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Mesleğimize, Ülkemize ve Halkımıza Sahip 
Çıkan Tüm Üyelerimize Teşekkür Ediyorum

Yeni Bir Döneme Başlarken
Hepinize Merhaba

08 Şubat 2020 Cumartesi günü 
yapılan 34. Dönem Genel Kurulu-
muzun ardından, 09 Şubat 2020 
Pazar günü gerçekleştirdiğimiz 
MMO İstanbul Şube 34. Dönem 
Seçimlerini, olumsuz hava ko-
şullarına rağmen başarıyla ger-
çekleştirdik ve Şube tarihimizde 
ilk defa tek liste olarak girdiğimiz 
seçimleri 2.519 üyemizin katılımı 
ve desteği ile tamamladık.

Bu süreçte yanımızda olan, se-
çim günü gelerek mesleğine, 
meslek odasına, ülkesine ve gele-
ceğine sahip çıkan tüm üyelerimi-
ze içtenlikle teşekkür ediyorum. 
65 yıllık bu örgütlü güce önü-
müzdeki 2 yıl boyunca başkanlık 
yapacak olmak benim için büyük 
bir onurdur. Beni bu göreve layık 
gören Şube eski başkanımız Bat-
tal Kılıç’a, Danışma Kurulumuza 
ve Şube Yönetim Kurulumuza da 
teşekkürlerimi sunmak isterim.

Sevgili Meslektaşlarım,
Okumuş insan halkın yanında-

dır şiarıyla ülkemize ve halkımıza 
olan sorumluluğumuzun farkın-
dayız ve görev süremiz boyunca 
da unutmayacağız. Ülkemizin ve 
dünyamızın geleceğini nitelikli, 
yurtsever ve kararlı mühendisle-
rin değiştireceğini biliyoruz. Bu 
nedenle Yönetim Kurulumuzun 
ilk işi temsilcilik ve komisyon fa-
aliyetlerini ivedi bir şekilde başlat-
mak olacak.

2020-2022 Çalışma Dönemi-
mizde 5 temel hedef için yürüye-
ceğiz. Bu hedefleri;

1. Üyelerin yönetimin bileşeni 
haline getirilmesi

2. Üyelerin Oda ve meslektaşla-
rıyla kurduğu ilişkinin geliştirilmesi

3. Mesleki gelişimde etkin rol ve 
meslektaş niteliğinin artırılması

4. Meslektaş dayanışması ile üc-

retli çalışan ve işsiz üyelerle daya-
nışma, mühendis asgari ücreti için 
mücadele

5. Sanayileşme ve kent müca-
delesinde etkin rol olarak belirle-
dik.

Peki bu hedefler için neler ya-
pacağız? Öncelikle, dijital olanak-
larımızı üyelerimizin katılımı için 
önemli bir araç olarak kullanmak 
adına, her hafta başında toplantı 
notlarımızı dijital platformlardan 
yayınlayacak, üyelerimizin bizlere 
her kanaldan ulaşmalarını ve karar 
süreçlerine etkin katılımını sağla-
mış olacağız.

Odamızın ve Şubemizin en 
önemli gündem maddelerinden 
birisi olan Mühendis Asgari Ücreti 
için verdiğimiz hukuki mücade-
lenin yanı sıra, Mühendis Emeği 
Çalışmaları ve Araştırmaları Mer-
kezi’ni hayata geçirecek ve mü-
hendis emeğinin hak ettiği ücret 
düzeyine ulaşması için çok daha 
etkili bir mücadele yürüteceğiz.

Kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek kuruluşu olarak, kamu 
kaynaklarının rant uğruna har-
canmasına, çevre katliamına ve 
emek sömürüsüne müsaade et-
meyeceğiz. 34. Dönem Genel 
Kurulumuzda da ifade ettiğimiz 
üzere İstanbul şehri ve yurttaşlar 
için “Kanal” diye bir seçenek yok-
tur, mücadelemiz Ya İstanbul Ya 
İstanbul ekseninde olacak. Bunun 
yanı sıra her yıl işçi sağlığı ve iş 
güvenliğine yönelik, kadın cina-
yetlerine yönelik, Türkiye sanayi 
ve ekonomisine yönelik olarak 
yaptığımız çalışmaları sürdürerek 
yurttaşları ve meslektaşlarımızı 
bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Meslektaşlarımızın mesleki ge-
lişimi en önemli gündem mad-
demiz. Şubemiz bünyesinde 
verdiğimiz tüm eğitimleri, teknik 
altyapımızı, teknolojimizi ve alan-

İbrahim M. Tataroğlu
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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larımızı geliştirerek, meslektaşla-
rımızın yararına ve kâr amacı güt-
meden vermeye devam edeceğiz. 
Meslektaşlarımızın nitelikli eğitim 
ihtiyacını, öz kaynaklarımız ve bil-
gi birikimimizle çözeceğiz. Ayrıca 
Odamızın ve ülkemizin aydınlık 
geleceği olan öğrenci üyelerimize 
dönük olarak yaptığımız örgüt-
lenme, sosyal etkinlik, seminer ve 
panel faaliyetlerimizi sürdürecek 
ve öğrenci üyelerimiz için yürüt-
tüğümüz faaliyetleri de geliştir-
meye devam edeceğiz.

Sözlerimi bitirmeden önce, adı 
Roma savaş tanrısı Martius'tan 
gelen ve yüzyıllarca savaş zama-
nını ve festivallerin başlangıcı-
nı haber etmiş olan mart ayının, 
başta kadınlarımız ve emekçiler 
olmak üzere tüm halkımıza barı-
şın, özgürlüğün ve insan hakları-
nın habercisi olmasını diliyorum. 
Bu vesileyle tüm kadınlarımızın ve 
kadın meslektaşlarımızın 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor; 
adalet, kalkınma ve demokrasinin 
gelişiminde kadınlarımızın ilerici 
bir rol oynadığına olan inancımla 
hepinizi selamlıyorum.



Protokol ile İETT faaliyet alanların-
da yürütülen bakım ve onarım faa-
liyetlerinin ilgili teknik şartnamelere 
uygun yapılıp yapılmadığı Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Motorlu Araçlar Komisyonu tarafın-
dan denetlenmeye başlanacak.
Bu denetim çalışmasıyla birlikte;
1. Araç arızalarından kaynaklanan 
sefer zayilerini azaltmak, yolcu gü-
venliğini sağlamak, hizmet kalitesini 
yükseltmek ve müşteri memnuni-
yetini artırmak,
2. Garajlarda araç bakım ve ona-
rım faaliyetlerinin, ilgili teknik şart-

namelere, kalite standartlarına ve 
idarenin belirlediği ölçütlere göre 
objektif bir denetim ile yapılmasını 
sağlamak,
3. Bakım ve onarım faaliyeti göste-
ren yüklenicilerin performansını iz-
lemek ve raporlanmasını sağlamak,
4. İyileştirmeye açık yönlerin tespit 
edilmesini sağlayarak gerekli aksi-
yonları almak amaçlanıyor.
Protokol, Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube YK Başkanı İb-
rahim M. Tataroğlu ve İETT Genel 
Müdürü Hamdi Alper Kolukısa tara-
fından imzalandı.
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İETT ile "Garaj Bakım ve Onarım 
Faaliyetlerinin Denetimi 
Protokolünü" İmzaladık

12 Şubat 2020 tarihinde, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü (İETT) ile “Garaj Bakım ve Onarım Faaliyetlerinin 

Denetimi" protokolünü imzaladık.



8 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantının 
konusu, plastik sektörüne üreten ve eğiten makina 
mühendislerinin 
kazandırılması ve 
bu konuya ilişkin 
teorik ve uygu-
lamalı eğitimle-
rin düzenlenmesi 
oldu. ArelPOTKAM 
teorik ve uygula-
malı eğitimleri ile 
destek olabilece-
ğini paylaştı.
Plastik malzeme-
ler ve işleme tek-
nolojileri ile ilgili 
verilebilecek olan eğitimlerden bazıları: Plastik 
malzemeler temel eğitimi, polimerde yapı-özellik 
ilişkileri, polimer reolojisi, plastik malzeme seçi-
mi ve güvenliği, plastiklerde kullanılan genel katkı 
maddeleri, polimerlerde ısıl ve  mekanik test yön-
temleri, kompounding teknolojisi, polimer kom-
pozitler, termoplastik elastomerler, plastiklerde 

parça ve kalıp tasarımı, temel plastik işleme yön-
temleri, uygulamalı polimerlerde yapısal ve termal 

karakterizasyon ve 
uygulamalı poli-
mer teknolojileri 
eğitimi.
Yine Kompozit 
Sanayicileri Der-
neğinin üyesi 
ArelPOTKAM ile 
birlikte 14.01.2020 
tarihinde, İstanbul 
Teknopark/Pen-
dik’te düzenlenen 
“İleri Mühendis-
lik Malzemeleri, 

Polimerik Kompozitler, Üretim Yöntemleri, Kar-
şılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri” konulu, 
Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Barış Pakiş ve ArePOTKAM müdürü Dr. 
Yeşim Müge Şahin’in yönettiği iki oturumlu çalış-
taya dernek üyeleri ve akademisyenler ile birlikte 
katıldık.

ArelPOTKAM ve İstanbul Teknopark 
Polimerik Kompozitler Toplantıları
MMO İstanbul Şubesi Plastik Malzemeler ve İşleme Teknolojileri (PIT) Komisyonumuz ve 

Şube Müdür Yardımcımız Özgür Aksu ile birlikte Arel Üniversitesi, Tepekent Kemal Gözükara 
Yerleşkesi, ArelPOTKAM (Polimer Teknolojiler ve Kompozit, Uygulama ve Araştırma Merkezi) 

Müdürü Dr. Yeşim Müge Şahin ve çalışanlarının katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. 

ArelPOTKAM-Kompozit Sanayicileri Çalıştayı- İstanbul Teknopark/Pendik
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MMO Şube Genel Kurulları Tarihinde
İlk Kez Tek Liste Olarak Yer Aldık

32. ve 33. Dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Battal Kılıç, MMO 
Şube Genel Kurulları tarihinde ilk kez sadece Demokrat Makina Mühendisle-
rinin yer aldığı bir seçim gerçekleştiğini ifade ederek, " Seçimlerimizin yoğun 
bir katılımla gerçekleşmesini sağlayan üyelerimize ve seçim sürecinde emek 
veren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepinizin eline, yüreğine sağlık. 
Sizler sayesinde barış kazandı, demokrasi kazandı, özgürlük kazandı. Şimdi, 
4 yıl boyunca arkadaşlarımızla birlikte onurla ve gururla yerine getirdiğim 
başkanlık görevini, bugüne dek İstanbul Şubemizde göreve gelmiş en genç 
başkan olan İbrahim Tataroğlu'na gönül rahatlığıyla bırakıyorum. Eminim 
ki meslektaşlarımız, halkımız ve ülkemiz için çalışmaya, kaldığımız yerden 
devam edecektir." diye konuştu.

MART 2020
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Şubemiz 34. Dönem 
Genel Kurul ve Seçimleri 

Gerçekleştirildi 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi’nin 34. 

Dönem Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri 08- 09 Şubat 2020 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. 09 Şubat Pazar günü Karaköy’deki TMMOB Mimarlar 

Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilen seçimlerde 
İbrahim M. Tataroğlu başkanlığında tek liste olarak seçime katılan 

Demokrat Makina Mühendisleri yeniden yönetime seçildiler.

Toplam 2.519 mühendisin oy kullandığı seçimlerde
Demokrat Makina Mühendisleri MAVİ LİSTE, resmi olmayan 
sonuçlara göre 2.486 geçerli oy ile yeniden yönetime seçildi.
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50 Yıllık Demokrat Geleneğin Devamıyız
32. ve 33. Dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Battal 

Kılıç'ın ardından bayrağı devralan ve 34. Dönem'de Yönetim Kurulu 
Başkanı seçilen İbrahim M. Tataroğlu, şunları söyledi: "Siz değerli 
üyelerimizden aldığımız güçle, her türlü baskı ve şiddet ortamında 
mesleğimizi ve ülkemizi savunmaya devam ettik. Mevcut siyasal 
anlayışın tüm baskılarına rağmen yılmayarak örgütlülüğümüzü 
daha da güçlendirmeyi başardık. Geçtiğimiz dört yıllık süre içerisin-
de bizlere liderlik eden Sayın Battal Kılıç'a teşekkür ediyorum. Artık 
biz, yeni yönetim kurulumuzla meslektaşlarımız, ülkemiz ve halkı-
mız için enerjimizin sonuna kadar çalışmaya ve üzerimize düşen 
tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."

