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Değerli Meslektaşlarım,  
Öncelikle, tüm işçi ve emekçilerin, yani hepimizin 
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 
kutlu olsun.

Meslektaşlarımız dahil ülkemizdeki tüm 
işçi ve emekçilerin esnek çalışma saatleri ve 
güvencesiz istihdam tehdidiyle çalışmaya 
zorlandığı, halkımızın emek ve demokrasi 
düşmanı politikalarla kontrol altında tutulmaya 
çalışıldığı, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
işveren lehine düzenlemelerle geçiştirildiği şu 
dönemlerde, 1 Mayıs’a ve 1 Mayıs ruhuna her 
zaman ihtiyacımız olacaktır.

İş güvencesi, insani yaşam standartları ve eşit 
işe eşit ücret gibi temel taleplerinin karşılanması, 
gerici ve baskıcı OHAL rejiminin ortadan 
kaldırılması, taşeron işçiliğin ve kadın emeği 
sömürüsünün yasaklanması, işçi ve emekçilere 
sendikal hakların tanınması, eşitlik, özgürlük ve 
adalet taleplerinin yerine getirilmesi için, daha 
önce de olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs kortejindeki 
yerimizi alarak, emekçinin sesine ses katmak için 
dayanışmaya; kaybedilen haklarımızı geri almak 
içinse tüm meslektaşlarımızı mücadeleye davet 
ettik. Meslek ve ülke sorunlarının birbirinden 
ayrılmaz bütün olduğu bilinci ile önümüzdeki 
dönemde de alanlarda olmaya kaybettiğimiz 
ya da talep ettiğimiz haklarımızı geri alma 
mücadelesine devam edeceğiz. 

İç ve dış politikaları iflas etmiş, ülkenin itibarını 
her yönden zedelemiş olan iktidar, halkına dikta 
ettiği gerici politikalarını devam ettirebilmek 
ve yönetememe sorununu örtbas edebilmek 
için ani bir baskın seçim kararı almıştır. Yıllardır 
içeriden çürüyen bir şekilde hayatını sürdüren 
iktidar, ülkeyi OHAL koşulları altında dahi 
yönetememekte, halkın haklı talep ve isteklerini 
bastırma noktasında gün geçtikçe zorlanmakta, 
neredeyse iflas noktasına gelmiş olan ekonomiyi 
düzeltememekte ve bu zor zamanlarını atlatmak 
için ileri sürdüğü savaş politikaları kendisini 
kurtaramaya yetmemektedir. Bunlara karşılık 
olarak tabandan gelen eşitlik, adalet ve özgürlük 
gibi hak taleplerini ise görmezden gelmeye 
devam etmekte ve baskın seçim yaparak 

kaybetmek üzere olduğu koltuğunu geri almaya 
çalışmaktadır.

Biz, Makina Mühendisleri Odası olarak, baskın 
seçimlere, OHAL’lere, tek adam yönetimine, 
adaletsizliğe, eşitsizliğe ve gericiliğe karşı her 
zaman mücadele ettik ve etmeye de devam 
edeceğiz. 

Sevgili Meslektaşlarım,
Bir önceki dönemde olduğu gibi 33. Dönemde 

de meslektaşlarımız için durmaksızın çalışmaya 
devam ediyoruz. İstanbul’un dört bir yanındaki 
temsilciliklerimizde hem üyelerimiz hem 
meslektaşlarımız hem de öğrenci üyelerimiz 
için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyor, 
meslektaşlarımızın nitelikli eğitim alabilmesi için 
teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor, ayrıca 
paneller, webinarlar, buluşmalar ve söyleşilerle 
ülkemizin mühendislik alanındaki bilgi eksiklerini 
kapatmaya uğraşıyoruz.

Bu kapsamda ele aldığımız ve tüm 
temsilciliklerimizde faaliyete geçirdiğimiz 
120 Dakika Gelişim ve Tanışma Atölyeleri 
ile sosyo-kültürel etkinliklerden eğitimlere, 
teknik gezilerden İngilizce Atölyelere kadar 
her alanda mesleğimiz ve meslektaşlarımıza 
fayda sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca hem 
örgütlülüğümüzün güçlenmesi hem de genç 
mühendis adaylarımızın bilgi birikimlerinin 
artması adına, MMO Öğrenci İstanbul 
bünyesinde çeşitli mesleki ve sosyal faaliyetler 
göstermeye devam ediyoruz.

Son olarak, Avrupa Yakası’nda kurmayı 
planladığımız uygulamalı eğitim merkezimize 
yer tahsis etmek ve projeyi geliştirmek adına 
yürüttüğümüz çalışmaları hızlandırmaya 
başlamış bulunuyoruz. Bunun için, Nisan 
ayı boyunca İstanbul’un çeşitli ilçe belediye 
başkanlarını ziyaret ederek somut adımlar 
atmaya başladık. Çalışmalarımızı en kısa sürede 
tamamlayacak ve Avrupa Yakası’nda ikamet 
eden meslektaşlarımızın ihtiyaç duydukları 
konularda uygulamalı eğitim almalarını 
sağlayacağız.

Kısa süre sonra tekrar görüşmek üzere, sevgi 
ve dostluk ile kalın…
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‘GÜZEL GÜNLER İÇİN’ 1 MAYIS’TA
SESİMİZE SES KATAN MESLEKTAŞLARIMIZA
TEŞEKKÜR EDERİZ

Battal KILIÇ
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, meslektaşlarının gelişen teknolojilerle ilgili bilgi 
açıklarını kapatmak amacıyla yetkilendirmelerde bulunduğu kurs ve eğitim programlarına 

tüm hızıyla devam ediyor. 19 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında MMO İstanbul Şube’de 
başlayacak olan Catia Eğitim Programı ile katılımcılar Dr. Hüsnü Barbaros Soyer eğitmenliğinde 
eskiz, katı model oluşturma, yüzey ve katı birlikteliği, montaj oluşturma, çizim oluşturma ve 
yapısal analiz konularında uzmanlık kazanacaklar. 

Catia Kursunun Sağladığı İş Olanakları Nelerdir?
Kursu tamamlayan katılımcılar başta otomotiv sektörü olmak üzere gemi, makina, 

inşaat ve havacılık gibi alanlarda kendilerini geliştirebilmektedir. Mobilyacılık, beyaz 
eşya, reklamcılık, uzay, elektronik gibi alanlarda da uzmanlaşma olanağı sunan 
kurs ile pek çok firmanın bünyesinde çalışabilme olanağına sahipsiniz. Özellikle üç 
boyutlu tasarım alanında hem Freelance projelerde hem de büyük işletmelerin 
bünyesinde çalışabilme olanağı sunan kurs ile kariyerinize yönelik başarılı sonuçlar 
elde edebileceksiniz.

Elektronik, otomotiv, makina, inşaat, mobilya, gemi, havacılık ve simülasyon 
sektörlerinde bilgisayar desteğiyle tasarım yapabilmenize olanak sağlayan Catia Eğitim 
Programı 19 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında MMO İstanbul Şube’de başlıyor.

Catia, 3 Boyutlu Modelleme 
Eğitimlerimiz Başlıyor!

Catia nedir?
Bilgisayar destekli üç boyutlu interaktif kullanım olarak bilinen Catia, elektronik, 

makina, otomotiv, inşaat, mobilya, gemi, havacılık gibi sektörlerde kullanılan bir 
programdır. Bilgisayar desteğiyle tasarım yapabilmenize olanak tanıyan program, 
ürünlerin analizinin yapılması, tasarlanması ve oluşturulması gibi süreçlerinden 
sorumludur. Kolay ve hızlı kullanımı ile günümüzde en çok tercih edilen simülasyon 
programlarından biri olan Catia, 3 boyutlu modelleme alanında kesin sonuçlar elde 
edebilmenize olanak tanımaktadır.

Catia Kursunda Neler Öğreneceğim?
Kurs kapsamında alacağınız eğitim başlangıç seviyesinden uzmanlaşma 

düzeyine kadar ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri bir arada barındırmaktadır. Araç 
çubuklarının kullanımı, parça tasarımı, sac metal şekillendirme, Autocad ve Catia 
ilişkisi, yüzey oluşturma, düzlem, nokta ve çizgi oluşturma, yüzey elemanlarını 
kullanma, kinematik simülasyon, görselleştirme ve animasyon modülü, çelik 
ve kaynak tasarımı gibi geniş kapsamlı bir eğitim sürecinin bulunduğu Catia 
kursunu tamamlamanız halinde pek çok firmanın bünyesinde çalışabileceksiniz.

Catia Kursunda Kimler Katılabilir?
Catia Kursuna, elektronik 

mühendisleri, makina ve inşaat 
mühendisleri, çizimle uğraşan 
kişiler ve otomotiv alanında  
kendini geliştirmeyi hedefleyen 
tüm öğrenciler katılabilmektedir. 
Kursa katılabilmek için temel 
bilgisayar eğitimini tamamlamış 
olmak yeterlidir.



1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma 
Günü tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı. 

İstanbul’da Maltepe, Ankara’da Tandoğan, 
İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nı dolduran 
on binler insan onuruna yakışır bir yaşam 
için, barış, özgürlük, demokrasi için tek 
yürek oldular. Türkiye’nin birçok kentinde 
düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerinde 
TMMOB pankartı arkasında toplanan 
binlerce mühendis, mimar ve şehir 
plancısı yürüdü. Maltepe Sahil Etkinlik 
Alanı'nda düzenlenen kutlamalarda DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB, başta olmak üzere 
çeşitli siyasi parti, sendika, sivil toplum 
kuruluşları, meslek örgütleri temsilcileri 

ve vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 
miting alanına girdi.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ve TTB Başkanı Raşit Tükel'in 
konuşmalarının ardından tüm kurumlar 
adına ortak bildiri okundu.

Sanatçılar Genco Erkal ve Rutkay Aziz'in 
şiirler okuduğu programda, DİSK Korosu 
şarkılar ve marşlar seslendirdi. Programa 
katılan vatandaşlar sanatçı Yasemin 
Göksu'nun söylediği şarkı ve türkülere eşlik 
etti, halay çekti. Programın sona ermesiyle 
katılımcılar alandan ayrılmaya başladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının İstanbul'daki ana adresi Maltepe’de 
yüz binlerce işçi ve emekçi taleplerini kitlesel şekilde dile getirdi. Türkiye’nin birçok 
kentinde düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerinde TMMOB pankartı arkasında toplanan 

binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı yürüdü.

