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Güvenli Kent, Güvenli Yaşam İçin
Özelleştirme Yerine Kamusal Denetim!

Değerli Meslektaşlarım,
Odamızı, mesleğimizi, kentimi-
zi ve ülkemizi çağın gereklilik-
lerine uygun hale getirebilmek 
için uzman makina mühendis-
lerine dayalı örgütlü yapımızla, 
kamu kurumları ve derneklerle 
işbirliği yaparak kamu adına ve 
kamu güvenliği için durmadan 
çalışmaya, üretmeye devam 
ediyoruz.
Teorik ve uygulamalı eğitim 
merkezlerimizde yürüttüğü-
müz eğitim faaliyetlerinde, 
temsilciliklerimizi üyelerimiz 
için yaşam alanı haline ge-
tirme ilkesiyle geliştirdiğimiz 
atölyelerde meslektaşlarımızla 
sürekli yan yana gelmeye ça-
lıştık. Diğer yandan Çarşamba 
Buluşmaları etkinliklerinde yeni 
üyelerimizle buluşurken, Cuma 
Buluşmalarında farklı sektör ve 
yaş grubundan üyelerimizin 
yan yana gelerek bilgi paylaşı-
mında bulunmasına vesile ol-
duk.
Emeğin, mesleğin, geçmişin, 
deneyimin takdir edilip hep bir-
likte onurlandırıldığı ‘”Meslekte 
Onur Yılı Etkinlikleri” kapsa-
mında temsilcilik bölgelerinde-
ki üyelerimizle bir araya geldik. 
Önümüzdeki süreçte de Onur 
Yılı etkinlikleri düzenlemeye 
devam edeceğiz. Sosyal etkin-
liklerimizin yoğun olacağı güz 
döneminde fuarlarda da üyele-
rimizle buluşacağız.

Sevgili Meslektaşlarım,
Güvenli kent ve güvenli yaşam 
için yaptığımız kamu bilgilen-
dirmeleri basında ve TV kanal-
larında yerini buldu. Okulla-
rın açılmasıyla birlikte öğrenci 
velilerinin gündemindeki en 
önemli konulardan birisi olan 
okul servis araçlarının dene-
timi ile ilgili uyarılarda bulun-
duk. Ayrıca, Eylül ayının son 

günlerinde gerçekleşen dep-
remlerde yaşanan kaos maale-
sef 1999 Marmara depreminin 
üzerinden 20 yıl geçmiş olma-
sına rağmen gereken adımla-
rın hiçbirisinin atılamadığını bir 
kez daha gösterdi. Bu nedenle 
Birliğimize bağlı Oda’larla bir-
likte bir basın açıklaması yaptık. 
Toplumsal yaşam, deprem ve 
diğer afetlerde taşıdığı önem 
itibarıyla Oda’mız meslek ve 
uzmanlık alanlarına giren uy-
gulamaların deprem öncesi, 
deprem sırası ve deprem son-
rası önlemlerde önemli bir yeri 
bulunmaktadır. Odamız ül-
kemizdeki deprem gerçeğine 
bütünlüklü olarak gerekli olan 
toplumsal, kamusal bilinçlen-
meye kamu kurumları ve der-
neklerle işbirliği yaparak bir 
katkı koymayı amaçlamaktadır.
Diğer yandan, günümüzde 
kullanılması vazgeçilmez hale 
gelen, halkımızın konutlar, iş-
yerleri, hastaneler, AVM’ler gibi 
birçok yerde kullandığı asan-
sörlerin, deprem ve diğer afet-
lerde taşıdığı önem itibarıyla 
periyodik kontrollerinin kamu-
sal denetim ilkesiyle yapılması 
elzemdir. Son günlerde bazı 
belediyelerin Odamız ile olan 
sözleşmelerini iptal ederek 
asansör periyodik kontrolleri-
nin özel kuruluşlara devredil-
diği rantçı uygulamalar durdu-
rulmalıdır. Unutulmamalıdır ki 
Odamızın asansörlerin peri-
yodik kontrollerini yapmaktan 
dışlanması, kamusal bir pers-
pektifle toplumun can ve mal 
güvenliğine önem veren an-
layışın dışlanması ve sürecin 
piyasaya teslimi anlamına gel-
mekte olup, bunun yaratacağı 
sonuçların sorumlusu da söz 
konusu belediyeler olacaktır.
Kentlerimizin ve halkımızın 
“toplumcu, demokratik ve 

Battal Kılıç
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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halkçı bir yerel yönetim” an-
layışına ihtiyacı vardır. Bunun 
yolu var olan protokolleri yeni-
lemeyerek özel şirketlere ver-
mek değil, aksine yeni mesleki 
ve teknik işbirliklerini gelişti-
rerek emekten, adaletten, de-
mokratik laik cumhuriyet de-
ğerlerinden yana dayanışmayı 
büyütmekten geçmektedir. 

