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İstanbulluları Demokrasiye Daha Güçlü 
Sahip Çıkmak İçin Oy Kullanmaya ve 

Oylarına Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz!
Değerli Meslektaşlarım,
Yoğun bir çalışma dönemini daha 
arkamızda bırakarak 2019 yılının 
Haziran ayına giriyoruz. Mes-
lektaşlarımıza mesleki ve sosyal 
alanlarda fayda sağlayacak bir 
meslek odası bırakmak hayaliyle 
projelerimizi hayata geçirmeye 
devam ediyoruz.
Bu kapsamda; eğitim, sağlık, kül-
tür-sanat, teknoloji, gıda gibi çe-
şitli alanlarda faaliyet gösteren 
kurumlarla yaptığımız anlaşmalı 
kurumlar çalışmalarımıza yeni 
ortaklar ekledik. Ortak çalışmalar 
gerçekleştirdiğimiz kurumların 
güncel listesini Makina Mobil’in 
anlaşmalı kurumlar sekmesinden 
takip edebilir ve detaylara erişe-
bilirsiniz.
Diğer yandan eğitim faaliyetle-
rimize her geçen gün yenileri-
ni eklediğimize daha önce de-
ğinmiştik. Bu kapsamda ülke ve 
toplum yararları doğrultusunda, 
İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık Güvenlik Şartları Yönetme-
liği kapsamında iş ekipmanlarının 
periyodik kontrolünde görev ala-
cak makina mühendislerinin bel-
gelendirilmesi amacıyla bir eğitim 
programı oluşturduk. İş Ekipman-
larının Periyodik Kontrolü Sertifi-
ka Programımız Haziran ayında 
MMO Anadolu Yakası Eğitim Mer-
kezi’mizde başlayacak. Meslek-
taşlarımızla bilimsel bilgiyi uygu-
lamalı bir şekilde buluşturmak için 
eğitim faaliyetlerimizi geliştirme-
ye devam edeceğiz.
Sevgili Meslektaşlarım,
MMO adına İstanbul Şube tara-
fından tesisat alanında çalışmakta 
olan üyelerimiz için 2 aylık peri-
yotlarla hazırlanarak basımı ger-
çekleştirilen 1993 yılından beri 
yayınlanan hakemli bir dergi olan 

Tesisat Mühendisliği Dergimiz 
2018 yılı sayıları itibarıyla Tübitak 
Ulakbim TR Dizin listesinde tekrar 
yer almaya başlamıştır.
Üyelerimizle bilimsel bilgiyi farklı 
kanallarla buluşturmak için fa-
aliyetlerini geliştiren Şubemiz 
adına bu sevindirici gelişmeyi 
sizlerle paylaşmaktan mutluluk 
duyuyorum.
Değerli Meslektaşlarım,
TMMOB 45. Dönem 3. Danışma 
Kurulu toplantısı 25 Mayıs 2019 
Cumartesi Günü İstanbul’da PER-
PA Ticaret Merkezi Konferans 
Salonu’nda, ülke gündemindeki 
gelişmeler ve İstanbul yerel se-
çimlerine ilişkin tavrımız, günde-
miyle gerçekleştirildi.
Hepinizin de bildiği üzere; 31 Mart 
2019 tarihinde gerçekleştirilen İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanlığı Seçimleri, 6 Mayıs 2019 
tarihinde Yüksek Seçim Kurulu ta-
rafından iptal edildi. Yüksek Seçim 
Kurulu adına seçimleri yürütmek-
le görevli ilçe seçim kurulları tara-
fından oluşturulan sandık kurulları 
gerekçe gösterilerek verilen iptal 
kararı, sandığa yansıyan halk ira-
desinin gasp edilmesidir.
İstanbul halkının iradesini yok sa-
yarak demokrasi tarihimizin en 
kara lekelerinden biri olarak ka-
yıtlara geçen bu kararı şiddetle 
kınıyoruz!
23 Haziran’da içerisinden geçti-
ğimiz kritik dönemi göz önünde 
bulundurarak seçimlere katılımın 
artması ve sandık güvenliğinin 
sağlanması oldukça önemli ko-
nulardır. Bu noktada ülkenin ay-
dın bireyleri olarak bizlerin, seçi-
me katılımın artırılması ve sandık 
güvenliğinin sağlanması konu-
sundaki sorumluluğu daha da 
artmaktadır. Özellikle mühendis, 

Battal Kılıç
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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mimar ve şehir plancılarının bu 
konular üzerinde hassasiyet gös-
termesi, toplumun diğer kesimle-
rinin yurttaşlık görevlerini yerine 
getirmeleri konusunda teşvik edi-
ci olacaktır.
Bizler, tüm hukuksuzluğa ve ada-
letsizliğe rağmen demokrasiye 
inanmaya, demokrasi yolunda 
mücadele etmeye devam ede-
ceğiz. Bu ülkenin halkından ve 
mücadele geleneğinden umu-
dumuzu asla kesmeyeceğiz. De-
mokrasiye her zamankinden daha 
güçlü biçimde sahip çıkacağız!
Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin 
içinden geçtiği bu karanlık dö-
nemde, 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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İş Ekipmanlarının Periyodik 
Kontrolü Sertifika 
Programı Başlıyor

Sertifika Programının Amacı:
Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında iş ekipmanlarının periyodik 
kontrolünde görev alacak makina mühendislerinin belgelendirilmesi amacıyla 
bu program oluşturulmuştur.

Eğitim Tarihi: 15-21 Haziran2019

Eğitim Saatleri: 10.00-17.00

Sınav Tarihi: 22 Haziran 2019

Eğitim Süresi: 7 Gün

Eğitim Yeri: MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi

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

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından organize edilen 
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü Sertifika Programı 15 Haziran 2019 
Cumartesi günü MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi’nde başlıyor.
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1) M1-PKBK / Ateşle Temas Et-
meyen Basınçlı Kaplar Periyodik 
Kontrol Muayene Personeli - 
(1 Gün-6 Saat)  
• Kompresör hava tankı periyodik 
kontrol eğitimi ve ilgili standartlar 
• Hidrofor genleşme tankı pe-
riyodik kontrol eğitimi ve ilgili 
standartlar 
• Depolama tankı periyodik kont-
rol eğitimi ve ilgili standartlar
• Dengeleme tankı periyodik 
kontrol eğitimi ve ilgili standartlar
• Otoklav periyodik kont-
rol eğitimi ve ilgili standartlar 

2) M2-PKBK / Ateşle Temas 
Eden Basınçlı Kaplar Periyodik 
Kontrol Muayene Personeli
(1 Gün-6 Saat) 
• Buhar kazanı periyodik kontrol 
eğitimi ve ilgili standartlar
• Sıcak su kazanı periyodik kont-
rol eğitimi ve ilgili standartlar
• Kızgın su kazanı periyodik kont-
rol eğitimi ve ilgili standartlar
• Kızgın yağ kazanı periyodik 
kontrol eğitimi ve ilgili standartlar

3) M3-PKEA / Endüstriyel
Araçlar Periyodik Kontrol 
Muayene Personel
(1 Gün-6 Saat)
• Forklift periyodik kontrol eğiti-
mi ve ilgili standartlar 

• İstif makinası periyodik kontrol 
eğitimi ve ilgili standartlar 
• Transpalet periyodik kontrol 
eğitimi ve ilgili standartlar 
• Değişken erişimli araçlar pe-
riyodik kontrol eğitimi ve ilgili 
standartlar

4) M4-PKKR / Krenler Periyodik 
Kontrol Muayene Personeli - 
(2 Gün-12 Saat)
• Kule krenler periyodik kontrol 
eğitimi ve ilgili standartlar
• Portal, köprülü, monoray ve 
pergel vinç periyodik kontrol 
eğitimi ve ilgili standartlar
• Mobil vinç periyodik kontrol 
eğitimi ve ilgili standartlar
• Yükleyici krenler periyodik 
kontrol eğitimi ve ilgili standartlar
• Caraskal periyodik kontrol eği-
timi ve ilgili standartlar 
• Sapan periyodik kontrol eğitimi 
ve ilgili standartlar

5) M5-PKKP/ Kaldırma Plat-
formları ve Lift Periyodik Kont-
rol Muayene Personeli 
(2 Gün-12 Saat)  
• İnşaat vinci (cephe asansörü) 
periyodik kontrol eğitimi ve ilgili 
standartlar
• Yükseltilebilir seyyar iş platfor-
mu periyodik kontrol eğitimi ve 
ilgili standartlar 

• Asılı erişim donanımlı platform 
periyodik kontrol eğitimi ve ilgili 
standartlar
• Sütunlu çalışma platformu pe-
riyodik kontrol eğitimi ve ilgili 
standartlar
• Araç kaldırma lifti periyodik 
kontrol eğitimi ve ilgili standartlar
• Kriko periyodik kontrol eğitimi 
ve ilgili standartlar
• Park lifti periyodik kontrol eğiti-
mi ve ilgili standartlar 
• Kuyruktan kaldırıcılar periyodik 
kontrol eğitimi ve ilgili standartlar
• Elle tahrik edilen ekipmanlar 
periyodik kontrol eğitimi ve ilgili 
standartlar
• Hareketli yükleme rampaları 
periyodik kontrol eğitimi ve ilgili 
standartlar

Katılım Şartları:
• Makina mühendisi olmak 
• Üye ödenti borcu olmamak 
• Sertifika programı ücretini yatır-
mış olmak 

Sınav ve Belgelendirme:
Eğitimin sonunda yazılı sınav ya-
pılacaktır. Başarı notu 100 üzerin-
den en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından İş Ekipmanlarının 
Periyodik Kontrolü Başarı Belgesi 
verilecektir. Kursa devam zorun-
luluğu vardır.
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Türkiye’nin Enerji Görünümü Paneli

Sezai Sarıoğlu 
İle Şiir Dinletisi

Görsel Düşünme 
Metodu ile Problem 
Çözme (The Back of 
the Napkin - Solving 
Problems with 
Pictures)

Şişli İlçe Temsilciliği 29 Nisan 2019 tari-
hinde 19.00-21.00 saatleri arasında Perpa 
Ticaret Merkezi Mithat Yümlü Konferans 
Salonu’nda 1 Mayıs konulu söyleşi düzen-
ledi. Şişli İlçe Temsilciliği Yürütme Kuru-
lu Başkanı Murat Sonat tarafından açılışı 
yapılan etkinlikte DİSK Genel Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu ve 24. Dönem CHP İstanbul 
Milletvekili Süleyman Çelebi konuşma yaptı.

