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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 Kasım sayısıyla sizlerleyiz. Web sitemiz ve mobil 
uygulamamızda göreceğiniz üzere Ekim ayında toplamda 70 
etkinliğimizle; eğitim, seminer, atölye çalışmaları, söyleşi ve 
sosyal etkinlikler kapsamında; meslektaşlarımızla sıkça yan 
yana gelme fırsatı bulduk. Bunlardan en önemlileri arasında 
yer alan 5, 10, 15 ve 20. yılını dolduran üyelerimiz için 
düzenlediğimiz ‘Meslekte Onur Yılı’ etkinliklerimiz ile 
üyelerimizi onurlandırarak mühendislik mesleğine verdikleri 
emeklerden dolayı teşekkür ettik. Mesleğinde 25, 40, 50 ve 
60. yılını dolduran meslektaşlarımız için düzenleyeceğimiz 
Geleneksel Oda Gecesi’ni ise 2 Kasım 2018 Cuma günü 
gerçekleştireceğiz.

Üyelerimiz için düzenlediğimiz Onur Yılı etkinliklerimizin 
yanı sıra meslektaşlarımızın bilgi birikimlerini arttırmak ve 
meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek adına 
gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmalarımız da devam ediyor. 
Birlikte üretme, karar alma ve yönetme anlayışımızı 
yaygınlaştıracak ve üyelerimizle birlikte faaliyetler yürütecek 
bir çalışma anlayışı ile başladığımız atölye çalışmalarımız ile 
Ekim ayında toplam 196 üyemize ulaştık. 120 Dakika Gelişim 
ve Tanışma Atölyeleri’ni, Şubemize bağlı 6 temsilcilik 
bölgemizde gerçekleştiriyoruz. Sizden gelen talepleri 
değerlendiriyor ve atölyelerimizi bu doğrultuda 
güncelleyerek sürdürüyoruz.

Sevgili Meslektaşlarım, 

Ekim ayında sürdüğümüz önemli çalışmalarımızdan birisi de 
hiç kuşkusuz eğitim faaliyetlerimiz oldu. Gerçekleştirdiğimiz 

birçok eğitim ve seminerle üyelerimize katkı sunmaya 
devam ettik. Toplum yararları doğrultusunda meslek 
alanlarıyla ilgili gerekli denetimlerin yapılabilmesi için 
üyelerimizin mesleki çalışmalarına dayanan 
uzmanlıklarının belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla 
yürüttüğümüz meslek içi eğitimler ile uygulamalı ve teorik 
eğitimlerimiz, önümüzdeki dönemde de siz değerli 
üyelerimize sunacağımız hizmetler olacak. Tüm bunların 
yanı sıra Ekim ayında üç gün süren Asansör Sempozyumu 
ve Sergisi’ne katılarak; asansör, yürüyen merdiven ve 
bantlar için mevcut sorunların çözümüne katkıda 
bulunmaya ve asansör sektörünün geleceği için 
raporlarımızı paylaşmaya çalıştık.

Değerli Meslektaşlarım,

Bildiğiniz üzere, Odamız meslek ve meslektaş sorunlarının 
ülke ve toplum sorunlarından ayrılamayacağını ilke 
edinerek çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar 
içerisindedir. Hedefimiz kamu yararına çalışmak ve kamu 
çıkarlarını gözetmektir. Bu bağlamda Şubemizin Ekim 
ayında düzenlediği, ulusal-yerel basın ve sektör dergileri ile 
yaptığı toplantı büyük önem taşımaktadır. Bizler kendimizi, 
bilimi ve tekniği halk ile buluşturan bir meslek örgüt olarak 
tanımlıyor ve bahsettiğimiz tüm bu kurumların birbirleri ile 
ortak çalışma alanları yaratmasına büyük önem veriyoruz. 
Kendi içerisinde geniş bir yelpazeye ulaşan mesleğimizin 
gelişimi ve memleketimizin geleceği için gerek basın ile 
ilişkilerimizi gerek sektör dernekleri ve meslek örgütleri ile 
iletişimimizi en yüksek seviyede tutma amacını güdüyoruz.

Cümlelerimi bitirmeden önce, 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü’nde tüm kadın 
arkadaşlarımızı hayatlarına, meslek alanlarına ve 
özgürlüklerine sahip çıktığı için kutluyor, verdikleri haklı 
mücadelede her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek 
istiyorum.

Son olarak, daha güçlü ve etkin bir Oda için yaptığımız tüm 
çalışmalarda gücümüzü siz değerli üyelerimizden 
aldığımızı tekrar hatırlatmak, mesleğimizin gelişimi ve 
meslektaş sorunlarının çözümü noktasında ise “birlikte 
üretme, karar alma ve yönetme” ilkesiyle hareket ettiğimizi 
tekrar belirtmek isterim.

Birlikte daha güzel yarınlar örme arzusuyla hepinizi sevgi, 
saygı ve dostlukla selamlıyorum.

Battal Kılıç
MMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

Çalışmalarımız; Sektörden,
     Basından ve
 Meslektaşlarımızdan 
      Olumlu Tepkiler Alıyor!
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Çocuklarımıza Yönelik Robotik
    Eğitimlerimiz Başlıyor!

E Ğ İ T İ M  H A B E R L E R İ

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nin çocuklara yönelik düzenlendiği 
Robotik Eğitimi 17 - 18 Kasım, 24 - 25 
Kasım tarihlerinde MMO İstanbul Şube’de 
gerçekleştirilecek. 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 Robotik 
uygulama eğitimini almış olacaklar. 

- Çocuklar minik parçaları kendi hayal dünyalarına uygun şekillerde yerleştirerek, değişik hareketli oyun figürleri yaratabilmekte, parçaları 
birbirine geçirip, çıkarmakla kaslara egemen olmayı öğrenmektedirler. Bu da çocuğun duyu ve hareket açısından gelişmesini sağlamaktadır.
- Çocuklara yönelik hazırlanmış Robotik kitlerle çeşit çeşit biçimler yaratmak, modelleri bozup, yeniden istedikleri gibi kurmak çocuğun düş 
gücünü çalıştırdığı gibi çocukların iki ve üç boyutlu olarak düşünmesini, farklı şekillerde algılama duyusunu da geliştirmektedir.
- Robotik çalışmalar için düzenlenmiş yönergelerde verilen ip uçlarından yola çıkarak, kıyaslamalar yaparak, zihinlerinde canlandırma, hayal 
etme, akıl yürütme, risk alma gibi faktörler ile çocuklara farklı şekilde analitik düşünme becerisi kazandırmaktadır. 
- Robotik Eğitim Akademisinde çocuklar problem çözme, eleştirel ve sorgulayıcı düşünme, iletişim becerileri, grupla takım olarak çalışma,  kendi 
ürününü tasarlama ve üretme gibi 21. yüzyıl becerileri ile desteklenen Robotik uygulama eğitimlerini alırlar.
- Robot tasarımı ve montajı ile ilgilenen çocuklar, el becerilerini artırırken, soyut düşünceyi somutlaştırır, yaratıcılığını geliştirir, kendini keşfetme 
imkânı bulur. Burada sunulan atölye çalışmalarıyla, herkes tarafından zor gibi gözüken mühendislik alanındaki uygulamaların aslında eğlenceli 
ve bilimsel olarak düşünmenin sonucunda kolayca yapılabildiğini öğrenirler.
- Robotik eğitimine katılan çocuklar farklı bakış açısı kazanırken, ilgi ve yeteneklerini de keşfetme imkânı buluyor.

Katılım Koşulları
Çocuklara Yönelik Robotik Eğitimimize elektronik, tasarım ve kodlamaya ilgisi olan tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.

Robotik Eğitiminin Faydaları Nelerdir?
- Çocuklara yönelik hazırlanmış Robot tasarım kitleri, basit olduğu kadar çocuğun zekâsını ve 
becerisini zorlayıcı bir özelliği olduğu için önemli ve etkili bir eğitim aracıdır. Mühendislik 
çalışmalarının temeli olarak da adlandırabileceğimiz bu çalışmalar, çocukların bilişsel ve 
duygusal olarak tüm gelişimine de önemli katkılar sağlamaktadır.

Tarih: 17 - 18 Kasım, 24 - 25 Kasım 2018 (Dört gün)
Saat: 11.00 – 16.00  (Yirmi saat)

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

Eğitim Akışı
1. Arduino nedir? Neler yapabiliriz?
2. Elektroniğin temelleri
3. Programlama nedir? mBlock ya da Scratch ile programlama.
4. Otto robot nedir? Nasıl yapabiliriz?

5. Bilgisayar destekli modelleme 
6. 3B yazıcı ile robot parçası bastırma
7. Montaj öncesi kullanılacak parçaların detaylı tanıtımı ve ayrı 
ayrı kullanımı (mBlock ve Arduino ile)
8. Robotun montajı ve programlamanın yapılması.



İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü
     ve İş Kazalarının Önlenmesi Konulu 
  Panelimizi Gerçekleştirdik!

O D A ’ D A N  H A B E R L E R
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube yürütücülüğünde T.C Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  
İstanbul Tuzla Organize Sanayi, Dudullu 
Organize Sanayi Bölgesi yönetimlerinin 
katılımıyla 8 Ekim 2018 tarihinde 
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde 9 
Ekim 2018 tarihinde ise Tuzla Organize 
Sanayi Bölgesi’nde İş Ekipmanlarının 
Periyodik Kontrolü ve İş Kazalarının 
Önlemesi paneli gerçekleştirildi. 
Panelde; periyodik kontrollerde yeni 
dönem ve mevzuat, iş hijyeni ölçümleri 
ve mevzuat, kaldırma iletme makinaları, 
basınçlı kap, kazanlar, yangın, tesisatları
ve pompalar, havalandırma tesisatları, endüstriyel raflar, tahribatsız muayeneler, asansörler konuları hakkında sunumlar yapıldı. T.C Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde panele katılan Teknik Uzmanlar Ali Kaan Çoktu, Yusuf Ziya Bolat ve Zekiye Karakaya gelen 
soruları cevaplandırarak periyodik kontrollere dair uygulama ve mevzuat açısından aydınlatıcı bilgiler verdiler. Bunların dışında yapılan 
sunumlarda panelistler MMO'nun kamusal denetim anlayışı ve uzun yıllara dayanan saha tecrübeleri ışığında soruları cevaplandırdı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası 
yürütücülüğünde düzenlenen IX. Asansör Sempozyumu ve Sergisi 
‘’Tasarım ve Teknoloji’’ temasıyla 18 Ekim’de başlayıp 20 Ekim’de sona 
erdi. Sempozyumda asansörle ilgili teknolojik gelişmeler irdelenerek, 
yasak düzenlemelerin ve standartlar hakkında katılımcılara detaylı 
bilgiler verildi. Ülkemizde 800 bini aşan asansörlere ilişkin ilgili 
sektörde üretim ve üretim sonrası süreçlerde yaşanan sorunlar ve 
bunların çözüm önerileri masaya yatırıldı. MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener, Odamızın, iletim teknolojileri kapsamındaki 
asansörlere ilişkin iyileştirici ve geliştirici çalışmalar yapmayı önemli 
görevlerinden biri olarak gördüğünü ifade ederken, “Asansörlerin 
tasarımı, imalatı, montajı, bakım ve periyodik kontrolünü kapsayan süreç, bilimsel-teknik gerekliliklerce belirlenmiş mühendislik hizmetlerine 
ait bir alandır. Bu hizmetlerin özel eğitim almış, yeterliliği Odalarca belgelendirilmiş mühendislerce yürütülmesi oldukça önemlidir” dedi. 

Açılışta son konuşmayı yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, bilim ve teknolojiye hâkim ülkelerin dünyaya da egemen olduğu 
bir dönemden geçildiğini belirterek, tasarım ve teknoloji alanında gelişmek doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarına ve yerli üretime daha fazla 
önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Mevcut ekonomik krize de değinen Koramaz, “Krizden çıkış, emperyalist güçlerin, uluslararası 
tekellerin, çok uluslu şirketlerin isteklerine boyun eğmekle değil, halkın genel çıkarını gözeten, emekten yana kamucu bir anlayışı hayata 
geçirmekle mümkündür” dedi. Krizi çıkaranların, krizin faturasını emekçilere ödetmeye çalıştığına dikkat çeken Koramaz, “Bizler tabii ki buna 
karşı duracağız. KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin krize karşı başlattığı kampanyaya tüm toplumsal kesimlerden destek talep ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

IX. Asansör Sempozyumu ve Sergisi’ne Katıldık



Yerel-Ulusal Basın ve Sektör
     Dergilerinin Temsilcileri İle Buluştuk

B İ R İ M L E R D E N  H A B E R L E R

bünyesinde, üyelerin ve meslektaşların gelişimi için öne çıkarılan yeniliklere dair küçük bir sunum yaptı. Dijitalleşme, eğitim ve kamusal 
denetim alanlarında yapılan yeniliklerden bahseden Akçakaya, “Amacımız, Makina Mühendisleri Odasının her koşulda meslektaş haklarını 
gözetmesini sağlamak, mühendislik mesleğine ilişkin ilerici faaliyetler yürütmek ve bunu yaparken ülkemizin ve halkımızın yararına meslek 
alanlarımızla ilgili çalışmalar gerçekleştirmektir’’ dedi.

