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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.



Değerli Meslektaşlarım, 

2018’in sonuna doğru yaklaşırken arkamızda mesleğimiz ve 
meslektaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz onlarca proje, 
mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına karşı verdiğimiz sayısız 
mücadele ve kamu yararı gözeterek yaptığımız on binlerce 
periyodik denetim bıraktık. Dün olduğu gibi bugün de yalnızca 
ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını savunuyor, meslek ve 
meslektaş sorunlarının ülke sorunlarından ayrı ele 
alınamayacağının bilincinde olarak hareket ediyoruz. 2018 
yılında örgütlülüğümüzün bütününün katkılarıyla Şubemiz 
başarılı çalışmaların altına imza atmıştır. Şube Yönetim Kurulu 
olarak, bu özverili çalışmalarda katkısı bulunan Temsilcilik 
Yürütme Kurullarımıza, üyelerimize, teknik görevlilerimiz ve 
Şube çalışanlarımıza buradan tekrar teşekkür etmek istiyoruz.

Sevgili Meslektaşlarım,

Ocak bültenimizde 2018 yılında yaptığımız tüm çalışmalarımızı 
sizlere aktarmaya çalıştık. Eğitim seferberliği kapsamında 
başlattığımız çalışmalar sonucunda bu yıl toplam 4.252 üyemize 
eğitim verdik. Makina 120 Dakika Gelişim ve Tanışma Atölyeleri 
sayesinde 1.250 üyemizle atölye faaliyeti gerçekleştirdik. 
Meslekte Onur Yılı Etkinlerimiz ile 1.410 üyemizle bir araya 
geldik. 2018’de 4 Belediye ile protokol imzalayarak 26.114 
asansörün periyodik kontrolünü gerçekleştirdik. Online Proje 
Denetimi ile 9.808 mekanik tesisat projesinin kontrolünü yaptık. 
Periyodik kontrol kapsamında 11.843 makina ekipmanının 
kontrolünü gerçekleştirdik. Faaliyete geçirdiğimiz Makina Mobil 
uygulamasını MMO’ya bağlı 15 Şubemizde hizmete sunduk. 
Tüm bu çalışmalar sonucunda ise gücünü üyelerimizden alan 
Şubemiz artık 30.000 üyeye ulaşıyor. İnanıyoruz ki hep birlikte 
ortaya koyduğumuz bu çalışmalar sizlerin desteğiyle daha da 
gelişerek büyüyecek, meslektaşlarımızın ve halkımızın başvuru 
kaynağı haline gelecektir.

Değerli Meslektaşlarım, 

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2018 yılı da dünyamız 
için özlemle beklenen "güneşli güzel günler"e uzak bir yıl 
oldu. Ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini derinden 
etkilediği, alım gücünün giderek azaldığı, toplu işten 
çıkarmaların arttığı, işçilerin emeklerinin karşılığını 
alamadığı yetmeyip hakkını arayınca tutuklandığı, 
yoksullaşma ve işsizlikle dolu bir 2018 yılı geçirdik. Şeker 
fabrikalarından kağıt fabrikalarına özelleştirmeler yoluyla 
talan eden, sosyal hak olarak tanımlanması gereken 
kamusal hizmetleri, yerli tarımsal üretimi, kentleri, doğayı 
imha eden politikaları hayata geçiren bir zihniyet tarafından 
yönetilerek, 2019’u karşılıyor durumdayız…

2018 yılını üzücü  bu görüntülerle kapatmak üzereyken; 
yeni yılı zorlu ve yoğun günlerle karşılamaya hazırlanıyoruz. 
Yaşamı yeniden yaratan teknik beyinler olarak, ülkemizin 
sorunlarını masaya yatıracağımız, çözümlerini kendi 
alanında yetkin kişilerle bulmaya çalışacağımız etkinlik 
hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Yaşam nasıl bizim 
ürettiğimiz makinalarla solduruluyorsa; yine bizim 
üreteceğimiz makinalar ve çözümlerle renk bulacak. Bu 
renkleri aramada, etkinliklerimiz önemli rol oynayacak.

Sevgili Meslektaşlarım,

Politikalarını bu bilinçle yürüten Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu olarak bizler; tüm 
birikim ve enerjimizi solan yaşamın renklerini yeniden 
canlandırmak için harcıyoruz. Sizlerden de "kesilmiş bir kol 
gibi omuz başımızda duran boşluğu" doldurmanızı, 
sesimize ses vermenizi bekliyoruz. Bu dünyanın dışında 
yaşayabileceğimiz başka bir dünya yok! Yoksulluk, savaş, 
gözyaşı bu dünyanın kaderi değil. Şimdi hep birlikte buna 
dur demek, her zamankinden daha elzem.

Bir merdivenin basamaklarını çıkar gibi üreten, sanayileşen, 
demokratikleşen bir Türkiye mücadelesinde, yarım asrı 
geride bırakmanın verdiği tecrübe ve birikimle bu umudu 
yeşertebiliriz. Gelecek bilinmezlere gebe. Bu bilinmezi 
bilinir kılmak için birlikte yürüyelim.

Yeni yılın umudumuzu aydınlatacak güneşi de beraber 
getirmesi dileğiyle siz meslektaşlarımıza iyi seneler 
diliyoruz.

2019 yılı umudun, mücadelenin ve sevginin yılı olsun…

Herkese iyi yıllar!

Battal Kılıç
MMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

2019, Umudun, Sevginin
    ve Mücadelenin
  Yılı Olsun!
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Uygulamalı Mekanik Tesisat Proje
  Tasarım Eğitimimiz Başlıyor!

E Ğ İ T İ M  H A B E R L E R İ

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, üyelerinin gelişen teknolojilerle ilgili bilgi açıklarını kapatmak amacıyla, 
kamusal alanda yetkilendirmelerde bulunduğu kurs, eğitim ve seminer programlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu 
kapsamda gerçekleştirilecek olan Uygulamalı Mekanik Tesisat Proje Tasarım Eğitimi Yalıtım ve Kalorifer Tesisatı başlığıyla 
11-13 Ocak tarihleri arasında MMO İstanbul Şubesi’nde başlıyor. 

Makina mühendisliği disiplini içerisinde yer alan mekanik tesisat oldukça geniş bir yelpazeye sahip çalışma alanıdır. Bu yelpazenin 
içerisinde tasarım işin en başında ve en önemli bölümlerinden birini oluşturur. Uygulamalı Mekanik Tesisat Proje Tasarım Eğitimi ile 
mekanik tesisat hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunarak belgelendirilmelerini sağlayacağız.

1. Gün
• Isı Yalıtım Hesaplamaları

2. Gün
• Isı Kaybı Hesabı
• Radyatör Hesabı ve Çizimi

3. Gün
• Kolon Şeması Çizimi
• Kalorifer Tesisatı Boru Basınç Kaybı Hesabı
• Boyler Tesisatı Hesabı ve Çizimi
• Kazan Seçimi ve Çizimi
• Kollektör Hesabı ve Çizimi
• Sirkülasyon Pompa Hesabı ve Çizimi
• Genleşme Tankı Hesabı ve Çizimi

Eğitim İçin Gerekli Malzemeler
Katılımcılar eğitime kendi bilgisayarları ile gelmesi 
gerekmektedir.

Bilgisayarlarda Auto-Cad, Excel ve Word programların yüklü 
olması gerekmektedir.

Tarih: 11 - 13 Ocak 2019, Saat: 10:00 -17:00
Yer: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi / Taksim
İletişim: 0212 252 95 00 / 224

MMO İstanbul Şubesi Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. 
İpek Sok. No. 9 Beyoğlu / İstanbul

Eğitimin İçeriği



Öğrenci Üye Yerel Kurultayı
      2018 Gerçekleşti

O D A ’ D A N  H A B E R L E R
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TMMOB MMO ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) 7 Aralık 2018 tarihinde “İş 
Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri Temel Eğitimi” değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıda; periyodik kontrol temel eğitim içeriği konuşuldu. Pilot iller kapsamında Eskişehir ve 
Kırıkkale illerinde gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildi. 
Eğitimin, tüm illerde yaygınlaştırılması planlandı. Temel eğitimin pilot iller dışında 
yaygınlaştırılmasının ardından, MMO tarafından modüler olarak periyodik kontrol uzmanlık 
eğitimleri yapılacaktır.

İSGÜM İle İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri Temel Eğitim Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdik

TMMOB MMO İstanbul Şubesi 7 Aralık 2018 tarihinde İSKİD (İklimlendirme ve 
Soğutma Klima İmalatçıları Der.) TTMD (Türk Tesisat Müh. Der.) VE MTMD (Mekanik 
Tesisat Müteahhitleri Der.) tarafından düzenlenen BIM Çalıştayı’na katıldı. 
Çalıştaya; MMO İstanbul Şube Y.K. Üyesi Aydan Adanır, MMO İstanbul Şube Y.K. Saymanı C. 
Ahmet Akçakaya, Eğitim Biriminden Sorumlu Müdür Yardımcısı Emre Kıral ve Mekanik 
Tesisat Komisyonu Üyesi Levent Yılmaz katılım sağladı. Çalıştayda, Türkiye’de BIM Gelişimi, 
Türkiye’de BIM Raporu, İklimlendirme ve Üretici Sektörü, BIM Çalışmalarında 
Enformasyonun Önemi, Bulilding Smart, Türkiye’de Yeni BIM Faaliyetleri konu başlıkları 
tartışıldı. Çalıştayın sonuç bildirgesinin ise önümüzdeki dönem yayınlanması bekleniyor.

İSKİD, TTMD, MTMD'nin Düzenlediği BIM Çalıştayı’na Katıldık

TMMOB MMO İst. Şb. Öğrenci Üye 
Komisyonu tarafından düzenlenen Öğrenci 
Üye Yerel Kurultayı 15 Aralık’ta MMO İst. Şb. 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Öğrencilerin mesleki kişisel donanımlarını 
artırmak amacıyla planlanan etkinliğe çok sayıda 
makina ve endüstri mühendisliği bölümünde 
okuyan öğrenci katıldı. ‘Sen Aydınlatırsın 
Geleceği’ başlığıyla düzenlenen etkinlikte; 
üniversitelerde alınan eğitimin niteliği, gelecek 
kaygısı ve öğrenci üye örgütlülüğünün önemi 
başlıklı konular tartışıldı. Etkinlik kapsamında 
öğrencilerle buluşan MMO Y.K. Sekreteri Elif 
Öztürk, bilim ve tekniğin ışığında mühendislik 
mesleğinin gelişimi için çaba harcadıklarını dile 
getirerek şöyle konuştu: “Ülkemizde öğrenci 
olmanın ne kadar zor olduğunu ve ne kadar 
emek istediğini hepimiz biliyoruz. Bu dönem 
daha da fazla emek gerekiyor.  Çünkü

üniversitelerimize, başta KHK’lar eliyle, ardından 
türlü gerekçelerle çok zor günler yaşatılıyor. Bu 
yüzden eğitimin parasız, bilimsel, demokratik, 
laik ve nitelikli olması için, yarınlarını 
paylaşacağımız aydınlık geleceğimiz için, her 
zaman olduğu gibi omuz omuza vereceğiz. 
Mesleğimizin geleceğinde var olabilmek adına 
sürekli bir gelişim temel ihtiyacımız olarak 
karşımızda duruyor. Bu nedenledir ki günümüz 
koşullarında mühendislik disiplinlerinin sürekli 
mesleki gelişimi hedefleyerek bilgi ve 
teknolojiyi takip etmesi gerekmektedir.’’

Elif Öztürk’ün konuşmasının ardından söz alan 
MMO İstanbul Şubesi Y.K. Sekreteri İbrahim M. 
Tataroğlu ise şöyle konuştu, ‘’Öğrenci üye 
örgütlülüğüne verdiğimiz önemi her zaman 
vurguluyoruz. Mesleğimizin ve Odamızın 
geleceği açısından öğrenci üyelerimizin taşıdığı 
değerin farkındayız.  Bu nedenle bugüne  kadar

olduğu gibi bugünden sonra da siz öğrenci 
arkadaşlarımızın mesleki gelişimlerine katkıda 
bulunmak doğrultusunda elimizdeki tüm 
imkânları kullanacağımızın sözünü veriyoruz.’’ 
Konuşmaların ardından başlayan Kurultay’da 
eğitim ve üniversitelerde yaşanan sorunlar, 
örgütlenme, sosyal medya kullanımının öğrenci 
örgütlülüğüne katkısı gibi konu başlıkları 
üzerinde duruldu. Kurultay sonunda serbest 
kürsüde katılımcı öğrenciler söz alarak 
görüşlerini paylaştılar.