1 Mayıs'ta Alanlardaydık 
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğümüz!
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Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Yönetim 

Kurulu, 24 Nisan 2018 
tarihinde Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç, 
MMO Beylikdüzü Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Başkanı 
Sultan Arslan ve MMO 

İstanbul Şube Yöneticilerinin 
katıldığı toplantıda 
Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu ile ortak 
yapılacak projeler hakkında 
konuşmalar gerçekleştirildi. 
Toplantıda, Beylikdüzü 
bölgesinde öğrenciler için 
bir yurt projesinin yapılması, 
Avrupa Yakası`nda yapılacak 
uygulamalı eğitim merkezi için 
yer araştırılması, belediyeye 

ait alanlarda bulunan 
cihazların ve iş makinalarının 
periyodik kontrollerinin 
yapılması ve bölgede bulunan 
binalarda risk analizlerinin 
yapılarak bir rapor haline 
getirilmesi gerekliliği ile ilgili 
konular konuşuldu. Ayrıca 
MMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Battal Kılıç Oda çalışmaları 
hakkında Ekrem İmamoğlu'na 
bilgilendirmelerde bulundu.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin Nisan 
ayı ‘’ Mekanik Tesisata Bir Ömür Verenler’’ konulu 

söyleşisi 18 Nisan 2018 tarihinde Adana Sabancı Merkez 
Cami sunumuyla Sabit Cevat Tanrıöver tarafından MMO 
İstanbul Şube Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Mekanik Tesisat Tasarımına bir ömür verenlerin tecrübe 
ve deneyimlerini paylaştığı etkinlikte Adana Sabancı 
Merkez Cami’nin mekanik tesisat projesi detaylı bir şekilde 
katılımcılara anlatıldı. Projenin tasarım süreçlerini ve 
projenin kendi özelindeki hikayesini anlatan Tanrıöver, tüm 
yapılarının mimarı düşünerek tasarlanması gerektiğinin altını 
çizdi. Tanrıöver, ısıtma, soğutma, havalandırma, doğalgaz, 
yangın, sıhhi tesisat, güneş enerjisi konuların ayrı başlıklar 
altında katılımcılara anlattı. Sunum ve konuşmanın ardından 
katılımcılar soru ve cevap eşliğinde etkinliği tamamladılar.

Beylikdüzü Belediye Başkanını
Makamında Ziyaret Ettik

"Mekanik Tesisata Bir Ömür Verenler 
Anlatıyor" Etkinliğini Gerçekleştirdik

BRAND

BRAND
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Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube 

Yönetim Kurulu, 9 Nisan 
2018 tarihinde Bakırköy 
Belediye Başkanı Dr. Bülent 
Kerimoğlu’nu makamında 
ziyaret etti. Ziyarete MMO 
İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç, 
MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim 
M. Tataroğlu ve MMO 

Bakırköy Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Başkanı Sefa Eroğlu 

katıldı. Toplantıda, Bakırköy 
ilçesinde yapılan asansör 
periyodik kontrollerinin 
değerlendirilmesi, Avrupa 
Yakası Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’nin projesi ve 
önümüzdeki dönem 
yapılacak iş birlikleri hakkında 
konuşmalar gerçekleştirildi. 
Ortak yapılan etkinliklerin 
önümüzdeki dönem artarak 
devam edeceği vurgulandı. 

Makina Mühendisleri Odası Bakırköy 
Temsilciliği, 20 Nisan 2018 tarihinde 

Esenyurt’ta bulunan Duyar Vana Fabrikası’na 
teknik gezi düzenledi. Teknik gezide; 
üretim, ürün testleri ve montaj süreçleri, 
yerinde incelenip ayrıntılı bilgiler alındı. 
Teknik geziye MMO üyeleriyle birlikte, 

Bakırköy Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyeleri 
de katıldı. Bu tür teknik gezilerin MMO 
üyelerinin teknik bilgilerin gerçek hayatta 
uygulanışını gözlemeleri açısından önemli 
olduğu ve derslerde görülen teorik bilgilerin 
uygulamaya geçirilmesini gözlemlemenin 
öğrenmenin en etkili yolu olduğu vurgulandı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi 33. Dönem’de hayata geçirmeyi planladığı 

Avrupa Yakası Uygulamalı Eğitim Merkezi’nin 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. 
16 Nisan 2018 tarihinde Başakşehir İlçe Temsilciğinde 
yapılan toplantıda bir araya gelen üyeler Avrupa 
Yakası Eğitim Merkezi üzerine fikir alış verisinde 
bulundu. MMO Üyelerinin mesleki çalışmalarına 
dayanan uzmanlıklarının belirlenmesinde önemli rol 
olacağı düşünülen projenin detayları ise önümüzdeki 
günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. 

Bakırköy Belediye Başkanını
Makamında Ziyaret Ettik

Duyar Vana Fabrikası’na Teknik Gezi Düzenledik

Avrupa Yakası Uygulamalı Eğitim Merkezi 
İçin Çalışmalarımız Başladı
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Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin her yıl düzenlediği 'Doğa ve Uçurtma 
Şenliği' bu yıl 13 Mayıs Pazar günü Büyükçekmece'de gerçekleştirilecek.

Makina mühendisleri ve 
öğrencilerden oluşan 'Makina 

Tiyatro', 'Yaşamaya Dair' 
oyunuyla Bakırköy Yunus 
Emre Kültür Merkezi’nde 
izleyicilerle buluştu. 
Makina mühendisleri 
ve mühendislik 
öğrencilerinden oluşan 
“Makina Tiyatro”, Nazım 
Hikmet şiirleri üzerinden 
kurgulanan “Yaşamaya 
Dair” oyunuyla izleyicilerin 
karşısında çıktı. 9 Nisan 2018 
tarihinde Bakırköy Yunus Emre 
Kültür Merkezi’nde sergilenen oyunu, 
kalabalık bir topluluk izledi. Metni, kolektif 
olarak kaleme alınan ve Serhat Üstündağ’ın 
yönettiği oyun, 4 aylık bir çalışmadan sonra 
sahne aldı. Nazım Hikmet yaşadığı Türkiye’de 

baskı ve yasakları eksen alan oyun, 
günümüze de göndermeler 

yaparak özellikle OHAL baskısını 
eleştiriyor. 

“Yaşamaya Dair” 
gösteriminden sonra konuşan 
Caneyran Köseoğlu, 
Makina Tiyatro’nun Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) 
İstanbul Şubesi bünyesinde 

kurulduğunu söyleyerek 
“Ekibimiz tamamen amatör ve 

çalışan arkadaşlardan oluştu. 
Böylece hem eğitim hem de 

sosyo-kültürel etkinlikler birleşmiş 
oldu. Sanırım bu şubeler bazında çıkarılan 

tek tiyatro. MMO şubelerinin olduğu diğer 
kentlerde de oyunu sahnelemeyi düşünüyoruz” 
dedi. Oyunda Ali İmran Üstündağ’ın okuduğu 
Nazım şiirleri de ayrıca beğeni topladı. 

Makina Tiyatro'nun ''Yaşamaya Dair''
Oyunu İzleyicilerle Buluştu

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin her 
yıl geleneksel olarak düzenlediği “Doğa ve Uçurtma Şenliği” 

etkinliğinin dokuzuncusu 13 Mayıs Pazar günü Büyükçekmece 
MMO Korusu’nda düzenlenecek.  Uçurtmadan taş boyamaya, 
ritimden yüz boyamaya 9 farklı atölyenin olacağı etkinlikte; top 
havuzundan tramboline 5 farklı çeşit oyun parkı da bulunacak. 
Etkinliğe ilişkin konuşan MMO Beylikdüzü Yürütme Kurulu 
Başkanı Sultan Arslan, etkinliğin amacının çocuklara eşit, özgür, 
adil ve insanca yaşayabilecekleri bir doğa ve dünya bırakmak 
olduğunu vurguladı. 

2011 yılında Makina Mühendisleri Odası olarak Büyükçekmece 
göl havzasında bulunan bir arazinin ağaçlandırma yetkisini 
aldıklarını kaydeden Arslan, “Üyelerimizle birlikte yüzlerce 
ağaç diktiğimiz bu alanda her sene Doğa ve Uçurtma Şenliği 
düzenliyoruz. Bu sene 9’incisini düzenlediğimiz şenliğimizi, 
geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan etmek istiyoruz. Bu 
etkinliği düzenlerken tıpkı Nazım’ın dizelerinde söylediği gibi bir 
günlüğüne de olsa dünyayı çocuklara verelim istiyoruz” dedi.  13 
Mayıs Pazar saat 13.00’de başlayacak olan etkinlik için Kartal ve 
Bakırköy’den servis kaldırılacak. 

9. Doğa ve Uçurtma Şenliği
Etkinliğimize Davetlisiniz
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Şubemize İstanbul’un çeşitli 
üniversitelerinin makina, endüstri, işletme, 

sanayi, uçak, havacılık, uzay, sistem, makina 
teknik metot, imalat-üretim, üretim tekniği-
sistemleri, mekatronik, otomotiv ve enerji 
sistemleri mühendisliği bölümlerinde okuyan 
7500 öğrenci üye kayıtlı bulunmaktadır. 
Her yıl sene başından Nisan ayına kadar 
staj olanağı için başvuruları değerlendiren 
Şubemiz,  bu yıl başvuruda bulunan öğrenci 
üyelerimizin yaz dönemi için yaklaşık 210 
öğrenci üye yerleştirildikleri 90 farklı kurumda 
stajlarını tamamlamış bulunacaklar. 

İş Birliği İçerisinde Hareket Ediyoruz
Şubemiz öğrenci üyelerine staj yeri tespit 

ederken üniversite, sanayi ve Oda işbirliğinin 
öneminin bilinciyle hareket etmekte bu 
kapsamda Öğrenci Üye Komisyonu ile birlikte 
oldukça titiz bir çalışma yürütmektedir.  
Öncelikle öğrenci üyelerin ve stajyer öğrenci 
talep eden firmaların başvuruları belirlenen 
sürelerde alınmakta,  bu talepleri uygun 
şekilde bir araya getirebilmek amacıyla 
seçilecek firmalarda meslektaşlarımızın 
yoğunluğu, firma faaliyet dallarının stajyer 
öğrencinin yönelimlerine uygunluğu, 
firmanın konusunda tecrübesi gibi konular 

araştırılmakta 

ve yer seçimleri bu ölçütlere göre 
yapılmaktadır. Öğrenci üyelerinin mesleğe 
adım atmaya çalıştıkları her süreçte 
yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyan 
Şubemiz, geleceğin mühendis adaylarının 
mezuniyet sonrası çalışma alanına ilişkin 
tercihlerinde de destek olmakta, bu konuda 
da meslektaşlarını buluşturmayı hedeflediği 
firmaların yaygınlık ve altyapılarına dikkat 
etmektedir. 