2020-2022 Çalışma Döneminde
5 Temel Hedef İçin Yürüyeceğiz

MMO Şube Genel Kurulları tarihinde ilk kez sadece Demokrat 
Makina Mühendislerinin yer aldığı bir seçim olmasına rağmen 
yüksek katılımla seçimleri kazanan Mavi Liste adayları, 2020-2022 
çalışma döneminde Şube Yönetim Kurulu ile birlikte 5 temel hedef 

için yürüyeceklerini belirttiler:
1. Üyelerin yönetimin bileşeni haline getirilmesi ve karar 
süreçlerine etkin katılım sağlanması

2.  Üyelerin Oda ve meslektaşlarıyla kurduğu ilişkinin 
geliştirilmesi

3. Mesleki gelişimde etkin rol ve meslektaş niteliğinin 
artırılması

4.  Meslektaş dayanışması ile ücretli çalışan ve işsiz 
üyelerle dayanışma, mühendis asgari ücreti için 
mücadele

5. Sanayileşme ve kent mücadelesinde etkin rol
Meslektaş sorunlarının ülke sorunlarından ayrı 

görülemeyeceğini belirten Demokrat 
Makina Mühendisleri, yeni dö-

nemde meslektaş hakları, ülke 
demokrasisi ve kamu yararı 

için mücadele etmeye de-
vam edeceklerini ifade ettiler.

Asıl Yönetim Kurulu
1- İbrahim M. Tataroğlu
2- Ali Haydar Karaçam
3- C. Ahmet Akçakaya
4- Aydan Adanır
5- Seyfettin Avcı
6- Elif Soyvural
7- Tuncay Korkmaz

Yedek Yönetim Kurulu
1- Ezgi Kılıç
2- Uğur Ayken
3- Bülent Öntaş
4- İbrahim Zafer
5- Özgür Selçuk
6- Şeref Parlak
7- Yunus Küçükkelepçe

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi 34. Dönem Yönetim Kurulu



1987 yılında Ordu’da doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina 
Mühendisliği bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Öğrenci Üye 
Komisyonu’nda aktif görevler aldı. 2013-2015 yılları arasında MMO 
İstanbul Şube Üye İlişkileri Birim Sorumlusu, 2015-2016 Şişli İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında ise 
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreterliği görevlerinde 
bulundu. Dijital dönüşüm sektöründe çalışmaktadır.

1986 yılında Ankara’da doğdu. 2008 yılında Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 
ve 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Isı-Proses Anabilim 
Dalı Yüksek Lisans Programından mezun oldu. Öğrenci 
Üye Komisyonu, Kadın Komisyonu, 31 ve 32. Dönem 
Beylikdüzü İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığı 
ve 33. Dönem Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerinde 
bulundu. Endüstriyel soğutma alanında çalışmaktadır.

1966 yılında Malatya’da doğdu. 1988 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2001-
2002 yılları arasında Lasalle University / University of Maine / 
Private Marmara Contemporary Sciences Foundation Educational 
Institutions kurumlarının düzenlediği Pre-MBA programını tamamladı. 
Oda tarafından yayınlanan Hidrolik ve Pnömatik kitapları 
Yazım Komisyonu Üyeliği, Hidrolik-Pnömatik (HPKON) 7 ve 8. 
Kongreleri’nin Yürütme Kurulu Üyeliği, 29. Dönem Ümraniye İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeliği, 30. Dönem Ümraniye İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığı, 45 ve 46. Dönem Oda 
Onur Kurulu Üyeliği, 33. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği 
görevlerinde bulundu. 25 yıldır sivil toplum örgütlerinde gönüllü 
görev yapmakta ve Hidrolik pnömatik sektöründe çalışmaktadır. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

1953 Isparta’da doğdu. 1976 yılında ODTÜ Makina 
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında 
ODTÜ-DER ve ODTÜ-ÖTK yönetim kurullarında görev aldı. 
Türkiye Elektrik Kurumu Santrallar Dairesinde makina 
mühendisi olarak ve Çalışma Bakanlığı’na iş güvenliği 
müfettiş yardımcısı olarak çalıştı. 1978-1979 yıllarında bir 
dönem MMO yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1985 yılında 
ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde mastır çalışmasını 
bitirerek yüksek mühendis oldu. MMO İstanbul Şubesi 
tarafından yayınlanan Otomatik Kontrol Tesisatı kitabı 
ve Bina Otomasyon Sistemleri kitabı komisyonlarında görev 
almış ve kitabın editörlüğünü yapmıştır. 1987 yılından beri bina 
otomasyon sistemleri konusunda çalışmaktadır.

1982 yılında İstanbul’da doğdu. Makina mühendisliği lisans ve 
yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 2005 ve 
2009 yıllarında tamamladı. Bakırköy İlçe Temsilciliği 28 ve 29. 
Dönem Yürütme Kurulu Üyeliği, 30, 31 ve 32. Dönem Şube 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve 33. Dönem Yönetim Kurulu Sayman 
Üyeliği görevlerinde bulundu. Oda’nın çeşitli komisyonlarında 
görev aldı. Proje yönetimi ve mekanik tesisat proje alanında 
faaliyet gösteren bir firmada çalışmaktadır.

1974 yılında Sivas’ta doğdu. 25 yıla yakın bir süredir 
farklı sektörlerde çeşitli iş alanlarında görevler ve 
sorumluklar üstlendi. Kimya sektöründe üretim yapan bir 
firmada üst düzey yöneticidir. Bir üniversitede iş sağlığı 
ve güvenliği alanında öğretim görevlisi kadrosunda yarı 
zamanlı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, 2000 yılından beri 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın çeşitli kurul ve 
komisyonlarda görev almıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

1960 yılında Hatay’da doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 31 
yıl doğal gaz ve tesisat sektöründe serbest çalıştı. 28 ve 29. 
Dönem Bakırköy İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığı, 30 
ve 31. Dönem MMO Denetleme Kuruluğu Üyeliği, 33. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu Üyeliği ve iki dönem Doğal Gaz Tesisat 
Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğal gaz ve tesisat 
sektöründe danışmanlık yapmaktadır. Biri kız, iki çocuk babasıdır.

1976’ta Gaziantep’te doğdu. 2002 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 30. Dönem Ümraniye İlçe Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Üyeliği ile 31, 32 ve 33. Dönem Ümraniye İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren 
bir firmanın sahibidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1967 yılında Giresun’da doğdu. 1990 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 30 ve 31. Dönemlerde Oda’nın çeşitli komisyonlarda 
görev adlı. 31. Dönem Ümraniye İlçe Temsilciliği Saymanlığı, 
32. Dönem Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği ve 33. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 
2008 yılına kadar kendi iş yerinde mühendislik hizmetlerini 
sürdürdü. 2008 yılından beri özel bir firmada proje şefi 
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

1958 yılında İstanbul’da doğdu. 1982 yılında Trakya 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 30, 31 ve 32. Dönem Kadıköy İlçe Temsilciliği 
Yürütme Kurulu üyelikleri ile 33. Dönem Kadıköy İlçe 
Temsilciliği YK. Sekreterliği görevlerinde bulundu ve 
ayrıca MMO’nun çeşitli komisyonlarında görev aldı. 
Mekanik tesisat, mühendislik, taahhüt ve müşavirlik 
hizmetlerinde çalışmıştır. Halen yapı denetim alanında 
çalışmaktadır. Enerji yöneticiliği, mekanik proje ve yapı 
denetçisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı belge sahibidir. Köy 
Enstitüleri Araştırma Geliştirme Derneği (KAVEG) Danışma ve 
Yönetim Kurulu Üyeliği ile çeşitli dönemlerde Şile Derneği’nin 
(ŞADER) yöneticiliğini yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1980 yılında Diyarbakır’da doğdu. 2006 yılında Gazi Üniversitesi 
Kimya Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 
fakülte birincisi olarak mezun oldu. 31 ve 32. Dönem Ümraniye 
İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeliği ve 33. Dönem Basın, Yayın 
ve İletişim Birimi’nden sorumlu MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Endüstri- İşletme 
Mühendisleri Meslek Dalı Komisyonu, Enerji Komisyonu ve Sosyal 
ve Kültürel Etkinlikler Komisyonlarında yer aldı. Sağlık sektöründe 
çalışma olup kalite ve ruhsatlandırma faaliyetleri yürütmektedir. 
Bir Dilek Tut Derneği’nin aktif üyesidir.

1981 yılında İstanbul’da doğdu. 2004 yılında Kocaeli 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 29. Dönem MMO Kartal İlçe Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Yedek Üyeliği, 30. Dönem MMO Kartal İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Saymanlığı, 31. Dönem 
MMO Kartal İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekreterliği 
ve 32 ve 33. Dönem MMO Kartal İlçe Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Başkanlığı görevlerinde yer almıştır. Otomotiv 
sektöründe planlama ve lojistik alanında çalışmaktadır.

1961 yılında İstanbul’da doğdu. 1983 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Fakültesi’nden ve 1984 
yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nden 
mezun oldu. 1992-1995 yıllarında Bakırköy İlçe Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Üyeliği, 2013-2017 yıllarında Beylikdüzü İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeliği ve 33. Dönem Şube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyeliği görevlerinde bulundu. Uzun yıllar özel 
firmalarda mühendislik hizmeti yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1991 yılında Adıyaman’da doğdu. 2016 yılında İstanbul 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Öğrencilik yıllarında MMO İstanbul Şube Öğrenci 
Üye Komisyonu’nda aktif görevlerde yer aldı. 2016 – 
2018 yılları arasında MMO İstanbul Şube Üye İlişkileri 
Birimi’nde teknik görevli pozisyonunda yer aldı ve Yapı 
Denetim Komisyonu’nda raportör olarak görev yaptı. Şu 
an asansör üreticisi bir firmada çalışmaktadır.

İbrahim M. Tataroğlu / Makina Mühendisi Ezgi Kılıç / Makina Yüksek Mühendisi

Ali Haydar Karaçam / Makina Mühendisi Uğur Ayken / Makina Yüksek Mühendisi

C. Ahmet Akçakaya / Makina Yüksek Mühendisi Bülent Öntaş / Makina Mühendisi

Seyfettin Avcı / Makina Mühendisi

Özgür Selçuk / Makina Mühendisi

Aydan Adanır / Makina Mühendisi
İbrahim Zafer/ Makina Mühendisi

Elif Soyvural / Endüstri Mühendisi Şeref Parlak / Endüstri Mühendisi

Tuncay Korkmaz / Makina Mühendisi Yunus Küçükkelepçe / Makina Mühendisi

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi 34. Dönem Yönetim Kurulu



1987 yılında Ordu’da doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina 
Mühendisliği bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Öğrenci Üye 
Komisyonu’nda aktif görevler aldı. 2013-2015 yılları arasında MMO 
İstanbul Şube Üye İlişkileri Birim Sorumlusu, 2015-2016 Şişli İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında ise 
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreterliği görevlerinde 
bulundu. Dijital dönüşüm sektöründe çalışmaktadır.

1986 yılında Ankara’da doğdu. 2008 yılında Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 
ve 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Isı-Proses Anabilim 
Dalı Yüksek Lisans Programından mezun oldu. Öğrenci 
Üye Komisyonu, Kadın Komisyonu, 31 ve 32. Dönem 
Beylikdüzü İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığı 
ve 33. Dönem Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerinde 
bulundu. Endüstriyel soğutma alanında çalışmaktadır.

