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MAKİNA ÖĞRENME MERKEZİ İLE
BİLGİNE GÜÇ KAT!

-interaktif-

Makina Öğrenme Merkezi platformumuzda yer alan eğitimler ve sertifika 
programları ile istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde bilginize güç katıp, 
sertifika alarak mesleki yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Öğrenme Merkezi sisteminde yer alan kullanıcılar; kayıt oldukları 
eğitimleri görüntüleyebilme, istedikleri zaman eğitim videolarına ve 
eğitimler sonunda verilen katılım sertifikalarına ulaşabilme, katıldıkları 
eğitimleri detaylı raporlayabilme, tamamlanan eğitim videolarını istedikleri 
zaman tekrar izleyebilme, katıldıkları eğitimlerin eğitmenlerine mesaj 
gönderme v.b. birçok özelliği profil sayfalarından yönetebilmektedirler.

Makina Öğrenme Merkezi’ni ziyaret etmek için lütfen buraya tıklayın.
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BAŞKAN’IN MESAJI

-başkan’ın mesajı-

Ülkenin ve Dünyanın Başına Hangi 
Felaket Gelirse Gelsin, Hiç Kimseyi Yalnız 
Bırakmayacağız, Hiçbir Üyemizi Yalnız 
Bırakmayacağız!

Değerli meslektaşlarım, herkese merhabalar,

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin 
35. Dönem Genel Kurul ve Seçimlerine 
pandemi şartlarına rağmen katılan tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Hep birlikte çok zor bir dönemi atlattık. 
İstanbul’un ve Türkiye’nin dört bir yanında 
bu memleketin okumuş insanları, bu ülkede 
emekçilerin yalnız bırakıldığı bir ortamda bu 
ülkenin kaderine sahip çıktılar. Bu ortamda gelip 
bize destek veren, katılım sağlayan, Odamızın 
mücadelesine omuz veren herkese teşekkür 
etmek istiyorum. 

34. Dönem Yönetim Kurulu’na, birlikte 
çalışma yürüttüğümüz tüm Yönetim Kurulu 
Üyesi arkadaşlarımıza, temsilciliklerimize, 
komisyonlarımıza, geçmiş dönem Şubemizin 
başkanlığını yapan arkadaşlarımızın nezdinde 
tüm yönetim kurullarına ve yönetim 
kurulumuzu bir saniye bile olsa bu yolculukta 
asla yalnız bırakmayan sevgili çalışma 
arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum.

Biz bu dönem boyunca başımıza ne gelecek 
diye bekleyenlerden olmadık ve şunun sözünü 
veriyoruz, 2022-2024 yılı çerçevesinde; 
umarız ki olmaz; ülkenin ve dünyanın başına 
hangi felaket gelirse gelsin, hiç kimseyi 
yalnız bırakmayacağız, hiçbir üyemizi 
yalnız bırakmayacağız, Türkiye’deki hiçbir 
emekçiyi, hiçbir kadını, hiçbir ezileni yalnız 
bırakmayacağız. 

MMO İstanbul Şubesi bu uğurda, bu yolda 
üstüne düşen görevi yapacak. Önümüzde uzun 
bir yol var...

Mühendisliğin ihtiyaç duyduğu bilgiye 
ulaşma, teknolojiyi kullanma ve  yeni yüzyıl 
yetkinlikleri kazanma gereksinimlerine 
yönelik faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz. İşbirliği 
süreçlerine devam ettiğimiz veya halihazırda 
anlaşmalı olduğumuz kurum ve kuruluşlarla 
birçok alanda siz değerli meslektaşlarımıza olan 
hizmetimizi çeşitlendiriyoruz. Yeni kuracağımız 

alanlar, hizmete açacağımız platformlar, 
çeşitlendireceğimiz eğitimler, sürdüreceğimiz 
araştırmalar, geliştireceğimiz bilgi, deneyim 
ve insan ağları ile başta siz değerli üyelerimiz 
olmak üzere tüm meslektaşlarımızın fayda 
göreceği bir dönem geçireceğiz.

Bizler İstanbul’da 30 bin üyeyi barındıran 
çok güçlü bir aileyiz. Sınırlarımız ise sadece 
İstanbul’dan ibaret değil. Yaptığımız 
çalışmalarda sürekli olarak İstanbul’un, hatta 
ülkemizin ötesinde bir aileye ulaşma düşüncesi 
içindeyiz. Dünyanın her yerinde yaşayan 
meslektaşlarımızla bağımızı sürekli olarak 
geliştiriyoruz. Tüm dünyadaki mühendislik bilgisi 
ve deneyimi ile İstanbul’daki meslektaşlarımıza 
fayda sağlamayı istiyoruz.

Her ne kadar sıradanlaştırılmaya, değerini 
azaltmaya çalışsalar da, bizler mesleğimizin 
en değerli yerlere sahip olduğuna gönülden 
inanıyoruz. Bu sebeple mesleğimizin hak ettiği 
değere ulaşması için tüm desteğimizi sağlamaya 
devam ediyoruz.

“Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü”nü gür 
bir sesle milyonlara ulaştırmak için en önemli 
ihtiyacımız birliğimizden doğacak güçtür. 
Her zaman olduğu gibi önümüzdeki çalışma 
döneminde de hep birlikte oluşturacağımız 
dillerden düşmeyecek projeler ve çalışmalarla; 
gelişen, üreten, sanayileşen, kalkınan, katma 
değer sağlayan, hakça bölüşen bir Türkiye için 
söz üstüne söz koyacağız.

İbrahim M. Tataroğlu

MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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ŞUBE’DEN HABERLER

-şube’den haberler / 35. Dönem Genel Kurulu-

35. Dönem Genel 
Kurulumuz, geçmiş dönem 
Şube Başkanlarımızdan İlter 
Çelik’in Divan Başkanı olarak 
seçilmesi ile başladı. Divan başkan 
yardımcılığına Zafer Güzey, divan 
yazmanlıklarına ise Tuba Yılmaz 
Çelikel, Nazlı Uncu ve Mustafa 
Türkan seçildiler.

