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Ekim Ayında Eğitim 
Programlarımıza 
796 Kişi Katıldı

Suat Sezai Gürü 
Eğitim Merkezi 

Asansör Sektörüne 
Yeni ve Güncel 

İmkanlar Sunuyor!

Makina Mobil'den doğrulama kodunu okutunuz.

Örgütlü Bir Mühendis Topluluğu

Geleceğini
Değiştirebilir

 mi?

Kentimizin, Ülkemizin ve Dünyamizin



ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN OLARAK 
YAPTIĞIMIZ EĞİTİM, SEMİNER VE DİĞER 
ÇALIŞMALAR, MESLEKTAŞLARIMIZDAN VE 
SEKTÖRDEN OLUMLU TEPKİLER ALIYOR

Battal KILIÇ
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım,
Neredeyse iki yıllık süre zarfında, Şubemiz 

adına yaptığımız çalışmaların sonuçlarını 
almaya başladık. Meslektaşlarımıza yönelik 
düzenlediğimiz eğitimlerimizi hem nitelik hem 
de nicelik bakımından artırmayı başardık. Üye 
ve öğrenci üyelerimizin mesleki gelişimlerine 
katkıda bulunmak için yaptığımız çalışmalar 
ve hem bireysel bağların kuvvetlenmesi hem 
de mesleki tecrübelerin paylaşılabilmesi 
için düzenlediğimiz sosyal etkinliklerle de 
insan ilişkilerindeki kaliteyi artırmaya uğraştık. 
Meslektaşlarımız ve üyelerimiz için çağın 
gereklerine uygun şekilde düzenlediğimiz 
eğitim, seminer ve etkinliklerin yanı sıra, kamu 
yararına yaptığımız teknik çalışmalar ile de 
Odamızın hizmetlerini artırmayı, paylaşımcı 
ve toplumu geliştirici bir misyon edinmeyi 
hedefledik. Odamızın kuruluş ilkelerine sadık 
kalarak aldığımız bu yolda, mesleğimiz, 
toplumumuz ve sanayimiz için attığımız tüm 
adımları, bir sonraki dönemde de sürdürmek 
ve bu başarının olumlu tüm getirilerini sizlerle 
paylaşmaya devam etmek isteriz.

Değerli Meslektaşlarım,
İki yıla yakın bir süreçte attığımız adımların 

meyvelerini toplamaya başladık. Başta 
uygulamalı ve teorik eğitim merkezlerimizin 
faaliyetleri olmak üzere, yaptığımız tüm işlerde 
meslektaşlarımızdan ve sektörden olumlu 
tepkiler alıyoruz. Bunun son örneğini, Suat 
Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezimizin 
faaliyetlerine, sektörden gelen olumlu 
tepkilerle görmüş bulunmaktayız. Tüm eğitim 
faaliyetlerimizi meslektaşlarımızın en temel 
hakkı olan bilimsel ve teknik eğitim ihtiyacını 
karşılamaya yönelik olarak yapıyor ve ülkemizde 
uzunca bir süredir var olan bu büyük sorunu 
ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Suat Sezai 
Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezimizin yanı sıra, 
Avrupa ve Anadolu Yakası Eğitim Merkezlerimiz 
ile de teorik eğitim boşluğunu doldurmak 
hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Eğitime ve çağı yakalamaya yönelik 
faaliyetlerimizin bir yansıması olan ve 
her ay Makina Bülten’de yer alan teknik 
makalelerimiz ve mühendislik alanında 
yaşanan gelişmeleri derlediğimiz çevirilerimizle 
de meslektaşlarımızın ufkunu açmaya 
yönelik girişimlerde bulunuyoruz. Umarız bu 
çabalarımızı takip ediyor ve Makina Bülten’de 
her ay yayınlanan makalelerimizin faydalarını 
görüyorsunuzdur. 

Biliyorsunuz ki, iki ay kadar bir süredir 
meslektaşlarımızı onurlandırmak ve 
üyelerimize, mühendislik mesleğine verdikleri 
emeklerden dolayı teşekkür etmek için 
“Meslekte Onur Yılı Etkinlikleri” düzenliyoruz. 
Mesleğinde 5, 10, 15 ve 20. yılını doldurmuş 
olan tüm üyelerimizi onurlandırmak için 
gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimizi 20 Ekim 
Cuma günü sonlandırdık. Mesleğinde 25, 40, 
50 ve 60. yılını dolduran meslektaşlarımız 
için düzenleyeceğimiz Oda Geleneksel 
Plaket Gecesi’ni ise 3 Kasım’da yapacağız. 
Ayrıca Şubemiz yürütücülüğünde 17-18 
Kasım’da düzenlenecek olan XI. Endüstri 
ve İşletme Mühendisliği Kurultayı’nda 
bilimin ve teknolojinin endüstri ve işletme 
mühendisliğinin uygulama alanlarına 
yansımasını görmek amacıyla bir araya 
geleceğiz.

Cümlelerimi bitirmeden önce, 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Dayanışma Günü’nde tüm kadın arkadaşlarımızı 
hayatlarına, meslek alanlarına ve özgürlüklerine 
sahip çıktığı için kutluyor, haklı mücadelelerinin 
her zaman yanında olduğumuzu belirtmek 
istiyorum.

Meslektaşlarımız, toplumumuz ve ülkemiz 
için yaptığımız çalışmaları taçlandırmak ve yeni 
dönemde de birlikte üretip birlikte yönetmeye 
devam etmek için, 13 – 14 Ocak 2018 
tarihlerinde yapılacak olan Şube Genel Kurulu 
ve Seçimlerine katılımınızı bekliyoruz.

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
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ISO 50001 Enerji̇ Yöneti̇m 
Si̇stemi̇ni̇n Yararları
• Maliyetlerde azalma
• Firma itibarında artış
• Yasal gereklere uyum 
sağlar
• Uluslararası şartlara uyum 
sağlar
• İyileştirilmiş ve daha 
güvenli çalışma ortamı 
• Enerji verimliliği ile ilgili 
farkındalığın artması
• Üst yönetimin katılımı
• Tüm çalışanların katılımı 
• Teknolojik yeniliklerin 

takip edilmesi
• İyileşmiş işletme 
verimliliği 
• İyileşmiş bakım 
uygulamaları

İçeri̇k:̇
• Küresel ısınma
• İklim değişikliği
• İklim değişikliği ve Türkiye
• Enerji yönetim sistemi
• Enerji yönetim sisteminin 
yararları
• ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi

- Genel şartlar
- Yönetim sorumluluğu 
- Enerji politikası
- Enerji planlaması
- Uygulama ve işletim
- Kontrol etme
- Yönetimin gözden 

geçirmesi
• Sertifikasyon süreci

Eği̇tmen: Ali Özgenç
Tari̇h: 25-26.11.2017
Saat: 10:00-18:00
Yer: Avrupa Yakası Eğitim 
Merkezi / Bakırköy

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 
üyelerinin gelişen teknolojilerle ilgili bilgi 

açıklarını kapatmak amacıyla kamusal alanda 
yetkilendirmelerde bulunduğu kurs, eğitim 
ve seminer programlarına tüm hızıyla devam 
ediyor.

25-26 Kasım Avrupa Yakası 
Eğitim Merkezi / Bakırköy’de 
gerçekleştirilecek olan ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi semineri ile 
katılımcılar çalıştıkları kuruluşların 
enerji yönetimi araçlarını, hedeflerini ve 
programlarını saptayabilecekler.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir? 
ISO 50001 enerji yönetimi sistemi, enerji 

performansınızın ve verimliliğinizin artırılması 
için gerekli sistemleri ve süreçleri kurmanıza 
yardımcı olur. ISO 50001, uluslararası 
standartların ve uygulamaların üzerine 
yapılandırılan en yeni ve en iyi uygulamaları 

temsil eder. ISO 50001 kuruluşunuzun enerji 
politikasını geliştirmesine ve uygulamasına 
yardımcı olur, enerji tüketimindeki önemli 
alanları belirleyerek maliyetlerinizi azaltmanızı 
sağlar. Ayrıca enerji yönetimi araçlarını, 
hedeflerini ve programlarını saptar. 

Uygulama Alanları Nerelerdir?
ISO 50001 standardı, sanayi 

tesisleri, ticari, kurumsal ve kamu 
tesisleri için bir çerçeve oluştururken, 
kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim 
uygulamalarına teşvik eder ve iyi enerji 
yönetimi davranışlarını pekiştirir. Bu 

standart, enerji gelişimi raporlaması, dokumante 
edilmesi, ölçülmesi, kıyaslaması ve sera gazı 
(GHG) indiriminin yansıtılması konularında 
klavuzluk sunar. Ayrıca ISO 50001 tesislerin yeni 
verimli enerji teknolojilerinin uygulanmasını, 
önceliklendirilmesini ve değerlendirilmesini 
sağlar.
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ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Eğitimi 25 Kasım’da Başlıyor! 
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Avrupa Yakası Eğitim Merkezi’nde
Ekim Ayını ‘Tesisat’ Konusuna Ayırdık

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Avrupa Yakası Eğitim 
Merkezi / Bakırköy meslek içi eğitim, söyleşi ve seminer 

etkinliklerini hız kesmeden üyeleriyle buluşturmaya devam ediyor. 
Her ayı sektörlere bağlı bir ay olarak planlayan Eğitim Merkezi’nde 
Ekim ayı ‘’Tesisat’’ ayı olarak belirlenerek bu kapsamda söyleşi ve 
programlar gerçekleştirildi. Üye ve meslektaşların yoğun katılım 
sağladığı eğitimlerle meslektaşların tesisat konusunda eksiklikleri 
giderildi ve belgelendirme işlemleri gerçekleştirildi. 2 Ekim’de 
Mekanik Sistemlerde Pompa Seçimi ve Akıllı Pompa Teknolojisi, 9 
Ekim’de Tesisat Tekniğinin Temelleri, 30 Ekim de ise Isıtma Sistemleri 
Standartları ve Periyodik Kontroller konulu söyleşi programları yapıldı.

Online Proje Denetiminde Kredi 
Kartı İle Ödeme Dönemi Başladı

Beylikdüzü Belediyesi ile TMMOB
Öğrenci Yurdu Projesi İçin Görüştük

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi’nin SMM Üyeleri için 

geliştirdiği Online Proje Denetimi’nde 
kredi kartı ile ödeme dönemi başladı. SMM 
Üyelerinin; Mekanik Tesisat ve Araç Proje 

Mesleki denetimlerini portal üzerinden 
gerçekleştirebileceği uygulama ile; 
proje mesleki denetimi için harcanan 
zaman ce kağıt israfı azalacak, proje 
hatalarında kolay düzeltmeler ve 
hızlı onaylar sağlanabilecek. Mayıs 
ayı itibariyle uygulamaya konulan 
Online Proje Denetimi ile üyeler, 

kendilerine tanımlanan sayfaya 
kullanıcı adı ve şifresi ile giriş 
yapabilir, projelerini 
dijital platformlar 
üzerinden 
(Wetransfer, 
Dropbox) yollayabilir 
ve onay süreci ile tamamlandığında kredi 
kartı ödeme yapabilirler. SMM üyeleri portala 
dair soru ve sorunları için portalın kullanımını 
anlatan tanıtım videosundan yararlanabilir 
ya da portaldaki "mesaj bırakın" butonuyla 
Oda’ya ulaşabilirler.

Beylikdüzü Belediyesi ile İstanbul’da yapılması planlanan 
TMMOB Öğrenci Yurdu Projesi için görüşme ve 

değerlendirmelerin yapıldığı toplantı 16 Ekim tarihinde 
Beylikdüzü Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB 
Eski Başkanı Mehmet Soğancı, İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemal Gökçe, MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Battal Kılıç, MMO İstanbul Şube 26. ve 27. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfik Peker, MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu, Beylikdüzü Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç ve Beylikdüzü Temsilcilik 
Yürütme Kurulu üyesi Sultan Arslan katıldı. Öğrenci yurtları 
ile ilgili genel ve teknik değerlendirmelerin yapıldığı 
toplantının önümüzdeki dönemde tekrarlanacağı bildirildi.
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Ekim Ayında Eğitim Programlarımıza
796 Kişi Katıldı

Neden Meslek Odamızdan
Eğitim Almalısınız?

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi, 

meslektaşlarının bilgi 
birikimlerini arttırmak ve 
meslektaşlarının kamusal 
alanda yetkilendirilmesini 
sağlamak için 
gerçekleştirdiği eğitim 

programlarına hız 

kesmeden devam ediyor. 
Ekim ayı boyunca toplamda 
796 kişiye eğitim veren 
Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi, uygulamalı 
ve teorik eğitim seferberliğini 
Kasım ayında da sürdürmeye 
devam edecek.

