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Değerli Meslektaşlarım, 
2018 yılının Haziran ayına girerken, yoğun 

bir çalışma dönemini daha arkamızda bıraktık. 
Bir önceki dönemde yaptığımız çalışmaları 
tamamlamak ve meslektaşlarımıza mesleki 
ve sosyal alanlarda faydalar sağlayacak bir 
meslek odası bırakmak hayaliyle başlattığımız 
projelerimizde oldukça önemli ilerlemeler 
kaydettik.

Bu projelerimizden ilki, uzunca bir süredir 
üzerinde çalıştığımız ‘120 Dakika Gelişim 
ve Tanışma Atölyeleri’ oldu. Bu proje ile 
meslektaşlarımıza gerek mesleki gerekse sosyal 
hayatlarında fayda sağlayacak olan konuları, 
tüm temsilcilik bölgelerimizde, uzman kişilerle 
ve iki saati aşmayan sürelerde kısa kısa eğitimler 
şeklinde veriyoruz. Programlarımızı en az bir 
hafta öncesinden belirleyerek, hem 120 Dakika 
Atölye için açtığımız web sitemizde (makina120dk.
com) hem de tüm sosyal medya hesaplarımızda 
duyuruyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki süreçte 
eğitim konularımızı, planlamamızı ve eğitim 
sürelerimizi en uygun şekilde güncellemek ve 
meslektaşlarımızın ufkunu açacak olan yepyeni 
konularla söyleşi ve seminerler düzenlemek olacak.

Bu altı aylık süreç içerisinde tamamlamayı 
başardığımız bir diğer proje ise Başakşehir’de 
açtığımız uygulamalı eğitim merkezimiz oldu. 
İstanbul’da açtığımız ikinci uygulamalı eğitim 
merkezi olan Makina Mühendisleri Odası 
Başakşehir İlçe Temsilciliği ve Uygulamalı Eğitim 
Merkezimiz sayesinde, İstanbul Avrupa Yakası’nda 
ikamet eden meslektaşlarımızın nitelikli ve 
uygulamalı eğitim ihtiyacını giderebilecek hale 
geldik. 

Bu konuda son bir not olarak, uygulamalı eğitim 
merkezlerimizin, MMO İstanbul Şube tarafından 
başlatılan nitelikli eğitim seferberliğinin en 
önemli parçalarından birisi olduğunu hatırlatmak 
isterim. Bu sebeple eğitim merkezlerimize 
hep birlikte sahip çıkmamız ve nitelikli eğitim 
altyapımızı sizlerden de gelecek önerilerle birlikte 
geliştirmemiz bizim için son derece önemlidir.

Sevgili Meslektaşlarım,
Hepinizin de bildiği üzere; dünyada, bölgemizde 

ve Türkiye’de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. 
Bölgesel ve yerel paylaşım savaşları, mülteci 

akınları ve neoliberal ekonomi politikaları, 
halkımıza sosyal hak kayıpları, ücret düşüşleri, 
işten çıkarmalar, güvencesiz çalışma biçimlerinin 
yaygınlaşması, yeni vergi paketleri, zamlar, 
yoksullaşma, işsizlik, kısaca insanlık dışı yaşam 
koşulları olarak yansımaktadır. Son 16 yılda 
ülkemiz, halkımız, TMMOB ve bütün ilerici güçler, 
sömürü, yolsuzluk ve baskı-zulüm iktidarının 
düşmanca icraatlarına maruz kalmıştır.

Şimdi ise olağanüstü şartlar altında 24 Haziran’da 
gerçekleştirilecek olan baskın seçime doğru 
gidiyoruz. Baskın seçim sürecinin ülkemizi her 
anlamda derin bir çöküşün içine sürükleyen 
iktidarın iflasının bir sonucu olduğunu çok iyi 
biliyoruz. Yüzde %96’sı kendisine bağlanmış 
televizyon kanalları ile OHAL şartları altında 
meydanları, sokakları,  parkları halka kapatarak 
başlatılan seçim süreci içeride ve dışarı tüm 
politikaları iflas etmiş bir iktidarın son çırpınışlarının 
göstergesi olarak karşımızda durmaktadır.

Sevgili Meslektaşlarım,
Bizler şimdi bu kara tablo karşısında; meslek 

ve ülke sorunlarını birbirinden ayrı görmeyen bir 
anlayışla Gezi Direnişi’nde, referandumda, Adalet 
Yürüyüşü’nde ve şimdi ‘TAMAM’ mücadelesinde 
olduğu gibi örgütlü üyelerimizden aldığımız güçle 
halkımızın çıkarları doğrultusunda sözümüzü 
söylemeye devam edeceğiz. 

24 Haziran’da da içerisinden geçtiğimiz kritik 
dönemi göz önünde bulundurarak seçimlere 
katılımın artması ve sandık güvenliğinin sağlanması 
oldukça önemli konulardır. Bu noktada ülkenin 
okumuş ve aydınlık bireyleri olarak bizlerin, 
seçime katılımın artırılması ve sandık güvenliğinin 
sağlanması konusundaki sorumluluğu daha da 
artmaktadır. Özellikle mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının bu konular üzerinde hassasiyet 
göstermesi, toplumun diğer kesimlerinin yurttaşlık 
görevlerini yerine getirmeleri konusunda teşvik 
edici olacaktır.

Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği 
bu karanlık dönemde, ülkemize, mesleğimize ve 
değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak bir 
tereddüt yaşamadan mücadele eden tüm TMMOB 
örgütlülüğüne şimdiden başarılar ve kolaylıklar 
diliyorum.

Sevgi ve dostlukla kalın…
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YURTTAŞLARIMIZI OY KULLANMAYA 
VE OYLARINA SAHİP ÇIKMAYA DAVET 
EDİYORUZ

Battal KILIÇ
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul 

Şubesi, üyelerinin gelişen 
teknolojilerle ilgili bilgi 
açıklarını kapatmak 
amacıyla yetkilendirmelerde 
bulunduğu kurs, eğitim 
ve seminer programlarına 
hız kesmeden devam 
ediyor. Endüstriyel 
otomasyon sistemlerinde 
programlanabilir kontrol 
cihazlarını yazımsal 
ve donanımsal olarak 
kullanabilme amacıyla 
düzenlenen S7-1200 PLC 
ile Endüstriyel Otomasyona 
Giriş” uygulamalı eğitimi 16 
Haziran tarihinde başlıyor. 
16 Haziran da başlayacak 
olan eğitim Doç. Dr. Yaprak 
Yalçın’ın eğitmenliğinde 
4 gün sürecek. Makina, 
endüstriyel otomasyon, 
mekatronik, kontrol sistemleri, 
güvenlik kamera sistemleri, 
fabrika otomasyonu 
alanlarında çalışan mühendis, 
teknisyen ve teknikerler PLC 
eğitiminden faydalanabilirler.

Makina, endüstriyel 
otomasyon, mekatronik, 
kontrol sistemleri, güvenlik 
kamera sistemleri, fabrika 
otomasyonu alanlarında 
çalışan mühendis, 
teknisyen ve teknikerler 
için düzenlenen S7-
1200 PLC ile Endüstriyel 
Otomasyona Giriş 
Uygulamalı Eğitimi 16 
Haziran’da başlıyor. 

EĞİTİM İÇERİĞİ
1. KUMANDA DEVRELERİ
• Temel Elektriksel Kumanda Elemanları
• Temel Elektropnömatik Devre Elemanları
• Temel Elektriksel Kumanda Devreleri
• Temel Elektropnömatik Kumanda Devreleri
2. S7-1200  KONTROL BİRİMİ
• Genel Özellikler
• Donanım özellikleri
• Ek Modüller
• Çalışma İlkesi
• Giriş-çıkış ve yardımcı bellek alanlarına erişim
3. S7-1200 TIA-PORTAL YAZILIM ARAYÜZÜ TANITIMI
• Arayüz birimleri, Proje Oluşturma
• Donanım Konfigürasyonu Oluşturma
• PLC bağlantı kurma, yükleme, izleme, PLC bilgi 
görüntüleme, PLC hata/durum görüntüleme
• Proje Ağacı, kod penceresi, komut ağacı tanıtımı
• PLC tag oluşturma, değişken izleme penceresi
4. MANTIKSAL İŞLEMLER
• Temel Mantıksal İşlemler
• Kurma-Silme(Set-Reset) İşlemleri
• Çıkan ve Düşen Kenarı Algılama İşlemleri
• Örnekler
5. TAMSAYI ve REAL İŞLEMLER
• Karşılaştırma İşlemleri
• Toplam, Çıkarma, Çarpma, Bölme İşlemleri
6. ZAMANLAMA VE SAYMA İŞLEMLERİ
• Gecikmeli Kapatan Zamanlayıcı (On-Delay)
• Gecikmeli Kapatan Kalıcı Zamanlayıcı (Retentive On-Delay)
• Gecikmeli Açan Zamanlayıcı(Off-Delay)
• İleri-Geri Sayıcı
7. PROGRAM BLOKLARI
• Data Blok (türleri, oluşturma, değişken tanımlama, erişim)
• FC (özellikleri, oluşturma, arayüz değişkenleri tanımlama, 
çağrılarını gerçekleştirme)
• FB (özellikleri, oluşturma, arayüz değişkenleri tanımlama, 
çağrılarını gerçekleştirme)
8. İLERİ PROGRAMLAMA ÖZELLİKLERİ
• Sistem simülasyonu (Filtre) oluşturma
• PID Compact Bloğu’nun kullanımı
• PID tunning ve PID parametrelerinin belirlenmesi
• Kesmeli çalışma

PLC 
Eğitimimiz
16 Haziran’da
Başlıyor!



TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
düzenlediği 9. Uluslararası 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kongresine katılarak iş 
güvenliği ile alakalı çeşitlik 
konularda sunumlar 
gerçekleştirdi. Buhar 
Kazanlarında Periyodik 
Kontrol Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi konulu 
sunumda İstanbul ilinde 
kontrol edilen 545 buhar 
kazanında tespit edilen 
eksiklikler analiz edilerek 
kazaların hayati öneme 
sahip güvenlik elemanlarına 
dair bilgilendirmeler 
yapıldı. Diğer sunumlarda 
ise İstanbul ilinde kontrol 
edilen 1347 Kule Krende’de 
tespit edilen eksiklikler, 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Yöneticileri, Beşiktaş 

Belediye Başkanı Tahir Doğaç'ı 28 Mayıs 
2018 tarihinde makamında ziyaret etti.  
Ziyarete, MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim Tataroğlu’nun yanı 

sıra; Şube Müdürü Hasan Özger, Müdür 
Yardımcıları ve Birim Sorumluları da katıldı. 
Toplantıda Odamızın gerçekleştirdiği 
kamusal denetimler ve belediye ile 
birlikte yapılabilecek çalışmalar üzerinde 
konuşuldu.