Şube Başkanımız İbrahim 
Tataroğlu’nun yaptığı açılış 
konuşmasının ardından, 
konuklarımıza söz verildi. 
Genel Kurul’un bu bölümünde 
konuklarımız birer konuşma yaptı. 

Şube Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyemiz C. Ahmet Akçakaya 

tarafından 34. Dönem Şubemiz 
Çalışma Raporu, Şube Yönetim 
Kurulu Sayman Üyemiz Aydan 
Adanır tarafından ise Mali Rapor 
Genel Kurul’a sunuldu.
Genel kurulda Çalışma Grupları 
raporlarının sunumlarını 
gerçekleştirirken, değerlendirme 
bölümünde üyelerimiz söz alarak 
dönem çalışmalarına ilişkin görüş 
ve önerilerini katılımcılar ile 
paylaştılar.
 
Genel Kurul, 35. Dönem Yönetim 
Kurulu ve delege seçimleri için 
aday başvurularının alınmasının 
ardından sona erdi.

35. Dönem Genel Kurulumuz Gerçekleşti



6

Mart 2022

ŞUBE’DEN HABERLER

13 Şubat Pazar günü Karaköy’de 
bulunan TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi’nde 
gerçekleştirilen seçimlerde 
mevcut yönetimdeki İbrahim 
M. Tataroğlu başkanlığındaki 
Mavi Liste adayları oyların büyük 
çoğunluğunu alarak tekrar 
yönetime seçilirken MMO Genel 
Merkez delegeleri de belirlenmiş 
oldu.

Seçime, Demokrat Mühendisler ve 
Teknik Elemanlar Birliği ismiyle iki 
ayrı grup katıldı. 2620 mühendisin 
oy kullandığı seçimlerde 
Demokrat Makina Mühendisleri 
MAVİ LİSTE 2403 oy alırken 
Teknik Elemanlar Birliği 
BEYAZ LİSTE ise 
217 oy aldı.

MMO İstanbul Şube 35. Dönem 
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

İbrahim M. Tataroğlu, Seyfettin 
Avcı, C. Ahmet Akçakaya, Aydan 
Adanır Usta, Ezgi Kılıç, Uğur 
Ayken, Elif Soyvural

MMO İstanbul Şube 35. Dönem 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ali Can Özalp, Tülay Bursalıoğlu, 
İbrahim Zafer, Şeref Parlak, Yunus 
Küçükkelepçe, Cemal 
Bolat, Serkan 
Sevat

35. Dönem Şube Seçimlerimiz Gerçekleşti

-şube’den haberler / 35. Dönem Şube Seçimleri-
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ŞUBE’DEN HABERLER

Yeni Yönetim Kurulumuzun 
Üyelerimize Mesajı

35. Dönemde, birlikte 
üreteceğimiz fikirler, ortak 
çalışmalar ve komisyonlarımızla 
birlikte yönetim anlayışında 
olacağız. Meslektaşlarımızı 
daha iyi şartlara kavuşturmak 
ve mesleğimizi ileriye taşımak 
adına yoğun çalışma tempomuz 
ve birlikte ortaya koyduğumuz 
emekle örgütlenme mücadelemizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.  

Üniversite çağlarından 
itibaren ilişkilerimizin başladığı 
öğrencilerden, en uzman 
kadrolara, en deneyimli 
meslektaşlarımıza kadar uzanan 
meslektaş ağımız ile daha iyi 
yarınlara ulaşacağız. Ortak 
çalışmalarımız ile staj/iş bulma 
süreçlerini iyileştirecek, Oda 
olarak verdiğimiz hizmetlerimizi 
daha geniş kitlelere sunacak, 
sanayi ve üniversiteler ile bağımızı 
güçlendirecek, sosyal ve teknik 
etkinlikler ile katılımları artıracak, 
kurs ve seminerlerimizi daha da 
etkili kılacak, meslektaşlarımızın 
haklarını daha gür bir ses ile 
savunacak, üyelerimizle daha yakın 
temaslar kuracak ve mesleğin 

gücünü hep birlikte oluşturacağız.

Bugüne kadar her alanda birlikte 
gösterdiğimiz ve yeni dönem ile 
de sürekliliğini koruyacağından 
şüphemizin olmadığı tüm 
üyelerimizin azmi sadece biz 
Makina Mühendisleri Odası 
üyeleriyle sınırlı kalmayan ve 
tüm meslektaşlarımıza yayılan bir 
güveni meydana getirecek. İşte bu 
yüzden geleceğe olan inancımızı 
ve en iyisine ulaşma arzumuzu 
kesinlikle kaybetmiyoruz.

Meslek örgütümüzün işleyişine 
katkı sağlayarak mesleğimiz 
ve ülkemiz adına olan kararlı 
mücadelemizi sürdürme yolunda 
atacağımız her adım çok değerli. 
Meslektaşlarımızın kendisini en 
etkili ve hedefine odaklanmış 
hissedeceği yer olan meslek 
odalarında göstereceğimiz 
katkılarla tüm ülkeye büyük gurur 
vereceğiz.

-şube’den haberler / 35. Dönem Şube Seçimleri-

34. Dönem Çalışma 
Raporu özetine 
buradan ulaşabilirsiniz.

35. Dönem Çalışma 
Programına buradan 
ulaşabilirsiniz.
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ŞUBE’DEN HABERLER

-şube’den haberler / Kadınlar Günü & HACK4MMO-

Kadının gücünün geleceğin gücü 
olduğunu biliyoruz, 

Kadının gücünün geleceğin gücü 
olduğunu biliyor, eşit şartlarda 
çalıştığımız ve yaşadığımız bir 
dünya için durmadan çalışıyoruz. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Kutlu Olsun!