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 
Eğitim Birimi’nden Okan 

Argaç, meslektaşlarının 
eğitim programlarını 
Makina Mobil 

üzerinden kolaylıkla 
takip edebileceğinin 

altını çizerek şöyle konuştu; 
‘’Meslek içi eğitim, seminer 
ve temel bilirkişilik eğitim 
programlarımız ile Ekim 
ayında 796 üyemizle 
bir araya geldik. Avrupa 
Yakası Eğitim Merkezi, 
Anadolu Yakası Eğitim 
Merkezi, Suat Sezai Gürü 
Uygulamalı Eğitim Merkezi 
ve Şube binamızda 
gerçekleştirdiğimiz 
eğitimlerimiz Kasım ayında 
da hız kesmeden devam 

edecek. 
Ayrıca 
önümüzdeki 
dönemde 
İkitelli 
bölgesinde 
yeni bir 
uygulamalı 
eğitim 
merkezinin 
açılışı ile imalat sektörüne 
yönelik uygulamalı 
eğitimler gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. Meslek içi eğitim 
ve uygulamalı eğitimleri 
Makina Mobil uygulamamız 
üzerinden takip edebilirsiniz. 
Önümüzdeki dönemde 
eğitim merkezlerimizde 
meslek içi eğitimler, 
uygulamalı eğitimler, 
seminer, sertifika 
programları, temel bilirkişilik 
eğitimleri ve bilgisayar 
kursları ile üyelerimizin 
taleplerini karşılayacak, 
mesleki olarak kendilerini 
geliştirebilecekleri yeni 
eğitimlerle hizmet vermeye 
devam edeceğiz’ dedi. 

-  Odamız alanında uzman ve deneyimli 
eğitim kadrosuna sahiptir. 
- 1 uygulamalı olmak üzere toplamda 
4 eğitim merkezi ve 8 temsilciğimiz ile 
her bölgedeki meslektaşımıza kolay 
ulaşabiliyoruz. 
- Vermiş olduğumuz eğitimlerle kamusal 
alanda yetkilendirmelerde bulunuyoruz. 
- Meslek içi eğitimlerimiz ile ilgili sektörlerde 
yetkilendirmelerde bulunuyoruz.
- Meslek alanları ile ilgili konularda her 
kademede sanayinin gereksinimi olan 
teknik personeli belgelendiriyoruz.
- Eğitimlerimizi sadece teorik olarak değil, 
uygulamalı olarak da gerçekleştiriyoruz.

Okan Argaç



TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi, 24 
Ekim 2017 tarihinde 
İstanbul’daki tüm ilçe 
belediyelerinin mühendis 
çalışanlarına Asansör Avan 
Proje Hazırlama eğitimi 
gerçekleştirdi.
MMO Ana Yönetmelik ve 
Yönetmelikleri, Mühendislik 
Etiği, Asansör Hakkında 
Genel Bilgiler, Asansör 
Tanımı, Başlıca Asansör 
Elemanlarının Tanıtımı, 
Asansörler ile İlgili 
Standartların Tanıtılması, 
Asansör Trafik Hesapları, 
Asansör Kuyusu, Kuyu 
Yerleşim Çizimleri ve Çizim 

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi, 27 Eylül 
2017 tarihinde İstanbul’daki 
tüm ilçe belediyelerinin 
çalışanlarına asansör 
yönetmeliği ile ilgili eğitim 
gerçekleştirdi.

MMO İstanbul Şube 
Asansör Birimi tarafından 
gerçekleştiren eğitimin 
sunumunu Asansör 
Birim Sorumlusu Serdar 
Turan yaptı. Katılım 
sağlayan teknik personele 
asansörlerle alakalı imar 

Asansör Avan Proje Hazırlama Eğitimi

Asansör Yönetmeliği Eğitimi
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Beledi̇yelerde Çalışan Mühendi̇slere
Asansör Yönetmeli̇ği̇ ve Asansör Avan Proje 

Hazırlama Eği̇ti̇mleri Gerçekleştirdik

ve yönetmeliklerdeki 
değişiklikler ve yeni gelen 
uygulamalar hakkında 
bilgilendirme yapıldı. 1 Eylül 
2017 tarihinde yürürlüğe 
giren TS EN 81-20 ile 81-1+A3 
asansör standardı arasındaki 
değişikliklerin derinlemesine 
anlatıldığı eğitim, teknik 
personelin soru ve cevapları 
ile devam etti.

Son olarak Haziran 
2017’de Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
Asansörlerin Tasarımına 
İlişkin Usul ve Esaslara Dair 
Tebliğ ile Asansör Avan ve 
Uygulama Projeleri hakkında 
sunum gerçekleştirilerek 
eğitim sonlandırıldı.

Kuralları, Kuyu Planı, Kuyu 
Kesitleri, Halat Delik Planı, 
Kuyu Dibi Yerleşim Planı, 
Makina Dairesi, Gerekli 
Hesaplar ( Kuvvet ve Motor 
Gücü Hesapları ) ve Asansör 
Kuyusu ve Makina Dairesinin 

Genel Fiziki Özelliklerinden 
oluşan konu başlıkları 
ile düzenlenen eğitimin 
sunumunu Prof. Dr. İsmail 
Gerdemeli gerçekleştirdi. 
Eğitim sonunda katılımcılara 
belgeleri verildi.



Kadın Mühendis Olmak?
‘Dünyanın Bütün Kadın Mühendisleri 

Gelin Birleşelim’

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Uluslararası Mücadele günü 
yaklaşırken bu sayımızda sizler için mühendis gözünden deneyimlerle 

‘’Kadın Mühendis Olmak’’ konusunu inceledik.

Kimi zaman bir masa başında proje 
çiziminde, kimi zaman ise şantiyede çalışan 

kadın mühendisler; tüm meslektaşlarını 
TMMOB ve ona bağlı Oda’ların çalışma 
komisyonlarında, danışma kurullarında ve 
yönetim kurullarında mutlaka yer almaya 
davet ediyor ve kadınlar ‘’Yönetimler biz 
yokken 1 eksikler’’ diyor. 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddet ve Uluslararası Mücadele 
günü yaklaşırken Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube’de yöneticilik ve teknik 
görevlerde bulunan kadınlar ile ‘’Kadın 
Mühendis Olmak’’ konusunu konuştuk.

Ezgi Kılıç (Makina Mühendisi)
"Bilinçlenmeli ve Örgütlenmeliyiz"

Mevcut düzenin bakış açısında kadın 
üretmeyen/üretime yardımcı olan daha 
doğrusu tüketen konumdadır. Toplumun 
güçlü ataerkil yapısı, geçmişten günümüze 
kadınların aleyhine düzenlenen politikalarla 
daha da güçlenerek akıl almaz boyutlara 
ulaşmıştır. Bu noktadan hareketle bir kadın 
olarak mühendis olmanın nasıl olduğuna 
gelecek olursak, elbette ki ülke sorunlarından 
bağımsız olmadığını söyleyebiliriz. Bizler, bir 
yandan kadın kimliğiyle hayata tutunmaya 

çalışırken, diğer yandan 
çalışma yaşamında “erkek 

işi” olarak nitelendirilen 
mühendislik mesleğini 

icra etmeye çalışıyoruz. 
Önyargılarla atıldığımız 

iş hayatında sürekli 
olarak yaptığımız işin 
sadece analitik zeka, 

teknik beceri ve bilgiye 
dayandığını, kas 
gücü gerekmediğini 

kanıtlamak için 2 kat performans sergilemek 
durumunda kalıyoruz. Örnekleyecek olursak; 
iş ilanlarında özellikle erkek mühendislerin 
aranması, genelde kadın olduğumuz için satış 
bölümlerine yönlendirilmemiz, şantiyelerde 
tercih edilmememiz, bu mesleği icra etmeye 
çalıştığımız her anda beceremeyeceğimizi 
ima eden, küçümseyen yöneticiler, evrak 
mühendisliği yaptırmaya çalışanlar vb. 
Meslek hayatımın bir bölümünde şantiye 
şefliğini deneyimlemiş bir kadın mühendis 
olarak, karşılaştığım birçok söylem ve eyleme 
rağmen (kız başına bu çamurun içinde ne işin 
var, git ofiste çalış, vb) etrafımdaki birçok kişiyi 
kadınların da bu işi yapabileceğine inandırma 
fırsatı buldum. Bizler hayatımızın her alanında 
bize dayatılan bu yaşam biçimine karşı 
daha fazla bilinçlenmeli, örgütlenmeli, ve 
tıpkı “MİRABEL KARDEŞLER” gibi mücadele 
etmeliyiz. 

Tuba Güler (Makina 
Mühendisi) 
"Bireysel Değil, Hep 
Birlikte Hareket 
Etmeliyiz"
Erkek egemenliğinin 
hakim olduğu 
dünyamızda söz konusu 
mühendislik olunca 
sorun katlanarak büyüyor. 
Kadın mühendisler diğer 
profesyonel alanlardaki kadınlarla 
ortak sorunlara sahip olmakla 
beraber bazı farklı sorunlara ve 
deneyimlere sahiptirler. Ataerkil sistem 
tarafından tanımlanan roller nedeniyle 
kadın mühendisler için çeşitli çelişkiler 
ortaya çıkmaktadır. Bu alana ilk girdiğimizde 

7

Ezgi Kılıç

Tuba Güler
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şok yaşarız, ardından ayrılma kararı alırız, 
bir şekilde bu çelişkilerle başa çıkmak için 
çözümler üretiriz ve sistemi içselleştirerek 
sektörde yer almaya çalışırız. Bir kısmımız 
hizmet sektörünü ya da kamuyu tercih ederek 
ataerkil yapının etkilerinin daha az hissedildiği 
alanlarda yer alırken, bir kısmımızsa tam da 
erkek egemenliğinin merkezinde yer almayı 
tercih eder. Üniversite yıllarımda ve dört yıllık 
kısa meslek hayatımda bahsettiğim çelişkilerin 
tamamından ben de geçtim. Önceleri bu 
sorunu sadece benim yaşadığımı düşünüp, 
sorunun ortak olduğunu gözden kaçırdım. 
Yaptığım toplumsal cinsiyet okumaları, 
TMMOB’nin düzenlediği kadın sempozyumları 
ile ufkumu genişletip çelişkilerimi aşmaya, 
çözümler üretmeye çalıştım, çalışıyorum. 
Yalnız başımıza çözüm aradığımızda çözüm 
yolu bulmak zor oluyor, çok sevdiğim feminist 
Wendy Chapkis’in dediği gibi ”Bireysel 
çözümler aramanın ötesine geçildiğinde artık 
sessiz değilizdir.” O zaman dünyanın bütün 
kadın mühendisleri gelin birleşelim; biliyoruz 
ki “kanatlarda barış, avuçlarda emek, gelecek 
birlikte bizimle gelecek.”

Sultan Arslan (Makina Mühendisi)
"Bütün Kadın Arkadaşlarımız Başarabilir"

Mühendislik mesleği insanlara her koşul 
ve şartlar altında hizmet etmeyi amaçlıyor. 
Kimi zaman bir masa başında proje çiziminde, 
kimi zaman da şantiyede kendinizi köprünün 

hesaplarını kontrol ederken 
bulabiliyorsunuz. Yakın 
zaman önce rastladığım 

güzel bir örneği sizinle 
paylaşmak istiyorum; 
İstanbul Büyükşehir 

İlköğretim Okulu’ndan 
Şeyda Takiş… Bilgisayar 
Mühendisliği eğitimi 
alıp, yapay zekâ 

üzerinde çalışmak 
isteyen  Şeyda Takiş, 

ABD’de bulunan Cornell 
Üniversitesi dışında 

birçok üniversitelerden 
de tam bursla kabul alma başarısı gösterdi. 
Cornell Üniversitesi'nde 4 yılda 300 bin 
doları yani 1 milyon lirayı aşacak tam bursla 
okuyacak.  İhtiyaç bursunun yanı sıra Duke 

Üniversitesi'nin dünyanın her yerinden 
başvuran 35 bin kişi arasından 9 kişiye verdiği 
başarı bursunu kazandı. Bu örneği umarım 
diğer bütün kız çocuklarımızda görürüz. 

