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Bültenimizi Makina Mobil uygulama 
üzerinden kolaylıkla okuyabilir, 
görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz. Makina 
Mobil uygulamamızı App Store ve Play 
Store’dan ya da yandaki karekodu 
telefonunuza okutarak indirebilirsiniz.
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Değerli Meslektaşlarım,  
Üyelerimiz ve meslektaşlarımızın mesleki 
niteliklerini artırmaya yönelik yaptığımız 
projelere, siz değerli üyelerimizden aldığımız 
güçle devam ediyoruz. Odamızın bu anlamda 
yaptığı çalışmalardan sonuncusu Mentörlük 
Projesi oldu. Gerek Şişli-Perpa’daki Makina 
Fabrika’da gerekse Avrupa ve Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezlerimizde, yeni mezun/öğrenci 
mühendislerimizle tecrübeli meslektaşlarımızı 
bir araya getirecek olan bu projeden 
fazlasıyla umutluyuz. Henüz mesleğini ve iş 
hayatını yeterince deneyimlememiş genç 
mühendislerimizin, meslek yaşamına dair 
merak ettikleri soru ve sorunları birinci ağızdan 
çözebilecekleri mentörlük buluşmalarımız 
sayesinde, tecrübeli meslektaşlarımızın 
bilgi, birikim ve deneyimlerini genç 
mühendislerimize aktarmalarını sağlayacağız.

Bununla birlikte, üyelerimiz ve 
meslektaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerimizin niceliğini ve niteliğini 
artırabilmek adına vereceğiniz tavsiyeleriniz 
varsa, bunu dinlemeye hazır olduğumuzu da 
tekrar belirtmek isterim. Bizlere ister Makina 
Mobil üzerinden ister ilgili birimlerimizi 
arayarak isterseniz de mail ortamından 
ulaşmanız, görüş ve düşüncelerinizi 
iletmeniz oldukça değerlidir. Bu bağlamda 
mesleğimize ve Meslek Odamıza daha fazla 
katkıda bulunmak isteyen tüm üyelerimizi 
Odamızın komisyonlarında görev almaya, 
temsilciliklerimizde düzenlenen yönetim 
kurulu etkinliklerine katılmaya, birlikte üretip 
birlikte yönetmeye davet ediyorum.

Sevgili Meslektaşlarım,
Geçtiğimiz haftalarda, iktidarın gün geçtikçe 

dar boğaza giren ekonomiyi değer üreterek 
canlandırmak yerine sıcak para sağlayarak 
şişirme politikalarının devamı olan şeker 
fabrikalarının satışı konusuna değinmiştik. 

Yıllardır sürdürdükleri özelleştirme ve rant 
ekonomisi döngüsünün, belki de seçimlerden 
önceki son ayağı olan şeker fabrikalarımızın 
satışı ile son dönemde tekrar gündeme gelen 
Kanal İstanbul gibi projeler Türkiye’nin değer 
üretimine hiçbir şey katmamakta; yalnızca 
belirli kesimlere rant sağlamaktadır. Üstelik bu 
yapılırken ekolojik çevre, insan hakları, gelir 
adaletsizliği ve halkın yoksullaşması konuları 
önemsenmemekte, bunun yerine mevcut 
ekonomik gerileme kısa dönemli planlarla 
gizlenmeye çalışılmaktadır.

Benzer bir gizleme çalışmasının medya 
ayağını ise Doğan Medya’nın Demirörenlere 
satışı ve internete getirilen RTÜK denetimi 
oluşturmuştur. Halkın desteğini gün geçtikçe 
kaybeden AKP iktidarı, “milli ve yerli” 
koalisyon stratejisiyle ve Türkiye’yi Orta Doğu 
cehennemine sokan savaş hamleleriyle 
gündemi meşgul etmeye çalışmaktadır. Şimdi 
ise iletişim kanallarının, iktidar bloğunun tam 
denetimine girmesi için adım atarak kitleleri 
görünmez kılmaya çalışmaktadır. Ancak 
unutulmamalıdır ki istibdat geçici bir dönemdir; 
çünkü gerçekleri söylemeye cesaret edenler 
var oldukça özgürlük eninde sonunda galip 
gelmeyi başaracaktır.

 
Biz de bu karanlık günlerle mücadele etmek, 
meslektaşlarımızın, halkımızın ve ülkemizin 
özgür ve refah dolu günlere ulaşmasını 
sağlamak amacıyla 24-25 Mart 2018 
tarihlerinde Ankara’daki Oda Genel Kurul ve 
Seçimlerini başarıyla gerçekleştirerek Oda 
örgütlülüğümüzü yeni döneme hazırlamak 
için yaptığımız çalışmaları tamamladık. Genel 
Kurul ve Seçimlere katılan tüm delegelerimize 
teşekkür ediyor ve birlikte güzel, güneşli 
günlere uyanacağımız zamanları heyecanla 
bekliyorum.

Sevgi ve dostluk ile…
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Genel Kurul ve Seçimlere Katılan 
Tüm Delegelerimize Teşekkürler 

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

tüm hızıyla devam ediyor.  Hemen her kurumda kullanılan veritabanı sorgulama programı olan 
SQL Eğitim Programı ile katılımcılar verilerini kolayca yönetebilecek, raporlar oluşturabilecek 
ve verilerinizi rahatlıkla yorum yapabilme imkanı bulabilecekler.

İstihdam Alanları 
Nelerdir?

Bu kursu başarıyla 
bitirenler kullanıcı 
ara yüzüne sahip 
uygulama ve veri 
tabanı programları 
kullanımı ve yönetimi 
hizmeti veren ya 
da bu hizmetlere 
ihtiyaç duyan firma, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında, web 
teknolojileri hizmeti 
veren veya web 
ortamında çalışan 
etkileşimli programlar 
hazırlayan yazılım 
şirketlerinde ya 
da bu hizmetlere 
ihtiyaç duyan firma, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında vb. 
yerlerde istihdam 
edilebilirler.

Basit bir veri yönetim programı olan SQL Eğitimi 28 Nisan – 21 Mayıs tarihleri arasında 
MMO İstanbul Şube binasında gerçekleştirilecek. SQL eğitimimizle birlikte büyük 

verilerinizi kolayca yönetebilecek, raporlar oluşturabilecek ve verilerinizi rahatlıkla 
yorumlayabileceksiniz. 

SQL Eğitim Programımız
Katılımcılarını Bekliyor!

SQL Nedir?
Bilişim dünyasının veri 

tabanı alanında tercih edilen 
bir yönetim sistemi dili olarak 
bilinen SQL, veri yönetimi 
amacıyla kullanılmaktadır. 
Büyük ve küçük, pek çok 
işletmenin kayıtlarının bağlı 
olduğu SQL sisteminde pek 
çok işlem yapılabilmektedir. 
Bu veritabanı platformu 
içerisinde, genellikle bilgisayar 
programcılığı ve yazılım 
gibi alanlarda eğitim alan 
öğrencilerin, bilişim sektöründe 
çalışanların ve bir çok firmanın 
tercih ettiği olanaklar yer 
almaktadır. Veri tabanına kayıt 
oluşturma, silme, güncelleme, 
yeni tablo yaratma, veri 
çekme, veri sorgulama gibi 
süreçlerin gerçekleşmesine 
olanak tanıyan SQL ağ 
programlama alanında da 
tercih edilmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?
Günümüzde en çok tercih edilen 

veritabanı yönetim sistemleri arasında 
yer alan SQL, kurs kapsamında 
verilen eğitimle bilişim dünyasında 
çalışan pek çok çalışana iş olanağı 
sunmaktadır. Veri oluşturma, silme, 
işlev yaratma ve ilişkilendirme gibi 
konuları içeren kursta başlangıç 
sürecinden uzmanlaşma seviyesine 
kadar kapsamlı bir eğitim 
alabileceksiniz. İlk süreçlerde ilişkisel 
veritabanı temellerinin atıldığı 
SQL kursunda tablolar, anahtarlar, 
veritabanları, satırlar, kolonlar gibi 
teknik eğitimler yer almaktadır. 
Basic Select, İleri Select, alt sorgu 
sistemleri, tablo yaratma, kayıt 
ekleme, örnek veritabanı dizaynları, 
stored procedure, veritabanı 
ile nesne oluşturma, Oracle ve 
SQL, kullanıcılar ve güvenlik gibi 
eğitimlerin de bulunduğu kursa bu 
alanda uzmanlaşmak isteyen herkes 
katılabilmektedir.
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Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nin ‘’Mekanik Tesisat Tasarımına 

Bir Ömür Verenler’’ konulu söyleşisi Sarven 
Çilingiroğlu’nun sunumu ile 27 Mart tarihinde 
MMO İstanbul Şube binasında gerçekleştirildi. 
Mekanik tesisat tasarımına bir ömür verenlerin 
tecrübelerini paylaştığı ve her ay tekrarlanacak 
olan etkinliğin proje anlatımı Orjin Group 
Maslak Porjesi ile Sarven Çilingiroğlu tarafından 
gerçekleştirildi. Projenin tasarım süreçlerini ve 
projenin kendi özelindeki hikayesini anlatan 
Çilingiroğlu, ‘’Doğru bir proje için öncelikle çok 
ciddi bir ön proje raporu sunulmalı binanın 
konumu ve kullanım amacına göre alternatif 
sistemler incelenip en doğru seçimlere karar 

verilmelidir’’ şeklinde açıklamalarda bulundu. 
Her ay bir duayenin projelerini ve tecrübelerini 
meslektaşlarıyla paylaşacağı etkinlik Nisan ayın 
da devam edecek. 

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi tarafından 
organize edilen Kocaeli 
Üniversitesi Mezun Buluşması 
etkinliğinin ikincisi 17 Mart 
2018 tarihinde MMO İstanbul 
Şube’de gerçekleştirildi. 

Mezunların yoğun ilgi 
gösterdiği etkinlikte bir önceki 
dönemde yaptığı çalışmalar 
ve 33. Dönem’de hayata 
geçirmek istediği projeler 
hakkında katılımcılara bilgiler 
verildi. Özellikle Oda’nın bu 
dönem hayata geçirdiği; 

Makina Mobil, Makina Fabrika 
ve eğitim merkezleri hakkında 
bir sunum gerçekleştirildi. 
Konuşmalarından ardından 
söz alan mezunlar kendilerini 
tanıtarak, Oda’dan talep 
ve önerilerini dile getiren 
konuşmalar gerçekleştirdiler.

