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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, 

Bültenimizin 145. sayısıyla yine sizinleyiz. Kasım ayında 
yaklaşık 65 etkinliğimizle; eğitim, seminer, atölye çalışmaları, 
söyleşi ve sosyal etkinlikler kapsamında meslektaşlarımızla 
sıkça yan yana gelme fırsatı bulduk. 33. Dönem’de bilhassa 
vurguladığımız ve iki dönem boyunca hayata geçirdiğimiz 
projelerdeki tek amacımız, mesleğimizin ve ülkemizin 
geleceğine sahip çıkarak aydınlık bir nesil yetişmesine ön ayak 
olmaktı. Bu iddiamız sizlerin bize olan güveni ve sevgisiyle hız 
kesmeden devam edecek. Aralık ayı bültenimizde, güneş 
enerjisinin 10 kW çatı uygulamaları ile yaratabileceği 
değişimleri aktardığımız yazı dizisinin ikinci bölümünü, 15 
Aralık’ta gerçekleştirilecek olan Yerel Öğrenci Kurultayı’nın 
detaylarını, AR-GE ile ilgili uzmanlarımızın görüşlerini ve eğitim 
için yeni bir keşif sahası olan sanal gerçeklik değerlendirmesini 
okuyabilirsiniz. Bu sayımızda ayrıca, Odamızla ilgili güncel 
haberlere, Aralık ayı etkinlik takvimi detaylarına ve sizler için 
derlediğimiz aylık bilim-kültür konularına ulaşabilirsiniz.

Sevgili Meslektaşlarım, 

Bildiğiniz üzere, Odamız meslek ve meslektaş sorunlarının ülke 
ve toplum sorunlarından ayrılmayacağını ilke edinerek çeşitli 
kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar içerisindedir. Hedefimiz 
kamu yararına çalışmak ve kamu çıkarlarını gözetmektir. Bu 
bağlamda Şubemiz kasım ayında çeşitli sektör dernekleri ile 
çalışmalar içine girmiştir. Kasım ayında başta İSKİD ve MTMD 
ile yaptığımız toplantılardaki amacımız bir meslek örgütü 
olarak kurumların birbirleri ile ortak çalışma alanları 
yaratmasına öncülük etmesidir. Bizler kendi içerisinde geniş bir 
yelpazeye ulaşan mesleğimizin gelişimi ve memleketimizin

yarını için sektör dernekleri ve meslek örgütleri ile 
ilişkilerimizi en yüksek seviyede tutma amacı güdüyoruz.

Değerli Meslektaşlarım,

Bir diğer önemli konu da ülke çapında yaşanan krizin 
faturasının emekçilere ödettirilmemesine yönelik 
TMMOB’nin, DİSK, KESK ve TTB ile birlikte ortak bir emek ve 
mücadele programının oluşturulması için sarf ettiği 
çabalardır. Hepinizin de bildiği gibi ülkemizde uzun süreden 
beri derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Halkın alım gücünü 
düşüren, işyerlerinin kapanmasına neden olan, işsizliği ve 
yoksulluğu artıran ekonomik kriz her geçen gün 
hayatlarımızı daha fazla etkiliyor. Yanlış ekonomi 
politikalarıyla ülkeyi bu duruma sürükleyen yöneticilerin kriz 
karşısındaki tutumu, krizin toplumsal sonuçlarını daha da 
derinleştirmektedir. Uzun süre varlığı inkâr edilen bu kriz 
karşısında siyasal iktidarın çözüm önerisi, ekonominin 
küçültülerek krizin bedelini emeğiyle geçinen yoksul 
kesimlere ödetmek olmuştur. 

Yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler 
arasında mühendis, mimar ve şehir plancıları da yer 
almaktadır. Gerek kamuda, gerek özel sektörde her türlü 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, 
planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini 
yürüten tüm meslektaşlarımız krizden olumsuz biçimde 
etkilenmektedir. Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz 
ortamının yarattığı pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma 
gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi, mesleğimize özgü 
sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmaktadır.

TMMOB, ülkemizde bulunan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının mesleki-demokratik kitle örgütüdür. 
Meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki 
etkinliklerini kolaylaştırmak ve mesleki çıkarlarımızı ülke 
çıkarları doğrultusunda koruyup geliştirmek örgütümüzün 
kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. TMMOB 
örgütlülüğü olarak bizler, Anayasa’nın bizlere verdiği özel 
sorumluluk ve yetkilerin bilinciyle, kriz karşısında 
emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız. 
Meslektaşlarımızın ekonomik kriz altında ezilmesine izin 
vermeyeceğiz.

Daha güçlü ve etkin bir Oda için yaptığımız tüm çalışmalarda 
gücümüzü siz değerli üyelerimizden alıyoruz. Mesleğimizin 
gelişimi, meslektaş sorunlarının çözümü noktasında “Birlikte 
üretme, karar alma ve yönetme” ilkesiyle hareket ediyor; 
birlikte daha güzel yarınlar örme arzusuyla hepinizi sevgi, 
saygı ve dostlukla selamlıyoruz.

Battal Kılıç
MMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

Krize Karşı Emeğin ve
     Meslektaşlarımızın
 Haklarını Savunmak
      İçin Omuz Omuza!
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Matlab Simulink
    Eğitimimiz Başlıyor!

E Ğ İ T İ M  H A B E R L E R İ

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi’nin teknik ve 
bilimsel hesaplamalar için 
yazılmış yüksek performansa 
sahip bir yazlım programı olan 
Matlab eğitimi 6 Aralık tarihinde 
MMO İstanbul Şube’de başlıyor. 
Matlab kursu ile katılımcılar 
simule çalışmalarını daha rahat bir 
şekilde sonuca ulaştırabilecekler. 

MATLAB Nedir?
Matlab, temel olarak sayısal hesaplama, grafiksel veri gösterimi ve programlamayı içeren teknik ve bilimsel hesaplamalar için yazılmış yüksek 
performansa sahip bir yazılımdır. “MATrix LABoratory (=Matris Laboratuarı)” kelimesinin kısaltması olan Matlab, adında da anlaşılacağı üzere 
temel olarak matrisler ile çalışır ve matris temelli çok güçlü bir problem çözme ve uygulama geliştirme ortamıdır.

4. Hafta
• Simulink’e giriş ekran tanıtımı, Simulink kütüphanesi, Simulink 
çalışma prensibi ve ara yüzler. Basit simülasyon örneği.
• Sistem/Model oluşturmak için adımlar, blok oluşturma, bağlantılar 
yapma, parametre kurma simülasyon çalıştırma.
5. Hafta
• Basit bir dinamik sistemin modellenmesi, simulink özelliklerini 
kullanma, simulink kaynakları ve bilgiye erişim.
• Simulinkte kontrol sistemleri, kontrol sistemi tasarımı.
6. Hafta
• Isıtma ve soğutma sistemleri modelleme.
• Otomobillerde matlab ile veri analiz.
7. Hafta
• Gömülü sistemler için kod oluşturma, gerçek zamanlı denetim.
PID Kontrolcü tasarım teknikleri ve denetimci tasarım analizi
8. Hafta
• Stabilite analizi ve gecikmeli sistemler için denetçi tasarımı.
• Gecikmeli sistemler için pade yaklaşımı.

1. Hafta
• Temel Matlab penceresi, command window komut alanı ve scirpts 
komut alanı tanıtımı. Command window’da basit işlemler ve 
SCRİPTS alanı basit işlemler.
• Matris ve vektör işlemleri, matris analizi lineer denklem 
sistemleri çözümü, 2. ve 3.derece polinom fonksiyonların köklerini 
bulma. Nonlineer denklem sistemi çözümü CRAMER METODU kök 
bulma.
2. Hafta
• Trigonometrik fonksiyonlar ,trigonometrik fonksiyonların 
limitleri, türev hesaplatma ,kapalı fonksiyonun türevi.
• İntegral hesaplama yöntemleri, belirsiz integral, belirli integral, 
integralle alan hesabı, integralle hacim hesabı.
3. Hafta
• Diferansiyel denklem çözümü, tam diferansiyel denklem çözümü, 
başlangıç değer problemi, lineer diferansiyel denklem çözümü.
• Mantıksal operatörler (for döngüsü, if else komutu). Kod yazılımlı 
problem çözümü

Matlab eğitiminde Matlab’ın kolay ve anlaşılır ara yüzü ile programlama ve mühendislik alanlarında hızlı ve etkili çözümlerini 
bulabileceksiniz. Matlab ile birlikte kullanılan Simulink ürünü sayesinde mühendisler sürükle bırak sistemi ile hızlı ve etkili çözümlere 
ulaşabilirler, Matlab Simulink ile simule çalışmalarını rahat bir şekilde sonuçlandırabilirler.

Tarih: 6 - 7 Aralık, 13-14 Aralık, 20-21 Aralık, 27-28 Aralık,
3-4 Ocak, 10-11 Ocak, 17-18 Ocak, 24-25 Ocak
Saat: 19.00 – 22.00

Yer: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi / Taksim
İletişim: 0212 252 95 00 / 224



Endüstri 4.0 Komisyonumuzun
     Sanayi Uygulama ve Çalışma Grubu,
   BVN’yi Ziyaret Etti

O D A ’ D A N  H A B E R L E R
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Her biri kendi alanında uzman 
mühendislerden oluşan Endüstri 4.0 
Komisyonumuzun Sanayi Uygulama ve 
Sınıflandırma Çalışma Grubu, düzenlediği 
teknik geziyle BVN Elektrik Motorları & 
Havalandırma Fanları firmasını ziyaret etti. 

Dijital dönüşüm alanında edindikleri tecrübeleri 
ve bilgi birikimlerini artırmak amacıyla; 
endüstride, kendi alanında lider konumda olan 
firmalarla ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi 
hedefleyen komisyon üyelerimiz, BVN yetkilileri 
ile birlikte firmanın üretim sahasındaki dijital 
dönüşüm çalışmalarını incelediler.

Firmanın üretim kapasitesinin üst düzeyde olduğunu belirten üyelerimiz, BVN’nin halihazırda yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmalarında 
geliştirilebilecek alanlar ile ilgili görüşlerini bildirdiler. BVN yöneticileri tarafından beğeniyle karşılanan görüşler bir rapor haline getirilerek; önce 
projelendirilmesi daha sonrasında ise saha uygulamalarına dönüştürülmesi amacıyla değerlendirme sürecine alındı.

Akıllı üretim süreçlerinin rekabetçilik, özgünlük ve sürdürülebilir yenilikçilik üzerindeki olumlu etkilerinin bilinciyle hareket eden Endüstri 4.0 
Komisyonumuz, bu ve benzeri ortak çalışmaları geliştirerek arttırmayı ve bu çalışmalar sonucunda başvuru niteliği taşıyacak projeler oluşturarak 
sektörde dijital dönüşüm alanında uygulama yapmak isteyen tüm ilgililerin faydalanabileceği bir tesis oluşturmayı hedefliyorlar.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Avrupa 
Yakası Meslekte 30, 35. Onur Yılı Etkinliği 5 Kasım’da Yunus Emre 
Kültür Merkezi’nde Anadolu Yakası Meslekte 30, 35. Onur Yılı 
etkinliği ise 30 Kasım’da Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Mühendislik Mesleğinde 30 ve 35. yılını dolduran üyelere onur 
belgelerinin verildiği etkinliklerin konuşmasını MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç ve MMO İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu yaptı. Battal Kılıç yaptığı 
konuşmada, mühendislik mesleğinde 30 ve 35. yılını doldurmuş 
üyelerimizi kutlayarak, ‘’Mesleğimizin gelişimi için attığımız her 
adımda sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Bu anlamlı günde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz’’ dedi.

Battal Kılıç’ın konuşmasından sonra söz alan Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim Tataroğlu ise Oda çalışmaları ve önümüzdeki dönem çalışma planı 
hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından meslekte 30 ve 35. yılını doldurmuş olan üyelere, Şube Yönetim Kurulu ve Temsilcilik Yürütme Kurulu 
üyeleri tarafından belgeleri takdim edildi. MMO İstanbul Şubesi Avrupa Yakası Meslekte Onur Yılı etkinliği düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.

Meslekte 30, 35. Onur Yılı Etkinliğimizi
    Avrupa ve Anadolu Yakasında Gerçekleştirdik
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin çocuklara 
yönelik düzenlendiği Robotik Eğitimi 17-18 Kasım ve 24-25 Kasım 
tarihlerinde MMO İstanbul Şube’de gerçekleştirildi. 

Robotik Eğitimi ile çocuklar; problem çözme, eleştirel ve sorgulayıcı 
düşünme, iletişim becerileri, grupla takım olarak çalışma, kendi ürününü 
tasarlama ve üretme gibi 21. yüzyıl becerileri ile desteklenen bir eğitim 
aldılar. Elektronik, tasarım ve kodlamaya ilgisi olan tüm ortaokul 
öğrencilerinin katılabildiği eğitim sonunda çocuklar, minik parçaları kendi 
hayal dünyalarına uygun şekillerde yerleştirerek, değişik hareketli oyun 
figürleri yaratabilmekte zor gibi gözüken mühendislik 

alanındaki uygulamaların aslında eğlenceli ve bilimsel olarak düşünmenin sonucunda kolayca yapılabildiğini kavradılar. Önümüzdeki dönemde tekrarı 
ve ileri versiyonu yapılacak olacak robotik eğitimi ile çocuklar farklı bakış açısı kazanırken, ilgi ve yeteneklerini de keşfetme fırsatı bulacaklar.

