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DOSYA KONUSU: BILIM TARIHININ
IŞIĞINDA MODERN BILIM – III

Neredeyse Tamamı Pandemiyle Geçen
2020 Yılında, Daha Çok Dayanışma
Daha Çok Dijitalleşme Sağladık
Sevgili meslektaşlarım,
Bültenimizin 166. sayısıyla
beraberiz. Bildiğiniz üzere bu
sene, hayatını mühendislik
mesleğine adamış olan üyelerimizi onore etmek amacıyla
düzenlediğimiz Meslekte Onur
Yılı Etkinliklerimizi pandemi
nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Geçtiğimiz ay da sizlere bahsettiğim üzere, bu yıl
6.000 üyemizi tek tek arayarak
tebrik etme ve Onur Yılına özel
hediyelerini kendilerine ulaştırma kararı almıştık. Bunun
yanı sıra, 20 Aralık 2020 Pazar
günü, mesleğinde 50. yılını
ve sonrasını doldurmuş olan
üyelerimizin katılacağı Meslekte Onur Yılı dijital etkinliğimizi
gerçekleştireceğiz. Makina
TV YouTube kanalı üzerinden
gerçekleştirilecek olan ve
meslektaşlarımızın eski, güzel
günlere dair anılarını ve meslek
yaşamında edindikleri tecrübeleri paylaşacakları bu özel
yayınımızda hepinizi aramızda
görmek isteriz.
Değerli meslektaşlarım,
2020 yılının son günlerindeyiz. Hem bu yıl hem de geçtiğimiz yıllarda yaptığımız faaliyetlerimizle Oda çalışmalarını
nitelik ve nicelik anlamında oldukça ileriye taşıdık. Özellikle
son yıllarda, dijitalleşme alanında attığımız adımlar sayesinde binlerce üyemize ulaşmayı, hayatlarına dokunmayı
ve onları hem mesleki hem de
sosyal hayatlarını zenginleştirmeyi başarabildiğimizi düşünüyorum. Bu süreçte ortaya
çıkan ve gün geçtikçe gelişen
Makina Mobil, Makina Portal,

Makina TV gibi dijital iletişim
kanallarımız sayesinde üye ve
Oda arasındaki iletişimin iki
yönlü hale geldiğini, üyelerimizin Oda süreçlerine çok daha
kolay katılım sağlayabildiğini
söyleyebilirim.
Yaklaşık üç dönem önce attığımız adımlar, pandemi süreci
nedeniyle evlerimize kapanmak ve fiziksel faaliyetlerimizi
durdurmak zorunda kaldığımız
şu dönemde üyelerimizle olan
iletişimimizi sürdürebilmemizi
sağladı. Üyelerimizin Oda ve
üyelik işlemlerinin, SMM faaliyetlerinin ve Odamızın sunduğu
eğitim hizmetlerinin devamını
sağladı. Süreç içerisinde oluşturduğumuz Üye Dayanışma
Ağımız ise pandemi sürecinde
desteğe ihtiyaç duyan üyelerimize ulaşmamızı sağladı.
Kısaca diyebiliriz ki, pandemiyle geçen 2020 yılında, daha
çok dayanışma ve daha çok
dijitalleşme sağladık. Bu süreçte, Üye Dayanışma Ağımıza
katılarak dayanışma gösteren
tüm meslektaşlarımıza, Sağlık
Çalışanlarımıza Siper Oluyoruz
kampanyamıza destek veren
tüm çalışma arkadaşlarımız ve
üyelerimize, Odamız üzerinden meslektaşlarımız için ücretsiz seminer ve söyleşilere
katılan tüm eğitmen ve katılımcılarımıza, tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Yürütme Kurullarımıza teşekkürü bir borç
bilirim. Bu zorlu süreçte değişen çalışma koşullarına uyum
sağlayarak Oda hizmetlerinin
aksamasının önüne geçen tüm
çalışma arkadaşlarıma ise, gösterdikleri özveriden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum.

İbrahim M. Tataroğlu
MMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili meslektaşlarım,
Sözlerimi bitirmeden önce,
2020 yılında üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz ve ülkemiz için
yaptığımız tüm çalışmaları önümüzdeki ay Makina Bülten’de
yayınlayacağımızı
söylemek
istiyorum. Tüm birimlerimiz
ve örgütlülüğümüzle Odamız,
meslektaşlarımız, halkımız ve
kentimiz için yaptığımız tüm çalışmaları, Makina Bülten’in önümüzdeki sayılarını takip ederek
bir arada görebilirsiniz.
Hepinize şimdiden, mutlu ve
sağlıklı bir yeni yıl diliyorum.

SAYFA 3

Eğitim Haberleri

Aralık Ayında Düzenlenecek Olan
Çevrim İçi Eğitimlerimiz
Şubemiz bünyesinde ücretsiz olarak düzenlediğimiz webinarlarımızın
yanı sıra, katılımcılarına eğitim katılım belgeleri de düzenlediğimiz, daha
kapsamlı ve uzun süreli çevrim içi eğitimlerimiz, sertifika programlarımız ve
seminerlerimiz devam ediyor.
Aralık ayı programımızda öne çıkan eğitimlere aşağıdan göz atabilirsiniz.
Tüm eğitim programına bültenimizin Etkinlik Takvimi sayfasından ulaşabilirsiniz. Eğitim programlarımıza katılan herkes eğitim katılım sertifikası almaya hak
kazanacaktır. Eğitim tarih ve saatleri hakkında güncel bilgi almak için lütfen
https://makina.mmo.org.tr/ adresini ziyaret ediniz.
Aidat yükümlülüğünü yerine getirmiş olan (cari yıl dâhil) üyelerimiz eğitimlerden %30 indirimli olarak faydalanabilmektedirler.

Aralık Ayı Öne Çıkan Çevrimiçi Eğitimlerimiz
Çocuklar İçin Robotik Kodlama Atölyesi- 1
Tarih: 04-05-06 Aralık 2020
Saat: 11.00-13.00
Eğitmen: Adem Doğan
Eğitim Süresi: 6 saat

Çocuklar İçin Robotik Kodlama Atölyesi- 2
Tarih: 12-13-19-20 Aralık 2020
Saat: 11.00-13.00
Eğitmen: Adem Doğan
Eğitim Süresi: 8 saat

Makina Emniyet Yönetmeliği ve Makina Risk
Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimi
Tarih: 17-18-19-20 Aralık 2020
Saat: 10.00-16.00
Eğitmen: Ali Özgenç
Eğitim Süresi: 18 saat
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Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi Sistemi
Tarih: 25-26 Aralık 2020
Saat: 10.00-13.00
Eğitmen: Prof. Dr. Halil Halefşan Sümen
Eğitim Süresi: 6 saat

Aralık Ayı Çevrim İçi
MİEM Eğitim Programımız
Üyelerimizin meslek alanlarıyla ilgili teknolojik
gelişmelerden ve mevzuat değişikliklerinden haberdar
olmaları amacıyla, meslektaş, ülke ve toplum
yararına düzenlediğimiz mühendis yetkilendirme
kurslarımızın Aralık ayı programı belirlendi.
Meslektaşlarımızın meslek alanlarıyla ilgili yaptıkları
denetimlerde yetkin hale gelmeleri ve mevzuat değişikliklerinden haberdar olmaları amacıyla düzenlediğimiz
mühendis yetkilendirme kurslarımız, pandemi süreci
nedeniyle ZOOM platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilmektedir. Aralık ayında düzenlenecek
olan bu çevrim içi eğitimlerimizi aşağıdan görebilirsiniz.

Aralık Ayı Çevrim İçi MİEM Eğitimlerimiz
Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Tarih: 05-06 Aralık 2020
Saat: 10.00-16.00
Eğitmen: Hakan Yavuz
Eğitim Süresi: 12 saat

Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme
Tarih: 10-11-12-13 Aralık 2020
Saat: 10.00-16.00
Eğitmen: Alpay Kürekci
Eğitim Süresi: 24 saat

Güneş Enerjisi Santrali Eğitimi
Tarih: 12-13 Aralık 2020
Saat: 10.00-16.00
Eğitmen: Hatice Nüket Akıncı, Recep Özgür Koç, Ahmet
Saim Paker, Azmi Bakdur
Eğitim Süresi: 12 saat

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi
Tarih: 17-18-19-20 Aralık 2020
Saat: 10.00-16.00
Eğitmen: Ayberk Sarıdede
Eğitim Süresi: 24 saat
Çevrim içi eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için
https://makina.mmo.org.tr/ adresini ziyaret edebilir veya Makina Mobil uygulamanızı kullanabilirsiniz.
Soru ve öneriniz için eğitim sorumlularımıza danışabilirsiniz.
Selma Eren - selma.aydin1@mmo.org.tr

SAYFA 5

Şube'den Haberler

1. Marmara Bölgesi Makina İmalat
Sanayi Yerel Sempozyumu ve
Sergisi 26-29 Mayıs 2021’de
Gerçekleştirilecek
Son yıllarda tüm ülkeler, yüksek istihdam, yüksek refah seviyesi,
sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir kalkınma sağlamak için,
yüksek teknolojiler geliştirerek, fazla talep alan yüksek katma değerli ve
teknolojik ürünler üretmeye yoğunlaşmışlardır.
Ülkemizde makine imalat sanayisinde bu yönde ilerlenebilmesi için,
mevcut durumu analiz etmek, bilgi üretmek ve bu bilgiyi anlaşılabilir
ve kullanılabilir hale getirmek gereklidir. Bunun için ise, öncelikle
kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları, özel sektör ve diğer
paydaşların ortak çalışmaya yönelmesi gerekmektedir.
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak bu doğrultuda sektörel
bilgi paylaşımını ve gelişmeyi amaçlayan 1. Marmara Bölgesi Makine İmalat
Sanayi Yerel Sempozyumu ve Sergisi’ni düzenliyoruz. Türkiye’de makine imalat sanayisinin gelişimi, çalışanların temel eğitimleri, finans kaynaklarına erişim, Ar-Ge çalışmaları, enerji kullanımı, Endüstri 4.0 ve dijital üretim, teknoloji
transferi ve gelecekteki trendler konularının gündeme alınacağı bu sempozyum 26-29 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecektir.
Bildiri özeti son gönderim tarihi: 31 Aralık 2020
İletişim: imalatsempozyumu@mmo.org.tr
Sempozyum Bildiri Başlıkları
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1- İmalat Sanayisinin Gelişimine Genel Bakış
2- Yer Seçiminin Önemi ve Çevre İlişkisi
3- Temel ve Lisans Eğitimi
4- Çalışan Eğitimleri ve Mesleki Sertifikasyon
Süreçleri
5- İnsan Kaynaklarının Önemi
6- İstihdam ve Sorunları
7- İmalat Sanayisi ile Üniversite ilişkisi
8- Ücret ve Emek İlişkisi
9- Finans Kaynakları ve Sorunları
10- Teşviklerin Rolü ve Önemi
11- İmalat Sanayisinde KOBİ’lerin Önemi
12- Kamu Sektörü ve Planlama
13- AR-GE Çalışmaları
14- Dengeli Kalkınma
15- Üretiminde Enerji ve Yenilenebilir Enerjilerin
Kullanımı

