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Kentimizin, Ülkemizin ve Dünyanın 
Geleceğini Değiştirelim!

Dayanışma Günümüzün İzinde;
Tüm canlıların yaşamı ve yaşam alanları için,
Bir kadının kirpiği bile yere düşmesin diye,
“Uzayda koşana dek”

Değerli Meslektaşlarım,
Mesleğimiz, ülkemiz ve gelece-
ğimiz için çalışmalarımıza tüm 
hızımızla devam ettiğimiz yaz 
günlerini geride bırakıyoruz. Üye-
lerimizin taleplerine en iyi biçim-
de yanıt üretebilmek ve Odamızı 
çağın gerekliliklerine uygun hale 
getirebilmek için yaz aylarında da 
üretken bir dönem geçirdik.
Odamızla birlikte kentimizi ve 
ülkemizi de çağın gereklilikleri-
ne uygun hale getirebilmek için 
uzman makina mühendislerine 
dayalı örgütlü yapımızla, kamu 
kurumları ve derneklerle işbirli-
ği yaparak kamu adına ve kamu 
güvenliği için her zaman görev 
almaya hazır olduğumuzu bir kez 
daha kamuoyu ile paylaşmak is-
tiyorum.
İçinde bulunduğumuz kent Ağus-
tos ayında sel faciası ile karşı kar-
şıya kalırken Sarıyer’de bulunan 
bir binanın kolonları patladı. 17 
Ağustos’un yıldönümü ile birlikte 
bu iki korkunç olay bizlere bir kez 
daha rantsal dönüşüm ilişkilerine 
dayalı yapı denetim süreçlerinin 
önüne geçilmesi gerektiğini ha-
tırlattı. Kentimiz ve ülkemiz için 
başta kendi meslek alanlarımız 
olmak üzere üzerimize düşen 
görevleri yapmaya hazır olduğu-
muzu tekrar etmek istiyorum.
Sevgili Meslektaşlarım,
Günümüzde, gelişen teknoloji ile 
birlikte sanayileşmenin ön koşul-
larından birinin nitelikli ve yetiş-
miş insan gücünün varlığı olduğu 
kabul edilmiş bir gerçektir. Bunu 
sağlayacak en önem etken eği-
timdir. Mesleki aşamanın ilk adımı 
olan üniversite eğitimi sırasında 

kazanılmış bilgi, meslek yaşamı 
süresince yeni bilgilerle destek-
lenmedikçe, mühendislerin ge-
lişen teknolojilere uyum sağla-
maları çok güçtür. Bu bağlamda 
Şubemiz, eğitim çalışmalarını 
daha da geliştirerek yoluna de-
vam ediyor.
Eylül ayı itibariyle güz dönemi 
boyunca başta Onur Yılı Etkin-
likleri, Çarşamba Buluşmaları ve 
120dk Atölye çalışmaları olmak 
üzere çok sayıda eğitim ve etkin-
liğin yer aldığı bir program çerçe-
vesinde üyelerimizle bir araya ge-
leceğiz. Odamızın kuruluşunun 
65. yılında “Etkin Üye, Güçlü Oda” 
ilkesiyle yürüttüğümüz tüm ça-
lışmalarımızda sizlerle yan yana 
olmayı umut ediyoruz. Bülteni-
mizin sayfalarında Şube ve Tem-
silciliklerimizde gerçekleştirilecek 
faaliyetlerimize ilişkin detayları 
bulabilirsiniz.
Diğer yandan bu sayımızda, “Ya-
rının Hayali Endüstri 4.0!” başlıklı 
dosya çalışmamıza, sosyal gü-
venlik alanındaki yasal değişimleri 
konu edindiğimiz makalemize, 
“Kurumsal Kalite İçin Eğitim Ka-
litesinin Önemi”ni işlediğimiz ya-
zımıza, birimlerimizden haberlere 
ve uzmanlarımızın mühendislik 
konularındaki diğer yazılarına 
ulaşabilirsiniz.
Değerli Meslektaşlarım,
Bundan kırk yıl önce çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi ve in-
sanca yaşanabilecek bir ücret 
talebiyle 19 Eylül 1979 tarihinde 
TMMOB’nin çağrısıyla Türkiye’nin 
55 farklı ilinde, 740 işyerinde iş 
bırakma eylemi gerçekleştiril-
di. Meslektaşlarımızın, "TMMOB 

Battal Kılıç
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-
cıları Dayanışma Günü" olarak 
andıkları bu anlamlı günü kutlar-
ken Odamıza bağlı meslek grup-
larına ait üniversite bölümlerine 
yerleşen öğrenci arkadaşlarımıza 
“Mesleğe hoş geldiniz” diyoruz. 
Sevgili Meslektaşlarım,
Ülkemize ve geleceğimize sa-
hip çıkma sorumluluğu ile Kaz-
dağları başta olmak ülkemiz ve 
dünyada rantçı uygulamaların 
karşısında olacağız. İzmir ve 
Amazon Ormanları’nda yaşanan 
yangınlarda yaşamını ve yaşam 
alanlarını yitiren tüm canlılar için 
bilimselliğin, demokrasinin ve 
vicdanın önemini her defasın-
da vurgulayacağız. Cümlelerimi 
bitirirken Emine Bulut nezdinde 
katledilen tüm kadınları anıyor 
ve hayatın her alanında gerici ve 
kadın düşmanı politikalara son 
verilmesi gerektiğini vurguluyo-
rum…
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MICRO MBA Sertifika 
Programı Başlıyor

Programın Amacı:
Program, katılımcılara stratejik yö-

netim, finansal yönetim, proje yöne-
timi, insan kaynakları yönetimi, pa-
zarlama yönetimi, üretim yönetimi 
gibi temel yönetim alanlarında temel 
yetileri kazandırmayı ve "yönetim 
profesyonelleri" yetiştirmeyi hedef-
lemektedir.

İş yönetimi ve iş dünyası ile ilgili te-
mel kavram ve teknikler konusunda 
bilgi vermek, bu kavram ve teknik-
lerin iş dünyasına nasıl uygulandı-
ğı konusunda bilgi sahibi olmalarını 
sağlamaktadır. Katılımcılar eğitim 
sonunda işletme yönetimi ile ilgili 
doğru ve aradığı bilgiye ulaşabile-
cektir.

Eğitim Süresi: 16 gün (96 saat)  Cu-
martesi – Pazar günleri

Eğitim Tarihi: 19-20-26-27 Ekim, 
02-9-10-16-17-23-30 Kasım,
01-07-08-14-15 Aralık 2019

TMMOB Üye Ücreti: 3200TL KDV

Dış Katılımcı Ücreti: 4000TL (KDV 
dâhil)

Program İçeriği:
∞ Stratejik yönetim, stratejik çevresel 
analiz yöntemleri
∞ Temel makroekonomik kavramlar, 
Türkiye ekonomisi ve Türkiye’deki ve 
dünyadaki ekonomik gelişmeler
∞ Maliyet yönetimi ve finansal yöne-
tim
∞ Stratejik pazarlama, rekabet ve 
çevresel analiz, hedef pazar ve ko-
numlandırma, büyüme stratejileri
∞ Stratejik marka yönetimi, kurumsal 
imaj yönetimi reklam ve marka ileti-
şimi, sosyal medya pazarlaması
∞ Müşteri davranışı ve satın almada 
karar verme mekanizmaları ve CRM
∞ Veri analizi ile karar alma
∞ Satış yönetimi ve satış teknikleri, 
perakende yönetimi, e-ticaret, sos-
yal medya ve satış
∞ Uluslararası pazarlama, yeni pazar-
lara giriş stratejileri
∞ Proje yönetimi ve süreç yönetimi
∞ Temel iş hukuku, işletme ve borçlar 
hukuku
∞ Yetenek yönetimi ve liderlik, stra-
tejik insan kaynakları yönetimi, ku-
rum kültürü
∞ Üretim yönetimi dağıtım kanalları 
ve lojistik yönetimi

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından organize edilen 
MICRO MBA Sertifika Programı 19 Ekim 2019 Cumartesi günü MMO 
Anadolu Yakası Eğitim Merkezi’nde başlıyor.
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SAYFA 5

Yalın Üretim ve Yönetim 
Sertifika Programı Başlıyor

Eğitimin Amacı:
Ülke ve toplum yararları doğ-

rultusunda gerek hizmet gerekse 
de üretim sektöründeki işletme-
lerin, üretim sürecindeki kayıp-
larını en aza indirerek; en uygun 
kalite, maliyet ve sürede üretimi 
gerçekleştirmeye, israfı engelle-
meye odaklı yalın üretim ve yö-
netim sisteminin kuruluşa özgü 
tasarlanmasında, uygulanmasın-
da ve yönetilmesinde görev alan 
ve alacak çalışanların bilgi biri-
kimlerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak.

Eğitim Süresi: 16 gün (96 saat)
Cumartesi – Pazar günleri

Eğitim Tarihi: 28-29 Eylül
05-06-12 Ekim 2019 (5 Gün)

Eğitimin Süresi: 36 Saat

Sınav Tarihi: 13 Ekim 2019

Saat: 09.00

Sınav ve Belgelendirme: Ders-
lerin % 90’ına katılım gösteren-
ler, program sonunda yapılacak 
sınavda 100 üzerinden en az 70 
puan alanlar; “Yalın Üretim ve Yö-
netimi Sertifika Programı Başarı 
Belgesi” alır. Derslerin %90’ına 
katılım göstererek; program so-
nunda yapılacak sınavda başarı-
sız olanlara “Yalın Üretim ve Yö-
netimi Sertifika Programı Katılım 
Belgesi” verilir.