Çocuklarımıza Yönelik Robotik Eğitimi Gerçekleştirdik

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından çeşitli meslek 
gruplarında çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu 
getirildi. Köprülü Vinç Operatörleri de bu tebliğ içerisinde yer aldı. 

Tebliğ; tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup çalışanlar için Mesleki 
Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemeyi ve yayımını 
sağlamayı amaçlıyor. Buna ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılacak. 
Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine her bir 
çalışan için 500 lira idari para cezası kesilecek. Farklı seviyelerde belge 
zorunluluğu getirilen meslek gruplarından bazıları, elektrik pano 
montajcısı, frezeci, inşaat işçisi, köprülü vinç operatörü, liman kuru yük
operasyon elemanı, orman üretim işçisi, otomasyon sistemleri montajcısı, otomotiv elektrikçisi, plastik enjeksiyon üretim elemanı, tornacı ve 
boyama operatörü olarak belirlendi.

Köprülü Vinç Operatörlerinin MYK Belgesi Alması Zorunlu Hale Geldi!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri 
İbrahim M. Tataroğlu, havaların soğumasıyla birlikte olası karbonmonoksit 
zehirlenmelerine karşı kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, doğalgaz kullanılan ortamlarda zehirlenmelerin asıl nedeninin; tam 
yanmanın sağlanamamasından dolayı ortaya çıkan karbonmonoksit gazı olduğu 
vurgulandı. Tataroğlu, doğalgaz kullanımında alınacak basit önlemlerle kaza ve can 
kayıplarının önüne geçebileceğimizi vurgulayarak, ‘’Doğal gaz kimyasal özellikleri 
bakımından zehirli değildir. Ancak havadan hafif bir gaz olduğundan tesisatta 
meydana gelen bir kaçak sonrası kapalı alanlarda üst kısımlarda birikir. Çok miktarda 
birikme yapması ortamdaki oksijeni azaltıp zehirlenmelere ve patlamalara sebep olabilmektedir. Bu sebeple doğal gaz kullanımında alınacak bazı basit 
tedbirlerle, kazaların, can kayıplarının önüne geçmemiz mümkün olabilir’’ dedi. Açıklamada, alınacak tedbirler maddeler halinde sıralandı. 

“Doğal Gaz Kullanırken Nelere Dikkat Etmeli” Konulu
    Basın Bildirisi Yayınladık

Oda’dan Haberler



Geleneksel Oda Gecesi 
    Etkinliğimiz Gerçekleşti

O D A ’ D A N  H A B E R L E R
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından her yıl düzenlenen ve meslekte 25, 40, 50 ve 60. yıllarını dolduran 
meslektaşlarımıza törenle plaket verilen ‘’Geleneksel Oda Gecesi’’ etkinliğimiz 2 Kasım Cuma günü gerçekleştirildi.

Meslekte 25, 40, 50 ve 60. yıllarını dolduran üyelerimizin ve yakınlarının katıldığı gecenin açılış konuşmasını MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç yaptı. Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Kılıç; ‘’Odamız kuruluşunun 64. yılında; 
mesleğimizi, meslektaşlarımızı, ülkemizi, toplumumuzu ve sanayimizi uygar dünyanın gelişmiş bir parçası kılma yönündeki çalışmalarını 
sizlerin Odamıza vermiş olduğu katkılarla sürdürüyor. İnanıyoruz ki hep birlikte ortaya koyduğumuz bu çalışmalar sizlerin desteğiyle daha 
da gelişerek büyüyecek, meslektaşlarımızın ve halkımızın başvuru kaynağı haline gelecektir. Odamızı hep birlikte bugünlere getirmenin 
haklı gururunu yaşarken, değerlerimizi onurlandırmak için bugün burada bir araya geldiğimizi özellikle belirtmek isterim. 

Aramızda, geride bıraktığımız yarım asrı aşan tarihe tanıklık eden, işinden, 
ailesinden zaman ayırarak Odamızı ve mesleğimizi bugünlere taşıyan; özveriyle 
çalışarak meslekte plaket/onurluklarını alacak değerli üyelerimiz var. Meslek 
onurluklarını alacak meslektaşlarımızı yürekten kutluyor ve alkışlıyorum’’ dedi.

Battal Kılıç’ın ardından konuşan Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener de katılımcıları selamlayarak Oda çalışmaları hakkında 
bilgilendirmede bulundu. Yener; ‘’Bugün burada, emeğin, mesleğin, geçmişin ve 
deneyimin takdir edilip hep birlikte onurlandırıldığı geleneksel plaket töreni 
dolayısıyla buluştuk. Aranızda, geride bıraktığımız 64 yıllık tarihe tanıklık eden, 
yaşam güçlükleri içinde, işinden, ailesinden zaman ayırarak Odamızı bugüne 
taşıyanlar ve meslekte onur yılı ödülünü alacaklar var. Bütün ağabeylerimiz ve 
meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten kutluyor, sizleri var gücümüzle 
alkışlıyoruz’’ dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Geleneksel Oda Gecesi’ne gelen ve mesleğinde 25, 
40, 50 ve 60. yılını dolduran üyelerimizin plaketleri, yemek ve kokteyl eşliğinde 
yapılan törenle TMMOB ve MMO yöneticileri tarafından takdim edildi. Etkinliğe 
katılan üyelerimizin plaketlerini almasının ardından tören sona erdi.
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Oda’dan Haberler
Geleneksel Oda Gecesi Etkinliğimiz Gerçekleşti

Geleneksel Oda Gecesi Etkinliğimizde Plaket Alan Üyelerimizden Yorumlar

25. YIL: Tuncay MERAL (MMO İst. Şb. Teknik Görevli)

Mesleğimim 25. yılında beni bir plaketle onurlandıran ve kendimi daha değerli 
hissetmeme vesile olan Odamıza ve Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyorum. 
Ayrıca bu organizasyon sayesinde uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımla 
karşılaşmanın mutluluğunu yaşadım.  Bu tarz etkinlikler ve birliktelikler hepimiz 
için çok önemli ve gerekli. Son olarak odamızın mühendislik mesleğini hak ettiği 
yere getirmek için sarf ettiği çabaları yakından izlediğimi ve takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. Buradan bu etkinlikte emeği geçen herkese tekrar 
teşekkürlerimi sunuyorum.

60. YIL: Muzaffer TAMER

1957 yılı Haziran ayında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
bölümünden mezun oldum.  Bu yıl sizlerin de bizi onurlandırması ile 60. yıl 
plaketimi aldım. Öncelikle çok onurlandığımı söylemek isterim. Ayrıca bana plaket 
vermeden önce kısa bir konuşma imkânı sağladığınız için çok teşekkür ederim. 60 
senelik mühendislik hayatımda gençlere tecrübelerimi anlatabildiğim kadar 
anlatmaya çalıştım. Gençlerimizle iletişim içerisinde olmak, onlara yol göstermek 
gerçekten çok önemli. Bu aşamada odamızın bu tarz faaliyetleri artırmasını 
diliyorum. Böyle güzel bir organizasyonu bize yaşattığınız için tekrar teşekkürlerimi 
sunuyor, emeği geçen herkesi kutluyorum. 

40. YIL:  Mustafa NEBİL

2018 yılı Geleneksel Oda Gecesi etkinliğimizde meslekteki 40 yılımı bir ödül ile 
kıymetlendiren teveccühünüz için, bizlere değer veren ve bunu onurlandıran meslek 

örgütüme teşekkürü borç biliyorum. Ödül organizasyonu için bir araya gelmiş, genci ve 
kıdemlisi, çalışma hayatları boyunca kendi sektöründe ülkemizin gelişmesinde birçok 

faaliyette bizzat katma değer sağlamış, ardından gelen bir çok mühendis arkadaşımızın 
meslekte gelişmesine katkı vermiş ve birçok kişinin de hayatına olumlu şekilde dokunmuş, 

yaklaşık 200 Makina Mühendisi ile aynı duyguyu paylaşmak çok güzeldi. Meslek 
hayatlarımız süresince her zaman bizlerle birlikte olmaya özen gösteren, mühendislik 
eksiklerimizi tamamlamak ve bizleri teknolojide güncel tutmak için çalışan Odamızın 

takdirle karşıladığımı belirtmek isterim. Bunların yanında yenilikçi çalışmalarda öncü olan ve onları destekleyen, toplumda çevre duyarlılığının 
daha da fazla artmasını sağlayan, üniversitelerimiz ve özel sektör ile daha çok projelerde işbirliği olan faaliyetlerimizin sayılarının artmasını 

dilerim.  Her ödül kişilerin izlendiğini, kendisine değer verildiğini, itibar gördüğünü hissettirir ve çalışma azmini artırır. Bu vesile ile hep aklımda 
olan bir önerimi sunmak isterim. Öğrencilerimizi ve mezun mühendislerimizi motive edebilmek ve özendirmek amaçlı, her yıl yaratıcı fikir veya 

proje/yenilikçi ürün veya proje/başarılı tez/başarılı öğrenci ve mezun vb. konu başlıklarında ödül vermenin Odamızın itibarını daha da 
yücelteceği ve marka değerini artıracağını düşünüyorum. Geleneksel ödül tören gecemizin özenle hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımı 

ve Oda yöneticilerimizi kutluyor ve bir kez daha teşekkür ediyorum.



Kadın Üyelerimiz Haklarını Öğreniyor,
     Haklarına Sahip Çıkıyor!

O D A ’ D A N  H A B E R L E R
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Ezgi KILIÇ
Makina Mühendisi

MMO İstanbul Şubesi Kadın 
Komisyonu Üyesi

Ezgi KILIÇ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Kadın Mühendisler 
Komisyonu 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma 
ve Mücadele Günü’ne dikkat çekmek 
amacıyla 16 Kasım’da üyelerine ‘’Flört 
Şiddetinden Güvenli İlişkilere’’ 
konulu bir eğitim düzenledi.

MMO İstanbul Şube Kadın Mühendisler 
Komisyonu’nun düzenlediği ’Flört 
Şiddetinden Güvenli İlişkilere’’ konulu 
eğitim 16 Kasım’da Şube Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Kadın 
mühendislerin bir araya gelip 
dayanışmak ve farkındalık yaratmak için 
düzenlediği etkinlikte flört şiddetinin ne 
olduğu, ne şekillerde gerçekleştiği, flört 
şiddetini besleyen mitler, güvenli ve 
şiddet içeren ilişkilerin özellikleri gibi 
bilgilere ve şiddete maruz bırakılan 
bireyleri desteklerken atılabilecek somut 
adımlara dair önerilere yer verildi.

MMO İstanbul Şube Kadın Mühendisler 
Komisyonu’ndan Ezgi Kılıç; ‘’MMO 
İstanbul Şube Kadın Mühendisler 
Komisyonu olarak  “Flört Şiddetinden 
Güvenli İlişkilere” konulu bir eğitimi 
düzenleyerek üyelerimizle bir araya 
geldik.

Amacımız hem kadın meslektaşlarımızla 
dayanışmak, hem de 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken 
farkındalık yaratılması gerektiğini 
düşündüğümüz flört şiddeti konusunda 
katılımcılarımızı bilgilendirmekti.  
Katılımcıların oldukça ilgisini çeken 
eğitimde; flört şiddetinin ne olduğu, ne 
şekillerde gerçekleştiği, flört şiddetini 
besleyen mitler, güvenli ve şiddet içeren 
ilişkilerin özellikleri gibi bilgilere; güvenlik 
planı örneklerine, konu hakkında 
faydalanabileceğimiz kaynaklara ve şiddete 
maruz bırakılan bireyleri desteklerken 
atılabilecek somut adımlara dair önerilere 
yer verildi. Fiziksel şiddete göre, flört 
şiddetinin fark edilmesinin biraz daha zor 
olduğu, dolayısıyla mümkün olduğunca 
bilgilenmemiz ve etrafımızı konu hakkında 
bilgilendirmemiz gerektiği vurgulandı. 
Doğru bildiğimiz yanlışların neler olduğunu 
öğrenme fırsatı bulduğumuz eğitimde, 
ilişkide onay kültürünün önemi ilgi çekici 
videolarla gösterildi. Katılımcıların 
görüşleriyle zenginleşen, interaktif ve 
verimli bir eğitim oldu dedi.

Kılıç, ülkemizde 16 yıldır kadın cinayet 
oranlarının %1500 arttığına dikkat çekerek; 
‘’Ülkemizde kadın düşmanlığı bizzat "fetva 
ve fıtratlarla" beslenmeye devam 

etmektedir. Her türden şiddet ve ölüm 
tehdidiyle yüz yüze olan kadınlar hak 
aramak yerine itaat etmeye zorlanmaktadır. 
Kadın düşmanlığı, artan milliyetçilik ve 
gericilikle, savaş politikalarıyla da 
beslenerek, kadınlara yönelik şiddet her 
geçen gün artmaktadır. Bizler; 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Dayanışma ve Mücadele Günü’nde; 
gericiliğin, savaşın, ayrımcılığın kadın 
özgürlüğüne bir tehdit olduğu bilinciyle, 
kadını ret ve inkâr eden her türlü ideolojiye 
karşı olduğumuzu, yaşananlara ve 
yaşatılanlara karşı itirazım var diyen tüm 
kadınlarla birlikte olacağımızı bir kez daha 
duyuruyoruz’’ dedi.