16- Üretimde Enerjinin Etkin Kullanımı
17- İmalat Sanayisinde Verimlilik
18- Katmanlı Üretim Teknolojileri
19- Teknolojik Otomasyon Uygulamaları
20- Üretimde Kodlama Tekniği ve Robotların
Kullanımı
21- Endüstri 4.0 ve Dijital Üretim Çözümleri
- İmalatta Sanal Gerçeklik Uygulamaları
- Sanal Prototipleme
- Hızlı Prototipleme Teknolojileri
22- Esnek Üretim
23- Teknoloji Transferi
24- Ölçme ve Kalibrasyon
25- Kalite Kontrol
26- Gelecek Teknolojiler
27- İmalat Sanayinde Tersine Mühendislik

Oda’dan Haberler
ARALI K 2020
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Covid-19 Salgınına Karşı
Tam Kapanma Uygulanmalıdır
Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Yunus Yener, bir basın açıklaması
yaparak Covid-19 nedeniyle yeniden artan vaka ve hasta sayıları
nedeniyle tam kapanma talep etti.
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 30
Kasım 2020 Pazartesi günü gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Covid-19 salgınına karşı tam kapanma
uygulanması gerektiğini ifade etti.
Açıklamanın satırbaşları:
Salgına Karşı Bütünlüklü
Adım Atılmamaktadır
Bilimsel, toplumsal gerekliliklere
duyarlı kamuoyunun bildiği üzere
iktidar, Covid-19 salgını dolayısıyla
alınması gereken zorunlu acil önlemler konusunda köktenci ve bütünlüklü adımlar atmamıştır. Yine
bilindiği üzere ücretsiz maske dağıtımını, yeterli grip aşısı temini ile PCR
test ücretini bile sabitlemeyi beceremeyen, çok erken bir “normalleşme”
süreci başlatan, planlama ve öngörüden yoksun, salgına dair gerçek
verileri gizleyen bir iktidar söz konusudur. “Ekonominin önceliği” adına
yurttaşlar halk sağlığı uygulamaları
ile gerektiği gibi korunmamış, esa-

sen sermaye kesimlerine destekler
verilmiş; esnaf ve yurttaşlar kredi/
borç, işsizlik, yoksulluk girdabına
terk edilmiştir.
Yükümlülükler Yerine
Getirilmemektedir
Salgına karşı bütünlüklü köktenci önlemler ve toplum çıkarlarına
öncelik veren kamucu politikalarla
başarı sağlanabilir. Dünden bugüne
salgın ve bulaşıcı hastalıklara yönelik birçok önlem ile sokağa çıkma
kısıtlamalarının dayanağı olan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda, salgın
ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele
konusu özel bir yer tutmuş ve 83.
maddesinde “Cebri tecride tabi olarak müessesatta veya evlerinde tecrit edilen kimselerle 76. maddede
zikredilen şahıslardan muhtaç olanlarının kendileri ve ailelerinin iaşeleri
masarifi Hükümetçe tesviye edilir”
(ödenir, verilir) denilmektedir. Ancak
bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği bilinmektedir.

Halk sağlığına yönelik olarak
kurulan Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi’nin devamı ve çok sayıda
aşı çalışmasıyla başarılı bir geçmişi olan Refik Saydam Hıfzısıhha
Enstitüsü/Müessesesi ne yazık ki

2011 yılında iktidar tarafından kapatılmıştır. Oysa difteri, boğmaca,
tetanos, BCG, polio, kızamık, tifo,
dizanteri, kolera, veba, menengokok, stafilokok, brucella, nezle,
tetanoz, kızıl, alüminyum presi-

piteli karma aşılar, lekeli humma,
kuduz, çiçek ve grip aşılarının başarılı üretimi bu enstitüde yapılıyor ve toplum korunuyordu. Şimdi ise ülkemiz ne yazık ki aşı ithal
eder durumdadır.

Olumsuzluktan Çıkış İçin
• Sağlık meslek örgütleri ve
bilim insanlarıyla birlikte belirlenecek bir süre için, zorunlu
üretim ve hizmetler dışında
ülke genelinde tam kapanma
uygulaması yapılmalıdır.
• Tam kapanma uygulaması sırasında zorunlu olarak çalışması gereken işletmelerde İklimlendirme Teknik Kurulumuzun
önerdiği düzenlemeler mutlaka
ve ivedilikle yapılmalıdır.
• “Evde Kal” uygulamalarının yol
açtığı tüm ekonomik ve toplumsal maliyet kamu yönetimi
tarafından karşılanmalı, tüm hanelere yeterli miktarda maddi
devlet desteği verilmelidir.
• Neoliberal “sağlıkta dönüşüm
programı”nın ürünü olan ve
salgınla birlikte kapasitesi zorlanmaya başlayan sağlık sistemi kamucu bir içerikle yeniden
düzenlenmeli, özel sağlık kuruluşları kamu denetimi ve işleyişi
kapsamına alınmalı, kamulaştırmalar yapılmalı; sağlık hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında
ücretsiz olmalı; halk sağlığı ve
koruyucu hekimlik uygulamala-

rı esas alınmalıdır.
• Kâr/kazanç garantili ve sermayeye kaynak aktarım amaçlı
bütün Kamu Özel İşbirliği projeleri mücbir sebeple iptal edilmelidir.
• 1930’lardan itibaren birçok aşı
üretimini başarıyla yapan ancak
2011’de kapatılan aşı merkezi
yeniden kurulmalıdır.
• Salgına karşı mücadelenin
yönetiminde TTB bütün sağlık meslek/uzmanlık örgütleri,
sendikalar ve TMMOB başta olmak üzere ilgili bütün mesleki
toplumsal örgütlenmelere yer
verilmeli; mevcut sağlık tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni sağlık
tesislerini planlama ve gerçekleştirme çalışmalarında mühendis ve mimarların ve onların
üyesi olduğu Odalar ve TMMOB’nin mesleki ve teknik bilgi birikiminden yararlanılmalıdır.
• Salgından etkilenen sağlık
emekçileri ve tüm emekçiler iş
kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalıdır.
• İşten çıkarmalar gerçekten
yasaklanmalıdır. 6331 sayılı İş

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda
var olan “çalışmaktan kaçınma
hakkı” talepleri kabul edilmeli,
COVID-19 tespit edilen işyerlerinde faaliyetler hemen durdurulmalıdır.
• Tüm işsizlere işsizlik maaşı
ödenmeli, faaliyeti durdurulan
işyerlerinde çalışanlara da ödeme yapılmalı, salgın döneminde
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan ödemeler ileride de işsiz
kalınması durumunda “mahsuplaşma” gerekçesi olmaktan
çıkarılmalı, Fon başka amaçlarla
kullanılmamalıdır.
• Konut aboneleri ile kapanan
ya da faaliyeti sınırlanan küçük
işyerleri su, elektrik, doğal gaz
hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalı, bu hizmetler ödenemeyen fatura nedeniyle kesilmemelidir.
• Temel kural şeffaflık olmalı, salgın verileri eksiksiz olarak
açıklanmalıdır.
Açıklamanın tamamını Makina
TV YouTube kanalımızdan izleyebilir veya mmo.org.tr web
adresinden okuyabilirsiniz.
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Uzman Gözünden
Madeni Yağların Ticari
Kullanımı, Katkı Maddeleri,
Test Metotları – 5:
Viskozite Sınıflandırılması
ARALI K 2020
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Madeni Yağların Ticari Kullanımı, Katkı Maddeleri ve Test Metotları
yazı dizimizin geçen ayki dördüncü yazısında, ACEA (motor
yağları), ILSAC (benzinli motor yağları) ve DLD (duty light diesel)
sınıflandırmalarını işlemiştik. Bu ayki yazımızda ise vizkozite
kavramına giriş yapıyoruz. Sanayide kullanılan madeni yağların
genel özellikleri, test metotları ve kullanılabilirlikleri hakkındaki
bilgilerin ilk kısmını verdiğimiz serinin ilk yazısını Makina Bülten
Ağustos 2020 sayısında bulabilirsiniz.

Cemil Koyunoğlu
Öğretim Üyesi
Yalova Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri
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Vizkozite Tahlil Cetveli
Bu cetvel, viskozite değerlerinin çeşitli viskozite birimlerinde aynı sıcaklık derecesindeki karşılıklarını verir.
•
Vk = Kinematik viskozite (centistokes) R.I. = Redwood I. Saniye
•
E = Engler derecesi S.U. = Saybolt Universal saniye
Daha yüksek viskoziteler için aşağıdaki faktörler kullanılır:
•
E. = 0,132 Vk Vk = 7,58 E. Vk = 0,216 S.U. Vk = 0,247 R.I.
•
R.I. = 4,05 Vk R.I. = 30,7 E. E. = 0,0285 S.U. E = 0,0326 R.I.
•
S.U. = 4.62 Vk S.U. = 35,11 E. R.I. = 0,887 S.U. S.U. = 1,14 R.I.
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Tablo 1. Kinematik vizkozite sabit tablosu

Cetvelde (*) ile işaret edilmiş değerler aynı sıcaklıkta yalnız kinematik
viskozitenin Engler, Redwood veya
Saybolt viskozitelere tahvilinde veya
da Engler, Redwood ve Saybolt vis-

SAE Viskozite
Derecesi

Düşük Sıcaklık Krank
Viskozite (Cold Crank
Simulator ASTM D
5293), cP Max. TS 1896

kozitelerin kendi aralarında birbirine tahvilinde kullanılır; fakat hiçbir
zaman Engler, Redwood ve Saybolt
viskozitelerin kinematik viskoziteye
tahvilinde kullanılmaz.