Belge Geçerlilik Süresi: İlgili 
standartlar ve referans kaynaklar 
güncellenmediği sürece belge-
nin alındığı yıl dâhil 5 yıl

Eğitimin İçeriği:
∞ Yalın üretimin tarihçesi
∞ Yalın üretim prensipleri
∞ Çekme-itme sistemleri
∞ Yalın üretim teknikleri
∞ 3M (muda-muri-mura) & 8 israf
∞ 5S
∞ Görsel yönetim
∞ KAIZEN (sürekli iyileştirme)
∞ JIT – Tam zamanında üretim

∞ Tek parça 
akış ve u hücre
∞ TPM – (total productive main-
tenance) toplam üretken bakım
∞ SMED (single minutes exhcan-
ge of die) tekli dakikalarda kalıp
∞ Değişimi/tip dönüşümü
∞ OEE (overall equipment effec-
tiveness) toplam ekipman etkin-
liği
∞ Poka yoke (hatasızlaştırma)
∞ Jidoka (otonom kalite)
∞ Hoshin Kanri (stratejik planla-
ma)
∞ Yamazumi (iş dengeleme)
∞ İş rotasyonu  (shojinka)
∞ Kalite çemberleri
∞ Obeya (çözüm odası)
∞ Deney tasarımı -DOE (design 
of experimnt)
∞ Malzeme dağıtım yönetimi 
(milkrun)
∞ KANBAN (kart ile stok yönetimi)
∞ Heijunka (üretim seviyelendir-
me)
∞ VSM-D (value stream map-
ping-design) değer akış haritala-
ma-tasarım

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından organize edilen 
Yalın Üretim ve Yönetim Sertifika Programı 28 Eylül 2019 Cumartesi 
günü MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi’nde başlıyor.
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Gerçekleştirdiğimiz Eğitimler
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak meslektaşlarımıza mesleki 

alanlarda fayda sağlayabilmek amacıyla Ağustos ayı içerisinde çeşitli alanlarda 
eğitimler gerçekleştirdik.

EYLÜL 2019
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Ülke ve toplum 
yararları doğrultusunda 

bilirkişilik 
yapacak kişilerin 
belgelendirilmesi 

amacıyla düzenlenen  
Bilirkişilik Temel 
Eğitimi 24-25-31 
Ağustos-01 Eylül 

tarihlerinde Anadolu 
Yakası Eğitim 

Merkezi'nde yapıldı.

Asansör yönetmeliği (2014/33/
AB) ve asansör işletme, bakım ve 

periyodik kontrol yönetmeliği 
kapsamında görev alacak yetkili 

servis teknik sorumlularının 
belgelendirilmesi amacıyla 
düzenlenen Asansör Yetkili 

Servis Teknik Sorumlusu 
Eğitimi 01-04 Ağustos 

tarihlerinde Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi’nde organize 

edildi.

Aluminyum ve Döküm Kaynağı Eğitimi 05-09 Ağustos 2019 tarihleri 
arasında Tuzla Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde 

BORUSAN firması çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların 
gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından doğalgaz 

iç tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev 
alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda 

bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen 
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 22-26 Ağustos 

tarihlerinde Avrupa Yakası Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. 
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Köprülü Vinç Operatörlerinin MYK Belgesi 
Alması Zorunlu Hale Geldi!

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Bel-
gesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Teb-
liğ 11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz 
konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
zorunluluğu getirilen meslek sayısı 81'den 117'ye 
çıkmıştır. 11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan dördüncü tebliğ ile 
36 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın 2018/1 sıra numaralı tebli-
ğinde yer alan 36 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi olmayan kişiler tebliğin yayım tarihinden 
itibaren on iki ay sonra (11.11.2019 tarihinden son-
ra) çalıştırılamayacaktır. Köprülü vinç operatörleri 
de bu tebliğ içerisinde yer almaktadır.

Sınav ve Belge Ücreti İçin Teşvikten Yararlanma
Adaylar, sınavdan başarılı olmaları durumunda 

teşvikten faydalanarak 31.12.2019 tarihine kadar 
sınav ve belge ücretinin tamamını (asgari brüt 
ücretin yarısını geçmemek kaydı ile) İşsizlik Fo-
nu'ndan geri alabilmektedirler. Köprülü vinç için 
belgelendirme ücretleri göz önünde bulundu-
rulduğunda ödenen ücretin tamamı teşvik kap-
samında olacaktır. Teşvikten yararlanmak isteyen 
adayların başvuru formuna IBAN numaralarını 
yazmaları yeterli olacaktır. Fon'dan karşılanan bu 
desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
∞ Başvuru formu
∞ Belgelendirme ödenti makbuzu
∞ Kimlik fotokopisi
Not: Firma koşullarının MYK 
şartlarına uygun olması duru-
munda adayların performans 
sınavları firma bünyesinde de 
yapılabilmektedir.

Ücretler
Sınav ücreti: 500 TL*
Belge ücreti: 150 TL**
*Teşvikten faydalanan 
adaylar başarılı olduk-
ları takdir-
de sınav 
ücretini 
mykdan 
geri alabi-
leceklerdir.
**Teşvikten faydalanan aday-
lardan belge ücreti alınmaya-
caktır.

İletişim
Makina Mühendisleri Odas
Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi
Tel: 0216 507 26 06
Gsm: 0530 173 02 08
E-Posta: mykistanbul&©mmo.org.tr

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen 
Mesleklere İlişkin Tebliğ’in yayınlanması ile köprülü vinç operatörlerine 
MYK Belgesi alma zorunluluğu geldi. Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde bu kapsamda 
sınavlar gerçekleştiriyoruz.

Köprülü Vinç Operatörleri
MYK Belgesi Sınavları Gerçekleştiriyoruz



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

Otomotiv Sanayiinde Sermayenin Birikim Koşulları:
Otomotiv sektöründe bir üretim yeri kurarken başlangıç yatırımı için ol-

dukça yüksek miktarlar gerekmektedir. 1990 yılı itibariyle Avrupa’da yeni 
model bir otomobil üretimi için (tasarım, araştırma, makina teçhizatı dâhil 
olmak üzere) 1.5 milyar dolar ve Çin’de 35 bin araçlık bir montaj fabrikası 
için 150 milyon dolar gerekmektedir. 

Bir otomobil fabrikasının kapasitesi en az yıllık 250 bin adet araç üreti-
minde iktisadi olabilmektedir. Günümüzde yeni yönetim teknikleri ve esnek 
teknolojiler sayesinde daha az (örneğin 150 bin) araç üretimiyle de karlı 
olabilen fabrikalar vardır. Bunların kapasite kullanım oranları da talepteki 
düşüşlerle birlikte azalma eğiliminde olup bu olgu karlılık üzerinde büyük 
baskı yapmaktadır. Özellikle otomasyona dayalı üretim için yapılan büyük 
çaplı yatırımlarda olduğu gibi. Örneğin pek çok Japon firmasının fabrika 
kapasitesinin ortalama %90’ının kullanılması durumunda ancak başa baş 
noktasına erişebildiklerini göstermektedir.

Her ne kadar biraz daha az ölçekli üretim gerçekleştiren fabrikalar gele-
cekte önem arz etmeye devam edecek olsalar da otomotiv sektörü önü-
müzdeki yıllarda da kitle üretimi yapacaktır. Bu nedenle geniş pazarlara ih-
tiyaç duyan bir sektör olma niteliğini koruyacaktır. Bu noktada da rekabet 
gücünün “mihenk taşı” olarak yurt içi pazarlara egemen olabilme kapasitesi 
daima öncelik taşıyacaktır.
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Makina Bülten’in Haziran 2019 sayısında yayınlamaya başladığımız 
yukarıdaki başlıklı yazı dizimize “Uluslararası Üretim Zincirleri 
Bağlamında Türkiye Otomotiv Sektörü” yazısı ile devam ediyoruz.

EYLÜL 2019
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Sermayeler Arası İlişkiler
Üretim Koşulları:

Halen devam eden ekonomik 
krizin önemli bir özelliği dünya 
ölçeğindeki oligopolistik reka-
betin hızlı bir tırmanış içinde 
olmasıdır. Sektörde rekabetin 
keskinleşmesiyle birlikte çatış-
ma ve işbirliği el ele ilerlemek-
tedir. Sektörde artan rekabet 
özellikle 1970’li yıllardan itiba-
ren Japon firmalarının pazara 
girmesiyle iyice şiddetlenmiş ve 
sektörün dünya ölçeğinde ye-
niden yapılanmasının itici gücü 
olmuştur. Küresel düzeyde re-
kabetin bir sonucu olarak hem 
fiziki sermayenin (fazla kapasi-
te) hem de insan “sermayesinin” 
değersizleşmesi (istihdamın 
azaltılması, çalışma sürelerinin 
uzatılması, ücretlerin aşağı çe-
kilmesi) söz konusudur.

Yoğun rekabette müşteri ve 
pazar payı için yapılan mücade-
le, kendini özellikle fiyat savaş-
larında ve fiyat indirimlerinde 
ortaya koymaktadır. Bunun so-

Mertkan Akay
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu
Üyesi

nucunda firmalar azalan karlı-
lıkla karşı karşıyadır.

Özellikle “Japon tehditi” bir-
çok firmayı yeniden yapılan-
maya sevk etmiştir. Japonya’nın 
Amerikan otomobil piyasasın-
daki payı 1970’te %5’ti; 1990’da 
ise bu oran %28’e çıkmıştır.

Büyük üretici firmalar bu üre-
tim rakamları ve kuşkusuz bu 
rakamlardan daha yüksek olan 
kurulu kapasiteleriyle dünya 
otomotiv sektöründe belirle-
yici bir konumdadırlar. En bü-
yük dört firmanın 1985-1995 
yılları arasında dünya pazarın-
daki payları %40.9’dan %44.6’a 
yükselmiştir. Aynı dönemde en 
büyük on firmanın dünya pa-
zarındaki payları ise %63.9’dan 
%71.2’e yükselmiştir. En çok 
üretim yapan ilk 20 firma dün-
ya üretiminin %90’dan fazlasını, 
ilk 10 firma ise %70’den fazlasını 
gerçekleştirmektedir.

İstatistiki veriler dikkate alın-
dığında sektörün dünya çapın-
da yaşadığı yapısal aşırı üretim 
krizinin giderek derinleştiğini 
söylemek mümkün. Görünen 
odur ki ancak dünyanın en bü-
yük pazarlarında söz sahibi olan 
az sayıdaki büyük firma (global 
players) ayakta kalabilecektir. 
Geçmiş yıllarda 52 tane olan 
bağımsız otomobil üreticisin-
den günümüzde 15 firma geriye 
kalmıştır.