Uluslararası İşçi Sağlığı ve
Güvenliği Kongresi’ne Katıldık

Beşiktaş Belediye Başkanını 
Makamında Ziyaret Ettik
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yine İstanbul’da 611 
mobil vinçte tespit edilen 
eksiklikler ve 931 asılı erişim 
donanımlı platformda 
tespit edilen eksiklik analiz 
edildi. Mobil vinçlerde 
bulunan uygunsuzluklar 
açıklanarak, üretici firmaların 

standartlarda belirtilen 
bazı güvenlik elemanlarını 
sağlamadığını istatistiki 
verilere dayanarak belirtildi. 
Sunumların sonunda iş 
sağlığı ve iş güvenliliği 
açısında alınması gereken 
tedbirlerin altı çizildi.



Çocuklara eşit, özgür, adil ve insanca yaşayabilecekleri 
bir doğa ve dünya bırakmak amacıyla düzenlenen 

etkinliğe çok sayıda kişi aileleriyle ve çocuklarıyla katıldı. 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi`nin 2011 yılında 
ağaçlandırma yetkisini aldığı Göl Havzası’nda ‘’Dünyayı 
Bir Günlüğüne de Olsa Çocuklara Verelim" şiarıyla 
düzenlenen etkinlikte çocuklar aileleriyle ve katılımcılarla 
keyifli zaman geçirdi. Çocuklar için top havuzu, zeplin 
salıncak, trambolin, langırt, jenga, palyo, halat çekme, 
yumurta ve çuval oyunlarının yanı sıra el becerilerinin 
gelişmesi için yüz boyama, uçurtma, resim, kil, heykel, 
oyun hamuru, ritim ve grafiti atölyeleri düzenlendi. Aileler, 
çocuklarıyla birlikte uçurtmalarını gökyüzüne bırakmanın 
mutluluğunu yaşadı. Renkli uçurtmaların gökyüzünü 
süslediği şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal 
Kılıç, etkinliğinin amacının çocuklara yaşanabilir bir dünya 
bırakmak olduğunun altını çizerek, "Makina Mühendisleri 
Odası olarak mesleğimiz dışında hayatın her alanına 
dokunmak gibi bir sorumluluğumuz var. Çocuklara 
yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. İstiyoruz ki 
uçurtmalarını maviliklere sürsünler, istiyoruz ki özgür 
bir ortamda büyüsünler. Her yıl gerçekleştirdiğimiz 
bu etkinliğe katılımız için teşekkür ederiz. Bizler var 
gücümüzle mesleğimiz ve çocuklarımızın geleceği için 
çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte çalışmak ve üretmenin 
dışında meslektaşlarımızla, dostlarımızla böyle bir 
ortamda bir araya gelmek çok değerli. Çocuklarımız bizim 
geleceğimiz. Onlara bir sözümüz var. Onlara yaşanabilir 
bir memleket bırakma hayalimiz var. Ensarcı, sansarcı 
zihniyete karşı bütün gücümüzle ve olanaklarımızla bu 
mücadeleyi büyüteceğiz" dedi.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin her yıl 
düzenlediği Doğa ve Uçurtma Şenliği’nin dokuzuncusu, 
13 Mayıs 2018 tarihinde MMO Büyükçekmece Göl 
Havzası’nda düzenlendi.

Dünyayı verelim çocuklara 
hiç değilse bir günlüğüne…
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Lunapark Uyarısı: 
Denetimsizlik Tehlike Saçıyor

İş Ekipmanlarının Denetimsizliği Uyarısı: 
Denetimsizlik Kaza ve Ölümlere Davetiye Çıkarıyor

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) 

İstanbul Şubesi, lunapark 
ve eğlence alanlarındaki 
denetimlere ilişkin yazılı 
bir açıklama yaptı. İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu 
Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu 
tarafından yayımlanan yazılı 
açıklamada, yaz mevsiminin 
gelişiyle lunaparkların 
yurttaşların uğrak mekânı 
olmaya başladığı ancak 
aylık kontrolleri ihmal eden 
işletmelerin tehlike saçtığına 
dikkat çekildi. Lunaparkların 
denetlenmesi yönünde 

çağrıda bulunan Tataroğlu, 
şu değerlendirmede 
bulundu: “Bakımları 
yapılmadan işletmeye 
alınan, günlük ve aylık 
periyodik kontrolleri ihmal 
edilen, eğitimsiz personel 
tarafından işletilen 
eğlence ekipmanları 
geçen yıllarda olduğu 
gibi ne yazık ki üzücü 
kazaların yaşanmasına 
sebep olmaya devam ediyor. 
Halkımızın özellikle hafta 
sonları kalabalıklar halinde 
eğlendikleri lunaparklarda; 
herhangi bir kaza veya 

yangın çıkması halinde 
güvenli bir şekilde tahliyenin 
sağlanmasından, eğlence 
makinaları operatörlerinin 
eğitimlerine kadar 
denetlenmesi gereken birçok 
nokta bulunmaktadır.”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. 

Tataroğlu 26 Mayıs 2018 tarihinde Bakırköy’de 
inşaat halinde bulunan bir binada gerçekleşen 
asansör kazası ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’ Maalesef 
bu kazalar ilk değildir, son da 
olamayacaktır.  17 Nisan 2018 
tarihinde İkitelli Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 

yaşanan iş kazası sonucu 1 işçi, akabinde 19 
Nisan 2018 tarihinde Ümraniye'de yaşanan 
iş kazasında 1 işçi daha hayatını kaybetmiştir. 
Yine bu kazalar sonucunda yapılan incemeler 
sonucu Odamız, sabit iniş mahalline hizmet 

veren ekipmanın bakımı ve periyodik 
kontrolünün yapılmadığı görmüş, 

konuyla ilgili tüm tarafları 
kamuoyu nezdinde uyararak, 
sorumluluk almaya çağırmıştır.’’

7

Hafriyat Kamyonu Uyarısı:
İstanbul’da Hafriyat Kamyonu Kabusuna Son!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim 

M. Tataroğlu, İstanbul’da bir haftada 3 ölüme 
sebebiyet veren hafriyat kamyonlarının 
denetimsizliğine ilişkin olarak 23 Mayıs 2018 
tarihinde yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada 
şu ifadeler yer aldı: ‘’İstanbul'da son bir haftada 
3 can alan hafriyat kamyonları her gün yeni 
ölümlere ve kazalara davetiye çıkarmaktadır. 
İstanbul trafiğini ölüm yarışına çeviren hafriyat 
kamyonları ve transmikserlerin karıştığı 

kazalarda 2016 yılında 61 kişi hayatını kaybetmiş, 
onlarca kişi de yaralanmıştır. Kentsel dönüşüm 
gerekçesiyle şehir merkezlerine sokulan, yaptığı 
sefer sayısına göre sürücüleri 
ücretlendirilen, onlarca 
yayanın ve işçinin 
ölümüne yol açan 
devasa kamyonlar 
trafikte denetimsiz 
bir şekilde 
dolaşmaktadır.



Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul 

Şubesi’nin dijital 
dönüşüm çalışmaları 

tüm hızıyla devam 
ediyor. MMO İstanbul 

Şube Sekreteri 
İbrahim M. Tataroğlu 

ve İş Geliştirme ve 
Dijital Dönüşüm 

Birimi Sorumlusu 
Alican Özalp, Oda’nın 

dijitalleşme projesinde 
attığı adımları ve 
ilerleyen dönem 

projelerini sıraladı.

Dünyanın hızla yeni bir 
dönüşüm sürecine 

girmesiyle belleğimize yeni 
kavramlar eklenmeye başladı. 
Bulut Bilişim, Büyük Veri, 
Yapay Zekâ (AI), Nesnelerin 
İnterneti (IoT), Arttırılmış 
Gerçeklik (AR), Sanal 
Gerçeklik (VR), Siber Güvenlik 
gibi kavramlar artık toplum 
nezdinde anlamlandırılabilir 
duruma gelmek üzere. 
Dijital dönüşüm henüz 
karakterini tam oturtmamış 
durumda olmasına rağmen 
temel anlamda teknolojik 
gelişmelerin üretim ilişkilerini 
nasıl ve hangi araçlarla 
etkileyeceği öngörüleri ile 
bunun 4. Sanayi Devrimi 
olarak nitelendirilmesinde 
fikir birliğine varılmıştır. 
Almanların Endüstri 4.0, 
Japonların Society 5.0 diye 
nitelendirdikleri dönüşüm, 
sanayinin ve toplumun 
dijitalleşerek yepyeni bir 
çağa giriyor olmasını ortaya 

koymaktadır. Bu dijitalleşme 
ile kişisel bilgisayarların yerini 
mobil cihazlar almaktadır. 
Teknoloji mobil cihazlara 
yönelmekte, birçok kurum ve 
kuruluş, mobil uygulamalar 
aracılığıyla hedef kitlelerle 
etkileşim gerçekleştirme 
yolunda çalışmalar 
yapmaktadır.

Dijitalleşme Hedefimiz
Makina Mühendisleri 

Odası İstanbul Şubesi 
olarak; 2017 yılında tüm 
süreçlerimizi dijitalleştirme 
hedefiyle Dijital Dönüşüm 
projemizi başlattık. Bu proje 
kapsamında üyelerimizin Oda 
faaliyetlerine etkin katılımını 
sağlamak ve Oda’dan aldığı 
hizmetleri yönetebileceği 
Makina Mobil uygulamamızı 
tasarlayarak üyelerimizin 
hizmetine sunduk. Öte 
yandan Oda olarak kendi iş 
süreçlerimizi yeniden gözden 
geçirerek dijitalleştirdik. 

Süreçleri dijitalleştirmek, 
çalışma biçimlerini de olumlu 
yönde etkileyen bir noktaya 
ulaşmıştır. Makina Personel 
mobil uygulamamız da bu 
projenin bir diğer ürünüdür. 
Bu çalışmamız Şubemizden 
sonra Odamızın diğer 
şubelerinin de hizmetine 
sunulmaya başlanmıştır. 
Hedefimiz tüm Türkiye’de 
kullanılan bir mobil uygulama 
tasarlamaktır.

Makina Portal ve Makina 
Personel Uygulamaları ile İş 
Çevikliğini Sağladık

Şubemiz iş süreçlerini, 
çalışma biçimlerini 
geliştirmek ve dijitalleştirmek 
amacıyla attığı dijital 
dönüşüm adımlarıyla, 
çalışma arkadaşlarımızın iş 
etkinliklerinin arttırılmasını 
ve üyelerimiz için 
gerçekleştireceğimiz 
faaliyetlerin ölçülebilir, 
izlenebilir ve yönetilebilir 

Çevik İş Süreçleri, Etkin Üye Deneyimi 

MMO Dijital Dönüşüm Projesi
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olmasını sağladı. Özellikle üyelerimizle temas 
eden Üye İlişkileri ve Eğitim birimlerinde 
üyelerimizin Oda’daki işlemlerinin takibi ve 
yönetimi açısından büyük gelişme sağlandı. 
Verilerin hareketli, saklanabilir ve işlenebilir 
olduğu bu yapıda gerçekleştirilen iş zekâsı 
çalışmalarıyla üyelerimizle doğru zamanda, 
doğru noktada ve doğru bir ilişki kurmak 
mümkün olmaya başladı.