Değerli Meslektaşlarım,
Sözlerimi bitirirken bültenimi-
zin bu sayını keyifle okumanızı 
diliyor, tüm üyelerimizi, etkinlik 
ve çalışmalarımıza katılmaya ve 
katkı koymaya davet ediyorum.
Bilim ve tekniğin yol gösterici 
olduğu güvenli bir kent ve gü-
venli bir gelecek arzusuyla he-
pinizi sevgi, saygı ve dostlukla 
selamlıyorum…
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Gelişim ve Tanışma Atölyeleri Yapıldı

Kartal ve Tuzla 
İlçe Temsilcilikleri 
Kahvaltıda Buluştu

Yalın Söyleşiler 
Etkinliği 
Gerçekleştirildi

Makina 120dk atölyeleri kapsamında 
Şişli İlçe Temsilciliği/Makina Fabri-
ka’da E-Ticaret Dünyasına Giriş ve 
Karbondioksit Gazlı Söndürme Sis-
temleri başlıklı etkinlik Mehmet Erdel 
yürütücülüğünde 9 Eylül tarihinde; 
Dursun Kuzey Şahin’in katılımıyla CO2 
Gazlı Söndürme Sistemleri ve Sön-
dürme Sistemlerinin Kullanım Alanları 
başlıklı atölye 2 Eylül tarihinde ger-
çekleştirildi.

Güz dönemi boyunca yoğun bir 
takvimle devam edecek olan Gelişim 
ve Tanışma Atölyeleri hakkında detaylı 
bilgi için “www.makina120dk.com” 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Makina Mühendisleri Odası 
Kartal ve Tuzla İlçe Temsil-
cilikleri 22 Eylül Pazar günü 
Kartal Dragos Cafe Floresta’da 
yapılan kahvaltıda buluştu.

Hizmet/Üretim Üzerine Yalın 
Söyleşiler adlı etkinlik 19 Eylül ta-
rihinde Kenan Berkdemir’in sunu-
mu ile Makina Mühendisleri Odası 
Kartal İlçe Temsilciliği’nde yapıldı.

EKİM 2019

SAYFA 4



SAYFA 5

Şube Başkanımız Battal Kılıç basın toplantısında 
yaptığı konuşmasında, “Toplumsal yaşam, deprem ve 
diğer afetlerde taşıdığı önem itibarıyla Odamız meslek 
ve uzmanlık alanlarına giren uygulamaların deprem 
öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası önlemlerde 
önemli bir yeri bulunmaktadır. Odamız ülkemizdeki 
deprem gerçeğine bütünlüklü olarak gerekli olan 

toplumsal, kamusal bilinçlenmeye kamu kurum-
ları ve derneklerle işbirliği yaparak bir katkı 
koymayı amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklama metni, TMMOB İstanbul 
İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik 

tarafından okunan toplantıda, 
MMO İstanbul Şube Başka-

nı Battal Kılıç, İMO İstanbul 
Şube Başkanı Nusret Suna, 
JMO İstanbul Şube Başkanı 
Yüksel Özgün Tutay, JFMO 

İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan, 
ŞPO İstanbul Şube Başkanı Akif 

Burak Atlar ve EMO İstanbul 
Şube Başkanvekili Hakkı 
Kaya Ocak açan yer aldı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından İstanbul'da yaşanan depreme 
ilişkin "İstanbul Depremi ve Beklenen Tehlikeler" başlığı altında bir 

basın toplantısı 27 Eylül 2019 tarihinde Şubemizde düzenlendi.

İstanbul Depremi ve Beklenen Tehlikeler
Başlıklı Basın Açıklamasına Katıldık
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Enerji Verimliliği Açısından 
Endüstriyel Reaktör Dizaynında 
Endüstri 4.0 Uygulamaları

1. Giriş
Endüstri 4.0 devrimini yaşayan küresel dünya bizimde teknolojik anlamda 
uyumlu ve pratik konuların açığa kavuşmasını zorunlu kılmaktadır. Şekil 1
ve 2 şematik olarak endüstri 4.0 hakkında bilgiler vermektedir.

Şekil 1. Endüstri 4.0 devriminin teknolojik adımları[1]
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Bir reaktör seçimi ve boyutlandırması endüstriyel uygulamalarda 
enerjinin üretimde minimum kullanılması için önemli bir faktördür. 
Özellikle endüstri 4.0 uygulamaları ile genel üretim yöntemleri 
bilgisayarlı simülasyon yöntemi kullanılarak sanal ortamda modellenip 
optimum çalışma şartları belirlenmektedir. Bu yazı serimizin 
ilk bölümünde ideal reaktör tasarımının temelleri endüstri 4.0 
çerçevesinde değerlendirilecektir. 

EKİM 2019
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Şekil 2. Endüstri 4.0 devriminin sanayideki adımları[2] Cemil Koyunoğlu
Öğretim Üyesi
Yalova Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri 
Mühendisliği

Reaktör seçiminde endüstri 4.0 uygulamalarına geçmeden önce 
optimize edilmesi gereken temel başlıkları verelim bunlar;

- Sıcaklık
- Basınç
- Çözücüler
- Konsantrasyonlar
- Katalizörler[3]
Bu başlıklarla birlikte statik karıştırıcılar ve karışım kaplarının tasa-

rımları önem arz etmektedir. Isıtma ve soğutma işlemleri, çok fazlı 
reaksiyonlar için reaktörlerin tasarımı, biyolojik süreçler için reaktör 
tasarımı, akışkan yataklı reaktörler ve fermenterler için reaktör tasarı-
mı karıştırmalı tank reaktörler ve dolgulu yatak reaktörleri enerji üre-
timinde kullanılan süreçlerdir[3].