Eğitimlerle Pekiştiriyoruz
Şubemizde staj olanaklarının yanı sıra, 

öğrenci üyelerimizin üniversiteye kayıt 
olmalarından mesleki çalışma sürecine 
kadar geçen süre içinde donanımlarını 
artırmaya destek olmak amacıyla, başka 
birçok faaliyet de gerçekleştirilmektedir. 
Öğrenci üyelerimizden gelen talepler 
ışığında mesleğe hoş geldin kokteylleri, 
teknik seminerler, teknik geziler, kişisel 
gelişim eğitimleri, öğrenci kurultayları, 
mesleki fuar ve organizasyonlara katılım 
organizasyonları, mezuniyet törenleri, staj 
yeri bulma imkânı, yabancı dil ve bilgisayar 
kursları düzenlenmektedir. Ayrıca bu 
olanaklardan öğrenciliğini tamamlamış 
ancak henüz istihdam olanağı bulamamış 
işsiz üye mühendislerimizin de faydalanması 

sağlanmaktadır.

Öğrenci üyelerimizin staj yeri olanağı için Şubemize başvuruları tamamlandı.
Bu kapsamda staj başvurusu yapan 210 öğrenci üyemiz 90 firmaya yerleştirildi.

Öğrenci Üyelerimizin Staj Yeri Temini 
İçin Şubemize Başvuruları Tamamlandı

9
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Çalışma koşullarımızı şöyle bir düşünelim, 
nasıl çalışıyoruz, nasıl bir ortamda 

işimizi yürütüyoruz? Hepimiz için, tüm 
meslektaşlarımız için geçerli bir çalışma 
şekli oluşmuş durumda ve özellikle son 
kapitalist kriz bütün meslektaşlarımızı aynı 
çalışma koşullarına itmiş bulunmakta. Yoğun 
çalışma temposu, uzun ve bitmek bilmeyen 
mesai saatleri, proje-iş-rapor yetiştirmek 
için geçirilen uykusuz geceler, bilgisayar 
karşısında geçen uzun saatler, iş bulma 
veya iş yetiştirme çabalarının getirdiği stres, 
zamansızlık kaynaklı ayaküstü yemek yeme 
alışkanlığı, fastfood ya da hazır yemekle 
geçiştirilen öğünler, düzensiz yaşam, çalışma 
ortamı kaynaklı olarak sigara tüketimli 
ortamlarda pasif ya da iş koşullarının yarattığı 
stres kaynaklı aktif sigara tüketimi… Mühendis 
ve mimarların yukarıda belirttiğimizden de 
anlaşılacağı gibi yoğun çalışma koşulları 
ve bir o kadar da stresli iş ortamları var. Bu 
yoğun stres içeren ve koşuşturmacayla 
geçen mühendislik faaliyetli çalışma temposu 
ise yaşam kalitemizi oldukça düşürmektedir. 
Yapılan iş nedeniyle yaşam kalitemizin 
düşmesi ise 
birçok hastalığa 
davetiye 
çıkarmakta. 
Bu birçok 
hastalık kendi 
içerisinde ayrıma 
tabi tutulabilir, 
değerlendirilebilir. 

Kalp Krizi Neden 
Mühendislerin Meslek Hastalığı

Kalp krizi neden mühendislerin mesleksel 
hastalığı? Son kapitalist kriz biz mühendislere 
çok fazla yansıdı. Büyük çabalarla girilen 
mühendislik fakültelerinden mezun 
olunmasına karşın karşılaşılan işsizlik ortamı 
ile çalışanlar için kaybedilen işleri ve azalan 
iş ortamları ile başlayan hayal kırıklığı gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. Kriz koşullarının da 
etkisiyle iş yaşamı mühendislere aşırı şekilde 
yoğun çalışmayı ve işsizliği dayatmıştır. 
Özellikle yeni çalışma koşulları mühendislerin 
iş ve yaşam koşullarındaki eski ayrıcalıklarının 
bozulmasına neden olmuştur. Bu baskılı 
ortam daha fazla çalışmayı getirmiş, daha 
fazla ve yoğun çalışma ise mühendislerde 
sürekli yorgunluk hali, dinlenememe, stres, 
depresyon, uyku bozuklukları, bağışıklık 
sisteminin zayıflaması, düzensiz beslenme, 
motivasyon ve konsantrasyon bozuklukları 
gibi sağlıksız yaşam koşullarını gündemde 
tutmaktadır. Tansiyon, kalp hastalıkları ve 
özellikle kalp krizi, en çok stres ve sağlıksız 
yaşam koşullarının ürünüdür. Kalp krizi 
mühendislerde fazla miktarda ve sıkça 
görülen olgulardandır. Bunun nedeni yıllık izin 
kullanmadan haftada 60-70 saatin üzerine 
çıkan çalışma süreleri, üç dört mühendisin 
yapacağı işin bir mühendise yaptırılmasıyla 
oluşan oldukça yoğun bir tempoda çalışma 
şekli ile bir o kadar da stresli çalışmaktır. 

Hareketsizlik Pekiştiriyor
Yine bu yoğun çalışma temposuna ek 

olarak masa başı çalışma süresinin uzunluğu 
ve hareketsizliğe mahkûmiyet de bu riskleri 
pekiştirmektedir. Dinlenememe, aşırı 
yorgunluk, kötü beslenme, uyku düzeni 
bozukluğu gibi olguların üst üste gelmesi 

Türkiye’deki sağlık sistemi kalp krizini meslek hastalıkları içerisinde 
saymasa da yapılan incelemeler göstermektedir ki kalp krizi, 

mühendislerin dışarıdaki yaşamlarından değil; iş ve çalışma yaşamı 
koşulları nedeniyle edindikleri bir hastalıktır. Mühendislerin çalışma 
koşulları bu hastalığı bertaraf etmenin koşullarını yok etmektedir. 

Kalp Krizi, Mühendisler İçin
Bir Meslek Hastalığıdır 



11

kalp krizi riskini erken 
yaşlara indirmektedir. Uzun 
sürelerde masa başında 
proje hazırlama ve rapor 
yazma, iş yetiştirme gibi 
baskılar hareketsizliği ve 
riskleri mutlaklaştırmaktadır. 
Fazla çalışmanın sonuçları 
olarak yansıyan bozukluklar 
ve iş yaşamının düzensizliği, 
esnekliği işten kaynaklanan 
stresi artırmaktadır. İşten 
kaynaklanan stres ise 
tansiyon, kalp ritmi ve 
kan şekerini düzenleyen 
hormonlara etki etmektedir. 
Yapılan araştırmalar 
göstermektedir ki, günde 
özellikle 10 saatten 
fazla süren çalışmalar 
kardiyovasküler hastalıkların 
risklerini %60 artırmaktadır. 
Meslek hastalığı tanısı 
koymanın önü kapalıdır. 
Türkiye’de bulunan sağlık 
sigortası sistemi meslek 
hastalığı tanısı koyulmasına 
engel bir sistemdir. Sistem 
kolay kolay yeni olguları 
meslek hastalığı tanısı 
kapsamına almadığı gibi, 

mevcut 
meslek 
hastalıklarının bile 
gerçek anlamda tanısını 
koyamamakta, tanısı konan 
meslek hastalıklarını ise 
sistemi içerisinde belirsizliğe 
sürükleyerek ya reddine 
gitmekte ya da meslek 
hastalığını kanıtlayabilmesi 
için kişiye deveye hendek 
atlatmaktadır. 

Meslek Hastalığı 
Sayılmalıdır

Daha işyerinde geçirilen 
kalp krizi nedeniyle ölümlerin 
bile yeni yeni iş cinayeti 
sayıldığı böyle bir ortamda 
mühendislerin çalışma 
koşulları ve iş yaşamı 
nedeniyle yakalandıkları 
kalp hastalıkları ve kalp 
krizi risklerini meslek 
hastalığından sayması 
için uzunca bir mücadele 
sürecinin geçmesinin 
bekleneceği açıktır. Çünkü 
hem mühendislerin 
doktora gitme alışkanlıkları 

hem de doktorların bu 
tür hastalıklarla çalışma 
koşulları arasında illiyet 
kurma alışkanlıkları 
zayıftır. Doktorlar daha 
çok hastalıklarla iş yaşamı 
dışındaki yaşam arasında 
illiyet kurma alışkanlıkları 
geliştirmişlerdir ve sağlık 
sistemi ile eğitimi tarafından 
öyle yönlendirilmektedirler. 
Türkiye’deki sağlık sistemi 
kalp krizini meslek hastalıkları 
içerisinde saymasa da 
yapılan incelemeler 
göstermektedir ki kalp krizi, 
mühendislerin dışarıdaki 
yaşamlarından değil; iş ve 
çalışma yaşamı koşulları 
nedeniyle edindikleri bir 
hastalıktır. Mühendislerin 
çalışma koşulları bu hastalığı 
bertaraf etmenin koşullarını 
yok etmektedir. Mevcut 
sağlık sigortası sistemi 
kabul etmese de kalp krizi 
ve diğer kalp hastalıkları biz 
mühendisler için meslek 
hastalığıdır. 

Mak. Müh. Haluk Altay



Birlikte üretme, karar 
alma ve yönetme 

anlayışımızı yaygınlaştıracak, 
meslektaşlarımızın ihtiyaçları 
doğrultusunda ve onlarla 
birlikte faaliyetler yürütecek 
bir çalışma anlayışı 
oluşturmak adına “120 
Dakika Gelişim ve Tanışma 
Atölyeleri” dediğimiz modeli 
uygulamaya başladık. 

Geçtiğimiz dönem 3000’den 
fazla üyemizi iş yerlerinde 
ziyaret ederek ihtiyaç analizi 
yaptık. Ziyaretler sonucu 
edindiğimiz deneyim ve bilgi 
ışığında temsilciliklerimizde 
haftada 4 gün ve 8 etkinlik 
yaparak üyelerimizle birlikte 
hem tanışmayı hem de 
gelişmeyi hedefliyoruz! 

Emekli, çalışan, kadın, 
öğrenci, kamu çalışanı 
gibi farklı alanlara hitap 
eden, 8 temel mühendislik 
alanını kapsayan, firma 
buluşmaları, mühendislik 
dışı söyleşiler, teknik 
söyleşiler ve sosyal etkinlikler 
başlıklarını kapsayan atölye 
çalışmalarımız başladı. 

