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Bültenimizi Makina Mobil uygulama
üzerinden kolaylıkla okuyabilir,
görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz. Makina
Mobil uygulamamızı App Store ve Play
Store’dan ya da yandaki karekodu
telefonunuza okutarak indirebilirsiniz.



Değerli Meslektaşlarım, 

Zor ve mücadeleyle dolu bir Haziran ayını geride bıraktık. 
Ülkemizde tarihinin en adaletsiz seçimlerinden biri daha 
yaşandı. OHAL altında gerçekleşen seçimlerde devletin tüm 
kurumları tek bir kişi için seferber edilerek ‘’adaletli seçim’’ adı 
altında tarihin en adaletsiz seçimi ile yine memleketimizin 
insanları karşı karşıya kaldı. Siyasi parti liderlerini ve halkın 
seçtiği milletvekillerini tutsak eden, ana akım medyanın %95’ini 
kontrolü altında tutan ve OHAL koşullarında baskın seçim yapan 
iktidar, devletin ve medyanın örgütlü gücünü elinde 
bulundurmasına karşın, bir başka gerici siyasi parti ile ittifak 
yapmak zorunda kalarak seçimlerden galip çıktı.

Bilinmesini isteriz ki, ülkemizin siyasi sisteminin, rejiminin, kamu 
idari yapısının ve ekonomisinin nasıl örgütlenip yönlendirileceği 
tüm toplumsal kesimler gibi biz mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının bugünü ve geleceği açısından hayati önemi haizdir.

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ve 
bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği 24 Haziran seçimleri, kamu 
idari yapısının tepeden tırnağa değiştirdiği için, meslek 
uygulama alanlarımızı ve örgütümüz TMMOB’yi doğrudan 
ilgilendirmektedir.

Her şeyden önce bu koşullar altında 2 ay boyunca alanları, 
meydanı, sokakları doldurarak umudu çoğaltan yurttaşlarımıza 
çok teşekkür ederiz.

Şimdi görevimiz, bütün baskıları göğüsleyerek ülkemizin 
felakete sürüklenmesinin önünü alacak bu demokratik 
duyarlılıkların daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini 

belirleyecek düzeye gelmesi için yılmadan çalışmaktır.

Halkımız ve ülkemizin geleceği için eşit özgür, üreten, adil 
paylaşan bir Türkiye için, demokrasiyi, öz/yerli kaynaklara dayalı 
planlama-üretim-sanayileşme ve kalkınmayı, kamusal üretim, 
hizmet ve denetimi bütünlüklü bir şekilde ele alan yeni bir yön 
gerekiyor ülkemize.

Egemenliğin bir kişide değil halkta olması gerektiği ve onu 
halkın demokratik katılımıyla gerçekten temsil eden kurullar ve 
organlarca kullanılacağını öğreten demokrasi ve hukuk öğretileri 
ile normlarına sahip çıkmak en önemli görevimizdir.

Sevgili Meslektaşlarım,

Ülkemizin geçirdiği kötü günlere karşın, meslek odamızın yaptığı 
ilerici faaliyetler durmaksızın devam ediyor. Teorik ve uygulamalı 
eğitim merkezlerimizi, meslektaşlarımız ve üyelerimizin çıkarları 
doğrultusunda geliştiriyor ve geçmiş dönemlerde edindiğimiz 
tecrübelerimiz sayesinde hem verdiğimiz eğitimleri hem de 
faaliyet alanlarımızı geliştiriyoruz. Bunun en son örneğini, 21 
Haziran 2018 tarihinde imzaladığımız protokol ile AKDER ve 
MMO arasında alınan ortak çalışma kararında görebiliriz.

Hidrolik ve Pnömatik projelerinin kayıt altına alınması 
protokolünün imzalanması ile Makina Mühendisleri Odası olarak 
ülke ve meslektaşlarımızın gelişimi adına önemli bir adım attık. 
Bu protokol sayesinde hem sektörün geliştirdiği özgün projeler 
MMO serverlarında kayıt altına alınarak korunacak hem de 
mühendislerimizin bin bir emekle hazırladıkları projeler hak 
ettiği değere kavuşmuş olacak. Bu önemli protokolün 
imzalanmasında emeği geçen tüm meslektaşlarımıza buradan 
teşekkürlerimi sunmak isterim.

Son olarak, koşullar ne olursa olsun, yalnızca ülkemizin, 
halkımızın ve meslektaşlarımızın çıkarlarını savunmaya devam 
edeceğimizden ve tüm çabalarımızı bu yönde harcayacağımızdan 
emin olmanızı istiyor ve hepinize güneşli, güzel günler diliyorum.

Bir gün mutlaka…

Battal Kılıç
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizin, Halkımızın
    ve Meslektaşlarımızın
Çıkarlarını Savunmaya 
       Devam Edeceğiz
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AutoCAD Eğitimlerimiz
   21 Temmuz’da Başlıyor!

Teknik çizim dünyasında sayısallaştırma ve çizim işinin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan AutoCAD 
programı 21 Temmuz – 12 Ağustos tarihleri arasında MMO İstanbul Şube’de başlıyor. 

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 
üyelerinin gelişen 
teknolojilerle ilgili bilgi 
açıklarını kapatmak 
amacıyla 
yetkilendirmelerde 
bulunduğu kurs eğitim ve 
seminer programlarına hız 
kesmeden devam ediyor.  
Teknik çizim dünyasında 
bilgisayarın kullanımı için 
oluşturulmuş, 
tasarımlama ve 
sayısallaştırma veya çizim 
işinin bilgisayar ortamında 
yapılmasına izin veren 
AutoCAD eğitimi 21 
Temmuz tarihinde MMO 
İstanbul Şube’de başlıyor. 

AutoCAD Nedir?
AutoCAD programı; ilk olarak 1980 yılında 
Amerika merkezli Autodesk firması tarafından 
geliştirilmeye başlanmış, günümüzde de yaygın 
olarak kullanılan bir bilgisayar destekli tasarım 
(CAD) programıdır. Dünya üzerinde ilk vektör 
tabanlı çizim programlarından olan AutoCAD ile 
tamamlanan çizimler, çözünürlükten bağımsızdır. 
Böylece çizim, görüntü kalitesi bozulmadan 
rahatlıkla büyütülüp küçültülebilir. AutoCAD 
programıyla çizimin yapılma amacına bağlı olarak 
iki boyutlu veya üç boyutlu çizimler kolaylıkla 
yapılabilir.

AutoCAD Kursu Tamamlandığında Oluşacak İş Olanakları
Kursiyerlerimiz AutoCAD kurslarına katılarak AutoCAD programını tüm detayları ile öğrenmiş olacaklardır. Bu sayede makine, inşaat, 
mimarlık, mobilya, ambalaj ve diğer sektörlerdeki tüm teknik çizimleri 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak hızlı ve doğru bir şekilde çizebilir 
düzeye geleceklerdir. 

Eğitmen: Dr. Hüsnü Barbaros SOYER
Tarih: 21-22 Temmuz, 28-29 Temmuz, 4-5 Ağustos, 11-12 Ağustos
Saat: 10.00 -15.00

Toplam: 40 saat
Yer: MMO İstanbul Şube Taksim
İletişim: 0212 252 95 00 / 224

AutoCAD Kursu Tamamlandığında Kazanılacak Nitelikler
AutoCAD Kursu dönemi içerisinde AutoCAD kursu hocası tarafından 

öğrencilerle birebir ilgilenilmeye çalışılarak öğrencinin derse olan 
konsantrasyonu ve motivasyonu üst seviyede tutulmaktadır. Bu sayede 
çizim becerileri sürekli en üst seviyede beceriyle devam eder. AutoCAD 

Kursu tamamlandığında katılımcılar profesyonel çizimler yapabilir, 
mühendislik hesaplamaları yapabilir, proje okuyabilir, profesyonel 

AutoCAD Çizimleri yapabilir duruma gelirler.

E Ğ İ T İ M  H A B E R L E R İ



Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, 
Havacılık, Uzay, Sistem, Teknik Metod, Üretim, Mekatronik Mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerin fakülte ve 
bölümlerinin mezuniyet törenlerinde mezunlar ve öğretim üyeleriyle bir araya gelindi.

Neden Mezuniyet Törenlerine Katılıyoruz?
Meslek odamız mühendislerin mesleğine, meslek alanlarına sahip çıktığı; 
nitelikli ve kamucu bir yapıya sahiptir. Meslektaşlarının haklarını savunmak 
üzere örgütlü mücadeleyi ön plana koyan bir yapıya sahiptir. Öğrenci 
üyelerimiz, kendi okullarında yaptıkları çalışmaları komisyonlarımız 
aracılığıyla planlamaktadır ve mezun olduklarında odaya asıl kayıt yaptırmaları 
gerekmektedir. Mezuniyet törenlerinde genç meslektaşlarımızın meslek 
odaları olarak yanlarında olmak bizim için çok önemli. Yönetim Kurulu ve 
Yürütme Kurulu Üyelerimiz ile meslek hayatına yeni atılacak olan aday 
üyelerimizi yanında oluyoruz.

Mezuniyet Törenlerinde
    Öğrencilerimizle Bir Araya Geldik

O D A ’ D A N  H A B E R L E R
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MMO ile AKDER Arasında Ortak
    Çalışma Protokolü İmzalandı

O D A ’ D A N  H A B E R L E R

Akışkan Gücü Derneği (AKDER) ile Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) arasında Hidrolik ve 
Pnömatik projelerinin kayıt altına alınması konusunda 
ortak çalışma kararı alındı. Bu amaçla 21 Haziran 2018 
tarihinde AKDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Semih 
Kumbasar ile MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener tarafından bir protokol imzalandı.

Faaliyetlerini, meslektaşlarının ve meslek alanlarının 
gelişimi ekseninde sürdüren Makina Mühendisleri Odası 
ile aynı amaçla sektörün yapılandırılması ve 
meslektaşlarının çıkarlarını korumayı ilke edinen AKDER 
tarafından Hidrolik ve Pnömatik projelerinin kayıt altına 
alınması çalışmalarının ortaklaştırılmasına karar verildi. 
İmza töreninin açılış konuşmasını yapan MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, AKDER ile imzalanan Hidrolik ve 
Pnömatik projelerinin kayıt altına alınması protokolünün ülke ve meslektaşlarının gelişimi için önemli bir adım olduğunun altını 
çizerek, ‘’İmzalayacağımız bu protokol ile ülkemizde başarılı çalışmalar yürüten ve biz mühendislerin meslek örgütü olan Odamız ile 
AKDER ile birlikte çalışmalar yürüteceğiz hem kurumlarımıza hem de ülkemize hayırlı olsun’’ dedi.