Çalışma arkadaşlarımızın izinler, harcamalar, 
görev yöneticisi ve randevular gibi modüllerle 
çalışma yaşamlarındaki işlemlerini de mobil 
uygulama aracılığıyla kolayca gerçekleştirmesi 
mümkün hale getirildi.  Tasarladığımız 
planlama modülümüz ile sahada olan teknik 
görevlilerimizin üye ziyaretlerini Makina 
Personel uygulaması ile yönetmesini, 
üyelerimizin taleplerini doğru şekilde 
raporlamayabilmesini sağladık. Hedeflerimiz 
arasında, teknik hizmetlerdeki denetçi teknik 
görevlilerimizin saha planlamalarını ve 
raporlamalarını dijitalleştirme bulunmaktadır.

Makina Mobil Uygulaması ile
Üye Deneyimini Geliştiriyoruz

Makina Mobil uygulamasıyla birlikte 
artık Oda hayatımıza QR Kodlar girdi. 
Her üyemizin kendi QR kodu olduğu gibi 
her lokasyonumuzun, kullandığımız her 
envanterin ve her aktivitenin QR kodları 
bulunmaktadır. Peki bu QR kodlar neden 
önemlidir? QR kodlar aracılığıyla bilgi akışı hızlı 

ve güvenli bir şekilde sağlanmakta ve kayıt 
altına alınmaktadır. Herhangi bir iş sürecinde 
veya işlem gerçekleştirmede, var olan verileri 
bireysel olarak bilgi sistemlerine aktarmak, 
kullanıcılar için QR kodlardan sonra tercih 
edilmeyen yorucu yöntemler olarak kalacaktır.

Mobil uygulamamız, üyelerimizin Oda 
kimlikleri ile meslektaşlarıyla kurdukları 
etkileşimlerde e-kartvizit imkânı 
sağlamaktadır. İki üyemiz birbirlerinin 
QR kodlarını mobil uygulamamızdan 
okutarak birbirlerine kartvizit vermeyi 
mobil uygulamamız aracılığıyla 
gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca üyelerimiz 
katıldıkları Oda faaliyetlerinde QR Kod 
okutarak katılımlarını bir nevi elektronik imza 
atar gibi sağlayabilmektedir.

Mobil uygulamamız sayesinde üyelerimiz 
Oda ile etkileşim kurarak ilişkilerini sıcak, 
iletişim bilgilerini güncel tutmakta, yoğun iş 
hayatı koşullarında Oda’ya gelemediklerinde 
bile faaliyetleri takip edebilmektedir.

Geçmişte tüm temsilciliklerimizde 
gerçekleştirilen proje denetimleri mekân, 
zaman ve envanter yükünden online 
proje denetimi ile kurtarıldı. Artık proje 
yapan üyelerimiz ellerinde onlarca kâğıtla 
temsilciliklerimize gelip uğraşmamakta, 
projelerini sistemimize yükleyerek 
denetlenmesini sağlamaktadırlar. Bu gelişme 
hem Odamız hem de üyelerimiz açısından çok 
olumlu bir adımdır. 

9



10

Üyelerimiz mobil 
uygulamamızla birlikte 
eğitimlerimizin ve 
etkinliklerimizin tamamından 
haberdar olup kayıt yaparak 
katılımcı olabilmektedirler. 
Mobil uygulamamızda 
yayınlanan dergilere, 
yayınlara ve haberlere 
ulaşabilmekte, Makina 
TV’nin hazırlamış olduğu 
yayınları izleyebilmektedirler. 
Aynı şekilde ücretsiz 
olarak gerçekleşen 
webinar online eğitimlerini 
canlı takip edebilirken, 
izleyemedikleri webinar 
eğitimlerimizi ise daha sonra, 
Makina TV modülünden 
izleyebilme imkanına da 
sahiptirler. Üyelerimiz 
ayrıca Oda aidatlarını 
online ödeyebilmekte, 
aidat muafiyet başvurusu 
yapabilmekte veya herhangi 
bir durumda ilgili birimimize, 
idari sorumlularımıza ve 
yönetim kurulu üyelerimize 
mobil uygulamamız 
aracılığıyla mesaj göndererek 
iletişim kurabilmekteler.

Hedefimiz Üye Deneyimini 
Arttıracak Dijital Dönüşümü 
Tamamlamak

Üye deneyimi, üyelerimizin 
ihtiyaçlarını dikkate alarak en 
kolay ve en etkin yöntemlerle 
karşılamasını sağlamaktır. 
Mobil uygulamamızda 
sağladığımız imkânlar ile 
üye deneyimi etkinliğinin 

artmasını geçtiğimiz bir 
yıl içerisinde sağlayarak 
bunun ölçülebilir ve yeni 
ihtiyaçlara cevap verilebilir bir 
duruma getirilmesi sağlandı. 
Üyelerimizin Oda ile etkileşim 
kurma deneyimini Mobil 
uygulamamız ile geliştirerek 
çok olumlu dönüşler 
aldık. Henüz projemiz 
tamamlanmamış olsa da 
6500’ü aşkın şube üyemize 
bu deneyimi yaşatarak 
Odamızın dijitalleşme 
projesinde attığı adımları ve 
ilerleyen dönemlerde neler 
olacağını anlatmaya çalıştık. 

Dijital Dönüşüm hedefimiz 
tüm iş süreçlerimizin 
ve üyelerimizin tüm 
faaliyetlerini tek bir noktadan 
gerçekleştirebileceği bir 
yazılımı tasarlamaktır. 
Mobil uygulamamızdaki 
mevcut imkânlarımızı 
geliştirmek; küçük ipuçları 

vermek gerekirse mobil 
uygulamamızda üyelerimizin 
Oda ile etkileşiminin yanında 
meslektaşlarımızla da 
etkileşimlerini sağlamak, 
mesleki birikimlerini 
sergileyebileceği ve 
paylaşabileceği bir mühendis 
ağına dönüştürmek gibi 
bir hedefimiz var. Gelecek 
dönem başında öğrenci 
üyelerimizin de kullanımına 
açmayı düşünüyoruz. 
Hedefimiz Makina Mobil 
uygulamamızı tüm 
Türkiye’de üyelerimizle 
birlikte TMMOB üyelerinin 
ve kamunun kullanımına 
da açarak Odamızın 
hizmetlerinden dış şahısların, 
kurum ve kuruluşların da 
faydalanmasını sağlamak. 
Hedeflerimiz olan bu dijital 
dönüşümü başarmak için var 
gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz.



Endüstriyel Kapılar: İnsanların ulaşabileceği 
alanlara yapılması tasarlanan, temel 

kullanım amaçları endüstriyel ve ticarî bina 
ve eklentilerine kişiler tarafından taşınan 
mallar ve taşıtların güvenli erişimini sağlamak 
olan kapılardır. Genelde fabrika veya depo 
binalarının mal giriş-çıkış ve yükleme-
boşaltma noktalarında sirkülasyon 
sağlamak amacıyla kullanılırlar.

Kapı tipi ve özelliklerine, 
kapının monte edileceği yer ve 
karşılaması gereken çalıştırma 
şartları değerlendirildikten 
sonra karar verilmelidir. Kullanım 
güvenliği, kullanım kolaylığı, bakım 
miktarı ve sıklığı, çalıştırılma şekli, çalıştırılma 
sıklığı, otomasyon derecesi, geçiş kapısı 
tertibatı ve bina içindeki konum vb. durumlar 
kapı tipinin seçimi ile doğrudan bağlantılı 
şartlardır.

Endüstriyel Kapıların Denetimi 
İhmal Edilmemelidir

Endüstriyel kapıların muayeneleri 
yürürlükte bulunan ilgili mevzuata göre 
günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı 
aylık ve benzeri aralıklarla yapılmalı, 
bir yılı aşmayan periyotlarla da emniyet 
aksamları test edilmeli ve kontroller 
yasal olarak kayıt altına alınmalıdır.
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Tuncay Dilber
Makina Mühendisi

Periyodik Kontrol Birimi
Teknik Görevlisi

Standartlar Dikkate Alınmalıdır
İnsanların ulaşabileceği alanlarda kullanılan 

(depolar, üretim alanları geçişleri, yükleme 
alanları vb.) endüstriyel kapılar hiçbir 
denetime tabi tutulmadan kolayca işletmelere 
monte edilip kullanılmaktadır. İşletmelerde 

kullanılan endüstriyel kapılar ilgili 
standartlarda belirtilen güvenli 
montaj ve çalıştırma bilgileri dikkate 

alınarak kurulmalı ve işletilmelidir. 
Bakımları Yapılmalıdır
Ayrıca endüstriyel kapıların, arızalar 

dışında üreticiler tarafından belirtilmiş 
haftalık, aylık ve yıllık bakımlarının 

genelde yapılmadığı, bu durumun da 
işletmelerde tehlikeli durumlara neden 
olacağı aşikardır. Ayrıca endüstriyel kapıların 
konusunda uzman kişiler tarafından  
kontrollerinin yapılması gerekliliğinin ise hiç 
gündeme bile alınmadığı görülmektedir.
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Kayıt Altına Alınmalıdır
Endüstriyel kapılarda yaşanan kazaların, 

genelde güvenlik donanımlarının (fotosel, 
kuvvet sınırlaması, fren arızası, halat kopması, 
yay kırılması vb.) çalışmaması, hatalı kullanım, 
yanlış montaj, yapılmayan ya da eksik yapılan 
periyodik bakımlar sonucu gerçekleşmektedir.

Endüstriyel kapıların muayeneleri yürürlükte 
bulunan ilgili mevzuata göre günlük, haftalık, 
aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri aralıklarla 
yapılmalı, bir yılı aşmayan periyotlarla da 
emniyet aksamları test edilmeli ve kontroller 
yasal olarak kayıt altına alınmalıdır.

İşletmelerde sık kullanılan
endüstriyel kapı çeşitleri:
1. Bölmeli üste katlanan kayar
kapılar (Seksiyonel Kapılar)
Belirli yükseklikteki panellerin kapı 

yüksekliğine göre seçilip, üst üste dizilerek 
çelik menteşelerle birbirine bağlandığı, kapının 
boyutu ve yataklama şekline göre değişen 
tipte tamburlara sarılan taşıyıcı çelik halatlar 
yardımıyla her iki yanında bulunan raylar 
üzerinde kayarak hareket ederler. 

Torsiyon yaylarda (kurmalı yay) biriken 
enerji vasıtasıyla kapının hareketi oldukça 
kolaydır.  Genişliği fazla olan kapılarda yaya 
trafiğini düzenlemek için kapının bir bölümü 
sabit panellerle bölünüp bu sabit panellerin 
içine personel geçiş kapısı konabilir. Genişliğin 
fazla olmadığı durumlarda ise kapının 

hareketli panelleri üzerine personel geçiş 
kapısı açılabilir. Bu durumda endüstriyel kapı 
ve personel kapısı bir bütün olarak açılır ve 
kapanır. Servis (personel geçiş) kapısı açık 
olduğu durumlarda motor kesinlikle aktif 
duruma geçip hareket etmemeli ve kapının 
sıkışması engellenmelidir.

Kapının yapısı, kullanım alanında tahmin 
edilen en büyük rüzgâr hızı, binanın konumu, 
yüksekliği, boyutu ve biçimi ile kapının bina 
içindeki konumu gibi basıncın oluşmasıyla 
doğrudan bağlantılı bir dizi faktöre göre 
değişir. Kapılar belirtilen değerdeki rüzgâr 
basınç farkına direnç gösterecek şekilde 
tasarımlanmalıdır.

