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Mesleğimiz, Ülkemiz ve Halkımız İçin,
Tüm Meslektaşlarımızı

Şube Seçimlerine Davet Ediyorum

Sevgili Meslektaşlarım,
2020 yılının ilk bülteniyle siz-

lerleyiz… Öncelikli olarak hepi-
nize umut, huzur, sağlık ve barış 
diliyorum. 2020 yılı mücadelenin, 
meslek haklarının, bilimin ve tek-
niğin yılı olsun.

2020’ye girerken arkamızda 
mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
için gerçekleştirdiğimiz onlarca 
proje, ülkemiz ve halkımız için 
verdiğimiz sayısız mücadele bı-
raktık. Geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da mesleğimizin itibar-
sızlaştırılmasına karşı meslektaş 
haklarını, ülkemizin itibarsızlaş-
tırılmasına karşı ise halkımızın 
haklarını savunduk ve savunmaya 
devam ediyoruz. 2019 yılı boyun-
ca özverili çalışmalarıyla örgütü-
müzü güçlendiren Temsilcilik Yü-
rütme Kurullarımıza, üyelerimize, 
teknik görevlilerimize ve Şube ça-
lışanlarımıza, Şube Yönetim Ku-
rulu adına teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum.

Değerli Meslektaşlarım,
Geçtiğimiz iki dönem, Oda-

mızın gelişimi için pek çok adım 
attık. Meslektaşlarımız ve üyeleri-
miz için dünyadaki teknolojik ge-
lişmeleri takip eden bir anlayışla 
birçok hizmet ürettik. Şube baş-
kanlığını yaptığım süre boyunca, 
meslektaşlarımızın eğitimi başta 
olmak üzere; dijitalleşme, ortak 
çalışma ofisi, sosyal aktiviteler, iş 
mühendis ve daha birçok konu 
başlığı altında önemli çalışmalara 
imza attık. Bültenimizin bu sayı-
sında, Odamız, meslektaşlarımız, 
halkımız ve kentimiz için yaptığı-
mız tüm çalışmaları görebilirsiniz.

Ayrıca, tekrar hatırlatmak isterim 
ki, daha güçlü ve daha etkin bir 
Oda için yaptığımız tüm çalışma-
larda gücümüzü siz değerli üye-

lerimizden alıyoruz. Bu nedenle 
her bir üyemizden gelecek olan 
en ufak bir katkı bile örgütlü ya-
pımızın güçlenmesini, meslektaş 
sorunlarına daha etkili çözümler 
bulmamızı ve halkımız için daha 
nitelikli mücadele vermemizi sağ-
layacaktır. Bu sebeple tüm üyele-
rimizi, Yürütme Kurulu toplantıla-
rına katılarak veya komisyonlarda 
aktif şekilde rol alarak Odamıza 
katkı sunmaya davet ediyorum. 
Odamız, siz değerli üyelerimizin 
katkıları ve katılımlarıyla büyüme-
ye ve örgütlü mücadelesini mes-
lektaşlarımızdan aldığı güçle sür-
dürmeye devam edecektir.

Sevgili Meslektaşlarım,
Bildiğiniz üzere TMMOB, kendi-

sine bağlı onlarca Oda ve binlerce 
üyesiyle ülke çapına yayılmış olan 
köklü ve büyük bir örgütlü güçtür. 
Gücünü ise yalnızca üyelerinden 
almaktadır ve bu sebeple iktidarın 
yıllar süren sindirme çabalarına 
karşı dimdik ayakta durmayı başa-
rabilmiştir. Bu direnişi sürdürme-
nin, ülkemizi aydınlık bir geleceğe 
taşımanın ve meslektaş sorunla-
rına kalıcı çözümler üretmenin 
yolu ise üyelerimizin TMMOB’ye 
olan inancı ve önümüzdeki ay 
yapılacak olan Şube Genel Ku-
rul ve Seçimlerine yüksek katılım 
sağlamalarıdır. Bu, Odamızın ve 
TMMOB örgütlülüğünün gücünü 
göstermesi bakımından önemli ve 
yeni dönem çalışmaları için moti-
ve edici olacaktır.

Bu motivasyonu sağlamak ve 
yeni yılda rant, baskı, şiddet ve 
itaat yerine bilim, teknik, kamu 
yararı, ülke çıkarları, meslektaş 
hakları demek ve ülkemizin gele-
ceğini aydınlatmak için hepinizi 8 
Şubat 2020 Cumartesi günü Ce-
mil Candaş Kent Kültür Merkezi / 

Battal Kılıç
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

SAYFA 3

Şişli’de yapılacak olan Genel Ku-
rulumuza ve 9 Şubat 2020 Pazar 
günü Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi / Karaköy’de 
yapılacak olan Şube Seçimlerine 
davet ediyorum.

Değerli Meslektaşlarım,
Belirtmek isterim ki biz iki dö-

nem boyunca elimizden geleni 
yapmaya ve ne kadar zor olursa 
olsun aydınlık geleceğimiz için bir 
yol açmaya çalıştık. Fakat artık bu 
yolu daha genç arkadaşlarımızın 
yürümesi gerektiğini düşündü-
ğüm için 2020’de başkanlığa aday 
olmayacağım. Yerimize gelecek 
olan arkadaşlarımıza Oda mü-
cadelesini sürdürme, meslektaş 
haklarını koruma, kamu yararını 
savunma ve bilimsel düşünceyi 
yayma çabaları için şimdiden ba-
şarılar diliyorum.

Hepinizi sevgi, saygı ve dost-
lukla selamlıyorum.
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Sertifika Programlarımız 
Kapsamında Güneş Enerji 
Santrali Eğitimleri Hayata 
Geçirildi

Ülkemiz artan enerji talebini yer-
li kaynaklardan karşılamada başarılı 
olamamaktadır. Türkiye son yıllar-
da enerji gereksiniminin yalnızca 
%25'ini yerli kaynaklardan karşılaya-
bilmiştir. Diğer bir deyişle kullandı-
ğımız enerjinin %75'i dışa bağımlıdır 
(Toplam ithalatımızın %23'ü). Bunun 
yanı sıra fosil yakıtlar (petrol, kömür, 
doğal gaz vb.) çok az ülkede mevcut 
olup, güvenli ve uygun fiyatlarla te-
mininde sık sık sorunlar yaşanmak-
tadır. Üstelik bu rezervler sınırlıdır.
Enerjinin kullanımı tek başına çev-
resel bir sorun olmasa da enerjinin 
üretimi ve kullanımı esnasında or-
taya çıkan sera gazı emisyonlarının 
sebep olduğu küresel ısınma, iklim 
krizi başta olmak üzere birçok çevre 
sorununa yol açmakta, insanların ve 
canlılığın yaşamını tehdit etmektedir. 
Bu sorunlar ise büyük oranda enerji 

üretiminden (fosil yakıtlardan) kay-
naklanmaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerji kay-
naklarının kullanılması, daha az fosil 
yakıt kullanımı, daha küçük karbon 
ayak izi ve daha az sera gazı emisyo-
nu demektir.
Meslek kuruluşumuz MMO, bu so-
mut gerçeklerin ışığında ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının hızla 
artacağı öngörüsüyle, bu alanda ser-
tifikalı eğitimlerin hayata geçirilmesi 
kararını almış ve şubeler arasında bir 
görevlendirme yapmıştır.
Bu görevlendirme sonucunda güneş 
enerjisi ve hidrolik enerji eğitimleri-
nin (teknik şartnamesi, müfredatı ve 
eğitim ders notları, soru bankası vb.) 
hazırlanması görevi MMO İstanbul 
Şubesi Enerji Komisyonu tarafından 
üstlenilmiştir.

Dünyada ve ülkemizde enerji talebi artışı, yıllık nüfus artışından fazla 
yaşanmaktadır. Nüfus artışının da etkisiyle sanayi, ulaşım ve binalarda 
enerji kullanımı hızla artmaktadır.



∞ Teknik proje
∞ Şebekeye uygunluk
∞ İşletme ve bakım analizi
∞ Enerji üretim tahmini
∞ Ekonomik analiz
∞ Çevresel etki
Başlıklarındaki konular anlatıl-
mıştır. Toplam 11 kişinin katıldığı 
eğitim yapılan sınavla tamamlan-
mıştır.
PV güneş enerjisi kurulumlarının 
önümüzdeki dönemlerde fabri-
kalar, turizm tesisleri, konutlar ve 
ticari binalar için hızlı bir büyüme 

trendine gireceği düşünülmek-
tedir. Birçok meslektaşımıza yeni 
çalışma alanları oluşturacak olan 
bu eğitimlerin daha da geliştirile-
rek yaygınlaşacağına inanıyoruz.
Son olarak hidrolik enerji sant-
ralleri ile ilgili eğitim için tüm 
hazırlıklar tamamlanmış olup, 
eğitimler ilk fırsatta hayata geçi-
rilecektir.

Azmi Bakdur
MMO İstanbul Şubesi 
Enerji Komisyonu Başkanı

SAYFA 5

 Enerji Komisyonumuz sektör de-
neyimli uzman mühendislerden 
oluşan iki ayrı çalışma grubuyla, 
sektördeki deneyimli kuruluşların 
ve akademik çevrelerin de görü-
şünü alarak bu eğitimlere esas 
oluşturacak dokümanları bir yıllık 
süre içinde hazırlamış ve eğitim-
lerin alt yapılarını oluşturmuştur.
Bu hazırlıkların sonucunda, ilk 
Güneş Enerjisi Santralı Eğitimimiz 
29-30 Kasım ve 01 Aralık 2019 
tarihlerinde ve Enerji Komisyo-
numuzdaki uzman mühendisle-
rin eğitmenliğinde gerçekleştiril-
di. Eğitimin iki günlük teorik kısmı 
Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / 
Kadıköy'de ve bir günlük uygula-
malı kısmı Tuzla Belediyesi Şelale 
Park'ta kurulu olan 360 kWp ka-
pasiteli güneş enerji santrali üze-
rinde yapıldı.

Bu üç günlük eğitim boyunca;
∞ Teorik temel bilgilendirme, 
dünyada ve Türkiye'de güneş 
enerjisi potansiyeli, yasal mevzu-
atlar ve piyasa bilgisi
∞ Proje sahası, elektromekanik 
teçhizat
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Aralık Ayında 
Gerçekleştirdiğimiz Eğitimler

TST Tamsan Teknik Gezisi
Kartal İlçe Temsilciliğimiz tarafından, 

06 Aralık 2019 Cuma günü Gebze’de 
bulunan TST Tamsan firmasına 12 kişi-
nin katılımı ile teknik gezi düzenlendi.

Akıllı Kontrol Vanaları
Bakırköy İlçe Temsilciliğimiz ta-

rafından makina mühendisi Mert 
Bozdoğan’ın sunumu ile dü-
zenlenen Akıllı Kontrol Vanaları 
konulu teknik söyleşi, 23 Aralık 
2019 tarihinde 12 üyemizin katı-
lımı ile Avrupa Yakası Eğitim Mer-
kezi / Bakırköy’de düzenlendi.

Enerji Yöneticisi Eğitimi
Enerji Verimliliği Kanunu ve Ener-

ji Kaynaklarının ve Enerjinin Kulla-
nımında Verimliliğin Artırılmasına 
Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; 
kamu kurum ve kuruluşlarında enerji 
yöneticisi olarak görevlendirilecek-
ler öncelikli olmak üzere, endüst-
riyel işletmelerde, organize sanayi 
bölgelerinde, elektrik üretim tesis-
lerinde ve binalarda enerji yöneticisi olarak görevlendirilecek kişilerin 
sertifikalandırılmasına yönelik olarak verdiğimiz Enerji Yöneticisi Eğitimi, 
22-31 Aralık 2019 tarihleri arasında Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadı-
köy'de düzenlendi.

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesis-
lerin Doğal Gaza Dönüşümü Kursu

Endüstriyel ve büyük tüketimli te-
sislerin doğal gaz tesisatı projelendir-
mesini yapacak olan makina mühen-
dislerinin belgelendirilmesi amacıyla 
düzenlenen Endüstriyel ve Büyük Tü-
ketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşü-
mü kursumuz 19-22 Aralık 2019 tarih-
lerinde Anadolu Yakası Eğitim Merkezi 
/ Kadıköy'de gerçekleştirildi.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak meslektaşlarımıza 
mesleki alanlarda fayda sağlayabilmek amacıyla Aralık ayı içerisinde 

çeşitli alanlarda etkinlikler ve eğitimler gerçekleştirdik.