Elif Ebru Şirin (Makina Mühendisi)
"TMMOB Bizlere Mücadele Kapısını Açıyor"

Hayatın her alanında kadınlar giderek artan 
bir şekilde baskıcı ve ayrımcı 
politikalarla kuşatılmıştır. 
Çalışma yaşamından 
da planlı ve çok 
yönlü bir şekilde 
uzaklaştırılmaya 
çalışılan kadınlar 
ucuz iş gücü ile 
güvencesiz, geleceksiz 
ve örgütlenmeye 
izin verilmeyen 
çalışma koşulları ile 
karşı karşıya bırakılmıştır. 
Kadınlar, neoliberal politikalarla 
esnek çalışmaya mahkum 
edilmiş, var olan yasal ve uluslararası 
sözleşmelerden mahrum bırakılmış 
ve talepleri karşılanmamıştır. Biz kadın 
mühendisler de meslek hayatımızda açlık 
sınırına yakın ücretlerle ve güvencesiz 
çalışıyoruz. Üstelik de kadın olduğumuz için 
birçok ön yargıyla karşılaşıyoruz. Şantiyelerde 
veya üretim alanında değil de ofislerde 
çalışmak bize daha uygun görülüyor.  
Mühendislik mesleğinin sadece erkekler 
için olduğu algısını kırmak yine biz kadınların 
elindedir. Meslek seçiminde, mesleğe 
hazırlıkta ve meslek hayatında belirleyici olan 
cinsiyetçi iş bölümü ve toplumsal kabullerin 
değişimi için çalışkanlığımızla ve zekamızla 
örgütlenerek bu engeli de aşacağımıza en 
içten duygularımla inanıyorum. Ülkemizin 
ve toplumumuzun sarsılmaz en güçlü 
demokrasi ve bilim savunucusu olan TMMOB 
ve bağlı odaları, kadın üyelerin dayanışmasını, 
örgütlenmesini ve temsiliyetini daha 
güçlü hale getirmek, çalışma hayatı içinde 
kadın mühendislerin karşılaştığı sorunları 
belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek ve bu 
önerilerin uygulanması için mücadele etmek 
en temel amaçlarından bir kaçıdır. Kadınların 
örgütlülüğü ve dayanışmasıyla en güçlü 
şekilde mücadele etmek dileğiyle…

Sultan Arslan

Ebru Elif Şirin
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Selma Aydın (Endüstri Mühendisi)
"Kadın Mühendislerin Sayısı Artıyor"

Ülkemizde 2016 yılı verilerine 
göre nüfusun %49.8 kadın iken 
işgücünde kadın oranı %32.3, 
mühendisler içinde ise %21.8 
olmaktadır. Ülkemizde mühendis 
kadın oranı oldukça düşük 
olmasına rağmen bazı işleri sadece 
erkekler, bazılarını da kadınlar 
yapar anlayışı değişmektedir. 
Kadın inşaat mühendisleri veya erkek 
sekreterler olabilmektedir. Bu kapsamda 
kadın mühendislerin sayısı ve oranı her 
geçen gün artmaktadır. Kadınlar psikolojik 

açıdan erkeklerden daha farklıdır. Daha 
fazla detaya odaklanabilirler ve tüm 

ihtimalleri hesaba katabilirler.  Ayrıca 
daha duygusal ve empatik eğilimli 

olmaları nedeniyle iş hayatında 
insan faktörüne daha çok önem 

verirler. Zaten bir çalışmayı özel 
ve başarılı yapan farklı yaklaşımlar 
ve detaylar düşünülerek yapılmış 
olması değil midir? Sonuç olarak 

is dünyasında kadın ve erkek 
mühendislerin birlikte çalışarak 
daha başarılı çalışmalar çıkaracağı 

bir ortam en güzel ve doğru bir ortam 
olacaktır.

Josephine Cochrane
Bulaşık Makinası

Hedy Lamarr
Gizli İletişim Sistemleri

Stephanie Kwolek
Kurşungeçirmez Yelek

Rachel Zimmerman
“Blissymbol” Yazıcısı

Grace Hopper
BM-Harvard Mark 1

Tabitha Babbitt
Yuvarlak Testere

Mary Anderson 
Araba Camı Sileceği

Tari̇hte Önemli̇ Kadın Mühendi̇sler

Selma Aydın

#ILookLikeAnEngineer 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Kadın 

Mühendisler Komisyonu, 2015 yılında ABD’de yaşayan 
22 yaşındaki Anchale’nin mühendis olmak için 
fazla güzel olduğunun söylenmesi ile ilgili bir basın 
açıklaması yayımlayarak #ILookLikeAnEngineer, 
#MühendiseBenziyorum hashtag kampanyası 
başlatmışlardı.
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8 Nisan 2017 tarihinde 
açılışı yapıldıktan 

hemen sonra üyelerinin ve 
meslektaşlarının uzmanlık 
alanlarının gelişmesinde 
etkili rol oynayan Suat Sezai 
Gürü Uygulamalı Eğitim 
Merkezi çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. 
Kaynak eğitimleri, asansör 
bakım ve montaj eğitimleri, 
imalat eğitimleri ve mekanik 
tesisat eğitimleri başta olmak 
üzere mühendis ve ara teknik 
elemanlarının ihtiyaçlarını 
karşılayan Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’ne sektörün ilgisi ise 
gün geçtikçe büyüyor. Sektör 
içinde yer alan firmalar, 
uygulamalı olarak verilen 
eğitimlerin asansör sektörüne 
nefes aldırdığının altını 
çizerek, eğitim merkezinin 
Türkiye’de büyük bir ihtiyacı 
karşıladığını belirtiyor. 

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi’nin açılmasıyla birlikte 
sektörde büyük bir eğitim açığının kapandığını söyleyen sektör 
temsilcileri, MMO’nun asansör sektöründe güveni tazelediğini dile getirdi.

Suat Sezai Gürü Eğitim Merkezi 
Asansör Sektörüne Yeni ve
Güncel İmkanlar Sunuyor!

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Güven: 
Asansör sektöründe teferruatların artması ve  
asansörlerin daha karmaşık sistemler haline 
gelmesi ustaları sektörün bir kenarına iterek 
konusunda uzman mühendisleri ön plana 
çıkardı. MMO, özellikle bu açığı kapattı diyebiliriz. 
Tecrübe ve birikimini bu muayeneler sırasında 
ispatladı. 8 Nisan’da ise Tuzla’da bir uygulamalı 
eğitim merkezi açarak bu iddiasını devam ettirme 
yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Bizler 
elemanlarımızı bu uygulamalı eğitim merkezinde 
belgelendirerek hem iş güvenliği ve iş sağlığı hem 
de kalite açısından büyük bir fayda sağlıyoruz. 
Açılışında da destek verdiğimiz merkezde iki 
elemanımızı belgelendirdik. Verilen eğitimler 
oldukça faydalı ve geleceğe dönük diyebiliriz. Tüm 
firmaların bu anlamda MMO ile birlikte hareket 
etmesini ve sektörün daha güvenilir hale gelmesini 
istiyoruz. 

''Firmalar MMO İle Birlikte 
Hareket Etmeli’’
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Bulut Makina – Uygar Karataş
Asansör sektörü 3 yıl önce Mecidiyeköy Torun İnşatta meydana gelen iş kazasından 

sonra biraz daha toparlamaya başladı ve farkındalık arttı diyebiliriz. Asansör 
standartlarının uygulanması özellikle bu kazadan sonra büyük önem kazandı. 
Maalesef ki ülkemizde ancak bu tarz kötü olaylardan sonra bazı tedbirler alınabiliyor. 
Fakat düzeltilmesi gereken çok şey var. Asansör sektörü ustaların tekelinde 
olmaması gereken bir sektör. Güvenlik ön planda olduğu için merdiven altı firmaların 
ciddi anlamda ayıklanması gerekiyor.  Özellikle asansör eğitimleri ve yaptıkları 
periyodik kontrollerle sektörde önemli bir yere sahip MMO bu açığı kapatmakta. 
Tarafsız ve objektif bakış açısıyla yapmış olduğu denetimler sektörü rahatlatır 
pozisyonda. Bugün MMO’nun yapmakta olduğu denetimleri verdiği raporlamaları hiç 
bir kurum yapmıyor. Hem denetimleri hem de Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’nin açılışıyla sektörde yaşanan tüm olumsuz durumların önüne geçilmek 
isteniyor. Bu nedenle MMO ailesini tekrar buradan kutlamak istiyorum.

GM Asansör- Sedat Yıldız
Makina Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi, periyodik 
muayenelerle sektörde iyi bir 
sınav verdi. Adamına göre değil, 
işine göre denetlemelerin ve 
raporlamaların yapıldığı böyle 
bir kuruluşun olması sektörün 
içini rahatlatıyor. 8 Nisan’da açılışı 
yapılan Suat Sezai Gürü Uygulamalı 
Eğitim Merkezi’nin açılışında biz de 
sektör olarak destek verdik. Çünkü 
belgesiz ve eğitimsiz eleman 
bizler için ciddi bir riskti. Yapılan bu 
denetimler ve belgelendirmelerle 
birlikte sektörde farkındalık arttı. 
İnsanlar artık sarı-mavi-yeşil-
kırmızı etiketin ne anlama geldiğini 
biliyor. Dışarıdan MMO gibi kamu 
kuruluşu niteliğindeki bir otoritenin 
bu kontrolleri ve eğitimleri yapması 
sektör için çok önemli. MMO’nun 
kar gözetmeksizin vermiş olduğu 
bu eğitimler ülkemizde bilimsel 
eğitim açığını kapatıyor diyebiliriz. 
Bu kurumların daha çok gelişip 
büyümesi için ise hepimize ayrı ayrı 
görevler düşüyor. Emeği geçen 
arkadaşlara tekrar teşekkür ederiz.

''Tarafsız ve Objektif Bakış Açısı Sektörü Rahatlatıyor’’

''MMO Sayesinde İnsanlarda 
Farkındalık Arttı’’



TMMOB Asgari Ücret 
Protokolü nedir? 

TMMOB Asgari Ücreti; 
bu ülkede çalışan 
mühendislerin, mimarların, 
şehir plancılarının gerçek 

emeklerinin 
karşılığında 

çalıştırılması 
ve sigorta 
primlerinin 
bu ücretler 
üzerinden 

yatırılması içinTMMOB’un 
belirlediği taban ücrettir. 
TMMOB Asgari Ücret’in 
iki amacı vardır; birincisi 
mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının emeklerinin 
karşılığını almasını, ikincisi 
ise; sigorta primlerinin 
bu değerler üzerinden 
yatırılmasını sağlamaktır. 
Özellikle sigorta primlerinin 
gerçek değerler üzerinden 
yatırılmaması gelecekte 
emekli olacak mühendis, 
mimar ve şehir plancısı 
kişilerin insan onuruna 
yaraşır biçimde yaşamasının 
önündeki en büyük engeldir. 
TMMOB Asgari Ücret’i tam 
da bu nedenle vardır.

2012 yılında imzalanan bu 
protokol neyi amaçlıyordu?

TMMOB Asgari Ücret 
Protokolü’nü 2012 yılının 
Temmuz ayında imzalamıştık. 
2017 yılının Haziran ayında ise 
protokol SGK tarafından tek 
taraflı fesh edildi. 2012 yılında 
imzaladığımız bu protokol 
aslında sadece mühendis, 
mimar ve şehir plancılarını 
korumuyor, haksız kazancın 
da önüne geçiyordu. Yani bu 
protokol mühendis, mimar 

ve şehir plancılarının yararına 
bir uygulama olduğu gibi 
kamu yararını da gözeten 
bir protokoldü. Hepimizin 
de bildiği üzere SGK’nın 
amacı çalışanların sosyal 
güvenliğini ve sağlık hakkını 
korumaktadır. Bu bağlamda 
SGK’nın kayıt dışılığı, prim 
kaybını engellemek için 
kamu kurum ve kuruşlarıyla, 
meslek odalarıyla protokol 
yapmak gibi bir sorumluluğu 
vardır. Bizler de 2012 yılında 
bu sorumluluk çerçevesinde 
görüşmeler sağlayarak 
TMMOB Asgari Ücret 
Protokolü’nü oluşturduk. 
Bu protokole göre; TMMOB 
her yıl Aralık ayında 
mühendis, mimar ve şehir 
plancıları için asgari ücreti 
belirleyip SGK’ya bildirmekle 
görevliydi. Bu asgari ücret 
belirlenirken bir taraftan 
verilen hizmetin niteliği, diğer 
taraftan kamu kuruluşunda 
hizmet veren mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının 
ücreti baz alınıyordu. SGK 
müfettişleri ise işyerlerinde 
teftişler yaparken buralarda 
çalışan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının 
belirlenen ücretten 

TMMOB, 2017 yılı için Mühendis Asgari ücretini brüt 3500 TL olarak 
belirlemişti. Ancak 2012 yılında karşılıklı imzalanan bu protokol 9 
Haziran 2017 tarihinde SGK tarafından tek taraflı fesh edildi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile TMMOB ile SGK arasında 
imzalanan "Asgari Ücret Protokolü" hakkında bilmeniz gerekenleri 
konuştuk…

SGK, Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarını Düşük Ücretle 

Çalışmaya Mahkum Ediyor!
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TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı
Emin Koramaz



Kazanılmış haklarımıza sahip 
çıkacağız. Tek taraflı fesih işleminin 
geri alınması için mücadele edeceğiz.

çalıştırılıp-çalıştırılmadığını 
denetliyordu. Yani bu 
protokol aynı zamanda kayıt 
dışılığı önleme protokolüydü.

Peki SGK bu protokolü hangi 
gerekçe ile feshetti?