‘’Kamu Çıkarlarını Gözetiyoruz’’
C. Ahmet Akçakaya’nın konuşmasının ardından söz alan MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Haydar Karaçam, MMO’nun 
yaptığı tüm çalışmaların kamu yararına olduğunu ifade ederek, ‘’Odamız, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından 
ayrılmayacağını ilke edinerek çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisindedir. Hedefimiz kamu yararına çalışmak ve kamu çıkarlarını 
gözetmektir. Bu bağlamda kurum ve kuruluşlarla yaptığımız işbirliği çalışmaları, mesleğimize ve kamusal çıkarlara hizmet etmektedir’’ dedi.

“Mesleğimiz Hak Ettiği Yerlere Gelecek”
Etkinliğin kapanış konuşmasını ise MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç gerçekleştirdi. Battal Kılıç, etkinliğe katılan basın 
mensuplarını selamlayarak, MMO’nun önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi düşündüğü hedeflerden bahsetti. Bilimi ve tekniği halk ile halkın 
yararına sunan bir meslek odası olduklarını dile getiren Battal Kılıç, ‘’Bizler, bilimi ve tekniği halk ile buluşturan; yurttaşlarımızı bilgilendirmenin 
yanında yetkilileri de gerekli konularda önlem anlamaya çağıran bir meslek disipliniyiz. Biraz önce de söylediğimiz gibi amacımız mühendislik 
mesleğinin hak ettiği yerlere gelmesi ve ülkemizde yaşanan kaza ve ölüm oranlarının en aza indirilmesidir. Bizler mühendislik gerektiren alanlarda, 
aslında önlenebilir olan ölümlü vakaların azaltılması ve bitirilmesi için kamusal denetime daha fazla ağırlık vermeliyiz. Bu noktada bilgilendirme için 
yetkili kurumlar, basın-yayın organları ve bizlere önemli görevler düşüyor. Bu nedenle yayınladığımız tüm bildiriler ve açıklamalar mesleğimiz ve 
memleketimiz için büyük önem taşıyor” dedi. Etkinlik, konuşmaların ardından kokteyl ile devam ederek sona erdi.

‘’Basın İle İlişkilerimiz Güçlenecek’’
Karaçam, Oda’nın yaptığı tüm açıklamaların, rapor ve bildirilerin kamuoyu ve 
ilgililere duyurulmasının büyük önem taşıdığını belirterek sözlerine şöyle devam 
etti: ‘’Bildiğiniz üzere, ülkemizde gerek eğitim açığı gerekse kamusal denetim 
eksikliği nedeniyle yaşanan kazaların ve bu kazalara bağlı ölümlerin sayısı her geçen 
gün artmaktadır. Yaşanan kazaları raporlaştırmak ve kamuoyu ile paylaşmak ise 
birincil görevlerimizden biridir. Bu aşamada bizler sadece eleştiren değil, çözüm 
üreten ve alternatif sunan bir tarafta durmaktayız. Daha önce sizlerle paylaştığımız 
bildirilerimiz bunun en net göstergesidir. Bunun yanı sıra sanayi ve enerji 
alanlarında yayınladığımız raporlar, kitaplar ve dergiler de aynı amaca hizmet 
etmektedir. Yayınladığımız raporlar ve bildiriler TV kanalları, gazeteler, haber ajansları 
ve sektör dergileri tarafından ilgi görmekte ve takip edilmektedir. Kamu yararı 
gözeten bu işbirliğimizin daha da güçlenmesi sizlerin desteğiyle gerçekleşecektir.’’

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi, yerel ve ulusal basın ile 
yakın ilişkiler kurmak, kurumsal 
faaliyetlerini anlatmak ve gelecek dönem 
hedeflerini paylaşmak için 18 Ekim 2018 
tarihinde bir basın kokteyli düzenledi.

Yerel ve ulusal basın ile sektör dergilerinin 
katılımıyla gerçekleşen etkinliğin açılış 
konuşmasını MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Elif Soyvural yaptı. 
Gerçekleştirilen etkinliğin amaçlarından 
bahseden Soyvural’ın ardından söz alan 
MMO İstanbul Şube Sayman Üyesi C. Ahmet 
Akçakaya, 32. ve 33. Dönem’de Şube 
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Meslekte 5, 10, 15 ve 20. Onur Yılı
   Etkinliklerimiz Tamamlandı!

O D A ’ D A N  H A B E R L E R
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Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ne bağlı ilçe temsilciliklerinin meslektaşları için düzenlediği Meslekte 5, 10, 15 ve 20. Onur Yılı 
Etkinlikleri yoğun ilgi ve katılım ile tamamlandı.

Kartal, Beylikdüzü, Bakırköy, Ümraniye, Kadıköy ve Şişli ilçe temsilciliklerinin mesleğinde 5, 10, 15 ve 20. yılını dolduran üyeler için organize 
ettiği etkinlikler 21 Eylül’de başlayıp, 26 Ekim’de sona erdi. Çok sayıda meslektaşın aileleriyle birlikte katıldığı etkinliklerin ilki 21 Eylül’de 
Kartal Temsilcilik tarafından Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde, İkincisi 1 Ekim’de Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde,  üçüncüsü 5 Ekim’de 
Kadıköy Temsilcilik tarafından Kozyatağı Kültür Merkezi’nde, dördüncüsü Şişli Temsilcilik tarafından 12 Ekim’de Perpa’da, beşincisi 18 Ekim’de 
Ümraniye Temsilcilik tarafından Dudullu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Binası’nda altıncısı ise Beylikdüzü Temsilcilik tarafından 26 
Ekim’de Erol Günaydın Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanları tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından 
söz alan MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç ve MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu Odaya ve mesleğine emek veren tüm 
üyelere teşekkür konuşmaları gerçekleştirdiler. MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Battal Kılıç, üyeleri selamlayarak başladığı etkinlik konuşmalarında, Oda’nın 
önümüzdeki dönem çalışmaları hakkında bilgiler vererek; ‘’Bizler Oda’da birlikte 
üretmek ve birlikte yürütmek ilkesiyle hareket ediyoruz. Üyelerimizle ve 
meslektaşlarımızla bu tarz onurlandırıcı etkinliklerde bir araya gelmek bizler için çok 
değerli. Mesleğimizin gelişimi için attığımız her adımda sizleri yanımızda görmek 
istiyoruz. Bu anlamlı günde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz’’ 
ifadelerini kullandı.

Etkinliklerde Battal Kılıç’ın ardından söz alan MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu ise, mesleğinde 5, 10, 15 ve 20. yılını doldurmuş üyeleri 
kutlayarak etkinliğe katılan meslektaşlarını mühendislik mesleğinin gelişimi için 
başlatmış oldukları eğitim seferberliğine davet etti. Tataroğlu, eğimin itibarsızlaştırıldığı 
böylesine bir dönemde mesleğinde uzmanlaşmak isteyen üyeler için Oda’nın çok 
önemli bir yerde durduğunun altını çizerek, ‘’Amacımız Odamızı, üyelerimizle birlikte 
ülkemizin ve mesleğimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek. Ancak bu şekilde
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Meslekte 5, 10, 15 ve 20. Onur Yılı Etkinliklerimiz Tamamlandı!

geleceğe iyi bir meslek odası bırakabiliriz’’ ifadelerini kullandı. Tataroğlu ayrıca Oda’nın 32. ve 33. Dönem’de neler yaptığını ve gelecek dönem 
projelerini sunumla katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından meslekte 5, 10, 15 ve 20. yılını doldurmuş olan üyelere, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Üyeleri tarafından belgeleri takdim edildi. 

Onur Yılı Etkinlerimize Katılan Üyelerimizden Yorumlar

Yeşim ÇOBAN

Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Isı Proses Bölümü 
mezunuyum. 42 yaşındayım, evliyim ve iki çocuk annesiyim. 
Mezun olduktan sonra özel sektörde mekanik tesisat alanında 
çalışmaya başladım. Proje mühendisi olarak çalışmaya başladığım 
sektörde uzun yıllar tasarım yöneticiliği yaptım. Son 3 yıldır da 
ortağı olduğum Mepline Mühendislik firmasında yurt içi ve yurt 
dışı tasarım hizmetleri vermekteyim.

20 yıldır hiç ara vermeden çok sevdiğim mesleğimi layıkıyla 
yapmaya çalıştım. Odamızın düzenlemiş olduğu Onur Yılı 
Etkinliğinin beni gururlandırdığını ve duygulandırdığını söylemek 
isterim. Beni meslek odam tarafından hatırlanmak hem oldukça 
heyecanlandırdı hem de mutlu etti. Odamıza, bizler için 
gerçekleştirdiği bu etkinlikten ve desteklerinden dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Osman KAYA

1987 İstanbul doğumlu aslen Erzincanlı bir ailenin ferdiyim. Uludağ 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 2008 yılında 

mezun oldum. Halen de Marmara Üniversitesi Makina Mühendisliği 
(Türkçe) bölümünde Tezli Yüksek Lisans eğitimime devam 

etmekteyim. Çok kısa bir süre özel sektörde roll form tezgahları imal 
eden bir firmada üretim mühendisi olarak görev yaptım ve 2010 

yılında Sancaktepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde 
Gayri Sıhhi Müesseseler Sorumlusu olarak mühendis kadrosunda 

görevime başladım. 

Onur yılı etkinliği benim için; çocukluğumdan beri hedefim olan ve 
seve seve, azimle çalışıp okuduğum; fakat günümüzde gereken 

kıymet ve önemin verilmediği mühendislik mesleğini ve bu 
mesleği icra eden meslektaşlarımızı onore eden bir yanı var. 
Odamıza, mühendisliğin gün geçtikçe sıradanlaştırıldığı şu 

günlerde, biz üyelerine tüm bu olumsuzlukları bir nebze de olsa yok
etmek adına düzenlediği bu etkinliği için teşekkür ediyorum. Son olarak, Odamızın mühendislik mesleğini hak ettiği yere getirmek için 

sarf ettiği çabaları yakından izlediğimi ve takdir ettiğimi belirtmek istiyor ve herkese meslek yaşamında başarılar diliyorum. 
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Meslekte 5, 10, 15 ve 20. Onur Yılı Etkinliklerimiz Tamamlandı!

Canan HARMANCI

Öncelikle Makina Mühendisleri Odası'na çok teşekkür ederim. 
İtiraf etmem gerekirse odanın etkinliklerine çok katılım 
sağlayamıyorum, ancak insanın yaptığı iş için bir şekilde takdir 
edilmesi çok güzel bir duygu, bu nedenle etkinliğe katılmak 
istedim. Mesleğini severek yapan azınlık gruptanım. Aslında, ben 
de üniversite sınavı öncesi bölüm seçerken pek çok tıp tercihim 
arasında tek mühendislik tercihi yapmıştım. Tercihlerimi sadece 
taban puanı yüksekten düşüğe göre sıralamıştım ve belki de biraz 
şansla, sınavda normalde gösterdiğim performanstan daha düşük 
bir performans göstererek tek mühendislik tercihim İTÜ Uçak 
Mühendisliği'ni kazandım. Bugün şöyle bir durup 
düşündüğümde iyi ki bu tek mühendislik tercihini yapmış ve iyi ki 
mühendislik okumuşum diyorum. Gerek eğitimim sırasında 
gerekse çalışma hayatımda gerçekten de mühendis kafasına sahip 
olduğumu ve çok doğru bir meslek seçmiş olduğumu gördüm. 

Elbette mesleğim ile ilgili sıkıntı çektiğim ve zorlandığım durumlar da var. Bunlardan en önemlisi ülkemizde pek çok alanda olduğu 
gibi havacılığın da erkek egemen bir sektör olması. Maalesef insanlar bir kadın uçak mühendisine öncelikle iyi anlamda şaşırıyorlar 
daha sonra ise sizi tanıyana kadar sizin bir kadın olarak bu işi beceremeyeceğinize dair bir önyargı ile hareket ediyorlar. Zamanla bu 
önyargıları yıkmayı başarıyorsunuz ancak bunun için çok çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Özellikle psikolojik olarak yıprandığınız 
zamanlar olabiliyor. Bir kadın olarak hem kendi alanımda hem de diğer erkek mesleği görülen işlerde kadınların sayısının daha da 
artmasını ve insanların kadınlara yönelik bu önyargılarının tamamen yok olmasını umuyorum.

Kadir ŞUATAMAN

Sektörde, okulum uzadığından beri çalışıyorum. Ayrıca 
üniversiteden beri ürün geliştirme ve ürün tasarımı üzerine 

yaptığım projelerle kendimi geliştiriyorum. Bu süreçte birkaç 
girişimim başarısızlıkla sonuçlandı ve ben de bağımsız olarak 

çalışmaya başladım. Fakat sorunlar beni hiçbir zaman yıldırmadı. 
Mesleğime duyduğum sevgimden olsa Oda’dan gelen telefona 

kadar meslekte 5 yıl geçirdiğimin farkına varmamışım. Hem yılların 
bu kadar çabuk geçtiğine şaşırdım hem de 5 yılın bana ne kattığı 
üzerine düşündüm. Öncelikle, mesleğimin farklılığını her alanda 

hissediyorum. İnsanlarla konuştuğum zamanlarda bile "Mühendis 
misin?" sorusunu o kadar çok duydum ki mesleğimin üzerime 

işlendiğini anladım. Böyle olmasını seviyorum ve mühendis 
olmakla samimi olarak övünüyorum. Geçtiğimiz günlerde 

okuduğum bir yazıda da söylendiği gibi: "Avukatın geliri dava ve suç 
artışıyla, doktorun geliri hastalık ve felaket artışıyla artar. Ancak 

mühendisin geliri insanların ve ulusun refahının artmasıyla artar.” 
Bu nedenle mühendis olmaktan gurur duyarım. Doktor elindeki stetoskopla, avukat elindeki dosyalarla, öğretmen elindeki tebeşirle 

bilinir. Fakat mühendisin elinde bir şey yoktur, her şey kafasındadır. İşte bu yüzdendir ki mühendisin sermayesi fikirleridir. Mesleğimizin 
değerini bilirsek katma değer yaratan insanlar oluruz.
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Mühendislik Nedir?
      Mühendis Ne Demektir?