8 Mart Kadınlar Günü Anketimizin 
sonuçlarını incelemek için lütfen tıklayın.

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi ve Başlangıç 
Noktası iş birliğinde düzenlenecek 
hackathon serisinin üçüncüsü 
olan #Hack4MMO 01 Nisan 2022 
tarihinde başlıyor!

Toplamda 72 saat online olarak 
gerçekleşecek olan hackathonda 
katılımcıları eğitimler, canlı yayınlar 
ve mentorlük görüşmeleri gibi 

birçok etkinlik bekliyor. Dereceye 
giren ilk üç projeye ise toplamda 
9.000 TL değerinde ödül verilecek.

Sanayide yer alan sorunlara çözüm 
geliştirmek ve #Hack4MMO 
macerasının bir parçası olmak 
istiyorsanız bireysel olarak veya 
oluşturduğunuz ekibinizle birlikte, 
buraya tıklayarak başvurunuzu 
yapabilirsiniz!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

HACK4MMO 1 Nisan Tarihinde Başlıyor!
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35. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU 
SORUMLULUK ALANLARI VE GÖREVLENDİRMELER

-şube’den haberler / yönetim kurulu görevlendirmeler-

12-13 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi Genel Kurul ve Seçimleriyle yeniden yönetime 
gelen İbrahim M. Tataroğlu başkanlığındaki 35. Dönem Yönetim Kurulu 
ilk toplantısı 1 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, 35. Dönem Şube Yönetim Kurulu sorumluluk alanları ve 
görevlendirmeler belirlendi. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı

“Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü”nü gür bir sesle 
milyonlara ulaştırmak için, önümüzdeki çalışma döneminde 
de hep birlikte oluşturacağımız güçlü projeler ve 
çalışmalarla; gelişen, üreten, sanayileşen, kalkınan, katma 
değer sağlayan, hakça bölüşen bir Türkiye için söz üstüne söz 
koyacağız.

İbrahim M. TATAROĞLU 
Makina Mühendisi

Şube Başkan Vekili, Kurumsal İlişkiler, İKK Temsilcisi

35. Dönem’de Yönetim Kurulu Başkanvekili ve İKK’da 
MMO temsilcisi olarak göreve başladım. Bunun yanı 
sıra, diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim ve iş birliği 
görevlerini de üstleniyorum. Ayrıca kurumsal ilişkilerde 
Şubemizin temsilini sağlayacağım.

Seyfettin AVCI 
Makina Mühendisi
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35. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU 
SORUMLULUK ALANLARI VE GÖREVLENDİRMELER

-şube’den haberler / yönetim kurulu görevlendirmeler-

Üye İlişkileri, Basın-Yayın

Şubemizin mevcut araçlarını kullanarak ve geliştirerek 
daha fazla üyeye ulaşmak ve üyelerimizin beklentilerini 
saptayarak Şube çalışmalarının geliştirilmesini sağlamak 
ana hedefim. Özellikle genç ve kadın üyelerimizin odamızın 
bir parçası olması için her türlü çabayı göstereceğim.Ezgi KILIÇ 

Makina Y. Mühendisi

Makina Fabrika

Bu dönem, üyeye, sektöre ve bölge halkına ihtiyaçları 
doğrultusunda uygulamalı eğitim modülleri, ortak 
çalışma alanları, sosyal tesis ve AR-GE merkezi sunmayı 
hedefleyen Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı - Makina 
Fabrika projesini yakından takip etmek ve ihtiyaçlarını 
temin etmek gibi görevleri üstleneceğim.

Uğur AYKEN 
Makina Y. Mühendisi

Şube Saymanı, SMM, Finansal Yapı

SMM hizmetlerinin geliştirilmesi ve dijital dönüşüm 
vizyonumuzun tamamlayıcı rol üstlenmesi adına, yeni 
dönemde kolaylık sağlayıcı adımların atılması ana hedefimiz. 
Ayrıca belediyeler ile ortak çalışarak proje onaylarının 
belediye safhasını da online hale getirmek için de 
çalışacağım.

Aydan ADANIR USTA 
Makina Mühendisi

Şube Yönetim Kurulu Sekreteri

Podcast yayınlarımız, Makina TV, Makina Portal ve Makina 
Mobil gibi araçlar sayesinde üyelerimizle olan temasımız 
arttı. Şube Sekreteri olarak, bu dönem de Öğrenme 
Merkezi ve diğer iletişim araçlarımız ile üyemize her 
noktada ulaşma hedefiyle çalışmaya devam edeceğim.C. Ahmet AKÇAKAYA 

Makina Y. Mühendisi
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35. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU 
SORUMLULUK ALANLARI VE GÖREVLENDİRMELER

-şube’den haberler / yönetim kurulu görevlendirmeler-

Komisyonlar, İKK Temsilcisi

Komisyonlarda görev alan diğer arkadaşlarımla birlikte, 
komisyonlarımızın etkinliğini artırmak ana hedefimiz. Bu 
dönem ayrıca İKK Temsilcisi olarak Şubemizin temsilini 
en iyi şekilde sağlamak için çalışacağım.

İbrahim ZAFER 
Makina Mühendisi

Temsilcilikler, Komisyonlar

Bu dönem temsilciliklerimiz ve komisyonlarımızın daha 
aktif şekilde çalışmalarını sağlayacak iş planlarını üretmeyi 
hedefliyoruz. Şubemizin ve Odamızın komisyonlarını daha 
aktif şekilde çalıştıracak olan planlamaları yapmak bu 
dönemdeki öncelikli amaçlarım arasında yer alıyor.Tülay BURSALIOĞLU 

Makina Mühendisi

Teknik Hizmetler, Öğrenci Üye Çalışmaları ve Üniversite İlişkileri

Kamusal denetim için verdiğimiz teknik hizmetlerimizde 
öncelikli hedefimiz kamusal alan ve işyerlerinde daha 
fazla güvenli alan yaratabilmek. Bu dönemde de bu 
hedef doğrultusunda var gücümle çalışmaya devam 
edeceğim.