SGK, karşılıklı imzaladığımız 
protokolün koşullarında 
bir takım hukuki, idari 
gecikmeler olduğu için 
‘’Protokolü yenileme gereği 
duyuyoruz" diyerek yeni bir 
protokol taslağı hazırlayıp 
tarafımıza gönderdiler. Biz 
bu taslağı incelediğimizde 
TMMOB’un asgari ücret 
belirlemesi, SGK’nın iş yeri 
teftişinde asgari ücretin 
uygulanıp uygulanmaması 
noktasında kontroller 
yapmasını içeren maddenin 
kaldırıldığını gördük. 
Protokolün özünü bu madde 
oluşturuyordu. Bu durum 
üzerine biz de bu protokolü 
imzalamayacağımızı 
kendilerine yazılı olarak 
bildirdik. Sonrasında hem 
Çalışma Bakanlığı hem de 
SGK ile görüşmeler yaptık. 
Karşılıklı imzaladığımız 
protokole göre protokolün 
feshi ancak; İdari anlamda 
iş yaşamında yeni bir yasal 
düzenleme yapılmışsa ve 
bu yasal düzenleme böyle 
bir protokolün yürürlükte 
kalmasına engel teşkil 
ederse ancak o zaman revize 
edilebilirdi. Ancak böylesi 
bir idari düzenleme olmadı. 
Karşılıklı görüşmelerde ise 
bizim haklı olduğumuzun 
altını çizilerek, ‘’Bize işveren 
kesiminden ve hükümet 
yetkililerimden çok baskı 
geliyor.  Biz bu nedenle 
mühendisler, mimarlar, 
şehir plancıları için ayrı bir 
asgari ücret belirlenmesini 
kendilerine anlatamıyoruz. 
İş kanununda bir tek 
asgari ücret vardır. Bize bu 

yönden bir baskı yapılıyor. 
Bu nedenle bu asgari 
ücretle ilgili kısmı kaldırmak 
zorundayız’’ dediler. 

Bundan sonraki süreçte neler 
yapacaksınız?

SGK ile imzaladığımız 
protokolün 6. maddesine 
göre protokol ancak ‘’karşılıklı 
anlaşılırsa’’ fesh edilebilir. 
Yani SGK’nın tek başına bu 
protokolü fesh etme yetkisi 
yoktur. Bu nedenle hukuki 
haklarımızı sonuna kadar 
kullanıp, protokolün haksız 
feshi konusunu yargıya 
taşıyacağız. Bu protokolün 
iptali, ülkeyi yöneten siyasi 
iktidarın eğitimli iş gücüne 
bakışını da yansıtmaktadır. 
Yıllarca okul sıralarında 
dirsek çürütmüş mühendis, 
mimar ve şehir plancıları 
vasıfsız çalışan gibi 
değerlendirilmek isteniyor. 
Şunu bilmedirler ki; mühendis 
ve mimarların vermiş olduğu 
hizmetler piyasa hizmeti 
değildir, bunlar kamusal 

hizmet yürüten meslek 
gruplarıdır. Eğer mühendislik 
ve mimarlık hizmetleri 
ülkemizde yeterince iyi 
verilmezse ve bu hizmetler 
yeterince denetlenmezse 
başımıza gelen kazaların 
ve felaketlerin artacağı 
kesindir.   Dolayısıyla bu 
ülke, mimar, mühendis ve 
şehir plancılarına gerekli 
önemi vermek zorundadır 
ve emeklerinin karşılığını 
piyasaya havale etmemelidir. 
Bize şuan veba görülen ücret 
sefalet ücretidir.

Bu anlamda mücadelemiz 
sadece hukuki alanda 
olmayacaktır.  Bir imza 
kampanyası başlatarak 
Türkiye’nin örgütlü 
olduğumuz her yerinde, SGK 
müdürlükleri önünde basın 
açıklaması gerçekleştirdik 
ve itirazlarımızı bildirdik. Bu 
süreci tersine çevireceğimizi 
biliyoruz. Çünkü 
mühendislerin, mimarların ve 
şehir plancılarının kazanılmış 
hakları var. 
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Çalışma Yaşamındaki
Haklarımız Neler
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının çalışma yaşamındaki haklarını sizler için 
derledik…

Belirli Süreli İş Sözleşmesi:  Sözleşme 
süresinin belirtildiği sözleşme türüdür. 
Genellikle 1 yıllık yapılır ve yazılı olmak 
zorundadır. Köprü, yol, yapı inşaatı 
gibi işlerde iş bitim süresi kadar 
yapılır. Aynı şirket tarafından 
en fazla iki defa yapılır. Üç defa 
yapılması durumunda belirsiz 
süreli iş sözleşmesinin şartları 
geçerli olur.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi: İşin 
bitiş tarihi belli olmayan sözleşme 
türüdür. Çalışma yaşamında 
yaygın uygulanan sözleşmedir. 

Bu sözleşme türü 4857 sayılı İş Kanunu’nda 
belirtilen kıdem, ihbar tazminatı gibi haklar 
verilmek suretiyle sona erdirilebilir.

Deneme Süresi: İşe girişte 
deneme süresi 2 aydır. Deneme 
süresinin tanımı sözleşmede 
bulunmak zorundadır. Ancak toplu 
iş sözleşmesinde deneme süresi 
en fazla 3 aya çıkarılabilir. 

Haftalık Çalışma Saatleri: 
Haftalık çalışmam süresi en fazla 
45 saattir. Kısmi süreli (part-time) 
çalışma saati ise haftada ortalama 
25 saattir.

Ücretlendirme ve Sosyal Haklar: 

Fazla Mesai: 

• İş sözleşmelerinde ücret ayda en az 1 defa 
ödenmek üzere belirlenir. Yani bir aydan uzun 
süre için ücret ödemesi kararlaştırılamaz. 
İşveren ücreti çalışma ayı dolduktan sonra 
en geç diğer ayın 20. gününe kadar ödemek 
durumundadır.
• Çalışanlar için ücret dışında çeşitli sosyal 
haklar da vardır. Bu haklar; yemek, yol, 
ikramiye, erzak, koruyucu donanım, iş 
elbisesi vs. şeklinde sıralanabilir. Sözleşmede 
bulunmayan ancak işyerlerinde uygulanan 
herhangi bir sosyal hak işveren tarafından 3 

kez verildikten sonra kazanılmış 
hak sayılır. 
• Yapılan işte işin yapılma 
koşulları, işyerinin uzaklığı, ücret 
ve sosyal hak değişimi gibi 
esaslı bir değişiklik olacaksa, 
işveren bunu çalışana önceden 
bildirmek zorundadır. Çalışan bu 
değişikliği kabul etmek zorunda 
değildir. 6 iş günü içinde çalışan 
değişikliği yazılı olarak kabul etmezse, işveren 
bu değişikliği uygulayamaz.

• Gece çalışması 20.00-06.00 saatleri 
arasında yapılan çalışmadır. Gece 
çalışmalarında 7,5 saati geçen 
durumlarda mesai ücreti %50 zamlı 
olarak ödenir.
• Haftalık çalışma süresinin ortalama 
45 saati geçmeyecek şekilde 
denkleştirme uygulaması varsa mesai 
ödenmez. Denkleştirme en fazla 8 
haftalık olabilir. Yani çalışanın denkleştirmeye 

yazılı onayı varsa; bir hafta 40, diğer hafta 50 
saat çalışıldığı koşulda 45 saati geçen 
çalışma için çalışana fazla mesai ücreti 
ödenmez.
• Çalışanın hafta tatilinde (genellikle 
Pazar günü), 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 
19 Mayıs, 30 Ağustos, 28 Ekim saat 
13.00- 29 Ekim saat 24.00 arası, Kurban 
ve Ramazan bayramlarında çalışma 

durumunda işveren %100 zamlı ücret öder.
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İş Sözleşmesinin Feshi: 

İzinler: 

• Şirketin iflası, çalışanın ölümü, çalışanın haklı 
nedenle işten ayrılması, erkek çalışanın askere 
gitmesi, kadın çalışanın evlenmesi durumlarında 
sözleşme feshedilir, çalışan kıdem tazminatı alır.

• Erkek çalışanlar askere gitmeden önce 
sülüs belgesiyle (askerlik şubesinden 
alınan belge) işverene başvurduklarında 

bütün haklarını almak koşulu ile 
sözleşmesini feshedebilir.

• Kadın çalışanlar evlendikten sonraki 1 yıl 
içerisinde istediği anda önceden bildirim 

yapmaksızın, ihbar koşullarına uymaksızın işten 
ayrılabilir.

• 15 yıl çalışan ve sigorta primlerinde sayılı 3600 
iş gününü dolduran çalışanlar haklarını almak 
suretiyle sözleşmesini feshedebilir.

• İşveren çalışana ihbar süresi dolmadan işten 
çıkarırsa çalışanının tüm sosyal hakları ve kıdem 
tazminatı yanında ayrıca ihbar tazminatını da 
ödemek zorundadır.
• İşten haklı bir neden olmadan ayrılan çalışan 
da ayrılacağını yukarıdaki süreler kadar önce 
işverene yazılı olarak bildirmeli, dilekçesinin 
imzalı onaylı örneğini kendisine almalıdır.
• Çalışanın SGK primlerinin az ödenmesi veya 
ödenmemesi, ücretin uzun bir süre ödenmemesi 
ve iş ilişkisi kurduğu kişilerce hakarete uğraması 
haklı fesih nedenleridir.
• Çalışan, herhangi bir problemden sebebiyle 
ihbar süresinden 6 hafta fazla raporlu olması 
durumunda, kıdem tazminatını alarak işten 
ayrılma hakkına sahiptir. İşveren de tazminatlarını 
ödemek koşuluyla işten çıkarabilir.

• Çalışanın yasada belirtilen haklı bir sebep 
olmadan 1 ay içerisinde 3 gün işe gelmemesi ya 
da 2 gün üst üste gelmemesi işveren açısından 
haklı fesih sebebidir, çalışanı işten çıkarabilir. 
Çalışan birbirini takip eden 2 pazartesi işe 
gitmezse yine iş akdine son verilir.
• Çalışandan savunma istenmesi 
durumunda derhal vermek zorunda 
değildir. Çalışan savunmayı 2 gün 
içerisinde verebilir. Fesih bildiriminin 
ardından çalışan 1 ay içerisinde işe iade davası 
açabilir. Açılan davada iş mahkemesi, ‘işe iade 
kararı’ verirse işveren çalışana 4 aylık net maaşı 
kadar ücret öder. Ayrıca işveren çalışanı işe 
başlatmazsa çalışana 4-8 ay arası brüt ücreti 
tutarında işe başlatmama tazminatı da öder öder.
• Çalışan, ‘işten çıkarılma’ durumunda Çalışma 
Bakanlığı’nın 170 numaralı hattı arayarak bildirim 
yapabilir. Bu bildirim daha sonra yürütülecek 
dava süreçlerinde çalışan lehine kanıt niteliği 
taşır.
• Çalışanlar, çalışma hayatında işverenle ve 
iş ilişkisi kurduğu kişilerle yaptığı her türlü 
yazışmayı elinde bulundurmalıdır (yazışmaların 
kağıda dökümü veya bilgisayar ortamında 
kaydedilmesi yeterlidir). Bu belgeler olası işten 
çıkarılma durumunda açılacak davada kanıt 
niteliği taşır.
• Kadın çalışanların doğumdan önceki 
8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta 
doğum izni vardır. Kadın çalışan isterse 
doktordan alacağı çalışabilir raporu ile 
doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. 
Bu süre, doğum sonrası iznine eklenir. Kadın 
çalışanlar doğumdan sonraki 8 hafta sonrasında 
isteğe bağlı olarak bu izni ücretsiz devam 
etmek koşuluyla 6 aya kadar çıkarabilir.
• Sigorta primleri maaş üzerinden ödenmek 
zorundadır. Sigorta primi düşük ödenen 
çalışanlar haklarını almak için işten çıkarıldıktan 
sonraki 5 yıl içinde dava açabilir.

 Çalışan 1 yıl çalıştıktan sonra yıllık izin kullanmaya hak kazanır. Bu izinden vazgeçilemez. 

