potansiyelimiz göz önüne alındığında düşük hızlı bir ilerleme 
kaydettiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle sanayi ve binalar sektörlerindeki 
küçük gelişmeler, enerji verimliliğini temel bir hedef olarak henüz 
benimsemediğimizi ve yeterince çaba göstermediğimizi göstermektedir.

Enerji Yönetiminde Başarılı 
Olabilmek İçin; Enerjinin 
Somut ve Görünür Hale 
Getirilmesi Gerekmektedir

Enerji verimliliğinin önemli bir göstergesi olan birincil enerji yoğunluğu indek-
si uygulanan önlemlerle 2000-2017 döneminde yıllık bazda ortalama %1,3, nihai 
enerji yoğunluğu indeksi ise %1,4 oranında azalma göstermiştir. 2000 yılına göre 
karşılaştırma yapıldığında 2017 yılında birincil enerji yoğunluğu indeksinde %20,5, 
nihai enerji yoğunluğu indeksinde ise %20,8 oranında iyileşme söz konusudur. 

Gösterge değerlerindeki düşüş enerji verimliliğinin iyileşmesi anlamına gelmek-
tedir. Birincil enerji yoğunluğu bölgesel ve ülkeler bazında bir birim GSYH yara-
tabilmek için ne kadar enerji gerektiğini ölçen bir enerji verimliliği göstergesidir 
(Kaynak: ETKB).

Ülkemizin enerji verimliliği göstergelerinde iyileşmeler görülse de enerji verim-
liliği potansiyelimiz göz önüne alındığında düşük hızlı bir ilerleme kaydettiğimizi 

AĞUSTOS 2019

SAYFA 10



söyleyebiliriz. Özellikle sanayi ve 
binalar sektörlerindeki küçük ge-
lişmeler, enerji verimliliğini temel 
bir hedef olarak henüz benim-
semediğimizi ve yeterince çaba 
göstermediğimizi göstermekte-
dir. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planında yer alan hedeflere ulaş-
mamızı sağlamak için agresif ve 
kararlı davranmak gerekmektedir.

Artan enerji maliyetlerini nihai 
kullanıcılar açısından değerlendir-
diğimizde enerji yönetiminin son 
derece karmaşık hale geldiği bir 
zamana girdiğimiz aşikardır. Ku-
ruluşlar son dönemde artan emtia 

Arzu Gürkan
Makina Mühendisi
Enve Enerji Genel 
Müdür Yardımcısı

fiyatları, değişen düzenlemeler, 
yeni tüketici talepleri, iklim deği-
şiklikleri ve yatırımcıların baskısı ile 
karşı karşıyalar. Kuruluşların gide-
rek artan bu zorlukları aşmalarına 
yardımcı olmak için de enerji yö-
neticilerinin rolü önem kazanmış 
durumdadır. Enerji yöneticileri, 
enerji maliyetlerini düşürmeyi ba-
şarabilmeli, çeşitli riskler ve bunla-
rın birden fazla alandaki operas-
yonlar üzerindeki etkileri hakkında 
bilgi sahibi olmalı ve yeni ve ge-
lişen teknolojileri takip etmelidir. 
Verileri temel alan programlar 
oluşturabilmeli ve tüm enerji etkin 
kullanıcıları enerji verimliliği ortak 
paydasında birleştirebilmelidir.

Günümüzde enerji yönetimi ko-
nusunda özellikle üç bileşen göze 
çarpmaktadır: Etkinlik, veri izleme 
ve sürekli iyileştirme.
Etkinlik: Enerji yöneticileri, çapraz 
bölümleri birbirine bağlayabilmeli, 
satın alma, finans, pazarlama, ta-
sarım ve diğer sektöre özel gruplar 
dahil olmak üzere farklı bölümleri 
enerji verimliliği konusuna ortak 
çalışmalar yapmaya özendirmeli, 
programlar oluşturmalıdır. Enerji 
yönetiminde tüm bölümlerin des-
teği programın başarısı için çok 
önemlidir. Üst yönetimin deste-
ğinin güvence altına alınması, bir 
enerji yöneticisinin başarısı için 
çok önemli olan bir başka önemli 
faktörüdür. Sürdürülebilir ve etkili 
bir enerji yönetimi programı, üst 
yönetimin onayını gerektirir. Yu-
karıdan aşağıya destek olmadan, 
enerji yönetimi yetersiz kalacaktır. 

Enerji yöneticileri yal-
nızca enerji tüketim 
verilerine odaklan-
mış olsa da, artık su 
ve karbon emis-
yonları gibi diğer 
kaynakları da takip 
etmelidir.
Veri İzleme: Veri, 
bir enerji eylem 
planının temelini 
oluşturur, operas-

yonel iyileştirmele-
re öncelik vermenin 

ve yatırımların belirlenmesinin 
anahtarıdır. Trend, sistem, hava 
durumu ve diğer faktörlerin etkili 
analizi, şirketlerin enerji yöneti-
mi yatırımlarından elde ettikleri 
faydayı en üst düzeye çıkarması-
na yardımcı olacaktır. Veri izleme 
yatırımın doğru yapıldığını göster-
mek için de gereklidir. Veri izle-
meye günümüzün zorlu sermaye 
ortamında her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
Sürekli iyileştirme: Enerji yöneti-
mi statik değildir, kuruluşların karşı 
karşıya kalacağı zorlukları ve ta-
lepleri karşılaması gereken devam 
eden bir süreçtir. Projenizin sürekli 
desteklenmesini ve başarısını sağ-
lamak için anahtar performans 
göstergelerini kullanarak ilerle-
meyi değerlendirmek ve değiştir-
mek için önemli enerji kullanıcıları 
ile işbirliği halinde çalışılmalıdır.

Enerji yöneticileri işletmenin üst 
yönetiminden müşterilerine kadar 
işbirliği içinde çalışmalı, enerji ve-
rimliliği fırsatları araştırmak, port-
föy genelinde tüketimi azaltmak 
ve temel performans göstergele-
rini belirlemek için özel ve uygu-
lanabilir öneriler sunmalıdır.

Enerji yöneticileri sorunları ya-
ratıcı bir şekilde çözmeli ve be-
ceri ve uzmanlıklarını kullanarak 
zorlukları fırsata dönüştürmelidir. 
Enerji yöneticileri kaynak tüketi-
mini (su, elektrik, doğal gaz vb.) 
azaltacak projeler üretmeli, ser-
maye projeleri için şartnameler 
oluşturmalı, en verimli, en iyi per-
formansı sağlayan ekipmanları 
seçmelidir.

Enerji yöneticileri sermaye yo-
ğun enerji programlarına liderlik 
edebilmeli, yürütme toplantıları, 
paydaş görüşmeleri ve veri analizi 
yoluyla projelerin doğru bir şekil-
de uygulandığından emin olmalı-
dır. Bu yaklaşım, enerji projelerinin 
tanımlamasına ve önceliklendiril-
mesine, örgütsel bir anlayış yara-
tılmasına ve programın başarısını 
desteklemek için diğer birimlerin 
katılımına ve kaynak aktarılmasına 
yardımcı olacaktır.
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Kentsel 
Dönüşümde  

Gelinen Nokta!
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Kamuoyunda çok tartışılan kentsel dönüşüm, planlamanın 
esas alınmadığı kentsel tasarım ilkelerinden uzak ve ranta 
dayalı bir uygulamaya dönüşmüştür. Özellikle İstanbul ve 
büyük kentlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

yetkilendirilen ofisler, Kentsel Dönüşüm Yasası'ndan 
faydalanarak güçlendirme çalışmalarıyla güvenli hale 

getirilebilecek binalar hakkında 'riskli' tespitinde bulunuyor 
ve bu binaların rant amaçlı yıkılıp yeniden inşasını sağlıyorlar.

Üzeyir Uludağ
Makina Mühendisi & Şakir Sinan Güngör

İnşaat Mühendisi
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31 Mayıs 2011 tarihinde resmi 
gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
giren Kentsel Dönüşüm Yasası 
5393 Sayılı Belediye Kanunu 73. 
Maddesi’ne istinaden çıkartılmış 
olup “Afet riski altındaki alanlar ile 
bu alanlar dışındaki riskli yapıların 
bulunduğu arsa ve arazilerde, fen 
ve sanat norm ve standartlarına 
uygun sağlıklı ve güvenli yaşam 
çevrelerini teşkil etmek üzere iyi-
leştirme, tasfiye ve yenilemelere 
dair üsul ve esasları belirlemekte-
dir” şeklindedir.