12

Meslektaşlarımızla Bir Araya Geliyoruz!
Dayanışmayı Büyütüyoruz!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Üye İlişkileri Birim Sorumlusu Ebru Elif Şirin, 
120 Dakika Gelişim - Tanışma Atölyeleri 
ve Mentörlük Projesi ile meslektaşlar 
arasındaki dayanışma faaliyetlerini artırmayı 
ve bilgi paylaşımını sürekli hale getirmeyi 
hedeflediklerini dile getirdi.

Genişletilmiş Koruma Alanlı Sprinkler
Duyar Vana Teknik Gezi

Aile Şirketlerinde Profesyonellerin Motivasyonu
Etkili CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

Gasline Eğitimi
Etkili İletişim Becerileri

Şiirle Müzikle Köy Ens. ve Bel. Gösterimi
Yapı Denetim Sohbetleri 1

Beden Dilinin Yaşamımızdaki Etkisi
Yangın Söndürme Sistemleri

Yeni Ürün Oluşturma
Permakültür Bitki Yetiştirme

Kadın Hakları Programı
Search Engine Oprimization/Seo
(Arama Motoru Optimizasyonu) 

Ublic Cloud Trendileri ve İş Sürekliliği
Lojistiğin Temeli

Boğaziçi ODTÜ İTÜ Toplantısı
Haftaya Merhaba Kahvaltısı

Devlet Teşvikleri
Çalışma Yaşamındaki Haklarımız

Kadının İnsan Hakları Eğitimi
Güneş Enerjisinin Türkiye’deki Gelişimi

6 Sigma
Fabrika Group Talks

Asansör Standart ve Yönetmeliklerindeki Değişiklikler
Arçelik A.Ş. Teknik Gezi

VRF Klima Sistemleri
İletişimde Ustalık Tanıtım Söyleşisi

120 Dakika Gelişim ve Tanışma Atölyeleri
Kapsamında Gerçekleşen Etkinlikler Ebru Elif Şirin
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 Tesisatta Basınçlandırma ve Su Kalitesi 03.05.2018
 Dans Eğitimi 03.05.2018
 Teknik Gezi / Mercedes 04.05.2018
 İş Cinayetleri – Meslek Hastalıkları Paneli 05.05.2018
 Çarşamba Buluşması 09.05.2018
 Endüstriyel Soğutma Sistemleri 07.05.2018
 Kondenstopsuz Isı Geri kazanım sistemi 11.05.2018
 9.uçurtma Şenliği 13.05.2018

Beylikdüzü Temsilcilik Planlanan Etkinlikler

 Çarşamba Buluşması  02.05.2018
 Sulu Söndürme Sistemleri              03.05.2018
 Temel Dizayn Kriterleri   03.05.2018
 CV Hazırlama 09.05.2018

Ümraniye Temsilcilik Planlanan Etkinlikler

 Yeni Nesil Asansör Sistemleri 02.05.2018
 NORM Pompa Teknik Gezi 03.05.2018
 CAD-CAM     04.05.2018
 Hakediş ve Kesin Hesap 08.05.2018

Kadıköy Temsilcilik Planlanan Etkinlikler

GELİŞİM VE TANIŞMA
ATÖLYELERİ

/ company/MMOistanbulsb / MMOistanbulsb/ MMOistanbulsb/ MMOistanbulsb / mmo.org.tr/istanbul

Üyelerimizin 
odamızın bütün 
faaliyetlerinde 
aktif rol almalarını 
sağlamak ve 
çalışmalarımızın 
bileşeni haline 
getirmek 
amacıyla hayata 
geçirdiğimiz “120 
Dakika Gelişim ve 
Tanışma Atölyeleri” 
kapsamında 
167 üyemizin 
katılımıyla 30 
etkinlik düzenledik. 

Etkinlik Önerileri
Gerçekleşmesini 

istediğiniz atölye 
önerilerinizi 
temsilciliklerimizle 
paylaşabilir ve 
sürece dahil 
olabilirsiniz. 
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 Fabrika Group Talks 02.05.2018
 Su Kaynaklı ısı Pompaları 04.05.2018
 Haftaya Merhaba Kahvaltıları   07.05.2018
 Teknolojide Yeni Trendler Mühendis ve Emek    10.05.2018
 Enerji Verimliliğinin Sosyal Hayata Etkisi 14.05.2018
 Fabrika Group Talks 16.05.2018
 İş Güvenliği 18.05.2018

Makina Fabrika (Şişli Temsilcilik) Planlanan Etkinlikler

MENTÖRLÜK PROJESİ İLE MESLEKTAŞLARIMIZ
ARASINDAKİ DAYANIŞMAYI 
BÜYÜTÜYORUZ
Mentörlük Nedir? 

Meslek yaşamına geçiş aşamasında olan öğrencilerimiz ve yeni 
mezun meslektaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik 
ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, deneyim ve kaynaklarla 
buluşabilmelerine destek olmak, kendilerini 
tanıyarak ve özgüvenlerini arttırarak kendilerini 
geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Neyi Amaçlıyoruz?
Mentörlük Projesi ile mühendislik mesleğini 

yıllardır sürdüren deneyimli meslektaşlarımızla 
mesleğe ve iş hayatına yeni atılacak olan 
meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı 
artırmayı hedefliyoruz. Projenin ana hedefi; 
meslek hayatında yeni olan ya da henüz 
öğrenci olan arkadaşlarımızın meslek 
yaşamına dair merak ettikleri tüm soru 
ve sorunları tecrübeli meslektaşlarımızla 
konuşabilecekleri ve onlarla fikir 
alışverişinde bulunabilecekleri bir ortam 
yaratabilmek. Bu sayede deneyimli 
meslektaşlarımızın genç 
meslektaşlarımıza kişisel ve 
mesleki gelişimlerine katkı 
sağlayabilecek olan bilgi, 
deneyim ve kaynakları 
aktarmalarını 
sağlayacağız.

 Periyodik Kontrol Mevzuatı 02.05.2018
 Temel Sanat ve Temel Çizim Teknikleri 04.05.2018
 Veri Bilimi ve Yapay Zekâ 07.05.2018

Bakırköy Temsilcilik Planlanan Etkinlikler



Nisan Ayının Önemli

Bilimsel Gelişmeleri 
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1- Bilgisayardaki en büyük problemlerden 
birisi ısınma sorunudur. Nebraska-Lincoln 
Üniversitesinden mühendisler, ısıyla savaşmak 

yerine ısıyı alternatif bir enerji kaynağı 
olarak kullanmak için ultra yüksek 

sıcaklıklarda çalışabilecek bir 
sistem geliştirdiler. Makina ve 
Malzeme Mühendisliği’nden Yrd. 

Doç. Dr. Sidy Ndao ve Mahmud 
Elzouka’nın yazdığı makale Scientific 

Reports dergisinin Mart sayısında 
yer aldı. Makalede cihazın 332 santigrat 
dereceye kadar çalışabildiği ortaya kondu. Bir 
sonraki adımda çok daha verimli ve yüksek 
sıcaklıklarda çalışabilecek bir fiziksel bilgisayar 
yapmayı hedefliyorlar.

2- Waterloo Üniversitesinden 
bilim insanları galaksileri 
birbirine bağlayan karanlık 
maddenin ilk kompozit 
görüntüsünü yakalamayı 
başardı. Araştırma 
Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society 
dergisinde yayınlandı. Bu 
araştırmanın bir parçası olan Hudson ve 
yardımcı yazar yüksek lisans öğrencisi Seth 
Epps, zayıf kütle çekimsel lensleme tekniğini 
kullandı. Bu etki nedeniyle uzak galaksilerin 
fotoğrafları, görülmeyen bir gezegen, kara 
delik veya karanlık madde nedeniyle eğriliyor. 
Kanada-Fransa-Hawaii Teleskopu ile çok yıllık 
gökyüzü gözlemlerinden alınan resimlerde 
bu etki ölçüldü. 4,5 milyar yıl uzakta yer alan 
23,000’den fazla galaksi çiftinden alınan 
fotoğraflar birleştirilerek kompozit bir resim 
veya harita yaratıldı. Sonuçlar, karanlık madde 
filaman köprüsünün 40 milyon ışık yılından 
daha yakın olan sistemlerde en güçlü 
olduğunu gösterdi.

3- Kaliforniya Riverside Üniversitesinden 
bilim insanları silisyum anotlarla pil ömrünün 
arttırılabileceğini ve bunun atık şişelerden 
elde edilebileceğini gösterdiler. İlk olarak 
şişeler öğütülerek çok ince beyaz bir toza 
dönüştürüldü. Sonrasında silisyum dioksit 

sıcak magnezyumla nano silisyuma 
çevrildi ve son olarak karbonla 
kaplandı. Böylece stabil hale 
getirilerek enerji depolama 
kapasiteleri geliştirildi. Silisyum 
anotların kapasitesinin 1,420 
mAh/g (milliamp saat/gram) 
olduğu gözlendi. Grafit anotların 350 
mAh/g olduğu düşünülürse büyük bir gelişme 
yaşandığı söylenebilir. Araştırma Scientific 
Reports dergisinde yayınlandı.

4- Bir Alman otomasyon devi tarafından 
üretilen ahtapot robot kol, pnömatik olarak 
kontrol edilen yumuşak silikon yapısı ile aynı 
bir ahtapot gibi cisimlere dolanıyor. 
Dokunaçlar içeri doğru kıvrıldığında 
basınçlı hava uygulanıyor ve bu 
tutuşu sağlamlaştırıyor. Kolda 
bulunan iki sırada da farklı 
büyüklüklerde aktif ve pasif 
kontrol edilebilen silikon vantuzlar 
var. Doğayı taklit eden bu robot 
kol, gelecekte insanlar ve robotlar 
arasında güvenli ve tamamlayıcı bir çalışma 
ortamı yaratma konseptiyle ortaya çıkmış.

5- Florida Üniversitesi’nden kimya profesörü, 
sentetik malzemede fotosentez prosesini 
tetikleyerek sera gazlarını temizleyecek ve 
aynı zamanda enerji üretecek çevreci bir 
yol buldu. Araştırma bulguları ‘Journal of 
Materials Chemistry A’ dergisinde yayınlandı. 
Uribe-Romo ve öğrencilerinden oluşan ekibi, 
metal organik kafesleri tetikleyerek kimyasal 
bir reaksiyon oluşturdu ve karbondioksiti 

zararsız organik materyallere 
dönüştürebilecek bir yol 

keşfettiler. Proses, bitkilerdeki 
fotosentez prosesine 
oldukça benziyor. Fakat 

Uribe-Romo metoduyla 
besin yerine solar yakıt 

üretiliyor. Bu sayede görünür 
ışıktan kimyasal dönüşüm 

tetiklenebiliyor.