Ali Can ÖZALP 
Endüstri Mühendisi

Öğrenme Merkezi, Kalite

Bu dönemde Öğrenme Merkezimiz ile kurum ve 
kuruluşlara senkron ve asenkron eğitim modelleri 
sunmak, bu eğitimleri geliştirmek ve bunu uzman 
üyelerimizin eğitmenliğiyle sağlamanın yanı sıra, kalite 
tarafında, teknik alandaki kalite yaklaşımını Şubemizdeki 
faaliyetlerin geneline yansıtmak için görev alacağım.

Elif SOYVURAL 
Endüstri Mühendisi
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35. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU 
SORUMLULUK ALANLARI VE GÖREVLENDİRMELER

-şube’den haberler / yönetim kurulu görevlendirmeler-

Yerinde Kurumsal Eğitimler, Temsilcilikler

Yerinde kurumsal eğitimlerle kurum ve kuruluşlara 
sağladığımız teknik eğitimleri hem nitelik hem de 
nicelik olarak artırmayı hedefliyoruz. Bu dönemde, 
temsilciliklerimizin de katkılarıyla kurum dışı eğitimlerimizi 
geliştirmek ve etki alanını genişletmek için çalışacağım.Cemal BOLAT 

Makina Mühendisi

Öğrenci Üye Çalışmaları ve Üniversite İlişkileri, Kalite, Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu ile birlikte, üyelerimizin 
pandemiyle değişimini olumlu yönde etkilemek için 
iş alanlarıyla ilgili çalışma yürüteceğiz. Bunun yanı sıra 
Şubemizde daha verimli bir çalışma ortamı sağlamak ana 
hedeflerimden bir diğeri.

Serkan SEVAT 
Makina Mühendisi

Sertifika Programları, Öğrenci Üye Çalışmaları ve Üniversite İlişkileri

Bu dönem, sertifika programlarımızın ve çevrimiçi 
eğitimlerimizin kapsam ve içeriğini zenginleştirip 
Odamızın bu önemli iki faaliyetini ileri taşımak ve 
üniversiteler ile öğrenci üyelerimizi bu süreçlere daha 
fazla dahil etmek için çalışacağım.

Yunus 
KÜÇÜKKELEPÇE 
Makina Mühendisi

Mühendis Yetkilendirme Eğitimleri, İç Eğitimler, İş Mühendis

Üyelerimiz ve meslektaşlarımız için hazırladığımız mühendis 
yetkilendirme eğitimlerimizin niteliğini geliştirmek ve iç 
eğitimlerde kalitenin artırılması için görev alacağım. Ayrıca 
İş Mühendis birimimizin etki alanını artırmak için farklı 
kurumlarla iş birliği sağlamak ana hedefim.Şeref PARLAK 

Endüstri Mühendisi
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-etkinliklerimiz / Makina Podcast-

MAKİNA PODCAST

Türkiye’den ve dünyadan 
başarılara imza atan mühendislerin 
hikayelerinin anlatıldığı, onların 
gözünden geleceğin gücünü 
oluşturmada mühendisin gücünün 
ne kadar önemli olduğunu aktaran 
Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü 
podcast serimiz devam ediyor.

Amerika’da Yaşam ve Mühendislik

24. Bölüm’de Harcon Precision 
Metals’in Baş Tasarım Mühendisi 
Ömür Akkuzu konuğumuz oldu. 
Makina Mühendisi olan Ömür 
Akkuzu Amerika hiyakesini ve 
Amerika’nın mühendisler için 
sunduğu olanakları anlatıyor.

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi: Meslek Odaklı 
Çalışmalar ve Gelecek Planları

25. Bölüm’de Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi Başkanı 
İbrahim M. Tataroğlu konuğumuz 
oldu. Makina Mühendisi İbrahim 

M. Tataroğlu 2020-2021 Şube 
çalışmalarını değerlendirdi.

İkinci Sezonun ilk bölümü 26. 
bölümümüz ile devam ediyoruz. 

Endüstri 4.0 ve Yalın Üretim 

26. Bölüm’de Siemens Energy 
Yalın Program Yöneticisi Sezgin 
Taşkın Köylüoğlu konuğumuz oldu. 
Makina Mühendisi Sezin Taşkın 
Köylüoğlu uzun yıllardır kariyeri 
yurt dışında sürdürüyor ve Türkiye, 
Çin ve Almanya’da yalın üretim 
konusunda önemli projelerde yer 
almış.

Mühendisin Gücü
Geleceğin Gücü

Ömür Akkuzu ile yaptığımız söyleşiyi dinlemek için lütfen tıklayın.

İbrahim M. Tataroğlu ile yaptığımız söyleşiyi dinlemek için lütfen tıklayın.

Sezgin T. Köylüoğlu ile yaptığımız söyleşiyi dinlemek için lütfen tıklayın.



14

Mart 2022

EĞİTİMLERİMİZ

-eğitimlerimiz-

Makina Öğrenme Merkezi 
platformumuzda yer alan eğitimler 
ve sertifika programları ile 
istediğiniz zaman ve istediğiniz 
yerde bilginize güç katıp, sertifika 
alarak mesleki yeteneklerinizi 
geliştirebilirsiniz.

Eğitim programlarımızı aşağıda 
yer alan bağlantı adreslerinden 
inceleyerek kayıt olabilirsiniz.