Mekanik Tesisat Tasarımına
Bir Ömür Verenler Anlatıyor 

Kocaeli Üniversitesi Mezunlarıyla Buluştuk

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 

(MMO) İstanbul Şube 
Kadıköy Temsilciliği 
2 Mart 2018 tarihinde 
halk müziği konseri 
düzenledi. Efe Özgenel’in 
şefliğinde Novada AVM 
Ataşehir Belediyesi Nikah 
Salonu’nda gerçekleşen 
etkinliğe başta 
mühendisler olmak üzere 
çok sayıda yurttaş katıldı.

Kadıköy Temsilciliğimiz
Halk Müziği Konseri Düzenledi
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Makina Mühendisleri Odası İstanbul Çarşamba 
Buluşması etkinlikleri, Kadıköy/Ümraniye ve 

Beylikdüzü Temsilciliklerinde 7 Mart’ta, Bakırköy/
Başakşehir Temsilciliklerimizde ise 14 Mart’ta 
gerçekleştirildi. Oda’ya yeni ve yakın tarihlerde 
kayıt yaptıran üyelerle; oda ve mesleki çalışmalara 
yönelik konuşmaların ve sunumların gerçekleştirildiği 
etkinlikte Üye İlişkileri Birim Sorumlusu Ebru Elif Şirin,  
yeni kayıt yaptırmış üyelere meslek odaları hakkında 
bilgilendirmeler yaptı.  Makina TV, Makina Mobil, 
Online SMM Projemiz ve MMO Eğitim Merkezlerimiz 
hakkında bilgiler verdi. 

Çarşamba Buluşmalarımız İle Üyelerimize 
Temas Etmeye Devam Ediyoruz

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nin Bakırköy, Başakşehir, 

Beylikdüzü, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Ümraniye 
Temsilcilikleri 19 Mart 
tarihinde 33. Dönem 
programlarının 
oluşması kapsamında 
geçmiş dönem 
yöneticileri ve üyeleri 
ile  ilçe temsilcilik 
binalarında bir araya 
geldi. Toplantıda 
ilçelerde bulunan 
MMO üyelerinin 
beklentileri ve 
ihtiyaçları doğrultusunda çok kapsamlı 
eğitim çalışmaları, sosyal etkinlikler, seminer 

faaliyetleri planladı. MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de katılım 
gösterdiği toplantılarda 33. Dönem’in 

meslektaş ve ülke 
sorunlarının çözümü 
için önemli bir dönem 
olduğunun altını 
çizilerek tüm üye 
ve meslektaşlarının 
bu alanda aktif rol 
alması gerektiği 
belirtildi. ‘’İstanbul’un 
Her Yerindeyiz’’ 
şiarıyla düzenlenen 
ilçe temsilcikleri 

toplantıları üyelerin katılımına açık bir şekilde 
Nisan ayında da devam edecek.

33. Dönem Temsilcilik Yürütme 
Kurullarımız Toplandı

Arkadaşımız, ağabeyimiz, meslektaşımız 
ve yol arkadaşımız Akın Yazıcıoğlu’nu 
kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Anısı Oda, meslek ve ülke mücadelemize 
ışık olsun.

EĞİTİM

DESTEK

HEDEF

BAŞARI

YOL
GÖSTERME

Mentörlük Projesi ile mühendislik mesleğini 
yıllardır sürdüren deneyimli meslektaşlarımızla 

mesleğe ve iş hayatına yeni atılacak olan 
meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı 

artırmayı hedefliyoruz. Yani küçükler 
ustalarının yanında yetişecek! Projenin ana 

hedefi, meslek hayatında yeni olan ya da henüz 
öğrenci olan arkadaşlarımızın, meslek 

yaşamına dair merak ettikleri tüm soru ve 
sorunları tecrübeli meslektaşlarımızla 

konuşabilecekleri ve onlarla fikir alışverişinde 
bulunabilecekleri bir ortam yaratabilmek. Bu 
sayede deneyimli meslektaşlarımızın genç 

meslektaşlarımıza kişisel ve mesleki 
gelişimlerine katkı sağlayabilecek olan bilgi, 

deneyim ve kaynakları aktarmalarını 
sağlayacağız.

Mentörlük
Projesİ
HAKKINDA

BİLGİ ALDINIZ MI?

MOTİVASYON
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Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Üyelerimiz Belirlendi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi’nin 33. Dönem Yürütme 
kurulu Üyeleri belirlendi.

33. Dönem Beylikdüzü Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyeleri

33. Dönem Tuzla Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyeleri

33. Dönem Ümraniye Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyeleri

33. Dönem Kadıköy Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyeleri

33. Dönem Başakşehir Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyeleri

33. Dönem Şişli Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyeleri

33. Dönem Bakırköy Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyeleri

33. Dönem Kartal Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyeleri

Asıl Üyeler Yedek Üyeler
Sultan Arslan Melike Kılınç
Erkan Sarıoğlu Hakkı Erçetin
Hasan Basri Ercan İbrahim Hakkı Seven
Yusuf Çetinkaya Özkan Esen
Mehmet Akın Yazıcıoğlu Umut Yeşilbaş

Asıl Üyeler Yedek Üyeler
Volkan Ateş Deniz Dümer
Tahir Yıldız Yusuf Uzun
Ekrem Kılıçdere Uygar Karataş
Ali Paçal Uğur Mitil
Onur Akyüz İbrahim Şiar Küçük

Asıl Üyeler Yedek Üyeler
Özgür Selçuk Uğur Alkan
Erkan Özbakır Ali Haydar Akmaz
Yavuz Karataş Hazal Alkan
Ömer Usta Göker Sakin
Engin Çatak Ali Ekşioğlu

Asıl Üyeler Yedek Üyeler
Metin Dağıstanlı Mesut Geçgel
İbrahim Zafer Tayfun Karaca
Borahan Arslan Alpan Polat
Görkem Kızıltan Ustalı Ozan Öztürk
Mahir Tan İbrahim Onur Çelik

Asıl Üyeler Yedek Üyeler
Nizamettin Çolak Eren Öksüz
Beyhan Şahin Özerk Söylemez
Fehmi Gölçar Cem Civan
Hakkı Akyol Can Kuru
Deniz Demir  

Asıl Üyeler Yedek Üyeler
Murat Sonat Mehmet Faruk Sevim
Ümit Muhammet Kabiloğlu Mehmet Akın
Antoıne Hanna Okan Kargın
Cihat Altuntaş Cengiz Ataş
Burhan Taş Erdem Sarsu

Asıl Üyeler Yedek Üyeler
Sefa Eroğlu Emrah Ertan
Onur Can Şahin Okan Şengül
Ahmet Semih Akbaş Candoğan Olgun
Fatih Aydınlı Salihcan Alparslan
Gökhan Ekinci Güner Özdemir

Asıl Üyeler Yedek Üyeler
Şeref Parlak Ferhat Pekcan
Ali İnan Ülgen Ceren Doğan
Güldehen Özakman Sezgin Boyalı
Serdar Turan Görkem Sarıtaş
Onur Yiğit Mehmet Olcay Erdoğmuş
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Kule vinç, genellikle şantiyelerde 
sabit ya da hareketli (genellikle 

sabit) bir taşıyıcı üzerinde ağır yüklerin 
yatayda ve düşeyde taşınmasını 
sağlayan çelik strüktürdeki bir 
makinadır. Kule gibi yükselen bir 
gövdesi olduğundan bu şekilde 
isimlendirilmiştir. Gövde bölümü 
dışında BOM adı verilen ağırlık taşıyan 
kolu vardır. Bu kolu dengelemek 
için bomun arka ucuna denge 
taşları konulur. Kule vinçlerin birçok 
tipi vardır. Kendi başlarına ayakta 
durabildikleri gibi bina yükseldikçe 
onunla beraber de yükselebilirler.

 
Kule Vinçlerde İş Kazası Sebepleri

EU-OSHA (Avrupa Birliği İş Sağlığı 
ve Güvenliği Ajansı) kaldırma 
makinelerinin kullanımında 
meydana gelen iş kazalarının başlıca 
sebeplerini şu şekilde sıralamaktadır:

 
» Kaldırma makinalarının enerji 
hatlarıyla teması,
» Kaldırma aracının altında durma,
» Kaldırma makinasının devrilmesi,
» Yükün düşmesi,
» Periyodik kontrollerin yapılmaması,
» Bomun çökmesi,
» Karşı ağırlığın sisteme zarar 
vermesi,
» Dayama ayaklarının yanlış kullanımı,
» Düşmeler ve bağlama elemanı 
hataları

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Teknik Birim Sorumlusu 
Egemen Yılmaz İstanbul’da kule vinç kontrollerinin önemi ve periyodik 

kontrolü yapılmayan kaldırma makinalarında meydana gelen iş 
kazalarının sebeplerini sıraladı.

Kule Vinç Periyodik Kontrollerinin 
Önemi ve İstanbul’da Kontrolü 
Yapılan Vinçlerin Hata Oranları
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Kule vinç periyodik 
kontrolleri iş ekipmanlarının 
kullanımında sağlık 
ve güvenlik şartları 
yönetmeliğince kontrol 
edilmelidir. Yapılmış olan 
kontroller sonucunda ise 
İstanbul’da kontrol edilen 
kule vinçlerde tespit edilen 
hata oranları yandaki gibidir:

KULE VİNÇTE TESPİT UYGUNSUZLUK

EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR % YÜZDE

Kabin 24,8

Kaçak akıma karşı koruma 24,5

Beyan kapasite sınırlayıcısı  18,9
sesli ve/veya görsel ikazı

Halat 15,4

Kanca arabasının vinç kolu (bom) 13,7
üzerindeki mesafesinin gösterimi

Rüzgâr hızı ölçer (anemometre) ve ikazı 12,2

Kuleye çıkış merdiveni 11

Beyan kapasite (aşırı yük) sınırlayıcıları 10,4

Uyarı etiket ve işaretleri 10,3

Ana kule (mast) parçalarının  9,8
bağlantıları ve desteklerinin yapısı

Kumanda Sistemleri 9,8

Kilitlenebilir ana şalter 9,7

Üretici ve kapasite etiketi 8,2

Tambur 8

Kanca bloğu 7,9

Havai hat arabası ve/veya araba sınırlayıcısı 7,5

Dış taraf göstergeleri 5,3

Alt ve üst güvenlik sınırlayıcıları 5

Kabine erişimde üç nokta  4,1
desteği ve kaymaz zemin

Hareketli parçalar arasında  3,9
ezilme ve geçit güvenliği

Zemin bağlantıları (sadece bağlantılar,  3,8
zemin yapısının veya mukavemetinin 
uygunluğu kontrol kapsamında değil) 

Yatay kolda (bom) erişimi 3,4

Bakım onarım kayıtları, işletme 3,4
talimatı ve el kitabı vb.