1966 yılında Malatya’da doğdu. 1988 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2001-
2002 yılları arasında Lasalle University / University of Maine / 
Private Marmara Contemporary Sciences Foundation Educational 
Institutions kurumlarının düzenlediği Pre-MBA programını tamamladı. 
Oda tarafından yayınlanan Hidrolik ve Pnömatik kitapları 
Yazım Komisyonu Üyeliği, Hidrolik-Pnömatik (HPKON) 7 ve 8. 
Kongreleri’nin Yürütme Kurulu Üyeliği, 29. Dönem Ümraniye İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeliği, 30. Dönem Ümraniye İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığı, 45 ve 46. Dönem Oda 
Onur Kurulu Üyeliği, 33. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği 
görevlerinde bulundu. 25 yıldır sivil toplum örgütlerinde gönüllü 
görev yapmakta ve Hidrolik pnömatik sektöründe çalışmaktadır. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

1953 Isparta’da doğdu. 1976 yılında ODTÜ Makina 
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında 
ODTÜ-DER ve ODTÜ-ÖTK yönetim kurullarında görev aldı. 
Türkiye Elektrik Kurumu Santrallar Dairesinde makina 
mühendisi olarak ve Çalışma Bakanlığı’na iş güvenliği 
müfettiş yardımcısı olarak çalıştı. 1978-1979 yıllarında bir 
dönem MMO yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1985 yılında 
ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde mastır çalışmasını 
bitirerek yüksek mühendis oldu. MMO İstanbul Şubesi 
tarafından yayınlanan Otomatik Kontrol Tesisatı kitabı 
ve Bina Otomasyon Sistemleri kitabı komisyonlarında görev 
almış ve kitabın editörlüğünü yapmıştır. 1987 yılından beri bina 
otomasyon sistemleri konusunda çalışmaktadır.

1982 yılında İstanbul’da doğdu. Makina mühendisliği lisans ve 
yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 2005 ve 
2009 yıllarında tamamladı. Bakırköy İlçe Temsilciliği 28 ve 29. 
Dönem Yürütme Kurulu Üyeliği, 30, 31 ve 32. Dönem Şube 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve 33. Dönem Yönetim Kurulu Sayman 
Üyeliği görevlerinde bulundu. Oda’nın çeşitli komisyonlarında 
görev aldı. Proje yönetimi ve mekanik tesisat proje alanında 
faaliyet gösteren bir firmada çalışmaktadır.

1974 yılında Sivas’ta doğdu. 25 yıla yakın bir süredir 
farklı sektörlerde çeşitli iş alanlarında görevler ve 
sorumluklar üstlendi. Kimya sektöründe üretim yapan bir 
firmada üst düzey yöneticidir. Bir üniversitede iş sağlığı 
ve güvenliği alanında öğretim görevlisi kadrosunda yarı 
zamanlı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, 2000 yılından beri 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın çeşitli kurul ve 
komisyonlarda görev almıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

1960 yılında Hatay’da doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 31 
yıl doğal gaz ve tesisat sektöründe serbest çalıştı. 28 ve 29. 
Dönem Bakırköy İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığı, 30 
ve 31. Dönem MMO Denetleme Kuruluğu Üyeliği, 33. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu Üyeliği ve iki dönem Doğal Gaz Tesisat 
Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğal gaz ve tesisat 
sektöründe danışmanlık yapmaktadır. Biri kız, iki çocuk babasıdır.

1976’ta Gaziantep’te doğdu. 2002 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 30. Dönem Ümraniye İlçe Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Üyeliği ile 31, 32 ve 33. Dönem Ümraniye İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren 
bir firmanın sahibidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1967 yılında Giresun’da doğdu. 1990 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 30 ve 31. Dönemlerde Oda’nın çeşitli komisyonlarda 
görev adlı. 31. Dönem Ümraniye İlçe Temsilciliği Saymanlığı, 
32. Dönem Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği ve 33. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 
2008 yılına kadar kendi iş yerinde mühendislik hizmetlerini 
sürdürdü. 2008 yılından beri özel bir firmada proje şefi 
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

1958 yılında İstanbul’da doğdu. 1982 yılında Trakya 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 30, 31 ve 32. Dönem Kadıköy İlçe Temsilciliği 
Yürütme Kurulu üyelikleri ile 33. Dönem Kadıköy İlçe 
Temsilciliği YK. Sekreterliği görevlerinde bulundu ve 
ayrıca MMO’nun çeşitli komisyonlarında görev aldı. 
Mekanik tesisat, mühendislik, taahhüt ve müşavirlik 
hizmetlerinde çalışmıştır. Halen yapı denetim alanında 
çalışmaktadır. Enerji yöneticiliği, mekanik proje ve yapı 
denetçisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı belge sahibidir. Köy 
Enstitüleri Araştırma Geliştirme Derneği (KAVEG) Danışma ve 
Yönetim Kurulu Üyeliği ile çeşitli dönemlerde Şile Derneği’nin 
(ŞADER) yöneticiliğini yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1980 yılında Diyarbakır’da doğdu. 2006 yılında Gazi Üniversitesi 
Kimya Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 
fakülte birincisi olarak mezun oldu. 31 ve 32. Dönem Ümraniye 
İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeliği ve 33. Dönem Basın, Yayın 
ve İletişim Birimi’nden sorumlu MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Endüstri- İşletme 
Mühendisleri Meslek Dalı Komisyonu, Enerji Komisyonu ve Sosyal 
ve Kültürel Etkinlikler Komisyonlarında yer aldı. Sağlık sektöründe 
çalışma olup kalite ve ruhsatlandırma faaliyetleri yürütmektedir. 
Bir Dilek Tut Derneği’nin aktif üyesidir.

1981 yılında İstanbul’da doğdu. 2004 yılında Kocaeli 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 29. Dönem MMO Kartal İlçe Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Yedek Üyeliği, 30. Dönem MMO Kartal İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Saymanlığı, 31. Dönem 
MMO Kartal İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekreterliği 
ve 32 ve 33. Dönem MMO Kartal İlçe Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Başkanlığı görevlerinde yer almıştır. Otomotiv 
sektöründe planlama ve lojistik alanında çalışmaktadır.

1961 yılında İstanbul’da doğdu. 1983 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Fakültesi’nden ve 1984 
yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nden 
mezun oldu. 1992-1995 yıllarında Bakırköy İlçe Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Üyeliği, 2013-2017 yıllarında Beylikdüzü İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeliği ve 33. Dönem Şube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyeliği görevlerinde bulundu. Uzun yıllar özel 
firmalarda mühendislik hizmeti yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1991 yılında Adıyaman’da doğdu. 2016 yılında İstanbul 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Öğrencilik yıllarında MMO İstanbul Şube Öğrenci 
Üye Komisyonu’nda aktif görevlerde yer aldı. 2016 – 
2018 yılları arasında MMO İstanbul Şube Üye İlişkileri 
Birimi’nde teknik görevli pozisyonunda yer aldı ve Yapı 
Denetim Komisyonu’nda raportör olarak görev yaptı. Şu 
an asansör üreticisi bir firmada çalışmaktadır.

İbrahim M. Tataroğlu / Makina Mühendisi Ezgi Kılıç / Makina Yüksek Mühendisi

Ali Haydar Karaçam / Makina Mühendisi Uğur Ayken / Makina Yüksek Mühendisi

C. Ahmet Akçakaya / Makina Yüksek Mühendisi Bülent Öntaş / Makina Mühendisi

Seyfettin Avcı / Makina Mühendisi

Özgür Selçuk / Makina Mühendisi

Aydan Adanır / Makina Mühendisi
İbrahim Zafer/ Makina Mühendisi

Elif Soyvural / Endüstri Mühendisi Şeref Parlak / Endüstri Mühendisi

Tuncay Korkmaz / Makina Mühendisi Yunus Küçükkelepçe / Makina Mühendisi

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi 34. Dönem Yönetim Kurulu

MMO İstanbul Şubesi 34. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 
meslektaş sorunlarının ülke sorunlarından ayrı görülemeyeceğinin 

bilinciyle hareket edecek, yeni dönemde meslektaş hakları, ülke 
demokrasisi ve kamu yararı için verdiğimiz mücadeleyi sürdürecek 

ve 5 temel hedef için yürüyeceğiz.

İçin Yürüyeceğiz!
5 Temel Hedef

2020-2022 Çalışma Döneminde

1. Üyelerin yönetimin bileşeni haline getirilmesi
ve karar süreçlerine etkin katılım sağlanması

2. Üyelerin Oda ve meslektaşlarıyla
kurduğu ilişkinin geliştirilmesi

3. Mesleki gelişimde etkin rol ve
meslektaş niteliğinin artırılması

4.
Meslektaş dayanışması ile ücretli
çalışan ve işsiz üyelerle dayanışma,
mühendis asgari ücreti için mücadele

5. Sanayileşme ve kent
mücadelesinde etkin rol
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Uluslararası Üretim Zincirleri 
Bağlamında Türkiye Otomotiv 
Sektörü, Güncel Otomotiv 
Teknolojisi ve Teknoloji Transferi-VII

Otomotiv Yan Sanayi: Modüler 
Parçalar ve Satıcı Firmaların 
Bütünleşmesi

Modüler parça kullanımında başka 
bir gelişme, yan sanayideki şirketlerin 
ürün geliştirme ve lojistik konularda 
daha fazla sorumluluk almasıdır. Yan 
sanayi entegrasyonu Japon modeli 
örnek alınarak denenmektedir. Buna 
göre;

1. Yan sanayi/ana firma arasında 
istikrarlı ve sıkı ilişkiler kurulmak-

tadır. Çok sayıda yan sanayi firması 
ile bir piramit oluşturulmaktadır. Bu 
piramidin en üstündeki yan sanayi 
firmasının ana firma ile ilişkisi vardır. 
Bu firma dizayn ve yedek parça ge-
liştirme konusunda da sorumluluğu 
üstlenmiştir.

2. Tam zamanında teslim (JİT): 
Yedek parçanın lojistik ve kalite 

kontrolünün sorumluluğu yan sana-
yi şirketine aittir.

3. Yan sanayi işletmeleri ana sa-
nayinin yakınında veya yakın bir 

bölgede kurulan yan sanayi bölge-
sinde yer almaktadır.

4. Modüler parçalar: İlk yan sanayi 
şirketinin tam zamanında teslim 

temelinde tüm modüler parçaları 
teslim etmesidir.

5. Ana firmadaki taşeronlar: Mon-
taj bandı gerektirmeyen modü-

ler montaj, taşeron işçileri tarafından 
ana şirkette yapılmalıdır.

6. Son montajın yan sanayi tara-
fından yapılması: Montaj ban-

dında monte edilmeyen parçaların, 
yan sanayinin (taşeronun) işçileri ta-
rafından aracın içinde yapılmasıdır.

7. Ana firma-taşeron konsorsiyu-
mu: Bu konsorsiyumda taşeron-

lar montaja yatırım yaparlar, yöne-
timde etki sahibi olurlar ve kârdan 
pay alırlar.

Makina Bülten’in Haziran 2019 sayısında yayınlanmaya başlanmış olan 
yukarıdaki başlıklı yazı dizisinin ilk alt başlığı olan “Uluslararası Üretim 
Zincirleri Bağlamında Türkiye Otomotiv Sektörü” ile bu sayıda devam 
edilmektedir.

MART 2020
SAYFA 10



Bu gelişmeler sonucunda yan 
sanayi firmaları arasında, sistem 
tedarikçileri, bileşenler alanında 
uzmanlaşan yan sanayi şirketleri 
ve parça imalatı yapan yan sa-
nayi firmalarından oluşan pira-
mit tarzı örgütlenme biçimleri 
ortaya çıkmaktadır. Hemen bü-
tün üreticiler taşıt parça ve kom-
ponentlerinin fabrika bandında 
montajını sistem tedarikçilerinin 
üstlenmelerini talep etmekte, 
koltuk ve kontrol paneli üretimi-
ni yan sanayiye vermektedirler. 
Kapılar, motor ve aks montajları, 
süspansiyon sistemleri, egzoz 
ve lastik-tekerlek montajları ise 
ya yan sanayi tarafından yapıl-
makta ya da planlanmaktadır. 
Birçok otomobil üreticisi, mon-
tajı tamamen yan sanayi firma-
larına bile devretmeyi düşüne-
bilmektedir. Örneğin VW’den 
GM ve Ford’a kadar sektörün 
büyük firmalarının tek bir çatı al-
tında ortak üretimi gerçekleştir-
meyi denedikleri yer Brezilya’dır. 
Zira üretkenliği artırmada en 
büyük potansiyeller sadece fab-
rika içinde değil; aynı zamanda 
parçaların, yüksek üretim mik-
tarlarının ve eşanlı tasarımın (Si-
multaneous Engineering) birlik-
teliğini sağlamakta gizlidir. Yan 
sanayi firmalarının daha tasarım 
aşamasında yönetimle iş birli-
ği içinde olmaları sonucunda, 
tasarım ve ürün geliştirme sü-
releri çok büyük ölçülerde kısa-
labilmektedir; böylece sermaye 
devir hızı artırılabilmektedir. Öte 
yandan yan sanayi firmalarının 
organize sanayi bölgelerinde ve 
ana firmaların fabrikalarının et-
rafında yerleşmiş olmaları, üre-
timde kullanılan bileşenlerin ve 
modüllerin montaj bandına en 
kısa sürede iletilmesini müm-
kün kılmaktadır. Böylece ol-
dukça masraflı olan stok tutma 
ortadan kalkmakta, ulaşım ma-
liyetlerinde ciddi düşüşler söz 
konusu olmakta ve üretim için 
gerekli süre kısalmaktadır. Üre-
tim aşamalarının ve süreçlerinin 

Mertkan Akay
Makina Mühendisi
33. Dönem MMO 
İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi

böylesine iç içe girmesi sonu-
cunda bir araç 17 saatin altında 
üretilebilmekte ve bu da yılda 
yüzlerce milyon Euro’luk tasar-
ruf sağlamaktadır.