Türkiye’nin Enerji Görünümü 
2019 başlıklı panel 17 Mayıs 2019 
Cuma günü 19.00-22.00 saatle-
rinde Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi’nde gerçekleştiril-
di. Etkinlikte, MMO Enerji Çalışma 
Grubu Başkanı Endüstri Mühendisi 
Oğuz Türkyılmaz ve MMO Ener-
ji Çalışma Grubu Üyesi Makina 
Mühendisi Orhan Aytaç enerji 

sektörünün önemli sorunları ve 
çözüm önerileri üzerine sunum-
lar yaptılar. MMO İstanbul Şubesi 
Enerji Komisyonu Başkanı Makina 
Mühendisi Azmi Bakdur ve Şube 
Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu 
Başkanvekili Ali Haydar Karaçam’ın 
açılış konuşmalarıyla başlayan pa-
nele üyelerimiz ve sektör kuruluş-
larından yoğun bir katılım oldu.

Şişli İlçe Temsilciliği 3 Mayıs 2019 
tarihinde Sezai Sarıoğlu ile şiir din-
letisi düzenledi. Sosyal alanlarda da 
üyelerimizle buluşma hedefiyle ya-
pılan etkinliğe üyelerimizin ilgisi ve 
beğenisi yoğun oldu.

Görsel Düşünme Metodu ile 
Problem Çözme başlıklı etkinlik 
28 Mayıs 2019 tarihinde Anado-
lu Yakası Eğitim Merkezinde, 29 
Mayıs 2019 tarihinde ise Avrupa 
Yakası Eğitim Merkezinde Goh Ai 
Yat eğitmenliğinde ve Görkem Kı-
zıltan Ustalı kolaylaştırıcılığında 
gerçekleştirildi.



FEANI / EUR-ING Avrupa’da Mühendislik İçin
Gerekli Koşulları Konuştuk

Mayıs Ayında Gerçekleşen Eğitimlerimiz

Binaların Gürültüye Karşı 
Korunması  Hakkında Yönetmelik 
ve Getirdiği Yenilikler Paneli

FEANI/EUR-ING Avrupa’da Mühendislik İçin Ge-
rekli Koşullar başlıklı söyleşi 11 Mayıs 2019 tari-
hinde Anadolu Yakası Eğitim Merkezi’nde orga-
nize edildi. Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Müfit Gülgeç’in sunumuyla gerçekleşen 
etkinlikte şu başlıklara değinildi:

» FEANI Nedir?
» Ulusal İzleme Komitesi (NMC) Oluşumu ve TM-
MOB’ un İşlevi Nedir?
» FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı 
(EEED) Nedir?
» EUR-ING Belgesi Nedir?
EUR-ING Belgesi Başvuru Standartları ve Süreci

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Eğitim 
Birimi tarafından Mayıs ayında çeşitli konularda 
birçok eğitim gerçekleştirildi.

Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin bir 
kaçı ve detayları şöyle:

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve Ge-
tirdiği Yenilikler başlıklı bilgilendirme paneli 17 Mayıs 2019 tarihinde 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapıldı. Etkinlikte, Fi-
zik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Zararsız 
yönetmelik detayları, belediye ve proje müelliflerinin sorumlulukları 
hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
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ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Bilgilendirme ve İçtetkik Semineri 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendir-
me ve İçtetkik semineri Nermin Bilimli eğitmenli-
ğinde 18-19 Mayıs 2019 tarihlerinde Anadolu Ya-
kası Eğitim Merkezinde organize edildi.

Periyodik Kontrol Muayene 
Personeli Temel Eğitimi
İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya 
yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin tebliğ 
kapsamında periyodik kontrollerde görev alacak 
yetkili kişilerin belgelendirilmesi amacıyla düzen-
lenen Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel 
Eğitimi 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Anadolu Ya-
kası Eğitim Merkezinde yapıldı.

Enerji Yöneticisi Eğitimi 
Enerji Yöneticisi Eğitimi 06-15 Mayıs 2019 tarihleri 
arasında Anadolu Yakası Eğitim Merkezinde ger-
çekleştirildi.



Uluslararası Üretim Zincirleri 
Bağlamında Türkiye Otomotiv 
Sektörü, Güncel Otomotiv 
Teknolojisi ve Teknoloji Transferi-I

Uluslararası Üretim Zincirleri Bağlamında Türkiye Otomotiv Sektörü
Üretimin küreselleşmesi ve düşük ücretli ülkelere kayması neoliberal 

dönemin en önemli ve dinamik dönüşümüdür. Bu dönüşümün temel iti-
ci gücü, bazı ekonomistlerin “küresel emek arbitrajı” olarak adlandırdığı 
gibi; ABD, AB ve Japon çokuluslu firmalarının yüksek ücretli yerli emeği 
ucuz yabancı işçi emeğiyle değiştirerek üretimimin göçü yolu ile  (burada 
kullanıldığı şekliyle “dış kaynak kullanımı”) veya işçilerin göçü ile maliyet-
lerini düşürmek ve karlarını artırmak çabalarıdır. Tarifelerin düşürülmesi ve 
sermaye akışındaki engellerin kaldırılması, üretimin düşük ücretli ülkelere 
göçünü teşvik etmiştir.

Üretimin küreselleşmesi, ileri sanayileşmiş ülkelerde yerleşik kapitalist-
lerin büyük çoğunluğuna sahip olduğu, Çokuluslu Şirketlerin gücünün 
ve erişiminin muazzam ölçekte genişlemesine yansımıştır. UNCTAD (Bir-
leşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), küresel ticaretin yaklaşık 
yüzde 80’ini Çokuluslu Şirketlerin uluslararası üretim ağları ile ilişkili oldu-
ğunu hesaplamıştır. Bu ticaret, ya çokuluslu şirket ağı dâhilinde doğrudan 
yabancı yatırım (DYY) olarak, ya da ana şirket ile onların formal olarak ba-
ğımsız tedarikçileri arasındaki gerçekleşmektedir.
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Makina Bülten’in bu sayısından başlamak üzere, bir yazı dizisi çalışması 
içinde, dünya ekonomisindeki değişimlere paralel olarak uluslararası 
üretim zincirleri bağlamında türkiye otomotiv sektörü, güncel otomotiv 
teknolojisi ve otomotiv teknoloji transferi ile MMO’nun bu konularda 
neler yapabileceği irdelenmeye çalışılmıştır. 



İhracata yönelik sanayileşme (veya kuzey pers-
pektifinden “dış kaynak kullanımı”), bol miktarda 
doğal kaynağı bulunmayan fakir ülkeler için tek 
kapitalist seçenektir.

Küresel üretim ihracatının “gelişmekte olan 
ulusların” payı, küreselleşme öncesi dönemde-
ki yaklaşık yüzde 5’ten, milenyum sonuna kadar 
yüzde 30’a yükselmiştir (bknz. Grafik 1).

Grafik 1: Gelişmekte Olan Ülkelerin Üretilen 
Malların Dünya İhracatındaki Payı

Kaynak: UNCTAD Statistical Handbook,
http://unctadstat.unctad.org

Güney’in ihracatındaki mamul malların payı 
on yıl içinde üç katına çıkarak 1990’ların başın-
da yüzde 60’tan fazla orana ulaşmıştır. Grafik 
2, bu çarpıcı dönüşümü sanayileşmiş ülkeler 
perspektifinden göstermektedir. 1970 yılında, 
üretimlerinin ancak yüzde 10’u, üçüncü dünya 
ülkelerinden yapılan ithalattan gelirken, milen-
yumun başında, bu oran beş misline ulaşmıştır.

Grafik 2: Gelişmekte Olan Ülkelerin Gelişmiş 
Ülkelerin Üretilmiş Mal İthalatındaki Payı 

Kaynak: UNCTAD Statistical Handbook,
http://unctadstat.unctad.org

Mertkan Akay
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi

SAYFA 9



HAZİRAN 2019

SAYFA 10

Ü
ye

le
ri

m
iz

d
en

Atasözümüzdeki Kamber’in kim olduğu-
nu araştırdım ama kesin diyebileceğim bir 
sonuca ulaşabilmem mümkün olmadı ne 
yazık ki! Sevdiği Kamber’e ulaşamayan Ar-
zu’nun, bir başkasıyla yaptığı düğün olabilir 
mi bu atasözümüzün derinliklerinde yatan? 
Tevatür çok ve üstelik konu da derin. Me-
raklısı araştırsın; keyifli bir konu bu. 

İyisi mi, biz işin etimolojisini (kelime bili-
mini), araçların ön/arka düzen açıları içerisinde -olmazsa olmaz- bir önem taşı-
yan bir başka Kamber’de, KAMBER AÇISI bağlamında inceleyelim.

Kelime anlamına baktığımızda, dilimize İngilizceden geçmiş olduğunu görü-
yoruz. Aslı, İngilizcedeki CAMBER kelimesi. Dışbükey anlamına geliyor. Fransızlar 
bunu CARROSAGE, Almanlar ise STURZWİNKEL olarak adlandırıyor. Kendi dili-
mizde bir karşılık bulamamışız ne yazık ki!

Gelelim KAMBER açısının taşıtlardaki teknik açıklamasına. Öncelikle tarifini ya-
palım bu açının:

Kamber açısını basitçe, araç tekerlek ekseninin, düşey eksenle yaptığı açıdır 
şeklinde tarif edebiliriz. İki şekilde olabiliyor: Tekerleklere karşıdan bakıldığında 
üst taraflar aracın dışına doğru açık ise pozitif Kamber (Şekil – 1) veya içine doğru 
kapalı ise negatif Kamber’dir. (Şekil -2 )

“Her toplantıda veya her işin içinde 
bulunmak merakında olan kimseler 
için yarı şaka yarı ciddi söylenen bir 
atasözüdür.” Böyle diyor güvenilir 
kaynaklar*. “Kambersiz düğün olmaz” 
atasözünden bahsediyoruz. Kimdir 
Kamber, niye onsuz olmaz? Katılmadığı 
düğün, neden düğün olmaz?

Ne işe yarıyor?
Yukarıda, Kamber kelimesinin İngilizce CAMBER kö-

kenli olduğunu, bunun da “dışbükey” anlamına geldiğin-
den söz ettik. Doğrudur. Bilindiği gibi yol profilleri, özel-
likle yağmur sularının yoldaki birikiminin engellenmesi 
amacıyla kambur bir kesitte inşa edilmektedir. Kamber 
açısının ilk zamanlardaki kullanım amacı da araç teker-
leklerinin yolun bu “dışbükey” (Camber) eğimine uyum 
sağlamasına yönelikti. (Şekil - 3)

Daha sonraki yıllarda, lastik tabanları genişledikçe, doğru hesaplanmış bir Kamber 
açısının, lastik aşınmalarını azalttığı ortaya çıkmaya başladı. Şekil – 4 A’dan görül-
düğü gibi, sıfır Kamber açısına sahip bir araç tekerleğinin, aracın içe yakın tabanına, 
aracın dışa yakın tabanından daha fazla yük (F) gelecek ve bu da kaçınılmaz olarak 

Ahmet Kurtlutepe
Makina Mühendisi

Kamber’siz (Düğün) Olur mu?