Düşük sıcaklık
pompalanabilme
Viskozitesi (ASTM D
4684), cPMax. With
no yield stress

Düşük kesme
hızı 100 oC’de
Kinematik
viskozite (ASTM
D 445), cstMin
TS 1451

Düşük Kesme
Hızı 100 oC’de
Kinematik
Viskozite
(ASTM D 4683,
CEC L-36-A-90
(ASTM D 4741),
cSTMax.

Yüksek kesme
hızı 150 oC
ve 106 s-1’de
Viskozite
(ASTM D 4683,
CEC L-36-A-90
(ASTM D 4741)),
cPMin TS 9660.

0W

-30 oC’de 3250

-40 oC’de 60000

3,8

-

-

5W

-25 oC’de 3500

-35 oC’de 60000

3,8

-

-

10W

-20 oC’de 3500

-30 oC’de 60000

4,1

-

-

15W

-15 oC’de 3500

-25 oC’de 60000

5,6

-

-

20W

-10 oC’de 3500

-20 oC’de 60000

5,6

-

-

25W

-5 oC’de 6000

-15 oC’de 60000

9,3

-

-

20

-

-

5,6

9,3

2,6

30

-

-

9,3

12,5

2,9

40
12,5
16,3
2,9 (0W-40,
					
50W-40 ve
					10W-40)
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40
12,5
16,3
3,7 (15W-40,
					20W-40,
					25W-40,40)
50

-

-

16,3

21,9

3,7

60

-

-

21,9

26,1

3,7

Tablo 2. Motor yağlarında vizkozitenin SAE’ye göre sınıflandırılması

SAE vizkozite
sınıflandırılması

Brookfield viskozitesine
ulaşmak için maksimum
sıcaklık 150000 cP, oC

70W
-55
75W
-40
80W
-26
85W
-12
90W		
140W		
250W		

Minimum kinematik
vizkozite cSt @ 100 oC

Maksimum kinematik
viskozite cSt @ 100 oC

4,1
4,1
7
11
7
11
13,5

Tablo 3. Otomotiv dişli yağlarında vizkozite sınıflandırılması

ISO VG

40 oC’de orta nokta
Kinematik Viskozite, cSt

40oC’de Kinematik
Vizkozite, cSt Min.

40oC’de Kinematik
Vizkozite, cSt Max.

2
3
5
7
10
15
22
32
46
68
100
150
220
320
460
680
1000
1500

2,2
3,2
4,6
6,8
10
15
22
32
46
68
100
150
220
320
460
680
1000
1500

1,98
2,88
4,14
6,12
9,00
13,5
19,8
28,8
41,4
61,2
90,0
135
198
288
414
612
900
1350

2,42
3,52
5,06
7,48
11,0
16,5
24,2
35,2
50,6
74,8
110
165
242
352
506
748
1100
1650

Tablo 4. Sanayi yağlarında viskozite sınıflandırılması
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ISO VG
Viskozite sınıfı

Agma Dişli
Yağlar sınıfı (N)

46
68
100
150
220
320
460
680

1
2
3
4
5
6
7
8

EP

2EP
3EP
4EP
5EP
6EP
7EP
8EP

Tablo 5. Sanayi dişli yağlarında AGMA-ISO-VG Vizkozite sınıflandırılması

1. TS 1896 Motor ve Baz yağlar – Soğuk Krank Benzeştiricisi ile -50 C ilâ
-350 C arasında görünür viskozite
tayini
2. TS 3321 Kış sınıfı Motor yağları ile
Belli tipteki Hidrolik sıvıların Akma
Kararlılığının tayini
3. TS 8830 Motoryağları- Düşük sıcaklıkta akma gerilimi ve görünür
viskozite tayini.
4. TS 9660 Motoryağları- Viskozite tayini – Yüksek sıcaklık ve yüksek
kayma hızında – Konik tapalı Viskozimetre metodu
5. TST 8416 Motoryağları-Yüksek sıcaklık ve yüksek kayma hızında viskozite tayini-Konik Rulmanlı yatak
benzeştiricisi

6. TS-ISO 3105 Cam Kılcal Kinematik Viskozimetreler-Özellikler ve Kullanma talimatları
7. TS ISO 2909 Petrol Ürünleri-Kinematik Viskoziteden Viskozite indeksinin hesaplanması.
8. TS 4427 ISO 3448 Endüstriyel Sıvı
Yağlayıcılar-ISO Viskozite Sınıflandırması
9. TS 1451 EN ISO 3104 Petrol Ürünleri Saydam ve Opak Sıvılar-Kinematik Viskozite Tayini
10. TS 5371 Otomotiv Dişli Yağlarının
Viskozite sınıflandırılması
11. TS 5369 Diferansiyel ve vites kutularında kullanılan yağların sınıflandırılması

Yazı serimiz bir sonraki ay devam edecektir. Esenlikler dilerim…
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Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor?
Oda Raporu Yayımlandı
Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve Oda Yönetim
Kurulu Başkanımız Yunus Yener tarafından bir basın açıklaması ile
kamuoyuna duyurulan “Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor?” başlıklı
Oda Raporu, enerjide gölgelenmeye çalışılan sorunlar ve gizlenmeye
çalışılan gerçekleri dile getiriyor.
Bilimsel, toplumsal gerekliliklere
Enerji yönetimi ve bütün iktidar çevrelerinin çabası, toplumda yapay bir
“ülke kalkınması” algısı oluşturmak,
derinleşen siyasal, ekonomik, toplumsal krizi unutturmak ve yandaşlarını tahkim etmeye yöneliktir. Odamız
tarafından hazırlanan “Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor” başlıklı rapor, Türkiye’nin gerçek enerji görünümünü
ortaya koymakta ve Türkiye’nin enerji
konusundaki mevcut durumunu, yapılan yatırımları ve bunun kamuya
maliyetlerini bilimsel metotlarla incelemektedir.
Raporda yer alan konulardan bazı
başlıklar:

Fosil Yakıtlara ve İthalata
Bağımlılık Sürüyor
Ülkemizde birincil enerji arzı içinde fosil kaynakların payı yüzde 83,5,
yenilenebilir enerji kaynaklarının payı
yüzde 16,5, ithal kaynakların payı yüzde 69, yerli kaynakların payı ise yüzde 31’dir. İktidarın işbaşında olduğu
2002-2019 döneminde birincil enerji
talebi yüzde 87,3, enerji girdileri ithalatı yüzde 102,4 oranında artarken,
yerli enerji arzı yüzde 83,6 artışla talep
ve ithalattaki artışın gerisinde kalmıştır.
Arz Fazlasına Rağmen, Plansız
Yatırımlara Devam Ediliyor
Elektrik sektöründe abartılı talep
tahminleri ve plansız yatırımlarla ihti-

yacın çok üzerinde kurulu güç ve üretim kapasitesi tesis edilmiştir. Türkiye’nin 2018’den bu yana elektrik talebi
kayda değer bir artış göstermemekte
ve yıllık elektrik tüketimi 300 milyar
kWh civarında gerçekleşmektedir.
2020’de puant değer 49.556 MW
olmuştur. 2020 Ekim sonu itibarıyla
Türkiye’nin kurulu gücü ise 93.918,8
MW’dır. Yani, 44.362,8 MW ani yedek
güç mevcuttur. Önümüzdeki günlerde devreye alınacak projelerle toplam
kurulu güç 111.437,9 MW’a ulaşacaktır.
Plansız ve arz talep dengesi gözetilmeden yatırımcıların kâr hırslarına göre yapımı süren santraller,
ileride elektrik sektörünü bugünkünden daha büyük
sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır.
Geniş Halk Kesimlerinin
Enerji Harcamaları Artıyor
Toplam istihdamın yüzde 34,64’ünün sosyal güvenlik sistemi dışında sigortasız ve yüzde 60’ından
fazlasının asgari ücretin altında ücretle çalıştığı günümüz Türkiye’sinde, art arda gelen zamlarla aileler
her ay tutarı daha fazla artan enerji, su vd. faturalarını ödemekte zorlanmakta ve ödeyemedikleri için
elektriği, gazı, suyu kesilen konut sayısı milyonlarla
ifade edilmektedir. Ekim 2020 itibarıyla, hane halkı aylık ortalama elektrik ve doğal gaz harcamaları
toplamı, asgari ücretin İstanbul’da 15,10’u; Ankara’da
yüzde 16,30’u kadar olmuştur. Ocak 2019-Ekim
2020 döneminde TÜİK’in resmi enflasyon artışı yüzde 21,5 olurken, konutlarda elektrik fiyatları yüzde
39,7; doğal gaz fiyatları yüzde 34,7-39,7 oranlarında
artmıştır.

riğe ABD doları bazında; yerli kömürden elektrik üreten santrallerin üretimlerinin bir bölümüne TL bazında
(dönemsel olarak güncellenen) sabit
fiyat ile alım garantisi verilmesi; bazı
elektrik üreticilerinin piyasa ortalama
satış fiyatından daha yüksek fiyatlarla
elektrik satmalarını sağlamakta; ayrıca
bazı santrallere üretimden bağımsız
olarak Kapasite Mekanizması adı altında ödeme yapılmaktadır. Şirketlere
yapılan bu ödemeler tüketici faturalarına yansıtılmakta veya kamu zararı
oluşturarak genel bütçe üzerinden yine halkın sırtına yüklenmektedir.
“Yenilenebilir Enerji” Adına Yapılan Talan:
Karadeniz HES’leri
2010 yılında uygulamaya konulan YEKDEM mekanizması sonrasında, Doğu Karadeniz’de akarsular üzerine HES yapma furyası hızlanarak devam
etmiştir. Doğu Karadeniz’in bağrına sokulan ilk
hançer olan sahil yolunun ardından ikinci hançer
doğa ve toplum düşmanı, kâr hırsı ile tekniğe ve
ahlaka aykırı olarak inşa edilen HES’ler olmuştur. Bugün bunlara ilaveten yaylaların çirkin beton yapılar ve araçlar tarafından işgal edilmesine
yol açan yol projeleri ile Kazdağları’nda yaptıkları
gibi ormanları, bahçeleri, bağları yok eden maden
projeleri var. Ama Karadeniz’in dağ ve yaylalarında
Cerattepe’deki gibi, Ünye’deki gibi madenlere direnenler; “yaylalar bizimdir, yaşasın hayat” diyenler de var.