Sektörde dünya ölçeğinde re-
kabetin artması birçok firmayı 
yeniden yapılanmak ve kendi 
firma içi örgütlenme yapılarını 
değiştirmek (bir tür rasyona-
lizasyon) zorunda bırakmıştır. 
Firmalar faaliyet alanlarını kâr-
lılık esasına göre yeniden göz-
den geçirmekte; yeteri kadar 
kârlı olmayan işletmeler ve/
veya üretim aşamaları ya tama-
men elden çıkarılmakta ya da 
başka bir firmaya (yan sanayi, 
taşeron) devredilmektedir. Di-
key bütünleşmeden böylesi bir 
kopuş (disintegration), kaynak-
ların dağılımına ilişkin kararların 
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merkezi olarak alınmasında firma 
yönetimi açısından bir denetim so-
rununu ortaya çıkarmaktadır. “Sınırlı 
âdem-i merkezileşme” diye tanımla-
nabilecek bu organizasyonun yapı-
sı içinde firmalar ise bir yandan kâr 
merkezleri (profit center) oluştur-
makta ve belli bir sorumluluğu bu alt 
birimlere devretmekte; öte yandan 
yatırım kararlarına ilişkin bir uyum ve 
denetim sorunuyla karşılaşmaktadır-
lar. Halbuki üretim birimleri arasında 
rekabeti artırarak kârlılığı yükseltme 
amacı kendi içinde bir çelişki barın-
dırmaktadır. Zira bir kâr merkezi ola-
rak değerlendirilen üretim biriminin 
kârlılığı, onun denetimi dışında olan 
birçok unsurdan etkilenmektedir. 
Örneğin Ford firmasının ABD’de olan 
ana merkezi, İskandinavya pazarı-
na Brezilya’da üretilen Escort marka 
araçları sürmeye karar verdiğinde, 
bunun o ana kadar bu pazara üretim 
yapan Saarlouis (Amerika) fabrikası-
nı etkilememesi mümkün değildir. 
Çünkü böylece işletmenin kârlılığı 
kendisinin etkisi dışında azalacaktır.

Firmalar özellikle zaman ekono-
misi (economies of time) anlamında 
belli ürünlerin üretimi için etkinlik 
kriteri olarak standart süreler tespit 
etmekte ve bunları da özellikle bazı 
yeni açılan işletmelerinde test et-

mektedirler. Böylece aynı firmanın 
çeşitli üretim yerlerinin birbirleriyle 
kıyaslanabilirlik koşulları ve işletme-
ler arasındaki rekabet artmaktadır. 
Bu artan rekabet, (sendikacılar ara-
sında “whipsawing” yani aba altından 
sopa gösterme olarak nitelendirebi-
liriz) dayatılan etkinlik kriterlerinin 
gerçekleştirilmesinde sendikaların 
hareket alanını daraltıcı bir rol oy-
namakta ve endüstriyel ilişkiler üze-
rinde bir tehdit unsuru olmaktadır. 
Enformasyon teknolojilerinin geliş-
mesiyle de desteklenen bu denetim 
mekanizmaları, firma merkezlerinin 
-başta yatırımlar olmak üzere- birçok 
kaynak dağılımına ilişkin kararlarda 
tekil işletmeleri üzerindeki yaptırım 
gücünün artmasına yol açmaktadır. 
Uluslararası firmaların doğrudan ya-
tırımlarında “küresel” stratejilerinden 
hareketle çeşitli üretim birimleri ara-
sındaki rekabetin “merkezi” deneti-
minin önemine örnek olarak Toyota 
firmasının Türkiye’deki işletmesine 
ilişkin şu gözleme dikkat çekmek ge-
rekir: “Dünyadaki 26 fabrikadan her 
gün üretim ve kalite konusundaki 
bilgisayar kayıtları Tokyo’ya gidiyor. 
Nihai kontrol orada yapılıyor. Toyo-
ta-SA bu kayıtlarda Japon, Amerikan 
ve İngiliz Toyota’larıyla eş düzeyde-
dir (aktaran T. Akyol, Milliyet, 25 Ni-
san 1995).

Yazı dizisinin bu bölümünde yararlanılan kaynak:
• Kurtar Tanyılmaz, Ayşe Nur Erten, Dünyada ve Türkiye’de Otomotiv Sektörü, 

Birleşik Metal-İş Yayınları, No: 01/3, Mart 2001.





Dönmek mi, döndürmek mi derken; 
döndük, dolaştık ve geldik 3 bölümlük 
bu yazı dizimizin son bölümüne. Bu 
yazımızda, Dört Tekerlek Yön Kontrol 
(4WS- 4 Wheel Steering) sistemlerinden 
söz ederek bu dön(dür)üşümüzü 
tamamlamış olacağız.

Dönmek mi,
Döndürmek mi? - 3
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Kısa Bir Tarihçe
Günümüzde sadece üst gam 

araçlarda kullanılmakta olan 4WS, 
aslında çok yeni bir sistem değil. 
Araçlara arka tekerleklerden de yön 
verme düşüncesi Birinci Dünya Sa-
vaşı yıllarına kadar dayanmakta; an-
cak otomobiller için seride kullanma 
düşüncesi 1980’li yıllara rastlıyor. İlk 
örnekleri mekanik olarak tasarlanan 
bu sistemler, dijital teknolojinin yıl-
lar içerisinde hızla ilerlemesi sonu-
cunda, 2000’li yıllarla birlikte Elektrik 
Kontrol Üniteleri (ECU) ve elektrik 
motorları kullanılarak son ve mo-
dern şekline kavuşmuştur.

Çalışma Prensibi
Dört Tekerlek Yön Kontrol (4WS- 

4 Wheel Steering) sisteminin, ön 2 

tekerlekten araca yön verme siste-
minden (2WS) farkı, isminden de an-
laşılacağı üzere arka tekerleklerin de 
dönüşlere katkıda bulunmasıdır. Yani 
direksiyonu sağa veya sola çevirdiği-
mizde, arka tekerlekler de sağa veya 
sola (veya tersine, sola veya sağa!) 
dönüş yaparlar.

Şekil-1’de görüldüğü gibi aracın 
arka tekerlek sistemi üzerinde de ön 
tekerleklerde olduğu gibi bir krema-
yer direksiyon kutusu bulunmaktadır. 



Bu direksiyon kutusu, hareketini 
bir elektrik motorundan alır ve 
bu hareket klasik rot kolları va-
sıtasıyla arka tekerleklere iletilir. 
Elektrik motorunun hareketi bir 
ECU (Elektronik Kontrol Ünite-
si) vasıtasıyla kontrol edilir. Di-
reksiyon simidinin dönüş yönü, 
direksiyon simidinin dönüş açı 
değeri, araç hızı gibi temel bil-
giler ECU’nde değerlendirilir 
ve elektrik motoruna kumanda 
edilerek arka tekerleklerin ön 
tekerleklere uygun şekilde dö-
nüşü sağlanır.

Ön tekerleklerin dönüş açıları 
ne olursa olsun -araç model-
lerine göre farklılık göstermek-
le birlikte- arka tekerlek dönüş 
açıları maksimum 3.50 – 40 ci-
varlarındadır.

Bu sistemin bir diğer önemli 
özelliği de arka tekerlek dönüş 
yönlerinin, araç hızına bağ-
lı olarak ön tekerleklerle aynı 
yönde veya zıt yönde olmasıdır.

Şimdi bu durumları inceleye-
lim:

Düşük Hız Modu
Genellikle 0-60 Km/h hız ara-

lığı düşük hız olarak kabul edi-
lir ancak bu aralık, modelden 
modele göre farklılık göstere-
bilir. Bu hız aralığında aracın ön 
tekerleklerinin sağa veya sola 
dönüşüyle arka tekerleklerinin 
dönüşü ters yönlerdedir. Bu-
nun etkisini Şekil -2’ye bakarak 
inceleyebilirsiniz.

Yazı dizimizin ilk bölümünde 
(Kasım 2019) sadece ön teker-
lekten yönlendirilen klasik sis-
teme (2WS) sahip bir aracın ön 
tekerlek dönüş eksenlerinin arka 
tekerlek dingil ekseninde kesiş-

mesi gerektiğini anlatmıştık. Şe-
kil-2’deki O noktası bu merkez 
olup, (2WS) sisteme sahip klasik 
bir aracın ön sol tekerleğin dö-
nüş çapı OA doğrusudur.

Ancak, yukarıda da söyledi-
ğimiz gibi, araç düşük hız ara-
lığında iken, arka tekerlekler 
ön tekerleklerle zıt yönde bir 
dönüş yaparsa, yani şekilde gö-
rüldüğü gibi ön tekerlekler sola 
dönerken arka tekerlekler sağa 
dönüş yaparsa, dönme merkezi 
O noktasından O

1
 noktasına ka-

yacaktır. Bu durumda O
1
A<OA 

olacak ve bu da 4WS sistemine 
sahip olan bir aracın daha küçük 
çapta dönüşler yapabileceği, 
yani manevra kabiliyetinin arta-
cağı anlamına gelecektir.

Yüksek Hız Modu

Araç hızı 60 Km/h hızın üzerine 
çıktığında ön tekerleklerle arka 
tekerleklerin dönüş yönü aynı 
olur. Şekil-3’e baktığımızda, dü-
şük hızda sola dönüş yapan bir 
aracın ön sol tekerleğinin dön-
me merkezi olan O

1
 noktasının, 

yüksek hızdayken ön tekerlek-
lerle aynı yönde dönüş yapması 
nedeniyle O

2
 noktasına kaydığını 

görüyoruz. Dikkatli bir okuyucu, 
bu kez dönüş çapının büyüdü-
ğünü, yani aracın manevra kabili-
yetinin düştüğünü görebilecektir 
(O

2
A>O

1
A). Gerçekten de ma-

nevra kabiliyetinin düşmesi anla-
mına gelen bu durumun aslında 
bir sakıncası yoktur. Yüksek hız-
larda seyrederken direksiyon si-
midini küçük hareketlerle kullan-
dığımız hepimizin malumudur. O 
halde bu hızlarda manevra kabili-
yeti aradığımız bir özellik olamaz. 

Ahmet Kurtlutepe
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi
Motorlu Araçlar 
Komisyonu Üyesi
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Yüksek hızlarda aranan özel-
lik aracın stabilitesidir. Bunu da 
ön tekerleklerle beraber ve aynı 
yönde dönüş yapan arka teker-
leklerin hareketi sağlar. Örneğin; 
kendi şeridimizde hızla ilerlerken 
önümüze aniden bir engel çıktı-
ğını düşünelim. Engele çarpma-
mak için direksiyonu sola kırıyo-
ruz, hemen ardından sağa kırarak 
şeridimize dönüyoruz. Sol yapıp 
aniden sağ şeride geri dönüş es-
nasında araç hızından kaynakla-
nan bir kuvvet aracımızın arkasını 
yolu soluna doğru savuracaktır. 
İşte bu esnada, arka tekerlekler 
de ön tekerlekler gibi aynı yöne, 
yani sağa dönüş yaparsa, araç ar-
kasının savrulması engellenecek, 
şeride daha rahat girmesi sağla-
nacaktır.