Reaktör tasarımı ile birlikte karıştırıcı tasarımı, sürekli karıştırmalı 
tank reaktörü, reaksiyon ısısı, entalpsi, denge sabiti, minimum gibbs 
serbest enerjisi optimizasyonu, ısı transferi, kütle transferi, difüzyon, 
çözücü konsantrasyonu optimizasyonu, seyreltici konsantrasyon 
optimizasyonu, statik karıştırıcı optimizasyonu, rushton türbini, kürek 
tipi karıştırıcı, pervane tipi karıştırıcı, çok fazlı reaktörler, buhar-sıvı re-
aktörü, buhar-katı reaktörü, sabit yataklı reaktör, akışkan yatak, ergun 
denklemi, hareketli yatak reaktörü, bulamaç reaktörü, damlama yatak 
reaktörü, kataliz, homojen katalizör, heterojen katalizör, katı katalizör, 
gözeneklilik, langmuir-inshelwood-hougen-watson kinetiği, kata-
lizör deaktivasyonu, katalizör rejenerasyonu, koklaşma, biyoreaktör, 
fermentör, enzim teknolojisi, mikroorganizma, substract, kofaktör, 
michaelis-menten denklemi, immobilizasyon, hücre büyüme dön-
güsü, doku kültürü, sterilizasyon, temizleme döngüsü, metabolizma, 
besin maddeleri, fermentör tasarımı, sürekli fermentasyon, fermen-
tör enstrümantasyonu, kalite kontrol, temiz üretim uygulamaları, çok 
fonksiyonlu reaktörler, reaktör performansı, ölçek büyütme, izleyici 
çalışmaları, tomografi, kesikli reaktörler gibi konular hesaplamalı akış-
kanlar dinamiği çözümü ile endüstri 4.0 kapsamında akademik çalış-
malara sahiptir. Burada altı çizilen ölçek büyütmeden kasıt laboratu-
var ölçeğinde tasarlanan yakıt üretimi reaktörlerinin pilot ve sanayi 
ölçeğe geçişlerinde hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanımının söz 
konusu olduğudur. Bu durum sanayinin ar&ge ihtiyacının karşılanma-
sı bakımından hem zaman hem de maddi avantaj sağlar[3].
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Yazı serimizin ilk bölümünde ham maddeden ürüne dönüştüren kimyasal 
reaksiyonların gerçekleştiği bir işlemin yeri olan reaktörün geleneksel tasa-
rımlarından iç karıştırma düzeni, besleme ilave noktalarının tasarımı, ısı trans-
fer yüzeyinin ve kontrol cihazlarının optimizasyonunda hesaplamalı akışkan-
lar dinamiğinin (HAD) temelleri aşağıda anlatılmıştır[3].

2. Endüstri 4.0 Kapsamında Genel Tasarım İlkeleri
Reaktör tasarımı, kurgulanan ekipman ile tam ölçekte çalışıldığı zaman is-

tenen verim ve ürün seçiciliğini elde etmeyi amaçlar. Endüstriyel reaktörler 
kinetik ve hidrodinamiğin detaylı modellenmesine dayanarak tasarlanır. İlk 
tasarım laboratuvar ölçekli olmalıdır. Laboratuvar ölçekli bir reaktör tasar-
lanırken ısı transferi, kütle transferi, kalma süresi gibi parametreler reaktör 
boyutuna göre optimize edilmelidir. Daha sonra pilot ölçekli ve nihai endüst-
riyel ölçekli boyutlara geçerken kalış süresinden daha önemli olan karıştırma, 
ayrıştırma ve ısı transferi gereksinimleri göz önüne alınmalıdır. Böylelikle, ser-
maye maliyetinin küçük bir kısmını oluşturan reaktör tasarımı, HAD tekniği ile 
optimize edilerek işletme maliyeti üzerinde çok önemli faydalar getirecek-
tir. Genel tasarım şeması şekil 1.’de görülmektedir. Birinci bölümümüz şekil 
1’deki ilk adım olan deneysel verilerin toplamı ile son bulacaktır[3].
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Şekil 1. Bir reaktörün endüstri 4.0 tasarımından önceki genel prosedürü [3].
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2. Sonuçlar 
Yazı serimizin bu ilk bölümünde 

endüstri 4.0 uygulamalarının ener-
jiyi minimum kullanan bir reak-

tör tasarımında yer almasının 
temel koşulları özetlenmiş, 

genel girişten sonra yapıla-
cak reaktör tasarımının ana 
başlıkları verilerek deneysel  

verilerin toplanması yöntemi 
verilmiştir. Bir sonraki çalışma-

mız reaksiyon koşulları, reaktörün 
kurulum malzemelerinin tespiti, 
hızı kontrol eden mekanizma ve 

kurulumun kritik koşullarının belir-
lenmesi verilecektir. Esenlikler dilerim.