G Ü N C E L

Alpay Lök
Makina Yüksek Mühendisi
Motorlu Araçlar Komisyonu 
Başkanı

Almanca Ingenieur kelimesinin içindeki Genie: yetenek, deha, yaratıcı anlamına gelmekte ve Latince kökenini doğrulamaktadır. 

Ingenium anlamı Hendese’den daha geniştir yaratıcılık, buluşçuluk ve yetenek içerir. Hendese ölçmek ve hesaplamakla sınırlıyken Ingenium 
yaratıcılık ve buluşçuluktur.

Yukardaki bilgiler ışığında mühendis; insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi 
gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makinaları gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir 
eğitim görmüş keskin akıllı ve buluşçu kişidir.

Mühendis kelimesi Arapça’daki geometri ya da genel olarak bilim anlamına gelen 
"hendese" kelimesinden gelmektedir. 

Mühendisin batı dillerindeki karşılığı aşağıdaki gibidir: 

İngilizce:  Engineer  
Fransızca:  Ingénieur
Almanca:  Ingenieur
İtalyanca: Ingegnere

İngilizce Engineer makina, motor ve binaları tasarlayan, üreten ve bakımını yapan kişidir. 

Batı dillerinde Mühendis kelimesinin kökeni Latince Ingenium kelimesidir ve keskin 
akıllı, buluşçu ve dâhi anlamına gelmektedir.  

Kamunun mühendise uzmanlık alanında imza yetkisi vermesi, mühendisin de attığı imzanın bilincinde olarak mesleğinin etik kurallarına 
uyması gereklidir. 

Son olarak; mühendis problem çözen, ülkesinin problemleri için de kafa yoran ve bulduğu çözümleri gerçekleştirmek için 
çaba gösteren kişidir. 

Alpay LÖK



İnsan Beyni Uyuşturuluyor
Dışardaki kuantum dünyayı bizlere madde olarak algılatan, yaşadığımız illüzyonu gerçek olarak gösteren insan beyninin derinliklerine 
neden daha çok girmiyor ve onu daha çok tanıtmıyoruz?  Şu bir gerçek ki insan; beynindeki nörofizyolojik ve nöro kimyasal yapılarının 
ve üst beynindeki yani neokorteksindeki programının etkisinde yaşayan bir varlıktır. Ta ki farkındalık ile aynen kuantumda da anlatıldığı 
gibi bizler de, hayatımızın ve beynimizdeki düşüncelerimizin bir gözlemcisi oluncaya kadar. Öğrenmeyi öğrendiğimiz, düşünmeyi 
düşünerek, kafalarımızdaki yaşam haritalarımızın, kendi programlarımızın farkına varıncaya kadar. Vardığımız anda bu programları 
değiştirme imkanına da sahip oluyoruz.  Fakat bu farkındalıktan uzaklaştırılmak için, global olarak teknolojinin, siyasetlerin ve 
ekonomilerin etkisi ile insan beyni uyuşturuluyor ve programlanıyor.

Hologram Beynimizi Neden Kullanmıyoruz?
Geldiğimiz noktaya baktığımızda, beyni inceleyen bilim insanları, insan beynini modelleyerek yapay zekayı, yapay sinir ağlarını, 
makina öğrenmesini, derin öğrenmeyi vb. birçok teknolojiyi üretti. Demek ki insan beyni modellenebiliyor. Peki insan beynini 
modelleyerek, makinaları öğrenmeyi öğreten ve makina zekasını yaratan ve teknolojik araçlarla bunu dünyaya yayan bilim insanları 
neden bu öğrenmeyi öğrenme (metacognition) kavramını daha çok gençlere, öğrencilere anlatarak biyolojik zekanın gelişimine, 
daha çok katkı sağlamıyorlar? Daha çok zihinsel ve fizyolojik metotlarla bu biyolojik zekamızı, bu hologram beynimizi daha çok 
kullanamıyoruz?

İnsan 2.0’a Doğru İlerliyorken İnsan 1.0
         Nerede? Hayallerimiz Nerede? 

B İ L İ M  V E  G E L E C E K
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Dr. Müh. Gülay SAVAŞ*
Dr. Makina Mühendisi

Dr. Müh. Gülay SAVAŞ

Bilgisayarlara öğrenmeyi 
öğreterek yapay zekayı 
oluşturan insanlık, artık 
makina zekasına sahip 
cyborg'lar dünyasına yani 
insan 2.0'a doğru ilerliyorken 
kendi biyolojik zekasını 
koruyabilecek, geliştirebilecek 
mi? Ayrışmamızı, insani 
değerlerimizi koruyabilecek 
miyiz yoksa insanlık varlığını 
korumak için robotlaşmalı mı?

Yönetemezsek Yönetiliriz! Peki Ne 
Yapacağız?
Bir tarafta kuantum dünyası konuşulup 
tartışılırken diğer tarafta da madde dünyasını 
konuşan insanlık neden tam bunun merkezinde 
duran, kendi beynini daha fazla konuşmuyor, 
kullanmıyor, keşfetmiyor? Bilgisayarlara 
öğrettiğimiz zeka, bizlerin entellektüel zekasını 
geçebilir. Çünkü teknoloji duygu ve 
önyargılardan bağımsız olarak öğreniyor. Ama 
henüz bizim duygusal zekamızı geçebilmiş 
değil. Çünkü hala sadece biz duygulara ve hayal 
gücüne sahibiz.  
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BİLİM VE GELECEK
İnsan 2.0’a Doğru İlerliyorken İnsan 1.0 Nerede? Hayallerimiz Nerede? 

• Mühendisliğini iyi yapsa da, uygulasa da 
sürecini, insanını ve teknolojisini entegre 
hale getiremeyen ve yönetemeyen,

• Yani yönetmeyi bilmeyen şirketlerimiz 
ve yöneticilerimizin sayısı %97 olarak 
karşımıza çıkıyor.

Çünkü Türkiye’de 3.nesile geçebilen şirket 
sayısı sadece %3. Bunun da sebebi 
değişim yönetimini bilmememiz, insan 
kaynağını yönetmeyi bilmememiz, kaynak 
yönetimini yapamamamız, entegre 
düşünemememiz vb. sebeplerdir. Başarılı 
şirketleri dünyada şu şekilde tanımlıyorlar: 
“Türk gibi başla, Alman gibi devam et, 
İngiliz gibi yönet.” O sebeple ben aradaki 
bu eksikliği kapatmayı, iletişim, yönetim, 
sunum, proje yönetimi vb. aracı isimlerin 
arkasında insanı, insan beynini bütünsel 
kullanabilmenin gücünü (adı bireysel 
gelişim konuları gibi gözükse de) yani 
zihin bilimini o bütünsel (holistic) bakışı 
anlatmayı kendime misyon edindim. 
Hayal etmeyi, hayal etme becerisini 
bıraktığımız sürece farklı – yeni bir şey 
üretemeyeceğiz ve aklını, sağ beynini, 
yaratıcı zekasını kullanarak teknolojiye - 
mühendisliğe sürekli yeni ürün/hizmetler 
katan ülkelerin hatta bir sure sonra İnsan 
2.0 diyeceğimiz robotların birer oyuncağı 
haline geleceğiz.

Einstein ne demiş:  “Her şey hayal etmekle 
başlar.”

*Dr. Müh. Gülay SAVAŞ
Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi
Master ve Doktora: İTÜ - Sistem Analistliği Yazılım Bölümü 
Doktora Tezi: Yapay Sinir Ağları ile El Yazısı Karakterlerinin 
Tanınması

bunu üreten insanı, insan psikolojisini, 
insan beynini, tasarım – hayal – yaratıcılık 
ve inovasyondan sorumlu olan özellikle 
sağ beyni yani duygusal beynimizi nasıl 
kullanmamız gerektiğini kimse anlatmıyor.

30 senedir sektörde ve üniversitelerde 
olan biri olarak üniversitelerimizde hiçbir 
mühendislik fakültesinde-bölümünde 
organizasyonel psikoloji, insan psikolojisi, 
dil-anlatım ve felsefe gibi dersler 
işlenmiyor. Halbuki batıdaki üniversitelere 
baktığımızda mühendislik 
üniversitelerinde örnek Münich Teknik 
Üniversitesinde Tıp Fakültesi olduğunu, 
Fizik ve Makina Mühendislerine felsefe 
okuttuklarını, Kanada ve Fransa’daki 
üniversitelerdeki öğrencilerin 
“Dil-Anlatım” dersini vermeden mezun 
olamadıklarını görüyorsunuz.

Biz de bunların hiç biri yok. 
Bunların sonucu olarak;
• Bilse de bilgisini anlatamayan, karşı 
tarafa sunamayan,

• Teknolojiyi çok iyi bilse de, üretemeyen, 
yaratıcı - inovatif olamayan,

Peki İşsizlik?
Tam tersine biyolojik zekayı, insanın 
duygu ve ruhunun derinliklerinden gelen 
zekayı yok ederek, yapay zeka 
teknolojilerini arttırarak, işsizliğin 
dünyada ciddi boyutlara geldiği ve 
geleceği zamanlara doğru ilerliyoruz. Çok 
yakın bir gelecekte Amerika’da işlerin 
%47’sinin robotlar tarafından yapılacağı 
söyleniyor. İnsanların bu işsizlik sorununa 
çözüm olarak Elon Musk’dan gelen yanıt 
ise, çok daha ilginç: “İnsanların artık 
ekonomiye değer katması için 
robotlaşması yani biyolojik zeka ile 
makina zekasının birleşmesi gerekiyor.” 

Cyborg Sürüsü
Eğer teknolojiyi üretmiyorsak, eğer bilime, 
eğitime, insana yatırım yapmıyorsak ve 
sadece batının ürettiği teknolojileri 
kullanarak ve siyasi koşullandırmaların 
etkisinde bozulan psikolojilerimiz ve 
manipüle edilen zihinlerimiz ile yok 
olmaya doğru gitmiyor muyuz? Şunu 
bilelim ki, insan sosyolojik, psikolojik ve 
biyolojik bir varlıktır. Tüm bu bileşenlerin 
etkisinde, eğer beynimize, aklımıza, 
ruhumuza ve duygularımıza sahip çıkmaz, 
kendimizi bilmez ve farkındalık 
konumuna gelmez isek geleceğin Cyborg 
sürüsü içinde kaybolacağız.

Sağ Beynimizi Nasıl Kullanacağız?
Şimdiye kadar eğitim aldığım ve verdiğim 
tüm üniversitelerde, kurum ve 
kuruluşlarda herkes teknolojiyi, 
mühendisliği vs. yani insanın analitik 
zekasını besleyecek konuları anlatıyor da



IV. İSİG İstanbul Yerel Sempozyumu
     30 Kasım - 1 Aralık Tarihlerinde
Gerçekleştirilecek

O D A ’ D A N  H A B E R L E R

6 Ayda 907 İşçi Hayatını Kaybetti
Özgür Hır, dünyada her on beş saniyede bir işçinin iş cinayeti ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek; 
‘’Türkiye’de 2018’nin ilk altı ayında iş cinayetlerinde 907 işçi hayatını kaybetti. Ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; 
ölümlü iş kazalarında ise Avrupa‘da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı için ne yazık ki her yıl iş 
kazaları ve meslek hastalarından dolayı birçok ülke nüfusuna denk sayıda insan hayatını kaybetmektedir” dedi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi tarafından iki yılda bir 
düzenlenen İSİG (İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği) Yerel Sempozyumu'nun 
dördüncüsü 30 Kasım – 1 Aralık tarihleri 
arasında MMO İstanbul Şube’de 
gerçekleştirilecek.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nden Kongre ve Sempozyum 
Sorumlusu Özgür Hır, bu sene dördüncüsünü 
düzenlenecek olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Sempozyumunda; işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanında yaşananların, çalışma şartlarının, işçi 
direnişlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra 
teknik ve hukuki süreçlerde karşılaşılan 
sorunlara sorunlara çözüm önerilerinin 
oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

Çözüm Önerilerini Arayacağız
Çalışmanın toplumsal bir sorumluluk 
olduğunu dile getiren Özgür Hır, ‘’Kamu 
kurumu niteliğinde bir meslek odası 
olmanın sorumluluk ve bilinciyle, 
ülkemizde kanayan bir yara olan işçi 
sağlığı ve iş güvenliği konusunda 
geliştirici ve iyileştirici çalışmalarda 
bulunmayı toplumsal bir sorumluluk 
olarak görmekteyiz. Mega Proje olarak 
adlandırılan ve çalışma şartları kölelik 
sistemine dönen şantiyeleri, 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
eksikliklerini ve ertelemeleri,  İSİG 
alanında saha uygulamalarının 
sorunlarını ve tüm çalışma yaşamını 
sempozyumda boyunca 
değerlendireceğiz’’ dedi.
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Çözüm önerilerinin derinlemesine konuşulacağı sempozyum 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nde gerçekleştirilecek. Sempozyuma; mühendis, mimar ve şehir plancılarının, öğrenci arkadaşlarımızın, işçilerin, iş güvenliği 
uzmanlarının, iş yeri hekimlerinin, iş yeri hemşirelerinin ve tüm İSİG emekçilerinin katılım sağlamasını ve bu alandaki sorunları hep 
beraber tespit ederek çözüm önerileri oluşturmak üzere bir arada olmaya çağırıyoruz.   