Sektörün Önü Açılacak
Törende imzalanan protokol hakkında bilgi 
veren MMO İstanbul Şube Başkan Vekili Ali 
Haydar Karaçam, MMO ile AKDER arasında 
imzalanan bu protokol ile sektörün 
geliştirdiği özgün projelerin online 
ortamda, MMO serverlarında kayıt altına 
alınacağını belirtti. Karaçam, ‘’Bu protokol 
ile sektörümüzü oluşturan katma değerli 
projeler üreten firmalarımızın hakları 
korunacak, mühendislerimizin büyük bir 
bilgi birikimi ile hazırladığı projeler hak 
ettiği değere kavuşacak ve Odamız hem 
üyesinin haklarını korumuş olacak hem de 
sektörün gelişmesine katkı sağlamış 
olacaktır’’ dedi.

Meslek Çıkarlarımızı Koruyacak
AKDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Semih 
Kumbasar yaptığı konuşmada tüm 
katılımcıları selamlayarak önümüzdeki 
dönem ortaklaşacak projelerin sektörün 

gelişimi için önemli bir adım olduğunu 
vurguladı. Kumbasar, sektörün sorunlarını 
sektör dernekleri ile birlikte çözmeye 
çalışan MMO’nun meslektaşlarına yönelik 
yaptığı çalışmaların ve imzalanan bu 
protokolün ülke ve meslek çıkarlarına 
doğrudan katkı sağladığının altını çizdi.

Ekonomiye Katkı Sağlayacak
Protokolü MMO adına imzalayan Makina 
 Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener ise şöyle konuştu: 

‘’Odamız hem üyelerine hizmet etmek 
hem de üyelerinin ve mesleğinin 
çıkarlarını ulusal ve uluslararası ölçekte 
savunmakla yükümlüdür. Sektörün büyük 
bir sorununu daha burada masaya yatırmış 
bulunuyoruz. Bu toplantılarda sizlerden 
gelen pozitif yaklaşım da bizim için son 
derece motive ediciydi. Bu alanda 
yapılacak olan çalışma hem 
meslektaşlarımıza hem de ülke 
ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır. 
Ayrıca bu alanda eğitimler de yürütecek ve 
eğitim alanında da ortak çalışmalar 
yapacağız. Emeği geçen tüm 
meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Protokol, açılış konuşmalarının ardından 
AKDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Semih 
Kumbasar ile MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener tarafından 
imzalanarak katılımcılarla kokteyl 
düzenlendi.



Türkiye’de akışkan gücü sistemleri ile ilgili olarak; üretim, 
temsilcilik, distribütörlük, projelendirme faaliyetleri yapan, 
sektör mensubu üyelerinin dayanışmasını ve sözcülüğünü 
üstlenen AKDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Semih 
Kumbasar ile AKDER’i ve 21 Haziran’da MMO ile imzalanan 
Hidrolik ve Pnömatik projelerinin kayıt altına alınmasına 
dair imzalanan protokol hakkında konuştuk. 

Biraz kendinizden bahseder misiniz, sizi tanıyabilir miyiz?
1952 Ankara doğumluyum. ODTÜ Kimya Mühendisliği 
bölümünü bitirdim. Mezun olduktan sonra Ankara’da 
Endüstriyel taahhüt işleri yapan bir firmada daha sonra İzmir’de 
Akışkan Gücü sektöründe işe başladım. 1983’de ise önce proje 
mühendisi ve sonra Bölge Müdürü olarak İzmir’de “Mannesman 
Rexroth A.Ş. firmasında görev yaptım. 1994’den itibaren bir 
yandan Bosch Rexroth firmasının Ege Bölge Temsilciliği ve 
sistem entegratörlüğünü yürütürken, bir yandan da Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite “Tasarım Merkezi” 
olarak, anahtar teslim, özel makine, ekipman, üretim ve aktarma 
bantları ile otomasyon sistemlerinin tasarım ve imalatını yapan 
Hidropar İzmir Anonim Şirketinin Genel Müdürlüğü görevini 
yürütüyorum. Başından beri Yürütme Kurulu Üyesi olduğum ve

geçtiğimiz Kasım ayında sekizincisi tamamlanan HPKON’un 
son Yürütme Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda Akışkan Gücü 
sektörünün ilk ve tek temsilcisi olan AKDER’in Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak mesleki faaliyetlerimi sürdürüyorum.

AKDER nedir, kısa bir bilgi verebilir misiniz?
Kısa adı AKDER olan Akışkan Gücü Derneği, 1994 yılında 
Hidrolik ve Pnömatik sektörünün önde gelen firmaları 
tarafından kurulmuş olup halen ülke çapında 75 üyeye sahip 
bulunmaktadır. Sektörümüzde etik kuralların uygulanması, 
kalite standartlarının oluşturulması, istatistiki bilgilerin 
toplanması, üyeleri ve kullanıcıların eğitimi, üyelerinin ticari 
başarısı için fuar, tanıtım vb. organizasyonlarda etkin olmayı 
başlıca iştigal konusu yapan sektörün tek kuruluşudur. 
Derneğimiz, Akışkan Gücü’nün Avrupa Birliği’ndeki yegâne 
temsilcisi olan CETOP’un ve OAİB (Orta Anadolu İhracatçılar 
Birliği) tarafından oluşturulan MSSP (Makine Sanayi Sektör 
Platformu) üyesi olarak makina ihracatımıza destek 
vermektedir. Derneğimiz, UAGEM Ulusal Akışkan Gücü 
Eğitim Merkezi’ni kurmuş ve CETOP’un akreditasyonu ile 
Hidrolik ve Pnömatik eğitimleri vermektedir. 

S e k t ö r ü m ü z  i ç i n  
d e v r i m  n i t e l i ğ i n d e k i  
b u  p r o t o k o l  k ı s a c a ,  
h a k  s a h i p l i k l e r i n i n  
b e l i r l e n m e s i n d e  
i s p a t  k o l a y l ı ğ ı  
s a ğ l a n m a s ı  v e  m a l i  
h a k l a r a  i l i ş k i n  
y a r a r l a n m a  
y e t k i l e r i n i n  t a k i p  
e d i l e b i l m e s i n i  
s a ğ l a y a c a k .
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İmzaladığımız Bu Protokol,
    Sektörümüz İçin Devrim
 Niteliğindedir

R Ö P O R T A J

Semih KUMBASAR - AKDER Yönetim Kurulu Başkanı



Eğitim programlarımıza katılanlara AKDER Sertifikasının yanı 
sıra özel eğitim programında ise sınavda başarılı olanlara tüm 
AB ülkelerinde geçerli Mesleki Yeterlilik Belgesi niteliğinde 
CETOP onaylı sertifika verilmektedir. Üyelerimizin 
oluşturduğu bir Ayna Komite ile Avrupa teknik standartlarının 
uygulanması için TSE ile işbirliği yapan derneğimizin üyeleri, 
sektörümüzdeki uyuşmazlıkların çözümünde danışmanlık 
yapabilecek bilgi ve yetkinliğe sahiptir. AKDER, MMO ile 
işbirliği yaparak, sadece HPKON Kongrelerinde ciddi görev ve 
sorumluluk üstlenmekle kalmamış, sektörümüzde teknik 
eleman ve mühendislerin eğitimi ve sertifikasyonu için 
eğitim kitabı, uygulamalı eğitim tesis ve kolaylıkları, eğitmen 
temini vb. organizasyonlarda da ciddi mesafeler kat etmiştir. 
21 Haziran’da imzaladığımız protokol bu açıdan bir kilometre 
taşıdır.

MMO ile imzaladığınız protokolün amacı nedir? Bu protokol 
ile ne gibi yeniliklere imza atmayı planlıyorsunuz?
Bu protokol, akışkan gücü alanında hazırlanan projelere emeği 
ve ‘fikri’ geçen biz mühendislerin, hak sahipliklerinin 
belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara 
ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi, projelerin kayıt 
ve tescilinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesi 
amacıyla hazırlanmış olup, akışkan gücü tekniğinde yetki 
belgesine sahip mühendislere ait projelerin kayıt ve tescilini 
kapsar. Sorunuzun ikinci kısmına gelince, belirtmem gerekiyor 
ki, bu protokolün kendisi dahi başlı başına bir yenilik ve deyim 
yerinde ise bir devrimdir. Bugüne kadar yapılan 8. HPKON 
Kongresi ve 12. AKDER Genel Kurulu’nun önemli gündem 
maddelerinden biri olan fikri hakların korunması talebi, nihayet 
maddi bir zemine ve bunu koruyacak organlara kavuşarak “ete 
kemiğe” bürünmüştür. Artık bu protokolü hayata geçirmek, 
uygulanmasını sağlayarak, merdiven altı olarak tanımlanan 
firma ve şahısların “emek hırsızlığına” son vermek görev ve 
sorumluluğu sadece MMO ve AKDER’in değil, etkin takip ve 
denetimleri ile emek hırsızlığına alet olmayı reddeden, başta 

sektörümüzden hizmet alan firmaların teknik eleman ve 
mühendisleri olmak üzere tüm firma yetkilileri ile tüm 
mühendislerin olacaktır.

MMO'nun yönetim yapısını ve işleyişini nasıl buluyorsunuz?
Üyelerinin mesleki ve özlük çıkarlarını ülke gerçekleri ışığında 
savunma, geliştirme ve eğitme görevi ile sorumlu olan MMO, ele 
aldığı her sorunu mümkün olan en geniş katılım ve şeffaflıkla 
değerlendiren, ortak çıkarları ülkemiz yararına yönlendiren 
anlayışı ile ülkemiz mesleki örgütlenmelerinde, demokrasinin 
zarif modellerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu örnek tutum 
ve anlayışlarının, sadece sektörümüz için değil, diğer tüm teknik 
elemanlar için bir şans ve fırsat olduğunu düşünüyorum.

