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Sevgili Meslektaşlarım,  
Öncelikle, tüm kadın meslektaşlarımızın 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü büyük bir 
içtenlikle kutlarım. Kadınların hem mesleğimiz 
açısından hem de toplumumuz açısından 
yalnızca geliştirici, koruyucu ve yönlendirici 
bir unsur olarak görülmemeleri gerektiğini, 
toplumda adalet, kalkınma ve demokrasinin 
sağlanabilmesi için de ilerici bir role sahip 
olduklarını hatırlatmak isterim.

Son on yıldır ve öncesinde yüzlerce yıllık 
bir birikimle tüm dünyada tartışılan kadın 
kimliği, ülkemizde kökensel, kültürel, dini 
ve politik tartışmalar temelinde daha da 
daraltılmakta ve kadının ait olduğu sosyal 
rol yok sayılmaktadır. Biz, bilimselliğin, 
demokrasinin ve vicdanın önemini her 
defasında vurgulayan Makina Mühendisleri 
Odası olarak hem kadınlarımızın hem de 
kadın meslektaşlarımızın iş hayatında ve 
sosyal hayatlarında ayrımcılığa, şiddete ve 
tacize maruz kalmalarına karşı sonuna dek 
yanlarında duracağız. 

Değerli Meslektaşlarım,
Son günlerde Cumhurbaşkanı ve hükümet 

sözcülerinin TMMOB, TTB ve TBB gibi meslek 
kuruluşlarını hedef alarak sarf ettikleri sözler 
ve akabinde meslek kuruluşlarının isimlerinde 
bulunan “Türk” ve “Türkiye” ifadelerinin 
kaldırılmasına ve birden fazla oda ya da birlik 
kurulacağına dair yapılan tartışmalara ilişkin 
10 Şubat 2018 tarihinde TMMOB Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nda yapılan tespit ve 
değerlendirmelerin arkasında durduğumuzu 
belirtmek isterim. Nitekim, siyasi iktidarın 
tasarruflarını her dönem eleştirmiş olan 
kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına 
yönelik kurulan baskılar yeni değildir ve 
eminiz ki iktidarın değişmesi durumunda dahi 
sona ermeyecektir.

Bunun asıl sebebi ise TMMOB’nin mesleki 
alanlarından hareketle oluşturulan mesleki 
politikalarla, ülke ve insan kaynaklarımızın 
rant ve çıkar çevrelerine peşkeş 
çekilmesine ilişkin geliştirdiği ve asla 
değişmeyecek olan kamucu duruşudur. Bu 
nedenle, karşımızda duran iktidar kim olursa 
olsun, yalnızca ülkemizin ve halkımızın 
çıkarlarını savunacağımızın altını bir kez 
daha çizmek isterim.

Yine son günlerde, iktidarın özelleştirme 
ve ülkeyi sıcak parayla yönetme 
politikalarının son hamlesi olan Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye bağlı 14 fabrikanın 
özelleştirileceğini üzüntüyle öğrendik. Şeker 
üretiminde kendisine yeten ve fazlasını 
ihracat edebilen Türkiye’nin, yabancı 
sermaye lehine yapılan yasa değişiklikleri 
ve son adım olarak şeker fabrikalarının 
satışı ile dışa bağımlı bir ülkeye dönüştüğü 
gerçeği gözler önündedir. Kamu 
kaynaklarımızın talanına yol açan, çiftçimizi 
ve köylümüzü mağdur eden bu anlayışa 
karşı çıkacak ve çiftçimizin ekmek kapısına 
göz dikenlerin karşısında eğilmeyeceğiz.

Son olarak,
Rant ve emperyalist çıkarlar etrafında 

şekillendirilen ülke politikalarına 
karşı bir güç oluşturmak, ülkemizi, 
halkımızı ve mesleğimizi onurlu bir 
biçimde savunabilmek adına, Makina 
Mühendisleri Odası 47. Olağan Genel 
Kurul ve Seçimlerimize delegelerimizi 
ve katılabilecek durumda olan  tüm 
meslektaşlarımızı bekliyoruz. 24-25 Mart 
2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek 
olan Oda Genel Kurul ve Seçimlerinin 
mesleki örgütlülüğümüzü güçlendirmesini 
temenni ediyor, sizleri sevgi ve dostluk ile 
selamlıyorum.
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TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI
47. OLAĞAN GENEL KURUL VE 
SEÇİMLERİNE BEKLİYORUZ

Battal KILIÇ
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı



Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi üyelerinin gelişen teknolojilerle 

ilgili bilgi açıklarını kapatmak amacıyla 
yetkilendirmelerde bulunduğu kurs ve 
eğitim programlarına tüm hızıyla devam 
ediyor. Katılımcıların daha doğru ve 
verimli yapı tasarım projeleri oluşturması 
için düzenlenen eğitimler 14 – 29 Nisan 
tarihleri arasında MMO İstanbul Şube’de 
gerçekleştirilecek.

İLERİ ANSYS WORKBENCH EĞİTİMİ:
Temel seviye ANSYS Workbench bilgisi 

olup bilgisayar destekli analiz hakkında 
daha kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen 
katılımcılara yönelik olan eğitimimiz 17 Mart 
8 Nisan tarihleri arasında MMO İstanbul 
Şubede gerçekleşecektir. Toplamda 40 saat 
sürecek olan eğitimimizde Workbench’in 
modülleri hakkında detay bilgiler 
katılımcılara aktarılacaktır.

SOLİDWORKS KURSU:
3D Yazılımı konusunda derinlemesine bilgi  

 
 
 
 
sahibi olmak isteyen katılımcılar için 
Solidworks Eğitimi 17 Mart – 8 Nisan 
tarihleri arasında MMO İstanbul Şube’de 
gerçekleştirilecektir. Toplamda 40 saat 
sürecek olan eğitim ile katı cisimlerin 3 boyutlu 
modellemesi, sac parça tasarımı, montaj ve 
teknik resim oluşturma uygulamaları hakkında 
detaylı bilgiler katılımcılara aktarılacaktır. 

REVİT MEP EĞİTİMİ:
Binalarda mekanik ve elektrik tesisatının 

planlanması, tasarımı, analizi, raporlanması ve 
dokümantasyonu konusunda derinlemesine 
bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılar için 
Revit MEP eğitimi 14 Nisan – 29 Nisan tarihleri 
arasında MMO İstanbul Şube’de yapılacak. 
Toplamda 30 saat sürecek eğitim programında 
her konu başlığı uygulamalı çizim örnekleriyle 
birlikte katılımcılara sunulacak.

MMO İstanbul Şube’nin Bilgisayar Destekli 
Tasarım ve Üretim Eğitimleri 14 Nisan’da 
başlıyor. Katılımcıların daha doğru 
ve verimli yapı tasarım projeleri 
oluşturması için düzenlenen 
eğitimler MMO İstanbul 
Şube’de gerçekleştirilecek.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve
Üretim Eğitimlerimiz Başlıyor!

İLERİ ANSYS WORKBENCH 

Başlama / Bitiş Tarihi: 
-17 Mart 2018 14:30
-8 Nisan 2018 19:30
(40 Saat) 

Yer: 
MMO İSTANBUL ŞUBE 
TAKSİM

SOLIDWORKS

Başlama / Bitiş Tarihi: 
- 17 Mart 2018 09:00
- 8 Nisan 2018 14:00
(40 Saat) 

Yer: 
MMO İSTANBUL ŞUBE 
TAKSİM

REVIT MEP

Başlama / Bitiş Tarihi: 
- 14 Nisan 2018 09:00
- 29 Nisan 2018 14:00    
(30 Saat) 

Yer: 
MMO İSTANBUL ŞUBE 
TAKSİM
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Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’ü 
Makamında Ziyaret Ettik

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 

İstanbul Şube Yöneticileri 
Kartal Belediye Başkanı Op. 
Dr. Altınok Öz'ü 22 Şubat 
2018 tarihinde makamında 
ziyaret etti. Ziyarete MMO 
İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç’ın 
yanı sıra; Şube Sekreteri 
İbrahim M. Tataroğlu, Şube 
Müdürü Hasan Özger ile 
müdür yardımcıları ve birim 
sorumluları da katıldı. 33. 
Dönem seçimleri sonrasında 
yapılan ziyarette MMO 
İstanbul Şube ile Kartal 
Belediyesi’nin ortaklaşa 
yapabileceği projeler ve 
asansör periyodik kontrol 
protokolü hakkında 
konuşmalar yapıldı. Battal 
Kılıç, Başkan Altınok Öz’e 
misafirperverliğinden 

dolayı teşekkür ederek 
ilçede sosyal ve kültürel 
alanda gerçekleştirilen 
çalışmaları yakından takip 
ettiklerini söyledi. Başkan 
Altınok Öz ise, Kartal 
Belediyesi’nin 2009 yılından 
bu yana sosyal ve kültürel 
alanda gerçekleştirdiği 

tüm çalışmalara son sürat 
devam edeceğini belirterek 
MMO İstanbul Şube’sinin 
Kartal Belediyesi’ne 
ziyaretlerinden dolayı 
yaşadığı mutluluğu ifade 
etti. Başkan Altınok Öz, 
ziyaretin sonunda misafirleri 
ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Bahçeşehir Gaz Dağıtım A.Ş.'ye
Ziyarette Bulunduk

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Yönetim 

Kurulu Üyeleri Bahçeşehir Gaz 
Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Açıkgöz’ü 26 
Ocak 2018 tarihinde makamında 
ziyaret etti. Ziyarete MMO 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Battal Kılıç ve MMO 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Cafer Yıldız katıldı. 
Toplantıda Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube ile 
Bahçeşehir Gaz Dağıtım A.Ş.nin 
önümüzdeki dönem ortaklaşa 
gerçekleştirebileceği etkinlikler 
ve planlamalar hakkında görüş alışverişi 
yapıldı. Ziyarette ayrıca meslekte 40. yılını 

dolduran Mehmet Açıkgöz’e Battal Kılıç 
tarafından Meslekte 40. Onur Yılı Plaketi 
takdim edildi.



olan üyelere ‘hoş geldin’ 
demek, Oda çalışmalarını 
tanıtmak, üyelerin talep ve 
önerilerini dinlemek için 
yapılan etkinliklere Üye 
İlişkileri Birim Sorumlu Elif 
Ebru Şirin katıldı. Oda ve 
mesleki çalışmalara yönelik 
konuşmaların olduğu 
Çarşamba Buluşmaları 
etkinlikleri mart ayında da 
hız kesmeden üyelerimizle 
buluşmaya devam edecek.