Otomotiv sektörüne serma-
ye açısından baktığımızda sınai 
sermaye bileşenleri ile finansal 
sermayenin nasıl iç içe geçtiği 
görülmektedir. Almanya’nın en 
büyük sınai şirketlerinden Da-
imler Benz’in en büyük hisseda-

rı ülkenin en büyük özel bankası 
olan Deutsche Bank’tır. Şirketin 
hisselerinin dağılımı şöyledir: 
Deutsche

Bank %24.4, Kuveyt Emirli-
ği %13; gerisi 450 bin hissedar 
arasında dağılmıştır. Bu 450 bi-
nin içinde Commerzbank AG, 
Dresdner Bank, Robert Bosch 
GmbH, R+V Allgemeine Versi-
cherung gibi özel banka ve si-
gorta şirketleri yer almaktadır.

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.
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1. Giriş
Termik santrallar kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü tesis-

lerdir. Termik santrallarda esas olarak fosil yakıtlar olan kömür, gaz ve petrol 
ürünleri kullanılır. Dünyada elektrik üretiminde en büyük pay fosil yakıtlardadır 
ve uzun bir süre de böyle devam edeceği tahmin edilmektedir. Uluslararası 
Enerji Ajansı (IEA)’nın hazırladığı tahminlerde de durum farklı değildir.

2017 yılında dünya elektrik üretiminin %39,3’ü kömür, %22,9’u doğal gaz, 
%16’sı hidrolik, %10,6’sı nükleer, %4,1’i petrol, 4,9 yenilenebilir(rüzgâr, güneş, 
jeotermal, dalga)  ve %2,2’si diğer kaynaklardan karşılanmıştır.

Türkiye’de ise 2018 yılında elektrik üretiminin %37,2’si kömür, %30’u doğal 
gaz, %19,9’u hidrolik, %0,5’i petrol, %11,4 yenilenebilir(rüzgâr, güneş, jeoter-
mal)  ve %1’i diğer kaynaklardan karşılanmıştır.

2. Türkiye’de Kömürlü Santrallar
Kamu santralları-

nın özelleştirilme-
leri sonucu EÜAŞ’ın 
elinde sadece linyit 
yakıtlı 1.420 MW Af-
şin Elbistan B (Kah-
ramanmaraş), 320 
MW Çan (Çanak-
kale) ve 44 MW’lık 
Soma A (Manisa) 
santralları kalmıştır. 
Diğer tüm kömürlü 
santrallar özel sek-
tör tarafından işle-
tilmektedir ve yanda 
Tablo 1’de listelen-
miştir.

Türkiye’de 2018 yılında elektrik üretiminin %37,2’si kömür, %30’u doğal 
gaz, %19,9’u hidrolik, %0,5’i petrol, %11,4 yenilenebilir

(rüzgâr, güneş, jeotermal) ve %1’i diğer kaynaklardan karşılanmıştır.

Türkiye’de Kömürlü Santrallar

EYLÜL 2019
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Tablo 1: Özel sektör tarafından işletilen kömür santralları



3. Türkiye’de Kömürlü Santralların İmalatçıları
Kamu kuruluşları (TEK, TEAŞ ve EÜAŞ) tarafından 

yapılan santralların ana imalatçıları Tablo 3’te ve-
rilmektedir.

Listede sarı ile işaretlenen santrallar özelleşti-
rilen santrallardır. Listeden görüleceği gibi ima-

latçılar Avrupa ve Japonya firmalarıdır. Ancak şu 
anda özel sektör tarafından yaptırılan santrallar 
birkaç istisna dışında Çin firmaları tarafından ya-
pılmaktadır. Bunun da başlıca üç nedeni vardır. 
Çin santralları daha ucuzdur, finansman temin 
etmeleri daha kolaydır ve yapım süreleri daha kı-
sadır.

4. Sonuç
Türkiye yakın gelecekte kömürden vaz geçe-

mez, bunun temelde iki nedeni vardır. Birincisi 
Türkiye’nin petrol ve doğal gaz rezervleri, dola-
yısıyla üretimi çok düşüktür. Kaynak olarak linyit 
kömürü ve hidroelektrik öne çıkmaktadır. İkinci 
neden; rüzgâr, güneş, hidroelektrik gibi yenilene-
bilir enerji kaynakları değerlendirilmelidir. Ancak 
bunlar öngörülemeyen santrallardır. Elektrik ihti-
yacı sürekli olduğundan güvenilir baz yük santral-
larına gereksinim vardır. Bu gereksinimi de kömür, 
gaz ve nükleer santrallar karşılayabilir. Dolayısıyla 
yerli kaynak olan linyit kullanılmak durumundadır.

Muzaffer Başaran
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Enerji Komisyonu Üyesi

SAYFA 11

Parametre Birim AE-B AE-A Yatağan Soma Çan Seyitömer

Kurulu güç MW 1.44 1.36 630 990 320 600

Ünite güç MW 360 340 210 165 160 150

Üretim kapasite 106 kWh/yıl 9.1 8.8 5.518,8 6.435 2.08 3.9

Buhar debi ton/saat 1.037 1.02 660 525 462 500

Kızgın buh. sıcaklık 0C 540 535 535 540 543 540

Kızgın buh. basınç bar 167 194 139 142 174 140

Tekrar kızd. buh. sıc. 0C 540 535 535 540 542 540

Tekrar kızd. buh. bas. bar 38 39 24 32 37 36

Besleme su sıcaklık 0C 250 255 243 234 251 250

Kondense vakum Bar 0,07 0,07 0,0726 0,07 85 0,06

Santral verim % 38,95 31,27 33,56 30,01 42,00 37,07

Özgül ısı tüketimi kCal/kg 2.208 2.75 2.568 2.886 2.048 2.71

Tablo 2: Türkiye’deki linyit santrallarının temel parametreleri
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 Yarının Hayali  
Endüstri 4.0!

Bültenimizin bu ayki sayısında Endüstri 4.0 Komisyon'u 
hakkında bilgilendirme ile endüstri 4.0’da disiplinler arası 

çalışmaların önemine yer verdik.

EYLÜL 2019
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“Bugüne sahip olanlar, dün bugünün 
hayalini kuranlardı. Yarına sahip 
olacak olanlar ise bugün, yarının 
hayalini kuranlar olacaktır. Yarının 
hayali Endüstri 4.0!”

 
Dünyadaki değişimi anlamak ve bu 

doğrultuda mesleğimize, ülkemize 
ve halkımıza katkı sağlamak amacıyla 
2018 yılı Eylül ayında kurmuş olduğu-
muz Endüstri 4.0 Komisyonu bu alan-
da çalışan ve ilgi duyan üyelerimizin 
yanı sıra 4. Sanayi Devrimi’nin etkilerini 
farklı boyutlarıyla irdeleyebilmek için 
farklı mesleki disiplinlerden katılımcı-
lara da açıktır.

Komisyonumuzun kuruluş amaçları:
� Türkiye'de ve Dünyadaki 4. Sanayi 
Devrimi gelişmelerini yakından takip 

edip bu gelişmeleri irdeleyerek dijital 
dönüşümün üyelerimiz, halkımız ve 
sanayi açısından gerekliliklerinin ve 
olası etkilerinin analiz edilmesi.
� Endüstri 4.0 ile ilgili her türlü araştır-
ma, inceleme, sınıflandırma, proje ve 
raporların hazırlanması.
� Endüstri 4.0 uygulama alanları ko-
nusunda araştırmalar yaparak pro-
totiplerin hazırlanması ve uygulamalı 
eğitim süreçlerine destek verilmesi.
� Türkiye’de 4. Sanayi Devrimi’nin ülke 
ve toplum yararları doğrultusunda yurt 
sanayisinin ulusal çıkarlara uygun yön-
de gelişmesini sağlayacak çalışmalar-
da bulunulması.
� MMO Dijital Dönüşüm Projesi kap-
samında atılan adımların değerlendi-
rilmesi ve proje için çizilecek olan yol 
haritasının belirlenmesi.



Değişim YönetimiÇalışan Profilinin
Dönüşümü

Yeni İş
AlanlarıYeni

Yetkinlikler

İKY’nin Dijitalleşmesi

Çalışan Verimliliği

Yaşam Boyu Eğitim
Eleme

SistemiVerimlilik
Artışı

Kişisel
Gelişim

Kurum İçi
Eğitim

En
dü

st

ri 4
.0’da Yeni Teknolojiler

Üretimin
Gelişim

Potansiyeli

Kavramsal
Dönüşüm

İnsan
Faktörü

Firma
Hacmi
(KOBİ-

Kurumsal)

Tam Otomasyon

İşbirliği

4.0

Sosyoteknik

Verimlilik

Dijitalleşme

Entegrasyon

Akıllı Robotlar

Hatasız Üretim

Üretim VerimliliğiYeniliğe Açıklık

İnsan ve
Yapay Zeka

Dijital Bilgi ve
Hazırlık Düzeyi

Stratejik Planlama
ve Vizyon

Adaptasyon
SüresiYatırım

Gücü

Teknik
Altyapı

Tedarikçiler

Esnek Üretim

aliyetin Azalması

Nitelikli İşgücü

Düşük Uygulama
Düzeyi

Yapay Zekanın
Avantajı

Emeğin
Dönüşümü

İnsan
Zekasının
Üstünlüğü

İnsan Kaynaklarının
Dönüşümü
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Endüstri 4.0’da
Disiplinler Arası 
Çalışmaların Önemi
Odamızın Endüstri 4.0 Komisyonu toplantılarına dâhil olarak 
önemli katkılarda bulunan Uzman Sosyolog Emre Demirci, 
Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden Doç. Dr. 
Taşkın Dirsehan rehberliğinde gerçekleştirdiği endüstri 4.0 
sürecinde insan kaynağının dönüşümünü ve disiplinler arası 
çalışmalar açısından sosyolojinin bu süreçteki rolünü Türkiye 
ve yurt dışından elde ettiği saha bulgularıyla karşılaştırmalı 
ele aldığı sosyoloji bölümü yüksek lisans araştırması ile ilgili 
bilgileri Bülten'in bu sayısında bizlerle paylaştı.