Kentsel dönüşüm uygulamala-
rına ve değişikliklerine baktığımız-
da; kentsel dönüşüm yasasının 
ekonomik olarak cazibe haline 
gelen alanlara yöneldiği, emlakçı 
ve müteahhit, rantiye baskılarına 
boyun eğen; kentsel dönüşümün 
rantsal dönüşüm olarak kullanıl-
dığı bir uygulama haline dönüştü-
ğünü görmekteyiz.

Özellikle büyük kentlerin mer-
kezi yaşam alanlarında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı eliyle oluştu-
rulan kentsel dönüşüm projeleri, 
giderek vatandaşın ve hak sahibi-
nin korkulu rüyası haline gelmiştir. 
Bakanlıklarca yürütülen uygula-
malar, imar planları çevre koşul-
larından çok daha fazla yoğunluk 

ve inşaat alanına sahip olduğu 
halde proje yönetimi, kontrolü ve 
yürütücü sorumluluklarının tespi-
tine dair herhangi bir ize rastlanıl-
mamaktadır.

Günümüze kadar yapılan uy-
gulamalara özellikle İstanbul’daki 
uygulamalara bakıldığında yasa-
nın öngörmüş olduğu yenileme, 
tasfiye ve iyileştirmede ilk ikisinin 
uygulandığı öncelikle mal sahip-
lerinin yıllardır yaşadıkları alan-
lardan tasfiye edildiği ve yerlerine 
devasa konut alanlarının yapıldığı 
görülmektedir. Küçükçekmece 
Ayazma, Fatih Sulukule, Beyoğlu 
Tarlabaşı projelerinde tasfiye ve 
yenilemelere tanık olmaktayız. 
Yenileme adıyla yapılan Kadıköy 
Fikirtepe’de başından itibaren 
yürütülen yanlış politikalar sonu-
cu proje tümüyle sahipsiz kalmış 
ve akıbeti meçhul bir hal almıştır. 
Projenin yerel yönetimler eliy-
le yönetilmesi gerekliliği dikkate 
alınmayarak projedeki hak sa-
hipleri bir takım türedi yüklenici 
insiyatifine ve merhametine terk 
edilmiştir. 

Dünyada kentsel dönüşümün 
başarı ile sonuçlandığı örneklere 
baktığımızda yenileme, iyileştirme 
ve çok zorunlu olmadan yapılan 

tasfiye uygulamalarında temel 
olarak işin başından sonuna kadar 
bir yönetim ve hiyerarşinin bulun-
masıdır. Kentsel dönüşüm alan-
larında yapılan uygulamalarda 
yönetimin en tepesinde yerel yö-
netimin yer aldığı görülmektedir. 
Yerel yönetimin yanında, merke-
zi yönetimin, meslek odalarının, 
yüklenicilerin, mal sahiplerinin, 
ilgili kamu veya sivil toplum kuru-
luşlarının yer aldığı kent konseyle-
rince yürütüldüğü görülmektedir. 
İşin başından sonuna kadar yapım 
modelleri, finans modelleri, teknik 
ve idari yönetim ilişkileri belirle-
nerek projelerin başarı ile sonuç-
landırılması sağlanmıştır.

İster bakanlık eliyle başlatılmış 
olsun isterse özel teşebbüs eliyle 
yapılmış olsun kentsel dönüşü-
mün geldiğimiz yerdeki durumu-
nun taraflardan hiçbirini memnun 
etmediği açıktır. Ne bakanlığın 
hedeflediği deprem karşısında 
güvenli yerleşim alanları elde edi-
lebilmiş ne yükleniciler yatırım-
larının karşılığını alabilmiş ne de 
hak sahiplerinin beklentileri sağ-
lanabilmiştir. Kentsel dönüşüm 
ilan edilen alanlarda hayalet şehir 
parçaları varlığını sürdürdükçe bu 
durum değişmeyecektir.
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Kamuoyunda çok tartışılan kentsel dönüşüm, planlamanın esas alınmadığı 
kentsel tasarım ilkelerinden uzak ve ranta dayalı bir uygulamaya dönüşmüştür. 
Özellikle İstanbul ve büyük kentlerde Kentsel dönüşüm yasasından faydalanarak 
Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ofisler tarafından güçlen-
dirme yapılarak güvenli hale getirilecek binalar riskli tespiti yapılarak yıkılıp ranta 
yönelik bina yenilemeleri yapılıyor.

Ne Yapmalı!
Giderek kente, yerel yönetimlere, yüklenici ve hak sahiplerine telafisi mümkün 

olmayan sorunlar yaratan kentsel dönüşüm uygulamalarında başarıya ulaşılacak-
sa öncelikle dönüşümü öngörülen alanlarda proje sahipliğinin yaratılması sağlan-
malıdır. Bunun için;

∞ Yerel yönetimler sınırları içindeki projeleri sahiplenmelidir.
∞ Merkezi yönetim, (Bakanlık, TOKİ v.d.) önerilen projelerde belediye işbirliğini ve 
belediyelerin öncülüğünü ve sorumluluğunu sağlayacak tedbirleri almalıdır.
∞ Taraflarca oluşturulması vazgeçilmez olan kentsel dönüşüm uygulama 
yönetimi (örneğin; Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönetimi) kuruluşu 
sağlanmalıdır.
∞ Hak sahipleri kendilerini doğrudan ilgilendiren dönüşüm projeleri konusunda 
hem bilgi sahibi olmalı hem de karar ve yetki sahibi olmalıdır.
∞ Hak sahipleri kendi aralarında örgütlü yapıya sahip olmalı ve kentsel dönü-
şüm uygulama yönetiminde örgütlü yapıları ile yer almalıdır.
∞ Hak sahipliği çerçevesinde kooperatif ortaklığı, gayrimenkul yatırım şirketi 
ortaklığı, dernekler v.b. kuruluşlarla örgütlü yapının güçlendirilmesi gerekmek-
tedir.
∞ Hak sahipleri projenin her aşamasında bilgi sahibi olmalılar ya da istemeliler.
∞ İnşaat aşamalarından önce yapılacak yerleşim  projeleri hakkında açık, şeffaf 
ve katılımcı bir süreç yürütülmelidir. Kent konseyince yürütülecek karar alma 
süreçlerinde hak sahiplerinin öncelikli karar ve yetki sahibi olması sağlanmalıdır.
∞ Belediyelerde kentsel dönüşüm büroları oluşturulmalı ve buralarda yetkili ve 
uzman kişiler çalıştırılmalıdır.
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İnşaat, turizm, mağazacılık, güvenlik v.b. konularda hızlı ve gerçekçi eğitim kursları açılmalıdır. Bölgedeki iş 
olanaklarından yararlanılarak sertifika sahibi olacak kişilerin güvenli bir şekilde iş sahibi olmaları sağlanmalıdır.

Kentsel dönüşümü sosyal dönüşüm olarak da ele alan yeni anlayışlara sahip olduğumuz zaman başarı da 
kaçınılmaz olacaktır.

 Kentsel dönüşümde sağlıklı kentsel yerleşimler
yaratılmak isteniyorsa fiziki dönüşümün yanında sosyal

dönüşümlerin de yaratılacağı bir proje oluşturulmalıdır. Bölgelerin 
insiyatiflerine göre merkezi yönetim, yerel yönetim ve kent konseyince 

bölgenin gelişim ve yaşam standartlarını ele alan ekonomik ve sosyal 
koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmelidir. Bunların 

içerisinde mesleki eğitime öncelik verilmelidir.

∞ Kentsel dönüşüm uygulama yönetiminde; 
 Yerel yönetim başkanlığında,

 » Merkezi yönetim temsilcileri,
 » Mülkiye amirliği (Valilik veya Kaymakamlık 
temsilcileri)
 » Büyükşehir belediyesi temsilcisi
 » Meslek odası temsilcileri
 » Muhtarlar (Bölge muhtarlıkları)
 » Hak sahipleri temsilcileri
 » Yüklenici temsilcileri (varsa)
 » Sivil toplum kuruluşları (Bölgede faaliyette bu-
lunan kurum veya etkin sivil toplum kuruluş temsil-
cileri)
 » Ticaret ve sanayi odaları temsilcileri
 » Varsa kredi kuruluşları ile projenin başından 
sonuna kadar toplantılar yapılmalıdır.

