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"En Güzel Günlerimiz:
Henüz Yaşamadıklarımız"
Sevgili Meslektaşlarım, 
31 Mart yerel seçim sonuçları Tür-
kiye’de siyasetin yeniden yapılan-
dırılmasını şart koşan bir tablo ya-
ratırken, umutlarımızın tazelendiği 
ve geleceğe yönelik beklentileri-
mizin güçlendiği bir dönüm nok-
tası oldu.
Ülkemiz, kentlerimiz, doğal alan-
larımız kısacası yaşam alanlarımız, 
geleceğimiz üzerine koyulan ipo-
tekle, imar affı gölgesinde; yerel 
idarelerin hiçe sayıldığı, anaya-
sal düzenin tek bir iradeye teslim 
edildiği bir ortamda girilen yerel 
seçimlerde, 25 yıldır Ankara ve 
İstanbul’u yöneten kentlerimizi 
yağma ve talana açan gelenek ilk 
defa kaybetti. 
Uzunca bir süredir yaşanan olum-
suzluklara karşı 31 Mart yerel se-
çimlerinde başta İstanbul olmak 
üzere aynı zamanda krizin etkile-
rinin daha şiddetle hissedildiği yö-
relerde ve “tanzim satışların” boy 
gösterdiği yerlerde umutlarımızın 
tazelendiği ve geleceğe yönelik 
beklentilerimizin güçlendiği so-
nuçlar açığa çıktı.

Değerli Meslektaşlarım,
Makina Mühendisleri Odası İstan-
bul Şubesi, kentlerimizde var olan 
sorunların aşılmasını, sağlıklı, ya-
şanabilir ve güvenli kentsel çev-
relerin üretilmesini, kentsel yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesini, kent 
halkının, emek ve meslek örgütle-
rinin demokratik katılımını ve de-
netimini sağlayacak bir anlayışın 
geliştirilmesini, öncelikli ve temel 
gereklilik olarak görmektedir.
Bugün, kentlerimizin ve toplumun 
yerel seçimlerde, her zamankin-
den daha çok, “toplumcu demok-
ratik ve halkçı bir yerel yönetim” 
anlayışına ihtiyacı vardır. Bu an-
layış, katılımcılığın önünü açan, 
toplumun değişik kesimlerine, 

karar alma, uygulama ve denetle-
me süreçlerinde söz hakkı tanıyan 
politika ve uygulamaların hayata 
geçirilmesidir.

Sevgili Meslektaşlarım,
Bildiğiniz üzere Odamız mühen-
disliğin bir toplum hizmeti olduğu 
anlayışıyla ve üyelerimizin talep 
ve önerileri doğrultusunda ça-
lışmalarına yön veriyor. Gerçek-
leştirdiğimiz bütün etkinlikleri ve 
attığımız tüm adımları “Etkin Üye 
Güçlü Oda” sloganıyla somutladı-
ğımız bu anlayışla yürütüyoruz. Bu 
doğrultuda üyelerimizle buluşup 
Oda faaliyetlerine dair beraber 
söz ürettiğimiz etkinliklere “Cuma 
Buluşmaları” başlıklı yeni bir tane-
sini daha ekledik. Mart ayında bu 
etkinliklerin ilkini gerçekleştirirken 
Anadolu ve Avrupa Yakası Çar-
şamba Buluşması etkinliklerinde 
özellikle yeni mezun üyelerimizle 
bir araya geldik. Diğer bir yandan 
Mart ayında birçok fuarda sek-
törden firmalarla ve üyelerimizle 
buluştuk. Nisan ayında ve yıl içe-
risinde birçok fuarda yer almaya 
devam edeceğiz. Diğer bir yandan 
Akışkan Gücü Mühendis Yetkilen-
dirme kurslarıyla şubemiz bün-
yesindeki yetki eğitimlerimize bir 
yenisini daha ekledik. Üyelerimize 
daha iyi hizmet verebilmek adına 
eğitim ve faaliyetlerimize yenileri-
ni eklemeye devam edeceğiz.

Değerli Meslektaşlarım,
Son olarak, geçtiğimiz ay eğitim, 
seminer, atölye çalışmaları, söy-
leşi ve sosyal alanda gerçekleştir-
diğimiz birçok etkinliğimizle sıkça 
yan yana gelme fırsatı bulduk. Gü-
neşli ve aydınlık bahar aylarında da  
etkinliklerimizde “Birlikte üretme, 
karar alma ve yönetme” ilkesiyle 
tekrar görüşmek üzere, sevgi ve 
dostluk ile kalın…

Battal Kılıç
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı



Eğitimin İçeriği:
- MMO Ana Yönetmeliği ve 
Yönetmelikleri, Oda Çalışma 
İlkeleri, 6769 Sınai Mülkiyet 
Kanunu
- Hidroliğin Temel Prensipleri
- Hidrolik Pompalar ve Motorlar
- Yön Denetim Valfleri
- Basınç Denetim Valfleri
- Akış Denetim Valfleri
- Oransal ve Servo Valfler
- Lojik Valfler
- Akış Bölücüler, Karşı Denge 
Valfleri ve Fren Valfleri

- Hidrolik Akümülatörler
- Hidrolik Aksesuarlar
- Hidrolik Akışkanlar
- Hidrolik Filtrasyon
- Hidrolik Sistemlerde Soğutma
- Hidrolik Devreler ve Hidrolik 
Sistem Hesapları
- Açık ve Kapalı Hidrolik Devreler
- İletim Hatları ve Bağlantı 
Elemanları
- Endüstriyel Elektronik
- Hidrolik Uygulamalarında İş 
Sağlığı ve Güvenliği
- Uygulama
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Mühendis Yetkilendirme 
Eğitimlerimiz Başlıyor

Eğitimin Amacı
Ülke ve toplum yararları doğrul-

tusunda, Akışkan Gücü (Hidrolik) 
alanındaki tasarım, projelendirme, 
imalat, montaj, bakım onarım faali-
yetlerini standartlara uygun olarak 

gerçekleştirecek ulusal ve uluslara-
rası bilimsel çalışmaları ve yeni ge-
lişmeleri takip eden ve akışkan gücü 
alanında çalışacak Makina Mühen-
disleri Odası üyelerinin belgelendi-
rilmelerini sağlamaktır.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Akışkan Gücü (Hidrolik 
– Pnömatik) alanında tasarım, projelendirme, imalat, montaj, bakım 
onarım faaliyetlerini standartlara uygun olarak gerçekleştirecek, ulusal ve 
uluslararası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip edecek, mesleki 
etik kurallarına uygun olarak çalışacak oda üyesi mühendislere yönelik 
Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme eğitimlerinin ikincisi olan Akışkan 
Gücü (Hidrolik) Mühendis Yetkilendirme eğitimi 8 Nisan'da başlıyor.



1Avrupa’nın En Büyük 3 Boyut-
lu Sanal Gerçeklik Laboratuvarı 

Kuruldu
Avrupa’nın en büyük 3 boyutlu sanal 

gerçeklik laboratuvarı kuruldu. Dört 
metre yüksekliğinde ve on altı metre 
çapında olan ve Elbedome ismi verilen 
laboratuvar Fraunhofer Enstitüsü’nün 
fabrika işletmesinin otomasyon bölü-
münde bulunmakta. Laboratuvar yapılış 
itibariyle bir yarım küreye benziyor. 
Şirketlere makine modellerini, sistem-
leri ve hatta tüm şehirleri etkileyici  bir 
gerçekçilikle görme imkanı sağlıyor. 
Bu eşsiz simülasyon laboratuvarı, geniş 
kapsamlı güncellemelerin ardından 
geçen Mayıs ayında yeniden açıldı . Ya-
pılan yeni tasarımda sadece panorama 
yok, zemin artık projeksiyon yüzeyi ola-
rak da kullanılabiliyor. Sanal nesnelerin 
tanımlaması yapılarak  gerçek öğelerle 
bağlantı kurulabiliyor. Yeni stereosko-
pik projeksiyon sistemi, modelleri üç 
boyutlu olarak algılamanıza izin veriyor. 
Bu laboratuvar görüntüleme ve simü-
lasyon için oldukça parlak, daha yüksek 
çözünürlüklü projeksiyonlar ve en yeni 
bilgisayar ekipmanlarını içeriyor.

2İlaçları Hızlı Bir Şekilde Test Eden 
Cihaz Geliştirildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 
(MIT) ve Draper araştırmacıları, biyopsi 
yapılmış tümör dokusunda kanser te-

davilerini simüle edebilen yeni mikroa-
kışkan cihazdan üç boyutlu baskı yaptı. 
Yani bu demek oluyor ki, klinisyenler 
tek bir dozun uygulanmasından önce 
hastaların farklı tedavilere nasıl tepki 
vereceğini daha iyi inceleyebilirler. Üç 
boyutlu baskı yapan cihazın kolay ve 
ucuz bir şekilde üretilebilmesinden do-
layı araştırmacılar, en kısa sürede klinik 
ortamlarda uygulanmaya başlamasını 
bekliyorlar. Cihazın kullanılmasıyla 
birlikte doktorlar, tek bir hasta için aynı 
anda tümör parçaları ve farklı ilaçlar 
arasındaki etkileşimlerin modellen-
mesini mümkün kılabilen çeşitli tümör 
örneklerini destekleyebilecek sayısız 
cihaz yazdırabilir.

3Silikon Plaka Üzerinde Yürüyen 
Milyonlarca Robot Oluşturuldu

Yeni bir nano üretim tekniği saye-
sinde 4 inçlik(102mm) silikon plaka 
üzerinde milyonlarca fonksiyonel nano 
robot üretildi. Ayrıca bu yeni geliştirilen 
robotlar ,öncesinde gördüğümüz nano 
robotların hedefine yürüyerek gidebi-
liyor. Pennsylvania Üniversitesi’nden 
yrd. Doç. Dr. Marc Miskin tarafından 
ilk geliştirilen bu teknoloji teknolojide, 
Prof. Itai Cohen ve  Paul McEuen ve 
araştırmacı Alejandro Cortese’in katılı-
mıyla geliştirildi. Özel çok aşamalı nano 
üretim tekniği sayesinde birkaç hafta 
içinde 70 mikron boyunda milyonlarca 
robot üretilebiliyor ve bunların hepsi 
10,2 cm’lik silikon kompozit plakada yer 
alıyor.  Özel çok aşamalı nano üretim 
tekniği sayesinde birkaç hafta içinde 
70 mikron boyunda milyonlarca robot 
üretilebiliyor ve bunların hepsi 10,2 
cm’lik silikon kompozit plakada yer 
alıyor. Her robotun  çok ince bir cam 
tabakası var, bu tabakada elektronik 
kontrol üniteleri ve oyulmuş iki ile dört 
güneş hücresi yer alıyor. Ayaklar ise biri 
platin ve diğeri  titanyum tabakadan 
oluşan bir yapıya sahip.
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Cuma Buluşmaları 
Etkinlerimiz Başladı

Kadına Yönelik Psikolojik 
Şiddet ve Başa Çıkma 
Yöntemleri Atölyesi Yapıldı

MMO İstanbul Şubesi tarafından uzunca bir süredir “Etkin Üye Güçlü Oda” 
üst başlığı ile planlanan etkinliklerin yeni bir tanesi olan etkinlikte üyelerin 
talepleri ve ihtiyaçları üzerine sohbet gerçekleştirildi.