“Odamız Sektör Dernekleri ile
    Okullarda İç Hava Kalitesi Üzerine
Yaptığı Çalışmalara Ağırlık Verecek”

O D A ’ D A N  H A B E R L E R
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C. Ahmet Akçakaya
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi

C. Ahmet Akçakaya: Sektör derneklerimizden İSKİD, okullarda iç hava kalitesi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu alanda mekanik 
havalandırma sisteminin bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymak amacıyla kendi içerisinde bir çalışma grubu oluşturarak önce MMO İzmir 
Şubesi ile çalışmalara başladı ve ardından MMO İstanbul Şube ile de ortak çalışmak istediklerini belirttiler. Biz de bu konuyu çok 
önemsediğimizi belirterek bu işi MMO İstanbul Şube yürütücülüğünde ve diğer sektör derneklerini de projeye dâhil ederek daha 
kapsamlı hale getirmek istediğimizi ifade ettik. Nihayetinde 13 Kasım 2018 tarihinde Şube binamızda yapılan toplantıda İSKİD, MTMD, 
TTMD ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görevli uzmanlar ile bir araya geldik.

Toplantıda okullarımızın iç hava kalitesinin yeterli düzeyde olmadığı ve bu durumun öğrencilerin dersteki başarılarının yanı sıra sağlık 
açısından da olumsuz etkileri olduğu üzerinde duruldu. Bununla birlikte mekanik havalandırma dışında doğal havalandırma ile de bu 
sorunun bazı yerlerde çözümlenebileceği; dolayısıyla bu proje yapılırken çözümün her açıdan ele alınıp doğal havalandırma ve mekanik 
havalandırma şartlarının gerekliliklerini ayrı ayrı ortaya koymak gerektiği vurgulandı. Toplantı sonunda, deneysel metotlar ile yapılan 
çalışmaları sonuçlarmak amacıyla bir çalışma grubunun oluşturulmasına ve kritik seviyeye ulaşabilecek iç hava kalitesinde, sınıf 
yoğunluğu ve süresinin havalandırma hesabında metot geliştirilmesine karar verildi.

Bununla birlikte okullardaki mevcut durumun MMO tarafından ölçümlenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan 
makale ve çalışmaların incelenmesi ve sektör derneklerinin yönetmelik ve standartlar üzerine çalışma yapmasına karar verildi. Ayrıca 
çalışma taslağı oluşturulduktan sonra, Türk Tabipler Birliği ve Mimarlar Odası’ndan uzman kişilerin davet edilip görüş alınmasının 
faydalı olacağı belirtildi. Okullarda iç hava kalitesinin üzerine yapacağımız çalışmalar devam ederken, bu konuda yetkilileri ve 
kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

‘’Odamız Sektör Dernekleri ile Birlikte Okullarda İç Hava Kalitesi Çalışmalarına Ağırlık Verecek’’

MMO İstanbul Şubesi, İSKİD, MTMD ve TTMD tarafından gerçekleştirilen İlkokullarda İç Hava Kalitesi 
konulu toplantı 13 Kasım’da Şube binamızda gerçekleştirildi. Toplantıya MMO İstanbul Şubesi, İSKİD 
(İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği) ve 
TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) temsilcileri de katılım sağlayarak görüş ve önerilerini 
paylaştılar. Okullarda iç hava kalitesinin önemine vurgu yapmak ve bu konuda farkındalık yaratmak 
amacıyla düzenlenen toplantıda ilkokul sınıflarında iç hava kalitesinin önemi, iç hava kalitesinin 
sağlanması için ilgili standart ve yönetmelikler üzerine konuşuldu. Toplantı sonucunda ise, deneysel 
metotlar ile yapılan çalışmaların sonuçlarına ulaşması için çalışma gruplarının oluşturulması ve kritik 
seviyeye ulaşabilecek iç hava kalitesinde sınıf yoğunluğu ve ders süresinin havalandırma hesabında 
metot geliştirilmesi kararlaştırıldı. C. Ahmet AKÇAKAYA



22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen TTMD ziyaretine ise, MMO İstanbul Şubesi Başkan Vekili Ali Haydar Karaçam, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Cemal Ahmet Akçakaya, Kadıköy Temsilcilik Yürütme Başkanı Metin Dağıstanlı ve Şube Müdürü Hasan 
Özger katıldı.

TMMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sarven Çilingiroğlu, Tuba Bingöl Altıok, TTMD İstanbul İl Temsilcisi Görkem Kızıltan Ustalı’nın 
katıldığı toplantıda, Şubemiz ve TTMD ile  ortak etkinlikler ve işbirliği konuları görüşüldü. TTMD ziyareti hakkında bilgi veren Cemal 
Ahmet Akçakaya, ‘’Yaptığımız toplantıda MMO, MTMD ve TTMD’nin birlikte proje üretmesi üzerine görüş birliğine vardık. TTMD 
yöneticileri derneklerine üyelik için ön şartlarının oda üyeliği olduğunu ve bu açıdan Oda ile birlikte olduklarını vurguladılar. 
MTMD’deki toplantıda anlatılan modüler eğitimler ve söyleşilerden farklı olarak commisioning ve bim konuları da diğer konulara ilave 
olarak bu toplantıda gündeme geldi ve bu hususlarında önemine değinildi’’ dedi.

Sektör Dernekleri İle
   Ortak Çalışmalarımız Artacak

O D A ’ D A N  H A B E R L E R
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MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Ahmet 
Akçakaya, sektör dernekleri ile ilişkide olmak ortak çalışmalar 
yürütmek amacıyla yapılan toplantıyı ile ilgili, ‘’MTMD ile 
yaptığımız toplantıda, MMO’nun ve TTMD’nin yaptığı çalışmalar 
görüşülerek Oda olarak modüler mekanik tesisat eğitimi, 
şantiye tecrübelerinin paylaşılabileceği söyleşiler, uygulama ve 
ruhsat projesi gibi 2 farklı kavramın olmaması için bir çalıştay 
düzenlenmesi gibi projelerimizi ifade ettik. Dernek temsilcileri 
de hazırladıkları e-dergi ve yayınladıkları yayınları bizlerle 
paylaştılar. Oda ile her zaman birlikte çalışmak istediklerini 
ifade ederek karşılıklı çalışmaların daha üst seviyeye getirilmesi 
konuşuldu.

TMMOB MMO İstanbul Şubesi, ortak çalışmalar yürütme 
amacıyla Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) ve 
Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği’ni (MTMD) ziyaret 
etti. 8 Kasım tarihinde gerçekleştirilen MTMD ziyaretine 
MMO İst. Şb. Başkan Vekili Ali Haydar Karaçam, Y.K. Sayman 
Üyesi Cemal Ahmet Akçakaya, Şube Müdürü Hasan Özger ve 
Kadıköy Temsilcilik Y.K. Başkanı Metin Dağıstanlı katıldı. 

MTMD Genel Sekreteri Barış Şevketbeyoğlu, Dernek Müdürü 
Nilgün Eren, Kurumsal İletişim Müdürü Ela Uysal Eres ve Dernek 
Asistanı Ozan Karagöz’ün katıldığı toplantıda, Şubemiz ve 
MTMD ile ortak etkinlikler ve işbirliği konuları görüşüldü. 



AR-GE Faaliyetlerinin
        Türkiye Boyutu

U Z M A N  G Ö Z Ü N D E N
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Yavuz Bayülken
Makina Yüksek Mühendisi
AR-GE ve Yatırım Danışmanı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nin AR-GE ve bir çok alanında 
görevlerde bulunmuş Yavuz Bayülken 
Türkiye’deki AR-GE faaliyetlerinin boyutunu, 
sanayide AR-GE faaliyetlerinin önemini ve 
mühendis odalarında konuyla ilgili yapılacak 
çalışmalarla ilgili önerilerde bulundu. 

AR-GE nedir, faaliyetleri nasıl belirlenir?
Ürün geliştirme,  yeni ürün, süreç geliştirme ve 
teknoloji geliştirme faaliyetlerinin tümü AR-GE 
çalışmalarının temel amacıdır.

İmalat sanayinde AR-GE, küresel rekabet için 
zorunlu olan bir faaliyetler bütünüdür.

AR-GE faaliyetleri şöyle sıralanabilir:
• Mevcut üretim süreçlerinin kalitesini artırmak, 
ürün maliyetlerini düşürmek için "geliştirme" 
olarak belirlenen mühendislik yoğun faaliyetler.
• Firmanın mevcut ürün yelpazesini ya da üretim 
teknolojisinde yenilikler, uygulamalı AR-GE 
faaliyetleri ile sürdürülür, proje, hedef, yol haritası 
çıkarma, zaman planlaması önem taşıyan başka 
çalışmalardır.

• AR-GE faaliyetini sistematik biçimde yürütmek için kurumsal bir nitelik kazanması ve bir kadro ile mühendis ve teknisyenlerin 
çalışmaları yüklenmesi sanayinin rekabet gücünü artırması yönünden büyük önem taşımaktadır. Bu arada benzeri üretim yapan 
firmalarla bilgi alışverişi ve işbirliği yapılması ya da yeni teknolojilere yönelik know-how satın alınması bu sürecin devamı için 
gereklidir.
• İmalat sanayinde ürünlerin ihracatında katma değerin artması ve firmanın daha yetkin kadro ile AR-GE faaliyetleri cironun bir 
bölümünü aktarması (%3-4) gelişmesi yönünden rekabeti dünya boyutuna yayabilecektir. Hangi sektör ve ürün grubunda üretim 
yapılıyorsa bu faaliyet süreklilik kazanacaktır.

Sanayide AR-GE faaliyetlerinin önemi ve 
mühendislerin görevi nasıl belirlenir?
İmalat sanayinde ve özellikle makine imalatında teknoloji 
önemli bir işleve ve role sahiptir. Teknolojinin hem üretim 
sürecinde (yenilenme ve teknoloji geliştirme) hem de ürün 
maliyetlerinin düşürülüp küresel bazda optimizasyon 
sağlanmasında büyük önemi vardır. Hızlandırıcı bir faktör 
olmaktadır. Yatırım malı ve ara malı üretiminde katma değeri 
yüksek ürünlerin rekabetinde önemli etken teknolojinin 
geliştirilmesinde yatmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sanayideki 
teknolojik düzey, GSYH'nın artmasını ve gelir dağılımının 
optimal düzeye gelmesini sağlamaktadır.

Teknolojinin imalat süreci üzerindeki işlevini iki açıdan 
irdeleyip, değerlendirmek olasıdır:
• Yeni gelişmiş teknolojilerin kullanılması,
• İmalatta teknik yöntemlerin ürünün geliştirilmesinde 
uygulanması,

İlkinde artık birçok sanayi sektöründe üretim sürecine giren robotlar (makine imalat, kimya sanayi, metal işleme sanayi, elektronik ve elektrikli aletler 
sanayi, havacılık ve uzay sanayi, ilaç sanayi, v.s.'de yoğun biçimde) CNC makinaları, esnek üretim inovatif ve AR-GE tasarımı ve prototipleri örnek olarak 
verilebilir.

Yavuz BAYÜLKEN
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UZMAN GÖZÜNDEN
AR-GE Faaliyetlerinin Türkiye Boyutu

İkinci işlevde ise; yönetim teknikleri, 
üretim teknolojileri ile bütünleşmiş olup 
birlikte kullanılabilir bir uygulama 
oluşmuştur. Bunlardan biri olan 
bütünleşik üretim (CIM), imalat donanım 
ve yazılımlarını, imalat süreci içinde 
teknolojilerle örtüştürerek bir bilgi ağına 
dönüştürmüş ve ürün maliyetlerinin 
optimizasyonu sağlanmıştır. Sanayi 4.0 
kavramının gerçekleştirilebilir boyutları 
burada yeni bir aşamaya ulaşmayı olası 
kılacaktır. Bu durum AR-GE ve 
inovasyonun vazgeçilmezliğini ortaya 
koymaktadır.

Türkiye'de AR-GE çalışmalarının düzeyi 
nedir ve bugünkü sanayi uygulamaları 
yeterli midir?
Türkiye'de AR-GE'ye ayrılan fonun GSYH 
içindeki oranı, gelişmiş ülkelerle 
kıyaslanamayacak kadar düşüktür. 
TÜBİTAK'ın fonksiyonsuz kılınması ile 
önemli bir araştırma kurumu ve 
yönlendirme mekanizmasından yoksun 
kalınmıştır. Özellikle 2015'ten sonra 
AR-GE fonlarının teşvik edilmesine dönük 
çalışmalar yavaşlamış, nitelikleri değişmiş, 
gerçekte AR-GE olma vasfını büyük ölçüde 
yitirmiştir. 1995 yılında AR-GE’nin 
GSYH'deki payı %0,5 değerinde iken 
2019 yılında %1,0'e ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. Daha sonra dünya sanayi 
ülkeleri ile kıyaslandığında bu payın 
düşük olduğu görülecektir. Gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde bu oran %2,0 
ile %3,9 arasında değişmektedir.