Detaylı bilgi için www.isigsempozyumu.org adresini ziyaret etmeyi unutmayın.

Çağrı!



25 KASIM
kadına
yönel�k

ş�ddete
karşı

ULUSLARARASI
MÜCADELE

GÜNÜ
‘’Kız çocuklarını eğitimden,
kadınları kamusal ve çalışma
hayatından uzaklaştıran, kadınlara 
yönelik saldırıları mırıldanabilirsiniz
diye olumlayanlara karşı özgürlüklerimiz ve laiklik için en yüksek sesimizle
haykıracak, kadın hak ve özgürlükleri mücadelesini sürdüreceğiz.’’

MMO İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu
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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

2015 Aralık ayında 190’dan fazla ülkenin üzerinde mutabık kaldığı ve Ekim 2016’da devreye giren Paris Anlaşması’nı ülkemiz de kabul 
edip imzalamış ancak TBMM’de onaylanmamıştır. Ülkemizin refahı ve arz güvenliğinin sağlanması amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın 2015-2019 dönemi için hazırladığı Stratejik Plan’ında on altı amaç sıralanmakta, güçlü ve güvenilir alt yapı, optimum 
kaynak çeşitliliği, AR-GE yaklaşımı, bölgesel enerji piyasalarına entegre, güçlü Türkiye, gücü yüksek bakanlık vb. hedeflerle tablodaki 
gibi erişilmesi öngörülen kapasiteler belirlenmiştir.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre TEİAŞ yıllık 
bölgelere göre sisteme bağlantı yapılabilecek kapasiteyi 
yatırımcılara duyurmasının ardından ETKB da bu yöndeki 
politikaları hayata geçirmektedir. Son yıllarda rüzgâra ve güneşe 
dayalı santrallerin kurulmaya başlaması ile GES’ler de dahil 
olmak üzere jeotermal ve rüzgârdan üretilen yenilenebilir 
enerjinin 2017 yılı itibari ile kaynaklara göre dağılımı %9’dur 
(Yenilenebilir üretim 6.563G Wh ve toplam üretim 295.511 
GWh’dir). Termik santrallerdeki üretim 210.498 GWh olup 
%71,2 ile birinci sırada bulunmaktadır. 2017 yılında 2820 MW 
kapasiteli 1000 MW’lık rüzgâr santrali YEKA ihalesi 2023’te 
devreye girecektir.  GES’te ise: 2018 yılı hariç YEKA kapsamında 
her yıl 500 MW ilave santralin devreye konacağı ve 2023’e kadar 
1000 MW’lık santralın 2023 yılı sonunda tamamlanacağı 
öngörülmektedir.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Enerji Komisyonu Üyesi Hatice Nüket 
Akıncı, yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan güneş 
enerjisinin 10 kW çatı uygulamaları ile yaratabileceği değişimler üzerine yazdı.

Türkiye AB’ye aday ülke olması sebebiyle politika ve ilgili mevzuatlarını, ağırlıklı olarak 
AB’nin direktif ve standartlarını dikkate alarak hazırlamaktadır. 2012 yılında AB ülkeleri 
için ‘Enerji Verimliliği Direktifi’ devreye girmiş ve 2020 yılına kadar %20 enerji verimliliği 
hedefi, bir dizi bağlayıcı tedbirle, enerji zincirinin tüm aşamalarını her bir ülke için kendi 
gösterge hedefine göre, sektörler bazında uygulamalarla ve somut/sayısal yükümlülükler 
getirmiştir. Ayrıca bununla yetinmeyip temiz enerji paketi 2016 yılında güncellenmiş ve 
2030 yılına kadar %30’luk enerji verimliliği ve %40 CO2 azalması hedefi belirlenmiştir. 
Bu güncelleme ile enerji verimliliğini birinci önceliğe almak, yenilenebilir enerjide 
küresel liderliğe erişmek ve tüketiciyi korumak ana başlıklarında üç temel amaç 
belirlenmiş ve 2050’de bütün binalarda sıfır emisyon hedeflenmiştir. Hatice Nüket AKINCI

10 kW Çatı Uygulamaları ile 
   Güneşin Çatılarla Buluşması - 1*

Hatice Nüket Akıncı
Makina Mühendisi, Ekonomist, 

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

Birimler (MW) HİDROLİK  RÜZGÂR  JEOTERMAL BİYOKÜTLE GÜNEŞ TOPLAM
2017 Sonu 27273,1  6516,2  1063,7  634,2  3420,7 38.907,9
2019 S.B.  32000  10000  700  700  3.000 46,400
2023 E.P.  34000  20000  1000  1000  5.000 61,000



Elektrik üretim tesislerinin potansiyel 
üretim miktarı, proje ve güvenilir üretim 
kapasitesine, iklim ve işletme koşullarına 
ve geçmiş yılların tecrübesine dayanılarak 
tanımlanırken, yıl boyunca üretilen 
elektrik enerjisi miktarı ise kurulu kapasite 
(kurulu güç x 8760 saat) ile 
tanımlanmıştır. Son bir not olarak, 
enerjide güvenlik, enerjinin eşit dağılımı, 
çevresel sürdürülebilirlik üçlemesinde 
Türkiye’nin 125 ülke arasında 69. sırada 
olduğunu belirtmekte fayda var.

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması 
taahhütlerini yerine getirebilmesi, sera 
gazı emisyonunun bugünkü mevcut artış 
hızını baz aldığımızda, mümkün değildir. 
Paris Konferansı’nda, sera gazlarının %70

oranında elektrik üretim endüstrisinden 
kaynaklandığı kabul edilmiştir. 2030 yılı 
itibari ile sera gazı artışının normal 
gelişmeye göre %20 azaltılması taahhüttü 
vardır. 

Esasen ülkemizin 2030 yılında elektrik 
talebinin %47’sini yenilenebilir enerjiden 
üretmesinin mümkün olacağı 
savunulmaktadır. Bu durum, çatı üstü 
sistemlerin öz tüketim modeli olmasına 
ilişkin sağlıklı bir yapı oluşturulması 
açısından önem arz etmektedir. Halbuki 
Bakanlar Kurulu 2018 yılı için 20,135 
kr/kWh bir teşvikle termik santraller 
vasıtası ile kömür kaynaklarının elektrik 
üretimine tahsis edilmesine karar 
vermiştir. 2018 Temmuz’da 

ABD/Hawaii’de CO2 405,51ppm olarak 
ölçümlenmiş ve CO2 yoğunluğu, güvenli 
sınır olan 350 ppm’yi çoktan aşmıştır.

09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanları Yönetmeliği esaslarına 
göre güneş enerjisi santrallerinin 
kurulması amacıyla 
Şanlıurfa-Viranşehir’de 500 (beş yüz) 
MW’e, Hatay-Erzin’de 200 (iki yüz) MW’e 
ve Niğde-Bor’da 300 (üç yüz) MW’e 
gücünde olacak şekilde, Bağlantı 
Kapasitelerinin ve ilgili Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen 
sahaların kullanım hakkının 30 (otuz) yıl 
süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak 3 
(üç) ayrı yarışma yapılacaktır.
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2017
2018
2019

80343
85200
91772

47660
48067
53181

32683
37133
38591

295.511
304.430
350.700

371.392
371392
437.515

75.881
66.962
86.815

436.331
459.460
512.513

140.820
155.030
161.813

67,73
66,26
68,43

Yıllar Kurulu Güç 
(MW)

Anlık Tepe 
Değeri 
(MW)

Fark
(MW)

Tüketim
(GWh)

Güvenilir 
Üretim

Kapasitesi
(GWh)

Fark
(GWh)

Prj Üretim
Kapasitesi

(GWh)

Fark (GWh) Oran (%)

Kurulu kapasite ise her tipteki 1 MW gücündeki santral için 8.760 MWh’dir.

Türkiye’nin Paris İklim 
Anlaşması 

taahhütlerini yerine 
getirebilmesi, sera 
gazı emisyonunun 

bugünkü mevcut artış 
hızını baz aldığımızda, 

mümkün değildir. 
2030 yılı itibari ile sera 

gazı artışının normal 
gelişmeye göre %20 
azaltılması taahhüttü 

vardır.  



Son beş yıl içinde güneşten elektrik 
üretme maliyeti %70 oranında düşmüştür. 
dünyada 2017 itibarı ile GES’ler 369,4 GW 
ile %30 civarında gelişen ivme 
kazanmıştır. RES’ler ise dünya elektrik 
talebini %4 civarında karşılarken, 2017  
itibariyle 551,54 GW’a ulaşmıştır. 2040 
yıllarında fosil yakıtların payının %50’ye 
düşeceği tahmin edilmektedir.

AVRUPA İKLİM FONU’NUN RAPORU
“Türkiye’nin Elektrik Sektöründe 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Artan 
Payı’’ başlıklı raporunda, TEİAŞ’ın yıllık 
yatırım planındaki elektrik şebekesinin ne 
kadarlık bir yenilenebilir enerji 
kapasitesini kaldırabileceğini ve bu 
entegrasyonun önünde engel olmadığını 
raporlanmıştır. Raporda ayrıca, 2026’ya 
kadar yıllık 430 milyon Euro’luk yatırımla 
sisteme eklenebilecek 60 bin Megawatlık 
rüzgâr ve güneş enerji sistemlerinin, 
Türkiye’nin toplam elektrik tüketiminde 
%31’lik bir paya sahip olabileceği ve diğer  
yenilenebilir enerji kaynaklarının da 

hesaba katılmasıyla bu kapasitenin 2026 
yılı itibariyle toplam ihtiyacın %53’ünü 
karşılayabileceği belirtilmiştir.

KARARNAMELER

30/04/2018 Tarih ve 2018/11837 Sayılı 
Kararname Eki

Ek Madde
1-) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bağlantı anlaşması çağrı mektubu 
almaya hak kazanan 31/12/2020 tarihine 
kadar işletmeye girecek olan YEK 
Destekleme mekanizmasına tabi üretim 
tesislerinden, kurulu gücü bağlantı 
anlaşması sözleşme gücü ile sınırlı olmak 
üzere mesken aboneleri için 10 kW’a kadar 
(10 kW dahil) ticarethane, sanayi, tarımsal 
sulama ve aydınlatma aboneleri için ise 
1000 kW’a kadar (1000 kW dâhil) 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çatı 
ve cephe uygulamalı elektrik üretim 
tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik 
enerjisi için EPDK tarafından ilan edilen  
kendi abone grubuna ait perakende tek 
zamanlı aktif enerji bedeli tesisin işletmeye 
giriş tarihinden itibaren on yıl (10)  süre ile 
uygulanır. Uygulamaya dair gerekli 
düzenlemeler, Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı ile EPDK tarafından yürütülür.

27/03/2018 Tarih sayılı Resmî Gazete 
Mükerrer sayısında, 7103 sayılı Vergi 
Kanunu’nun muafiyetler belirtilmiş: 
.........YEK kaynaklarına dayalı elektrik 
enerjisi üretimi amacıyla sahibi oldukları 
veya kiraladıkları konutların çatı/veya 

cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 
10 kW’a kadar (10 kW’a dahil) olan kat 
maliklerince ana gayrimenkulün ortak 
elektrik enerjisinin ihtiyacının karşılanması 
amacı ile (kurulan dahil) yalnızca bir 
üretim tesisinden üretilen elektrik 
enerjisinin ihtiyaç fazlası son kaynak 
tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden 
muaf esnaf kapsamına alınacaktır......... 
belge düzenleme, defter tutma, 
beyanname verme yükümlülüğü 
olmayacaktır............... gider pusulası sureti 
ile satışı belgelendirecektir.

14/05/2018 Tarih ve 2018/11750 Sayılı 
Kararname Eki

..............esnaf muafiyetinden 
faydalananlara ihtiyaç fazlası elektrik 
bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden 
%0’dır.

*Yazı dizisinin ikinci bölümü, Makina 
Bülten’in Aralık sayısında yayınlanacaktır.
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Geçtiğimiz 9 Ayda 211 Eğitimde
     2427 Üyemizle Bir Araya Geldik

E Ğ İ T İ M  H A B E R L E R İ

uygulamalı eğitimleri Makina Mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirsiniz. 
Önümüzdeki dönemde eğitim merkezlerimizde meslek içi eğitimler, uygulamalı 
eğitimler, seminer, sertifika programları, temel bilirkişilik eğitimleri ve bilgisayar kursları 
ile üyelerimizin taleplerini karşılayacak, mesleki olarak kendilerini geliştirebilecekleri 
yeni eğitimlerle hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Emre Kıral
Makina Mühendisi
MMO İst. Şb. Eğitim Birimi’nden 
Sorumlu Şube Müdür Yardımcısı

Emre KIRAL

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi, meslektaşlarının bilgi 
birikimlerini arttırmak ve 
meslektaşlarının kamusal alanda 
yetkilendirilmesini sağlamak için 
gerçekleştirdiği eğitim programlarına 
hız kesmeden devam ediyor. 2018 yılı 
içerisinde 9 aylık süreçte 211 eğitim 
veren Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi, uygulamalı ve teorik 
eğitim seferberliğini yılın kalan 
kısmında sürdürmeye devam edecek. 