Eğitimlerimizim devamı için web 
sitemizi ziyaret edebilirsiniz: 
https://ogrenmemerkezi.com

Makina Öğrenme Merkezi Sertifikalı Eğitimler

Dijital Pazarlama Uzmanlığı Eğitimi

A’dan Z’ye SEO Eğitimi 2022

Marka Uzmanlık Eğitimi

SAP ERP MM / S4 Hana Temel ve İleri Düzey Kursu

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi

28 Saat Eğitim, 57 Video, Eğitim Sertifikası

8 Saat Eğitim, 62 Video, Eğitim Sertifikası

16 Saat Eğitim, 48 Video, Eğitim Sertifikası

4 Saat Eğitim, 21 Video, Eğitim Sertifikası

38 Saat Eğitim, 114 Video, Eğitim Sertifikası

Çevrimiçi 
söyleşilerimize 
buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar 
eğitimlerimize buradan 
ulaşabilirsiniz.



15

Mart 2022

ŞUBE FAALİYETLERİMİZ

-şube faaliyetlerimiz / Yayın Faaliyetleri-

Odamız ve Şubemiz üyelerimizin 
meslek alanındaki talepleri 
ve gereksinimlerini dikkate 
alarak; gelişen bilgi ve teknoloji 
doğrultusunda toplum yararını 
gözeterek, bünyesinde kurmuş 
olduğu Eğitim Merkezi aracılığıyla 
mesleki kurslar düzenlemekte ve 
mesleki yayınlar üretmektedir.

Bu dönemde faaliyetlerine hız 
kesmeden devam eden İstanbul 
Şube Enerji Komisyonumuz 
tarafından üretilen yayınları 
üyelerimiz ve toplumla paylaştık. 
Bu yayınlarımıza PDF halinde 
kitap.mmo.org.tr adresinden 
ulaşılabilmektedir.

Yayın Faaliyetlerimiz Yeni Döneme Hazır!

Biyokütle Enerjisi Kitabı
Kitapta dünyada ve Türkiye’de 
enerji görünümü, biyokütlenin 
tanıtımı, biyokütle enerjisi eldesi 
konularına yer verilmiştir. Çevrim 
teknolojileri, ürünler açıklanarak; 
biyogaz tesisi projelendirme, 
yatırım analizi, standartlar 
ve mevzuatlar anlatılmıştır. 
Günümüzde biyokütle yatırımları 
konusundaki riskler, çelişkiler 
ve tartışmalara tarafsız olarak 
değinilmiştir.

Kitabın biyokütle/biyogaz 
projelendirme sürecine faydalı 
olmasını diliyoruz. Makina 
Mühendisleri Odası; İstanbul 
Şube Enerji Komisyonu Üyesi 
meslektaşlarımıza, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi, 
Kimya Yüksek Mühendisi Dr. 
Mustafa Tolay’a, Makina Mühendisi 
Aziz Mercan’a bu yayının mümkün 
kılınmasında verdikleri destek için 
teşekkür eder.

Hidroelektrik Santraller Kitabı
Kitapta enerji kaynakları, 
hidroelektrik potansiyel, 
hidroelektrik santralların görevleri 
ve tipleri, hidrolik yapı elamanları 
ve hidromekanik teçhizat, türbinler, 
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-şube faaliyetlerimiz / Yayın Faaliyetleri-

Yayınlarımıza ulaşmak 
için lütfen buraya 
tıklayın.

işletme-bakım, inşaat ve işletme 
döneminde karşılaşılan sorunlara 
yer verilmiştir. Hidroelektrik 
santrallarda yer seçimi açıklanarak, 
yasal çerçeve anlatılmıştır. 
Günümüzde HES’lere karşı oluşan 
tepkinin nedenlerine değinilmiştir.

Kitabın hidroelektrik projelendirme 
sürecine faydalı olmasını diliyoruz. 
Makina Mühendisleri Odası; 
İstanbul Şube Enerji Komisyonu 
Üyesi meslektaşımız Muzaffer 
Başaran’a bu yayının mümkün 
kılınmasındaki çalışması için 
teşekkür eder.

Ölçme ve Doğrulama Kitabı
Kitapta ölçme ve doğrulama süreci 
için temel olan ortak ilkeler ve 
terimler açıklanmıştır. Tüm tesis 
veya bireysel enerji tasarrufu 
önlemlerinin belirlenmesi için farklı 
maliyet ve doğruluk seviyesine 

sahip yöntemlerin; mevcut ve 
yeni konutlar, ticari ve hizmet 
binaları, endüstriyel süreçler dahil 
olmak üzere çok çeşitli tesislere 
uygulanabilirliğini sağlayacak 
şekilde rehberlik yapmak, Ölçme ve 
Doğrulama Planı içeriği belirlemek 
ve raporlama konularına yer 
verilmiştir.

Kitabın ölçme ve doğrulama 
sürecine faydalı olmasını diliyoruz. 
Makina Mühendisleri Odası; 
İstanbul Şube Enerji Komisyonu 
Üyesi meslektaşlarımıza, bu yayının 
mümkün kılınmasında verdikleri 
destek için teşekkür eder.
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-şube faaliyetlerimiz / Asansör Kontrol Merkezi-

Asansör Kontrol Merkezi 
Makina Mühendisleri Odası Ana 
Yönetmeliğinde yer alan amaçlar 
doğrultusunda Asansörlerin 
Uygunluk Değerlendirilmesine 
ilişkin denetim ve belgelendirme 
işlerini yapan, tüm çalışanları MMO 
Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri 
kapsamında tarafsız olmakla 
mükellef olan kar amacı gütmeyen 
bağımsız bir merkezdir. MMO 
tarafından desteklenen güçlü mali 
yapısı ile çalışanların ücretleri ve 
çalışmaları garanti altına alınarak her 
türlü çıkar çatışmasının ve finansal 
baskıların önüne geçilmiştir.