Daf Enerji’ye Teknik Gezi Düzenledik

Üyelerimizle Çarşamba Buluşmaları 
Etkinliklerinde Biraraya Geldik 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 
3 Şubat 2018 tarihinde meslektaşlarının aldığı 

teorik eğitimleri pekiştirebilmeleri için DAF Enerji’ye 
teknik gezi düzenledi. Teknik gezide üretim, ürün 
testleri (pompa, frekans kontrollü hidrofor) ve montaj 
süreçleri yerinde incelendi ve meslektaşlara ayrıntılı 
bilgiler verildi. Üyelerimizin mesleki gelişimi ve güncel 
gelişmeleri takip edebilmesi adına düzenlenen gezi 
öncesinde katılımcılarla beraber söyleşi yapıldı. 
Geziye MMO İstanbul Şube Bakırköy Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyesi Onur Can Şahin de eşlik etti.

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi tarafından 
organize edilen Şubat ayı 
Çarşamba Buluşmaları 
etkinlikleri 7 Şubat 
tarihinde Kadıköy, 
Ümraniye ve Beylikdüzü 
Temsilciliklerinde, 14 Şubat 
tarihinde Şişli Temsilcilikte, 21 
Şubat tarihinde ise Kartal ve 
Bakırköy Temsilciliklerinde 
düzenlendi. Oda’ya yeni kayıt 
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"MERKEZİ Sistemlerde Isı İstasyonları" 
Konulu Teknik Söyleşi Gerçekleştirdik

Makina Mühendisleri Odası Bakırköy 
Temsilciliği'nde 29 Ocak 2018 tarihinde 

‘’Merkezi Sistemlerde Isı İstasyonları’’ konulu 
teknik söyleşi etkinliği gerçekleştirildi. 
Meslektaşlarımızın bilgi birikimini artırmak için 
düzenlenen etkinliğe eğitmen olarak Oğuz 
Aydoğan katıldı. Konutlarda yatırım faaliyetlerinin 
düşürülmesi üzerine derinlemesine konuşmaların 
gerçekleştirildiği etkinlikte, işletme masraflarının 
kısılması, konutlarda bakım masraflarının en aza 
indirilmesi ve ısıtma kalitesinin iyileştirilmesi 
gibi sorulara cevaplar arandı. Birçok üye ve 
meslektaşın katıldığı etkinliğin devamı Mart 
ayında üyelerle tekrar buluşacak.



Kimi zaman bir masa başında proje 
çiziminde kimi zaman ise şantiyede 

çalışan kadın mühendisler erkeklerin egemen 
olduğu mühendislik mesleğinin kalıplarını 
kırarak hiçbir meslek dalının kadın-erkek 
ayrımına tabi tutulmayacağını dile getirerek 
kadınların evde, işte, sokakta ve tüm sosyal 
ortamlarda yürüttükleri hak mücadelesini 
desteklediklerini belirttiler.  TMMOB’li kadınlar 
hayatın her alanında kadın erkek eşitliğine 
giden yolda yürümekten ve mücadele 
etmekten vazgeçmeyeceklerini belirterek 
‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü direnişin, 
emeğin ve sevginin gücü ile selamladılar. 
 
AYDAN ADANIR
Makina Mühendisi

Türk Dil Kurumu'na göre 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 
makineleri gibi teknik ve sosyal 
alanlarda uzmanlaşmış, belli 
bir eğitim görmüş kimsedir. 
Mühendislik bir toplum 
hizmetidir ve tanımında cinsiyet 
yoktur. Kadının herhangi bir işte 
çalışması ya da mühendis olması 
arasında bir fark göremiyorum. 
Bizler şantiyede de çalışabiliriz 
masa başında da. Hangi iş 
olursa olsun kadınların işlerinde 
daha pratik, daha detaycı ve 
daha azimli olduğunu düşünüyorum. Bizler 
kadın sayısının en az olduğu mühendislik 
bölümünde %90’ı erkek olan sınıflarda 
okuduk. Yine sektör olarak kadın sayısının 
az olduğu bir sektörde çalışıyoruz. Aynı 
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Kadın Mühendisler: Bedenimize, 
Emeğimize ve Laikliğe Sahip Çıkıyoruz!

8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle bu sayımızda sizler için kadın 
mühendislerimizin gözünden 8 Mart’ın önemini ve ‘’Kadın Mühendis’’’ 
konusunu inceledik. Ayrıca mühendislik mesleğinin tamamen erkek 
egemen bir meslek alanı olarak tanımlanmasının kalıplarını kırarak 
erkeklerin egemen olduğu bu alanda yer alan dünyaca ünlü kadın 

mühendisleri sizin için derledik…
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eğitimi alıp aynı sıkıntıları çektiğimiz bir erkek 
arkadaşımız ile tüm çalışma şartlarında eşit 
olmak da en doğal hakkımız. TMMOB çatısı 
altında üye kadın mühendisler olarak örgütlü 
gücümüzü artırmalı, çalışma hayatında kadın 
mühendislerin karşılaştığı sorunları çözmeye 
çalışmalı, üye olduğumuz Odalarımızda 
temsiliyetimizi artırmalı ve bunların sonucu 
olarak da mühendisliğin erkek mesleği olarak 
görülmesinin önüne geçmeliyiz. Geçtiğimiz 
günlerde Canan Dağdeviren isimli bir kadın 
mühendis arkadaşımız 30 Yaş Altı Bilim İnsanı 
listesinde ve MIT Technology Review’un her 
yıl derlediği 35 Yaş Altı Mucitler listesinde 
yer aldı. Gençlerimize çok iyi bir örnektir. 
Kadınlarımızı eğitmeli ve iş hayatında 
desteklemeliyiz. Eğitimli her kadın eğitimli 
bir neslin önünü açacaktır ve kadın isterse 
başaramayacağı hiçbir şey yoktur.

ELİF SOYVURAL
Endüstri Mühendisi

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New 
York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha 
iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil 
fabrikasında greve başlamış ancak polisin 
işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya 
kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında 
işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan 
kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can 
vermiştir. Bunun üzerine 26-27 Ağustos 1910 
tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 
2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında 

(Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) 
Almanya Sosyal Demokrat Partisi 

önderlerinden Clara Zetkin, 8 
Mart 1857 tarihindeki tekstil 

fabrikası yangınında ölen 
kadın işçiler anısına 8 Mart'ın 
"Internationaler Frauentag" 
(International Women's 
Day - Dünya Kadınlar Günü) 
olarak anılması önerisini 

getirmiş ve öneri oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. Türkiye’de ise 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
ilk kez 1921 yılında "Kadınlar 
Günü" olarak kutlanmaya 
başlandı ve bu tarihten itibaren 

her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından 
"Dünya Kadınlar Günü" kutlanmaya devam 
edilmektedir. Kadının toplumdaki yerine 
baktığımızda üstlendiği roller anlamında 

her alanda görebilmekteyiz. Özellikle kadın 
istihdamının önceki yıllara kıyasla artış 
göstermesi de bunun kaçınılmaz olduğunun 
göstergesidir. 2017 TÜİK verilerine göre, 
kadınlarda işgücüne katılma oranı bir önceki 
yıla oranla 1,1 puanlık artışla %33,8 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu oranın önümüzdeki 
yıllarda daha büyük artışlar göstermesinde 
TMMOB gibi örgütlü kuruluşların, sivil 
toplum kuruluşlarının, derneklerin yapacağı 
aktif çalışmaların büyük rol oynayacağı 
açıktır. Kadın mühendisler dahil olmak 
üzere kadınların iş ve sosyal hayatlarındaki 
sorunlarının çözüme kavuşturulması için 
çalışmalarını yürüten MMO bünyesindeki 
Kadın Komisyonu İstanbul Şube tarafından 
desteklenmeye devam edecektir. Bu vesile 
ile dünyada kadınların eşitlik, kalkınma 
ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile 
getirdikleri gün olan ‘8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü yürekten kutluyorum.

S. ECE ALTINIŞIK
Makina Mühendisi

Bir ülkeyi ülke yapan; sahip olduğu 
değerleri, tarihi, kültürü ve bu olguların 
kaynağı, savunucusu ve geliştiricisi olan 
millettir. Milletin sahip olduğu güç; 
kadın-erkek demeden tek bir vücut 
gibi, bir birey olarak; görmesi, 
duyması, okuması, yazması ve 
kendini her durumda bir adım 
ileriye taşıyabilmesidir. 

Ülkemizde uygulanan yanlış 
politikalar nedeniyle, çalışma 
ve sosyal hayatında olmazsa 
olmaz kadın-erkek dengesinin 
göz ardı edilerek bozulması, 
ülkemizin bugünü ve geleceği 
için çok büyük tehlike arz 
etmektedir. Günümüz dünyasında 
var olabilmenin, güçlü, çağdaş, 
özgür bir ülke olabilmenin tek yolu; kadın-
erkek dengesinin her alanda, demokratik 
bir düzlemde tutularak, sürdürülebilir 
olmasından geçmektedir. Bu gerçeği, bizi 
yönetenlerin asla ama asla unutmaması 
gerekmektedir. Makina Mühendisleri Odası 
olarak, ülkemizin ve milletimizin, huzur 
ve refahı için, kadınlarımızın demokratik, 
ekonomik ve sosyolojik haklarının ve 
bu yoldaki haklı mücadelelerinin, her 
zaman savunucusu olduk, olmaya da 
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devam edeceğiz.  Kadın olarak daha 
özgür, daha çağdaş ve daha etkin olarak 
yaşayabileceğimiz bir ülke ve bir gelecek 
dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz 
kutlu olsun.