Yıllık izin süreleri;
Çalışma Süresi Yıllık İzin Hakkı
1’den 5 Yıla Kadar Çalışanlar 14 Gün
5’dan 15 Yıla Kadar Çalışanlar 20 Gün
15 Yıldan Fazla Çalışanlar 26 Gün
18 Yaşından Küçükler ve 50 Yaşından Büyükler  En Az 20 Gün

Çalışanlar için ihbar süreleri:
Çalışma Süresi İhbar Süresi
6 Aya Kadar Çalışanlar 2 Hafta Önce
6 Ay-1,5 Yıl Arası Çalışanlar   4 Hafta Önce
1,5 Yıl-3 Yıl Arası Çalışanlar 6 Hafta Önce
3 Yıl Ve Üzeri Çalışanlar 8 Hafta Önce
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İş Kazası Kapsamı:

Mesleki Sorumluluk Sigortası: 

• Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
• İşveren tarafından yürütülmekte olan iş 
nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı 
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa 
yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu 
nedeniyle işyeri dışında,
• Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, 
görevli olarak işyeri dışında başka bir yere 
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın 
geçen zamanlarda,
• Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt 
vermek için ayrılan zamanlarda,
• Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla 
işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 
sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan 
olaydır.
• İşverenin olayda kusuru varsa tazminat davası 
açılabilir.
• Çalışan işten çıkarıldıktan sonra Sosyal 
Güvenlik Kurumu’ndan işsizlik maaşı alır. İşsizlik 
maaşı, Çalışanın en son çalıştığı işyerinde 
aldığı maaşın yarısı kadardır. Ancak işsizlik 
maaşında üst limit asgari ücrettir. Çalışan işten 
ayrıldıktan sonra işveren 15 gün içinde Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na bildirim yapar, çalışan 
da 1 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
başvurarak işsizlik maaşı alır.

• Mesleki sorumluluk sigortasının hayata 
geçirebilmesi mühendisler, mimarlar ve 
şehir plancıları adına da önem taşımaktadır. 
• Meslek odaları bu mücadelenin önemli bir 
parçası olmalıdır. Yeni iş sağlığı ve güvenliği 
düzenlemeleri sonrası meydana gelen iş 
kazalarında iş güvenliği uzmanı doğacak 
tazminattan işveren gibi sorumlu olacak ve 
mal varlıklarına haciz konulabilecektir.
İş mahkemesine açılan davada çalışan 
tanıkları yeminli, işveren tanıkları yeminsiz 
dinlenir. İki tanığın farklı söylemlerde 

bulunması durumunda 
çalışanın tanığı esas 
alınır.
• Yılsonunda 
zam yapılmaması 
kanunen haklı 
fesih sebebi 
sayılmamaktadır. 
Mahkemeler olası davalarda işverenler 
lehine asgari ücretin altına düşmemek 
kaydı ile “3 yıl zam yapmayabilir” kararı 
almaktadır.

Mühendis, Mimarlar Ve Şehir Plancıları
Meslek Odalarına Neden Üye Olmalıdır?

TMMOB mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının meslek örgütüdür. 
TMMOB’nin temel ilkesi, mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama alanlarını 
düzenlemek; mesleki eğitim ve 
meslektaş dayanışması temelinde 
üyelerinin hak ve çıkarlarını korumaktır.  
Meslek odalarının, üyelerinin çalışma 
yaşamlarındaki sorunlarına karşı 
sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların 
daha etkin yerine getirebilmesinin yolu 
elbette ki meslektaşların birbirleriyle 
dayanışması ve meslek odaları ile örgütlü 
ilişki kurmasından geçmektedir. Değerli 
meslektaşımız, meslek odalarınızla kurulan 
ilk iletişim üye olmaktan geçmektedir.



4 Ekim'de MMO 
İstanbul Şube'de 
başlayan Asansör 
Yetkili Servis Teknik 
Sorumlusu Eğitimi 4 
gün sürdü. Eğitime 
10 kişi katıldı.

25 Ekim'de MMO 
İstanbul Şube'de 
Çarşamba 
Buluşması etkinliği 
gerçekleştirildi. 
Etkinliğe 10 kişi 
katıldı.

6 Ekim'de Kadıköy 
Temsilcilik 
tarafından  Meslekte 
5., 10., 15. ve 20. 
Onur Yılı Etkinliği 
düzenlendi. Etkinliğe 
80 kişi katıldı.

12 Ekim'de MMO 
İstanbul Şube'de 
başlayan Asansör 
Periyodik Kontrol 
Muayene Elemanı 
Eğitimi 4 gün sürdü. 
Eğitime 9 kişi katıldı.

13 Ekim'de Ümraniye 
Temsilcilik tarafından 
Meslekte 5., 10., 15. ve 
20. Onur Yılı Etkinliği 
düzenlendi. Etkinliğe 
70 kişi katıldı.

28 Nisan'da MMO 
İstanbul Şube'de 
Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mezun 
Buluşması etkinliği 
gerçekleştirildi. 
Etkinliğe 70 kişi 
katıldı.

30 Ekim'de Avrupa 
Yakası Eğitim Merkezi 
/ Bakırköy'de 
Isıtma Sistemleri 
Standartları ve 
Periyodik Kontroller 
konulu söyleşi 
gerçekleştirildi. 
Etkinliğe 15 kişi 
katıldı.

9 Ekim'de 
Avrupa Yakası 
Eğitim Merkezi / 
Bakırköy'de Tesisat 
Tekniğinin Temelleri 
konulu söyleşi 
gerçekleştirildi. 
Etkinliğe 13 kişi 
katıldı.

28 Nisan'da MMO 
İstanbul Şube'de 
Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mezun 
Buluşması etkinliği 
gerçekleştirildi. 
Etkinliğe 70 kişi 
katıldı.

5 Ekim'de Anadolu 
Yakası Eğitim 
Merkezi / Kadıköy'de 
başlayan Yangın 
Tesisatı  Mühendis 
Yetkilendirme 
Eğitimi 3 gün sürdü.
Eğitime 17 kişi katıldı.

2 Ekim'de 
Avrupa Yakası 
Eğitim Merkezi / 
Bakırköy'de Mekanik 
Sistemlerde Pompa 
Seçimi  ve Akıllı 
Pompa Teknolojisi 
konulu söyleşi 
gerçekleştirildi. 
Etkinliğe 13 kişi katıldı.

20 Ekim'de 
Şişli Temsilcilik 
tarafından Meslekte 
5., 10. , 15. ve 20. 
Onur Yılı Etkinliği 
düzenlendi. Etkinliğe 
85 kişi katıldı.

2 Ekim'de MMO 
İstanbul Şube'de 
başlayan  Enerji 
Yöneticisi Eğitimi 10 
gün sürdü. Eğitime 20 
kişi katıldı.

Eğitim

Ekim'de Neler Yaptık!

Sosyal

Söyleşi

Etkinlik

19 Ekim'de MMO 
İstanbul Şube'de 
başlayan Doğalgaz 
İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Eğitimi 
4 gün sürdü. Eğitime 
25 kişi katıldı.

13 Ekim'de 
MMO İstanbul 
Şube'de başlayan 
Asansör Mühendis 
Yetkilendirme 
Eğitimi 3 gün sürdü. 
Eğitime 18 kişi 
katıldı.

10 Ekim'de MMO 
İstanbul Şube'de 
Asansör Avan Proje 
Hazırlama Eğitim 2 
gün sürdü. Eğitime 
25 kişi katıldı.

16 Ekim'de Anadolu 
Yakası Eğitim Merkezi 
/ Bakırköy'de 
başlayan Mekanik 
Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Eğitimi 
7 gün sürdü. Eğitime 
13 kişi katıldı.

20 Ekim'de 
Avrupa Yakası 
Eğitim Merkezi / 
Bakırköy'de başlayan 
Şantiye Şefliği 
Eğitimi 3 gün sürdü. 
Eğitime 26 kişi katıldı.

27 Ekim'de Anadolu 
Yakası Eğitim 
Merkezi / Kadıköy'de 
başlayan LPG Otogaz 
İstasyonları Sorumlu 
Müdür Eğitimi 3 gün 
sürdü. Eğitime 15 kişi 
katıldı.
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Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 
Oda’daki görev ve süreçleriniz hakkında
bilgi verebilir misiniz?

1977, Ankara  doğumluyum, babam 
akademisyen, annem ise devlet memuru. 
Memleketin en hareketli dönemlerinde 
başkentte, ilköğretim ve lise hayatım ise 
Samsun’da geçti. Samsun biraz büyükçe bir 
Anadolu kasabasıydı o zamanlar ama yine 
henüz büyük şehir girdabına girmemiştim. 
Üniversite sınavlarında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni 
kazanınca hayatımın şimdiye kadarki kısmının 
ikinci yarısını yaşadığım İstanbul’a geldim, bir 
Anadolu delikanlısı olarak, sudan çıkmış balık 
gibi…

1995-99 yılları arasında mühendislik eğitimi 
görürken, hem İstanbul’u hem de hızlı 
bir şekilde hayatı tanıma şansım oldu. Bu 
dönemde ben de aileden aldığım gelenekle 
teknik bir üniversitede ilk defa Mizah Kulübü 
kurmak ve makinaya bir renk katmak, öte 
yandan memleket meselelerine dair de kafa 
yormak üzere derslerle, sosyal yaşamı yarı 
yarıya dengede götürdüm. Bereket lise bilgisi 
yeterli oldu kazasız belasız okul zamanında 
bitti.

1999 senesinde ilk işime başladım ve halen 
aynı iş yeri ismi altında kendi işletmemin 
sahibi olarak  ekibimle beraber endüstriye 
hizmet veren Yönetim Danışmanlığı 
faaliyetlerimi yürütüyorum. Evliyim ve 
Yağmur (2006), Deniz (2012) isimlerinde iki 
çocuk sahibiyim, ailemle huzur içerisinde 
dengeli bir yaşam sürdürmeye özen 
gösteriyorum. 

Oda ile ilk temasınız nasıl
ve ne zaman gerçekleşti?

Oda ile tanışmam üniversite yıllarına 
denk geliyor, o dönem başkaca aktiflikler 

nedeniyle meslekten ziyade memlekete 
dair meselelere olan ilk gençlik heyecan ve 
ilgilerim nedeniyle Oda’da çok aktif olamadım 
ama faaliyetlerini takip eder, fakültemize 
çok yakın olan İstiklal Caddesi’ndeki eski 
binasına gider gelirdim. Çok sonraları 
mühendislik mesleğinin içinde pişmeye 
başlayınca, endüstriyle ve meslekle tanıştıkça 
Oda’ya daha yakın temas içinde oldum, 
Şişli Temsilcilik, komisyonlar derken şube 
sekreterliğine kadar varan hızlı bir süreç 
yaşadım.

2008 senesinde şube sekreteri olduğumda 
henüz 31 yaşındaydım ve meslekte 10. 
yılımı yaşıyordum. İşim gereği yöneticilik 
deneyimim, endüstriyel birikimim ve 
dünyanın birçok ülkesinden biriktirdiğim 
tecrübelerim bu 10 yıl içerisinde kazanılmış 
olsa da Oda benim için apayrı bir deneyim 
oldu. Bir kamu kurumunda işleyişin, gönüllü 
çalışmanın, özel hayatınızdan zaman 
ayırmanın ve daha birçok zorluğun üzerinden 
ilk çocuğum, kızım Yağmur henüz 2 
yaşındayken 4 yıl boyunca birçok fedakarlıkla 
gelmeye çalıştım. Birçok hatam oldu, dönüp 
baktığımda görebiliyorum ama niyetimiz halis 
ve çabamız kamu faydası olduğu için halen 
gönlümü ferah hissediyorum.

28. ve 29. Dönem MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri olarak MMO’nun 
o dönemden bu döneme faaliyetlerini 
değerlendirebilir misiniz?

Odamız benim sekreterlik yaptığım 
dönemde, insan kaynağı, mali yapısı, 
hizmetleri, toplum nezdindeki algısı, kamusal 
hizmet alanlarına dair sözünün ağırlığı ile 
çok iyi bir noktadaydı, bizden önceki şube 
yönetimleri Odamızı gerçekten çok etkin ve 
kurumsal bir işleyişe sokmuşlardı, açıkçası 
ben Oda’nın kurumsal yapısını halen birçok 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde 28. ve 
29. Dönem şube sekreterliği görevinde bulunan Alkım Erdönmez 
ile MMO’nun o dönemden bu döneme faaliyetlerini ve Oda’dan 

beklentilerini konuştuk.

‘Kararlı ve Dik
Duruşunuz Daim Olsun’
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büyük işletmede dahi göremiyorum.
Yönetime geldiğimizde benim en büyük 

tespitim yaygınlaşma ve Oda yönetim 
faaliyetlerinin Oda tabanına yayılması 
yönünde oldu. O dönemde henüz 
temsilciliklerimiz ve temsilcilik yönetimlerimiz 
bugünkü seviyede değildi. Üye çalışmaları 
ayrı bir birim olarak örgütlenmiş, üye ile 
işyerinde faaliyet alanında temas sağlanıyordu 
ancak bu henüz organik kalıcı bir ilişkiye 
dönüştürülmemişti. Temsilciliklerin açılması, 
Mesleki Denetim Büroları’nın sayılarının 
arttırılması veya temsilciliğe dönüştürülmesi, 
Anadolu Yakası Eğitim Merkezi’nin açılması, 
kurumsal yapımızın yaygınlaşmasına ve 
yönetim yapısının genişlemesine yardımcı 
oldu. Bu sayede İstanbul gibi bir metropolde 
yerellerde de güçlenmeye başladık. Bence 
en hatırı sayılır çalışmamız bu oldu, bunun 
haricinde birçok irili ufaklı projeye imza attık 
ama bugün baktığımda en etkili çalışma 
olarak yaygınlaşmayı görüyorum.