Endüstri - İşletme Mühendisliği Haftası
  Etkinliklerimiz Tamamlandı

O D A ’ D A N  H A B E R L E R
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Endüstri – İşletme Mühendisliği Haftası ve 
İstanbul Yerel Kurultayı 17-22 Aralık 2018 
tarihleri arasında MMO İstanbul Şubesi’nde 
gerçekleştirildi.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
tarafından gerçekleştirilen Endüstri – İşletme 
Mühendisliği Haftası ve Yerel Kurultayı 
kapsamında yapılan etkinliklere toplam 195 kişi 
katılırken; Akıllı Fabrikalarda Üretim Yönetimi 
(Mustafa Esenlik), Endüstri 4.0'da Eğitim, İnsan 
Kaynağı ve İstihdam (Gökhan Tunçdöken - 
Özden AĞRA), Dijital Pazarlama (Ömürden 
Sezgin - Tunç Berkman) Makina Öğrenimi ve 
Derin Öğrenme (Mehmet Demir), Sonsuz Rota – 
“Daha Yeşil Bir Dünya İçin 90 Günde 14 Ülke” 
(Berkay Sert - Su Sezer), E-Ticarette Veri Analitiği 
ve Optimizasyonu (Sercan AKKAŞ) başlıklarıyla 
sunumlar gerçekleştirildi.

22 Aralıkta ise Endüstri ve İşletme Mühendisliği 
Haftası kapsamında II. Endüstri ve İşletme 
Mühendisliği İstanbul Yerel Kurultayı Şube 
Konferans salonunda gerçekleştirildi. Kurultayın 
açılış konuşmasını MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç gerçekleştirdi. 
Kılıç, etkinliğe katılan meslektaşlarına davet 
ederek şöyle konuştu:  “Makina Mühendisleri 
Odamız, 33. Dönem Genel Kurulu’nda alınan 
karar uyarınca kurulan ve Endüstri-İşletme 
mühendisliğine yönelik çalışmaların  
koordinasyonunu sağlayan Meslek Dalı Ana 

Komisyonu (EİM MEDAK) eliyle başta 
kurultaylar olmak üzere çeşitli konferans ve 
seminerler düzenlemekte, dergi, bülten ve 
kitaplar yayınlamakta ve meslek içi eğitimler 
gerçekleştirmektedir. Amacımız; Endüstri ve 
İşletme Mühendislerinin meslek dalı 
komisyonlarımızda örgütlenerek, meslek 
alanlarımızın düzenlemesi, geliştirilmesi, 
değişen teknolojik ve sosyal koşullarda 
mesleğimizin bilim ve kamu yararı 
doğrultusunda konumlandırılması, 
meslektaşlarımızın nitelikli mühendisler olarak 
çalışma hayatlarına devam edebilmesi ve aday 
öğrencilerin nitelikli eğitim alabilmesini 
sağlamaktır.

Endüstri/İşletme Mühendisliğinin bugünkü 
çalışma alanlarının gelecekte nasıl bir gelişme 
izleyeceği, yapılan çalışmalar ve uygulanan 
çözüm yöntemlerindeki gelişmelerin üzerine 
söylenecek çok söz var. Aynı zamanda bu 
gelişmelerin insan ve toplum yaşamına olan 
etkisinin genel ve mühendislik etiği 
çerçevesinde yapılacak değerlendirmeler, 
mühendislik alanları içerisinde Endüstri/İşletme 
Mühendisliğinin yerinin belirlenmesi ve 
saygınlık kazanması açısından önemli 
kazanımlar olacaktır.

1995'de kurultaylarımızı başlatan, sürdüren, 
bugüne getiren ve kurultaylarımızda görüşlerini 
bizimle paylaşan bilim insanlarına, uzmanlara,  

kurultaylarımızın başlangıcından beri görev 
almış olan Oda ve Şube Yöneticilerimize, 
kurultaylarımızın gerçekleşmesinde görev alan 
oda ve şube çalışanı arkadaşlarımıza ve 
katılımlarınızla bu etkinliğimizi geliştiren ve 
büyüten siz Endüstri ve İşletme mühendisi 
meslektaşlarıma en samimi duygularımla 
teşekkür ediyor, verimli bir kurultay geçirmenizi 
diliyorum.’’

Açılış konuşmaları sonrası İTÜ Öğretim Üyesi Dr. 
Bülent Cerit’in moderatörlüğünde gerçekleşen, 
Akıllı Sistemlerde Endüstri ve İşletme 
Mühendisliğinin Geleceği ve Yeni Eğitim 
Alanları konulu panelde Ümit TERZİ, Halefşan 
SÜMEN ve Tülay YENER söz aldı. Kurultayımız, 
46. Dönem EİM MEDAK Başkanı Ahmet İlhan 
Düzgün moderatörlüğünde gerçekleşen 
‘’Endüstri ve İşletme Mühendislerininin 
Sorunları ve Geleceği’’ konulu forumla birlikte 
sona erdi.



Güvenli Asansör Projesi Kapsamında
    Kartal’da Bilgilendirme Toplantılarımızın
İkincisini Gerçekleştirdik
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Güvenli Asansör Projesi Nedir?
Planlı bir kentleşme oluşumunda ortaya çıkan yapıların vazgeçilmez aracı olan asansörlerin önemi ve kullanımı her geçen gün 
artıyor. Gün geçtikçe yoğunlaşan asansör kullanımı, gerekli denetimlerin yapılmamasından dolayı asansör kazalarını da beraberinde 
getiriyor. Her yıl ülkemizde denetimsizlik ve bilgisizlikten dolayı yüzlerce asansör kazası meydana geliyor. Bu kazaların önlenmesi, 
asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılması ve bu kontroller sonucunda asansörlerde bulunan eksikliklerin ve hataların giderilmesi 
ile mümkün. Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Biriminin başlattığı “Güvenli Asansör Projesi” ile ilk olarak Kartal, Kadıköy, 
Bakırköy, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde yaşayanlara ulaşarak asansörlerin periyodik kontrol ve bakımları ile ilgili bilgilendirme 
yapılması ve kullanılan asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılmasının sağlaması hedefleniyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, temmuz ayında 
başlayan ve ‘Güvenli Asansör Projesi’ kapsamında yürütülen 
çalışmalarının bilgilendirme toplantısını, 20 Aralık’ta Kartal 
Belediyesi’ne bağlı olan Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirdi. Toplantıya katılan yurttaşlara, belediye görevlilerine ve 
bakım firmalarının temsilcilerine asansör periyodik kontrolleri ile ilgili 
bilgilendirme yapıldı ve Uğur Mumcu Mahallesi’nde başlatmış 
oldukları asansör tarama faaliyetleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi. 

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, günlük hayatın vazgeçilmez 
araçlarından birisi olan asansörlerde insan güvenliğinin sağlanması ve yıllık 
periyodik kontrollerinin yapılması konusuna dikkat çekmek amacıyla Uğur 
Mumcu Kültür Merkezi’nde Asansör Periyodik Kontrol Bilgilendirme   
Toplantısının ikincisini gerçekleştirdi. ‘’Güvenli Bir Kent Güvenli Bir Yaşam’’ mottosuyla düzenlenen toplantıda; Kartal Belediyesi’nden Belediye 
Başkan Yardımcısı Nuran Keleş, Belediye Başkanı Danışmanı Gülcemal Fidan, Mahalle Muhtarı Soner Eker Uğur Mumcu Mahallelileri Çevre 
Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Veli Gürbüz’ün katıldığı toplantıya site yöneticileri ve yurttaşların ilgisi de yoğun oldu.

Toplantıda asansörlerin kullanımı, yıllık periyodik kontrollerinin yapılması, asansör sorunları ve insan 
güvenliği konularında site yöneticileri ve vatandaşları bilgilendiren konuşmacılar, site yöneticilerinden 
gelen asansör ile ilgili sorular hakkında da bilgiler vererek asansörlerin periyodik kontrollerinin önemine 
değindi. Ayrıca Temmuz ayında başlatılan asansör tarama faaliyetlerinin sayısal verileri katılımcılarla 
paylaşıldı.

Toplantıya katılan mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini not alan Belediye ve Makina Mühendisleri 
Odası yöneticileri, Uğur Mumcu Mahallesi’nde yapılan asansör denetim ve kontrol çalışmalarına hız 
kesmeden devam edeceklerini duyurdu. 

716 kusurlu asansör tespit edildi. 

668 periyodik kontrol gerçekleştirildi.

Projenin Sonuçları
Periyodik Kontrol Sonucu Güvenlik Seviyesi

13 yeşil
56 mavi

11 sarı
588 kırmızı

Periyodik Kontrol Sonuçları
Periyodik Kontrol Sonucu Güvenlik Seviyesi

45 yeşil
347 mavi

9 sarı
234 kırmızı

Kontrollerin Sonucunda Güncel Durum

Güvenli Asansörler Proje Öncesi: %10 Proje Sonrası: %62



2018’de Neler Yaptık?
32. Dönem’de başlattığımız projelerimizi 33. Dönem’de büyüterek sürdürmeye devam ettik.

2018 yılında teorik ve uygulamalı eğitimlerden webinarlara, atölyelerden seminer ve
sempozyumlara, dijitalleşmeden sosyal ağlara kadar her alanda aktif rol aldık.

Mesleki ve teknik bilgimizi çoğaltmak, meslektaşlarmızla paylaşmak, meslektaşlarımızın
Oda süreçlerine katılımlarını sağlamak ve ayrıca meslektaşlarımızı onore etmek

için pek çok çalışma yürüttük.

08

2018 Yılı Özeti
MMO İstanbul Şubesi Birimleri 2018’de Neler Yaptı, 2019’da Neler Yapacak?



MMO İstanbul Şubesi Birimleri
     2018’de Neler Yaptı,
 2019’da Neler Yapacak?

2 0 1 8  Y I L I  Ö Z E T İ

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Birimleri, 2018’de hayata geçirdiği faaliyetleri ve 2019 yılı hedeflerini 
anlattı.

Selma EREN

Eğitim Birimi

“2018 Yılında 4.252 Üyemize Eğitim 
Gerçekleştirdik’’
Eğitimin kadrolaşma kıskacında kalarak 
gericileştiği ve mesleki bilimsel eğitimin 
niteliğinin gün geçtikçe azaldığı 
ülkemizde meslektaşlarımızın eğitim 
seviyesini artırmak için gösterdiğimiz 
çabalara her yıl yenilerini ekliyoruz. 
Anadolu Yakası Eğitim Merkezi (Kadıköy) 
Avrupa Yakası Eğitim Merkezi (Bakırköy), 
MMO İstanbul Şube (Taksim) MMO Suat 
Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi 
(Tuzla) MMO İkitelli Eğitim Merkezi 
(Başakşehir) olmak üzere 5 lokasyonda 
üyelerimize eğitim hizmeti vermekteyiz. 

2018 yılında 324 eğitim düzenleyerek 
4252 kişiye eğitim gerçekleştirdik. 
Mühendis Yetkilendirme eğitimlerimiz ve 
seminerlerimizi desteklemek, daha özel 
spesifik konu başlıklarında üyelerimizi  

bilgilendirmek amacıyla 2017 yılından 
itibaren başlamış olduğumuz webinar 
eğitimleri 2018 yılında da düzenlemeye 
devam edildi. 2018 yılında düzenlen 26 
Webinar eğitimine toplam 605 üyemiz 
online olarak katılım gösterdi. Bunun yanı 
sıra bu yıl hayata geçirdiğimiz diğer 
yeniliklerden biri de yaptığımız 
eğitimlerde sanal gerçeklik gözlüklerini 

kullanmaya başlamamızdır. 360 derece 
görünüm imkanı sunan sanal gerçeklik 
gözlükleri, içerikleri gerçekçi ve kolay bir 
şekilde izlemeye olanak sağlıyor. Sanal 
gerçekçi gözlükler bilgisayarlardan aldığı 
görüntüleri, net bir şekilde görünebilmesi 
için büyütüyor. 2019 yılında bu sanal 
gerçeklik uygulamasını diğer eğitimlerde 
de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Anadolu 
Yakası Eğitim Merkezimiz 5 sınıf, 1 
konferans salonu kapasitesiyle Temmuz 
2018 itibariyle 4 katlı yeni binasında 
faaliyet göstermeye başladı. 30 Temmuz 
2018 tarihinde başlayan Mekanik Tesisat 
Mühendis Yetkilendirme kursuyla yeni 
binasında ilk eğitimini gerçekleştirdi. 
2018 yılı içerisinde hafta içi, akşam ve 
hafta sonu eğitimleriyle eğitim biriminin 
en çok eğitim düzenlenen ve en yoğun 
lokasyonu haline geldi. 2019 yılında bu 
merkezi daha da geliştirerek üyelerimizin 
eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
noktaya taşımayı hedefliyoruz.