Dış ticaret açığını düşürmek, cari açığı 
azaltabilmek için yüksek katma değerli 
ürünleri ve sanayide teknolojik gelişimi 
artırmak zorunlu olmaktadır. Bu da 
kurumsallaşmış tesisler bazında AR-GE 
merkezlerinin desteklenip 
çoğaltılmasından, sanayi-üniversite 
işbirliğinden ve TÜBİTAK'ın işlevsel 
duruma getirilmesinden geçmektedir.

Öncelikle AR-GE harcamalarını hem 
teşvikler hem de sanayi kuruluşları

bazında artırıp, kurumlar bazında %3,5-4,0 
oranına çıkarmak (AR-GE harcamaları/firma 
cirosu) gerekmektedir. Teknik eğitimi 
öncelikle AR-GE eğitimine yönelik gelişmeler 
(ürün-ürün süreci) doğrultusunda planlamak 
önem taşımaktadır. Özellikle AR-GE 
elemanlarınca kurumsal bazda sanayi 
istihdamı ve mühendislik formasyonunun 
yükseltilmesi zorunludur.

Gelişmiş sanayi ülkelerinde, milyon kişi 
başına AR-GE personeli 3.100-6.400 
arasında değişmektedir. Türkiye'de bu 
gösterge 2018 sonu itibarıyla ancak 510 
eleman olarak tahmin edilmektedir. 
Özellikle "Sanayi 4.0" kavramına yönelik 
çalışmalarda ve gelişmiş teknoloji 
uygulamalarında sayının artırılması 
kaçınılmazdır.

Küresel Rekabetçilik Endeksi'nde Türkiye'nin 
yerini saptamak üzere yukarıdaki TABLO 
verilmiştir.
Endeks çalışması 138 ülkede yapılmış ve 
tablodaki göstergelere göre Türkiye'nin yeri 
(sırası) belirlenmiştir.

Tablodan görüldüğü gibi, inovasyon, 
teknolojik hazırlık, son teknolojilere 
uygunluk, teknolojiye adaptasyon gibi 
göstergelerde Türkiye 138 ülke arasında 
oldukça düşük bir endekse sahip 
bulunmaktadır. Bu durum AR-GE 
faaliyetinin önemini ve bu konuda 
yapılacak harcama, fon ve eğitimleri 
önemsemeyi zorunlu kılmaktadır.

AR-GE ve inovasyon için bilgi birikimi ve 
bunun etkin kullanımı çok önemlidir. 
Yeterli ve gerekli insan sermayesi ve sürekli 
eğitim potansiyelinin değerlendirilmesi ile 
Güney Asya Ülkeleri, Doğu Avrupa bölgesi 
önemli bir gelişim sağlamışlardır. 
Teknolojiye yönelik sabit yatırımların 
artması, mevcut tesislerdeki teknolojinin 
yenilenmesi ve katma değeri yüksek ürün 
ve ürün gruplarına yönelim ve yatırımların 
bu alanlarda yoğunlaşması, sanayide ileri 
adımlar atmayı sağlayacak gelişmeleri 
önemli bir düzeye getirecektir. Bu da 
verilere dayanarak atılacak hamleleri 
planlamadan ve AR-GE’ye verilecek teşvik 
ve fonlardan geçmektedir.

Gösterge Cinsi
İnovasyon

Pazar büyüklüğü
Alt Yapı

Yüksek Öğretim, İşbaşı Eğitimi
Makroekonomik Ortam

Teknolojik Hazırlık
Son Teknolojilere Uygunluk

Firma Düzeyinde Adaptasyon
Doğrudan Yabacı Yatırımlarda Teknoloji Transferi

Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri
72
17
48
50
54
67
57
48
63

TABLO: Türkiye'nin Küresel Rekabetçilik Endeksindeki Yeri (2017)

Kaynak: World Economic Forum
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Türkiye'de Haziran 2018 itibarıyla 741 AR-GE merkezi bulunmaktadır. bu merkezlerde yaklaşık 42.100 personel çalışmaktadır. 
Bu sayı içinde destek personeli de yer almaktadır. Yine aynı dönemde 24.950 proje tamamlanmıştır ve 
devam edenler de bu sayı içindedir. 2.450 patent tescil 
edilmiştir. Daha sonraki yazımızda bu projeler ve 
merkezler hakkında bilgi verilecektir. 
MMO'nun özellikle konuya ilgi 
duyması ve üyelerine bu 
alanda bilgi aktarıp, 
teşvik etmesi, sanayinin 
gelişmesi ve 
teknolojik düzeyinin 
yükseltilmesi için 
zorunlu 
olmaktadır.

UZMAN GÖZÜNDEN
AR-GE Faaliyetlerinin Türkiye Boyutu

Mühendis Odalarında yapılacak çalışmalar hakkında nasıl bir program yapılabilir ve bu program nasıl ele alınmalıdır?
Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası başta olmak üzere pek çok meslek odasında, AR-GE 
çalışmaları üzerinde araştırma yapmak, komisyon kurarak geniş kapsamlı bir araştırma yürütmek, seminer ve paneller ile konuyu 
tartışma ve organizasyona açacak toplantılar düzenlemek önemli bir gelişmeyi üyelere ulaştırmak önem taşımaktadır. Böylece, Sanayi 
Kongresi’nin bildiri ve tartışmaları ile bütünlük kazanacaktır. Özellikle MMO Şube ve Temsilciliklerinde kurulacak komisyonlar, organize 
sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi tesisleri, AR-GE çalışmaları envanterini başlatarak sürekli bir çalışmayı gündeme getirebilir.

Makina mühendisliği açısından katma değeri artıracak sanayi sektörlerinin incelenmesi ve AR-GE araştırmasının bu alanlara 
yöneltilmesi envanterin önemini ortaya çıkartacaktır. Böylece hangi alt sektörler ve ürün grupları için AR-GE merkezlerinin oluşturulması 
öncelikli olarak gündeme gelecektir.

AR-GE merkezleri konusunda teşvikler verilmekte ve AR-GE merkezleri sayısı artmaktadır. 2017 yılında AR-GE faaliyetlerine 
toplam 9,8 milyar TL kaynak ayrılmıştır. Bu kaynağın %20,1'i mühendislik bilimlerine aktarılmıştır. Bu yükseköğrenim AR-GE 
harcaması olmaktadır. Sağlık bilimlerine ayrılan harcama oranı ise %30,3 olmaktadır. Yine aynı yıl için mühendislik bilimleri 
harcamasının analizi yapılırsa aşağıdaki oranlar ortaya çıkmaktadır.

• Makina donanıma: %10,46
• Sabit tesislere: % 6,92
• Personel istihdamına: %53,10
• Bilgisayar yazılımları ve fikri mülkiyete: %0,71
• Diğer cari harcamalara: %28,78

Burada makina donanım harcamaları ile bilgisayar yazılımları en az %15 olmak zorundadır.

TMMOB'ye bağlı odalarda, bu konu ciddi bir program konusu olmalı ve çalışmalar geniş bir platformda yürütülmelidir. Ancak bu 
konuda şirketlerin, devletin ve üniversitelerin çalışmaları da dikkate alınarak harcama, program ve teşvikler güncellenmeli ve 
geleceğe yönelik değerlendirme ve projeksiyonlar yapılmalıdır.

T ü r k i y e ' d e  
H a z i r a n  2 0 1 8  
i t i b a r ı y l a  7 4 1  
A R - G E  m e r k e z i  
b u l u n m a k t a d ı r .  
b u  m e r k e z l e r d e  
y a k l a ş ı k  4 2 . 1 0 0  
p e r s o n e l  
ç a l ı ş m a k t a d ı r .  
B u  s a y ı  i ç i n d e  
d e s t e k  
p e r s o n e l i  d e  
y e r  a l m a k t a d ı r .  
Y i n e  a y n ı  
d ö n e m d e  
2 4 . 9 5 0  p r o j e  
t a m a m l a n m ı ş t ı r .
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K O M İ S Y O N L A R D A N  H A B E R L E R

Bu yüksek sıcaklıkta hidrojen elektronlarını kaybeder ve elektronlarını kaybeden hidrojen atomları birbirleri ile çarpışarak helyum 
oluşumunu sağlar. Helyum oluşumu sırasında yaşanan kütle kaybı ise enerji olarak açığa çıkar.

Nükleer füzyon ile ortaya çıkan bu enerji Dünya’ya elektron yüklü parçacıkların oluşturduğu partikül radyasyonu (kuzey ışıkları) ile ulaşır. 
Füzyon reaksiyonları, elektromanyetik dalgalar olup farklı dalga boylarına sahiptir (f=c/λ yani, frekans=ışık hızı/dalga boyu). Işık küçük 
dalga boylarında yüksek frekanstadır ve yüksek frekanslarda daha çok enerjiye sahip olur. Işığı oluşturan enerji paketçiklerine foton 
denir ve enerji cinsinden ‘joule’ ile ifade edilir. Fotonlar elektromanyetik parçacıklardır ve bu nedenle elektromanyetik radyasyon 
enerjisi taşırlar. Enerji fotonlar üzerinden bu şekilde nakledilir.

Güneş 500.000 MW ile en büyük enerji kaynağıdır. Ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli ortalama 7,2 saat ile 1311 kWh/m²’dir. Panel 
üretim gücümüz 2500 MW’dir ve çatı için öz tüketim anlamında yüksek bir enerji kurulum talebi mevcuttur.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 
2017 yılı itibariyle 9,1 milyon adet bina bulunmaktadır ve 
bu miktarın yaklaşık %87’sini konut nitelikli binalar 
oluşturmaktadır. Yapı kullanma izni istatistiklerine göre 
Türkiye’nin bina stokuna her yıl 100.000’den fazla yeni bina 
eklenmektedir. Bu binalara önümüzdeki 10 yıl içinde 
kurulabilecek GES kapasitesinin ise 2000 – 4000 MW 
seviyelerinde olabileceği öngörülmektedir.

Lisanssız üretim kapsamında dağıtım şirketlerinden olumlu 
bağlantı görüşü alan ve YEPDİS’e kayıtlı 1695 adet çatı 
başvurusu bulunmaktadır. Bu başvuruların toplam kurulu 
gücü 547 MW’dir. 1695 adet çatı başvurularının 215 adedi 
OSB’lere yapılmış olup toplam kurulu güçleri ise 141 
MW’dir.

Hatice Nüket AKINCI

10 kW Çatı Uygulamaları ile 
   Güneşin Çatılarla Buluşması - 2

Hatice Nüket Akıncı
Makina Mühendisi, Ekonomist, 

Eğitimci – Harmonal Enerji 
Verimlilik Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.

Birinci bölümünü Makina Bülten’in 
Kasım sayısında yayınladığımız, 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Enerji Komisyonu Üyesi Hatice 
Nüket Akıncı tarafından hazırlanan 
yazı dizimizin ikinci bölümünde; 
güneş enerjisi, proje ve başvuru 
esasları, tasarım, varsayımlar ve 
ekonomik analiz sonuçlarına dair bilgi 
edinebileceksiniz.

GÜNEŞ ENERJİSİ
Güneşin yarıçapı 6.955x105 km; 
dünyaya olan uzaklığı ise 149.600.000 
km’dir. Yüzeyi 5800 K sıcaklığında olan 

güneşin enerji kaynağı, merkezindeki 
füzyon reaksiyonlarıdır. Füzyon kısaca, 
iki atom çekirdeğinin birleşerek yeni bir 
atom çekirdeği oluşturmasıdır. Füzyon, 
proton-proton birleşmesinden oluşur ve 
bu birleşmenin olabilmesi için 
protonların çarpışması gerekir. Güneşin 
merkezindeki yüksek sıcaklık ve basınç 
bu çarpışmayı mümkün kılmaktadır.

Güneşin toplam kütlesinin %72’si 
hidrojen, %26’sı ise helyumdan 
oluşmaktadır. Güneş KORONO denilen 
ve sıcaklığı 3 ile 5 milyon K’yı bulan 
bölgelere sahiptir.  



Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca 
lisanssız yürütülebilecek faaliyetler 
kapsamında, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi 
üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya 
kiraladıkları konutların çatı ve/veya 
cephelerinde kurdukları, kurulu gücü 
azami olan (Kat maliklerince ana 
gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi 
ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan 
dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden 
üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç 
fazlasını son kaynak tedarik şirketi 
lisanssız uygulamada çatılar için aynı trafo 
merkezine  1 MW sınırı yoktur. 10 KW’ya 
kadar olan tesisler için trafo 
kapasitelerine bakmadan değerlendirme 
yapılmaktadır. Değerlendirme, bunun için 
çıkarılmış usul ve esaslara göre 
yapılacaktır.

TİP PROJE VE BAŞVURU ESASLARI
Güneş panelleri, güneşten gelen ışınları 
(fotonları) elektriğe çevirir. Panellerin CO² 
salınımı yoktur ve ayrıca, stratejik ve 
jeopolitik olarak bağımsızdır.