Önerileriniz, dilekleriniz?
AKDER olarak yukarıda ifade etmeye çalıştığım gibi, gerek 
MMO’ya gerekse bu protokolün oluşturulmasında katkıda 
bulunan, benden önceki tüm AKDER, MMO ve HPKON Başkan ve 
yetkililerine, emeği geçen tüm mühendis, teknik eleman ve 
görevlilere teşekkür etmeyi borç biliyorum. Ama asıl öneri, dilek 
ve teşekkürlerimi bundan sonraki çaba, takip ve denetimleri ile 
bu protokolü hayata geçirecek olan tüm kurullara ve özellikle 
sektörümüzün mühendislerine arz etmek istiyorum.

Akışkan Gücü Nedir?
“Rüzgâr değirmeni orada değil ama rüzgâr orada”
- Van Gogh

Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz 
halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen 
güçtür. Sıvı veya gaz ya da somut olarak su veya hava, 
ancak aralarında basınç farkı olan iki ortam arasında 
akışkan davranışı gösterirler. Bu basınç farkından meydana 
gelen akış, aynı zamanda bir enerji de taşımaktadır. Van 
Gogh ‘un da ifade ettiği rüzgâr örneğinde çok yoğun 
ortamdan az yoğuna ilerleyen bir hava akımındaki enerji 
bir değirmen ile iş yapmak üzere güce dönüştürülebilir.

RÖPORTAJ
Semih Kumbasar - AKDER Yönetim Kurulu Başkanı
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#KadıköyAidatKampanyası

Yandaki karekodu
okutarak Makina Mobil

uygulamasını telefonunuza
yükleyebilirsiniz.

KADIKÖY’DEKİMESLEKTAŞLARIMIZDAHA DONANIMLIBİR YERDE HİZMETALACAK!

Değerli üyemiz,
   
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 33.Dönem Yönetim Kurulu olarak Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi/Kadıköy’ü daha da büyütüp geliştirerek hizmetinize açmış olmanın gururunu 
yaşıyoruz. 

Şubemizin eğitim faaliyetleri alanındaki değişimi sizlerin de gözünden kaçmayacaktır. Yönetim 
Kurulu olarak meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerini en önemli gündem maddesi olarak ele 
almaktayız. Seminer ve meslek içi eğitim faaliyetlerimizdeki dönüşümü tamamlama 
iradesindeyiz. Bu kapsamda Makina Mobil üzerinden uygulamasını başlattığımız webinar 
eğitimlerimiz de artarak devam etmektedir. Anadolu Yakası Eğitim Merkezi/Kadıköy’de 2016 
yılından bu yana 174 seminer ve meslek içi eğitimle, 3460 üyemize temas ettik.

Yeni binamızda, mesleki eğitimlerin yanı sıra üç projemizi daha hayata geçireceğiz: Makina 120 Dk 
Gelişim ve Tanışma Atölyeleri ile ilgi çekici başlıklarda atölyeler düzenleyecek; Mentörlük Projesi ile 
mesleğe ve iş yaşamına yeni atılacak olan meslektaşlarımızla daha önce bu dönemleri deneyimlemiş 
meslektaşlarımız arasında dayanışmayı sağlayacak; ortak çalışma ofisimiz ile de üyelerimize açık ofis 
hizmeti vereceğiz.

Tüm bu çalışmaların yürütülmesi, Odamızın kurumsal yapısının güçlendirilmesi, üyelerimizin üyelik 
koşullarının korunması ve Odamızın, üyelerimize dönük çalışmalarının İstanbul geneline yayılarak 
daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ise üyelerimizin, üye aidatlarını zamanında ödemesiyle 
olanaklıdır. Gücünü üyelerimizin mesleki birikimlerinden alan ve bu meslektaş dayanışması ile 
birlikte büyüyen ve gelişen Odamızın faaliyetlerinin katılımcısı, örgütleyeni ve bileşeni olarak daha 
güçlü bir meslek alanı ve Oda mücadelesine katkılarınız bizleri de yüreklendirecek ve aidat 
ödemelerinizle Kadıköy Aidat Kampanyası projemize destek olmanız bize güç verecektir. 

Aidatınızı Şubemize ve temsilciliklerimize uğrayarak ayrıca Makina Mobil uygulamamızdan veya 
aidat.mmo.org.tr adresinden online olarak ödeyebilirsiniz. Ödemelerinizi kredi kartı ile 9 taksite 
kadar bölebilirsiniz.
 
Daha Etkin Üye, Daha Güçlü Oda!
Saygı ve dostlukla



“ Tü m  s e k t ö r  
m e n s u p l a r ı m ı z  v e  
ü y e l e r i m i z d e n  
k e n d i  a l a n l a r ı n d a  
o l a b i l d i ğ i n c e  M M O  
i l e  i ş b i r l i ğ i  
a l a n l a r ı n ı  
g e n i ş l e t m e l e r i n i  v e  
m e s l e ğ i m i z i n  
k u r u m s a l  t e m s i l c i s i  
o l a r a k  d a r a l a n  
k a y n a k l a r ı y l a  
h i z m e t  v e r m e y e  
ç a l ı ş a n  M M O ‘ y a  h a k  
e t t i ğ i  d e s t e ğ i  
v e r m e l e r i n i  ö n e m l e  
r i c a  e d i y o r u m .”
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Oda ile ilişkiniz nasıl ve ne zaman başladı?
Makina Mühendisleri Odası ile ilişkim ilk olarak 1980 

yılında İ.T.Ü. mezuniyetimle başladı. O zamanlarda 
yeni mezun bir mühendisin ilk işi odaya gelerek üye 

olmaktı. Ben de öyle yaptım. Aslında bu başlangıç 
meslek hayatımda MMO ile birlikte 

gerçekleştirdiğimiz birçok iş birliğinin ilk adımıydı. Bu 
şekilde başlayan ilişkim sonraki yıllarda oda şahsım 

ve sektörüm arasındaki var olan diğer ilişkilerle 
gelişerek devam etti ve ediyor.

A Y I N  R Ö P O R T A J I

Sektör, MMO ile
    İşbirliğini Genişletmeli

Biraz kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz?
1958 Yılında İstanbul’da doğdum.1980’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Makina Mühendisi 
olarak mezun oldum. Hemen ardından yine aynı üniversitede Sanayi Mühendisliği dalında 
yüksek lisans eğitimine katıldım. Mezuniyetimle birlikte adım attığım Hidrolik ve Pnömatik 
sektöründe Proje ve Sistem Tasarımı, Teknik Servis ve Eğitim alanlarında hizmet verdim. Bilhassa 
yurt içinde olmak üzere yurt dışında da muhtelif ülkelerde ve sanayi kuruluşlarında Hidrolik, 
Pnömatik ve Otomasyon konulu sayısız projelerin yönetimini üstlendim. Sektörümüzün ilk ve tek 
meslek kuruluşu olan AKDER Akışkan Gücü Derneği’nin III. Dönem Y. Kurulu Başkanlığı'nı 
yaptım. Makina Mühendisleri Odası’nın düzenlediği HPKON Hidrolik ve Pnömatik 
Kongrelerinde Başkan, Başkan Vekili ve Y. Kurulu Üyeliklerinde bulundum. Uzmanlık alanım ile 
ilgili olarak hazırlamış olduğum muhtelif kitapların yanı sıra, sektörel dergi ve teknik yayın 
organlarında çok sayıda yazılar yayınladım. Halen, Rota Teknik A.Ş.'de Kurucu Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak aynı alanda çalışmalarıma devam ediyorum. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Bize biraz iş deneyimlerinizden bahseder misiniz?
Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldığım Rota Teknik A.Ş.’nin hizmet verdiği sektörlerin başında Ağır Sanayi, Makina İmalat, 
Demir-Çelik ve Otomotiv ilk sıralarda yer almaktadır. Daha da özele inecek olursak, Hidrolik ve Pnömatik Sistemler; Hidrolik Presler, 
Plastik Enjeksiyon Makinaları, Yükleyiciler, Kanal Kazıcılar, Vinçler, Dozerler, Sıkıştırmalı Çöp Kamyonları, Beton Transmikserleri, 
Beton Santralları, Metal Ergitme ve Devirme Fırınları, Metal Haddeleme Makinaları, Metal Döküm Makinaları, Ağaç Makinaları, 
Tekstil Makinaları, Ambalaj Makinaları, Besleme/ Sürme/ Tutma Ekipmanları, Doldurma Makinaları, Özel Makina ve Test Sistemleri 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde Hidrolik 
ve Pnömatik sektörünün gelişimi için önemli görevlerde bulunan 
Şemsettin Işıl ile Oda’daki görev ve süreçlerini konuştuk.



gibi hemen hemen hareket içeren tüm makina ve teçhizatta 
yoğun olarak kullanılmaktadır. Sayısız başarılı projeler 
oluşturduğumuz tüm sektörler ve alt kollarının yanı sıra Sanayi 
/Üniversite iş birliği çerçevesinde de birçok projede yer aldık. 
Burada, çok daha komplike ve büyük işler yapmamıza rağmen 
görsel ve yazılı medya sayesinde bizden en çok söz ettiren 
işlerimizden birisi olan ve İ.T.Ü. ile birlikte oluşturduğumuz 
hidrolik tahrikli deprem simülatöründen biraz bahsetmek 
istiyorum. Bu projemiz 6 serbestlik dereceli ve 3 eksenli 
hareket kabiliyeti olan, bu özellik ve boyuttaki ilk yerli 
uygulamadır. Bu simülatör ile 2500-3000 kg. kapasiteye kadar 
yol, köprü, baraj, bina, su tüneli, liman, iskele gibi yapı 
maketlerinin değişik şiddetlerdeki depremlere karşı statik, 
mekanik ve dinamik dayanımları test edilmekte ve hem ulusal 
hem de uluslararası bilimsel araştırmalarda halen ve kesintisiz 
olarak başarıyla kullanılmaktadır. Test ve Otomasyon 
Bölümü’müz ise başta Otomotiv Endüstrisi olmak üzere bütün 
sektörlerdeki  araştırma laboratuvarlarına değişik amaçlı test 
sistemleri kurmaktadır. 