2.1. Deneysel verilerin toplanması
Endüstri 4.0 için gerekli geometrik dizayn ve de-

neysel verilerin elde edilmesi önemlidir. Ancak re-
aktör tasarımı diğer üretim yöntemlerinden farklı 
bir şekilde daha fazla deneysel veri girdisi ister. 
Örneğin reaksiyon ısıları, faz denge sabitleri, di-
füzyon katsayıları, ısı ve kütle transferi katsayıları 
gibi veriler simülasyon için gereklidir. Bazı veriler 
literatürdeki bazı korelasyonlarla tahmin edilebilir. 
Ancak bütün reaksiyon hız sabitleri deneysel ola-
rak ölçülmelidir. Verilerin toplanması hep tekrar  

ister. Tasarımcı ve araştırmacılar (sanayi ar&ge vb.) 
reaktörü pratikte çok kullandıkları için daha farklı 
çalışma koşullarını tercih edebilirler. Ancak reaksi-
yon hızlarını etkileyen yan ürünlerden ve safsızlık-
ların bilgisine sahip olan araştırmacı yapılacak ilk 
deneyde bu koşullardan bağımsız bir simülasyon 
çalışmasına ihtiyaç duyabilir. İlk deneme ve litera-
tür taraması belirlenen yeni çalışma koşullarında 
yetersiz kalacağından yeni laboratuvar verilerine 
ihtiyaç duyulacağından yeniden deneysel çalış-
maya zaman içinde dönülmelidir[3].
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1. Doğal Gaz Santralları 
Termodinamikte gaz türbinlerinin işletmesi İdeal Brayton çevrimiyle tarif edi-

lirler. Gaz isentropik olarak kompresörde sıkıştırılır ve yine türbinde isentropik 
olarak genleşir ve başlangıçtaki basınca döner. Tüm diğer çevrimlerde olduğu 
gibi yüksek yanma sıcaklığı daha yüksek verim anlamına gelir. Bu sıcaklığı sınır-
landıran ise kullanılan çelik alaşımı, seramik ve diğer malzemenin yüksek sıcaklık 
ve basınca olan dayanıklılığıdır. Gaz türbin çevrimleri açık çevrim (basit çevrim) 
ve kombine çevrim olarak ikiye ayrılır.

2019 Temmuz sonu itibariyle Türkiye kurulu gücü 90.448,7 MW olup 
bunun %28,9’u olan doğal gaz santralların kurulu gücü 26.163,1 MW’tır. 

Bu santrallar 2018 yılında 90,22 milyar kWh üretmişlerdir ve 300,15 
milyar kWh’lik Türkiye toplam üretimi içinde doğal gazın payı %30’dur.
Türkiye’de 2018 yılında elektrik üretiminin %37,2’si kömür, %30’u doğal 

gaz, %19,9’u hidrolik, %0,5’i petrol, %11,4 yenilenebilir(rüzgar, güneş, 
jeotermal)  ve %1’i diğer kaynaklardan karşılanmıştır.

Doğal Gaz Santralları ve Türkiye
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Şekil 1: Doğal gaz santrallarında açık çevrim ve kombine çevrim (Bursa DGKÇ)

2. Ekipmanlar
2.1.  Gaz Türbini

Gaz türbini kombine çevrim santralların en önemli komponentidir. Kombine 
çevrim prosesi, ancak gaz türbinlerinde gerçekleşen hızlı gelişim ile yüksek tür-
bin giriş sıcaklıkları elde edildiği zaman konvansiyonel çevrimlerle rekabet ede-
bilir hale gelmiştir. Günümüzde gaz türbinleri artık standardize olmuştur. Aynı 
araba marka ve modelleri gibi, düşük güçlerden 400 MW’lara varan belli güç-
lerde gaz türbini modelleri bulunmaktadır. Bu maliyeti düşürmüş ve tedarik sü-
relerini kısaltmıştır. Gaz türbinleri için en önemli gelişim, çok yüksek sıcaklıklara 
dayanabilen yeni malzemeler kullanılarak 1400 C sıcaklılara kadar türbin giriş 
sıcaklıklarına çıkılabilmesidir. 
2.2. Atık Isı Kazanı (Buhar Üreteci)

Kombine çevrim santrallarında atık ısı kazanı, gaz ve su buhar çevrimini birbiri-
ne bağlayan ekipmandır. Atık ısı kazanında, gaz türbininden çıkan egzost gazla-
rının enerjisiyle buhar elde edilir. Bazı atık ısı kazanlarına gaz türbini egzozundan 
sonra ek yakıcılar yerleştirilir.
2.3. Buhar Türbini

Modern kombine çevrim santrallarında buhar türbini yüksek verimli olmalı ve 
hızlı start edebilmelidir. Hızlı start edebilme özelliği özellikle son yıllarda ser-
bestleşen enerji piyasasının getirdiği şartlarda büyük önem kazanmıştır. Günü-
müzde kombine çevrim santralları her gün dur-kalk yapmaya başlamışlardır. Bu 
koşullarda buhar türbini ne kadar erken devreye girerse üretici firma için o kadar 
kazançlı olur.



Tablo 1: Özel sektör tarafından işletilen doğal gaz 
santralları

2.4. Jeneratör
Kombine çevrim santrallarında kullanılan jenera-

törlerin büyük bir kısmı gaz türbinine ve buhar türbi-
nine doğrudan akuple edilmiş 2 kutuplu jeneratör-
lerdir. Gücü 20 MW’tan az küçük unitelerde yüksek 
hızlı türbinler kullanılır.
2.5. Kontrol Tesisatı

Kontrol tesisatı bir santralın sinir sistemidir. Ekip-
manların kontrolcülerinden ve koruma devrelerin-
den meydana gelir. Bu sistem güvenilir ve emniyetli 
operasyonu sağlamalıdır. 