Kristal yapıda olan güneş panelleri 
istenilen sayıda ve güçte gruplar halinde 
bir araya getirilerek büyük güçte sistemler 
oluşturabilir. Üreticiler PV CYCLE üyesidir. 
Güneş enerji sistemleri sürdürülebilir ve 
kararlı bir enerji kaynağıdır. Şebekeden 
bağımsız veya şebekeye bağlı olarak 
kullanılabilir. Bakım ve işletme giderleri 
yok denecek kadar azdır. Kullanım alanları 
ise çok geniştir.

Elektrik tüketimi olan her sektör ve 
alanda kullanılabilir. Panellerin 
kurulumu kolaydır, üretim ise temiz ve 
çevrecidir. Girdi maliyeti olmadığından 
çıktı katma değeri yüksektir ve uzun 
ömürlüdür. Elektrik şebekelerinin daha 
etkin, verimli, düşük karbon emisyonlu 
ve güvenli -dünya üzerinde 6 GW'lık bir 
hacme ulaşan- depolama sistemlerinin, 
beş yıl içerisinde 40 GW'lık kapasiteyi 
aşması beklenmektedir. Şebeke frekans 
kararlılığının sağlanması, ani güç 
değişimleri ve gerilim değişimlerinin 
bastırılması gibi amaçlarla yan 
hizmetlerde kullanılan depolama 
sistemlerinde diğerlerine göre çok daha 
hızlı cevap süresine sahip batarya 
depolama sistemleri ise ön plana 
çıkmaktadır.

SAHA DEĞERLENDİRME PROJE 
TASARIMI: TEKNOLOJİ, VARSAYIMLAR 
VE EKONOMİK ANALİZ SONUÇLARI 
PV modül performans değerleri, 
degradasyon değerleri, sıcaklık 
katsayıları, garanti süresi Inverter 
P/Pnom – verim eğrisi iklim şartları enerji 
üretim tahmini taşıyıcı yapı malzeme tipi, 
ayaklar ve etkin etmenler göz önünde 
bulundurulması gerekenlerdir.

1 kW üretim tesisi için 7 m² alan gerekir. 
105 m² alanın güneşe baktığını kabul 
edersek: 105/7=15 kW kurulu güç bu 
çatıda kurulmuş ise ve tesis 7 saat ışınım 
alıyorsa 7x15=105 kWh elektrik enerjisi 
üretir. 

Mesken10 kWh elektrik tüketiyorsa 
105-10=95 kWh ihtiyaç fazlası; fakat 
ertesi gün 4 saat güneş ışınımı varsa, 
üretilen 4x15=60 kWh elektrik 
üzerinden, meskenin o gün 15 Kwh 
elektrik kullandığını varsayarsak; 
60-15=45 kWh ihtiyaç fazlası enerji var 
demektir.
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Kristal yapıda 
olan güneş 
panelleri 

istenilen sayıda 
ve güçte gruplar 
halinde bir araya 
getirilerek büyük 
güçte sistemler 

oluşturabilir. 
Güneş enerji 

sistemleri 
sürdürülebilir ve 
kararlı bir enerji 

kaynağıdır.



1. gün için: 95 kWhx15gün=1425 
kWh/ay
2. gün için: 45 kWhX15=675 Wh/ay
Toplam: 2100 kWh/ay enerji üretimi
2100 kWhX0,52 krş/kWh = 1092 TL 
(sistemden üretilen kullanım bedeli 
hariç tutularak)

Sistem kurulmamış olsa idi (15x10) + 
(15x15) = 375 kWh/ayX0,52 krş = 195 
TL /ay elektrik faturası ödenecektir.

1092-195 = 897 TL/ay gelir elde edilir.

20.000 TL’lik kurulum bedeli amortisman 
süresi: 20000 TL/897 = 22,29 ay

Lokasyon bilgileri ile solar radyasyon 
bilgilerine ulaşılıp; 12 ayın beheri için 
günlük ve aylık olarak sisteme verilecek 
olan ortalama kWh cinsinden elektrik ile 
sistemdeki beher modülünün kwh/m² 
cinsinden günlük ve toplam ışınımla 
gelen enerji hesaplanıp toplam DC (KPW) 
ve AC (KWE) cinsinden güçleri bulunup, 
evirici sayıları hesaplanıp montaj ve 
kablolama malzemeleri ile AO/OG ve 
hücreler fiyatlandırılarak teklif olarak 
sunulmaktadır.

Güneş enerjisi sistemleri sayesinde 
bireyler, kurum ve kuruluşlar kendi 
elektriğini üretebilecek, ulusal ve yerel 
bazda istihdam oluşacak, ufak ve orta 
ölçekli işletmeler enerji maliyetlerini 
azaltacak, enerji bağımsızlığına katkıda 
bulunulacak, üretim fazlası için 
satış-mahsuplaşma olacak, birçok yeni iş 
alanı ve sektör oluşacak, yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarımız 
harekete geçirilecek ve gelecek nesillere 
daha temiz bir çevre bırakılırken, Kyoto, 
Paris vb. resmi sorumluluklarımıza katkı 
sağlanmış olunacaktır. Türkiye’deki 
mevcut durum, lisansız başvuru sınırı 1 
MW fv panel üreticisi 24 firma 
(laminasyon) ve toplam üretim kapasitesi 
2.500 MW/yıl’dır. 

2013 lisanslı kapasite toplamı 600 MW
2023 yılı için Günder görüşü 
12.000-15.000 MW

Bağlantı anlaşmasının imza tarihinden 
itibaren; YG (11 kW üstü) seviyesinden 
bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim 
tesislerinin 3 yıl, YG (11 kW üstü) 
seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa 
dayalı üretim tesisleri dışındaki üretim 
tesislerinin 2 yıl ve AG (11 kW ve altı) 
seviyesinden bağlanacak tüm üretim 
tesislerinin 1 yıl içerisinde geçici kabul 
işlemlerinin tamamlanması zorunludur. 
Mücbir sebepler ve Kurul tarafından uygun 
bulunan haller dışında, bu sürelerin 
sonunda üretim tesisinin 
tamamlanmaması halinde, bağlantı 
anlaşması ile kullanım haklarına ilişkin izin 
belgeleri kendiliğinden hükümsüz hale 
gelir.
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Mekanik Tesisat Alanında
     Uzmanlaşmak İsteyen Üyelerimiz
  İçin Eğitimlerimize Hız Katıyoruz

E Ğ İ T İ M  H A B E R L E R İ

Levent Yılmaz yürütücülüğünde yapmış olduğu modüler eğitim müfredat hazırlığı çalışması tasarımcı Turgut Bozkurt ve Kadıköy 
Temsilcilik Y.K. Başkanı Metin Dağıstanlı’nın yürütücülüğünde temelleri atılan modüler mekanik tesisat eğitiminin bu konuyla çakıştığı 
ve modüler eğitimin ilk dersi olabileceğinin ortaya çıkmasıyla birlikte ders içeriği hazırlandı ve uygun bir mimari proje seçildi. Bu 
eğitimde kursiyerlere ısı kaybı hesabı yaptırılıp radyatör seçtirildi. Daha sonrasında uygulamalı olarak ısıtma projesi çizildi. Bu çizim 
yapılırken diğer disiplinlerle olası toplantılarda neler olabileceği ne tür talepler iletilmesi gerektiği hakkında bilgi verildi. Bundan 
sonra kazan seçimi ve kazan dairesi çizimi gerçekleştirildi.

Yine aynı projede temiz su, pis su, yağmur suyu hesaplamaları ve çizimleri gerçekleştirildi. Kursiyerlerin eğitim hakkındaki görüşleri 
genel olarak başarılı olduğu, daha önce yapılmamış bir eğitim olduğu ve MMO’nun bu tür eğitimlerini arttırması gerektiğiydi. 

Bizler bu eğitimden yola çıkarak modüler anlamda başlatacağımız uygulamalı mekanik tesisat proje eğitimlerimiz için çalışmalarımızı 
hızlandırdık ve 2019 yılında daha fazla ders ile bu alanda eğitim vereceğiz. Ocak ayında bu eğitimin  ikincisi gerçekleştirilecek, fakat bu 
sefer bu eğitim ikiye bölünerek daha geniş zamanda iki ayrı ders olarak anlatılacak. Üyelerimiz, eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgilere 
Makina Mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla ulaşabilir ve kayıt yaptırabilirler. 

C. Ahmet Akçakaya
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi

C. Ahmet AKÇAKAYA

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda 
kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve 
ekonomik yapıların gerçekleştirilmesi 
amacıyla, mekanik tesisat hizmetlerinin 
üretilmesinde ve denetlenmesinde 
görev alacak üyelerimizin bilgi 
birikimlerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla düzenlenen 
Uygulamalı Mekanik Tesisat Proje 
Hazırlama Esasları Eğitimi 18-19-20-21 
Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. MMO 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Ahmet Akçakaya gerçekleştirilen 
eğitimin detaylarını ve amaçlarını 
anlattı.

Uygulamalı Mekanik Tesisat Proje 
Hazırlama Esasları Eğitimini 18-19-20-21 
Ekim tarihlerinde Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden ve aynı zamanda 
odamızdaki MİEM kapsamında olan 
mekanik tesisat eğitimlerini de veren 
Doktor Nuri Alpay Kürekçi ile birlikte 
gerçekleştirdik.

Eğitimin çıkış noktası Alpay Hoca’nın MİEM 
derslerinde kursiyerler tarafından dile 
getirilen talepleri ve bu konudaki 
önerilerini yönetime iletmesi oldu. Bunun 
yanında İstanbul Şube Mekanik Tesisat 
Komisyonu Eğitim Çalışma Gurubu’nun 



II. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Haftası

Akıllı Sistemlerde
Endüstri-İşletme Mühendislerinin
Geleceği ve Yeni Eğitim Alanları

Endüstri 1.0'dan 4.0'a
Endüstri Mühendisliğinin

Gelişimi ve Geleceği

Dijital Pazarlama

Akıllı Fabrikalarda Üretim Yönetimi

Büyük Veri Analitiği

Makine Öğrenimi ve Derin ÖğrenmeEndüstri - İşletme
Mühendisliği İstanbul
Yerel Kurultayı
22 Aralık 2018
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Eğitimde Kaybolan Niteliğin Geri
     Kazanılması İçin Yerel Öğrenci
  Kurultayı’nda Buluşuyoruz!

M M O  G E L E C E K
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Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Öğrenci Üye Komisyonu, 
üreten, sanayileşen ve 
demokratikleşen bir Türkiye için tüm 
öğrencileri 15 Aralık’ta 
gerçekleştirilecek olan Yerel Öğrenci 
Kurultayı’na davet ediyor. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 
birçok alanda ilerici gelişmeler yaşadık. 
Eğitim alanında yapılan değişimler, 
toplumda sanat, bilim ve teknik alanda 
hızlı ilerlemeler ile okur-yazar oranı 
önemli ölçüde artış gösterdi. 

Bugün izlenen politikalar laik eğitim sistemini yok etmekte ve bilimsellikten uzak bir yerde durmaktadır. Ülke yönetiminde 
izlenen politikalar sadece eğitim alanında niteliği kaybettirmemiş aynı zamanda ülke ekonomisini de olumsuz etkilemiştir.

Bu politikalar geleceğin mühendis, mimar ve şehir plancılarını da olumsuz etkilemiş ve meslek hayatlarında işsiz bırakılma 
tehlikesini beraberinde getirmiştir. Mühendislik eğitiminin gittikçe niteliksizleşmesi, üniversitelerdeki mühendislik bölümü 
kontenjanlarının plansız arttırılması ve ülke sanayisindeki durağanlık, mühendislik mesleğinin toplumdaki yerini olması 
gerekenden aşağı çekmektedir. 

Bugün mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları arasında 
dayanışmadan çok kıyasıya bir rekabet, toplumcu bir çizgiden çok 
bireysel ve ekolojik olmayan bir duruş belirmektedir.

Düzenleyeceğimiz Yerel Öğrenci Üye Kurultayı ile amacımız; eğitimde 
kaybolan niteliğin geri kazanılması, içleri boşaltılan, ticarethane 
mantığı ile çalıştırılan üniversitelerin bilim merkezleri olması, 
ülkedeki kötü gidişatın düzeltilmesi, her alanda artan baskıların 
ortadan kalkması, elimizden alınan ifade özgürlüğümüzün geri 
kazanılması için yapılması gerekenleri konuşmak, tartışmak, özgür 
düşünceyi ve bilimi savunarak her türlü otoriterleşmeyi ve tek 
tipleşmeyi reddederek bilimin ışığında örgütlenmektir.

Bu kapsamda; üreten, sanayileşen ve demokratikleşen bir Türkiye için tüm mühendislik öğrencilerini 15 Aralık 13.30’da Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde gerçekleşecek olacak Yerel Öğrenci Kurultayı’na davet ediyoruz.