∞ İnşaat öncesi uygulama projeleri kapsamında, 
mutabakat mutlaka sağlanmalı, hak sahipliği tespiti 
ile dönüşüm sonucu elde edilebilecek haklar söz-
leşmelerle ve tapulama ile kesinleştirilmelidir.
∞ Uygulama projeleri ile inşaat yapım teknik şartna-
mesi (Mahal listeleri kent konseyince kabul edilmeli) 

oluşturulmalı ve hak sahiplerinin kabulune sunul-
malıdır.
∞ Yapılacak inşaat ihaleleri açık ve şeffaf bir şekilde 
yapılmalı ve inşaat yapımını yüklenecek olan kuru-
luşların yapabilir şartları kent konseyince ve özellikle 
hak sahiplerince kabul edilebilir olmalıldır.
∞ İnşaat aşamaları kent konseyinin denetiminde 
belediye ve hak sahiplerinin oluşturacağı kontrol 
mühendisliğince denetlenmelidir. Hak edişler (daire 
devir veya satışları) denetim raporları ile inşaat aşa-
malarına bağlı olarak düzenlenmelidir.
∞ Kentsel dönüşüm uygulama yönetimince ulusal 
veya uluslararası kredi kuruluşları aracılığı ile kredi ve 
hibe koşulları araştırılmalı, yatırım finansman koşul-
ları iyileştirilmelidir.
∞ Projeye uygun konutların yapımı aşamasında eş 
zamanlı olarak sosyal donatı alanları (okul, hastane, 
park, yeşil alan, otopark v.b.) ile altyapılarınında (yol, 
atık su, içme suyu, doğal gaz, elektrik, çevre düzeni, 
internet v.b.) tamamlanması sağlanmalıdır.
∞ Proje finansmanının yaratılmasında ve inşaat an-
laşmalarında, binalarla birlikte sosyal tesis alanları ile 
alt yapı tesislerinin de maliyetleri dikkate alınmalıdır.
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Asansörlerin Bakımı ve Periyodik 
Kontrolleri Mutlaka Yapılmalı

İstanbul Sultangazi’de tekstil atöl-
yelerinin olduğu binada 20.07.2019 
tarihinde meydana gelen asansör 
kazasında 1 işçi hayatını kaybetti. 
Makina Mühendisleri Odası İstan-
bul Şubesi Asansör Kontrol Birimi 
tarafından 22.07.2019 tarihinde 
asansör kazası yaşanan adrese gi-
dildi ve binadan yetkili kişilerle gö-
rüşüldü. Olayı gören ve müdaha-
le eden kişilerden alınan bilgilere 
göre; mesai saatinin bitimine yakın 
saatlerde asansör kapısını açıp ka-
bin içerisine giren işçi, durak kapı-
sı kapanmadan aniden asansörün 
hareket etmesi sonucu kabin kapısı 
üst eşiği ile durak kapısı eşiği ara-
sına sıkışarak feci bir şekilde can 
verdi.

Yapılan incelemede binada bulu-
nan 2 adet asansörün bakımlarının 
yapılmadığı ve güncel bakım/seyir 
defterinin olmadığı görülmüştür. İl-

gili idare ile protokol yapan muaye-
ne kuruluşu tarafından 25.03.2019 
tarihinde periyodik kontrollerin ya-
pıldığı ve asansörlerin kırmızı etiket 
aldığı görülmüştür.

04.05.2018 tarihinde 30411 sayılı 
resmi gazetede yayımlanan Asan-
sör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 
çerçevesinde; kırmızı renkli bilgi 
etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak 
tanımlanan asansörün kullanımına 
bina sorumlusu tarafından izin ve-
rilmemeli ve bu asansörün en fazla 
altmış gün içerisinde güvenli hale 
getirilmesi bina sorumlusunca sağ-
lanmalıdır. Bu süre sonunda, A tipi 
muayene kuruluşu tarafından takip 
kontrolü yapılır. Takip kontrolü ne-
ticesinde güvenli hale getirilmediği 
belirlenen asansör, ilgili idare ta-
rafından ana besleme sisteminden 
elektrik kesilerek mühürlenmesi 
yoluyla hizmetten men edilmelidir.

İstanbul Sultangazi’de tekstil atölyelerinin olduğu binada asansör kazası 
meydana geldi. İlgili asansör yönetmeliklerine uyulmadığı takdirde kazalar 
maalesef devam edecektir.
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Ülkemizde yakın zamanlarda 
olan bu kazalara bakıldığında;  
hizmet yeterlilik belgesine sa-
hip olan yetkili servislerle bakım 
sözleşmesinin yapılmaması, 
ilgili idare ile protokol yapmış 
A tipi muayene kuruluşlarına 
periyodik kontrollerinin yap-
tırılmaması ya da periyodik 
kontroller sonrasında asansö-
re kırmızı etiket iliştirilmesine 
rağmen bu asansörlerin kulla-
nılması kazalara davetiye çıkar-
dığını gözler önüne sermiştir. 
İlgili asansör yönetmeliklerine 
uyulmadığı takdirde kazalar 
maalesef devam edecektir.

Asansörlerin Bakım ve 
Periyodik Kontrolleri
Mutlaka Yapılmalı

06.04.2019 tarihinde 30737 
sayılı resmi gazetede yayımla-
nan Asansör İşletme ve Bakım 
Yönetmeliği çerçevesinde; bina 
sorumlusunun asansörlerin 
güvenli bir şekilde kullanılma-
sını sağlamak üzere ayda en az 
bir defa hizmet yeterlilik belge-
sine sahip yetkili servisler tara-

fından bakımlarının yapılmasını 
sağlaması gerekmektedir.

04.05.2018 tarihinde 30411 
sayılı resmi gazetede yayımla-
nan Asansör Periyodik Kont-
rol Yönetmeliği çerçevesinde; 
bina sorumlusu, asansörün gü-
venli bir şekilde kullanılmasını 
sağlamak üzere yılda en az bir 
defa periyodik kontrolünü yap-
tırması gerekmektedir.

Makina Mühendisleri Odası 
olarak, asansör yıllık kontrol-
lerini, kamusal denetim ve ka-
musal fayda anlayışını benim-
seyerek, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından yayımla-
nan Asansör Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği kapsamında A Tipi 
Muayene Kuruluşu olarak ger-
çekleştirmektedir.

TMMOB Makina Mühendisle-
ri Odası İstanbul Şubesi olarak; 
asansör, yürüyen merdiven ve 
yürüyen bantların yıllık peri-
yodik kontrollerinin yapılması, 
sektörde çalışan mühendis ve 
teknisyenlerin eğitilmesi ko-
nularında, uzman makina mü-
hendislerine dayalı örgütlü 

Aydın Arat
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Asansör Kontrol 
Merkezi Teknik 
Sorumlusu

Asansör Standart ve Yönetmeliklerindeki Değişiklikler Hakkında Teknik Söyleşi Yapıldı
Asansör Standart ve Yönetmeliklerindeki Değişiklikler konulu teknik söyleşi 26 Haziran Çar-

şamba günü Beylikdüzü İlçe Temsilciliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Asansör Kontrol Merkezi 
Teknik Sorumlusu Aydın Arat değişiklikler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Arat, “Periyodik 
kontrol sonucunda güvensiz (Kırmızı) veya kusurlu (Sarı) olarak sınıflandırılmış asansörlerde gü-
venli (Yeşil) veya hafif kusurlu (Mavi) olana kadar Asansör monte eden veya onun yetkili servisi 

bu süre zarfında bina sorumlusundan aylık bakım ücreti talebinde bulunamayacak” dedi.

yapımızla, kamu kurumları ve 
derneklerle işbirliği yaparak 
kamu adına ve kamu güvenliği 
için her zaman görev almaya 
hazırız.
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1. Giriş
Termik santrallar kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü te-

sislerdir. Termik santrallarda esas olarak fosil yakıtlar olan kömür, gaz ve petrol 
ürünleri kullanılır. Dünyada elektrik üretiminde en büyük pay fosil yakıtlarda-
dır ve uzun bir süre de böyle devam edeceği tahmin edilmektedir. Uluslarara-
sı Enerji Ajansı (IEA)’nın hazırladığı tahminlerde de durum farklı değildir.

2017 yılında dünya elektrik üretiminin %39,3’ü kömür, %22,9’u doğal gaz, 
%16’sı hidrolik, %10,6’sı nükleer, %4,1’i petrol, 4,9 yenilenebilir(rüzgâr, güneş, 
jeotermal, dalga)  ve %2,2’si diğer kaynaklardan karşılanmıştır.

Türkiye’de ise 2018 yılında elektrik üretiminin %37,2’si kömür, %30’u Doğal 
Gaz, %19,9’u Hidrolik, %0,5’i petrol, %11,4 yenilenebilir(rüzgâr, güneş, jeoter-
mal)  ve %1’i diğer kaynaklardan karşılanmıştır.