8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü kapsamında 
organize edilen atöl-
yede Klinik Psikolog 
Didem Doğan sunu-
mu ile “Kadına Yöne-
lik Psikolojik Şiddet ve 
Başa Çıkma Yöntem-
leri” üzerine bilgi pay-
laşımında bulunuldu.

MMO İstanbul Şubesi tarafından organize edilmeye başlanan “Cuma 
Buluşmaları” etkinliklerinin ilki 22 Mart Cuma günü saat 19.00’da yapıldı.

MMO İstanbul Şubesi Anadolu Yakası Temsilcilikleri tarafından organize 
edilen Kadına Yönelik Psikolojik Şiddet ve Başa Çıkma Yöntemleri başlıklı 
atölye 07 Mart Perşembe günü Anadolu Yakası Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’nde yapıldı.



Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) ile 
İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yeni Üyelerimizle Çarşamba 
Buluşmalarında Bir Araya Geldik

Periyodik kontroller ve Eğitim konularında 
TRFMA üyesi 30 kuruluş ve Odamız arasında 
işbirliğini ve birlikte projeler üretilmesini içeren 
protokol MMO Başkanı Yunus Yener ve TRFMA 
Başkanı Levent Alatlı tarafından Makina Mü-
hendisleri Odası Genel Merkezi’nde imzalandı.

Protokol tesis yönetimi sektörünün eğitim 
ve kalifiye personel ihtiyacını ve sektörün dü-
zenlenmesini, çağımızın gereklerine uygun 
şekilde hizmet verilmesini amaçlamaktadır. 
Protokol ile sektörde çalışan mühendis ve 
teknik personelin eğitim ihtiyaçlarının karşı-
lanması ve hizmet verilen işletmelerde yapılan 
periyodik kontrol hizmetlerinin yönetmelik ve 
standartlara uygun olarak yapılması hedeflen-
mektedir.

Makina Mühendisleri Odası’na yeni kayıt 
olan üyelere mesleki yol haritası belirle-
mede katkı sunmak amacı taşıyan etkinlik 
Beylikdüzü, Bakırköy, Kadıköy ve Ümraniye 
İlçe Temsilcilikleri tarafından organize edil-
di. Düzenli olarak planlanan çalışan çalış-
mayan tüm meslek disiplinlerine mensup 
üyelerin katıldığı etkinlikler Avrupa Yakası 
Eğitim Merkezi Bakırköy ve Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi olmak üzere iki ayrı bölge-
de gerçekleşti. 

Yeni üyelerin bir araya gelip birbirleriy-
le tanışma ve etkileşim kurmasına olanak 
sağlayan aynı zamanda üyelerin ihtiyaç-
larına yönelik çalışmaları birlikte belirle-
yip birlikte gerçekleştirmesi hedefi taşıyan 
buluşmalar belirli periyotlarla planlanmaya 
devam edilecek.

MMO İstanbul Şubesi tarafından düzenli 
olarak organize edilen "Çarşamba 
Buluşması" 27 Mart Çarşamba günü 
19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Makina Mühendisleri Odası ve Tesis Yöneticileri Derneği (TRFMA) arasında ki 
işbirliği protokolü 15 Mart tarihinde Ankara’da imzalandı.

Kadıköy

Bakırköy



Teknolojik Gelişme,
Ar-Ge Faaliyetiyle İç İçedir!

Araştırma Geliştirme yani Ar-Ge 
faaliyetleri KOBİ’lerin gelişmesinde 
büyük önem taşımaktadır.  Özellik-
le KOBİ yatırımlarının yapılmasında 
üretilecek ürün veya ürünlerin seçi-
mi bu açıdan ele alınmalı ve yüksek 
katma değerin sağlanması için ay-
rıntılı ve gerçekçi bir proje çalışması 
ve planlaması ortaya konmalıdır. Kü-
resel rekabete açılmak, rekabet gü-
cünü sağlayacak bir ürün yelpazesi 
seçmek birinci planda yer almakta-
dır. Makina imalat sanayinin ve kom-
ponent üretiminin birlikte imalatı bu 
açıdan öncelik taşımaktadır.

Firmalar sektörlerinin konumlarına 
göre biçimlenen bir Ar-Ge proje di-
zisi oluştururlar. Bu platformda esas 
olarak üç tip Ar-Ge faaliyeti eş za-

manlı olarak sürdürülür:
1) Mevcut üretim sürecinin geliş-

tirilmesi, kalitenin artırılması ve ma-
liyetlerin optimize edilmesi için yü-
rütülen “geliştirilmiş ürüne’’ yönelik 
mühendislik yoğun çalışmalar. Bu 
etkinlikler Ar-Ge tanımına uymasa 
da ana bilgi altyapısını oluştururlar. 
İnovasyon (yenilik) niteliğindeki ça-
lışmalar olarak sürdürülür. Önemli 
olan bir Ar-Ge kadrosunun kurulma-
sı ve sistematiğinin oluşturulmasıdır. 
Aynı zamanda önemli bir arşiv çalış-
masıdır.

2) Firmanın bilimsel temelinde Ar-
Ge’ye yönelik çalışmalar yapması te-
mel unsurdur. Projeli çalışma, hedef 
saptama, yol haritası çıkarma ve za-
man planlaması öngörme bu grupta 
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin Ar-Ge ve birçok 
alanında görevlerde bulunmuş Yavuz Bayülken Ar-Ge faaliyetleri ve 
KOBİ’lerin gelişimi ile ilgili yapılması gereken çalışmaları sıraladı.



• Pazarda firmalar 
istedikleri fiyatları 
empoze edebile-
ceklerdir,

• Ulusal pazarda yerel üreti-
ciler tamamen ortadan kalka-

cak, ithal mallar veya 
monte edilmiş yatı-
rım malları ile ora-
nın katma değerini 

düşürerek tüketiciyi kendilerine 
çekeceklerdir. Tüketici (veya alı-
cı) “maliyet-kalite optimizasyo-
nuna” yönelik ürünlere yönele-
cektir.

• Ana firmalar, 
gelişmekte olan 
ülkelerin firmala-
rını taşeron olarak 

kullanacak, onlara fason üretim 
yaptıracak ve ürün geliştirmeleri 
önleyecek kadar kâr marjı bıra-
kacaklardır. Merkezdeki firma-
lara sürekli katma değer trans-
feri yapılacaktır.

• Sanayileşme, çevre kirletici, 
kâr marjı düşük, düşük ücret-

li işçi istihdam eden, 
katma değeri mini-
mize edilmiş alanlara 
kayacaktır. Dolayısıy-

la özgün üründen geçen mar-
kalaşma ve patentli ürün sayısı 
bu ülkeler aleyhine giderek aza-
lacaktır.

• Güçlü bir sa-
nayileşme, küresel 
rekabete açık bir 

pazar ütopya olarak kalacak, 
teknoloji üretmek mümkün ol-
mayacaktır.

• Bunu önlemek 
için vizyonu olma-
yan ülkeler, içinden 
çıkılmaz bir  “sanayi-
leşememe” politika-
sına gömülecektir.

Bu karanlık tabloyu tersine 
çevirmek, yeni bir sanayileş-

me politikası 
ç e r ç e v e s i n d e 
firmaların yeni-
den yapılanma-
sını sağlamaktan 

geçmektedir. Burada Ar-Ge ça-
lışmaları, özgün ürün yaratılma-
sı en önemli basamaktır.

yapılır. Uygulamalar, Ar-Ge ça-
lışmalarına dayanılarak KOBİ’le-
rin içinde bulunduğu sektörler-
de yaygın olarak geliştirilir.

3)Temel bilimsel Ar-Ge, her-
hangi bir sanayi sektöründe yeni 
ürüne yaklaşımın ve odaklan-

Yavuz Bayülken
Makina Mühendisi

manın ön koşuludur. Bu kate-
goride proje sınırları ve tanımları 
daha belirsiz, hedefler ve yeni 
ürün oluşuma açık değildir. Bu 
tür faaliyetlerin yoğunluğu fir-
manın yer aldığı sektöre, konu-
muna, genelde teşvik ve fonlar 
ile teknoloji kapasitesine bire bir 
bağlıdır. Bir kaç KOBİ’nin ortak 
çalışması için güçlerin birleştiril-

mesi zorunludur.
Her ne şekilde olursa olsun 

teknolojik gelişme Ar-Ge faa-
liyeti ile iç içedir. Eğer bir ülke-
de Ar-Ge alt yapısı kurulmuş ise 
sanayinin rekabet edebilecek 
düzeye erişmesi ve yeni ürün-
lerin istenen kalite ve maliyete 
ihraç edilebilmesi olanaklı gö-
rünmektedir. Bu nedenle Ar-Ge 
altyapısının kurulması ve firma 
ve/veya sanayinin gelirinin bir 
bölümünün buraya aktarılması 
önem taşımaktadır.

Bir başka konu da inovasyon 
ve Ar-Ge’de altyapılarını kurup 
geliştiren ülkelerin, sürekli geliş-
miş ürün ile pazardaki konvan-
siyonel ürünleri yok etme ger-
çeğidir. Böylece Ar-Ge yapan 
firmalar büyüyecek pazarın bü-
yük bir bölümünde tekelleşme-
yi sağlayacak ve yoğunlaşmayı 
maksimize edecektir.

Bu şekilde;
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Türkiye’de Sismik
Koruma Sektörünün
Dünü, Bugünü ve Yarını

Tesisatların sismik koruması bir 
uzman mühendislik konusu. Bu 
konu ilk defa karşıma çıktığında 
1999 depreminin acısı henüz sür-
mekteydi. Uluslararası bir mimarlık 
ofisince tasarlanmış ve yine ulusla-
rarası müşavirlerin ağırlıklı söz sahi-
bi olduğu meşhur bir ofis binasının 
mekanik tesisat taahhüt ekibindey-
dim. Şartnamede yer alan “sismik 
koruma” konusu bizler için yeniydi. 
Araştırmalarım sonucunda bu ko-
nuda faaliyet gösteren birkaç tane 
ABD firması karşıma çıktı. Bu firma-
lar, yarım asırdan uzun bir süredir 
sadece bu konuda faaliyet gösteren 
uzman firmalardı. Bir tanesinin Tür-
kiye’de temsilcisi de vardı. Neticede 
her iki firmadan alınan tekliflerden 
ticari olarak daha avantajlı olanı 
(henüz Türkiye’de bir temsilcisi ol-

mayanı) işveren tarafından tercih 
edildi ve ben de bu vesileyle bu fir-
manın Türkiye temsilcisi olarak faa-
liyet göstermeye başladım.

İlk iş olarak ABD’ye gittim ve ko-
nuyla ilgili eğitimler aldım. Bu esna-
da konunun mühendislik açısından 
ne kadar derin temelleri olduğunu 
gözlemledim. Her ne kadar söz 
konusu mühendislik çalışmaları-
nın ağırlıklı olarak sadece cebir ve 
geometri hesaplarından ibaret ol-
duğunu fark etmiş olsam da aynı 
zamanda konuya dair yönetme-
liklere tam anlamıyla bir hakimiyet 
gerektirdiğini ve bunun da ötesinde 
sismik koruma konusunda gerçek 
anlamıyla bir uzman mühendis ola-
bilmenin yolunun, uzun yıllara da-
yalı bir deneyimden geçtiğini tespit 
ettim.