Bilindiği üzere Türkiye’de Otomotiv Sektörü bir dönüşüm 
yaşamaktadır. Geçmişte sadece montaj sanayi olarak hizmet 
veren sektör kendi yan sanayisi ile birlikte ürün geliştirmek 

üzere tasarım ve AR-GE faaliyetlerine daha çok önem vermeye 
başlamıştır. Tasarlanan prototip ürünlerin yol şartları simüle 
edilerek test edilmesi konusunda da Rota Teknik A.Ş. olarak 
birlikte çalıştığımız otomotiv firmalarına “Ömür ve Dayanım 
Test Sistemleri” kuruyoruz. Bu işimize örnek teşkil eden 
projelerimiz Hema, Uzel Traktör ve Tırsan firmalarında 
başarıyla temsil edilmektedir. Kuruluşumuz akademik ve 
sosyal alanlarda da oldukça önemli etkinliklerde bulunuyor. 
Türkiye’de mühendislik düzeyindeki ilk Hidrolik ve Pnömatik 
kitaplarının hazırlanması yine, iş ortağımız ve Mühendislik 
Müdürü’müz Fatih Özcan ile birlikte benim ortak 
çalışmamızdır. 

Rota Teknik A.Ş. olarak Hidrolik ve Pnömatik eğitimlerimizin 
hem MMO, Üniversiteler ve MYO’lar hem de işletmeler 
boyutunda sunulması, MMO ile birlikte düzenlediğimiz 
Kongreler ile teknik ve bilimsel organizasyonların 
desteklenmesi, sektörel teknik yayınlarda teknik makaleler 
yoluyla yenilik ve gelişmelerin duyurulması, yayınlanması 
gibi birtakım akademik çalışmaları da kesintisiz olarak 
sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda sektörümüzün temsilcisi 
AKDER Akışkan Gücü Derneği’nin bünyesinde kurulan Eğitim 
Komitesi içinde yer alarak UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim 
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Şemsettin Işıl - Makina Mühendisi

AYIN RÖPORTAJI
Şemsettin Işıl - Makina Mühendisi



Merkezi’nin de oluşumunda önemli görevler aldık. Bunların 
yanında ayrıca yaptığımız tüm bilimsel çalışmaları ilgi duyan 
herkes ile internet sitemizde de paylaşmaya devam ediyoruz.

Oda’daki görev ve süreçleriniz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Oda ile mesleki boyutta ilk ilişkim, 90’lı yılların başında 
MMO İstanbul Şubesi ile başlattığımız daha sonra da MMO 
Ankara ve MMO  İzmir’de devam ettirdiğimiz Hidrolik ve 
Pnömatik eğitimleri ile başlamıştır diyebilirim. MMO 
bünyesinde tertiplenen bu eğitimlerde bizzat eğitmen ve 
yönetici olarak görev aldım.

MMO ile bu şekilde başlayan görev sürecim, 1997 yılında bu 
defa MMO İzmir Şubesi’nin önerisiyle başlatılan ve MMO 
İstanbul Şubesi ile birlikte yürütülen HPKON (Hidrolik ve 
Pnömatik Kongreleri )ile uzun ve kesintisiz bir yola girmiş 
oldu. İlki 1999 yılında İzmir Efes Oteli Convention Center’da 
düzenlenen 1.Ulusal Hidrolik ve Pnömatik Kongresi’ni 
diğerleri de takip ederek toplamda sekiz Kongreyi MMO ve 
AKDER olarak meslektaşlarımızın çok değerli katkılarıyla ve 
başarıyla gerçekleştirdik. İstanbul’da düzenlenen VII. HPKON 
Hidrolik Pnömatik Kongresi’nde Kongre Yürütme Kurulu 
Başkanlığı görevini üstlendim. Diğer tüm kongrelerde ise 
Kongre Başkan Vekili olarak görev aldım. Kongre 
süreçlerinde ayrıca, bildiri sunumu, panel ve oturum 
başkanlıkları gibi muhtelif görevlerde de yer aldım. 

2001 yılında AKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı dönemimde 
ise yine MMO’nun talebi üzerine bu alanda MMO’nun 
önemli bir eksiği olan ‘’Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri ‘’ ile ‘’Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri ‘’ isimli kitapların hazırlığını ve 
yayınlanmasını Yayın Kurulu Başkanlığı’mla yine 
sektörümüzdeki değerli meslektaşlarımla birlikte 
gerçekleştirdim. Takibeden yıllarda da bu defa yine MMO 
yayını olan ‘’Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler’’ kitabının 
yayınlanmasında görev aldım.

Son dönemde ise yine MMO ve AKDER  ile 
birlikte,İstanbul’daki HPKON Kongre’mizin  Sonuç 
Bildirgesi’nde yer alan önemli görevlerimizden birisini 
sektörümüzde Akışkan Gücü alanında hazırlanan projelerin 
kayıt ve tesciline ilişkin protokolün hazırlıklarını 
tamamlayarak 21 Haziran 2018’de düzenlenen bir törenle 
müştereken imzalayarak başlatmış olduk. Önümüzdeki 
günlerde ise çok önemli bir alanda yeni bir görev almak 
üzere, son yıllarda zorunlu hale getirilen  ‘’Mühendis 
Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ‘’çerçevesinde 
yeni oluşturulan ‘’Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve  

Belgelendirme  Kurulu’’na MMO tarafından davet edilmiş 
bulunuyorum.  

Mevcut Yönetim Kurulu’nu nasıl buluyorsunuz? 
Önümüzdeki dönem Oda’ya nasıl bir yol haritası 
önerirsiniz?
MMO İstanbul Şubesi, hem şahsım hem de sektörümüz ve 
derneğimiz AKDER ile uzun yıllara dayalı yukarıda 
sıraladığım çok olumlu iş ve ilişkiler içerisinde bulunuyor.

MMO İstanbul Şubemizin yeni Yönetim Kurulu ile yepyeni iki 
konu olan ‘Akışkan Gücü Proje Kayıt ve Tescili’ ve ‘Akışkan 
Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme’ 
süreçlerinin yanı sıra periyodik olarak devam eden Kongreler 
ve eğitimler nedeniyle ilişkilerimizin daha da artarak devam 
edeceğini düşünüyorum.

Yeni Yönetim Kurulu'na çok yeni bir önerim ise Akışkan Gücü 
Projelerinin Kayıt ve Tescilinin yanı sıra oluşturacağımız yeni 
bir komite ile var olan mevzuat çerçevesinde bu defa yine 
birlikte ''Akışkan Gücü Proje Onayı'' hizmetinin yerine 
getirilmesidir. Bu alanda sektörümüzde var olan ihtiyaç her 
geçen gün daha da artmaktadır. 

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
MMO Üyesi bir Makine Mühendisi olarak ben de diğer 
meslektaşlarım gibi tüm bu çalışmaları tamamen 
mesleğimize, sektörümüze hizmet anlayışı ve meslek etiği 
çerçevesinde büyük bir özveri ile gerçekleştirdiğime 
inanıyorum. Tüm sektör mensuplarımız ve üyelerimizden 
kendi alanlarında bizim gibi olabildiğince MMO ile işbirliği 
alanlarını genişletmelerini ve mesleğimizin kurumsal 
temsilcisi olarak daralan kaynaklarıyla hizmet vermeye 
çalışan MMO‘ya hak ettiği desteği vermelerini önemle rica 
ediyorum.  

AYIN RÖPORTAJI
Şemsettin Işıl - Makina Mühendisi
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makinaya dair
her şey bu TV’de!

MMO İstanbul Şube’nin dijital yayın kanalı
Makina TV, gün geçtikçe büyüyor ve sizinle

birlikte büyümeye devam edecek!

B İ Z İ  T A K İ P  E T M E Y İ  U N U T M A Y I N : / makinatvmmo



EĞİTİM PROGRAMI  TARİH  SÜRE  

1.Modül: Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar 16 Temmuz 2018  1 Gün  

2.Modül: Ateşle Temas Eden Basınçlı Kaplar  17 Temmuz 2018  1 Gün  

3.Modül: Krenler  18-19 Temmuz 2018  2 Gün  

4.Modül: Endüstriyel Araçlar  19 Temmuz 2018  1 Gün  

5.Modül: Kaldırma Platformu ve Liftler  20-21 Temmuz 2018  2 Gün  

İŞ EKİPMANLARININ
PERİYODİK KONTROLÜ

EĞİTİMLERİMİZ
BAŞLIYOR!

/ company/MMOistanbulsb/ MMOistanbulsb/ MMOistanbulsb/ MMOistanbulsb / mmo.org.tr/istanbul

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No. 9, 34433 Beyoğlu / İstanbul Tel: 0212 252 95 00 E-posta: istanbul@mmo.org.tr

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Eğitim Birimi tarafından düzenlenen İş Ekipmanları Periyodik Kontrolü Modüler 
Eğitimi;  Temel eğitim ve 5 Modül olarak aşağıda belirtilen program dâhilinde 16-21 Temmuz 2018 tarihleri arasında 6 gün olarak 
gerçekleşecektir. Eğitim programı sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılara başarı sertifikası verilecektir.

Detaylı bilgi edinmek için lütfen arayınız: 0 212 252 95 00 / 216-224
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Denetimsizlik, Kaza ve
    Ölümlere Davetiye Çıkarıyor!

B A S I N  A Ç I K L A M A L A R I

İbrahim M. Tataroğlu
Makina Mühendisi

MMO İstanbul Şube Y.K. Sekreteri

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri 
İbrahim M. Tataroğlu 26 Mayıs 2018 
tarihinde Bakırköy’de inşaat halinde 
bulunan bir binada gerçekleşen asansör 
kazası ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi; 
“Maalesef bu kazalar ilk değildir, son da 
olamayacaktır.  17 Nisan 2018 tarihinde 
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yaşanan iş kazası sonucu 1 işçi, akabinde 
19 Nisan 2018 tarihinde Ümraniye'de 
yaşanan iş kazasında 1 işçi daha hayatını 
kaybetmiştir. Yine bu kazalar sonucunda 

yapılan incemeler sonucu Odamız, sabit 
iniş mahalline hizmet veren ekipmanın 
bakımı ve periyodik kontrolünün 
yapılmadığı görmüş, konuyla ilgili tüm 
tarafları kamuoyu nezdinde uyararak, 
tarafları sorumluluk almaya çağırmıştır. 
İlgili kurumlara ve yetkililere çağrımızı 
yineliyoruz: Meslek Odalarının raporlarını, 
bilim insanlarının söylediklerini kulak 
arkası etmek yerine, yasal düzenlemeler 
ve kamusal denetimlerle bu kazalar 
önlenebilir. Aksi takdirde bu tür kazalar 
yaşanmaya ve insanlarımız hayatını 
kaybetmeye devam edecektir.”