Şirketlerin Yükümlülükleri Tarifeler Yoluyla
Tüketicilere Yansıtılıyor, Tüketicilerin Elektrik
Faturaları Kabarırken Karartılıyor
EÜAŞ Toptan Satış Fiyatlarına 2019 yılında yapılan
zamlar tüketici tarifelerine yansıtılırken; 2020 yılı
içinde pandemi sürecinin de yer aldığı dönemlerde
özel şirketler lehine yapılan indirimler tüketicilere
yansıtılmamış ve şirketlere kaynak aktarmanın yolu
olarak kullanılmıştır. Vatandaş, kullandığı elektriğin
bedelini oluşturan tüm hizmetler için ödeme yapmakta ancak bugün hangi hizmete ne kadar bedel
ödediğini görememektedir. Çünkü YEKDEM maliyetleri de Son kaynak tedarik tarifesi ve Düzenlemeye tabi tarifeler yoluyla elektrik abonelerine yansıtılmaktadır.

Karadeniz’in Bağrına Saplanacak Yeni
Bir Hançer Niteliğindeki Sinop
NGS Projesinden Vazgeçilmelidir.
Raporumuzun son bölümünde ifade edildiği
üzere sorunları aşmak ve yurttaşların vazgeçilmez
gereksinimlerinin karşılanması için kamu mülkiyeti, kamusal hizmet ve toplumsal yarar esaslarını temel alan bir planlama ve toplumsal kalkınma
perspektifi ile kamucu, toplumcu bir programın
uygulanması zorunludur. Bunun için enerji sektörünü özel tekellerin kâr egemenliğinden çıkarıp
kamusal bir düzleme aktarma, toplum çıkarlarını
gözeten kamusal planlama esaslı, yenilenebilir
kaynaklara dayalı, düşük karbon salımlı bir ekonomiye yönelme ve enerjiyi azami ölçüde verimli
kullanarak demokratik bir denetimi/programı gerçekleştirme ihtiyacı vardır.

Şirketlere Yapılan İlave
Ödemeleri Tüketiciler Karşılıyor
Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elekt-

Açıklamanın tamamını Makina TV YouTube kanalımızdan izleyebilir veya mmo.org.tr web adresinden okuyabilirsiniz.
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Bilimsel-Teknolojik
Gelişmeler

Kasım Ayında Öne Çıkan
Bilimsel Gelişmeler
1

Pfizer: Koronavirüs Aşısı 25 Aralık'tan
Önce Kullanıma Sunulabilir
Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech ile Pfizer
tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 25
Aralık'tan önce Covid-19'a karşı kullanımına
sunulabileceği belirtildi.
Merkezi Amsterdam'da bulunan Avrupa İlaç
Ajansı (EMA) tarafından, Aralık ayı başlarında
BioNTech-Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen aşılara geçici ruhsat verilebileceği açıklanmıştı. ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in Hollanda
tıbbi sorumlusu Marc Kaptein, 25 Aralık'taki Noel
Bayramı öncesi koronavirüs aşısına başlanmasının
büyük olasılıkla mümkün olacağını açıkladı.

2

Yapay Sinir Ağına, Mikroskop
Yardımıyla Nanopartikülleri Arama
ve Analiz Etme Öğretildi
Moskova merkezli Ulusal Nükleer Araştırma
Üniversitesi’den (MEPhI) bilim insanları, ilk
kez yapay sinir ağına mikroskop yardımıyla
nanopartikülleri aramayı ve analiz etmeyi
öğretti.
Rus bilim insanlarının önerdiği yapay sinir
ağlarını eğitme metodu, fotomikrografları
elle işleme ihtiyacını ortadan kaldıracak, bu
da yeni nano malzeme analizinin hızını ve kalitesini büyük ölçüde artıracak. Araştırmanın
verileri Ultramicroscopy dergisinde yayınlandı.

3
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NASA SpaceX Roketini 6 Aylık Görev
İçin 4 Astronotla Uluslararası Uzay
İstasyonu'na Gönderdi
Üçü Amerikalı biri Japon olan dört astronottan oluşan "Ekip-1," Uluslararası
Uzay Merkezi'nde altı ay sürecek görevleri için SpaceX roketiyle yola çıktı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru
yola çıkan roket ve kapsül SpaceX’e ait.
ABD'nin uzay ajansı NASA, artık Dünya'ya yakın rutin çalışmalar için ticari şirketlerle iş birliği yapılan yeni bir döneme
girildiğini ifade ediyor.

Dosya Konusu
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Yazar: Yusuf Emre Atasayar
Basın, Yayın ve İletişim Birimi

Bilim Tarihinin Işığında
Modern Bilim - III
Bilim Tarihinin Işığında Modern Bilim yazı dizimizin I ve II.
bölümlerinde, Galileo ile başlayıp Newton ile devam eden ve doğa
yasalarını doğanın kendi mekanizmalarını kullanarak açıklayan
öncü bilim insanlarını görmüş, bilimsel bilgiyi deney ve gözlem
yoluyla geliştiren Faraday gibi kâşiflere tanık olmuş ve Maxwell ile
Boltzman gibi matematik dehaları sayesinde teorik fiziğe giden yolun
nasıl döşendiğine şahitlik etmiştik. Bilim Tarihinin Işığında Modern
Bilim yazı dizisinin bu bölümünde ise Kuantum Mekaniği ve Genel
Görelilik Teorisine giden yoldaki önemli gelişmeleri ele alacak, ışığın
doğasının kavranmasına ilişkin araştırmaları derleyecek ve bilim
tarihinin iki önemli ismi olan Marie Curie ve Max Planck’in çalışmalarını
inceleyeceğiz.
1890’lara gelindiğinde klasik fizik
epey bir yol kat etmişti. Newton
mekaniği, hem Dünya üzerindeki
cisimlerin hareketini hem de gezegenler, uydular ve kuyruklu yıldızlar
gibi astronomik cisimlerin yörünge
hareketlerini açıklıyordu. Bunun yanı
sıra Maxwell’in elektromanyetizması elektriksel ve manyetik olguların
(ışık olgusunun niceliksel bir açıklaması da dâhil) kapsamlı bir şekilde
anlaşılmasını sağlıyor, termodinamik yasaları ise, ısı olgusu ve ısının
mekanik harekete dönüşme süreci
hakkında ayrıntılı bilgiler veriyordu.
Ancak yine de bilim insanlarının

kafalarında önemli bazı soru işaretleri de vardı. Çünkü ortaya konan bu
güçlü teoriler bazı deneysel gerçekliklerle uyuşmuyordu. Bu gerçeklerden birisi, ısıtılmış cisimlerin verdiği
ışık frekanslarıyla ilgiliydi.

Her Şey Işıkla Başladı
Işığın doğasıyla ilgili tartışmalar neredeyse iki yüzyıldır devam
etmekteydi. Newton ışığın, taneciklerden oluştuğunu öne sürmüştü
fakat kütle çekim kuramını kullanarak girişim, kırınım, yansıma gibi ışık
olgularını açıklamakta pek başarılı
olamamıştı. 19. yüzyılın başlarına

gelindiğinde İngiliz bilim insanı
Thomas Young’un yaptığı ünlü
çift-yarık deneyi, ışığın paketçikler halinde değil dalgalar
halinde yayıldığını göstermiş ve
bu sebeple Newton’un bu görüşü terk edilmeye başlanmıştı.
Çift yarık deneyini basitçe
anlatmak gerekirse; karşınızda ortasında bir yarık bulunan
bir engel olduğunu ve engelin
arkasında ışık fotonlarını tutan
bir duvar olduğunu düşünün.
Işığı buradaki engele tuttuğumuzda, ortadaki dikey yarıktan
geçen ışık, duvarın üzerinde
dikey bir desen (girişim deseni)
oluşturacaktır. Peki, tabeladaki
yarık sayısını ikiye çıkardığımız-

da ne olur? Eğer ışığın paketçikler halinde, yani fotonlar
ile iletildiğini düşünürseniz iki
yarıktan geçen birbirinden farklı
fotonların, arkadaki duvarda iki
girişim deseni oluşturmasını
beklersiniz öyle değil mi? Ancak ışık böyle davranmıyor ve
duvarın üzerinde çoklu çizgiler
oluşturuyordu. Yani tıpkı bir
suyun içine bırakılan taş misali, bırakıldığı noktadan dalga
şeklinde yayılarak ilerliyordu.
Young’un elde ettiği bu sonuç,
ışığın Newton’un öne sürdüğü
gibi paketçikler halinde değil dalgalar halinde yayıldığını
gösteriyordu.

Işık Parçacık mı
Yoksa Dalga mı?

Elimize bir taş alıp, yüksekten
katı bir yüzeye bırakırsak,
taş düştüğü yerde bir iz
bırakır. Ama aynı taşı alıp suya
bırakırsak, düştüğü yerde
bir dalgalanma oluşturur.
Eğer sudaki aynı noktaya
tekrar tekrar taş atmaya
devam edersek, karşımıza iç
içe geçmiş ve genişleyerek
hareket eden halkalardan
oluşan bir dalga motifi çıkar.
Eğer suyun üzerinde birbirine
yakın iki noktaya aynı anda
ve sürekli taş atarsak, bu
sefer aynı motiften iki tane
görürüz ve bu halkalar açılıp
büyümeye devam ettikçe
birbirinin içinden geçerek bir
desen oluşturur. Bu desene
“girişim deseni” denir. Thomas
Young’un çift yarık deneyinde
gördüğü motif de tam olarak
buydu.