Eğitim Konuları
Mühendis Yet. Kurs.
Seminer-Sertifika ve
Enerji Yön. Eğitimleri
Kazancı Kursları
Webinarlar
Yerinde Eğitimler
Lpg Yetkili Per. Kurs.
Bilgisayar Kursları
Uygulamalı Eğitimler

Genel Toplam

Kurs Sayısı
171

37
16
26
13
13
24
24

324

Katılımcı Sayısı
2217

343
317
605
141
214
225
190

4252
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Ebru Elif ŞİRİN

Üye Birimi 

‘’Şube Üye Sayımız 30.000’e Ulaştı’’
2018’de Üyelerimizle olan ilişkilerimizin 
güçlenmesi için meslektaşlarımızın 
mesleki gelişimlerini en önemli gündem 
maddesi olarak ele aldık bu eksende 
birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu 
çalışmalarımızdan en önemlileri Makina 
120 Dakika Gelişim ve Tanışma Atölyeleri 
oldu. Bu atölyeler sayesinde üyelerimizin 

mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunmak amacı ile atölyeler planlıyoruz. 
2018 yılında örgütlenme için 
harcadığımız emeğin yanında 
üyelerimizle olan ilişkilerimizin 
güçlenmesi için de çeşitli çalışmalar 
gerçekleştirdik. Ayrıca meslekte onur yılı 
etkinliklerimiz, atölyelerimiz, öğrenci üye 
buluşmaları, kurultay, sempozyum, 
söyleşi, sosyal etkinliklerimiz ile de 
üyelerimiz arası birlikteliğin, örgütlülüğün 
ve fikir alışverişlerinin artması için 
uğraştık. Üye İlişkileri Birimi olarak, 
Makina Mühendisleri Odası’nın üyeleri 
için yaptığı çalışmalar, üyelerimizin 
beklentileri ve yapılan çalışmalar 
hakkındaki fikir alışverişinde bulunmayı 
önemsiyoruz.  Birlikte karar almak ve 
üretmek için üyelerimizin çalışmalarımız 
hakkındaki görüşleri ve sunacakları 
katkılar bizleri de geliştirerek 
faaliyetlerimize şekil verecektir. 
Faaliyetlerimizde daha iyiye ulaşabilmek 
adına üyelerimizle güçlü bir iletişim ağı 
kurmak için yeni fikirler üreterek daha 

çok çalışıyoruz. Ayrıca Makina Fabrika ile 
üyelerimizin yeni bağlantılar kurarak 
mesleki ve fikirsel olarak 
güçlenebilecekleri imkanlar sağlıyoruz. 
2019’da çalışmalarımıza hız katarak yol 
almaya devam edeceğiz.

Yeni Üye: 1008 
Yeni Öğrenci Üye: 450
Makina 120 Dk Gelişim ve Tanışma 
Atölyeleri: 301 Atölye - 1250 Katılımcı 
Üye İle Meslekte Onur Yılı Etk.: 1410

Serkan SEVAT

Asansör Birimi

‘’2018’de 4 Belediye İle Protokol 
İmzaladık’’
Odamız, TMMOB’a bağlı tüm diğer Odalar 
gibi, mesleki kamusal denetim 
konusunda üzerine düşen sorumlulukları 
yerine getirmekte, halkımızı, bakanlıkları, 
hükümeti ve diğer bileşenleri gerekli 
önlemlerin alınması konusunda 
uyarmaktadır. Makina Mühendisleri Odası 
ulusal ve uluslararası tanınırlığı sağlamak, 
hizmetlerinin güvenilirliğini ve 
yeterliliğini onaylatmak ve teknik 
hizmetlerini kurumsallaştırmak amacıyla 
"A" Tipi Muayene Kuruluşu olarak Türk 
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
akredite edilmiştir. "A" Tipi Muayene 
Kuruluşu olarak İstanbul’un 6 ilçesinde 
Asansör Periyodik Kontrolleri 
gerçekleştirmekteyiz. 2018 Yılında 
Kadıköy Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, 

Kartal Belediyesi, Adalar Belediyesi ile 
yapmış olduğumuz protokollerin yanında 
2018’in Ağustos ayında Beşiktaş 
Belediyesi ile de Protokol imzalayarak 
Kamusal denetimlerimizi arttırdık. 2018 
yılı boyunca 26114 Asansör Kontrolü 
gerçekleştirdik.  2018 Yılı Asansör Kontrol 
Birimimiz Güvenli Asansör Projesi’ni 
yürüterek hem asansörlerin güvenli 

hale getirilmesi hem de vatandaş ve 
bina yöneticilerinin bilgilendirilmesini 
sağlamıştır.  2019 Yılında Asansör 
Periyodik kontrollerimizin sayısını 
arttırmayı hedeflemekle birlikte, 
‘Güvenli Asansör Projesi’ kapsamında 
bütün asansörlerin periyodik 
kontrollerini gerçekleştirilerek, güvenli 
hale getirilmelerini 2019 Yılında 
Protokol imzaladığımız tüm ilçe 
sınırlarında gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz.
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Veli ÇALIŞKAN

çabaları dijitalleşme yönünde attığımız 
adımlarla destekliyoruz. Bu çalışmalar 
arasında en önemli olanlardan birisi de 
‘Online Proje Denetimi’. Bugüne dek 471 
aktif SMM üyemiz tarafından kullanılan 
bu uygulama sayesinde 9808 mekanik 
tesisat projesi denetimi zaman ve kâğıt 
israfı yaşanmadan gerçekleştirildik. 2019 
yılı içerisinde SMM üyelerimizin SMM 
belge yenileme işlemlerini de online 
olarak yapabilmesi amacıyla yaptığımız 
altyapı çalışması tamamlandı.

Üyelerimiz SMM Online Proje Denetimi 
sayesinde;

• Yaptıkları projeleri Odamıza çevrimiçi 
olarak gönderiyor ve onay için çok daha az 
bir süre beklemek durumunda kalıyorlar,
• Proje hatalarında hızlı ve kolay 

SMM Birimi 

‘’2018’de 9.808 Mekanik Tesisat 
Projesini Tamamladık’’
Teknoloji ve mobildeki ilerlemelerin 
gerisinde kalmamak ve dünyanın 
gelişimine ayak uydurmak için verdiğimiz 

düzeltmeler sağlayabiliyorlar,
• Projelerinin onay süreci 
tamamlandığında karekodlu sicil durum 
belgesini ve proje etiketini kendi 
yazıcılarından çıktı alabiliyorlar.

Egemen YILMAZ

Periyodik Kontrol Birimi

‘’2018’de 11.843 Ekipmanın 
Kontrolünü Gerçekleştirdik’’
Periyodik Kontrol Birimi olarak; 2018 
yılında tüm sektörlerde 1500’e yakın 
firmaya periyodik kontrollere dair hizmet 
verdik. Kontrolünü yaptığımız işletmelerde  
kaldırma iletme  makinaları, basınçlı kaplar, 
kazanlar, tahribatsız muayeneler, 
endüstriyel rafların kontrolü, raf kapasite 
tayini  ve iş hijyeni ölçümleri 
gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca 10 farklı 
ekipmanda TÜRKAK kapsam genişletmesi 
yaptık. 2018 yılında kaldırma iletme 
makinalarında 3144 adet, basınçlı kap ve 
kazanlarda 8699 adet kontrol 
gerçekleştirdik. Bunun dışında çeşitli 
konularda bilirkişilik ve ekspertizlik 
eğitimleri vermekteyiz. Bu çalışmalarımızın 
yanı sıra TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube yürütücülüğünde T.C 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  
İstanbul Tuzla Organize Sanayi, Dudullu 
Organize Sanayi Bölgesi yönetimlerinin 
katılımıyla 8 Ekim 2018 tarihinde  Dudullu 

Organize Sanayi Bölgesi’nde 9 Ekim 2018 
tarihinde, Tuzla Organize Sanayi 
Bölgesi’nde İş Ekipmanlarının Periyodik 
Kontrolü veİş Kazalarının Önlemesi paneli 
gerçekleştirildik. İş ekipmanlarının 
kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 
yönetmeliğince periyodik kontrolleri 
yapamaya yetkili kişilerin temel 
eğitimlerine dair Pilot il Eskişehir’de 
eğitimler düzenlendi. Önümüzdeki sene bu 
eğitimler İstanbul’da başlayacaktır. Temel 
eğitim sonrası ekipman bazlı ayrıntılı 

uzmanlık eğitimleri düzenlenecektir. 2019 
yılında,  kontrollerini gerçekleştirdiğimiz  
ekipmanların kontrollerini  tablet 
üzerinden yapılmasını amaçlıyoruz. 
Muayene personelimize çeşitli konularda 
yetkilendirme eğitimleri düzenleyerek 
kontrol yetkinliğimizi artırmayı 
amaçlamaktayız. 2019 yılında Organize 
Sanayi Bölgelerinde  düzenlediğimiz 
panellerin sayısını artırarak, iş yeri 
temsilcileri ve iş güvenliği 
profesyonellerine bilgilendirmeye devam 
edilecektir.
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Onur A. KILYAR

Mekanik Tesisat Birimi

‘’3 Belediye İle Protokol İmzaladık’’
Kamusal denetim anlayışı ile 
sürdürdüğümüz mekanik tesisat alanındaki 
periyodik kontroller ve bilirkişilik 
incelemeleri faaliyet alanlarımız, yangın

tesisatları, havalandırma tesisatları, bacalar, 
davlumbaz ve filtre sistemleri 
incelemeleridir. Bu çerçevede Maltepe 
Belediyesi, Adalar Belediyesi ve Beşiktaş 
Belediyesi ile yapmış olduğumuz 
protokollerle işletmelerdeki davlumbaz filtre 
incelemeleri odamızca yapılmaktadır. Söz 
konusu kontrollerle işletmelerdeki koku 
sorununu çözmek ve yangın güvenliği 
anlamında katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır. Diğer kontrol 
alanlarımızda özellikle endüstriyel 
işletmelerdeki İşçi sağlığı ve İş Güvenliği için 
büyük önem taşıyan yangın tesisatları ve 
havalandırma tesisatları incelemeleri ise 
odamız uzman personelleri ve bilirkişileri 
tarafından yapılmaktadır. Mekanik Tesisat 
Birimi, Oda Komisyonları ve diğer birimlerle

kolektif çalışarak üyelerimizin yaşadığı ve 
yaşayabileceği teknik sorunlar karşısında da 
çözüm yolu bulmakla görevlidir. Eğitim 
Birimimizin düzenlediği mekanik tesisat 
alanlarındaki eğitimlerini yakından takip 
ederek gerekli olan desteği de sağlamaktadır.

ve süreçlerini dijital ortamda daha kolay 
gerçekleştirebilmeleri için dijital dönüşüm 
faaliyetlerini yürütmekteyiz. Aynı zamanda 
odamızın kendi iş süreçlerinin 
geliştirilmesi ve dijitalleştirilerek 
yönetiminin kolaylaşması amacıyla 
çalışmalar yürütmekteyiz.  2018 yılında 
dijitalleşme faaliyetlerimizi İstanbul’dan 
Türkiye geneline taşıma misyonunu da 
üstlendik. Bu süreçte geldiğimiz noktada 
MMO’ya bağlı 15 şubemizde Makina 
Mobil uygulamamızı üyelerimizin 
hizmetine sunduk. Yani Türkiye genelinde 
71 ilde üyelerimiz bağlı bulundukları 
MMO şubesinin ve genel merkezin 
ürettiği içeriklere mobil uygulamamız 
aracılığıyla ulaşabilmektedir. Mobil 
uygulamamız, üye portalımız ve web 
sitelerimiz ile üyelerimize ve kamuya en 
iyi hizmeti verebilmek için dijitalleşme 

Ali Can ÖZALP

İş Geliştirme ve Dijital Dönüşüm 
Birimi 

‘’Makina Mobil Uygulamasını MMO’ya 
Bağlı 15 Şubemizde Hizmete Sunduk’’
Üyelerimizin ve kamunun oda 
faaliyetlerinden daha etkin haber alması 

çalışmalarımızı daha ileri seviyelere 
taşıyacağız. Amacımız, üyelerimizin ve 
kamunun eğitim ve denetim 
faaliyetlerimizden en iyi ve en kolay şekilde 
yararlanabilmesi. Bu hedeflerimiz 
doğrultusunda gelecek yıl mobil 
uygulamamızı ve üye portalımızı yeni ara yüz 
ve yeni modüllerle geliştirmeyi planlıyoruz.
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Hukuk Birimi

‘’985 Üyemize Hukuki Destek Verdik’’
Kamu ve özel sektörde çalışan üyelerimizi 
mesleki görevlerini yerine getirirken 
karşılaştıkları zorlukları ve özlük hakları 
açısından yaşadıkları sorunları çözmelerinde 
yardımcı ve yönlendirici olması için kurulan 
Hukuk Birimimiz 2018 yılında 985 üyemize 
hukuki destek sağlamıştır.