Asansör Kontrol Merkezimize 
gelen taleplere daha hızlı ve etkili 
yanıt verebilmek amacıyla geniş 
planlama kadrosu oluşturulmuş 
olup, kontrollerle alakalı her türlü 

istek, şikâyet, teknik bilgi danışma 
vb. konularda hızlı bir şekilde dönüş 
sağlanabilmektedir. İlgili idarelerdeki 
mühendislere yönelik teknik destek 
sağlanabilmekte, mesleki gelişimleri 
için gerekli olan eğitim, seminer ve 
söyleşiler gerçekleştirilebilmektedir. 
Düzenli olarak kamuyu bilgilendirme 
çalışmaları kapsamında bina ve site 
yöneticilerine yönelik bilgilendirme 
panelleri, seminerleri ve söyleşileri 
gerçekleştirilmektedir.

Güvenli Bir Kent ve 
Yaşam İçin Çalışıyoruz!

Avcılar İlçesi Kontrol Sayıları

Yıl 2. Eksiklik Eksiklik Normal Tescil Toplam

2020 89 501 817 140 1547

2021 128 864 1784 186 2962

Kadıköy İlçesi Kontrol Sayıları

Yıl 2. Eksiklik Eksiklik Normal Tescil Toplam

2020 574 3722 8757 406 13459

2021 501 4665 12313 340 17819

Beşiktaş İlçesi Kontrol Sayıları

Yıl 2. Eksiklik Eksiklik Normal Tescil Toplam

2020 159 1012 2386 40 3597

2021 168 1023 2968 77 4236

Kartal İlçesi Kontrol Sayıları

Yıl 2. Eksiklik Eksiklik Normal Tescil Toplam

2020 342 2106 4115 371 6934

2021 430 3350 6713 301 10794
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Madeni Yağların Ticari Kullanımı, Katkı Maddeleri,
Test Metotları Bölüm 8 ve 9

-uzman gözünden / Madeni Yağlar-

Dr. Cemil Koyunoğlu  
 

Öğretim Üyesi Yalova Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri 

Mühendisliği

BÖLÜM 8 

Düşük Sıcaklık Düzenleyiciler, 
Emülsifiyerler, Emülsiyon 
Önleyiciler (Demülsifiyerler), 
Enjektör Temizleyici Katkı 
Maddeleri, İs Önleyici Katkı 
Maddeleri, Korozyon İnhibitörleri*

Özet
En mükemmel şekilde üretilmiş 
parçaların yüzeylerinde bile 
tam bir düzgünlük ve parlaklık 
sağlanamaz. Yüzeyde asperit 
adı verilen, çok küçük ve ancak 
mikroskopla görülebilen girinti 
ve çıkıntılar vardır. İki kuru yüzey 
birbirine temas ettiğinde, bu girinti 
ve çıkıntılar yüzeylerin hareketine 
karşı direnç gösterir. Bu dirence 
“sürtünme” denir. Yağlayıcıların 

esas görevi, yüzeyler arasındaki bu 
sürtünmeyi azaltmak, birbirleriyle 
temas halindeki yüzeyler arasında 
film tabakası oluşturarak iki 
katı cismi birbirinden ayırmak 
ve parçaların kolay hareketini 
sağlamaktır. Yazı serimizin 8. 
bölümünde geçen ayın devamı 
olarak düşük sıcaklık düzenleyiciler, 
emülsifiyerler, emülsiyon 
önleyiciler (demülsifiyerler), 
enjektör temizleyici katkı 
maddeleri, is önleyici katkı 
maddeleri, korozyon inhibitörleri, 
konuları anlatılmıştır.

Düşük Sıcaklık Düzenleyiciler
Dizel yakıtının soğuk havalarda 
veya düşük sıcaklıklarda 
viskozlaşmasını önlemek için 
kullanıla katkı maddeleridir; 
yakıtın akma noktasını düşürür, 
soğukta akışkanlığını korumasını 
sağlar. Bu tip katkı maddeleri 
genellikle polimerik maddelerdir, 
soğukta yakıt içinde oluşan 
waks kristallerine etki ederek 
büyüklüklerini ve şekillerini 
değiştirir, aglomere olmalarını 
önler, katılaşmalarını engeller.

Emülsifiyerler
Emülsifiyerler, genellikle moleküler 
yapısında hidrofilik (polar, ‘su-
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-uzman gözünden / Madeni Yağlar-

seven’) ve litofilik (nonpolar, ‘yağ-
seven’) gruplar içeren ve içinde 
bulunduğu sıvının yüzey gerilimini 
düşüren yüzey aktif maddedir; 
dört grup altında toplanır; 
anyonikler (sabunlar), katyonikler 
(inverttersine çevrilmiş-sabunlar), 
amfoterikler ve noniyonikler.
Anyonik sürfaktanlar 
sabunlardır; sodyum 
palmitat, sodyumlaurilsülfat, 
trietanolaminoleat gibi.

Katyonik sürfaktanlar invert 
sabunlardır; kuvaterner 
amonyum tuzları (örneğin, 
laurildimetilbenzilamonyum 
klorür) ve piridin tuzları (örneğin, 
setilpridinyum bro-mür) gibi. 
Amfoterik maddeler arasında 
fosfolipidler (örneğin, lesitin), 
amfolit sabunlar (örneğin, betain) 
ve proteinler (jelatin, kazein gibi) 
satılabilir.