Endüstri 4.0 akıllı teknolojilerin entegrasyonu vasıtasıyla üretim süreçlerinde 
çığır açmayı hedefler. Bunu gerçekleştirirken teknoloji odağını genişletmeye 
çalışır. Teknolojinin yaşamın her alanına hızla yayılmaya başladığı bu sürecin 
topluma ve dolayısıyla da insana olan etkileri, teknolojinin geliştirilmesi kadar 
önemlidir. Özellikle üretimde hedeflenen verimlilik artışı ve maliyetlerin azal-
tılması, dikkatleri insan kaynağının geleceğine çevirir. Endüstri 4.0’ın bu çok 
boyutlu yansımaları, meseleye çok boyutlu bir perspektiften yaklaşılmasını 
zorunlu kılarak disiplinler arası çalışmaların önemini arttırmaktadır. 
Makinaların birbirleriyle iletişim kurduğu, üretim sürecinin dijitalleşmeyle 
eşgüdümlü bir hal aldığı üretim sistemi endüstri 4.0 olarak tanımlanır. Al-
manya’nın başlattığı bu süreç, ucuz işgücü, çevresel etkenler vb. nedeniyle 
Asya’ya kaydırılmaya başlayan üretimin tekrardan batıya aktarılmasını amaçlar. 
Daha sade bir ifadeyle teknolojik üstünlük ve inovasyonla Çin’in yükselişinin 
yavaşlatılması ve durdurulması şeklinde okunabilir. Çin’in ucuz işgücü ve kit-
lesel üretime dayalı üretim sistemine karşılık, insan faktörünü devreden çıkar-
mayı ve kişiselleşmiş bir esnek üretimi seri ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi 
hedefleyen karanlık fabrika sistemi, insan kaynağının geleceğiyle ilgili bazı 
noktaları da karanlıkta bırakır. Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumunda-
ki Türkiye açısından endüstri 4.0, katma değerli üretime geçme ve ekonomik 



SAYFA 15

Emre Demirci
Uzman Sosyolog 
SOMDER Başkan 
Yardımcısı

kalkınma için bazı fırsatlar sağ-
larken, emek maliyetine dayalı 
rekabet avantajını kaybetme 
riskini de içinde barındırır. 
Türkiye’nin endüstri 4.0 dönü-
şüm sürecinde teknoloji üreten 
ve bu teknolojileri kullanan/
tüketen firmalar ile aracı konu-
munda olan danışmanlık firma-
ları, STK’lar ve üniversitelerden 
oluşan üç ayaklı sektörel bir 
yapılanmadan söz edilebilir. 
Gerek farkındalığın oluşturul-
masında gerekse de dijitalleş-
menin gerçekleştirilmesinde 
ve devlet politikalarının oluş-
turulmasında STK’lar önem-
li inisiyatif üstlenmektedir. 
2018’de yayınlanan Türkiye’nin 
dijital dönüşüm yol haritası-
nın belirlenmesinde STK’lar 
önemli rol üstlenmişlerdir. Bu 
yol haritasında amaçlar altı 
başlıkta sıralanır ve ilk amaç 
insan kaynağının yetiştirilmesi-
dir. Nitekim akıllı teknolojilerin 
geliştirilmesi ve kullanılması 
nitelikli insan kaynağının yetiş-
tirilmesine bağlıdır. Araştırmada 
bu sektörel yelpazede gö-
rüşmeler yapılmış ve bulgular 
toplanmıştır.
Türkiye’deki firmalar, kurumsal 
firmalar ve KOBİ’lerden oluş-
makla birlikte, KOBİ’lerin eko-
nomideki payları yüzde dok-
sanların üzerindedir. Kurumsal 
firmalar yüksek farkındalık 
düzeyleri, gelişmiş altyapıları ve 
yatırım potansiyelleri dolayısıy-
la Endüstri 4.0 üretim sistemine 
geçmekte avantaj elde etmekte 
ve gerek organizasyon yapıla-
rını gerekse de insan kaynağını 
dönüşüme adapte edecek giri-
şimlerde bulunmaktadırlar. Bu 
amaçla insan kaynakları yöne-
timi vasıtasıyla gerekli eğitimler 
verilmekte ve değişim yönetimi 
sağlanmaktadır. KOBİ’lerin far-
kındalık seviyelerinin az olması 
ve teknolojik yatırımı gerçek-
leştirecek yatırım maliyetini 
sağlayamaması Endüstri 4,0 
dönüşümünde KOBİ’lere ciddi 

bir engel teşkil etmektedir. 
Endüstri 4.0 nitelikli insan kay-
nağına olan talebi önemli ölçü-
de artırır. İnsan kaynağının bu 
dönüşüme adapte olabilmesi 
yeni becerilerin öğrenilmesiyle 
doğrudan bağlantılıdır. Dolayı-
sıyla insanların bu becerileri edi-
nebilmeleri için organizasyon-
ların ve çalışanların yeniliğe açık 
ve çok yönlü olmaları gerekir. Bu 
beceriler çalışanların verimliliğini 
artıracağı gibi, çalışanlar arasın-
da becerilere ve bilgilere sahip 
olunması noktasında bir ayrım 
yaratabilir. Gerekli eğitimleri 
alarak bilgilerini ve becerilerini 
arttıran insanlar açısından bu 
bir avantaja dönüşürken, bunu 
sağlayamayan çalışanlar büyük 
kayıplar yaşayabilir. Bu durumun 
başka bir boyutu da akıllı tekno-
loji ve yapay zekâlar tarafından 
yapılan işlerin istihdam üze-
rindeki olumsuz baskısı, insan 
kaynağının bilişsel becerileri 
edinmesini kaçınılmaz kılar. 
Endüstri 4.0’da gelişmiş tek-
nolojilerin üretim süreçlerine 
uygulanmasıyla ekonomik ve 
toplumsal kalkınma hedefle-
nirken, sürecin sosyal dinamik-
leri çoğunlukla göz ardı edilir. 
Endüstri 4.0’ın önemli argüman-
larından biri olan kişiselleşmiş 
üretim, tüketici tercihlerinin 

değişiminden kaynaklanır ve 
bu değişim kültürel bir zemin-
de gerçekleşir. Endüstri 4.0 bir 
mühendislik icadıdır ve doğal 
olarak teknolojiye odaklanır. 
Ancak bu sürecin sosyoekono-
mik yansımalarının teknolojiyi 
tekrardan beslemesi gerekir aksi 
takdirde gelişim ve kalkınma 
saman alevinden farksız olur. Bu 
durum bizleri teknik bilimler ve 
sosyal bilimler işbirliğine daya-
nan disiplinler arası çalışmaların 
önemine götürür. 



Disiplinler arası çalışmalara en somut örnek endüstri 4.0’ın çıkış yeri Al-
manya’da bulunmaktadır. Aachen Üniversitesi’nde mühendislik ve sosyoloji 
fakültelerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri SozioTex projesi eyaletteki tekstil 
endüstrisinde yeni çözümler üretmesi için sosyologları ve mühendisleri bir 
araya getirmektedir. Araştırma sürecinde proje başkanıyla kurulan iletişim 
neticesinde bu projesinin disiplinler arası çalışmalara sunduğu katkı ve sosyo-
logların rolleri öğrenilmiştir. Türkiye de ise Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 
Platformu ile gerçekleşen görüşmede endüstri 4.0’da sosyologların nasıl bir 
rol üstlenebileceğiyle ilgili önemli bulgular elde edilmiştir. 
Türkiye’nin Endüstri 4.0 dönüşümünün gerçekleşmesinde önemli inisiya-
tif üstlenen STK’lar teknik ve sosyal bir işbirliğini sağlayacak disiplinler arası 
çalışmalar için uygun koşul ve ortamları yaratmaktadır. Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) İstanbul Şubesi bünyesinde kurulan Endüstri 4.0 Komisyo-

nu’nun disiplinler arası çalışmalara açık olan esnek yapısı 
mühendis ve sosyoloğun bir arada çalışmasına ve fikir 

alışverişinde bulunmasına imkan vererek, bu ça-
lışmada özetlenen bulgularla ilgili ortak bir TV 

programının yapılabilmesini sağlamıştır.  Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’nın inovasyon 
lideri yetiştirme programı Xnovate Circle, farklı 
faaliyet alanlarındaki uzmanları bir arada getiren 
yapısıyla disiplinler arası çalışmalara bir diğer 
önemli örneği oluşturur. Bu programda sosyo-
log olarak farklı sektörlerden konu uzmanlarıyla 
ortak çalışmalar yapılmış ve karşılıklı fikir alışve-

rişinde bulunarak üniversite ve sanayi işbirliğinde 
inovasyonun ve girişimciliğin önemini konu alan 

bir makale yazılmıştır. 
Sonuç olarak Endüstri 4.0, çok boyutlu yansımalarıy-

la teknoloji temelli yıkıcı bir devrim yaratırken işbirliğini 
zorunlu hale getirmekte ve dayanışmanın önemini arttırmakta-

dır. Bu nedenle insan kaynağının yeni beceriler ekseninde nasıl bir dönüşüm 
geçireceğinin anlaşılması ve Türkiye’nin bu dönüşümün fırsatlarından en iyi 
şekilde yararlanması gerekir. Bunun sağlanması ve yaşanabilecek olumsuz 
etkilerin en aza indirilmesi disiplinler arası çalışmaların arttırılmasıyla ve bunun 
gerçekleşebileceği ortamların oluşturulmasıyla mümkün olabilir.
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Meslekte Onur Yılı
Etkinlikleri Başlıyor

Mühendislik Mesleğinde 5. 10. 15. 
Ve 20. yılını dolduran üyelerimize 
onur yılı belgelerinin verildiği etkin-
likte, üyelerimizle birlikte bu anlamlı 
günü kutlayarak, Oda çalışmaları ve 
önümüzdeki dönem çalışma planı 
hakkında bilgiler paylaşıyoruz.

Eğitimin itibarsızlaştırıldığı böylesine 
bir dönemde mesleğinde uzmanlaş-
mak isteyen üyelerimiz için Oda’mız 
çok önemli bir yerde duruyor. Mes-
lektaşlarımızın mesleki gelişimlerini 
en önemli gündem maddesi olarak 
ele aldığımız eğitim faaliyetlerimize 
her geçen gün yenilerini ekliyoruz.

Gücümüzü üyelerimizin mesleki bi-
rikimlerinden alıyoruz ve bu meslek-

taş dayanışması ile birlikte büyüyen 
ve gelişen faaliyetlerimizin katılımcısı, 
örgütleyeni ve bileşeni olarak daha 
güçlü bir meslek alanı ve Oda müca-
delesinde üyelerimizin katkıları bizleri 
de yüreklendirecektir.