İbrahim M. TATAROĞLU

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri 
İbrahim M. Tataroğlu, 13 Haziran 2018 
tarihinde yaklaşan bayram tatilinde yola 
çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken 
hususlarla ilişkin bir basın metni yayımladı. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi, ‘’İnsan 
faktörü nedeniyle meydana gelebilecek 
trafik kazalarını en aza indirmek için 
bayram tatilinde yola çıkan sürücülerin 
emniyet kemeri takmaları, hız sınırına 
uymaları, yorgun, uykusuz ve alkollü araç 
kullanmamaları ve hatalı sollama 
yapmamaları gerekir. Sürücüler, bayram 
yoğunluğundan uzun süre trafikte 
kalacaklarını gözeterek, yola çıkmadan önce 
yeteri kadar dinlenmeli, 2-3 saatte bir 
mutlaka mola vermelidirler. Uzun mesafeli 
yolculuklarda, mümkünse iki sürücü ile 
yola çıkılmalıdır. Yolculuk öncesi, görüşü 
engelleyen, refleksleri ağırlaştıran ilaçların 
alınmaması hususunda özenli 
davranılmalıdır. Sürücüler, özellikle hatalı 
sollama yapmaktan kaçınmalı; virajlarda, 
kavşaklarda ve tepe üstleri gibi görüş 

mesafesinin dar olduğu yerlerde hızlarını 
düşürüp sakin ve sabırlı araç kullanmaya 
özen göstermelidirler. İnsan faktörü 
nedeniyle meydana gelebilecek trafik 
kazalarını en aza indirmek için bayram 
tatilinde yola çıkan sürücülerin emniyet 
kemeri takmaları, hız sınırına uymaları, 
yorgun, uykusuz ve alkollü araç 
kullanmamaları ve hatalı sollama 
yapmamaları gerekir. Sürücüler, bayram 
yoğunluğundan uzun süre trafikte 
kalacaklarını gözeterek, yola çıkmadan

önce yeteri kadar dinlenmeli, 2-3 saatte bir 
mutlaka mola vermelidirler. Uzun mesafeli 
yolculuklarda, mümkünse iki sürücü ile 
yola çıkılmalıdır. Yolculuk öncesi, görüşü 
engelleyen, refleksleri ağırlaştıran ilaçların 
alınmaması hususunda özenli 
davranılmalıdır. Sürücüler, özellikle hatalı 
sollama yapmaktan kaçınmalı; virajlarda, 
kavşaklarda ve tepe üstleri gibi görüş 
mesafesinin dar olduğu yerlerde hızlarını 
düşürüp sakin ve sabırlı araç kullanmaya 
özen göstermelidirler.’’

Trafik Kazalarına Karşı Önlemlerimizi Alalım!
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Transhümanizm ve
   İnsanlığın Yeni Çağı

Homo sapiens’lerin yaklaşık 150.000 yıl önce ortaya çıkışlarından beri, geçen binlerce yılda deneyimledikleri çok şey değişti fakat 
DNA’mıza katılan bir miktar Neandertal geni dışında insanoğlu hiç değişmedi. Bunun ise iki temel sebebi var: Seçilim baskısı ve genetik 
sınırlar. 

Boy uzunluğu, saç rengi, kas yapımız veya bilişsel beceri gibi özellikler, her biri ufacık etkiye sahip olan binlerce gen tarafından kontrol 
edilir. Birçok küçük ek etkilerle belirlenen bilişsel beceri, ortada daha çok, uçlarda daha az insanın olduğu ve çan eğrisini andıran 
biçimde bir dağılıma sahiptir. Yani doğal koşullarda insanların çoğu normal zekâya sahipken ancak bir kısmımız dahi olabilir ya da zekâ 
geriliği yaşayabilir.

Elbette, bireylerin zekâlarını etkileyen tek faktör genetik sınır değildir; aile, çevre, beslenme biçimleri, uğraş alanları vb. faktörler de zekâ 
üzerinde fazlaca etkiye sahiptir. Bu nedenle bir matematik profesörünün yapabileceği matematiksel işlemlerle sıradan bir kişinin 
yapabileceği matematiksel işlemler arasında çok büyük farklılıklar vardır ancak burada anlaşılması gereken şey, zekânızın (ve ayrıca, 
iskelet kaslarımız gibi vücudumuzdaki pek çok kasın/organın) bir geliştirilebilirlik üst sınırının olduğudur. Üstelik beyin gibi oldukça 
masraflı bir organın (tüm vücudumuzda üretilen enerjinin %20-25'ini tek başına tüketir) böyle bir sınırının olması oldukça 
anlaşılabilirdir.

Bu noktada genetik sınırı seçilim baskısı başlığının altına almamız yanlış olmaz. Çünkü bugün biliyoruz ki, dünya üzerinde yaşayan tüm 
hayvan ve bitki türlerinin üzerine etki eden seçilim baskısı artık kullanılmayan/işlevsiz organların körelmesine sebep oluyor. Örneğin 
birkaç yıl önce Science Advances dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, mağarada yaşayan Astyanax mexicanus olarak isimlendirilen 
bir kör balık türünün ırmakların yüzeye yakın noktalarında yaşayan bir diğer grubu, gören gözlere sahip. Aynı türün bu iki grubundan 
birisinin kör olmasının sebebi ise, balığın günlük enerji üretiminin %5-15’inin gözleri tarafından tüketilmesi. Bu, hiçbir işlevi kalmamış 
bir organ için fazlasıyla büyük bir yük.

Transhümanizm, zeki yaşamın mevcut insan formu ve kısıtlamalarının ötesinde sürdürülebilmesi ve 
evrimleşmesinin hızlandırılmasının yaşamı-yücelten prensip ve değerler ışığında, bilim ve teknoloji 
vasıtası ile sağlanmasını öngören felsefeler bütünüdür.

Max More (1990) - Fütürist

B İ L İ M  V E  T E K N O L O J İ



Şu hâlde, vücut ve beyin gelişimimizin belirli bir sınırının 
olmasının seçilimin baskısı olduğunu kavrayabildik. Seçilim 
baskısını yaratan pek çok etmen olmasına karşın belki de en 
önemli sebep enerji kaynaklarının azlığı. Yani elde ettiğimiz, 
sınırlarımızın ötesine geçmemiz için gerekli olan enerjiden daha 
az. Bu nedenle milyonlarca yıllık evrimsel süreç içerisinde ortaya 
çıkan –ve belki de bizi çok daha zeki kılacak olan– mutasyonların, 
gerekli enerjinin temin edilememesi vb. nedenlerden dolayı 
seçilim baskısı altında engellenmiş olması kuvvetle muhtemel.

Peki, Teknolojik Gelişmeler Sayesinde Bu Sınırı Yapay 
Olarak Aşabilmemiz Mümkün mü?

Genetik biliminin sağladığı imkânlar ile bilişsel becerilerin 
incelenmesi gösteriyor ki insan DNA’sındaki çeşitlilik kusursuz 
bir şekilde bir araya getirilebilirse, şimdiye kadar dünya 
üzerinde var olanlardan çok daha yüksek nitelikte zekâya sahip 
bireyler var olabilirdi. Bunun sonucunda ise hem fiziksel hem de 
bilişsel olarak kusursuz sayılabilecek insanların toplum içindeki 
varlığı üremenin de etkisiyle git gide artabilirdi.

Elbette bu konu genetik bilimcileri ilgilendiren bir iş ve ayrıca 
insan genetiğiyle oynamak, insanı kusursuzlaştırabileceği gibi 
hatalı mutasyonlar nedeniyle bir hilkat garibesine de çevirebilir!

Genetik müdahalenin dışında, insanoğlunun bilişsel ve fiziksel 
yetilerini geliştirebilecek bir başka alan daha var: –ki uzun 
süredir bu konunun üzerinde yazıp çiziyoruz– yapay zekâ. 
Transhümanizm hareketi de tam olarak bu konunun üzerine 
yoğunlaşıyor: İnsanların kapasitesini biyolojik ve genetik 
yöntemlerin yanında, asıl olarak teknoloji ile yükseltmek. 
Transhümanizmin hedefinde ise şu üç temel destinasyon var:

-   İnsanüstü yaşam süresi
-   İnsanüstü zekâ
-   İnsanüstü sağlık kalitesi

Aslında, insanlar hali hazırda zaten transhümandırlar, çünkü 
doğanın onlara sunmadığı çeşitli teknikler ve teknolojiler icat 
ederek doğayla savaşımlarını kolaylaştırmışlardır. Yalnızca 
bilgisayar, sağlık veya ulaşım teknolojilerinden bahsetmiyoruz; 
ateş, kıyafet ve basit silahlar da post-insan olmaya doğru giden 
yolda kilometre taşlarıdır. Öyle ki ateş sayesinde, normalde 
çiğnenmesi ve sindirilmesi zor olan çiğ besinlerden çok daha 
fazla kalori alabildik ve bu, beyin gelişimimizi olumlu olarak 
etkiledi. 

Ancak her gelişim evresinin bir sonu var! Bugün, beslenme, 
spor, beyin jimnastiği ve kültürel evrim sayesinde genetik 
potansiyelimizin üst sınırına doğru yaklaşmaya başladık. Bu 
noktadan sonra atılacak olan adım bizi çok daha ileriye 
götürecek ancak bu adım, daha öncekiler gibi küçük küçük 
adımlara değil; daha çok büyük bir sıçramaya benzemeli. Üretim 
teknolojileri, genetik bilimi, biohacking ve yapay zekâ 
çalışmaları ise bu sıçramanın zeminini oluşturabilir.

Teknolojik Tekillik ve İnsan Zekâsının Evrimi

Teknolojik tekillik, yapay zekânın insan zekâsından ayırt 
edilemeyecek kadar geliştiği ve onunla bütünleştiği evreyi tarif 
eder. Böyle bir gelecekte, yapay zekâya sahip insanlar ya da 
biyolojik özelliklere sahip yapay zekâlar aramızda yaşıyor 
olacaklardır. Genetik bilimin, nörolojinin, robotiğin, nano 
teknolojinin ve yapay zekânın birlikte hareket ettiği muhtemel 
gelecekte, doğal seçilim baskılarının yerini teknolojik seçilim 
baskıları (?) alabilir. Bu durumda, gen aktarma süreci de kontrol 
altına alınmış ve belirli bir hedefe doğru yönlendirilmiş olur.