Noniyonik sürfaktanlar genellikle 
makromo leküller veya polimerik 
bileşiklerdir; fatty alkoller (lauril, 
setil, stearil), kısmen fatty asit 
esterler içeren polialkoller (gliserin 
monostearat), fatty asitlerin 
sorbitan esterleri (sorbitan 
monopalmitat), polietilenglikol 
eterler (PEG 200 lauril eter), 
kolesterol, polietilenglikol fatty 
asit esterler (PEG 400 stearat), 

polisorbatlar veya PEG sorbitan 
fatty asit esterler (PEG 200 
sorbitan monostearat, polisorbat 
60)

Emülsiyon Önleyiciler 
(Demülsifiyerler)
Normal koşullarda hidrokarbon 
(yakıtlar ve yağlar) ve su karışımı 
kolaylıkla iki faz halinde ayrılır. 
Ancak yakıtta bulunabilecek 
polar maddeler sürfaktanlar gibi 
davranacağından, ortamda serbest 
su bulunduğunda yakıt ve su bir 
emülsiyon oluşturacağından faz 
ayrılması zorlaşır. Böyle bir karışım, 
örneğin pompalanma gibi bir 
işleme alındığında yüksek kayma 
kuvvetlerine maruz kalacağından 
emülsiyon kararlı (kalıcı) hale 
dönüşür. Demülsifiyerler emülsiyon 
kırıcı maddelerdir, oluşmuş yağ-
su emülsiyonu bozarak kararlı 
hale dönüşmesini engeller, 
yakıt ve suyun ayrılmasını ve 
ayrı fazlar oluşmasını sağlarlar. 
Demülsifiyerler çeşitlidir; fatty 
amin bazlı (fatty amin, propilen 
oksit, etilen oksit), fatty alkol bazlı 
(fatty alkol, propilen oksit, etilen 
oksit, solvent), reçine bazlı (fenolik 
amin reçineler, epoksi bileşikler, 
solvent) ve kompaund bazlı 
(noniyonik sörfaktanlar ve solvent; 
örneğin, polioksietilen nonil fenil 
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-uzman gözünden / Madeni Yağlar-

eter) olabilir; kullanma sınırları 
ürüne ve ortama göre 5-30 ppm 
aralığında değişir.

İnjektör Temizleyici Katkı 
Maddeleri
Yakıtlar ve karter yağları 
injektörlerin nozulları etrafında 
kalıntılar oluşturur ve bu 
kalıntılar injektörün düzenli 
yakıt püskürtmesini engeller; 
sonuçta yakıt tüketimi ve emisyon 
miktarları artar. Külsüz polimerik 
deterjan katkı maddeleri bu 
kalıntıları temizler ve injektörleri 
temiz tutar. Bu bileşiklerde 
kalıntılar kendine bağlayan polar 
gruplarla, yakıtta çözünebilen 
non-polar gruplar vardır. Bazı 
organometalik bileşikler yakıtın 
yanmasını kolaylaştıran katalizörler 
gibi işlev yapar. Bu maddelerin 
yakıta karıştırılması, tam yanma 
olmaması nedeniyle oluşan siyah 
is veya duman emisyonunu azaltır. 
İs önleyiciler Yatak metallerinin 
korozyonu, genellikle asitlerin 
yatak metalin oksitleriyle kimyasal 
reaksiyonu sonucu meydana gelir. 
Asidik bileşenler motorda yakıtın 
tam yanmamasıyla oluşur ve atık 
gazlar yoluyla yağa karışır; veya 

yağın zamanla oksitlenmesine 
neden olur.

İs Önleyici Katkı Maddeleri
Bazı organometalik bileşikler 
yakıtın yanmasını kolaylaştıran 
katalizörler gibi işlev yapar. Bu 
maddelerin yakıta karıştırılması, 
tam yanma olmaması nedeniyle 
oluşan siyah isin oluşmasını önler. 
İsten dolayı tıkanma olmasına mani 
olur.

Korozyon İnhibitörleri
Yatak metallerinin korozyonu, 
genellikle asitlerin yatak metalin 
oksitleriyle kimyasal reaksiyonu 
sonucu meydana gelir. Asidik 
bileşenler motorda yakıtın tam 
yanmamasıyla oluşur ve atık 
gazların oksitlenmsiyle de asidik 
maddeler meydana gelebilir. Her 
iki halde de yağın, dolayısıyla 
yatakların zarar görmemesi için 
yağa korozyon inhibitörleri ilave 
edilir. Petrol boru hatlarının ve 
tankların çoğu çelik malzemeden 
yapılmış olduğundan ortamda su 
bulunması halinde paslanma olur ve 
zamanla bu noktalardan ilerleyen 
korozyon boru ve tanklarda 
delikler açılmasına sebep olur. Boru 
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-uzman gözünden / Madeni Yağlar-

hatlarındaki ve tanklardaki ürünler 
veya yakıtlar pas tanecikleriyle 
kirlenir ve kullanıldıkları yerlerde 
filtreleri tıkar, pompa ve injektör 
aşınmasını artırır. Korozyon 
inhibitörleri, metal yüzeylerine etki 
ederek korozif maddelerle temas 
etmesini engelleyen bir tabaka 
oluşturur ve sınır yağlaması görevi 
yapar. Kullanılma konsantrasyonu 
5-15 ppm seviyesindedir.

BÖLÜM 9 

Kostikler, Köpük Önleyiciler, 
Metal Deaktivatörler, Oskidasyon 
İnhibitörleri

Özet
En mükemmel şekilde üretilmiş 
parçaların yüzeylerinde bile 
tam bir düzgünlük ve parlaklık 
sağlanamaz. Yüzeyde asperit 
adı verilen, çok küçük ve ancak 

mikroskopla görülebilen girinti 
ve çıkıntılar vardır. İki kuru yüzey 
birbirine temas ettiğinde, bu girinti 
ve çıkıntılar yüzeylerin hareketine 
karşı direnç gösterir. Bu dirence 
“sürtünme” denir. Yağlayıcıların 
esas görevi, yüzeyler arasındaki bu 
sürtünmeyi azaltmak, birbirleriyle 
temas halindeki yüzeyler arasında 
film tabakası oluşturarak iki 
katı cismi birbirinden ayırmak 
ve parçaların kolay hareketini 
sağlamaktır. Yazı serimizin 9. 
bölümünde geçen ayın devamı 
olarak kostikler, köpük önleyiciler, 
metal deaktivatörler, oskidasyon 
inhibitörleri, konuları anlatılmıştır.