O halde sonuç olarak diyebiliriz 
ki, 4WS- 4 Wheel Steering (Dört 
Tekerlek Yön Kontrol) sistemi, 
düşük hızlarda manevra kabili-
yeti, yüksek hızlarda ise stabilite 
kabiliyeti olarak sürüş konforu ve 
emniyeti sağlamaktadır.

Bir başka otomobil yazısında 
buluşmak ümidiyle sevgi ve say-
gılar.



Dünyanın her yerinde olduğu gibi, ülkemiz için de elektrik enerjisi önemli bir 
ihtiyaç ve önümüzdeki yıllarda talep daha da artacak. Önümüzdeki on yıllık süreç 
boyunca, elektrik enerjisine olan talebin yıllık %2,7-%4,0 arasında artacağı ve 
2027’de geldiğimizde yıllık tüketimin 424.000-508.000 GWh dolaylarında olacağı 
öngörülüyor. Bu talebi karşılamak içinse var olan ve kurulacak olan elektrik 
üretim tesislerinin çevreye etkileri, üretim maliyetleri ve kaynak temini göz 
önünde bulundurmamız, elektriğin üretim, dağıtım ve kullanımında güvenilirlik 
koşullarını dikkate almamız gerekiyor. 

Enerji Üçgeni- II

Termik Santraller
(Doğal Gaz, Kömür)

 Doğal gazın elektrik üretiminde-
ki payı 2017’de %36,6 iken 2018’de 
%29,8’e ve 2019’un üçüncü çeyre-
ğinde %17’ye kadar geriledi. Buna 
karşın kömürün elektrik üretimindeki 
payı 2017’de %33 iken 2018 de 37,3’ye 
çıktı ve 2019’un üçüncü çeyreğinde 
bu oran %40’ı geçti. Bu yükselişin se-
bepleri arasında, kömür piyasasındaki 
uluslararası fiyat istikrarının payı ol-
dukça büyük. Kömürün dünya elekt-
rik üretimindeki payı 1990 yılında 

%37,4 olarak gerçekleşirken 2012’de 
%40,3’e yükseldi. Kömürün elektrik 
üretimindeki konumunu 2035’e ka-
dar koruyacağı düşünülüyor.

Ülkemiz açısından çevreci talepler 
ve filtrasyon sistemlerinin tamamla-
namaması, elektrik üretiminde kö-
mür kullanımının önündeki en büyük 
handikap olarak görünüyor. Ayrıca 
doğal gazda arama ve sondaja yö-
nelik çalışmalar, depolama geliştirme 
çalışmaları ve yeni sismik gemilerle 
Akdeniz’de yapılan arama ve sondaj 
çalışmaları geliştirilmeye çalışılıyor.

 TERMİK HİDR. JEO+RÜZ+GÜ TOPLAM ARTIŞ TERMİK HİDR. JEOT+RÜZ+GÜ. TOPLAM ARTIŞ

2013 38648,0 22289,0 3070,5 64007,5 12,2 171812,5 59420,5 8921,0 240154,0 0,3

 60,4% 34,8% 4,8% 100,0%    71,5% 24,7% 3,7% 100,0%   

2014 41801,8 23643,2 4074,8 69519,8 8,6 200416,6 40644,7 10901,5 251962,8 4,9

 60,1% 34,0% 5,9% 100,0%    79,5% 16,1% 4,3% 100,0%   

2015 41903,0 25867,8 5375,9 73146,7 5,2 179366,4 67145,8 15271,0 261783,3 3,9

 57,3% 35,4% 7,3% 100,0%    68,5% 25,6% 5,8% 100,0%   

2016 44411,6 26681,1 7404,7 78497,4 7,3 185798,1 67230,9 21378,7 274407,7 4,8

 56,6% 34,0% 9,4% 100,0%    67,7% 24,5% 7,8% 100,0%   

2017 46926,3 27273,1 11000,6 85200,0 8,5 212138,5 58218,5 26920,6 297277,5 8,3 

 55,1% 32,0% 12,9% 100,0%    71,4% 19,6% 9,1% 100,0%   

2018 46908,6 28291,4 13350,8 88550,8 3,9 209683,5 59938,4 35180,0 304801,9 2,5

 53,0% 31,9% 15,1% 100,0%    68,8% 19,7% 11,5% 100,0%   

2019 (9 ay.) 47873 28457 14389 90720,0 2,4 138776,6 79070,0 33393,5 251776,6 

 52,8% 31,3% 15,9% 100.00%  55,2% 31,5% 13,3% 100.00%

TÜRKİYE KURULU GÜÇ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ 2013-2018

YILLAR   KURULU GÜÇ (MW)  ÜRETİM (Gwh)
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2020’ye Girerken Genel Görünüş

Enerjinin Üretim ve Tüketim Olarak Kaynaklara Dağılımı



Hidroelektrik Santraller
Türkiye’nin hidroelektrik ener-

jisi açısından ekonomik potan-
siyeli 140.000 MWh olup bunun 
ancak %20’lik kısmı değerlen-
dirilebiliyor. Hidroelektrik en 
önemli baz tüketimi elektrik kay-
nağı durumunda ancak küresel 
ısınmanın da etkisiyle ülkede ve 
bölgede yağışların düzensizleş-
mesi, bu kaynak için önemli bir 
kısıt oluşturuyor.
Güneş Enerjisi

2018 yılı itibariyle Türkiye’nin 
güneş enerjisi kurulu gücü 
5.060 MW ve bu, 2018 yılı top-
lam kurulu gücünün %5,8’ine 
denk düşüyor. Yeni başlayan 
Karapınar 1.000 MW projesi ile 
açılmak üzere olan yeni YEKA 
projelerinin, yerli panel üretimi-
nin de önünü açacağı için stra-
tejik önemde olduğunu söyle-
yebiliriz. Önümüzdeki dönemde 
güneş enerjisi mini GES ve çatı 
üretimleri, yenilenebilir enerji 
kaynakları açısından gün geçtik-
çe artan bir üretim kapasitesine 
sahip olacak.

Jeotermal Enerji
Jeotermalde kurulu gücümüz 

1.282 MW ve bu güç, tüm Tür-

kiye kapasitesinin %1,45’ine denk 
geliyor.

Nükleer Enerji
Her biri 1200 MW kapasiteli 4 

reaktörden oluşacak olan Akku-
yu Nükleer Santrali’nin, 4800 MW 
kapasiteye ulaştığında baz elekt-
rik ihtiyacına katkı sağlayabilece-
ği düşünülüyor. Çoğunluk hissesi 
%51 ile Rusya Federasyonu’na ait 
olan şirketin, ilk üniteyi 2023 yı-
lında; diğer üniteleri ise birer yıl 
arayla devreye alması planlanıyor.

Santralin 1. ve 2. ünitelerinde 
üretilecek elektriğin %70'ine; 3. ve 
4. ünitelerinde üretilecek elektri-
ğin ise %30'una satın alma garan-
tisi verildi. Bu garanti her bir ünite 
için ayrı ayrı ticari faaliyete başla-
masından itibaren 15 yıl süresince 
geçerli olacak. Alım garantisi ve-
rilen üretim miktarı 17 milyar 500 
milyon kilovatsaat. Geriye kalan 
üretim ise serbest piyasada satışa 
sunulacak.

Garanti verilen miktardaki elekt-
riğin maliyeti kWh başına 12,35 
sent. Ayrıca mutabakata göre 
tarife kademelerinde elektrik fi-
yatlarındaki artış, projenin geri 
ödemesinin sağlanması amacıyla 
15,33 sent/kWh tavan fiyatına ka-
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Sedat Gündem
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
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dar proje şirketi tarafından belirle-
necek. Baz elektrik talebine katkı 
sağlanacağı ifade edilse de elekt-
rik fiyatlarını düşürecek bir etki 
yapmayacak gibi görünüyor.

Sinop’ta planlanan nükleer sant-
ral projesi ise fizibil olmadığı ge-
rekçesiyle durduruldu.

2017 yılında hesaplanan toplam 
sera gazı emisyonu CO2 eşdeğe-
ri olarak 526,3 milyon ton. CO2 
eşdeğeri açısından en büyük pay 
%72,2 ile enerji kaynaklı emis-
yonlarda ve bunu sırasıyla %12,6 
ile endüstriyel işlemler ve ürün 
kullanımı, %11,9 ile tarımsal faali-
yetler ve %3,3 ile atık takip ediyor.

CO2 eşdeğeri olarak 2017 yılı 
toplam sera gazı emisyonu 1990 
yılına göre %140,1 artış gösterdi. 
1990 yılında kişi başı CO2 eşde-
ğer emisyonu kişi başına 4 ton 
olarak gerçekleşirken bu değer 
2017 yılında 6,6 ton/kişi olarak 
hesaplandı.

2015 yılında imzalanan Paris 

Anlaşması ile iklim değişikli-
ğiyle mücadelede gelişmiş/
gelişmekte olan ülkeler sınıf-
landırılmış ve tüm ülkelerin 
“ortak fakat farklılaştırılmış 
sorumluluklar ve göreceli 
kabiliyetler” ilkesi altında so-
rumluluk üstlenmesi kararlaş-
tırılmıştı.

Türkiye, bu toplantı önce-
si 2030’a kadar öngörülen 
sera gazı salımını %21 azaltaca-
ğını öngörmekteydi. Anlaşmanın 
gerçekleştirildiği vakitlerde bu 
projeksiyonun yüksek gösterildi-
ği ve gerçek verilere dayanmadığı 
ifade edilmişti. Ancak bu tarihten 
sonraki hesaplanan salım değer-

leri bile öngörülen bu azalmanın 
gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. 
Enerji üretiminde özellikle son 
yıllarda kömüre olan yönelim ve 
kömür santrallarında, hedeflenen 
zamanda gerekli filtrasyonun ya-
pılmaması, yaşanan çevresel et-
kileri daha da artırıyor.

Türkiye’nin Enerji Üçgeni
1 – Enerji ve Çevre

Türkiye sera gazı emisyonu ve %21 
azalma projeksiyonu (1990-2030)
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Kaynaklarına Göre Elektrik 
Üretim Maliyetleri

Elektriğin depolanması zor olduğu 
için arz ve talebin dengede tutulma-
sına dikkat edilmelidir. Denge iyi yö-
netilemezse tüm sistemin güvenliği 
tehlikeye girebilir. Rekabetçi ve arz 
güvenliği olan elektrik fiyatı içinse  
ülkede enerji üretim biçimlerinin en 
uygun karışımını oluşturmak gerek-
lidir.

Elektrik üretim maliyetini/fiyatını 
hesaplarken santralın kuruluşundan 
itibaren oluşturduğu maliyetler ile 
santralın kabul edilen ömrü boyunca 
ürettiği elektrik enerjisi dikkate alınır. 

Kaynaklarına göre ortalama ve azami 
enerji üretim fiyatları tablodadır.

Türkiye Elektrik Fiyat Oluşum 
Yapısı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
ve Elektrik Fiyatları (EPDK)

Devletin enerji ve elektrik piyasasın-
daki düzenleyici ve denetleyici rolü 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından üstlenilmiştir. Kurumun 
kuruluş amaçlarından birkaçı; reka-
betçi piyasa ortamını oluşturmak, 
devamlılığı ve sürdürülebilirliği sağ-
lamak, piyasaya kaliteli ve ekonomik 
enerji sunumu sağlamak ve kapasite 
gelişimini artırmaktır. EPDK üç ayda 
bir tüm elektrik aboneleri için ulu-
sal fiyat tarifelerini günceller. Ulusal 
elektrik tarifeleri tüm illerde elektrik 

perakende satış şirketleri tarafından 
uygulanır.

Tüketiciler, yalnızca belirlenen tü-
ketim kapasitesinin üstündeki tüketim 
karşılığında ve satıcılarla yapacakları 
ikili anlaşmalar ile EPDK tarafından 
belirlenen birim enerji bedelleri dışın-
daki fiyatlardan elektrik alma seçene-
ğine sahiptir.