İnsan doğasında ve hatta biyolojik dünyada gerçekleştirilecek 
olan bu devrimin geçiş süreci, her yeni devrin başlangıcında 
olduğu gibi oldukça sancılı olacaktır. Bireylerin, toplumların veya 
devletlerin bir kısmı bu sürece direnecek ve dünyanın çeşitli 
yerlerinde transhümanizme karşı tepkiler yükselecektir. Çünkü 
bilinmeyene karşı duyulan korku, beraberinde örgütlü bir öfkeyi 
de sürükleyebilecektir. Aynı şekilde, yeni çağın geçiş sürecindeki 
insanlar, olayları hem bilimsel hem de felsefik yönüyle tümden 
ele alacaklardır. Bu tartışmaların sonucunda ise muhtemelen 
sürece en iyi şekilde uyum sağlayan grup kazanacaktır.
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BİLİM VE TEKNOLOJİ
Transhümanizm ve İnsanlığın Yeni Çağı
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Neye Benzeyecek?

Bunu bilmek oldukça zor fakat yine de bilimsel gelişmelere 
bakarak bazı tahminler yürütebiliriz. Geleceğe dönük çalışmalar 
arasında üzerinde en fazla konuşulanlardan bir tanesi bilinç 
aktarımı. Bilinç aktarımı sayesinde, bireylerin hafızası kapalı 
devre bir bilgisayar sistemine ya da bir bulut sisteme 
aktarılabilir. Buradan da biyolojik ya da robotik bir bedene 
aktarılarak uyandırılabilir.

Bilinç aktarımını gerçekleştirmenin yanında, yeni tedavi 
yöntemleri veya nano teknoloji sayesinde hasarlı dokuların 
onarılması ve ömrün uzatılması gibi seçenekler de mümkün. 
Ayrıca, 3D yazıcılarla üretilebilecek biyolojik ya da tamamen 
yapay organlar sayesinde hastalıklı olan doku ve organlar 
yenileriyle değiştirilebilir.

Geleceğe dönük tahminlerde bunlar gibi pek çok seçeneği 
ortaya koyabiliriz ancak en çok, bilinç aktarımı yöntemi 
insanoğlunun ölümsüzlük fikrini kamçılayacak gibi duruyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİ
Transhümanizm ve İnsanlığın Yeni Çağı

Tabii o noktaya varıncaya dek geliştirmemiz gereken pek çok 
teknoloji ve beyin dediğimiz mucizevi organ hakkında 
edinmemiz gereken çok daha fazla bilgiye ihtiyacımız olacak. 
Çünkü beyni ve işleyişini tam olarak kavramak, evrenimizi 
kavramak kadar zor görünüyor.

Diyelim ki tüm zorluklar aşıldı ve insan beyni tam olarak 
haritalandırılıp taklit edilebildi. Bu durumda elimizde olan şey 
bir bireye ilişkin anıların ve bilincin birebir kopyası mı olacak? 
Bu kopyayı yapay bir beyne veya bir başka bedene 
yüklediğimizde, ortaya çıkan kişi aynı kişi mi olacak? Ya da 
örneğin, bilincini bir makinaya kopyaladığımız kişi ile asıl 
bedeninde olan kişilerin hisleri ve düşünceleri aynı olabilir mi? 
Duygu ve düşünceleri aynı şekilde mi olgunlaşır, insanlara karşı 
aynı sevgiyi mi hissederler ya da belirli olaylar karşısında benzer 
şeyleri mi düşünürler?

Bu soruları cevaplamak oldukça zor ve hatta imkânsız fakat emin 
olduğumuz tek bir şey var ki bilim ve teknik sandığımızdan çok 
daha hızlı ilerliyor. Hatta gelecek günlerde, önceki zamanlara 
göre kat be kat daha hızlı ilerleme kaydedecek. 

Peki ya biz geleceğe ne kadar hazırız? 



/ company/MMOistanbulsb / MMOistanbulsb/ MMOistanbulsb/ MMOistanbulsb / mmo.org.tr/istanbul

KADIKÖY ANADOLU
YAKASI EĞİTİM MERKEZİMİZİ

DAHA DONANIMLI
BİR BİNAYA TAŞIYORUZ

#KadıköyAidatKampanyası
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Yapı Ruhsatlarında, Mühendis ve
   Mimarlar Devre Dışı BırakılamazVeli Çalışkan

Makina Mühendisi
SMM Birim Sorumlusu

Uygulama nelere sebep olacak?

•  Ruhsatta belirtilen proje müellifinin yetkili olup olmadığı, proje hakkında bilgisinin olup olmadığını sorgulamanın 
herhangi bir yolu kalmayacaktır. 

•  Getirilen bu düzenleme ile ruhsat alma süreçlerinin, projelerin sahipleri mimar ve mühendislerin bilgisi ve 
onayı dışında tamamlanacaktır. Projenin sonlanıp sonlanmadığı mimar mühendis tarafından 
bilenemeyecektir. 

•  Tadilatların nasıl olacağı anlaşılamamaktadır. Projede 
tadilat olması halinde ilgili mühendisin bilgisi 
olmadan değişiklik yapılabilecektir.

•  Hali hazırda proje ücretlerini 
almakta zorlanan müelliflerinin 
proje bedellerini alabilmek 
amacı ile kullandıkları son 
koz ellerinden alınmış 
olacaktır. 
 

B A S I N  A Ç I K L A M A L A R I

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi SMM Birim Sorumlusu Veli 
Çalışkan, 2 Mayıs 2018’de Resmi 
Gazete’de yayımlanan mimarlık ve 
mühendislik hizmetleri kapsamında 
yapıların projelerini hazırlayan 
müelliflerinin yapı ruhsatlarına yönelik 
ıslak imza zorunluluğunun 
kaldırılmasının getireceği sonuçları ve 
çözüm önerilerini sıraladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31 Mayıs 
2018 tarihinde MAKS / Mekansal Adres 
Kayıt Sistemi’nde değişiklik yaparak yapı 

ruhsatlarındaki proje müelliflerinin imza 
bölümlerini kaldırmıştır. Yeni standarda 
göre idare yetkilileri dışında yalnızca yapı 
denetim şirket yetkilisinin ıslak imzasının 
alınması yapı ruhsatı düzenlemesi için 
yeterli olacak; ruhsatın üzerinde proje 
müelliflerinin ismi yazılacak ancak 
eskiden olduğu gibi ilçe belediyelerine 
giderek imza atmaları gerekmeyecektir. 
Ruhsatta belirtilen proje müellifinin 
gerçek olup olmadığına yönelik bir 
sorgulamayı imkansız kılan bu uygulama, 
alanda zaten büyük bir sorun olan 
sahteciliğin artmasına sebep olacaktır. Veli ÇALIŞKAN
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ODAMIZ İLE İLETİŞİME 
GEÇEBİLİRSİNİZ!

Belirtmek isteriz ki bu yeni 
uygulamayla uzun bir süredir mücadele 
etmeye çalıştığımız sahte müellifliğin 
önü iyice açılmıştır. Müteahhitlerin 
belediyelere teslim ettikleri 
projelerdeki isimlerin gerçek olup 
olmadığı, Serbest Müşavirlik 
Mühendislik-SMM Bürosu sahiplerinin 
mühendis, mimar olup olmadıklarının 
tespit edilmesi bundan sonra imkânsız 
hale gelecek ve bu konuda sahtecilik 
yaygınlaşacaktır. Bu vesile ile; 
meslektaşlarımızın ruhsat aşamasında 
bilgileri dışında proje değişikliklerine 
karşı, projelerini Oda'da kayıt altına 
aldırmalarının telif hakkı ihlallerine 
karşı güvence sağlayacağını bir kez 
daha vurgulamak isteriz.

BASIN AÇIKLAMALARI
Yapı Ruhsatlarında Mühendis ve Mimarlar Devre Dışı Bırakılamaz

•  Belediyeler tarafında kontrol mekanizması bulunmamasından dolayı ve sahte imza, sahte kaşe, sahte müellif gibi sorunlar ortaya 
çıkacaktır. Yapı ruhsatı formlarından mimari proje müellifinin imzasının kaldırılması mimar ve mühendislerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu ile korunan haklarının ihlali sonucunu doğuracaktır.

Çözüm yolları nelerdir?

•  Belediyeler ruhsat başvurusu aşamasında noter onaylı taahhütname istemeli veya taraflar belediyede taahhütnameye şahsi olarak 
gelerek imza atmalı. 

•  Odalar tarafından kendilerine düzenli olarak yollanan üye bilgilerini, üyenin herhangi bir kısıtlılığının olup olmadığını, gerekli yetki 
belgelerinin bulunup bulunmadığı kontrol etmeli.

•  Ruhsat verme aşamasında tekrar imzaya gelmeli veya elektronik imzaya geçmelidir.

•  İlgili idare, proje müellifinin doğruluğunu ve yetkilerinin bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla projeler ile ilgili Oda onaylı sicil 
durum belgesi istemelidir. 

•  Proje müellifleri hak kayıpları yaşamamak amacıyla projelerinin sicil durum belgelerin almalı ve sisteme projelerini kaydettirmelidir.
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Endüstriyel Mutfaklarda Yangın
   Tehlikesine Karşı Alınması
Gereken Önlemler Nelerdir?Serhat Erdoğan

Makina Mühendisi
Mekanik Tesisat Birimi Sorumlusu

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mekanik Tesisat Birim Sorumlusu Serhat Erdoğan, Endüstriyel 
mutfaklarda ortaya çıkan yangınların sebeplerini ve alınması gereken önlemleri sıraladı.

basınç kayıpları azalacağından egzoz miktarı ( hacimsel debi) artacaktır. Sistemde kullanılan koku giderici filtrelerin maksimum debi 
değerleri ve egzoz fanında oluşacak debi değişimleri göz önünde bulundurularak egzoz fanı seçimi yapılmalıdır. Aksi durumda koku 
giderici filtrelerden olması gerekenden daha yüksek hızda geçecek egzoz dumanı içerisinde bulunan ve kokuya neden olan moleküller 
yeteri kadar bertaraf edilemeyecektir. Pişirme cihazları, pişirme cihazı kapasitesi, pişirme ürünleri, egzoz kanallarının atmosfere çıkış 
noktaları ve çevre koşulları kompleks bir şekilde hesap edilerek bu hesaplar sonucunda uygun filtre sistemi seçilmeli ve kanal tasarımı 
yapılmalıdır. Egzoz fanı seçiminde filtrelerden dolayı oluşacak değişken basınç kaybı değerleri maksimum filtre verimi ve minimum filtre 
verimi gözetilerek en az iki farklı senaryoya uygun olacak şekilde seçilmelidir.