Young’un yaptığı bu deneyin
ardından, ışığın dalga kuramı
bir anda kabul edilmedi. Fresnel’in tamamlayıcı çalışmalarına rağmen 1800’lü yılların
ortalarına kadar ışığın dalga
kuramı tam olarak oturmadı ve
bu sorun ancak James Clerk
Maxwell’in elektromanyetizma
üzerine yaptığı çalışmalar sayesinde çözülebildi. Bir önceki
yazımızdan da hatırlayacağınız
üzere Maxwell, elektromanyetizmanın tam bir kuramını
geliştirerek ışığın aslında elektromanyetik dalga olduğunu
göstermişti.
Maxwell 1861 ve 1862’de
yayımladığı dört bilimsel çalışmayla elektromanyetik
dalgaların yayınımının matematiksel bir açıklamasını yaptı.
Denklemlerde, elektromanyetik
dalgaların hareketinin hızlarını
içeren bir sayı vardı. 1850’lerde
yapılan deneylerle ölçülen bu
sayının, kesin olarak ışık hızına
eşit olması Maxwell’i doğruluyordu. Böylelikle uzun yıllardır
süre giden tartışma sonuçlanmış görünüyordu: Işık bir
dalga gibi yayılıyordu. Oysa 50
yıl kadar sonra ışığın parçacık
kuramı tekrar sahne alacaktı…

Geri Sar, Geri Sar, Geri Sar
Kuantum mekaniğini anlayabilmek için ışığın doğasını
anlamak son derece önemlidir.
Bildiğiniz ve defalarca tekrar
ettiğimiz üzere, Isaac Newton
ışığın doğası ve optik üzerine onlarca çalışma yapmıştı.
Newton, gün ışığını prizmadan
geçirerek, beyaz ışığın aslında beyaz olmadığını ve birçok
farklı renkteki ışığın birleşimi
olduğunu göstermişti. Çok
geçmeden ışığın renklerinin,
görünen ışığın renkleriyle sınırlı
olmadığını, kırmızı ve mor ışığın
ötesinde, çıplak gözle göremediğimiz farklı renkte ışınların
olduğunu da öğrendik.
Beyaz ışık dediğimiz şey görünen ve görünmeyen ışınların birleşimiydi, bunu anladık.
Peki, bu ışık nasıl yayılıyordu:
Bir mermi gibi mi yoksa bir su
dalgası gibi mi? Newton, ışığın
paketçikler halinde yayıldığını
düşünüyordu fakat Thomas
Young’un yaptığı deney, ışığın dalgalar halinde, ekranda
birbirini takip eden aydınlık ve
karanlık çizgiler oluşturacak
şekilde yayıldığını göstermişti.
Thomas Young’un ardından,
Maxwell’in yaptığı çalışmalar
sayesinde dalgaların bir elektrik
ve manyetik karakteri olduğunu, hatta elektrik ve manyetizmanın tek bir olgu olarak
betimlenebileceğini öğrenmiştik. Bu durumda ışık da elektromanyetik bir dalgaydı.
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Işık dalgalar halinde yayıldığına göre ışığın bir dalga boyu ve frekansı
(sıklık) vardır. Bildiğiniz üzere iki dalga tepesi ya da çukuru arasındaki
mesafeye (bir tam devir) dalga boyu denir. Bir saniyede üretilen dalga
sayısı ise frekanstır. Kısa dalga boyuna, dolayısıyla yüksek frekansa sahip
ışık (morötesi) son derece enerji yüklüyken; tersine, uzun dalga boyuna ve
düşük frekansa sahip ışığın (kızılötesi) enerjisi ise azdır.

Atom Modelleri ve
Işığın Madde ile İlişkisi
Atom kelimesi Yunanca “atomos”
yani bölünemez kelimesinden türetilmiştir. Antik Çağ’ın ünlü filozoflarından Demokritos’a göre madde
parçalara ayrıldığında en sonunda
bölünemeyen bir tanecik elde
edilecektir ve işte bu taneciğin adı
atomdur. Bilimsel anlamda ilk atom
modelini ortaya atan John Dalton,
atomu yekpare bir küre şeklinde ve
yine bölünemez olarak niteledi ancak William Crookes’un katot tüpü
ile yaptığı çalışmalar, atomun daha
küçük parçacıklardan oluştuğunu
ortaya koydu.
Katot tüpü içerisinde yüksek
voltaj altında oluşan, elektriksel ve
manyetik alandan etkilenen bir ışın
türü keşfedilmişti: Katot ışınları.
Bu ışınlar üzerine detaylı çalışmalar yapan John Joseph Thomson,
bu ışınların aslında bildiğimiz “ışık”
olmadığı, aksine negatif yüke sahip
ve belli bir kütlesi olan parçacıklar
olduğunu oraya koydu. George
Stoney bu parçacıklara "elektron"
adının verilmesini önerdi. Thompson daha sonra içinde elektronların
bulunduğu bir atom modeli ortaya
koyarak, içerisinde elektron dışında
henüz bilinmeyen bir pozitif yüklü
parçacığın da bulunduğu (çünkü

Thompson’un “üzümlü kek”
olarak da bilinen, pozitif ve negatif
yüklerin atomda homojen dağıldığı
atom modeli.

atom nötr olmalıydı) bir model
oluşturdu.
Bu modelin ardından, Ernst Rutherford isimli Yeni Zelanda asıllı
bir İngiliz bilim insanı yaptığı altın
levha deneyi ile atom içerisindeki
pozitif ve negatif yüklerin homojen dağılmadığını, pozitif yüklerin
atomun tam merkezinde bulunduğunu keşfetti. Atomun çekirdeği
protonlardan oluşmalı ve negatif yüklü elektronlar ise merkeze
düşmemek için atom çekirdeği
etrafında dönmeliydi. Lise sıralarında bizlere gösterilen atom modeli
Ernst Rutherford’un hazırladığı bu
modeldir.

Bu sıralarda ışıkla ilgili yapılan araştırmalar, yeni keşiflerle
birlikte sürüyordu. Joseph von
Frauenhofer, güneşten gelen
ışık tayfında karanlık bazı çizgilerin olduğunu keşfetmişti. Bu
siyah çizgileri detaylı şekilde
incelediğinde, bir şeylerin ışığın
izgesindeki bu bölgeleri soğurduğunu anladı. Başka yerlerden de teyit edilen bu keşif,
atom ile ışık arasında tuhaf bir
bağ olduğunu gösteriyordu.
O esnada Gustav Kirchoff
ve Robert Bunsen ise ısıtılan
elementlerin farklı renklerde,
kendilerine özgü ışın demetleri
yaydıklarını keşfettiler. İşin garip yanı, elementlerden yayılan
ışınlar ile ışık tayfındaki karanlık
bölgeler birbirlerine tam olarak
oturuyordu. İşler tam bu noktada karışmıştı: Nasıl olurdu da
herhangi bir element ısıtıldığında, yani atomlarına enerji
verildiğinde belirli dalga boyu
ve frekanslarında ışıma yapabilirdi? Rutherford’un atom
modeli, bir atomun ışığı soğurup bir süre sonra yayınlaması
karşısında çaresiz kalmıştı. Artık
yeni bir modele ihtiyaç vardı.
Klasik fiziğin, birbirinden farklı
modeller ve teorilerle içinden
çıkamadığı bu krizi Danimarkalı
bir deha çözdü: Niels Bohr.
Bohr’a göre yapılması gereken, elektronları tek bir katman
(yörünge olarak düşünebilirsiniz) üzerinde tanımlamaktansa
enerji seviyeleri birbirinden
farklı katmanlara yerleştirmekti.
Böylece enerji kazanmış olan
bir elektron bir üst katmana
sıçrayacak fakat bir süre sonra
burada fazla kalamayacağı için
(doğası gereği orijinal konumuna dönmek isteyecektir)
daha düşük enerjili bir katmana
inecektir. Bu esnada, kendisini
üst katmana sıçratan enerjiyi
ise çoğunlukla aynı miktarda
olmak üzere fotonlar şeklinde
geri yayınlayacaktır.
Bu model bize, kendisine

Güneşten gelen ışığın tayfındaki karanlık, yani soğurulan bölgeler.

enerji verilmiş olan atomun
içindeki elektronun daha üst
bir enerji katmanına çıktığını
fakat daha sonra orijinal pozisyona dönebilmek için bu
enerjiyi ışın olarak yayınlayıp
bulunması gereken alt enerjili
katmana sıçradığını söyler. İşte
bu sıçrama olayları esnasında atomdan yayılan enerjiye
ışınım denir ve bildiğiniz gibi
mutlak sıfıra yaklaşmayan her
bir cisim ışıma yapar (İnsanlar
da ışıma yapar ve bunu ancak
termal kameralarla görebiliriz).

anlatan ifadedir. Bu fenomen
keşfedildiğinde açıklanamadı
ancak bilim tarihine bir not
olarak düşüldü. Ardından 1887
yılında Heinrich Rudolf Hertz,
aynı etkiyi morötesi ışık altında inceledi. Duruma yine bir
açıklama getirilemedi ancak
yapılan bu gözlem, zamanının
en önemli bilimsel yayını olan
Annalen der Physik’te yayınlandı.