Temsilcilik üyeleri ile bir araya 
geldiğimiz etkinliklerimizde 
geçtiğimiz iki dönem boyun-
ca yapılan çalışmaların özetini 
sunan MMO İstanbul Şube 
Başkanı Battal Kılıç, “Geçtiği-
miz iki yıllık süreçte Odamızın 
gelişimi için pek çok adım attık. 
Meslektaşlarımız ve üyeleri-
miz için, dünyadaki teknolo-
jik gelişmeleri takip eden bir 
anlayışla birçok hizmet ürettik. 
Şube başkanlığını yaptığım, 
toplam dört yıllık süreç boyun-
ca, meslektaşlarımızın eğitimi 
başta olmak üzere; dijitalleşme, 
ortak çalışma ofisi, sosyal 
aktiviteler, iş mühendis ve 
daha birçok konu başlığı 
altında önemli çalışma-
lara imza attık. Üstelik 
bunu, iktidarın her türlü 
baskısına rağmen yap-
mayı başardık. Biz elimiz-
den geldiğince üzerimize 
düşeni yapmaya ve bu 
yolu açmaya çalıştık. Bu 
yolu daha genç arkadaş-
larımızın yürümesi gerek-

tiğini düşündüğüm için bu yıl 
başkanlığa aday olmayacağım. 
Yerimize gelecek olan arka-
daşlarımıza şimdiden başarılar 
diliyorum.” diye konuştu.

Battal Kılıç’ın ardından kürsü-
ye çıkan İbrahim M. Tataroğlu 
ise, “Sayın Battal Kılıç'a, için-
den geçtiğimiz zorlu süreçlere 
rağmen meslektaşlarımızın ve 
halkımızın haklarını savunma-
mızda bize liderlik etmesinden 
ve Odamızı ileriye taşıyacak 
adımları bizimle birlikte atma-
sından ötürü teşekkür ediyo-
rum. Odamızı, meslektaşlarımı-

zı, halkımızı ve ülkemizi daha 
iyi günlere taşıyabilmek adına 
aldığımız bu görevi layıkıyla 
yerine getirmeye çalıştık. Siz 
değerli üyelerimizden ricamız 
ise 8-9 Şubat'ta gerçekleşti-
rilecek olan Genel Kurul ve 
Seçimlere gelerek Odamıza 
sahip çıkmaya devam etmeniz” 
diyerek etkinliğe katılan tüm 
üyeleri Şube Genel Kurulu ve 
Seçimlerine davet etti.

Konuşmaların ardından mes-
leğe yeni adım atan üyelere 
“Mesleğe Hoş Geldiniz” belge-
leri verilerek kokteyle geçildi.

SAYFA 7

Genel Üye Toplantısı ve Yılbaşı Kokteyli 
Etkinliklerimiz Başladı

TMMOB MMO İstanbul Şubesi Temsilcilikleri tarafından düzenlenen Genel Üye Toplantısı ve 
Yılbaşı Kokteyli etkinliklerimiz başladı. Kartal-Tuzla Temsilcilik yeni yıl kokteyli 18 Aralık 2019 
Çarşamba günü, Bakırköy-Tuzla Temsilcilik yeni yıl kokteyli 19 Aralık 2019 Perşembe günü, 

Beylikdüzü Temsilcilik yeni yıl kokteyli 25 Aralık 2019 Çarşamba günü ve Şişli Temsilcilik-Şube 
yeni yıl kokteyli 26 Aralık 2019 Perşembe günü gerçekleştirildi. Kadıköy-Ümraniye yeni yıl 

kokteyli ise 15 Ocak 2020 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.



Üye İlişkileri Birimi olarak üyeleri-
mizle birlikte karar alıp üretmek en 
önemli ilkemiz. Be nedenle üyeleri-
mizin çalışmalarımız hakkındaki gö-
rüşlerini ve katkılarını çok önemsi-
yoruz. Faaliyetlerimizde daha iyiye 
ulaşabilmek adına üyelerimizle güçlü 
bir iletişim ağı kurmak için çalışıyoruz. 
2019’da üyelerimizle olan ilişkilerimi-
zin güçlenmesi için, meslektaşlarımı-
zın mesleki gelişimlerini en önemli 
gündem maddesi olarak ele aldık ve 
bu eksende birçok çalışma gerçek-
leştirdik. Meslekte Onur Yılı Etkinlikle-

rimiz, atölyelerimiz, öğrenci üye bu-
luşmalarımız, kurultay, sempozyum, 
söyleşi ve sosyal etkinliklerimiz ile 
üyelerimiz arası birlikteliğin, örgütlü-
lüğün ve fikir alışverişinin artması için 
çalıştık. 2020’de çalışmalarımıza hız 
katarak yol almaya devam edeceğiz.
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32. Dönem’de meslektaşlarımız için başlattığımız projelerimizi 33. 
Dönem’de geliştirmeye devam ettik. 2019 yılında teorik ve uygulamalı 
eğitimlerden atölyelere, seminer ve sempozyumlardan fuarlara, 
dijitalleşmeden sosyal ağlara kadar sürdürdüğümüz projelerimizi 
büyütmeye devam ettik. Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın mesleki 
ve teknik bilgilerini artırmak, üyelerimizin Oda süreçlerine katılımını 
sağlamak ve halkımızın çıkarlarını düşünerek kamusal denetimlerde 
aktif rol almak için birçok çalışma yürüttük.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Birimleri, 2019’da hayata geçirdiği 
faaliyetleri ve 2020 yılı hedeflerini anlattı.

MMO İstanbul Şubesi 
Birimleri 2019’da Neler Yaptı? 
2020’de Neler Yapacak?

Üye İlişkileri Birimi

Yeni Üye: 700

Üye Adres Güncellemesi: 9.800

Yeni Öğrenci Üye: 350

Makina 120 Dakika Gelişim ve 
Tanışma Atölyeleri:
70 Atölye-  675 Katılımcı Üye

Meslekte Onur Yılı
Etkinlikleri: 1.450

Öğrenci Üye Etkinliği: 40

Sektör Bilgisi: 7.500

Ebru Elif Şirin
Birim Sorumlusu

Özgür Hır
Teknik Görevli

Özgür Aksu
Üye İlişkileri Biriminden 

Sorumlu Müdür Yardımcısı



SAYFA 9

Kamu ve özel sektörde çalışan üyelerimizi mesleki görev-
lerini yerine getirirken karşılaştıkları zorlukları ve özlük hak-
ları açısından yaşadıkları sorunları çözmelerinde yardımcı ve 
yönlendirici olması için kurulan Hukuk Birimimiz 2019 yılın-
da 244 üyemize hukuki destek sağlamıştır.

Geçtiğimiz iki dönem boyunca, toplam 1.229 üyemize hu-
kuki destek sağlanmış oldu.

Eğitimin kadrolaşma kıskacında kalarak gericileş-
tiği ve mesleki bilimsel eğitimin niteliğinin gün geç-
tikçe azaldığı ülkemizde meslektaşlarımızın eğitim 
seviyesini artırmak için çaba gösteriyoruz. Odamı-
zın son iki dönemdir dijitalleşme sürecine girmesi ve 
fiziksel alanlara olan ihtiyacın azalması ile Bakırköy 
ve Kadıköy’de bulunan temsilciliklerimizi nitelikli 
eğitim merkezlerine dönüştürdük. Bugün, Anadolu 
Yakası Eğitim Merkezi (Kadıköy), Avrupa Yakası Eği-
tim Merkezi (Bakırköy), MMO İstanbul Şube (Taksim) 
ve MMO Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merke-
zi (Tuzla) olmak üzere 4 farklı bölgede üyelerimize 
eğitim hizmeti vermekteyiz.

33. Dönemde Eğitim Birimi olarak aşağıdaki eğitim 
faaliyetlerimizi öne çıkardık:

• Üyelerimizin çalışma saatlerini göre; hafta içi, 
akşam ve hafta sonu eğitimleri planlayarak 4 eğitim 
merkezimizin de faaliyet ve hizmetlerini artırdık.

• İstanbul’ da eğitim merkezlerimiz ve temsilcilik-
lerimiz ile birlikte 600 kişilik sınıf, konferans salonu 
kapasitesine ulaştık.

• Şube olarak geçtiğimiz dönem, yetkilendir-
me eğitimlerinin dışında 28 yeni sertifika ve eğitim 
programı içeriği ve müfredatı hazırladık. Bu eğitim-
lerin büyük kısmını hayata geçirdik.

• Asansör eğitimlerinde VR teknolojisini üyelerimi-
zin hizmetine sunduk.

• Akışkan gücü ve otomatik kontrol mühendis yet-
kilendirme eğitimleri, iş ekipmanlarının periyodik 
kontrolü, güneş enerji sistemleri, teknik tesis yöne-
timi ve uygulamalı mekanik tesisat tasarımı gibi bir-
çok yeni eğitim programını üyelerimizin hizmetine 
sunduk.

• Yeni mezun ve işsiz üyelerimize yönelik ücretsiz 
eğitimler düzenledik.

Önümüzdeki dönemde; gerçekleştirilen bu ça-
lışmaları daha da ileriye taşımayı, eğitim faaliyet-
lerimizde gelişen teknolojik araçları da kullanarak 
üyelerimizin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmayı 
amaçlıyoruz.

Eğitim Birimi

Hukuk Birimi

Mühendis Yetkilendirme Kursu: 317-  3.896 Katılımcı Üye

Ara Teknik Eleman Kursu: 64-  1.078 Katılımcı Üye

Uygulamalı Eğitim: 33-  232 Katılımcı Üye

Seminer, Sertifika, Enerji Eğitimi: 75-  684 Katılımcı Üye

Yerinde Eğitim: 42-  589 Katılımcı Üye

Bilgisayar Kursu: 42-  414 Katılımcı Üye

Toplam: 573 Eğitim ve 6.893 Katılımcı Üye

Okan Arğaç
Şube Teknik Görevlisi

Emre Kıral 
Eğitim Biriminden Sorumlu 

Müdür Yardımcısı

Selma Aydın Eren 
Anadolu Yakası Eğitim 

Merkezi Teknik Görevlisi

Serdar Aydın
Avrupa Yakası Eğitim 

Merkezi Teknik Görevlisi
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Makina Mühendisleri Odası, ulusal 
ve uluslararası tanınırlığı sağlamak, 
hizmetlerinin güvenilirliğini ve yeter-
liliğini onaylatmak ve teknik hizmet-
lerini kurumsallaştırmak amacıyla 
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından A tipi muayene kuruluşu 
olarak akredite edilmiştir ve günlük 
hayatın vazgeçilmez araçlarından bi-
risi olan asansörlerde temel sağlık ve 
güvenliğin sağlanması için asansör 
periyodik kontrollerini gerçekleştir-
mektedir.

 
MMO İstanbul Şubesi Asansör Kont-

rol Birimi olarak, İstanbul’un 5 ilçesin-
de 2019 yılı boyunca 32.546 asansör 
kontrolü gerçekleştirdik. 2019 yılında 
Kadıköy, Kartal, Bakırköy, Beşik-
taş ve Adalar ilçelerinde asansör 
periyodik kontrol faaliyetlerini 
gerçekleştirerek asansörlerin 
güvenli hale gelmesi için ge-
rek bina yöneticilerine gerek-
se asansör firmalarına gerekli 
teknik desteği sağladık.  Bunun 
yanı sıra Güvenli Asansör Pro-
jesi’ni yürüterek hem asansör-
lerin güvenli hale getirilmesini 
sağladık hem de vatandaş 
ve bina yöneticilerinin bil-
gilendirilmesini amaçladık. 
Bunun için bina yöneticileri-
ne paneller ve asansör firma-
larında çalışan üyelerimize üc-
retsiz akşam seminerleri düzenledik. 
İstanbul’daki asansör fuarlarında su-
numlar yaparak farkındalık yaratmaya 
çalıştık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ya-
yımlamış olduğu Asansör Sektörü Ra-
poru'ndaki verilere bakıldığında; 2018 
yılının sonunda Türkiye’de güvenli 
bir şekilde kullanılabilir asansör oranı 
%44 iken İstanbul’daki 5 ilçede 2019 
yılı sonunda yaptığımız tüm asansör 
kontrollerinin sonucunda asansör-
lerin %79,5’i güvenli bir şekilde kul-
lanılabilir seviyesine çekilmiştir. Bu 
büyük başarının ardında, 2018 yılının 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

başında başlattığımız Güvenli Asan-
sör Projesi’nin payı oldukça büyüktür.

2020 yılında asansör periyodik 
kontrollerimizin sayısını arttırmayı he-
deflemekle birlikte, Güvenli Asansör 
Projesi kapsamında panel ve seminer 
sayılarımızı artırarak güvenli asansör 
oranını daha da yükseltmeyi amaçlı-
yoruz. Ayrıca 8 yaş -12 yaş gruptaki 
öğrencilere güvenli asansör kullanımı 
ile ilgili eğlenceli etkinlikler düzenle-
yerek asansörün doğru kullanımı bi-
lincini oluşturmayı hedefliyoruz.