3. Türkiye’de Doğal Gaz Santralları
Türkiye’de 26.163,1 MW’lık doğal gaz santrallarının 

4.993,3 MW’ı EÜAŞ, 1.590,7 MW yap işlet, 19.476,2 
MW’ı serbest üretici şirketler ve 102,9 MW lisanssız 
üreticiler tarafından işletilmektedir. EÜAŞ’ın elinde 
bulunan Bursa (1.432 MW), Ambarlı A (1.351 MW) 
ve Ambarlı B (816 MW) doğal gaz santrallarına ila-
veten YİD (yap, işlet, devret) santralları da sözleşme 
bitiminde EÜAŞ’a geçmiştir. Bunlar Trakya Elektrik 
(483,3 MW), Unimar (478 MW), Dilovası (253 MW) 
ve Esenyurt (180 MW) santrallarıdır. Diğer tüm gaz 
santralları özel sektör tarafından işletilmektedir ve 
aşağıda Tablo 1’de listelenmiştir.

Muzaffer Başaran
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Enerji Komisyonu Üyesi
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4. Sonuç
Kombine çevrim santralları diğer konvansiyonel 

santrallarla kıyaslamak için termodinamik paramet-
reler tek kriter değildir. Maliyet, çevresel faktörler, 
yakıt vb. etkenlerde göz önüne alınmalıdır.

Kıyaslama yapmak için santralın gücü çok önem-
lidir. 20 – 30 MW güçlere kadar pistonlu gaz veya 
dizel motorlu santrallar gaz türbinli santrallara göre 
daha avantajlı olabilir. Fakat büyük kapasiteler için 
gaz türbini tek seçenektir. 

Ekonomik anlamda kıyas yapıldığında kombine 
çevrim santrallarının yatırım ve bakım maliyetleri 
diğer konvansiyonel santrallara göre bir hayli dü-
şüktür. Bununla beraber yakıt giderleri Türkiye’de 
diğerlerine göre çok yüksektir. Bu nedenle kombine 
çevrim santralları son yıllarda baz yük santralı olma 
özelliklerini yitirmiş, elektriğin pahalı olduğu puant 
saatlerde çalışabilir duruma gelmişlerdir. 

Kombine çevrim santrallarının verimleri konvan-
siyonel kömürlü santrallardan çok yüksektir. Kömür 
yakıtlı ultra kritik kazanlı bir santralın verimi maksi-
mum %47 iken doğal gaz kombine çevrim santralla-
rında verim %60’ı geçmiştir.



D
o

sy
a 

K
o

n
u

su  Mühendislik
Mesleğine Giriş

Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Okulda 
öğrendiğimiz birçok teknik bilgi kısa süre 
sonra eskiyor. Mühendislik eğitimi 
alırken bizlerin asıl öğrenmesi 
gerekenler matematik, fizik, 
akışkanlar mekaniği gibi 
temel mühendislik bilgileri 
ve bunların uygulamada 
nasıl kullanılacağıdır. Bu 
arada eğitim hayatımızın 
bize kazandırdığı en 
büyük şeyise neyi 
nasıl öğreneceğimiz, 
araştıracağımız 
konusundaki yöntemlerdir. 
Temel kavramları ve 
bilgiye nasıl ulaşacağımızı 
bildikten sonra araştırıp 
öğrenerek meslek 
hayatımızda önümüze çıkan 
problemleri çözmek bizim 
için çok daha kolay olacaktır. 

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası’nın birçok alanında görevlerde 
bulunmuş Uğur Ayken, dünyayı 
değiştirme sanatı olarak tanımladığı 
mühendisliğe yeni başlayanlar için 
önerilerini bültenimizin bu sayısında,  
bizlerle paylaştı.
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“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı 
ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının 
bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve 

sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine 
sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme 

yolunda inançlı ve kararlıyız.”
Teoman Öztürk



Teknolojinin hızla gelişimi ve bilginin çoğalmasıyla 
birlikte uzmanlık alanları da artmaktadır. Birçok 
mühendislik dalının içinde alt dallar oluşmaktadır. Bu 
nedenle uzmanlaşmak istenilen alanı belirleyip o konuda 
yetkinleşmek ve bilgilenmek de bütün mühendislik 
meslek hayatı boyunca yapmamız gereken bir şeydir.