SELMA AYDIN
Endüstri Mühendisi

Toplumsal hayat kadın ve erkekle birlikte 
biçimlenir. Ne mesleğimiz ne sosyal 

alanlarımız hiçbir şekilde cinsiyetçi 
ayrıma maruz kalmamalıdır. Makina 

Mühendisliği ise bu ayrımın en çok 
hissedildiği meslek dallarından 
biridir. Okullarımızdan iş 
hayatımıza kadar uzanan bu 
zincir kadınları eve hapsetmeye 
ve sadece ona uygun görülen 
büro ve benzeri işlerinde 

çalışmasının önünü açmaktır. 
Bizler şantiyede, arazide, 

madende fabrikada, iş yerlerimizde 
ve yaşam alanlarımızda özgürlük, 
eşitlik mücadelesi vermekteyiz, 

veriyoruz. Şunu bilmelidirler ki; Kadın ve erkek 
yaşamın her alanında birlikte olduğunda, 
yaşam anlam kazanır. Dünya bu birlikteliğin 
emeği ile çağdaş ve yaşanılır hale gelir. 
Bizler TMMOB’li kadınlar olarak; dayanışmayı 
artırarak Oda’larda ve etkinliğimizi artırmalıyız. 
Tüm insanlığa ve özelde kadına karşı şiddetin, 
tacizin, sınıfsal, dini, etnik ayrımın yapılmadığı, 
emeğin sömürülmediği bir dünyada yaşamak 
dileğiyle... Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun....

ELİF EBRU ŞİRİN
Makina Mühendisi

Biz kadın mühendisler meslek hayatımızda 
güvencesiz çalışıyoruz. Kadın olduğumuz için 
birçok ön yargıyla karşılaşıyoruz. Şantiyelerde 
veya üretim alanlarında değil, ofislerde 
çalışmanın bizim için daha uygun olduğu 
düşünülüyor. Mühendislik mesleğinin sadece 
erkekler için olduğu algısını yıkmak için ekstra 

çaba gösteriyoruz. Meslek seçiminde, 
mesleğe hazırlıkta ve meslek hayatında 

belirleyici olan cinsiyetçi iş bölümü 
ve toplumsal kabullerin değişimi 
için çalışkanlığımızla, zekamızla 
ve özgüvenimizle bilinçlenerek 
bu engeli de aşacağımıza 
inanıyorum. Sorunları içselleştirip 
yalnız kendimize ait olduğunu 

hissetmeden hayatın her alanında 

bize 

dayatılan 
yaşam 
biçimine 
karşı daha fazla 
örgütlenmeliyiz. Biz 
TMMOB`li kadınlar olarak hayatın her 
alanında kadın erkek eşitliğine giden yolda 
yürümekten ve mücadele etmekten asla 
vazgeçmeyeceğiz. Kadın dayanışması ve 
örgütlülüğü ile bir araya gelerek, bedenimize, 
kimliğimize, mesleğimize ve emeğimize 
sahip çıkacağız. Kadın erkek eşitliğinin 
toplumun her alanında sağlandığı, kadının, 
emeğinin karşılığını adil bir şekilde aldığı 
ve hak ettiği değeri bulduğu bir dünyada 
yaşamak dileğiyle ‘8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü direnişin, emeğin ve sevginin gücü 
ile anıyoruz.

EZGİ KILIÇ
Makina Mühendisi

Mevcut düzenin bakış açısında kadın 
üretmeyen/üretime yardımcı olan 
daha doğrusu tüketen konumdadır. 
Toplumun güçlü ataerkil 
yapısı, geçmişten günümüze 
kadınların aleyhine düzenlenen 
politikalarla daha da güçlenerek 
akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. 
Bu noktadan hareketle 
bir kadın olarak mühendis 
olmanın nasıl olduğuna 
gelecek olursak, elbette ki 
ülke sorunlarından bağımsız 
olmadığını söyleyebiliriz. Bizler, 
bir yandan kadın kimliğiyle 
hayata tutunmaya çalışırken, 
diğer yandan çalışma yaşamında “erkek işi” 
olarak nitelendirilen mühendislik mesleğini 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Kadınların yüzyıllardır süren eşitlik 
ve özgürlük mücadelesinin önemli 

kilometre taşları vardır. 8 Mart 1857 de 
böyle bir tarihtir. ABD‘nin New York 

kentinde 40.000 dokuma işçisinin 
daha iyi çalışma koşulları istemiyle 

başlattığı grev sırasında polisin saldırısı 
sonucu çıkan yangında çoğu kadın 

129 işçi can vermiş ve bu olaya atfen 
2. Enternasyonal‘e bağlı kadınlar 

toplantısında (Uluslararası Sosyalist 
Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal 
Demokrat Partisi önderlerinden Clara 

Zetkin, 8 Mart‘ın "Internationaler 
Frauentag" (Dünya Kadınlar Günü) olarak 
anılmasını önermiş ve bu öneri oy birliği 

ile kabul edilmiştir.
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icra etmeye çalışıyoruz. AKP, yukarıdan 
aşağıya muhafazakârlık temelinde yaşam 
alanlarına müdahalelerle tüm toplumu dinsel 
gericilikle kuşatırken, kadınların bedenlerini 
denetlemeye, kaç çocuk doğuracağından 
kiminle evleneceğine, hangi okullarda 
okuyup, ne tür meslekler edineceğine, 
giyimine, kuşamına yönelik kararları vermeye 
kalkıyor ve kadınların kendi yaşamlarını 
belirleme özgürlüğünü ellerinden alıyor. 
Kadınlar baskı ve sömürü zincirini kırmak 
adına her 8 Mart‘ta eşitlik ve özgürlük 
mücadelesi için haykırmalı, haklarını aramalı 
ve alanlara çıkmalıdır. Örgütlü mücadelenin 
önünün kesilmeye çalışıldığı bu dönemde 
kadınlarımız; sendikalar, meslek örgütleri ve 
demokratik kitle örgütleri ile birlikte bu haklı 
mücadelede yerini almalıdır.

TUBA GÜLER
Makina Mühendisi

Dünya nüfusunun yarısını ve işgücünün 
ise üçte birini oluşturan biz kadınlar çalışma 
yaşamı içerisinde erkek meslektaşlarımızın 
yaşadığı sorunların yanı sıra egemen sınıfın 
çıkarlarına hizmet eden cins ayrımcılığından 
kaynaklanan sorunlara da maruz kalmaktayız. 
Kadının üretime katılımının önündeki en 
büyük engel doğurganlığı, ev işleri ve çocuk 
bakımı gibi işlerin toplumsal sorumluluğu 
olarak tanımlanmasıdır. Bu geleneksel 
bakış açısı kadını toplumsal yaşamda 
ikinci cins olarak görme durumunu ortaya 
çıkarmaktadır. Yine bu sebeple işten 
atılmalarda “öncelik” kadına verilmektedir.

Mühendis olan kadına gelirsek eğer, 

mühendislik erkek egemen meslek olarak 
görülmekte ve mesleğin icrası için gereken 
özelliklerin kadının doğasıyla bağdaşmadığı 
önyargısına maruz kalmaktayız. Bu nedenle 
bu alanda çalışan kadınlar, diğer profesyonel 
alanlardaki kadınlarla ortak sorunlara sahip 
olmakla birlikte bazı farklı sorunlara ve 
deneyimlere de sahiptirler.

Neden mühendis olduğumuz 
sorgulanmakta, masa başı işlere ya da 
kamuya yönlendirilmekteyiz. Cinsiyetçi 
iş ilanlarına maruz kalmakta, erkek 
meslektaşlarımıza nazaran daha düşük 
maaşlarla çalıştırılmak istenmekteyiz. 

Bu alana girdiğimizde hepimiz büyük 
bir şok yaşarız, ayrılma kararı alırız, 
protesto ederiz bir şekilde bu 
durumla mücadele ederiz. İşte 
bu noktada yalnız olmadığımızı 
bilmek, her kadın mühendisin 
benzer durumlarla karşı karşıya 
kaldığını fark etmek durumu 
içselleştirmede büyük kolaylık 
sağlamaktadır. Wendy Chapkis’in 
sözleri durumu özetlemektedir, 
“Bireysel çözümler aramanın 
ötesine geçildiğinde, artık sessiz 
değilizdir.” Bu anlamda TMMOB 
örgütlülüğünün kadın sempozyumları, 
kurultayları bize yalnız olmadığımızı 
göstermekte, biz de varız ve var olmaya da 
devam edeceğiz şiarını motive etmektedir.



Eliza Leonida Zamfirescu

Lilian Moller Gilbreth

Betül Yıldırmaz Margaret Ingels

Dünya tarihindeki ilk kadın 
mühendis olarak biliniyor.

(1878-1972) İlk kadın 
Endüstri Mühendislerinden 
biridir.

Türkiye tarihindeki ilk kadın 
mühendis olarak biliniyor.

1917'de Kentucky 
Üniversitesi'nde Makina 
Mühendisliği Bölümü'nden 
mezun olan ilk kadın oldu.

Yürüyoruz yürüyoruz, yan yana, güzel günler adına
Kadınız, insanız, insanlığı ayağa kaldırıyoruz

Paydos bundan böyle köleliğe, aylaklığa
Herkes çalışsın, bölüşülsün kardeşçe, yaşamın sundukları

İşte bunun için yükseliyor yüreklerimizden
Bu ekmek ve gül türküleri

Ve yineliyoruz hep bir ağızdan
"Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!"

James Oppenheim
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Tari̇hte Önemli̇
Kadın Mühendi̇sler



Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi’ndeki 

her bir birim, kendi alanlarıyla 
ilişkili olarak Oda üyelerine 
dönük projeler geliştirmekte 
ve çalışmalarını bu projeler 
doğrultusunda sürdürmektedir. 
Üye İlişkileri Birimi de hem geçmiş 
dönem çalışmalarını hem de 33. 
Dönem’de yapacağı çalışmaları bir 
bütün olarak değerlendirmekte 
ve üstelik bu projelerin birçoğunu 
tamamlamak üzeredir.

Deneyimler Aktarılacak
Yakın zamanda tamamlanacak olan bu 

çalışmalardan bir tanesi de Mentörlük 
Projesidir. Bizi en çok heyecanlandıran 
projelerden birisi olan Mentörlük Projesi ile 
mühendislik mesleğini yıllardır sürdüren 
deneyimli meslektaşlarımızla mesleğe ve iş 
hayatına yeni atılacak olan meslektaşlarımız 
arasındaki dayanışmayı artırmayı hedefliyoruz. 
Yani küçükler ustalarının yanında yetişecek!