2. Kömürlü Santrallar
2.1. Kömür rezervleri
2018 yılı itibariyle Dünya’da 1.054,8 trilyon ton kömür rezervi bulunmakta-

dır. Bunun %42,2’si Güney Doğu Asya’da, %24,5’i Kuzey Amerika’da,%17,9’u 
Kuzey Asya’da,  %12,8’i Avrupa’da,  %1,4’ü Orta Doğu ve Afrika’da, %1,3’ü Gü-
ney ve Orta Amerika’dadır. 

Türkiye’de linyit rezervinin uzun yıllar 8,3 milyar ton olduğu söylenirken son 
10 yıldaki MTA’nın aramaları sonucu rezerv 17,9 milyar tona çıkmıştır. Ancak 
Türkiye’deki linyitlerin %70’e yakınının kalorifik değeri 2000 kCal/kg’ın altın-
dadır. Kül ve nem oranı yüksektir.  Bu sebeple bazı sahalar sadece elektrik 
üretim amacıyla değerlendirilebilir. 

Yenilenebilir enerji önemlidir ve değerlendirilmelidir. Ancak rüzgâr 
yoksa rüzgâr enerjisi yoktur. Kurak geçen yıllarda barajda veya akarsuda 
su yoksa hidrolik enerji yoktur. Güneş battığında güneş enerjisi yoktur. 
Elektrik ihtiyacı sürekli olduğundan güvenilir baz yük santrallarına 
gereksinim vardır. Bu gereksinimi de kömür, gaz ve nükleer santrallar 
karşılayabilir.

Termik Santrallar
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2.2. Kömürlü santralın elemanları
Bir kömürlü santralın ana ekipmanları aşağıdaki 

şemada görülebilir. 

2.3. Kömür alma, kül atma sistemi
Türkiye’deki kömür santrallarının çoğunluğu düşük 

kalorifik değere sahip linyite dayalı olduklarından 
madenin hemen yanında kurulmuşlardır. Madenden 
gelen ham kömür, kırıcılardan geçirilir ve kömür 
stok sahasına getirilir. Kömür, stok sahasından park 
makinalarıyla alınır ve ünite bunkerlerine götürülür. 
Kazan altı teknesinden alınan cüruf ve elektrofilit-
rede tutulan kül, aynı konveyör bandına dökülerek 
ya kömürün çıkarıldığı madene veya ayrı olarak inşa 
edilen kül barajlarına dökülür. Kül ve cürufun direk 
suyla taşındığı hidrolik sistemlerde vardır. 

2.4. Kazan ve yardımcıları
Bunkerlerden alınan kömür transport bantlarıyla 

değirmenlere gelir, değirmenlerde toz haline getiri-
len kömür yanma odasına sıcak havayla püskürtülür 

ve kömür havada yanar.
Yakıtın kimyasal enerjisi kazanda meydana gelen 

yanma sonucu ısı enerjisine dönüşür. Yanma sonu-
cu meydana gelen gazlar ısılarını konveksiyon ve 
radyasyon (ışıma) yolu ile kazan borularına vererek 
boruların içinden geçmekte olan suyun sıcaklığının 
yükselmesini sağlarlar. Su sıcaklığı kazan basıncının 
karşılığı olan buharlaşma sıcaklığına eriştiğinde bu-
harlaşma başlar. Bu şekilde meydana gelen su-bu-
har karışımı genellikle “dom” denilen bir büyük 
tankta doymuş buhar ve su olmak üzere ikiye ay-
rılır. Doymuş buhar daha sonra yine baca gazları ile 
kızdırılır. Su ise tekrar çevrimin başlangıç noktasına 
gönderilerek yeniden ısıtılır. Kızdırıcılarda mümkün 
olduğu kadar yüksek sıcaklıklara erişmek arzu edi-
len bir durumdur, çünkü bu sıcaklık ne kadar artarsa 
verimde artar.

Kazanların çok farklı tipleri olmasına karşın bugün 
iki ana tipten bahsedilmektedir:

1.  Pulverize kömürlü kazanlar
2. Akışkan yataklı kazanlar

2.5. Türbin ve yardımcıları
Bir buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etra-

fında dönebilen bir rotor, bu rotor üzerine monte 
edilmiş ve  rotorla beraber dönen hareketli kanatlar, 
türbin gövdesi, bu gövde içinde bulunan iç gövde  
sabit kanat taşıyıcıları ve sabit kanatlardan meyda-
na gelir. Rotor, her iki tarafından radyal yataklarla 
yataklanmıştır. Eksenel yatak rotoru eksenel yönde 
sabitleştirir. Buharın türbinden dışarı kaçmasının söz 
konusu olduğu yerler labirentlerle donatılmıştır.

Buhar, faydalı enerjisini kanatlar yardımıyla rotora 
verdikten sonra çürük buhar kondenseye dökülür.

Muzaffer Başaran
Makina Mühendisi
EÜAŞ Emekli Genel 
Müdür Yardımcısı
MMO İstanbul Şubesi 
Enerji Komisyonu Üyesi
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2.6. Jeneratör, transformatör ve şalt sahası
Jeneratörler, stator ve rotor adı verilen 2 ana bölümden oluşurlar. Stator 

gövdesi genellikle kaynaklı tiptendir. Gövde içerisine 0,5 mm kalınlığındaki 
saçların üst üste konulması ile oluşturulan saç paketleri yerleştirilir. Transfor-
matörler, gerilim seviyesini ihtiyaca göre yükselten veya düşüren statik elekt-
rik makinalarıdır. Jeneratörde üretilen elektriğin gerilimi ana transformatörde 
yükseltildikten sonra şalt sahasıyla iletim sistemine bağlanır.

2.7. Soğutma kulesi
Eğer santral deniz, göl veya büyük debili bir nehir kenarında değilse so-

ğutma kuleleri kullanılır. Türbinden kondensere gelen buharın ısısı soğutma 
kulesinden gelen suyla soğutularak yoğuşturulur. Isınan soğutma suyu da so-
ğutma kulesinde tekrar soğutulur.

2.8. Baca gazı kükürt arıtma sistemi
Baca gazından kükürtdioksiti (SO2) ayıran tesislere Baca Gazı Kükürt Arıtma 

Tesisleri (BGD) adı verilir. BGD teknolojileri kuru ve ıslak sistemler olarak ikiye 
ayrılır. 

3. Doğal Gaz Santralları
Doğal gazın basınçlı hava ile yakılması sonucu oluşan basıncı ve sıcaklığı 

yüksek gazların gaz türbinlerini döndürmesi esasına dayanır. Gaz türbin çev-
rimleri açık çevrim ve kombine çevrim olarak ikiye ayrılır. Gaz türbin çıkışın-
daki gazların bir kazana gönderilerek su buharı üretilmesi ve bununda buhar 
türbininde kullanılması kombine çevrimdir.

4. Fuel Oil Santralları
Fuel oil’un kazanda yanma odasına püskürtülerek yakıldığı ve elde edilen 

buharın buhar türbinlerinde kullanıldığı santrallardır. Dünya’da ve Türkiye’de 
kullanımı çok azalmıştır. 

5. Sonuç
Fosil Yakıtların kullanımı uzun yıllar devam edecektir. Dolayısıyla termik 

santrallarda üretimi daha verimli, daha temiz ve daha ucuz yapabilecek tek-
nolojiler üzerinde çalışılmalıdır. 