Asansör Kontrol Birimi

Hasan Kütük
Teknik Görevli

Ayberk Sarıdede 
Birim Sorumlusu

Aydın Arat 
Teknik Görevli

Ertan Demirci
Teknik Hizmetlerden 

Sorumlu Müdür Yardımcısı

Serkan Sevat
Birim Sorumlusu



Kamusal denetim anlayışı ile sürdürdüğümüz mekanik 
tesisat alanındaki periyodik kontroller ve bilirkişilik ince-
lemeleri faaliyet alanlarımız, yangın tesisatları, havalan-
dırma tesisatları, bacalar, davlumbaz ve filtre sistemleri 
incelemeleridir. Bu çerçevede, 2019 yılı boyunca yangın 
tesisatı periyodik kontrolü ile ilgili 73 firmanın, davlumbaz 
kontrolü ile ilgili 219 firmanın ve havalandırma tesisatı in-
celemesi ile ilgili 33 firmanın kontrollerini gerçekleştirdik. 
Ayrıca 2019 yılında 351 bacanın kontrolünü sağladık. Bu 
kontroller, işletmelerdeki koku sorunlarının çözülmesi ile 
işçi sağlığı ve iş güvenliği için büyük önem taşıyan yan-
gın tesisatları ve havalandırma tesisatlarının incelenmesi 
amaçlarıyla yapılmaktadır. Mekanik Tesisat Birimi, Oda 
Komisyonları ve diğer birimlerle kolektif çalışarak üyeleri-
mizin yaşadığı ve yaşayabileceği teknik sorunlar karşısın-
da da çözüm yolu bulmakla görevlidir. Eğitim Birimimizin 
düzenlediği mekanik tesisat alanlarındaki eğitimlerini ya-
kından takip ederek gerekli olan desteği de sağlamaktadır.

Mekanik Tesisat Birimi

SAYFA 11

Teknoloji ve mobildeki ilerlemelerin gerisinde kal-
mamak ve dünyanın gelişimine ayak uydurmak için 
verdiğimiz çabaları dijitalleşme yönünde attığımız 
adımlarla destekliyoruz. Bu çalışmalar arasında en 
önemli olanlardan birisi de Online Proje Denetimi. 
Bugüne dek 471 aktif SMM üyemiz tarafından kulla-
nılan bu uygulama sayesinde 9.130 mekanik tesisat 
ve 1.487 asansör projesi denetimi zaman ve kâğıt is-
rafı yaşanmadan gerçekleştirdik. 2019 yılı içerisinde 
SMM üyelerimizin SMM belge yenileme işlemlerini 
de çevrimiçi olarak yapabilmesi amacıyla yaptığımız 
altyapı çalışması tamamlandı ve 2020 yılı için SMM 
yenileme işlemleri artık çevrimiçi olarak yapılıyor.

Üyelerimiz SMM Online 
Proje Denetimi sayesinde;

• Yaptıkları projeleri Odamıza çevrimiçi olarak 
gönderiyor ve onay için çok daha az bir süre bekle-
mek durumunda kalıyorlar,

• Proje hatalarında hızlı ve kolay düzeltmeler sağ-
layabiliyorlar,

• Projelerinin onay süreci tamamlandığında kare-
kodlu sicil durum belgesini ve proje etiketini kendi 
yazıcılarından çıktı alabiliyorlar.

SMM Birimi olarak 2020 yılı hedefimiz, oluşturdu-

ğumuz bu altyapıyı belediyeler ile paylaşarak mes-
leki denetim esnasında ve tüm ruhsat aşamalarında 
kâğıt ve zaman israfını ortadan kaldırmaktır.

SMM Birimi

Eren Deniz
Birim Sorumlusu

Onur Ayhan Kılyar 
Birim Sorumlusu

Serhat Erdoğan
Birim Sorumlusu
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2019 yılında iş ekipmanlarının 
kontrollerinde 14.412 ekipmana ait, 
21.319 adet periyodik kontrol rapo-
ru yayımlanmıştır. Periyodik Kont-
rol Birimi olarak; 2019 yılında tüm 
sektörlerde 1.250’ye yakın firmaya 
periyodik kontrol hizmeti verdik. 
Kontrolünü yaptığımız işletmelerde 
kaldırma iletme makinaları, basınçlı 
kaplar, kazanlar, tahribatsız muaye-
neler, endüstriyel rafların kontrolü, 
raf kapasite tayini ve iş hijyeni öl-
çümleri gerçekleştirmekteyiz.

2019 yılında kaldırma iletme 
makinalarında 8.665 adet, 
basınçlı kap, kazanlarda 
4.869 adet ve iş makina-
larında 326 adet kont-
rol gerçekleştirdik. 
Bunun dışında çeşitli 
konularda bilirkişilik 
ve ekspertizlik eği-
timleri vermekteyiz. 
Bu çalışmalarımı-
zın dışında MMO İs-
tanbul Şubesi olarak 
T.C. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nın yet-
k i lend i rmes iy le , 
İş Ekipmanları-
nın Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliğin-
ce Periyodik Kontrolleri Yapmaya 
Yetkili Kişilerin Temel Eğitimlerine 
dair 11 eğitim düzenlendik. Ayrıca 
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı ile yapılan proto-
kol kapsamında kule kren, buhar 
kazanı ve forklift periyodik kont-
rollerinin nasıl yapılacağına ilişkin 
YouTube bilgilendirme videoları ha-
zırladık.

Şubemizin dijital dönüşüm poli-
tikaları gereğince, 2019 yılında,pe-
riyodik kontrollerini gerçekleştir-
diğimiz ekipmanların kontrollerini  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
tablet üzerinden raporlandırmaya 
başladık. Bunun yanı sıra muaye-
ne personelimize çeşitli konularda 
yetkilendirme eğitimleri düzen-
leyerek kontrol yetkinliğimizi ar-
tırmaya başladık. 2020 yılı temel 
hedefimiz, işçi sağlığı ve iş güven-
liği alanında yaptığımız periyodik 
kontrol ve ekspertizlik çalışmaları-
nı, Makina Mühendisleri Odası'nın 
kamusal anlayışını daha da ileriye 
taşıyarak sürdürmektir.

Periyodik Kontrol Birimi

Nuri Egemen Yılmaz
Türkiye Teknik Görevlisi

Tuncay Töngel 
İstanbul Birim Sorumlusu

Ertan Demirci
Teknik Hizmetlerden 

Sorumlu Müdür Yardımcısı



MMO İstanbul Şube İş Mühendis Birimi 
2018 yılında, üyelerimizin iş arama süreçle-
rini hızlandırmak ve doğru işe yerleşmelerini 
sağlamak için, iş yerleri ile iş arayan mühen-
disleri buluşturmak amacıyla kuruldu. Tüm 
sürecin Makina Mobil uygulamamız üze-
rinden yürütüldüğü İş Mühendis Birimimiz, 
bugün gelinen noktada iş arayan üyelerimi-
ze danışmanlık ve yönlendirme görevini de 
üstlenmektedir. İş Mühendis Birimi 2018 ve 
2019 yıllarında 1.130 üyemizle temasa geç-
miş ve meslektaşlarımızı 422 firmaya yön-
lendirmiştir.

İş Mühendis Birimi

2019 yılı dijitalleşme faaliyetlerimiz açısından çok 
önemli bir yıl olarak tarihe geçti. Geçtiğimiz yıl Ma-
kina Mobil uygulamamız tüm şubelerimiz tarafından 
kullanılmaya başlandı ve Türkiye genelinde yaklaşık 
115.000 üyemiz arasından 39.450 indirme sayısına 
ulaştı.

Geçen yıl başında koyduğumuz hedefler doğrul-
tusunda Makina Mobil uygulamamız, üyelerimizin 
ihtiyaçları ve talepleri göz önünde bulundurularak 
yeni ara yüzü ve yeni özellikleriyle yayınlandı. Mo-
bil uygulamamız yeni sürümünde, online işlemlerle 
zenginleştirilen ve kamunun da kullanımına açık bir 
uygulama haline geldi.

Dijital platformlarımızdan bir diğeri olan Üye Por-
talımız, SMM Büro Tescil ilk başvuru ve yenileme 
başvuruları, üyelik belgesi alma, online üyelik baş-
vuruları ve eğitim online ödeme gibi yeni özellik-
leri ve yeni ara yüzü ile yayınlandı. Üye Portalımıza 
makina.mmo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Üye faaliyetlerinin yanında asansör kontrol baş-
vuruları ve trafik ekspertizliği başvuruları gibi kamu 
hizmetlerimizi de dijitalleştirmeye devam ediyoruz. 

Bu yıl da dijitalleşme hedeflerimizi üyelerimizin ve 
kamunun talepleri doğrultusunda geliştirmeye ve 
değiştirmeye devam edeceğiz.

Dijital Dönüşüm Birimi

SAYFA 13

Handan Öztürk Çakmak
Birim Sorumlusu

Ali Can Özalp
Birim Sorumlusu
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Bu yıl, Şube içi ve Şube dışı faa-
liyetlerimizde, kurumsal iletişim yö-
netimimizi güçlendirecek adımlar 
attık. Görsel iletişim çalışmalarımız 
doğrultusunda, Şube bültenimizin 
tasarımını yeniledik. Bunun yanı sıra 
Bültenimizin içeriğini geliştirdik ve 
üyelerimizden yazılar yayınladık. 
Bülten’de açtığımız Dosya Konusu 
kategorisi ile çeşitli konular hakkın-
da uzman kişilerden makaleler pay-
laştık.

Tüm Şube faaliyetlerine aktif 
katılım sağlayarak ve birimleri 
organize ederek faaliyetlerin 
duyurularını, fotoğraf ve vi-
deo çekimlerini ve paylaşım-
larını sağladık. Makina TV için 
hazırladığımız stüdyo prog-
ramlarımız, gündemle ilgili 
oluşturduğumuz bilgilendirici 
videolarımız ve mesleki ko-
nular hakkındaki içerikleri-
mizle meslektaşlarımız ve 
halkımıza ulaşmaya çalıştık.

Geçtiğimiz yıl yayın çalış-
malarımız hızla devam etti. Ka-
lorifer Tesisatı kitabımız 10. baskısını 
yaptı. 2019 yılı Nisan ayında revize 
ettiğimiz Hastane İklimlendirme 
Tesisatı Tasarım ve Denetim Esasları 
kitabımızın baskısını gerçekleştirdik. 
Gri Su kitap komisyonumuz ise bu 
alandaki ilk kitabımızı ortaya çıkar-
mak için çalışmalarını 2019 yılı so-
nunda tamamlama hedefiyle sür-
dürüyor; 2020 yılının ilk aylarında 
bu konuda da bir kitabımız olacak. 
Hidrolik ve Pnömatik Kitap Komis-
yonumuzun öncülüğünde Akışkan 
Gücü Teknik Yayınlar Serisi kitap 
komisyonumuz oluşturuldu. Kitap 
komisyonumuzun ilk ürünü, Arden 
Arevyan tarafından hazırlanan Sız-
dırmazlık Elemanları kitabı olacak, 
komisyon ardından teknik yayınlar 
serisi ile devam edecek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesisat Mühendisliği Dergisi, sü-
rekliliğini koruyarak iki ayda bir çık-
maya devam ediyor. 2019 yılı Mart 
ayında dergimizin TÜBİTAK Ulakbim 
TR Dizin veri tabanına girdiği bilgisi-
ni yeniden paylaşmak isteriz. Bunun 
yanı sıra, Mayıs ayında Ekonomik 
Krizin Mekanik Tesisat Sektörüne 
Etkileri ve Çözüm Önerileri ve Ekim 
ayında Bina Kodları konulu yuvarlak 
masa toplantılarımızı yaparak der-
gimizde çözümlerini yayınladık.

Basın, Yayın ve İletişim Birimi ola-
rak 2020 yılı hedefimiz, kurumsal 
yapımızı güçlendirerek üretilen iş-
lerin niteliğini her koşulda yüksek 
tutmak olacak.

Basın, Yayın ve İletişim Birimi

Sema Keban
Birim Sorumlusu





Yangın halinde ve diğer acil hallerde, binadaki insanların tahliyesi için 
kullanılan kaçış yolu, yangın koridor ve kaçış merdivenleridir. Bu kaçış 

merdivenlerine, duman sızmaması için hava basınçlandırma sistemi 
kurulmalıdır. Bu basınçlandırma sisteminin görevini tam yapabilmesi 

için test, ayar, dengeleme ve işletmeye alma süreci çok önemlidir.