Projenin ana hedefi, meslek hayatında 
yeni olan ya da henüz öğrenci olan 
arkadaşlarımızın, meslek yaşamına dair 
merak ettikleri tüm soru ve sorunları tecrübeli 
meslektaşlarımızla konuşabilecekleri ve 
onlarla fikir alışverişinde bulunabilecekleri 
bir ortam yaratabilmek. Bu sayede deneyimli 
meslektaşlarımızın genç meslektaşlarımıza 

kişisel ve mesleki gelişimlerine 
katkı sağlayabilecek olan 
bilgi, deneyim ve kaynakları 
aktarmalarını sağlayacağız.

Destek Olmayı Amaçlıyoruz
Üniversite eğitimini 

tamamladığımız ve “hayata 
atılmak” olarak nitelendirilen 
zaman dilimine girdiğimiz 
dönemlerde gerek sosyal 
hayatta gerekse iş hayatında 
karşılaştığımız zorlukların ve kafa 
karışıklıklarının aşılması adına 

önemli bir katkı sunacağını düşündüğümüz 
bu proje, genç meslektaşlarımıza karşı karşıya 
kalacakları yol ayrımlarında ve karar verme 
süreçlerinde destek olmayı amaçlamaktadır. 

Mentörlük Projesi kapsamında, 1 mentör 
üyemizle 6-7 yeni mezun ve/veya öğrenci 
üyemizin eşleşeceği görüşmeler Oda 
tarafından programlanacak 
ve mesleki 
dayanışmamıza katkı 
sağlayacaktır.  
Ayrıca üniversite 
son sınıf öğrenci 
üyelerimiz ile 
yeni mezun 
üyelerimizin 
gelecek mesleki 
hedefleri doğrultusunda 
uygun mentöre yönlendirilmesi 
planlanmakta ve çalışmalarımız 
buna uygun şekilde 
sürdürülmektedir.

Sohbet Eşliğinde 
Gerçekleşecek

Mentörlerin 
belirlenmesinde ise mesleki 
deneyim ve dayanışma isteği esas 
alınacak ve belirlenen özelliklere 
uygun olan meslektaşlarımız 

“Örgütlü bir mühendis topluluğu; bir mesleğin,
bir ülkenin kaderini değiştirebilir” inancıyla…

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Mentörlük Projesi
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Özgür Aksu



A. Mentörlük nedir?
B. Mentör projesinde
kimler olacak?
C. Mentörlük ilişkisi nasıl 
yürüyecek?
D. Mentörlük süresi ne kadar olacak?
E. Etkinlik nasıl sonlandırılacak?
F. Mentör buluşmalarının konularını 
kim belirleyecek?
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arasından seçilecek mentörler tecrübesiz 
üyelerimizle buluşturulacaktır. Mentörlük için 
belirlenecek olan kriterler ise birimimiz ve 
Şube Yönetimimiz tarafından hazırlanacaktır.

Altı – yedi kişilik gruplar halinde toplu olarak 
ve sohbet havasında gerçekleşecek olan 
Mentörlük görüşmelerinde, ortak kaygıların 
ve mesleki sorunların tartışılarak tecrübesiz 
üyelerimizin yeni bakış açıları kazanmasını 
sağlamak amaçlanmaktadır. Bu sayede 
yaşanan sorunlara dair yeni çözüm yollarının 
oluşturulması ve mesleki zorluklara karşı 
hazırlıklı olunması sağlanabilir. Her zaman 
dediğimiz gibi; ‘zor / zorlanma = hayattır’ ve 
biz zorluklara göğüs germenin en önemli 

çözümü olan zorlanmanın 
geliştirilmesine 

katkıda 
bulunacağımıza 

inanıyoruz.

Amaç: Tecrübe 
Aktarımı

Bu görüşmeler 
asla bir iş bulma 

ya da birine yönlendirme 
gibi kolaycı çözümler ya da 

amaçlar taşımamaktadır. Asıl 
maksat yeni mezun / öğrenci 
üyelerimizin, hayata daha 
geniş perspektiften bakmalarını 
sağlamak ve görüşmelerde 

mesleki sorunlar ile kaygıların 
aşılması için tecrübeli 

meslektaşlarımızdan yeni 
bakış açıları kazanmalarını 

sağlamaktır. Mentörlük görüşmeleri bu 
amaçlar doğrultusunda hazırlanacak olan 
profesyonel bir program ile belirli süreler 
içinde yapılacaktır.

Bu çalışmaların aynı zamanda yeni 
mezun ve öğrenci arkadaşlarımıza destek 
verecek olan mentörlere de faydaları 
olacağını düşünmekteyiz. Umuyoruz ki 
mentörlerimiz, destek olma konusunda 
kendilerini geliştirmek, farklı kişilerin davranış 
ve düşüncelerini anlamak, kendini daha 
iyi tanımak ve yeni nesil meslektaşlar ile 
etkileşimde bulunmak anlamında çok şey 
kazanacaklardır.

Ayda İki Kez Düzenlenecek
Toplanma periyotları ayda iki gün olacak 

şekilde başlayacak ve ihtiyaç halinde, grubun 
kendi içerisindeki talepleri doğrultusunda 
arttırılacaktır. Geçtiğimiz dönem Şişli 
Temsilciliğimizde açılan ve tam da bu 
amaçlar doğrultusunda projelendirilmiş olan 
“Makina Fabrika” başta olmak üzere, çeşitli 
noktalar buluşma alanlarımız olacaktır.

Tüm Oda çalışmalarımızda olduğu gibi 
bu çalışmaların da tamamen dayanışma 
ruhu içerisinde ve hiçbir ekonomik çıkar 
gözetilmeden yapılacağını ve sadece 
mesleğin ve meslektaşların gelişimine 
fayda sağlaması için projelendirildiğini 
belirtmek isteriz. Bu konudaki görüş, öneri ve 
katkılarınız bizim için çok değerlidir. Düşünce 
ve önerilerinizi bize aktarmak isterseniz Üye 
İlişkileri Birim Sorumlumuz Ebru Elif ŞİRİN ya 
da Şube Müdür Yardımcısı Özgür AKSU’ya 
ulaşmanız yeterli olacaktır.



Biraz kendinizden bahseder misiniz?
27 Mart 1936’da İstanbul Kumkapı’da doğdum. 

Bütün öğrenimimi İstanbul’da tamamladım. 
1954’te İstanbul Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Fakültesi’ne girdim, 1959’da 
mezun oldum. Okulu bitirir bitirmez diploma 
çalışmamı yaptığım Sıkıştırılmış Gazlar ve Buhar 
Makinaları Kürsüsü’ne asistan olarak girdim. 
Üniversite öğrenimi ve askerlik sonrasında 
Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası’ında, 
genişletme projesinde montaj mühendisi olarak 
çalışmaya başladım. Bir sürü orada çalıştıktan 
sonra aldığım çağrı üzerine İstanbul’da Shell 
şirketine petrol ürünleri uygulamaları ile ilgili 
danışmanlık yapmak üzere göreve başladım. 
Shell’den sonra bir 1 yıl kadar Ünitherm 
firmasında fuel-oil endüstriyel tatbikatı 
konusunda çalışmamı tahkiben 1966’da 

Aygaz’da teknik danışman olarak 
çalışmaya başladım. Bu 

şirkette de likit petrol 
gazın evsel, ticari, 

endüstriyel 
uygulamaları 

alanında 11 
yıl görev 

yaptım. 
1977 

yılından iribaren Çimtaş şirketinde endüstriyel 
tesislerin kurulması alanında genel müdür 
yardımcısı olarak 11 yıl çalışma yürüttüm. Son 
olarak ise Enerji Projeleri  Koorinatörü olarak 6 
yıl çalıştım. Evliyim 2 oğlum ve 5 torunum var.

Oda ile ilk temasınız
ne zaman ve nasıl gerçekleşti?

O dönemdeki yasal statü açısından 
makina mühendislerinin Oda’ya kayıt olması 
gerekiyordu. 1960 yılında Ankara’da yedek 
subaylık okulundayken Oda merkezimize 
üyelik başvurusunda bulundum. 12 Eylül 
1980’de Kenan Evren Askeri Darbesiyle meslek 
odalarına üye olma zorunluluğu ortadan 
kaldırıldı. Bu odalarımızın birer kaybıdır. Oda’ya 
kayıtlı olmayan meslektaşlarımızın takibi ve 
haklarını korumak maalesef mümkün değil. 
Bizim bu hakkı tekrar kazanmamız gerekir.

Oda’daki görev ve süreçleriniz
hakkına bilgi verebilir misiniz?

1968 yılı başlarında İstanbul Şubesi’nin 
kurulmasıyla ilgili girişimci arkadaşlarımız 
çalışmalar yürütüyordu. Aslında Oda’da 
yönetici olmak gibi bir niyetim yoktu, fakat 
Şube’nin genel kurulu olduğunda ben ikinci 
en yüksek oyu alarak MMO İstanbul Şubesi’nin 
ilk sekreter üyesi oldum. Karşı taraftan aday 
arkadaşlar ve ben dahil çok şaşırdık. Şubemizin 
ilk Yönetim Kurulu Başkanı en çok oyu alan 
benimde İTÜ’den hocam Prof. Dr. Selahattin 
Anık oldu. Yönetim Kurulu Çalışmalarında ben 
hep engellemelerle karşılaştım; çünkü benim 
görüşüm sol ağırlıklı bir görüştü, bu nedenle de 
hep yalnızlık çektim ve sekreterlik görevimden 
3 ay sonra istifa ettim. 1970’li yılların ortalarına 
kadar Oda ile ilgilenemedim. Bu dönemin 
ortalarında, Oda’ya düşünce birliğinde olduğum 
arkadaşlar geldi ve ben de 4 yıl Yönetim Kurulu 
Üyeliğini sürdüm. 1977’den 2000’li yıllara kadar 
Oda ile çok temasım olmadı.  2000 yılında 
genel kurula katıldım ve enerji komisyonunda 
gönüllü olarak görev aldım. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube’nin ilk Şube 
Sekreter Üyesi Mete Tütüncü ile Şube’nin 1968’de kurulma 

aşamalarını, Oda mücadelesi ve bugününü konuştuk…

Odamız Dün Olduğu Gibi Bugün de 
Üyelerimizle Ayakta!
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İlk Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olarak Şube’yi 
nasıl kurdunuz? Nelere dikkat ettiniz?