Mühendislik Mesleğinde 5. 10. 15. Ve 
20. yılını dolduran üyelerimize Onur 
Yılı Belgesi, Onur Yılı Rozeti ve Hatı-
ra Kalemi takdim edilecek bu önemli 
gününüzde sizleri aileniz ve dostları-
nız ile birlikte etkinliğimize bekleriz.

Etkinlikte yer almak isteyen üyele-
rimizin Makina Mobil uygulamamızın 
etkinlikler bölümünden etkinlikten en 
geç bir hafta önce  kayıt yapması ge-
rekmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak üyelerimize 
mezun olduğu zamandan bu yana onurlu bir meslek olan mühendisliği icra 
ettikleri için her yıl ''Meslekte Onur Yılı Etkinliği'' organize ediyoruz.
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Bilgi kalitenin en önemli girdisidir. (Aguayo)
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Personel yönetimi, endüstriyel ilişki-
ler, insan kaynakları yönetimi, kariyer 
yönetimi, eğitim yönetimi, yetenek 
yönetimi, liderlik ya da kurumsal geli-
şim, kurumsallaşma, kurumsal kaynak 
planlama… diye sürekli bir “gelişim pa-
rantezinde buluşan kavramlar” dünya-
sında yaşıyoruz. Sektör ve şirket farkı 
gözetmeksizin inanılmaz hızlı bir de-
vinim ve dönüşüm yaşanmakta. Mes-
lek seçiminden, görevimizi başarmaya 
ve sürdürülebilir kılmaya dek yoğun 
bir uğraşının içindeyiz. Üstelik tüm 
bunlara bir de sektörlerin dijitalleşme-
si eklenmekte. Dijitalleşen dünyanın 
kaçınılmaz etkilerinden birisi de ku-
rumların ayak uydurabilme becerile-
rinin gelişmesi zorunluluğu. İstihdam 
konusunda yaşanacak olası olumsuz-
lukları beklemek yerine her düzeyde 
ve düzlemde günümüze uygun eğitim 
çalışmalarını geliştirip uygulamak du-
rumundayız. Yeni üretim uygulamaları 
istihdamı olumsuz etkileyecek mi et-
kilemeyecek mi sorusu artık eskimiştir.

Belirli iş ve görev alanları yeri-

ni otomasyona terk ederken, daha 
önce ismini dahi duymayıp tahmin 
bile edemeyeceğimiz birçok görev 
alanı fırsat olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Önemli olan gerekli hazırlıkları 
tamamlayıp yeni üretim anlayışını re-
kabet edebilir bir şekilde karşılayabil-
mektir. 

1983 yılında İTÜ Endüstri Mühen-
disliğinden mezun olan bir akade-
misyenin not belgesinin günümüz 
mezununun not belgesi ile kıyaslan-
dığında benzerliğin %30 olduğunu 
söylemek sanırım gelişim hızı hak-
kında bize bir fikir verecektir.  

Gelişmek istiyoruz, bilgili ve bilge 
insan olmak için çabalıyoruz. Şirket-
ler de gelişiyor, büyüyor, etkinleşiyor 
ve kurumsallaşıyor. Bu bağlamda iki 
başlı bir gelişimden bahsetmek ge-
rekiyor. Bireysel ve kurumsal gelişim. 
Bu iki bileşen birlikte olmalıdır diyo-
ruz, aksi takdirde;
» Birey gelişip, kurum, atalet ve han-
tallığını sürdürürse, ortaklık bitmiş ve 
ayrılık vakti gelmiş demektir.

Kurumsal Kalite İçin
Eğitim Kalitesinin Önemi
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Dijitalleşen dünyanın kaçınılmaz etkilerinden birisi de kurumların ayak 
uydurabilme becerilerinin gelişmesi zorunluluğudur. İstihdam konusunda 
yaşanacak olası olumsuzlukları beklemek yerine her düzeyde ve düzlemde 
günümüze uygun eğitim çalışmalarını geliştirip uygulamak durumundayız.



Dr. H.Bülent CERİT
Endüstri Mühendisi
İTÜ İşletme Fakültesi
Endüstri Mühendisliği 
Bölümü
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» Tam tersi durumda, yani kurum 
etik ve yeni nesil bir şirket haline 
gelirken, birey, mezun olduğu 
okul, bilgi ve öğretileriyle oya-
lanıyorsa yine ortaklığın sonlan-
ması kaçınılmaz olacaktır.

Başarının mutlak ve kalıcılığı, 
şirket ve çalışanın birlikte geli-
şimiyle olanaklı hale gelecek-
tir gerçeğini kavradıktan sonra 
atılacak ilk adım bu iki unsuru 
dikkate alarak eğitim ve gelişim 
hedeflerini belirlemek ve uygula-
maktır. Bu da bizi yazımızın başlı-
ğına götürecektir.

Geçtiğimiz yüzyılda gerçek-
leştirilen kalite çalışmaları, bazı 
kuruluşlar tarafından çeşitli ödül-
lerle taçlandırılarak özendirmeye 
ağırlık verilmiştir. 

Bu ödülleri, gelişime verdikle-
ri önem sırasına göre belirtecek 
olursak;
» Deming Ödülü %20 (İnsan 
Kaynakları + İyileştirme)
» Malcolm Baldrige Ödülü %20.5 
(Liderlik + İş Gücü Yönetimi)
» Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) 
%28 (Çalışanlar + Sonuçları)

Görüldüğü gibi 1951 yılında 
başlayan Deming ödülü progra-
mında yer alan insan kaynakları 
gelişimi önceliği ve ağırlığı, onu 
takip eden diğer ödüllendirme 
sistemlerinde artarak devam et-
mektedir.

İnanılmaz bir hızla bilgi üre-

timinin gerçekleştirildiği bir 
dünyada, nitelikli eğitimlerle en 
önemli kaynağımız olan insanı 
bir değer haline dönüştürmek 
zorundayız. Çünkü artık insan 
kaynaklarının temel amaçların-
dan biri önce kaynak olan insanı 
değer haline getirebilme gerçe-
ğidir.

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren yoğun bir şekilde 
ele alınan ve bu ödüllendirme-
lerle de desteklenen kalite ça-
lışmalarının temel girdilerinden 
biri olan eğitim günümüzde de 
nitel ve nicel açıdan gelişerek 
önemini sürdürmektedir.

O halde sözü uzatmaya gerek 
yok. Bireysel ve kurumsal kariyer 
hedeflerimize ulaşmak için;
» Görev ve pozisyona uygun 
çalışanı bulmak zorundayız
» Eğitim gereksinim tablosunu 
anket, test, görüşme, performans 
ve iş sonuçları karmasını esas 
alarak gerçekleştirmeliyiz.
» Eğitimleri olabildiğince şirket 
çalışanlarımızın tamamına uy-
gulayarak aynı lisanı konuşan, 
davranan, amaç ve düşünce 
birliğinde buluşan kadrolarımızı 
oluşturmalıyız.
» Eğitimlerimizi deneyimli, bilim-
sel, ülke, ekonomi ve sektör ger-
çeklerine dayalı bir şekilde içerik-
lendirmeli ve uygulattırmalıyız.
» Üç aşamalı bir eğitim değer-

lendirmesi sürecini kesinlikle 
yapmalıyız. Bu bağlamda tep-
kisel, bilgi ve beceri değerlen-
dirmelerini sonuçlar, raporlar, 
gözlem yollarıyla ölçmeliyiz.
» Tüm bunları sürdürülebilir kıl-
malıyız.

Unutulmamalıdır ki günü-
müzde bilgiye ve teknolojiye 
ulaşmak yeterli ekonomik gü-
cünüz olması durumunda çok 
zor değildir. Tüm bunları ba-
şarıyla kullanacak olan girdi ise 
insandır. Kurum çalışanına, yani 
insana yatırım yaparsa (ki bu-
nun en temel aracı eğitimdir) 
geleceğine yatırım yapacaktır.

Yazımıza güzel bir söz ile baş-
lamıştık. Benzer bir söz ile nok-
talayalım.

“Yaşayarak öğrenme, sürekli ve 
evrensel değildir. Öyle olsaydı, 
yaş ve bilgelik bire bir ilişki 
içinde olurdu ve yaşlı aptal 
diye bir şey olmazdı.” (Gardner)

» Rafael Aguayo, Dr. Deming: 
The American Who Taught the 
Japanese About Quality (New 
York: Fireside, 1991)

» John W. Gardner, Excellence 
(New York, Doubleday, 1985)
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» Motorlu araçlar Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı ve onun adına TSE 
tarafından takip edilen ilgili AT tek-
nik mevzuatlarına göre ve tip onayı 
alınarak üretilirler veya ithal edilirler.
» Motorlu araçlar Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı araç muayene 
istasyonları (TÜV TÜRK) üzerinden 
periyodik araç muayenesi ve yol 
kenarı denetim istasyonu ile denet-
lenirler. 

» Araçların tamir ve bakımının araç 
üreticisinin kurallarına göre yapıl-
ması gerekir. Bu arada teknik ne-
denlerle tamir edilmesi yasak olan 
parçalar tamir edilmez ve yenileri ile 
değiştirilir,
» Yetkili servisler hizmetlerini mes-
leki mesuliyet sigortası ve zincirle-
me sorumlulukla yapar, 

» Kendilerini tamir edilmemesi 
gereken parçaları tamir etmeye ve 
aracın üzerinde her türlü değişikliği 
yapmaya “yetkin” gören merdiven 
altı tamirciler, aracın tip onayını 
düşürecek müdahaleler yaparlar 
(Kaliper tamiri, ABS/EBS beyni ta-
miri, kopya ve onaysız yedek parça 
vs). 
» Konumuzla ilgili örnek verecek 
olursak Euro 5 ve Euro 6 araçlar-
da egzoz salımını yönetmek için 
kullanılan AdBlue sıvısını kullan-
mayı gereksiz hale getiren AdBlue 
Emülatörü gibi aldatıcı cihazları 
takanlar bir adım daha ötesinde 
bu araçlara 10 numara yağ yakıt 
sistemi takarlar,  
» Araç muayenesi öncesi bu tadi-
latlar sökülür, sonrasında da tekrar 
takılır. Bu nedenle bu tamircilere 
“sök-takçı” da denir. Fren sistemin-
de yasadışı tadilat yapıp muayene 
öncesi söküp sonra takanlar da 
aynı “sök-takçı”lardır.