Dönme sınırlayıcısı 2,8

Araba hareketinin durması 2,4

Yük kolu (bom) ve gerdirme bağlantıları 2,3

Karşı ağırlık kolu (bom) ve gerdirme bağlantıları 2,3

Dönüş dişlisi 1,9

Dönme hareketinin durması 1,8

Şasi konum sınırlayıcısı 1,5

Redüktör yağlanması ve sızıntı 1,5

Makaralar (tekerlekler) 1,3

Kaldırma ve indirme frenleri 1,2

Kule vincin kullanılmaması durumunda  1,2
serbest bırakılması ve yapılara temas etmemesi

Egemen Yılmaz



TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 
(MMO) 47. Olağan Genel Kurulu ve 

seçimleri, 24-25 Mart 2018 tarihlerinde 
Ankara’da yapıldı. 24 Mart’ta Kocatepe Kültür 
Merkezinde yapılan genel kurulun seçimleri 
25 Mart’ta Oda merkez binasında yapıldı. 
108 bin 400 üye içinde her yüz üyeyi bir 
delegenin temsil ettiği genel kurul seçimleri 
bine yakın delegenin katılımıyla yapıldı. Genel 
kurulda Odanın 47. dönem yönetim, onur 
ve denetleme kurulları ile MMO’yu TMMOB 
genel kurulu, yönetim kurulu, yüksek onur 
ve denetleme kurullarında temsil edecek 
100 delege, blok liste olarak seçimlere giren 
Demokrat Mühendisler’den oluştu.

Seçimler sonucunda, Oda Yönetim Kurulu 
asıl üyeliklerine Yunus Yener, Abdullah 
Selçuk Soylu, Elif Öztürk, Bedri Tekin, Harun 
Erpolat, İsmail Odabaşı, Yılmaz Yıldırım, yedek 
üyeliklere Haydar Şahin, Haydar Dirik, Serap 
Özpolat Çete, Vedat İrşi, Özgür Demirtaş, Pınar 
Uraz, Fatma Dilek Öznur,  MMO’yu TMMOB 
Yönetim Kurulunda temsil etmek üzere şu 
anki TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, Tevfik Peker, Hüseyin Atıcı, TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu’na Salim Melih Şahin, 
TMMOB Denetleme Kurulu’na İlter Çelik, MMO 
Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine Erdal Taş, 

Satılmış Göktaş, Hüseyin Kaya, Osman Çakıl, 
Fikret Çaral, Kahraman Dağdeviren, Muharrem 
Tanju Sarıca, Haydar Sancar, Mustafa Varel, 
Oğuz Kepez, Orhan Tevfik Okuducu, Aydın 
Güçkıran, Ahmet İlbaşı, Levent Tanrısever, 
Gürsel Yayla, yedek üyeliklere Hüseyin 
Kalantar, Alaaddin Eksin, Taşkın Koçak, Güner 
Mutlu, Nihat Çapoğlu, Servet Tetik, Süleyman 
Noyan, İbrahim Özçakır, Ali Aluç, Saadet Sayın, 
Ezgi Kılıç, Muharrem Üşümüş, Gültekin Keskin, 
Mahmut Köse, Adil Kesten, MMO Onur Kurulu 
asıl üyeliklerine İbrahim Mart, İbrahim Semih 
Oktay, Başar Küçükparmak, Zafer Güzey, Ünal 
Özmural, yedek üyeliklere Mehmet Selçuk 
Göndermez, Nergiz Bilgin, Rıza Erhan Kutlu, 
Gafur Onur, Naci Erçolak seçildiler. 

47. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirisi:

» Bilindiği üzere bu iktidar döneminde 
sanayi, tarım, enerji, ulaşım, sağlık, eğitim, 
yerel yönetim vb. kamusal hizmetler 
serbestleştirme-özelleştirmelere tabi 
tutulmuş; bariz bir sanayisizleşme süreci 
yaşanmış ve ülkemiz rant cenneti haline 
getirilmiştir. Kamusal üretim, hizmet ve 
denetim fonksiyonlarının tasfiyesi ile birlikte; 
kamu idari yapısı ve personel rejimi, neoliberal 
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Yunus Yener Başkanlığındaki Demokrat 
Mühendisler Yine Görev Başında!

MMO 47. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI:
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ve totaliter bir içerikle kökten 
bir şekilde değiştirilmiştir. 
Bu politikalara paralel olarak 
sendikal alan zayıflatılmış, 
güvencesiz çalışma biçimleri 
yaygınlaştırılmış, kıdem 
tazminatlarına el atılmış, 
birçok emek düşmanı 
uygulama ve yoksulluk, 
ülkemizi sarmıştır.

» Geçen yılki Anayasa 
referandumu ile de 
parlamenter temsili 
demokrasi, sosyal 
hukuk devleti, laiklik, 
temel insan hakları ve 
siyasal özgürlüklerin 
rafa kaldırılmasının önü 
tamamen açılmıştır. Şimdi 
de iktidardan düşmemek 
için, sonucun önceden belli 
olacağı seçimlere yönelik 
uyum yasaları, mevzuat 
değişiklikleri yapılmakta; 
toplumsal muhalefetin bütün 
kanatlarına saldırılmakta; 
milliyetçi-ümmetçi bir 
cepheleşme siyaseti ile 
toplum, siyasal, etnik, dinsel-
mezhepsel düşmanlıklara, 
demokrasi düşmanı bir 
zemine yönlendirilmektedir.

» ABD emperyalizminin 
icazetiyle, 28 Şubat ve 
2001 krizlerinin sunduğu 
avantajlarla iktidara gelen 
ve uzunca bir süre Gülen 
cemaatiyle koalisyon 
halinde olan iktidarın 
“demokrasi tramvayından” 
nasıl indiğini, ülkemizin 15 
Temmuz darbesine nasıl 
getirildiğini; 15 Temmuz 
darbesi fırsat bilinerek ilan 
edilen OHAL ile anayasal 
düzenin nasıl tamamıyla 
askıya alındığını, TBMM’nin 
yok sayılarak KHK’lar ile 
ülkenin nasıl yönetildiğini; 
başta akademisyenler 
ve kamu emekçileri 
olmak üzere birçok 
meslektaşımızın hukuksuz 

bir şekilde görevlerinden 
nasıl uzaklaştırıldığını; 
iktidarının devamını savaş 
ve kaosta gören anlayışın 
Kürt sorununu “çözüm ve 
barış” söylemi ile bugüne 
kadar nasıl yönlendirdiğini; 
kadınlara yönelik şiddet ve 
cinayetler ile iş cinayetlerinin 
nasıl arttığını; Türk-İslam 
sentezci, totaliter-faşist bir 
rotaya nasıl oturduğunu hep 
birlikte gördük.

» Ülkemiz dış politika 
alanında, Suriye’ye yönelik 
emperyalist müdahalelerin 
de yönlendirmesiyle ve iç 
siyaset-seçim hesapları 
ile savaş bataklığına her 
geçen gün daha fazla 
saplanmaktadır. İktidarın ÖSO 
gibi cihatçı çeteler ile beraber 
Suriye topraklarına müdahale 
etmesi Türkiye halklarının 
birlikte yaşama iradesine 
yapılmış bir darbedir. Bu 
olumsuzluklara muhalefet 
edenler ile TMMOB ve 
Odalarımız; mevzuat 
düzenlemeleri ve her türlü 
antidemokratik uygulama 
ile uzun bir süredir tasfiye 
edilmeye çalışılmaktadır.

» Burada görülmesi gereken; 
demokrasiyi, sosyal hukuk 
devletini ve laikliği yok etme 
çabaları ile kamu yönetimini, 
ülke imarını, yapı, kent, 
ulaşım, eğitim, sağlık, tarım, 

enerji, maden, su, çevre ve 
koruma alanları ile TMMOB 
ve diğer meslek birliklerinin 
mevzuatını yeniden 
düzenlemeye yönelik 
adımların iç içe geçmiş 
olduğudur. 

» Ancak belirtmek isteriz 
ki; MMO 47. Olağan 
Genel Kurulu, kamusal 
mesleki sorumlulukları 
yerine getirmek, meslek 
ve meslektaş yararları ile 
demokratik mevzilerimizi 
korumak, özelleştirilen 
tüm kamusal hizmetlerin 
tekrar kamu eliyle ve 
toplum çıkarlarını gözeten 
bir anlayışla verilmesini 
sağlamak, Oda-TMMOB 
çizgisini sürdürerek geleceğe 
taşımak için kararlılıkla 
mücadele etmede tam bir 
görüş birliği içindedir.

» Odamız, yeni çalışma 
döneminde, yukarıda 
sıralanan sorunların köklü 
bir tarzda aşılması ve 
insanca başka bir yaşam, 
başka bir Türkiye için; 
eşitlikçi, özgürlükçü, barış 
içinde, demokratik, laik, 
sanayileşmiş, kalkınmış, tam 
bağımsız bir Türkiye için 
bütün yurtsever, demokrat, 
devrimci güçler ile birlikte 
mücadeleye kararlılıkla 
devam edecektir.
Yaşasın MMO Örgütlülüğü!