MMO İstanbul Şubesi’nin daha ilk dönemi 
olduğu için 1. Dönem’de fazla bir çalışma 
olmadı. Çünkü o zamanki dönemde mühendis 
sayısı azdı. Personelimiz yaklaşık 15 kişiydi, 
yönetimde de 5 kişi vardı. Yerimiz Ankara 
Han’daydı. Araç tadilat projeleri, ısı projeleri ve 
tesisat projelerini inceliyorduk. LPG tesislerinin 
standartları bile yoktu. Ben Aygaz’dayken 
ABD’nin ilgili standartlarını tercüme ettik, Türk 
Standartları’na verdik. Daha sonra bunların 
hepsini kurumsallaştırdılar. 

Birinci Dönem’den unutamadığınız
iyi ya da kötü bir anınız var mı?

Daha önce de söylediğim gibi İstanbul 
Şubesi’nin ilk döneminde yalnızca üç ay 
yöneticilik yaptım. Her zaman fikir ayrılıkları 
yaşadık ve bunun temel kaynağı dünya 
görüşlerimizin farklılığıydı. Bu yüzden 
düşüncelerimizle bağdaşmamız mümkün 
değildi. Biraz da duygusal bir insan olduğum için 
çok üzüntü çektiğim günler oldu. Oda çalışmaları 
gönüllü çalışmalardır. 1968’de Ankara’da Merkez 
Genel Kurulu’nda yaptığım ateşli konuşmayı 
hiç unutmam, çok heyecanlanmıştım ve o 
zamanki mevcut yönetime ağır eleştirilerde 
bulunmuştum. 

14 Ocak’ta 33. Dönem Seçimleri gerçekleşti, şu 
anki Yönetim Kurulu’nu nasıl buluyorsunuz ve 
nasıl bir yol haritası öneriyorsunuz?

Ben bugün ki Yönetim Kurulu’nun çoğunlukla 
genç arkadaşlarımızdan oluşması nedeniyle 
geleceğe umut verici olarak görüyorum. Böyle 
genç bir kadro oluşturdukları için de yönetici 
arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bunun 
dışında, Odamıza önerilerimden biri mesleğimizin 
kaliteli icra edilebilmesi için staj konusuna 
yoğunlaşmasıdır. Özellikle çoğunluğu iş sahibi 
olan Oda üyelerinin bu konuda Şube yöneticileri 
ile birlikte planlı, programlı bir çalışma yapması 
gerekmektedir. Stajyerler işyerlerinde neredeyse 

üvey evlat muamelesi görüyor.  Stajyerler ucuz 
iş gücü olarak görülüp fazlasıyla hırpalanıyor. 
Bu konu sadece Odamızın görevi değil aynı 
zamanda işveren üyelerimizin de görevidir. 
İşveren üyelerimizle Odamızın bu bağlamda 
kapsamlı çalışmalar yürütmesi gerekir. Bununla 
birlikte Oda’nın meslek içi eğitimlerini çok olumlu 
karşılıyorum. Bu eğitim programlarını hem eski 
bir yönetici olarak hem de sıradan bir üye olarak 
sonuna kadar destekliyorum. Yeni dönemde de 
tüm yönetici ve çalışan arkadaşlarıma başarılar 
diliyorum. Yolları açık olsun.

TMMOB ve ona bağlı Odalar yoğun baskı 
politikası altında. Kimya Mühendisleri Odası’nın 
yönetimine el konuldu ve ayrıca TMMOB’nin 
başındaki Türk ibaresinin kaldırılması 
gündemde. Yönetimden el çektirilmesi 
gibi çabaların ve hükümetin TMMOB’ye 
saldırmasının nedeni sizce nedir?

AKP iktidarının 2002 yılında görevi 
devraldığından bu yana Odalara karşı 
değişmeyen bir tutumu var. Çeşitli yasal 
düzenlemeler yaparak, Odaların yetkilerini 
azaltmak ve Odalara durmaksızın baskı 
kurmak gibi... Bunun son aşaması da 15 
Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra 
20 Temmuz’da çıkan OHAL yasası oldu. Bu 
bir anlamda, ana muhalefetin de vurguladığı 
gibi, baskı unsurlarının arttığı bir dönem oldu. 
Olağan üstü hal uygulamalarının en son 
örneğini de Türkiye Tabipler Birliği ve Türkiye 
Barolar Birliği’nin adlarındaki Türk ibaresinin 
kaldırılmasıdır. Odalar genellikle muhalif 
kuruluşlardır, hükümet bu yüzden baskı 
yapmaktadır. Burada Odaların tek amacı ülkenin, 
halkın ve meslektaşlarının çıkarlarıdır; yani 
toplumsal çıkarlardır. Bu baskı politikasına karşı 
Oda’lar dün olduğu gibi bugün de üyelerinden 
destek alarak ayakta kalacaklardır. 

Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mıdır?

Özetle söylemek gerekirse memleketimizin 
yığınla sorunu var. Bu sorunların en başında 
ise; işsizlik, kadın erkek eşitsizliği, adalet, 
eğitim ve sağlık yer almaktadır. Bu sorunlarının 
artık tüm yetkililerce sistemli ve programlı bir 
şekilde çözülmesi gerekmektedir. Böyle devam 
ettiği sürece sistem işlemez hale gelecek 
ve kaos ortamı yaratılacaktır. Mutluluğun, 
huzurun, barışın, adaletin özlemini daha fazla 
çekmemek dileğiyle… Herkesi sevgi ve saygı ile 
selamlıyorum.

15

1971 / Fevzi Şolt, Yavuz Bayülken, Yalçın 
Çilli, Atilla Kuzucan, Mete Tütüncü.
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Günlük hayatımızda 
oldukça önemli bir yere 

sahip olan Wi-Fi, Bluetooth, 
NFC, IrDA ve ZigBee gibi 
kablosuz teknolojiler, 
günümüzde kullanımı hızla 
artan teknolojik aletler ile 
birlikte birçok kullanıcıya 
ulaşmış gibi gözüküyor. Bu 
teknolojilerin birçoğunun 
geçmişi uzun yıllar öncesine 
dayansa da askeri kullanım 
alanında olmaları, güvenlik, 
yeni teknolojilerle uyum ve 
kamu ihtiyacı gibi sebeplerle 
günlük kullanıma yeni yeni 
açılmaya başlamıştır.

Bu teknolojilerden biri 
de 20. yüzyılın ortalarında 
geliştirilen –ancak o 
zamanlar harp teknolojileri 
için kullanılan– ve 
günümüzde kablosuz 
teknolojiler içinde hızla yerini 
alan RFID teknolojisidir. 
RFID (Radyo Frequency 
Identification) teknolojisi, 
nesnelere yerleştirilen ya 
da taşınabilir etiketlere 
radyo frekansları aracılığıyla 
bilgi gönderme ya da bu 
etiketlerden bilgi alma 
işlemlerini gerçekleştiren 
bir teknolojidir. Bu sayede 

birçok alanda (tedarik 
zincirleri olmak üzere, 
sağlık, hayvancılık, eğitim, 
kütüphane ve güvenlik 
gibi) bilgi saklama, 
kontrol ve takip işlemi 
gerçekleştirilebilir.

RFID Teknolojisi Nedir?
RFID (Radyo Frequency 

Identification) yani radyo 
tanımlama teknolojisi temel 
olarak etiket ve okuyucu 
olmak üzere iki kısımdan 
oluşur. RFID etiket (tag), 
tanımlanması istenen 
nesnelerin (ürün, paket, 
taşıt vs.) üzerine ya da içine 
doğrudan yerleştirilir ve 
üzerinde bulunan anten 
sayesinde RFID okuyucuyla 
iletişim kurar. RFID etiketin 
diğer parçaları ise çip ve güç 
kaynağıdır.

RFID etiketler aktif ve pasif 
olmak üzere ikiye ayrılır. 
Aktif olan RFID etiketlerde 
yukarıda bahsettiğimiz güç 
kaynağı bulunurken, pasif 
olan RFID etiketlerde bir güç 
kaynağı bulunmaz. Daha 
yaygın olduğu kabul edilen 
bu sistemde okuyucunun 
yaydığı elektromanyetik 

dalgalar etiketin içindeki 
devreleri harekete geçirir. 
Etikette yer alan kondansatör 
sayesinde okuyucudan 
gelen enerji alınarak iletişim 
sağlanmış olur. Her iki etiket 
de okuyucudan veri alıp 
aktarabilir ve etiketlerde 
yer alan antenler sayesinde 
bilgiyi aktarımı uzaktan ve 
temassız gerçekleşir.

Her RFID çipinin 
kendilerine ait tekil bir 
kimlik kodu bulunmaktadır. 
Bu nedenle RFID çiplerin 
kopyalanması oldukça 
zordur ve RFID etiketlerde 
birden fazla koruma yöntemi 
uygulanabilmektedir. Bu 
sayede çiplere erişim 
engellenebilmekte ve 
hatta kullanılamaz hale 
getirilebilmektedir. 

Bu Sistem Nerelerde 
Kullanılabilir?

Alışveriş merkezlerinde, 
marketlerde, kargo 
şirketlerinde ve hatta hayvan 
takiplerinde kullanılabilen bu 
sistem, otomatikleştirilmiş 
stok kontrolü sağlaması, 
ürün takibi ve hızlı envanter 
raporları sunması açısından 

Kendisine Her 
Sektörde Yer Bulan 
RFID Teknolojisi

İnsan-makina iş birliğini temel alan Endüstri 4.0 aynı zamanda üretim 
süreçlerinde insana olan ihtiyacın git gide azalmasına yol açacak olan 

destekleyici teknolojilerle büyümeye devam ediyor. Bu ‘destekleyici’ 
teknolojilerden biri de radyo frekanslarını kullanarak üretim bandında 

yer alan ürünleri tanımlamaya yarayan RFID teknolojisi.
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şirketlerin stok ve üretim 
hattındaki maliyetlerini 
oldukça düşürüyor.