Avantajları:
• Tavana paralel kayarak açılması ile 

mekândan tasarruf sağlanır ve kapı açıklığı net 
olarak kullanılabilir. 

• Gövdesini oluşturan sandviç paneller, 
galvanizli çelik sac arasına enjekte edilen 
yoğun izolasyon katkılı poliüretan sayesinde 
uygulandığı mekânda ses ve ısı izolasyonu 
sağlar.

• Elektrik motoru takılarak ve kapı ağırlığını 
dengeleyen torsiyon yay (kurmalı yay) 
sistemi sayesinde manuel olarak kolaylıkla 
açılabilmekte, kapı ağırlığı kullanıcıyı önemli 
oranda etkilememektedir. 

• Herhangi bir şekilde halatların kopması ya 
da yayların kırılması veya zarar görmesi halinde 
halat kopma emniyet sistemi ve yay kırma 
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emniyet güvenlik sistemi sayesinde kapının 
düşmesi engellenmektedir.

• Seviye ayarlı rampalar ile kombine 
kullanılabilmekte, bu sayede işletmelerde 
sorunsuz ve güvenli biçimde yükleme ve 
boşaltma işlemleri yapılabilmektedir.

2. Kepenk Kapılar
Bir şaft veya silindir gövde etrafına sarılan 

aralarında bağlantılı elemanlardan oluşan 
kanadı olan, kılavuz yönlendirici elemanlı kapı.

• Sarma panjur kapılar
Aralarında bağlantılı ince latalardan oluşan 

kapı kanadı olan kapı. Sarma panjur kapılar; 
garaj, depo, mağaza, market, banka ve küçük 
işletme gibi mekanlarda kullanılır. Sarmal kapı 
ve kepenk sistemleri kapının üstünde çok az 
yer kaplar. Yanlarda ve üst kısımlarda alan 
kaybına neden olmaz.

• Hızlı Kepenk Kapılar
Hızlı çalıştırılmaya uygun olarak tasarımlanan 

esnek elemanlar veya perdeden oluşan kanadı 
olan kapı. İç bölümler ve dış cephede hızlı 
ve güvenli mal akışı ve iç hava koşullarının 
düzenlemesine yardımcı olmak amacıyla 
kullanılmaktadırlar. Hızlı kapılar düşey 
ya da yatay olarak çalışabilmekte, şeffaf 
ve renkli brandalı kapılar, seksiyonel ve 
sarmal kapılar ile kombinasyonlu olarak da 
kullanılabilmektedir. 

3. Katlanan kapılar 
Tepesinden ve/veya tabanından 

yönlendirilen ve/veya mesnetlenen iki veya 
daha fazla sayıda birbirine menteşeli kanadı 
olan kapı. Katlanır kapılar mimari tasarım ya 
da endüstriyel kapı kullanıcılarının ihtiyacı 
dikkate alınarak yana veya yukarı katlanabilir 
şekilde tasarlanır. Fabrika, depo, hangar, araç 
servis merkezi ve showroom gibi tesislerde 
kullanılırlar. Modüler yapıda olup, hasar gören 
panel ve parçalar değiştirilebilir özelliktedir. 
Kapı kanatlarının kayma ve katlanma hareketi 
ray sistemi taşıyıcı ve yönlendirici kanallar ile 
yapılmaktadır.

4. Sürme Kapı (Yana kayar kapılar)
Kılavuz yönlendirici elemanlar içinde yatay 

olarak hareket eden kapı kanadı. Hangarlar, 
sanayi tesisleri, ilaç sanayi vb. yerlerde 
açıklıkları örtmek, giriş çıkışları kontrol altına 
alma için tasarlanmış sistemlerdir.

  Endüstriyel kapılar, tasarlanan kullanım 
durumunda ve beklenen kullanım şartlarında 

istenen ve güvenli çalışmayı ve bakım, 
onarım ve söküm işlemlerinin güvenli şekilde 
yapılabilmesini sağlamak amacıyla TS EN 
13241:2003+A2 standardına uygun şekilde 
planlanmalı, tasarlanmalı ve yapılmalıdır. 
Endüstriyel ve ticari yapılarda kullanılacak 
kapılar için yürürlükte olan standartların bir 
kısmı aşağıda listelenmiştir.

• TS EN 13241:2003+A2, (Kapılar - Endüstriyel 
ve ticari yapılar ve garajlarda kullanılan - 
Mamul standardı, performans özellikleri)

• TS EN 12433-1, (Kapılar - Endüstriyel ve 
ticarî yapılar ve garajlar - Terimler ve tarifler - 
Bölüm 1: Kapı tipleri)

• TS EN 12433-2, (Kapılar - Endüstriyel ve 
ticarî yapılar ve garajlar - Terimler ve tarifler - 
Bölüm 2: Kapı kısımları)

• TS EN 12445, (Kapılar ve girişler - 
Endüstriyel ve ticarî alanlar ile garajlarda 
kullanılan - Güç verilerek çalıştırılan kapıların 
kullanım güvenliği - Deney metotları)

• TS EN 12604, (Kapılar - Endüstriyel ve ticarî 
yapılar ve garajlarda kullanılan - Mekanik 
hususlar – Şartlar)

• TS EN 12605, (Kapılar – Endüstriyel, ticarî 
yapılar ve garajlarda kullanılan - Mekanik 
hususlar - Deney metotları)

• TS EN 12453, (Kapılar ve girişler - 
Endüstriyel ve ticarî alanlar ile garajlarda 
kullanılan - Güç ile çalıştırılan kapıların kullanım 
güvenliği – Kurallar)

• TS EN 12978+A1, (Kapılar - Endüstriyel ve 
ticarî yapılar ve garajlarda kullanılan - Güçle 
çalıştırılan kapılar için güvenlik cihazları - 
Özellikler ve deney metotları)

• TS EN 12635+A1 (Kapılar - Endüstriyel ve 
ticarî yapılar ile garajlarda kullanılan - montaj 
ve kullanım)  

• TS EN 60204 -1, (Makinelerde güvenlik - 
Makinelerin elektrik teçhizatı - Bölüm 1 - Genel 
kurallar)



04.05.2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 

"Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği" 
Resmi Gazete' de yayımladı. Bu yönetmeliğin 
amacı, asansörlerin periyodik kontrolüne 
ilişkin usul ve esaslar ile asansör periyodik 
kontrollerinde görev alacak olan 
A tipi muayene kuruluşlarının 
yetkilendirilmesi, yükümlülükleri 
ve denetimlerine ilişkin usul ve 
esasları belirlemektir. Mecliste 
asansörlerle ilgili soru önergesine 
yanıt veren Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine 
göre Türkiye’deki toplam 477 bin 
asansörden 356 bininde periyodik 
kontrol yapıldı. Bunlardan 87 binine 
kullanımı güvensiz anlamına gelen kırmızı 
etiket verildi. Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Asansör Kontrol Birimi olarak, 
yeni yönetmelikle birlikte periyodik kontrolleri 
yapılamayan tüm asansörlerin kontrolleri 
yapılarak kayıt altına alınması ve güvenli 
asansör sayısının artırılmasını umuyoruz.

Bu yönetmelikte bina yöneticilerini, asansör 
firmasını ve A tipi Muayene kuruluşlarını 
ilgilendiren önemli hususlar bulunmaktadır. 
Bu önemli hususları şöyle sıralayabiliriz:

1. Bina ya da yapıda sürekli kullanılan 
asansörün periyodik kontrolü yılda en az 
bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen 
ve ilgili idareyle protokol imzalayan A tipi 
muayene kuruluşuna yaptırılacak.

2. Asansör Yönetmeliği kapsamında 
piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik 
kontrolü tescil aşamasından önce, asansör 
yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün 
içinde A tipi muayene kuruluşu tarafından 
gerçekleştirilecek. İlk periyodik kontrolün 

yaptırılmasına ve ücretinin 
ödenmesine dair sorumluluk, 
asansör yaptırıcısında olacak. 
Periyodik kontrole dair yükümlülük 
ilgili idare ve bina sorumlusunda 
bulunacak.

3. Periyodik kontrol sonuçları 
"kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve 
güvensiz" olmak üzere dört grupta 
değerlendirilecek.

4. İlgili idare adına periyodik kontrolü yapan 
A tipi muayene kuruluşunca kusursuz olarak 
tanımlanan asansöre "yeşil", hafif kusurlu 
olarak tanımlanan asansöre "mavi", kusurlu 
olarak tanımlanan asansöre "sarı", güvensiz 
olarak tanımlanan asansöre "kırmızı" renkli 
bilgi etiketi iliştirilecek.

5. Kırmızı bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz 
olarak tanımlanan asansörün kullanımına izin 
verilmeyecek, bina sorumlusunca asansörün 
en fazla 60 gün içinde güvenli hale getirilmesi 
sağlanacak.

6. Takip kontrolü neticesinde güvenli 
hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili 
idare tarafından ana besleme sisteminden 
elektriğinin kesilerek mühürlenmesi 

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 
Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, bina 
ya da yapıda sürekli kullanılan asansörün 
periyodik kontrolü yılda en az bir defa, 
Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili 
idareyle protokol imzalayan A tipi muayene 
kuruluşuna yaptırılacak.

Asansör Periyodik Kontrol
Yönetmeliği Yayımlandı

Aydın Arat
Makina Mühendisi

Asansör Kontrol Merkezi 
Birimi Görevlisi
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yoluyla hizmetten men 
edilecek. Güvensiz olarak 
tanımlanan asansörün 
belirtilen süre içinde 
güvenli hale getirilmeden 
kullandırılmasından 
doğabilecek can ve mal 
kaybından bina sorumlusu 
mesul olacak.

7. Sarı bilgi etiketi 
iliştirilmiş asansördeki 
uygunsuzlukların en fazla 
120 gün içinde giderilmesi 
bina sorumlusunca 
sağlanacak. Mavi bilgi 
etiketi iliştirilmiş asansörde 
belirlenen uygunsuzlukların 
bir sonraki periyodik 
kontrole kadar giderilmesi 
gerekecek.

8. Binada veya yapıda 
sürekli kullanılan asansörün 
periyodik kontrolü, A 
tipi muayene kuruluşu 
tarafından yılda en az bir 
defa yapılacak.

9. 1 Ocak 1950'den önce 
monte edilen, tarihsel 
dokusu bulunan ve halen 
kullanılmakta olan mevcut 
asansörün güvenlik seviyesi 
iyi mühendislik uygulamaları 
kapsamında belirlenecek.

10. Periyodik kontrol 
sonuçlarının girileceği ve 
bakanlık veri tabanıyla 
entegre edileceği bir veri 
tabanı A tipi muayene 
kuruluşu tarafından 
oluşturulacak. Yürütülen 
periyodik kontrol 
faaliyetlerine ilişkin tüm 
istatistiki bilgiler her yıl 
ocak ayı sonuna kadar A 
tipi muayene kuruluşunca 
elektronik ortamda 
bakanlığa iletilecek.
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Nisan ayından itibaren İstanbul’da 6 ilçe temsilciliğimizde 
‘’Birlikte Hem Tanışıyoruz Hem Gelişiyoruz’’ mottosu ile 

düzenlenen 120 Dakika Gelişim ve Tanışma Atölyeleri tüm 
hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Şişli Makina Fabrika’da 
düzenlenen ‘6 Sigma’ konulu atölye Kemal Önen ile 
gerçekleştirildi. Kenan Önen ile 6 Sigma ve eğitim sisteminin 
yetiştirdiği mühendislerin piyasadaki durumları hakkında 
konuştuk.