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi 
Öğrenci Üye Komisyonu
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Endüstri 4.0 İle Perakendecilikte
     Bir Devrim Gerçekleşecek

R Ö P O R T A J

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi üyelerinin 
bilgi birikimlerini artırmak ve uzmanlaşmak istedikleri 
alanlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için 
düzenlediği Makine 120 DK Gelişim ve Tanışma 
Atölyeleri’ne tüm hızla devam ediyor. Atölye 
eğitmenlerinden Perakende Sektörü Uzmanı Halil 
Dönmez ile akıllı perakendecilik sektörünü ve 
sektöründe önümüzdeki dönemde karşılaşılacak 
fırsatlar ve riskleri konuştuk.

Halil Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kariyerinizden ve 
deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz?
Samsun’da doğdum. 1999 yılında Endüstri Mühendisi 
olarak mezun oldum. Evliyim ve iki oğlum var. Yaklaşık on 
yedi yıldır perakende sektöründeyim. Üretim Planlama
Müdürü olarak başladığım çalışma hayatına daha sonra Satınalma Müdürü, Ürün Müdürü gibi pozisyonlarda devam ettim. Ekibimle 
birlikte müşterilerin beğenileri için koleksiyonlar hazırladık. Bir dönem E-ticaret Yöneticiliğini de tecrübe ettikten sonra son altı yıldır 
global bir markanın yurt dışı satış organizasyonunun planlama faaliyetlerini yöneten Ticari Grup Müdürü olarak görev yapıyorum. 

Akıllı perakendecilik nedir? Neden önemlidir?
Günümüzde markalar müşterileri ile sadece mağazalarda değil, webde ve mobilde de buluşuyorlar. Bir çok noktadan veri akışı 
sağlanıyor. Perakendenin ne kadar detaylı bir iş olduğu ve detayları yönetmeyi başaran şirketlerin sürekli başarıyı elde edebildiği de 
bir diğer gerçek. Tüm bu sürece hâkim olmak için mevcut datayı hızlı ve etkin kullanmak, dolayısıyla müşterinin beklentilerini 
zamanında karşılamak, ancak teknolojiyi perakende süreçlerinin içine yerleştirmekle mümkün. Akıllı perakendecilik burada devreye 
giriyor. Perakendecilerin aralarında sıkça kullandığı bir söz vardır; “Retail is Detail”. KPI’ları detaylandırarak yönetmek akıllı 
perakendecilik için atılacak en doğru adımlardan birisi olacaktır. 

Halil Yavuz 
DÖNMEZ

Halil Yavuz DÖNMEZ
Endüstri Mühendisi

Perakende Sektörü Uzmanı



Perakende sektöründe önümüzdeki dönemde karşılaşılacak 
fırsatlar ve riskler neler olabilir?
Türkiye’deki mevcut ekonomik koşullar düşünüldüğünde Türk 
markaları için en büyük fırsat yurt dışına açılmak olacaktır. 
Zamanında hazırlıklarını tamamlayan markalarımızın yurt dışından 
elde ettikleri ciroları her geçen gün arttırdıklarını gururla takip 
ediyoruz. Bu çok zor ve meşakatli bir süreç. Ancak bir çok markanın 
insan kaynağı, teknolojik yatırımları, organizasyonel yapısının buna 
hazır olmadığını gözlemliyoruz. Bu soruyu bir önceki sorunun 
devamı gibi düşündüğümüzde geleneksel yöntemlerle devam 
etmeyi tercih eden markaları gelecekte bekleyen riskler müşteri 
memnuniyetinin gerçekleşmemesi ve satışların düşmesi olabilir. 
Bugün perakende şirketlerinde “nesnelerin interneti”i, “çok kanallı 
pazarlama” vb. terimlerin tartışılıyor olması gerekiyor.

Yurt dışındaki perakende sektörü ile Türkiye’deki perakende 
sektörünü şimdiki konjonktürde karşılaştırdığınızda farklar ve 
benzerlikler nelerdir?
Dünya global bir yapıya doğru hızla ilerliyor. Dolayısıyla her 
geçen gün birbirine yaklaşan bir yapıyla karşı karşıyayız. Dünya 
devi Amazon dün Türkiye’de yoktu. Bugün var. Ali Baba Trendyol 
üzerinden Türkiye’de Pazar sahibi. Türk markalar açısından 
gelişmiş pazarlarda büyük roller almak çok zor. Olağanüstü 
başarı hikayeleri yazmak gerekir. Ancak imkansız diye bir şey 
yok. Gelişmekte olan pazarlarda Türk markaları için inanılmaz 
fırsatlar olduğuna inanıyorum. Bunu değerlendirmek gerekir. 
Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemdeyiz ve bunun ne kadar 
süreceğini kestirmek güç.

Odamızda bu konuyla ilgili atölyeler gerçekleştirmektesiniz. 
Bu atölye faaliyetlerinin içeriği, amacı ve katılımcıları katkıları 
hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Perakende sektöründe farklı markalarda farklı pozisyonları 
tecrübe etme fırsatları yakaladım. Geriye baktığımda her günü 
benim için muhteşemdi diyebiliyorum. Çünkü bu sektör size her 
gün bir şey öğretiyor. Müşterilerin taleplerini önceden tahmin 
etmek için detaylı ve uzun saatler planlama yapmak. Satışın 
başladığı noktada her şeyin planladığınız gibi gidip gitmediğini 
kontrol etmek ve problemli noktalara anında müdahale etmek. 
Nihayetinde satışın gerçekleşmesini arkanıza yaslanarak izlemek 
muhteşem bir zevk. Bu atölyeleri neden yapıyoruz? Yeni mezun 
olan, hangi sektöre yönleneceğine karar vermeye çalışan, henüz 
öğrenci olup kendisine bir hedef arayan, perakende sektöründe 
görev alan ve bir de başka bir gözle perakendeye bakmak 
isteyen ya da perakende neymiş bir dinleyeyim diyen 
arkadaşlarımla tecrübelerimi ve perakende sektöründeki 
gelişmeleri paylaşıyoruz. Perakende sektörünün yurt dışına 
açıldığı bugünlerde daha güçlü kadrolara ihtiyacı var. Genç pırıl 
pırıl beyinlerin bu sektöre kazandırılmasında bu atölyelerinde 
payı var. Desteğiniz için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 

Perakende sektörü açısından Endüstri 4.0’ı nasıl 
tanımlıyorsunuz?
Bir perakende şirketinde haftanın hemen hemen her günü 
çeşitli başlıklar altında farklı toplantılar gerçekleşir. Bu 
toplantılara konularında uzman kişiler katılır ve yaptıkları 
veri analizleri ve geçmiş tecrübeleri ile bazı kararların 
alınması ve uygulanmasını sağlarlar. Çok yakında bu gibi 
işler öğrenen makinalar tarafından yapılmaya başlanacak. 
Çünkü müşteriyi memnun edebilmek için perakendecilerin 
her yıl daha fazla bilgiye ve dolayısıyla bu bilgiyi analiz 
etmeye ihtiyacı olacak. Geleneksel yöntemlerin yerini akıllı 
sistemlere bırakması kaçınılmaz bir durum. Endüstri 4.0 ile 
perakendecilikte bir devrim gerçekleşecek.

RÖPORTAJ
Endüstri 4.0 İle Perakendecilikte Bir Devrim Gerçekleşecek

22



Ürün, Hizmet, Çözüm 

e-İMZA (1 Yıllık) 

e-İMZA (3 Yıllık) 

MMO Özel Fiyatı

110 TL + KDV

210 TL + KDV

Liste Fiyatı

169 TL + KDV

299 TL + KDV

E-İMZA HİZMETLERİNİZİ ARTIK ÜYELERİMİZE ÖZEL 
İNDİRİMLİ FİYATLARLA ALABİLECEKSİNİZ!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak bu sene hız verdiğimiz Anlaşmalı Kurumlar çalışmalarına bu ay bir yeni 
başlığı daha eklemiş olmanın mutluluğunu duyuyoruz.

30.000’e ulaşmış üye sayımız ile güçlü yapımızı, üyelerimizin fayda sağlayabilecekleri indirim anlaşmaları ile birleştirmek amacındayız.

Daha önce Allianz Sigorta ile yaptığımız, aidat borcu olmayan üyelerimize %15 indirim sağlayan sağlık sigortası çalışması sonrasında, 
meslek hayatımızda artık bir ihtiyaç haline gelmiş elektronik imza konusunda da bir proje yürütmek istedik. Öncesinde üyemize 
yaptığımız anketler ile bu konudaki ihtiyacı belirledik. Türkkep ile görüşmelerimiz sonucunda üyelerimize özel indirimler sağladık.

Bu anlaşma ile üyelerimize,

Fiyatları sağlanacaktır.

Bu çalışma, firmalara elektronik dönüşüm (e-fatura, e-makbuz, KEP vs.) konusunda destek sağlayacak araçlar içinde çok kısa zamanda 
genişleyerek devam edecektir. 

E-imza ve sağlık sigortası indirimlerinden yararlanmak için Makina Mobil’den başvurabilir ya da temsilciliklerimizden bilgi alabilirsiniz.
Anlaşmalı kurumlar konusunda görüş ve önerilerinizi bize ileterek, çalışmaların büyütülmesine katkı sağlayabilirsiniz. 

İletişim bilgileri
istanbul@mmo.org.tr   •   ozgur.aksu@mmo.org.tr
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Böylesi yaygın kullanılanım alanı olan kompresörler, 
kullandıkları enerjinin çok küçük bir kısmını basınçlı hava 
üretmek için kullanırken, önemli bir kısmını ısıya dönüştürürler. 
Kompresörlerce kullanılan enerjinin sadece %5 kadarı 
basınçlı havaya aktarılır ve kalan kısmı ısıya dönüşür. Bu 
nedenle basınçlı havanın maliyeti diğer enerji kaynaklarına 
kıyasla hayli yüksektir. Bir işi pnömatik sistemlerle yapmak için 
harcanan enerjinin maliyeti, aynı işi yapmak için kullanılan 
elektrikli ya da hidrolik sisteminkinden 3 ila 10 kat fazla olabilir. 
Kısacası, hava atmosferde bolca ve bedava bulunuyor olsa da 
basınçlı havanın üretim maliyeti yüksektir. 

Bu özelliği nedeniyle, basınçlı hava kullanımında verimlilik 
konusu çok önemlidir. Endüstriyel alanda gelişme sağlamış 
birçok ülkede, basınçlı hava konusunda bilgi ve bilinç düzeyini 
arttırmak için önemli çabalar verilmektedir. Ulusal ve uluslarası 
düzeyde birçok kuruluş basınçlı hava konusuna odaklanmıştır. 
Amerika’da bulunan CAGI (Compressed Air & Gas Institute), 

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

Basınçlı Havanın
     Verimli KullanılmasıMMO İstanbul Şubesi

Basınçlı Kaplar Komisyonu

Endüstride ve günlük yaşantımızda yer alan otomasyon uygulamalarında genellikle basınçlı hava ile çalışan sistemler kullanılır. Bu nedenle, 
günlük hayatımıza ve üretim çalışmalarına kolaylıklar getiren basınçlı havanın yaşamsal bir önemi vardır. 

Sözü edilen uygulamalar için ihtiyaç duyulan basınçlı havayı elde etmek için kompresörler kullanılır. Üretim yapılan, küçük ya da büyük, 
hemen her işletmede mutlaka bir kompresör bulunur. Kompresör kullanımı bununla sınırlı değildir. Hastanelerin ameliyathanelerinde 
kullanılan bazı cihazlar basınçlı hava ile çalışır; bindiğimiz toplu taşıma araçlarının kapıları genellikle basınçlı hava ile çalışan pnömatik 
sistemlere sahiptir. Enerji santrallerinden, gemilerde motora ilk hareketi vermeye kadar bir çok alanda kompresöre ihtiyaç duyulur. 
Dolayısıyla basınçlı havanın sağlanamaması halinde, yaşamımızı kolaylaştıran bu sistemlerin hiçbiri çalışamaz. 

B i r  i ş i  p n ö m a t i k  s i s t e m l e  y a p m a k  i ç i n  h a r c a n a n  e n e r j i n i n  
m a l i y e t i ,  a y n ı  i ş i  y a p m a k  i ç i n  k u l l a n ı l a n  e l e k t r i k l i  y a d a  
h i d r o l i k  s i s t e m i n k i n d e n  3  i l a  1 0  k a t  f a z l a  o l a b i l i r .  K ı s a c a s ı ,  
h a v a  a t m o s f e r d e  b o l c a  v e  b e d a v a  b u l u n u y o r  o l s a  d a  b a s ı n ç l ı  
h a v a n ı n  ü r e t i m  m a l i y e t i  y ü k s e k t i r .  



İngiltere’de BCAS (British Compressed Air 
Society) ve Avrupa Topluluğu’nda 
PNEUROPE bunların başlıcalarındandır. 

Dünyadaki Gelişmeler
2001 yılında yapılan “Avrupa Birliği’nde 
Basınçlı Hava Sistemleri” (Compressed Air 
Systems in the European Union – ISBN 
3-932298-16-0) başlıklı araştırma 
sonucunda elde edilen verilere göre, 
endüstriyel elektrik enerjisi kullanımının 
%10’u basınçlı hava üretimi için 
kullanılmaktadır. Sanayileşmiş birçok 
ülkede ve ülkemizde de toplam elektrik 
tüketiminin yaklaşık %50’si endüstride 
kullanılmaktadır. Bunun yaklaşık %10’unun 
kompresörlerce kullanıldığı dikkate alınırsa, 
ulusal toplam elektrik enerjisi 
tüketiminin yaklaşık %5’i kompresörlere 
aittir.