2011 yılında Gün Öncesi Piyasası 
Mekanizması devreye girmiş, avans 
ve teminat ödeme mekanizması ge-
tirilmiş ve yenilenebilir Enerjisi Des-
tekleme Mekanizması (YEKDEM) baş-
latılmıştır. Daha sonra 2013’de 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yayım-

Elektrik Üretim Kaynağı 2018 (USD sent/kWh)

Kömür 8,0(7,0-9,0)

Kömür ve Karbon Filtre 12,0

Doğal Gaz 7,0(6,0-13,0)

Doğal Gaz ve Karbon Filtre 10,0

İleri Nükleer 11,1-14,5

Rüzgâr 7,0(4,0-13,0)

Güneş PV Çatı 16,0 (9,5-22)

Güneş Santralı 11,0 (6,0-18,0)

Jeotermal (5,0-10,0)

Biokütle 10,1-14,8

Hidrolik 5,1-11,3

Kaynaklarına Göre Enerji Santral 
Maliyetleri ve Emisyon Salım Değerleri

2 – Rekabetçilik, Üretim Maliyetleri
ve Elektrik Fiyat Oluşum Yapısı
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lanmış ve 1 Temmuz 2015 tarihinde de Gün İçi Pi-
yasası devreye alınmıştır. Piyasa faaliyetleri EPİAŞ 
kuruluncaya kadar, TEİAŞ bünyesindeki Piyasa Mali 
Uzlaştırma Dairesi Başkanlığı (PMUM) tarafından 
yürütülmekte iken, EPİAŞ’ın 01.09.2015 tarihinde 
faaliyete geçmesiyle; Gün Öncesi ve Gün İçi Pi-
yasası ve Uzlaştırma faaliyetleri EPİAŞ tarafından, 
Dengeleme Güç Piyasası ise hem üretici hem de 
iletici lisansına sahip olan TEİAŞ tarafından yürütül-
mektedir.

YEKDEM: Yenilenebilir enerji için hidrolik, rüzgâr, 
jeotermal, biokütle ve güneş enerji üreticilerine fi-
yat desteği veriliyor. YEKDEM’de yer alan tesislere 
uygulanacak fiyatlar, hidroelektrik ve rüzgâr ener-
jisine dayalı üretim tesisleri için 7,3 US cent/kWh, 
jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisleri için 10,5 
US cent/kWh, biyokütle ve güneş enerjisine dayalı 
üretim tesisleri için ise 13,3 US cent/kWh olarak dü-
zenlenmiş durumda.

Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üre-
tim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elekt-
ro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması 
halinde; bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım 
sistemine verilen elektrik enerjisi için, üretim tesisi-
nin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle 
ilave destekler veriliyor. 2020 için ilan edilen YEK-

DEM listesinde 817 şirket bulunmakta ve bu tesisler, 
12.800 mW’ı hidrolik ve 6.850 mW’ı ise rüzgâr gücü 
olmak üzere 21.900 mW toplam kurulu güce sahip.

İkili Anlaşma (İA):Elektrik Piyasası Denetleme Ku-
rumu tarafından yıllık olarak belirlenmiş olan (2019 
için yıllık 1600 kWh) elektrik sınırını aşan ve bu 
sayede elektrik enerjisi alacağı tedarikçiyi seçmeye 
hak kazanmış olan elektrik tüketicisi, serbest olan 
elektrik tüketicisi olarak adlandırılmaktadır. Serbest 
tüketici, yıllık kullanımında EPDK’nın belirlediği sınırı 
aşması halinde tedarikçi şirketin seçebilir ve pazar-
lıkla aralarında anlaşma imzalayabilir.

Serbest olan tüketici ile tedarikçi şirket arasında 
imzalanan bu ikili anlaşma ile ücretlendirmenin nasıl 
yapılacağı belirlenir. Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rulu onayına tabi olmayan bir anlaşmadır.

Gün Öncesi Piyasası (GÖP):Gün Öncesi Piyasası, 
referans elektrik fiyatlarının bir gün önce oluştuğu 
organize bir piyasadır. Bir gün öncesinden ertesi 
günün her saati için 24 adet fiyat oluşur. Üretici-
ler hangi fiyattan ne kadar satacaklarını, tüketiciler 
ise hangi fiyattan yarın için ne kadar alacaklarını 
EPİAŞ’a saat 12:30’a kadar bildirirler. EPİAŞ saat 
14:00’da piyasa takas fiyatlarını açıklar.

Gün İçi Piyasası (GİP):Elektrik piyasasında katılım-
cıların daha dengeli ve etkin rol üstlenmesini sağla-
mak amacıyla faaliyete geçmiştir. Gün İçi Piyasası, 
Gün Öncesi Piyasası ile Dengeleme Güç piyasası 
arasında köprü görevi görmekte, bu özelliği ile de 
elektrik piyasasının dengelenmesine ve sürdürüle-
bilirliğine katkı sağlamaktadır.

Örneğin rüzgâr santralleri için rüzgâr tahminleri-
nin 1 gün öncesinde yapılmasında hata payı oldukça 
fazladır ve Gün İçi Piyasası sayesinde ortaya çıkan 
dengesizliklerin azaltabilmesi mümkün olmaktadır.

Elektrik Piyasa Yapısı
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Gün İçi Piyasası piyasa katılımcıla-
rı arasında henüz yaygınlaşmamıştır. 
2016 yılı toplam piyasa hacimlerine 
baktığımızda GİP’in %1’in altında kal-
dığını görmekteyiz. Gün İçi Piyasası 
sürekliliği olan bir piyasa olduğundan, 
Gün İçi Piyasası’na fiziksel teslimattan 
1,5 saat (90 dk.) öncesine kadar teklif 
verilebilir, verilen teklifler güncellene-
bilir ve iptal edilebilir.

Dengeleme Güç Piyasası 
(DGP):TEİAŞ tarafından işletilmekte 
olan Dengeleme Güç Piyasası, gerçek 
zamanlı dengeleme, yan hizmetler ve 
dengeleme güç piyasasından oluş-
maktadır. Sistem, Gün Öncesi Piya-
sası ile üretim ve tüketim miktarları 
bakımından dengelenmiş bir piyasa 
olsa da gerçek zamanda sapmalar 
olabilmektedir. Örneğin, bir santralin 
arızadan dolayı devre harici olması 
veya büyük bir tüketim tesisinin bir 
anda çalışmaya başlaması/çalışmayı 
durdurması bu dengeyi bozabilmek-
tedir. Sistem dengesi, Dengeleme 
Güç Piyasası’na sunulmuş teklifler 
kullanılarak sağlanmaya çalışılmakta-
dır.

Sıfır Bakiye Düzeltme Sistemi ve 
Sistem Kayıpları: Sıfır bakiye düzelt-
me kalemi tutarı ve iletim sistemi ka-
yıplarının satın alınması TEİAŞ tarafın-
dan yürütülmektedir. İletim kayıpları 
santrallerin üretmiş oldukları üretim 
miktarı ile tüketim miktarı arasın-
daki farktır. Ortalama olarak %2-2,5 
civarında olan iletim kayıpları, TEİAŞ 
tarafından Gün Öncesi Piyasasından 
ve/veya ikili anlaşma vasıtasıyla satın 

alınmaktadır.
Sıfır bakiye düzeltme tutarı kısaca 

piyasa işletmecisi olan EPİAŞ’ın yap-
mış olduğu işlemlerden kâr ya da za-
rar etmemesi esasına dayanmaktadır. 
Dengeleme Güç Piyasası’ndaki den-
gesizlikler sıfır bakiye düzeltme tutarı 
TEİAŞ’a yansıtılır.

Yeni Bir Piyasa “Vadeli Elektrik 
Piyasası: Baz yük elektrik vadeli işlem 
sözleşmelerinin temel amacı piyasa-
daki belirsizliklerden ve fiyatlardaki 
dalgalanmalardan korunabilecek bir 
menkul kıymet oluşturmaktır. İleri 
tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piya-
sası olarak ifade edilen vadeli elektrik 
piyasasının 2020’de kurulması hedef-
lenmektedir. Böylece VEP katılımcıları 
yıllık, çeyreklik ve aylık teslimat dö-
nemleri için işlem yapabileceklerdir.

Rekabetçi Fiyat İçin Dengeleme ve 
Uluslararası Piyasalar: Günümüzde 
şirketler ve ülkeler enerji alanında 
ciddi bir rekabet halindedir. Rekabetçi 
fiyat içinse uygun enerji kaynağı ka-
rışımı çok önemlidir. Çevresel kısıtlar 
ile verimli üretim gibi yasal düzenle-
meler elektrik üreticilerinin tümünü 
sürekli olarak yenilikçi olmaya zorla-
makta ve böylelikle masrafları azalt-
mak, verimliliği artırmak ve mevcut 
operasyonları verimli hale getirmek 
yaşamsal zorunluluk haline gelmek-
tedir.

Elektrik dış ticaretinin altyapısının 
kurulması ve Avrupa piyasaları ile iş 
birliğinin artırılması hem Türkiye piya-
salarında hem de küresel piyasalarda 
yapının gelişmesine etki edecektir. 
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Enerji güvenliği, enerji kaynaklarının güvenliği, 
enerji ithal edilen ülkelerin çeşitlendirilmesi ve ye-
nilenebilir enerji kaynakları üzerinde araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri ile dağıtımı dahil tüm süreçleri 
kapsar.

Türkiye enerjide %72 oranında, elektrik enerjisin-
de ise %50’nin üzerinde dışa bağımlı bir ülke konu-
mundadır. Kullandığımız enerjinin çoğunluğu Rusya, 
Ortadoğu ve Kafkasya’dan ithal edilmektedir. Bölge-
nin istikrarsızlığı ve bu istikrarsızlığın küresel etkileri 
enerji güvenliğini tehlikeye sokmaktadır ve bu ne-
denle dış alımda kaynak çeşitliliğini sağlayabilecek 
politikaların uygulanması gerekmektedir. Enerji üre-
timinde kaynak çeşitliliğinin ve yenilenebilir enerji 
kullanımının artırılması enerji güvenliğini geliştire-
cektir.

Ülkemizde enterkonnekte sistem olarak tanım-
lanan ağ yapısı kesintisiz enerjiyi yüksek verimle ve 
ekonomik olarak sunar. Bu sistem içinde TEDAŞ’a, 
ayrıcalıklı şirketlere, üretim şirketlerine ve otopro-
düktörlere ait 7.957 adet (664 hidroelektrik, 67 kö-
mür, 257 rüzgâr, 44 jeotermal, 327 doğal gaz, 6349 
güneş, 245 diğer) -lisanssızlar da dahil olmak üzere- 
elektrik santrali vardır. Bütün bu santraller enterkon-
nekte şebeke kapsamında birbirlerine paralel olarak 
bağlı durumdadır.

Dağıtım ve iletim şebekesinin toplam uzunluğu 
yaklaşık 1 milyon 420 bin kilometredir. Enerji nakil 
hatları, santraller ve yerleşim birimleri arasında bir ağ 
şeklinde tesis edilmiştir. Bir arıza veya sorun anında 
besleme yönünün değiştirilerek kesintisiz güç te-
mininin sağlanması ve dört mevsim çalışır durumda 
olması gerekir. Bugün elektrik üretiminde 60 bin kişi 
çalışırken dağıtım sektöründe 120 bine yakın kişi is-
tihdam edilmektedir. Toplam faturanın içinde dağı-
tım giderlerinin payı %30 oranındadır.

3 – Türkiye’nin Enerji Güvenliği

Enerji arzı ile son tüketici arasındaki dengeyi çift 
yönlü haberleşerek sürekli izleyerek kontrol eden 
“akıllı şebeke” yönetim sistemi, günümüzde önem-
li bir model olarak dünyada uygulanmaya başladı. 
Sistemin en önemli unsurlarından birisi olan akıllı 
sayaç, bugün birçok Avrupa ülkesinde zorunlu hale 
geldi. Avrupa Birliği, 2020’lerin başlarında proje-
yi tüm unsurları ile gerçekleştirme hedefini önüne 
koymuş durumda.

Bu sistem sayesinde bilgi ve iletişim teknolojileri 
entegrasyonu ile tüm elektrik sistemi akıllı bir yapıya 

dönüşecek. Ayrıca ev otomasyonu sayesinde tüke-
ticilerin güvenli ve daha ucuz enerji tüketme yete-
nekleri gelişecek.

Akıllı şebekeler, elektrikli araçlar için şarj istas-
yonları, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye 
entegre edilmesi, tüketicilerin kendi elektriğini üre-
tebilmeleri ve siber saldırı gibi konularda sorunların 
üstesinden hızla gelebilecek güvenilir bir şebeke alt-
yapısı oluşturmaktadır.