+ Dingil Pimi açısı) rol oynar.
Şekil – 7’de Eğim Açısı’nın, Kaçıklık(d) değerine etki-

si görülmektedir. Eğim açısı arttıkça Kaçıklık (d) azal-
maktadır.

Kamber açısı sadece ön tekerleklerde mi?
Elbette değil. Arka tekerleklerde de Kamber açısı söz 

konusu olabilmektedir. Fakat bir farkla. Arka tekerlek 
Kamber açısı, ön tekerleklerden farklı olarak -genel-
likle- Negatif (içe kapalı) Kamber şeklindedir. 
Neden?

Örnek olarak, aracımızın sola bir viraja girdiğini 
düşünelim. Aracın arkası 
merkezkaç kuvvetin et-
kisiyle sağa savrulacak ve 
araç arka sağ tekerlek üze-
rine yatarak bir (F) kuvve-
tiyle (Şekil - 8) viraj dışına 
çıkmaya zorlanacaktır. Bu 
da tekerleği pozitif Kam-
ber yönünde düzeltecek 
ve tekerlek virajda yere 
tam basacaktır. Eğer Ne-
gatif Kamber verilmemiş olsaydı, (F) kuvvetinin yarat-
tığı etki ile sağ tarafa yatmaya zorlanan tekerlek yere 
tam basamayacak, tutunma azalacak ve aracın arkası 
virajlarda savrulacaktı.
Kamber açısı ayarlanabilir mi?

Kamber açısı değeri günümüz araçlarında 30’ - 10 
civarlarında değişmektedir.

Ön tekerleklerde, araçların artık hemen hemen 
hiçbirinde Kamber açısı ayarlanmıyor. Sadece doğru 
olup olmadığı ölçümü yapılabiliyor. Şöyle ki; ön dü-
zen ayarlarına giren bir araç için ilk önce Kamber açısı 
ölçülmesi gereklidir. Kamber açısı doğru olmayan bir 
araçta diğer ön düzen açılarının doğru ayarlanma-
sı mümkün olamaz. Kamber açısının bozukluğu ise, 
muhtemel bir kasa (şasi) problemine işaret eder.

Arka tekerleklerde ise, bazı araçlarda ayarlama yapı-
labilmektedir.

Ve dönelim yazımızın başlığına ve tekrar soralım: 
KAMBER’siz olur mu, olmaz mı?

Kararı değerli okurlarımıza bırakmanın yeridir.
Bir başka yazıda, bir başka “açı”yı tartışmak umuduy-

la, saygılar ve sevgiler.
*Türkiye Türkçesinde Atasözleri. Nurettin ALBAY-

RAK. Kapı yayınları Sf:184. Temmuz 2009

Dingil Pimi Açısı:
Tekerlek tabanına gelen yayılı yükün iyileştirilmesi 

için Kamber açısına ek olarak Dingil Pimi Açısından da 
yararlanılır. Gerçek bir araç üzerinde Dingil Pimi doğ-
rultusu, yukarıdaki şekil-
lerde görüldüğü gibi yere 
göre 900 lik bir doğrul-
tuda olmayıp, Şekil – 5’te 
görülen “b” açısı kadar bir 
sapma gösterir. Bu “b” açı-
sına Dingil Pimi açısı (veya 
Kingpin açısı) denir.

Kamber açısı ve Dingil 
Pimi açısı toplamı kadar bir 
etki, tekerlek tabanına ge-
len yayılı yükün dağılımını 
iyileştirerek lastik yüzeyin-
deki aşınmanın eşit bir şekilde olmasını sağlamakta 
ve sonuçta aracın yol tutuşunda önemli ölçüde iyi-
leştirmektedir. Bu iki açının toplamı Eğim Açısı olarak 
adlandırılır.

Eğim Açısının bir başka önemli rolü daha vardır. Şe-
kil – 6’da görüldüğü gibi, tekerleğin bağlantı noktası 
ile direksiyon dönüş ekseni “C” arasındaki “d” mesafesi 
mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır. Zira, aracın 
ağırlığı nedeniyle yerden tekerleğe etki eden “F” kuv-

veti, “d” mesafesi ile çarpım 
kadar bir döndürme mo-
menti etkisi oluşturur. Bu 
da direksiyonun dönüşünü 
ve/veya direksiyonun top-
lamasını zorlaştıracak bir 
etkidir.  (M = Fxd)

Söz konusu “d” mesafe-
si Kaçıklık (İngilizce Offset, Fransızca Déport) olarak 
adlandırılır. O halde bu momenti minimize etmek için 
-araç ağırlığından kaynaklanan “F” kuvvetini düşüre-
meyeceğimize göre- Kaçıklık (d) değerinin minimize 
edilmesi gerekir. Bunun için Eğim Açısı (Kamber açısı 
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lastiğinin içten aşınması sorununu ortaya çıkaracaktır. 
Bu sakıncayı ortadan kaldırmak amacıyla uygulanacak 
bir pozitif Kamber açısı (Şekil - 4 B), tekerleğe gelmek-
te olan yayılı yükü nispeten eşit hale getirecek ve lastik 
aşınmasının düzensizliğini ortadan kaldıracaktır.
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Nereye Gidiyor?

Ülkemizde enerji sektöründe 1980’lerden bu yana uygulanan 
politikalarla, toplumsal ihtiyaçlar ve bunların karşılanabilirliği 
arasındaki açı her geçen gün daha da artmaktadır. Enerji 
politikaları üretimden tüketime bir bütündür; bu nedenle 
bütüncül bir yaklaşım esas olmalıdır. Ülkemiz gerçekleri de göz 
önüne alınmak şartıyla, enerji sektörünün gerek stratejik önemi 
gerekse kaynakların rasyonel kullanımı ile düzenleme, planlama, 
eşgüdüm ve denetleme faaliyetlerinin koordinasyonu açısından 
merkezi bir yapıya ihtiyaç vardır.



Enerjiden yararlanmak mo-
dern çağın gereği ve temel bir 
insan hakkıdır. Enerji kaynak-
larının değerlendirmesinden 
başlayarak üretim, iletim, da-
ğıtım aşamalarında toplum çı-
karlarının gözetilmesi, bütün 
bu süreçlerde çevreye, iklime 
ve doğaya olumsuz etkileri as-
gari düzeyde tutulması gerek-
lidir. Elektrik enerjisi faaliyetleri 
toplum çıkarının gözetilmesi 
gereken bir kamu hizmetidir. 
Aralarında organik bir bağ olan 
elektrik üretim, iletim ve dağı-
tım faaliyetlerinin; demokratik 
ve katılımcı bir anlayışla oluş-
turulacak; toplum, kamu, ülke 
çıkarlarını gözeten kamusal bir 
planlama anlayışı içinde yürü-
tülmesi zorunludur.

 İklim değişikliğinin olumsuz 
sonuçlarının sınırlanabilmesi 
için enerji üretiminde öncelik 
ve ağırlığın, fosil yakıtlara değil, 
yeni ve yenilenebilir enerji kay-
naklarına verilmesi gerekmek-
tedir. Toplum çıkarını gözeten 
demokratik bir enerji planı ve 
programı için, sektörde bü-
tünleşik kaynak planlaması 
enerjinin daha verimli kullanı-
mı, enerji ekipmanlarının yerli 
üretimi, çevreye verilen za-
rarın asgari düzeyde olması,  
iklim değişikliğine olumsuz 
etkilerin sınırlanma-
sı, yatırımın yapı-
lacağı yerde yaşa-
yan insanların hak ve 
çıkarlarının korunması vb. 
ölçütler gözetilerek de-
mokratik katılım meka-
nizmalarıyla yapılmalı-
dır.

Petrol, gaz ve kömür 
tekellerinin denetiminde olan 
dünyamızda iklim değişikliği-
nin olumsuz etkilerini önce sı-
nırlamak, sonra durdurabilmek 
ve elektriğe hâlâ erişemeyen 

“enerji yoksunu” 1 milyar insa-
nı, elektrik kullanabilir hale ge-
tirebilmek, yemek pişirmek ve 
ısınmak için çalı çırpıdan öteye 
geçememiş yüz milyonlarca 
insanı, çağdaş yaşam koşulla-
rına ulaştırabilmek için, enerji 
sektörünü özel tekellerin salt 
kâr egemenliğinden çıkarıp ka-
musal bir düzleme aktarmak ve 
yenilenebilir kaynaklara daya-
lı, düşük karbon emisyonlu bir 
ekonomiye yönelerek, enerjide 
demokratik bir denetimi/prog-
ramı gerçekleştirme ihtiyacı 
vardır. 

Ülkemizde birinci ener-
ji arzında fosil yakıtların payı 
%88,11,arzın ithal kaynakların 
payı  %75,7’dir.2018’de ener-
ji hammaddeleri ithalatına 
43 milyar dolar ödenmiştir. 
Tek başına Rusya Federasyo-
nu, ülkemizin enerji ithalatının  
%36,7’sini,enerji arzının %27,8 
sini sağlamakta ve bu oranla 
enerji arzında tüm yerli kay-
nakların (%24,3) önünde yer al-
maktadır.

Oğuz Türkyılmaz
Endüstri Mühendisi
TMMOB MMO Enerji 
Çalışma Grubu Başkanı

Elektrik üretimi 2018’de %1,8 
artışla 300,717 GWh’a ulaşmış-
tır. Ekonomik durgunluk yılın 
ilk üç ayında artmayan elekt-
rik üretiminde 2019’da artış bir 
yana azalma olabileceği işareti-
ni vermektedir. Odamızın yıllar-
dır dile getirdiği talep tahminle-
rinin yüksek tutulduğu eleştirisi 
bir ölçüde dikkate alınmış ve 
talep artış oranları azaltılmıştır.
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Enerji Yatırımları
Toplum Yararını Gözetmeli
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Ülkemizde elektrik enerjisi açığı 

değil tersine arz fazlası vardır. Nisan 
2019 sonunda 89.680,5 MW olan 
kurulu gücün yılsonunda 90.000 
MW’ı aşması söz konusudur. Lisans 
ve ön lisans alan santralların da önü-
müzdeki yıllarda devreye girmesi ile 
kurulu gücün 120.000 MW’ı aşabi-
leceği ve kullanılmayan bir kapasite 
fazlası olabileceği öngörülmektedir.