Yenilenebilir Enerji önemlidir ve değerlendirilmelidir. Ancak rüzgar yoksa 
rüzgar enerjisi yoktur, kurak geçen yıllarda barajda veya akarsuda su yoksa 
hidrolik enerji yoktur, güneş battığında güneş enerjisi yoktur. Elektrik ihtiyacı 
sürekli olduğundan güvenilir baz yük santrallarına gereksinim vardır. Bu ge-
reksinimi de kömür, gaz ve nükleer santrallar karşılayabilir. 
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Diploma Kiralama
Durdurulmalıdır

Ülke ihtiyaçlarıyla ve sanayi politikalarıyla bağ-
daşmayan yükseköğretim planlaması nedeniyle 
üniversite mezunları işsizliğe mahkûm edil-
miştir. Yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir 
plancısı, mezun olduğu alan dışında çalışmak 
zorunda kalmakta, yüzbinlerce mezun ise hiç iş 
bulamamaktadır.
Diğer yandan TMMOB ve T.C. Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı arasında, mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının ücretli çalıştıkları sek-
törlerde kayıt dışı istihdamı önleme amacıyla 
imzalanan işbirliği protokolünün SGK tarafından 
tek taraflı fes edilmesi üyelerimizin çalışma hak-
larını geri dönülmez biçimde geriletmiştir.
Bu tarz yanlış uygulamalar sonucunda iş yaşa-
mında çeşitli sorunlar açığa çıkmaktadır. Son 
günlerde internette yayınlanan ve sayısı giderek 
artan kiralık diploma ilanları da bu sorunlardan 
bir tanesidir.
Yasal olmamasına rağmen internette çok sayıda 
diploma kiralama ilanları yer alıyor. Nerdeyse 
bir sektör haline gelen bu uygulama ile iş yeri 
sahipleri çalıştırmak zorunda olduğu uzman-
lara yüksek maaş ve sigorta primi ödemeden 
maliyetini düşürüyor. Firmaların yaptığı işlerde 
isteyerek ya da istemeyerek gerçekleştirilen bir 
takım hatalar olabilir. 
Bu hatalar denetim 
sırasında fark edildiğin-
de sorumlu olacak ilk 
kişi bu işin yönetmelik 
ve kanunlara uygun 
yapıldığına dair imza 
atan kişidir, yani mü-
hendistir, üyelerimizdir! 
Yapılan hatanın büyük-
lüğü, çeşidi, maliyeti, 

düzeltilebilirliği, can ve mal kaybına yol açıp 
açmadığı ise alınacak cezanın süresini belirliyor.
Eczacı, mühendis, pratisyen hekim, veteriner 
hekim, kimyager, psikolog veya sosyolog dip-
loması, tarımsal danışmanlık, işyeri açma ve işçi 
çalıştırma belgesi gibi çok farklı mesleklere ait 
diplomaların farklı rakamlarla kiraya verildiğini 
görmek mümkün. Diplomasını kullandıran kişi-
ler tespit edildiği durumlarda bakanlık yetkilileri 
kişiler hakkında tutanak tutarak kişilerin dosya-
larını meslek örgütüne gönderiyor. Bu tespitler 
sonucunda Odamız tarafından kişilere meslek-
ten men cezası veriliyor. Üyelerimizi mühendis-
liğin bilim, akıl ve mesleki birikim ile kamu yararı 
gözetilerek yapılan bir meslek olduğunu unut-
mamalı ve diplomalarını kiralamamalıdır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi olarak; üyelerimizin mesleki faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin toplumsal çıkarlara 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek 
mensuplarının birbirleri ve halk ile olan iliş-
kilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak 
üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak 
amacı ile faaliyet yürütüyoruz. TMMOB ve T.C. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında 
imzalanan SGK protokolünün tek taraflı feshi-

nin iptali başta olmak 
üzere üyelerimizi düşük 
ücretlerle çalışmaya ve 
sigorta primlerinin eksik 
yatırılması nedeniyle 
güvencesiz bir geleceğe 
mahkûm eden uygula-
malara son verilmesi ve 
gerekli yasal düzenle-
melerin yapılması için 
mücadele yürütüyoruz..

Yetki ve uzmanlık gerektiren birçok meslek alanı ve özellikle mühendislik dallarına ait 
internette yer alan kiralık diploma ilanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Yasal olmayan 

bu yöntem ile farklı mesleklere ait diplomaların kiraya verildiğini görmek mümkün.

MMO İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim M. 

Tataroğlu, diploma kiralama ile ilgili 
CNN Türk TV Akşam Haberleri'ne 

açıklamalarda bulundu.



Sektör temsilcileri, makina mü-
hendislerinin plastik malzemeler 
ve işleme teknolojileri konusunda 
bilgilenerek sektöre üreten ve eğiten 
mühendisler olarak katılabileceklerini 
belirtiyorlar.
Plastik sektörü Türkiye ekonomisinin 
en önemli aktörlerinden birisidir. Bu-
gün 10 milyon tona yaklaşan toplam 
üretimi, 35 milyar dolar civarındaki 
cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt 
ihracatı ve son 10 senede GSMH 
büyümesini aşan yıllık büyüme ile 
plastik sektörünün ülke ekonomisine 
sağladığı katkı giderek artıyor. (PA-
GEV, Türkiye Plastik Sektörü İzleme 
Raporu, 2019/3)
Makina mühendisleri ilgili müfreda-
tı içeren üniversitelerde tezli veya 
tezsiz yüksek lisans yaparak plastik 

sektörüne adım atabilirler. Yüksek 
lisans programı bulunan bazı yüksek 
öğretim kurumları (devlet üniversite-
leri) şunlardır.

∞ Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fa-
kültesi, Polimer Mühendisliği Bölümü
∞ Marmara Üniversitesi, Teknoloji 
Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mü-
hendisliği
∞ İTÜ, Polimer Bilimi ve Teknolojisi 
Lisansüstü Programı
∞ ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Poli-
mer Bilim ve Teknolojisi
∞ Bursa Teknik Üniversitesi, Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Lif 
ve Polimer Mühendisliği Bölümü
∞ MMO İstanbul Şubesi Plastik Malze-
meler ve İşleme Teknolojileri Komis-
yonu

Plastik Sektörü, Üreten ve 
Eğiten Makina Mühendislerine 

İhtiyaç Duyuyor
Plastik sektör temsilcileri, sektörde çalışacak mühendislere

ihtiyaç duyuyorlar.
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Ağaca, Denize, Kuşa, İnsana 
Düşman Bir Proje Hikâyesi

İstanbul’un kuzeyine yönelik özellikle son 10 yılda pek çok büyük 
ölçekli proje hazırlandı ve bunların bir kısmı da hayata geçirildi. 

Öncelikle Kuzey Çevre Otoyolu ve 3. Köprü inşaatıyla başlayan süreci 3. 
Havalimanı izledi. Kamuoyunda “Çılgın Proje” olarak tanıttıkları Kanal 

İstanbul Projesi ise henüz hayata geçirilmiş değil. 

Son dönemde AKP iktidarının 
gerçekleştirdiği altyapı yatırımla-
rı Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile 
gerçekleştirildi. 2018 yılında 49 mil-
yon 275 bin araç geçiş garantisi ve-
rilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'n-
den 13 milyon 796 bin 911 araç, 14 
milyon 600 bin araç geçiş garantisi 
verilen Osmangazi Köprüsünden ise 
9 milyon 98 bin 962 araç geçti. Bun-
dan dolayı YİD modeli kapsamında 
devlet ile işletmeci şirketler arasın-
da yapılan anlaşmaya göre hazine, 
şirketlere 2018 yılı içi 1,76 milyar TL 
ödeme yapmak zorundadır.

3. Havalimanı da yine YİD mode-
liyle devlet ve Kolin, Limak, Kalyon, 
Cengiz, MNG ortaklığıyla kurulan 
İGA arasında yapılan anlaşma kapsa-
mında Ziraat Bankası, Halk Bankası, 
Vakıfbank, Denizbank, Finansbank ve 
Garanti Bankasından sağlanan son 
derece uygun kredi finansmanıyla 
inşa edilmeye başlandı.  Bu süreçte 
TMMOB başta olmak üzere çeşit-
li STK’lardan, meslek odalarından ve 
çevre örgütlerinden 3. Havalimanı 
inşaatının yaratacağı ekolojik yıkım, 
havalimanının işletme aşamasında 

hâkim rüzgarların ve göçmen kuşla-
rın neden olacağı kazalar vb. tehlike-
ler için pek çok uyarı yapıldı.