Ülkemizin deprem gerçeğinde tesisatların önemi tartışılamaz. Makina 
mühendisi olarak geçen 22 yıllık meslek hayatının neredeyse tamamını 
bu konuya adamış biri olarak Türkiye’de sismik koruma sektörünün 
geçmişini ve bugünkü durumunu meslektaşlarıma özetlemek ve 
yarınlara dair önerilerimi paylaşmak amacıyla bu yazıyı kaleme aldım.



Meslek hayatımın bundan 
sonrası, Türkiye’de ve daha bir-
çok ülkede tesisatların sismik 
koruması ve titreşim yalıtımı ko-
nularında faaliyet göstermekle 
geçti ve halen de geçmekte. Her 
ne kadar bu sürecin ilk yıllarında 
konunun farkındalığını artırmak 
için harcadığım yoğun çabalara 
ve zamana karşılık büyük zor-
luklar yaşamış olsam da bugün 
itibariyle Türkiye’de tesisatların 
sismik koruması konusundaki 
farkındalığın tamamlanmış ol-
duğunu görmekten büyük bir 
mesleki tatmin duyduğumu 
söylemeliyim.

Evet, ilk yıllarda hep şu soruyla 
karşılaşıyordum: “Bizim binamız 
depremde yıkılmayacak şekilde 
tasarlandı ve inşa edildi. O hal-
de neden tesisatlar için ayrıca bir 
sismik koruma yaptırmalıyız?”. 
Ben de bıkmadan ve usanma-
dan bu soruyu şöyle cevaplıyor-
dum: “Binanızın yapısal güvenli-
ğini sağlamışsınız ve bu çok iyi. 
Ancak binanızdaki yapısal-ol-
mayan bileşenlerin de depreme 
dayanacağından emin misiniz?”. 
İşte bu noktada büyük bir bilgi 
eksikliği vardı. Neydi bu yapı-
sal-olmayan bileşenler? Bunlar 
binanın bir nevi iskeleti diyebi-
leceğimiz statik taşıyıcı siste-
minin dışında kalanlardı; yani 
taşıyıcı olmayan duvarlar, asma 
tavanlar, dış cepheler vb. mi-
mari bileşenler (ki gelin bunlara 
binanın eti ve derisi diyelim) ve 
en önemlisi de binaya can veren 
tesisatlardı ki bunları da binanın 
organları (tesisat ekipmanları) 
ve damarları (boru, hava kanalı, 
elektrik kabloları vd.) olarak tarif-
leyebiliriz. Buna göre bir binanın 
depremde ayakta kalması yeterli 
değil, depremden sonra hayatını 
sürdürebilmesi gerekli. İşte tesi-
satların sismik koruması da bunu 
sağlamanın tek yoludur.

Bugün itibariyle Türkiye’de ar-
tık bu gibi sorularla karşılaşmı-
yoruz. Sektörde küçüğünden 
büyüğüne hemen her projede 

sismik koruma gereksinimi kar-
şımıza çıkıyor. Ancak bu durum 
her ne kadar sevindirici olsa da 
başka sorunları beraberinde ge-
tirdi.

Tıpkı yangın tesisatlarının Tür-
kiye’de ilk defa uygulanmaya 
başladığı yıllarda olduğu gibi, 
sismik koruma da az sayıda fir-
manın uzmanlığında olduğu 
için, bu konudaki mühendislik 
hizmetleri için malzeme satıcısı 
firmalara başvuruluyor. Yangın 
tesisatı sektörü yıllar içinde çok 
büyüdü ve neticede artık ba-
ğımsız mühendislik firmaları ta-
rafından mühendislik hizmetleri 
verilmekte. Ancak sismik koru-
ma konusunda halen malzeme 
satıcısı firmalardan mühendislik 
alınıyor ki bundan ötürü sektör-
de ciddi bir haksız rekabet orta-
mı baş gösterdi.

Oysa sismik koruma özünde 
bir deprem mühendisliği konusu 
olduğu için, bu konuda Türki-
ye’de faaliyet gösteren çok sa-
yıdaki deprem mühendisliği hiz-
meti veren firmaların ön plana 
çıkmaları gerekiyor. Bu noktada 
çok başarılı bir kurumlar arası iş 
birliği örneği olarak şunu söyle-
mek istiyorum; odamızın yıllar-
dır büyük bir başarıyla sürdür-
düğü Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi’nin bir sonrakisi olan 
TESKON 2019’da MMO ve DİD 
– Deprem İzolasyon Derneği iş 
birliğiyle bir seminer gerçekleş-
tirilecek. Bu seminer kapsamın-

Eren Kalafat
Makina Mühendisi

da sismik koruma konusunun 
temellerinden başlayarak ay-
rıntılı mühendislik örneklerinin 
gösterileceği sunumlar yapıla-
cak. Sismik koruma konusunda 
kapsamlı bilgi edinmek isteyen 
tüm meslektaşlarımızın bu se-
minere katılmalarını şiddetle 
tavsiye ediyorum.
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Evet, tesisatlarda sismik koru-
ma sektörünün günümüzde geldiği 
nokta, bir yandan tamamlanmış far-
kındalık düzeyiyle sevindirici ancak 
diğer yandan bağımsız mühendislik 
hizmetlerinin eksikliği sebebiyle teh-
like arz ediyor. Bu tehlikeyi gidermek 
de biz mühendislerin elinde. Tesisat-
larda sismik koruma konusu karşımı-
za çıktığında, özellikle ihale dosyaları 
ve keşif özetleri hazırlanırken bağım-
sız mühendislik firmaları ile çalışarak 
bu tehlikeyi ortadan kaldırabiliriz. 
Böylece sektörün yarınlarını güvence 
altına alabiliriz.

Yarınlar demişken, sadece ülke-
mizde değil tüm dünyada baş dön-
dürücü bir hızla gerçekleşen dijital 
dönüşümden de bahsetmek gerekli. 
Sadece 15-20 sene öncesine kadar 
dünyanın en değerli markaları fiziksel 
ürün üreticileriydi; General Motors, 
Coca Cola, Walmart vd. Günümüzde 
ise bu liste çok farklı. Artık en değerli 
markalar Google, Amazon, Microsoft 
vd. Yani dijital dünyanın aktörleri.

Peki, Türkiye bu dönüşümün ne-
resinde? Bu soruyu cevaplamadan 
önce şuna değinmek ge-
rekli: Dijital tüketici olmak 
ya da dijital üretici olmak. 
Gelişmekte olan ülkelerde 
dijitalleşmenin yaygınlaş-
ması maalesef çoğu za-
man tek taraflı algılanıyor 
ve kitlelere de bu yönüyle 
aktarılıyor. Elbette ki inter-
net, sosyal medya ve akıllı 
cep telefonu gibi cihazları 
kullananların yaygınlaşma-
sı, dijitalleşmenin bir par-
çası. Ancak bu, işin sadece 
“tüketim” tarafı. Yazılımlar 
geliştirmek, sosyal medya platform-
ları gibi dijital ürünler “üretmek” ise 
madalyonun diğer yüzü. İşte bu nok-
tada Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
çok sayıda ülke, dijitalleşmeyi sadece 
tüketim tarafıyla yaşıyor.

Sanayi devrimi dünyadaki tüm ül-
keler için uygarlık tarihinde büyük 
bir sıçrama fırsatıydı. Batılı ülkelerin 
çoğu bu fırsatı çok iyi değerlendirdi-
ler. Şimdi yine dünyadaki tüm ülkeler 
yeni bir fırsatla karşı karşıyalar.

Türkiye olarak biz de bu dönüşü-
mün ön saflarında yer alabilme şan-
sına sahibiz. Ülkemizde artık mühen-
disliğin hemen her alanında büyük 
bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Tesisat 
mühendisliği ve yazımızın konusu 
olan sismik koruma da bunların ara-
sında. Artık sismik koruma gibi uz-
manlık gerektiren alanlarda bile akıllı 
yazılımların sağladığı imkanlara sa-
hibiz. Üstelik bu yazılımların sadece 
kullanıcısı değil geliştiricisi olarak da 
dijital dönüşüm rüzgarını arkamıza 
almış durumdayız.

Yine dijital dönüşümün çok önem-
li bir alanı olan e-ticaret konusu da 
hayatımıza hızla girmekte ve her 
alanda öne çıkmakta. Tesisat mal-
zemeleri gibi ürünlerin internetten 
temin edilemeyeceği düşüncesi geri 
kalmışlığın bir göstergesidir. Nitekim 
günümüzde otomobiller bile artık in-
ternette satılmaya başladı. Ülkemiz-
de tesisat malzemeleri temin eden 
çok sayıda sektörel e-ticaret sitesi 
mevcut. Sektördeki tüm meslektaş-
larımıza bu dijital dönüşümde bir an 
evvel yer almalarını tavsiye ediyorum.

Sözlerimi bitirirken okuyuculara 
bu yazının konusu olan sismik koru-
mayla ilgili detaylı bilgi edinebilecek-
leri bir kaynak önereceğim. Odamız 
tarafından ilk baskısı 2012 yılında 
gerçekleştirilen Tesisatlarda Sismik 
Koruma adlı kitap, yıllardır çok sayıda 
mühendis için çok faydalı bir Türkçe 
başvuru kaynağı oldu. Bu kitabı oda-
mızdan temin ederek sismik koruma 
hakkında çok daha fazla bilgiye sahip 
olabilirsiniz.
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Apartman Yöneticilerine
Kısa Notlar

Bu sayımızda sizler için Gayrimenkul, Bina (Apartman ve Toplu Yapı) 
Yöneticiliğinin Görev, Sorumlulukları arasında bulunan ve önemli 
hususlardan olan “Merkezi Isıtma Sistemli Binalarda Merkezi Isıtma ve 
Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılması”, “Yönetim planına ve Kat 
Mülkiyeti Kanunu’na göre yönetici ve yönetim kurulunun görevleri” ve 
“Asansörlerle İlgili Yönetmeliklerin Amacı” konularını sizin için derledik…

 Maalesef ülkemizde enerji sınıfı ve yakıt sarfiyatları irdelenerek satın 
alınan elektrikli eşya ve arabalara gösterilen enerji verimlilik hassasiyeti 
yüzbinlerce TL ile satın alınan evlerimize yeterince gösterilmemektedir. 
Oysa ülkemizde, toplamda takribi 49 Milyar dolarlara varan enerji gider-
lerimizin %75’i ithal edilmekte ve her 100 doların 16 doları enerji giderle-
rine harcanmakta olup bu enerji giderlerinde %35’lere varan oranda pay 
alan binalardaki enerji giderlerimizin azaltılması son derece önemlidir.

Bu doğrultuda ülkemizde; “5627 Sayılı Enerji Verimlilik Kanunu” ve bu 
kanun nezdinde “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile “Merkezi 
Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin 
Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” yayınlanarak enerji tasarruf potansi-
yelinin en yüksek olduğu binalarda, ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan 
enerjinin %50-60’ının geri kazanılabileceği öngörüsüyle, binalarda kulla-
nılan toplam enerji miktarında %60’lara varan tasarruf sağlanabilmesi için 
çalışmalara öncülük edilmiş ve enerji tasarrufuna yönelik uygulamaların 
devreye girmesi sağlanmıştır.