1 Nisan 2008 Tarihinden Bugüne Neler 
Yapıldı?

Üye: 2154 üye ile görüşüldü
Görüşme: 2814 görüşme yapıldı
Görüşmelerin; %60’ı ücret ve tazminat 
alacakları, %10’u işten çıkma/çıkarılma, 
%15’i bilgilenme ve %15’i diğer 
konular



Dilan SURAL

süreçlerini hızlandırmak ve doğru işe 
yerleşmelerini sağlamak adına, 
süreçlerin web portal üzerinden 
yürütülerek iş ilanları ile iş arayan 
mühendisleri buluşturmak amacıyla 
kuruldu. Bugün gelinen noktada iş 
arayan üyelerimize danışmanlık ve 
yönlendirme görevini de üstlenen İş 
Mühendis Birimi, üyelerimizin mesleki 
ve kişisel gelişimlerini yakından takip 
etmekte, üyelerimizi mesleki teknik 
eğitimlere yönlendirmekte ve yine bu 
kapsamda çeşitli eğitim ve etkinlikler 
düzenlemektedir. İş Mühendis Birimi 
2018 yılında 801 üyemizle temasa

geçmiş ve meslektaşlarımızı 311 
firmaya yönlendirmiştir.

İş Mühendis Birimi 

‘’801 Üyemizle Temasa Geçtik’’
MMO İstanbul Şube İş Mühendis Birimi 
2018 yılında, üyelerimizin iş arama 
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Görsel iletişim çalışmalarımız 
doğrultusunda, aylık olarak çıkan Şube 
bültenimizin tasarımını yeniledik. Ayrıca 
üyelerimize Makina Bülten ile ilgili anket 
göndererek gelen görüşler doğrultusunda 
içeriklerimizi güncelledik ve 
üyelerimizden yazı, makale vb. almaya 
başladık. 

Kurumsal iletişim çalışmaları kapsamında 
basın ile ilişkilerimizi güçlendirecek 
adımlar attık. Ekim ayında basın 
mensuplarını ve sektör dergilerinden 
temsilcileri davet ettiğimiz bir kokteyl 
organize ettik. Bu sayede hem kişilerin 
görüş ve önerilerini aldık hem de yüz yüze 
iletişim kurma şansını yakalamış olduk.

Yayın faaliyetlerimiz, meslek alanımıza 
ilişkin bilimsel araştırmaları, üyelerimizin 
mesleki birikimlerini, güncel konulara ve 
mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları ve 
önerileri yazılı belge haline getirmek 
amacıyla yürütülen çalışmalarımızdır. 

2018 yılı yayın çalışmaları kapsamı içinde 
Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları 
kitabımız revize edilerek, genişletilerek 8. 
baskısını yaptı. Kalorifer Tesisatı 
kitabımız 10. baskısını yaptı. Hastane 
İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Esasları 
kitabımız revize edilerek baskıya hazır hale 
getirildi. Gri Su kitap komisyonumuz ise  

Sema KEBAN

Basın, Yayın, İletişim Birimi

‘’Kurumsal İletişim Yönetimimizi 
Güçlendiriyoruz’’
2018 yılında, Şube içi ve Şube dışı 
faaliyetlerimizde, kurumsal iletişim 
yönetimimizi güçlendirecek adımlar attık. 
Bunun için öncelikle Basın, Yayın ve 
Reklam Birimlerini birleştirerek Basın, 
Yayın, İletişim Birimi’ni oluşturduk. Birim 
içinde çeşitli görevlendirmeler yaptık ve 
birçok konuda birim içi eğitimler 
planladık.

Tüm Şube faaliyetlerine aktif katılım 
sağlayarak ve birimleri organize ederek 
faaliyetlerin duyurularını, fotoğraf ve 
video çekimlerini ve paylaşımlarını 
sağladık.

bu alandaki ilk kitabımızı ortaya çıkarmak 
için çalışmalarını sürdürüyor.

Hidrolik ve Pnömatik Kitap Komisyonu, 
Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama 
Teknikleri, Pnömatik Devre Elemanları 
Uygulama Teknikleri kitaplarımızı revize 
etmek üzere bu yıl içerisinde yeniden 
oluşturuldu.

Tesisat Mühendisliği Dergisi, 
sürekliliğini koruyarak iki ayda bir çıkmaya 
devam etti. Dergimizin 163-168. sayıları 
bu yıl içinde yayınlandı.

Broşürlerimiz güncellenerek basılmaya, 
üyemize ve kamuya dağıtılmaya devam 
ediyor.

Basın, Yayın, İletişim Birimi olarak 2019 
yılı ana hedefimiz, kurumsal yapımızı 
güçlendirerek üretilen işlerin niteliğini her 
koşulda yüksek tutmak olacak.
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nedenle de doğal sera etkisi olarak adlandırılır. Bu doğal etkiyi arttıran karbondioksit, metan, su buharı, azotoksit ve kloroflorokarbonlar 
sera gazları olarak adlandırılmaktadır. İnsanoğlu tarafından üretilen kloroflorokarbonlar (CFC) stratosferde ve ozon tabakasında tahribata 
neden olmaktadır. 

Sıcaklık İkiye Katlandı
Ozon bütün yıl boyunca ekvator kuşağı üzerindeki stratosfer tabakasında üretilmektedir. Stratosferdeki hava hareketleriyle kutuplara 
doğru taşınmakta ve kutba yakın bölgelerde de toplam ozon, en yüksek seviyelere ulaşmaktadır. Ozon tabakasının tahribatı, tabakanın 
incelmesiyle oluşmaktadır. Dünya ortalaması 300 Dobson Birimi (0,3 cm) civarında olup, coğrafik olarak 230 ile 500 Dobson Birimi 
arasında değişmektedir.

Küresel deniz yüzeyi geçtiğimiz yüzyıl 17 cm yükseldi. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2016 yılı verilerine göre atmosferdeki 
karbondioksit miktarının milyonda 403,3 parça gibi yeni bir zirveye ulaştığını yayınlamıştır. Bilim adamlarının bütün çabaları ve 
çağrıları bu oranın milyonda 350 sınırını geçmemesidir. Ve 1,5°C bunun için önemlidir. Asıl endişe uyandıran şey değişimin niteliği 

değil hızı. Geçen yüzyıl içinde sıcaklık artışının hızı neredeyse ikiye katlandı. Bu da bir 
şeylerin yolunda gitmediğini göstermektedir. Eğer bilimin işaret ettiği detaylara dikkat 
edip önlem almazsak önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde karbondioksit miktarı milyonda 
1500 parçaya yükselebilir. Bunu takiben buzlar eriyecek, deniz düzeyi yükselecek, hava 
durumu ve çevre değişecek.

Fosil Yakıt Kullanımı
Karbondioksit gazının meydana gelmesinde en büyük pay fosil yakıtların 
kullanılmasından doğmaktadır. Süreç böyle devam ederse atmosferimizde iki kat 
karbondioksit oranıyla 2100 yılına gireceğiz.

Colombia Üniversitesi'nden profesör Wallace Broecker, çevre uzmanlarının, bu gazı 
yaymayan ve fosil yakıtlarına dayanmayan türdeki teknolojilerin geliştirilmesi konusuna 
gereğinden fazla "taktıklarını" öne sürüyor. Şu bilinmeli ki, enerjimizin %30 veya %40'ını 
güneş enerjisinden karşılamaktan çok uzağız. Buna yatırım yapar ve karşılığını alamazsak 

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Enerji Komisyonu Üyesi Üzeyir 
Özeyranoğlu,  küresel ısınma ve iklim değişikliğinde yaşanan son gelişmeleri 
Makina Bülten okuyucuları ile paylaştı.

Gezegenimizin sıcaklığı 1880'lerden bu yana 0,8°C arttı. Kulağa önemsiz gibi gelebilir 
ancak ortalama sıcaklık birkaç derece artarsa buz örtüsü erimeye başlayabilir veya birkaç 
derece düşecek olursa buzul çağı başlayabilir. Geçmişteki erken EOSEN döneminde 
(günümüzden 54-48 milyon yıl önce) sıcaklıklar bugüne kıyasla 14°C daha sıcaktı ve bu 
durum kutuptaki buz örtüsünün tümüyle erimisine yol açmıştı.

Güneş'ten gelen ışınların bir bölümü ozon tabakası ve atmosferdeki gazlar tarafından 
soğutulur; bir kısmı litosferden, bir kısmı ise bulutlardan geriye yansır. Yeryüzüne ulaşan 
ışınlar geriye dönerken atmosferdeki su buharı ve diğer gazlar tarafından tutularak 
Dünya'yı ısıtmakta olduğundan yüzey ve troposfer, olması gerekenden daha sıcak olur. 
Bu olay, güneş ışınlarıyla ısınan ama içindeki ısıyı dışarıya bırakmayan seraları andırır; bu

Üzeyir ÖZEYRANOĞLU

Küresel Isınma ve
   İklimsel DeğişimÜzeyir Özeyranoğlu

Makina Mühendisi
Enerji Komisyonu Üyesi

K O M İ S Y O N L A R D A N  H A B E R L E R



köşeye sıkışırız. Profesöre göre, nükleer 
olsun, güneş, rüzgar veya jeotermal olsun, 
karbondioksit içermeyen herhangi bir 
teknolojinin, her geçen gün daha da artan 
sera gazı birikmelerini durduracak kadar 
çabuk yaygınlaşması mümkün değil. Kolay 
çıkarılan petrol, bazı jeologların öne 
sürdüğü gibi birkaç yıl içinde tükense bile 
Broecker, devletlerin anında çok daha ucuz 
fosil yakıtına yöneleceğini düşünüyor. 
Kanada'daki Athabasca’da katran kumları 
çıkarılıp, varil başına 20 dolara petrole 
dönüştürülüyor. Petrolün fiyatı da 50 dolar 
olduğu sürece bu çok karlı bir iş olarak 
kalacaktır. Bir sonraki adımsa kömürden 
petrol üretmektir. Bu belki petrol fiyatlarını 
ikiye katlar ama yine de diğer enerji 
kaynaklarından ucuz olacaktır.

Karbondioksit Kullanımı
Sera gazları söz konusu olduğunda tüm 
gözler karbondioksite dönüyor. Sanayi 
devriminden bu yana atmosferdeki 
karbondioksit miktarı artışta ama küresel 
ısınmadan sorumlu tek gaz bu değil. 
Metan, sıcaklığı hapsetmede 30 kat daha 
etkili. Bu küçük molekül, organik 
materyallerin ayrışmasıyla ortaya çıkıyor ve 
atmosfere, fosil yakıtlarının üretimi ve 
taşınması sırasında karışıyor. Metan; bitki ve 
hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşuyor 
ve domuz ya da inek gibi hayvanlar 
tarafından her gün üretiliyor. Fakat küresel 
ısınmanın asıl sebebi değil. Su buharı da en 
etkili sera gazıdır. Karbondioksit nedeniyle  

atmosferin ısınması ve fosil yakıtlarının 
açığa çıkardığı diğer gazlar, okyanusların 
yüzeyini ısıtarak nem oranını arttırır. Bunun 
sonucunda havaya daha fazla su buharı 
yayılır. Bazı kuramlara göre, bu fazla nem 
fosil yakıtlarının yarattığı ısınma etkisini üçe 
katlıyor. Atmosferde karbondioksit 
miktarıysa daha fazla ve sürekli daha fazlası 
üretiliyor. Karbondioksit ABD'de 2014'te 
yapılan sera gazı emisyonlarının %81'ini 
oluşturdu. Metan gazının oranıysa yalnızca 
%11. Ayrıca metanın aksine karbondioksit 
varlığını yüzlerce hatta binlerce yıl 
sürdürebiliyor. Karbondioksit, fotosentezin 
önemli bir bileşeni. Bitkiler güneş ışığının 
gücünü kullanarak karbondioksitle suyu 
birleştiriyor ve şeker oluşturuyor, böylece 
dolaylı yoldan neredeyse gezegendeki her 
canlı için enerji sağlıyor. Karbondioksit 
olmasaydı hayat da olmazdı. Atmosferdeki 
karbondioksit miktarının artışı bitkilerin 
büyümesini teşvik ediyor ama iklimsel 
değişim bağlamında bakarsak bu iş o kadar 
kolay değil. Stanford Üniversitesi, üç yıl süren 
bir deney yaparak, gezegenimiz tahmin 
edildiği gibi değişmeye devam ederse 
bundan 100 yıl sonra bitkilere ne olacağını