1. 6 Sigma nedir. 
Yaptığımız işleri, genellikle 
tekrarlıyorsak bu kaç 
sigmadır? Sigma eksi 
olabilir mi?

6 Sigma, performans 
düzeyi olarak bir süreçte 
%99,99966 başarı seviyesini 
ifade eder, yani milyonda 
sadece 3,4’lük bir hata. Fakat 
Altı Sigma aynı zamanda 
bunu gerçekleştirmeye 
yönelik vizyonu, felsefeyi 
ve sistemi de ifade eden 
bir metafor haline gelmiştir. 
İşlerinizin %70’ini doğru 
yapıp, %30’unu düzeltme 
ihtiyacı duyuyorsanız 2 
sigmalık bir süreciniz var 
demektir. %30 olan hata 
oranınız %50’lerin üzerine 
çıkıyorsa, yani başarı oranınız 
%50’lerin altına düşüyorsa 
süreç performansınız eksi 
sigmadır artık.

2. 6 Sigma sistemi, 
süreçlerde ve çalışanlarda 
nasıl bir değişiklik 
yapılmasını öngörmektedir?

Altı Sigma’nın temel 
amaçlarından birisi 
problemlerin çözülmesi, 
hataların azaltılması ve 

süreçlerin iyileştirilmesini 
sağlamaktır. Daha doğrusu 
kurumlara bunu yapabilecek 
yeteneği kazandırmaktır. Bu 
yeteneğin temel unsuru da 
problem çözme yeteneği 
yüksek insan kaynağını 
yetiştirmektir. Kara Kuşak 
ve Yeşil Kuşak dediğimiz 
roller, veri analizi yeteneği 
ile yüksek problem çözme 
üstatlarıdır.

16

Kemal Önen

6 Sigma Etkinliğimiz 
Hakkında Bilmeniz 
Gerekenler

3. 6 Sigma sistemi yönetim 
desteğini gerektirir mi?

Şüphesiz. Her yeni 
sistemin, kurumun DNA’sına 
işleninceye kadar yönetim 
desteğini arkasına alması 
şarttır. Bu Altı Sigma için 
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de böyle. Bunun güzel 
örneklerini dünyada 
General Elektrik, Ford 
ve Bosch gibi firmalarda; 
Türkiye’de ise yine aynı 
firmalar ve Borusan, 
Kordsa, Hema Endüstri gibi 
şirketlerde görebilirsiniz.

4. Eğitim sistemimiz kaliteli 
mühendis yetiştiriyor mu, 
bu olamıyorsa bunun 
işyerinde tamamlanması 
mümkün mü?

Farklı kurumlarca 
yürütülen dünya 
üniversiteleri 
sıralamalarında maalesef 
ilk 500’de Türk Üniversitesi 
sayısı çok az. Bu da 
global rekabette şirketler 
açısından önemli bir 
handikap. Şirketlerin İnsan 
kaynakları bölümleri 
üniversiteden, hatta 

lise eğitiminden gelen 
bu farkı kapatmak için 
sürekli eğitim programları 
geliştirerek çözüm 
bulmaya çalışıyor. Bazı 
şirketlerin kendi eğitim 
akademilerini kurduklarını 
biliyoruz.

5. İş yaşamında 6 Sigma 
konusu neden önemlidir, 
iş süreçlerinde nasıl bir 
kazanç sağlar?

Bir yöneticinin veya 
bir mühendisin yaklaşık 
35-40 yıllık çalışma 
hayatı boyunca en çok 
yapacağı şey problemlerle 
karşılaşıldığında karar 
vermek olacak. Doğru 
yerde, doğru kararı 
vermek tamamen 
bireyin donanımına bağlı. 
Mühendislik bilgisi, analitik 
yeteneği ve istatistiksel 

düşünce yeteneğine 
bağlı. İyi bir mühendislik 
öğrencisi birinci donanım 
ihtiyacını karşılayacaktır. 
Fakat özellikle istatistiksel 
düşünce yeteneği ve 
her türlü problemle başa 
çıkmasını sağlayacak 
analitik yetenek konusunda 
Altı Sigma donanımını 
eklemenin yolunu bulması 
gerekli.

6. 6 Sigma çalışmalarına 
ne zaman başladınız?

Altı Sigma ile 1999 
yılında global bir şirkette 
çalışıyorken tanıştım. 2002 
yılında da danışmanlık 
şirketimizi kurarak Altı 
Sigma ve Yalın Altı Sigma 
danışmanlık hizmetleri 
sunmaya başladık. 16 
yıldır bu eksende devam 
ediyoruz.

I. Dünya Savaşı sonunda 
“istatistiksel kalite 
kontrol”, “örnekleme”, 
‘spesifikasyon’, ‘tolerans’, 
vb. terimler üreticilerce 
kullanılmaya başladı. O 
dönemde başlayan tüm 
bu çaba ve çalışmaların 
bugün bizi getirdiği nokta 
düşük maliyetlerle ve 
yüksek kalitede üretim 
yapma veya hizmet verme 
zorunludur. 6 Sigma bunu 
sağlayabilecek alternatifsiz 
bir model ve mükemmellik 
felsefesidir. Operasyonlarda 
mükemmelliğin sağlanması 
için işletmelerde süreçlerin 
tanımlanması, ölçülmesi, 
analiz edilmesi, iyileştirilmesi 
ve kontrolü için kolay ve 
etkili istatistik araçlarının 
kullanıldığı bir yöntemdir. 
Bu yöntemi ilk kez 

Motorola uygulamış ve 
başarılı olmuştur. 6 Sigma 
yaklaşımına göre üretimdeki 
hata bir milyonda 3,4 
olmalıdır. Yani bir milyon 

ürün üretmişseniz ve 
toplamda 3,4 adet hatalı 
ürün varsa 6 Sigma'yı 
başarılı bir şekilde uygulamış 
oluyorsunuz demektir.

6 Sigma Nedir?



Mehmet Akın kimdir, öncelikle sizi tanıyalım, 
bize kendinizden bahseder misiniz?

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nden 2011 yılında mezun 
oldum. Lisans sürecinde 1 yıl, yüksek lisans 
sürecinde 1 yıl olmak üzere toplamda 2 yıl 
İspanya’da eğitim aldım. 2012 yılında İstanbul 
Üniversitesinde İşletme Yönetimi Yüksek 
Lisans eğitimine başladım ama bekleyen 
tez dolayısıyla hala yüksek lisans mezunu 
değilim. Biri Universidad Autonoma de 
Barcelona, biri İstanbul Üniversitesi olmak 
üzere tamamlanmamış iki adet yüksek lisans 
eğitimim var. 2013 yılında profesyonel iş 
hayatına başladım. Marmaray projesinde 
sinyalizasyon ana taahhüt firmasında 5 
ay proje asistanı olarak çalıştıktan sonra 
yenilenebilir enerji piyasasında proje 
mühendisi, proje müdürü ve iş geliştirme 
müdürü pozisyonlarında çalıştım. Şu anda 
Arteng Mühendislik bünyesinde proje müdürü 
olarak çalışıyorum. 

Gerçekleştirmiş olduğunuz aktiviteler ve 
seminerler nelerdir? Sektörü bilgilendirmek 
adına neler yaptınız?

Yenilenebilir enerji piyasasında etkin olan 
farklı derneklerin düzenlemiş oldukları 
eğitim ve seminerlerde GES konusuna ilgi 
duyan ve bu konuda kendisini geliştirmek 
isteyen katılımcılara 2014 yılından beri destek 
veriyorum. 

Biraz da bu çalışmalarınızdan
bahseder misiniz?

Güneş enerjisi piyasasında aktif olarak 
çalışan ve sektördeki çok sayıda kurum ve 
firmayla işbirliğinde bulunan GÜNDER’de 2014 
yılından itibaren “GES Tesisi Saha Geliştirme” 
ve “GES Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlama” 
eğitimleri veriyorum. Bunun yanı sıra Kadıköy 
Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi 
kapsamında Kentsel Dönüşüm Sürecinde 
Binalarda Güneş Enerjisi Kullanım Olanakları 
çalışmalarında Makina Mühendisleri Odası 
adına destek veriyorum. Makina Mühendisleri 
Odası’nın düzenlemiş olduğu seminer, söyleşi 
ve odak toplantılarına yenilenebilir enerji 
konusunda destek veriyorum.

Türkiye’ de güneş enerjisi sektörünün gidişatı, 
yakaladığı ivme ve hangi noktada olduğu 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ülkemizde güneş enerjisi bilgi birikimi 
mühendisler, şirketler, dernekler ve kamu 
kurumları arasında organize olmayan 
ama kolektif bir yapıda gelişti. Türkiye’nin 
coğrafi konumundan dolayı sahip olduğu 
yüksek oranda güneş enerjisi potansiyelini 
değerlendirmek için EPDK öncülüğünde 
mevzuatlar düzenlenerek güneş enerjisi 
piyasasında elektrik üretiminin ve satışının 
usul ve esasları hazırlandı. 2013 yılında 
güneş enerjisi piyasasında önemli gelişmeler 
yaşandı. Türkiye genelinde toplam 600 MW 

Nisan ayından itibaren İstanbul’da 6 ilçe 
temsilciliğimizde ‘’Birlikte Hem Tanışıyoruz Hem 
Gelişiyoruz’’ mottosu ile düzenlenen 120 Dakika 

Gelişim ve Tanışma Atölyeleri tüm hızıyla devam 
ediyor.  Bu kapsamda Şişli Makina Fabrika’da 

düzenlenen ‘Güneş Enerjisi Piyasasının 
Türkiye’deki Gelişimi’ konulu atölye Mehmet 

Akın ile gerçekleştirildi. Mehmet Akın ile güneş 
enerjisi sektörünün gidişatı, yakaladığı ivme ve 

hangi noktada olduğu hakkında konuştuk.
Mehmet Akın

Türkiye’de Güneş Enerjisi
Sektörü Hangi Noktada?
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kapasitede lisanslı güneş enerjisi projesi 
başvuruları gerçekleştirildi. Aynı yıl yayınlanan 
lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde tekil 
olarak 1 MW kurulu gücün altındaki projeler 
lisanssız elektrik üretim kapsamına alındı. 
EPDK tarafından alınan lisans başvurularında 
ilerleme sağlanamadığından yatırımcılar her 
biri 1 MW kurulu gücünde olan projelerden 
oluşan proje kümeleri geliştirmeye başladılar. 
Lisanssız GES projesi geliştirme maliyetleri 
lisanslı GES projelerine oranla oldukça 
düşük olması da lisanssız GES piyasasının 
büyümesindeki esas nedenlerdendir. 
Günümüzde Türkiye’nin 4.200 MW olan GES 
kurulu gücün içerisinde lisanslı tesislerin 
kurulu gücü toplamı 23 MW’tır. 