Bunun yanı sıra bazı 
şirketler, diğer sensörleri 
de RFID teknolojisiyle 
entegre biçimde kullanarak 
farklı uygulamalar 
geliştirebiliyorlar. Örneğin 
üretim hattında yer alan bir 
ürünün yeterli sıcaklık, basınç 
veya hijyen değerinde olup 
olmadığı saptanabiliyor. Bu 
teknolojiyi kullanan firmalar, 
havaalanı bagaj takibi, 
hızlı paketleme, güvenlik 
uygulamaları, bilet yönetimi, 
taşıma ve lojistik yönetimi, 
atık yönetimi, elektronik eşya 
izleme, araçlara kontrollü 
erişim, yön kontrolü, posta 
takibi, sıcaklık kontrolü, araç 
yıkama, yakıt ikmali, kaza 
önleme sistemleri, akıllı ev 
sistemleri ve hatta hırsızlığa 
karşı değerli eşya koruması 
gibi pek çok alanda hizmet 
veriyorlar.

RFID Teknolojisi Endüstri 
4.0’ı Nasıl Etkileyecek?

Endüstri 4.0 devrimiyle 

birlikte üretim süreçlerine 
eklemlenecek olan 
akıllı ve özerk robotlar, 
üretim süreçlerinin takibi, 
düzenlenmesi ve kritik 
durumlara müdahale 
gibi konularda bulut 
sisteme ileteceği bilgilerle 
mühendisleri an be an 
bilgilendiriyor olacaklar. 
Bu teknoloji de benzeri 
teknolojiler gibi, dijitalleşmesi 
beklenen endüstriyel 
uygulamalarda hızlıca yerini 
almaya başladı.

Bu sistemlerin uygulama 
alanlarına verilebilecek bir 
örnekte, RFID ve MEMS 
teknolojisini kullanan bir 
tesiste, ürünlerin depo 
değişikliği veya taşınma 
esnasında stok takibi ve 
kontrolü otomatik olarak 
gerçekleştirildi ve ciddi 
manada zaman tasarrufu 
sağlandı. Bunun yanı sıra, 
tesiste kullanılan makinaları 
yerleştirilen sensörler 
sayesinde makina ve 
yedek parka ömürlerinin 
optimizasyonu sağlanıyor. 
Bakım ve tamir süreçlerinin, 

makinalardan gelen bilgilerin 
analizine dayanılarak 
yapılması hem sistemin 
stabil çalışmasını sağlıyor 
hem de makinaların kullanım 
ömürlerine ilişkin ölçümlerin 
doğruluğunu kesinleştiriyor. 
Makinalardaki olağandışı 
durumlarda ise operatörlere 
anında bilgi aktarımı yapılıyor. 
Üstelik yapılması gereken 
düzeltmeler operatöre 
sistem tarafından görsel 
video ve talimatlarla 
anlatılarak operatörün 
mevcut soruna uzman servis 
personeli gibi müdahale 
edebilmesini sağlıyor.

Bakım ve Ölçüm Ekipmanları 
da Endüstri 4.0’a Uygun 
Olarak Gelişiyor

Fabrikalarda üretimde 
kullanılan makinaların 
teknolojisinin Endüstri 4.0’a 
uygun olması tek başına 
yeterli değil. Makinaların 
bakım ve ölçümünü sağlayan 
ekipmanlarının da bu 
değişime ayak uydurması 
son derece önemli. Bu 
konuda faaliyet gösteren 



bazı şirketlerse şimdiden 
Endüstri 4.0’a uyum 
sağlayabilen ölçüm cihazları 
geliştirmiş durumdalar. 
RFID okuma ünitesi taşıyan 
ve elde ettiği verileri 
buluta gönderebilen bir 
ölçümleme cihazı, çeşitli 
analizler ile tespit ettiği bir 
sorunu doğrudan buluta 
aktararak operatörleri 
uyarabiliyor. Makina adı, 
konumu ve teknik bilgilerini 
bir el aletine yönlendiren 
cihaz, operatöre yapması 
gereken düzeltmelerle ilgili 
bilgi verebiliyor. Bu sayede 
üretim hattındaki sorun 
hızlıca çözüme kavuşmuş 
oluyor.

Son olarak RFID 
kapasitesinin artırılması 
konusunda geniş çapta 
yapılan çalışmalar, RAM ya 
da MRAM denilen sistemler 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
MRAM, bilgiyi nano 
boyutlardaki manyetik 
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bit dizileri ile saklayan bir 
sistemdir. MRAM’in üzerinde 
yapılan yazma işlemi ise 
her bir bit’in manyetik 
kutuplarının değiştirilmesi 
ile yapılmaktadır. Bu sayede 
verilerin elektrik gereksinimi 
duyulmadan saklanabilmesi 
mümkün olmaktadır. Ayrıca 
gelecekteki nano teknoloji 

uygulamaları, mürekkep 
tabanlı RFID devrelerini 
mümkün kılarak silikon 
çip gereksinimi ortadan 
kaldırabilecektir. Bunun 
en iyi örneği tamamen 
mürekkepten geliştirilen 
bir prototip olan Organik 
ID’dir ve maliyeti 0.01 doların 
altındadır.



Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Üye İlişkileri Birimi 33. 

Dönem’de Çarşamba Buluşmaları, 
Mezun Buluşmaları, İş & Mühendis 
Söyleşileri, BEST Söyleşileri, 
Mor Söyleşiler ve Meslekte 
Onur Yılı Etkinlikleri kapsamında 
33. Dönem etkinlik takvimini 
tamamladı. Oda ve üye arasındaki 
iletişimi güçlendirmek için yapılan 
etkinliklerle ilgili konuşan Üye 
İlişkileri Birimi Sorumlusu Ebru 
Elif Şirin, planlanan etkinliklerle 
meslektaşlarının sektör ve iş 
hayatına yönelik bakış açılarının gelişmesine 
katkıda bulunmayı, meslektaşlarının yapmak 
istedikleri işe dair karar süreçlerine katkıda 
bulunmayı, mühendislerin hak ve kazanımları 
hakkında bilgilendirmeleri aktarmayı, 
meslektaşların Oda’dan talep ve önerileri 
dinlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Etkinlik Önerisinde Bulunabilirsiniz
Ebru Elif Şirin; Makina Mobil 

Uygulaması üzerinden paylaşıma açılan 
etkinliklere üyelerin kolaylıkla 
ulaşabileceğini dile getirerek, 
‘’Çarşamba Buluşmaları, Mezun 
Buluşmaları, İş & Mühendis 
Söyleşileri, BEST Söyleşiler, 
Mor Söyleşiler, Meslekte Onur 
Yılı ve buna benzer etkinlikleri 
kapsayan takvimimizi dönem 
başında oluşturduk. Odamıza 
yakın zamanda kayıt olan 
üyelerimizle tanışma amacıyla 
gerçekleştirdiğimiz ve 32. 
Dönem’de toplam 21 adet ve 

eş zamanlı olarak temsilciliklerimizde 
gerçekleştirilen Çarşamba Buluşmaları’na 
33. Dönem’de de başladık. Ayrıca Mezun 
Buluşmalarımızın ilki olan Sakarya 
Üniversitesi Mezun Buluşması’nı 
geçen haftasonu gerçekleştirdik. 
Gerçekleştirmemizi istediğiniz etkinlik 
önerilerini mobil uygulamamızın mesajlar 
modülünde bulunan Üye İlişkileri Birimi’ne 
yönlendirebilirsiniz.’’ diye konuştu.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üye İlişkileri Birimi, 
meslektaşları ile Oda arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için düzenlediği 

mesleki ve sosyal faaliyetleri içeren 33. Dönem etkinlik takvimini 
tamamladı.

"33. Dönem Etkinlik
Takvimimizi Oluşturduk"

Ebru Elif Şirin
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Günümüz teknolojileri ile 
yakıt hücreleri kullanarak 

deniz suyundan hidrojen 
gazı üretimi yapılabiliyor, 
fakat bu yöntem çok 
masraflı. UCF(Merkez Florida 
Üniversitesi araştırmacısı 
Yan Yang’ın keşfettiği 
yeni nanomalzeme deniz 
suyundan hidrojen üretimini 
günümüzde kullanılan 
malzemelere kıyasla çok 
daha ucuz ve verimli hale 
getiriyor.  

Bu gelişme bir gün temiz 
yakıt kaynağımızın olmasını 
sağlayabilir. Türkiye gibi üç 
tarafı denizlerle çevrili ve 
güneş ışığı yoğunluğunun 
fazla olduğu ülkemizde 
ekonomiyi güçlendirmesi ve 
fosil yakıtların yerini alması 
mümkün.

UCF Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği bölümünden 
Prof. Yang, 10 yıldır güneş 
enerjisi ile hidrojen ayrıştırma 

üzerinde çalışıyor. Işık 
ile kimyasal reaksiyonu 
tetikleyen fotokatalizörler, 
biyokütleye ve aşındırıcı 
tuzlara karşı yeterince 
dayanıklı değiller. Bu 
nedenle deniz suyu bu işlem 
için uygun bir hammadde 
değil. Bu yüzden Prof. 
Yang araştırmalarına 
ilk başladığında güneş 
enerjisi yardımıyla 
saflaştırılmış sudan hidrojen 
ayrıştırılmasına odaklanmış. 
Prof. Yang ve ekibinin 
“Energy & Environmental 
Science” dergisinde 
yayımlanan çalışmasında 
yeni geliştirdikleri 
katalizör hem ışığın daha 
geniş spektrumlarından 
faydalanabiliyor hemde 
deniz suyunun zarar 
verici etkilerine karşı daha 
dayanıklı.

Yang yaptıkları çalışmadan 
bahsederken “Sadece 

laboratuvarlarda saflaştırılmış 
suyla değil sıradan  suyu 
ayrıştırmak için yeni bir 
pencere açtık. Yöntemimiz 
deniz suyuyla gerçekten iyi 
çalışıyor ” diyor.

Araştırmacılar hibrit 
malzemeden oluşan yeni 
bir fotokatalizör geliştirdiler. 
Küçük nanokaviteler, en 
yaygın fotokatalist olan 
titanyum dioksitin ultra ince 
bir filminin yüzeyi üzerine 
kimyasal olarak işleniyor. Bu 
nanokavite girintileri, tek bir 
atom kalınlığında iki boyutlu 
bir materyal olan molibden 
disülfür nano pullar ile 
kaplanıyor.