Kaynakça: www.gerçekbilim.com
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Minesota Üniversitesi araştırmacıları yenilikçi 
bir araştırma ile düşük maliyetli bir 3D yazıcı 

kullanarak ilk defa elin üzerine elektronik bir nesne 
yazdırmayı başardılar. Bu teknoloji ile vücudumuzdaki 
kimyasal veya biyolojik değişikleri tespit edecek 
sensörler, doğrudan vücuda yazdırılabilir. 
Araştırmacılar aynı zamanda bir farenin yarasına 
biyolojik hücre yazdırmayı da başardılar. Bu teknik, 
yara tedavilerinde ve deri rahatsızlıklarında gerek 
duyulan doku nakli için yeni tedavi yöntemleri 
gelişmesini sağlayabilir.

Çalışmayı yürüten Minesota Üniveritesi Makina 
Mühendisliği Bölümü profesörü Michael McAlpine, 
“400 dolardan daha düşük bir maliyete yaptığımız bu 
yeni portatif 3D yazıcı teknolojisi için çok heycanlıyız.” 
diyor. “Bu projeyi tasarlarken askerlerin sırt 
çantalarında taşıyabileceği ve derilerine direk olarak 
kimyasal ve biyolojik sensörler ile ihtiyaç duydukları 
diğer elektronikleri yazabilmelerini hayal ettik. Bu 
istediğiniz her şeyi basabileceğiniz portatif yazıcı, 
geleceğin İsveç çakısı olabilir” diye ekliyor.

3D Yazıcı ile Deri Üzerine 
Elektronik ve Hücre Baskısı

Minesota Üniversitesi 
araştırmacıları 

yenilikçi bir araştırma 
ile düşük maliyetli bir 
3D yazıcı kullanarak 
ilk defa elin üzerine 
elektronik bir nesne 

yazdırmayı başardılar. 
Bu teknoloji sayesinde, 

vücudumuzdaki 
kimyasal veya biyolojik 

değişikleri tespit 
edebilecek sensörler 

doğrudan vücuda 
yazdırılabilecek.
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Hareketlerinizi İzleyebiliyor
Bu 3D yazıcının önemli 

yeniliklerinden bir tanesi de 
vücuda direk baskı sırasında 
yapılacak ufak hareketleri 
tolere edebilmesi. Bunun 
için cilt üzerine geçici 
işaretleyiciler yerleştiriliyor 
ve bilgisayarla görme 
kullanılarak hareketlerin 
gerçek zamanlı olarak 
ayarlanması sağlanıyor.

“Yazıcıyı ciltte kullanırken 
kişi ne kadar kendini sabit 
tutmaya çalışırsa çalışsın 
ufak hareketler olacaktır. 
Bu yazıcı, yerleştirilen 
işaretleyicileri kullanarak 
elinizi gerçek zamanlı 
olarak izleyebilir ve elin 
hareketlerine göre elektronik 
baskı devresinin şeklini 
koruyabilir” diyor McAlpine. 

Tedavide Kullanılacak
Bu 3D baskı tekniğinin 

bir başka özelliği de 
diğer yazıcıların sarf 
malzemelerinden farklı 
olarak oda sıcaklığında 
sertleşebilen ve çalışabilen 
gümüş pullardan yapılmış 
özel bir mürekkep 
kullanması. Vücuda basılmış 
baskı-devre üzerindeki 
elektronik aksamı çıkarmak 
için kişi elektronik cihazı 
cımbızla çıkarabilir ve suyla 
yıkayabilir. 

Elektronik baskıya ek 
olarak yeni 3D baskı 
tekniği, cilt hastalıkları 
olanlara yardımcı olmak için 
hücrelerin yazdırılması dahil 
olmak üzere birçok başka 
uygulamanın da yolunu 
açıyor. McAlpine’nin ekibi, 
aynı üniversitede pediatri 
doktoru olan Dean Jakub 
Tolar ile nadir görülen cilt 
hastalıkları için çalışmalara 

başladı. Ekip, derisinde 
yara olan bir fareye hücre 
yazmak için biyomürekkep 
kullanımında başarıya ulaştı. 
Böylece cilt hastalıkları 
olan kişiler için yeni bir 
tedavi yönteminin kapısını 
aralanmış oldular. Bu basit 
fikir gelecekte önemli 
uygulamalar için sınırsız 
potansiyeller doğurabilir. 

Çeviri: Taşkın Ege Taşpınar

1. Zhijie Zhu, Shuang-
Zhuang Guo, Tessa 
Hirdler, Cindy Eide, 
Xiaoxiao Fan, Jakub Tolar, 
Michael C. McAlpine. 3D 
Printed Functional and 
Biological Materials 
on Moving Freeform 
Surfaces. Advanced 
Materials, 2018; 

2. University of Minnesota 
Haberleri, 25 Mayıs;



Biraz kendinizden
bahseder misiniz? 

1948 yılında Akseki’de 
doğdum. 1973 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun 
oldum. Mezun olur olmaz 
Alarko-Aldağ’da çalışmaya 
başladım. 1975 yılında 
serbest çalışmaya başladım 
ve şu an Friterm A.Ş.’nin 
Yönetim Kurulu Başkanıyım. 
Bunun yanında Aroma A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanlığı, 
İreks A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve Duruk İcra Kurulu 
Başkanlığı görevlerini 
yürütmekteyim. Bunlarla 
birlikte aynı zamanda 
İSKİD Kurucu Üyeliği ve 
Başkanlığı yaptım. Halen 
de İSKAV Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, İSO Meslek 
Komitesi Başkanlığı, TOBB 
İklimlendirme Meclisi 
Üyeliği, İSİB İklimlendirme 
Sanayi İhracatçılar Birliği 
Başkan Yardımcılığı, MMO 
Teknik Komisyonlarında 
Tesisat Dergisi Yayın 
Kurulunda, TEMA Vakfı 
Yönetim ve İcra Kurulu’nda 
görev yapmaktayım. 
TMMOB ve MMO’da ise 
çeşitli dönemlerde Yönetim 
ve Denetim Kurulu üyelikleri 
yanında Merkez Saymanı 
görevini üstlendim. Evliyim 
ve bir kız çocuğum var. 
Oda ile ilişkiniz nasıl

ve ne zaman başladı?
İstanbul Teknik 

Üniversitesi son sınıftan 
itibaren Oda çalışmalarını 
takip etmeye başladım. 
1973 yılından itibaren Oda 
çalışmalarının içerisinde 
bulundum. İlk TMGT 
toplantıları ile Oda’nın ilerici 
demokratlara geçiş çalışma 
grubunda çalıştım. Adım 
adım Oda yönetiminin 
daha demokratik 
bir yapıya 
bürünebilmesi 
için toplantılara 
ve çalışmalara 
katıldım. 

Bize biraz iş 

deneyimlerinizden 
bahseder misiniz?

Profesyonel iş 
hayatıma Alarko / 
Aldağ grubunda teknik 
ressam olarak işe 
başladım. 
Çeşitli 

alanlarda Termko, Vibko, 
Palmiye, Akustik… v.s. gibi 
firmalar kurdum. Sonra 
tümünü ortaklarıma 
devrederek Friterm A.Ş. 
bünyesinde sanayici 
olarak önemli ARGE 
projeleri yapan bir sistemin 
kurulmasına öncülük ettim.  
Demokratik bir ortamda 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin birçok 
kademesinde görev yapan ve çeşitli kurullarında yer alan Metin Duruk 

ile Oda’nın kurulma, gelişme ve mücadele tarihini konuştuk.

Oda’da Çalışmaktan
Hep Gurur Duydum!
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cinsiyet eşitliğini ve etik kuralları takip 
etmeyi hedefleyen bir sistemin kurulmasına 
öncülük etmeye çalıştım.

Oda’daki görev ve süreçleriniz hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

1976 yılında İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu’na sayman üye olarak seçildim. 
Solun yükseldiği yıllardı. Daha sonra Oda 
Danışma Kurulu'nun kurulması ve bağımsız 
bir yapı ile yönetim kuruluna ışık tutulması 
çalışmalarına katıldım. TÜTED’de çalışan 
bağımsız danışma kurulu sekreterliğini 
yürüttüm. 12 Eylül faşist darbesi tüm 
toplumsal açılımları durdurduğu gibi 
TMMOB üzerinde büyük baskı yapmaya 
başladı. Tüm gelir kaynakları yok edilen 
Oda’nın 1980 döneminde merkez 
yöneticiliğine Prof. Dr. Selçuk Somer 
hocamızın başkanlığında seçilerek Merkez 
Saymanlığı görevini yürüttüm. Çok sıkıntılı 
bir dönemdi. İşine son verilen çalışanların 
kıdem tazminatları ile borçlar tüm odalar 
gibi MMO’yu da çok zorluyordu.

Yeniden sağlıklı gelir kaynaklarını 
oluşturmamız gerekiyordu. Kitap yayını 
ve reklamlarla gelir sağlamaya başladık.  
Mezbelelik olan Selanik Caddesi’ndeki 
binamızı yap işlet antlaşması ile MMO’ya 
gelir getirecek şekilde devreye aldık.  

Sonuç olarak sıkıntılı günlerdi. Ama benim 
için onurlu bir dönemdi. Oda çalışmalarında 
özellikle teknik doküman hazırlamada ve 
Soğutma Tekniği kitabının  baskılarının 
hazırlanması görevlerinde bulundum. 
Halen Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın 
Kurulu’nda uzun yıllardır çalışıyorum.  
Teknik her türlü çalışmaya uzmanlık dalım 
olmak koşuluyla katkı vermeye devam 
ediyorum.

Oda'daki anılarınızdan biraz
bahseder misiniz? Oda’da
unutamadığınız bir anınız var mı?

Örgütlü çalışma ile adım adım Oda’nın 
sağdan ilerici ve demokratlara geçişi, 
MMO İstanbul Şube’ye normal üye olarak 
seçilmemize rağmen o dönem İstanbul 
Şube görev bölümünün değişmesi ama 
buna rağmen iki yıl ikna yöntemi ile 
Oda’yı ortak olarak yönetmemiz, 12 Eylül 
darbesinde MMO’yu kapattırmamak için 
görev almam, çeşitli genel kurullarda 
başkanlık yapmak, Oda'da yaşadığım en 
önemli anlardır.

Üzüldüğüm ve geliştiremediğimiz 
olaylar ise; Profesyonel mühendislik 
konusunda yeterli açılım yapamamamız, 
daha demokratik ve katılımcı bir Oda yapısı 
kuramamış olmamızdır.   
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Hükümetin TMMOB’ye ve onabağlı 
odalara uyguladığı baskı politikaları 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu baskı politikalarına karşı
Odamız neler yapabilir?