Kuantum Fiziği: Başlangıç
19. yüzyılın başlarından
itibaren fizikçiler ve kimyacılar
anlamlandıramadıkları birçok
keşif ve buluşa imza attılar.
Newton’un 1687 yılında yayınladığı Doğa Felsefesinin
Matematiksel İlkeleri kitabının
ardından her şeyin bulunduğu,
doğanın sırrının çözüldüğü
varsayımının doğru olmadığı
son derece açık şekilde görülüyordu. Henüz her şeyin çok
başındaydık ve çözülen her
problem, cevaplanan her soru
yeni sorular sormamıza neden
oluyordu.
Bu zamanlarda klasik fiziğin
başına bela olmuş olan üç
önemli konu vardı: Fotoelektrik etki, radyoaktivite ve kara
cisim ışıması. Şimdi bu sorunların nasıl çözüldüğüne bir
bakalım:
Alexandre Edmond Becquerel, henüz 19 yaşındayken
babasının laboratuvarında ilk
fotovoltaik düzeneği kurdu.
Fotovoltaik, üzerine ışık düşen
metal levhanın (ya da çözeltiye daldırılmış levhanın) üzerinde oluşan elektrik akımını

Bu gelişmelerin ardından,
1895 yılında Wilhelm Conrad
Röntgen X ışınlarını keşfettiğini
duyurdu. Işınların keşfedilişinin
ardından, yalnızca 1 yıl sonra, Antoine Henri Becquerel
(Edmond Becquerel’in oğlu)
tesadüf eseri uranyum tuzunun, fotoğraf filmleri üzerinde
etkide bulunduğunu keşfetti.
Bu keşif, bazı maddelerin kendi kendilerine ışık yayabildiğini
gösteren ilk gözlem olmuştu.
Peki, nasıl oluyordu da maddelerin bazıları kendi kendilerine ışık yayabiliyordu?
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Dünyayı Değiştiren Kadın:
Marie Curie
Bilim insanları ve doktorlar için
hayati önem taşıyan çalışmaların
mimarı olan ve bilim tarihinin en
önemli figürlerinden birisi olarak kabul edilen Marie Skłodowska Curie,
iki farklı kategoride iki farklı Nobel
ödülü kazanmış olan ilk ve tek bilim
insanıdır. Hayatı boyunca yaptığı
onca önemli araştırmanın yanı sıra,
radyum elementini bularak atomun
gizemlerini çözmemizi sağlamış
olmasıyla tanınır.
Tarihin en güçlü kadın figürlerinden birisi olan Marie Curie, 1867
yılında Polonya’da, mali sıkıntılarla
boğuşan bir ailede dünyaya geldi. İlkokul yıllarından itibaren son derece
başarılı bir öğrenci olan Curie, Rus
işgali altında olan Polonya’da, ablası
ve annesini de kaybetmesine rağmen liseyi birincilikle tamamlamayı
başardı. Ancak Varşova Üniversitesi’ne Polonyalı kadınların kabul edilmemesi nedeniyle ablasıyla birlikte
yurt dışında okuma kararı aldılar.
Buna göre para biriktirmek için çalışacaklardı ve önce ablası sonra da
Marie, Paris’te üniversite eğitimlerini
tamamlayacaktı.
Polonya’da çalıştığı süreçte, o
dönem okula gidemeyen Polonyalı
gençler için bağımsız akademisyenler tarafından kurulmuş olan Floating University’de (Gezici Üniversite)
gönüllü eğitmen olarak yer alan Curie, aradan geçen birkaç yılın sonunda, ablası ve kendisine yetecek kadar
parayı biriktirmeyi başararak nihayet
Paris’e gidebildi.
Paris’te yaşadığı yıllar boyunca,
maddi imkânsızlıklar dolayısıyla bir
taraftan kütüphanede çalışıyor, bir
taraftan Fransızca öğreniyor, diğer
taraftan da bölüm derslerine katılıyordu. Müthiş dehası ve azmi sayesinde, omzundaki onca yüke rağmen 1893’te bölüm birincisi olarak
mezun oldu ve fizik yüksek lisansına
kabul edildi. Bunun yanı sıra burs
kazanarak matematik bölümünde de
okumaya başladı ve aynı yıl farklı çelik türlerinin manyetizma özellikleri
üzerinde araştırma yapan bir şirkette

Marie Skłodowska Curie
(7 Kasım 1867-4 Temmuz 1934)

çalışmaya başladı.
Bu süreçte, kristaller ve mıknatıslarla ilgili çalışmalarıyla tanınan
Pierre Curie ile tanıştı ve birlikte
çalışmaya başladılar. Bu iki bilim
aşığı insan bir süre sonra birbirlerine âşık olup hayatlarını birleştirme
kararı aldılar ve çalışmalarına birlikte
devam ettiler.
Marie Curie, fizik doktorasını
bitirmesinin ardından, Henri Becquerel’in ışın yayan maddelere ilişkin
keşfini öğrenmiş ve son derece heyecanlanmıştı. Curie, diğer elementlerden gelen uranyum tipi ışınları
sistematik şekilde araştırmaya başlayarak toryumun da buna benzer
ışınlar yaydığını keşfetti. Araştırmalarına devam eden Curie, 1898 yılında
yeni bir element bulduğunu açıkladı:
Polonyum. Ayrıca uranyum, toryum
ve polonyumu ifade eden radyoaktif
terimini de literatüre kazandırmayı
başardı. Yine aynı yıl içinde hepsinden daha radyoaktif bir element
olan radyumu keşfetti.
Curie çifti bir depo kiralayarak bu
elementler üzerinde canla başla
çalışmaya başladılar ve üzerinde
çalıştıkları taşlardan birkaç gram
saf radyumu çıkarmayı başararak
radyumun atom ağırlığını hesaplayabildiler. Tüm bu çalışmaları neticesinde Curie çiftine, 1903 yılında,
Nobel Fizik Ödülü verildi. Çift, bir
süre daha birlikte çalışmaya devam
etti ancak Pierre Curie’nin elim bir
kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle,
Marie Curie çalışmalarına tek başına
devam etmek zorunda kaldı.

Bir taraftan maddi imkânsızlıklar, bir taraftan politik zorluklar,
diğer taraftan kadınlara yönelik
ayrımcılıkla boğuşan Marie Curie,
her şeye rağmen ve eşi Pierre
Curie’nin de desteği sayesinde
çok önemli çalışmalara imza
atmış oldu. 1911 yılına gelindiğinde, radyum ve polonyum
keşifleri nedeniyle, bu sefer Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı ve
bu sayede iki farklı alanda Nobel
ödülü alan ilk ve tek bilim insanı
unvanına sahip oldu.
Görüldüğü üzere, Marie ve
Pierre Curie çifti sayesinde, bazı
elementlerin neden ışın yaydığının sırrı çözülmüştü. Radyoaktivite olarak adlandırılan bu
sürecin, zaman içerisinde insanlara verdiği zarar da anlaşılmaya
başlandı. Yine de klasik fiziğin
içinden çıkamadığı konulardan
birisi bu şekilde çözülmüş oldu.

Çalışmalarının Değerini
Yalnızca Einstein’ın Anladığı
Adam: Max Planck
Alman asıllı ve Nobel ödüllü bir
fizikçi olan Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1858 yılında Kiel’de
doğdu. Geleneksel ve entelektüel bir ailede doğan Planck, gençken şan dersleri almış, piyano,
çello ve org çalmıştı. Müziğe de
yetenekli olmasına rağmen fizik
okumayı seçti ve Münih'te fizik
profesörü olan Philipp von Jolly’nin derslerine girmeye başladı.
Okulunu bitirdikten sonra, bir
süre Münih’te ücretsiz olarak çalıştı ve ardından ısı teorisi alanında yaptığı çalışmalar sayesinde
Kiel Üniversitesi’ne doçent olarak
atandı.
1894 yılına gelindiğinde Planck,
siyah cisim radyasyon sorununa
ilgi gösterdi. Kara cisim, üstüne
düşen ışık dâhil her türlü elektromanyetik ışınımı soğuran bir
cisimdir fakat genel olarak kara
cisim ışınımı ısıtılan bir cismin
yaydığı ışınım olarak bilinir ve
1850’lerden beri incelenen bu
fenomen etrafımızdaki pek çok

olayda görülür. Örneğin, yaklaşık 6000OC yüzey sıcaklığına
sahip güneşten veya ısıtılan bir
metalden gelen ışınım bir kara
cisim ışınımıdır. Deneysel olarak
ölçülebilen bu ışınımın dalga
boylarına göre yoğunluk tayfı
çıkarılmıştı. Ama 19. yüzyılın sonlarında fizikçilerin çözemediği
bilmece, bu kara cisim ışımasının
düşük dalga boylarında neden
sonsuz parlaklığa ulaşmadığıydı.
Diğer bir deyişle, o zamanki fizik
kuramları kara cisim tayfını açıklayamıyordu.
1879 yılında Thomas Edison’un
ampulü icat etmesinin ardından bilim insanları daha verimli
ampuller geliştirebilmek ümidiyle farklı materyaller ve gazlarla
denemeler yapıyordu. Gazlar
ısıtıldığında ortaya çıkan aleve bir
prizmadan baktıklarında ise çok
ilginç bir şey keşfettiler: Renkler, farklı farklı çizgiler halinde,
birbirlerinden ayrı şekilde duruyordu. Normal şartlarda renklerin
kesintisiz bir gökkuşağı şeklinde
görülmesi gerekirken neden
böyle kesintili ve kalemle çizilmiş
gibi göründüğünü anlayamadılar.
Max Planck, termal radyasyon
konusuna son derece takıntılıydı
ve bu fenomeni açıklamak için
denemediği formül kalmamıştı.
Fakat bir gün elindeki denkleme,
daha sonra Planck sabiti (E=hv)
olarak anılacak olan bir sabit
eklediğinde tüm taşların yerine
oturduğunu fark etti. Max Planck,
bu sabit ile bir maddeden yayılan
ışığın, maddenin enerji durumuna göre hangi dalga boyunda
yayılması gerektiğini açıklamıştı.
Işınımla birlikte maddeden
yayılacak olan enerjinin bir limiti
vardı ve örneğin düşük frekansta
enerji yayan maddenin düşük
enerji; yüksek frekansta enerji
yayan bir maddenin ise yüksek
enerji harcaması gerekiyordu.
Bu sabit, her dalga boyunda
maddeden yayılan enerji miktarını anlamamızı sağladı. Planck,
enerjinin sürekli değil; kesikli