MMO İstanbul Şubesi Eğitim Birimi’nden 
Sorumlu Şube Müdür Yardımcısı Emre Kıral,

meslektaşlarının eğitim programlarını 
Makina Mobil üzerinden kolaylıkla takip 
edebileceğinin altını çizerek şöyle konuştu; 
‘’Meslek içi eğitim, seminer ve temel 
bilirkişilik eğitim programlarımız, 
uygulamalı eğitimlerimiz ve bilgisayar 
kurslarımız ile 211 eğitimde 2427 
üyemizle bir araya geldik. Avrupa Yakası 
Eğitim Merkezi, Anadolu Yakası Eğitim 
Merkezi, Suat Sezai Gürü Uygulamalı 
Eğitim Merkezi, İkitelli Uygulamalı Eğitim 
Merkezi ve Şube binamızda 
gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz yılın 
kalan kısmında da hız kesmeden devam 
edecek. Meslek içi eğitim, seminer ve 

• Odamız alanında uzman ve deneyimli eğitim kadrosuna sahiptir.

• 2 uygulamalı olmak üzere toplamda 5 eğitim merkezi ile her bölgedeki 
meslektaşımıza kolay ulaşabiliyoruz. 

• Vermiş olduğumuz eğitimlerle kamusal alanda yetkilendirmelerde 
bulunuyoruz. 

• Meslek içi eğitimlerimiz ile ilgili sektörlerde yetkilendirmelerde bulunuyoruz. 

• Meslek alanları ile ilgili konularda her kademede sanayinin gereksinimi olan 
teknik personeli belgelendiriyoruz. 

• Eğitimlerimizi sadece teorik olarak değil, uygulamalı olarak da 
gerçekleştiriyoruz.

Neden Meslek Odamızdan 
Eğitim Almalısınız?



Ekim Ayında 50 
Atölyemize 196 Kişi Katıldı!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 
meslektaşlarının bilgi birikimlerini arttırmaya ve 
meslektaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda atölye 

çalışmaları düzenlemeye hız kesmeden devam ediyor. 
Birlikte üretme, karar alma ve yönetme anlayışımızı 
yaygınlaştıracak ve üyelerimizle birlikte faaliyetler 

yürütecek bir çalışma anlayışı ile başladığımız 
atölye çalışmalarımıza ekim ayında toplamda 

196 kişiye ulaştık. 

GELİŞİM VE TANIŞMA
ATÖLYELERİ

Makina120Dk Gelişim ve Tanışma Atölyeleri Nedir?

Hedefimiz Ne?
Meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ve onlarla birlikte faaliyetler yürütecek bir çalışma anlayışı 

oluşturmak adına, üyelerimizin, odamızın bütün faaliyetlerinde aktif rol alması hedefiyle 120dk Gelişim ve 
Tanışma Atölyeleri’ni hayata geçirdik.

Ne Tür Atölyeler Düzenliyoruz?
Emekli, çalışan, kadın, öğrenci, kamu çalışanı gibi farklı alanlara hitap eden, odamıza bağlı temel mühendislik 
alanlarını kapsayan, firma buluşmaları, mühendislik dışı söyleşiler, teknik söyleşiler, insan kaynakları, kişisel 

gelişim, mesleki gelişim ve sosyal etkinlikler gibi kategorileri kapsayan atölye konularını ele alıyoruz ve 
üyelerimiz için ücretsiz düzenleniyoruz.

Atölyelerimiz Nerede Düzenleniyor?
120 Dakika Gelişim ve Tanışma Atölyeleri’ni, şubemize bağlı 6 temsilcilik bölgemizde gerçekleştiriyoruz. Sizden 

gelen talepleri değerlendiriyor ve atölyelerimizin içeriğini her geçen gün yeniliyoruz.

Atölyelere Nasıl Kayıt Yaptırabilirim?
makina120dk.com sitesindeki ‘tüm etkinlikler’ bölümünde, katılmak istediğiniz atölye için ‘’Etkinliğe Git’’ 

bölümünü seçtikten sonra, “Kayıt için tıklayınız” butonunu işaretleyiniz. Atölyeye katılacak kişiye ait bilgileri 
doldurup, gönder butonuna basınız.
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İspanya’daki Meslek Odalarını
     Ziyaret Ettik!

G Ü N C E L

Mehmet Akın
MMO İstanbul Şubesi Şişli 
Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyesi

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Şişli Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Akın, İspanya’da Madrid ve Barcelona 
Meslek Odalarına yaptığı ziyaretlerden izlenimleri ve meslek odalarının işleyiş mekanizmalarını anlattı.

İspanya’da Mühendislik ve Meslek Odaları
Öncelikle İspanya’da mühendislik mesleği ve meslek örgütlenmeleri üzerine bazı tanımlamaları netleştirmek gerekir. Ispanya’da mühendislik 
mesleği ikiye ayrılır: teknik mühendislik ve yüksek mühendislik. Teknik mühendislik 3 yıllık teknik eğitim sonunda elde edilen mesleki 
ünvandır. Ülkemizde tekniker ile mühendis meslekleri arasına eşdeğerdir. Yüksek mühendislik ise 3 yıllık teknik mühendislik eğitimi yanında 
ilave 2 yıllık eğitim almakla mümkündür. Ülkemizde mühendis ve yüksek mühendis mesleklerine eşdeğerdir. Avrupa Birliği eğitim sisteminde 
son yapılan değişikliklerle teknik mühendislik 4 yıllık eğitim süresine ve yüksek mühendislik ise 4+1 veya 4+2 yıllık eğitim süresine 
yükseltilmiştir.

Ayrıca mühendislik alan ayrımı Türkiye’den biraz farklı. Makina, kimya, elektrik, elektronik, tekstil mühendislikleri endüstri mühendisliği adı 
altındadır. Endüstri mühendisleri eğitim sürelerinin son 1-2 senesinde uzmanlaşacakları alanı seçerler. Uzmanlık alanlarına göre makina, 
elektrik, tekstil, vs uzmanlıkları ile endüstri mühendisi olurlar. Bu yüzden İspanya’da ziyaret ettiğimiz meslek örgütleri endüstri mühendisleri 
meslek örgütleridir.

Diğer bir farklılık ise mühendislik meslek örgütleri isimlendirmelerinde “Oda” kelimesi yerine Türkçe’ye “okul, kolej” olarak çevirebileceğimiz 
“colegio” kelimesiyle isimlendirilirler. Hatta Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ifadesini İspanyolca kullanınca bir kaç defa makina 
mühendisleri odası (camara de ingeniero de mecanica) yerine ticaret odası (camara de comercio) ifadesini kullanıp hemen ardından düzeltme 
yapmak durumunda kaldılar.

İspanya’da meslek odalarına üye olmak zorunluluğu yok. Yalnızca proje hazırlayacak olan mühendisler için meslek odalarına kayıt zorunluluğu 
vardır, geri kalanı gönüllü mühendislerden oluşur. Ziyaret ettiğim her 3 meslek örgütü de mühendilerin meslek odalarına kayıt yaptırmalarını 
zorunlu kılmayı hedeflediklerini belirttiler.

Barcelona Endüstri Mühendisleri Odası’ndan İzlenimler 
Meslek örgütlerinden ilk ziyaretimi Barcelona Endüstri Mühendisleri Odası’na (Collegi D’Enginyers Graduats i Enginyers Tecnics Industrials 
de Barcelona – ENGINYERS BCN) 17 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirdim. Oda Başkanı Miquel Darnes i Cirera ile yediğimiz öğle yemeği



Barcelona Endüstri 
Mühendisleri Odası’ndan 

Odamıza Mesaj Var!
ENGINYERS BCN Başkanı Miquel Darnes, “İstanbul 

gibi önemli bir kentte bulunan mühendis 
meslektaşlarıma selamlarımı göndermek benim için 
büyük bir onurdur. Bizleri halkın iyiliği, rahatlığı ve 
güvenliğini sağlayabilecek güzel ve gerekli olan bir 

bir meslek grubu bir araya getirmiştir. Katalonya 
başkenti Barselona’dan derin selamlarımı 

gönderiyorum.” diyerek bizlere 
selamlarını iletti.
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sonrasında kentin tarihi bölümlerinden Eixample bölgesindeki 
Consell de Cent sokağında bulunan 19. yüzyıldan bir saray olan 
oda binasını ziyaret ettik. Şube başkanımız Battal Kılıç’ın 
ENGINYERS BCN için yazmış olduğu resmi mektubu ENGINYERS 
BCN Başkanı Miquel Darnes’e ilettik. Ziyaret günü aynı zamanda 
haftalık yönetim kurulu toplantıları olduğundan diğer yönetim 
kurulu üyeleriyle tanıştık. Yönetim kurulu 2’si kadın üye olmak 
üzere toplam 8 üyeden oluşmaktadır. Başkan Miquel Darnes ile 
oda binasında diğer bölümleri ve çalışanları ziyaret ettik.

Oda fiziksel koşullarında eğitim sınıflarına ve sınıflarda kullanılan 
teknolojiye büyük önem veriyorlar. Ayrıca oda üyelerinin 
kullanabileceği serbest çalışma alanları ve toplantı alanları ilgi 
çekici. Bu serbest çalışma ve toplantı alanlarının tasarımında 
internet, projeksiyon, iklimlendirme, ışıklandırma ve izolasyon 
şartlarına dikkat edilmiştir. Bu uygulamayı odamızın Şişli 
Temsilciliği’nde bulunan Makina Fabrika projesiyle eşdeğer olarak 
kabul edebiliriz. Başkan Miquel Darnes aynı zamanda Katalonya 
bölgesinde 6 şehrin toplam 14 mühendislik odalarının dahil 
olduğu ve henüz kurulmuş olan METGEC birliğinin başkanıdır. Söz 
konusu birliğin toplam üye sayısı 15.000’dir. Bu oluşumu TMMOB 
organizasyon yapısına benzetebiliriz. ENGINYERS BCN bünyesinde 
toplam 5.700 mühendis üye vardır ve yıllık aidat bedeli 220 
Euro’dur. Meslek odası her bir veya iki ayda bir oda başkanının yeni 
kayıt üyelerle biraraya getirecek bir kahve buluşması gerçekleştirir. 
Bu etkinlik odanın sloganlarında “sizi dinliyoruz” (os escuchamos) 
olarak kullanılır ve yeni üyelerinin odaya aidiyetlerini arttırmak ve 
oda faaliyetlerine katılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenir. 
Miquel Darnes odanın misyonu, vizyonu ve değerlerini şu şekilde 
tanımlar;

Misyon: Meslek için çalışmak ve topluma faydalı olmak.
Vizyon: Katalunya’nın örnek endüstri mühendisleri odası olmak.
Değerler: Mesleğe bağlılık, bütüncüllük, ekip çalışması, demokrasi, 
sorumluluk, doğruluk, şeffaflık ve yenilikçilik.

ENGINYERS BCN esas faaliyetlerini üyeleri için eğitim, iş bulma, 
iletişim ağı kurma ve danışmanlık olarak tanımlar. Aylık ve haftalık 
basılı veya elektronik ortamda ulaşılan haber bültenleri vardır. 
Miquel, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’yle 
geliştirilecek işbirliklerinin her iki oda üyelerinin çıkarlarına katkı 
sağlayacağını düşünmektedir. İlk tahlilde bakış açıları ve 
tecrübelerin etkileşimi amacıyla Akdeniz Mühendisleri 
buluşmalarına katılmanın odamız için yararlı olacağı görüşündedir. 
ENGINYERS BCN ziyaretimde odamızın en çok etkilediği noktalar 
Makina Mobil uygulaması, üye sayımız ve kadın komisyonunun 
varlığı olmuştur. 

Madrid Teknik Endüstri Mühendisleri Odası’ndan İzlenimler
İspanya’daki ikinci meslek odası ziyaretimi 18 Ekim Perşembe günü 
Calle de Jordan’da adresindeki Madrid Teknik Endüstri 
Mühendisleri Odasına (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid – COITIM) gerçekleştirdim. Oda Yönetim 
Kurulu Sekreteri Luis A. Garcia del Oso ile gerçekleştirdiğimiz 
toplantı gayet verimli geçti. Toplantı sonrasında oda binasını 
gezdiğimizde eğitim sınıflarını, etkinlik salonlarını, bölüm çalışma 
alanlarını gözlemleme imkanımız oldu. 8.000 üyesi bulunan 
COITIM yıllık aidat bedeli 156 Euro’dur. Luis, COITIM’in esas 
görevinin üyelerini desteklemek olarak tanımlar. Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesiyle gerçekleştirilebilecek olası 
işbirliklerinden memnun olacaklarını belirtmişlerdir. 