Elektrik fiyatları yapılan zamlarla 
2017 yılı sonuna göre 2018 yılın-
da;  konutlarda % 45, diğer tüketi-
ci gruplarında % 71-72 oranlarında 
artmıştır. 2018 yılı içinde yapılan 
zamlarla, 2017 yılı sonuna göre do-
ğalgaz fiyatları konutlarda % 25-37, 
küçük sanayi kuruluşlarında % 29,5, 
büyük sanayi kuruluşlarında % 100, 
elektrik üretimi için yakıt olarak do-
ğalgaz kullanan santrallerde % 146 
oranında artmıştır. Yapılan bu yük-
sek oranlı fiyat artış oranları, Oda-
mızın yıllardır gündeme getirdiği 
enerji yoksulları ve yoksunlarına üc-
retsiz elektrik ve doğal gaz verilme-
si talebinin ne denli doğru ve haklı 
olduğunu kanıtlamıştır. Yerel seçim 
öncesinde talebimiz sınırlı bir karşı-
lık bulmuş ve konutta oturan birey 
sayısına göre ayda 75-150 kWh üc-
retsiz elektrik desteği uygulamasına 
başlanmıştır. Destek uygulamasının 
birey sayısından bağımsız olması ve 
daha yükseltilmesi ve bedava kömür 
yerine doğal gaz verilmesi talepleri-
mizi savunmaya devam ediyoruz. 

Yıllardır yeni ithal kömür ve do-

ğal gaz santrallarına izin verilme-
mesi çağrısında bulunduk. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Dön-
mez’in artık yeni doğal gaz ve ithal 
kömür santrallarına izin verilmeye-
ceği açıklaması, haklılığımızın geç 
de olsa, kabul edildiğini göster-
mektedir. Şimdi enerji yetkililerini, 
Sn. Bakan’ın açıklamasının ardında 
durmaya, hiç bir yeni ithal kömür 
ve doğal gaz santralına izin ver-
memeye ve lisans alan projelerden 
yükümlülüklerini yerine getirme-
yenlerin de lisanslarını iptal etmeye 
çağırıyoruz.

İklim değişikliğinin yıkıcı sonuç-
larını dikkate alan,  enerji yatırım-
larının doğal ve toplumsal çevreye 
vereceği olumsuz etkileri asgari dü-
zeyde tutmayı öngören ve toplum 
çıkarlarını gözeten enerji politika ve 
uygulamalarını, yine toplum yara-
rını gözeten alternatif kalkınma ve 
sanayileşme politikaları ile birlikte 
düşünmek ve böyle bir toplumcu 
içerikte demokratik bir enerji prog-
ramını, ilgili kesimlerin aktif katkıla-
rına imkân veren demokratik katılım 
mekanizmalarında tartışarak geliş-
tirmek gerektiğine inanıyoruz.

Bu yazıda çok kısa değindiğimiz 
değerlendirme, görüş ve önerileri-
mize 17.5.2019 tarihinde yaptığımız 
ve Şube web sitesine yüklenecek 
olan Türkiye Enerji Görünümü Ma-
yıs 2019 tarihli Sunumda, Odamızın 
web sitesindeki Enerji Köşesinde yer 
alan raporlarımızda bulabilirsiniz.
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li güncellediğimiz Türkiye Enerji 
Görünümü çalışmamızda bu sene; 
önceden olduğu gibi, birincil ener-
ji tüketimi, elektrik enerjisi üretimi, 
kapasite kullanımı, yakıtlar ve kay-
naklar, dışa bağımlılık ve diğer konu-
lardaki güncel verilere yer verilmiştir. 
Bu bilgilerin yanı sıra elektrik ener-
jisi sektöründe son bir senede ya-
şanan gelişmelerden; kapasite me-
kanizması, yerli kömürden üretilen 
elektriğe sabit fiyatla alım garantisi 
verilmesi, çevre koruyucu yatırım-
ları öteleme niyeti, YEKDEM’in amaç 
dışı kullanımı, YEKA’lar, enerji sektö-
ründe alınan kredilerdeki sorunlar, 
nükleer santral projeleri, Akdeniz’de 
doğal gaz aramaları konuları ele 
alınmıştır. Mevcut durumun anla-
tılması ve eleştirisiyle yetinilmemiş, 
ülke ve toplum yararı doğrultusun-
da çözümler içeren önerilerimiz de, 
dile getirilmiştir. Bu konulardan ba-
zılarına kısaca değinirsek;

5346 sayılı kanunun yürürlüğe 
girdiği 18.05.2005 tarihinden sonra 
işletmeye giren ve 2020 yılı sonu-
na kadar işletmeye girecek tesisleri 
kapsayan Yenilenebilir Enerji Kay-
nakları Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM), elektrik üretiminde yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının payının 
artmasını sağlamıştır. İlgili yönetme-
liklerde yerli ekipman oranının artı-
rılması da hedeflenmiştir. Bu yönle-
riyle olumlu bularak “alkışladığımız” 
YEKDEM, yanlış uygulamalarla bazı 
olumsuz sonuçlara da yol açmıştır. 
Başlangıçta küçük kapasiteli ama 
verimli, ulaşılması zor ve piyasa 
koşullarında elektrik satışı açısın-
dan ekonomik olmayan kaynakla-
rın elektrik üretimine kazandırılması 
düşünülmesine rağmen, uygulama-
da bu kriterlerin dışına çıkılmasıyla 
(özellikle barajlı büyük santralla-
rın da sisteme dahil edilmesiyle) 
elektrik fiyatlarının yükselmesine 
bir ölçüde sebep olmuş ve ayrı-
ca çevreye zararlı bazı yatırımların 

önünü açmıştır. Bu nedenle, bugün 
varılan noktada YEKDEM gözden 
geçirilmek zorundadır. Enerji yatı-
rımlarının planlı bir şekilde, toplum, 
kamu ve ülke çıkarları doğrultusun-
da yönlendirilebilmesi için, yalnız 
belirlenecek ölçütlere uyan yenile-
nebilir enerji yatırımlarına destek ve-
rilmelidir.

Büyük alanlar üzerine büyük güç-
lerde güneş ve rüzgar enerjisi te-
sisleri kurulması amacıyla, alım ga-
rantili, Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları ve Bağlantı Kapasiteleri Tah-
sisi (YEKA) ihaleleri yapılmıştır. Hem 
güneş, hem de rüzgar için yapılan 
ilk ihalelerde saptanan oranda yerli 
ekipman üretimi ve Ar-Ge zorun-
luluğu da vardır. Ancak geldiğimiz 
noktada bu ihaleleri kazanan firma-
lar üretim tesisleri konusunda kayda 
değer bir gelişme sağlayamamışlar-
dır. YEKA-GES 1 (1.000 MW) ihalesini 
kazanan Kalyon-Hanwha grubun-
dan Güney Koreli teknoloji firması 
Hanwha 2019 başında ortaklıktan 
çekilmiştir. Sözleşme gereği 2019 yıl-
başında işletmeye geçmesi gereken 
fabrika ise henüz kaba inşaat aşama-
sındadır. İlk YEKA-RES (1.000 MW) 
ihalesini Kalyon-Türkerler-Siemens 
grubu kazanmıştır. Ekim 2019’da 
işletmeye geçmesi gereken fabrika 
için,  Siemens Ağustos 2018’de Ali-
ağa Organize Sanayi Bölgesinden 
yer satın almıştır. YEKA-GES 2 iha-
lesi iptal edilmiş, YEKA RES 2 
açık artırması ise er-
telenmiştir. Şimdi 
mikro YEKA’lar-
dan bahsedil-
mektedir. 
Bu du-
r u m d a 
YEKA’ların 
gele-
c e ğ i 

Yenilenebilir Enerji
Yatırımlarına Destek Verilmeli



Orhan Aytaç
Makina Mühendisi
TMMOB MMO Enerji 
Çalışma Grubu Üyesi

konusunda iyimser olmak çok 
zordur. 

Öte yandan hali hazırda elekt-
rik enerjisi üretiminde kapasite 
fazlamız var.  2018 yılında anlık 
en yüksek ihtiyaç 46.160 MW 
olarak 1 Ağustos saat 15.20’de 
gerçekleşmiş olup o tarihte ku-
rulu güç 87.293,6 MW’tır. İhti-
yaç, kapasitenin  %52,9’udur. 
Yıllık üretim ve tüketimi ele aldı-
ğımızda ise 2018 yılı proje üre-
tim kapasitesi 461.771 GWh iken 
gerçekleşen tüketim 300.717 
GWh, kapasite kullanımı %65’dir. 
Devam etmekte olan veya plan-
lanan yatırımları ele aldığında 
karşımıza büyük bir proje stoğu 
çıkmaktadır.  EPDK 2019 Ocak 
Proje İlerleme Raporundaki inşa 
halindeki enerji üretim projele-
rinin (nükleer hariç) tümünün 
ve bunlara ilaveten 7.700 MW 
gücünde rüzgar ve güneş sant-
rali yatırımlarının tamamlandığı 
varsayılarak yaptığımız projeksi-
yona göre 2024’e kadar devreye 
girecek santrallerle, kurulu güç 
yaklaşık 116.000 MW olacak ve 
proje üretim kapasitesi 595.300 
GWh’ı bulacaktır. Halbuki TEİAŞ 
ve ETKB’nın 2024 baz tüketim 
tahmini 392.100 GWh’tır. 

Yıllardan beri, abartılmış talep 
tahminlerine göre ve herhan-
gi bir planlamaya dayanmadan 
yapılan yatırımlara dikkat çeki-
yoruz. Önceki yıllardaki uyarı-
larımız görmezden gelindi. An-
cak şimdi yatırımcı firmaların ve 

finansman sağlayan bankaların 
üst düzey yetkilileri bu konu-
daki sıkıntıları dile getiriyorlar. 
Fazla yatırımdan bahsediyorlar. 
Birçok şirketin almış oldukla-
rı kredileri ödeyemeyecekleri,  
bazılarının borçların yapılandı-
rılmaya çalışıldığı belirtiliyor.      