Hükümetler kendisine muhalif yapıları 
sevmezler. Oysa odalar ve STK’lar ister 
istemez muhalif olmak zorundadır. Ancak 
daha önceki hükümetler hatta 12 Eylül 
rejimi bile Oda’ya belli toleranslarla 
yaklaşmıştır. Bugün yapılanlar ise temel 
insan haklarına aykırıdır.  Bu baskı 
politikalarına karşı daha demokratik ve 
katılımcı bir Oda’yı savunmak ve tabanla 
ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekir.

Biliyorsunuz, 14 Ocak’ta İstanbul
Şube’nin seçimleri oldu.
Şu anki Yönetim Kurulu’nu nasıl 
buluyorsunuz? Önümüzdeki dönem
nasıl bir yol haritası önerirsiniz?     

Şu andaki Yönetim Kurulu’nun 
belirli bir gelenekten gelen yapısı 

hala devam ediyor. Çalışmaların aynı 
seviyede süreceğini temenni ediyorum. 
Önümüzdeki dönem gelir kaynaklarımız 
hükümet tarafından azaltılacaktır. Bir 
mali krize girmemek için personel 
yapımızı ve giderlerimizi gözden geçirip 
kıdem tazminatları dahil denk bütçe ile 
sürdürmemiz gerekir.  Denk bütçe derken 
azalacak gelire göre denk bütçe tavsiye 
ediyorum. Yoksa sıkıntıya düşeriz. Mesleki 
eğitimlere daha etkin devam edip sertifika 
yapımızı gözden geçirmemiz gerekir. 
Topluma karşı vereceğimiz demokratik 
ve toplumsal mesajları mesleki temelde 
artırmamız gerekir.

Son olarak söylemek
istediğiniz bir şey var mı?

Aydınlık günlerin gelmesi konusunda 
inancımızı kaybetmeden tüm demokrasiyi 
savunan gruplarla sağ veya sol demeden 
birlik içerisinde demokrasiyi tesis etme 
çalışmalarının içinde olmamız gerekir.



Asansörlerde Yaşanan
İş Cinayetleri Son Bulmalı!

Mühendislik Mesleği Herhangi Bir 
Cinsiyetin Tekelinde Olmayacak!

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim M. 
Tataroğlu, 19 Nisan 2018 
tarihinde Ümraniye’de boya 
ve inşaat malzemeleri satılan 
3 katlı bir iş yerinde meydana 
gelen ve bir kişinin hayatını 
kaybettiği kaza ile ilgili basın 
bülteni yayınladı. Bir işçinin 
ölümüyle sonuçlanan kaza 
ile ilgili açıklama yapan 
Tataroğlu, ‘’Asansörlerde 
bakım adı altında güvenlik 
donanımlarının devre dışı 
bırakılması, standarda uygun 
olmayan asansörlerinin 
montajının gerçekleştirilmesi 
ve bu şekilde hizmete 

alınmış olması, yetkisiz 
kişilerce bakım ve müdahale 
çalışmaları sonucu bu tür 
kazaları ülkemizde sık sık 
görmeye başladık. Salı günü 
İkitelli’de yaşanan sabit iniş 
mahallinde kullanılan vinç 
kazası, çarşamba günü 
Pendik’te asansörde bir 
çocuğun parmaklarının 
kopmasıyla sonuçlanan 
kaza ve dün Ümraniye’de 
yaşanan yük asansörü kazası! 
Peki bu kazaları önlemenin 
bir yolu yok mudur?’’ 
sorusunu sordu. Makina 
Mühendisleri Odası olarak 
bu konunun sorumluluğunu 
aldıklarını dile getiren 
Tataroğlu, ‘’Ülkemizde 

yakın zamanlarda olan bu 
kazalara bakıldığında hizmet 
yeterlilik belgesine sahip 
olan yetkili servislerle bakım 
sözleşmesinin yapılmaması, 
ilgili idare ile protokol 
yapmış A tipi muayene 
kuruluşlarınca periyodik 
kontrollerinin yaptırılmaması 
bu kazalara davetiye 
çıkardığını gözler önüne 
sermiştir’’ dedi.

Anadolu Üniversitesi'nin 14-
15 Nisan tarihleri arasında 

Açıköğretim Sınavı'nda 
sorduğu sınav sorusu ve 
cevabıyla ilgili Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Kadın Mühendisler 
Komisyonu bir açıklama 
gerçekleştirdi.  Hangi mesleğin 
kadının evde yaptığı işlerle 
uyumlu olup, olmadığının 
ve cevabının mühendislik 
mesleği şıkkının olduğu soru 
ile ilgili mühendis kadınlar, 
cinsiyetçi söylemlerin meslek 
alanlarında her geçen gün 
arttığını dile getirdi. Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Kadın Mühendisler 
Komisyonu açıklamaya 
şöyle devam etti, ‘’Biz, sahip 
olduğumuz mesleğin, tıpkı 

diğer mesleklerde olduğu 
gibi, herhangi bir cinsiyetin 
tekelinde olmadığını, sadece 
ve sadece yetenek ve bilgi 
birikimiyle, halkın ihtiyaçlarını 
karşılamak üzerine var olması 
gerektiğinin farkındayız. Henüz 
mesleğini seçmemiş olan tüm 
öğrencilere söylemek istiyoruz 
ki; ne mühendisliğin ne de 
diğer mesleklerin icra edilmesi 
noktasında herhangi bir 
cinsiyetten olma zorunluluğu 
yoktur. Artık herkesin, 
kadınların sadece hemşire, 
sınıf öğretmeni, avukat 
olarak değil bilim, teknik ve 
mühendislik alanlarında da 
var olduğuna, çok da başarılı 
olduğuna inanması zaruridir. 
Bunu sağlayacak olan güç 
yine kadınların birlik içerisinde, 

İbrahim M. Tataroğlu
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dayanışarak, çoğalarak, 
örgütlü bir biçimde mücadele 
etmesidir. Bizler ilköğretimden, 
liseye ve üniversiteye 
kadar hayatın her alanında 
kadınların var olduğunu ve 
mesleklerin cinsiyetlere 
göre şekillenemeyeceğini 
anlatıyoruz ve anlatmaya 
devam edeceğiz.’’
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
“Binaların Gürültüye Karşı Korunması 

Hakkında Yönetmelik” 31 Mayıs 2017 tarihinde 
Resmî Gazete’de yayınlandı.  Bu yönetmelik 
ile çağımızın en önemli sorunlarından 
biri olan gürültü kirliliğine karşı, binalarda 
kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kuralları 
belirlendi.

31 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan 
yönetmeliğe göre belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde 
inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, 
bina, tesis ile işletmelerde iç mekanlarda 
insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, 
yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış 
çevre gürültülerinin ve yapı içinde oluşan 

komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik 
sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri 
ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin 
kontrol altına alınmasına yönelik her türlü 
önlem alınacak.

Projeler, diğer kanuni düzenlemeler 
yanında, gürültüye karşı önlem bakımından 
bu yönetmelikte öngörülen şartlara uygun 
değil ise yapı ruhsatı verilmeyecek. Yeni 
yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı 
değiştirilen bina veya binadaki bağımsız 
birimlerde bu yönetmelikte öngörülen 
esaslara göre imalat yapılmadığının 
tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye 
kadar binaya yapı kullanma izin belgesi 
verilmeyecek.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi SMM Birim Sorumlusu Veli 
Çalışkan, 31 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan ‘’Binaların Gürültüye Karşı 

Korunması Hakkında’’ çıkarılan yönetmeliğinin teknik kuralları hakkında 
bilgi verdi.

Gürültü Ölçümleri İçin
MMO’dan Destek Alabilirsiniz

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yeni Yönetmelik Yayınlandı

Veli Çalışkan – SMM Birim Sorumlusu
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31 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek 
olan yönetmelik ile birlikte ruhsat alma 
aşamasındaki binalarda akustik proje de 
aranmaya başlanacak. 

Yalıtım Özelliği Aranacak
Binalardaki doğrudan veya dolaylı 

yollardan ses iletiminin ve 
gürültünün önlenmesi açısından, 
yapıların konumu ve tasarımı 
büyük önem taşıyor. Yapılacak 
düzenlemeyle tesisattan 
kaynaklanan gürültü ve titreşimlerin 
yanı sıra yapı elemanları vasıtasıyla iletilen 
seslerin miktarlarını azaltmak için duvar, 
döşeme, pencere gibi yapı elemanları 
belirlenirken malzemelerin ses yalıtım 
özelliği dikkate alınacak. Özellikle işinin 
uzmanı olmayan kişilerin doğru malzemeyi 

doğru detayda kullanmayı bilememeleri 
sonucu yapılan hatalar, malzemeler hakkında 
da yanlış yorumlara yol açabiliyor.

Doğrudan etkileyecek
Yaşadığımız konut, okul, işyeri 

vb. binalar ile çevreyi istenmeyen 
seslerden yalıtarak gürültünün 

zararlı etkilerinden korunmayı 
amaçlayan yeni düzenleme, 
tasarım firmalarını, malzeme 

üreticilerini ve müteahhitleri 
doğrudan etkileyebilecek. 

Binalarda ses yalıtımının sağlanabilmesi için 
artık bölgesel gürültü haritaları ve binanın 
bulunduğu çevre dikkate alınacak, malzeme 
seçimi mekânın fonksiyonuna uygun olacak, 
inşaat yeterli koruma sağlayabilecek şekilde 
yapılacak.

Veli Çalışkan

Yeni yönetmeliğe göre mimar ve 
mühendislerin sorumlulukları:

»

»

»

»

»

»

Binaları tasarlarken yönetmelikte öngörülen konuların 
göz önüne alınması [binanın dış gürültü kaynağına 
göre uygun yönlendirilmesi, bina içinde gürültüye 
hassas mekanlar ile gürültü üreten mekanları kesinlikle 
ayıracak düzenlemenin yapılması (tampon alanlar)

Cephelerde dış gürültü ölçümlerine göre malzeme 
ve konstrüksiyon seçimi, 

Bina içindeki tüm yapı elemanları (komşu duvar, 
iç bölmeler, döşemelerde) hava doğuşlu sesler 
ve darbe sesleri için seslerin sadece doğrudan 
iletimi değil yanal geçişleri de düşünülerek 
birleşim yerlerinde önlem alınması,

Tesisat mühendislerini yönetmelikte belirtilen 
önlemleri alıp almadıklarının kontrolü, 

Hazırlanacak detaylarda tüm bu konulara dikkat 
edilmesi, yönetmeliğe göre 4 katı aşan binalarda 
akustik uzman ile çalışma ve akustik proje 
hazırlama zorunluluğuna uyulması, 

Mekanik sistemlerin yer aldığı mekanlarda 
güçlü ses yalıtımı ve titreşim kontrolü 
yapılması gibi konular mimar ve 
mühendislerin sorumluluğundadır.