Madrid Endüstri Mühendisleri Odası’ndan İzlenimler 
Son meslek odası ziyaretimi 19 Ekim Cuma günü Madrid’in asi 
mahallelerinden Chueca semtinde Calle de Hernán Cortés’de 
bulunan Madrid Endüstri Mühendisleri Odasına (Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Madrid – COIIM) gerçekleştirdim. COIIM 

19. yüzyıldan kalma bir saray olan ENGINYERS BCN binasında 
Başkan Miquel Darnes
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Madrid ve civarındaki 9 ilin endüstri mühendislerini temsil 
etmektedir. 10.000 üyesi bulunan odanın yıllık üyelik aidatı 
138 Euro’dur. Oda Müdürü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Mercedes 
Fajardo Santos ile gerçekleştirdiğimiz toplantının ardından oda 
binasında gezintiye çıktık. Gayet samimi bir yaklaşım 
sergileyen oda çalışanları ile farklı operasyonlar üzerine görüş 

alışverişinde bulunduk. Görüşmesin bir kısmına katılan 
Kurumsal İletişim Direktörü Carmen Vazquez Caceres ile belirli 
etkinliklerde işbirliği durumlarını konuştuk. 2019 Mayıs ayında 
Madrid’de COIIM ve Portekiz mühendislik odaları tarafından 
düzenlenecek bu yıl Endüstri 4.0 konulu olacak Mühendislik Ve 
Teknoloji Kongresi olan CIBITEC Kongresi’ne Odamızın 
düzenleme grubunun da katılabileceğini belirtmişlerdir. Şube 
Başkanımız Battal Kılıç’ın COIIM için yazmış olduğu resmi 
mektubu COIIM Müdürü Mercedes Fajardo Santos’a ilettik. 
Mercedes, odamızın iletişim kurma ve projelerde işbirliği 
geliştirme fikrini olumlu karşılamış olup, bu işbirliğinin her iki 
odanın üye meslektaşlarının ortak ilgilerini çekeceğini ve her iki 
ülkedeki meslektaşların birbirleriyle daha rahat etkileşimde 
bulunabileceğini belirtmiştir. Ayrıca her iki ülkede gerçekleşecek 
etkinliklere tarafların davet edilmesi fayda sağlayacaktır. 
Mercedes, kurduğumuz bu ilişkinin canlı tutulması gerektiğini 
ve bir dahaki Madrid ziyaretimde COIIM Başkanı ve yönetim 
kuruluyla bir araya gelmemizi talep etmiştir. 12 Kasım haftası 
gerçekleştireceğim İspanya ziyaretinde COIIM ile yeni bir 
toplantı görünüyor.

İspanya’da bulunduğum süre içerisinde ziyaret etmiş 
olduğum üç meslek odasında edinmiş olduğum gözlemler 
özetle;
• Her üç meslek odası da üye ve meslektaşların alacakları teknik 
eğitimlerin organizasyonuna ciddi kaynak ayırmıştır. Dersliklerin 
sayısı ve fiziksel şartları gayet iyileştirilmiş durumdadır. Her üç 
meslek odası da mühendislik disiplinlerinin faaliyet alanındaki 
resmi ve özel kurumlarla aktif iletişim ve belli projelerde 
koordinasyon halindedir. Piyasa bilgilerini takip ediyorlar. 
Özellikle ENGINYERS BCN ve COIIM sosyal medya ve basılı 
yayınlara büyük önem veriyor. Yine meslek odaları toplantı 
salonlarının ve aynı zamanda üyelerin ortak çalışma ve küçük 
grup toplantı salonlarının fiziksel koşulları gayet iyi durumda. 

• Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak ziyaret 
ettiğimiz eşdeğer meslek örgütlerini en çok etkilediğimiz nokta 
üye sayımız olmuştur. 30.000’i aşkın üye odamızın ölçeğini 
niceliksel olarak belirten en bariz tanımladır. Ayrıca Makina 
Mobil uygulamamız İspanya’daki meslek odaları tarafından 
büyük ilgi görmüştür. Her üç meslek odası da Makina Mobil 
benzeri bir uygulama üzerine çalıştıklarını belirtmişlerdir. 
Odamızın diğer bir etkileyici noktası ise Kadın Komisyonu varlığı 
olmuştur. ENGINYERS BCN ziyareti sırasında doğrudan oda 
yönetimimiizde bulunan kadın üye sayısı ve kadın konusu 
üzerine düzenlenen sosyal faaliyetleri konuştuk.

• Yabancı ülkelerdeki eşdeğer meslek örgütlerini ziyaret 
etmenin, incelemenin, ilişkiler geliştirip belirli projeler 
işbirliklerinde bulunmanın odamızın temel niteliklerine katkıda 
bulunacağını düşünüyorum. Söz konusu meslek örgütlerinden 
öğrenecek çok şeyimiz var, aynı zamanda bu meslek örgütlerinin 
de bizlerden öğreneceği çok konu var. Farklı ülkelerdeki meslek 
örgütleri arasında kurulacak etkileşim, ortak faaliyetler meslek 
örgütlerinin tanınılırlığını, mesleğin itibarını ve üyelerinin 
meslekteki başarılarına katkı sunacaktır.

COITIM Genel Sekreteri Luis A. Garcia del Oso

COIIM Müdürü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Mercedes Fajardo Santos



Kabaca elli ila kırk bin yıl öncesine kadar Dünya üzerinde pek çok insan (homo) türünün yaşadığına dair önemli kanıtlar var. Homo sapiensis 
(anatomik olarak modern insan, biz), Homo neanderthalensis ve takma adı ‘hobbitler’ olan Homo floresiensis (ortalama 1 metre boyundalar) 
bunlardan birkaçını oluşturuyor. Fakat yaklaşık iki milyon yıl öncesinden başlayıp elli bin yıl öncesine kadar uzanan süreçte, insan cinsine ait 
bu türlerden yalnızca modern insan, yani homo sapiens evrimini sürdürerek hayatta kalabildi.

Diğer insan türlerinin iklim değişikliği, ormanlık alandan savanaya çıkma veya volkanik patlamalar gibi sebeplerle ortadan kalktığı 
düşünülüyor ancak bildiğimiz kadarıyla Neandertallerin soylarının tükenmesine sebep olan olaylar zinciri biraz daha karmaşık. Modern 
insanın Afrika’dan dünyaya yayıldığı dönemde Neandertallerle karşılaşmış oldukları (hatta çiftleştikleri) biliniyor ve bu durum, hastalıklar, 
rekabet ve diğer sebeplerle bu insan türünü ortadan kaldırmış olabilir. Elbette tüm suçu türümüze atmak son derece doğru değil. 
Neandertallere ilişkin bilgimiz, bize bu türle ilgili çok daha fazla şey söylüyor. Örneğin, modern insana kıyasla ormanlık alanda daha iyi avcı 
olan Neandertaller, Avrupa’da meydana gelen iklim değişikliklerinden etkilenmiş ve ormanlık alanların küçülmesiyle yeteri kadar 
avlanamamış olabilirler. Bunun yanı sıra, Bournemouth University’den John Stewart’a göre modern insanların, baskı altındayken 
Neandertallere kıyasla yapabilecekleri çok daha fazla şey var gibi görünüyor. Bu yenilik yapma ve uyum sağlama yeteneğinin, bizleri 
evrimsel süreçte avantajlı konuma getirmiş olabileceği aşikâr.

Burada kısaca anlatmak istediğimiz, medeniyetimize giden yolda, mihenk taşı denilebilecek pek çok köşeyi geçmiş ve evrimsel olarak 
ilerlemiş olduğumuzdur. Bizler, yani modern insanlar, artık doğadaki av değil apeks bir avcı türüz. Gezegenin her yerine yayılarak kendi 
içerisinde tek tür olarak varlığımızı sürdürmeyi ve dünyanın en uzak bölgelerinde dahi üreyebilmeyi başardık. Bunu yaparken, biyolojik 
değil; jeolojik başarılarımızı kullandık. Ve nihayetinde teknolojimiz ve ileri uygarlığımız sayesinde dünyadaki tüm canlılar üzerinde baskın 
tür olmayı başarabildik. Bunun sonucunda ise gezegenimizi yaşanamaz bir yer haline getirmeye başladık.

İnsan evrimine dair yazdığımız bu uzunca girişten sonra artık medeniyetlerin evrimine geçebiliriz. Bunu anlayabilmemiz içinse öncelikle 
medeniyetleri Tip I, Tip II ve Tip III olarak sınıflandıran ve 1964 yılında Nikolai Kardashev tarafından yazılan Kardashev Cetveli’nden 
bahsetmemiz gerekiyor.

İnsanlık, konakladığı gezegende pek çok değişime ve hatta geri dönülemez etkilere yol açtı. Hatta öyle ki bilim 
insanları bu devasa denilebilecek değişimi yeni bir jeolojik çağın başlangıcı olarak ilan etti: Anthropocene, 
yani insan çağı. Medeniyetin evrimi için önemli bir adım olarak görülen bu çağ, bize gelecekte ne gibi 
değişimlerin olabileceğini ve medeniyetimizin hangi noktalara kadar gidebileceğini işaret ediyor.

Medeniyetin Sınıfları

B İ L İ M  V E  T E K N O L O J İ
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BİLİM VE TEKNOLOJİ
Medeniyetin Sınıfları

düşündüğümüzden çok daha kısa olduğunu 
gösterir (Dünyanın 4,5 milyar yıl önce var 
olmaya başladığını fakat ilk canlılığın sadece 
3,8 milyar yıl önce ortaya çıktığını unutmayın. 
İnsanlık ise sadece 300 bin yıldır var).

Kardashev Cetveli ve İnsanlığın Yeri
Orijinal Kardashev cetveli oldukça basittir:

Tip I (Gezegensel) Uygarlıklar, Dünya’daki 
enerji seviyemize yakındır.
Tip II (Yıldızsal) Uygarlıklar, yıldızların 
saçtığı enerjinin ciddi bir bölümünü 
kullanırlar. 
Tip III (Galaktik) Uygarlıklar ise içinde 
bulunduğu galaksideki enerjinin ciddi bir 
bölümünü kullanırlar.

Kardashev Cetveli, görüldüğü gibi 
medeniyetleri oldukça kaba bir şekilde 
sınıflandırmıştır fakat Kardashev’den sonraki 
bilim insanları bu cetveli modernize etmiştir. 
Örneğin Carl Sagan, uygarlık tiplerinin 
arasındaki sınırları, medeniyetlerin 
kullandıkları enerjiye esnetmiştir. Buna göre 
Tip I Uygarlıkların 10^16 Watt, Tip II 
Uygarlıkların 10^26 Watt ve Tip III 
Uygarlıkların 10^36 Watt enerji 
kullanmaktadır. 

Kardashev Cetveli’nin uzatılmış versiyonunda 
çok daha ekstrem olan Tip IV ve V de 
eklenmiştir. Tip IV, içerisindeki evrenin bütün 
enerji kaynaklarından faydalanabilen 
medeniyettir. Tip V ise bulunduğu evren ve 
diğer evrenlerin bütün enerji kaynaklarından 
yararlanabilen tiptir. Fakat böyle bir 
medeniyetin varlığı bile mümkün değildir. 
Olsalar bile varlıklarını kanıtlamak 
imkansızdır. Zira onların aktiviteleri bizim 
uzay/zaman algımızın üstünde olacaktır.

Başka Dünyaları Sömürgeleştirmek
Diğer türlere nazaran, içinde bulunduğumuz 
dünyanın kaynaklarını tüketme noktasında 
oldukça endişe verici bir yerdeyiz. Bir taraftan 
teknolojimizi ve olanaklarımızı geliştirirken 
diğer taraftan dünyanın kaynaklarını, 
kendilerini yenileyebilecekleri hızın çok 
üzerinde kullanıyoruz. Bunun en temel 
nedeni son birkaç yüzyılda sağladığımız 

üç boyutlu evrenin fizik kanunlarına bağlı 
olacaklar.

Sınıflandırma
Termodinamik yasaları gereği, evrendeki 
herhangi bir gelişmiş medeniyet, teknolojik 
gelişimleri ne seviyede olursa olsun yoktan 
enerji var edemez ya da enerjiyi yok 
edemezler. Bu enerjinin korunumu yasası 
gereğidir. Bir diğer gerçekçi limitimiz ise 
maddenin yapı taşlarıyla alakalıdır. 
Uygarlıkların enerji seviyelerini, tüm 
maddelerin yapı taşı olan atomlar ve 
moleküller belirler. 

Son olarak medeniyetlerin yaşam 
alanlarından bahsetmekte fayda var. Ne biz 
insanlar ne de başka türler hiçbir zaman en 
yıkıcı güç olamayız. Yeryüzündeki ilk canlılar 
ortaya çıktığından beri türlerin yüzde 99’u 
tamamen yok olmuştur. Büyük bir volkanik 
patlama, buzul çağları, meteor yağmuru 
(hatta yeterli büyüklükteki tek bir göktaşı 
dahi), süpernovalar (yıldız patlamaları) ve 
gamma ışını patlamaları gibi doğal 
tehlikeler Tip II seviyesindeki bir medeniyeti 
dahi rahatlıkla ortadan kaldırabilir. Yani 
yavaş gelişen ve kendisini bu tip doğal 
olaylardan koruyamayacak düzeydeki tüm 
canlıların ortadan kalkma ihtimali her an 
vardır.

Peki bu parametreler neden bu kadar 
önemlidir? Önemlidir, çünkü bu 
parametreler bizlere her medeniyetin 
gelişimi için belirli bir zaman aralığına 
sahip olduğunu ve bu zaman aralığının ise 

Kardashev Cetveli
Nikolai Kardashev, olası dünya dışı 
medeniyetleri ürettikleri enerji miktarına 
göre sınıflandırmış ve ondan sonra gelen 
bilim insanları da bu medeniyet tipleri 
üzerinde çeşitli düzenlemeler yapmıştı. 
Kardashev Cetveli olarak anılan bu 
sınıflandırmanın ilk basamağında yer alan Tip 
I medeniyetler ve sahip olabilecekleri 
teknolojiler yazı dizimizin de ilk basamağını 
oluşturuyor.