Isı Gider Paylaşım Sistemi Nedir? Avantajları Nelerdir?
En basit anlatımla ısı gider paylaşım sistemi, merkezi ısıtma sistemli bi-

nalarda, ısıtma ve sıcak su giderlerinin yönetmelikte belirtildiği şekilde 
daire maliklerinin tüketimlerine göre sayaçlarla ölçülerek yönetmelikte 

Merkezi Isıtma Sistemli Binalarda Merkezi Isıtma 
ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılması



verilen formüllere göre hesaplanarak paylaştırılmasıdır.
Bireysel ısıtma sistemlerinde en önemli dezavantajı bina için-

deki bazı dairelerin ısıtma sistemleri kapalı olduğunda etrafındaki 
dairelerin ısıtmasından pasif ısı olarak yararlanması ve kendi ta-
sarruf ederken komşu dairelerin ısı tüketimini arttırmasıdır.

Merkezi sistemlerde ise ortak kullanım, tesisat kayıp-kaçakları 
vb. gibi giderlere tüm daireler m²’leri oranında katılır ve ısınma 
sisteminin tamamen kapatılmasına izin verilmez. Bireysel ısıtma 
sistemlerinde verim düşük, emisyon değeri yüksek olurken mer-
kezi sistemde verim fazladır. Binadaki bütün daireler aynı anda 
ısındığından ve sıcaklık değerleri minimum bir değerde muhafa-
za edildiğinden enerji kaybı bireysel sistemlere göre daha azdır; 
böylece hem daire malikleri tasarruf eder hem de ülke ekonomi-
sine katkıda bulunulur.

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderleri 
Paylaştırma Hesapları

A. Sıhhi sıcak su giderleri paylaşım hesapları
B. Isıtma giderleri paylaşım hesapları
C. Emsal tüketim uygulamaları
D. Özel durumlar

Tayfun Karaca
MMO İstanbul 
Şubesi Kadıköy İlçe 
Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Üyesi

Yazının Devamını Okumak İçin Lütfen Karekodu 
Okutunuz ya da Linki Kullanınız.

https://www.mmo.org.tr/istanbul/haber/merkezi-isitma-sistemli-
binalarda-merkezi-isitma-ve-sihhi-sicak-su-giderlerinin
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Yönetici ve Yönetim
Kurulu’nun Görevleri

Yönetim görevleri, yönetim pla-
nında belirtilir. 

Yönetim planına ve Kat Mülkiyeti 
Kanunu’na göre yönetici ve yönetim 
kurulunun görevleri arasında;

• Kat malikleri kurulunca verilen 
kararların yerine getirilmesini,

• Anagayrimenkulün amaca uy-
gun olarak kullanılması, korunması, 
bakımı ve onarımı için kat malikleri-
nin yararına olan konularda gereken 
tedbirlerin onlar adına alınması,

• Eğer Kat Malikleri Kurulu karar 
vermiş ve yıllık tahmini bütçede yer 
almış ise anagayrimenkulün sigorta 
ettirilmesi, 

• Anagayrimenkulün genel yöne-
tim işleriyle korunma, onarım, te-
mizlik gibi bakım işleri ve asansör, 
kalorifer, sıcak ve soğuk hava işlet-
mesi ve sigorta için yönetim planın-
da gösterilen zamanda, eğer böyle 
bir zaman gösterilmemişse,  her 
takvim yılının ilk ayı içinde, kat ma-
liklerinden avans olarak uygun mik-
tarda paranın toplanması ve avansın 
harcanıp bitmesi halinde, geri kalan 
işler için tekrar avans toplanması, 

• Anagayrimenkulün yönetimiyle 
ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, 
yönetim dolayısıyla doğan borçların 
ödenmesi ve kat malikleri tarafından 
ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız 
bölümlere ait kiraların toplanması, 

• Anagayrimenkulün tümünü ilgi-
lendiren tebligatın kabulünün yapıl-
ması,

• Anagayrimenkulü ilgilendiren 
konularda bir sürenin geçmesine 
veya bir hakkın kaybına meydan ver-
meyecek şekilde gerekli tedbirlerin 
alınması

• Kat mülkiyetine ilişkin borç ve 
yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
kat maliklerine karşı dava ve icra ta-
kibi yapılması ve kanuni ipotek hak-
kının kat mülkiyeti kütüğüne tescil 
ettirilmesi,

• KMK’nun 32, 36 ve 41. madde-
lerine göre defter tutulması (zorunlu 
olan Karar Defteri ve ihtiyari olarak 
kullanılan İşletme Defterleri), yasal 
sürelerde tasdikinin yapılması, kat 
malikleri kurulunun kararlarını, pro-
tokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın 
özetini ve tarihlerini, bütün giderle-
ri, 32. maddede sözü geçen deftere 
tarih sırasıyla yazılması ve bu defteri 

Gayrimenkul, Bina (Apartman ve Toplu Yapı) 
Yöneticiliğinin Görev, Sorumlulukları



ve giderleri belgeleriyle diğer 
bütün belgelerin bir dosyada 
saklanmasının sağlanması,

• Kat malikleri kurulunun ka-
rarlarını, protokolleri, yapılan 
ihtar ve tebligatın özetini ve ta-
rihlerini ve bütün giderleri, tarih 
sırasıyla deftere yazmaya ve bu 
defteri ve giderleri belgeleriyle 
diğer bütün belgeleri bir dosya-
da saklanması, bu defterin veya 
var ise birden fazla olan defter-
lerin her takvim yılının bitme-
sinden başlayarak bir ay içinde 
yönetici tarafından notere ka-
pattırılması,

• Topladığı paraları ve avans-
ları yatırmak ve gerektiğinde al-
mak üzere muteber bir bankada 
kendi adına -esasen artık direkt 
olarak anagayrimenkul yöneti-
mi adına yapılabilmektedir- fa-
kat anagayrimenkulün yöneti-
cisi sıfatı gösterilmek suretiyle 
hesap açtırılması,

• Kat malikleri kurulunun top-
lantıya çağrılması,

• Yıllık işletme projesinin ha-
zırlanıp onaylatılması,

• Kolluk kuvvetlerine oturanlar 
listesini ve anagayrimenkulde 
apartman görevlisi, kaloriferci, 
bekçi, temizlikçi gibi teknik ve 
yardımcı hizmetlerde çalışanla-

rın kimliklerini, işe başlamalarını 
takip eden 3 gün içinde örne-
ğine uygun dolduracağı Kimlik 
Bildirme Belgesini ile Mahalli 
Genel Kolluk Örgütüne veril-
mesi, (1711 Sayılı Kanuna göre 
hala uygulamadadır)

• İşçi (apartman görevlisi vs.) 
ile sözleşme yapılması, saklan-
ması, sigorta prim bordrolarının 
tanzim edilmesi, işe başlayan 
personelin yasal sürelerde bil-
dirmesi, kıdem tazminatı fonu-
nun oluşturulması, 

• İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 
ve yönetmeliklerine göre çalı-
şanlara eğitim verilmesi, işye-
rinin risk değerlendirilmesinin 
yapılması, eksikliklerin tamam-
lanması,  kişisel koruyucu do-
nanımların sağlanması ve kul-
lanımının takip edilmesi, uyarıcı, 
emredici ve tehlike işaretleme-
rinin yapılması, 

• Diğer yönetmeliklere gore 
yıllık fenni muayene gibi peri-
yodik işlemlerinin takip edilme-
si, yangın söndürme cihazları ve 
baca temizliği gibi bütün peri-
yodik bakımların yapılması,

• Yönetici/yönetim kurulu 
üyelerinin ad, soyad ve tele-
fonlarını giriş kapısına uygun bir 
konumda asılması,

•  Anayapı adına dışardan alı-
nan hizmetler için sözleşmeler 
yapması,

• Anayapının üçüncü şahısla-
ra vereceği hasarların tedbirinin 
alınması (örneğin; kopan sıvala-
rın düşerek arabalara zarar ver-
mesi gibi) , ortak alanlar sebebi 
ile üçüncü şahıslarda cana ve 
mala gelebilecek tüm zararla-
rın önlenmesi, gerçekleştiğinde 
tazmininin sağlanması gibi işler 
bulunmaktadır. 

Şüphesiz bu görevler mevzu-
atın gelişmesi ile her geçen gün 
artmaktadır. Dolayısı ile Yöneti-
ciler için önemli bir husus mev-
zuatın güncel takip edilmesidir.

Ozan Özen
İşletme Mühendisi
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su Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından 24 Ha-
ziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi 
Gazete’ de yayımlanmıştır. Daha sonra 
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta-
rafından 04.05.2018 tarih ve 30411 sa-
yılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Bu 
yönetmeliklerin amacı;

İnsanların, insan ve yüklerin veya sa-
dece yüklerin taşınmasında kullanılan 
asansörlerin insan can ve mal güvenliği-
ni tehdit etmeyecek şekilde kullanımla-
rını sağlamak ve çevreyi korumak üzere 
işletme, bakım, periyodik kontrol, mev-
cut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, 
garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile 
uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Bina Sorumlusunun
Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

* Bina sorumlusu, asansörün güvenli 
bir şekilde kullanılmasını sağlamak üze-
re düzenli olarak aylık bakımını, periyo-
dik kontrolünü ve onarımını yaptırmakla 
yükümlüdür.

* Bina sorumlusu, asansörlerin ba-
kım için hizmet yeterlilik belgesine sa-
hip (Tse den alınan HYB belgesi) yetkili 
servis ile bakım sözleşmesi yapmakla 
yükümlüdür. Hizmet yeterlilik belgesine 
sahip olmayan bir firma ile yapılan ba-
kım sözleşmesi yasal olarak geçersizdir.

* Bina sorumlusu, asansörlerin peri-
yodik kontrollerini yılda en az 1 kez ilgili 
idarenin protokol yaptığı A tipi muayene 
kuruluşlarına yaptırmakla yükümlüdür. 
Periyodik kontrollerin yapılması, aylık 
bakımların düzgün yapılıp yapılmadığı 
ya da standarda uygun montajı yapılmış 
asansörün bozulan parçasının tes-
piti açısından önemlidir.

* Bina sorumlusu, engelli-
lerin erişilebilirliği için asan-
sörün sürekli olarak güvenli 
kullanımını sağlar.

* Asansör firması tarafın-
dan teslim edilen bakım/
seyir defteri asansörün ma-
kine dairesinde muhafaza 
edilmesi gerekir. Güncel ka-
yıtların tutulduğuna dikkat 

edilmelidir.
* Asansör monte eden tarafından pi-

yasaya arz edilen her yeni asansör, pi-
yasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az 
üç yıl süre ile garanti edilir. Asansörde bir 
parça değişimi için de en az 2 yıl garanti 
verilmelidir. Bu süre zarfında asansörde 
kullanıcı hatası dışında oluşacak hataları 
asansör yetkili servisi garanti kapsamın-
da düzeltmek zorundadır.

* Aylık bakım sırasında yetkili servis 
asansörde can ve mal güvenliğini tehdit 
eden bir durum varsa yazılı olarak bina 
sorumlusuna bildirmeli. Yazılı olarak bil-
dirildikten sonra bina yöneticisi asansö-
rü güvenli hale gelmesi için tüm işlem-
leri yaptırmalıdır.

* Asansörlere ait düzenlenen bakım 
föylerinin ve periyodik kontrol rapor-
larının takibini ve muhafaza edilmesini 
üstlenmelidir.