Dünyadan bakıldığında
Türkiye nasıl görünüyor?

Güneşli görünüyor. Türkiye’nin bulunduğu 
coğrafya yenilenebilir enerji konusunda 
oldukça avantajlı bir konuma sahip. Güneş 
enerjisi özelinde yıllık güneşlenme saatleri 
ve m2 başına gelen ışınım miktarı Avrupa 
ülkeleri arasında İspanya’nın ardından ikinci 
sırada gelmektedir. Yıllık ışınım miktarı yaklaşık 
1.650 kWh/m2-yıl olan Türkiye potansiyelinin 
henüz çok altında güneş enerjisi kurulu 
gücüne sahiptir. Türkiye güneş enerjisi piyasası 

uluslararası yatırımcılar ve tedarikçiler için 
dinamik bir pazar olmaya devam edeceğe 
benziyor.

Sizce hangi noktada tıkanıyoruz?
Çok hızlı ama tek yönlü (yalnızca lisanssız) 

büyüyen güneş enerjisi piyasası artık 
kalifiye çalışan sıkıntısı geçmişte olduğu 
kadar çekmemektedir. Türkiye için yeni bir 
teknoloji sayılacağı için piyasanın gelişimi 
EPDK tarafından çok revizyonlu mevzuatlarla 
şekillendirilmeye çalışılıyor. Yayınlanan 
mevzuatlar çok sık değişikliklere uğruyor 
veya uygulamada engellerle karşılaşılıyor. 
Mevzuatta meydana gelen değişimler 
piyasada faaliyet gösteren yatırımcı, tedarikçi 
ve finans kuruluşlarının piyasaya olan 
güvenlerini düşürüyor ve risk faktörlerini 
arttırıyor. Proje gelişim sürecinde finansal 
tablolarda ciddi yapısal değişiklikler meydana 
geliyor. Mevzuattaki istikrarsızlık nedeniyle 
yatırımcıların ve finans kuruluşlarının güneş 
enerjisi piyasasına olan ilgilileri düşmektedir. 
Tutarlı ve uygulanabilir mevzuat güneş enerjisi 
piyasasında sürdürülebilir bir gelişime katkıda 
bulunabilir. Ayrıca binaların çatılarına kurulacak 
GES projeleri için geliştirme maliyetlerini 
minimuma indirecek bir çatı GES mevzuatı 
gereklidir.
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Mühendislerin ve ara teknik elemanların 
eğitimi Makina Mühendisleri Odası’nın 

önceliklerinin başında gelmektedir. Bilim ve 
teknolojinin çığ gibi ilerleyerek büyüdüğü, 
okullarda edindiğimiz mesleki bilgilerin âtıl 
kaldığı günümüzde, nitelikli ve sürekli eğitimin 
önemi bir kat daha artmaktadır.

Teori ve Pratik Birlikte
MMO üretim atölyesi bünyesinde OpenFab 

tarzında bir yaklaşımla imalata yönelik 
eğitimleri destekleyebilmek için temel üretim 
ekipmanları olacaktır. Endüstriyel Otomasyon 
eğitimleri başlığı altında temel robot 
programlama eğitimi vereceğiz. 

Eğitim için robot 
studio simülasyon 
programı kullanımı 
öğretilip robot kol ile 
uygulama yapılması 
hedeflenmektedir.  
Temel PLC setleri 

üzerinden PLC’nin 
iç yapısı ve programlama mantığı 
hakkında teorik bilgi verip çeşitli sensörler ve 
motor sürücüler gibi ekipmanlarla uygulamalı 
eğitim verilecektir. Hidrolik Pnömatik eğitim 
setleri ile temel hidrolik ve temel pnömatik 
sistemlerin yapısı, semboller, devre okuma, 
kullanılan elemanlar, enerji verimliliği, 
sızdırmazlık elamanları gibi eğitimlerin 
ardından uygulamalı olarak devre oluşturma 
yöntemleri öğretilecektir. 

Uygulamalı eğitim merkezimizde; bakım 
mühendisliğinden rulman ve redüktörlere, 

3D imalat teknolojilerinden plastik imalat 
teknolojilerine, teknik resim okur yazarlığından 
ölçme/toleranslandırmaya kadar birçok 
alanda eğitimlerimiz olacak. Ayrıca sanayiden 
gelen talepler doğrultusunda yeni eğitim 
setleri ile başka 
alanlarda farkındalık 
ve beceri gelişimi 
eğitimleri de 
düzenleyeceğiz.

Verimlilik Artacak
Eğitimlerimiz 

sektörde kendini 
kanıtlamış 
firmalarla yaptığımız iş birlikleri neticesinde 
bu firmaların uzman eğiticileri tarafından 
verileceği için eğitimini tamamlamış 
kursiyerlerimiz aracılığıyla çalıştıkları atölye 
ve imalathanelerin inovasyon sürecine girip 
verimliliklerini artırarak rekabetçi piyasa 
koşulları içinde büyümeleri hedeflenmektedir. 

Başakşehir Temsilciliğimizin faaliyet 
bölgesinde ve koordinasyonunda eğitimler 
verecek olan İkitelli Uygulamalı Eğitim 
Merkezi, nitelikli bilgi ile bilim ve 
teknolojinin halkımız ile buluştuğu 
bir mekân olacaktır. 
Bu değişim 
sürecine tüm 
üyelerimizin 
katkı 
koymasını 
beklemekteyiz.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
olarak eğitimin akıllarda yer etmesi ve 
kalıcı olabilmesi için uygulamalı olarak 
yapılması gerekliliğine olan inancımızla, 
ikinci uygulamalı eğitim merkezimizi 
nitelikli ara teknik/teknik eleman 
ihtiyacının çok olduğu organize sanayi 
bölgelerinin merkezinde, İkitelli’de açıyoruz.

İkitelli Uygulamalı Eğitim 
Merkezimiz Faaliyete Başlıyor!

Emre Kıral
Makina Mühendisi

Şube Müdür Yardımcısı
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Makina Mühendisleri Odası Başakşehir İlçe Temsilciliği - Uygulamalı Eğitim Merkezi
İkitelli OSB Mah. Bedrettin Dalan Blv. No. 39

İpkas İş Merkezi - 1 Bodrum Kat No. 42 Başakşehir / İstanbul
Tel: 0212 671 06 63 • E-posta: semineristanbul@mmo.org.tr / basaksehir@mmo.org.tr

Değerli üyemiz,
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak eğitimin akıllarda yer etmesi ve kalıcı 

olabilmesi için uygulamalı olarak yapılması gerekliliğine olan inancımızla, ikinci uygulamalı 
eğitim merkezimizi nitelikli ara teknik/teknik eleman ihtiyacının çok olduğu organize sanayi 

bölgelerinin merkezinde, İkitelli’de açıyoruz. 

**KOSGEB üyesi firmalar katıldıkları eğitim ücretlerinin bir kısmını KOSGEB’den geri alabilirler. 
Geri ödeme için lütfen KOSGEB danışmanınızı arayınız.

Eğitim programımız aşağıdaki tabloda yer almaktadır, eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak ve 
eğitimlere kayıt yaptırmak için bize ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM PROGRAMI TARİH SÜRE
CNC Takım Tezgâhları 02 Haziran 2018 1 Gün
Teknik Resim 09 Haziran 2018 1 Gün
Pompalarda Enerji Verimliliği 22 Haziran 2018 1 Gün
Talaşlı İmalat Teknikleri 23 Haziran 2018 1 Gün
Basınçlı Kaplarda CE İşaretlemesi 29 Haziran 2018 1 Gün
Uygulamalı Pasif Yangın Durdurucular 30 Haziran 2018 1 Gün
Metroloji ve Kalibrasyon 06 Temmuz 2018 1 Gün
İş Güvenliği Çalışan Eğitimi 13 Temmuz 2018 1 Gün
Rulmanlar 14 Temmuz 2018 1 Gün
Temel Seviye Pnömatik Eğitimi  31 Temmuz 2018 1 Gün
Kalite Kontrol Ölçü Aletleri İletişime Geçiniz 
Döküm Modelleme İletişime Geçiniz 
3B Ölçüm Cihazı Ve Programı İletişime Geçiniz 
Redüktör Eğitimi İletişime Geçiniz 
Erp Kurumsal Kaynak Planlama İletişime Geçiniz 
Kaynak Eğitimleri İletişime Geçiniz 
İmalat Atölyelerinde/İşletmelerde ISG İletişime Geçiniz 
Makina ve İmalat Sanayiinde Standartlar İletişime Geçiniz 
Kesici Takımlar İletişime Geçiniz 
3D Printer Teknolojileri İletişime Geçiniz 
CNC Programlama İletişime Geçiniz 
İleri imalat Teknikleri İletişime Geçiniz 
CE Uygulamaları İletişime Geçiniz 
Plastik İmalat Teknolojisi İletişime Geçiniz 
Plastik Enjeksiyon Kalıpları İletişime Geçiniz 
Sac Şekillendirme İletişime Geçiniz 
Otomatik Kontrol ve PLC Uygulamaları İletişime Geçiniz 
Temel Hidrolik Devre Elemanları İletişime Geçiniz 
Geometrik Ölçme ve Toleranslandırma İletişime Geçiniz 
Makinalarda Etkin Yağlama İletişime Geçiniz
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İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen 
günlerde sosyalist ülkelerle 

birlikte “gelişmekte olan 
ülkelerin” en temel toplumsal 
amaçlarından biri olarak 
ortaya çıkan sanayileşmenin 
özellikle son yirmi yılda çok 
büyük ölçüde gündemden 
düştüğü gözlenmektedir. 

Türkiye ise, daha 
Cumhuriyet’in kurulduğu 
ilk günlerden başlayarak 
sanayileşmeyi önemli bir 
hedef olarak belirlemiş 
ve 1950’li yılların başlarına 
gelindiğinde hemen hemen 
tamamı devlet öncülüğünde 
olmak üzere kayda değer 
bir sanayileşme atılımı 
gerçekleştirmiştir. Savaş 
sonrası dönemde, yeni 
dönem için belirlenen küresel 
düzen paralelinde, bu yöndeki 
çabalar savaş sırasındaki 
özel sermaye birikiminin 
de katkısıyla sürmüş ve 
tarıma yönelik hafif sanayi 
gündeme gelmiştir. 1960’lı 

yılların başında merkezi 
planlamanın başlamasıyla 
ve yine küresel sisteme 
paralel olarak, “ithal ikamesi” 
sanayileşme modeline 
geçilmiştir. 1970’li yılların 
sonlarında artan kısa dönem 
istikrarsızlık ve daha önemlisi 
had safhaya varan dış kaynak 
kıtlığı nedeniyle sanayileşme 
çabaları tıkanmıştır. Türkiye, 
1980 yılı başlarından itibaren 
Dünya Bankası ve IMF 
desteğinde serbest piyasa 
ağırlıklı dışa açık politikaları 
esas alan neoliberal 
politikaları uygulayan 
ülkeler arasında yer almıştır. 
Bu süreç içinde ekonomi, 
hızlı, sürekli ve değişken 
oranlarda enflasyona ve 1989 
ortalarında serbestleştirilen 
sermaye hareketlerine bağlı 
olarak finansal krizler ve 
büyük çaplı döviz kuru ve faiz 
oranları dalgalanmalarının 
belirlediği kısa dönem 
gündem içine hapsolmuştur. 