SAYFA 15

Mühendislik Mesleğine
Yeni Başlayanlara…

Mühendislik dünyayı değiştirme sanatıdır. Ama nasıl başarılı bir sa-
natçı olmanın ön koşulu sanatını severek yapmak ise iyi bir mühen-
dis olmamın ön koşulu da mesleği sadece hayatını ikame ettirmek 
için değil, onu severek yapmaktır. Hatta giderek bunu bir yaşam bi-
çimi haline getirmek, hayatın her alanında mühendisçe davranmak, 
analitik düşünmek mesleki gelişim için önemlidir.
Bir mühendis olarak dünyayı değiştireceğiz de ama ne için, kimin 
için soruları da önemlidir. Yani insanlığın geleceği, geniş halk ke-
simlerinin refahı için mi,  yoksa bundan kazanç sağlayacak ayrıcalıklı bir azınlık için mi? 
Bunun nasıl olması gerektiğini TMMOB’nin efsanevi başkanı Teoman Öztürk şu şekilde 
özetlemiştir.
“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp 
atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, 
emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda 
inançlı ve kararlıyız.”
Çalıştığımız işte, projede bu faktörleri daima göz önünde bulundurmalıyız. Aynı çeşitli 
hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçların yan etkisi gibi mühendislik bilgilerimizi kul-
landığımız projelerin de yan etkileri olacaktır. Aynı tedavi edilmek istenen hastalık gibi bir 
projenin de hedefi, getireceği avantajlar olacaktır. Ama bunun yanında yan etkileri de…
Örneğin bu günlerde rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulama 
ve geliştirmede mühendislik bilgilerinin kullanımı çok tartışıl-
maktadır. Sadece fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kay-
naklarını kullanarak karbon salınımını azaltmak tek hedefimiz 
olmamalı. Bu projeleri uygularken yapılanların doğaya, o 
çevrede yaşayan insan, hayvan ve bitkilere etkilerini de 
düşünmemiz gerekir. Bunun için yer seçimi ve uygula-
manın biçimleri önem taşır. Bütün bunları yaparken de 
başka uzmanlık alanlarından yardım almamız yani bir 
takım çalışması yapmamız gereği ortaya çıkmaktadır. 
Mühendislik aynı zamanda bir takım çalışmasıdır. Örneğin bir yapı 
projesi şehir planlamacıların, jeoloji mühendislerinin, mimarların, 
inşaat, makine ve elektrik mühendislerinin ortak çalışmasıyla ortaya 
çıkar.
Teknolojinin hızla gelişimi ve bilginin çoğalmasıyla birlikte uz-
manlık alanları da artmaktadır. Birçok mühendislik dalının içinde 
alt dallar oluşmaktadır. Bu nedenle uzmanlaşmak istenilen alanı 
belirleyip o konuda yetkinleşmek ve bilgilenmek de bütün mü-

Uğur Ayken
Makina Mühendisi



hendislik meslek hayatı boyunca yapmamız gereken bir şeydir. 
Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Okulda öğrendiğimiz birçok teknik bilgi kısa süre 
sonra eskiyor. Mühendislik eğitimi alırken bizlerin asıl öğrenmesi gerekenler 
matematik, fizik, akışkanlar mekaniği gibi temel mühendislik bilgileri ve bunların 
uygulamada nasıl kullanılacağıdır. Bu arada eğitim hayatımızın bize kazandırdığı 
en büyük şey ise neyi nasıl öğreneceğimiz, araştıracağımız konusundaki yön-
temlerdir. Temel kavramları ve bilgiye nasıl ulaşacağımızı bildikten sonra araş-
tırıp öğrenerek meslek hayatımızda önümüze çıkan problemleri çözmek bizim 
için çok daha kolay olacaktır.
Bilgiye sadece kitaplardan, internetten ulaşılmıyor. Hayat da, yaşanılan deneyler 
de insana çok şey öğretiyor. Çalışırken altımızdaki formenlerden, usta işçiler-
den, teknisyenlerden özellikle pratiğe değin öğreneceğimiz çok şey olduğunu 
unutmamamız gerekiyor. 
İmalathaneler, fabrikalar, şantiyeler sürekli problemlerin oluştuğu ve işin yü-
rümesi için bunların çözülmesi gereken yerlerdir. Böyle bir ortamda çalışmak, 
sorunları algılayıp onlara çözüm üretmek, işleri koordine etmek mesleğe yeni 
başlayan genç mühendis arkadaşlara çok şey katacaktır. Sadece kağıt üzerinde, 
masa başında çalışılarak iyi mühendis olunamaz.   Yani dökümhane dumanı 
solumadan, imalathanede, fabrikada ellerin yağa bulanmadan, şantiye tozu 
yutmadan iyi mühendis olunmaz.        
Mühendisçe bir yaşamın gereklerini yukarıda özetlemeye çalıştık. İnsanca bir 
yaşam için de yazıyı Nazım ustanın ‘’Yaşamaya Dair’’ şiirinden dersler alarak 
bitirelim. 

Yaşamak şakaya gelmez,
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın
bir sincap gibi mesela,
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,
yani bütün işin gücün yaşamak olacak.

Yaşamayı ciddiye alacaksın,
yani o derecede, öylesine ki,
mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,
yahut kocaman gözlüklerin,
beyaz gömleğinle bir laboratuvarda
insanlar için ölebileceksin,
hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,
hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,
hem de en güzel en gerçek şeyin
yaşamak olduğunu bildiğin halde.
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Meslekte Onur Yılı
Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Mühendislik Mesleğinde 5. 10. 15. ve 
20. yılını dolduran üyelere onur bel-
gelerinin verildiği etkinliklerin açılış 
konuşmalarında Şube ve Temsilcilik-
lerin çalışmaları hakkında bilgi payla-
şımında bulunuldu.