Yine aynı dönemde her dönemde olduğu 
gibi Kamu hayatını doğrudan etkileyen 
birçok yanlış uygulamaya dikkat çeken, bu 
uygulamaları durduran birçok çalışmamız, 
eylemliliğimiz ve basın açıklamamız oldu. Bu 
açıklamalar büyük medya dahil bir çok basın 
kuruluşunda ses getirdi.

Oda’da yöneticilik yaptığınız dönemde 
unutamadığınız bir anınız var mı?

İnsanın unutamadığı anıları 
genelde başından geçen kötü 
olaylar olurmuş, diğerleri ise, yani 
güzel olanlar yüzlerce de olsa 
hoş bir seda olarak kalırmış, tek 
tek hatırlamak mümkün değil. 
Hele ki benim gibi hafızası zayıf 
birisi açısından ama onlarca üye 

ziyaretinde tanıştığımız yüzlerce üyemizin 
anlattıkları anılar, onlarla kurulan temaslar hiç 
unutamadıklarım…

 Peki şuan ki yönetim kuruluna
nasıl bir yol haritası önerirsiniz?

Benim için yolun nereye çıktığı değil, yolda 
nasıl yürüdüğünüz önemlidir. Önemli olan 
“Yol”culuğun kendisidir. Yolları açık olsun, 
dik duruşları, toplum adına verdikleri onurlu 
mücadeleleri daim 
olsun yeter. 
Başarılar 
dilerim 
her 
birine.

Benim için yolun nereye 
çıktığı değil, yolda nasıl 
yürüdüğünüz önemlidir. 
Önemli olan “Yol”culuğun 
kendisidir.



20

Bilirkişilik Eğitimlerimiz Başladı!
Ekim’de 550 kişiye Bilirkişilik Eğitimi Verdik

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 29 
Eylül’de Resmi Gazetede yayımlanan 

"Bilirkişilik Yönetmeliği" kapsamında Adalet 
Bakanlığı Hukuki İşleri Genel Müdürlüğü 
Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından eğitici 
kuruluş olarak yetkilendirdi.

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu, bilirkişilik 
eğitiminin; 18 saat teorik, 6 saati uygulamalı 
olmak üzere en az 24 saatten oluştuğunun 
altını çizerek; "29 Eylül tarihinde bakanlık 
yetkisini aldıktan sonra Ekim ayı sonuna 
kadar; Şube binamızda, Bakırköy ve 
Kadıköy eğitim merkezlerimizde eş 
zamanlı olarak 19 Eğitim Programı 
düzenlenerek, 445 kişiye eğitim verdik. 
Kasım ayı için 12 eğitim programı daha 
planladık. Talebe göre program sayısını 
arttırabiliriz’ dedi.

‘Geçmişten Gelen Tecrübeyi Aktarıyoruz’
MMO’da verilen bilirkişilik eğitimleri kurs 

ücretlerinin diğer eğitim kurumlarına göre 
üye ve diğer bilirkişiler için olabilecek en 
uygun fiyatlarla belirlediğini dile getiren 

İbrahim M. Tataroğlu; ‘’Bilirkişilik eğitimleri 
zorunlu hale gelmeden önce Odamız, 
meslektaşlarımıza yönelik kamulaştırma, 
makina değerleme, iş kazaları vb. 
konularda uzun yıllardır bilirkişilik eğitimleri 
yapmaktaydı. Şimdi ise eğitimlerimiz kendi 
alanında 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış 
yurttaşlarımızın hepsine açık hale geldi. 
Geçmişten gelen tecrübelerimize yenilerini 
ekleyerek ilerleyeceğiz’’ dedi.

Açıklamada; Bilirkişilik temel eğitimine 
katılarak sertifika sahibi olan kişilerin, Adli 
ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları 
tarafından yapılan bilirkişilik ilanında 
belirtilen diğer şartları da sağlamaları 
halinde, almış oldukları sertifikayla birlikte 
bilirkişilik yapmak üzere başvuruda 
bulunabilecekleri belirtildi.

Eğitim programlarının talepler göz önüne 
alınarak hafta içi ve hafta sonu olmak 
üzere planlandığı ve başvuruların alınmaya 
başladığı belirtilen açıklamada, 
http://mmoistanbul.org/ adresinden 
online olarak kayıt yapılabileceği bildirildi.
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Temel Bilirkişilik Eğitimi Kasım Ayı Programı

TARİH SAAT YER

6-7-8-9 KASIM 2017 16:00-22:00 Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

6-7-8-9 KASIM 2017 16:00-22:00 Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

9-10-11-12 KASIM 2017 10:00-16:00 MMO İstanbul Şube

13-14-15-16 KASIM 2017 16:00-22:00 Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

13-14-15-16 KASIM 2017 16:00-22:00 Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

16-17-18-19 KASIM 2017 10:00-16:00 MMO İstanbul Şube

20-21-22-23 KASIM 2017 16:00-22:00 Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

20-21-22-23 KASIM 2017 16:00-22:00 Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

23-24-25-26 KASIM 2017 10:00-16:00 MMO İSTANBUL ŞUBE

27-28-29-30 KASIM 2017 16:00-22:00 Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

27-28-29-30 KASIM 2017 16:00-22:00 Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

30 KASIM/1-2-3 ARALIK 2017 10:00-16:00 MMO İstanbul Şube
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Meslekte Onur Yılı Etkinlerimiz Tamamlandı
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube ilçe temsilciliklerinin meslektaşları için düzenlediği 
Meslekte 5. 10. 15 ve 20. Onur Yılı Etkinlikleri yoğun ilgi ve katılım ile tamamlandı.

Kartal, Beylikdüzü, Bakırköy, Ümraniye, 
Kadıköy ve Şişli ilçe temsilciliklerinin 

mesleğinde 5. 10 15 ve 20. yılını dolduran 
üyeler için organize ettiği etkinlikler 20 
Eylül’de başlayıp, 20 Ekim’de sona erdi. Çok 
sayıda meslektaşın aileleriyle birlikte katıldığı 
etkinliklerin ilki 20 Eylül’de Kartal Temsilcilik 
tarafından Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde, 
İkincisi 27 Eylül’de Beylikdüzü Temsilcilik 
binasında, üçüncüsü Bakırköy Temsilcilik 
tarafından Avrupa Yakası Eğitim Merkezi 
binasında, dördüncüsü Kadıköy Temsilcilik 
tarafından 6 Ekim’de Kadıköy Belediyesi 
Meclis Binası’nda, beşincisi 13 Ekim’de 
Ümraniye Temsilcilik tarafından Dudullu 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Binası’nda 
altıncısı ise Şişli Temsilcilik tarafından 20 
Ekim’de Perpa Ticaret Merkezi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sizleri Omuz Omuza Olmaya Davet Ediyorum
Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanları 

tarafından yapılan açılış konuşmalarının 
ardından söz alan MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç ve MMO 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
İbrahim M. Tataroğlu Oda ve mesleğe 
veren tüm üyelere teşekkür konuşmaları 
gerçekleştirdiler. MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu  Başkanı Battal Kılıç, 
üyeleri selamlayarak başladığı  etkinlik 
konuşmalarında Oda’nın önümüzdeki 
dönem çalışmaları hakkında bilgiler vererek; 
"Etkinliğimize katılan tüm üyelerimize 

teşekkür ederim, birlikte üretip, birlikte 
yönetmeye önümüzdeki dönem de devam 
edeceğiz. İki yıllık bir dönemi geride 
bırakıyoruz. Bu iki yıllık süreçte, sizlerle birlikte 
ve sizlerin de isteğiyle Odamıza pek çok 
yenilik getirdik. Bu dönemde biri uygulamalı 
olmak üzere üç eğitim merkezimiz ve Makina 
Mobil, Makina TV, Online Proje Denetimi 
gibi uygulamaları hayata geçirmemiz ve 
üyelerimizin bilgi birikimlerini arttırmak 
için yaptığımız eğitimler mesleğimize 
verdiğimiz önemin en büyük göstergesidir. Bu 
çalışmalarımızı 13-14 Ocak’ta yapılacak olan 
Genel Kurul ve Seçimler ile taçlandıracağız. 
Tüm üyelerimizi seçimlerde omuz omuza 
olmaya davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Eğitim Seferberliğimiz Sürüyor, Sürecek!
Etkinliklerde Battal Kılıç’ın ardından söz alan 

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
İbrahim M. Tataroğlu, mesleğinde 5. 10. 15 
ve 20. yılını doldurmuş üyeleri kutlayarak 
etkinliğe katılan meslektaşlarını mühendislik 
mesleğinin gelişimi için başlatmış oldukları 
eğitim seferberliğine davet etti. Tataroğlu, 
eğimin itibarsızlaştırıldığı böylesine bir 
dönemde mesleğinde uzmanlaşmak 
isteyen üyeler için Oda’nın çok önemli bir 
yerde durduğunun altını çizerek, ‘’Amacımız 
Odamızı, üyelerimizle birlikte ülkemizin 
ve mesleğimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillendirmek.  Ancak bu şekilde geleceğe 
iyi bir meslek odası bırakabiliriz’’ ifadelerini 
kullandı.
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Bülten Ekidir

Konuşmaların ardından 
meslekte 5.10.15 ve 20. Yılını 
doldurmuş üyelere, Şube 
ve Yönetim Kurulu üyelere, 
Şube Yönetim Kurulu ve 
Temsilcilik Yürütme Kurulu 
üyeleri tarafından onur 
belgeleri takdim edildi. 
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Depo ve Lojistik 
Yönetiminde Robotlar
Depo ve lojistik pazarının kontrolü ile birlikte mühendislerin gelişmiş entegre 
sistemlere sahip akıllı ve özerk robotlar geliştirebilmeleri için yeni bir alan 
açılıyor.

Depo ve lojistik pazarını 
ele geçirmek isteyen 

onlarca girişim bulunuyor. 
Bunlardan bazıları lojistik 
temelli firmalarken bazıları 
da doğrudan robotik 
sektöründen gelme firmalar. 
Sektörün başını ise ABD, 
Avustralya ve Çin firmaları 
çekiyor.

Depo yönetimi ve takibinin 
robotlara geçmesi için 
geliştirilen sensör, donanım 
ve yazılımlar, tedarik zinciri 
yönetiminin hızlı bir şekilde 
ortaya çıkmasının yanı sıra 
yetenekli bir mühendis iş 
gücünü ve özerk mobil 
robotları çok daha önemli 
hale getiriyor. Depoların 
kontrollü ortamı, şoförsüz 
otomobillerin trend olduğu 
günümüzde, mühendislerin 
gelişmiş entegre sistemlere 
sahip, akıllı ve özerk robotlar 
geliştirebilmeleri için yeni 
bir alan haline de gelmeye 
başladı.

Depo İşlemlerini 
Otomatikleştirmek

Depolar, basit bir lojistik 
operasyonunun merkezi 
olarak tarif edilebilir. Önceleri 
üreticiler veya aracı firmalar, 
paletlerle gelen ürünleri 
depolayarak; konveyör 
bandı, araç, forklift ve insan 
gücüyle birlikte perakende 
satış noktalarına gönderilmek 
üzere kamyonlara 
yüklüyordu. Walmart, bu 
modeli mükemmelleştirmek 

için satış izleme ve otomatik 
yenileme işlemlerini birleştirdi 
ve 1990'lı yıllarda Amerikan 
perakende mağazacılık 
pazarına hâkim oldu. 

Son 15 yılda ise depolar 
çok daha farklı ve gelişkin 
noktalara doğru evriliyor. 
E-ticaretin yaygınlaşmasıyla 
birlikte perakende satış 
doğrudan depolara yöneldi. 
Tüketicilerin çevrimiçi 
siparişlerini düzenlemenin, 
bu siparişleri belirli 
noktalar üzerinden bir 
araya getirmenin ve ilgili 
lokasyonlara ulaştırmanın 
ekonomisini yönetmek ise 
oldukça zorlaştı. Milyonlarca 
ürünü ve ekipmanı takip 
etmenin zorluğunun yanı 
sıra siparişlerin yanlış şekilde 
nakliyesi gibi hatalara yol 
açıyordu.

Amazon örneğinde olduğu 
gibi, depo operasyonlarını 
robotlarla otomatik hale 
getirmek, maliyetleri 
azaltmanın ve kalite 
kontrolünü artırmanın 
kolay bir yolunu sağlıyor. 
Amazon firması, depo 
yazılımını robotun kontrol 
sistemi ile birleştirerek, depo 
operatörlerini, envanter 
sayımını, sürekli ve kesintisiz 
teslimatları, siparişler ve 
gönderileri anında eşleştirme 
fırsatını buldu. Çünkü sistem, 
rafları paketleyicilere en 
yakın ve en popüler ürünlerin 
bulunduğu yere yerleştirmek 
için sürekli olarak yeniden 

düzenleyebiliyor ve trend 
olan ve fazlaca tekrar eden 
öğeleri çeşitli yerlerde 
depolayabiliyor. Bu sayede 
ürünleri hızlı bir şekilde 
sunmanın veya aynı ürünü 
birçok paketleyiciye aynı 
anda tedarik etmenin daha 
çok yolu oluşuyor.