24

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Öğrenci Üye Komisyonu 

tarafından düzenlenen 9. Mühendislik 
ve Şehircilik Günleri etkinlikleri 21-29 
Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Öğrencilerin mesleki kişisel donanımlarını 
arttırmak amacıyla planlanan 16 etkinliğe, 
288 meslektaş adayı katıldı. ‘’Sermayenin 
Nesnesi Değil, Toplumun Öznesiyiz’’ 
başlığıyla düzenlenen etkinliklerde film 
gösterimleri, konserler, atölyeler, seminer 
ve paneller yer aldı. Etkinlikler kapsamında 
öğrencilerle buluşan TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, bilim ve 
tekniğin ışığında mühendislik mesleğinin 
gelişimi için çaba harcadıklarını dile 
getirerek şöyle konuştu: “Ülkemizde 

öğrenci olmanın ne kadar zor olduğunu 
ve ne kadar çok emek istediğini hepimiz 
biliyoruz. Bu dönem daha da fazla emek 
gerekiyor. Çünkü üniversitelerimize, başta 
Kanun Hükmünde Kararnameler eliyle, 
ardından türlü gerekçelerle çok zor günler 
yaşatılıyor. Bu yüzden eğitimin parasız, 
bilimsel, demokratik, laik ve nitelikli olması 
için, yarınlarını paylaşacağımız aydınlık 
geleceğimiz için, her zaman olduğu gibi 
omuz omuza vereceğiz. Mesleğimizin 
geleceğinde var olabilmek adına sürekli bir 
gelişim temel ihtiyacımız olarak karşımızda 
duruyor. Bu nedenledir ki günümüz 
koşullarında mühendislik disiplinlerinin 
sürekli mesleki gelişimi hedefleyerek bilgi ve 
teknolojiyi takip etmesi gerekmektedir.”

9. Mühendislik ve Şehircilik Günleri 
Etkinliklerimiz Tamamlandı



Bu sene 9. düzenlediğimiz Mühendislik ve Şehircilik 
günlerine sosyal ve mesleki etkinliklerin yanında birkaç 

yıl içinde mezun olup bir meslek olarak icra edeceğimiz 
mühendisliği anlamaya ve yorumlamaya yönelik küçük 
bir sohbeti de ekledik. Mühendislikte Meslek Emeği adını 
verdiğimiz bu sohbette bizlere uzun yıllar bu meslekle 
uğraşmış, mesleğin çıkarlarını ve meslektaş emeğini 
korumak için büyük mücadeleler vermiş olan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve MMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Battal Kılıç eşlik etti. İcra ettiğimiz 
meslek içinde yaşadığımız –ya da yaşamak zorunda 
olduğumuz– kapitalist sistem için çok kritik rol oynuyor. Hal 
böyle olunca mühendislik emeği de her zaman bir sömürü 
nesnesi haline getirilmek isteniyor. Mesleğe başlamadan 
önce bu gerçekle yüzleşmek ve meslek onurumuzu 
korumak için nasıl mücadele edebileceğimizi öğrenmek 
açısından çok verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.

TMMOB’ye bağlı 24 odadan 
biri olan MMO’nun 

İstanbul Şube Öğrenci 
Komisyonuyuz. Farklı farklı 
üniversitelerden bir araya 
gelmiş genç öğrencileriz. 
Birlikteliğini, örgütlülüğün 
bizi birbirimize rekabet 
ettirmeye çalışan kapitalist 
sistem içerisinde ayakta 
kalmak için bir zorunluluk 
olduğunun kavramış 

bireyleriz. Bilimin doğru yolu 
gösterdiğini bilir, bilimselliği 
savunuruz. Okumuş insan 
halka karşı sorumludur. Bu 
sorumlulukla mesleğimizi 
öğreniyoruz, bu sorumlulukla 
mesleğimizi icra edeceğiz. 
Bugünün öğrencileri yarının 
emekçileriyiz. Projeler 
geliştiriyor, kurslarda eğitim 
görüyor, paneller düzenliyor, 
düzenli toplantılarımızla 

üniversite, meslek ve ülke 
gündemi üzerine tartışıyor, 
okumalar yapıyor, kültürel 
etkinliklerde bir araya 
geliyoruz. MMO Öğrenci 
Komisyonu olarak meslek 
odamızda birlikte öğreniyor, 
birlikte üretiyoruz. Tüm 
öğrenci arkadaşlarımızı MMO 
İstanbul Şube Öğrenci Üye 
Komisyonu’nda yer almaya, 
birlikte üretmeye çağırıyoruz. 

MMO İstanbul Şube Öğrenci Üye Komisyonu Üyesi:

Peki Biz Kimiz?
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Baransel Eren
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Büyük sayılar yasasını 
anlamak için öncelikle 

olasılık teorisine bir göz 
atmak gerekir. Gelecekte 
gerçekleşme (ya da 
gerçekleşmeme) ihtimali 
olan bir olayı tahmin etmeye 
dayalı olan olasılık teorisi, 
tesadüfi olaylarla ilintilidir 
fakat bu olayların şans 
eseri değil de tekrarlanma 
düzeyine göre gerçekleştiği 
düşüncesine dayanmaktadır. 
Yani bu teori tesadüf gibi 
görünen olayların, uzun bir 
gözlem neticesinde tahmin 
edilebilir olduğunu iddia 
eder.

Bu noktada iki olasılık 
yorumundan söz edilir: Öznel 
ve nesnel olasılık yorumları. 
Burada bizi ilgilendiren 
kısım nesnel olasılık yorumu 
olduğundan yalnızca bu 
kısmı ele alacağız. Nesnel 
ya da objektif olasılık, 
bir olaya verilen olasılık 
derecesinin farklı ve bağımsız 
denemelerle belirlenmesidir. 
Bu yorumda sadece “uzun 
süre” tekrar eden olaylar 
kontrol edilebilirdir. Örnek 
olarak, yazı tura atarken yazı 
ya da tura gelme ihtimali, 
-paranın dik gelme ihtimali 
gibi anlamsız bir olguyu 
hesaba katmadığımızda- her 
ikisi için de 0,5’tir. Üst üste 
yazı ya da tura gelebilir, her 
seferinde yazı ve tura sırayla 
da gelebilir; bunu bilemeyiz. 
Ancak deneme sayısı sonsuza 
yaklaştıkça yazı ve turanın 
eşit sayıda geleceğini biliriz.

Büyük sayılar yasası da aynı 
şekilde ne kadar çok sayıda 
deneme yapılırsa, tahmin 

oranımızın o kadar isabetli 
olacağını söyler. Bu nedenle 
tahminlerin dayandırıldığı 
örnek veri grubunun 
yeteri kadar geniş olması 
gerekmektedir.

Sayısal Teknoloji Sayesinde 
Büyük Verinin İşlenmesi ve 
Kullanılması

İnsanoğlu, sayısal 
teknolojinin gelişimiyle 
birlikte büyük veriyi yarattı. 
Büyük veri; toplumsal medya 
paylaşımları, ağ günlükleri, 
bloglar, fotoğraf, video ve 
log dosyaları gibi çeşitli 
kaynaklardan toparlanan 
verinin, anlamlı ve işlenebilir 
biçime dönüştürülmüş 
haline deniyor. Ancak bunu 
yapmak oldukça zor; çünkü 
depolanmış veri miktarının 
gün geçtikçe artması, bu veri 
yığınlardan anlam çıkarabilme 
ihtimalini oldukça zorlaştırıyor. 
Geleneksel yöntemlerle 
veri anlamlandırmanın 
imkânsız hale gelmesi ise 
veri madenciliği çalışmalarını 
git gide daha değerli hale 
getiriyor. Zaten bu nedenle 
veri madenciliği, geleceğin 
meslekleri arasında 
gösteriliyor.

Ancak yine de işlenmiş olan 
“büyük veri” insan doğasını 
anlamayı kolaylaştırıyor. Bu 
noktada devreye giren büyük 
sayılar yasası ise insanların 
değer, beklenti ve davranışları 
üzerindeki tahminleri 
%90’a varan doğrulukla 
belirleyebiliyor. Bu anlamda, 
bir sonraki yüzyılın kontrol 
çağı olacağını öngörmek hiç 
de zor değil!

Büyük Veri, Büyük Sayılar Yasası 
ve Değer Üretimi

Büyük sayılar yasası, 
bir olayın gözlem 
sayısının sonsuza 
yaklaştıkça gerçek 
ihtimallere daha çok 
yakınlaşacağımızı 
ifade eden 
istatistiksel bir 
tanımdır. Bu kanunun 
işleyişini göstermek 
adına verilmiş olan 
en ünlü örnek yazı 
tura oyunudur. Bir 
paranın yazı mı 
tura mı geleceğini 
kesin olarak 
bilemeyebiliriz; 
ancak bir parayı 
yeteri kadar havaya 
fırlatırsak yazının 
ve turanın eşit 
sayıda geldiğini 
görürüz. Yani özetle 
büyük sayılar 
yasasına göre, 
elimizde ne kadar 
çok sayıda gözlem 
veya veri varsa, 
geleceğe dönük 
gerçekleştireceğimiz 
hesaplamalar da 
gerçeği o derece iyi 
yansıtacaktır.



Peki, büyük veri ile büyük 
sayılar yasasının pazarlama 
ve değer üretimiyle ilişkisi 
nedir? Cevap aslında 
soruda gizli: Eğer pazarlama 
yapıyorsanız ya da “değer 
üretmeye” çalışıyorsanız, 
tüketicilerin davranış, değer 
ve yargılarını iyi analiz 
etmelisiniz. İnsanlar neleri 
konuşur, nerelerde bulunur, 
hangi değerler üzerinden 
tartışma yürütür, belirli olay 
ya da durumlara karşı ne gibi 
tepkiler verir gibi soruları 
cevaplandırabiliyorsanız 
bunu işlenmiş büyük veri ve 
büyük sayılar yasasının gücü 
sayesinde yapabiliyorsunuz 
demektir. Sizinle ilişkili olan 
veya olmayan kişilerin anlık 
durumlarına esnek şekilde 
karşılık verebilirseniz, büyük 
veriyi doğru şekilde kullanmış 
olursunuz.