3. Havalimanı projesi Nisan 2013 
tarihinde yayınlanan Nihai ÇED Ra-
porunda toplam 76.500.000 m2’lik 
alanda 6 adet ana pist, 4 adet apron 
ve pistlere ait taksirutların yapımı 
olarak tanımlanmıştır. Projenin yeri 
ise Arnavutköy ve Eyüp İlçeleri içe-
risinde yer alan Akpınar, İhsaniye, 
Odayeri, Baklalı, Zafer, Karaburun 
Köyleri sınırıdır. Projenin yapılacağı 
alan ÇED Raporunun 36. Sayfasın-
da “Söz konusu proje alanının büyük 
bir kısmı Çevre Düzeni Planına göre 
orman alanında kalmaktadır. Bunun 
yanında Kırsal Yerleşim Alanı (KY), 
Kıyı Rehabilite Alanı, Jeolojik Açıdan 
Yerleşime Sakıncalı Alan ve Tarımsal 
Niteliği Korunacak Alanlarda kalmak-
tadır.” şeklinde tanımlanmıştır. Jeo-
loji Mühendisleri Odası İstanbul Şu-
besi’nin yapmış olduğu açıklamaya 
göre proje alanında ilkel yöntemlerle 
çıkarılmış, terk edilmiş kömür ve kum 
ocakları zaman içerisinde suyla dola-
rak 65 adet yapay göl oluşturmuştur.  
Söz konusu alanın jeolojik oturma-
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sı tamamlanmadığı ve zeminin 
killi-çamurlu bir yapıda olması 
nedeniyle projenin bu alana ya-
pılmaması gerektiği belirtilmiştir. 
Son dönemde medyada yer alan 
3. Havalimanı pistlerindeki gö-
çük ve çökme haberleri, yapılan 
bu uyarıların ne kadar yerinde 
olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

ÇED Raporunda 76.500.000 
m2 olan proje alanının yaklaşık 
61.720.000 m2’sinin orman ala-
nı olduğu belirtilmiş ve yaklaşık 
2,5 milyon ağacın bir kısmının 
kesileceği, bir kısmının ise taşı-
nacağı belirtilmişti. Ancak Kuzey 
Ormanları Savunması Uydu gö-
rüntüleri üzerinden karşılaştır-
malı analiz yöntemiyle yapmış 
olduğu çalışmayla 3. Havalimanı 
inşaatı, Havalimanı için açılan taş 
ocakları ve Havalimanına giriş 
sağlayan Kuzey Çevre Otoyo-
lu kapsamında en az 13 milyon 
ağacın kesildiğini tespit etti. Bu 
durum onlarca hayvan ve bitki 
türüne ev sahipliği yapan eko-
sistemi yok etti.

Aynı ÇED Raporu “Yapılma-
sı planlanan İstanbul Bölgesi 3. 
Havalimanı projesi kapsamın-
da kıyı kenar çizgisinden ileride 
herhangi bir şekilde yapılaşmaya 
gidilmesi ve deniz dolgusunun 
yapılması bu aşamada planlan-
mamaktadır. Rapor eklerinde 
sunulan genel vaziyet planına 
bakıldığında mor renk ile gös-
terilen kıyı kenar çizgisi ile deniz 
arasında olan kısmında herhangi 
yapılaşmanın olmayacağı görül-
mektedir (Bkz.Ek-5). Söz konusu 
proje kapsamında ilerleyen yıl-
larda projeye entegre edilecek 
kıyı yapısı ve deniz dolgusunun 
yapılması planlanması duru-
munda ÇED yönetmeliği kapsa-
mında gerekli iş ve işlemler için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
ayrıca başvuruda bulunulacak-
tır” taahhüdünde bulunulmuş-
tur. Söz konusu taahhüdün ilk 2 
cümlesinde dolgu ve kıyı çizgi-
sinde bir değişiklik olmayacağı 
vurgulanırken 2. cümle ilerleyen 

yıllarda projeye entegre edilecek 
planlama doğrultusunda çevre 
ve şehircilik bakanlığına başvu-
ruda bulunacağını belirtmekte-
dir. Havalimanı inşaatı fiilen Ma-
yıs 2015’de başlamış ve ilk uçuşu 
Nisan 2019’da yapılmıştır.  An-
cak medyadan öğrenebildiğimiz 
kadarıyla İGA tarafından Aralık 
2017’de denize yaklaşık 88 bin 
metreküp yapılması için Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru 
yapılmıştır. Havalimanı inşaatının 
başladığı Nisan 2015’den bugü-
ne kadar Karadeniz kıyı şeridinde 
yapılan dolgu ve kıyı kenar çizgi-
sinin ne derece değiştiği Google 
Earth görüntülerinden rahatça 
tespit edilebilmektedir. Peki bu 
durumda Nihai ÇED Raporunun 
1.5. Deniz Dolgusu, 1.5.1. Pro-
je Kapsamında Yapılacak Dol-
gunun Amacı, Özellikleri, Bo-
yutları ve Dağılımı (kaplayacağı 
alan (m2), hacim (m3), Dolgu 
Yapım Tekniği, 1.5.2 Kullanılacak 
Dolgu Malzemesinin Özellikle-
ri (kayaç cinsleri, mineorolojik, 
fiziksel ve kimyasal özellikleri 
vb.) ve Analiz Sonuçları, 1.5.3. 
Dolgu Malzemesinin Deniz Or-
tamı ile Kısa-Orta-Uzun Vadede 
Etkileşimi, Korozyona Karşı Da-
yanıklılığı başlıkları altına kop-
yalanmış “Yapılması planlanan 
İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı 
projesi kapsamında kıyı kenar 
çizgisinden ileride herhangi bir 
şekilde yapılaşmaya gidilmesi ve 
deniz dolgusunun yapılması bu 
aşamada planlanmamaktadır.” 
ifadesinin anlamı nedir?  Hava-
limanı inşaatının kıyı çizgisinde 
ve ekosistemde yarattığı yıkım 
açısından bakıldığında bu ifade-
nin ÇED Raporuna ÇED Olumlu 
Kararı’nın alınabilmesi ve proje-
nin en başından beri planlandığı 
pratik olarak ortaya konan deniz 
dolgusunun yapılabilmesine ya-
sal kılıf oluşturmak amacıyla ya-
zıldığı açıkça ortaya çıkmaktadır.

Havalimanı için seçilen güzer-
gâh ilkbaharda Afrika’dan Avru-
pa’ya, sonbaharda da Afrika’dan 

Avrupa’ya göç eden kuşların göç 
yolu üzerindedir. Göç eden kuş 
türleri ağırlıklı olarak leylek, peli-
kan ve gündüz yırtıcıları olup sa-
yıları 1 milyondan fazladır. ÇED 
Raporunda kuş çarpmalarına 
önlem olarak kuş göçlerinin 2 yıl 
boyunca izlenip izleme sonuç-
larına göre sürekli izleme prog-
ramı oluşturulacağı, radar sis-
temiyle kuşların göç hareketleri 
izlenip uçakların iniş ve kalkış-
larının buna göre düzenlenece-
ği belirtilmiştir.  Bunun yanı sıra 
kuşların beslenme kaynaklarının 
kısıtlanması amacıyla yoğun kuş 
aktivitesinin görüldüğü hava ala-
nı sınırları içerisinde tarımsal fa-
aliyetlerden kaçınılması, meyve 
veren ağaçların yetiştirilmemesi, 
çimenlerin uzun bırakılmaması 
gibi “önlemler” de yer almakta-
dır. Ancak ÇED Raporunda yer 
alan bu “önlemler”in yaşanacak 
kazaların önüne geçebilmek 
için yeterli olmadığını, havaalanı 
yapımı için seçilen yerin gerek 
zemin gerek yaratacağı ekolojik 
tahribat gerek rüzgar ve kuş göç 
yolları düşünüldüğünde uçuş 
güvenliğinin sağlanamayacağı 
için hatalı olduğunu başta TM-
MOB’ye bağlı meslek örgütleri 

Utku Fırat
Çevre Mühendisi
ÇMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi
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vurguladı. Bu uyarılar hükümet yetki-
lilerince dikkate alınmadı. Nitekim 29 
Haziran 2019 tarihinde İstanbul-An-
talya seferini yapan “Airbus 330-300” 
tipi THY uçağı 286 yolcusuyla birlikte 
3. Havalimanından havalandıktan kısa 
bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı ve 
kokpit bölümündeki sol camda çat-
lama meydana geldi. Bunun üzerine 
uçak 3. Havalimanına acil iniş yap-
mak zorunda kaldı. Yaşanan bu olay, 
3. Havalimanından yapılan seferlerde 
yolcuların can güvenliği sorunu ile 
yüz yüze olduklarının açık bir göster-
gesidir.