Yangın Kaçış Merdiveni: Yangın ha-
linde ve diğer acil hallerde, binadaki 
insanların emniyetli ve süratli olarak 
tahliyesi için kullanılabilen, yangına 
karşı korunumlu bir şekilde düzenle-
nen ve tabii zemin seviyesinde gü-
venlikli bir alana açılan merdivendir.
Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki 
iç hava basıncını, yapının diğer me-
kanlarındaki basınca göre daha yük-
sek tutarak duman sızıntını önleme 
yöntemidir.
Basınçlandırma Sistemi Elemanları: 
Fanlar, hava kanalı ve fittingsle-
ri, damperler, barometrik (tahliye) 
damperleri ve basınç hissedici ler.

Basınçlandırma Sistemi 
Çalışma Prensibi

Basınçlandırma sistemi fan, fre-
kans invertörü, duman dedektörü, 
kontrol ünitesi, kontrol paneli ve ba-
sınç farkı sensöründen oluşmaktadır. 
Kapılar kapalı iken, merdiven kovası 
ile iç ortam arasında standartlarda 
belirtilen basınç farkını dengede tut-
mak için frekans invertörü, basınç 
sensöründen gelen değerlere göre 
fanın devrini ayarlar.

Yangın durumunda ise duman, 
duman dedektörü tarafından algı-
landığında kontrol panelinden gelen 
bilgiler doğrultusunda frekans inver-
törü motorun devrini ayarlayarak, 
merdivene açılan kaçış kapılarından, 

merdivene ters yönde 1m/sn hava 
akışı oluşumunu sağlanır.

Basınçlandırma Sisteminde 
Test, Ayar, Dengeleme (TAB)

Test, ayar, dengeleme yangın kaçış 
merdiveni basınçlandırma sistemine 
uygulanan sistematik bir işlemdir. Bu 
işlem standart ve prosedürlere bağlı 
olarak, hava ve akış hızlarını ölçerek, 
test etme, ayarlama ve dengeleme 
işlemidir.

1) Yangın kaçış merdiveni basınç-
landırma sisteminin projesine uygun 
olarak tamamlandığı kontrol edil-
melidir.
2) Yangına dayanıklı hava basınç-
landırma kanalının proje ve spesifi-
kasyonlara uygun olarak montajının 
ve yangına karşı yalıtımının yapıldığı 
kontrol edilmelidir.
3) Sisteme ait tüm ekipmanların 
montaj esnasında hasara uğramadığı 
kontrol edilmelidir ve ekipmanların 
boyası dahil verilen hasar onarılma-
lıdır.
4) Fan için monte edilen titreşim alıcı 
izaletörlerin terazisinde uygun mon-
te edildiği kontrol edilmelidir.
5) Fanın, fan üreticisinin çizimlerine 
ve teknik spesifikasyonuna uygun 
monte edildiği kontrol edilmelidir. 
Fanın giriş ve çıkış bağlantılarının uy-
gun şekilde yapıldığı kontrol edilme-
lidir.
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Yangın Kaçış Merdivenlerinde 
Basınçlandırma Sistem 
Elemanları Test, Ayar, 

Dengeleme ve İşletmeye Alma*



6) Fanın dönüş yönünün doğru 
olduğu, üretici firmanın çizim-
leri ve teknik spesifikasyonları 
kontrol edilerek teyit edilmelidir. 
Fan pervanesinin serbest dönüşü 
kontrol edilmelidir.
7) Onaylı projesinde gösterilen 
tüm motorlu damperlerin monte 
edildiği, uygun şekilde bağlandı-
ğı ve güç kaynağına bağlı olduğu 
kontrol edilmelidir.
8) Kontrol panelinde, uygun 
elektrik gücü olduğu kontrol 
edilmelidir.
9) Üreticilerin, teknik spesifikas-
yonlarına bağlı olarak toprakla-
ma bağlantıları yapılmalıdır.
10) Saha kablolaması, süreklilik 
için ön test tabii tutulmalı ve ya-
lıtım direnci ölçülmelidir.
11) Basınçlandırma fanı ile yan-
gın alarm ve BMS(BYS) ara yüz 
bağlantıları kontrol edilmelidir.
12) Basınç sensörünün, merdi-
ven kovası içine uygun montajı 
kontrol edilmelidir.
13) Aşırı yük rölesinin ayarlarının 
uygun yapıldığı kontrol edilmeli-
dir.
14) Basınçlandırma fanı, hava 
kanalı ve tüm ekipmanları tanım-
layan etiketlerin montajı kontrol 
edilmelidir.

B a s ı n ç l a n d ı r m a 
Sisteminde İşletmeye 
Alma (Commissioning) 
Tüm bina sistemlerinin şartna-
melere, yönetmenliklere, tasarım 
amacına, mal sahibinin hedefle-
rine ve operasyonel ihtiyaçlara 
göre etkileşimli olarak gerçek-
leşmesini sağlayan binanın işlev-
sel ve performans gerekliliklerini 
yerine getirdiğini, ölçümler ya-
parak belgelendirildiği sistematik 
bir süreçtir.
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1) Tüm ekipmanların test, ayar ve 
dengeleme işlemlerinin başarı ile 
gerçekleştiği kontrol edilmelidir.
2) Bir duman detektörüne, du-
man uygulayarak veya yangın 
alarm kontrol panelinden bir 
yangın sinyali verilerek fan çalış-
tırılmalıdır.
3) Tüm şaft izolasyon damperle-
rinin ve besleme fanlarının açık 
olduğu teyit edilmelidir.
4) Herhangi bir aşırı titreşim veya 
gürültü olup olmadığı kontrol 
edilmelidir.
5) Tüm kapılar kapalı iken, her 
merdiven boşluğu kapısı üze-
rindeki basınç farkı ölçülmeli ve 
kayıt altına alınmalıdır. Ölçülen 
basınç farkı, standart tarafından 
istenen değeri aşmalıdır.
6) Bir yaylı ölçek kullanarak bir 
kapıyı açmak için gereken kuvvet 
ölçülmelidir ve kaydedilmelidir. 
Kapı açık tutularak ve her mer-
diven boşluğu kapısındaki basınç 
farkı tekrar ölçülmelidir. Ölçülen 
kapı açma kuvveti, standart, ı aş-
mamalıdır. Kalan kapılardaki ba-
sınç farkı değeri, standardı karşı-
lamalı veya aşmalıdır.
7) Yukarıdan aşağıya devam ede-
rek sırasıyla, her bir kapıyı açmak 
için gereken kuvveti ve kalan 
merdiven boşluğu kapıları ara-
sındaki basınç farkını ölçmek ve 
kaydetmek için gereken sayıda 
kapı birer birer açılmalıdır. Ölçü-
len kapı açma kuvveti standardı 
aşmamalıdır. Kalan kapılardaki 
basınç farkı standart gereksinim-
lerini karşılamalı veya aşmalıdır.
8) Gerekli tüm kapılar açıkken, 
her bir kapı açıklığındaki hava 
akış yönü belirlenmelidir. Hava-
nın merdiven boşluğundan kul-
lanım alanına doğru aktığı doğ-
rulanmalıdır.

Sonuç
Bir binaya ait yangın kaçış 

merdiveni hava basınçlandırma 
sistemi, kurulduktan sonra test, 
ayar, dengeleme ve işletmeye 
alma süreci için iyi bir ön hazır-
lık yapılmalıdır. Yerel yönetmen-
liklerde yetki ve sorumlulukları 
tam olarak belirlenmiş yatırımcı, 
mühendis ve diğer teknik kişi-
ler bu süreç içinde yer almalıdır. 
Bu sistemin tüm elemanlarının, 
onaylanmış çalışma sırasına göre 
çalıştığı doğrulanmalı ve belge-
lendirilmelidir.

*Bu makale, 4-5 Aralık 2019 tar-
ihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi’nde yapılan Endüstriyel 
Tesislerde Yangın Güvenliği ve Yeni 
Teknolojileri başlıklı TÜYAK 2019 
Yangın ve Güvenlik Sempozyumu 
ve Sergisi’nde sunulan bildiridir. 
Makalelerin tamamına TÜYAK 2019 
Yangın Güvenliği ve Yeni Teknolojil-
er Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler 
Kitabı’ndan ulaşılabilir.

Levent Yılmaz
Makina Mühendisi
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Endüstriyel tesislerdeki otomatik yangın söndürme sistemlerinin, ilgili yönet-
melik ve standartlara uygunluğu, bakım ve işletmesinin doğru yapılıp yapılmadı-
ğı, yangın esnasında devreye girip girmeyeceği ve yangın esnasında etkili çalışıp 
çalışmayacağı, yılda en az bir kere yapılacak olan periyodik kontrol ve denetimler 
ile sağlanabilir.

Bu yazıda, MMO İstanbul Şubesi tarafından 2016- 2019 yılları arasında endüst-
riyel tesislerde yapılan, Yangın Mekanik Tesisatı Periyodik Kontrolleri ve Denetim-
lerinde tespit edilen eksikliklerin maddeler halinde sayısal dağılımı incelenmiştir. 
Tesislerin faaliyet alanları ve lokasyonları incelenerek, endüstriyel tesislerde yan-
gın söndürme sistemlerinin mevcut durumları ve bu durumların iyileştirilmesine 
yönelik bilgi vermek amaçlanmıştır.

Yangın Söndürme Sistemleri
Yangın söndürme sistemleri, yangın anında insan müdahalesi olmaksızın itfaiye 

ve kurtarma ekipleri gelene kadar geçen sürede yangının yayılmasını önlemek, 
kontrol altında tutmak ve söndürmek için tasarlanan sistemlerdir.

Yangın söndürme sisteminde kullanılan söndürücüleri su, gaz, köpük, kimyasal 
sıvı ve toz olarak ayırabiliriz. Bu söndürücüler uygulama alanları veya otomatik 
söndürme sisteminin yapısına göre farklı şekillerde yangın olayının gerçekleştiği 
ortama gönderilir.

Yangın Söndürme Sistemlerinin Çalışma Mantığı
Yangını söndürmek için yanma reaksiyonunun girenler kısmında bulunan pa-
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Endüstriyel tesisler doğası gereği içerisinde patlama ve yangına sebep 
olabilecek birçok faktör içermektedir. Tesisin büyüklüğü ve işletmenin 
ne kadar karmaşık olduğu ise bu riskleri arttırdığı gibi olası bir yangın 
olayının boyutlarını müdahale edilemeyecek noktalara getirebilir. Bu 
aşamada yangın söndürme sistemlerinin etkili, doğru ve zamanında 
çalışması, yangın başlarken veya büyümesine fırsat kalmadan yangını 
kontrol altına alması veya yangını söndürmesi çok önemlidir.

Endüstriyel Tesislerde Yangın 
Söndürme Sistemlerinin 
Yönetmelik ve Standartlar 
Kapsamında Periyodik Kontrolleri 
ve Sonuçlarının Sayısal Analizi*



rametrelere müdahale etmemiz 
gerekir. Bu parametreyi; oksijen, 
yanan madde ve enerji kaynağı 
olarak sıralayabiliriz. Reaksiyonun 
giriş parametrelerinden bir veya iki 
tanesinin reaksiyondan uzaklaştı-
rılabilmesi veya azalması, yangını 
yavaşlatacak ve söndürecek etki 
gösterir. Bu sırada reaksiyon zin-
ciri kırılacak ve yangın sönmese 
bile baskılanarak bir bölgede ka-
labilecektir. Yanan maddeyi yan-
gın olan yerden uzaklaştırmak 
çok mümkün olmamakla birlikte 
çoğu söndürme sistemi ortam-
daki oksijeni bloke ederek veya 
ortamdaki enerjiyi düşürmeye 
yönelik çalışır.

En bilinen ve etkili söndürücü 
olan suyun özgül ısı değeri ortala-
ma 4,2 kJ/kg°C dir. Suyun yangın 
mahalline yağmurlama başlığı ile 
sürekli olarak sevk edildiğini dü-
şünürsek, su sprinkler başlığından 
çıktığında yangın mahalline dağı-
lıp yüzey temas alanı artacağın-
dan dolayı ortamın enerjisini çok 
hızlı düşürecektir.

Başka bir söndürme tekniği ola-
rak temiz gazlı veya CO2 etkili 
söndürme sistemleri ise ortam-
daki oksijeni bloke ederek yangın 
olayını kontrol altına almaya ve 
durdurmaya yönelik çalışır.

Mutfak davlumbaz söndürme 
sistemleri genellikle endüstri-
yel mutfaklarda karşımıza çıkar. 
Mutfakta çıkacak yağ yangını ile 
su ile mücadele etmek mümkün 
değildir. Ocak üzerinde bulunan 

Onur Ayhan Kılyar
Makina Mühendisi
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davlumbaz üzerine tesis edilmiş 
davlumbaz söndürme sistemleri 
otomatik veya manuel olarak bir 
yangın anında hem ocak üzerine 
hem davlumbaz içerisine hem de 
davlumbaz bacasını korumaya 
alacaktır.