Uyarmaya Devam Ediyoruz!
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TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim 
M. Tataroğlu 13 Mart ve 
15 Mart 2018 tarihlerinde 
Topkapı ve Eyüpsultan 
tramvay hatlarında meydana 
gelen kazalarla ilgili basın 
bülteni yayınladı. Ardı 
arkası kesilmeyen bu 

kazalarının teknik nedenlerini 
açıklamanın, kamuoyu 
bilgilendirmesi yapmanın 
ve bunun sonucunda tedbir 
almanın hepimizin görevi 
olduğunu dile getiren 
Tataroğlu, ‘’Ne yazık ki bu 
tür ölümlü kazalarla ilk defa 
karşılaşmıyoruz. Özellikle 
son yıllarda bu kazalarla 
ülkemizdeki demiryolu 

"Kontroller 
Yapılsaydı Bu Kaza 
Yaşanmayacaktı"

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim 
M. Tataroğlu 27 Şubat 
2018 tarihinde Maslak 
İTÜ Ayazağa Metro 
İstasyonu’nda meydana 
gelen ve bir kişinin 
yaralandığı yürüyen 
merdiven kazasının kamera 
görüntülerinin ortaya 
çıkması ile ilgili basın bülteni 
yayınladı. Yürüyen merdiven 
ve bantların sayısının 
her geçen gün arttığını 
bu nedenle periyodik 
kontrolünün mutlaka 
yapılması gerektiğini dile 
getiren Tataroğlu; "Genellikle 
kamuya açık alanlarda 
kullanılan bu ekipmanların, 
yapısı itibariyle birçok kaza 
riski bulunmaktadır. Bu 
risklerin önceden tespiti, 
arızalanmaları durumunda 
hızlı ve doğru müdahale ile 

sistemlerin her an sağlıklı ve 
güvenli bir şekilde çalışabilir 
olması önemlidir. Her gün 
kullanmış olduğumuz, 
hayatımızın bir parçası 
olan bu ekipmanların 
güvenli ve sağlıklı 
çalışmasının sağlanması 
için bakım hizmetleri ve 
periyodik kontrollerinin 
yapılması gerekmektedir. 
Kullanımı kolay ve güvenli 
gibi görünen yürüyen 
merdivenler ve bantların 
bakımlarının aksatılması, 
periyodik kontrollerinin 
yaptırılmaması ve kullanım 
talimatlarına uyulmaması 
kaza risklerini beraberinde 

getirmektedir. AVM’ler, 
alt ve üst geçitler, metro 
istasyonları gibi yoğun olarak 
kullanılan yerlerde, ayda bir 
kez hizmet yeterlilik belgesi 
sahibi firmalar tarafından 
bakımları yapılmalıdır. 
Periyodik kontrollerinin 
ise 25 Nisan 2013 tarih 
ve 28628 sayılı resmi 
gazetede yayımlanan “İş 
Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık Ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği” ne göre TS 
EN 13015+A1 standardında 
belirtilen şartlar kapsamında 
yılda en az bir defa yapılması 
zorunlu hale getirilmiştir’’ 
şeklinde konuştu. 

İbrahim M. Tataroğlu

"Tramvay Kazalarının Nedeni
Daha Fazla Yolcu Taşıma İsteğidir"



işletmeciliğinin güvenliği 
kamuoyu nezdinde sarsılır 
duruma gelmiştir. Sendikamız 
ve Meslek Odalarımız 
ulaşım alanında yaşanan 
sorunları her platformda 
dile getirmekte ancak 
yetkililer öneri ve uyarılarımızı 
dikkate almamaktadır.’’ 
dedi. Tramvayların sefer 
aralıklarına dikkat etmemesi 
ve pik saati uygulamasının 
altına düşmemesi 
gerektiğinin altını çizen 
Tataroğlu, "Tramvayların 
sefer aralığı 90 saniyedir. 
Yani hiçbir tramvay 
kendisinden önce kalkış 
yapan tramvaydan sonra 
90 saniyenin altında durağa 
yanaşmamalıdır. 90 saniyenin 
altına düşen her tramvay 
raydan çıkabilir veya öndeki 
tramvaya çarpma riskini 

barındırabilir. Bu bağlamda 
tramvayların hareket etme 
saatleri tekrar düzenlenmeli 
ve insan hayatını tehlikeye 
atmayacak bir formata 
dönüştürülmelidir. Daha 
fazla yolcu taşıma arzusu 

veya seçim çalışmalarında 
kullanılmak üzere ne 
kadar yolcu taşındığına 
ilişkin reklam yapma isteği 
nedeniyle ne işçilerin ne de 
yurttaşların canı tehlikeye 
atılmamalıdır" diye konuştu.

15

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim 
M. Tataroğlu, 15 Mart 2018 
tarihinde Tuzla Orhanlı’da 
bulunan bir antrepoda 
endüstriyel rafların işçilerin 
üzerine düşmesi ve 4 işçinin 
yaralanmasına ilişkin basın 
bülteni yayınladı. İbrahim 
M. Tataroğlu, raf kazalarının 

oluşma nedenlerini şöyle 
sıraladı: "Endüstriyel rafların 
standartlara uygun olarak 
kurulmamaları, endüstriyel 
raf elemanlarında (ayak, 
travers, emniyet pimi gibi) 
oluşan deformasyonlar, 
endüstriyel raflara maksimum 
taşıma kapasitesi üzerinde 
yüklemelerin yapılması, 
yüklerin raf üzerine uygun 
pozisyonda istiflenmemesi, 

istifleme elemanları ve 
rafların güvenliğinden 
sorumlu eğitimli bir personel 
olmaması, bakım ve periyodik 
kontrollerin uygun şekilde ve 
periyodda yapılmaması.

Ülkemizde bu tür kaza ve 
yaralanmaların önlenmesine 
yönelik mevzuat 
bulunmadığını dile getiren 
Tataroğlu, ‘’Endüstriyel raf 
kontrollerinin montajı, bakımı 
konusunda teknik kriterler, 
yetki ve sorumluluklar, 
belgelendirmeler ve 
periyotlar net olarak 
tanımlanmalıdır. Kazaları 
önlemek adına Makina 
Mühendisleri Odası olarak 
üzerimize düşen sorumluluğu 
yerine getireceğimizi 
ve bu alandaki kurum 
ve kuruluşlarla iş birliği 
içerisinde olabileceğimizi 
kamuoyunun bilgisine 
sunarız" dedi.

"Endüstriyel Raflar Kamusal Denetim Altına Alınmalı"



Biraz kendinizden bahseder misiniz?
Ben 1942 yılında Ankara’da doğdum. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği bölümü mezunuyum. Ömrüm 
boyunca üç darbe ve iki darbe kalkışması 
gördüm. 1965’te üniversiteden mezun 
oldum ve işe başladım. 53 yıldır mühendislik 
yapıyorum. 2001 yılında emekli oldum fakat 
hala kendi işimi yapmaktayım. Evliyim ve 2 
çocuğum var.

Oda ile ilişkiniz ne zaman başladı?
Oda’yla olan ilişkim 1968’de başladı. O 

zamanlar Oda daha yeni kurulmuştu. Oda 
Başkanı, aynı zaman da benim de hocam 
olan, Selahattin Anık’tı. Biz düşündük, bu 
Oda’yı alacağız ve değiştireceğiz, Türkiye’nin 
sorunlarına eğilen bir Oda haline getireceğiz 
diye. 1971 yılında, darbeden üç ay önce 
Oda’nın yönetim kuruluna girmeyi başardık. 
Ben de sekreterlik görevine geldim. Daha 
sonra ise Oda’nın hemen her kademesinde 
görev yaptım.

Bize biraz iş deneyimlerinizden
bahsedebilir misiniz?

Dört yıl kamuda, 26 yıl da özel sektörde 
çalıştım. 22 yıl boyunca ise kendi kurduğum 
işi yaptım. İlk iş deneyimim Kara Yolları’nda 
olmuştu. Buldozer projesi yapımı aşamasında 
tesadüfen bulundum ki bu benim için önemli 
bir tecrübe oldu. Sonrasında oradan ayrıldım 
ve askere gittim. Askerden döndükten sonra 
özel sektörde çalışmaya başladım. Yurtiçi ve 
yurtdışından gelen 90 yatırım projesinde yer 
aldım. Bunun dışında 20 ARGE projesinde 
görev aldım. Sürekli sektör araştırması 
yaptım. 15 yıla yakın bir süre Alarko Sanayi 
ve Ticaret’te çalıştım. Orada da Alarko’nun 
Kocaeli Gebze Tesisi’nin kuruluşunda proje 
koordinatörü olarak görev aldım. Yani yatırım, 
ARGE ve sektör dahil olmak üzere her çeşit 
projede danışmanlık yaptım.

Oda’daki görev ve süreçleriniz
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Oda’ya 1971 yılında sekreterlik göreviyle 
başladım. Bu görevi 73 yılına kadar sürdürdüm. 
Beni 1975’te Ankara’ya çağırdılar. Ankara’da 
Makina Mühendisleri Odası’nda Genel 
Sekreterlik görevi yaptım. 1979 yılında 
Barış Derneği’nin içindeydim. Fakat 1980 
darbesiyle dernek kapatıldı ve hakkımızda 
dava açıldı. Bu arada Oda’dan arkadaşlar 
dediler ki Oda’yı tekrar devralın. 1982’de genç 
arkadaşlarımızdan oluşan bir ekiple Oda’yı 
geri aldık. Yine aynı yıl Şube Başkanı oldum ve 
1986’ya kadar görevime devam ettim. Daha 
sonra Oda’nın Onur Kurulu’na girdim. 1986’dan 
sonra Oda’nın merkezindeki komisyonlarda 
görev aldım. 2001 yılında ise Kaya Güvenç, 
bana Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu’nun 
başına geçmemi söyledi. 2001 yılından bugüne 
dek kurulun başındayım. Mehmet Soğancı’nın 
TMMOB Genel Başkanlığı sırasında Onur 
Kurulu Üyeliği teklif edildi. İki sene orada 
görev aldım. 1987’den 2001’e kadar kısmen 
Yürütme Kurulu’nda kısmen Düzenleme 
Kurumu’ndaydım. Fakat 2001’den sonra sürekli 
olarak Yürütme Kurulu’nda bulundum. Hatta 
bir dönem bir karar aldılar ve beni Yürütme 
Kurulu Başkanlığı’na seçtiler. Ülke sorunlarının 
çözümünde tartışmalar oldu kongremiz 
dağıtılmak istendi, ancak biz yine de yönetimi 
aldık. Oda, yönetimi başlangıçta Genel 
Merkez, Ankara Şube, İzmir Şube ve İstanbul 
Şube olarak vardı. Şu an Türkiye’nin hemen 
hemen her ilinde varız. İstanbul'da Oda’nın ilk 
temellerini biz attık. Hakikaten bu temelleri 
sağlam atmışız. Çok iş yaptık, çok çalıştık. 
Diğer odalardan Elektrik, Mimarlar ve İnşaat 
Mühendisleri Odalarıyla yakın irtibatımız vardı.

Oda’da unutamadığınız iyi
veya kötü bir anınız var mıdır? 

1971’de İstanbul Şube’nin basılışını 
unutamıyorum. Şube’de altı personeldik ve 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin başkanlık ve 
sekreterlik görevleri dahil çeşitli kurullarında yer alan Yavuz Bayülken 

ile Oda’nın kurulma, gelişme aşamalarını ve mücadele tarihini konuştuk…

İstanbul'da Oda’nın İlk Temellerini Biz Attık 
Hakikaten Bu Temelleri Sağlam Atmışız
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müdürümüz Mine Hanım vardı. Üç dört asker 
gelmiş bütün evrakları aramışlar, bir tek Mine 
Hanım’ın dolabında, Fidel Castro'nun bir kitabını 
bulmuşlar. Ne arıyor burada diye sormuşlar, 
o da okumak için aldım demiş, kim verdi 
dediklerinde ise benim adımı vermiş. Sonra 
beni ifade vermeye çağırdılar ve ben de “Bu, 
dünya çapında yayınlanmış bir kitaptır. Biz de 
aldık, okuduk” dedim. İfade verdiğim askeri 
savcı, ‘’Ben yaptığın işlere baktım. Sen çok iyi bir 
mühendissin, niye böyle işlerle uğraşıyorsun?’’ 
diye sordu. Ben de “Bu işler dediğiniz Türkiye’nin 
kurtuluşudur. Biz bu ülkeyi seviyoruz ve bu 
yüzden mesleğimizi iyi yapmaya çalışıyoruz 
sayın savcım” dedim. 