Max Karl Ernst Ludwig Planck
(23 Nisan 1858 – 4 Ekim 1947)

olması nedeniyle ışığın kuanta
adını verdiği paketçiklerle taşındığını savundu (Quanta’nın çoğulu Quantum’dur ve Kuantum
Fiziği, adını buradan alır).
Kuantum Kuramının Doğuşu
Işınım konusunun klasik fizikte sorun yaratmasının nedeni
klasik elektromanyetik dalga
yaklaşımı formüllerinin, “sıcaklık
arttıkça yayılan ışınımın enerjisi
de doğrusal olarak sürekli artar”
demesiydi. Dolayısıyla ışınım
enerjisine bir sınırlama getirmiyordu. Bu durumda kabul edilmesi gereken şey, bir cismin ne
kadar sıcak olursa o kadar yüksek
frekansta ışın salacak olmasıydı. O halde yanan bir şömineye
odun atıp ısısını yükselttiğimizde,
toplam ısı enerjisinin tamamının
en yüksek enerjili ışınlar yayması
ve bizi anında kızartması gerekiyordu. Yani şöminenin enerjinin
çoğunu morötesi frekanslarda
yayıp tüketmesi gerekiyordu.
Fakat gerçek bu değildi; şömine
anlaşılmaz bir biçimde orta frekanslarda en fazla, düşük (kızılötesi) ve yüksek enerjili (morötesi)
frekanslarda ise daha az ışınım
yapıyordu. Bu nedenle zamanın klasik fizikçileri bu çıkmaza
"morötesi felaket" adını vermişlerdi.
Bu sorunu çözen kişi Max
Planck olmuştur. Planck kısaca,
doğayı süreklilik algısıyla deneyimliyor olmamızın onu sürekli
kılmadığını, etrafta her şey kesintisiz akıyor görünse bile aslında
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her şeyin kesikli ve öbekli yapıda
olduğunu söyledi. Enerjinin bile!
Enerjinin bu şekilde, tıpkı Boltzmann'ın gaz molekülleri gibi ayrı, bağımsız birimler olarak, minik halinde
yayıldığını varsaymak o zamanlar için
hem anlaşılmayan hem de dâhiyane
bir buluştu. Düşünün ki üzerimize
Güneş’ten gelen ve saniyede trilyon
çarpı trilyon tane parçacık nedeniyle
adeta bir kuanta yağmuruyla ıslanmaktayız. Her bir kuantanın enerjisi,
sadece frekansı (dolayısıyla dalga
boyu) ile orantılıdır. "h" (Planck sabiti)
ise frekansı enerjiye çeviren sabit
kurdur ve bu keşif kendisine 1918
yılında Nobel Fizik Ödülü’nü kazandırmıştır.
Albert Einstein, bu inanılmaz bulguyu, yani ışığın paketçikler halinde
ve kesik kesik gelmesi fenomenini
geliştirerek, tam 5 yıl sonra fotoelektrik etki adını verdiği bir çalışma
yayınladı. Fotoelektrik etki bir ışık
demetinin metal bir yüzeyden elektron sökmesi olayıdır. Klasik fiziğe
göre ışık bir dalgadır ve tıpkı kumsala
vuran su dalgalarının kum tanelerini
alıp götürmesi gibi, metal yüzeye
çarpan ışık da enerjisi az ya da çok

olsun mutlaka metalden elektron koparabilmelidir. Fakat gerçeklik böyle
değildi.
Einstein, Max Planck’in bulgularını
ele alarak ışığın enerjisinin belli bir
değerin altında olması durumunda,
şiddeti ne olursa olsun tek bir elektron bile koparamayacağını gösterdi.
Eşik değerin üzerine çıkıldığında metal yüzeyden elektron koparılabiliyor
(yani elektrik akımı oluşuyor) ve ışık
demetinin eşik değerdeki enerjisi sabit tutulurken şiddeti artırılırsa sökülen elektronların sayısı artıyordu. Bu,
ışığın elektronlara enerji transferini
belli büyüklükte “enerji paketleri” yani
“kuanta”lar halinde sunduğu takdirde
anlam kazanan bir durumdu. Bugün
kullandığımız sensör, güneş paneli ve
fiber optik kabloların üretilebilmesi
sağlayan bu keşfin, Einstein’a 1921
yılında Nobel Fizik Ödülü’nü kazandırdığını da belirtmek gerekir.
Einstein’ın fotoelektrik olaya getirdiği çözüm, ışığın dalga modelini
(Young, çift yarık deneyiyle ışığın dalga olduğunu ispatlamıştı) bir kenara
atıp “foton” adı verilen taneciklerden
oluştuğunu kabul etmemizi gerektirdi. Dalga-parçacık ikilemi denilen bu
‘çelişki’ ise ışığın olaylar bazında farklı
karakterler göstermesi şeklindeki
modern yorum ile çözüldü.
1900’lü yılların başlarında yaşanan
tüm bu gelişmelerden sonra, nihayet
Kuantum Fiziği’nin garipliklerle dolu
dünyasına adım atabilir ve gerçeklik
algımızı sarsacak olan bilimsel teorileri incelemeye başlayabiliriz. Tabii bir
sonraki yazıda…

Kaynaklar
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∞ Yrd. Doç. Dr. Kubilay Kaptan (2017) Kuantum Teorisinin Yorumu ve Doğanın Rolü,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı
Bilimler Dergisi, 1 (1) sf. 19-28 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/358092
∞ Prof. Dr. Kerem Cankoçak, Kuantum Fiziğine Giriş, www.bilimvegelecek.com.tr, Erişim:
18 Kasım 2020 https://bilimvegelecek.com.
tr/index.php/2015/05/01/kuantum-fizigine-giris/
∞ “Heisenberg Belirsizlik İlkesi Yanlış Mı?”,
www.khosann.com, Erişim: 18 Kasım 2020
https://khosann.com/heisenberg-belirsizlik-ilkesi-yanlis-mi/
∞ Alper Tektaş, Kuantum Mekaniğinin Doğuşu,

www.bilimoloji.com, Erişim: 18 Kasım 2020
https://www.bilimoloji.com/kuantum-mekaniginin-dogusu/
∞ Kuantum Kuramına Genel Bir Bakış, www.
bilimfili.com, Erişim: 19 Kasım 2020 https://bilimfili.com/kuantum-teorisine-genel-bir-bakis
∞ Bu Gerçek Olamaz! : Kuantum Fiziği – Çift
Yarık Deneyi (video), youtube.com, Bebar
Bilim, Erişim 18 Kasım 2020 https://www.
youtube.com/watch?v=jMtqToOsO90
∞ Bilime Adanmış Bir Ömür - Marie Curie
Belgeseli (video), youtube.com, Bebar Bilim,
Erişim 19 Kasım 2020 https://www.youtube.
com/watch?v=6PZ9IE9LIeQ&t=786s

Kültür Sanat
Karantinada Kadınlık Halleri
Salgınla birlikte evlerimize kapandığımız ilk dönemde her kadın farklı
zorluklar yaşadı. Kimi hastalıkla göğüs göğüse çalışan sağlık çalışanıydı,
kimi kocasından şiddet gördü, kimi 65 yaş üstü olduğu için sokağa
çıkamadı, kimi evde hiç bitmeyen işlerden bunaldı, kimi kadınlar ise
çalışmak zorunda olduğu için sokaktaydı. ‘Her Güne Bir Vaka’ oyunu,
haftanın her bir gününü temsil eden kadınların karantina döneminde
yaşadıklarını anlatıyor.
Covid 19 salgınının hayatlarımızdaki dönüşümünden tiyatro da nasibini
aldı. Türkiye’deki tiyatro izleyicisi 24. İstanbul Tiyatro Festivali’yle yeni bir
deneyim yaşıyor. Ekrana uygun formatta hazırlanan dijital oyunlarla tiyatro
festivalini takip etmek mümkün. Karantina döneminde farklı kadınların hayatlarını ekrana taşıyan ‘Her Güne Bir Vaka’ oyunu öne çıkanlardan biri. Yedi
kadının hikâyesini izliyoruz.
Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun (BGST) sahnelediği ‘Her Güne
Bir Vaka’ oyunu haftanın her bir gününü temsil eden kadınların karantina
döneminde yaşadıklarını anlatıyor. Oyunun yazarı Türkiye’de feminist tiyatro
ve kadın oyunları denilince akla ilk gelen isimlerden Sevilay Saral, yönetmeni
ise Aysel Yıldırım. Oyuncular; Ayşenil Şamlıoğlu, Duygu Dalyanoğlu, Aysel
Yıldırım, Bulut B. Sezer, Elif Karaman, Tülin Özen ve Zeynep Okan.
‘Her Güne Bir Vaka’ isimli dijital oyunun gösterimi 14 Aralık 2020 tarihine
kadar devam edecek. Biletix sayfası üzerinden biletinizi alıp evde yeni bir
tiyatro deneyimine hazır olun. Her ne kadar sahnenin kokusunu, büyüsünü
üzerinde hissedemeseniz de çarpıcı bir yapım sizi bekliyor.
Haber: Eda Köprü Yılmayan
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Pandemi, MMO İstanbul
Şube’yi Durduramadı
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, üyelerimiz 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 amacıyla kurduğumuz
Üye Dayanışma Ağımız ile genç
üyelerimizin, yakınlarında bulunan
yaşlı üyelerle dayanışma göstermesini amaçladık. Ayrıca Şube
araçlarımızla, yine yakınlarımızda
bulunan 65 yaş üzeri üyelerimizin
ihtiyaçlarını gidermek için var gü-
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cümüzle 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
182 adet çevrimiçi seminer ve
söyleşiye ülke genelinde 40 binden
fazla meslektaşımızı dâhil etmeyi
başardık.

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.

Üyelerimizle birlikte “Sağlık Emekçilerine 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.
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.