Yapılan bu araştırmayla potansiyel 
tasarrufların gerçekleştirilmesi için öneriler 
geliştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına 
göre, çoğu basınçlı hava sistemlerinde 
enerji verimliliği hayli düşüktür ve %5-%50 
arasında tasarruf olanağı vardır. Bir diğer 
önemli tespit ise 15 yıllık bir periyod 
sonunda %32,9 enerji tasarrufu 
yapılabileceğidir. Bu tasarrufun büyük 
bölümü ise basınçlı hava hatlarındaki 
kaçakların azaltılması yoluyla 
sağlanabilecektir. Bu yolla yapılabilecek 
tasarruf oranı %16 olarak hesaplanmıştır. 
Başka bir deyişle, potansiyel enerji 
tasarrufunun yaklaşık yarısı, hava 
kaçaklarının azaltılmasıyla elde 
edilebilecektir. 

Tasarrufa Odaklanılmalı
Dikkat edilmesi gereken önemli nokta, 
kaçakların tamamen giderilmesi değil, 
azaltılması yoluyla bu tasarrufun elde 
edilebileceğidir. İşletmelerde tipik  
kaçak-kayıp oranının %25-30 civarında 
olduğu göz önüne alınırsa, potansiyel 
tasarrufun gerçekçiliği daha iyi anlaşılır.

Ülkemizin enerji konusunda önemli oranda 
dışa bağımlı olduğu gerçeği hatırlanırsa, bu 
potansiyel tasarrufun önemi daha iyi 
anlaşılır. Bunun gerçekleşebilmesi de 
topyekün bir odaklanma ve ortak çabayı 
gerektirir. Kişisel ve kurumsal düzeyde cılız 
çabalar ile bu sonuçlara ulaşmanın 
mümkün olmadığı anlaşılmalı ve ulusal 
düzeyde bir çaba gösterilmelidir. Daha önce 
sözü edilen, sanayileşmiş birçok ülkedekine 

benzer kurum ve kuruluşların 
oluşturulması bu sürecin ilk adımlarından 
biri olmalıdır. Kompresörler konusu, 
herhangi bir organizasyonun alt 
bölümlerinden biri olamayacak kadar 
önemlidir ve bu konuda Odamızın öncü 
olacağı bir yapılanmaya gidilmesi önemli 
bir adım olacaktır. Sadece kullanıcıların 
bilinçlendirilmesi ile yetinilmemeli, aynı 
zamanda ülkemizde kompresör üretimi 
yapan veya ithal eden kuruluşların da bu 
çabalara ortak edilmesi yoluyla belli 
standartların oluşturulması ve 
uygulanabilmesine zemin 
oluşturulmalıdır. Bu çabalar sayesinde 
elde edilebilecek tasarrufun büyüklüğü 
dikkate alındığında, bunu sağlamak için 
katlanılacak maliyet çok küçük kalacaktır.
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Komisyonlardan Haberler
Basınçlı Havanın Verimli Kullanılması
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Sanal Gerçeklik... Eğitim İçin
   Yeni Bir Keşif Sahası

Ç E V İ R İ  M A K A L E

Yazan: Robert Waters
Çeviri: Meriç Noyan Karataş

Sanal Gerçeklik (VR) dendiğinde insanların aklına ilk olarak bilgisayar oyunları ve kullanıcıların yüzlerinin büyük bir 
kısmını kapatan üç boyutlu gözlükler gelmektedir. Bu algı artık değişmektedir. VR dünyası birçok endüstriyi 
etkileyecek ve değiştirecek yeni uygulamalarla patlama yapmak üzeredir. VR sadece oyun oynamak için değildir. VR, 
gerçek amacı gelişmek olan bir araçtır. Tabii ki tesisat, ısıtma ve mekanik endüstrileri bu kapsamın dışında 
kalmayacaktır, VR devriminin bir parçası olacaklarını bekleyebilirsiniz.

VR devrimini görmeyi bekleyebileceğimiz 
ilk alanlardan biri yeni jenerasyon 
çalışanların eğitilmesi alanıdır. VR ve 
Artırılmış Gerçeklik (AR) çalışan eğitiminde 
akıl almaz derecede verimli olduğunu 
kanıtlamaktadır. Birçok farklı endüstri gibi 
tesisat ve ısıtma endüstrileri de VR 
eğitimini kullanmaya başlamıştır. Yakın bir 
zamana dek, VR/AR teknolojileri bilgisayar 
oyunu endüstrisine mahsus olarak 
görülmekte idi. Ekipmanlar pahalıydı ve 
çok az sayıda uygulamada kullanılıyorlardı. 
Hızla gelişmekte olan teknolojiye artan ilgi 
ile bu durum değişmektedir. Üreticiler 
kulaklıkların ve gözlüklerin maliyetini 
azaltırken, VR/AR için birçok farklı 
endüstride gözle görülür büyüklükte iş 
potansiyeli geliştirilmiştir.

VR ve AR’nin özellikle üretim, lojistik ve 
beceriye dayalı meslekler gibi 
endüstrilerde faydalı olma potansiyeli 
vardır. AR’nin holografik görüntüleri 
kullanıcının gerçekteki gördüklerinin 
üzerine koyma becerisi, “pratik” iş yapan 
çalışanların eğitiminde çok değerli 

olduğunu kanıtlamıştır. Bu becerinin, 
mekanik endüstri için kesinlikle etkileri 
vardır. Yaşlanan iş gücü, birçok yeni 
çalışanın eğitime ihtiyacı olacağı anlamına 
gelmektedir.

Endüstri Büyümesi
Bu endüstrideki potansiyel, 2017’de Las 
Vegas’ta Düzenlenen Consumer Electronics 
Show’da açılan 800 sergiden 271’inin 
VR/AR endüstrisi ile ilgili olması ile iyice 
ortaya çıkmıştır. Başlıklar, uygulamalar ve 
oyun konsolları sunan birçok şirketle 
beraber bilgisayar oyun endüstrisi hala bu 
sektörün büyük bir kısmını 
oluşturmaktadır. Endüstrinin içindekiler ise 
VR başlık piyasasının 2020’ye kadar 52 
milyon hacmine ulaşacağını 
öngörmektedirler. Fakat VR sadece oyun 
endüstrisi için değildir. Bu yeni araç birçok 
farklı endüstri tarafından keşfedilmektedir. 
Tıptan, mühendisliğe hatta otomotive kadar 
VR dünyayı akıl almaz derecede görsel ve 
aktif uygulamalı bir şekilde modelleyebilir. 
Birçok şirket VR’nin gerçek dünyanın 
neredeyse kopyasını yapabilme kabiliyeti 

sayesinde aktif uygulamalı eğitim 
vermenin en ekonomik yolu olduğunu 
görmeye başlamıştır. VR eğitimleri aktif 
uygulama ile öğrenme gerektiren 
eğitimlerde; iki boyutlu sınıf 
eğitimlerinden çok daha etkili olduğunu 
kanıtlamıştır. Birçok şirket bu üç boyutlu 
deneyimin faydalarını ve potansiyelini 
gördüğünden VR eğitimlerini tercih 
etmektedir. Büyük bir kargo şirketi, kargo 
aracı kullanımı, paket teslimatı ve sürücü 
güvenliğinin temelleri gibi eğitimlerde 
çalışanlarını VR kullanarak eğitmektedir. 
Houston’daki Training Center of Air 
Conditioning and Heating, öğrencilerine 
havalandırma ve ısıtma konusundaki 
eğitimlerinde VR deneyimi sunmaktadır. 
Çok daha fazla öğrenciye ulaşabilme 
amacıyla, HVAC eLearning ürünleri; HVAC 
laboratuvarının ve fiziksel okulun 
simülasyonu bulunan tam kapsamlı bir 
teknisyen kursunu da kapsamaktadır. 
Kanada menşeili bir sıhhi tesisat şirketinin 
sahibi olan Steve Robinson, başarıda 
mesleki eğitimin önemine inanmaktadır 
çünkü çalışan ile mesleği arasındaki



*Bu yazının tam çevirisi, Termodinamik 
Dergisi’nin Kasım 2018 sayısında yer almıştır. 
Dergiyi www.termodinamik.info web 
adresinden interaktif olarak okuyabilirsiniz.
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mesleki eğitimin şekillendirdiğini 
düşünmektedir. “İnovasyonun 
organizasyonumuzda çok önemli bir rol 
oynadığına inanıyoruz. Bizim genç 
insanları bize geldikleri temel düşünce 
prosesleri içerisinde eğitmemizi mümkün 
kılıyor. Burada yaptıklarımızın çoğu 
bilgisayar altyapılı. Yeni jenerasyon eski 
tip teknik çizimlere nazaran resimlerle çok 
daha iyi anlayabiliyor” diyor Robinson. 
“Tabii ki teknik çizimler önemsiz değil 
fakat öğrencilerin yaratmak istediklerinin 
üç boyutlu bir resmini görmeleri daha 
hızlı öğrenmelerini mümkün kıldığının 
farkına vardık.”

Şirketin genç yetenekleri, üzerinde 
çalıştıkları projenin üç boyutlu CAD 
çizimini yapabilen bir VR başlık 
kullanıyorlar. Bu gerçek boyutlarına uygun 
ve üç boyutlu imaj, gerçek borulama 
sistemi ve bileşenler üzerine sanal olarak 
konularak sisteme uyumluluğu kontrol 
ediliyor. Bu sayede tüm komponentlerin 
yerleşimini ve askıların nerelere 
konacağının işaretlenmesi gibi işlemleri 
çok hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Ayrıca, 
proje üzerinde çalışırlarken yaptıkları işin 
farklı açılardan bakılabilinmesi için 
döndürülebilen küçük bir üç boyutlu 
modelini oluşturabiliyorlar. “Başlıklar 
tekrar tekrar çizimlere gidip gelmeyi 
ortadan kaldırıp, modelin çalıştıkları yere 
getirilmesi ile büyük bir zaman tasarrufu 
sağlamamızda yardımcı oldu” diyor 
formen Philip Robinson. “Bu sayede yeni 
elemanlarımız teknolojiyi erkenden 
alıyorlar ve tesisat ve ısıtma sistemlerinin 
prensipleri konusunda daha büyük bir 
bilgi ve tecrübeye erişiyorlar. “Şirketimiz 
her zaman yeniyi ve yenilikçi şeyleri 
yapmaya çalışır ve bu eğitimi de bize 
ileriye gitmekte avantaj sağlayacağını 
düşündüğümüz için başlattık” diye ekliyor 
Robinson. Peki VR/AR geleneksel sınıf 
eğitiminin sonu anlamına mı 
gelmektedir? Muhtemelen bu sorunun 
cevabı hayır olacaktır çünkü insandan 
insana eğitimin yerini doldurmak 
neredeyse imkânsızdır. 

Yine de, VR/AR kullanan eğitimler 
gelecekte çok daha fazla aşina olacağımız 
güçlü ve etkin bir eğitim aracı olarak 
karşımıza çıkacaktır. Dünya geleneksel 
işlerimizi yapma şeklimizi değiştiren 
şaşırtıcı büyüklükteki bir dizi yeni teknik 
inovasyonları deneyim etmeye devam 
etmektedir. Mekanik endüstri de bu 
değişimlerden haberdardır. VR/AR 
bilgisayar teknolojisinden mekanik 
üstlenicilerin dünyasına geçişin diğer bir 
örneğidir. 

Sanal Gerçeklik ile Artırılmış Gerçeklik 
Arasındaki Farklar Nelerdir?
Sanal Gerçeklik (VR), üç boyutlu ve 
tamamen sanal bir dünya yaratan bir 
bilgisayar teknolojisidir. Bir VR başlığı 
kafanızı ve gözlerinizi kapatarak sizi 
fiziksel olarak bulunduğunuz mahalden 
görsel olarak tamamen ayırır. Görüntüler 
gözlerinize iki küçük lens tarafından 
gönderilir. VR ayrıca daha gerçekçi 
görüntüler, sesler ve diğer  duyusalları 
oluşturabilmek için kulaklık, eldiven ve 
vücut sensörleri gibi ekipmanlar 
kullanarak kullanıcının sanal veya hayali 
ortamdaki fiziksel varlığını simüle edebilir. 
VR ayrıca içerisinde birden çok büyük 
ekranın olduğu özel olarak tasarlanmış 
odalar vasıtasıyla da yaratılabilir. VR 
sayesinde Grand Canyon’da yürüyüşe 
çıkabilir, Louvre Müzesini turlayabilir, bir 
filmi parçasıymışçasına izleyebilir ve 
koltuğunuzdan ayrılmadan kendinizi bir 
bilgisayar oyununun içerisinde 
bulabilirsiniz. 