3. Havalimanının yapımında yaşa-
nan ekolojik kriz, havalimanının uçuşa 
açılmasıyla birlikte ayyuka çıkan uçuş 
güvenliği sorunlarının yanı sıra inşa-
ata başlandığı günden bugüne kadar 
yaşanan iş cinayetleri, söz konusu 
projenin hafızalarda iddia edildiği gibi 
bir “Zafer Anıtı” değil, “İşçi Mezarlığı” 
olarak yer etmesine neden olmuştur. 
Bu satırların yazıldığı zamana kadar 
adları tespit edilebilen 34 işçi yaşa-
mını yitirdi. Ancak medya haberleri ve 
havalimanı çalışanlarının tanıklıkları 
göz önüne alındığında ölen işçi sa-
yısının bu rakamdan çok daha fazla 
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hava-
limanında çalışan işçiler gerek yaşa-
nan iş cinayetlerine gerekse çalışma 
ve barınma koşullarına karşı pek çok 
eylem ve açıklama yaptılar. Ancak 14 
Eylül 2018 tarihinde yaşanan servis 
kazası bardağı taşıran son damla oldu 
ve 20 binden fazla işçi iş bırakarak bu 
yıkım ve ölüm projesine, dayatılan 
çalışma koşullarına karşı başkaldırdı. 
İş bırakmanın ardından gece yarısı 
jandarma koğuşlara baskın düzenle-
di ve yüzlerce işçiyi gözaltına aldı. Bu 
sürecin ardından İnşaat İş Sendika-
sı’nın 4 yöneticisi ve 20 işçi 84 gün, 
ilerleyen günlerde tutuklanan 4 işçi 

70, 1 işçi ise 61 gün tutuklu kaldı. 
AKP İktidarının son 2 döneminde 

gerçekleştirmeye başladığı 3. Hava-
limanı, Kanal İstanbul, Kuzey Çevre 
Otoyolu gibi mega ölçekli yıkım pro-
jelerinin tek amacı İstanbul’un kuze-
yinde yeni bir İstanbul yaratmaktır. 
İstanbul’u plazalar cehennemine çe-
virdikten sonra birden yatay mimarı 
sevdalısı kesilmelerinin de boğazda 
yaşanacak bir tanker kazasından İs-
tanbulluların ve kentin kültür mira-
sının etkilenmemesi için ortaya atı-
lan Çılgın Kanal Projesi’nin de kente 
ulaşımından uçuş güvenliğine ve işçi 
cinayetlerine kadar pek çok sorun-
la birlikte hayatımıza giren 3. Hava-
limanının da İstanbul’un ciğerlerini 
delen Kuzey Çevre Otoyolu ve bağ-
lantı yollarının da tek amacı inşaata 
dayalı rant ekonomisinin devamını 
sağlamaktır. Bu uğurda iktidar, ken-
dilerinin olmayan ağaçları kesmekte, 
su havzalarını geri dönüşsüz biçimde 
yok etmekte, binlerce yıldır var olan 
kuş göç yollarını değiştirmeyi hesap-
lamakta, kıyı çizgilerini değiştirmek-
te ve deniz ekosistemine zarar ver-
mekte, onlarca işçiyi katletmekte ve 
projelerin işletme aşamasında yüz-
lerce insanın hayatına mal olabilecek 
teknik riskleri göze alabilmektedir. 
İktidara yandaş şirketlere devlet kre-
disiyle ve geçiş/uçuş garantisiyle ve-
rilen bu projelerin yapım ve işletme 
maliyeti halkın sırtına yüklenmekte-
dir. Bilimi ve tekniği halk için değil 
rant ve kar için kullanan bu sömürü 
anlayışının neden olduğu ekolojik, 
ekonomik ve toplumsal yıkım geç-
mişin anılarını, bizlerin bugününü, 
gelecek nesillerin ise yaşamını yok 
etmektedir. Böylesi yıkım projelerine 
karşı ülkenin işçisinin, ağacının,  su-
yunun, havasının, hayvanının yanın-
da olmak artık bir seçim değil zorun-
luluk haline gelmiştir.
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Temmuz ayı içerisinde elektrik ve gaz fiyat artışlarını irdeleyen Oda raporu üze-
rine, klima kullanımı hakkında ve asansör konusunda çeşitli yayın organlarına 
görüş bildiriminde bulunduk. Raporların ve basın açıklamalarının tam metnine 
makina mobil uygulamamızdan ve internet sitemizden erişebilir, videoları Makina 
TV kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Temmuz Ayında Çeşitli
Yayın Organlarına Görüş 
Bildiriminde Bulunduk
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak mesleki 
birikimlerimizi toplum yararına sunmak amacıyla basın-yayın 
organlarında yer alıyor ve Makina TV’de içerikler geliştiriyoruz.

Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Battal Kılıç 
Elektrik ve Doğal 
Gaz Zamları 
Üzerine KRT TV'ye 
Açıklamalarda 
Bulundu

Asansörlerin Bakımı ve Periyodik Kontrolleri 
Mutlaka Yapılmalı başlıklı haberimiz 
ile Kanal D’de Konu hakkında Makina 

Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Asansör 
Kontrol Merkezi Teknik Sorumlusu Aydın 

Arat bilgi paylaşımında bulundu

“Temel İhtiyaçlarda 
ÖTV, KDV ve Aşırı 
Zamlar!” Başlıklı Haber 
ile Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi C. Ahmet 
Akçakaya FOX TV’de 
Bilgi Paylaşımında 
Bulundu
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Gelişmeler ve Hayatımız

Öncelikle bu kitabı yazma ihtiyacınız nasıl doğdu, bununla başlayalım.
Teknolojik değişimin baş döndürücü bir ivme kazandığını biliyoruz. Mü-
hendislik diploması bulunan bir sosyal bilimci olarak öncelikle teknolojideki 
gelişmeleri anlama, süreci kavrama çabasına girdim. Kısaca kitap meraktan 
doğdu. Sonra da bu çabamı sade okura anlaşılır bir dille aktarmayı amaçla-
dım. Derken “50 Soruda Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız” ortaya çıktı.

Endüstri 4.0 tüm şirketlerin gündemi. Bir yandan da "Türkiye daha 3.0'ı 
tam olarak yakalayamadı" eleştirileri var. Siz Türkiye'nin teknolojideki 
konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bilim öncelikle bilime saygının yerleştiği, aydınlanma fikrinin kök saldığı, 
önyargılara ve hurafelere itibar edilmeyen bir iklimde gelişir. Türkiye’nin son 
dönemine bilimin, çağdaşlığın, liyakatin önemini kavrayamayan, eğitimin ça-
ğın gerisinde kaldığı köhne bir yönetim zihniyeti damgasını vurdu. Dolayısıyla 
fazla umutlu olmak olanaksız. Endüstri 4.0’a gelince, özellikle Alman sanayi 
devleri tarafından dolaşıma sokulan jenerik bir ifade. O nedenle “millet Sana-
yi 5.0’ı yakaladı biz daha 3.0’ın bile gerisindeyiz!” tarzı klişelere mutlaka itibar 
etmek gerekmiyor. Ancak, “mekanizasyon, seri üretim, otomasyon” şeklinde 
sıralanabilecek önceki üç sanayi devriminin geride bırakıldığına; artık fiziksel, 
dijital ve biyolojik alanları buluşturan bir aşamaya geçildiğine vurgu yapması 
açısından önemli. Tabii ki şirketler bu çerçeveyi karlarını artırmak, rekabet 
güçlerini ileriye taşımak için kullanmaya çalışıyorlar. 

Son zamanlarda 'nesnelerin interneti' ya da 'yapay zekâ' terimlerini 
sıklıkla duymaya başladık. Tüketiciye bunların tam olarak ne olduğunu 
ve günlük yaşamında ne işe yarayacağını kısaca anlatabilir misiniz?
Yapay zekâ makinelerin insan gibi düşünebilmelerini sağlamayı amaçlıyor. 
Bilimi ve teknolojiyi bu doğrultuda seferber ediyor. Tek tek birçok işi in-
sandan daha hızlı ve verimli yapmayı olanaklı kılıyor. Ancak “tekillik” adı da 
verilen, yapay zekânın insanı geride bırakarak, tüm dünyayı değiştirerek kendi 
egemenliğini dayatacak noktaya gelmesinin henüz uzağındayız. Bunu te-
menni de etmiyorum açıkçası. İnsana özgü; sağduyu, sezgi, sosyal zekaya 
sahip, empati kuran makinaların düşlenmesi bile iyi ki zor. Amaç olsa olsa 
yapay zekânın insanlıkla uyum içerisinde bulunduğu bir dünya yaratmak 
olabilir. 
Nesnelerin interneti ise, makinaların makinalarla internet üzerinden ilişki kur-
masını sağlıyor. Örneğin evlerdeki elektrik, elektronik ve mekanik sistemleri 
uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Diyelim buzdolabınızı binlerce kilometre 
uzaktan ayarlayabiliyorsunuz. Ne var ki bu imkân bu buzdolabının ilk haya-
tımıza girmesine, “yiyeceklerin bozulmadan uzun süre saklanmasına” koşut,  
bir “kalite sıçraması” sağlıyor mu, yoksa bir ayrıntı mı buna cevap vermek 
kolay değil.