* A tipi muayene kuruluşu tarafından 
yapılan periyodik kontrol sonrasında 

tespit edilen uygunsuzluklar can 
ve mal güvenliğini tehdit eden 

uygunsuzluklar ise bina so-
rumlusu tarafından asansör-
lerin kullanılması engellen-
melidir. 

* Asansörde mahsur ka-
lanlar için Kurtarma Çalış-
ması yapılması için binadan 
en az 1 kişiye yetkili servis 
tarafından eğitim verilerek 
belgelendirilmelidir. 

Aydın Arat
MMO İstanbul Şubesi 
Asansör Kontrol 
Merkezi Teknik 
Sorumlusu

Asansörlerle İlgili
Yönetmeliklerin Amacı
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MMO İstanbul Şubesi 
olarak 14-17 Mart 2019 
tarihlerinde Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezinde dü-
zenlenen WIN EURASIA 
2019’da, 20-23 Mart 2019 
tarihlerinde CNR Expo 
Yeşilköy’de düzenlenen 
Avrasya Asansör Fuarında, 
21-24 Mart 2019 tarihlerin-
de Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezinde düzenlenen 
Asansör İstanbul 2019’da, 
28-30 Mart 2019 tarihle-
rinde Tüyap Fuar ve Kong-
re Merkezinde düzenlenen 
Elektrik, Doğalgaz, Güneş 
Enerjisi, Rüzgar, Nükleer 

14. Ulusal Tesisat Mühendis-
liği Kongresi Ve Teskon+So-
dex Fuarı “Mekanik Tesisatta 
Gerçekler Ve Gelecek” teması 
ile 17-20 Nisan tarihlerin-
de İzmir’de MMO Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleşecektir. İçeriğindeki 
çok çeşitli ortamlarda bilgi ve 
bilginin paylaşılması için fırsat 
sunacak olan Kongre, tesisat 
mühendisliği alanındaki bilim-
sel ve teknolojik gelişmeleri 
kapsayan bildirilerin yanın-
da, tesisat mühendisliği ile 
ilgili olmak üzere temel bilim 
dallarında yapılmış teorik ve 
deneysel bildirilerin sunu-
muna da imkân vermektedir. 
Hakemler ve Kongre Bilim 
Kurulu değerlendirmelerinden 
sonra sunum için kabul edilen 
bildirilerden seçilenler ayrıca 
MMO Tesisat Mühendisliği 
Dergisi’nde yayımlanacaktır.

Fuarlarda Üyelerimiz ve 
Sektörden Firmalarla Buluştuk

17 - 20 Nisan Tarihlerinde
Teskon 2019'dayız!

WIN EURASIA 2019

Enerji, Ekipmanları ve Teknolojileri ürün gruplarının 
sergilendiği GAS&POWER Network - 3.Elektrik, Do-
ğalgaz, Enerji Depolama, Alternatif Enerji Ekipman-
ları ve Teknolojileri Fuarında, Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezinde 04-07 Nisan 2019 tarihlerinde düzen-
lenen Automechanika İstanbul 2019’da üyelerimiz 
ve sektörden firmalarla buluştuk.
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Kule Vinç Periyodik 
Kontrollerinin Önemi ve 
İstanbul’da Kontrolü Yapılan 
Vinçlerin Hata Oranları

Kule vinç, genellikle şantiyelerde 
sabit ya da hareketli (genellikle sabit) 
bir taşıyıcı üzerinde ağır yüklerin ya-
tayda ve düşeyde taşınmasını sağla-
yan çelik strüktürdeki bir makinadır. 
Kule gibi yükselen bir gövdesi oldu-
ğundan bu şekilde isimlendirilmiştir. 
Gövde bölümü dışında BOM adı veri-
len ağırlık taşıyan kolu vardır. Bu kolu 
dengelemek için bomun arka ucuna 
denge taşları konulur. Kule vinçle-
rin birçok tipi vardır. Kendi başlarına 
ayakta durabildikleri gibi bina yüksel-
dikçe onunla beraber de yükselebi-
lirler.

Kule Vinçlerde İş Kazası Sebepleri
EU-OSHA (Avrupa Birliği İş Sağlığı 

ve Güvenliği Ajansı) kaldırma maki-
nelerinin kullanımında meydana ge-
len iş kazalarının başlıca sebeplerini 
şu şekilde sıralamaktadır:

» Kaldırma makina larının enerji

hatlarıyla teması,
» Kaldırma aracının altında durma,
» Kaldırma makinasının devrilmesi,
» Yükün düşmesi,
» Periyodik kontrollerin yapılma-

ması,
» Bomun çökmesi,
» Karşı ağırlığın sisteme zarar
vermesi,
» Dayama ayaklarının yanlış kulla-

nımı,
» Düşmeler ve bağlama elemanı
hataları
Kule vinç periyodik
kontrolleri iş ekipmanlarının
kullanımında sağlık
ve güvenlik şartları
yönetmeliğince kontrol
edilmelidir. Yapılmış olan
kontroller sonucunda ise
İstanbul’da kontrol edilen
kule vinçlerde tespit edilen
hata oranları yandaki gibidir:

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Teknik Birim Sorumlusu 
Egemen Yılmaz İstanbul’da kule vinç kontrollerinin önemi ve 
periyodik kontrolü yapılmayan kaldırma makinalarında meydana 
gelen iş kazalarının sebeplerini sıraladı.



KULE VİNÇTE TESPİT EDİLEN                                  UYGUNSUZLUK
UYGUNSUZLUKLAR                                                                YÜZDE %

Kabin 24,8
Kaçak akıma karşı koruma 24,5
Beyan kapasite sınırlayıcısı sesli
ve/veya görsel ikazı 18,9
Halat 15,4
Kanca arabasının vinç kolu (bom)
üzerindeki mesafesinin gösterimi 13,7
Rüzgâr hızı ölçer (anemometre) ve ikazı 12,2
Kuleye çıkış merdiveni 11,0
Beyan kapasite (aşırı yük) sınırlayıcıları 10,4
Uyarı etiket ve işaretleri 10,3
Ana kule (mast) parçalarının bağlantıları
ve desteklerinin yapısı 9,8
Kumanda Sistemleri 9,8
Kilitlenebilir ana şalter 9,7
Üretici ve kapasite etiketi 8,2
Tambur 8,0
Kanca bloğu 7,9
Havai hat arabası ve/veya araba sınırlayıcısı 7,5
Dış taraf göstergeleri 5,3
Alt ve üst güvenlik sınırlayıcıları 5,0
Kabine erişimde üç nokta desteği ve kaymaz zemin 4,1
Hareketli parçalar arasında ezilme ve geçit güvenliği 3,9
Zemin bağlantıları (sadece bağlantılar, zemin
yapısının veya mukavemetinin uygunluğu
kontrol kapsamında değil) 3,8
Yatay kolda (bom) erişimi 3,4
Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb. 3,4
Dönme sınırlayıcısı 2,8
Araba hareketinin durması 2,4
Yük kolu (bom) ve gerdirme bağlantıları 2,3
Karşı ağırlık kolu (bom) ve gerdirme bağlantıları 2,3
Dönüş dişlisi 1,9
Dönme hareketinin durması 1,8
Şasi konum sınırlayıcısı 1,5
Redüktör yağlanması ve sızıntı 1,5
Makaralar (tekerlekler) 1,3
Kaldırma ve indirme frenleri 1,2
Kule vincin kullanılmaması durumunda serbest
bırakılması ve yapılara temas etmemesi 1,2 

Egemen Yılmaz
MMO İstanbul 
Şubesi Teknik Birim 
Sorumlusu
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Yangın Söndürme 
Sistemlerinin Yıllık 
Periyodik Kontrolleri 
Neden Yapılmalı?

18 Mart 2019 tarihinde İstanbul 
Hadımköy’de bulunan yapı kimyasalı 
firmasına ait 10000 m2 alana kuru-
lu 3 katlı fabrikada yangın çıkmış ve 
hızlı bir biçimde yayılarak tüm fabri-
kayı sarmıştır. Olaya İstanbul İtfaiyesi 
çok sayıda personel ve araçla mü-
dahale etmiş, fabrika içerisinde pat-
lamalar meydana geldiği için yangın 
söndürme çalışmaları bina dışarı-
sında kontrollü bir biçimde devam 
ederek söndürülmüştür. Yangında 
ciddi maddi zarar meydana gelmiş, 
tek sevindirici olay ise can kaybının 
yaşanmamış olmasıdır.

 Son zamanlarda konut, yurt, has-
tane ve endüstriyel yangın haberleri 
çokça karşımıza çıkmaya başladı.

Can ve mal kayıpları ise maalesef 
yaşanmaya devam ediyor. Yangının 
ortaya çıkmasını %100 engelleme-

nin mümkün olmadığını biliyoruz 
ancak gerekli önlemleri doğru bir 
biçimde ve zamanında alırsak yangı-
nı başlarken söndürmek, yayılmasını 
önlemek ve etkilerini ez aza indir-
mek mümkündür. Yangın güvenliği 
çok kapsamlı bir konudur ve şehir 
plancılığı, mimarlık ve mühendislik 
başta olmak üzere birçok meslek di-
siplinini içinde barındırır. Endüstriyel 
yangın güvenliği ise tesislerin tehlike 
sınıfına göre ayrı değerlendirilmeli 
ve önlemler alınmalıdır. 

Tek başına önlemler elbette yeterli 
olmayacaktır. Mutlak denetimlerin 
yapılması hayati önem taşımaktadır. 
Çalışmayan yangın güvenlik önle-
meleri ve uygun olmayan yapısal 
önlemler yangın esnasında işe yara-
mayacağı gibi çok daha vahim so-
nuçlara sebebiyet verebilir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mekanik Tesisat 
Birimi Sorumlusu Onur Ayhan Kılyar, 18 Mart’ta Hadımköy’de bir kimyasal 
fabrikasında çıkan yangın ile ilgili açıklamada bulundu.



Bu durumu genel olarak birkaç 
madde üzerinden irdelersek,

1. Endüstriyel tesis daha proje 
aşamasındayken, yerleşim 

yerlerine mesafesi, ulaşım yol-
ları, konumu gereği herhangi bir 
yangın olayında çevreye yayılma 
durumları değerlendirilmelidir. 
Acil durum ekiplerinin ne kadar 
sürede ulaşabileceği hesaplan-
malıdır.

2. Proje yangın mimarisine 
uygun olarak tasarlanmalı-

dır. Olası çıkabilecek yangınlarda 
özellikle yangın dumanını cebri 
sistemler kullanmadan mimari 
çözümlerle yapı dışarına tahliye-
si de mümkündür. Duman bina 
içerinde kaldığı müddetçe yan-
gının yayılmasına ve boğma ve 
zehirleme etkisi ile can kaybına 
yol açacaktır.

3. Yangın mimarisinde ka-
çış yolları ve merdivenleri 

tasarlanmalı ve tesis içerisinde en 
optimum mesafelerde konum-
landırılmalıdır.

4. Yangın mimarisinde endüst-
riyel tesislerin en azından 

farklı yangın yüküne sahip alanla-
rının kompartımanları ile birbirin-
den ayrılmasına yönelik tasarımlar 
yapılmalıdır. Bu sayede yapının 
bir bölgesinde çıkacak yangın, 
kompartımanın yangın dayanım 
süresine göre yapının diğer kısım-
larına sirayet etmeyecektir.