SANAYİSİZLEŞİYORUZ!

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017 ÜZERİNE NOTLAR (2)

Mertkan Akay
MMO İstanbul Şube 

Yönetim Kurulu Üyesi

Bunun sonucunda da yatırım, 
büyüme, istihdam ve gelir 
dağılımı gibi orta ve uzun 
döneme yönelik hedefler 
yanında sanayileşme 
hedefinden de giderek 
uzaklaşılmıştır.

Erken Sanayisizleşme
Ekonomik büyüme ve 

kalkınma ilişkisi açısından 
bakıldığında, 1960’lardan 
bugüne kadar önce gelişmiş 
ekonomilerde gözlemlenen 
ve daha sonra, özellikle 1980 
sonrası dönemde farklı neden 
ve farklı koşullar/konjonktür 
altında “gelişmekte olan 
ekonomilere” de yayılan 
sanayisizleşme sürecinden 
bahsetmek mümkündür. 
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Dünya literatüründe, 
gelişmiş ve “gelişmekte olan 
ekonomilerin” sanayisizleşme 
süreçleri ile ilgili önemli bir 
yazın mevcuttur. Bu yazına 
göre, erken (premature) 
sanayisizleşme tanımı, 
özellikle 1980 sonrası 
dönemde “gelişmekte olan 
ekonomilerde” sanayisizleşme 
eğilimini ortaya koymak için 
kullanılmaktadır. Bu tarife 
göre, neredeyse tamamı 
Asya ülkelerinden oluşan 
istisnalar dışında, “gelişmekte 
olan ekonomiler” de 
sanayinin (istihdam/katma 
değer) payının azalmasını 
yansıtan kişi başı reel gelir 
seviyesi, aynı süreci yaşamış 
olan gelişmiş ekonomiler 
ile karşılaştırıldığında 
hayli düşüktür. Bu özellik 
nedeni ile bu süreç erken 
sanayisizleşme ifadesi ile 
yazında yerini almaktadır.

İhracata Dönük Sanayileşme
Bugünkü “küresel” 

sistemin, neoliberalizmin 
trasformasyonu bağlamında, 
belki de en çarpıcı özelliği, 
üretimin küreselleşmesi 

ve üretimin düşük ücretli 
ülkelere kaydırılmasıdır. 
Üretimin küreselleşmesi, 
büyük çoğunluğu emperyalist 
ülkeler kökenli çok uluslu 
şirketlerin muazzam 
şekilde genişlemesi ve 
küresel ölçekte her yöne 
ulaşabilme imtiyazlarında 
ifadesini bulur. Daha açık bir 
ifade ile dünya neredeyse 
tek bir pazara dönüşmüş, 
sermaye, en yüksek karı 
sağlayacak şekilde planlama 
yaparak, bir ürün en ucuz 
üretilebildiği yerde üretilip 
en pahalı satılabildiği yere 
aktarılmaktadır. Yoksul 
çevre ülkelere bırakılan tek 
alternatif, “ihracata dönük” 
sanayileşmedir.

Günümüzde Sanayileşme
Türkiye’nin 

sanayilesizleşmesi 
tartışmasına girmeden 
önce büyüme üzerine bir 
tespiti burada yapmakta 
fayda olduğuna inanıyorum. 
2002 yılında iktidara gelen 
AKP iktidarı, uluslararası 
konjonktür paralelinde, 
küresel bazda yüksek getiri 

arayan fonların Türkiye’ye 
girmesi ile yüksek büyüme 
oranları yakaladı. Genellikle 
üretime katkısı olmayan, 
yol, bina, köprü, havaalanı 
gibi alanlara yatırımları 
teşvik etti. Bu sayede nispi 
olarak işsizlik azaldı. Ülkeye 
giren bol miktarda yabancı 
fonların bankalar kanalı ile 
tüketicilere, kredi kartı, konut, 
araç, ihtiyaç vs. kredisi olarak 
dağıtılması iç talebi büyüttü. 
Hane halkları büyük ölçüde 
borçlandı. Bu ise refahın sanal 
olarak iyileşmesini sağladı. 
Ancak, özellikle 2002 sonrası 
döneme bakıldığında, bu 
dönemin büyüme politikasının 
ardında ucuz dövizin sunduğu 
spekülatif işlemlere dayalı 
dolar bazında hızlı bir 
büyüme yanılsaması olduğu 
görülecektir. İktisat yazınını 
spekülatif sermaye girişlerine 
dayalı bu tür istikrarsız ve 
sürdürülemez büyüme 
deneyimlerini, spekülatif-
itkili büyüme (speculative-
led growth) kavramıyla 
karşılamaktadır.

Son elli yıllık döneme 
sanayileşme stratejisi 
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açısından bakıldığında 
da 1980 ekonomi politika 
dönüşümü temel kırılma 
noktası olarak ön plana 
çıkmaktadır. Birbiriyle 
yakından ilişkili üç temel 
özellik 1980 sonrası dönemi 
önceki dönemden kalın 
çizgilerle ayırmaktadır.

Yansız Sanayileşme Modeli
Bunlardan birincisi, 1980 

öncesi döneme damgasını 
vuran korumacı ve ithal 
ikamesine dayalı içe dönük 
sanayileşme politikalarının 
yerini ekonominin dünya 
ekonomisiyle daha yakından 
ilişkilendirilmesini ve 
bütünleşmesini amaçlayan 
dışa dönük politikalara 
bırakmasıdır. Dış ticarette 
miktar kısıtlamaları kaldırılarak 
ve gümrük vergileri çok 
büyük ölçüde düşürülerek dış 
ticaret liberasyonu yolunda 
1980’li yıllarda önemli bir 
mesafe kat edildikten sonra 
Ağustos 1989’da sermaye 
hareketlerinin serbest 
bırakılması ve bu 
çerçevede 1980 
yılı başlarından 
başlayarak 
doğrudan yabancı 
sermaye akımları 
üzerindeki 

kısıtların kaldırılması bu 
amaca yönelik en önemli 
adımları oluşturmuştur. Bu 
sürecin bir diğer önemli 
özelliği, 1980 öncesi 
döneme damgasını vuran ve 
önceden belirlenmiş sektör 
öncelikleri doğrultusunda 
uygulanan seçici sanayileşme 
politikalarının yerini giderek 
sektörler ve özel, kamu ve 
yabancı yatırımcılar arasında 
fark gözetmeyen “yansız” 
sanayileşme politikalarına 
bırakmış olmasıdır.

Sermayenin Kontrolü
1980 sonrası dönemi önceki 

dönemden ayıran diğer temel 
özellik, devletin ekonomi 
alanındaki rolünde gözlenen 
belirgin değişikliktir. 1980 
öncesinde devlet, sanayi 
sektörünün gelişmesinde 
başat bir rol üstlenmiştir. 
Kamu yatırımları aracılığıyla 
tüketim, ara ve yatırım malı 
üreten sanayi dallarının 
tümünde doğrudan üretici 
olarak ön plana çıkan 
devlet, özellikle 1960’lı 
yılların başında merkezi 
planlama uygulamasının 
başlamasından sonra 
özel sektör yatırımlarının 

yönlendirilmesinde de çok 
önemli bir rol üstlenmiştir. 
1980 sonrasında ise, bu 
gelişmelerin tam aksine, 
devletin sanayileşme 
sürecini etkileyen belli başlı 
bütün araçlarının elden 
çıktığı ve devletin rolünün 
hızla azaltıldığı bir döneme 
girilmiştir. Fiyat kontrollerinin 
ve sübvansiyonların 
kaldırılması, dış ticarette ve 
iç ve dış finans piyasalarında 
sağlanan liberasyon, faiz 
oranları ve döviz kuru 
üzerindeki denetimin çok 
büyük ölçüde azaltılması, 
kamu yatırımlarının 
hızla düşmesi ve kamu 
işletmelerinin ve bankalarının 
özellikle 1990 sonrası 
dönemde özelleştirilmesi 
sürecinin hız kazanması, 
sanayi kuruluşlarının 
yabancılara satılması ve/
veya şirket evlilikleri sürecinin 
hızlanması ve bu yolla sanayi 
üretim ve yatırımlarında 
devletin yerini yerli ve yabancı 
özel sermayeye bırakması bu 
sürecin en temel halkalarını 
oluşturmuştur.

Dış Unsurların Etkisi
1980 sonrası dönemin 

bir diğer temel özelliği, 
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sanayileşmeye ilişkin 
temel yaklaşımların ve 
politikaların oluşturulmasında 
dış dinamiklerin ön plana 
çıkmasıdır. Özellikle tam 
üyelik başvurusunun 
yapılmasından sonra AB ile 
ekonomik ilişkiler 
belirgin bir biçimde 
yoğunlaşmış olsa 
da 1980 sonrası 
dönemde bu 
konudaki belirleyici 
dış etkiler ağırlıkla 
Bretton Woods 
Kuruluşlarından 
kaynaklanmıştır. 
1980 sonrası 
dönemde uygulanan 
neoliberal politikalar 
sanayileşme süreci 
için de bütünüyle 
çok farklı bir 
ortamın oluşmasına 
yol açmıştır. 
Böylece, başta 
Dünya Bankasıyla 
imzalanan ve 1980’li 
yılların ilk yarısında 
uygulanan 
yapısal uyum 

anlaşmaları aracılığıyla 
olmak üzere Bretton Woods 
Kuruluşlarının bu süreç 
üzerindeki etkisinin hemen 
her alanda hissedildiği bir 
döneme girilmiştir. Bu süreç 
içinde ekonominin dünya 

ekonomisiyle bütünleşme 
amacının bir parçası 
olarak, başta sermaye 
piyasası ve finans 
piyasaları olmak üzere 
çeşitli alanlarda serbest 
piyasa kurumlarının 
oluşturularak işlerlik 
kazandığı gözlenmiştir.

Yukarıda açıklanan 
üç temel özellik, 
1980 sonrası sanayi 
politikalarını daha 
önceki dönemden açık 
biçimde ayırmaktadır. 
Bu bağlamda, 1980 
yılı Türkiye sanayi 
politikalarında bir kırılma 
noktasını işaret eder. 
Bu sürecin sonucu 
olarak, 1960’lardan 
itibaren sanayinin 
üretim ve istihdam 
içindeki payının artması 

yönündeki eğilim 1990’lı 
yılların ortalarında duraksamış 
ve 2000’li yılların başından 
itibaren de tersine dönmüştür.
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33. Dönem Üye İlişkileri Birimi 
çalışmalarımıza; bir önceki dönemden 

elde ettiğimiz kazanımlarımızı, geliştirdiğimiz 
araçlarımız ve üzerine koyabileceğimiz yeni 
çalışmalar ile nasıl daha fazla büyütebilir ve 
üyemiz için daha etkin ve katılımcı bir çalışma 
şeklini nasıl oluşturabiliriz sorularını tartışarak 
başladık. Şube sekreterimiz İbrahim M. 
Tataroğlu, Şube Yönetim Kurulundan Aydan 
Adanır, E. Alkım Erdönmez, Şube 
Müdürümüz Hasan Özger, Üye 
İlişkileri Birim Sorumlusu Ebru 
Elif Şirin ve Üye ilişkileri 
Biriminde görev alan 
arkadaşlarımız; Aysel 
Şahin, Dilan Sural, 
Emine Çakır, Emine 
Yıldızkan, Eren Deniz, 
Eylem Altun, Günay 
Kahraman, Handan 
Çakmak, Kenan Karadaş, 
Hüseyin Kaymaz, 
Mehtap Öncel, Özlem 
Öztürk, Tuba Güler, 
Yunus Küçükkelepçe 
ile birlikte oluşturulan Üye 
İlişkileri Birimi Çalışma grubu olarak bu 
tartışmaları yeni bir çalışma modeline 
dönüştürdük.