test etti. Karbondioksiti ikiye katladılar, 
sıcaklığı 1°C arttırdılar, yağmur miktarını ve 
topraktaki azotu arttırdılar (fosil yakıtlarının 
bir sonucu) ve bu koşulların sonucunda 
bitkilerin gelişimi durdu.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Küresel ısınma ve iklim değişikliği sadece 
içteki sebeplerden dolayı değişimlere 
uğramıyor. Güneş etrafındaki yörüngemiz 
düzgün değil ve yıldızımıza yaklaşıp 
uzaklaştıkça gezegenimizin iklimi 
etkileniyor. Bunun buz çağlarının 
başlangıcıyla da bağlantısı bulundu. 
Güneş'in parlaklığı zaman zaman değişerek 
bazen daha fazla enerji yaymasına yol açıyor, 
volkanik püskürtmeler de Dünya'nın 
atmosferini karbondioksitle (Dünya'yı ısıtan) 
ya da ışığı engelleyen parçacıklarla (Dünya'yı 
soğutan) dolduruyor. Bu faktörlerin hepsi de 
Dünya'nın sıcaklığını değiştiriyor ve 
gelecekte de değiştirmeye devam edecek. 
Küresel ısınma, ortalama küresel sıcaklığı 
esas alıyor ama aslında sıcaklık artışı 
dünyanın her yanına eşit olarak dağılmış 
değil. İklimsel değişim üzerine uluslararası 
panel tahminlerine göre 2100 yılına kadar 
sıcaklık 4,5°C yükselebilir ve bu artış bazı 
yerlerde çok daha fazla olabilir.
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karbonu yakalar. Yani karbonu sodyum 
hidroksitten ayırmış olursunuz. Böylece 
bu elementi yeniden kullanabilirsiniz. 
Ancak işlemi yeniden 
gerçekleştirebilmek için yine de 
karbonu, kalsiyumdan ayırmak 
gerekiyor. Bunun için, kalsiyum 
karbonatı 900 dereceye kadar ısıtırsanız 
karbondioksit açığa çıkar. Artık elimizde 
yoğunlaştırılmış buhar halinde 
karbondioksit vardır ve bununla 
istediğimizi yapabiliriz. 

Sentetik Ağaç denen bu cihazın ölçüleri 
50x60 metre boyutlarında bir alanı 
kaplayacak büyüklükte olup, yılda 90 bin 
ton karbondioksiti soğurma özelliğine 
sahip. Bu da, bir sentetik ağacın 15 bin 
aracın bir yılda yarattığı emisyonu 
emebileceği anlamına gelir. Konu 
üzerinde çalışan jeofizikçi Klaus Lackner, 
fosil yakıtların bir yılda oluşturdukları 22 
milyar tonluk karbondioksiti 250 bin 
sentetik ağacın yok edeceğini 
belirtmektedir. (Karbondioksiti 
atmosferden çekmek için başka metotlar 
üzerinde çalışmalar olduğu 
bilinmektedir)

Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, 
her ne kadar zamanlama açısından 
problemi çözemeyecek gibi görünüyorsa 
da, iklimimize verilen zararı azaltmanın 
ya da tersine döndürmenin en iyi yolu 
olarak gözükmektedir.

aşılmasının kaçınılmaz olduğu anlamına 
gelebilir.
Neler Yapmalıyız?
Atmosferdeki karbondioksit düzeyleri 
zaten yükselmiş olduğundan, zarar veren 
etkinliklerimizi sona erdirsek bile her 
şeyin normale dönmesi yüzlerce yıl 
alacak. Sera gazı etkisini hafifletip 
küresel sıcaklıktaki artışı durdurmak 
istiyorsak diğer seçenekleri de göz 
önüne almalıyız. Bunlardan biri, 
okyanusların üstündeki parlak tabakayı 
tohumlamak; yani, havaya yansıtıcı 
parçacıklar püskürterek güneş ışığının 
bir kısmını uzaya geri yansıtmak. Bir 
diğeri de daha fazla ağaç dikmek ve 
denizlerde alg (su yosunu) gelişimini 
teşvik ederek doğal yollardan küresel 
sıcaklıktaki artış ile mücadele etmek. Bir 
başka yol olan, Columbia Üniversitesi 
Dünya Enstitüsü'ndeki çalışmada 
bahsedilen işlemde ise sıvı sodyum 
kullanılıyor. Çünkü bu madde, havadan 
karbondioksiti çekince sodyum 
karbonata dönüşüyor. Sıvı sodyum 
karbonatı, katı kalsiyum hidroksit 
üzerinden geçirdiğinizde kalsiyum, 

Isınmayı yavaşlamayı amaçlayan Paris 
antlaşması 2015'te 196 ülke tarafından 
imzalandı. Amaç; sıcaklığın sanayi 
devrimi öncesi düzeyden 2°C fazla 
yükselmesini engellemek ve her şey 
yolunda giderse artışı 1,5°C sınırlamak. 
0,5°C küçük gibi görünse de, 2016 
yılında dünya, gezegen ve uzay 
bilimcilerin uluslararası birliği olan 
Avrupa Yer Bilimleri Derneği bu yarım 
derecenin yaratabileceği farkları sıralayan 
bir çalışma yayımladı. Ayrıca Oxford 
Üniversitesinden bilim insanları eldeki 
verileri kullanarak 1,5°C ve 2°C arasındaki 
farkı araştırdılar. Bu küçük artış, kuraklık, 
sel ve kasırga gibi şiddetli hava 
olaylarının riskini de arttırıyor. Kısaca 
birkaç derece kulağa önemsiz gibi gelse 
de, etkisi çok büyük olabilir. Birleşik 
Krallık Meteoroloji Ofisi (Met Office) bilim 
insanlarının yeni tahminlerine göre 
küresel ortalama sıcaklıklardaki artışın, 
sanayi devrimi öncesindeki ortalamaya 
nazaran önümüzdeki beş yılda 
(2018-2022) 1,5°C’a ulaşması bekleniyor. 
Bu Paris Antlaşması'nda belirlenen uzun 
vadeli sıcaklık artış limit hedeflerinin bir 
süreliğine de olsa  
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U Z M A N  G Ö Z Ü N D E N

Yandaki kitap çalışması, havacılık ve uzay teknolojilerinde yeni ihtiyaçların 
karşılanması ve gelişmiş havacılığa yeni bir soluk getirilmesi amacıyla dünyanın 
herhangi bir ülkesindeki araştırmacıların uçuş endüstrisindeki günlük yakıt 
işlemlerinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ışık tutmaktadır. Yazar, özellikle 
teknik okuyucuların ihtiyaç duydukları bilgilere, ABD’de doktora sırası 
araştırmalarında derlediği başlıklar biçiminde, erişmelerini sağlamayı 
amaçlamıştır. Bu kitap serisinin ilk kitabı “Bölüm:1-GİRİŞ” olarak adlandırılmıştır 
ve şu ana başlıklardan oluşmaktadır:  Giriş, Havacılık Yakıtları İçin Standart 
Özellikler, Termal Kararlılık, Uçuculuk, Isı İçeriği ve Yoğunluğu

Havacılık Sektöründe
    Endüstri 4.0 Dönemi Başlıyor! 

Cemil Koyunoğlu
Yalova Üniversitesi Enerji 

Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi

Dünyadaki dinamikler 4.0 Endüstri 
Devrimi’nin etkisi altına girerken, 
havacılık sektörü de diğer sektörlerde 
olduğu gibi bu değişimden payını 
almaktadır. Yalova Üniversitesi Enerji 
Sistemleri Mühendisliği Bölümü 
Araştırma Görevlisi Cemil Koyuncuoğlu, 
havacılık sektöründeki değişim ve 
dönüşüm ile ilgili bilgileri paylaştı. 

Havacılık endüstrisi ile ilgili yayımlanmış 
birçok kaynak genel olarak mevcut jet motoru 
dizaynına yönelik araştırma ve geliştirme 
çalışmalarını içermektedir. Yakıt teknolojisi çok 
geniş bir kapsamda değerlendirilmekte olup 
özellikle jet yakıt endüstrisinin 
gereksinimlerini karşılayacak birçok olanak 
günümüzde halen sunulmaktadır.

Dünyadaki dinamikler, sektörün 4.0 Endüstri 
Devrimi’nin etkisi altında değişirken, havacılık 

sektörü de diğer sektörlerde olduğu gibi, bu 
değişimden payını almaktadır. Havacılık 
endüstrisi, birim başına yüksek enerji 
içeriğine sahip olması, taşınması ve 
depolanması kolay olduğu için sıvı jet yakıtı 
kullanmayı tercih etmiştir. Bu yakıtın 
mevcut tüketimi, 2000 yılında günde 
191,1 milyon galondan, 2001'de günde 
189.1 milyon galona düşerek, 2008'de 
günde 198.3 milyon galona ulaşmıştır. 
Ancak, havacılık sektörünün halen en 
büyük pazarı ABD'dir. Bu ülke, dünya 
tüketiminin yaklaşık %37 payına sahiptir 
ve bu oran aynı zamanda akaryakıt 
havayolu işletmesinin maliyetinin % 
10-15'ini oluşturmaktadır. Endüstri 4.0'a 
geçişte kullanılan simülasyon programları 
ile geliştirilen yüksek performanslı uçak 
motorları, bu modellerin kullanılan 
yakıtlara adaptasyonunu gerektirmektedir. 
Örneğin, FAME, sentetik alkoller 

(biyoetanol, biyo-metanol), şeker, 
dimetileter (DME) ve hidrojen 
yakıtlarından türetilen sentetik 
hidrokarbonlar, bunların öncüleridir. 
Bununla birlikte, ticari havacılık 
yakıtlarının yüksek kalite gereksinimleri, 
tüm alternatif uçaklar için bu alternatif 
yakıtların geniş çaplı uygulamasını 
sınırlamaktadır.

Havacılık 
yakıtlarının 

günümüzde en 
büyük ilgi alanı 
emisyonlarının 

azaltılması 
üzerinedir.
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10 Soruda Doğal Gaz Zehirlenmelerine
    Karşı Alınacak Önlemler!

G Ü N C E L

MMO İstanbul Şubesi
Doğal Gaz Komisyonu

Öncelikle evde bulunan ısıtma cihazı, bireysel yakıcı yani kombi ise 
yıllık bakımlarının yapılmış olması çok önemlidir. Ayrıca kombi, 
hermetik ya da yoğuşmalı olmalı ve pencere, çatı katı, tavan ya da 
döşeme yalıtımının da iyi olması gereklidir. 

Ev alırken ya da kiralarken doğalgaz ve kombi 
konusunda nelere dikkat etmeli?

1

Doğal gaz sobalarında zehirlenme daha çok bacalı sobalarda 
olmaktadır. Sobadaki yanma sonrasında kullanılan bacaların 
standartlara uygun olmamasından kaynaklanmaktadır. Pek çoğunun 
bağlantısında uygun olmayan fleks malzemeden ürünlerin 
kullanılması karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açmaktadır.

Doğal gaz sobasında zehirlenme daha sık meydana 
geliyor. Neden? Nelere dikkat etmeli?

6

Doğal gaz zehirleyici bir gaz değildir ancak boğucudur. Zehirleyici 
olan doğal gazın yanması sonucu oluşan ve bacada sorun olması 
durumunda zehirlenmeye yol açan karbonmonoksit gazıdır. 
Geçmişe kıyasla, bacalı sistemlerin artık üretilmediğini söyleyebiliriz. 
Ancak eskiden kullanılmış olan bacalı sistemlerin hala kullanılıyor 
olması karbonmonoksit zehirlenme riskini devam ettirmektedir.      

En çok zehirlenme ne şekilde oluyor? Geçmiş ve bugün 
arasında bir fark var mı?

2

Gaz dağıtım şirketleri tarafından şehir şebekesine gaz verilmeden 
önce kokulandırma yapılır. Bu koku, burnunda koku alma 
konusunda sorunu olmayan herkes tarafından rahatlıkla hissedilir. 
Doğal gaz kötü bir sarımsak kokusu şeklinde kokulandırılmıştır ve 
zehirsizdir.

Doğal gazın kokusu var mı? Hissedilir mi?5

Sızıntı evde ise; konut girişindeki gaz sayacının yanında bulunan  gaz 
kesme vanası kapatılmalı ve ortam havalandırılmalıdır. Durum, gaz 
dağıtım şirketlerine ihbar edilmelidir. Sızıntı binada ise; bina 
girişindeki gaz sayacının yanında bulunan gaz kesme vanası 
kapatılmalı ve ortam havalandırılmalıdır. Durum, gaz dağıtım 
şirketlerine ihbar edilmelidir. Sızıntı sokakta ise; durum, gaz dağıtım 
şirketlerine ihbar edilmelidir.