Endüstriyel Mutfakta Yangın
Odun ve kömür gibi hidrokarbon yakıtların ızgaralarda yanması sonucu ortaya çıkan kül ve kurum zamanla kanallarda birikir. Birikimin 
içerisinde eksik yanma nedeniyle yanmamış halde yakıt tozları da bulunur. Bu durum egzoz kanallarının kesitlerinde daralmaya sebep 
olarak duman tahliyesini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca kurum ve yakıt tozları yanıcı özelliktedir. Uygun şartların oluşması durumunda 
kanallar içerisinde tutuşarak yangına sebebiyet verebilirler. 
Yağ buharı birikimi mutfaklardaki pişirme alanları için 
en ciddi tehlikedir. Pişirme sırasında katı ve sıvı 
yağlar, katı veya yarı katı halden sıvı fazına 
geçerler. Daha sonra atomize halde 
yağ yüklü buhar oluşur. Bu yağ 
buharı buhar formunda su 
molekülleri de içerir. 

U Z M A N  G Ö Z Ü N D E N

Endüstriyel mutfak havalandırmasında asgari şartlarda davlumbaz, hava kanalları, pişirme 
işlemine uygun filtre sistemi, egzoz fanı bulunmalıdır. Ayrıca mahalin ve ortamda çalışanların 
taze hava ihtiyacı temin edilmelidir. Davlumbazlar, pişirme cihazlarından kaynaklı ısıyı ve 
istenmeyen koku içeren dumanı toplar. Pişirme ocaklarından yükselen duman ve ısı fan 
yardımıyla ve egzoz kanalları aracılığıyla atmosfere taşınması sağlanmalıdır. Egzoz 
kanallarının taşıdığı koku, yağ vb. kirletici moleküller çeşitli filtre sistemleri tarafından 
süzülerek atmosfere tahliye edilmelidir.

Egzoz Sistemi Kapasite Seçiminde Filtrenin Rolü
Seçilen egzoz fanı kapasitesi ile filtre sisteminin kapasitesi doğru bir şekilde kıyaslanmalı 
ve seçim esnasında sadece hacimsel debi dikkate alınmamalıdır. Sistemde bulunan 
filtrelerin kullanım süresi boyunca basınç kaybı değerleri sürekli artış gösterecektir. 
Filtrelerden kaynaklı basınç kayıpları maksimum değere çıktığında ortamdan yapılan 
egzoz miktarı (hacimsel debi) azalacaktır. Filtreler yenisi ile değiştirildiğinde sistemde Serhat Erdoğan
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UZMAN GÖZÜNDEN
Endüstriyel Mutfaklarda Yangın Tehlikesine Karşı Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

Aerosol formundaki bu karışım, egzoz fanı ve pişirme cihazından yayılan ısı akımlarının oluşturduğu negatif basınç etkisiyle pişirme 
yüzeyinden davlumbaza ve buradan da kanallara taşınır. Bunu yükselen bir yağ ve duman bulutu şeklinde görebiliriz.

Yüksek pişirme sıcaklığında daha fazla yağ buharı oluşur. Yağ buharı soğuduğunda tekrar katı haline geçer. Kanallarda biriken bu yağ 
kalıntıları yanıcıdır. Yağ kalıntılarının tutuşma sıcaklığı, ilk halindeki tutuşma sıcaklığından biraz daha düşüktür. Bu durum da 
davlumbaz ve kanallarda yangın tehlikesini beraberinde getirir.

Baca ve duman kanallarının içindeki yağların tutuşması için öncelikle biriken yağın gaz fazına geçmesi veya buharlaşması gereklidir. Bu 
buharlar yeterli bir miktara ulaştığı anda yanıcı bir karışım oluştururlar. Karışımın kendiliğinden tutuşma sıcaklığına ulaşması için ısı 
kaynağının yeterli bir sıcaklığa ulaşması gerekir. Genellikle pişirme yüzeyindeki aşırı ısı ve alevler beraberinde bir parlamayı getirir. 
Pişirme sonucu oluşan yağ buharının aşırı ısıya maruz kalması veya doğrudan aleve temas etmesiyle gerçekleşen tutuşmalar genellikle 
parlama olayının en sık görülen nedenidir. Bu parlama yükselen alev huzmeleri oluşturur ve alevler de bu sayede davlumbaz ve yağ 
filtrelerine temas eder. Eğer parlama uygun yoğunlukta olursa veya yeterli bir süre devam ederse davlumbaz ve kanallardaki biriken yağ 
tortuları kolaylıkla tutuşabilir.

Restoran ve endüstriyel mutfaklarda yangın tehlikesine karşı alınması gereken asgari tedbirler;

• Davlumbaz içi ve/veya davlumbaz dışı yağ filtreleri/tutucuları kullanılmalıdır.

• Davlumbaz içinde yağ drenajları bulunmalıdır.

• Davlumbazın günlük temizlikleri yapılmalı ve çizelge halinde işletme kayıtlarında bulunmalıdır.

• Egzoz fanı temizliği ve bakımları, koku giderici filtre değişimi veya temizliği ( filtre türüne göre 
değişkenlik gösterebilir) işletme yoğunluğu gözetilerek yapılmalıdır. Yapılan işlemlere ait 
çizelgeler işletme tarafından kayıt altına alınmalıdır.

• Davlumbaz kanalları üzerinde temizlik için yeterli sayıda ve ebatlarda temizleme kapakları 
olmalıdır.

• Alışveriş merkezleri ve yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100'den 
fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi 
yapılmalı ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama tesisatı 
kurulmalıdır.

• Mutfak personeline otomatik yangın söndürme sisteminin çalışmasıyla ilgili 
gerekli eğitimler verilmeli, acil durumlarda yapılması gerekenler 
talimatlarla belirtilmelidir. 
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Güvenli Asansör Projemiz, 
   ‘Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir Yaşam’
Mottosuyla Başlıyor

O D A ’ D A N  H A B E R L E R

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi, 
asansörlerin daha güvenli 
ve konforlu bir şekilde 
kullanımını sağlamayı 
amaçladığı Güvenli Asansör 
Projesi’ni başlattı. 

Odamız meslek alanları ile 
ilgili teknik eğitimler 
düzenleyerek, teknik kitap, 
dergi vb. yayınlar 
yayımlayarak ve kongre, 
sempozyumlar düzenleyerek 
ülke ve toplum yararları 
doğrultusunda, ülke 
sanayisinin ve mesleğin 
gelişmesini sağlamaya 
çalışmaktadır. Tüm bu 
çalışmalarından oluşan bilgi 
birikimi ile kamusal denetim 
anlayışıyla teknik hizmetler 
üretmektedir.

Teknik hizmetler kapsamında 
tarafsız ve bağımsız bir 
kuruluş olarak çalışmalarını 
sürdüren Makina 
Mühendisleri Odası A tipi 
muayene kuruluşu olan 
Asansör Kontrol Merkezi, 
T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
tarafından yayımlanan 
Asansör Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği gereğince, 
asansörün güvenli ve 
işletme yönünden uygun 
çalıştığını tespit etmek için 
yıllık periyodik kontrolleri 
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ODA’DAN HABERLER
Güvenli Asansör Projemiz, ‘Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir Yaşam’ Mottosuyla Başlıyor

kamusal denetim anlayışıyla “Güvenli bir Kent, Güvenli Bir 
Yaşam” amacıyla yapmakta, asansörleri uygunluk durumuna 
göre yeşil, mavi, sarı veya kırmızı etiket ile işaretlemektedir.

Bu kapsamda Odamız İstanbul’da 5 ilçe belediyesi ile protokol 
imzalamış ve bu ilçelerdeki asansörlerin periyodik kontrollerini 
gerçekleştirmektedir. Bu ilçe belediyelerinde “Güvenli Asansör 
Projesi”ni başlatarak ilçelerdeki tüm asansörlerin kontrollerinin 
gerçekleştirmesi ve güvenli hale getirilmesi için apartman ve 
site yöneticilerine teknik destek sağlanması, bilinçlendirme 
çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.

Güvenli Asansör Projesi ile mahalle bazlı çalışma yaparak 
mahalle halkının bilinçlendirilmesi ve asansörlerinin kontrolü 
için;

• Asansör periyodik kontrolleri bilgilendirme toplantıları 
düzenlenmesi,

• Apartman ve site yöneticilerine mevzuat bilgilendirilmesi 
sağlayan broşür dağıtılması,

• Afiş, Pankart ve Bilboardlarda yayınlanacak duyurular,

• Mahallenin merkezi alanına iletişim noktası açılması,

• Başvuru ve randevu sürelerini minimum seviyeye çekerek hızlı 
işleyiş sağlanması,

• Asansörde eksiklik tespit edilmesi halinde bu eksiklik 
giderilinceye, asansör güvenli hale gelinceye kadar apartman ve 
site yöneticilerine teknik destek sağlanması,

• Çocuklarımıza güvenli asansör kullanımı ile ilgili eğitimler 
verilmesi çalışmaları yapılacaktır.

Hedef
Güvenli Asansör Projesi’yle hem asansörlerin kontrollerini 
sağlamış olmayı hem de mahalle halkıyla doğrudan iletişim 
sağlayarak insanları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Proje 
sonucunda asansörlerimizin kontrollerini sağlayarak 
toplumumuz ve çocuklarımız için daha güvenli bir yaşam alanı 
sağlamış olacağız.

Bina Yöneticilerine Mesajımız Var!
Sayın Bina Yöneticisi;

Çağdaş ve planlı bir kentleşme oluşumunda ortaya 
çıkan çok katlı binaların ve binalarda kullanılan 
asansörlerin önemi ve kullanımı her geçen gün 
artmaktadır. Gün geçtikçe yoğunlaşan asansör 
kullanımı, gerekli denetimlerin yapılmamasından 
dolayı asansör kazalarını da beraberinde 
getirmektedir. Her yıl ülkemizde denetimsizlik ve 
bilgisizlikten dolayı yüzlerce asansör kazası meydana 
gelmektedir. Bu kazaların önlenmesi asansörlerin 
yıllık kontrollerinin yapılması ve bu kontroller 
sonucunda asansörlerde bulunan eksik ve hataların 
giderilmesi ile mümkündür. Güvenli Asansör Projemiz 
ile doğrudan sizlere ulaşarak asansörlerin periyodik 
kontrol ve bakımları ile ilgili bilgilendirme yapılmasını 
ve kullanılan asansörlerinin periyodik kontrollerinin 
yapılmasını sağlayacağız. Odamız kamusal denetim 
anlayışıyla bilim ve tekniği halkıyla buluşturmaya 
sizlerin desteğiyle devam edecektir.