3 Bin Üyemizi Ziyaret Ettik
Çalışma gurubumuz yaptığı bir dizi toplantı 

ve çalışmalar sonucunda üye yaklaşımımızı, 
Şubemizin kaynakları, personel yapısı, 
temsilcilik konumları ve üyelerimizin 
ihtiyaçları gibi önemli konu başlıkları 
temelinde birçok açıdan değerlendirdi. 
Bildiğiniz üzere 32. Dönemde yapılan 
dijitalleşme çalışmaları ile birlikte birçok 
iletişim aracını hayata geçirdik. Makina 

Mobil, Makina Portal, Makina Fabrika, Online 
Proje Denetimi gibi araçlarımızın yanı sıra 
Anadolu Yakası Eğitim Merkezi, Avrupa 
Yakası Eğitim Merkezi ve Uygulamalı Eğitim 
Merkezlerimiz ile birlikte; üyemiz ile olan 
etkileşimimizin veriye dönüşmesi, bu veriler 
ile ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
adına faydalı çalışmalar yapmak düşüncesi 
ile çalışmalarımıza yön verdik. 32. Dönem 

de 3.000 den fazla iş yerinde 
üyelerimizi ziyaret ederek 

ihtiyaç analizi oluşturduk.  
33. Dönem çalışmalarında 

bu veriler ve edindiğimiz 
deneyimlerden oldukça 
yararlandık.

Yeni dönemde 
de mesleğimizin 
gelişiminin 
meslektaşlarımızın 

birbiri ile olan 
iletişimi sayesinde 

ivmeleneceğini bilerek 
çalışmalarımızın merkezine 

meslektaş bilgi paylaşımı ve 
dayanışmasını aldık. Bu düşünce 

ile “Gelişim ve Tanışma Atölyesi Makina 
120 Dakika (makina120dk)” çalışmamızı 
şekillendirdik.

Nedir Bu Makina120dk?
Mesleğin ve meslektaşların çalışma 

hayatlarında ihtiyaçları olacak teknik 
konuların yanı sıra sosyal konularda, kendi 
ilgi alanındaki meslektaşları ile tanışması ve 
bilgi alış verişinde bulunmasını sağlamak 
amacıyla planladığımız etkinliklerdir. Bu 
çalışmayı Kartal, Ümraniye, Kadıköy, Şişli, 
Bakırköy ve Beylikdüzü Temsilciliklerinde 
yaptığımız etkinliklerle yürütüyoruz.

Bilim nesillere yayılmış bir ekip çalışmasıdır. 
Meşalelin, öğretmenden öğrenciye ve ondan da 
öğretmene geçmesi ile gelişir. Antik çağlardan 
gelip yıldızlara uzanan bir ortak akıldır. 
Paylaştıkça, anlattıkça gelişir geliştirir. Şimdi 
makina120dk ile gelişme ve tanışma zamanı.

"Bilgi Paylaştıkça Çoğalır"
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Özgür Aksu
Makina Mühendisi
Şube Müdür Yrd.



Her ay yayınlanacak programları, 
konusunda uzmanlaşmış meslektaşlarımızla 
planlıyoruz. Etkinlik planlarımız, 
temsilciliklerimizin kendi bölgelerindeki 
ihtiyaçları belirlemesiyle ortaya çıkıyor. 

Program oluştururken temsilciliklerin 
gözettiği bazı kriterler mevcut. Bunlar; her ay 
temsilciliklerde oluşan programlarda;

• Etkinliklerin; Makina Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, 
Mekatronik Mühendisliği ve İşletme 
Mühendisliğini kapsayan en az bir konunun 
bulunması,

• Bölgesindeki üniversite ve öğrencileri ile 
en az iki etkinlik yapması,

• Emekli üye, çalışan üye, kadın üye, öğrenci 
üye gibi her başlıktaki üyeye hitap eden 
etkinlik yapılması,

• Mühendislik dışı etkinlik yapması, gibi 
noktaları önemseyerek programlarını 
oluşturuyorlar.

Aynı zamanda üyelerimizden gelen 
talepleri de değerlendirerek programlarımıza 
katıyoruz.

Etkinliklerimiz yuvarlak masa şeklinde 
oturduğumuz, 120 dakika süren ve anlatan 
dinleyenden ziyade bilgiyi paylaşılan 
ve tartışılan ortamın oluşturulduğu 
atölyelerimizde gerçekleştiriliyor. Etkinlik 
programlarını, makina mobil, size gelen 
mailler, MMO Sosyal Medya hesapları ve 
http://makina120dk.com sitemizden takip 

edebilir önerilerde bulunabilir ve kayıt 
yaptırabilirsiniz.

Mentörlük projesine devam... 
Bizi bu dönem en çok heyecanlandıran 

projelerden birisi olan 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 sağlıyoruz.

Üniversite eğitimini tamamladığımız ve 
“hayata atılmak” olarak nitelendirilen zaman 
dilimine girdiğimiz dönemlerde gerek sosyal 
hayatta gerekse iş hayatında karşılaştığımız 
zorlukların ve kafa karışıklıklarının aşılması 
adına önemli bir katkı sunduğumuzu 
düşündüğümüz bu proje ile genç 
meslektaşlarımıza karşı karşıya kalacakları 
yol ayrımlarında ve karar verme süreçlerinde 
destek olmayı amaçlıyoruz. Mentörlük Projesi 
kapsamında, 1 mentör üyemizle 6-7 yeni 
mezun ve/veya öğrenci üyemizin eşleşeceği 
görüşmeler Oda tarafından planlanıyor. 
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Seabin: Okyanusların Güvenle Temizlenmesi
Seabin, okyanusları temizlemek isteyen iki sörfçü Andrew 

Turton ve Pete Ceglinski tarafından icat edildi. Seabin, plastik, 
deterjan ve yağ toplayarak temiz suların filtrelenmesini sağlar. 

Seabin yüzen herhangi bir kirleticiyi yakalayan bir yakalama 
torbası içeren bir kutu olarak düşünülebilir. Dalgıç pompa 

silindirin içinden su emer ve temizlendikten sonra tekrar dışarı 
bırakır. Cihazın sadece ayda bir kez boşaltılması yeterlidir. 
Seabin, dünya çapında su kirliliği üzerinden büyük bir etki 

yaratabilir.

B-Dorid: Daha Parlak Bir Geleceğe Doğru
B-Dorid; organik muadilleri kadar etkili bir şekilde bitkileri 

tozlandırabilen robot arıların yaratılması çabasıdır. B-Dorid’in 
misyonu, robotik arılar için düşük besinli ve yüksek düzeyde 
tozlaşma görevlerinin verilmesiyle, doğal arı popülasyonunun 
artırılmasına yardımcı olmaktadır. Varşova Üniversitesi’nde 
araştırmacılar tarafından oluşturulan B-Dorid, bitkileri etkili bir 
şekilde tanımlama ve polenleme yeteneğine sahip özerk ve 
yarı otonom robot sürülerinden oluşuyor.

AirCarbon: Gelecek İçin Sürdürülebilir Bir Plastik
AirCarbon, Newlight Technologies tarafından geliştirildi ve 

sürdürülebilir yenilikçiliği ile çok ödül kazandı. Havaya salınan 
karbon emisyonları, aslında pek çok şekilde kullanılabilir. 

AirCarbon, doğrulanmış karbon-negatif bir materyaldir, 
yani üretimin ve kullanımının her adımı tamamen yeşil ve 

sürdürülebilirdir. Diğer plastikler gibi yağdan yapılmadığı için 
sentetik materyallere karşı uygun maliyetli bir alternatiftir. 

Dünyayı Değiştirebilecek 
Sürdürülebilir Yenilikler…

Hayatta kalmak için dünyayı değiştirmeli. İşte gezegeni kurtarabilecek 
en ilginç sürdürülebilir yeniliklerden bazılarını sizler için derledik…



Demetra: Gıda Atıklarını Organik Olarak Azaltmak
İtalya’daki bir Start-Up projesi olan Green Code tarafından 

geliştirilen Demetra, gıda muhafazası için tamamen doğal 
bir üründür. Yüzde 100 bitki özünden elde edilir ve gıdaların 
raf ömrünü uzatabilir. Demetra sayesinde özellikle gıdaların 
transfer aşamasında çok fazla enerji tasarrufu sağlamak 
mümkün çünkü Demetra, sebze taşımacılığında soğutma 
ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ürünün kendisi de taze olarak 
kalabildiğinden süpermarketler, tezgahlarındaki sebze ve 
meyvelerin ömrünü uzatabilirler.

SCafe: Kahveden Geri Dönüştürülmüş Kumaş
SCafe; kahve tortularını geleneksel doğal liflerden 

daha verimli ve daha hızlı üretebilen giyilebilir tekstillere 
dönüştürme yöntemidir. Bu yolla üretilen patentli iplik, 
pamuktan yüzde 200 daha hızlı kurur ve düşük sıcaklık 

ve az enerji ile üretilebilir. Buna ek olarak iplik eşsiz mikro 
gözenekleri sayesinde doğal olarak kokuları emer ve UV 

ışınlarını yansıtır.

Desso Airmaster: Havayı Temizleyen Halı
İç hava kalitesinin sağlık ve verimlilik üzerindeki pozitif 

etkileri herkes tarafından biliniyor. Desso Airmaster; ev, ofis 
veya okullardaki havayı temizleyebilen yenilikçi bir halı 
markasıdır. Desso Airmaster, iç mekân havasını temiz ve ferah 
bırakarak toz ve diğer kirletici maddeleri yakalayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Çalışmak için enerji tüketmediği için Desso halı 
kaplamaları, iç hava kalitesinin korunması için oldukça verimli 
bir alternatiftir. 
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Yeşil Bina Girişimi: Bina Evleri ve Emisyonların Azaltılması
The Green Building Initiative (GBI-Yeşil Bina Girişimi) 
sürdürülebilir, verimli binalar yaratmak için kurulmuş 

uluslararası bir girişimdir. Ticari binaların çevre dostu inşa 
edilebilmeleri için bir sertifika programı sunuyorlar.
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Ölümünün 55. 
Yılında Sevgi ve 
Özlemle Anıyoruz

Davet
Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benziyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu dâvet bizim....

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine,
bu hasret bizim...

Nazım Hikmet Ran