Konuşmalarda mühendisler ve top-
lumun yaşadığı sorunlar hakkında gö-
rüşler ifade edilirken, niteliksiz eğitim 
ve artan üniversite sayısının mühendis 
işsizliğinin önemli nedenlerinden biri 

olduğu vurgulandı. 
Konuşmaların ardından meslekte 

5. 10. 15. ve 20. yılını doldurmuş olan 
üyelere Şube Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyele-
ri tarafından belgeleri takdim edildi. 
Belge takdimi sırasında üyeler kürsü-
den duygularını ve Oda çalışmalarına 
dair düşüncelerini paylaştılar. Etkinlik-
ler düzenlenen kokteyllerin ardından 
sona erdi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 
her yıl düzenlenen Meslekte Onur Yılı Etkinlikleri yapıldı.
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Kurumsal kaynak planlamasının en 
gelişme noktasının insan olduğunu 
her zaman söylemişizdir. İnsan fak-
törü değişimin olduğu her noktada 
önem kazanıyor. Zira sürdürülebi-
lir kılmak tamamen insan faktörüdür. 
Danışmanlar ordusu ile kurguladığınız 
çalışmaların devam etmesi sadece yö-
netimin kararlılığı ile değil tüm çalışan-
ların dahil olması ile mümkündür. Bu 
bizi sürdürülebilir çalışmalara götüren 
önemli bir bakıştır. 

İnsan deyince sadece iş arkadaşları-
mızı düşünmeyelim. 2013 yılında To-
yota’yı gezerken tanıtım kısmında bir 
müddet takılmış, “Paydaşlara Saygı” 
kısmını incelemiş ve çok değerli bul-
muştum. Paydaşları 5 noktada topla-
mışlar: çalışanlar, müşteriler, iş ortak-
ları, toplum ve çevre. Her biri o kadar 
önemli konular ki hemen aklımıza ge-
len önemli birkaç noktaya dikkat çeke-
yim. Çevre ve emisyon konusunda bir 
otomotiv üreticisine Dünya’da verilen 
büyük cezaları biliyoruz. Toplum ve 
Endüstri 4.0 ile gelen teknolojik gücü 
yönetecek akıllı insanlar ile Japonlar-
dan toplum 5.0 yaklaşımını gördük. 
Toplu iş görüşmelerinde yaşanan açık 

kalan mikrofon ile çalışanlar adına ya-
pılan görüşme ve ortaya çıkan güven 
sorunu gündeme oturdu. Öldüresiye 
pazarlık kültürü ile değil iş ortağım sü-
rekli kalsın ki her zaman onunla bir-
likte iş yapabilelim yaklaşımları yapan 
firmaların batmadığına tanık olduk. 
Bunları çoğalmak mümkün zira kendi 
işletmenizde ve çevrenizde sıkça kar-
şılaşıyorsunuz. Peki ya müşteriler? 

Müşterileri ne ister? Sorusuna yalın 
üretim bakış açısında bakalım. Müş-
teri sorunsuz bir mamul veya hizmeti 
en uygun fiyat ile almayı hedefler. So-
runsuz bir mamul/hizmet veya uygun 
fiyat ile üretmek yalın üretimin bakış 
açısı ile örtüşmektedir. Üretim sırasın-
da israfların ortadan kaldırılması katma 
değerli işleri organize ederek yapıldı-
ğını biliyoruz. Sorunumuz bazen bu 
adımları bilsek bile nasıl başlayabi-
leceğimiz noktasında kilitlenebiliyor. 
İşte bu kısımda mentorluk (danışman-
lık değil) devreye giriyor. Danışmanlık 
size yöntemi anlatır ancak mentorluk 
size bunu size uygun nasıl yapılması 
gerektiği noktasında fikir üretir ve sizin 
kabul ettiğiniz düşünceyi uygulamaya 
geçirir. 

Yalın Üretim ve Kara Delikler
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Yalın üretim kara delik aracı türünden grafik ve analizler çözümlere olan 
yakınlığımızı arttırmada son derece önemlidir. Ve bu bilgilerin bir plan ve 
program ile projelendirilmesi ise tüm yöneticilerimizin beklentileridir.



Kenan Berkdemir
Endüstri Mühendisi
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Sizlere yalın üretim ile önem-
li bir örnek verirken bu adımların 
nasıl atılması gerektiğinden kısa-
ca bahsedeceğim. Bir danışman 
gözünden olayları incelerken bir 
mentor olarak ta size uygun çö-
zümleri oluşturmanız yolundaki 
kolaylıkları aktaracağım.