İki Kat Verimlilik
Hali hazırda kullanılan 

katalizörler ışığı yalnızca 
belli bir spektrumda 
enerjiye dönüştürebilir. Yeni 
geliştirilen malzeme ile 
ışığın çok daha geniş band 

Yeni Üretilen Nanomalzeme İle 
Deniz Suyundan Hidrojen Üretimi 

Artık Daha Verimli
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aralığında faydalanabiliyor. Nano pulların 
içindeki sülfür boşluğunu kontrol ederek 
görünür morötesinden yakın kızılötesi ışık 
dalgaboylarına kadar enerji üretebilirler. 
Bu da mevcut katalizörlere kıyasla iki 
kat verimlilik anlamına geliyor. “Sıradan 
malzemelere göre Güneş’ten daha fazla 
enerji yakalayabiliriz. Bu teknoloji ticarileşirse 
Florida ekonomisi için çok iyi olacak. Bu 
çevrede fazla deniz suyuna ve güneş ışını 
yoğunluğuna sahibiz. ” diyor Yang. Türkiye 
coğrafyası da düşünüldüğünde bu yeni 
teknolojilerin bizim için de ekonomik ve 
çevresel etkileri çok olumlu olabilir.

Güneş enerjisinden kimyasal yakıt üretmek 
çoğu zaman güneş panellerinden elektrik 
üretmekten çok daha iyi bir yöntem olabiliyor. 
Doğrudan elektrik üretildiğinde  hemen 
kullanması ya da bataryalarda depolanması 
gerekiyor. Bu ise çok masraflı bir işlem. 
Güneş enerjisini doğrudan elektrik yerine 
hidrojene çevirimek nakliye ve depolamada 
ciddi avantajlar sağlar. Katalizör üretimi artık 
nispeten kolay ve ucuz. Yang’ın ekibi üretimi 
arttırmak ve performansı daha da geliştirmek 

için araştırmalara odalanmış durumdalar. 
Yakın bir gelecekte.deniz suyundan hidrojen 
üreten tesisler görebileceğiz.

Kaynakça
» Researcher’s Nanomaterial 
Can Extract Hydrogen Fuel 
from Seawater. Central Floria 
Univercity, UCFToday 
(Ekim -2017)
» Limin Guo, Zhenzhong Yang, 
Kyle Marcus, Zhao Li, Bingcheng 
Luo, Le Zhou, Xiaohui Wang, 
Yingge Du, Yang Yang. MoS2/
TiO2 Heterostructures as Nonmetal 
Plasmonic Photocatalysts for 
Highly Efficient Hydrogen 
Evolution. Energy Environ. Sci., 
(2017)
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TARİH YER SEMİNER ADI SÜRE (GÜN) TMMOB ÜCRET DIĞER ÜCRET

10.02.2018 Bakırköy AYEM ISO 10006 Proje Yönetimi Metodolojisi 1 150 200

17.02.2018 Kadıköy AYEM ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi 1 150 200

03.03.2018 Taksim Entegre Yönetim Sistemleri Uygulama Eğitimi (ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001) 2 300 350

10.03.2018 Kadıköy AYEM ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Uygulama ve İçtetkik 2 300 350

17.03.2018 Kadıköy AYEM TS EN 12100 Makine Risk Analizi Eğitimi 1 150 200

24.03.2018 Taksim Entegre Yönetim Sistemleri İçtetkik Eğitimi (ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001) 2 300 350

07.04.2018 Taksim ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi 1 150 200

14.04.2018 Taksim ISO 10006 Proje Yönetimi Metodolojisi 1 150 200

28.04.2018 Kadıköy AYEM ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Eğitimi 2 300 350

05.05.2018 Kadıköy AYEM ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi 1 150 200

26.05.2018 Bakırköy AYEM TS EN 12100 Makine Risk Analizi Eğitimi 1 150 200

26.05.2018 Kadıköy AYEM ISO 10006 Proje Yönetimi Metodolojisi 1 150 200

TARİH YER SEMİNER ADI SÜRE (GÜN) TMMOB ÜCRET DIĞER ÜCRET

24.02.2018 Taksim Uygulamalı Excel Başlangıç ve Orta Seviye 2 300 350

03.03.2018 Kadıköy AYEM Uygulamalı Excel ile Veri Analizi ve Raporlama 2 300 350

31.03.2018 Kadıköy AYEM Uygulamalı Excel Orta ve İleri seviye 2 300 350

07.04.2018 Bakırköy AYEM Uygulamalı Excel İleri Seviye ve Makrolar 2 300 350

12.05.2018 Kadıköy AYEM Uygulamalı Excel Makrolar  1 150 200

26.05.2018 Taksim Uygulamalı Excel ile Veri Analizi ve Raporlama 2 300 350

TARİH YER SEMİNER ADI SÜRE (GÜN) TMMOB ÜCRET DIĞER ÜCRET

17.02.2018 Bakırköy AYEM Mali Tablolar Analizi 1 150 200

24.02.2018 Bakırköy AYEM Mutfak Havalandırma Sistemleri 1 150 200

24.02.2018 Taksim Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Hesaplamalar 2 300 350

03.03.2018 Bakırköy AYEM Isı Pompalarında Proje Uygulama Örnekleri 1 150 200

10.03.2018 Taksim S7-1200 PLC ile Endüstriyel Otomasyona Giriş 2 500 700

10.03.2018 Bakırköy AYEM Basınçlı Kaplar İmalat ve Tasarım Kriterleri 1 150 200

17.03.2018 Taksim Isı Pompalarının İç Yapı Elemanları, Oluşabilecek Arızalar, Enerji Tasarrufu 1 150 200

24.03.2018 Bakırköy AYEM Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi 2 300 350

24.03.2018 Kadıköy AYEM İş Kazalarının Araştırılması Teknikleri ve Analiz Metodları 1 150 200

14.04.2018 Taksim Proses Tehlike Analizleri (PHA) Bilgilendirme Eğitimi 1 150 200

14.04.2018 Kadıköy AYEM Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi 2 300 350

28.04.2018 Taksim Isı Pompalarında Proje Uygulama Örnekleri 1 150 200

05.05.2018 Kadıköy AYEM Mali Tablolar Analizi 1 150 200

05.05.2018 Bakırköy AYEM Kimyasalların Güvenli Depolanması Eğitimi 1 150 200

05.05.2018 Taksim Basınçlı Kaplar İmalat ve Tasarım Kriterleri 1 150 200

12.05.2018 Kadıköy AYEM Isı Pompalarının İç Yapı Elemanları, Oluşabilecek Arızalar, Enerji Tasarrufu 1 150 200

12.05.2018 Taksim İş Kazalarının Araştırılması Teknikleri ve Analiz Metodları 1 150 200

26.05.2018 Taksim Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Hesaplamalar 2 300 350

TARİH YER SEMİNER ADI SÜRE (GÜN) TMMOB ÜCRET DIĞER ÜCRET

17.03.2018 Bakırköy AYEM TS EN 81-20 İnsan ve Yük Asansörleri Standardı Bilgilendirme 2 400 600

31.03.2018 Bakırköy AYEM TS EN 81-72 İtfaiyeci Asansörü ve TS EN 81-73 Yangın Anında Asansörlerin Davranışı Standardı 2 400 600

07.04.2018 Kadıköy AYEM TS EN 81-20 İnsan ve Yük Asansörleri Standardı Bilgilendirme 2 400 600

28.04.2018 Bakırköy AYEM Hidrolik Asansörler  1 150 200

12.05.2018 Bakırköy AYEM TS EN 81-70 Engelliler Dahil Yolcu Asansörleri Standardı Bilgilendirme 1 200 300

STANDART SEMİNERLERİ

ASANSÖR SEMİNERLERİ

EXCEL SEMİNERLERİ

DİĞER SEMİNERLER

2018 Bahar Seminerleri
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3D Yazıcılar Amsterdam’da Köprü İnşa Edecek
Hollanda merkezli bir 3D firması, 

Amsterdam'ın kanallarından birine 3D 
yazıcılar yardımıyla köprü inşa edecek. 

Projeye yazılım ve inşaat uzmanları 
destek verecek. Yazılım firması 

Autodesk ve inşaat firması 
Heijmans'tan yardım alınacak 
projede, 3D yazıcılar otonom 
robotlar gibi hareket edecek. 
İnsandan bağımsız olarak üretime 

başlayacak olan yazıcılar, kanalın 
bir yakasından başlayarak diğer 

yakasına kadar 'köprü basacak.'  
Hollandalı mühendisler, istedikleri 

başarıyı elde edebildikleri takdirde otonom 
3D yazıcıların özellikle arama kurtarmada çok 
faydalı olabileceğini belirtti. Kaza ve afetlerde, 
3D yazıcılar altyapının tekrar kurulmasında 
kullanılabilecek.

Direkt Buharlaşma Yoluyla
Enerji Elde Eden Motor

Bilim adamları, direkt buharlaşma yoluyla 
enerji elde eden iki motor icat ettiklerini 
bildirdiler. Bunlar; elektrik üreten bir 
piston ile çalıştırılan bir motor ve dönerek 
minyatür bir arabayı çalıştıran bir motor. 
Buharlaşma yoluyla enerji üretilerek 
çalıştırılan ilk araba olan Eva, daha önce 
kauçuk tabakaları bakteri sporları ile 
kaplayarak elektrik enerjisi üreten bir 
jeneratör düzeneği geliştiren Doç. 
Dr. Özgür Şahin tarafından ve Çinli 
araştırmacı Xi Chen tarafından 
geliştirildi. Buharlaşma yolu ile 
enerji üretimi ile çalıştırılan Eva 
adlı küçük oyuncak arabanın 
ileride suyun gücü ile enerji üretimi 
üzerine yapılacak birçok araştırmaya 
ışık tutacağı düşünülmektedir.

Google Yapay Zekası
Retinadan Kalp Krizini Tahmin Edecek

Business Insider'ın haberine göre, Google ve 
bilimsel araştırmalar yapan Verily Life 
Sciences'ın geliştirdiği yapay zeka algoritması, 
retina fotoğrafından kişinin 5 yıl içinde kalp 
krizi ve inme gibi büyük bir kardiyovasküler 
rahatsızlık geçirme ihtimalini doğru tahmin etti. 
Sonuçları "Nature Biomedical Engineering" 
dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde 
algoritmanın öncelikle göz taramasıyla 
kişinin yaşı, sigara tiryakisi olup olmadığı ve 
kan basıncıyla ilgili tahminlerde bulunduğu 
belirtildi. Bu faktörleri değerlendirmede başarılı 
olan algoritmanın, daha sonra aralarında 5 yıl 
içinde kardiyovasküler rahatsızlık geçirenlerin 

bulunduğu 284 bin 335 hastanın sağlık 
verileri ve retina fotoğraflarını 

inceleyerek, kardiyovasküler 
riskleri tespit etmesi için 

geliştirildiği kaydedildi.