Uzun yıllar Sanayi Kongrelerinin
Yürütme Kurulu’nda yer aldınız. Sanayi 
Kongresi’nin Odamız ve memleketimizin gelişimi 
İçin önemi nedir?

Öncelikle şunu belirtmek isterim; ilk 
Sanayi Kongresi Oda’yı almadan önce, 1961 
yılında Ankara’da yapıldı. Ben o dönemde 
öğrenciydim ve kongreye gitme imkânım yoktu; 

fakat sonrasında 
Kongre’nin kitabını 

buldum. 1975 
yılına kadar 
düzenli 
olmayan 
aralıklarla bu 
kongreler 
devam etti. 
1975’ten 

sonra ise iki 
yılda bir olmak 

üzere düzenli 
olarak yapılmaya 

başlandı. 
Bana 
kalırsa 
önemi 

şuradan geliyor; biz birçok konuda kamuoyunu 
aydınlattık. Örneğin, Türkiye’nin sanayisi hangi 
noktadadır, montaj sanayi nedir, Türkiye daha 
fazla teknolojik ürün yapabilir mi, Türkiye’de 
yeniden sanayinin kurulması, düzenlenmesi ya 
da geliştirilmesi aşamasında neler yapılmalıdır, 
Türkiye ekonomisinin gelişmesinde sanayinin 
önemi nedir, dünya ülkelerini durumunu 
ele alınca Türkiye’nin sanayideki yeri nedir, 
neden montaj sanayiden başlayabildik, gibi 
sorulara cevap arayan kongreler yapıldı. 
Hükümetlere ve muhalefetlere bu kongrelerde 
tuttuğumuz raporları verdik. Bütün raporları ve 
bildirileri kitap haline getirdik, bastık ve kamu 
kuruluşlarına dağıttık. Bazen bir yere gidiyorum 
ve bakıyorum da kütüphanelerinde bizim yıllar 
önce batığımız kitaplar duruyor ve bu kitapları 
kaynak olarak kullanıyorlar. Bu da beni çok 
mutlu ediyor. Kongrelerin bir başka önemi ise 
bizi alan araştırması yapmaya ve yeni bir takım 
özel konularda rapor vermeye teşvik ediyor 
olmasıdır. Peki, bu ne demek? Kongrelerden 
önce araştırmalar yapıyoruz ve bir sonraki 
kongreye neler götürebiliriz, neler sunabiliriz 
diye tartışıyoruz. Bu birikimlerden dolayı, Makina 
Mühendisleri Odası arşivinde Türkiye şartlarına 
göre çok ciddi boyutta sanayi kongreleri 
kaynakları vardır.

Hükümetin TMMOB’ye ve ona bağlı
Oda’lara uyguladığı baskı politikası hakkındda 
ne düşünüyorsunuz?  Bu baskı politikalarına 
karşı Oda neler yapabilir? 

Bir kere, bu her şeyden önce sistem 
meselesidir. Bütün Odaların baskı görmediği 
dönemler çok azdır. Hiçbir iktidar, meslek 
odalarının veya sivil toplum kuruluşlarının 
kendilerine müdahale etmesini istemezler ya 
da bu kuruluşların birtakım şeyleri açıkça ortaya 
koymalarından rahatsızlık duyarlar. Çünkü 
burada biz sanayiyi, ARGE’yi ve teknolojiyi 
anlatıyoruz. Burada Türkiye’nin nasıl olması 
gerektiğini, bu ülkenin hangi şartlar altında 
kalkınabileceğini tartışıyoruz. Tarımdan 
sanayiye geçmenin önemini ve tarımda 
kullanılması gereken teknolojiyi anlatıyoruz. 
Onların ortaya koymuş olduğu politikalarla 
bizim düşüncelerimiz uyuşmuyor. Baskılar 
ve davalar da bundan ileri geliyor. Bizim 
zamanımızda özellikler seçim dönemlerinde 
çeşitli yerlerden randevu alıyorduk ve Odamızın 
işlevini, görevlerini, bir mühendisin etik olarak 
nasıl çalışması gerektiğini anlatıyorduk. 
Odamızın amaçlarını öğrenmeleri içinse Genel 
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Kurullarımıza davet ediyorduk. 
Bence mühendislerin iki 

önemli özelliği olmalı: Birincisi 
mühendisliği iyi bilmek, kendi 
yeteneklerini iyi ölçmek 
ve Türkiye’nin bu konuda 
gelişmesi için sanayide 
gerekli hizmeti vermek. Bunun 
içinde bütün etik kurallarıçok 
iyi kavramak gerekir. İkincisi 
ise; mühendisler, Türkiye’de 
mühendislik düzeyinde 
ne yapılması gerektiğini 
öğrenmek zorundadır. 
Eğitimini o noktaya getirmek 
zorundadır. Odamızdaki 
Eğitim Birimimiz de aynı 
şekilde, kendisini sürekli 
yenileyebilmelidir. Çünkü 
dünya çok hızlı bir şekilde 
değişiyor ve mühendislik 
mesleği de buna bağlı 
olarak fakat çok daha hızlı bir 
şekilde değişime uğruyor. 
Bu değişime ayak uydurmak 
zorundayız. Okullarından 

yeni mezun üyelerimizi buna 
hazırlamak için ise Odamıza 
çok iş düşüyor.

Biliyorsunuz, 14 Ocak’ta 
MMO İstanbul Şube’nin 
seçimleri gerçekleşti. Şuanki  
Yönetim Kurulu’nu nasıl 
buluyorsunuz? Önümüzdeki 
dönem nasıl bir yol haritası 
önerirsiniz? 

Ben arkadaşlarımın bu işi 
yapacak yetenekte ve bilgide 
olduğu kanısındayım. Yeter ki 
iyi bir program hazırlasınlar. 
Mesela yeni döneme girer 
girmez iki yıllık programlarını 
hazırlamış olmaları gerekir. 
Bizim bir şansızlığımız şu; 
Türkiye en başından beri 
sanayileşmeyi tam anlamıyla 
gerçekleştiremediği için 
Türkiye’de sanayi alanında 
çalışan yeteri kadar 
mühendis yok; daha çok 
tesisat alanında var. Bizim 

yapmamız gereken esas 
şey, sanayi alanında çalışan 
mühendis yetiştirmek ve 
onları mümkün olduğu kadar 
çok bilgilendirmek. ARGE 
ve inovasyon konularını ayrı 
ayrı ele almak ve mutlaka 
ciddi bir komisyon çalışması 
yapmak. Bu komisyon 
mutlaka bir envanter ve alan 
çalışması yapmalıdır. 

Son olarak söylemek 
istediğiniz bir şey var mı?

Ülkemiz kötü bir dönemden 
geçiyor. Hem siyasi hem 
ekonomik hem de teknolojik 
açıdan bambaşka bir yapıya 
gelmesi gerekiyor. Bu 
girdaptan çıkmaz zorundayız 
ve bunun ancak ilerici ve 
çağdaş bir toplumla mümkün 
olacağını düşünüyorum. Hep 
beraber çıkacağız ya da hep 
beraber batacağız; bunun 
başka çaresi yok.



1- Harvard Tıp Okulu ve New South Wales 
Tıp Okulu’ndan (UNSW) araştırmacılar, 
yaşlanmayı geciktiren ve DNA’yı onarabilen 
bir ilaç geliştirdiler. Science dergisinde 
yayınlanan araştırmada, araştırmacılar hasarlı 
DNA’yı onarabilecek moleküler bir proseste 
kritik bir adımı tanımladılar. Fareler üzerinde 
yapılan deneylerde yaşlanma ve radyasyon 
nedeniyle alınan DNA hasarının tedavisi olası 
görünüyor.

2- Yale’den bilim insanları lityum-sülfür 
bataryaların verimini ve ömrünü arttıracak 
ultra ince bir kaplama filmi geliştirdi. 20 
Mart’ta PNAS’da yayınlanan çalışmada, 
dendrimer grafen oksit kompozit film adı 
verilen madde sülfür katota (artı kutup) 
uygulanıyor ve böylece kutuplar şarj 
ve deşarja 1000 döngüden daha fazla 
dayanabiliyor. 

3- Bilim insanları DNA Fountain tekniğiyle 
canlı DNA’sına işletim sistemi, video ve virüs 
yüklemeyi başardı. Yeni keşif veri depolama 
yöntemlerini kökten değiştirebilir. Çünkü 

DNA, son derece kompakt olduğu için serin 
ve kuru bir yerde yüz binlerce yıl sorunsuz 
şekilde bozulmadan kalabiliyor. 

4- Tel Aviv Üniversitesi’nden bilim insanları 
tarafından yapılan yeni bir araştırmada, hızlı 
duplike olan kanser hücreleri bölünürken, 
onları öldüren üç proteine odaklanıldı. 
Araştırmacılar, mitoz bölünme esnasında 
bu proteinlerin kanser hücrelerinin kendi 
doğasında bulunan, kendi kendini yok etme 
mekanizmasını aktive ettiğini keşfetti. “Bu 
özel mekanizmanın keşfiyle, sağlıklı hücrelere 
zarar vermeden kanserli hücreler öldürülebilir 
ve mekanizmanın hızla üreyen çeşitli insan 
kanser hücrelerinde işe yaraması gerçekten 
heyecan verici” diyor Prof. Cohen-Armon

5- Avrupa Güney Gözlemevi’nin ‘Çok Büyük 
Teleskopu’ kullanılarak yapılan gözlemlerle 
galaksilerin merkezinde yer alan süper-kütleli 
karadeliklerden dışarıya atılan güçlü madde 
çıkışları içerisinde yeni yıldızların oluştuğu 
ortaya çıkarıldı. Aşırı uç ortamlarda oluşabilen 
yıldızlara dair onaylanmış ilk gözlem olma 
özelliğini taşıyan bu çalışmanın, galaksilerin 
oluşumu ve evrimleri üzerindeki anlayış 
üzerinde etkili olması bekleniyor. Sonuçlar 
Nature Dergisi’nde yayınlandı.