Öte yandan, siyasi iktidar özel 
şirketlere kamu kaynakların-
dan çeşitli ayrıcalıklar tanımaya, 
destekler vermeye devam edi-
yor. Yerli kömür yakan veya ithal 
kömürü yerli kömür ile karıştı-
rarak yakan santrallere yıllık te-
orik üretimlerinin yarısı için pi-
yasa fiyatının üstünde bedel ile 
alım garantisi veriliyor. Bir diğer 
destek uygulaması ise 20 Ocak 
2018’de yayınlanan ve daha bir 
senesini doldurmadan yararlan-
ma ölçütleri ve ödeme sistemi 
esastan değişen Kapasite Me-
kanizmasıdır. Plansızlık sonucu 
kurulan, ihtiyaç fazlası ve üre-
tim maliyetleri yüksek doğal gaz 
santralları ile yerli kömür yakan 
veya ithal kömürü yerli kömür 
ile karıştırarak yakan santrallere, 
enerji satış bedellerine ilaveten, 
2018 yılında 1.407.116.257 TL 
ödendi. 2019 yılında bazı hidro-
elektrik santrallar da sistem kap-
samına alındı ve 2.000.000.000 
TL bütçe ayrıldı. Ayrıca, basında, 
çevre izni bulunan termik sant-
rallara da bir teşvik verilmesinin 
gündemde olduğu, çevre izni 
bulunan santralların tarifelerin-
de yüzde 3 oranında bir teşvik 

verilebileceği ifade edili-
yor. Bu durum karşısında 

doğal olarak aklımıza 
“Tesisler çevre izin-
leri olmadan nasıl 
iş let i lebi l iyor lar? 
Çevre mevzuatına 
uyum bu şekilde 

mi sağlanmalı?” 
soruları geli-

yor. Zaten, 
2013-2015 
y ı l l a r ı 
aras ında 
ö z e l l e ş -

tirme yoluyla EÜAŞ’tan kömür 
santralı satın alan şirketlere, 
ihale sürecinde taahhütte bu-
lunmuş olmalarına rağmen, 
tesislerin çevre mevzuatına 
uyumunu sağlamaları için 2019 
yılı sonuna kadar süre tanındı. 
Firmaların bir kısmı bu süre-
yi mevcut filtre, baca gazı kü-
kürt arıtma tesisleri vb. çevre 
koruyucu ünitelerini bile ça-
lıştırmama, “çevreyi kirletme 
hakkı, özgürlüğü” süresi ola-
rak kullandılar. Hali hazırda, 
santralların birçoğunda gerekli 
yatırımların yılsonuna kadar 
tamamlanmama olasılığı çok 
yüksek.    

Yukarıda belirtilen çeşitli uy-
gulamalarla ve barajlı HES’ler 
başta olmak üzere büyük sant-
ralların YEKDEM kapsamında 
değerlendirilmesi yoluyla özel 
yatırımcılara kamudan kaynak 
aktarılmasına ve santrallarda 
çevre koruyucu önlemlerin göz 
ardı edilmesine son verilmelidir.

Kirlenmeden, Kirletmeden, 
Barış İçinde, Eşit, Özgür, Adil, 
Aydınlık Bir Dünya; 

Bağımsız ve Demokratik Bir 
Türkiye Dileğiyle…

SAYFA 17
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Yeni Birlikteliklerle Devam Ediyor

Mühendisliğin bir toplum hizmeti olduğu anlayışıyla ve üyelerimizin talep 
ve önerileri doğrultusunda çalışmalarına yön veren Odamız, bütün etkin-
likleri ve attığı tüm adımları “Etkin Üye Güçlü Oda” sloganıyla somutladığı 
anlayışla yürütüyor. Bu doğrultuda şubemiz bir süredir Anlaşmalı Kurumlar 
Çalışması gerçekleştiriyor.

Eğitim, sağlık, kültür-sanat, teknoloji, gıda gibi çeşitli alanlarda faaliyet 
gösteren kurumlarla üyelerimize farklı alanlarda hizmet sağlayabilmek için 
ortak çalışmalar yürütüyoruz.

Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek adına geliştirdiğimiz anlaşmalı 
kurumlar çalışmamıza yeni işbirlikleri ekleyerek devam ediyoruz.

Makina Mobil’in anlaşmalı kurumlar 
sekmesinden güncel listeyi takip edebilir ve 

detaylara erişebilirsiniz.
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Makina Lokal
TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Lokali 

üyelerimize %10 
indirim uyguluyor.

Aysa Organizasyon
Üyelerimiz Aysa Prodüksiyon 

Tiyatrosu tarafından organize 
edilen oyunlardan indirimli 

olarak faydanabiliyor.
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Klima cihazlarının yerine getirdiği 4 
temel görev:
 a. Isıtma
 b. Soğutma
 c. Nem kontrolü
 d. Hava hareketleri
Yapılan araştırmalara göre, insanlar 
belli bir sıcaklık, nem oranında ve te-
miz havanın olduğu ortamlarda rahat 
etmektedir. Bu konfor bölgesidir.

Konfor bölgesi değerleri:
Nem: %40-%60
Sıcaklık: 20c-27c
Nem düzeyinin düşük olması, boğaz 
kuruluğuna ve gözlerde yanma olma-
sına neden olur.
Nem düzeyinin yüksek olması, insan 
tenindeki terin buharlaşmamasına, 
bunaltıcı bir sıcaklık hissine ve uyku 
isteğine neden olur.
Sıcaklığın, konfor sıcaklığından düşük 
ve yüksek olması, insanları rahatsız 
eder ve konforsuzluk oluşur.
Yaşam mahallerindeki ortam havası, 
temiz ve taze olmalıdır. Toz, duman, 
polen ve diğer zararlı maddeler filtre 
edilmeli ve insanları rahatsız etmeye-
cek hızda, taze hava verilmeli ve kirli 

hava uzaklaştırılmalıdır.
Klima sadece soğutma yapmak değil, 
mahallerin iklimlendirmesini sağlayan 
sistemlerdir.
Klimatizasyon, kapalı mekânın havası-
nın, istenen sıcaklık, nem, hava sirkü-
lasyonu, temizlik ve tazelikte tutulma-
sıdır.
Bir klima cihazı, yazın yaşam mahallin-
deki yani iç ortamdaki fazla ısıyı dışarı 
atarak iç ortamı soğutur. Bu sırada ha-
vanın fazla nemi alınır, içeride gerekli 
hızda hava dolaşımı sağlanır ve hava 
filtre edilir.

Bu cihazlarda iki tiptir:
Birinci tip yalnız soğutma yapmaktadır.
İkinci tip hem soğutma, hem ısıtma 
yapabilen (Heat-pump) tiptir.

Klima Sistem Tipleri
1. Merkezi Sistem Klimalar
Merkezi sistem klimalarda hava ve 
suyu merkezi olarak koşullandırılır. Bu 
sistem, AVM, sinema salonu, ofis bina-
ları, endüstriyel yapılar, otel, hastane, 
vb. çok büyük binaların iklimlendiril-
mesinde kurulur.
2. Bireysel Tip Sistem Klimalar

Bireysel Klimaların Doğru 
Kullanımı ve Enerji Tasarrufu 
İçin Neler Yapılmalı?
Klima, kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, iç hava kalitesi, hava hareketleri 
ve insan sağlık konforu değerlerine kadar havanın şartlandırılmasıdır.



Levent Yılmaz
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Mekanik Tesisat 
Komisyonu Üyesi

 a. Portatif tip klimalar
Tek bir üniteden oluşur. İçerdeki 
ısıyı dışarı atmak için flex kanal 
bağlantısı yapılması gerekmekte-
dir.
 b. Pencere tipi klimalar
İlk klima modelidir. Pencere veya 
dış duvara monte edilen bir paket 
sistemdir. Ekipmanın bir kısmı 
içerde bir kısmı dışarıdadır. Yüksek 
elektrik tüketimi ve mahal içindeki 
yüksek ses seviyesinden dolayı 
son yıllarda pek tercih edilme-
mektedir.
 c. Split tip klimalar
Soğutma sistemi elemanlarının iki 
veya daha fazla gövde içerisine 
yerleştirilmesi ile oluşan cihazlara 
”split tip klima” denir. Split klima-
lar bir dış ünite ve bir veya birkaç 
(multi split) iç ünitelerden oluşur. 
Split klimalar, soğutma modunda 
çalışırken, soğutucu akışkan vası-
tası ile iç ortamın ısısı alınarak dış 
üniteden atmosfere atılır. Isıtma 
modunda (heat-pump) ise dış 
ortamdaki ısıyı dış ünite vasıtasıy-
la ile alır ve iç ünite vasıtasıyla iç 
mahale vererek ortamı ısıtır.
7 000 Btu/h- 24 000 Btu/h 
arasında soğutma –ısıtma kapa-
sitesine sahip klimalar genellikle 
konutlarda ve küçük ofislerde 
tercih edilir.
24 000 Btu/h- 60 000 Btu/h 
arasında soğutma-ısıtma kapa-
sitesine sahip klimalar ise, büyük 
ofislerde, mağazalarda, restau-
rantlarda ve kafelerde tercih edilir.
VRF sistemlerden ayıran en temel 
özellik dış üniteden her bir iç üni-
teye bağımsız bakır boru tesisatı 
uygulamasıdır.
 d. Paket tip klimalar

Bireysel Klima Satın Alınırken 
Dikkat Edilecek Hususlar
1. Klima alırken, hangi tip ve hangi 
kapasitede klima alınacağı yetkili 
ve uzman kişinin onayı ile karar 
verilmelidir.
2. Uygun kapasite de klima 
seçimi, verimlilik açısından çok 
önemlidir.
3. Klimanın, sezonsal verimliliği 
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dikkate alınarak, dur-kalk çalışan 
klimalar yerine, çok daha enerji 
tasarruflu inverter kompresörlü 
klimalar tercih edilmelidir.
4. Alınacak klimanın ses düze-
yine dikkat edilmeli, düşük ses 
seviyesine sahip cihazlar tercih 
edilmelidir.
5. Alınacak klimanın, kumandası 
kolay kullanımlı, termostat ayarı 
kolay görülür olmalı ve zaman 
ayarlı açma ve kapama imkânı 
olmalıdır.
6. Benzer klimaları karşılaştırırken, 
verimi yüksek klimalar tercih edil-
melidir. Verim değerini COP(ısıt-
madaki verim),EER (soğutmadaki 
verim) gibi kısaltmalarla gösteri-
len sayının yüksekliğinden veya 
A,B,C gibi harflerle belirtilen enerji 
verimliliği sınıfından anlaşılabilir.
7. Ev, küçük ofis, mağaza gibi 
mahallerde kullanılmak üzere 
tasarlanmış bireysel klimalar, 
hastanelerin ameliyathane, yoğun 
bakım ve benzeri ünitelerde kul-
lanılmamalıdır.