Su sisi özellikle denizcilikte kul-
lanılan bir sistemdir. Uzun yol ya-
pan gemilerde ağırlık büyük önem 
taşır. Gemi yangın güvenliğini 
sağlamak için otomatik söndür-
me sistemine büyük su depoları 
ile su sağlamak pek mümkün ve 
akıllıca olmaz. Su sisi söndürme 
sisteminde, su pulvarize olarak 
yangına temas edecektir. Bu yüz-
den çok küçük su miktarı ile yan-
gına etkili müdahale mümkündür.

Endüstriyel Tesislerde 
Yangın Söndürme 
Sistemi Tasarımına Etki 
Eden Faktörler

Gelişen teknoloji şartlarında 
endüstriyel tesislerin de dönü-
şüme uğraması ve daha karışık 
bir yapıya bürünmesi, kullanılan 
malzemelerin, üretilen ürünün 
ve üretim yöntemlerinin de de-
ğişmesi artan tehlikeli durumla-
rı da beraberinde getirmektedir. 
Endüstriyel tesislere baktığımızda 
yangın söndürme ve önleme sis-
temleri tasarlanırken; yapının öl-
çüleri, tesiste ne üretildiği, üretim 
şekilleri, üretimde kullanılan ham 
maddeler veya malzemelerin 
özellikleri, depolama alanları ve 
yükseklikleri, depolama şekilleri, 

depolanan malzeme veya ürün 
içeriği, miktarı, nasıl paketlendiği, 
rafların mesafeleri, konumları, or-
tamın havalandırılması ve sıcaklığı 
gibi birçok veri değerlendirmeye 
alınır.

Yapı tehlike sınıflarına, yangın 
yüklerine ve risklere göre ana-
liz edilerek en uygun ve en etkili 
söndürme sistemleri tasarlanır. 
Söndürücü; su, köpük veya gaz 
mı olacak karar verilir. Operasyon 
alanları belirlenir, depo ve pompa 
kapasitelerine karar verilir. Yağ-
murlama başlıkları seçilir, özellik-
leri tipi ve konumlarına göre yer-
leştirilirler.

Yönetmelik ve standart madde-
leri temelinde birçok kötü olasılık 
ve riskin ortadan kaldırması amaç-
lanır. Bu yüzden yapılan kontrol ve 
denetimlerde en önemsiz görüle-
bilecek ve gözden kaçabilecek bir 
uygunsuzluklar tam teşekküllü ve 
iyi tasarlanmış bir sistemde yangın 
anında çalışmayacak pompalarla, 
operasyon alanlarından çıkılmış 
yetersiz kalabilecek sistemlerle, 
boş su depoları ile karşılaşmamıza 
neden olacaktır.

Aşağıdaki tabloda, 2016-2019 
yılları arasında, 13 ilde, toplam 120 
endüstriyel tesiste yapılan kont-
rollerde elde edilen verilerden bir 
kısmı gösterilmiştir.
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Yüzde Maddeler
76,66% Yangın tesisatı projesi mevcut değil.
10,83% Yangın tesisatı projesi ile uygulama arasında farklılıklar mevcut.
20,00% Yangın tesisatı hidrolik hesaplamaları mevcut değil.
6,66% Yangın söndürme suyu depo kapasitesi değeri, projede belirtilen 
 kapasite değerinden az olması.
22,50% Yangın suyu deposunda, su seviyesini dışarıdan görmeye yeterli 
 uygun bir seviye göstergesi olmaması.
17,50% Yangın suyu deposunu boşaltmaya yarayan bir dranaj vanası ve 
 hattının olmaması.
19,16% Yangın suyu deposunda taşma hattı olmaması.
14,16% Yangın suyu deposunda havalık hattı olmaması.
60,83% Yangın suyu deposuna pilot kontrollü otomatik dolum vanasının 
 olmaması.
10,83% Yangın suyu deposu besleme hattının dış iklim şartlarından
 korunamaması.
14,16% Yangın pompa dairesi/odası olmaması.
19,16% Yangın pompa dairesi/odası havalandırmasın olmaması.
15,00% Yangın pompa dairesi/odası drenajı olmaması.
25,83% Yangın pompa dairesi/odası sıcaklık değerleri elektrikli
 pompalarda +4 C, dizel pompalarda +10 C altında olması.
 (Pompa dairesinin açıkta olması durumu)
9,16% Yangın pompa setinin zemine sabitlemesinin uygun olmaması.
10,83% Yangın pompalarının kapasite değerlerinin proje değerleri ile 
 uyuşmaması. (Anma Debi, Anma Basınç değerleri)
7,50% Yangın pompalarının farklı bir tesisata hizmet vermesi (Yüksek 
 tehlike sınıfında olmayan ve sadece yangın dolabının tesisinin 
 zorunlu olduğu yerler hariç)
6,66% Yangın pompasının uygun kapasitede yedeklenmemesi
47,50% Her bir pompanın fiziki olarak birbirinden ayrı bir kumanda
 kontrol panosu olmaması
5,83% Yangın pompalarının enerjilerinin güvenilir bir kaynaktan
 yedeklenmemesi.
20,00% Dizel pompaların yakıt deposunun yönetmelik ve standartlara 
 uygun olmaması (Seviye göstergesi, havalık hattı)
29,16% Dizel yangın pompasının egzoz çıkışının dış ortama verilmemesi.
40,00% İtfaiye su verme hattının ucunda 2 1/2" - 4 - 2 1/2" stroz tip
 rakorlu bağlantı ağzının olmaması.
3,00% İtfaiye su verme hattında uygun konumlandırılmış bir
 çekvalfin olmaması.
19,00% İtfaiye su verme hattının minumum çap ölçüsünün 4" den
 küçük olması
6,00% Yağmurlama başlıklarının montaj şeklinin tipine uygun
 yapılmaması.
13,00% Yağmurlama başlıklarının konumlarının tavana olan
 mesafelerinin uygun olmaması.
32,00% Yağmurlama sistemi ile korunma zorunluluğu olan yerlerde
 yağmurlama sisteminin eksik olması veya hiç tesis edilmemesi.
11,00% Zon hatlarında Kontrol vana seti olmaması (Monitör izlemeli
 kesme vanası, akış anahtarı, test-drenaj vanası) veya
 montajlarının yanlış yapılması.
1,66% Sistemde kullanılan basınç düşürücünün önünde ve
 sonrasında basınç göstergesi kullanılmaması.
14,16% Yağmurlama sistemi hattında alarm vanası kullanılmaması.
96,00% Köpüklü söndürme sisteminde kullanılan konsantre kimyasalın 
 analiz raporları olmaması.
1,66% Köpük oranlayıcısının tesis edilmemesi.
97,50% Gazlı söndürme sistemlerinde sızdırmazlık testlerinin
 yapılmaması.
21,00% Gazlı söndürme tüplerine ait herhangi bir soğuk damga,
 marka ve doküman olmaması.
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Uygunsuzluk Maddelerinin 
Kısa Değerlendirilmesi

Uygunsuzluk maddeleri incelendiğinde, en önem-
li eksikliğin yangın tesisatı projesine ulaşılamaması, 
projenin hiç olmaması veya proje olsa bile içerik yö-
nünden birçok teknik verinin olmamasıdır. Yangın 
tesisatı projesi olmadan tesisatın kontrolü yapılabilir 
ancak proje üzerinde kontrol edilmesi gereken bir-
çok önemli verinin kontrol edilmesi mümkün olma-
yacaktır.

Yangın pompalarının kapasite verileri, su deposu 
kapasite verileri veya proje müelliflerinin tayin ettiği 
değerlere göre bir kontrol yapmamız gereklidir. Farklı 
bir açıdan bakacak olursak tasarım yapılırken tehlike 
sınıfı ve yangın yükü, depolama veya diğer birçok 
faktöre dikkat edilir. Operasyon alanları sprinkler tipi 
ve konumları, sprinkler zonları, köpük türü karışım 
oranları v.b. bilgilerin projeye uygun düzenlenmiş 
olması önemlidir. Aksi halde sisteminin standartlara 
göre tasarlanmış ve teknik açıdan uygun olsa bile et-
kin çalışacağının ve söndürme için yeterli olacağını 
söylemek mümkün değildir.

Su depoları ile ilgili önemli bir durum, yangın suyu 
depolarının ortak kullanımında alınması gereken ön-
lemlerin alınmaması herhangi bir ihtiyaç durumun-
da sistemin susuz kalma tehlikesidir. Kontrollerde 
yangın pompası ve başka amaçla kullanılan pompa 
gruplarının aynı emiş kotunda olması durumuyla 
karşılaşılmaktadır. Emiş kotları mutlaka farklı seviye-
lerde olmalıdır.

Yangın pompalarının kapasite olarak yedeklenme-
sinin teknik ve yasal açıdan gerekli olmasının yanı 
sıra aynı durum enerji yedeklemesi için de geçerlidir. 
Yangın pompalarının güvenilir bir hattan enerji ye-
deklemesi yapılmalıdır. Elektrikli pompalar kullanıl-
ması durumunda jeneratör bağlantılarının yapılması, 
yedek pompanın dizel pompa olması veya pompa-
ların birbirlerinden farklı iki şebekenden beslenmesi 
alınabilecek önlemler arasındadır.

Yangın dolapları ile karşılaşılan uygunsuzluk du-
rumlarının sayısı ve şekli dolapların sayısının çok ol-
ması ve yangın dolabı bir tesiste azami olarak alınan 
tedbirler arasında olduğu için fazladır. Konumları, 
birbirlerine olan mesafeleri, tipleri, dolaba erişim, ka-
pağının açılabilmesi, hortumun durumu, lans, vana 

ve tamburun kontrolünün yapılması önemlidir. Kul-
lanılan veya kontrolü yapılan yangın dolabının sarım-
larının düzgün olması gerekir.

Yağmurlama sisteminde sprinkler başlıklarının ko-
numları ve mesafelerinin pojesine uygun olması çok 
kritiktir. Eğer projede verilen mesafeler ve tarama 
alanlarına uyulmaz ise sistem yangın esnasında geç 
tepkime verebilir. Sistem hızlı reaksiyon gösterse bile 
koruma alanları ve su debisi yangın yükünü karşıla-
yamayabilir. Özellikle sprinklerlerin tavana olan me-
safelerinin standart dışı olduğu durumlarda sistemi 
aktive edecek yangın dumanı hiçbir zaman sprink-
lerlere ulaşamayabilir.

Sonuç
Yangın güvenliği multidisipliner bir konudur. Mi-

mari, mekanik, elektrik ve kimya disiplinleri birbirle-
rini tamamlar. Kaçış yolları ve bina yapısının yangına 
uygun ve dayanıklı olması, algılama ve uyarı sistem-
lerinin, duman tahliye sistemleri ve basınçlandırma 
sistemlerinin çalışır olması, yangın çıkan mahalden 
uzaklaşma ve tahliyeyi çok kolay ve güvenli hale ge-
tirecektir. Periyodik kontroller, mevcutta bulunan ve 
uygun olarak tasarlanmış sistemlerin zamanla deği-
şen yönetmelik ve standartlara uygun hale getirilme-
si, sistemin çalışabilirliğinin devamını sağlayabilmek 
için önemlidir.

Yapılan kontrollerde görüldüğü üzere yönetme-
lik ve standartlardan gelen kontrol maddelerindeki 
eksiklik yüzdeleri özellikle proje, taahhüt ve imalat 
alanında üzerinde durulması gereken konuları ortaya 
koymaktadır. Sistemlerin, yönetmelik ve standartlara 
uygun projelendirilmemesi, imalatında yapılan hata-
lar ve eksiklikler, yönetmelik ve standartlara uymayan 
pompa setleri, yanlış yapılan montajlar söndürme 
sistemlerinin etkin ve faal çalışmasına engel olacağı 
gibi kurtarma faaliyetlerine bir fayda sağlamayacak 
ve yangının yayılmasına engel olmayacaktır.

*Bu makale, 4-5 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Lütfi 
Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılan Endüstriyel Tesisler-
de Yangın Güvenliği ve Yeni Teknolojileri başlıklı TÜYAK 
2019 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi’nde su-
nulan bildiridir. Makalelerin tamamına TÜYAK 2019 Yan-
gın Güvenliği ve Yeni Teknolojiler Sempozyumu ve Sergi-
si Bildiriler Kitabı’ndan ulaşılabilir.