Otobüs Yangınları
Nasıl Önlenir?
Geçtiğimiz günlerde çok sayıda araç yangını gündeme geldi. Bültenimizin 
bu sayısında MMO İstanbul Şubesi Motorlu Araçlar Komisyonu Başkanı 
Alpay Lök, araç yangınlarını önlemek için yapılması gerekenleri bizim 
için sıraladı.

Araçların Üretimi
ve Muayenesi:

Merdiven Altı 
Tamirciler:

Araçların Bakımı

EYLÜL 2019

SAYFA 22



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

» Yetkin olmayan servislerin 
aracın elektrik sisteminde kısa 
devre ve yangınlara neden 
olacak tadilatlar yaptığı bilin-
mektedir,
» Yetkin olmayan servislerde 
ağır motor bakımından sonra 
yangın uyarı ve varsa yangın 
söndürme sistemlerinin devre 
dışı bırakıldığı bilinmektedir. 
» Otobüste 10 numara yağ kul-
lanılıyorsa bu yağın viskozitesini 
düşürmek için eklenen solvent 
veya tiner gibi incelticiler parla-
yıcı ve yanıcıdır, 
» 10 Numara yağın ısıl değeri 
mazota kıyasla çok daha yük-
sektir. Motor soğutma sistemi 
bu yüksek sıcaklığı atmak için 
tasarlanmamış ve ilaveten ses 
izolasyonu nedeniyle motor 
mahalli kapalı tasarlanmak 
zorunda olan otobüsün motor 
mahallinde yangın çıkmaktadır, 

» Türkiye’deki Araç Muayenesi 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından yönetilmektedir. 
Bu muayene ihalenin yapıldığı 
tarihlerde AB’de devrede olan 
96/96/EC teknik mevzuatına 
göre “çabuk, basit ve ucuz” 
olmak zorunda olan ve 
öyle olan bir mu-
ayenedir. Bu süre 
içinde AB’de iki 
değişiklik olmuş-
tur: 2009/40/
EC ve 2014/45/
EC. Türkiye bu 
mevzuatlara 
taraf olmamıştır. 
» 2009/40/EC mevzua-
tına göre üye ülkeler is-

terlerse daha detaylı ek muaye-
neler yapabilirler. Almanya’daki 
SP muayenesi gibi ağır ticari 
araçlara farklı bir organizasyon 
ile detaylı ve parçaları söküp 
inceleyerek detaylı bir muayene 
yapılabilir. Almanya’da otobüs-
lere yılda bir yapılan muayene 
(HU) dışında 3 adet SP muaye-
nesi yapılmaktadır. Bu şekilde 
araç güvenliğini ve tip onayı 
etkileyen parçaların (fren ba-
latası/ diski/kampanasıkaliperi/
körüğü, yakıt sistemi vs.) güvenli 
ve onaylı olduğu denetlenir.
» Bizdeki tek muayeneyle ağır 
taşıtlara bu detayda teknik de-
netim yapmak mümkün değildir. 
» Mevcut muayene ağır taşıtlar 
için detaylı ikinci teknik denetim 
olmadığı sürece yetersizdir.

» Şehirlerarası ve halk oto-
büslerinde AdBlue Emülatörü 
kullanımı ve satışı önlenmelidir,
» 10 Numara yağ satışı ve ticari 
(otobüs, kamyon, minibüs vs.) 
araçlarda kullanımı önlenme-
lidir,
» AdBlue Emülatörü takan ve 
yakıt sistemini 10 numara yağa 
göre değiştiren merdiven altı 
atölyeler kapatılmalıdır, 

Otobüs Yangınları 
Nasıl Olur?  

Yetersiz Teknik 
Denetim

Çözüm Önerileri

» Otobüslerde Haziran 
2012’den sonra zorunlu olan 
“yangın algılama sistemi” dene-
timi yapılmalı ve bu araç mua-
yenesi kapsamına alınamıyorsa 
SP gibi ayrı bir teknik denetim 
getirilmelidir, 
» Bu ek denetim MMO’nun “filo 
mühendisliği” projesi kapsa-
mında devreye alı-
nabilir.
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        Kulağa Çok
Hoş Gelen Bir Kelimedir…
Gerçekten Öyle Mi?
Reform kelimesinin halk açısından dayanılmaz cazibesini bilen siyasal 
iktidarlar kazanılmış bir hakkı gasp etmek istediklerinde mutlaka reform 
kelimesini kullanırlar. Ben artık reform kelimesini her duyduğumda 
cebimdekini de kaptırmamak için cebimi sıkı sıkı korumaya alıyorum. 
Neden bu ifadeleri kullandığımı daha iyi anlatabilmek açısından 
gelin emeklilik ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler öncesindeki resmi 
açıklamaları beraberce inceleyelim.

İlk önce 26 Haziran 1999 tarihli 
Hürriyet Gazetesi'nde bu konuyla il-
gili habere bir göz atalım. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Oku-
yan, “…Bakanlar Kurulu'nun önceki 
günkü toplantısında, sosyal güvenlik 
reformu yasa taslağına ilişkin bilgi 
verdiğini…” belirterek çalışanların hak 
kaybını pişkince bizlere reform ola-
rak yutturmaya çalışmıştır. Bu sözde 
reform neler getirmektedir öncelikle 
bu konuyu incelememiz gerekir. Bu 
sözde reform ile 2000 yılı öncesinde 
emekli olan bir çalışana aylık bağla-

ma oranı yüzde 60 olup 5 bin günün 
üzerinde ödenmiş primler sonrasın-
da ise her 240 gün için fazladan yüz-
de 1 oranında aylık bağlama oranı uy-
gulanırdı. Emekli aylığı hesaplaması 
yapılırken “Ortalama Aylık Kazanç (X) 
Aylık Bağlama Oranı” bağıntısı kulla-
nılırdı. Örnek verecek olursak  2000 
yılından önce 7880 prim günü bulu-
nan sigortalının emekli aylığı hesap-
lanırken aylık bağlama oranı 5000 
gün için yüzde 60 sonraki 2880 gün 
için ise ilave olarak yüzde 12 olarak 
alınıp yüzde 72 olarak aylık bağlama 
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oranı tespit edilirdi. 31.12.1999 
öncesi dönem için aylık bağla-
ma oranının saptanmasında yaş 
da önemli bir etken. Eğer aylık 
bağlama tarihinde kadın sigor-
talı 50 yaş, erkek sigortalı ise 55 
yaştan büyük ise her bir yıl için 
1 puan aylık bağlama oranı artışı 
yapılıyordu.

Okuyan reformu(!) ile 3600 
gün prim için yüzde 35 sonra-
ki her 360 gün için ise yüzde 2 
aylık bağlama oranı uygulan-
masına geçildi. Bu düzenleme 
ile prim gün sayısı 9000 günü 
geçtiği takdirde 9000 günün 
üzerindeki her 360 gün için aylık 
bağlama oranı ise yüzde 1,5 ola-
rak uygulanmaya başlandı. Bu 
düzenleme ile ilgili bir hesapla-
ma yapacak olursak çalışanımı-
zın işe giriş tarihini 1 Ocak 2000 
kabul ettiğimizde kolay anlaşıla-
bilmesi için yine 7920 gün prim 
ödediğini varsayalım 3600 gün 
için aylık bağlama oranı yüzde 
35 alınıp kalan 4320 gün için ise 
yüzde 24 alındığında bu çalışa-
nımız için aylık bağlama oranı 
yüzde 59 olarak bulunur. (Not bu 

Münür Aydın
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Komisyonu 
Başkanı

SAYFA 25

düzenleme ile emekli olabilmek 
için yaş sınırı da yükseltilmiştir. 
Örnek aldığımız çalışanımızın 
emeklilikte yaşa takılmadığını 
varsayıp hesaplama yapılmıştır.)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası yasası 
ile emekli maaşları bir kez daha 
gasp edilmiş 05 Haziran 2007 
tarihli Hürriyet Gazetesi'ndeki 
habere göre “…Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 
Sosyal Güvenlik Reformu'na iliş-
kin yasa tasarısının Meclis'te ol-
duğunu hatırlatarak, reformun 
2008 yılında kademeli olarak 
yürürlüğe gireceğini…” açıkla-
mıştır. Böylece yine bir reform(!) 
haberi ve yeni bir hak kaybı ça-
lışanların gündemine giriyordu. 
Bu düzenleme ile aylık bağlama 
oranı daha da düşerek taban ra-
kam ölçütü de ortadan kaldı-
rılmıştır. Reform(!) sonrası her 
360 günlük prim için yüzde 2 
aylık bağlama oranı getirilmiştir. 
Böylece maalesef daha düşük 
emekli aylığı bağlanacaktır. Artık 
emekli olabilmek için daha fazla 
prim ödemek gerektiğinden ve 
yaş sınırı da yükseltilmiş oldu-
ğundan sendikalar bu düzenle-
meyi mezarda emeklilik olarak 
adlandırmışlardır. 5510 Sayılı 
yasa sonrasında çalışanın brüt 
ücretinin düşük olması duru-
munda bağlanan emekli aylıkları 
da düşmektedir. Bu neden ile iş-
yerlerinde uygulanan çift bord-
ro sistemi mühendislerin emekli 
olmasında karşısına çok hazin bir 
tabloyu ortaya çıkaracaktır. Çift 
bordro demek asgari ücretten 
gösterilen kısmın bankaya yatı-
rılması, asgari ücretin üzerinde-
ki kalan ücretin ise nakden (el-
den) ödenmesidir. TMMOB’nin 
SGK-Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
yaptığı protokol ile mühendis, 
mimar ve şehir plancıları belir-
lenen mühendislik asgari ücre-
tinin altında sigortaya bildirile-
miyordu. Ancak politik nedenler 
ile SGK-Sosyal Güvenlik Kurumu 

yapılan protokolü tek taraflı ola-
rak iptal ettiği için artık mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarının 
asgari ücretten gösterilmesinin 
önünde bir engel kalmamıştır. 
Mühendis, mimar ve şehir plan-
cısı arkadaşlar mutlaka bordro-
larını dikkatlice incelemelidirler.