Artırılmış Gerçeklik (AR) ise gerçek 
hayatı çoğaltmakla ilgilidir. AR, 
bilgisayar tarafından oluşturulan sanal 
objelerin/grafiklerin kullanıcının gerçek 
hayat ortamına yerleştirerek, gerçek 
hayat şartlarını iyileştirir, zenginleştirir 
veya genişletir. AR’de transparan 
gözlükler veya başlıklar kullandığından 
sizi bulunduğunuz mahalden ayırmaz 
fakat görüntülerin sizin görüş alanınıza 
yansıtılmasına imkan verir. Birçok 
endüstri, AR’nin bilgi paylaşımı ve 
eğitim için sağladığı imkanlar 
konusunda ilgisini arttırmaktadır. 

VR / AR dönüşümüne hazır olan 
endüstriler:
Perakende satış: VR/AR herhangi bir şey 
satan tüm şirketlerin ürünlerinin 
tanıtımını tamamen farklı bir yoldan 
yapmasını mümkün kılar. Sonsuz raf 
hacmi olan, satışta olan tüm ceketleri, 
gömlekleri veya ayakkabıları 
deneyebileceğiniz sanal bir giyim 
mağazası içerisinde yürüdüğünüzü farz 
edin. 
Emlakçılık ve İnşaat: VR emlakçıların 
mülkleri olası sahiplerine lokasyona ve 
mahalleye tam bir sanal tur ile gerçekçi bir 
şekilde göstermeyi mümkün kılmaktadır. 
Turizm tanıtımı: Bir VR başlığı ile 
kendinizi dünya üzerinde herhangi bir 
yere veya ötesine taşıyarak üç boyutlu bir 
deneyim yaşayabilirsiniz. 
Bilgisayar Oyunları, Medya ve Eğlence: 
Bilgisayar oyunlarından, filmlere kadar 
VR/AR bilgilendirmek ve eğlendirmek için 
birçok yeni ve heyecanlı yollar 
sunmaktadır.
İnsan Kaynakları ve İşe Alma: Birçok 
endüstri işe alım çabalarını 
zenginleştirmek için VR’i kullanmaktadır. 
VR şirkete üç boyutlu bir ortamda 
yetenekleri değerlendirmek ve 
gözlemlemek için imkân sunar. 
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Kasım Ayının Öne Çıkan
   Bilimsel Gelişmeleri

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

İklim Değişikliğine Dair Detaylı Bir Rapor Hazırlandı
ABD’de  bir grup araştırmacı iklim değişikliğinin etkilerinin 

değerlendirildiği binlerce farklı etki analizi çalışmasını bir araya 
toplayarak yeni bir rapor hazırladı. Nature Climate Change bilim 

dergisinde yayınlanan rapora göre iklim değişikliği, tam 467 
farklı etki yaratacak. Bu etkiler arasında yerel ölçekte daha fazla 

kuraklık, sıcaklık dalgaları, kontrol edilemeyen yangınlar ve 
fırtınalar yer alıyor. Küresel etkileri arasındaysa deniz 

seviyelerindeki yükselme ve okyanusların kimyasında 
değişiklik de var.

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

Kilogramı Tanımlama Yöntemimiz Değişiyor
Şu ana kadar kilogramın tanımı, "Le Grand K - Büyük K" adı 

verilen ve Paris'teki bir kasada saklanan platin bazlı bir 
külçeyle yapılıyordu ancak ‘Fransa’da yapılan Ağırlık ve Ölçüler 

Üzerine Genel Konferans’ta, kilogramın ölçü birimi yeniden 
tanımlandı. Kilogram artık bir matematiksel formüle göre 

tanımlanacak. Bu yolla, Paris’teki külçenin ağırlığında yıllar 
içinde meydana gelen değişimler nedeniyle ölçü biriminde de 

sapma yaşanmasının önüne geçilecek. Kuantum mekaniğine 
dayanan yeni formül, Planck sabiti (h) üzerinden tanımlanacak.

ESO VLT Teleskopu Yeni Bir Sistem Keşfetti: Kozmik Yılan
Avrupa Güney Gözlemevi’nin (ESO) Çok Büyük Teleskopu (VLT) 
üzerindeki VISIR aygıtı yeni keşfedilen büyük kütleli üçlü yıldız 
sisteminin bu dikkat çekici görüntüsünü elde etti. Bu sistem 
belki de bulunan ilk gama-ışın patlaması öncülü olabilir. GRB’ler 
(gama-ışın patlamaları) Evren’deki en güçlü patlamalardan 
biridir. Saniyenin binde birinden birkaç saate kadar sürebilirken, 
Güneş’in tüm ömrü boyunca üretebildiği enerjiyi bu sürede 
salabilirler. Keşif, Samanyolu Gökadası’nda bu türden keşfedilen 
ilk sistem olması açısından oldukça önemli.
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Aralık Ayı Film, Kitap
     ve Tiyatro Oyunu Önerileri

K Ü L T Ü R - S A N A T

FİLM: Çirkin Kral Efsanesi
Hüseyin Tabak‘ın yönetmenliğini yaptığı Çirkin Kral Efsanesi, içerisinde Michael Haneke, Costa 
Gavras, Fatoş Güney, Tarık Akan, Tuncel Kurtiz, Nebahat Çehre, Halil Ergün ve daha birçok ünlü 
isim ile yapılmış röportajları barındırıyor. Türkiye ve dünya sinemasının efsanelerinden Yılmaz 

Güney’e saygı duruşu niteliğindeki Çirkin Kral’ın Efsanesi, ailesi, çalışma arkadaşları ve dostlarıyla 
yapılan röportajlarla sanatçının dünya görüşü, sanat anlayışı ve zorluklarla dolu hayatına eğiliyor. 

Güney’in 1982 Cannes Film Festivali’nde Yol filmi ile kazandığı Altın Palmiye’den sonra Avrupa 
sinemasında bir efsaneye dönüşmesini tanıklıklarıyla anlatan film, dünya prömiyerini Yılmaz 

Güney’in 33. ölüm yıldönümünde Toronto Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Hüseyin Tabak’ın yedi 
yılda tamamladığı Çirkin Kral’ın Efsanesi, Costa Gavras ve Michael Haneke gibi saygın 

yönetmenlerle söyleşiler de içeriyor.

KİTAP: Sarsıntı
“Sustunuz… Uzunca bir süre sustunuz. Niye böylesiniz? Böylesiniz işte. Sevdiğini hiç bağıra çağıra 
söyleyememişler gibisiniz. Haksızlık görünce dili tutulmuşlar gibi… Suskun. Bedeni huzurda namaza 
durmuş, kafası başka yerde münafıklar gibisiniz. Verdiğiniz sözleri yutmuş, ettiğiniz yeminleri 
bozmuşsunuz. Duyulmasından korkmuşsunuz. Olduğunuzdan cesur davranıp zayıflığınızı saklamışsınız. 
Sesinizin çok çıktığı anlarda boyun eğmişsiniz sanki... Âciz. Keşke söylemeyi değil duymayı 
öğrenseydiniz...”

Barış İnce, büyük beğeni toplayan romanı Çelişki’den sonra okurlarını her anlamda “sarsacak” bir 
romanla karşımızda. İsimsiz bir adadaki esrarengiz cinayetler, ada halkını avucuna almış, mafyalaşmış bir 
dinî grup, bir masa etrafında toplanıp hem kaybolan arkadaşlarının hatırasıyla hem de dostlukları ve 
aşklarıyla hesaplaşan üç arkadaş ve tüm gizemlere ışık tutacak sahipsiz bir günlük…

Sarsıntı, yalnızca bugüne değil Türkiye’nin tüm zamanlarına, artık katran bağlamış acı gerçeklerine dair, 
ustaca yazılmış bir roman.

TİYATRO: Fırtına
Shakespeare’in iktidar, ihanet, intikam, affetme ve sömürgeleştirme gibi hacimli meseleleri 

fantastik ve komik bir atmosferle birleştiren eğlenceli oyunu Fırtına, Shakespeare ile oyunlar 
oynamayı çok seven bir yönetmenin, Kemal Aydoğan’ın dokunuşlarıyla karşımıza geliyor.

Fırtına’nın fantastik kurgusunun halk tiyatrosu temellerine eşlik ettiği; oyunun politik sözünün, 
“özgürleşme” meselesine dair söyleminin gözümüzün önünde canlanacağı bir yorum bu... 

Yönetmenin daha önceki Shakespearelerinde olduğu gibi, bizzat bugünün insanıyla iletişim 
kuran, doğrudan size konuşan bir Fırtına ile buluşmaya hazır olun.
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Bilirkişilik Temel Eğitimi - 3-5-6-7 Aralık 2018 (Akşam Eğt.)

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 

Asansör Avan Proje Hazırlama Müh. Yet. (Akşam Eğitimi) 

Bilirkişilik Temel Eğitimi -  8-9/15-16 Aralık 2018 

Bilirkişilik Temel Eğitimi - 8-9/15-16 Aralık 2018 

Bilirkişilik Temel Eğitimi - 10-13 Ar. 2018 (Akşam Eğt.) 

Bilirkişilik Temel Eğitimi - 10-13 Ar. 2018 (Akşam Eğt.) 

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin D. Gaza Dön.

 Asansör Mühendis Yetkilendirme 

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi

 Enerji Yöneticisi 

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi 

 Basınçlı Hava Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 

Şantiye Şefliği 

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

3 Aralık

5 Aralık

6 Aralık

8 Aralık

8 Aralık

10 Aralık

10 Aralık

13 Aralık

14 Aralık

14 Aralık

17 Aralık

20 Aralık

21 Aralık

21 Aralık

21 Aralık

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme 

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi 

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

Buhar Tesisatlarının Projelendirilmesi (PBK Puanlı Söyleşi) 

Flaş Buhar- Çürük Buhar ile Enerji Kazanımı 

Entegre Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

 Dişli Çark Hesaplamaları (ISO 6336 / DIN 3990)

 Buhar Tesisatları ve Enerji Verimliliği 

Arduino Programlama Eğitimi 

Mekanik Projelerde Ankrajlama ve Deprem Hesapları 

 EN 13445 Standart Eğitimi Basınçlı Kaplar

Buhar Tesisatları ve Enerji Verimliliği 

CNC Takım Tezgahları 

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Teknik Söy.

Teknik Söy.

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

İkitelli Uygulamalı Eğitim Merkezi / Başakşehir

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

İkitelli Uygulamalı Eğitim Merkezi / Başakşehir

21 Aralık

24 Aralık

27 Aralık

28 Aralık

29 Aralık

3 Aralık

17 Aralık

1 Aralık

8 Aralık

14 Aralık

15 Aralık

15 Aralık

15 Aralık

21 Aralık

22 Aralık

O D A ’ D A N  H A B E R L E R

Aralık 2018 Etkinlik Takvimi
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Aralık 2018 Etkinlik Takvimi

Talaşlı İmalat Teknikleri ve İleri İmalat Teknikleri

Makina Elemanlarının Güvenirlik ve Ömür Hesapları 

Mali Tablolar Analizi

Revit MEP

Matlab Simulink 

Uygulamalı Pasif Yangın Durdurucu Sistemler Eğitimi 

CNC Torna Uygulamalı Eğitim 

Yangın Mekanik Tesisatı Per. Kon. Teorik ve Uygulamalı Eğt.

TIG Kaynağı Eğitimi (Uygulamalı Eğitim) 

5 Gasline3D Kullanımı ve Uygulama Örnekleri 

Seminer

Seminer

Seminer

Bilg. Kursu

Bilg. Kursu

Uyg. Eğitim

Uyg. Eğitim

Uyg. Eğitim

Uyg. Eğitim

Uyg. Eğitim

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi/Tuzla

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO İstanbul Şube / Taksim

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi/Tuzla

İkitelli Uygulamalı Eğitim Merkezi/Başakşehir

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

22 Aralık

22 Aralık

22 Aralık

15 Aralık

6 Aralık

1 Aralık

1 Aralık

13 Aralık

14 Aralık

15 Aralık

Yürüyen Merdiven/Bant Per. Kon. Teorik ve Uygulamalı Eğt.

Meslekte 45. Onur Yılı Etkinliği 

Sıhhi Tesisatta Lejyonella Koruması 

NFPA 20'ye Uygun Yangın Pompası Dizaynı 

Pompalarda Enerji Verimliliği 

WILO Pompa Sistemleri A.Ş. Teknik Gezi 

Elektrikli Kar, Buz Eritme 

Yapısal Olmayan Elemanlarda Sismik Kor. Diğ. Dis. İlişkisi 

Akıllı Pompalar 

Uyg. Eğitim

Sosyal Etk.

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Şişli İlçe Temsilciliği / Makina Fabrika

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

WILO Pompa Sistemleri A.Ş.

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

19 Aralık

7 Aralık

5 Aralık

3 Aralık

7 Aralık

14 Aralık

14 Aralık

17 Aralık

21 Aralık

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



KRİZE KARŞI
EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE

VE HAKLARIMIZA
SAHİP ÇIKACAĞIZ!

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

Kriz karşısında emeğin hakları korunmalıdır!

TMMOB Yasası’nı değiştirmeyi amaçlayan düzenlemelere son verilmelidir!

OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Bütün Hakları ile İşlerine İade Edilmelidir!

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve
özlük hakları iyileştirilmelidir!

Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücretlerine ilişkin
protokol ivedilikle tekrar yürürlüğe konulmalıdır!