Endüstriyel devrimin öncüsü olan James 
Watt’ın modern buhar makinesini icadından 
bugüne çeyrek milenyum geçti. İlk buharlı 
tren 1804 yılında icat edildi, ilk uçak 147 yıl 
önce uçtu (11 saniye sürdü) ve radyo 
dalgaları kullanılarak yapılan ilk iletişim 1898 
yılında gerçekleşti. Bilimsel gelişim her ne 
kadar insanlık tarihinin binlerce yıllık birikimi 
sayesinde yavaş yavaş ilerlemiş olsa bile, son 
yirmi yılda yaşanan gelişmeler, bundan 
önceki yüz yılda yaşananlardan kat be kat 
fazla! İlk cep telefonunun 1983 yılında 
üretildiğini düşünürseniz, ilk akıllı 
telefonlardan günümüze geçen süredeki 
gelişimin hızını rahatlıkla kavrayabilirsiniz. 
İşte bu, bilimsel gelişimin gittikçe 
hızlandığının en göz önündeki 
göstergelerinden birisi. Peki bizden 100 yıl 
sonra ya da birkaç bin yıl sonra insan 
uygarlığı hangi seviyelere gelecek?

Elbette insanlığın geleceğine (tabii bir 
geleceği var ise) ya da olası uzaylı 
medeniyetlere dair üreteceğimiz bilginin bir 
kısmı bilim kurgudan ibaret olabilir. Fakat 
Genel Görelilik, Kuantum Alan Teorisi vb. fizik 
kanunları sayesinde fikirlerimize alt ve üst 
limitler getirebiliyoruz. Çünkü 
keşfedeceğimiz medeniyetlerin gelişmişlik 
seviyeleri ne olursa olsun içinde yaşadığımız 
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BİLİM VE TEKNOLOJİ
Medeniyetin Sınıfları

reaksiyonları başlıca enerji üretim yöntemi 
olacaktır. Bunun sebebi, madde-antimadde 
reaksiyonlarının Einstein’ın E=mc^2 
denklemine bağlı olarak maddenin 
tamamen enerjiye dönüşümüne olanak 
sağlaması ve en yüksek enerji potansiyelini 
temsil etmesidir. Fakat bu reaksiyonlarda 
enerjinin büyük bir bölümünün gamma 
ışınları olarak açığa çıkması büyük bir 
problemdir ve bu ışınların kullanılabilir 
enerjiye dönüştürelebilmesi gerekmektedir.

Tip I Medeniyetler ve Ötesi
Tip I medeniyetler gezegenlerindeki 
yenilenebilir kaynaklardan optimum şekilde 
faydalanabilir, uzay asansörleri inşa edebilir ve 
çevre gezegenlere yayılabilirler. Bu seviyede 
bir medeniyet dünyalarını tehdit edebilecek 
doğal felaketlerin çoğunu aşabilir, buzul 
çağlarının önüne geçebilir ve sahip olacakları 
teknolojilerle yakın yıldızlara bile ulaşabilirler.

Tip I seviyesinden Tip II seviyesine uzanan yol 
çok daha zorludur ve radikal enerji 
kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu tip bir 
medeniyet yıldızları enerji kaynağı olarak 
kullanabilir ve yakınlardaki yıldız sistemlerini 
kolonileştirebilir. Ayrıca yıldızları bir füzyon 
reaktörü olarak kullanmakla kalmayıp onların 
kontrolünü dahi sağlayabilirler.

Tip III seviyesi ise çok daha muazzam bir 
enerjiyi açığa çıkarır. Bu tip bir medeniyetin 
üreteceği enerji, Tip II uygarlığın yaklaşık 10 
milyar katı kadardır. Yıldızlararası uzayda 
gezebilirler, galaksinin tümüne yayılabilirler, 
kendi kendini kopyalayan robotlara ve 
insanüstü özelliklere sahip olabilirler. 

İnsanlık ne yazık ki henüz Tip I medeniyetler 
seviyesinde bile değildir ve buraya ulaşmamız 
–o zamana dek kendimize bir zarar 
vermezsek– 100-200 yıl arasında bir zaman 
alacaktır. Tip I medeniyetler seviyesine ve 
oradan ötesine ulaşmaya çalışıyorsak, öncelikli 
olarak yapmamız gereken şey evimizi (doğayı) 
korumak sonrasında ise dünya üzerindeki 
tüm canlılar ve insanlar için adaletli bir sistem 
kurarak herkesin bilgiye özgürce ulaşabildiği 
bir dünyada bilimsel keşifleri desteklemeye 
devam etmektir.

fotovoltik paneller yaklaşık yüzde 21,5 
verimliliğe sahiptir. Tip I sınıfına kadar 
gelişmiş bir uygarlığın kullanacağı fotovoltik 
panellerin nanoteknoloji ve materyal 
bilimlerindeki gelişmeler ile termodinamik 
verimlilik limiti olan yüzde 95’e ulaşmaları 
teorik olarak mümkündür.

Okyanus Termal Enerji Dönüşümü (OTEC)
OTEC Yöntemi, okyanusların derinliklerindeki 
soğuk su ve okyanus yüzeylerindeki sıcak 
suların ısı farklılıklarını bir ısı motoru 
yardımıyla enerjiye çevirir. Bu işlem sırasında 
elektrik üretiminin yanı sıra birçok deniz 
ürünü ve yüksek miktarda içme suyu elde 
edilebilir.

Termonükleer Füzyon
Yeterince gelişmiş medeniyetler karmaşık 
teknolojiler gerektiren termonükleer füzyon 
enerjisine yöneleceklerdir. Muhtemelen 
bizim gibi evrende bolca bulunan ve/veya 
üretilebilen, düşük enerji girdisine ihtiyaç 
duyan döteryum-trityum ya da 
döteryum-döteryum yakıt çiftlerinden 
başlayıp teknolojileri geliştikçe 
proton-boron-11, helyum-helyum ve 
döteryum-lityum-6 gibi çok daha muazzam 
enerji açığa çıkaran reaksiyonlara 
yöneleceklerdir.

Antimadde
Antimadde üretiminin sürdürülebilir ve 
ekonomik bir yöntemini bulan herhangi bir 
medeniyet için madde-antimadde 

ilerlemelerin, evrimin ve adaptasyonun 
hızının çok üstünde gerçekleşmesidir. 

Dolayısıyla biz istesek de istemesek de insan 
kaynaklı ya da insan dışı bir felaketle yok 
olmadığımız sürece başka gezegenlere 
yerleşecek ve bu gezegenlerin kaynaklarını 
kullanmaya başlayacağız. Ancak ve ancak 
teknolojimizi yeterli düzeyde 
geliştirebildiğimiz ve temiz enerji 
kaynaklarını verimli kullanmaya başladığımız 
zaman kömür ve petrol gibi ilkel fosil 
yakıtlara olan bağımlılığımızdan kurtulacak 
ve çevreye verdiğimiz zararı 
engelleyebileceğiz.

Tip I uygarlık seviyesine erişebilmemiz için 
günümüzde kullanabileceğimiz veya yakın 
ve uzak gelecekte kullanabileceğimizi 
düşündüğümüz bazı enerji kaynaklarından 
bahsedeceğiz. Her ne kadar Tip I uygarlığa 
çok daha yakın olsak da buradaki bazı fikirler 
bizim ötemizde olacaktır.

Yüksek İrtifa Rüzgâr Enerjisi
Yerden 9-16 kilometre yüksekliğindeki 
irtifalarda bulunan ve hızları saatte iki yüz 
kilometreye varabilen rüzgarları kullanır. 
İyimser tahminler, jet rüzgarlarından elde 
edilebilecek enerji ile dünyanın şu anki 
bütün enerji ihtiyacının karşılanabileceğini 
söylemektedir.

Güneş Enerjisi
Dünya’da kullandığımız en verimli ticari 

2012 yılında Dünya’nın ortalama enerji 
tüketimi yaklaşık olarak 10’12 Watt olarak 
gerçekleşmiştir. Bu ise bizi Tip 0,7 
yapmaktadır.

Michio Kaku’ya göre insan türü 100-200 yıl 
içerisinde Tip I, 3000-4000 yıl içerisinde Tip II 
ve 100.000-1.000.000 yıl içerisinde Tip III 
sınıfına girebilecek.
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Bu Malzeme ile Elektrik Değil
  Güneş Isısı Depolanacak!

ABD’deki kurulu güneş enerjisi üretim sistemleri genele bakıldığında elektrik üretiminin %2’sini oluşturuyor. Bu oranın daha 
da yükselmesi için üretim maliyetlerinin düşürülmesi, ayrıca sistemin, bulutlu havalarda veya gece karanlığı çöktüğünde 
çevresine yetecek kadar elektrik depolayabilmesi gerekiyor.

Purdue Üniversitesi araştırmacıları güneş enerjisinden (ısı olarak) daha verimli şekilde elektrik enerjisi üretmek için yeni bir malzeme ve 
üretim yöntemi geliştirdiler. Bu yenilik ABD’de üretilen enerjinin %60’ı olan fosil yakıtlarla güneş enerjisinin rekabeti için önemli bir 
adım.

Malzeme profesörü olan Kenneth Sandhage “Güneş enerjisini ısı olarak saklamak bataryalarda elektrik olarak depolamaktan daha ucuz. 
Güneş ısısından elektrik üretmedeki sıradaki adım fiyatları düşürmek.” diyor.

Güneş enerjisi sadece güneş tarlalarındaki veya çatılardaki paneller üzerinden elektrik üretmez. Çok bilinmeyen diğer bir yöntem ısı 
enerjisi ile çalışan konsantre termal enerji santralleridir.

Konsantre güneş enerjisi santralleri, güneş enerjisini eriyik tuza aktarmak için odağı küçük bir alana yoğunlaştıran aynalar veya lensler 
kullanır. Erimiş tuzdan gelen ısı süper kritik karbondioksite aktarılır ve genleşmesinden faydalanılarak türbinin dönmesi sağlanır.

Güneş enerjili elektriği daha ucuz hale getirmek için, türbin motorunun aynı miktarda ısı için daha fazla elektrik üretmesi gerekir; bu da 
motorun daha sıcak çalışmasını gerektirir.

Buradaki sorun, sıcak eriyik tuzdan çalışma akışkanına ısı aktaran ısı değiştiricilerin şu anda istenen yüksek sıcaklıklarda ve basınçta çok 
yumuşak olan paslanmaz çelik veya nikel bazlı alaşımlardan yapılmasıdır.

Ç E V İ R İ  M A K A L E

Çeviri: Taşkınege Taşpınar
MMO İstanbul Şube Eğitim 
Birimi

Y a k ı n  z a m a n d a k i  b i r  g e l i ş m e ,  y ü k s e k  s ı c a k l ı k l a r d a  v e  y ü k s e k  
b a s ı n ç l a r d a  ı s ı  t r a n s f e r i  i ç i n  s e r a m i k  m e t a l  p l a k a l a r  k u l l a n a r a k  
g ü n e ş  e n e r j i s i n d e n  e l e k t r i k  ü r e t i m i n i  d a h a  v e r i m l i  h a l e  
g e t i r e c e k .

Görsel: Purdue University illustration/Raymond Hassan



Yüksek Isı ve Basınçlara Dayanabilen Kompozitler İlham 
Kaynağı Oldu
Araştırma grubunun daha önce katı yakıtlı roket nozulları gibi 
uygulamalar için yüksek ısı ve basınçlara dayanabilen 
kompozitler yapmak için bir araya getirdiği malzemelerden 
esinlenen Sandhage, benzer bir şekilde daha sağlam ısı 
eşanjörleri için kompozit tasarlamak üzere Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü'nde Asegun Henry ile birlikte çalıştı.

Purdue araştırmacıları seramik-metal kompozit plakaları 
zirkonyum karbür ve tungsten kullanarak oluşturdular. 
Georgia Tech'de Devesh Ranjan'ın ekibi tarafından yürütülen 
çalışmada plakalar ısı alışverişini iyileştirebilmek için 
özelleştirilebilir kanallara sahip.

Günümüz Isı Değiştiricilerinden Daha Verimli ve Daha 
Düşük Maliyetli
Yapılan mekanik ve korozyon testleri, bu yeni kompozit 
malzemenin günümüz ısı değiştiricilerinden daha verimli bir 
şekilde elektrik üretebildiğini gösteriyor. Çünkü bu malzeme 
elektrik üretmek için gereken yüksek sıcaklık ve yüksek 
basınçlara dayanabiliyor.

Georgia Tech ve Purdue araştırmacıları tarafından yapılan bir 
ekonomik analizde ise bu yeni ısı eşanjörlerinin günümüzde 
kullanılan paslanmaz çelik veya nikel alaşımı temelli olanlara 
kıyasla daha düşük maliyetle üretilebileceği belirtiliyor.

Sandhage "Nihayetinde bu teknoloji, yenilenebilir güneş 
enerjisinin elektrik şebekesine büyük çapta nüfuz etmesini 
sağlayacak" diyor. “Bu, elektrik üretiminde insan yapımı 
karbondioksit emisyonlarında dramatik düşüşler anlamına 
geliyor.”

Purdue'de Georgia Institute of Technology, 
Wisconsin-Madison Üniversitesi ve Oak Ridge Ulusal 
Laboratuvarı iş birliği ile yapılan araştırma Nature dergisinde 
yayınlandı.

Orijinali: Ceramic–metal composites for heat exchangers in 
concentrated solar power plants. Nature, 2018; 562 (7727): 406 
DOI: 10.1038/s41586-018-0593-1

Günümüz  konsantre 
güneş enerjisi 
santrallerinde güneş ışığı 
aynalar ile ısı kulelerine 
yansıtılır ve burada elektrik 
enerjisine çevrilir.