Sonuç olarak yapılan her iki 
reform(!) ile emekli olabilmek 
için prim ödeme süreleri artırıl-
mış, emekli olabilmek için yaş 
sınırı yükseltilmiş, emekli olan-
lara bağlanacak olan emekli 
maaşı da sürekli olarak budan-
mış olup önümüzdeki yıllarda 
emekli olacak çalışanlar, eğer 
brüt ücretleri düşük (asgari üc-
retin yaklaşık olarak 2 katından 
az)  ise 2000 yılı öncesindeki 
şartlarda alacakları maaşın ne-
redeyse yarısını alacaklardır. 
Maalesef meslektaşlarımız ve 
diğer çalışanlarımız yazılı ve 
görsel medyanın oluşturduğu 
bilgi kirliliği nedeni ile bu deği-
şikliğin olumsuz yansımalarını 
henüz tam anlamıyla bilme-
mektedirler. 
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Sağlamak
1902'de doğdum 
doğduğum şehre dönmedim bir daha 
geriye dönmeyi sevmem 

…
Böyle diyor büyük ozanımız Nazım Hikmet Otobiyografi adlı şiirinde. 

“Geriye dönmeyi sevmem”…  Bu mısralarında bize, sürekli bir ilerleyişi 
mi; “geride bıraktıklarımla vakit kaybedemem” gibi bir anlayışı mı; geriye 
dönemeyişin duygusal bir hüznünü mü fısıldıyor? Belki hiçbiri belki de 
hepsi. Her ne ise büyük ozanımıza yakışıyor doğrusu bunların tümü de.
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Her ne kadar Nazım geriye 
dönmeyi sevmiyorsa da biz bu 
yazımızda “geriye dönmenin” 
kaçınılmaz olduğu bir durumu 
ele alacağız. “Kaster” ve “Eğim” 
açılarından söz ediyoruz; oto-
mobil ön düzen açıları içerisinde 
büyük önem taşıyan sürüş kon-
foru ve emniyeti yönüyle çok 
önemli bir görevi üstlenmiş bir 
“açı”lardır sözünü ettiğimiz.

Bilmem hiç düşündünüz mü? 
Aracımızla yolda seyir halindey-
ken direksiyonu çevirip bıraktı-
ğımızda direksiyon simidi avuç-
larımız içerisinde kayarak tekrar 
eski haline “geriye dönüş” yapar. 
Bu nasıl olur? Direksiyonu tekrar 
başlangıç yani sıfır konumuna 
getiren hangi sistemdir?

Bu kaçınılmaz “geriye dönüş”ü 
sağlayan açılardan biri Kaster 
açısıdır. Nasıl?

Öncelikle tarifini vererek gire-
lim konuya.

Kaster açısı, Şekil-1’de görül-
düğü gibi araç ön tekerleklerinin 
sağa–sola dönüş eksenlerinin 
düşey eksenle yaptığı açıdır. 

Bu açıklamanın daha anlaşılır 
olması için Şekil-2’ye bakalım. 
Burada tekerlek düşey ekse-
ni ile tekerlek sağa-sola dönüş 

(yazının bundan sonrasında “sa-
ğa-sola dönüş” ifadesi yerine 
sadece “dönüş” ifadesi kullanıla-
caktır) ekseni çakışıktır. Yani Kas-
ter açısı sıfırdır.

Şekil-3’te ise tekerlek dönüş 
ekseninin düşeyle bir açı yaptığı-
nı görüyoruz. Tariften de anlaşı-
lacağı üzere, düşey eksenle olu-
şan bu açıya Kaster açısı diyoruz. 
(Kaster açısı, araçtan araca fark 
etmekle birlikte bir fikir vermesi 
açısından 5 derece civarındadır 
diyebiliriz. Ayrıca, açının eğimi 
aracın arkasına yatık olacak şe-
kildedir. Buna pozitif Kaster de-
nir) 

Konuyu analiz etmeye baş-
ladığımızda, akla yatkın olanın 
Şekil-2’deki uygulama olduğu 
izlenimi oluşuyorsa da bu uygu-
lamanın sakıncaları vardır. 

Zira aracımızı güvenli ve kont-
rollü bir şekilde kullanabilmenin 
önemli bir gereği, aracın yol tu-
tuşudur. Şöyle ki; aracımızla düz 
yolda ilerlerken, bir an için direk-
siyonu bıraksak dahi aracın bir 
süre daha düz olarak ilerlemeye 
devam etmesi beklenir.* Bu, ara-
cın kullanım konforu ve emniyeti 
açısından beklenen ve istenen 
bir özelliktir. Eğer Şekil-2’deki 
gibi dönüş eksenine sahip yani 
sıfır Kaster açısına sahip bir araç 
söz konusu olsaydı, direksiyonu 
herhangi bir yöne döndürdüğü-
müzde, evet, araç o yöne dö-
necek fakat direksiyonu avuç-
larımız içerisinde kaymak üzere 
serbest bıraktığımızda kendili-
ğinden geri dönüş yapmayacak-
tı. Bu da aracın yol tutuşunu 

olumsuz etkileyecek önemli bir 
faktör olacağı gibi sürekli olarak 
direksiyona müdahale ederek 
aracı yolda tutmayı gerektiren 
bir sürüş konforsuzluğu olarak 
karşımıza çıkacaktı.

Kaster açısı bu sakıncaları nasıl 
ortadan kaldırıyor? Bunu anla-
mak için tekrar Şekil-2’ye baka-
lım. Burada, tekerleğin yerle te-
mas noktası olan “a” dan geçen 
düşey eksen ile dönüş ekseni 
çakışıktır. Bu nedenle tekerleğin 
herhangi bir tarafa dönüşünde 
sadece dönüş hareketi gerçek-
leşeceğini geri dönüş yapama-
yacağını yukarıda söylemiştik. 
Fakat, Kaster açısı verilmiş olan 
Şekil-3’e bakarsak, tekerleğin 
yer ile temas noktası olan “a” 
dan geçen eksen ile tekerleğin 
dönüş ekseninin yere izdüşümü 
olan “b” noktasının farklı oldu-
ğunu görürüz. Yani tekerlek “a” 
noktasında yere temas ederken 
dönüş hareketini “b” noktasın-
dan geçen eksende yapar. Bu da 
“a” noktası ile “b” noktası arasın-
daki mesafe kadar bir moment 
kolu oluşturur. Ne işe yarar bu?

Şekil-4 A’da bir hareketli masa 
tekerleği görüyoruz. Yukarıda 
açıkladığımız tekerlek bağlantı 
sistemi burada da görülmekte-
dir. Tekerlek “a” noktasında yerle 
temas ederek ilerlerken “b” nok-
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tasından geçen eksende dönüş hare-
keti yapar. Bu dönüş hareketini sağla-
yan “a-b” uzunluğunun oluşturduğu 
moment koludur. Momenti oluşturan 
kuvvet ise tekerleğin “a” noktasında-
ki yerle olan sürtünme kuvvetidir. Bu 
sayede masa tekerleği, ilerleme yö-
nüne kararlı bir şekilde uyum sağlar.

Bir an için Şekil-4 B’de olduğu gibi 
“a” noktası ile “b” noktasının çakı-
şık olduğunu, yani dönme ekseni ile 
ilerleme ekseninin aynı “o” noktası 
olduğunu düşünelim. Bu durumda 
moment kolu sıfır olacağı için dönme 
momenti oluşmayacak, tekerleğin de 
masanın itilme yönünde kararlı bir 
dönüşü olamayacaktı. 

İşte aynı mantıkla, otomobilimizde 
de ilerleme esnasında tekerlek ve yer 
arasında oluşan sürtünme kuvveti ve 
Kaster açısının sağladığı “a-b” mo-
ment kolunun oluşturduğu moment 
sayesinde tekerlekler direksiyonu bı-
raktığımızda başlangıç konumuna 
dönme eğilimi gösterir.

Ancak bu yeterli değildir. Bu “geri 
dönüşü” sağlayan bir açı daha söz 
konusudur. Bu da, Haziran sayımızda 
“Kambersiz Olmaz” başlıklı yazımız-
da anlattığımız da “Eğim Açısı” açısı-
dır.**

Hatırlamak için Şekil-5’e bakalım. 
Bu kez otomobilimize önden bakıyo-
ruz. Tekerleğin düşey eksenle yapmış 
olduğu açıya “Kamber” açısı (x), yine 
düşey eksenle dönüş eksenini yaptığı 
açıya da“Dingil Pimi” açısı (y) ve bu iki 
açının toplamına da x+y= Eğim açısı 
demiştik.

Bu açının sağa-sola dönüşteki et-
kisi, şekildeki ok yönünde görülen 
aracın ağırlığına ters yönde bir kuvvet 
oluşturur. Yani direksiyonu çevirdiği-
mizde araç yükünü taşıyan helezon 
yaylarını sıkıştırarak bir potansiyel 
enerjiyi depoluyoruz diye düşünebi-

liriz. 
 (Meraklısına not: Düz bir zeminde, 

herhangi bir aracın, herhangi bir ta-
rafının, sağ veya sol, direksiyon düz 
iken yerden ölçülen yüksekliği ile di-
reksiyonu tam kırdığınızda ölçülen 
yüksekliği arasında fark olduğunu 
görebilirsiniz. Direksiyonun tam dön-
dürüldüğündeki yöndeki yükseklik 
daha fazla çıkacaktır.)

O halde sorun çözüldü! Direksi-
yonu çevirdiğimizde, Kaster açısının 
oluşturduğu “a-b moment kolu ve 
sürtünme kuvveti”nin oluşturduğu 
moment tekerlekleri başlangıç ko-
numuna geri döndürürken diğer ta-
raftan Eğim açısının yaylar üzerinde 
sıkıştırma etkisi de direksiyonu bırak-
tığımızda direksiyonu geriye döndür-
meyi sağlıyor.*** 

Geriye dönmezse olmaz. Ozanımı-
za saygıyla…

Bir başka yazıda, bir başka “açı” da 
görüşmek umuduyla,

* Yol koşullarına göre, yani, yolun 
eğimi, rüzgâr gibi faktörler hiç kuş-
kusuz bu düz gitmeyi engelleyici 
faktörler haricinde.