Kaynakça: www.gerçekbilim.com

Bilim insanları bir yandan mevcut yaşamımızı kolaylaştıracak yeniliklere 
imza atarken bir yandan da yeni yaşam alanları kurabileceğimiz 

gezegenler için çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayına damga vuran 
bilimsel gelişmeleri sizler için derledik.

Mart Ayına Damga Vuran

Bilimsel Gelişmeler 
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Ülkemizde makina mühendisleri akademik 
bir kariyer seçimi yapanlar dışında 

sanayi ve fabrikalarda; kalite kontrol, imalat, 
planlama, ürün tasarımı- proje, üretim 
tasarımı- metot, Ar-Ge, tezgah kalıp tasarımı, 
satın alma, firmalarda; satış - pazarlama, satış, 
teknik destek, teklif hazırlama, yönetimde; 
yatırım planlama, iş analizi ve geliştirme, 
sahada; yedek parça, bakım, onarım - servis, 
garanti değerlendirme, kaza bilirkişilik, 
güvenlik uzmanı, sigorta teknik uzmanı, 
geri dönüşüm uzmanı, çevre teknik uzmanı, 
diğer teknik işler, meslek dışı işler vb. çeşitli 
fonksiyonlarda ve otomotiv, havacılık, 
gemi inşa ve makina, beyaz eşya, inşaat, 
tesisat, ısıtma- soğutma- havalandırma, 
optik, sonik, elektrik- elektronik, kimya, 
gıda, sağlık, spor, eğlence vb. sektörlerde 
çalışmaktadır. Bu sektörler ve fonksiyonlar 
birbirinden çok farklı özellikler taşımakta ve 
çeşitli beceriler gerektirmektedir.  Lisans 
ve lisansüstü eğitiminizi 
bitirip iş başvurusunda 
bulunurken eğitiminiz 
boyunca edindiğiniz bilgileri 
zihninizde bir kariyer 

senaryosuna modelleyerek yani ve stratejik 
hazırlarla görüşmelere katılmanız çok önemli 
bir detaydır. İş hayatınız boyunca da bu 
kariyer hedefleriniz sizin kendinizi meslek 
içi eğitimlerle gereğince geliştirmenize 
kılavuz olacaktır. Bilgi, görgü, okuma, duyum, 
deneyim gibi varlıkları iyi eğitilmiş bir zekayla 
ve doğru stratejiyle bir araç olarak kullanma 
fırsatı yakalayabilirsiniz.

İyi Bir Ekip Arkadaşı Olmalısınız
İş hayatına yeni başlayan genç 

arkadaşlarımızın önünde başarıyla 
atlatılması gereken bir iş görüşmesi asılı 
durmaktadır. İnsan kaynakları uzmanlarıyla 
yapılan ön görüşmeler, başvuru 
aşamasında sunulan özgeçmişler, form 
ve anketlerin doldurulması, sonrasında 
kıdemli meslektaşlarınızla yapılacak tekrar 
görüşmeler veya sorgulanmalar bu süreçlerin 
içerisinde yer almaktadır. Tüm bu süreçlere 

ciddiyetle yaklaşmak önümüzde 
duran en önemli kıstas olmalıdır. Bu 
görüşmelerde kişinin hangi okuldan 

mezun olduğu, staj ve iş 
tecrübelerinin 
yanı sıra; 
sektör 
ve 
görev 

Makina mühendisliği öğrencisi ve iş hayatına yeni başlamış genç 
arkadaşlarımıza Makina Mühendisleri Odası’nın desteğini hatırlatıyor ve 

etkinliklerimize katılmaya bekliyoruz.

Ayber Gürler

Makina Mühendisleri İçin İşe Uyum Süreci



seçimi, kendi başına iş kurtarma becerisi, 
takım halinde çalışmaya yatkınlığı, genel 
ruh hali ve bakımlılık gibi sosyal niteliklerde 
işveren tarafından sorulur ve çözülmeye 
çalışılır. İşveren bu aşamada sizden belli bir 
mühendislik formasyonu, kafası çalışan ve 
çalışkan biri olmanızı, ekiple ve amirlerinizle 
saygı ve uyum içinde iş görecek olmanızı, 
genel kültür yönünden iş ortamına katkı 
verebilmenizi ve bütün bu özelliklerinizde 
yarışır bir seviye koşturmanızı beklemektedir. 
İşveren veya yetkili burada ödeyeceği 
paradan çok harcanacak zamanından 
ve yanlış bir seçimin getireceği tahribat 
ve moral bozukluğundan endişe eder. 
Çünkü iyi bir çalışma arkadaşı ve organize 
olmuş bir ekip bulunduğunuz yerin 
başarısını şekillendirmektedir. Dolayısıyla 
iş görüşmesinde kendinizi kültürel, 
sosyal, mesleki, insani her yönünüzle 
berrak ve ikna edici bir şekilde ortaya 
koyup, işte yetiştirilmeye uygun bir aday 
olduğunuzu, verilenleri hızla kapıp becerileri 
kazanacağınızı, bu kariyerde yetişmeye 
hevesinizi kesin göstermelisiniz. 

Bazen Fabrikada Bazen Masa Başında
Kimi işler size örneğin satış fonksiyonlarında 

olduğu gibi mesela temiz masalar, çay-
kahve servisi, cicili giysiler, müşterilerinizle 
hoş sohbetler gibi bir büro ortamı sunarken 
kimi işler de bir fabrikada, motor test 
laboratuarında motor gürültüsü, egzoz 
dumanı, yağ buharı ortamıyla karşı karşıya 
getirecektir. Her işin artı ve eksileri olacağı 
tabiidir. Ülkemizde sanayi kendi argesini, 

tasarımını kendi yapan, çalışanlarına ömür 
boyu iş sağlayabilen, çalışanı için yeterli 
ücret seviyesi tutturan bir duruma erişinceye 
kadar yani ağırlıklı olarak dış kaynaklı 
tasarımların, dışarıdan getirilen imalat 
ekipmanlarıyla işçiliğinin yapıldığı tarzda 
olduğu güncel evrede mühendislerden 
istenilen daha ziyade yönetim yardımcılığı, iş 
takibi, teknik tercümeler, servis işleri vb. işler 
olabilmektedir. 

Mühendislik Çok Yönlülüktür
Eskiden mühendis sadece iş takibiyle, 

hesapla uğraşır, maliyetmiş, estetikmiş, 
müşteriymiş bunlar bizi bağlamaz 
şeklinde yaklaşımlar işitirdik. Ancak bu 
bakış açısı aslında mühendisliğin teknik 
yönden derinleşmiş uzmanlık gerektirdiği 
mantığıyla ispat edilmeye çalışılmışsa da 
sahadaki gerçekliğe makro düzeyden 
baktığınızda haklı olmadığını görebilirsiniz. 
Zira mühendislik bir işin bir dizi konusunda 
uzmanlaşmış mühendislerce sırasıyla 
yapılan hesaplama faaliyetleri şeklinde 
tanımlanmadan önce bir müşterinin 
çerçevelendirilen bir ihtiyacına makul bedel 
karşılığında bir teknik, estetik, etik, çevreci, 
ömürlü, doğru bir çözüm üretmesidir.

Meslek Odalarıyla İletişim Artmalı 
Bu tanımın doğal sonucu olarak mühendis 

müşteri odaklı, işyerine- markasına sadık, 
makul maliyetle uygun estetik, teknik 
bir makina tasarlayıp, çevreyle uyumlu 
bir şekilde üretip bakım hizmeti götüren 
kimsedir. Mühendis kendisinin patronuna 
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ve müşterisine ve doğaya ve topluma karşı 
sorumlu olduğunu idrakle sonuç odaklı 
çalışmayı benimsemelidir. Mühendis; 
formülleri, malzemeleri, parçaları, kaynakları 
kullanmayı, bir araya toplamayı, bir amaçla 
yönlendirmeyi becerdiği gibi, işçileri, diğer 
personeli, maliyet kalemlerini, iş aşamalarını, 
müşteri taleplerini, yönetim talimatlarını da 
yöneten bir rol üstlenecektir. Bu nedenle 
mühendis bunun gereği olan ekonomi, sosyal 
psikoloji, iş yönetimi, sorun çözme, stres 
altında karar verme, yabancı dil, kültürel 
terminoloji, iletişim ve ofis kolaylıkları vb. 
becerilere de sahip olmalıdır. Tüm bu 
becerilerin üniversitedeki lisans eğitimi 
sırasında verecekleri asla beklenmemelidir. 
Bu aşamada gençler üniversitelerinin ilk 
yılından itibaren meslek odaları ve sanayi 
dernekleriyle yakın temas içinde olmalıdır. 
İşverenler veya yöneticiler teknik ders notları 
en yüksek olanı değil, öğrendiklerini doğru 
muhakeme edip ifade edebilen insanları 
tercih etmektedir. 

Terminolojimiz Zengin Olmalı
Yazımızdan da net anlaşılacağı üzere 

özellikle ve konuşma ve yazılarınızda zengin 
bir terminolojiye başvurmalısınız. Gerek teknik 
gerekse de sosyal yeni terimler öğrenmeye 
açık olmalısınız. Örneğin naylon yerine laylon 
diyen, alüminyum yerine alüvyon diyen, 
GPRS, ATM, BEV, CPU nedir bilmeyen, 
yabancı dil sıkıntısı olan, piyasadaki sanayi 
ürünleri markalarına aşina olmayan, lazer 
ışığına elini uzatan, test tuz banyosuna elini 
sokan, okumayan, dinlemeyen, düşünmeyen, 

kafa yormayan, emek vermeyen kişiler 
maalesef bu sınavda ilk başta elenenler 
olacaktır.

Araştırmalı ve Sürekli Öğrenmeliyiz
Bir mühendis üstlendiği sorumluluğun 

gereği işi kendi başına, etrafındakileri rahatsız 
etmeden, etki altında kalmadan, cesaretle 
kendine güvenerek doğru bir şekilde 
yapıp sonuçlandırır. Kendisini muhasebe 
eder ve eksik yönlerini eğitim ve destek 
alarak kapatır, kendini geliştirir. Bununla 
birlikte gerektiği noktalarda ise birlikte 
çalıştığı ekiple paylaşır ve işbirliği eder. Bir 
konuyu irdelerken müşterilerin, bayilerin, 
servistekilerin, takımınızın, patronunuzun 
aktardıklarını dikkatle dinlemeli, ancak onların 
sizi yönlendirdiklerine kapılmayıp gerçek 
sebepleri buluncaya ve ikna oluncaya kadar, 
ısrarla araştırmaya devam etmelisiniz. 