Mekanik tesisat alanında dijitalleşme konusunun
ele alındığı, dijital ortamda pek çok panele, eğitime
ve söyleşiye ev sahipliği yapan Mekanik Tesisatta
Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi’yi, 28-30
Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdik. Toplam 13 oturumdan oluşan etkinlik, üç gün boyunca
dijital mecralar üzerinden canlı olarak yayınlandı ve
2.500’den fazla kişiye ulaştı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda,
geleceğimizin aydınlık yüzleri olan çocuklarımızla, güzel günler göreceğimize olan inançla, dijital
atölyelerimizde buluştuk.
Salgın döneminde, çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığını riske etmemek için durdurduğumuz
araç kontrol çalışmalarımızı, 16 Nisan’da Dudullu
Kadosan Araç Kontrol İstasyonumuzda yeniden
başlattık. Bu tarihten 1 Haziran tarihine kadar, haftada iki gün 1 Haziran-1 Temmuz arası dönemde
haftada 4 gün, 1 Temmuz tarihi itibarıyla haftada
beş gün çalışma düzenine dönmeye karar verilen
birimimizde, istasyon alanımız sosyal mesafe kurallarına göre güvenlik şeritleri ile düzenlendi, alana

girebilecek araç ve insan sayısına kısıtlama konuldu, alanda maske takılması zorunluluğu getirildi
ve çalışanlarımızın maske, eldiven, tulum, siperlik,
gözlük ve dezenfektan ihtiyaçları eksiksiz giderildi.
Periyodik kontrol faaliyetlerimize ara verdiğimiz
dönemde iş yerlerinde güvenli çalışmaya dair
alınacak önlemler konusunda İşçi Sağlığı Güvenliği
Kurulu ve ilgili uzmanlardan görüşler alarak gerekli
bilgilendirmeleri yaptık. Periyodik Kontrol Birimi
olarak, iş ekipmanlarının kontrolü sonrasında belki
bir insanın hayatını kaybetmesini önleyebileceğimizi düşünerek çalışmalarımıza devam ettik.
Yaptığımız aramalarda üye temaslarında ortaya çıkan ihtiyaçlara göre Dayanışma Ağı Koordinasyon
Merkezi’nde çözümler ürettik. Aramalarda hukuki
sorun yaşadığını belirten üyelerimizi Hukuk Birimimize aktararak dijital platformda üye ile görüşmeler yapılmasını sağladık. Sadece salgın sırasında
124 üyemize hukuksal destek verdik. Mühendis
Emeği Çalışma Grubumuz da planlamaları dâhilinde; Covid-19’un İş Kazası ve Meslek Hastalığı
Açısından Değerlendirilmesi, Covid-19 Önlemleri
ve Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Çevrimiçi Paneli, Normalleşme Günlerinde Riskler ve Alınması
Gereken Önlemler, İstanbul İSİG Meclisi: 2019 Yılı
İş Cinayetleri Raporu Değerlendirmesi gibi birçok
etkinlik gerçekleştirdi.
Pandeminin başında, virüsün yayılmasına karşı
tedbir almak amacıyla 23-27 Mart 2020 tarihleri
arasında yapılacak olan -tescil kontrolleri dışındaki- tüm asansör kontrollerini 1 hafta süreyle erteledik. Ardından, gerekli tedbirleri alarak asansör
periyodik kontrol faaliyetlerimizi devam ettirdik.
Ayrıca asansörlerin güvenli hale gelmesi için gerek
bina yöneticilerine gerekse asansör firmalarına
gerekli teknik desteği sağlamaya devam ettik.
1 Mayıs’ta, 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. Yine aynı gün, MMO İstanbul Şubesi olarak bir ilke imza attık ve 1 Mayıs Sanal Turu-
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muzu 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.
19 Mayıs 1919 Kurtuluş Şavaşı’nın
başlangıcının 101. yıldönümünde,
birbirinden değerli konuklarımızla bir
araya gelerek 19 Mayıs Gençlik Şenliği etkinliğimizi çevrimiçi düzenledik.
Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul
İl Temsilciliği’nin katkılarıyla, 25 Mayıs
2020 tarihinde, satrançla ilgilenen
tüm MMO üyeleri için Online Satranç
Turnuvası düzenledik. Türkiye Satranç
Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen
turnuva, YouTube’da bulunan Makina
TV kanalımız üzerinden canlı olarak
yayınlandı.
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 toplamda 194
toplantı yaparak faaliyetlerine devam
etmektedir. Şubemizin bilgi birikiminin ortaya çıkarılmasında, üyeye

ulaştırılmasında önemli rolü olan
komisyonlarımız da 34. Dönem’de
28 alanda çalışmalarına devam etmektedir. Bu komisyonlarımız Mart
ayından bugüne kadar 118 toplantı
gerçekleştirmiş olup toplam 1176 üye
katılım göstermiştir.
İklimlendirme Teknik Kurulu’nun
Oluşumu
Koronavirüs vakasından hareketle Hastaneler ve Toplu Bulunulan
Mekânlarda Yapılması Gereken Bazı
Acil Düzenlemelere Dair Önerilerimiz
ve Koronavirüs ve Salgın Hastalıkların HVAC Sistemleriyle İlişkisi başlıklı
metinlerin uzman üyelerimizce hazırlanması sürecinde bir Teknik Kurul
oluşturduk.
Pandemi sürecinde yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ederek,
özellikle iklimlendirme sistemleri ile
ilgili bir takım yanlış bilgilendirme
ve uygulamaların önüne geçmek
maksadıyla, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) çatısı altında
oluşturulan “Teknik Kurulu”nu daha
da genişletme kararı aldık. Kurulumuz; ÇEDBİK, ESSİAD, ISKAV, İSKİD,
KLİMUD, MTMD, TRFMA, TTMD,
UTTMD ile farklı mühendislik disiplinlerini bünyesinde barındıran MÜKAD
temsilcilerinin ve TTB üyesi Prof. Dr.
Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Ayşın
Zeytinoğlu, Prof. Dr. Candan Çiçek,
Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Doç. Dr.
Ebru Ortaç Ersoy, Prof. Dr. Feride
Aksu Tanık’ın katılımlarıyla daha da
güçlendi ve adı İklimlendirme Teknik
Kurulu olarak değiştirildi.
Teknik Kurul, bu güçlenmiş hâliyle çeşitli alt komisyonlarda farklı
alanlarda çalışmaları ortaklaştırdı ve
kamuoyu ile belli aralıklarla paylaştı,
paylaşmaya da devam ediyor.

Çevrimiçi Seminer
(Ücretsiz)

Kaizen Kültürü,
1 Aralık 2020 Salı,
20.00-21.00

Çevrimiçi Seminer
(Ücretsiz)

Evrim Nedir, Ne Değildir,
2 Aralık 2020 Çarşamba
19.30-20.30

Çevrimiçi Seminer
(Ücretsiz)

Türk İşaret Dili
Farkındalık Atölyesi
4 Aralık 2020 Cuma,
19.30-20.30

Çevrimiçi Eğitim

Çocuklar Için Robotik
Kodlama Atölyesi-1,
4-5-6 Aralık 2020,
11.00-13.00

Çevrimiçi Eğitim

Üretim Planlama,
4-5-6 Aralık 2020,
10.00-16.00

Çevrimiçi Seminer
(Ücretsiz)

Yeni Nesil Otomatik
Vites Kutuları-1,
8 Aralık 2020 Salı,
20.00-21.00

Çevrimiçi Eğitim

Yangın Mekanik Tesisatı Periyodik
Kontrol Teorik ve Uygulamalı Eğitimi,
10-11-12 Aralık 2020,
10.00-18.00

Doğal Gaz İç Tesisat
Mühendis Yetkilendirme,
10-11-12-13 Aralık 2020,
10.00-16.00

Çevrimiçi Seminer
(Ücretsiz)

Termostatik Radyatör Vanaları ve
Oda Termostatları Yoğuşmalı Kombi
Verimini Nasıl Arttırır?
11 Aralık 2020 Cuma, 19.30-20.30

Çevrimiçi Mühendis
Yetkilendirme Kursu

Çevrimiçi Mühendis
Yetkilendirme Kursu

Çevrimiçi Eğitim

Çocuklar Için Robotik
Kodlama Atölyesi-2,
12-13-19-20 Aralık 2020,
11.00-13.00

Çevrimiçi Eğitim

Üretim ve
İşlemler Yönetimi,
14-15-16 Aralık 2020,
19.00-22.00

Çevrimiçi Eğitim

Makina Emniyet Yönetmeliği
ve Makina Risk Değerlendirme
Uzmanlığı Eğitimi, 17-18-19-20
Aralık 2020, 10.00-16.00

Çevrimiçi Mühendis
Yetkilendirme Kursu

Asansör Yetkili Servis
Teknik Sorumlusu Eğitimi,
17-18-19-20 Aralık 2020,
10.00-16.00

Çevrimiçi Seminer
(Ücretsiz)

Temel Ham Madde ve
Enjeksiyon Prosesi Eğitimi,
18 Aralık 2020 Cuma,
20.00-21.00

Çevrimiçi Mühendis
Yetkilendirme Kursu

Medikal Gaz Tesisatı
Mühendis Yetkilendirme,
19-20-21 Aralık 2020,
10.00-16.00

Çevrimiçi Seminer
(Ücretsiz)

SolidCAM (Torna),
21 Aralık 2020 Pazartesi,
19.30-20.30

Çevrimiçi Mühendis
Yetkilendirme Kursu

Klima Tesisatı Mühendis
Yetkilendirme,
23-27 Aralık 2020,
10.00-16.00

Çevrimiçi Eğitim

Çevrimiçi Mühendis
Yetkilendirme Kursu

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi Bilgilendirme ve İçtetkik,
23-24 Aralık 2020,
19.00-22.00
Asansör Periyodik Kontrol
Muayene Elemanı Eğitimi,
24-25-26-27 Aralık 2020,
10.00-18.00

Çevrimiçi Mühendis
Yetkilendirme Kursu

Soğutma Tesisatı
Mühendis Yetkilendirme,
5-6 Aralık 2020,
10.00-16.00

Çevrimiçi Eğitim

Güneş Enerjisi
Santrali Eğitimi,
12-13 Aralık 2020,
10.00-16.00

Etkinlik Takvimi

Aralık Ayında Gerçekleştirilecek
Çevrimiçi Eğitim ve Ücretsiz
Seminerlerimiz

Tedarikçi İlişkilerinin
Yönetimi Sistemi,
25-26 Aralık 2020,
10.00-13.00

Detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak
için https://makina.mmo.org.tr adresini
ziyaret edebilir ya da Makina Mobil
uygulamanızı kullanabilirsiniz.
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