Bireysel Klimaların Doğru 
Kullanımı ve Enerji Tasarrufu 
İçin Yapılması Gerekenler
1. Klimanın filtresi düzenli temizlik 
için kolay çıkarılır olmalıdır. Filtre-
ler üretici firma tavsiyesine uygun 
aralıklarla temizlenmelidir.
2. Klima cihazının periyodik 
bakımı yılda 2 defa 
yapılmalıdır.
3. Klima 
montajı ya-
pılırken, 
klimanın 
al-
tında 

elektrikli 
bir cihaz bulunma-
masına dikkat edilmelidir.
4. Klima cihazı, ısı, su 
buharı veya yağ buha-
rına maruz kalacak 
mahallere konma-
malıdır.
5. Klimanın üflediği 
serin hava yakın 

mesafeden bir insanın üzerine 
vurmamalıdır.
6. Klimanın montaj yapılacağı 
duvar, cihazı taşıyacak sağlamlık-
ta olmalıdır.
7. Klimayı soğutma modunda 
çalıştırırken çok düşük sıcaklığa 
ayarlanmamalıdır. Türkiye iklim 
şartlarında 24c, 25c, 26c ayarlan-
malıdır. Düşürülen her 1c sıcaklık, 
klimanın elektrik tüketimini %8 
artırır.

8. Klimanın üfleme hızı gere-
ğinden yüksek tutulma-

malıdır.
9. Nemli günlerde, 
klima cihazı nem 

alma modunda 
çalıştırılma-

lıdır.
10. Çok 
sıcak gün-

lerde, perde 
ve jaluzi gibi 

elemanlarla güneşin rasyasyon-
dan gelen enerjisi azaltarak 

enerji tasarrufu sağlanabilir.
11. Klima cihazının dış 
ünitesinin, hava giriş ve 
çıkışları serbest olmalıdır. 
Dış ünite mümkünse ku-
zey cepheye konmalıdır.
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Ziyaretlerde, Odamız tarafından gerçekleştirilen kamusal hizmetlerin yer 
aldığı proje dosyası beş yıllık belediye başkanlığı görevine başlayan belediye 
başkanlarına sunuldu. Dosya sunumunun ardından Odamız ve Belediyelerin 
ortak çalışma içinde gerçekleştirebilecekleri üzerine konuşuldu.

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç ziyaretlere ilişkin 
yaptığı konuşmada, “MMO İstanbul Şubesi olarak kamu yararına yaptığımız 
çalışmaları ilerletmek, bilimi ve tekniği halkımızın yararına sunmak amacıy-
la sektör dernekleri, belediyeler ve bakanlıklar ile işbirliği yapmaya devam 
ediyoruz” dedi.

Ziyarete Makina Mühendisle-
ri Odası İstanbul Şubesi adına 
MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim M. 
Tataroğlu, Kartal İlçe Temsilcili-
ği Yürütme Kurulu Üyeleri, Şube 
Müdürü Hasan Özger ve Şube 
Müdür Yardımcısı Ertan Demirci 
katıldılar.

Ziyarete Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına MMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, Şube Yönetim Kurulu Yönetim 
Kurulu Başkanvekili Ali Haydar Karaçam, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri İb-
rahim M. Tataroğlu, Kadıköy İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Metin 
Dağıstanlı, Şube Müdürü Hasan Özger, Şube Müdür Yardımcısı Ertan Demir-
ci, Asansör Kontrol Merkezi Birim Sorumlusu Serkan Sevat ve Kadıköy İlçe 
Temsilciliği Teknik Görevlisi Selma Aydın Eren katıldılar.

Belediye Başkanlarını
Makamlarında Ziyaret Ettik!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak Beşiktaş Belediye 
Başkanı Rıza Akpolat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy 

Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent 
Kerimoğlu ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’yi makamlarında 

ziyaret ettik.

Kadıköy Belediyesi

Kartal Belediyesi



Ziyarete Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi adına MMO İstanbul Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanı Battal Kılıç, Şube Yönetim Kurulu 
Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu, Şube Yöne-
tim Kurulu Üyesi Cafer Yıldız, Beylikdüzü İlçe 

Temsilciliği Başkanı Sultan Arslan, Şube Müdürü 
Hasan Özger, Şube Müdür Yardımcısı Ertan De-
mirci, Asansör Kontrol Merkezi Birim Sorumlu-
su Ayberk Sarıdede ve  Beylikdüzü İlçe Temsil-
ciliği Teknik Görevlisi Dilan Sural katıldılar.

Ziyarete Makina Mühendisleri Odası İs-
tanbul Şubesi adına MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, 
Şube Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim 
M. Tataroğlu, Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Seyfettin Avcı, Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Cafer Yıldız, Bakırköy İlçe Temsil-
ciliği Saymanı Ahmet Semih Akbaş, Şube 
Müdürü Hasan Özger, Şube Müdür Yar-
dımcısı Ertan Demirci, Asansör Kontrol 
Merkezi Birim Sorumlusu Ayberk Sarı-
dede ve Bakırköy İlçe Temsilciliği Teknik 
Görevlisi Serdar Aydın katıldılar.
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Avcılar Belediyesi

Bakırköy Belediyesi

Ziyarete Makina Mühen-
disleri Odası İstanbul Şu-
besi adına MMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Say-
manı Cemal Ahmet Akça-
kaya, Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Cafer Yıldız, Şube 
Müdürü Hasan Özger ve 
Şube Müdür Yardımcısı 
Ertan Demirci katıldılar.

Beşiktaş
Belediyesi
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Türkiye'de Kıdem 
Tazminatının Tarihçesi…

Türkiye’de kıdem tazminatı ilk ola-
rak 15 Haziran 1936 tarihli resmi 
gazetede yayınlanan 3008 sayılı İş 
Kanunu ile çalışma yaşamımıza gir-
miştir. Bu yasasının 13. Maddesi ihbar 
tazminatlarını düzenlediği gibi “Bilû-
mum işçiler hakkındaki fesihlerde, 
beş seneden fazla olan her bir tam iş 
senesi için ayrıca on beş günlük üc-
ret tutarında tazminat dahi verilir.” 
şeklindeki düzenleme ülkemizdeki ilk 
kıdem tazminatı uygulamasıdır.

3008 Sayılı İş Kanunu yerine 1967 
yılında yürürlüğe konulan 931 sayılı İş 
Kanunu ile kıdem tazminatı “üç yıl-
dan fazla çalışmış olmak şartıyle işe 
başladığından itibaren her bir tam 
yıl için işçiye 15 günlük ücreti tuta-
rında bir tazminat verilir. Altı aydan 
fazla süreler yıla tamamlanır” şeklin-
de düzenlenmiştir. 

Dikkat edilmesi gereken önemli 
bir konu ise kıdem tazminatına hak 
kazanabilmek için 3008 sayılı İş Ka-
nununda “…her bir tam iş senesi…” 
tanımı varken, 931 sayılı İş Kanunu 

ile “…her bir tam yıl için…” denilerek 
takvim yılı uygulaması getirilmiştir. 

931 Sayılı İş Kanununun tümünün 
Anayasa’nın 85. maddesine, başlan-
gıcında yer alan ilkelere, sosyal devlet 
kavramına, sosyal ve iktisadî haklar 
ve ödevler bölümüne ve bütününün 
ruhuna aykırı olduğu savı ile Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilme-
si kararının 11 Mayıs 1971 tarihinde 
resmi gazetede yayınlanmasından 
sonra; 1475 sayılı İş Kanunu yürür-
lüğe girmiştir. 1475 Sayılı İş Kanunu-
nun kıdem tazminatını düzenleyen 
14. maddesi “Hizmet akdinin 17 nci 
maddenin II numaralı bendinde 
gösterilen sebepler dışında işveren 
tarafından veya 16 ncı maddenin I 
ve II numaralı bentlerinde gösteri-
len sebeplerle işçi tarafından veya-
hutta muvazzaf askerlik dolayısıyla 
feshi halinde üç yıldan fazla çalışmış 
olmak şartıyla işe başladığından iti-
baren her tam yıl için işçiye 15 gün-
lük ücreti tutarında tazminat verilir. 
Altı aydan fazla süreler  yıla tamam-

Kıdem tazminatı; İş Kanununda belirtilen fesih hallerinde en az bir yıllık 
kıdeme sahip işçiye veya işçinin ölümü halinde hak sahiplerine işveren 
tarafından kanun gereği ödenmesi gereken, miktarı işçinin kıdemine ve 
son brüt kazancına (giydirilmiş ücret) göre belirlenen tazminattır.

Türkiye'de Kıdem Tazminatının Tarihçesi



lanır.” şeklindedir. 1475 sayılı 
İş Kanununun 14. Maddesinde 
“Feshedilmesi veya işçinin ölü-
mü sebebiyle son bulması hal-
lerinde işçinin işe başladığı ta-
rihten itibaren hizmet akdinin 
devamı süresince her geçen 
tam yıl için işverence işçiye 30 
günlük ücreti tutarında kıdem 
tazminatı ödenir. Bir yıldan 
artan süreler için de aynı oran 
üzerinden ödeme yapılır.” Şek-
linde yapılan değişiklik ile 01 
Şubat 1974 tarihinden itibaren 
kıdem tazminatı artık her tam 
yıl için 30 günlük ücret olarak 
ödenmeye başlamıştır. Artık bu 
düzenleme ile altı ayı geçen 
kıdem süresinin yıla tamam-
lanması ilkesinden de vazgeçil-
miştir. Ayrıca bu düzenleme ile 
“kıdem tazminatına esas ola-
cak 30 günlük ücret tutarının 
beher yıl için nazara alınacak miktarı 1475 sayılı İş 
Kanununa göre tespit edilmiş olan günlük asgari 
ücretin 30 günlük tutarının yedi buçuk katından 
fazla olamaz” denilerek kıdem tazminatına tavan 
getirilmiş olmaktadır. Ancak bu düzenleme de Ana-
yasa Mahkemesinin 25 Ocak 1979 tarihli kararı ile 
tavan uygulamasının Anayasaya aykırı olduğu ge-
rekçesi ile iptal edilmiştir. Fakat 12 Eylül Faşist Cun-
tası tarafından tavan uygulaması tekrar getirilmiştir. 

Hatta daha da ileriye gidilerek 
kıdem tazminatı konusunda 
İş Kanununun 98. maddesine 
eklenen bir hükümle kanunun 
belirlediği kuralların dışına çı-
kılması halinde altı aydan iki 
yıla kadar hapis ve 20 bin Türk 
Lirasından, 50 bin Türk Lirasına 
kadar ağır para cezası uygula-
ması getirilmiştir. Yani artık iş-
veren istese de kanunda yazılı 
olandan fazla kıdem tazminatı 
ödeyemeyecektir. Hızını ala-
mayan 12 Eylül Faşist Cuntası 
1982 yılında yaptığı değişiklik 
ile kıdem tazminatının tavanını 
“en yüksek devlet memuru-
nun bir hizmet yılı için alacağı 
emeklilik ikramiyesini geç-
mez” şeklinde düzenleyerek 
iyice aşağıya çekmiştir. 