Geçen ayki yazımızda, viraja giren bir 
aracın iç ve dış tekerlek direksiyon dönüş 

açılarının eşit olmadığını, viraj içindeki 
tekerleğin daha büyük bir açıyla viraj içine 
doğru döndüğünden (yöneldiğinden) söz 

etmiştik. Bu yazımızda bu farkı sağlayan 4 
çubuk mekanizmasından söz edeceğiz.

Dönmek mi,
Döndürmek mi? - 2
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Yazımızın ilk bölümünde ele aldığımız, sağ-sol dönüş farklılıklarını, ekteki gra-
fiğe bakarak hatırlayalım.

Tekerlek iz mesafesi (W) 156 mm, 
dingil mesafesi (L) 267 mm olan bir 
aracın viraj içindeki ve viraj dışındaki 
tekerleklerinin dönüş açı farklılıkla-
rı grafikte görülmektedir. Örneğin vi-
raj içindeki tekerleğin 250 dönmesine 
karşılık, viraj dışındaki tekerleğinin 200 
döndüğünü görüyoruz.



Dört Çubuk Mekanizması
Bu mekanizma; AD, DC, AD, BC kollarından oluşmuş bir ikizkenar ya-

muktur. AD ve DC rot, AD ve BC rot kollarıdır. (Şekil -3)
Bu mekanizmada AB sabittir, diğer kollar hareketlidir. Yönlendirme ha-

reketi, DC rotu vasıtasıyla sağlanır.
Tekerleklere bağlı olan AD ve DC rot kolları taşıt ekseniyle α açısı oluş-

turmaktadır. Bu açı, sağ ve sol dönüşlerde -istediğimiz şekilde- tekerlek-
lerin eşit değerde dönmemesini sağlar.

Şekil-4, sola dönüş yapan bir aracın 4 çubuk mekanizmasını göster-
mektedir. β1 açısı viraj içindeki tekerleğin dönüş açısını, β2 açısı ise viraj dışındaki tekerleğin dönüş açısını 
gösteriyor.

Şekil-5’te ise aynı durumun kinematiğini görüyoruz. d=AD=BC rot kollarını göstermektedir.

DCE dik üçgeninden aşağıdaki eşitlik yazılabilir:

Görüldüğü gibi, W (iz mesafesi), d (rot kolu), α (rot kolu açısı) uygun değerlerde seçilerek, β1ve β2 açılarının 
istenildiği gibi, viraj içi ve viraj dışı farklı olması sağlanabilir.

Gelecek yazımızda direksiyon sistemlerine devam edeceğiz. Yazımızın konusu, artık çok daha modern 
olan ve günümüz üst gam araçlarında yaygınlaşmaya başlayan Dört Tekerlek Yön Kontrol Sistemleri (4WS- 
4 Wheel Steering) olacak.

Gelecek yazımızda buluşmak üzere, sevgi ve saygılarımla.

Tam bir tur atan bir aracın 4 tekerleğinin aynı O merkezli fakat 4 farklı 
çapta çemberler çizeceği açıktır. Örneğin sola dönüş yapan bir aracın 
çizdiği çemberleri büyükten küçüğe sıralarsak; Ön sağ, arka sağ, ön 
sol ve arka sol tekerlekler olduğunu görürüz. (Şekil-1)

Bir aracın iki kaldırım arasında dönebileceği minimum genişlik en 
büyük çaplı çember olduğuna göre, ön sağ tekerle-
ğin çizeceği çemberin çapını bulmak problemi çö-
zecektir. Şekil-2’ye baktığımızda dönüş yarı çapı (R) 
olarak hesaplanır.

Ahmet Kurtlutepe
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Motorlu Araçlar 
Komisyonu Üyesi

4 çubuk mekanizmasına geçmeden önce, dingil mesafesi (L) bilinen 
bir aracın iki kaldırım arası dönebileceği minimum mesafe nedir onu 
bulmaya çalışalım.
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TMMOB Sanayi
Kongresi 2019
Sonuç Bildirisi
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TMMOB adına Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) 
sekretaryalığında düzenlenen 
TMMOB Sanayi Kongresi 2019, 
13-14 Aralık 2019 tarihlerinde 
Ankara’da İMO Teoman Öztürk 
Konferans Salonu’nda başarıyla 
gerçekleştirildi. 1962 yılından bu 
yana yapılan, 1987 yılından itibaren 
geleneksel olarak iki yılda bir 
düzenlenen sanayi kongrelerinin 
yirmi ikincisi “Bunalım, 
Sanayi ve Mühendisler” ana 
temasıyla düzenlendi.

Kongrede, ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik, sosyal ve 
siyasi konjonktürün katmanlı bir bunalımı işaret et-
tiği ifade edilirken, bu bunalımın özelde sanayi ve mühendisler üzerindeki etkileri 
tüm boyutlarıyla tartışıldı. İki gün süren kongre, Prof. Dr. Korkut Boratav’ın Kapita-
lizmin Eğilimleri ve Gelecek başlıklı sunumu yaptığı açılış oturumu ile başladı. Dün-
yanın sınıf haritası, neoliberalizmin hakimiyeti, dünya emek piyasasındaki eğilimler, 
bu eğilimlere verilen tepkiler ve yol açtığı bölüşüm sonuçlarının siyasete yansıması 
bu oturumda ele alınan başlıca konular idi. Bunalımdaki Türkiye başlıklı oturumda 
Türkiye’deki egemen “büyüme” modelinin yol açtığı sorunlar, ekonominin yapısal 
sorunları, kriz dinamikleri, 2019 krizi ve 11. Kalkınma Planı irdelendi. Türkiye’de Sa-
nayinin Genel Görünümü oturumunda krizin tanımı, Türkiye’nin yakın dönem kriz 
güncesi ve 1998 sonrası ekonomi, büyüme, GSYH ile sanayinin sektörler bazında 
makro ve mikro analizlerine yer verildi, ülke karşılaştırmaları yapılarak dünden bugü-
ne kapsamlı bir sanayi portresi ortaya çıkarıldı. Bu oturumu takiben TMMOB Tekstil 
Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan 
ilgili sektör raporları paylaşıldı.

İkinci günün ilk oturumunda, TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası tarafın-
dan hazırlanan ve Türkiye genelinde birçok sektörden mühendislerle anket çalışma-
sına dayanan TMMOB Üye Profili Araştırması: Krizin Gölgesinde Mühendisler isimli 
araştırmanın bulguları paylaşılırken, 2009 yılında yapılan TMMOB Türkiye’de Mü-
hendis-Mimar-Şehir Plancısı Profil Araştırması ve daha önce MMO tarafından farklı 
kentlerde lokal olarak aynı yöntemle hazırlanan Oda raporları ile karşılaştırılması ya-
pıldı. Daha sonra toplumcu iktisatçılarla yapılan söyleşileri içeren “İktisatçı” belgese-
linin gösterimi yapıldı. Hızlanan teknolojik gelişmeler ve farklı alanlara yansımaları, 
Teknoloji ve Toplum başlıklı oturumda ele alınırken, ekonomik büyüme, sınıflar ve 
emek üzerinde teknolojinin etkileri son oturumda ele alındı.

Saptamaların Özeti
Dünya ekonomisi topyekûn bir durgunluk aşamasından geçerken; bu durgunluk 

eşitsizliği sanayisizleşmeyi, yüksek işsizliği, yoksulluğu, sert kemer sıkma programla-
rını da beraberinde getiriyor. Bu süreçle birlikte kapitalizmin bu sorunlara yanıt ver-
me kabiliyetinin kalmadığı açık bir şekilde görülüyor. Kapitalizmin bu yeni durgunluk 
evresi emperyalist işgal ve savaşlar ile ticaret yahut kur savaşları adı altında tehditlerin 
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Emin KORAMAZ TMMOB
Ufuk ATAÇ TMMOB
Yaşar ÜZÜMCÜ TMMOB
Murat FIRAT TMMOB 
Dr. Ümit KOÇ Bilgisayar Mühendisleri Odası
Neşe ÇEHRELİ Çevre Mühendisleri Odası
Gazi İPEK Elektrik Mühendisleri Odası
S. Çetin TEKİN Fizik Mühendisleri Odası
İlker ŞENEL Gemi Mühendisleri Odası
Feramuz AŞKIN Gemi Makinaları İşl.Mühendisleri Odası
Kemal Zeki TAYDAŞ Gıda Mühendisleri Odası
Süleyman MERCAN Harita ve Kad.Mühendisleri Odası
Hüseyin KAYA İnşaat Mühendisleri Odası
Mehmet Tarık CEYLAN Jeofizik Mühendisleri Odası
Ali UĞURLU Kimya Mühendisleri Odası
Ayşen ERTEN Maden Mühendisleri Odası
Erman CAR Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Eyüp MUHCU Mimarlar Odası
Mehmet ÜSTÜNYER Orman Mühendisleri Odası
İnanç Alptuğ HIDIROĞLU Petrol Mühendisleri Odası
Nejla YÖRÜKLÜ Peyzaj Mimarları Odası
Emre FİDAN Tekstil Mühendisleri Odası
Murat ASLAN Ziraat Mühendisleri Odası
Yunus YENER MMO
A. Selçuk SOYLU MMO
Elif ÖZTÜRK MMO
Bedri TEKİN MMO
Harun ERPOLAT MMO
İsmail ODABAŞI MMO
Yılmaz YILDIRIM MMO
Haydar ŞAHİN MMO
Haydar DİRİK MMO
Serap ÖZPOLAT ÇETE MMO
Vedat İRŞİ MMO
Özgür DEMİRTAŞ MMO
Pınar URAZ MMO
Fatma Dilek ÖZNUR MMO
Hüseyin ATICI MMO Adana Şube
Sadettin ÖZKALENDER MMO Ankara Şube
Onur AKÇA MMO Antalya Şube
Fikri DÜŞÜNCELİ MMO Bursa Şube
Mehmet SARICA MMO Denizli Şube
Mehmet Emin TÜMÜR MMO Diyarbakır Şube
Emrah GÜRDAL MMO Edirne Şube
Atila TOMSUK MMO Eskişehir Şube
Hüseyin OVAYOLU MMO Gaziantep Şube

Battal KILIÇ MMO İstanbul Şube
Yüksel YAŞARTEKİN MMO İzmir Şube
Murat Ziya ÖZTÜRK MMO Kayseri Şube
Murat KÜREKÇİ MMO Kocaeli Şube
Nurettin YILDIRAN MMO Konya Şube
Levent YAPICI MMO Mersin Şube
Kadir GÜRKAN MMO Samsun Şube
İsmail ÖZSALİH MMO Trabzon Şube
Birhan ŞAHİN MMO Zonguldak Şube 

KONGRE YÜRÜTME KURULU
Emin KORAMAZ TMMOB
Yunus YENER   MMO
Ali Ekber ÇAKAR     MMO
A. Selçuk SOYLU   MMO
S. Melih ŞAHİN     MMO
Oğuz TÜRKYILMAZ     MMO
Kaya GÜVENÇ     MMO
Yavuz BAYÜLKEN     MMO
Dinçer METE   MMO
Osman SERTER     MMO 
Mustafa SÖNMEZ   MMO
Prof. Dr. Korkut BORATAV     Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Aziz KONUKMAN     Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU     Altınbaş Üniversitesi
Prof. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç YELDAN     Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan ÖNGEL      Gaziantep Üniversitesi

KONGRE SEKRETERLERİ
Aylin Sıla Ağca  MMO
Aslı Aydın  MMO
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yükseldiği, devletler arası ilişki ve çelişkilerin yeniden 
belirlendiği bir döneme işaret ediyor.

Özünde bir toplumsal ilişkiyi temsil eden sermaye ve 
teknoloji de bu koşullar altında şekilleniyor. Sunduğu 
önemli katkılarla yaşamı kolaylaştıran bir etkisi olan 
teknolojik gelişme, kapitalist tahakküm altındaki ko-
şullar dikkate alındığında dünyada dibe doğru bir yarışı 
ortaya koymaktadır. Günümüz kapitalizmi koşullarında 
gerçekleşen teknolojik gelişme, bugün işçilere, emek-
çilere denetimsizleştirilmiş, kuralsızlaştırılmış, düşük 
ücret ve soysal haklardan yoksun bir enformel çalışma 
yaşamı dayatmaktadır. 

Önceki krizlerden ders alınmamışçasına finans ve 
imar rantlarına dayalı balonlaşma neredeyse tüm eko-
nomilerde yaygın bir şekilde yer almaya devam eder-
ken, reel ekonomilerden kopuş gün geçtikçe hızla-
nıyor, aşılması zorlaşacak yeni bunalım ihtimallerini 
büyütüyor. Ülkemizde de üretim alanlarının tahrip edil-
diği, dış tasarruflara dayalı, finansal spekülasyon ve şi-
şirilmiş değerler sistemini baz alan inşaat ve rant odaklı 

büyüme stratejisi, her 
geçen gün ülkemizi sa-
nayileşme olanakların-
dan uzaklaştırıyor.