Ölümcül Hastalıkları Teşhis Etmek İçin 
Yeni Düşük Maliyetli Sensör Geliştirildi

Vücuttaki HIV gibi ölümcül hastalıkların 
önceden teşhisini sağlayan bir sensör 
geliştirildi. Moskova Fizik ve Teknoloji 
Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, optik bir 
çip olan sensör, vücutta yer alan 
kanserli hücrelerin arttığına 
işaret ederek doktorların 
tümör belirtilerini teşhis 
etmesini sağlayacağını ifade 
ettiler. Araştırmacı Dmitry 
Fedyanin ve Yury Stebunov, 
tüm hareket edebilen 
eşyalar, akıllı telefonlar, 
giyilebilir elektronik aletler, 
vs. gibi eşyalarda kullanılmasına 
izin veren yeni sensörün yüksek 
duyarlılıkta avantajlı üretim kolaylığı 
üstünlüğüyle ve minyatür boyutta 
birleştireceğini söylediler. 

Bilim insanları bir yandan mevcut yaşamamızı kolaylaştıracak yeniliklere 
imza atarken bir yandan da yeni yaşam alanları kurabileceğimiz 

gezegenler için çalışmalarını sürdürüyor. Şubat ayına damga vuran 
bilimsel gelişmeleri sizler için derledik

Şubat Ayına Damga Vuran

Bilimsel Gelişmeler 
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ÜYELERİMİZİ ŞUBE UZMANLIK KOMİSYONLARINDA
GÖREV ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Sayın Üyemiz,

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi‘nde 2018-2019 yıllarını kapsayan 33. Çalışma Dönemi‘nde 
oluşturulması planlanan Uzmanlık Komisyonları aşağıda belirtilmiştir. Üyelerimizi, ilgi ve uzmanlıklarına göre 
bu komisyonlarda görev alarak, meslek, meslektaş, kent ve toplum sorunlarının çözümlenmesine, Şube 
çalışmalarının geliştirilmesine aktif katkı ve katılımda bulunmaya çağırıyoruz.

33. Dönem İstanbul Şube Yönetim Kurulu

NOT: Ayrıca üyelerimizin önerileri doğrultusunda yeni komisyonlar da 
oluşturulabilecektir. Üyelerimizin yeni komisyon önerileri ile birlikte komisyonda 
yer alabileceğini düşündüğü diğer üyelerimizi de Şubemize bildirmeleri rica olunur.

1. Ar-Ge Komisyonu
2. Asansör Komisyonu
3. Ce İşaretlemesi Komisyonu
4. Doğalgaz Komisyonu
5. Ekonomik Demokratik Haklar Komisyonu
6. Endüstri-İşletme Müh.Leri Meslek Dalı Kom.
7. Enerji Komisyonu
8. Hidrolik Pnömatik Sistemler  Komisyonu
9. İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Komisyonu
10. Kadın Mühendisler Komisyonu
11. Kaldırma İletme Makinaları
12. Kamu Çalışanları Komisyonu
13. Kaynak Komisyonu

14. Kazan Ve Basınçlı Kaplar Komisyonu
15. Kentleşme Ve Yerel Yönetimler  Komisyonu 
16. Kobi Komisyonu
17. Lpg/Cng Komisyonu
18. Mekanik Tesisat Komisyonu
19. Motorlu Araçlar Komisyonu
20. Plastik Malz. Ve İşleme Teknolojileri Kom.
21. Smm Komisyonu
22. Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu
23. Tüketici Hakları Komisyonu
24. Uçak-Havacılık-Uzay Müh. Meslek Dalı Kom.
25. Ücretli İşsiz Mühendisler Komisyonu
26. Yangın Güvenliği Komisyonu
27. Yapı Denetim Komisyonu



Endüstriyel Raf Kontrolleri

Periyodik Kontrol Bulut Klasörden Dijital Erişim
Raflarınızın, TS EN 15635 standardına 
göre uzman denetçi kontrolünü 
yapıyoruz.

Ayarlanabilir, Kayar, Mekik, İçine Girilebilir 
(Drive-In), Mezzanine, Depolama 
Asansörü, Konsol Kollu, Karusel, Açık 
Yüzlü, S/R Makineli

» Raflarınızın ilgili standartlara uygunluğu
» Yapısal kontrol ve uygunsuzlukların 
Kırmızı, Turuncu, Yeşil risk sınıflandırması
» Üçüncü Taraf Gözetim

Firmanızda yapılan kontrole ait rapor, özet 
rapor, uygunsuzluk fotoğrafları, uyarı ve 
kapasite levhaları ve raflarla ilgili diğer 
dokümanlara size özel bulut 
klasörünüzden erişebileceksiniz

Kapasite Belirleme
Taşıma Kapasitesi bilinmeyen raflarınızı 
bilgisayar ortamında yeniden modelleyip FEA 
yazılımları kullanarak kompartıman ve bölme 
kapasitelerini belirliyoruz.

Raflarınızın Kontrolünü Neden Yaptırmalısınız?

Raf Eğitimleri
TS EN 15635 Standardının belirttiği, yerinde 
personel eğitimleri veriyoruz.

» İstifleme Ekipmanlarının Güvenliğinden Sorumlu 
Personel (PRSES) Eğitimi
» Güvenli İstifleme Eğitimi

TS EN 15635 Standardına göre endüstriyel rafların en az senede bir kontrollerinin uzman bir denetçi 
tarafından yapılması gerekmektedir. Endüstriyel raflar iş ekipmanı sınıfına girmektedir ve İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre periyodik kontrolleri 
yaptırılmalıdır.

Raf periyodik kontrolü raf kazaları ve şiddetini azaltmaya yardımcı olur. Geçen zaman, günlük kullanım, 
raf konfigürasyonundaki değişiklikler ve çarpma kaynaklı deformasyonlar raf taşıma kapasitesinin 
düşmesine ve kaza ihtimalinin artmasına neden olur.

Raflarınızın periyodik kontrolünü yaptırarak bu değişiklikleri önceden tespit edip, gelecek maliyetleri 
düşürebilirsiniz.
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Mart 2018  Etkinlik Takvimi

Eğitim 09
MART

Şantiye Şefliği

MMO İstanbul Şube

Seminer 03
MART

 Uygulama Excel İle Veri Analizi  ve Raporlama 

MMO İstanbul Şube

Seminer 03
MART

 Entegre Yönetim Sistemleri Uygulama Eğitimi 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 

MMO İstanbul Şube

Seminer 10
MART

PMP - PMI Odaklı Proje Yönetimi Metodolojisi
Sertifika Programı 

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 

Seminer 10
MART

S7-1200 PLC İle Endüstriyel Otomasyona Giriş

MMO İstanbul Şube Seminer 10
MART

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi Uygulama ve İçteknik 

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

Seminer 10
MART

Basınçlı Kaplar İmalar ve Tasarım Kriterleri

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 

Söyleşi 10
MART

İklimlendirme Sistemlerinde
Nesnelerin İnterneti (IoT) 

MMO İstanbul Şube

Eğitim 08
MART

Endüstriyel ve Büyük Tüketimlü Tesislerin
Doğalgaza Dönüşümü

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 

Eğitim 01
MART

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 
Eğitimi

MMO İstanbul Şube

Eğitim 10
MART

Temel Bilirkişilik KADIKÖY - 10-11-17-18 Mart 
2018 

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

Eğitim 12
MART

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

Eğitim 15
MART

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi

MMO İstanbul Şube Eğitim 16
MART

Asansör Avan Proje Hazırlama
Mühendis Yetkilendirme 

 Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 

Sosyal Etkinlik 07
MART

Beylikdüzü Çarşamba Buluşması

MMO Beylikdüzü Temsilcilik

Sosyal Etkinlik 14
MART

Kartal /Tuzla Çarşamba Buluşması

MMO Kartal Temsilcilik Sosyal Etkinlik 14
MART

Bakırköy / Başakşehir Çarşamba Buluşması

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 

Sosyal Etkinlik 07
MART

Kadıköy / Ümraniye Çarşamba Buluşması

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi
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Eğitim 17
MART

Solidworks Eğitimi

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 

Eğitim 17
MART

Temel Bilirkişilik - BAKIRKÖY - 17-18-24-25 Mart 
2018 

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 

Eğitim 17
MART

İleri ANSYS WORKBENCH - Tasarım ve Analiz 
Mühendisi Yetiştirme Programı

MMO İstanbul Şube

Seminer 31
MART

 TS EN 81-72 İtfaiyeci Asansörü ve TS EN 81-73 Yangın 
Anında Asansörlerin Davranışı Standardı Bilgilendirme

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy Seminer 31
MART

Uygulamalı Excel Orta ve İleri Seviye

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

Eğitim 29
MART

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

Eğitim 26
MART

Enerji Yöneticisi Eğitimi

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

Eğitim 30
MART

Asansör Mühendis Yetkilendirme

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy Eğitim 30
MART

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

MMO İstanbul ŞubeMerkezi

Etkinlik Takvimi  Mart 2018

Seminer

İş Kazaların Araştırılması Teknikleri ve 
Analiz Metodları 

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 24
MART

Seminer

Entegre Yönetim Sistemleri İçteknik Eğitimi 
(ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001) 

MMO İstanbul Şube 24
MART

Seminer

Finansçı Olmayanlar İçin Finas Yönetimi

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 24
MART

Seminer

TS EN ISO 12100 Makina Risk Analiz Eğitimi

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 17
MART

Sosyal Etkinlik

Trakya Üniversitesi Mezun Buluşması

MMO İstanbul Şube 17
MART

Sosyal Etkinlik

Uludağ Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi 
Mezun Buluşması 

MMO İstanbul Şube 31
MART

Sosyal Etkinlik

Çarşamba Buluşması

MMO İstanbul Şube 28
MART

Yarışma

MMO Merkez Genel Kurul ve Seçimleri 

MMO Genel Merkez / Ankara 24
MAQRT