10 Haziran 2003 tarihli res-
mi gazetede yayınlanan 4857 

sayılı yasa ile İş Kanunu değişmesine rağmen kı-
dem tazminatını içeren 1475 sayılı İş Kanununun 
14. maddesi yürürlükte bırakılmıştır. Günümüzde 
kıdem tazminatları 1475 sayılı İş Kanununun 14. 
Maddesine göre hesaplanmaktadır. 

Yetmişli yıllarda 25 yıllık çalışma süresinin sonun-
da emekli olan bir işçi daire alabiliyorken, seksen-
lerde dairenin yarısını, günümüzde ise ancak beşte 
birini alabilmektedir.

Kıdem tazminatı fonu kurulması ile ilgili olarak 
1950 sonrasında çalışma meclislerinde birçok kere 
görüşler ortaya atılmasına rağmen ilk yasal düzen-
leme 1475 sayılı İş Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun olan 1927 sayılı kanun ile yapılmıştır. 1927 
Sayılı kanunda “İşveren sorumluluğu altında ve sa-
dece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan 
ödeme hallerine mahsus olmak kaydıyla Devlet 
veya kanunla kurulu kurumlarda veya %50 hisse-
den fazla Devlete ait bir bankada veya bir kurumda 

işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon 
tesis edilir. Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla dü-
zenlenir.” maddesi yer almıştır. 

Kıdem tazminatı fonu 4857 sayılı İş Kanununda da 
yer bulmuş bu kanunun geçici 6. maddesi “Kıdem 
tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. 
Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe 
gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 
sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine 
göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.” şeklindedir.

Kıdem Tazminatına Saldırılar
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Münür Aydın
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği 
Komisyonu Başkanı
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AKP iktidarları tarafından ısıtılıp sık 
sık gündeme getirilen kıdem tazmi-
natı fonu ile neler amaçlanmaktadır. 
Öncelikle AKP İktidarlarının kıdem 
tazminatı fonu taslağı işveren örgütü 
olan MÜSİAD tarafından hazırlanmış 
olan taslak ile aynıdır. Bu fonun ku-
rulması İMF ve Dünya Bankası tara-
fından da önerilmektedir. 

Taslak incelendiğinde aşağıdaki çı-
karsamaları yapabiliriz.
1) Kıdem tazminatı fonundan yarar-
lanmak için 10 yıllık süre öngörül-
mektedir. Şu an 1 tam yılı dolduran 
her işçi kıdem tazminatına hak ka-
zanmaktadır.
2) İş güvencesini ortadan kaldırmak-
tadır. Kıdem tazminatı ödeme yü-
kümlülüğü kalmayan işveren işçiler 
kolayca işten atabilecektir.
3) Kıdem tazminatı 13. maaş olmak-
tan çıkarılmaktadır. Şu an uygulanan 
sistem ile aylık olarak ücretin yüzde 
8.33 olarak kıdem tazminatı olarak 
ödenmektedir. Taslak ile fona öde-
necek prim yüzde 8.33 oranının ya-
rısına karşılık gelmektedir.
4) Kıdem tazminatı son alınan giydi-
rilmiş ücret (işveren tarafından sağ-
lanan süreklilik gösteren yemek, yol, 
elbise, eğitim yardımı vs. dahil ücret) 

üzerinden ödenirken fona işveren 
tarafından ödenecek primler çıplak 
ücreti kapsamaktadır.
5) Fonların değerlendirilmesi de ül-
kemizde her zaman tartışmalara 
neden olmuştur. Geçmiş fon örnek-
lerinde olduğu gibi piyasanın çok al-
tında çok küçük nema uygulamaları 
ile bu fon işçilerin ekonomik kaybına 
neden olacaktır. Geçmişte uygula-
nan Konut Edindirme Fonu, Tasar-
rufu Teşvik Fonu olumsuz örnekler 
olarak önümüzde durmaktadır.
6) Primlerin peşin ödenmesi işveren 
açısından da zorluk getirebilir. Şim-
diki uygulamada toplu işten çıkarma 
olmadığı sürece işveren kıdem taz-
minatlarını ödeyebilmektedir.
7) Ülkemizde olağan hale gelen prim 
borcu cezalarının affı bu fon için 
de uygulanırsa primleri zamanında 
ödemeyen işverenler ödüllendiril-
miş, ödeyen işverenler ise bir kez 
daha cezalandırılmış olacaktır.
8) Bu fon AKP iktidarının yarattığı de-
vasa bütçe açıklarını yamamak üzere 
oluşturulmaktadır. Bu fonunda na-
sıl ve nerelere kullanılacağı tartışma 
konusudur. Ayrıca işsizlik fonunda 
olduğu gibi asıl hak eden işçiler yeri-
ne işverenlere de bu fondan kaynak 
sağlamak olasılığı bulunmaktadır.

Sonuç olarak kıdem 
tazminatı fonu işçilerin 
kazanılmış haklarının 
kaybedilmesine 
neden olabileceği 
gibi, işveren ve iktidar 
açısından ise yeni
bir finans kaynağı
olacağı çok açıktır.

Kıdem Tazminatı Fonu İle
Yapılmak İstenen Nedir?



2Drone Lamba Gerektiği Zaman, Gereken Alanı Aydınlatıyor
Fotoğrafçılık, sinema, lojistik ve etkinlik sektörü gibi pek çok alanda köklü 

değişimlere neden olan drone’lar tasarım alanında da farklılaşma yaratıyor. Bu 
yaklaşımla Kazuhiro Yamanaka tarafından tasarlanan uçan drone lamba, drone 
teknolojisini geleneksel aydınlatma ile birleştiren bir çalışma. Kullanıcıların evdeki 
hareketlerini sensörleri sayesinde takip edebilen lamba, sabit aydınlatma konusun-
daki geleneksel anlayışın yerine daha yenilikçi bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor. 
Gerektiği zaman gereken alanları aydınlatabilecek bir tasarım oluşturma fikriyle 
ortaya çıkan lambanın stantları, uçan aydınlatma objesi için aynı zamanda kalkış ve 
iniş pisti işlevi görecek şekilde tasarlanmış. Lamba kullanılmaya başlamadan önce 
cihazın, evin planı ve stantların konumuna göre programlanması gerekiyor.

1Sadece Lazer Kullanılarak İnsan Kulağına Ses Aktarıldı
MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) fotoakustik etki denilen bir prensip 

sayesinde havadaki su buharını lazer yardımıyla duyulabilir bir frekansta titreştirdi.  
Böylece bilim insanları sadece lazer kullanarak insan kulağına müzikten, konuşma-
ya kadar pek çok sesi aktarmayı başardı. Bu çalışmayla, hiçbir ekipman taşımayan 
insanlara sadece lazer ışığıyla ses iletmek mümkün.  Lazerin yönlendirildiği kişi-
nin sesi duyabildiği teknolojide ses yüksekliği insan konuşmasına denk gelen 60 
desibel seviyesinde. Ses aktarımının 1.9 mikrometre boyutunda thulium lazer ile 
gerçekleştirildiği araştırmanın lideri Charles M. Wynn, “Bu sistem göz ve cilt açı-
sından tümüyle güvenli lazerlerle yapılarak, kişiye duyulabilir bir ses sinyali lokalize 
etmeye yarıyor” diyor.

HAZİRAN 2019
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Mayıs Ayındaki Önemli
Bilimsel-Teknolojik Gelişmeler
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Teknik İnsan Kaynağına 
Değer Veren Bir Sistem 
Kurmak Gerekiyor

Türkiye’de istihdamla ilgili 
yaşanan en önemli sorunların 
başında özellikle nitelikli Teknik 
Personel sıkıntısı geliyor. Konunun 
genel kapsamını tanımlayabilmek 
için; öncelikle teknik personel 
tanımını nasıl yapmalıyız?  

İşletmeler ana faaliyetleri olan Mal 
Üretimi veya Teknik Hizmet Üretimi-
ni gerçekleştirirken 3 ana sacayağına 
dayanırlar.

1. İnsan
2. Organizasyon
3. Teknoloji
Bu 3 faktör birbiriyle içiçe geçmiş 

durumdadır. Yani bir kaynak olarak 
İnsan, hem diğer firma kaynakları ile 
bir Organizasyon içerisinde faaliyet 
gösterirken hem de o işletmenin tek-
nik üretim süreçlerinde faydalandığı 
Teknolojiyi kullanan kişidir. 

Teknik insan tanımı bizde, İşletme-
nin mal/hizmet üretiminde sahip ol-
duğu teknolojileri tasarlayan, idame 
ettiren, işleten, geliştiren kullanan ki-
şilerdir. 

İmalat yapan bir firmada bu kişi 
CNC operatörü de olabilir, Vardiya 
Mühendisi de. Öte yandan Yazılım 
üreten veya desteği veren bir işlet-
mede o yazılımı kullanan, geliştiren 
veya bir işletmeye entegre eden kişi 
de teknik insandır. Finans, İnsan Kay-
nakları, İdari İşler, Satış, Servis gibi 
departmanlar da Teknik İnsan içerir. 
Burada önemli olan o kişilerin işlet-
menin çekirdek işindeki Teknolojiler-
le muhattap olup olmadıklarıdır. Satış 
Mühendisi kavramı örneğin teknolo-
jiye hakimiyet gerektiren bir satış fa-
aliyetinin, yani Teknik İnsan tanımla-
masının gereği doğmuştur.

İnsan Kaynakları süreçlerinde teknik insan istihdamının tanımlarıyla ilgili 
bilgi veren Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Erol Alkım Erdönmez teknik personel istihdamı ile ilgili yaşanan 
temel problemleri ve çözüm yollarını bizlerle paylaştı.
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Türkiye’de teknik personel 
istihdamı ile ilgili yaşanan en 
temel problemler nelerdir? 

Bu konuda 2 temel problemi-
miz var.

Birincisi; Teknik insanlar, Teknik 
okullarda, eğitim kurumlarında 
formasyonla veya “Alaylı” dediği-
miz Teknik İşletmelerde Usta-Çı-
rak ilişkisiyle yetişirler. Yetiştik-
leri yerlerin kalitesi bu insanların 
kalitesini ve niceliğini de belirler. 
Ülkemizde kaliteli teknik insan 
maalesef formasyonla, eğitim 
kurumlarında yetişememektedir. 
Çünkü bu eğitim kurumları, iş pi-
yasasının ihtiyacı doğrultusun-
da “gerçek hayata” denk düşen 
teknik bilgi, beceri aktarımını ya-
pabilecek Sanayi erişimine, Tec-
rübeli Eğitmene ve gerekli Müf-
redata sahip değillerdir. Ayrıca bu 
kurumlara başvuran öğrenciler 
mesleğe inanç, eğitim alma ka-
pasitesi ve gelişime yatkınlık açı-
sından bilinçli tercih yapmış kişiler 
olamadığından eğitim kalitesi iyi-
ce düşmektedir. 