5. Endüstriyel tesislerde faaliyet 
alanına göre yanıcı, yakıcı, 

parlayıcı, patlayıcı ve oksitleyici 
birçok kimyasal madde buluna-
biliyor. Tesiste depolanan madde, 
depolama şekli ve depo büyüklü-
ğü ise yangın yükünü ve yangının 
yayılma hızını değiştirebilmekte-
dir. Bu durumlar yangın öncesi ve 
sonrası tedbirler için göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

6. Yangın güvenlik önlemlerini 
aktif ve pasif önlemler olarak 

ikiye ayırabiliriz. Aktif önlemler 
yangın esnasında devreye gire-
rek yangını kontrol altına alan 
veya söndüren, yangın dumanını 
kontrollü bir biçimde yapı dışarı-
sına gönderen sistemlerdir. Pasif 
önlemler yapısal olarak alınan 
önlemlerdir. En bilinen önlem 
yangına dayanıklı izolasyon uygu-
lamalarıdır.

7. Endüstriyel tesiste aktif ve 
pasif güvenlik uygulamaları 

yapının geometrisi, yüksekliği, 
cephe mesafeleri, yangın kom-
partıman alanları, depolama şekli 
gibi parametrelerden yola çıkarak 
yapılmalıdır.

8. Yangın uyarı ve algılama sis-
temleri mutlaka tesis edilmeli 

ve diğer güvenlik sistemleri ile 
entegrasyonları yapılmalıdır.

9. Mutlak suretle acil durum 
tatbikatları içerisinde yangın 

ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır.

10. Yapı içerisinde yapılacak 
mimari, üre-

tim ve depolama 
ile alakalı deği-

şiklikler ve revizyonlarda mutlaka 
yangın güvenliğine etkisi değer-
lendirilmelidir. Unutulmamalıdır 
ki yangın tehlike sınıfı, yangın 
yükü ve yanıcı madde cinsinin 
değişmesi söndürme sistemleri 
ile alakalı hesaplamaları değiştire-
bilir. Eğer böyle bir durum olursa 
sisteminiz etkili çalışması söz 
konusu olamaz.

11. Yangın söndürme sistem-
lerinin bakım ve işletmesi 

eksiksiz yapılmalıdır. “İş ekip-
manlarının kullanımında sağlık 
ve güvenlik şartları yönetmeliği 
gereği” yasal zorunluk olan Yan-
gın Söndürme Sistemlerinin Yıllık 
Periyodik Kontrollerinin yapılması 
gereklidir.

TMMOB Makina Mühendisle-
ri Odası İstanbul Şubesi olarak; 
yangın söndürme sistemlerin 

yıllık periyodik bakımlarının 
yapılması, bakım personel-

lerinin eğitilmesi konu-
larında, uzman makina 
mühendislerine dayalı 
örgütlü yapımızla, kamu 
kurumları ve dernek-

lerle işbirliği yaparak 
kamu adına ve 
kamu güvenliği için 

her zaman görev 
almaya hazır olduğu-

muzu bir kez daha kamuoyu ile 
paylaşıyoruz.

Endüstriyel tesisler kurulurken 
hangi aşamalardan geçmelidir?

Onur Ayhan Kılyar
MMO İstanbul Şubesi 
Mekanik Tesisat Birimi 
Sorumlusu



Problem Çözme
ve Karar Alma
Teknikleri

Globalleşme ve hızla değişen tekno-
lojinin getirdiği acımasız rekabet son 
yıllarda yaşantımızı ülke yapılarından, 
marka yönetimlerine, tüketici tercih-
lerine kadar etkiliyor. Tüketicinin hız-
la değişen istekleri sadece ürünle ilgili 
olmaktan çıkarak, sevkiyattan ödeme 
şekline; ürünün montajından satış son-
rası hizmetindeki hıza kadar çeşitlilik 
gösteriyor. Firmalar dijitalleşen dün-
yada hem hızlı, hem yenilikçi, hem de 
en önemlisi müşteri isteklerine yönelik 
beklentiyi aşan bir beceri sergilemek 
durumundalar. Kendilerine ve sistem-
lerine yatırım yaparken; daha iyi ve eği-
timli personelle çalışmak ve esnek ol-
mayı bilmek zorundalar.

Fark Yaratmak Önemli!
Zincirleme olarak; tüketicinin sürekli 

değişen beklentisi ve buna bağlı deği-
şen satın alma davranışı, satış noktaları 
yapısı, distributör ve bayi yapısı, firma 
anlayış ve yaklaşımları değişiyor, reklam 
ve pazarlama tekniklerine kadar deği-
şim göstermeyi zorlamaktadır.

Bu değişimin farkında olmak ve 
trendleri görebilmek, pazarda etkinlik 
ve başarı için artık bir ön koşuldur. Hızlı 
değişim ve rekabet ortamında, işimizi 
rakiplerden daha iyi yapmayı hedefle-
mek amaç olarak belirlenir. Oysa re-
kabette üstünlük ve kalıcılık “rakipten 
daha iyi yapmaya” değil, “rakipten daha 
farklı yapmaya” dayanır. 
Öyleyse strateji: Farkı yaratmaktır. 

Fark yaratmak için 3 temel konuyu 
aynı anda başarmayı hedeflemek 
gerekir:
Hız: Hemen, şimdi, müşterinin istediği 
süreden daha da önce. 
Akıllı çözümler: Her şey birbirine bağlı 
hale gelmiş durumda. Her şey sanal or-
tamda bir ‘’tık’’ kadar bir biri ile entegreli. 
Entegre ve bir biri ile uyumlu sistemleri 
seviyor ve istiyoruz. Ürünler, hizmetler, 
yaşam içi içe ve hepsi birbirine bağlı ça-
lışan akıllı çözümlerle ilişkilendirilmiş.
Değer Yaratma: Müşteriye ekstra fayda 
sağlayacak ve onu size bağlı kılacak de-
ğer yaratan iletişim, çözüm ve ilişkinin 
oluşturulması.

Fark yaratacak bu konuları sürdürüle-
bilir şekilde başarmak için ‘’Problemleri 
Hızlı ve Doğru Çözmek’’ ve ‘’Karar Al-
ma’’yı ilk seferde doğru analizle çabuk 
yapmak gerekir.

Problemi Çözme Teknikleri burada 
devreye giriyor. Bu tekniğin avantajları:

• Problem çözümünde ortak meto-
doloji uygulayarak ekip içerisinde aynı 
dili konuşmak,

• Büyük resmi görebilmek,
• Detayların atlanmaması,
• Herkesin ortak fikirler üzerine odak-

lanması, herkesin fikirlerinin alınması,
• Ortak hareket etme duygusu  

yaratması,
• Çözüm sürecine herkesin katılımı-

nı sağlamak, çözümde sorumluluğu 
almayı sağlamak,

• Sinerji yaratmak,
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Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyesi Levent Taşkın 
dijitalleşen dünyada problem çözmeye etkin eden faktörleri ve problem 
çözme yaklaşımlarını kişilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı 
sağlamak adına 120 Dakika Kişisel Gelişim Atölyesi’nde ve Makina 
Bülten’de okuyucularla paylaştı.



Peki Ne Yapmalıyız?

Levent Taşkın
Makina Yüksek 
Mühendisi

1. Önce problemin mutlaka 
ölçülebilir tanımı yapıl-

malıdır. Mevcut durum ne-
dir? Ulaşılması istenen sonuç 
nedir ve aradaki fark nedir? Bu 
soruların yanıtı somut, ölçüle-
bilir verilmelidir. Problemin ta-
nımında neden ile ve çözüm 
ile ilgili ifadeler geçmemelidir.

2. Sonra tanımlanan probleme ait 
problem nedenlerinin belirlen-

mesi yapılır. Bunun için problemler 
alt başlıklara ayrılır ve her başlığa bir 
kaç ‚‘NEDEN‘‘ sorusu sorularak prob-
lemin nedenleri detaylara bölünür. 
Detaylara bölünen problem neden-
leri daha sonra problemi oluşturma-
daki etkisine göre önem derecesine 
göre değerlendirilir. A, B ve C önem 
derecesine ayrıştırılır. A değeri alan 
nedenler öncelikli olarak ele alınır.

3. Potansiyel çözümlere yönelik 
grup ile bir ‘Beyin Fırtınası‘‘ ya-

pılarak çözüm önerileri alınır. ‘‘Beyin 
Fırtınası‘‘ sırasında,  belirli bir sürede 
hayal gücü teşvik edilerek mümkün 
olduğunca çok fikir üretilir. Fikirler 
açık, net ve anlaşılabilir ifade edilir-
ken fikirlerin eleştirisi yapılmaz.

4. Oluşan çözümlerin önce 
birbiriyle bağlantılı olanları 

birleştirilir. Daha sonra max. 5 
çözüm kalıncaya dek fikirler 
elenir. Fikirler elenirken grup 
oylaması ile çözümü en çok 
gerçekleştireceğine inanılan 
fikirlere yüksek not verilerek 
en yüksek not alan 3-5 çözüm 
belirlenir.

5.Seçilen 3-5 çözüm; zaman, 
maliyet, uygulanabilirlik, 

müşteri memnuniyetini en çok 
sağlama, enerji tüketimi, işletme 
maliyeti, karlılık, yatırımın geri 
dönüş süreci vs. gibi bazı kriter-
ler konarak puan verilir. Kriter-
lere göre en yüksek puanı alan 
çözüm veya çözümler seçilir.

6. Seçilen çözümüm finansal fayda ve 
maliyet analizi de yapılır. 

Artık karar vermek çok kolaydır ve hata 
riski minimize edilmiştir. Karar vermeye yö-
nelik önemli tüm kriterlere göre çözümler 
analiz edilmiştir. Ölçülebilir, detaylı düşünü-
len ve herkesin fikri alınmış bir konuda karar 
vermek son derece sağlıklı hale gelmiştir.

Alınan karar sonrası artık eylem planı ya-
pılmalıdır. Eylem planında yapılacak işler 
sırasıyla yazılır ve her işin sorumlusu ile ta-
mamlanma tarihi net olarak belirlenir. Artık 
sıra kararı uygulamaya gelmiştir.
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Endüstriyel Görüntü İşleme: 
Üretimde Verimlilik

Görüntü işleme, geleceğin en 
önemli ve zorlu sensör teknolo-
jilerinden birisidir. Yakın zamana 
kadar, görsel sensörleri pratik uy-
gulamalara entegre etmek son de-
rece pahalıydı. Günümüzde görün-
tü işleme sensörleri, zorlu algılama 
ortamlarında standart çözümlere 
kıyasla maliyet avantajı sunan çok 
çeşitli endüstrilerde ve uygulama-
larda uygulanabilir hale gelmiştir. 
Bu yazımızda Endüstri 4.0’ın önemli 
bileşenlerinden biri olan endüstriyel 
görüntü işlemeyi inceleyeceğiz.

Endüstriyel Kamera Sistemleri ve 
Geleceğin Üretim Süreci

Endüstriyel görüntü işlemeye ör-
nek gösterebileceğimiz uygulama-
larda kullanılabilen cihazlar ve sis-
temler, uygulama gereksinimlerine 
uyarlanmış barkod görüntüleyiciler-
den, görüntü sensörlerine ve sistem 
çözümlerine kadar uzanır. Çözü-

mün karmaşıklığı ve entegrasyonun 
maliyeti her kullanıma göre değişir. 
Her teknolojinin eldeki uygulama 
için avantajları bulunmaktadır.