Türkiye’de ise bu proje ne yazık ki istenilen hızda 
ilerleyememektedir.
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Önümüzdeki on yıllarda çevreci ta-
lep ve diğer zorunluluklar, tercihlerde 
önemli bir belirleyici olacak ve ulusla-
rarası uyum koşulları enerji tercihlerini 
belirleyecek. Bu nedenle kömür gibi 
karbon salımı çok yüksek olan enerji 
kaynaklarının –filtre sistemleri çalı-
şır durumda olsa dahi– bir geleceği 
yoktur. Bu sebeple tercihlerimizi ve 
altyapımızı buna göre şekillendirmek 
zorundayız.

Doğal gaz tarafında ise kaynak ara-
ma çalışmaları, ulusal kaynakların kul-
lanımı ve enerji bağımsızlığı açısından 
önemli görünmektedir.

Enerji kaynaklarında yapılan özelleş-
tirmelerde ise devlet sahipliliğinin ta-
mamen ortadan kaldırılması, bir anda 
kontrolsüz ve dar çıkar gruplarının hâ-
kim olduğu sonuçlar getirecektir.

Tüketicinin kaynak seçimi imkanları 
ise akıllı tüketim kontrolü ve kaynak 
seçebilme imkanları ile daha da ge-
lişmelidir. Otonom enerji üretimi çok 
daha can alıcı bir talep olarak gelişe-
cektir.

Enerji iletimi, enerji güvenliği, enerji-
nin lokal üretim ve tüketim altyapısı ile 
daha önemli bir konu hale gelecektir.

İlerleyen zamanlarda enerjinin ve-
rimli ve çevreye daha az zarar veren 
kullanımı gelişmişlik ölçütü olarak 

dikkate alınacaktır. Bu nedenle karbon 
salımını düşürecek kaynakların gelişti-
rilmesi son derece önemlidir.

Enerji türlerindeki gelişme bir taraf-
tan her bir enerji türündeki teknolojik 
alt yapının da yerli üretilebilmesi ge-
reğini zorunlu hale getirmektedir. Bu 
konuda uluslararası eğilimleri yönlen-
direnler, buna paralel olarak teknolo-
jiye de öncülük etmektedirler. Böy-
lelikle hem trend yaratmada hem de 
trendin değişimi ile ilgili altyapı ve tek-
nolojide daha hızlı yol almaktadırlar. 
Zorunlu olarak biz de bu gereklilikleri 
karşılamak durumunda olacağız, bu 
nedenledir ki güneş, rüzgâr ve hidro-
elektrik gibi yenilenebilir enerji tekno-
lojilerine olan yatırım ve yerlileştirebil-
me adımları yaşamsal öneme sahiptir. 
Güneş paneli, rüzgâr santralı türbin 
ve ekipmanları, su türbin ve jeneratör 
yapımı konularının desteklenmesi ve 
gelişmesi çok önemlidir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretilen elektriğin zamanla toplam 
üretimdeki payının artması ise elekt-
riğin stoklanması imkanlarını zorunlu 
kılacaktır. Bu konuda mutlaka stratejik 
bir plan hazırlanmalı ve gerekli altyapı 
oluşturulmalıdır. Aksi halde hızla geli-
şen dünyaya ayak uydurmak git gide 
zorlaşacaktır.

Sonuç
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Oda Merkezimiz tarafından hazırlanan ve mühendis yetkilendirme, bilirkişilik, 
enerji, kaynak, planlama ve yatırım, yönetim sistemleri, kalite, bilgisayar programları 
üst başlıklarını içeren 2020 yılı Eğitim Kataloğumuz yayınlandı.

Katalogda Yer Alan Eğitimler
∞ Mekanik Tesisat Hizmetleri Mühendis Yetkilendirme Kursları
∞ Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Kursları 
∞ Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme Kursları
∞ Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursları
∞ Bilirkişilik Kursları
∞ Enerji Eğitimleri
∞ Kaynak ve Tahribatsız Muayene Eğitimleri
∞ Periyodik Kontrol Eğitimleri
∞ Planlama ve Yatırım Hizmetleri Mühendis Yetkilendirme Kursları
∞ LPG Sorumlu Müdür Eğitimleri
∞ İşletme Yönetimi Eğitimleri
∞ Yönetim Sistemleri Standartları Eğitimleri
∞ Bilgisayar Kursları
∞ Diğer Eğitimler başlıkları altında toplam 86 eğitim yer almaktadır.

Katalogda her eğitim için ayrı ayrı olmak üzere; eğitimin kodu, eğitimin 
süresi, eğitimin içeriği, eğitimde kullanılan oda yayını, kimler katılabilir, sınav ve bel-
gelendirme, kayıt sırasında istenilenler bilgiler de yer almaktadır.

Ayrıca kataloğun son bölümünde eğitimlerin 2020 ücretleri de bulunmaktadır. 
Eğitim kataloğuna www.mmo.org.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.
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MMO Eğitim Merkezi tarafından her Şubede verilen eğitimleri içeren 
Eğitim Kataloğu (Ocak 2020) yayınlandı.
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Yandaki posta pulu 
1971’de Almanya’da tra-
fik kanununda yapılan 
değişikliği tanıtmak için 
basılmış. Yaya geçidinde 
öncelik hakkı olan yaya-
lara, hızını azaltmadan 
yaklaşan sürücülere elle 

“yavaşla ve dur” anlamında uyarı işareti yapma hak-
kının verildiğini anlatıyor.

Sağdaki resimde de bir ilkokul öğrencisine yaya ge-
çidi olmayan bir sokakta ve trafik polisi gözetiminde 
karşıdan karşıya geçiş eğitimi verilmesi görülüyor.
Yeni yetişen genç kuşaklara trafik eğitimi verilme-
si, trafikteki hak ve görevlerinin mümkün olan en 
erken yaşlarda öğretilmesi önemli. Hatta o kadar 
önemli ki, bu aynı zamanda bir Vatandaşlık ve De-
mokrasi eğitimi. Nasıl mı?

Aşağıdaki cümleler Prof. Dr. Erol Manisalı’nın 
11.07.2011 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşe 
yazısından alındı. Basında çıkan yazılar içinde yaya 
geçidi ve yaya haklarını en iyi anlatan belki de tek 
yazı bu köşe yazısıdır. Böyle bir yazının bir bilim in-
sanı tarafından yazılmış olması da bizler için büyük 
bir şans. “Bir toplumda trafik kurallarına uyum, de-
mokrasinin en önemli göstergelerinden birisidir.” 

Yaya Hakları
ve Demokrasi 

“Bir toplumda trafik kurallarına uyum, 
demokrasinin en önemli göstergelerinden 

birisidir.”

Alpay Lök 
Makina Yüksek 
Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi
Motorlu Araçlar 
Komisyonu Başkanı

“Yaya geçidindeki denge ile küresel dengeler ara-
sında bir örtüşme vardır. Ancak bu konuda tersine 
bir korelasyon geçerlidir. Yaya geçidinde kurallara 
uyulmayan ülkeler ya işgal edilirler ya da himaye 
altına alınırlar. Çünkü o ülkelerde demokrasi çalış-
maz.”
Yukardaki cümlelerden çıkarılabilecek özet şudur: 
Bağımsızlığı ve demokrasiyi korumak için yaya hak-
larını öğretmek, korumak ve kullandırmak önemli-
dir ve kamu yönetiminin bu konuya öncülük etmesi 
elzemdir. Yaya geçidinde durmayan sürücüye daha 
yüksek cezaların yanı sıra yayalara “hakkını koru ve 
kullan” bilincinin de yerleştirilmesi gerekir.  “Ya kul-
lan ya da kaybet” doğada ve evrimde geçerli olan 
bu kural demokrasi ve yaya hakları için de geçerlidir. 
Yayaların trafikteki haklarını kullanmaları ve savun-
maları aynı zamanda ülkelerinin bağımsızlık ve de-
mokrasisini savunmalarıdır.

Yaya geçidi tasarımının 
kökeni Roma'dır. Pompei, 

Napoli- İtalya'da yer 
alan bu yaya geçidinin 
ve beraberinde gelen 
yaya haklarının en az 

iki bin yıllık bir geçmişi 
olduğunu varsayabiliriz.
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Endüstriyel Bacalar - I
Endüstrinin gelişmesiyle birlikte çelik bacaların yapımı hız kazanmaya 
başladı. Çelik bacaların beton bacalara kıyasla daha avantajlı olması, 
özellikle baca yüksekliklerinin arttığı uygulamalarda tercih edilir hale 
gelmesine neden oldu. Çelik baca sistemleri, kullanım amaçlarına 
göre çeşitli konstrüksiyonlarda, aynı dış geometrik şekil ve ölçülerde 
yapılabilmektedirler. Bu çalışmada çelik bacaların üretimi için 
kullanılan güncel teknolojilerden ve çelik baca çeşitleri, dizaynı, 
projelendirilmesi, imalatı ve uygulama sahalarından söz edeceğiz.

Çelik baca, yanma sonucu meyda-
na gelen duman gazlarını atmosfere 
güvenli bir şekilde atan veya endüst-
riyel atık gazların yanması için ge-
rekli taze havayı sağlayan yapı mal-
zemesidir. 

Endüstriyel kazanların ve tesislerin 
bacaları çelik, beton ve tuğladan ya-
pılabilir. Son yıllarda özel prosesler 

dışında tuğla baca uygulamaları or-
tadan kalkmıştır. Çelik bacaların kesit 
ve yükseklik hesabı TS EN 13384-1 
ve TS EN 13384-2’ye göre, imalat 
ve montajı ise TS EN 13084-7 ve 
Eurocode 3 standartlarına göre ya-
pılmaktadır. Endüstriyel baca dizay-
nında ayrıca, Sanayi Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği de 
göz önünde bulundurulmalıdır.

Meta üretimi, teknolojik gelişme-
ler, nüfus artışı ve ekonomik büyüme 
gibi sebeplerle gün geçtikçe artıyor. 
Metanın üretim sürecinde yakıcı ci-
hazlarda üretilen enerji kullanılıyor 
ve bu işlem sonucunda oluşan du-
man gazlarının atmosfere atılması 
gerekliliği duyuluyor. Duman gazla-
rının atılması içinse bacalara ihtiyaç 
duyuyoruz fakat özellikle endüstriyel 
kazan uygulamalarında, sistemin ve-

rimli çalışmasının yanı sıra yangına 
karşı dayanıklılık ve yapı sağlamlığı 
gibi kriterler de son derece önemli 
hale geliyor.

Bu nedenle bir baca için;
1- Kesitinin belirlenmesi,
2- Yüksekliğinin belirlenmesi,
3- Kullanılacak malzemenin seçimi,
4- Konstrüksiyonu oldukça önemli-
dir [7].

Çelik Bacaların Dizayn Kriterleri
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Çelik Bacaların Avantaj ve Dezavantajları
Çelik Bacaların Avantajları
• Baca iç yüzeyi pürüzlü olmadığı için baca sürtünme kaybı azdır.
• Aşınma sorunu çok düşük düzeyde olduğundan yüksek baca gazı 
hızlarına çıkılabilir. 
• Küçük çaplarda imal edilebilir.
• Sızdırma ihtimali yoktur.
• Baca içi çabuk ısındığı için hızla çekiş sağlanır. 

Çelik Bacaların Dezavantajları
• Dış ortam şartlarına beton ve tuğla bacalar gibi dayanıklı değildir. 
• Korozyona dayanıklı değildir. Kumlama ve boyama gibi ekstra iş-
lem gerektir.

Çelik Bacaların Sınıflandırılması
Çelik bacalar cidar sayısı ve kuruluş (dikiliş) şekillerine göre sınıflan-
dırılırlar. Sınıflandırma Tablo 1’de görülebilir. Muammer Akgün

Makina Yüksek 
Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Kazan ve Basınçlı 
Kaplar Komisyonu 
Başkanı

Çelik Bacaların Özellikleri
1- Malzeme
TS EN 13084-7 standardında 
bulunan ve Çizelge 1–4’te veri-
len çeliklerin kullanılması kabul 
edilir. Bundan başka EN 13084-
6, Madde 4’e uygun başka çelik-
lerin kullanılması da kabul edilir.