Sızıntı şüphesinde neler yapılmalı? (Adım adım)8

Yakıcı cihazlar üretici firmaların kullanım kılavuzlarında belirtilen 
sürelerde kullanılabilir. Piyasada ise yıllık bakımları yapılan cihazlar 
ortalama 10 yıllık ömür süreleri teleffuz edilmektedir. 

Kombi kaç yılda bir yenilenmeli?9

Tesisata müdahale edilmiş, uygun olmayan cihazlar kullanılmış, 
menfezler kapatılmış, havalandırma yetersiz kalmış ve baca kontrol 
ettirilmemiş olabilir. Doğal gaz sızıntısı fark edilmez ise öncelikle 
yangına, hatta belirli bir konsantrasyon üzerinde ortamda birikmesi 
patlamaya neden olabilir. Kaçak gaz kokusu hissedilmesi 
durumunda acilen gaz dağıtım şirketlerine haber edilmelidir.

Sokakta ya da dükkanlarda patlamalar yaşanıyor. Neden 
kaynaklanıyor? Nasıl anlarız? 

7

Hermetik cihazların montajı banyo ve tuvaletler hariç konutun tüm 
birimlerinde yakıcı cihaz yerleşim standartları ve baca standartlarına 
uygun şekilde yapılabilmektedir. Özellikle balkonlarda bulunan yakıcı 
cihazların atmosferik etkenlerden dolayı yıpranması ve beraberinde 
üst katta bulunan kişilerinde çıkan gazlardan etkilenmesine neden 
olabilmektedir. Bu da uzun zamanlı kullanımlarda solunum yolu 
hastalıklarına neden olabilir.

Yeni konutlarda tamamen açık şekilde yapılan kombi 
montajının sakıncaları var mı?

10

Doğal gaz borularının boyanmasının hiçbir sıkıntısı olmaz. Ancak gaz 
alımından önce yapılan tesisatta kullanılan borunun gaz kullanım 
izni alındıktan sonra boyanması gerekmektedir.

Doğal gaz borularının boyanmasının sakıncası ne?3

Yakıcı cihazlar,  A, B ve C tipi olarak üç grupta toplanırlar. Bizler 
konutlarımızda B ve C tipi yakıcı cihazlar kullanmaktayız. Bu 
cihazların bulunduğu ortamların çok iyi havalandırılması 
gerekmektedir ve kesinlikle havalandırma menfezleri 
kapatılmamalıdır. C tipi cihazlar dış ortam havasında kullandıkları 
için daha güvenli yakıcı cihazlardır. Ancak tesisatın yetkin olmayan 
firmalarca yapılması durumunda hangi yakıcı cihazı kullanırsanız 
kullanın gaz kaçağı riski her zaman vardır.

Kaç çeşit doğal gaz ve kombi var? Hangi türü tercih 
etmeli? Hermetik kombi doğal gaz sızıntısını önler mi?

4

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyonu, havaların soğumasıyla birlikte olası karbonmonoksit 
zehirlenmelerine karşı kamuoyunu bilgilendiren 10 maddelik bir açıklama yayınladı.



TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
13 Aralık tarihinde 9 kişinin hayatını 
kaybettiği Ankara-Konya seferi yapan 
Yüksek Hızlı Tren faciasıyla ilgili basın 
bildirisi yayınladı. Ayrıca konuyla ilgili 
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Battal Kılıç, Yönetim Kurulu Sekreteri 
İbrahim M. Tataroğlu ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Ali Haydar Karaçam ve 
Seyfettin Avcı bir çok haber ve TV 
kanalına açıklamalarda bulundu. 

“Ankara’daki “kaza” yüksek hızlı trenlere 
dair benimsenen imaj politikasının 
yanlışlığını göstermektedir” başlığıyla 
yapılan açıklamada, “İlk belirlemelerimize 
göre Ankara-Sincan arasındaki YHT 
hattında, hatlardaki trafiği yönlendiren 
sinyalizasyon eksikliği bulunmaktadır. 
Hattın durumu ile ilgili olan görevliler bu 
ciddi eksikliği ilkel bir yöntemle yani 
birbirleriyle tesiz/telefon görüşmesi 
yoluyla kapatmaya çalışmaktadırlar” 
denildi.

Demiryolu Politikası Sorunlu
“Edindiğimiz ilk bilgiler de göstermektedir

ki bu “kaza”, 22 Temmuz 2004 tarihinde 41 
yurttaşımızın ölümüne 81 yurttaşımızın 
yaralanmasına yol açan Pamukova “kazası” 
gibi YHT’ye ilişkin izlenen imaj 
politikasının bir sonucudur” denilen 
açıklamada şunlara dikkat çekildi: “Gerek 
bu durum gerekse bu yıl 8 Temmuz’da 
Tekirdağ-Çorlu’da yaşanan “kaza”nın da 
gösterdiği üzere izlenen demiryolu 
politikaları oldukça sorunludur ve facialara 
davetiye çıkarır niteliktedir.

Alt Yapı ve Sinyalizasyon İhmal Edilmiş
Toplu ölümlere de yol açan “kazaların” 
çoğu, bilim insanları, uzman 
meslektaşlarımız ve bilirkişi raporlarının 
da gösterdiği üzere mühendislik 

bilimlerinin gereklerinin yerine 
getirilmemesi, teknik ve altyapı eksikleri, 
zemin etüdü çalışmalarının yapılmayışı, 
bakım-onarım, yenileme çalışmalarının 
yetersizliği, personel yapısındaki nitelik 
düşüşü ve sayısal azalma nedeniyle 
yaşanmaktadır. Öyle ki kamu hizmeti 
anlayışı yerine piyasacı yaklaşım 
benimsenmiş, mühendislik hizmetleri ve 
kriterleri kısıtlanmış, teknik mükemmellik 
yaklaşımı terkedilmiş, altyapı ile bakım, 
sinyalizasyon, elektrifikasyon yatırımları 
ihmal edilmiş, bakım atölyeleri kapatılarak 
azaltılmış, TCDD’nin taşınmazları ve 
limanları satılmaya başlanmış, çalışanlar 
güvencesiz çalışma biçimlerine tabi 
kılınmış, personel sayısında ciddi düşüşler 
olmuş, liyakatli teknik personelde azalma 
yaşanmıştır.”

Uyarı: Facialar Sürebilir
Hükümetin, çağdaş bir gereksinim olan 
yüksek hızlı trenlere ilişkin imaj 
politikasını terk etmesini ve eksikleri 
gidermesini isteyen Makine Mühendisleri 
Odası, “Aksi takdirde benzer faciaların 
süreceğini üzülerek belirtmek isteriz” 
uyarısında bulunuldu.

Ankara’daki “Kaza” Yüksek Hızlı Trenlere 
    Dair Benimsenen İmaj Politikasının
Yanlışlığını Göstermektedir

O D A ’ D A N  H A B E R L E R
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Enerji Verimliliği Haftası
 Etkinlerimiz Şişli’de Başlıyor!

K O M İ S Y O N L A R D A N  H A B E R L E R

PERPA ETKİNLİĞİ PERPA A BLOK
YÖNETİMİ

PERPA B BLOK
YÖNETİMİ

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi tarafından düzenlenen Enerji 
Verimliliği Haftası 10-11-12 Ocak 
tarihleri arasında Şişli Perpa Ticaret 
Merkezi’nde başlıyor.

Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında 
çeşitli etkinliklerle geçen Ulusal Enerji 
Verimliliği Haftası Etkinlikleri 
kapsamında Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi olarak 10-11-12 
Ocak tarihlerinde Şişli Perpa Ticaret 
Merkezi’nde Enerji Verimliliği 
Etkinlikleri düzenlemeye 
hazırlanıyoruz. Organizasyon 
kapsamında belirlenmiş olan 
başlıklarda çeşitli seminerler ve 
söyleşiler gerçekleşecektir. Perpa 8.kat 
etkinlik meydanında kurulacak olan 
fuaye alanında ise ilgili sektörlerden 
kurumların standları yer alacaktır. Bu 
kurumlar etkinliğe katılan ziyaretçileri 
enerji verimliliği uygulamalarındaki 
çözümler konusunda bilgilendireceklerdir.

Etkinliğin amacı; toplumda enerji 
verimliliği konusunda bilinç oluşturmak 
ve sektör paydaşları için bir ilişki 
platformu yaratmaktır.

Etkinliğimiz 10 Ocak Perşembe günü 
başlayacaktır. Enerji Verimliliği Haftası 
Etkinliklerimizin bu yıl ana temasını 
küresel iklim değişkliği oluşturacaktır. 
Açılış gününde İstanbul Teknik 
Üniversitesi Meteoroloji bölümünden 
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu iklim, insan ve 
doğa arasındaki ilişkilerin yönünü ve 
sonuçlarını anlatan bir seminer verecektir. 
Yerkürede ısınmaya yol açan olaylarda

insanın rolü ve bunu engellemeye yönelik 
tedbirler, sera gazı emisyonlarına neden 
olan faaliyetler ve bu faaliyetleri daha 
temiz yöntemlerle gerçekleştirmenin 
yolları tartışılacaktır. Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu, enerji verimliliğine neden 
ihtiyaç duyduğumuzu en temel yollarla 
bizlere anlatacak ve üç gün boyunca 
gerçekleştirilecek seminerlere bir temel 
hazırlayacaktır.

Günümüzde enerji verimliliği çalışmaları 
genelde tüketim tesislerindeki 
sistemlerde ve makinalardaki 
uygulamalarda incelenir fakat oldukça 
önemli olan enerji üretim tesislerinde 
enerji verimliliği konusu pek işlenmez. 
Biz, bir kaynağın en verimli kullanmanın 
yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Enerji Komisyonu üyesi 
Muzaffer Başaran, konvansiyonel enerji 
üretim tesislerinde, Mehmet Akın ise 
yenilenebilir enerji üretim tesislerinde 
enerji verimliliği uygulamaları hakkında 
bilgiler verecektir. 



Sabah Güneşini Seven Gelsin!
Etkinliğimizin ikinci günü gayet yoğun 
bir seminer programıyla devam 
edecektir. Günün sabah oturumunda 
güneş enerjisi sistemleri üzerine bir 
panel gerçekleeşecektir. Panelin 
moderatörlüğünü GENSED(Güneş 
Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi 
Derneği) Genel Sekreteri Hakan Erkan 
yürütecektir. Panelin konuşmacılarının 
güneş enerjisi sektöründen fotovoltaik 
modül, inverter ve batarya 
üreticilerinden temsilciler olmasını 
planlıyoruz. Aynı gün öğleden sonra 
gerçekleşecek ilk oturumda binalarda 
enerji verimliliği konusu tartışılacaktır. 
Bu oturumda Makina Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi’nden aynı zamanda 
İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima 
İmalatçıları Derneği) üyesi Arslan 
Çağlayan Gürel bir seminer 
düzenleyecektir. Aynı başlıkta TS 825 ısı 
yalıtımı uygulamarı konusunda Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Enerji Komisyonu üyesi Hatice Nüket 
Akıncı bir seminer verecektir. 

İkinci günün son oturumunda akıllı 
şehirler başlıklı bir oturum 
düzenlenecektir. Bu oturum 
kapsamında FLO IT direktörü Mehmet 
Demir ve aydınlatmada enerji 
verimliliği uygulamaları konusunda 
Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları 
Derneği (AGID) Genel Sekreteri Zeynep 
Akkaya seminer düzenleyeceklerdir. 

Etkinliğimizin son gününde sabah 
oturumunda elektrik motorlarında 
enerji verimliliği tartışılacaktır. 
Oturumun konuşmacıları Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Enerji Komisyonu Üyesi Saim Peker ve 
sektör firmalarından mühendisler 
olacaktır. Son gün öğleden sonraki ilk 
oturumda enerji verimliği 
uygulamalarında endüstri 4.0 
oturumu düzenlenecektir. Oturumun 
konuşmacıları Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Enerji Komisyonu 
ve Endüstri 4.0 komisyonları 
üyelerinden oluşacaktır. 
Organizasyonun son oturumunda 

gerçekleşmiş tüm oturumların kısa 
özetleri değerlendirilecek ve bütüncül 
sonuçlar ve öneriler sunulacaktır. 
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Komisyonlardan Haberler
Enerji Verimliliği Haftası Etkinlerimiz Şişli’de Başlıyor!

Çalışıyorsan Kartvizitinle, 
Çalışmıyorsan CV İle Gel!
 