Endüstriyel kameralar etrafında 
inşa edilen görüntü işleme sistem-
leri otomatik üretimde vazgeçilmez 
bir bileşendir. İmalatın tüm aşama-
ları boyunca, ham madde ve üre-
tim izlenmesi - denetimi (yani kusur 
tespiti) ile nihai denetime ve kalite 
güvencesine kadar, yüksek verimli-
lik ve sıkı kalite standartlarının elde 
edilmesinde rol oynayan vazgeçil-
mez bir üretim parçasıdırlar. En-
düstri 4.0 terimi, yeni üretim şekil-
leri ve endüstriyel üretim içindeki 
organizasyonu ifade eder. Bunun 
temelini, geniş ağ ve veri iletişimiyle 
elde etmektir. Hedef, kapsamlı veri 
toplama ve etkin bilgi alışverişi üze-
rine kurulu kendini organize, daha 
güçlü özelleştirilmiş ve verimli bir 
üretimdir.



Görüntü kaydı ve işleme, Endüstri 4.0 için gerek-
li bilgileri yakalamak açısından belirleyici unsurlar 
olabilirler. Görüntü işleme sistemlerinin üretime 
entegrasyonunu kolaylaştıran unsurlar arasında 
kamera, kayıt ve görüntü performanslarının sürek-
li olarak geliştiği halde kameraların ve entegre ol-
duğu sistemlerin daha küçük ve daha uygun fiyatlı 
olmaya devam etmesidir. Eskinin karmaşık sistem-
leriyle karşılaştırıldığında günümüzün küçük ve ve-
rimli sistemleri aynı sonuçları verebilir hatta daha 
iyi sonuçlar elde etmemizi sağlayabilirler. Sürekli 
genişleyen ağ olanağı ile birlikte yürüyen bu tek-
nolojik ilerleme, Endüstri 4.0’daki yeni uygulamalar 
için büyük bir potansiyeli ortaya çıkarmaktadır.

Endüstriyel Görüntü İşleme
Endüstri 4.0’ın önemli bir etkisi, kontrol otomas-

yonunu kullanması sayesinde birçok iş parçası-
nın sadece büyük miktarlarda değil, aynı zaman-
da çok daha küçük partiler halinde üretilebileceği 
gerçeğidir. Bunun için de genel üretim için prog-
ramlanmış sistemleri özel üretime uyarlamak ge-
rekmektedir. Örneğin görüntü işleme sistemleri 
yeni üretilen özel metal parçaların kaplanması için 
kullanılabilir. Otomatik püskürtme uçları normalde 
önceden programlanmış boya hareketlerine daya-
narak çalışırlar. Bu önceden programlanmış hare-
ketleri özel iş için uyarlamak zordur. Onları tasarım 
özelliklerinden belirlemek ilke olarak mümkün ola-
bilir. Bununla birlikte, nihai püskürtme modelinin 
hesaplanması son derece karmaşık ve kesin de-
ğildir fakat endüstriyel kameralar, parçanın ken-
di üzerinde şekli ve konumunu belirlenerek sprey 
kollarını buna uygun olarak 
yönlendiren hassas ölçüm-
ler yapabilir. Aynı zamanda, 
boyama sonuçları, boyanın 
değerlendirilmesi ya da kap-
lamada daha karmaşık yan-
sıtıcı özelliklerin ölçülmesi 
yoluyla, optik olarak kontrol 
edilebilir. Bu kontrol verileri 
gerçek zamanlı olarak kont-
rol ünitesine akabilir. Bu sa-
yede, otomatik kaplama için 
bir kendi kendine öğrenme 
sistemi haline gelebilir. Yeni 
ve benzer bileşenler, daha 
sonra, önceki deneyime da-
yanarak daha verimli bir şe-
kilde işlenebilir.

Süreç Denetleyici 
Kameraların Kullanımı
Sensör verileri, otomatik-

leştirilmiş önlemlere yol açan, değiştirilmiş veya 
hatalı cihaz davranışlarının erken tespitinde yar-
dımcı olabilirler. Bu hem üretim ekipmanları hem 
de bitmiş ürünler için geçerlidir. Endüstriyel kame-
ralar, büyük iş parçalarının ve ürünlerin doğruluk 
veya sapma oranları için renk, yapısal ve geomet-
rik özelliklerini yorulmadan denetlerken bir çözüm 
oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. 
Malzemelerde yağlama, aşınma veya paslanma gibi 
faktörleri denetleyerek bir şirketin kurumsal kaynak 
planlama sistemleri için veri sağlayabilirler.

Üretimde Görüntü İşleme ile
Robot İnsan Ortaklığı
Üretim çalışanları, endüstriyel kameralar kullanan 

uygulamalardan önemli faydalar sağlayabilirler. 
Otomasyon ve robotik ne kadar ilerlerse ilerlesin 
insanların sanayide üretimin bir parçası olacağına 
dair iyi nedenler bulunmaktadır. Bunlar arasında 
“insan” duyusal yetenekleri, esnekliği,  karşılanabi-
lirliği ve estetik algısı en önemli nedenlerden gös-
terilebilir. İnsanlar üretimden bütünüyle kopma-
yacak olsa da gelecekteki iş akışları Endüstri 4.0’ın 
etkisiyle değişmektedir. Kısaca insanlar işsiz kalma-
yacak fakat yaptıkları işler ya da o işleri yapış şekil-
leri değişecektir.

Üretimde insan etkinliği, kask, giysi ve aletlere 
entegre akıllı görüntü işleme sistemleri ile geliş-
tirilebilir. Kameralar boyut olarak küçülüp perfor-
mans olarak daha da büyümeye devam ettiği için, 
günümüzde bu uygulamalar teknik olarak uygula-
nabilirdir. Yüksek hassasiyetli endüstri kameraları-
nın, mercek ve gövde dahil olmak üzere 30 g’dan 

daha az ağırlıkta çeşitleri 
bulunmaktadır.  Bu gör-
me sistemleri, etkinliği ve 
çalışma durumunu görsel 
olarak kaydeder, sonuçları 
denetler, akılcı yorumlar 
yapar veya bilgileri tanım-
lar ve bu bilgileri insanlara 
iletebilirler.  

Malzeme sayımından, 
hata tespitine, sağlık en-
düstrisinden tarıma birçok 
endüstriyel uygulama-
da ve alanda kullanılabi-
len akıllı görüntü işleme 
sistemleri Endüstri 4.0’ın 
önemli bir bileşenidir.

Kaynak:
- Instrumentation
- Sciencedirect



NİSAN 2019

SAYFA 28-29

Ç
ev

ir
i 

M
ak

al
e

Bilgisizliğin Neden
Olduğu Yanılsama: 

Dunning-Kruger Etkisi

1995 yılında yaşanan ilginç bir olay, 
bazı insanların neden akıldışı eylem-
lere yöneldiğine ilişkin merakları ar-
tırmış olmalı. Pittsburgh bölgesinden 
44 yaşındaki McArthur Wheeler isimli 
şahıs, limon suyunun “tuhaf” olarak 
tanımladığı kimyası ile ilgili çok de-
rin bilgilere sahip olduğunu düşüne-
rek, yüzünü limon suyuna buladı ve 2 
bankayı üst üste soymaya kalktı. İddi-
asına göre, limon suyunun görünmez 
yazılar yazmakta kullanılabilmesini 
sağlayan “gizemli” kimyası sayesin-
de, kendisini de “görünmez” kılacak 
ve bankadaki kameralar onu kayde-
demeyecekti. Gündüz vakti maske-
siz soygun yapan Wheeler bankaları 
soymayı başardı; ancak aynı gün içe-
risinde polis, kameralara yakalanan 

Wheeler’ı kolayca yakaladı. Bu ilginç 
girişimin sonrasında Wheeler, polisin 
gösterdiği güvenlik kameralarını gö-
rünce şaşırmış, “Ama yüzüme limon 
suyu sürmüştüm” diye protesto et-
mişti. Kimya ve genel kültür konu-
larında derin bir cehalete sahip olan 
soyguncu cahilliğinin farkında değildi 
ve kendini uzman görüyordu. Dola-
yısıyla bilgilerinin ortalamadan üstün 
olduğunu ve polisler ile teknolojiyi 
kandırabileceğini düşündü.

Dunning-Kruger Etkisi
Dunning-Kruger Etkisi ya da Dun-

ning-Kruger Sendromu, belli bir ko-
nuda beceriksiz veya bilgisiz insan-
larda görülen, hayali üstünlük hissine 
verilen isimdir. Bu etki ismini, herhan-

Psikologlar, insanların kendilerini yargılama konusunda iyi olmadığını, 
en yeteneksiz –ya da bilgisiz– insanların en kötü değerlendirmeleri 
yaptıklarını söylüyor. Üstelik bu durum, kendi başarısızlıklarımızı 

görme konusunda da bizleri oldukça geriye itiyor.



gi bir konuda yeteneği olmayan 
insanların bu yetenek yoksun-
luğunun farkında olup olmadık-
larını araştıran Justin Kruger ve 
David Dunning’den alır. İkili, bu 
etkiyle ilgili yazdıkları makalede 
şu sonuca varmaktadırlar:

“Cahillerin/beceriksizlerin/
yeteneksizlerin ölçüsüzlükle-
ri kendileriyle ilgili algılarındaki 
hatalardan; yüksek bilgi düzeyi-
ne sahip, becerikli, yeteneklilerin 
ölçüsüzlüğü ise diğer insanlarla 
ilgili algılarındaki hatalardan kay-
naklanmaktadır.”

Sanrılı (hayali) üstünlük hissine 
sahip olan kişilerde, tipik olarak, 
beceriksiz/bilgisiz oldukları ko-
nulardaki becerileri/bilgileri so-
rulduğunda, gerçekte olandan 
çok daha yüksek olduğunu iddia 
ettikleri görülür. Yani bu kişiler, 
cehaletlerinden ötürü sahip ol-
dukları cesaret nedeniyle, kendi-
lerini aslında bilgisiz oldukları bir 
konunun uzmanı ilan edebilirler.

Bu etkinin temel sebebinin, 
belli bir konudaki cehaletten 
ötürü kişide, o konu hakkında 
“gerçekten bilgili” veya “gerçek-
ten yeterli” olma seviyesine dair 
güvenilir ve tarafsız bir algının 
var olmayışı olduğu düşünül-
mektedir. Yani bu kişiler, kendi-
lerini belli bir konuda gerçekten 
yeterli saymak için ne kadar bil-
giye sahip olmalarını gerektiğini 
bile bilmedikleri için, kısıtlı bilgi-
lerine rağmen kendilerini o ko-
nuda uzman varsayarlar.

Yetenek Değerlendirmeleri
Justin Kruger ve David Dun-

ning bu etkiyi ortaya koymak 
için bir dizi araştırma yaptılar. 
İki araştırmacı, komedyenlerden 
30 espriye komiklik derecelerine 
göre not vermelerini istemişti. 
Daha sonra 65 üniversite öğren-
cisinden aynı şakaları değerlen-
dirmeleri istendi. Bu kişilerden 
ayrıca kendi değerlendirmelerini 
ortalamaya kıyasla nasıl bulduk-
larını söylemeleri bekleniyordu. 
İki sonuç karşılaştırıldı.