Kamuda ve özel sektörde çalışan üyelerimizin mesleki görevlerini yerine getirirken 
karşılaştıkları zorluklar ve özlük hakları açısından önemli sorunları bulunmaktadır.

Özel sektörde ve kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma yaşamıyla ilgili 
haklarının korunması amacıyla şube olarak hukuki girişimlere yardımcı olmaktayız.

Mühendislik mesleğini gerçekleştirirken karşılaştığınız sorunlar hakkında hukuki 
destek almak için MMO İstanbul Şubesi Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

HUKUKİ
KONULARDA 

YANINIZDAYIZ!

Avukat görüşme saatleri:
 
Salı: 14:00-18:00
Perşembe: 14:00-18:00

Avukatımızla görüşmek için lütfen 
kayıt yaptırınız.

Telefon: 0212  252 95 00 - 153
Faks: 0212 249 86 74
E-Mail: hukuk.istanbul@mmo.org.tr

Dilerseniz, Makina Mobil uygulamamız 
üzerinden Hukuk Birimimizle iletişime 
geçebilirsiniz. Makina Mobil’i 
telefonunuza indirmek için lütfen 
aşağıdaki karekodu okutunuz.



GELİŞİM VE TANIŞMA
ATÖLYELERİ
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Haziran Ayının Öne Çıkan
   Bilimsel Gelişmeleri

Bilim insanları, bir yandan hayatımızı kolaylaştıracak yeniliklere imza atarken diğer yandan yeni buluşlarla mevcut 
sorunlarımızı çözüyorlar. Bu yazımızda, Haziran ayında öne çıkan bilimsel çözümleri mercek altına alıyoruz.

3 Ay Ömür Biçilen Kanser Hastası Yeni Bir Tedavi 
Yöntemi Sayesinde İyileşti

49 yaşındaki terminal meme kanseri hastası bir kadın, 22 
aylık bir tedavi süreciyle tamamen sağlıklı hale geldi. 

Tedavide kadına ait immun (bağışıklık) hücreler toplanarak 
kanser algılayan moleküllerle silahlandırılıyor ve tekrar 

hastanın vücuduna veriliyor. Nature Medicine’de yayınlanan 
araştırmada, yöntemin yalnızca bazı hastalarda işe yaradığı 
ve özellikle epitelyum kanser tipleri üzerinde etkili olduğu 

belirtiliyor.

Hollanda, Dünyanın İlk Yaşanabilir 3 Boyutlu Baskı 
Evlerini Yapıyor
Dünyanın ilk 3D yazıcıdan çıkma, beton ve aynı zamanda 
yaşanabilir evleri, yakında Hollanda'nın Eindhoven 
kentinde inşa edilmeye başlanıyor. Daha önce de 3D 
yazıcıyla evler yapılmıştı ancak hiçbiri insanların yaşamasına 
uygun değildi. Bu projenin ardındaki Hollandalı ekip, yeni 
sistemin, inşaat sektöründe "devrim" niteliği taşıyacağını, 
başka enerji ve çevre dostu ev tasarımlarının önünü 
açacağını savunuyor.

Kas Dokusuna Sahip Biyorobot, Elektrotlar Sayesinde 
Parmak Gibi Bükülebiliyor

Tokyo Üniversitesi’nde üretilen bir biyohibrit robot, doğal 
bir şekilde büzülüp kasılarak bükülme hareketini 

yapabiliyor. Kaslar bir kez çiftleriyle başarılı şekilde 
eşleştirilince, bir kasın büzülme hareketini diğer kas 

gevşeyerek karşılıyor. Bu sayede sorunsuz ve koordineli bir 
şekilde hareket (büzülme) sağlanıyor. Bu yapının 

geliştirilmesiyle vücuttaki pek çok organı (el, kol, kalp vb.)  
taklit edebilecek biyorobotları üretmek mümkün olabilir. 

D Ü N Y A D A N  B İ L İ M S E L  G E L İ Ş M E L E R
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Temmuz Ayı Film, Kitap
    ve Tiyatro Oyunu Önerileri

K Ü L T Ü R - S A N A T

FİLM: Ahlat Ağacı Daha 2018 | Dram | 188' | Türkçe
Sinan oldum olası edebiyatla ilgili bir genç adamdır ve yazar olmak istemektedir. Anadolu'da 

doğduğu köye dönen genç adam kitabını bastıracak parayı bulmak için tüm enerjisini 
harcamaya başlar ancak babasının geçmişten kalan borçları başına dert olacaktır... Nuri Bilge 

Ceylan'ın sekizinci sinema filmi olan Ahlat Ağacı'nın yapımcılığının Türkiye ayağını Zeynep 
Özbatur Atakan üstleniyor.

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Doğu Demirkol, Murat Cemcir Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü Serkan Keskin, 
Ahmet Rıfat Sungar, Tamer Levent, Öner Erkan

Ülke: Fransa, Türkiye, Almanya, Bulgaristan

KİTAP: Daha Yeni Başlıyor
Faruk Eczacıbaşı, Daha Yeni Başlıyor adlı kitabında kendi kişisel deneyimlerinden, Eczacıbaşı 
Holding’in “kompüter” serüveninden, Türkiye’nin geçirdiği dönüşümlerden ve dünyadaki son 
gelişmelerden yola çıkarak, her gün daha büyük bir ivmeyle gelişen teknolojinin hayatımıza 
getirdiklerini ve hayatımızdan götürdüklerini inceliyor ve hemen ardından gelecekte dünyayı 
iyisi ve kötüsüyle nelerin bekliyor olabileceğini tartışıyor. Daha Yeni Başlıyor, bu alanda yazılmış 

TİYATRO: Bir Delinin Hatıra Defteri
"Gogol Hırsız " diye başlıyor Metin Zakoğlu'nun " Bir Delinin Hatıra Defteri " 

anlatımı, sonra işler karışıyor, Zakoğlu bana ait ama çalınmış dediği hikayelerinin 
kahramanları yapıyor aniden seyircileri, köşede bir yerlerde duran adamı bölüm 

başkanı, önünde oturan kızı sevgilisi Sofya, kenarlardan şaşkın şaşkın bakan başka 
bir kadını hizmetçisi Mavra olarak görmeye başlıyor gerçek şizofren olan 

oyuncumuz, siz seyircilerde bir deliyi oynayanı izlemeye gelmişken gerçek bir deli 
ile karşılaşıyorsunuz ve işte o zaman şov başlıyor, kim deli kim akıllı kim seyirci 
kim oyuncu birbirine karışıyor, bazen Gogol'un hikayeleri bazen Zakoğlu'nun 

şovuna ait bölümlerle başbaşa kalıp,çok gülerken birden ağlamaya başlamanızı 
sizde anlamlandıramıyorsunuz...

Metin Zakoğlu'nun birbirinin tekrarı Gogol yorumlarına inat gerçekleştirdiği 
interaktif ve modern yorumunu sizde seveceksiniz. Işık yok, dekor yok, müzik yok, 

perde yok sadece siz ve bir oyuncu var...
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O D A ’ D A N  H A B E R L E R

Temmuz 2018
   Etkinlik Takvimi

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi 

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

Şantiye Şefliği 

Elektrikli ve Hidrolik Asansör Periyodik Kontrol Uygulamalı Eğitimi 

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi 

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme (Akşam Eğitimi) 

Temel Bilirkişilik Eğitimi - Bakırköy - 14-15 Temmuz / 21-22 Temmuz 2018 

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme (Akşam Eğitimi) 

Asansör Mühendis Yetkilendirme (Akşam Eğitimi) 

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi 

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme 

Temel Bilirkişilik Eğitimi - Taksim - 21-22 Temmuz / 28-29 Temmuz 2018 

Yürüyen Merdiven / Bant Periyodik Kontrol Teorik ve Uygulamalı Eğitimi

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Eğitimi 

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi / Tuzla

MMO İstanbul Şube / Taksim

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

01 Temmuz

02 Temmuz

05 Temmuz

11 Temmuz

12 Temmuz

12 Temmuz

17 Temmuz

17 Temmuz

19 Temmuz

20 Temmuz

20 Temmuz

21 Temmuz

24 Temmuz

25 Temmuz

27 Temmuz



Temmuz 2018
   Etkinlik Takvimi

O D A ’ D A N  H A B E R L E R

 Asansör Mühendis Yetkilendirme 

Temel Bilirkişilik Eğitimi - Kadıköy - 28-29 Temmuz / 4-5 Ağustos 2018 

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü(Akşam Eğitimi) 

Metroloji ve Kalibrasyon

Rulmanlar Bilgilendirme 

CNC Takım Tezgahları 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

CNC Programlama 

Temel Seviye Pnömatik Eğitimi

AutoCAD 

Klima Sistem Tasarımı 

Kullanımdaki Dövme Kancaların Muayenesi 

Türkiye' deki Bina Otomasyon Algısı ve Enerji Yönetmeliğine Olan Etkisi 

İletişim Sürecinde Başarılı Olmanın Sırları: Kendini Tanımak Ve Kendin Olmak 

Enerji Yöneticisi Görevleri ve İstihdamı 

Yerden  Isıtma Sistemleri

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Webinar

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Söyleşi

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Başakşehir İlçe Temsilciliği - Uygulamalı Eğitim Merkezi

MMO Başakşehir İlçe Temsilciliği - Uygulamalı Eğitim Merkezi

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi / Tuzla

MMO Başakşehir İlçe Temsilciliği - Uygulamalı Eğitim Merkezi

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi / Tuzla

MMO Başakşehir İlçe Temsilciliği - Uygulamalı Eğitim Merkezi

MMO İstanbul Şube / Taksim

Online Eğitim

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İKİTELLİ'DE UYGULAMALI
EĞİTİMLERİMİZ
BAŞLADI!

Makina Mühendisleri Odası Başakşehir İlçe Temsilciliği - Uygulamalı Eğitim Merkezi
İkitelli OSB Mah. Bedrettin Dalan Blv. No. 39 İpkas İş Merkezi - 1 Bodrum Kat No. 42 Başakşehir / İstanbul
Tel: 0212 671 06 63 E-posta: semineristanbul@mmo.org.tr / basaksehir@mmo.org.tr
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