Yenilikçi ve Yaratıcı Olmalıyız
Günümüz dünyasında mühendis işyerindeki 

statüko ve kendi masasının işleriyle sınırlı 
kalmamak, yenilikçi, yaratıcı, ekip çalışmasına 
yatkın, paylaşımcı, işin bütününe kafa yoran, 
fikir üreten, yardımlaşan, geleceğe yönelik 
öngörüler ortaya koyan, öncü bir kişilik 
geliştirmek durumundadır. Bu söylediklerimiz 
bilgi ve deneyim değil bir zihinsel telkin 
olayıdır. Hepimiz kendimize bu tarz bir 
yaklaşımı telkin ve tembih etmeliyiz. Makina 
mühendisliği öğrencisi ve iş hayatına yeni 
başlamış genç arkadaşlarımıza Makina 
Mühendisleri Odası’nın desteğini hatırlatıyor 
ve etkinliklerimize katılmaya bekliyoruz.

GELİŞİM VE TANIŞMA
ATÖLYELERİ
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1960’lı yıllarda yükselişe geçen, hatta 
döneminin onlarca filmine konu olan, 

ancak sonraları hayal kırıklığı olarak 
nitelendirilen yapay zekâ araştırmaları, 
2000’li yılların başında müthiş bir geri 
dönüş sağlayarak bugün endüstri 4.0 gibi 
platformları tartışmamıza yol açtı. Elbette 
60’lı yılların sonrasında yaşanan hayal 
kırıklığı yalnızca bu alana özgü bir şey değil. 
Söz konusu bilim ve teknolojilere ilişkin 
beklentinin ‘normalin’ üzerinde olması 
neticesinde oluşan bu hayal kırıklığını, belirli 
bir süre sonra gelen ‘geri dönüş’ evresi 
takip eder ve söz konusu teknolojiler tekrar 
konuşulmaya başlanır.

Aslında günümüz yapay zekâ çalışmalarının 
ve uygulamalarının da benzer bir özellikte 
olduğu söylenebilir. Çünkü pek çok şirket 
veya kurumun büyük bütçelerle yaptıkları 
yapay zekâ çalışmalarının sonuçları pek 
de umulduğu gibi olmayabiliyor. Amerikan 
merkezli bir araştırma şirketinin açıkladığı 
sonuçlara göre firmaların yüzde 55'i yapay 
zekadan somut bir iş çıkışı sağlayamadı 
ve yüzde 43'ü, yatırımlarının başarılı olup 
olmadığını söylemek için çok erken olduğunu 
söylüyor.

Elbette bunun nedeni yapay zekâ 
teknolojilerinin yetersizliği değil; işletme 
sahipleri, veri bilimciler ve teknoloji 
uzmanlarının tümü bu sürece dahil olmalı. 
Ayrıca gerçekleştirilecek bir hedefle yola 
çıkılmadığında yapılacak olan yatırımlardan 
geri dönüş beklenmemeli.

Yapay Zekâ İçin Başlıca Endüstriler
Sağlıktan üretim teknolojilerine, eğlence 

sektöründen veri güvenliğine kadar 
geniş bir alanda kullanılan yapay zekâ 
algoritmaları, veri bilimi konusunda artan 
anlayışla beraber geleneksel şirketlerin dahi 
ilgisini çekmeye başlıyor. 2017 yılının yapay 
zekânın hayatımıza ve üretim süreçlerine 
getirebileceği kolaylıkları anlamaya yönelik 
geçtiğini düşünürsek 2018’de pratiğe 
dökülmüş modelleri görebileceğimizi 
söyleyebiliriz.

Yapay zekâ çalışmalarının kullanıldığı 

alanların başında, pek çoğumuzun 
düşündüğü üzere, yalnızca egzotik robotlar 
veya asistanlar ile satrançta, strateji 
oyunlarında ya da okuma testlerinde gerçek 
kullanıcıları yenen yapa zekâ algoritmaları 
yok. Artık daha çok ölçme, analiz, tahmin, 
veri ayıklama vb. sistemlerin arka planında 
çalışan görünmez sistemlerle tanışmaya 
başlayacağız dersek yanlış olmaz. Bu arka 
planda çalışan görünmez sistemler ise petrol 
ve maden endüstrisi gibi alanlarda faaliyet 
gösteren geleneksel işletmeleri değiştirme 
gücünü elinde tutuyor. Bu alanlarda 
kullanılacak olan yapay zekâ sistemleri ise 
daha çok süreçleri optimize etmek amacıyla 
kullanılacak.

Yapay zekânın kullanıldığı önemli 
alanlardan birisi de –geçtiğimiz sene pek çok 
kez duyduğumuz üzere– sağlık sektörü oldu. 
IBM’nin yapay zekâ teknolojisi Watson, doğal 
dil işleme yöntemlerini kullanarak kelimeleri 
anlamlandırabiliyor ve hatta kanser teşhisi 
çalışmalarına yardımcı oluyor. North Carolina 
Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarının 
1000 kanser teşhisi için test ettiği Watson, 
vakaların %99’unda onkologların tavsiye ettiği 
tedaviler ile eş değer tedavi planları önerince 
tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 
Üstelik, dakikalar içinde binlerce doküman 
okuyup anlamlandırabilmesi sayesinde 
vakaların %30’unda doktorların gözünden 
kaçmış olan tedavi seçeneklerini de bulmayı 
başardı.

Görüntüleme Teknolojileri
Yine yakın zamanda yapay zekâyla ilgili 

yürütülen bir diğer çalışma ise, görüntüleme 
teknolojileri üreten bir şirketin, ünlü kişilerin 
binlerce fotoğrafını gösterdikleri bir yapa 
zekâ sayesinde oluşturdukları binlerce 
sahte görüntü oldu. Araştırma ekibi, yapay 
zekâ tarafından oluşturulan bu görüntülerin 
‘beklenilenin altında’ fakat ‘gerçeğine 
oldukça yakın’ olduklarını belirtiyor.

Araştırma ekibinin bu çalışma için 
kullandıkları teknik ise GAN, yani Generative 
Adversarial Network (Çekişmeli Üretici 
Ağ) olarak nitelendiriliyor. GAN’ın temel 

Yapay Zekâ Öğrenmesi
ve Veri İşleme
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iki bileşeni var: Programa girdisi yapılan 
verilerden sahte fotoğraflar üreten 
üretici ağ ve bu fotoğrafları, gerçekleriyle 
karşılaştırarak denetleyen ayırt edici ağ. 
Verilerin gerçekliğinin kontrol edilmesi ile 
üretici ağın gerçekliğe daha da yaklaşması 
sağlanmaktadır. Bu sistemin mantığı, ayırt 
edici ağ ne kadar gelişmiş olursa üretici ağın 
da gerçeklik testini geçebilmek için kendisini 
o kadar geliştireceği üzerine kuruludur.

Zayıf Yapay Zekâ
Yukarıda bahsettiğimiz tüm işlemlerde 

kullanılan yapay zekâ türü, zayıf yapay zekâ 
olarak adlandırılıyor. Biraz daha açmak 
gerekirse, gerçek bir benliğe ve algıya sahip 
olmayan fakat dar bir konuda insanlardan 
daha hızlı ve başarılı sonuçlar veren (analiz, 
veri kümeleme, ölçme, raporlama), yani 
aslında ana akım medyada karşımıza çıkan 
yapay zekâ çalışmalarının neredeyse tümüne 
bu isim veriliyor. Bilim insanları ise zayıf 
yapay zekâ çalışmalarından yola çıkarak 
bilince, algıya ve benliğe sahip ‘güçlü yapay 
zekâları’ ortaya çıkarmaya uğraşıyorlar.

Tam da bu nedenle, yapay zekâ henüz 
tüm işlemleri tek başına yapabilecek 
kapasiteye sahip görünmüyor. Bunun yerine 

gerek mühendislerle gerek işçilerle ve 
gerekse yöneticilerle iş birliği halinde olarak, 
verilerin işlenmesi ve analizi gibi süreçlerde 
ya da üretimde verimliliğin artırılması gibi 
çalışmalarda insanoğluna yardımcı bir araç 
gibi görülüyor.

Verilerin İşlenmesi
Veri bilimi geçtiğimiz sene önemli bir 

ilerleme kaydetti ancak bu hızlı ilerleyiş, 
veri kalitesi ve yoğunluğu açısından 
yavaşlayabilir. Bu nedenle yapay zekâ ve 
makina öğrenmesi, yalnızca ileri analizlerde 
değil; verilerin ayrıştırılması konusunda da 
veri bilimcilere büyük kolaylıklar sağlayacak.

Büyük bir kuruluş, yakın zamanda 
başlattığı bir yarışmayla, afet bölgelerinde 

loT, yani nesnelerin interneti, 
endüstri 4.0, bulut depolama 
ve yapay zeka teknolojileri, 

önümüzdeki on yılları 
şekillendirecek olan üretim 

teknolojilerinin yolunu 
açmaya devam ediyor. Veri 

işlemede kullanılan GPU 
teknolojisi, yapay zekânın 
gelişmesiyle ortaya çıkan 
makina öğrenmesi, doğal 
dil işleme (NLP), planlama 

ile optimizasyon gibi 
metotlar ve bulut bilişim 
sistemlerinde depolanan 

bilginin işlenmesini sağlayan 
veri işleme araçları bu 

teknolojilerin belkemiğini 
oluşturuyor.



havadan çekim ile elde edilen görüntüleri 
işleyerek kritik bilgilerin elde edilmesini 
sağlayacak yapay zekâ algoritmalarını 
geliştirecek mühendisler arıyor. Yarışma ile 
insansız hava araçları ve gelişmiş uydular 
sayesinde afet bölgelerine ilişkin havadan 
çekilmiş yüksek çözünürlüklü görüntülerin 
işlenerek kataloglanmasını sağlayacak 
ve aynı zamanda görüntüleri hızla tasnif 
ederek hangi bölgelerin acil yardıma ihtiyaç 
duyduğunu belirleyebilecek bir yapay zekâ 
yazılımının hazırlanması hedefleniyor.

Derin öğrenme yöntemi olarak adlandırılan 
bu teknoloji, yapay zekanın görüntülerde yer 
alan biçimleri, sesleri ve diğer çeşit verileri 
insan yardımı olmadan işleyerek ilk yardımda 
hızlı müdahaleyi kolaylaştırmayı amaçlıyor. 
Bu aynı zamanda, Google Translate’in 
cümleleri bütünsel olarak algılamasını 
sağlayan şey.