Robotlar ambarları, insanları 
yarım tonluk hareketli 
raflardan uzak tutmak için 
yalnızca robot alanlarını 
saklama alanı haline getirilmiş 
ve insansız alanlar olarak 
tariflendi. Operatörler, insan 
veya forklift trafiği olmadığı 
için, rafları birbirine daha 
yakın şekilde yerleştirebiliyor 
ve bir bölgedeki depolama 
alanını yüzde 25 daha fazla 
artırabiliyorlar. Bunun yanı sıra 
robot 

bölümünün 
ısıya veya 
ışığa ihtiyacı 
olmadığı için 
enerji ihtiyacı 
azalıyor ve kayıp 
eşya oranı çarpıcı bir 
şekilde azalıyor.

Robotlar, sofistike 



bir konveyör sisteminden 
çok daha ucuza mal 
olmasına rağmen hala pahalı 
bir teknoloji. Bu sistemi 
kurmak isteyen bir firma, 
milyonlarca dolar harcama 
yapmak durumunda kalıyor 
ve aynı zamanda depoyu 
tüm sisteme entegre etmek 
için uzun bir yapılandırma 
sürecine giriyor. Milyonlarca 
doların karşılığı olarak 
bu robotlar, yapay zeka 
algoritmaları ve yeni model 
gelişmiş sensörlerle birlikte 
ürünleri çok daha az hatayla 
sevk ederken, birbirlerini 
sensörler sayesinde görerek 
kaza oranını da sıfıra 
indirilebiliyor. Bu gelişmelere 
rağmen yine de, robotlar 
henüz her şeyi yapamıyorlar. 
Hızlı bir şekilde doğru 
kutuyu bulabiliyorlar ancak 
yetkinlikleri hala bir insanınki 
kadar gelişkin değil.

Görüntüleme Sistemleri
ve Sensörler

Robotlar ana kontrol 
sistemleriyle birlikte 

hareketlerini de optimize 
etme yeteneğine sahip 
olarak üretiliyor. Bu 
sistem sayesinde işçilerle 
işbirliği yapmak üzere 
tasarlanan robotlar, 
insanlardan izole edilmek 

yerine, onlarla aynı 
ortamda ve aynı zamanda 
insanlardan, forkliftlerden, 
paletlerden ve kutulardan 
kaçınarak depo tabanında 
hızlı bir şekilde hareket 
edebiliyorlar. Alternatif 
yolları planlamak için engelli 

bölüm ve departmanları 
belirleyebiliyor ve 
hedeflerine ulaştıklarında 
ise işçilerle iletişime 

geçerek görevlerini 
tamamlıyorlar. 
Saniyede 2 metre gibi 

bir hızla hareket eden 
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robotlar bu işlemleri hızlıca 
yapabilecek kadar akıllı olmak 
zorundalar. Bu tasarım ve 
sistem, ortamı görüntüleyen 
ve çarpışmaları önlemeye 
yardımcı olan sensörlerle 
başlıyor. Çoğu robot kuruluşu, 
3B görüntü üretmek için bir 
lazer ışını ile çevreyi saniyede 
20 kere tarayan görüş 
sistemini LIDAR üzerinde 
temellendiriyor. Bütün depo 
alanın tanımlanması ve 
aynı rafa yönelen robotların 
kuyruğa girerek yapacakları 
işlemi gerçekleştirmesi 
gibi algoritmalar ise depo 
kurulumunda ve daha 
sonrasında ihtiyaçlara göre 
düzenleniyor.

Geleceğin Otomasyonu için 
Laboratuvar Olarak Depo 
Yönetimi

Yeni nesil depo robotları 
sensörler ve yazılımlardan 
çok daha fazla ortak noktaya 
sahip. İnsanlara yalnızca ürün 
getiren robotların aksine bu 
robotlar, ürünleri toplayıcılar 
ve paketleyiciler arasında 
dolaştırarak verimliliği artırıyor 
ve aynı zamanda hataları ve 
mal kayıplarını da azaltıyor. 
Üstelik bunu çok daha küçük 
bir işgücüyle yapıyorlar.

Depolar kontrollü 
ortamlar olmasına rağmen 
değişen engeller, trafik ve 
beklenmedik durumlar ile 
karışabiliyorlar. Ancak yine de 
şehir içi yollar için tasarlanan 
şoförsüz otomobillerin 
alacakları risklerden farklı 
olarak, depo hareketlerini 
kontrol etmek için bugünün 
teknolojisi yeterli olarak 
görülüyor.

Depoların tam otomasyonu 
için onları bir nevi laboratuvar 
olarak ele almak gerekir. 
Gelişmekte olan sensörler, 
donanım, yazılım ve tedarik 
zincirini test etmenin, 

otonomiyi mümkün kılan 
makina öğrenme araçları 
olduğunu düşünün. 
Bugünkü depolar sadece 
bir başlangıç. Onlardan 
fabrikalara, hastanelere, 
alışveriş merkezlerine, şehir 
caddelerine ve sonunda 
yüksek hızlı yollara özerk 
robotlar getiren kanıtlanmış 
teknolojiler ortaya çıkacak.

Peki biz bu işin
neresinde olacağız?

MMO İstanbul Şubesi 
tarafından verilen Lojistik, 
Satın Alma, Tedarik Zinciri 
ve Depo Yönetimi Sertifika 
Programı ile güzel bir 
başlangıç yapabilirsiniz.

İbrahim M. Tataroğlu
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Nano üretim yenilikçi ve yüksek 
performanslı yeni nesil ürünlerin 

imalatında kullanılacak olan; nano 
ölçekte malzeme, aygıt ve sistemlerin 
üretilmesidir. Nano ölçekteki malzemelerin 
isteklerimiz doğrultusunda kusursuz şekilde 
üretilebilmesine inanmak güç gelebilir. 
Nanoteknoloji araştırmacılarının çalıştığı 
değerler genellikle 10 ile 100 nanometre 
arasındadır (insan saç teli genişliği yaklaşık 
100.000 nanometredir). Bu ölçekteki 
malzemeler makro boyuttaki özelliklerinden 
farklı olarak yeni fiziksel özelliklere kavuşurlar 
ve imal edilen ürünün performansını 
fazlasıyla geliştirebilirler. Nano malzemeler 
sertlik, esneklik, dayanım ve kayganlık gibi 
özellikler için; ayrıca sayısız çevre koşullarına 
dayanıklı malzemelerin tasarlanması 
için geliştirilebilir. Ve bu özellikler düşük 
ağırlıkla birleştirildiğinde otomotiv ve uzay 
uygulamaları için ideal malzeme olabilir.

Esnek elektronikler geliyor
Ulusal Nanoteknoloji Girişimi’ne (NNI) göre 

2000 yılında yayımlanan ulusal programda 
ABD’nin nanoteknolojide küresel bir lider 
olma hedefi yer alıyor. İki çeşit nanoteknoloji 
üretimi mevcut; tepeden aşağı ya da 
tabandan yukarı. Tabandan aşağı üretim 
ana malzeme bloklarının üretimiyle başlar 
ve nano ölçekli ürüne kadar sistemli olarak 
indirgenir. Tabandan yukarı yönteminde 
ise ürün atomik ve moleküler ölçeklerdeki 
bileşenler ile yaratılır. Mühendisler imal 
edecekleri ürüne göre uygun olan yöntemi 
seçerler. Bu yöntemlerden bir tanesi yüksek 
hacimli ultra ince plastik veya metal rulo 
üzerinde nano ölçekli cihazlar üreten rulo-to-
roll işleme yöntemidir. Bu, özellikle giyilebilir 
olan yeni nesil tüketici elektronik aygıtları için 
popüler bir yöntemdir. Koreli bilim adamları 
son zamanlarda bir dizi büyük ölçekli entegre 

devreyi (LSI) sürekli olarak transfer edebilen 
ve paketleyebilen yüksek üretkenlikteki 
rulo-roll işleme teknolojisi geliştirdiler. 
Bu yenilik uygulama işlemcileri, yüksek 
yoğunluklu bellekler ve yüksek hızlı iletişim 
cihazları da dâhil olmak üzere gelecek nesil 
esnek elektroniklerin gerçekleştirilmesine 
yardımcı olabilecek bir gelişme. Yakın 
gelecekte implante edilebilir biyomedikal 
cihazla, giyilebilir akıllı aygıtlar ve rulo haline 
getirilebilir bilgisayarlar elektronik ürünlerimiz 
olacak.

Otomotiv ve havacılık
Nano malzemeler, ürün performansını 

artırmak ve imalatı geliştiren yeni ve yenilikçi 
ürünler yaratmak için kritik önem taşıyor. 
Örneğin, ucuz bir nanoteknoloji süreci, çelik 
gibi metallerin kuvvetini on kat arttırabilir 
ve korozyona karşı daha dayanıklı hale 
getirir. 2015 yılında Seattle'da kurulan 
Modumetal adlı şirket tarafından başlatılan 
süreç, her bir nano katmanın sadece birkaç 
nanometre kalınlığa sahip olduğu ve farklı bir 
materyalden yapılmış olduğu çok katmanlı 
bir kaplama oluşturmak için elektro kaplama 
kullanmaktadır. Son kaplama orijinal çelik 
ömrünü önemli ölçüde artırarak petrol, gaz 
ekipmanları, köprüler ve diğer büyük altyapı 
elemanları için ideal hale getiriyor.

Nano malzemeler üst düzey hafif araç 
uygulamaları için otomotiv ve havacılık 
sanayisinde özellikle talep görmektedir. 
NNI'ye göre ticari jet uçağın ağırlığını yüzde 20 
azaltmak yakıt tüketimini yüzde 15 oranında 
azaltabilir. NASA için yapılan bir ön analizde, 
geleneksel bileşiklerin iki kat mukavemetli 
gelişmiş nano malzemelerin geliştirilmesi ve 
kullanılmasının, fırlatma aracının brüt ağırlığını 
yüzde 63 oranında azaltacağını gösteriyor.

NNI'ın belirttiğine göre; "Sadece uzay 
aracının yörüngeye fırlatılması için gerekli olan 

Mechanical Engineering Dergisi’nden çevirdiğimiz Nanoteknoloji makalesi ile 
Nanoteknoloji ve nano üretimin; iletişim teknolojisi, savunma, sağlık, ulaştırma, enerji, 
çevre bilimi, telekomünikasyon ve elektronik gibi birçok üretim sektöründe yapacağı 

köklü değişiklikleri sizler için derledik.

Nano Malzemeler
Üretimi Değiştiriyor
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önemli miktarda enerjiden tasarruf sağlamakla 
kalmayıp aynı zamanda tek aşamalı uzay 
araçlarının yörüngeye fırlatılmasına olanak 
tanıyarak fırlatma maliyetlerini daha da 
düşürür, görev güvenilirliğini arttırır ve 
alternatif itici yöntemlerine kapı açar".

Karbon nano tüp tabakaları, hafifliği ve 
iletkenliği ile onları elektromanyetik koruma 
ve sıcaklık yönetim gibi uygulamalar için 
ideal kılan yeni nesil hava araçlarında 
kullanılmaktadır. Otomotiv endüstrisindeki 
nano ölçekli ürünler arasında, yüksek güçte 
şarj edilebilir pil sistemleri, sıcaklık kontrolleri 
için termoelektrik malzemeler, daha düşük 
yuvarlanma direncine sahip lastikler, yüksek 
verimlilik/düşük maliyetli sensörler ve 
elektronik ürünler, ince film akıllı güneş 
panelleri, temiz egzoz ve uzun menzil için 
yakıt katkıları bulunmaktadır. 

Nesnelerin interneti ve iletişim
Nesnelerin interneti temel olarak makina 

ve aygıtların iletişimine dayanıyor. Bunun için 
verileri yönetecek, analiz edecek, toplayacak, 
iletecek cihazlara ihtiyaç var. Nano ölçekli 
algılayıcılar ve cihazlardaki gelişmeler, 
ekipmanın izlenmesini geliştirmeye devam 
ederek verimliliği artırıyor. Nanoteknolojinin 
gelişmi ayrıca yüksek miktarlarda ki veriyi 
depolayıp yönetebilecek daha hızlı, küçük 
ve portatif sistemleri fazlasıyla geliştiriyor. 
Örneğin transistörlerin boyutları nanoteknoloji 
sayesinde oldukça düşürüldü.