Kaplama sistemleri, EN 13084-1, 
EN 13084-6 ve EN 1993-3-2’ye 
uygun olmalıdır. Bütün kapla-
malar malzeme imalatçısının ta-
limatlarına göre uygulanmalıdır.  
Yalıtım malzemesi, EN 13084-1, 
Madde 4.4’te verilen şartlara uy-
gun olmalıdır.  Giydirme kapla-
ma malzemesi, maruz kalacağı 
ortama uygun olmalıdır.

2- Konstrüksiyon
Konstrüksiyon, baca bağlantıla-
rının her bir parça ile nasıl yapı-
lacağını belirleyen işletme şart-
larıdır. Özellikle ısıl, kimyasal ve 
mekanik etkiler mutlaka dikkate 
alınmalıdır.

Taşıyıcı Baca, Bağlantılar ve 
Açıklıklar: Atık gaz boruları ile 
diğer konstrüksiyon parçaların 
cidar kalınlıkları en az 1,5 mm 
olmalı ve atık gazla temas eden 
yüzeyler için korozyon zammı 
dikkate alınmalıdır. Korozyon 
zammı ile birlikte karbon çeli-
ğinden yapılan taşıyıcı bacanın 
kalınlığı en az 5 mm olmalıdır. 
İşletme mukavemeti kontro-
lü yapılacak taşıyıcı parçaların 
vidalı bağlantıları, ön gerilmeli 
bağlantılar şeklinde gerçekleşti-
rilmiş olmalıdır. Ankraj cıvataları 
için ön gerilmeli bağlantı özelli-
ği aranmaz. Ön gerilmesiz vidalı 
bağlantılar ve ankraj cıvataları, 
somun gevşemesine karşı em-
niyetli olmalıdır.

Gaz Sızdırmazlığı ve Isı Yalı-
tımı: Çift cidarlı bacalardaki iç 
boruların ve tek cidarlı bacalar-
daki atık gaz (taşıyıcı) borularının 
birleştirme yerleri gaz sızdırmaz 
olmalıdır. Duman gazlarının 
kondensi çeliğin korozyonu-

1- Cidar Sayısı Tek Cidar Bacalar
 Çift Cidar Bacalar
 Serbest Duran Bacalar
2- Kuruluş (Dikiliş) Şekline göre Gerdirilmiş Bacalar
 Desteklenmiş Bacalar

Tablo 1: Çelik Bacaların Sınıflandırılması
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na neden olabilecekse, duman gazı 
geçen parçaların ısı yalıtımı asit çiğ 
noktası sıcaklığının altına düşmeye-
cek şekilde yapılmalıdır.

Yalıtım malzemeleri kaymamalı, düş-
memeli ve üst üste binmemelidir. Isı 
köprüsü oluşumu engellenmelidir.

Duman gazı ile temasta olan meta-
lin sıcaklığı tahmin edilen en yüksek 
duman gazı sıcaklığına göre kontrol 
edilmelidir. Bu kontrol için aşağıdaki 
dizayn parametreleri dikkate alınır:
• Tahmin edilen en yüksek dış hava 
sıcaklığı
• Sıfır rüzgâr hızı

Yüksek Sıcaklıklardaki Baca Gazları 
ve Baca Yangını: İzolasyonsuz baca 
yapılması durumunda bacanın metal 
sıcaklığı, içinden 5 m/s ila 15 m/s ge-
çen gazın sıcaklığının dış hava sıcak-
lığı ile yaklaşık ortalamasıdır. Duman 
gazı hızı 15 m/s üzeri olması veya 
izolasyonlu baca yapılması duru-
munda ise baca metalinin sıcaklığı-
nı bulmak için ısı transferi hesapları 
yapılması gerekir. Hesaplanan metal 
sıcaklığı, metalin sıcaklık limitleri-
ne yakın ise oksitlenme olmaz. Bu 
durumda uygun metal kullanılması 
önemlidir [1].
Baca yangınları aşağıdaki nedenlerle 
oluşmaktadır:
• Yanmamış yakıtların baca ile dışarı 
atılması
• Kurum, sülfür ve diğer atıklar

Temel ve Ankrajlama: Bacanın te-
meli ısıl ve kimyasal etkilerden ko-
runmalıdır. Beton kaide yapımında 
betona zarar verici sular ve zeminler 
dikkate alınmalıdır. Betonla temas 
eden çelik parçaların yüzeyleri, arazi 
seviyesinden en az 30 cm yukarıda 
olmalıdır.

Donanım: 6 metreden daha yüksek 
çelik bacalarda tırmanma merdiveni 
yapılmalı ve personelin düşmesine 
karşı emniyet tedbirleri alınmalıdır. 
Dış merdiven, zeminden 4 metre 
yükseklikte veya bina çatısından 1 
metre yüksekte başlamalıdır. Merdi-
venlerde basamak aralığı baca çıkışı-
na kadar aynı olmalıdır.
Korozyon: Duman gazları içerisin-
deki kükürt oksitlerin kondensasyo-
nu ile oluşan sülfirik asidin baca ci-
darlarına etkimesi bacalarda oluşan 
en genel korozyon halidir. 

Sülfirik asidin yoğuşma sıcaklığı, yak-
laşık 65oC’dir. Duman gaz sıcaklığı, 
her şartta asit yoğuşma sıcaklığının 
10oC üzerinde olmalıdır. 
Klorürler, birçok katı ve sıvı yakıtlarda 
bulunurlar. Serbest klorür iyonları su 
buharı ile temas ederse hidroklorik 
asit meydana gelir. Hidroklorik asidin 
en yüksek kondensasyon sıcaklığı 
60oC’dir. Duman gazı sıcaklığının bu 
sıcaklığın altına düşmesi durumunda 
ciddi korozyon problemleri meyda-
na gelir [1]. 

Duman gazlarından kaynaklanan 
korozyona karşı alınacak tedbirler:
• Yalıtım, kaplama veya dış örtü ile 
korozyona karşı koruma
• Saç kalınlığına korozyon zammı ila-
ve edilerek emniyetli boyutlandırma
• Uygun paslanmaz çelik seçimi

Şekil.1-Beton kaide detayı.

Yazının devamı, Makina Bülten Mart 2020 sayısında yayınlanacaktır.



3 İlk Kez Bir Gök Taşında Protein Bulundu 
Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, 1990 yılında Cezayir’de bulunan 

Acfer 086 ismi verilen bir gök taşında protein keşfettiler. Hemolithin ismi veri-
len protein, demir ve lityum içeriyor. Bu protein Dünya gibi yaşanabilir geze-
genlerde yaşamın oluşmasında rol oynayabilir.

Hemolithini oluşturan yapı taşla-
rının uzayda birikmeye başladığı 
ve oluşan etki nedeniyle proteini 
bir araya getirdikleri düşünülü-
yor. Geçmişte birçok gök taşında 
proteinleri oluşturan amino asitler 
bulundu. Yaşam için önem taşı-
yan amino asitlerin öncülleri olan 
organik maddeler ve belirli şekilli 
moleküller daha önce gök taşla-
rında tespit edilememişti.

2 3D Yazıcıda Biftek 
Üretilmeye Başlandı 

 
Barselona merkezli bir et şirketi, kısa 
bir süre önce bezelye, pirinç, deniz 
yosunu ve diğer maddelerden elde 
edilen bitki bazlı bir biftek üretti. Bu 
teknoloji, ince tellerin çapraz geçişli 
birleşimi yöntemiyle, kas hücrele-
rindeki proteinleri taklit ediyor.

Şirketin bir yetkilisi üretim sürecini 
şöyle açıklıyor: "Bu strateji bize elde 
edilen ürünü, çiğnenebilir olması, 
gerilebilmesi ve basınca dayanıklılığı 
açısından değerlendirmemize ola-
nak sağlıyor. Ayrıca farklı et ve deniz 
ürünlerinin tadı ve besin özellikleri, 
fiziki özellikleri açısından benzerinin 
yapılabilmesini mümkün kılıyor."

1 Dev Teleskopla Güneş'in 
Şimdiye Kadarki En Ayrıntılı 

Görüntüleri Çekildi

ABD'nin Hawaii Adası'na bağlı Maui 
Adası'ndaki bir yanardağın, 3.000 
kilometre yükseklikteki zirvesine 
yerleştirilen Inouye teleskobu, 
30 kilometre çözünürlüğe sahip. 
Çekilen fotoğraflarda Güneş'in 
yüzeyinde, her biri Fransa'nın 
yüzölçümü büyüklüğünde, 6.000 
derece sıcaklığa sahip altın renkli 
tanecikler görünüyor.

Bilim insanları bu ayrıntılı görüntü-
lerin, Güneş'in davranışlarının daha 
iyi anlaşılmasına ve faaliyet döngü-
sünün daha doğru tahmin edilme-
sine yardımcı olacağını söylüyor. B
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Şubat Ayında Öne Çıkan
Bilimsel Gelişmeler
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Türkiye’nin kültürel değerlerini günümüze ait yorumlarla yeniden düşünmek 
ve deneyimlemek amacıyla davet edilen sanatçılar, İstanbul’daki farklı zana-
atlar üzerine araştırma yaptılar ve birlikte çalışmayı seçtikleri zanaatkârların 
atölyelerinde yeni yapıtlar ürettiler. Bu yapıtlar, “Misafirler: Sanatçılar ve 
Zanaatkârlar” sergisinde ilk defa gösteriliyor. Sergi, üretilen yeni yapıtların 
yanı sıra, sanatçıların İstanbul’daki araştırma ve üretim süreçlerini, kentte et-
kileşime geçtikleri, ilham aldıkları kaynakları, birlikte çalıştıkları zanaatkârlar 
hakkında bilgileri de ziyaretçilerle paylaşıyor.

Sergi için Türkçe-İngilizce olarak çift dilli hazırlanan katalog-
da, serginin kavramsal çerçevesini anlatan küratöryel metinle 
beraber, proje danışmanı, mimar ve akademisyen Aslı Kıyak 
İngin’in İstanbul’daki zanaat mahalleleri ve üretim kültürüyle 
ilgili yazısı da yer alıyor. Katalog ayrıca, sergideki sanatçılar-
la ilgili metin, fotoğraf ve görsellere de yer veriyor. Sergi, 
26 Şubat – 23 Ağustos 2020 tarihleri arasında İstanbul 
Modern’de gösterilecek.

Sanatçılar: Faig Ahmed, Rana Begum, Benji Boyadgian, 
Rodrigo Hernández, Servet Koçyiğit, Outi Pieski, Randi 
& Katrine, Wael Shawky ve Jorinde Voigt.
Küratörler: Öykü Özsoy ve Ümit Mesci
Sanatçı asistanı: Melodi Gülbaba

Misafirler: Sanatçılar 
ve Zanaatkârlar
İstanbul Modern’in İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle Ekim 2018’de 
hayata geçirdiği Uluslararası Misafir Sanatçı 
Programı, dünyanın farklı coğrafyalarından 
on sanatçıyı, İstanbul’daki zanaatkârlarla 
bir araya getiriyor.



Eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgiye
egitim.mmoistanbul.org.tr web sitesi 

üzerinden ya da Makina Mobil
uygulamamızdaki Eğitim Modülü 
üzerinden ulaşabilirsiniz. Makina 

Mobil uygulamanız yoksa, yukarıdaki
karekodu cep telefonunuza okutarak 
mobil uygulamamızı indirebilirsiniz.
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11 MART İstanbul Kongre Merkezi 

Solar İstanbul
Güneş Enerjisi Fuarı

12 MART TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Win Eurasia 2020

14 MART Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

MMO Üyelerine Özel Aile Dil Paketi

16 MART Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

İş İngilizcesi Pre-Intermediate Seviye Kursu

20 MART Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Yalın Üretim ve Yönetim Sertifika Programı 

20 MART Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Şantiye Şefliği

21 MART Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Excel İleri Aşama: Excelance

26 MART Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin 
Doğalgaza Dönüşümü

27 MART Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Bilgilendirme ve İç Tetkik

Asansör Mühendis Yetkilendirme

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy20 MART

Mart 2020
Etkinlik Takvimimiz

19 MART MMO İstanbul Şube

Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

13 MART MMO İstanbul Şube

Zumba Zamanı

26 MART MMO İstanbul Şube

Asansör Yetkili Servis Teknik
Sorumlusu Eğitimi

27 MART MMO İstanbul Şube

Asansör Periyodik Kontrol
Muayene Elemanı Eğitimi 

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis 
Yetkilendirme

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy12 MART



34. Dönem Genel Kurul ve Seçimlerimizi
Yüksek Katılımla Tamamladık!