Maliyeti Düşük
Derin öğrenme, özellikle veri bilimcileri 

yakından ilgilendiren ve giriş maliyetinin 
düşük olması nedeniyle de git gide 

erişilebilir hale gelen bir makina öğrenme 
teknolojisi. Şimdiden dünyanın en önemli 
üç bulut hizmeti sağlayıcısı müşterilerin 
sinir ağı sistemlerini eğitmelerine olacak 
tanıyan grafik işlemcileri ile saatlik kiralama 
hizmeti sunuyor. Çünkü eğitim sırasında 
ihtiyaç duyulan yüksek işlemci kapasitesi 
eğitimden sonra yapılacak olan hesaplama 
işlemleri için atıl duruma geliyor. Dolayısıyla 
şirketler, sürekli kullanılmayacak çok güçlü 
ve maliyetli bir sistem kurmak yerine eğitim 
süresi içerisinde kullanabilecekleri işlemci 
gücünü birkaç saatliğine kiralayarak tasarruf 
etmiş oluyorlar.

Son olarak, veri analizinin klasik bir 
analiz ekibi veya IT ekibi ile yapılacak bir 
iş olmaktan çıktığı fark edilmeye başlandı. 
Bunun sebebi ise bu grupların sahip olduğu 
temel fonksiyonların, veri analizinin sürekli 
karmaşıklaşan çözümlerini karşılamak için 
yetersiz kalmaya başlaması. Veri Analiz 
Şefliği pozisyonuna şu an için çok ihtiyaç 
olmasa da gelecek on yıl içerisinde bu 
alandaki iş ilanlarına fazlasıyla rastlayacağız 
gibi görünüyor.
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Endüstriyel Raf sistemleri 
işletmelere azami 

istifleme ve depolama 
alanı oluşturarak, deponun 
maksimum alan ile 
kullanımını sağlayan 
konstrüksiyonlardır. 
Günlük kullanım, raf 
konfigürasyonundaki 
değişiklikler ve çarpma 
kaynaklı deformasyonlar 
raf taşıma kapasitesinin 
düşmesine ve kazaların 
oluşmasına neden 
olabilmektedir. Endüstriyel 
rafların periyodik kontrolleri 
yaptırılarak uygunsuzluklar 
önceden tespit edilerek, 
öngörülemeyen maddi 
ve manevi kayıpları 
önlenebilmektedir.

Endüstriyel raf kontrolleri 
TS EN 15635 standardına 
göre en az bir kez uzman 
denetçi tarafından yapılması 
gerekmektedir.

TS EN 15635 standardına 
göre periyodik kontrollerde;
» İşletme İhtiyaçları
» Kullanıcıyla İlgili Önemli 
Veriler
» Montaj ve Kurulum
» Raf Konfigürasyonundaki 
Değişiklikler
» Raf Kullanımı
» Raf Güvenliği ve Hasar 
Değerlendirmesi
» Güvenlik Değerlendirmesi 
Gerektiren Değişiklikler 
sorgulanmalıdır.

Kontrol sonrasında 

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Teknik Birim Sorumlusu 
Tuncay Töngel endüstriyel raf kontrollerinin önemini kazaların 

oluşma sebeplerini sıraladı.

Endüstriyel Rafların Periyodik 
Kontrollerine Dikkat Edilmelidir

Tuncay Töngel

27

uygunsuzluklar Kırmızı, 
Turuncu ve Yeşil Risk 
sınıflandırılarak tehlike 
oluşturan bölümlerde gerekli 
önlemler alınmalıdır.

 
Endüstriyel raf kazalarının 
oluşma nedenleri;
» Endüstriyel rafların 
standartlara uygun olarak 
kurulmamaları,
»  Endüstriyel raf 
elemanlarında (ayak, travers, 
emniyet pimi gibi) oluşan 
deformasyonlar,
» Endüstriyel raflara 
maksimum taşıma kapasitesi 
üzerinde yüklemelerin 
yapılması,
» Yüklerin raf üzerine uygun 
pozisyonda istiflenmemesi,
» İstifleme elemanları ve 
rafların güvenliğinden 

sorumlu eğitimli bir personel 
olmaması,
» Bakım ve periyodik 
kontrollerin uygun şekilde ve 
periyodda yapılmaması
» İstifleme makinalarının 
çarpması şeklinde 
gerçekleşebilmektedir

 
Sonuç olarak; ölümlerin 

ve yaralanmaların önüne 
geçilmesi denetim 
mekanizmasının yukarıdaki 
belirtilen maddeler dikkate 
alınarak oluşturulmalıdır. 
Denetim mekanizmaları 
güçlendirilmeli ve denetimler 
sonucu caydırıcı cezalar ve 
gerekli eğitimler verilmelidir.
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Metalik camlar çoğu 
metaldeki kristal yapının 

aksine amorf yapıya sahiptiler. 
Bu amorf yapılı malzemeler 
yüksek korozyon dayanımları, 
yüksek sertlik, yüksek 
elastiklik ve yüksek aşınma 
değerleri ile son yıllarda ilgi 
görmektedir.

Normal şartlarda metalik 
camlar yalnızca ince parçalar 
halinde üretilebiliyorlar 
çünkü metalin kristal yapı 
oluşturmasına izin vermeden 
amorf yapı oluşturabilmesi 
için çok hızlı bir şekilde 

soğutulması gerekiyor. Örnek 
olarak amorf demir alaşımı 
yalnızca birkaç milimetre 
kalınlıkta üretilebiliyor. Bu 
kalınlık eşit değerine ise kritik 
döküm kalınlığı deniliyor.

Metalik cam imalatında 
katmanlı üretim yöntemi 
(3D yazıcı) kullanıldığında 
ise kritik döküm kalınlığının 
on katına kadar daha kalın 
parçalar yapmak mümkün 
oluyor. Kuzey Karolina 
Eyalet Üniversitesi doktora 
öğrencisi Zaynab Mahbooba 
bunun yayımladıkları ilk 

çalışma olduğunu, ilerleyen 
süreçlerde amorf demir 
alaşımını kritik döküm 
kalınlığının on beş katı kadar 
bir değerde üretebileceklerini 
belirtiyor.

Üretimde kullanılan 
katmanlı yöntem ise şu 
şekilde işliyor: Öncelikle 
metal tozu yüzeyine lazer 
ışını uygulanarak metal 
tozunun erimesi sağlanıyor 
ve 20 mikron kalınlığında 
katı bir tabaka elde ediliyor. 
Daha sonra yüzeye tekrar 
metal tozu ekleniyor ve işlem 

Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, amorf metali ya da 
diğer adıyla metalik camı katmanlı üretim (3D yazıcı) teknolojisiyle 

üretmeyi başardılar. Bu yeni yöntem daha verimli elektrik motorları, 
yüksek mukavemet, iyi aşınma dayanımı ve daha hafif yapılar gibi 

çeşitli uygulamalara kapı açabilir.

3D Yazıcı İle Metalik Cam Üretimi



aynı adımlarla tekrarlanıyor. 
Her adımda çok ince bir 
tabaka oluşturulduğu için 
hızlı soğuma sağlanıyor 
ve amorf yapı korunmuş 
oluyor. Buna rağmen işlemler 
sonucunda oluşan parça 
katmanlı bir yapıda değil tek 
parça olarak elde ediliyor. 
Araştırmacılar bu tekniğin 
herhangi bir amorf alaşımda 
kullanılabileceğini belirtiyor. 

Bu yöntemin tek 
dezavantajı istenilen alaşım 
bileşiminin metal tozlarını 
temin etme noktasında 
olacaktır. Kullanımda ise 
oldukça avantajlı bir konuma 
gelebilir. Örneğin, bazı 
metalik camların atık ısısını 
azalttığını ve elektromanyetik 
alanlardan elektriğe daha 
fazla güç sağladığını 
biliyoruz. Dolayısıyla elektrik 
motorlarında kullanım için 
çok büyük bir potansiyele 
sahipler. 

Katmanlı üretim yönteminin 
bir diğer avantajı da metalik 
camın çeşitli kompleks 
geometrilerde de üretilme 

imkânı sağlıyor olması. 
Bu sayede diğer üretim 
yöntemleriyle yapılması 
imkânsız olan çeşitli 
geometrik metal yapılar, 
katmanlı üretim yöntemi 
sayesinde yapılabilir.

Mahbooba en iyi özellik 
kombinasyonuna sahip 
alaşımı bulmak için bazı 
denemeler yapılması 
gerektiğini belirtiyor. Örneğin 
elektrik motorlarında 
kullanılacak amorf metalin 
yalnızca elektromanyetik 
özelliklerinin iyi olması 
tek başına yeterli değil. 

Aynı zamanda çok kırılgan 
olmadığından da emin olmak 
gerekli.
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Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi

MMO İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 05
NİSAN

Etkili İş Görüşmesi Söyleşisi 

MMO İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 07
NİSAN

Mardin / Midyat / HasanKey Turu

MMO İstanbul Şube Kadıköy Temsilcilik
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Nisan 2018  Etkinlik Takvimi

webinar 17
NİSAN

ANSYS’in Mühendislik Süreçlerine Katkıları 

MMO İstanbul Şube

Seminer 14
NİSAN

Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

Eğitim 20
NİSAN

Asansör Mühendis Yetkilendirme Eğitimi

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy Eğitim 21
NİSAN

Revit Mep Eğitimi

MMO İstanbul Şube

Eğitim 27
NİSAN

Şantiye Şefliği Eğitimi

MMO İstanbul Şube

Eğitim 28
NİSAN

Temel Bilirkişilik - Bakırköy  - 28-29 Nisan / 5-6 
Mayıs

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / BakırköyEğitim 27
NİSAN

Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilen-
dirme Kursu

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

Sosyal Etkinlik 22
NİSAN

Kocaeli Üniversitesi Mezun Buluşması 

MMO İstanbul Şube

Sosyal Etkinlik 14
NİSAN

16 Nisan Eşiğinde Türkiye Ekonomisi 

MMO İstanbul Şube

Etkinlik Takvimi  Nisan 2018

Seminer

SQL Veri Tabanı Uzmanlığı Sertifika Programı 

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 28
NİSAN

Seminer

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 28
NİSAN

Seminer

TS EN ISO 12100 Makina Risk Analizi Eğitimi

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 28
NİSAN

Seminer

Isı Pompalarında Proje Uygulama Örnekleri

MMO İstanbul Şube 28
NİSAN

Seminer

Güvenli Sürüş Teknikleri

MMO İstanbul Şube 28
NİSAN

Seminer

Hidrolik Asansörler

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 28
NİSAN

Seminer

İş İngilizcesi Temel Seviye

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 16
NİSAN



Çocuklar İnanın, İnanın Çocuklar
Güzel Günler Göreceğiz Güneşli Günler

Motorları Maviliklere Süreceğiz
Güzel Günler Göreceğiz Güneşli Günler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.