NNI’nın belirttiğine göre “2000’li yılların 
başlarında sıradan bir transistörün boyutu 
130-250 nonametre arasındaydı. 2014 

yılında İntel 14 nanometrelik transistör üretti. 
Ardından 2015 yılında IBM ilk 7 nanometrelik 
transistörü üretti. 2016 yılında ise Lawrence 
Berkeley National Lab yalnızca 1 nanometrelik 
transistörü ürettiğini açıkladı”.

Nano ölçekli sensörler, esnek elektronik 
aygıtlar, özellikle giyilebilir teknolojiler için 
özel bir önem arz ediyor. Grafen ve selülozik 
nano malzemeler giyim üzerine dikilebilen 
fotovoltaik malzemeleri ve rulo haline 
getirilebilen elektronik kâğıdı mümkün 
kılan esnek elektronik bileşenleridir. Düz, 
esnek, hafif, kırılgan olmayan, yüksek verimli 
elektronik ürünler üretmek sayısız akıllı ürüne 
kapı açıyor.

Nanoteknoloji ve nano üretim; iletişim 
teknolojisi, savunma, sağlık, ulaştırma, 
enerji, çevre bilimi, telekomünikasyon ve 
elektronik gibi birçok üretim sektöründe köklü 
değişikliklere yol açıyor. Şu an 3D yazıcılar 
birkaç mikron hassasiyette baskı yapabiliyor. 
Belki de en ilgi çekici gelişme 3 boyutlu 
yazıcılar ve nanoteknolojinin birleşmesiyle 
olacak.

Ray Kurzweil’ın gereports.com’ta 
yayımlanan röportajında yer alan bilgilere 
göre, üretimde çığır açıcı yenilikler 2030 
yılı civarında olacak. Nanoteknoloji ve 4D 
yazıcılar tamamıyla bütünleşmiş olacak. 
“Nihai devrim, tasarımlarımızı tekil atomlarla 
yazdırmaya başladığımızda gerçekleşecek” 
diyor Kurzweil.

Yazar: Mark Crawford 
Çeviri: Taşkın Ege Taşpınar



XI. Endüstri ve İşletme Mühendisliği 
Kurultayı’nda Teknolojik Gelişmeleri 

Derinlemesine İnceleyeceğiz!
XI Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı ‘’Endüstriyel Dönüşümde Endüstri ve İşletme 

Mühendislerinin Rolü’’ temasıyla 17-18 Kasım tarihlerinde MMO İstanbul Şube konferans 
salonunda gerçekleştirilecek.

Makina Mühendisleri Odası üyesi Endüstri 
ve İşletme Mühendisleri olarak meslek 

dalı komisyonlarımızda örgütlenerek, 
meslek alanlarımızın düzenlenmesi, 
geliştirilmesi, değişen teknolojik ve sosyal 
koşullarda mesleğimizin bilim ve kamu 
yararı doğrultusunda konumlandırılması, 
meslektaşlarımızın nitelikli mühendisler 
olarak çalışma hayatlarına devam edebilmesi 
ve aday öğrencilerin nitelikli eğitim alabilmesi 
için çalışmalar yapmaktayız. Kurultayımız; 
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı 
Ana Komisyonu (EİM-MEDAK) olarak 2 yıl 
arayla düzenlemekte ve 2015 yılında olduğu 
gibi yine İstanbul’da gerçekleştirilmektedir.

Teknoloji Devrimini Ele Alacağız
Kurultayımızın hazırlık sürecinde komisyon 

üyelerimiz, akademisyenler ve sektörde 
oldukça tecrübeli meslektaşlarımızla 
etkileşimlerimiz oldu. Bu etkileşimler 
sonucunda içinde bulunduğumuz dönemin 
gereği Endüstri 4.0 yani başka bir deyimle 
4. Sanayi Devrimi’nin yarattığı dalgayı 
mesleğimiz açısından ele almaya karar 
verdik. Endüstri ve İşletme Mühendisliklerinin 
bilgi teknolojilerine yöneldiği bir ortamda 
bu konunun ele alınmasının gerekli ve 
meslektaşlarımızın için faydalı olacağını 

düşündük.

Amacımız Çözüm 
Üretmek

4. Sanayi Devrimi, dünya 
tarihinde buhar gücüyle 
çalışan makinaların 
icadından bugüne hangi 
evrelerden geçtiğinin 
tahlili birçok bilim insanı 
tarafından yapılmıştı. 
Endüstri 4.0 ise gündeme 
geldiği günden bu yana henüz karakterini 
oturtamamış, gelişmeye ve yönlendirilmeye 
açık bir haldedir. 4. Sanayi Devrimi’nde 
elbette teknolojik gelişmeler üretim ve 
hizmet sektörlerinde süreçleri geliştirecek 
çözümler getirecektir. Ancak bu gelişmelerin 
sermaye sınıfı ve ücretli çalışanlar açısından 
ne tür bir denge oluşturabileceğini 
tespit edebilmek ve çözüm üretmek 
gerekmektedir. Kurultayımızın amacı; gelişen 
ve değişen teknolojiye uyumlu, insanı tüm 
üretim ve hizmet sektörlerinin odağında 
tutabilecek bir vizyonu Endüstri ve İşletme 
Mühendisliği açısından değerlendirmektir. 
Bu değerlendirme üniversiteler ve sanayi 
iş birliktelikleri çerçevesinde kamucu 
değerlerle gerçekleştirilmelidir.
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Ali Can Özalp
XI. Endüstri-İşletme 

Mühendisliği 
Kurultayı Sekreteri



XI Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı’nın Amacı:

Kurultayın değerli 
amaçlarına ulaşılabilmesi; 
biz Endüstri ve İşletme 
Mühendislerine, 4. Sanayi 
Devrimi koşullarında üretim, 
hizmet ve insan faktörlerinin 
konumlandırılması ve 
toplumsal anlamda getiri ve 
götürüleri anlamında birikim 
sağlamış olacaktır.
Değerli meslektaşlarımız, 
meslektaş adayı 
öğrencilerimiz, farklı 
disiplinlerden katılımcılar ve 
bu konuya ilgi duyan herkes 
kurultayımıza davetlidir.

Kurultay içeriğimiz:
Kurultayımızda 3 panel, 
1 özel oturum ve 4 
oturumda 12 bildiri sunumu 
gerçekleştirilecektir.
Açılış Paneli:  Endüstri 4.0 
Gereksinimleri ve Olası 
Sonuçları
Özel Oturum: Endüstri 4.0 ve 
Yaratıcı Beyin

Panel:  Endüstri 4.0 Sürecinde 
İş Analitiği ve Optimizasyon
Kapanış Paneli: Kuşakların 
Evrimi ve İstihdam

1. Oturum - Üretim Yönetimi 
ve Endüstri 4.0 
• Yalın Altı Sigma Veri 
Madenciliği İlişkisi
• Tekli Dakikalarda Kalıp 
Değişimi İle Hata Türü Ve 
Etkileri Analizi Yöntemlerinin 
Bir Su Dolum Tesisinde 
Uygulanması
• Üretim Hücrelerinin Bozucu 
Faktörlere Dayanıklı Tasarımı 
İçin Simülasyon Tabanlı Bir 
Metodoloji

2. Oturum - Veri Madenciliği 
ve Endüstri 4.0
• Müşteri İlişkileri Yönetiminin 
Başarısını Etkileyen 
Faktörlerin Değerlendirilmesi
• Veri Madenciliği İçin 
Kritik Başarı Faktörlerinin 
Önceliklendirilmesi

3. Oturum - Talep Tahminleri 
ve Endüstri 4.0
• Değer Akışı Esaslı Maliyet 
Ve Yatırım Analizleri: Beyaz 
Eşya Endüstrisinden Bir 
Uygulama
• Bir Üniversite Yemekhanesi 
İçin Talep Tahmin Modelleri 
Geliştirilmesi
• Perakende Giyim 
Sektöründe Yapay Sinir Ağları 
İle Talep Tahmini

4. Oturum - Türkiye’de 
Endüstri 4.0
• Dördüncü Endüstri Devrimi 
İle Endüstri Mühendisliği 
Eğitimindeki Dönüşüm
• Ekonominin Dönüşümünde 
Mühendisler İçin Yeni Bir 
Meslek:
İnovasyon Yönetimi Sistemi
• Türkiye Endüstri 4.0 İçin Yol 
Haritası Çıkardı Mı?
• Endüstri 4.0 Uygulamalarının 
Endüstriyel Dönüşüme Etkisi
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Öğrencilere
TMMOB geleneği

ve Makina 
Mühendisleri Odası 

bakış açısı ile ve 
öğrenci üyeliğinin, 

örgütlü yapının 
gerekliliğinin önemini 

aktarabilmek

Üniversitelerin 
eğitim programlarına 

endüstriyel 
dönüşümle ilgili 

irdeleyebilen, 
toplumsal kazanımları 
içeren derslerin dahil 
edilmesini sağlamak

Stratejik Planlama 
ve Yatırım Hizmetleri 
uzmanlık alanlarının, 

belgelendirmeye 
ilişkin yönü 

endüstriyel dönüşüme 
adaptasyonu ve 

uygulanabilirliğini 
incelemek

Teknolojik 
ilerlemede 

toplumsal yararları 
önemseyerek 

şirketlere/kamuya 
uyumlulaştırmak

Teknolojik
ilerlemelerin 

zorunluluğu ile 
oluşacak çelişkileri, 
meslektaşlarımızın 
büyük fotoğrafın 

neresinde olduğunu 
ve ilerleyen süreçte 

nerede olacağını
öngörmek

Endüstriyel 
dönüşümde 

endüstri ve işletme 
mühendisleri olarak 

sistemin insan 
odağını ve sistem-
çevre ile uyumunu 
optimum düzeyde 

değerlendirmek
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kasım 2017  Etkinlik Takvimi

Kurultay 17
KASIM

XI. Endüstri ve İşletme Mühendis-
liği Kurultayı 

İstanbul Şube

Seminer 04
KASIM

ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001:2015 
Çevre, OHSAS 18001:2014 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi İçtetkik

İstanbul Şube Seminer 04
KASIM

TS EN 81-21 Mevcut Binalarda Yeni 
Asansörler Standardı Bilgilendirme

İstanbul Şube

Seminer 11
KASIM

Mekanik Projelerde Bağlantı 
Elemanları ve Deprem Hesapları

İstanbul Şube

Seminer 04
KASIM

Endüstriyel Mutfakların
Havalandırılması

Beylikdüzü Şube

Seminer 18
KASIM

Sismik Tasarım ve Uygulama 
Detayları 

Beylikdüzü Şube

Seminer 04
KASIM

Deney ve Kalibrasyonda Ölçüm 
Belirsizlikleri

AYEM Bakırköy

Seminer 11
KASIM

TS EN 81-70 Engelliler Dahil Yolcu 
Asansörleri Standardı Bilgilendirme

AYEM Bakırköy

Seminer 25
KASIM

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Bilgilendirme

AYEM Bakırköy

Seminer 25
KASIM

Yalın Teknikler

Kartal  Tems.

Seminer 04
KASIM

Excel Makrolar

AYEM Kadıköy

Seminer 11
KASIM

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi 
Sistemi Bilgilendirme ve İçtetkik

AYEM Kadıköy

Söyleşi 06
KASIM

Kesici Takımlar

Kartal  Tems.

Söyleşi 13
KASIM

Şantiye Mühendisleri İçin İş 
Güvenliği

Beylikdüzü Şube

Söyleşi 21
KASIM

Sultanbeyli Sabiha Gökcen Meslek
Teknik Anadolu Lisesinde Meslek Tanıtımı

Ümraniye Tems.

Söyleşi 27
KASIM

Tedarikçi Seçimi, Değerlendirilmesi 
ve Yönetimi

Beylikdüzü Şube

Eğitim 07
KASIM

Havalandırma Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

İstanbul Şube

Eğitim 17
KASIM

Şantiye Şefliği Kursu

İstanbul Şube

Eğitim 20
KASIM

Havuz Tesisatı Mühendis
Yetkilendirme Kursu

İstanbul Şube

Eğitim 24
KASIM

Medikal Gaz Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

İstanbul Şube

Eğitim 17
KASIM

Asansör Avan Proje Hazırlama 
Mühendis Yetkilendirme Kursu

AYEM Kadıköy

Eğitim 24
KASIM

Asansör Mühendis Yetkilendirme 
Kursu

AYEM Kadıköy

Eğitim 30
KASIM

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 

AYEM Kadıköy

Eğitim 09
KASIM

Asansör Yetkili Servis Teknik 
Sorumlusu Kursu

AYEM Bakırköy

Eğitim 17
KASIM

Mekanik Tesisat Mühendis
Yetkilendirme Kursu 

AYEM Bakırköy

Sosyal Etkinlik 03
KASIM

Geleneksel Oda Gecesi

İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 11
KASIM

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mezun Buluşması

İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 25
KASIM

Yıldız Teknik Üniversitesi Mezun 
Buluşması

İstanbul Şube
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