Etkinlik kimlere yönelik olacak?
Enerji verimliliği konusunda hiçbir 
fikri ve ilgisi olmayan kişilere 
enerji verimliliği bilincini 
anlatmak. Enerji verimliliği 
konusunda çalışan kişilere sektör 
trendlerini takip edebilecekleri ve 
farklı kurumları tanıma ve ilişki 
kurma olanağı verecek bir 
platform olacaktır. Çalışan 
katılımcıların yanlarında bol 
miktarda kartvizit getirmelerini 
tavsiye ediyoruz. Çalışmayan 
katılımcıların ise etkinlik 
kapsamında tanışacakları, ilişki 
kuracakları kurumlara sunmak 
üzere özgeşmişlerini güncel 
tutmalarını öneriyoruz.



Komisyonlardan Haberler
Enerji Verimliliği Haftası Etkinlerimiz Şişli’de Başlıyor!

Enerji Verimliliği Yaklaşımı Bir Fedakarlık Değil, Bir Sorumluluktur! 
 
Etkinliğin amacı nedir?
Enerji verimliliği konusunda toplumsal bilinci geliştirmek, günlük hayatımızda basit dokunuşlarla doğada bulunan 
kaynakları verimli kullanmanın yollarını tartışmaktır. Sahip olduğumuz sınırlı kaynakların bilinçsiz kullanılmasını ve  
doğanın tükenmesini engelleyici faaliyetlere teşvik etmek. Bireyin enerji verimliliği uygulamalarını bir fedakarlık bilinciyle 
değil bir sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmesini umuyoruz.
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Söyleyecek Sözümüz
  Değiştirecek Gücümüz Var!

K O M İ S Y O N L A R D A N  H A B E R L E R
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MMO İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu: Söyleyecek Sözümüz Değiştirecek Gücümüz Var!
Biz Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu olarak, bu ve benzeri olayları şiddetle kınıyoruz. Biz bu kafa yapısını iyi 
tanıyoruz; Yaşanan bu psikolojik ve fiziksek şiddet doğrudan arkadaşımızın kadın olması ve bu mesleği icra edemeyeceğine dair oluşturulan 
cinsiyetçi bakış açısından dolayıdır. Bizler, bir yandan kadın kimliğiyle hayata tutunmaya çalışırken, diğer yandan çalışma yaşamında “erkek işi” 
olarak nitelendirilen mühendislik mesleğini icra etmeye çalışıyoruz. Önyargılarla atıldığımız iş hayatında sürekli olarak yaptığımız işin sadece 
analitik zeka, teknik beceri ve bilgiye dayandığını, kas gücü gerektirmediğini kanıtlamak için 2 kat performans sergilemek durumunda 
kalıyoruz. Özellikle sahada, şantiyelerde ve imalathanelerde bir kadın mühendis olarak tercih edilmiyoruz.

Şunu tüm işverenler ve erk sahipleri iyi bilsin; biz kadın mühendisler kimseye bir şey kanıtlamak, ispat etmek zorunda değiliz. Erkek 
arkadaşlarımız gibi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup, gerekli donanım ve bilgiler çerçevesinde mesleğimizi icra etmeye 
çalışıyoruz.  Mesleklerin cinsiyetlere göre sınıflandırıldığı, kadınların daha çok ofiste masa başında çalıştırılmaya çalışıldığı böylesi bir zamanda; 
kadın arkadaşımızın seçmiş olduğu çalışma alanından dolayı ayrıca tebrik etmek istiyoruz. Bize dayatılan çalışma şartlarına karşı mücadele eden 
tüm kadınlar gibi kendisi bizlere umut vermiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi’nde görev yapmakta 
olan kadın mühendis arkadaşımız 20 
Aralık Perşembe günü İstanbul’un 
Kartal İlçesi’nde bir apartmanda işini 
yapmaya çalıştığı sırada bir asansör 
firmasının Faruk Kırmızıdal adlı 
çalışanın uyguladığı şiddete maruz 
kalmıştır. Odamız, konuyla ilgili tüm 
yazılı ve canlı basın kurumlarına bir 
açıklama metni göndermiş olup, tüm 
adli kurumlara konuyla ilgili suç 
duyurusunda bulunacağını 
açıklamıştır.

Basına ve Kamuoyuna;
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Asansör Teknik Görevlisi bir 
kadın arkadaşımız 20 Aralık Perşembe günü 
İstanbul’un Kartal İlçesi’nde bir apartmanda 
asansörün periyodik kontrollerini yaptığı 
sırada bir asansör firmasının Faruk Kırmızıdal 
adlı çalışanı tarafından şiddete uğramıştır. 
Kadın Mühendis çalışanımız asansörün 
periyodik kontrolünü yaptığı sırada asansör 
firmasının Faruk Kırmızıdal adlı çalışanı, 
asansörün uygunluk alamaması üzerine 
arkadaşımıza sözlü ve fiziksel olarak şiddet 
uygulamıştır. Biz Makina Mühendisleri Odası   

İstanbul Şubesi olarak, bu ve benzeri olayları 
şiddetle kınıyor; Faruk Kırmızıdal hakkında 
adli kurumlara gerekli suç duyurusunda 
bulunacağımızı ve ilgili Bakanlığa şikâyet 
edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Türkiye’de kadın mühendis olmanın 
zorluklarını maalesef hepimiz biliyoruz. 
‘’İşinin ehli değilsindir’’ bakışlarını özellikle 
sahada ve şantiyelerde olan kadın 
mühendisler fazlasıyla hissediyor ve yaşıyor. 
Bizler, yurttaşlarımızın can ve mal  
güvenliğini tehlikeye atan her türlü   
davranışın kamusal çıkarlar açısından 
karşısında olmaya devam edeceğiz. 
Kamuoyunda mühendislik mesleğinin     

yaygın olarak erkek mesleği olarak 
bilinmesine karşın Odamız bu alanda 
özellikle kadın meslektaşlarımızı 
görevlendirmek arzusu içerisindedir. 
Bilinmelidir ki, bu kişiler odamızın bu 
amacına engel olamayacaklardır. Kadınlar 
vardır ve var olmaya devam edeceklerdir. 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
olarak bu gibi kişi ve şahısların karşısında 
kadın meslektaşlarımızın her zaman yanında 
olmaya devam edeceğiz. Mesleğimizi icra 
ederken karşılaştığımız engellere ve kadın 
arkadaşlarımıza yapılan cinsiyetçi 
uygulamalara karşı ise kamusal denetimi 
savunmaya ve ayrımcı tavırlara karşı 
mücadelemizi sürdüreceğiz.
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Makina Öğrenimi Mühendisliği ve
    Uzmanlığı 2019’da En Hızlı Büyüyecek
  Yeni Meslekler Arasında Yer Alıyor!

G Ü N C E L

LinkedIn, işletmelerin en hızlı şekilde işe alım yaptığı pozisyonları, bu pozisyonlar için gerekli yetenekleri ve ortaya çıkan yeni 
pozisyonları listeledi. Yani, profesyonel iş ağı platformu, işletmelerin en hızlı şekilde işe alım yaptığı pozisyonları, bu pozisyonlar için 
gerekli yetenekleri ve geçtiğimiz beş yıl içinde ortaya çıkan yeni pozisyonları listeledi.

Analize göre ilk 5 şu şekilde:

Blok Zinciri Geliştiricisi
Gerekli yetenekler: Güvenilirlik, blok zinciri, Ethereum, kripto 
paralar, Node.js
Nerede çalışıyorlar: IBM, ConsenSys, Chainyard
Sektörler: Bilişim teknolojisi ve hizmetleri, bilgisayar yazılımı, 
internet
Talep gösteren şehirler: San Francisco, New York City,  Atlanta

Makine Öğrenimi Mühendisi
Gerekli yetenekler: Derin öğrenme, makine öğrenimi, 
TensorFlow, Apache Spark, doğal dil işleme
Nerede çalışıyorlar: Apple, Intel, Nvidia
Sektörler: Bilişim teknolojisi ve hizmetleri, bilg. yazılımı, internet
Talep gösteren şehirler: San Francisco, Denver, Austin

Uygulama Satış Yöneticisi
Gerekli yetenekler: Hizmet olarak yazılım (SaaS), bulut 
uygulamaları, insan sermayesi yönetimi, kurumsal kaynak 
planlama, çözüm satışı
Nerede çalışıyorlar: Oracle, AT&T, Avaya
Sektörler: Bilişim teknolojisi ve hizmetleri, bilg. yazılımı, internet
Talep gösteren şehirler: Boston, Austin, Minneapolis-St. Paul

Makine Öğrenimi Uzmanı
Gerekli yetenekler: Makine öğrenimi, derin öğrenme, TensorFlow, 
Python, yapay zeka
Nerede çalışıyorlar: Google, Amazon, Apple
Sektörler: Bilgisayar yazılımı, yüksek öğrenim, internet
Talep gösteren şehirler: San Francisco, New York City, Madison

Profesyonel Tıbbi Mümessil
Gerekli yetenekler: Tıbbi satış, satış etkinliği, ürün tanıtımı, tıbbi 
cihazlar, sindirim bilimi
Nerede çalışıyorlar: Exact Sciences, Taro Pharmaceuticals, Abbott
Sektörler: Biyoteknoloji, tıbbi ilaçlar, hastane ve sağlık
Talep gösteren şehirler: Şikago, San Francisco, Dallas/Fort Worth

Teknik işlerdeki artış çok da sürpriz olmasa da LinkedIn’in Baş 
Ekonomisti Guy Berger, en büyük yetenek açığının teknolojide 
olmadığını söylüyor. Berger; sesli iletişim, liderlik ve zaman 
yönetimi gibi yeteneklerin, en popüler işlerde aranan becerilerin 
neredeyse yarısını oluşturduğunu ifade ediyor.

*Bu rapor, LinkedIn’in 2014-2018 Ekonomik Grafik verileri ve 
LinkedIn Yetenek Öngörüleri verileri ile hazırlandı.
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Beynimizin Bir ‘Sil’ Tuşu Var
   ve Bunu Kullanabiliriz!

Ç E V İ R İ  M A K A L E

Yazan: Judah Pollack ve Olivia 
Fox Cabane
Çeviri: Basın-Yayın Birimi

Beynimizin boş alan yaratmak ve bu 
alanları yeni ve güçlü bağlantılarla 
doldurarak öğrenme kapasitemizi 
artırmak için kullandığı bir yol var. 
Üstelik bu yolu kullanabiliyoruz! Nasıl 
mı?

Nörobilimde kullanılan ve iki sinir 
hücresinin aynı anda tetiklenmesinin, 
aralarında güçlü bir bağlantı yarattığını 
ifade eden eski bir deyiş vardır: ‘Neurons 
that fire together wire together.’ Yani 
birlikte ateşlenen birbirine bağlanır. 
Bunun anlamı, beyninizdeki nöral 
devreyi ne kadar çok birlikte 
çalıştırırsanız o devrenin o kadar 
güçleneceğidir. Bu ise bizi bir başka eski 
deyişe götürür: Pratik yapmak 
mükemmelleştirir (practice makes 
perfect). Dolayısıyla ister piyano çalın, 
isterseniz yeni bir dil öğrenin; önemli 
olan pratik yaptığınız süredir.

Nöral bağlantıları çok daha güçlü 
kılmanın yollarını öğrenmek
Pratik yapmak, yıllar boyunca yeni şeyler 
öğrenmek için en iyi yol olarak görüldü. 
Evet, bu doğru ancak nöral bağlantıları 
güçlendirmek kadar eski olan 

bağlantıları da yıkmak gerekiyor. Buna 
‘sinaptik budama’ adı veriliyor. Peki eski 
bağlantılar nasıl yıkılıyor?

BEYNİMİZ TIPKI BİR BAHÇE GİBİ
Beynimizin, rengarenk çiçekler, 
meyveler ve sebzelerden olmasa da 
sürekli büyüyen sinaptik bağlantılar ve 
nöronlardan oluşan bir bahçe olduğunu 
düşünün. Bu bağlantılarsa dopamin, 
seratonin (halk arasında mutluluk 
hormonları olarak bilinir) ve benzeri 
nöro-transmitterlerin (kimyasal taşıyıcı) 
hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

Sinir sistemindeki aksaklıkları 
düzenleyen ve beyindeki ‘atıkları’ 
temizleyen glial hücreler ise beynimizin 
bahçıvanları olsun. Bu hücrelerin  

bazıları nöronlar arasındaki iletişimi 
–sinyalleri- hızlandırmak için 
çalışırlarken diğerleri çöpleri boşaltır, 
tohum eker ve ölü yaprakları toplarlar. 
Ağaçları ve büyük otları budayıp 
temizleyen bahçıvanlara ise ‘mikrogliyal 
hücreler’ adı verilir. Peki bu hücreler 
hangi dalları budayacaklarını nasıl 
biliyorlar?

Araştırmacılar bu gizemin üzerindeki 
perdeyi aralamaya başladılar ancak 
bildikleri şey şu ki az kullanılan sinirsel 
bağlantılar “C1q” isimli bir protein 
tarafından işaretleniyor. Budamadan 
sorumlu bahçıvanımız olan “mikroglial” 
hücrelerse bu işareti gördükleri zaman, 
o proteinle birleşip, sinirsel bağlantıyı 
yok ediyor.