Türkiye, makro eko-
nomik ve sosyal veri-
lerden de izlenebile-
ceği gibi bir bunalım 
süreci içindedir. Son 17 
yıldır uygulanan sana-
yisiz, istihdamsız, ranta 
ve borçlanmaya dayalı, 
dışa bağımlılığı gittik-
çe pekiştiren ekonomi 

politikaları, bu bunalımın temel nedenleri arasındadır. 
İstihdamın niceliksel değişiminin yanında niteliksel ola-
rak yaşanan bozulmaya, ekonomik ve sosyal haklarda 
ciddi bir gerileme ile yaygın işsizlik ve yoksulluk eşlik 
etmektedir. Aynı zamanda Türkiye ekonomisini kal-
kınmacı bir yola sürükleyecek istihdam potansiyeli de 
önemli ölçüde tahrip edilmiştir.

Ülkemizin kalkınmacı anlayıştan ve planlama prati-
ğinden uzak yönetildiğinin bir göstergesi de 11. Kalkın-
ma Planı ile 2019 yılına ait OVP, OVMP, Yıllık Program 
ve Bütçe gibi belgeler arasındaki bağın koparılmış ol-
masıdır. 11. Kalkınma Planı henüz ortada yokken 2019 
Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı yayımlanmış, OVP ve 
2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu da 5018 Sayılı 
Kanun’u ihlal ederek 2018’de geçerliliği sona eren 10. 
Kalkınma Programı’nı referans göstermiştir. Mevzuata 
aykırı olarak 8 ay gecikmeli 11. Kalkınma Planı’nın yok-
luğu ortamında başta Plan ve Bütçe Komisyonu olmak 
üzere TBMM Komisyonlarına bu dönem boyunca ha-
vale edilen tüm yasal düzenlemeler hükümsüz hale 
gelmiştir. 

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinin bü-
yük bir bölümü özelleştirilen eski KİT’lerden, 1930’lu 
yıllardan itibaren devlet teşvikiyle kurulan sanayi ku-
ruluşlarından ve dış yatırımcılardan oluşmaktadır. Bu 
listede AKP döneminde kurulan tek bir sanayi kuruluşu 
yoktur. Türkiye’nin en zengin insanları listesinin büyük 
bir çoğunluğu ise AKP döneminde yükselişe geçen-
lerden oluşmaktadır. Son 20 yılda ülkede sanayi yatı-
rımları durmuş, tüm zenginlik hizmet, finans, inşaat ve 
gayrimenkul sektörlerine aktarılmıştır.

Nominal USD üzerinden analiz yapıldığında, üretimin 
ithalata bağımlılığı 2003-2018 döneminde belirgin bir 
şekilde yükseldiği; ithalatta ara malı ve ham madde pa-
yının yüzde 68,0’den yüzde 72,2’ye yükseldiği görül-
mektedir. 1996-2002 döneminde 140 milyar USD açık 
veren ham madde/ara malları dış ticareti, 2003-2010 
arasında 469 milyar USD’ye; 2011-2018 döneminde 
740 milyar USD’ye; 2003-2018 genelinde toplam 1,2 
trilyon USD’ye ulaşarak toplam dış ticaret açığının te-
mel nedenini oluşturmuştur.

Ekim 2018’de başlayan ekonomik krizin nicel olarak 
sonlandığı iktidar çevreleri tarafından ve resmî kurum-
larca ifade edilmektedir. Milli gelir ve enflasyon hesap-
lama yöntemleri başta olmak üzere şeffaflıktan uzak 
olan iktidarın krizin atlatılmasında devletin nihaî tüke-
tim harcamalarını, üretim yönünde ise esasen inşaat 
yatırımlarını ve özellikle “kullananın bedelini ödeyece-
ği, yeterince kullanılmazsa bedelini devletin ödeye-
ceği” Kamu Özel İş Birliği kapsamında havalimanları, 
otoyol, köprü ve şehir hastaneleri gibi büyük altyapı 
projelerine ağırlık verdiği görülmektedir.

Mühendisliğin ve meslektaşlarımızın geçirdiği deği-
şim de bu sürece eşlik etmektedir. Mühendisliğin iş-
lev ve iradesi sınai ve kırsal kalkınma paradigmasından 
koparılarak en aza indirilmiş; itibarsızlaştırma, değer-
sizleştirme egemen politika olmuştur. Bugün mühen-
disliği, sanayileşmeyi, kalkınmayı dışlayan; doğal ve 
kültürel varlıklar üzerinden sermaye birikimini iktidar 
çevresine yönlendiren rant sistemi ve yoğun sömü-
rüye dayalı çalışma rejimi tüm emekçiler gibi mes-
lektaşlarımızı esnek-güvencesiz çalışma koşullarına 
mahkûm etmekte, işsiz bırakmakta veya meslek dışı 
alanlarda çalışmaya yöneltmektedir.

TMMOB Sanayi Kongresi 2019 Sonuç Bildirisi’nin ta-
mamını www.mmo.org.tr web sitesinde bulabilirsiniz.
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Buluta Bağlı HVAC Sistemleri  
Akıllı Tesislerin Özünü 

Oluşturuyor

Bir HVAC sistemini basit bir şekilde optimize etmek %20 ile %50 arasın-
da maliyet tasarrufu sağlayabilir (genellikle %30). Sürekli gözetim olmadan 
bu sonuçlar bir yıl veya biraz daha fazla bir sürede düşmeye başlar. Tesisin 
HVAC ekipmanları ile bina otomasyon sistemi arasında çift yönlü veri akışı 
ve sağlayıcının ağ operasyon merkezinde yapılacak optimizasyon ile HVAC 
sisteminin gerçek zamanlı gözetimi, analizi, bakımı ve ince ayarı mümkün 
olacaktır. Bir HVAC sisteminin iyileştirilmesi sonrası elde edilen verimlilik ka-
zancının sürekliliğinin sağlanması ve bir tesisin performansı hakkında sürekli 
olarak öngörü sağlanmasının tek yoludur.

Bağlı Olmayan Sistemler Özelliklerini Yitirirler
Optimizasyondan sonraki ilk yıl, bulut bağlantısı olmadan sonuçlar sabit 

kalır. İkinci yıl ile beraber, ekipmanlar eskimeye başlamasının yanında bina 
ekibinin Bina Otomasyon Sisteminin ayarlarında yaptıkları muhtemel deği-
şiklikler ile tasarruf miktarları düşmeye başlar. Bulut bağlantısının olmadığı 
üçüncü yılda doğal performans düşüşü ve operasyonel yorulmalar sebebiyle 
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Tesisler, operatörlerinin bina sistemlerinden ve ekipmanlarından akan 
yüksek miktardaki bilgiyi topladıkları, analiz ettikleri ve öğrendikleri 

seviyede akıllı olmaktadır. HVAC sistemi bir ticari binanın enerji 
tüketiminin %44’ünü oluşturuyor, bina içerisinde iskân halinde 

olanların konforuna ve (birçok üreticide olduğu gibi) ürün kalitesini 
odak alıyor ise HVAC verisini temel olarak almalıdır. Bu sebepten 

HVAC sistemini bulut bazlı bir veri merkezine bağlamak akıllı bir tesis 
yaratmak konusunda kritik bir bakış açısı haline gelmektedir.

Yazar: Ian Dempster, ES Magazine
Çeviri: Meriç Noyan Karataş
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başlangıçtaki maliyet ve karbon 
salınımı tasarrufu yarısına kadar 
düşebilir. Harici bir “beyin” ola-
rak nitelendirebileceğimiz bu-
lut bağlantısının yokluğunda bu 
düşüş uzun süre fark edilmeye-
rek tesisi binlerce dolar zarara 
sokabilir.

HVAC santrali ile optimizas-
yon sağlayıcı arasında iki yön-
lü bir bağlantı kurmak bir proje 
konusu olabilir ama gittikçe de 
kolaylaşmaktadır. Yeni chiller’lar, 
pompalar, VFD’ler ve hatta akıllı 
aktüatörler günümüzde kont-
rol yazılımına bağlanabilecek 
ve buluta veri yükleyebilecek 
şekilde tasarlan-
makta ve bu sayede 
sürekli gözetimi ve 
sistem optimizas-
yonunu mümkün 
kılmaktadırlar. Bir 
tesis müdürü bina 
otomasyon siste-
mi (BAS) ve çevre-
sel yönetim siste-
mi (EMS) verilerini 
toplayıp paylaşabilir 
ve bu veriler saye-
sinde tesisin hangi 
bölümünün en çok 
enerji tükettiğini, 
ekipmanların doğru ve verimli 
bir şekilde çalışıp çalışmadığı-
nı, otomasyon silsilesinin HVAC 
sistemini verimli bir şekilde 
kontrol edip etmediğini ortaya 
çıkarabilir.

Aynı zamanda, optimizasyon 
sağlayıcısı arızalı bileşenleri, 
mekanik kaymaları, ortam şart-
larındaki değişimleri ve HVAC 
sistemindeki diğer dalgalan-
maları tespit edebilir. Bunun 
üzerine, kurulu optimizasyon 
çözümüne erişebilir, ekipma-
nın arızasını gidermek için veriyi 
kullanabilir, kontrol silsilesini iyi-
leştirebilir ve çevresel paramet-
reler değiştikçe ayar noktasını 
değiştirerek adaptasyon sağla-
yabilirler. Ayrıca uzaktan yazılım 
güncellemeleri kurarak verimli-
lik veya güvenilirliği artırabilirler.

Güvenlik ve Ürün Kalitesi 
Öncelik Haline Geliyor

Bina otomasyon sistemi ile 
çevresel yönetim sistemini bir 
optimizasyon sağlayıcının veri 
merkezine bağlamak, herhan-
gi bir bina veya tesisin IT takımı 
için ağ güvenlik kaygıları doğu-
rur. Ayrıca katı çevresel gerek-
lilikleri olan tesisler için (hasta-
neler, laboratuvarlar, ilaç üretim 
tesisleri) doğru sıcaklık ve nem 
kontrolü hayati öneme sahiptir. 
Bu zorlukların tümünün aşıla-
bilmesi dikkatli ve katılımcı bilgi 
sistem mühendisliği gerektirir. 
İlk adım, BAS sensörleri ve gö-

zetim için kurulan ağ ile ticari 
işlemler için kurulan ağın birbi-
rinden tamamıyla ayrılmasıdır. 
Bu sayede fikri mülkiyet, finan-
sal bilgiler ve diğer ticari veriler 
operasyonel verilerden izole 
edilmiş olur. 

Daha sonra; güvenliği birinci 
öncelik olarak gören bir optimi-
zasyon sağlayıcısı, siteden siteye 
iki tekil nokta arasında bir sanal 
özel ağ (VPN) tüneli (belirlenmiş 
cihazları birbirine bağlayan özel 
ve güvenli bir bağlantı) kurmak 
için tesisin IT takımı ile bera-
ber çalışma yapmalıdır. Bu tekil 
noktalar eşi olmayan anahtarlar 
ve erişim kontrolü ile şifrelenmiş 
ve optimizasyon sağlayıcısının 
mühendislerinin sadece enerji 
yönetimi ve optimizasyon ser-
vislerine erişim verilmiş olmalı-

dır. Ayrıca, optimizasyon yazılı-
mı izinsiz giriş tespiti yapabilen, 
güvenli ağ bağlantılı ve yazılıma 
erişim izni olan kullanıcı sayısı li-
mitli olmalıdır. Bir sonraki seviye 
güvenlik için, bazı tedarikçiler 
optimizasyon yazılımı ile teda-
rikçinin bulut serverları arasında 
VPN tünel bağlantısı yaratabilen 
ve sadece dışarıya çıkış yapan 
standart portları kullanan bir ci-
haz sunmaktadır. Bu sayede şir-
ketin ağından bir link oluşturma 
gerekliliği ortadan kalkmış olur.

Bina çevre şartlarının ürün 
kalitesini veya ana faaliyet ope-
rasyonlarını etkilediği tesisler-

de, tesis yöneticileri 
otomatik sistemler-
den endişe ederek, 
manuel yaklaşımın 
doğru operasyo-
nel parametrelerin 
sürdürülmes in in 
tek yolu olduğuna 
inanırlar. Fakat bu 
inanışın optimizas-
yon ve akıllı bina 
avantajlarını kay-
betmenin kesin bir 
yoludur. Tedarikçi, 
optimizasyon pa-
rametrelerine ince 

ayar yapmak için tesis operatör-
leri ile beraber çalışıp verimlilik 
ve çevresel gereklilikleri birlikte 
göz önünde bulundurarak op-
timizasyon sisteminin çalışma 
şekli ile ilgili eğitim vermelidir.