İkincisi, İşletmelerde yapıyı taşı-
yan idame ettiren teknik insanla-
rın büyük çoğunluğu alaylı olarak 
yetişmişlerdir. Hali hazırda çalış-
tıkları yerlerde büyük öneme sa-
hiptirler ve genelde iş aramazlar. 
Teknik okullardan yetişenler ge-
nelde yetersizlerdir, yeterli olan-
ları ise Teknik İnsan Kaynağı iş pi-
yasasında yeterli ücreti ve uygun 
iş koşullarını bulamadıkları için 
Teknik işleri tercih etmezler. Bu 
faktörler de işgücü piyasasına ye-
tişmiş teknik insan çıkışını kısıtlar. 
Siz bir teknik insan ilanı açtığınız-
da bu insanlar genelde size baş-
vurmazlar, iş arayanlar ise istedi-
ğiniz Yetkinlik seviyesinde değildir 
veya daha güvenilir, konforlu işleri 
tercih ederler.

İstihdam problemlerinin yanı 
sıra İnsan Kaynakları 
süreçlerinin yönetiminde ne 
gibi farklılıklar yapılmalı?

Ülkemizde İnsan Kaynakla-
rı uzun mazisi olan bir konu de-
ğil. Menşei olan Japonya’da çı-
kış noktası Üretim yapan dünya 
devlerinden Toyota’dadır ve 1950 
öncesine denk düşer. Çıkış ne-
deni ise Teknik İnsan Kaynağını 
önemsemek ve gelişimine olanak 
tanıyarak rekabette ve kalitede bir 
adım önde olmaktır. Ülkemizde 
2012 Sanayi Bakanlığı verileriyle 
1 milyon işletme bulunmaktadır 
ve bunların 750.000 tanesi 10 ki-
şiden az personelle, 190.000 ta-
nesi 50’den az çalışanla faaliyet 
göstermektedir. Bu işletmelerde 
bir İnsan Kaynakları departma-
nı oluş(a)mamaktadır. Sadece 
30.000 Orta ölçekli işletmede 
50-250 kişi ve 6500 işletmede 
250’den fazla insan çalışmak-
tadır.  Ancak bu 35.000 işlet-
mede İK departmanları ku-
rulabilmektedir ki bunların 
hala büyük kısmı da Perso-
nel Müdürlüğü’dür. Böyle 
bakınca 35.000 Orta ve 
Büyük ölçekli işletmedeki 
faaliyeti konuşmuş oluruz. 
Oysa 965.000 işletmeye 
henüz bu konu girmemiş-
tir bile ve yine maalesef 
Teknik İnsan Havuzu aslen 
buzdağının altında, bu işlet-
melerde yer almaktadır.

35.000 işletmedeki İK fa-
aliyetlerinin büyük bir kıs-
mı ise henüz Teknik İnsan’a 
değer veren Stratejik Yönetim 
Yaklaşımından yoksun, ücret sis-
teminden, kariyer gelişimine, 
eğitiminden, kişisel geli-
şimine kadar konuyu 
hazmedemeden 

Performans Yönetimi adı altından 
Teknik İnsan Kaynağını ezen eksik 
veya yanlış uygulamalarla yürü-
mektedir. Büyük çoğunluğu Öz-
lük, Bordro, İş Güvenliği gibi res-
mi konularla sınırlı bir muhasebe 
faaliyeti olarak yürümektedir.

Temelde yapılması gereken İK 
departmanını stratejik bir fonksi-
yon olarak tarif ederek Yönetim 
seviyesinde ele almak ve Teknik 
İnsana değer veren sistem kur-
maktır. Muhasebe departmanı 
gibi devlete hesap vermek üzere 
kurulmuş ve işletmenin rekabet 
avantajı açısından stratejik görül-
meyen bir departmana bu tür bir 
misyon yüklenemez. Detayları ise 
başka bir yazının konusu olabilir.

Röportajın devamı Temmuz 
sayımızda yayınlanacaktır.

Erol Alkım Erdönmez
Makina Mühendisi

MMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Üyesi
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Enerji Yöneticisi
Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 

12 HAZİRAN MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

Makina Emniyet Yönetmeliği ve Makina Risk 
Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimi 

14 HAZİRAN MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

Hidrolik Asansör Periyodik Kontrol Teorik ve 
Uygulamalı Eğitimi 

19 HAZİRAN MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

Yangın Mekanik Tesisatı
Bakım ve İşletme Yönetimi 

12 HAZİRAN MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

 Dişli Çark Hesaplamaları
(ISO 6336 / DIN 3990) 

15 HAZİRAN MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

 Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

24 HAZİRAN MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

Nazım Hikmet Anması (Şiir dinletisi )

19 HAZİRAN Beylikdüzü İlçe Temsilciliği

İklimlendirme Sistemlerinde Hava Kanalı Hesapları, 
Tasarımı ve Tasarım Yöntemleri Eğitimi 

29 HAZİRAN Beylikdüzü İlçe Temsilciliği

Asansör Standart ve Yönetmeliklerindeki 
Değişiklikler 

26 HAZİRAN Beylikdüzü İlçe Temsilciliği

15 HAZİRAN Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü
Sertifika Programı 

29 HAZİRAN Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi Revizyon Bilgilendirme ve İçtetkik Eğitimi 

10 HAZİRAN Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Enerji Yöneticisi
Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 

13 HAZİRAN MMO İstanbul Şube

Periyodik Kontrol Muayene
Personeli Temel Eğitimi

27 HAZİRAN MMO İstanbul Şube

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi 

28 HAZİRAN MMO İstanbul Şube

Uygulamalı Mekanik Tesisat Proje Tasarım Eğitimi
 Modül 2 - Sıhhi Tesisat 

15 HAZİRAN MMO İstanbul Şube

ANSYS Workbench - İleri Seviye 

13 HAZİRAN MMO İstanbul Şube

Periyodik Kontrol Muayene
Personeli Temel Eğitimi

15 HAZİRAN MMO İstanbul Şube

 Solidworksİleri Seviye 

20 HAZİRAN MMO İstanbul Şube

Uygulamalı Mekanik Tesisat Proje Tasarım Eğitimi
Modül 1 - Yalıtım ve Kalorifer Tesisatı 

16 HAZİRAN Beylikdüzü MMO Korusu

10.Uçurtma Şenliği



∞ Beyazıt Devlet Kütüphanesi-Fatih
Türkiye’de devletin kurduğu ilk kütüp-
hane olma özelliği taşıyan Beyazıt Dev-
let Kütüphanesi, 1884’te hizmete açıldı. 
Arşivin zenginleşmesi sonucu genişle-
yen kütüphane, 1988’de yenilendi.
∞ İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü-Tepebaşı
İstanbul’la ilgili geniş bir arşive sahip 
olan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 
Kütüphanesi’nde araştırmacılar basılı ve 
elektronik bilimsel kaynaklara ulaşabili-
yor. Koleksiyonunu sürekli zenginleştir-
meye çalışan kütüphanede; Atatürk ve 
Cumhuriyet Araştırmaları Bölümü, Os-
manlı Araştırmaları Bölümü ve Bizans 
Araştırmaları Bölümü bulunuyor.
∞ Atatürk Kitaplığı - Gümüşsuyu
Cumhuriyet döneminin ilk kütüphane-
lerinden olan Atatürk Kitaplığı’nda 500 
bine yakın kitap bulunuyor. Kütüphane-
de, kurucularından Osman Ergin, Mu-
allim Cevdet, Haşim İşcan ve Muhsin 
Ertuğrul başta olmak üzere yüze ya-
kın kişinin şahsi kitap koleksiyonları da 
mevcut.
∞ Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi Vakfı-Haliç 
Merkez üssü Fatih’teki tarihi bir bina 
olan vakfın 1990 yılın-
da kurduğu kütüphane, 
Türkiye’nin kadınlar tara-
fından veya kadınlar hak-
kında yazılan eserlerden 
oluşan en büyük arşivini 
barındırıyor.
∞ SALT Araştırma - Şişhane
SALT Araştırma, fiziki ve di-
jital belge ve kaynaklardan 
oluşan bir kütüphaneye sa-

hip. Kütüphane, 19. yüzyıl sonlarından 
günümüze başta İstanbul olmak üzere; 
Türkiye, Güneydoğu Akdeniz havzası ve 
Güneydoğu Avrupa’ya dair kaynakları 
barındırıyor.
∞ Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul 
Kitaplığı-Fatih
Turizmci ve yazar Çelik Gülersoy’un 
topladığı koleksiyondan oluşan, İstan-
bul’a dair eser ve görsel malzemenin 
bulunduğu vakıf kütüphanesi, 1990’da 
hizmete açıldı.
∞ Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat 
Müzesi Kütüphanesi-Fatih
Edebiyat müzesi ve arşivi olarak da kul-
lanılan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat 
Müzesi Kütüphanesi 2011’de ziyarete 
açıldı.
∞ Süleymaniye Yazma Eserler 
Kütüphanesi-Fatih
İstanbul’un farklı semtlerindeki kütüp-
hanelerden toplanan kitapların bir ara-
ya gelmesiyle oluşturulan Süleymaniye 
Yazma Eserler Kütüphanesi’nin temel-
leri 1557’de Süleymaniye Külliyesi ku-
rulduğunda atıldı.
∞ Vitali Hakko Kreatif Endüstriler 
Kütüphanesi-Üsküdar
Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüp-

hanesi koleksiyonunda, 
kreatif endüstri başlığı al-
tına giren moda, mimari, 
resim, tasarım, fotoğraf, 
müzik ve sinema gibi tüm 
disiplinleri derleyen sınır-
lı sayıda üretilen kitapları, 
kaynak kitapları ve seç-
kin yayınevleri tarafından 
yayınlanan yayınları ve ilk 
baskıları kapsıyor.

HAZİRAN 2019

SAYFA 31

K
ü

lt
ü

r 
Sa

n
atİstanbul'un Halka

Açık Kütüphaneleri
Farklı semtlerde yer alan İstanbul kütüphanelerini (devlet ve özel 
kütüphaneler) araştırma yapmak ve ders çalışmak isteyen ya da freelance 
çalışan üyelerimiz için derledik. Beyoğlu’ndan Kadıköy’e, Fatih’ten Üsküdar’a; 
mutlaka ziyaret etmeniz gereken İstanbul’un halka açık kütüphaneleri eski bir 
köşkün tarih kokan masalarında ya da en yeni teknolojiden faydalanan modern 
bir araştırma merkezinde çalışabilme olanağı sunuyor.