*Dr. Cemil Koyunoğlu tarafından 
hazırlanan, Makina Bülten’in 162. 
sayısında (Ağustos 2020) birinci 
bölümü yayınlanan yazı dizisinin 
devamıdır.

Yazının 9. bölümünü okumak için lütfen tıklayın.
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-uzman gözünden / Endüstriyel Bacalar-

Muammer Akgün  
 

MMO İstanbul Şube Kazan ve Basınçlı 
Kaplar Komisyonu Başkanı

Özet
Titreşim damperleri, bacaların 
çalışması esnasında oluşan bacaya 
zarar verebilecek titreşimlerin 
tepkisini azaltmak için yaygın 
olarak kullanılır. Bu çalışmada, 
damperlerin sönümleme 
sisteminin prensibi anlatılmıştır. 
Bununla birlikte damperin kütlesi, 
rijitliği ve vorteks etkisi ile bacanın 
üst noktasında oluşan genliğin 
bacaya etkisi irdelenmiştir. 
Titreşim damperlerin boyutları ve 
son olarak kullanılmakta olan bazı 
damper sistemleri tanımlanmıştır.

1. Giriş
Endüstriyel baca sistemi tasarımı 
yaparken rüzgâr ve deprem etkisi 
dikkate alınmalıdır. Bacalar yüksek 
hızlı rüzgârdan kaynaklı vorteks 

salınımı ve deprem esnasında 
oluşan salınımlardan dolayı 
devrilme ihtimaline karşı güvenli 
hale getirilmelidir. Bununla birlikte 
bacalarda düzenli bir salınımın 
olması normaldir ancak düzensiz 
titreşimlerden kaynaklanan 
salınımlardan kaçınılmalıdır. 
Büyük ölçekli salınımlar baca 
sisteminin güvenliği ve bütünlüğü 
açısından bir tehdit olmakla 
birlikte, sistemdeki ekipmanların 
ve çevredeki insanlar için de 
ciddi tehlike oluşturmaktadır. 
Bu problemi aşmanın en uygun 
yolu, tasarım aşamasında rüzgâr 
ve varsa deprem yüklerinin 
hesaba eklenmesi ile mümkündür. 
Bu sorunun çözümü genellikle 
titreşim sönümleyici damperlerin 
sisteme eklenmesi ile sağlanabilir. 
Bu damperler, baca sisteminde 
oluşan hareketin tersi yönünde 
kuvvet oluşturmaktadırlar. Bu 
sönümleyici damperler; sıvı, 
kuru sürtünme esaslı ya da 
yüzeyler arasında kayan vb. tipleri 
bulunmaktadır. Bu çalışmada baca 
sistemlerinde oluşan titreşimleri 
kontrol etmek için kullanılan çeşitli 
titreşimli damperleri tanıtılmıştır. 
Bu damperler kendi kendini 
taşıyan ya da halatlarla gerilmiş 
serbest duran bacalara uygundur. 

Endüstriyel Bacalarda Titreşim Kontrolü
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2. Titreşim Sisteminin Prensibi
Bacaların rüzgârın oluşturduğu 
girdap hareketleri vortekslerden 
kaynaklanmaktadır. Vortekslere 
bağlı oluşan kuvvetler baca ile aynı 
frekansa sahip olması durumda 
baca sisteminde kolaylıkla 
rezonans oluşturabilirler. Baca 
sisteminde oluşan genlik ve 
gerilim artar ve bu da sistemdeki 
malzemenin yorulmasına ve 
hatta devrilmesine sebep olabilir. 
Damper sisteme aynı frekansta 
karşı kuvvet oluşturduğu için 
oluşacak salınımları önemli ölçüde 
azaltır. Damper sisteminin teorisi 
Şekil 1’de görülmektedir.

Dikey eksende baca sisteminin 
dinamik hareketi ve statik 
hareketi arasındaki değişim 
görülmektedir. Yatak eksen ise 
bacanın yük frekansı ile rezonans 
frekansı görülmektedir. Siyah 

çizgi ile bacanın sönümleyici 
damper olmadan dinamik hareketi 
görülmektedir. Kırmızı çizgi ile 
bacanın damper kullanılması 
durumunda dinamik hareketi 
görülmektedir.

Yükün frekansı, baca sisteminin 
frekansına eşitlenirse baca 
sisteminin genliği çok artar. 
Uygun damper sistemi 
tasarlanırsa genlik dalganın yatay 
S ve T noktalarındaki tanjantı ile 
sınırlandırılabilir. Genlik statik 
genliğin üç katından fazlaya 
çıkmaz. Bu oluşan salınımın 
ve gerilmenin mükemmel 
bir ölçüde azaltılması ve 
sönümlenmenin arttırılması olarak 
değerlendirilebilir.

Yükün frekansı, baca sisteminin 
frekansına eşitlenirse baca 
sisteminin genliği çok artar. 
Uygun damper sistemi 
tasarlanırsa genlik dalganın yatay 
S ve T noktalarındaki tanjantı ile 
sınırlandırılabilir. Genlik statik 
genliğin üç katından fazlaya 
çıkmaz. Bu oluşan salınımın 
ve gerilmenin mükemmel 
bir ölçüde azaltılması ve 
sönümlenmenin arttırılması olarak 
değerlendirilebilir.

Şekil 1. Sistemin damper uygulanan ve 
damper uygulanmamış durumda verdiği 

dinamik tepki

Yazının tamamına 
buraya tıklayarak 
ulaşabilirsiniz.
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