Bültenimizin bu sayısında Prof. Dr. Mustafa Hayri Kozanoğlu ile 
teknolojinin hem işleyişini hem de ekonomik toplumsal sonuçlarını 

kapsayan 50 soruya yanıtlar ürettiği “Teknolojik Gelişmeler ve 
Hayatımız” adlı kitabı üzerine konuştuk.
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ve veri depolamayı kendi bünyelerinde yapma-
yıp, bunu dışarıdan bir hizmet olarak alabilme-
lerine olanak tanıyor. Ciddi bir maliyet avantajı 
sağlıyor. İş gezisindeki bir profesyoneli ele alalım; 
Bulut’a bağlanarak Londra’dan veya Seul’den 
e-maillerinizi kontrol edebiliyor, şirket merke-
zine erişimle çalışmanızı masa başındaymış gibi 
sürdürebiliyor, akşam otel odanıza çekilince de, 
Netflix’ten dizi izleyerek gecenizi şenlendirebili-
yorsunuz. Böylelikle esnek çalışma, kişisel eğ-
lenceyle birleşiyor, yaşam temponuz dönüşüme 
uğruyor. 

Bir yandan robotların istihdamı tartışılırken, 
diğer yandan da kadınların her alanda olduğu 
gibi dijital alanda da erkeklerin gerisinde 
'bırakıldığı' gerçeği var. (Son yayımlanan bir 
raporda yalnızca teknoloji sektöründe hiç terfi 
alamamış kadınların oranı %52 idi) İstihdam 
böylesine sıkıntılı bir konuyken, hem robot 
kaygısı hem cinsiyet eşitsizliğinin dijitale de 
aktarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu soruya kadınların işgücüne katılım oranının 
%30 civarında bulunduğu Türkiye’den yanıt ver-
meye çalışmak çok hazin. Kadınların ekonomide 
hak ettikleri konumu almalarının önünde, parasal 
olanaklarının sınırlılığı, teknolojiyle bağlarının ye-
tersiz olması ve çoğu din temelli kültürel önyar-
gılar büyük rol oynuyor. Küresel ekonomide er-
keklerin yıllık ortalama kazancı 20 bin dolarken, 
ne yazık ki kadınların 11 bin dolar. Gelgelelim 
robotların insan emeği yerine ikame edilmele-
rinin bir teknik, bir de ekonomik boyutu bulu-
nuyor. Buradan yola çıkarak robotların erkekler 
için daha büyük tehlike oluşturduğu söylenebilir. 
Çünkü bir erkeğin yerini almak 11 bin dolar değil 
ortalama 20 bin dolar tasarruf sağlar. 

Son olarak teknolojinin sürekli geliştiği böyle 
bir dönemde gençlerin yönelmesini tavsiye 
edeceğiniz alanlar nelerdir ve bu alanlara 
yönelmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz?
Öncelikle teknolojide söz sahibi olmak isteyen-
lerin matematik, fizik, kimya hatta felsefe ve dil 
becerileri gibi temel bilim alanlarında çok do-
nanımlı olmaları gerek. Çok yönlü becerilere 
sahip, sürekli kendini geliştirmeyi amaçlayan, 
teknolojinin imkânlarından koşullar elverdiğince 
yararlanmaya çalışan gençler geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de yeni teknolojide kendilerine yer 
bulabilirler. Bu dileklerim; sınıfsal konumun, gelir 
ve servet dağılımında farklı basamaklarda bulun-
manın bazı gençlerin önünü açarken, bazılarının 
önünde engel oluşturduğunu unuttuğum gibi 
yorumlanmasın lütfen…

Prof. Dr. Mustafa Hayri 
Kozanoğlu

Endüstri Mühendisi

Akıldan geçenleri nöroteknolojiyle okuma 
işlemi dünyada yapılabildi mi? Yoksa yalnızca
gerçekleştirilmeye mi çalışılıyor? Bazı bilim 
kurgu filmlerinde de bilinç düzeyinde 
sıçramalar yaşanıp, teknolojiye gerek 
kalmadan insanların düşünceleri kendi 
kendilerine okuyabildiği, telepatiyle anlaştığı 
işlenir. Gerçekten de bu iş yüzyıllar sonra 
oraya varır mı?
Nöroteknolojiyle insan beyninden geçenleri 
okuma yöntemleri üzerinde çalışılıyor. Kitapta da 
yer verdiğim, felçli hastaların düşünce gücüyle 
uzuvlarını hareket ettirebilmesi gibi insanlık yara-
rına uygulamaları var. Ancak insanın mahremiye-
tine giren, siyasi amaçlarla veya pazarlama aracı 
olarak bu teknolojiyi kullanacak uygulamaları etik 
açıdan çok sakıncalı buluyorum. 

Bulut teknolojisinin kişisel eğlenceyi ve 
yaşam tarzını dönüşüme uğrattığından 
bahsetmişsiniz. Bunu açabilir misiniz, nasıl bir 
dönüşüme uğrattı?
Bulut teknolojisi öncelikle şirketlerin bilgi işlem 

SAYFA 29



E
tk

in
li

k 
T

ak
vi

m
i

Asansör Mühendis Yetkilendirme 

2 AĞUSTOS MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

Metroloji ve Kalibrasyon 

24 AĞUSTOS MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

 Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

18 AĞUSTOS MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi Bilgilendirme ve İçtetkik 

3 AĞUSTOS MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

Periyodik Kontrol Muayene
Personeli Temel Eğitimi 

31 AĞUSTOS MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

Teknik Resim Okuma, Geometrik Ölçme ve 
Toleranslandırma 

24 AĞUSTOS MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

Asansör Avan Proje Hazırlama
Mühendis Yetkilendirme 

31 AĞUSTOS MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

24 AĞUSTOS Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Excel ile Veri Analizi ve Raporlama 

3 AĞUSTOS Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

 ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi
Sistemi Bilgilendirme 

3 AĞUSTOS Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Uygulamalı Excel Başlangıç
ve Orta Seviye 

24 AĞUSTOS Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

 Temel Bilirkişilik Eğitimi - Kadıköy- 24-25-31 
Ağustos/1 Eylül 2019 (Hafta Sonu Eğitimi) 

1 AĞUSTOS Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Asansör Yetkili Servis
Teknik Sorumlusu Eğitimi 

2 AĞUSTOS MMO İstanbul Şube

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür Eğitimi (3 Gün) 

28 AĞUSTOS MMO İstanbul Şube

 Asansör Periyodik Kontrol
Muayene Elemanı Eğitimi 

24 AĞUSTOS MMO İstanbul Şube

Revit MEP
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Kitap, benzinli ve dizel motorların ileri çalışması ile temellerini kapsayan en 
önemli kaynaklardan biridir. İçten yanmalı motorların ve türbinlerin tasarımı-
nın altında yatan bilim ve mühendisliğin temel ve olgusal gelişimini sunar. Bir 
örnek program tartışılan kavram ve teorileri desteklemektedir.

Kitabın kapsamında bulunan başlıca konular şöyle;
∞ Motor tipleri ve çalışmaları
∞ Motor tasarımı ve çalışma parametreleri
∞ Yakıt-hava karışımlarının termokimyası
∞ Çalışan akışkanlarının özellikleri
∞ Motor çevriminin ideal modelleri
∞ Gaz değişim işlemleri
∞ Benzinli  motorlarda karışım hazırlama
∞ Silindir içinde püskürtme hareketi
∞ Benzinli motorlarda yanma
∞ Dizel  motorlarda yanma
∞ Egzos oluşumu ve kontrolü
∞ Motorda ısı transferi
∞ Motorda sürtünme ve yağlama
∞ Gerçek motor akış ve yanma süreçlerinin modellenmesi
∞ Motor çalışma karakteristikleri

*Kitap henüz Türkçe’ye çevrilmemiştir.
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İçten Yanmalı
Motor Temelleri 
Kitabın yazarı John B. Heywood, 1968'den beri Massachusetts 
Institute of Technology'de öğretim üyesi olarak görev yapıyor. 
Sun Jae Makina Mühendisliği Profesörü ve Sloan Otomotiv 
Laboratuvarı Direktörülüğü görevlerinde bulundu. İlgi alanları içten 
yanmalı motorlar, yakıtlar ve gelecekteki ulaştırma teknolojisi ve 
politikaları, yakıt ikmal seçenekleri ve araç hava kirletici ve sera gazı 
emisyonları üzerine yapılan daha geniş çalışmalara odaklanmıştır. 
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“Yüreğimizdeki 
insan sevgisini ve 
yurtseverliği, baskı ve 
zulüm yöntemlerinin 
söküp atamayacağının 
bilinci içinde, bilimi ve 
tekniği emperyalizmin 
ve sömürgenlerin değil; 
emekçi halkımızın 
hizmetine sunmak için 
her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı 
ve kararlıyız.”

Teoman Öztürk