ÇEVİRİ MAKALE
Bu Malzeme ile Elektrik Değil Güneş Isısı Depolanacak!
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Ekim Ayının Öne Çıkan
   Bilimsel Gelişmeleri

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

Uçaklar Artık Daha Az Enerji ile Daha Fazla Yolcu Taşıyabilir
Bir araştırma projesi kapsamında geliştirilen ‘kutu kanatlı’ uçak,  

geliştirilen kanat yapısı sayesinde karşılaşılan hava direncini 
azaltıyor ve uçağın daha az yakıtla uçmasını sağlıyor. Üstelik 

gövdesi daha geniş ve uzun olduğu için yolcu kapasitesi artıyor. 
Uçağın tasarımı 1924 yılındaki bir modelden esinleniyor. 

Araştırmacılar, o dönem hayata geçirilemeyen projenin 
bugünkü teknoloji ile mümkün olduğu, son teknolojilerin farklı 

kanat tasarımlı uçakları yapmaya fırsat tanıdığı kanısında. 
Uçağın 2035 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

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

Bilim İnsanları Hafızayı Resmetmeyi Başardı
Toronto Scarborough Üniversitesi'ndeki nörologlar, EEG 

verilerine otomatik öğrenme tekniği uygulayarak 
"hafızadaki yüzleri resme dökmeyi" başardı. Deneyde 

katılımcılara ekranda bazı yüzler gösterildi ve hafızada kalan 
bu yüzler, birleştirilen iki teknik sayesinde bilgisayar 

ortamında tekrar oluşturulabildi! EEG verileri ile machine 
learning tekniklerini kullanan bu yöntem sayesinde 

katılımcının görsel deneyimi (hafızadaki resim) beyinden 
alınan verilerle gerçeğine yakın olarak resmedilebiliyor.

Yeni Geliştirilen Lityum Pil Gücünü CO2’den Alıyor
MIT’teki bir araştırma ekibinin geliştirdiği ve güç 
santrallerindeki karbon dioksidi doğrudan emerek çalışan 
lityum esaslı pil, atık akımını CO2 yüklü bir elektrolite 
dönüştürüyor. Karbon dioksit çok reaktif bir bileşik  
olmadığından lityum-karbon dioksit pilleri genellikle metal 
katalizörlere ihtiyaç duyuyor. Bu sorunu çözmek için çalışan 
ekip yalnızca karbon elektrodu kullanarak metalik katalizöre 
ihtiyaç duymadan elektrokimyasal karbon dioksit 
dönüşümünü gerçekleştirmeyi başardı.
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Kasım Ayı Film, Kitap
     ve Tiyatro Oyunu Önerileri

K Ü L T Ü R - S A N A T

FİLM: Ay’da İlk İnsan
Damien Chazelle ile ünlü oyuncu Ryan Gosling'in La La Land'ten sonra ikinci işbirliği olan ve 

Gosling'in Neil Armstrong'a hayat verdiği First Man, 1969 yılında astronot Neil Armstrong'un aya 
adım atmasıyla sonuçlanan Apollo 11 görevini ve Armstrong'un görev süresince yaşadıklarını 

merkezine alıyor. Armstrong'un perspektifinden duygusal ve samimi bir anlatılamla, James R. 
Hansen'ın kitabından uyarlanan film, tarihin en tehlikeli görevlerinden biri için Armstrong, ailesi 

ve iş arkadaşları tarafından yapılan fedakarlıkları ve ödedikleri bedeli ele alırken; Neil 
Armstrong'u ve Apollo 11 uçuşunu odağına alarak aya yapılan insanlı ilk yolculuğun arkasındaki 

hikâyeyi konu ediniyor.

KİTAP: Yeni Türkiye’nin Ruhu
Muhalif çevrelerde mevcut siyasal durumu aktarmanın ve betimlemenin, anlamaya ve kavramaya galebe 
çaldığı maalesef görmezden gelinemeyecek bir gerçek olarak karşımızda duruyor. “Kral çıplak!” demenin 
de bir anlamı var elbette fakat “felaket” olarak addedilen dipsiz kuyuya tepetaklak yuvarlanmaya mahal 
vermeyen, gerçeklikle ilişkisini koparmamış ve yakıcı/yıkıcı siyasal gelişmelere duyarsızlaşmamış 
alternatif kavrayışlara olan ihtiyaç kendini dayatıyor. 

Yeni Türkiye’nin Ruhu, tam da bu ihtiyacı tespit eden, “hınç, tahakküm, muhtaçlaştırma” stratejilerinin 
nasıl işlediğini titizlikle ele alan, Yeni Türkiye’de “yeni” olanı kavramaya aday, kıymetli ve eşsiz bir 
inceleme. Okuru, ümidi diri tutabilmenin imkânlarına doğru aklıselim bir yolculuğa davet ediyor…

TİYATRO: Şeker Portakalı
Çok fakir bir ailenin çocuklarından biri olan Zeze, 5 yaşında olmasına rağmen hayal gücü 

ve zekası çok gelişmiş, oldukça yaramaz bir çocuktur. Çok meraklı olan ve çevresindeki her 
şeyi keşfetmeye çalışan bu çocuk okumayı da erken yaşta öğrenmiştir, öğretmeninin 

gözdesi olmuştur. Yeni taşındıkları evde bahçedeki ağaçlardan biri olan şeker portakalı 
fidanı Zeze ile konuşmaya başlar ve çok iyi iki arkadaş olurlar. Zeze bir yandan 

yaramazlıklarına devam ederken diğer yandan da okuldaki başarısıyla öğretmeni ve 
çevresindekileri oldukça şaşırtır.

Günün birinde Zeze bir yaramazlık neticesinde ayağını keser ve şehrin en güzel arabasına 
sahip olan Portekizli onu eczaneye götürür. Zeze Portekizli’den çok şey öğrenir ve bir süre 

sonra dost olurlar. Zeze bu dostluk sayesinde sevginin ne olduğunu anlamış ve eski 
yaramazlıklarını bırakmıştır.
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O D A ’ D A N  H A B E R L E R

Kasım 2018 Etkinlik Takvimi
 Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi 

 Şantiye Şefliği Eğitimi

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu

Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 

 Temel Bilirkişilik Eğitimi - Kadıköy - 3-4-10-11 Kasım 2018 

 Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

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

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin D. Gaza Dönüşümü 

 Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi 

Bilirkişilik Temel Eğt./Bakırköy - 10-11-17-18 Kasım 

Enerji Yöneticisi 

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 

Bilirkişilik Temel Eğt./Bakırköy - 12-15 Kasım (Akşam Eğt.)

Asansör Mühendis Yetkilendirme (Akşam Eğitimi) 

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğ 

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

1 Kasım

1 Kasım

2 Kasım

2 Kasım

2 Kasım

2 Kasım

3 Kasım

5 Kasım

8 Kasım

8 Kasım

8 Kasım

9 Kasım

10 Kasım

12 Kasım

12 Kasım

12 Kasım

15 Kasım

16 Kasım  

Bilirkişilik Temel  Eğt./Taksim - 17-18-24-25 Kasım

Bilirkişilik Temel Eğt./Kadıköy - 20-23 Kasım (Akşam Eğt.) 

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi 

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme 

Bilirkişilik  Temel Eğt./Kadıköy - 24-25 Kasım/1-2 Aralık

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

 Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi 

 Akışkan Gücü(Pnömatik) Mühendis Yetkilendirme 

 Asansör Mühendis Yetkilendirme 

 LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 

 Şantiye Şefliği 

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri Tasarımı 

CAD/CAM Programları, Endüstride Kul. ve Seçim Kriterleri 

İş Ekp. Periyodik Kont. Ölçüm Yön. (Zincir, Halat, Kanca vb.)

Rulman Bakım Teknikleri 

Arduino Programlama Eğitimi 

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Teknik Söy.

Teknik Söy.

Teknik Söy.

Seminer

Seminer

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

İkitelli Uygulamalı Eğitim Merkezi/Başakşehir

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

17 Kasım  

20 Kasım  

22 Kasım  

23 Kasım  

24 Kasım  

28 Kasım  

28 Kasım  

29 Kasım  

29 Kasım  

30 Kasım  

30 Kasım  

30 Kasım  

30 Kasım  

19 Kasım  

27 Kasım  

29 Kasım  

2 Kasım  

3 Kasım  



Kara ve Deniz Taşımacılığında Yük Güv. ve Emniyetli Bağ.

EN 13445 Standart Eğitimi Basınçlı Kaplar 

 Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi 

CNC Takım Tezgâhları ve CNC Programlama 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme 

Teknik Resim Okuma 

Mastercam (CAD/CAM) Eğitimi 

MSC Adams 

Solidworks Temel - Orta Seviye 

ANSYS Workbench 

Yangın Mekanik Tesisatı Per. Kont. Teorik ve Uyg. Eğitimi 

Gazaltı MIG/ MAG Kaynağı Eğitimi (Uygulamalı Eğitim) 

Yürüyen Mer./Bant Per. Kontrol Teorik ve Uygulamalı Eğitimi 

Gasline3D Kullanımı ve Uygulama Örnekleri 

Elle Ark Kaynağı (Uygulamalı Eğitim) 

MS Project İle PMP Odaklı Proje Yönetimi Eğitimi 

PMP - PMI Odaklı Proje Yön. Metodolojisi Sertifika Programı 

Teknik Bina Yönetimi Sertifika Programı (Uygulamalı) 

Site Yöneticiliği Sertifika Programı (Uygulamalı) 

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Seminer

Uyg. Eğitim

Uyg. Eğitim

Uyg. Eğitim

Uyg. Eğitim

Uyg. Eğitim

Uyg. Eğitim

Uyg. Eğitim

Uyg. Eğitim

Uyg. Eğitim

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi/Tuzla

İkitelli Uygulamalı Eğitim Merkezi/Başakşehir

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi/Tuzla

İkitelli Uygulamalı Eğitim Merkezi/Başakşehir

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO İstanbul Şube / Taksim

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

10 Kasım  

17 Kasım  

17 Kasım  

17 Kasım  

17 Kasım  

24 Kasım  

3 Kasım  

10 Kasım  

17 Kasım  

17 Kasım  

8 Kasım  

16 Kasım  

21 Kasım  

24 Kasım  

30 Kasım  

17 Kasım  

24 Kasım  

24 Kasım  

26 Kasım  

Geleneksel Oda Gecesi 

Avrupa Yakası/Meslekte 30 ve 35. Onur Yılı Etkinliği 

 Anadolu Yakası/Meslekte 30 ve 35. Onur Yılı Etkinliği 

Sıradışı Kaynaklar Isı Pompaları 

Sosyal Medya İletişimi ve Yabancılaşma 

Vrf Seçim Programı Esasları 

AVM' lerde Enerji Tasarrufu ve Nanoteknolojik Uygulamalar 

 Yangın Söndürme Sistemlerinde Doğru Bilinen Yanlışlar 

 Güneş Kolektörleri Tasarım Adımları 

İsraf Yönetiminde Süreç Analizi ve Katma Değer Tanımları 

Konaklama Tesislerinde Mekanik Tesisat Tasarımı 

Güneş Kollektörleri Tasarım Adımları 

Yapısal olmayan Elemanlarda Sismik Korumanın Başlıca 

Malzemeleri 

 VRF Seçim Programı Esasları 

Yalın Ürt. Tek. 5S, Kaizen, SMED ve Hat Dengeleme'ye Bakış 

Örgütsel ve Kişisel İletişim 

Yangın Duman Damperleri 

Sosyal Etk.

Sosyal Etk.

Sosyal Etk.

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Atölye

Dedeman Otel

Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi

Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi

MMO Beylikdüzü İlçe Temsilciliği

MMO Kadıköy İlçe Temsilciliği

MMO Kartal İlçe Temsilciği

MMO Kadıköy İlçe Temsilciliği

MMO Kartal İlçe Temsilciği

MMO Ümraniye Temsilciği

MMO Ümraniye Temsilciği

MMO Bakırköy İlçe Temsilciliği

MMO Beylikdüzü İlçe Temsilciliği

MMO Kadıköy İlçe Temsilciliği

MMO Ümraniye Temsilciği

MMO Ümraniye Temsilciği

MMO Kadıköy İlçe Temsilciliği

MMO Kadıköy İlçe Temsilciliği

MMO Kartal İlçe Temsilciği

2 Kasım  

5 Kasım  

30 Kasım  

2 Kasım  

2 Kasım  

2 Kasım  

5 Kasım  

6 Kasım  

6 Kasım  

7 Kasım  

8 Kasım  

9 Kasım  

12 Kasım  

14 Kasım  

15 Kasım  

16 Kasım  

19 Kasım  

22 Kasım  

31

ODA’DAN HABERLER
Kasım 2018 Etkinlik Takvimi



GELİŞİM VE TANIŞMA
ATÖLYELERİMakina 120 Dk ile Hem 

Tanışıyoruz, Hem Gelişiyoruz!
Emekli, çalışan, kadın, öğrenci, kamu çalışanı gibi farklı 
alanlara hitap eden, odamıza bağlı temel mühendislik 

alanlarını kapsayan, firma buluşmaları, mühendislik dışı 
söyleşiler, teknik söyleşiler, insan kaynakları, kişisel 
gelişim, mesleki gelişim ve sosyal etkinlikler gibi 

kategorileri kapsayan atölye konularını ele alıyoruz 
ve üyelerimiz için ücretsiz düzenleniyoruz.