10-15 
dakikalık bir 

şekerleme bile, mikroglial 
bahçıvanlarımızın beynimizde 

küçük bir operasyon 
yapmasını ve daha rahat 

düşünmemizi 
sağlar.

*Bu yazı Fast-Company’e ait olan 
www.fastcompany.com web sitesinden 
çevrilmiştir.

ÇEVİRİ MAKALE
Beynimizin Bir ‘Sil’ Tuşu Var ve Bunu Kullanabiliriz!
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UYKU ÖNEMLİ
Daha önce hiç beyninizin tıka basa 
dolduğunu hissettiniz mi? Yeni bir işe 
giriştiğinizde ya da bir projeye 
derinlemesine odaklandığınızda? Yoksa 
yeterince uyumuyor musunuz? Hem 
yeterince uyumayıp hem de beyninize 
yeni bilgiler depoluyorsunuz. Bu 
durumda beyniniz gerçekten dolup 
taşmış olabilir!

Yeni bir şey öğrendiğinizde beynimiz 
yeni bağlantılar kurmaya başlar; fakat bu 
bağlantılar pek efektif değildir, daha çok 
bir ön yazıya (taslak) benzer. Beynimizin 
bu bağlantıları temizleyerek güçlü ve 
istikrarlı bağlantılar kurmaya ihtiyacı 
vardır ve bunu biz uyurken yapar!

Beynimiz uyku durumundayken 
kendisini temizler ve beyin hücreleriniz 
%60 oranında küçülür. Bu sayede gliya 
hücreleri gereksiz sinirsel bağlantıları 

ortadan kaldırır. Güzel bir gece 
uykusundan sonra kalktığınızda hızlı ve 
berrak bir şekilde düşünebiliyor 
olmamızın sebebi budur.

Uykusuz bir beyinle düşünmek bu 
nedenle oldukça zor ve yıpratıcıdır.
Gün ortasında yaptığımız şekerlemelerin 
düşünsel yetimize iyi gelme sebebi de 
aynıdır. 10-15 dakikalık bir şekerleme 
bile, mikroglial bahçıvanlarımızın 
beynimizde küçük bir operasyon 
yapmasını ve daha rahat düşünmemizi 
sağlar –Hard disk kapasitesi dolmuş 
bilgisayarınızdaki programları kapatıp 
tekrar çalıştırmak gibi–

Aslına bakarsanız, beyninizde neyin 
silineceğine ilişkin kontrolün sizde 
olduğunu görebilirsiniz. Az kullanılan 
bağlantılar ‘gereksiz’ klasörüne atıldıktan  

sonra geri dönüşüme yollanır; ‘sık 
kullanılanlara’ ekledikleriniz ise suya ve 
oksijene doyurularak beslenir. Dolayısıyla 
ne düşündüğünüze dikkat etmeniz 
yerinde olacaktır.

Eğer Game of Thrones’un son sezonuna 
dair tahmin ve teorilerle fazla zaman 
geçirirseniz ve yapmanız gereken işlere 
odaklanmazsanız, bilin bakalım hangi 
sinirsel bağlantılarınız bahçıvanlarınız 
tarafından budanır? Bu nedenle neyi ne 
kadar düşündüğümüzü, neyi ne kadar 
önemsediğimizi doğru seçmemiz ve 
önümüze koyduğumuz hedefler 
doğrultusunda düşünerek hareket 
etmemiz gerekiyor. Sonrasını ise 
bahçıvanlarımıza bırakabilir ve yararlı 
bağlantılarımızı güçlendirmelerini 
bekleyebiliriz. 
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Aralık Ayının Öne Çıkan
   Bilimsel Gelişmeleri

Bilim insanları, bir yandan hayatımızı kolaylaştıracak yeniliklere imza atarken diğer yandan yeni buluşlarla mevcut 
sorunlarımızı çözüyorlar. Bu yazımızda, Aralık ayında öne çıkan bilimsel gelişme ve araştırmaları sizler için derledik.

Yaşlanma Süreci Önlenebilir Mi?
Yaşlanma, hücrelerdeki hasarın onarımdan daha hızlı 

geliştiğinde meydana gelen süreçtir. Bu süreci yavaşlatmak 
isteyen bilim insanları, 3D yazıcılarda kişiye özel organ 

üretilmesi, vücudumuzdaki pek çok işlevi yerine getiren 
‘mikrobiyom’ların yenileriyle takviyesi ve yaşlı hücrelerin 

gençleştirilmesi gibi teknikler sayesinde doğal yaşam 
döngümüzün 135 yıla kadar uzatılabileceğine inanıyorlar. Bu 
ise 1981 doğumlu birisinin 2116’ya kadar yaşaması demek. 

Elbette o zamana kadar çok daha farklı teknikler geliştirilecektir.

D Ü N Y A D A N  B İ L İ M S E L  G E L İ Ş M E L E R

İnsan Beyninde Yeni Keşfedilen Kısım Bizi Eşsiz Kılabilir
Dünyaca ünlü beyin haritacısı Prof. Paxinos ve ekibi, nörobilim 

araştırmalarının sonucunda, beyinde Endorestiform Nucleus 
adını verdikleri yeni bir kısım ortaya çıkardı. Beynin bu kısmı 

duyusal ve motor bilgiyi birleştirerek denge ile postürü sağlıyor 
ve motor kontrole ince ayar yapıyor. Prof. Paxinos, bu bölümün 

Parkinson gibi motor nöron hastalıkların tedavisinde rol 
oynayabileceğini ifade ediyor. Üstelik bu bölümün rhesus 

maymunları ve çalıştığımız diğer hayvanlarda bulunmayan, 
insana özgü bir bölüm olduğu düşünülüyor.

Çin, Ay’ın Karanlık Yüzüne Gitmeye Hazırlanıyor
Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA), Ay’ın karanlık yüzünden örnek 
toplayıp geri getirecek olan uzay aracını, 2019 yılında fırlatmayı 
planladıklarını açıkladı. Amaç keşfedilmemiş yerlerden 
getirilecek örneklerle güneş sistemiyle ilgili yeni bilgiler 
edinmek. Ay görevi için fırlatılacak olan Chang’e-4 yerleştirilen 3 
kameranın odak noktası, 186 kilometre genişliğindeki Von 
Kármán krateri olacak. Chang’e-4 ayrıca, olası yaşam koşullarıyla 
ilgili gözlem yapmak için böcek yumurtaları ve tohumla dolu bir 
konteynırı da yanında götürecek.
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Ocak Ayı Film, Kitap
     ve Tiyatro Oyunu Önerileri

K Ü L T Ü R - S A N A T

FİLM: Don Kişot'u Öldüren Adam
Oscar ve Altın Küre adayı efsanevi yönetmen Terry Gilliam’ın 20 yılı aşkın süredir çekmeye çalıştığı 

gönül projesi Don Kişot’u Öldüren Adam, Miguel de Cervantes’in “tarihteki ilk modern roman” 
kabul edilen ünlü eserinden ilham alıyor. Filmde Toby (Adam Driver) kendini beğenmiş bir 
reklam yönetmeni, Javier (Jonathan Pryce) ise bir ayakkabı tamircisidir. İkili, yıllar sonra La 

Mancha’nın otantik atmosferinde yeniden karşılaşır. Yaşlı Javier, kendisinin Don Kişot ve Toby’nin 
de Sancho Panza olduğunu sanmaktadır. Bir dizi talihsizlik sonucu acımasız bir Rus mafya lideri, 
baş belası bir yapımcı ve eski aşkların da karıştığı; gerçekle hayalin, geçmişle bugünün birleştiği 

çağdaş bir Don Kişot hikayesinin ortasına düşerler. 

İzleyiciyi Gilliam’ın büyülü evreninde harikulade bir yolculuğa çıkaran filmin başrollerinde Adam 
Driver ve Jonathan Pryce’a aralarında Olga Kurylenko, Stellan Skarsgård ve Rossy de Palma’nın da 

olduğu dev bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

KİTAP: Kendi Işığında Yanan Adam
Susuz Yaz ve Sevmek Zamanı gibi iki kült filmin yaratıcısı olan, sinema tarihimizin en üretken ve 
özgün yönetmenlerinden Metin Erksan hakkında bir küçük kitap…

Ercan Kesal, usta yönetmenin hayatının son demlerine eşlik edişini, onunla arkadaşlıklarını, 
yaptıkları sohbetleri anlatıyor. Sadece sinema değil, insan halleri, memleket, İstanbul, her şey 
hakkındaki sohbetleri… Meslektaşlarına ve “sektöre” kızgın, zaten “huysuzluğuyla” maruf ama 
aklıyla, enerjisiyle hemfikir olmayanlara bile ilham ve can veren bir adam. Kesal, Erksan’ı adeta bir 
roman kahramanı gibi tasvir ediyor. Kitabın sonunda Erksan’la yapılmış son mülakat yer alıyor - 
Sevmek Zamanı üzerine.

TİYATRO: Halktan Biri 
Amerikalı yazar Sam Bobrick’in kaleme aldığı, çevirmenliğini Ekin Tuncay Turan’ın, yönetmenliğini 

ise Bahtiyar Engin’in yaptığı, Levent Ülgen ve Galip Erdal’ın Usta Oyunculuklarıyla TRAVİS PİNE 
‘Halktan Biri’ politik-komedi oyunu ile seyircileri karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Uzun zamandır sahnelerimizde pek rastlayamadığımız politik – komedi türünün en güzel 
örneklerinden biri olan bu eser, Amerika Birleşik Devletleri Başkanları ve onların uzantılarının, pek 
zekice olmayan ve son derece keyfi uygulamalarının, Amerika ve dünya üzerinde insanlığa verdiği 

ağır hasarları sert bir dille ele alıyor.



2019’da Temsilcilik Yürütme
Kurullarımız ile İstanbul’un
Her Yanındayız!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 2019’da,
33. Dönem Yürütme Kurulu Üyelerimizle İstanbul’un dört bir yanında
üyelerimizle buluşmaya devam edeceğiz.

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 

Asıl Üyeler Yedek Üyeler
Sultan Arslan Melike Kılınç
Erkan Sarıoğlu Muharrem Özdemir
Hasan Basri Ercan İbrahim Hakkı Seven
Yusuf Çetinkaya Abidin Yıldırım
Hakkı Erçetin  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 Bilal Erdoğan

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
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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O D A ’ D A N  H A B E R L E R

Ocak 2019 Etkinlik Takvimi

 Asansör Mühendis Yetkilendirme 

 LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 

Doğalgaz İç Tesisat Müh. Yet. (Hafta Sonu Eğitimi) 

Enerji Kimlik Belg. Uzm. (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi 

Enerji Kimlik Belg. Uzm. (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi 

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi 

Şantiye Şefliği  

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi 

Dişli Çark Hesaplamaları (ISO 6336 / DIN 3990)  

ANSYS Workbench - İleri Seviye  

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Seminer

Bilg. Kursu

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

11 Ocak

11 Ocak

12 Ocak

18 Ocak

18 Ocak

24 Ocak

25 Ocak

31 Ocak

12 Ocak

12 Ocak

Solidworks İleri Seviye 

Uygulamalı Mekanik Tesisat Proje Tasarım Eğitimi - Modül 1

Gasline3D Kullanımı ve Uygulama Örnekleri 

 Uygulamalı Mekanik Tesisat Proje Tasarım Eğitimi - Modül 2 

Avrupa Yakası Genel Üye Toplantısı ve Yılbaşı Kokteyli 

Anadolu Yakası Genel Üye Toplantısı ve Yılbaşı Kokteyli 

Enerji Verimliliği Haftası

Yangın Yağmurlama Sistemleri 

Speaking Club 

Bilg. Kursu

Uyg. Eğitim

Uyg. Eğitim

Uyg. Eğitim

Sosyal Etk.

Sosyal Etk.

Sempozyum

Atölye

Atölye

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

Perpa Ticaret Merkezi

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Beylikdüzü İlçe Temsilciliği

12 Ocak

11 Ocak

12 Ocak

18 Ocak

5 Ocak

12 Ocak

10 Ocak

10 Ocak

1 Ocak

Eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgiye egitim.mmoistanbul.org.tr web sitesi üzerinden ya da Makina Mobil 
uygulamamızdaki Eğitim Modülü üzerinden ulaşabilirsiniz. Makina Mobil uygulamanız yoksa, yandaki 
karekodu cep telefonunuza okutarak mobil uygulamamızı indirebilirsiniz.



TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA
HUZUR, SAĞLIK VE BARIŞ

DOLU BİR YIL DİLİYORUZ!

2019