Doğru Şekilde Bağlanma 
Faydalarıyla Gelir

Bulut bağlantısının faydaları 
uygun güvenlik kurulumları için 
harcanan çabaya fazlasıyla değ-
mektedir. En önemlisi süregelen 
enerji kullanımı ve maliyet tasar-
ruflarının teminat altına alınma-
sı. Örneğin, 18 milyon ft2’lik bir 
üniversite kampüsünün chiller 
santrallerini iyileştirerek verim-
liliğini %23 oranında arttırdığını 
gördük. Tesis, bulut bağlantılı 
optimizasyon yazılımı sayesinde 
her yıl 1 milyon dolardan fazla 
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tasarruf etmektedir. Ayrıca 110.000 
ft2’lik araştırma laboratuvarının chil-
ler santralini optimize edip buluta 
bağlayarak verimliliğini %27’den daha 
fazla arttırdığını gördük. Pensilvan-
ya’daki Hershey Tıp Merkezi, tesis yıl-
lık enerji tüketimini 4 GWh azaltan ve 
sistem verimliğini %21 iyileştiren op-
timizasyon yazılımı ile yılda 300.000 
dolardan fazla tasarruf elde etmiştir.

Operasyonel verinin bulut yoluy-
la paylaşılması HVAC, BAS ve EMS 
sistemleri üzerinde büyük bir gö-
rünebilirdik sağlamakta, dolayısıyla 
ekipmanlar üzerinde çok daha iyi 
bir kontrole imkân vermektedir. İki 
yönlü veri akışı analiz yazılımına ve 
HVAC sistemine herhangi bir yerden 
tam erişimi mümkün kılmaktadır. 
Örneğin, tesis müdürü sabah ilk iş 
olarak chillerin kontrolünü evinden 
yapabilir veya optimizasyon tedarik-
çisi sistemin bir problemini çözmek 
için uzaktan bağlanarak sistemin en 
küçük bileşenine kadar erişim sağ-
layabilir. Mekanik problemler dahi 
daha kısa sürede çözülebilir çünkü 
mekanikler önceden neyin çalışma-
dığını bilirler. Ek olarak, bulut bağ-
lantısı büyük miktarda verinin ucuz 
ve güvenli bir şekilde transferini ve 
depolanmasını mümkün kılar.

Daha Akıllı Sistemler 
Ufukta Beliriyor

Makina öğrenimi ve yapay zekâ, 
HVAC sistemlerinin daha da iyi bir 
şekilde kontrol edilebilmesi için uy-

gun hale gelmektedir. Veri ardıştır-
ma, arşivlenmiş veri ve verimlilik ve 
enerji modelleri ile optimizasyon ve 
analiz yazılımı farklı ekipmanların 
farklı koşullara tepkisini öğrenerek, 
bina otomasyon sistemine HVAC 
sistemini en verimli şekilde nasıl ça-
lıştıracağını söyleyebilir. Hatta gele-
cekteki şartlara göre kullanılması en 
uygun ekipmanları bile öngörebilir.

Makina öğrenimi yoluyla otoma-
tik optimizasyon tasarruf seviyele-
rini yukarı çekebilir. Optimizasyon 
programlarına makina öğrenimini 
ekleyen şirketlerin %5-%7 arası ek 
verimlilik kazandıklarını şimdiden 
görmeye başladık. Bunların bir ör-
neği, sistem yükünü, hava koşullarını 
ve iskân miktarını göz önüne alarak 
en verimli ekipman kombinasyonu-
nu belirleyen dinamik ardıştırmadır. 
Program zaman içerisinde öğren-
mekte ve ekipman verimliliği de-
ğiştiğinde yeni silsileler belirleyerek 
sistemin enerji tasarruf miktarını sür-
dürme hatta iyileştirmeyi mümkün 
kılmaktadır. 

Bulut üzerinden iki yönlü bağlantı 
makina öğrenimini mümkün kılmak-
ta ve sonunda tesisi akıllı hale getir-
mektedir.

*Bu yazının tam çevirisi, Termodi-
namik Dergisi’nin Aralık 2019 sa-
yısında yer almıştır. Dergiyi www.
termodinamik.info web adresinden 
interaktif olarak okuyabilirsiniz.



3Sakızdaki Diş İzleriyle, Taş Devri’ndeki Kadının Genetik Şifresi Çözüldü 
Danimarka'nın Syltholm Adası'ndaki arkeolojik incelemelerde bulunan bir 

sakızdaki diş izlerinden 5 bin 700 yıl önce; Taş Devri'nde yaşayan bir kadının 
tüm genetik şifresi çözüldü. Araştırmacılar, ilk kez kemik dışındaki bir malzeme-
den eski insanlara ait tam gen diziliminin elde edildiğini söylüyor.
Çamurla kaplandığı için bugüne kadar 
korunabilen sakız, aslında huş ağacının 
kabuğunun ısıtılmasıyla elde edilen ve 
o dönemde taş aletleri yapıştırmak için 
kullanılan bir zift. Diş izleri ziftin yumu-
şatılmak için ya da diş ağrısı veya başka 
bir rahatsızlığa iyi geldiğine inanılarak 
çiğnendiğine işaret ediyor. Araştırma-
cılar DNA verilerinin Taş Devri'nden 
günümüze hastalık mikroplarının nasıl 
evrildiğine ilişkin önemli ipuçlarını da 
barındırdığını söylüyor.

2Yapay Zekâ, Kepler Verisiyle 
Güneş Sistemi’nin İkizini Buldu

NASA’nın Kepler Teleskopu, Güneş 
benzeri bir yıldızın etrafında dönen 8 
gezegenli güneş sistemine benzer bir 
sistem keşfetti. Bu gezegen makine 
öğrenmesi sayesinde bulundu. Yapay 
zekâ, Kepler’den gelen bilgileri öğre-
nerek dış gezegenleri bulabiliyor.

Keşif Christopher Shallue ve Andrew 
Vanderburg’un Kepler’in ışık oku-
malarını anlaması ve dış gezegen-
leri bulması için bilgisayarı eğitmesi 
sayesinde gerçekleşti. Bu sayede bir 
yıldızın önünden bir gezegen ge-
çerken ışıktaki en hafif bir değişim 
yakalanabildi. İnsan beynindeki sinir 
ağı gibi tasarlanan sistem Kepler veri-
sini inceledi ve bu sayede daha önce 
bilim insanlarının gözden kaçırdığı 
Kepler-90 yıldızı etrafında 8 gezegen 
bulundu.

1Gerçeğini Taklit Edebilen 
Robot Arılar

Cornell Üniversitesi mühendisle-
rinden oluşan grup, böcek beynini 
taklit eden yeni nesil programlar 
üzerinde çalışıyor. Normalde bir 
robot arının kanatları çırpmak, 
rüzgârı hesaplamak, uçuşu ayarla-
mak ve bir çiçeğe iniş yapabilecek 
rotayı hesaplamak için, masaüstü 
bilgisayar kadar bir bilgisayar taşı-
ması gerekiyor. Makina ve havacılık 
mühendisi Prof. Silvia Ferrari, bunu 
nöromorfik bilgisayar çipleriyle 
çözebileceğini düşünüyor.

Normal bilgisayar çipleri 1-0 ikili 
sisteminde çalışırken, nöromorfik 
çipler elektrik akımının ateşlenme-
siyle çalışan kompleks kombinas-
yonlarla, tıpkı beyindeki nöronların 
ateşlenmesi gibi çalışıyor. Üstelik bu 
çipler çok daha az enerji tüketiyor.

B
il

im
se

l-
T

ek
n

o
lo

ji
k

 G
el

iş
m

el
er

Aralık Ayında Öne Çıkan
Bilimsel Gelişmeler

OCAK 2020
SAYFA 29



K
ü

lt
ü

r 
Sa

n
at

OCAK 2020
SAYFA 30

19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi, TMMOB’nin başını 
çektiği teknik eleman mücadelesinin en parıltılı ânıdır. 
Türkiye çapında yüz bine yakın teknik elemanın katılı-
mıyla gerçekleşen bu eylem, TMMOB’nin ülkemizdeki 
emek mücadelesinin ayrılmaz parçası ve toplumsal 
muhalefetin temel dinamiklerinden birisi olduğunu 
apaçık ortaya sermiştir. TMMOB tarafından hazırlanan 
“Teoman Öztürk Anısına 19 Eylül'ün 40. Yılı” belgesi ise, 19 Eylül İş Bırakma Eylemi 
ile ilgili bazı metinleri 40 yıl sonra sizlere ulaştırmak için hazırlanmıştır. Türkiye’de 
ekonomik ve siyasal krizin giderek derinleştiği 1970’li yıllar boyunca TMMOB’nin 
ekonomik-demokratik taleplerin merkezinde “sendikalaşma” talebi yer alıyordu. 
O dönemde öne çıkan “ücret adaletsizliği”, “yan ödeme belirsizliği” gibi sorunların 
kalıcı olarak çözüme başlanabilmesinin yegâne yolunun kamuda çalışan teknik 
elemanları çatısı altına toplayabilecek grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkının 
kullanılması olduğu bilinci teknik elemanlara egemen olmuştu.
Bu doğrultudaki çabalar 1979 yılından itibaren somut adımlara dönüştü. 1979 yılı 
mayıs ayında gerçekleştirilen TMMOB 24. Genel Kurulu’nda alınan kararlar uya-
rınca haziran ayından itibaren TMMOB’nin örgütlü olduğu iş yerlerinde “forumlar” 
örgütlendi. Bu forumların iş yerlerinde gördüğü ilgi ve yarattığı heyecan, TMMO-
B’nin daha geniş çaplı eylemler örgütleme konusundaki özgüvenini artırdı.
TMMOB’nin çağrısıyla örgütlenen 19 Eylül İş Bırakma Eylemi, 55 il merkezinde 
740 farklı kamu işletmesinde teknik elemanların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 
Mesai başlangıcında yapılan bilgilendirme toplantıları sonrasında işyerleri önün-
de halaylarla, sloganlarla, pankartlarla gerçekleştirilen iş bırakma eylemi, teknik 
elemanların yanı sıra diğer çalışanlar tarafından da desteklendi. İş yerleri önündeki 
coşku, Başbakanlığa toplu dilekçe gönderimi için il merkezlerindeki PTT binaları 
önünde uzun kuyruklara dönüştü. Ankara’da ise farklı işletmelerden toplanan 
dilekçeleri teslim edebilmek için 3 binin üzerinde TMMOB üyesi Başbakanlık Mü-
şaviri ile yapılan görüşmede taleplerini doğrudan ilettiler. Hayat pahalılığını, faşist 
saldırıları, işsizliği protesto etmek ve Grevli-Toplu Sözleşmeli Sendika talebini dile 
getirmek için düzenlenen 19 Eylül İş Bırakma Eylemine yüz bine yakın teknik ele-
manın katıldığı tahmin ediliyor.

40 Yılın Ardından
Üzerinden geçen 40 yılın ardından, 19 Eylül İş Bırakma Eylemi, TMMOB mücade-
lesinde ilk günkü ışıltısıyla parlamaya devam etmekte ve yolumuzu aydınlatmak-
tadır. Bizim için 19 Eylül, farklı işyerlerinde çok zor koşullar altında görev yapan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek onurlarına, özlük haklarına ve alın 
terlerine sahip çıktıklarını ilan ettikleri tarihtir. Bizim için 19 Eylül, mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının yaşadıkları ülkenin geleceği hakkında söz sahibi olduklarını 
gösterdikleri tarihtir.
TMMOB tarafından hazırlanan “Teoman Öztürk Anısına 19 Eylül'ün 40. Yılı” belgesi 
ise, 19 Eylül İş Bırakma Eylemi ile ilgili bazı metinleri 40 yıl sonra sizlere ulaştırmak 
için hazırlanmıştır. Hazırlanan belge, www.tmmob.org.tr web adresinden ücretsiz 
indirilebilir. 

Teoman Öztürk Anısına 
19 Eylül'ün 40. Yılı



Eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgiye
egitim.mmoistanbul.org.tr web sitesi 

üzerinden ya da Makina Mobil
uygulamamızdaki Eğitim Modülü 
üzerinden ulaşabilirsiniz. Makina 

Mobil uygulamanız yoksa, yukarıdaki
karekodu cep telefonunuza okutarak 
mobil uygulamamızı indirebilirsiniz.
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Kadıköy – Ümraniye Temsilcilik
Genel Üye Top. ve Yılbaşı Kokteyli

10 OCAK Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Yalın Üretim ve Yönetim
Sertifika Programı

17 OCAK Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Mekanik Tesisat Mühendis
Yetkilendirme
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