Katılımcıların çoğu kendi de-

ğerlendirmelerini ortalamanın 
üzerinde görüyordu. Fakat per-
formansları kıyaslandığında il-
ginç sonuçlar ortaya çıktı. Espri-
leri değerlendirme konusunda 
ortalamanın üzerinde not alan-
lar, kendi değerlendirmelerin-
de de gerçekçi davranmış, oysa 
neyin daha komik olduğu konu-
sunda kötü tahminde bulunan-
lar, kendi yeteneklerini doğru 
değerlendirmede de kötü per-
formans göstermişti.

Araştırmacılar esprinin öznel-
liği sorununu gidermek için aynı 

grupla ikinci bir test yapıp bu 
kez mantık ve dilbilgisi konula-
rında soru sordular. Bu testten 
de benzer sonuç alındı. En kötü 
performansı sergileyenler kendi 
yeteneklerini değerlendirme ko-
nusunda da en kötü çıkanlardı. 
Bunlar yeteneklerini ortalamanın 
üzerinde görüyorlardı.

Çifte Eksiklik
Araştırmacılar bu deneyden 

hareketle şu sonuca vardılar: 
En az yetenekli olanlarda çifte 
eksiklik söz konusuydu. Sadece 
yetenek sorunları yoktu; aynı za-
manda kendi yeteneklerinin sı-
nırlılığını görmelerini sağlayacak 
zihinsel kapasiteden de yoksun-
lar.

Bir sonraki aşamada ise araş-
tırmacılar kötü performans ser-
gileyenleri mantık sorularını 
yanıtlama konusunda eğitime 
tabi tuttular. Bunun sonucunda 
katılımcıların kendi kendileri-
ni değerlendirmede de gelişme 

kaydettikleri görüldü. Yani yete-
nek seviyesi arttıkça kendi duru-
munun farkında olma halinde de 
gelişme kaydediliyordu.

Daha sonradan 2003, 2006 ve 
2008’de diğer uzmanlarca yapı-
lan araştırmalarla bu etki doğ-
rulandı ve daha derin detaylar 
ortaya çıkarıldı. Hatta 2008’de 
Ehrlinger, bu etkiyi farklı sebep-
lere bağlamaya çalışan bir araş-
tırma yaptı. Yani etkiyi doğrudan 
hedef alarak çürütmeye çalıştı. 
Ancak araştırmasının sonucu, 
Dunning ile Kruger’ın vardığı 

sonuçla birebir örtüşüyordu. Bu 
durum, etkinin geçerliliğini çok 
daha arttırdı.

Etki İki Taraflı
Yapılan araştırmalar, bu etkinin 

iki taraflı olduğunu göstermiştir: 
Yani bir konu hakkında gerçekten 
ortalamanın üzerinde bilgiye sa-
hip veya gerçekten uzman olan 
kişiler, kendi bilgilerini küçüm-
semeye ve olduğundan az gör-
meye meyillidirler. Bu kişilerde 
daha yoğun olarak alçakgönül-
lülük, spesifik bir konudaki bilgi-
lerinden (aslında doğru olmasına 
karşın) emin olmama, mütevazı 
tavırlar ve konu hakkındaki bilgi 
düzeylerini önemsememe gibi 
davranışlar görülür.

Yani bu deneylerin sonuçlarına 
göre bilgisizlik, cesaret ve küs-
tahlık gibi davranışları; bilgi dü-
zeyinin artışı ise mütevazılık ve 
kendini olduğundan eksik görme 
gibi davranışları artırıyor gibi gö-
rünüyor.



NİSAN 2019

SAYFA 30-31

E
tk

in
li

k 
T

ak
vi

m
i

 Otomatik Kontrol Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 

11 NİSAN MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

EN 13445 Standart Eğitimi Basınçlı Kaplar 

13 NİSAN MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

 Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis 
Yetkilendirme(Akşam Eğitimi) 

18 NİSAN MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

 Yangın Mekanik Tesisatı Periyodik Kontrol Teorik 
ve Uygulamalı Eğitimi 

18 NİSAN MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

 Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

22 NİSAN MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

 Pompalarda Enerji Verimliliği 

10 NİSAN Kartal İlçe Temsilciliği

 Pompa Karakteristik Eğrileri ve Seçim Kriterleri 

18 NİSAN Kartal İlçe Temsilciliği

VRV Sistem Tasarımında Soğutucu Akışkan 
Sıcaklığının Önemi 

26 NİSAN Kartal İlçe Temsilciliği

 NFPA 20, UL Listeli & FM Onaylı Yangın Pompaları ve Kontrol 
Ekipmanları- Dünyada ve Türkiye’de Kullanılan Yangın Yönetmelikleri 

25 NİSAN Kartal İlçe Temsilciliği

İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Zorunlu 
Arabuluculuk Sistemi 

8 NİSAN Şişli İlçe Temsilciliği / Makina Fabrika

 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Bilgilendirme ve İçtetkik 

6 NİSAN MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

Akışkan Gücü(Hidrolik)
Mühendis Yetkilendirme 

8 NİSAN MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

Yoğuşmalı Kombiler ve Radyatör Seçimi 

10 NİSAN Beylikdüzü İlçe Temsilciliği

Yangın Ul-Fm Sistemleri

17 NİSAN Beylikdüzü İlçe Temsilciliği

6 NİSAN Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi

Apartman Yöneticileri Paneli 

13 NİSAN Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

EN 13445 Standart Eğitimi Basınçlı Kaplar 

18 NİSAN Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

18 NİSAN Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Müşterilere Satış Görüşmelerine Hazırlık,
Soru Sorma ve Satış Kapama Teknikleri 

25 NİSAN Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

 Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 

26 NİSAN Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Elle Ark Kaynağı (Uygulamalı Eğitim) 

27 NİSAN Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme 

29 NİSAN Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Hukuk Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları:
Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Sistemi 

10 NİSAN Sosyal Etkinlik Komisyonu

Antik Likya Yolu Trekking Turu Boğazcık Köyü-
Kekova-Adrasan-Olympos 

6 NİSAN Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

 Otomotiv Elektronic Güç Aktarım Kontrol Sistemleri ve Otomotiv 
Sayısal(Digital) İletişim Teknolojisi ve Otomotiv Ağ (Networking) Sistemleri 

6 NİSAN Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

 Elektrikli Araçlar 

6 NİSAN Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

EDC Vites Kutusu

6 NİSAN Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

CVT Vites Kutusu 

13 NİSAN MMO İstanbul Şube

 Temel Bilirkişilik Eğitimi - Taksim - 13-14-20-21 
Nisan 2019 (Hafta Sonu Eğitimi) 

26 NİSAN MMO İstanbul Şube

 Şantiye Şefliği 

26 NİSAN MMO İstanbul Şube

 Asansör Mühendis Yetkilendirme 

6 NİSAN MMO İstanbul Şube

 Revit MEP 

 25 NİSAN Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin 
Doğalgaza Dönüşümü 

Pompa Karakteristik Eğrileri ve Seçim Kriterleri 

10 NİSAN MMO Anadolu Yakası EM / Ümraniye Temsilcilik

VRV Sistemde Bina Otomasyon Çözümleri 

16 NİSAN MMO Anadolu Yakası EM / Ümraniye Temsilcilik

 NFPA 20, UL Listeli & FM Onaylı Yangın Pompaları ve Kontrol 
Ekipmanları- Dünyada ve Türkiye’de Kullanılan Yangın Yönetmelikleri 

19 NİSAN MMO Anadolu Yakası EM / Ümraniye Temsilcilik

AHU Klima Santrali DX Uygulamalarda Dikkat 
Edilecek Hususlar 

25 NİSAN MMO Anadolu Yakası EM / Ümraniye Temsilcilik
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atCervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot, 

Bulgakov’ın dönemini yakalayan uyarlama-
sı üzerinde yükselen yepyeni bir metinle bir 
defa daha düşüyor yollara. Don Kişot Altın 
Çağ’ın, Sancho Panza Don Kişot’un izinde.

“Aşka Feda” diyen iki saf vicdan sürüklü-
yor peşinden gelenleri… Şarkılar, maskeler, 
kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değir-
menleri…

Hikayeyi sorarsanız, bildiğimiz Don Kişot 
işte… Senor Quijano bir gün delirir, silahta-
rı Sancho Panza’yla maceradan maceraya 
koşar… “Delilikte direndiğim için bilge ol-
dum. Zalimlerin yönettiği bir dünyadansa 
deliliğin dünyasını tercih ettim ben, gerçek 
bilgelik delilikmiş sonradan gördüm, kor-
kunun esaretinden bile kurtarıyor insanı. 
Don Kişot’um Ben!”

Delilik bulaşıcıdır derler. Uyan İspanya! 
Don Kişot’sun Sen!

Kitapta, Holden Caulfield’in okulundan kovulma-
sının ardından gelişen ve üç gününü kapsayan ve 
olaylar, etkileyici diyaloglar ve unutulmaz satırlarla 
ilk ağızdan anlatılıyor. Bu diyaloglara en güzel ör-
neklerden bir tanesi kitabın isminin de geldiği şu 
kısım: “Her neyse, hep, büyük bir çavdar tarlasın-
da oyun oynayan çocuklar getiriyorum gözümün 
önüne. Binlerce çocuk, başka kimse yok ortalıkta 
-yetişkin hiç kimse, yani- benden başka. Ve çılgın 
bir uçurumun kenarında durmuşum. Ne yapıyo-
rum, uçuruma yaklaşan herkesi yakalıyorum; ne-
reye gittiklerine hiç bakmadan koşarlarken, ben bir 
yerlerden çıkıyor, onları yakalıyorum. Bütün gün 
yalnızca bu işi yapıyorum. Ben, çavdar tarlasında 
çocukları yakalayan biri olmak isterdim. Çılgın bir 
şey bu, biliyorum, ama ben yalnızca böyle biri ol-
mak isterdim. Biliyorum, bu çılgın bir şey.”

Yazan: Miguel de Cervantes Saavedra

Yöneten: Emrah Eren 

Oyuncular: Ozan Güven, Günay Kara-
caoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, 
Serhan Ernak, Nur Erkul, Dilşat Bozyiğit, 
Diren Polatoğulları, Enis Aybar, Tuğba Es-
kicioğlu, Rifat Durmuş, Kamran Velicanov 

Süre: 2 perde / 130 dak.

Yer: Baba Sahne

TİYATRO
Don Kişot’um Ben!

FİLM 
Black Mirror: Bandersnatch

KİTAP: Çavdar Tarlasında Çocuklar (The Catcher in the Rye) 
J.D. Salinger

Bir oyun gibi kurgulanan interaktif film 
Black Mirror: Bandersnatch yılbaşında 
gösterime girdi. Film, 1984’te genç bir 
bilgisayar programcısının (Stefan Butler) 
“Bandersnatch” adlı bir “kendi serüveni-
ni yarat” romanını bir bilgisayar oyununa 
uyarlama macerasını anlatıyor. Film, yeni 
medya çağı, ağ toplumu, bilgi toplumu 
gibi farlı isimlerle tanımlayabileceğimiz 
kullanıcı odaklı katılımcı kültür hakkında 
bir oyun oynatarak, yeni bir iletişim devri-
ne işaret ediyor. Keyifli seyirler dileriz.



Kök Hücre Bağışında 
Bulunun, Öykü Arin’e 
ve İhtiyacı Olan Tüm 

Çocuklara Umut Olun!