Sayısal teknoloji, işte tüm 
bu belirlemeleri ve analizleri 
yapmamızı kolaylaştırıyor. 
Burada, insanın çıplak 
gücünü aşan bir şekilde 
verilere erişebilmekten ve bu 
verileri ölçüp analiz ederek, 
kümelendirme, eşleştirme, 
ayıklama, işleme, etiketleme 
ve raporlama gibi işe yarar 
datalar elde etmekten söz 
ediyoruz. Sayısal teknolojinin, 
yani insanların günlük 
yaşamlarında kullandıkları 
sosyal medya araçları, 
bloglar, vloglar, canlı yayınlar, 
konum bildirimleri vb. 

mecraların sağladığı 
-işlenmiş- büyük 

verinin, büyük 
sayılar 
yasası ile 
yorumlanıp 

geleceğe dair tahminlerde 
bulunabilme gücünü 
bahşettiğini görüyoruz. Tıpkı, 
online eğlence platformları 
tarafından yayınlanan “20 
soruda kim olduğunu tahmin 
ediyoruz” anketlerine benzer 
–fakat çok geniş bir örneklem 
havuzu ve doğruluğuyla– 
şekilde, insanların gelecekteki 
bir zaman aralığındaki 
eğilimlerini belirlemek 
mümkün oluyor. Buradaki tek 
fark, büyük sayılar yasasının 
gerçekten işe yarıyor olması.

Yakın zamanda, 42. 
düzenlenmiş olan ve 
alanında uzman konukların 
günümüz ekonomi ve 
piyasa koşullarında bölgesel 
ve uluslararası fırsatlar, 
yeni iş alanları ve sektörel 
gelişim fikirlerini ele aldığı 
toplantıların sonuncusunda 
veri işlemeyle ilgili göze 
çarpan bazı tespitlere 
yer verildi. Buna göre, 68 
beğeninizi analiz eden bir 
algoritma sizin inancınızı, 
siyasi tercihinizi ve ait 
olduğunuz kültürü %85 
doğrulukla belirleyebiliyor. 
Sadece 70 beğeninizi 
analiz eden bir algoritma 
sizi arkadaşlarınız kadar iyi 
tanıyorken; 150 beğeninizi 
analiz eden bir 
algoritma ise 
sizin 

değer, beklenti ve 
davranışınızı anne babanızdan 
daha iyi öngörebiliyor. 
Aynı algoritma eğer 300 
beğeninize erişebilirse, sizi 
hayat arkadaşınız kadar iyi 
tanıyor! İşte bu nedenle, insan 
doğasını anlamaya yönelik 
olan tüm bu dijital çabalar, 
yaşam tarzımızı yönlendirme 
konusunda git gide daha 
fazla değer kazanıyor. Bu 
da tüketim ve pazarlama 
ilişkilerinden siyasi alana 
kadar tüm geleneksel yol 
ve yöntemleri değiştirme 
gücüne sahip. Dolayısıyla 
“değer üretimi” yalnızca 
üretim ve pazarlamanın 
ötesine geçerek kendine 
dijital ve yeni bir yol çiziyor.

Sayısal Teknolojinin
Tüketici Üzerindeki 
Dönüştürücü Gücü

Sayısal teknoloji yalnızca 
üreticileri değiştirmiyor. Belki 
de asıl mesele bireylerin, yani 
kimisine göre tüketicilerin, 
kimisine göre karar vericilerin, 
kimisine göre ise kitlelerin, 
sayısal teknoloji sayesinde 
olguları değiştirme gücüne 
sahip olması.

Geçtiğimiz yıl uluslararası 
bir kurum tarafından yapılan 
araştırma sonuçlarına 
göre, geleceğin tüketicisi 
–yani yeni nesil– 
günümüz tüketicilerinden 
oldukça farklı olarak 
konumlandırılıyor. Öncelikle 
bunun en büyük sebebi, 
kişilerin çeşitli ekranlar 
başında (TV, mobil, bilgisayar, 
tablet vb.) geçirdiği sürenin 
10 saate kadar çıkmış olması. 
Üstelik, sosyal medyanın 
gelişimi sayesinde önceleri 
tek yönlü olan etkileşim 
artık çift yönlü hale gelmiş 
durumda. Bu sayede 

insanlar çeşitli kurum, 
kuruluş, marka, siyasi parti 
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vb. hakkında diledikleri gibi 
yazıp çizebiliyorlar. Bu ise 
kitlelerin değiştirme gücünü 
olanaklı kılıyor. Dolayısıyla 
insanları etkilemek ve değer 
üretebilmek için, insanlarla 
direkt olarak bağlantı 
kurabilmenin bir yolunu 
bulmak gerekiyor.

İnsanların Söylediklerine 
Kulak Vermek

Tek yönlü iletişim araçları 
olan TV, gazete ve radyonun 
aksine, sosyal medya, 
video paylaşım siteleri ve 
bloglar gibi kitlelerin içerik 
üretmesine olanak tanıyan 
tüm dijital platformlar, 
değer üretimi noktasında 
merkezi bir rol almaya 
başladılar. İnsanlar artık 
kendi içeriklerini kendileri 
üretiyor ve bunu yaparken 
keyif alıyorlar. Ayrıca içerik 
üreten ve “influencer” 

olarak tanımlanan kişileri 
takip ediyor ve bu içerikleri 
paylaşıyorlar. Dolayısıyla 
üreticilerin ortaya koydukları 
mesaj ile influencerlar 
tarafından ortaya konan 
mesajlar arasındaki çelişkiler, 
insanlar üzerinde olumlu 
ya da olumsuz etkilere 
sahip olabiliyor. Bu nedenle 
insanların dediklerine kulak 
vermek, kendi hakkınızdaki 
tartışmaları analiz etmek; 
dolayısıyla dönüşerek ve 
esneklik kazanarak değer 
üretmek önemli hale geliyor. 
Dijital çağ hem kitleleri 
hem de üreticileri değişime 
zorluyor.

Tüm bu verileri bir araya 
getirip ortaya anlamlı bir 
şey çıkarabilmek -yani 
büyük veriye sahip olmak- 
gelecekteki konumunuzu 
belirleyebilecek bir nitelik 
taşıyor. Ne kadar çok büyük 

veriye sahipseniz, insanların 
eğilimlerini tahmin etme 
ve hakkınızda gerçekten 
ne düşündüklerini bilme 
ihtimaliniz de o kadar artıyor. 
Dolayısıyla, geleceğe ilişkin 
doğru tahminlerde bulunarak 
adımlarınızı buna dayalı 
bir strateji çerçevesinde 
atabilmeniz, değişim ve 
dönüşümü 360 derecelik 
bir bakış açısıyla (ekonomik, 
toplumsal, kültürel, küresel, 
siyasi vb.) anlayabilmenize 
bağlı. Gelecekte asıl 
rekabetin verimlilik odaklı 
olacağını söylemek ise bu 
anlamda oldukça isabetli 
görünüyor.

O halde sormamız gereken 
soru şu: Dijital teknoloji 
dünyayı bu denli hızlı 
dönüştürürken biz bunun 
neresindeyiz?

Kaynak: Gerçek Bilim
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Değerli Meslektaşlarımız,

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 33. Dönem Yönetim Kurulu’nun en önemli 
gündem maddesi meslektaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine üst seviyelerde katkı 
sağlamaktır. Bu nedenle gerek meslektaşlarımızın gerekse üyelerimizin bilgi ve becerilerini 
artırmaya yönelik olarak çeşitli atölyeler planlamaktayız.

Bu kapsamda;
· makina120dk ile ilgi çekici başlıklarda söyleşiler düzenleyerek,
· makinaproje ile yeni projeler geliştirerek,
· makinagaraj ile bunları atölyelere taşıyarak,
· makinainovasyon ile de bilim ve teknolojide somut çıktılar elde ederek 

meslektaşlarımızın mesleki yaşamlarında ilerlemelerini amaçlıyoruz.

Bunların yanında, 33. Dönem’de hayata geçirmeyi planladığımız ve bizi oldukça 
heyecanlandıran birçok başka projemiz daha var. Bu projeler arasında, üzerine en çok 
eğildiğimiz çalışmalardan birisi olan Mentörlük Projesi ile mesleğe ve iş yaşamına yeni 
atılacak olan meslektaşlarımızı, daha önce bu dönemleri deneyimlemiş meslektaşlarımızla 
buluşturmayı ve dayanışmayı sağlamayı amaçlıyoruz.

Dayanışmayı, tecrübe aktarımını, yeni fikirler ve inovasyonlar geliştirmeyi hedefleyen 
Mentörlük Projesi ile Makina120dk gibi projelerimizin temelini ise geçtiğimiz 
dönemde Şişli’de açılışını yaptığımız ve ortak çalışma ofislerimizin ilki olan Makina 
Fabrika oluşturuyor. Amacımız üyelerimiz ile öğrenci üyelerimizin günlük iş veya 
toplantılarını gerçekleştirebilecekleri bu merkezleri çoğaltmak ve Mentörlük Projesi gibi 
çeşitli çalışmalarla çok daha aktif hale getirmek.

Meslektaşlarımıza faydalı olabilecek çeşitli proje, eğitim, seminer ve panelleri İstanbul’un 
dört bir yanında bulunan üyelerimize kolaylıkla ulaştırmak amacıyla açtığımız eğitim 
merkezlerimizle de bu hedefi tamamlamak için hızla ilerliyoruz. Bu doğrultuda, Anadolu 
Yakası Eğitim Merkezimize (Kadıköy) ek olarak Tuzla’da Suat Sezai Gürü Uygulamalı 
Eğitim Merkezimizi ve Bakırköy’de Avrupa Yakası Eğitim Merkezimizi hizmetinize açmış 
olmanın gururunu yaşıyoruz. Bunlara ek olarak İkitelli OSB’de faaliyete geçirmeyi 
düşündüğümüz İkitelli Uygulamalı Eğitim Merkezimiz için yaptığımız çalışmalar da sürüyor.

Odamızın kurumsal yapısının güçlendirilmesi, üyelerimizin üyelik koşullarının korunması 
ve Odamızın üyelerimize dönük çalışmalarının İstanbul geneline yayılarak daha etkin 
ve verimli bir şekilde yürütülmesi ise üyelerimizin, üye aidatlarını zamanında ödemesiyle 
olanaklıdır. Gücünü üyelerinin mesleki birikimlerinden alan ve yalnızca meslektaş 
dayanışması ile birlikte gelişen Odamızın faaliyetlerine yapacağınız katkılar hem daha 
güçlü bir meslek alanı oluşturmamızı sağlayacak hem de bileşeni olan üyelerimizle birlikte 
Oda faaliyetlerimizi güçlendirmek için bizleri de yüreklendirecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
33. Dönem Yönetim Kurulu
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9. Doğa ve Uçurtma
Şenliğine Davetlisiniz...

Dünyayı Verelim Çocuklara...

13 Mayıs Pazar