** Haziran 2019 Makina Bülten
*** Araç durduğu yerde döndü-

rülen bir direksiyon, bırakıldığında 
geri dönüş yapmaz. Zira sürtünme 
kuvvetleri bunu engeller. Bunun için 
aracın hareket ediyor olması şarttır.
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2Hissedebilen Robotik 
Kol Geliştirildi

Utah Üniversitesi’nden biyomedi-
kal mühendisleri, kişinin sinirlerine 

elektrotlarla bağlanarak hissedebilen 
robot kolu geliştirdi.  Star Wars film-
lerinden tanıdığınız Luke Skywalker’ın 
robotik koluna atfen robotik kola LUKE 
Arm(Luke Kolu) adı verildi. 15 yıldır 
süren ve sinir sisteminden sinyallerin 
beyinle kontrol etmenin yollarını araştı-
rılan çalışma sonucu geliştirilen robotik 
kolu kullanan bir kullanıcının üzümleri 
tutabildiği, muz soyabildiği ve hatta 
eşinin elini hissedebildiği belirtildi.

3Göz Kırpmayla Zum Yapabilen 
Kontakt Lens İcat Edildi

San Diego Kaliforniya Üniversite-
si’nden araştırmacılar, kullanıcının göz 
hareketlerini algılayarak uzak ve yakın-
daki cisimlere odaklanabilen bir kontakt 
lens prototipi geliştirdiler. Sadece göz 
kırparak bir cisme zum yapmayı müm-
kün kılan lens, insan gözündeki lensin 
çalışma prensibini taklit ediyor. Geliştiri-
len lens, organik bir doku yerine elektrik 
akımı uygulandığında şeklini değişti-
rebilen bir polimer filmlerden oluşan 
tabakalardan oluşuyor. Dış elektrik 
kaynağından gelen elektrik iletildiğin-
de tabakalar genişliyor, lensin kalınlığı 
azalıyor ya da büzüldüğünde tersi etki 
gösteriyor. Bu iki davranışta da yapay 
lensin odak noktası değişerek uzaklaş-
ma veya yakınlaşma yapıyor. Kontrol 
edilme mekanizması otomatik olan 
kontak lenste sistemde tuşlar yerine in-
san gözünden gelen Elektrookülografik 
sinyaller işleniyor.

1Kuantum Bilgisayarların 
Yapımındaki En Büyük 

Zorluk Aşılmış Olabilir

Araştırmacılara, kuantum bilgisayar-
ların yapımındaki en büyük zorlu-

ğun aşılmış olabileceğini düşündürten 
yeni süper iletken bulundu. Buluşun, 
günümüz bilgisayarlarının var olma-
sında en büyük gelişme olan, silikon 
çiplerin icadına denk geldiği düşü-
nülüyor. NIST’den (National Institute 
of Standards and Technology) fizikçi 
Nick Butch ve arkadaşları uranyum 
tabanlı mıknatıs çeşitlerini araştırırken, 
UTe2’ün kuantum dostu özelliklerini 
keşfetti. Başlarda UTe2’ün düşük sıcak-
lıklarda manyetik olabileceği düşünü-
lüyordu fakat bileşik düşük sıcaklık-
larda süperiletken oldu. Teknik olarak 
diğer süperiletkenlerin spini singlet 
iken, uranyum ditelürürün spini triplet 
olduğunu ifade eden Butch, “Cooper 
çifti adı verilen bu olayda elektronlar 
düşük sıcaklıklarda bağlandığından, 
farklı olarak şekilde oryantasyona girer. 
Burada fizik çok kompleks ve çabuk 
gerçekleşse de, asıl önemli nokta Co-
oper çiftlerinin karşıt dizilmek yerine 
paralel dizilmesidir. Yani UTe2 dış bo-
zulmalarda(kuantum koherans tehdit-
leri) bile süperiletkenliğini korumalıdır. 
Bu paralel spin çiftleri bilgisayarların 
fonksiyonel kalmasına yardım edebilir. 
Kuantum dalgalanmalardan kaynaklı 
anlık çöküşler olamaz.” diyor.
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Ağustos Ayındaki
Bilimsel- Teknolojik Gelişmeler
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LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür Eğitimi (3 Gün) 

13 EYLÜL MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

Temel Bilirkişilik Eğitimi - Bakırköy - 14-15-21-22 
Eylül 2019 (Hafta Sonu Eğitimi) 

14 EYLÜL MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

E-Ticaret Dünyasına Giriş 

9 EYLÜL Şişli İlçe Temsilciliği / Makina Fabrika

CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri 

2 EYLÜL Şişli İlçe Temsilciliği / Makina Fabrika

Çarşamba Buluşması-Yeni Üye Tanışma ve 
Etkileşim Buluşması 

11 EYLÜL Şişli İlçe Temsilciliği / Makina Fabrika

Mühendisler ve Sendikalaşma

12 EYLÜL Şişli İlçe Temsilciliği / Makina Fabrika

Biyogaz Tesisi Kurma Analizi,
Tesisin Dizaynı ve Bütçelemesi 

23 EYLÜL Şişli İlçe Temsilciliği / Makina Fabrika

Vakum Teknolojisi Eğitimi

30 EYLÜL Şişli İlçe Temsilciliği / Makina Fabrika

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme

7 EYLÜL MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

9 EYLÜL Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

11 EYLÜL Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 

13 EYLÜL Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Gazaltı MIG/ MAG Kaynağı
Eğitimi (Uygulamalı Eğitim) 

14 EYLÜL Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Teknik Bina Yönetimi Sertifika Programı 
(Uygulamalı) 

16 EYLÜL Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

İş İngilizcesi Orta Seviye (Intermediate) 

4 EYLÜL Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme

7 EYLÜL Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Mekatronik Sistemler Sertifika Programı 

6 EYLÜL Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Asansör Mühendis Yetkilendirme 

28 EYLÜL Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

 Temel Bilirkişilik Eğitimi - Kadıköy- 28-29 
Eylül/5-6 Ekim 2019 (Hafta Sonu Eğitimi) 

28 EYLÜL Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Temel Otomotiv Teknolojisi Sertifika Programı 

26 EYLÜL Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik Eğitimi 

28 EYLÜL Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Yalın Üretim ve Yönetim Sertifika Programı 

13 EYLÜL Kabataş-Üsküdar

Boğazda Tekne Turu 

18 EYLÜL Beylicium AVM 3. Kat Erol Günaydın Sahnesi

Beylikdüzü Temsilcilik
Meslekte 5-10-15 ve 20. Onur Yılı Etkinliği 

23EYLÜL Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi

Bakırköy/Başakşehir Temsilcilik
Meslekte 5-10-15 ve 20. Onur Yılı Etkinliği 

25 EYLÜL Dudullu OSB Konferans Salonu

Ümraniye Temsilcilik
Meslekte 5-10-15 ve 20. Onur Yılı Etkinliği 

25 EYLÜL Denizli

IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri
Kongresi ve Sergisi 

27 EYLÜL Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi

Kadıköy Temsilcilik
Meslekte 5-10-15 ve 20. Onur Yılı Etkinliği 

20 EYLÜL Perpa Ticaret Merkezi B Blok Toplantı Salonu

Şişli Temsilcilik
Meslekte 5-10-15 ve 20. Onur Yılı Etkinliği 

13 EYLÜL Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Kartal/Tuzla Temsilcilik
Meslekte 5-10-15 ve 20. Onur Yılı Etkinliği 

6 EYLÜL MMO İstanbul Şube

Şantiye Şefliği 

12 EYLÜL MMO İstanbul Şube

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi 

14 EYLÜL MMO İstanbul Şube

Solidworks 

21 EYLÜL MMO İstanbul Şube

Temel Bilirkişilik Eğitimi - Taksim- 21-22-28-29 
Eylül 2019 (Hafta Sonu Eğitimi) 

24 EYLÜL MMO İstanbul Şube

Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 

14 EYLÜL MMO İstanbul Şube

CATIA 

15 EYLÜL MMO İstanbul Şube

ANSYS Workbench 

 19 EYLÜL Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme

 21 EYLÜL Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Gasline3D Kullanımı ve Uygulama Örnekleri 

Çarşamba Buluşması-Yeni Üye Tanışma ve 
Etkileşim Buluşması 

11 EYLÜL MMO Anadolu Yakası EM / Ümraniye Temsilcilik

İş İngilizcesi Orta Seviye (Intermediate) 

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy17 EYLÜL

Yangın Mekanik Tesisatı Periyodik Kontrol
Teorik ve Uygulamalı Eğitimi 

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy25 EYLÜL

Elektrikli Asansör Periyodik Kontrol
Teorik ve Uygulamalı Eğitimi 

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy19 EYLÜL



İstanbul’da Gezilebilecek
6 Ücretsiz Müze
İstanbul’un farklı semtlerinde yer alan gezebileceğiniz pek çok 
ücretsiz müze olduğunu biliyor muydunuz? Bu sayımızda sizler için 
Beyoğlu’ndan Adalar’a, Fatih’ten Emirgan’a; mutlaka ziyaret etmeniz 
gereken ve ücret ödemeden gezebileceğiniz müzeleri listeledik.
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Atatürk Evi – Osmanbey
Atatürk’e ait kişisel ve özel eşyalarının 

sergilendiği 3 katlı müze Osmanbey’de 
bulunuyor. 3 katlı olsa da müzenin 

tamamını yaklaşık 45 dakikada 
gezebilirsiniz.

İş Bankası Müzesi - Eminönü 
Tarihi 1898 yıllarına dayanan müze, Yeni 

Camii ve büyük Postane binasının arasında 
yer alıyor. İş Bankası’nın tarihi hakkında pek 
çok eser barındıran Müze, Pazartesi günleri 

haricinde her gün ziyarete açık.

Sakıp Sabancı Müzesi - Emirgan 
Özel müzelerden biri olmasına rağmen 
Çarşamba günleri ücretsiz olarak ziyaret 

edebilirsiniz.

İstanbul Modern Sanat Müzesi - 
Karaköy 

Perşembe günleri tamamen ücretsiz olarak 
ziyarete açık.

Pera Müzesi - Taksim 
Uzun Cuma adı altında müze her Cuma 

18.00 ile 22.00 arası ücretsiz ziyaret 
edilebiliyor.

Sait Faik Abasıyanık Müzesi – 
Burgazada

Kitaplarının telif hakkını ve mal varlığını 
Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlayan Sait 
Faik Abasıyanık’ın Burgazada’da yaşadığı 

ve pek çok hikâyesini kaleme aldığı köşkü, 
1959'dan bu yana müze-ev hizmet veriyor. 

Müzede hikâyecinin yaşamına tanıklık 
etmiş eşyalar, fotoğraflar, mektuplar, 

kartpostallar sergileniyor.