Öncelikle biraz şekil 1’deki mut-
luluk çarkımızı anlatmak isterim. 
Mutluluk çarkı kişisel olarak çiz-
diğimizde hayatımızda kat ede-
ceğimiz yolu, faktörleri, ne kadar 
hızda ve neleri değiştirerek yap-
mamız gerekenleri bize özet-
leyen o günün bir fotoğrafıdır. 
Düzenlenmiş bir mutluluk çar-
kı şekil 2’de çizilmiştir. Buradaki 
birkaç adımı açıklayalım; örneğin 
“arkadaşlık ve aile” açısından ba-
kacak olursak kültürlü ve anlayışlı 
bir aileniz ve her zaman her ko-
nuda yanınızda olabilecek arka-
daşlarınız olsa 10 üzerinden kaç 
verirdiniz. Bunu kendi içinizde 
değerlendirme yaparak mesela 
10 üzerinden 8 diyelim. Para du-
rumunuzu da orta gelirli bir ça-
lışan olarak bakacak olursak 10 
üzerinden 5 olarak ölçümleyebi-
liriz. Kişisel gelişim, eğlence/hobi, 
fiziksel koşullar, sağlık, romantizm 
ve kariyer açısından da değerlen-
dirip notlarımızı işaretliyoruz. Be-
lirlediğimiz bu rakamları çarkımı-
za koyup tarıyoruz. İşte o sıfırdan 
itibaren taranmış kısımlar o kişinin 
mutluluk çarkını ortaya çıkartıyor. 
Ve bunu masa başınızdaki panoya 
yerleştiriyorsunuz. Ancak bu çar-
kı çıkartmak yeterli değil. Sırada-
ki yaklaşım şöyle oluyor. Paranızı 

5’ten 6’ya çıkartmak için ne yap-
mak gerekiyor. İşte bununla bir-
likte bir proje adımları oluşturan 
kısımlar dönmeye başlıyor. Para 
kazanmak için terfi yapmanız 
gerekiyor olabilir. Bunun içinde 
kariyer olarak İngilizce eğitimi 
istendiğini farz edelim. İngilizce 
için kurslar araştırmak ve size 
terfiinize etki edecek zamana 
göre bir takvim belirleyip buna 
hazırlanmak gerekiyor. Böylece 
kariyer kısmınız da 1 tık ilerlerken 
para seviyenizde 1 adım ilerle-
miş olacaktır. Böylece mutluluk 
çarkımız adım adım dönmeye ve 
bizi daha iyi bir yaşama götür-
meye başlamış olacaktır. 

Mutluluk çemberi olarak he-
defimiz çarkımızı geniş adımlar 
ile çevirebilmek yetisidir. Bizi 
bu mutlu edecektir. Örne-
ğin ekonomik seviyenizin 
1 adım atlaması size yeni 
kapılar açarken buda sizi 
daha mutlu kılabilecek-
tir. Bu adımların neler 
olabileceğini aşağıdaki 
form 1’e doldurarak 
ufak ufak projelen-
dirmeğe başlıyor-
sunuz. Ancak bu 
adımları yaparken 
olabilirlikleri dik-
kate almanızı 
ve basamakları 
üçer beşer de-
ğil adım adım oluştur-
manızı daha değerli bu-
lurum. Zira bu daha kalıcı 
ve daha uygun koşulları 
beraberinde getirecektir. 

Şekil 1. Mutluluk Çarkı (Boş) Şekil 2. Mutluluk Çarkı (Dolu)
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Gelin bu mutluluk çarkını yalın üre-
tim açısından değerlendirelim. İlk 
önce israflarımız açısından bakacak 
olursak artık bunun adını mutluluk 
çarkından çıkarıp “kara delik” olarak 
anabiliriz. Bir işletmenin en önem-
li kara delikleri nelerdir dediğimde 
gereksiz maliyetler ve israflar olarak 
karşımıza çıkacaktır. Fazladan üretim, 
gereksiz/fazla ara stok, beklemeler, 
fazladan işlemler/süreçler, düzeltme/
tamiratlar, gereksiz taşıma, fazladan 
hareket 7 büyük israf kalemidir.  Ka-
yıplarımızda israflarımız gibi azaltıl-
ması gereken kalemlerden biridir. 6 
büyük kayıbımız ise duruşlar (break-
downs), kurulum ve ayarlar (setup/
adjustments), küçük duruşlar (small 
stops), düşük hız (reduced speed), 
başlangıçtaki retler (startup rejects), 
üretimdeki retler (production reject-
s)’dir. Bu israf veya kayıp kalemlerini 
ortadan kaldırmak işletme içinde kara 
deliklerin yavaş yavaş azalmasına hat-
ta bazı zararlı faaliyetlerin tamamen 
ortadan kalkmasını sağlayacaktır. 

Örneğin önemli israflarımızdan biri 
olan fazladan üretimi irdeleyelim. 
Neden fazladan üretiyoruz? 
1. Ne olur ne olmaz üretimleri;

Sağlamcı yaklaşımdır ne olmaz ne 
olur üretim anlayışıdır. İşi sağlama 
alır, ola ki bir aksilik çıkar ise yedek 
olarak gönderebilelim diye maliyeti-
ne katlandığımız üretim fazlalığıdır. 
1. Belirsiz netleşmeyen müşteri 
ihtiyaçları

Müşteri talepleri netleşmedikçe 
ona hazırlık yapmak için yapılan üre-
tim fazlası mamullerdir. 
2. Tahminlere göre üretme

Deneyimli satış veya üretim yöne-
ticilerin öngördükleri hazırlık yapmak 
için yapılan üretim fazlası mamuller-
dir. 
3. Uzun kurulum (set up) süreleri

Kalıp değişimleri, makina hazırlama 
ve bilgisayar aktarımı bilmeden kur-
gulanan tezgahlardan dolayı geçen 
zamanların hepsi ortadan kaldırılma-
sı gereken veya en azından süreleri 
azaltılması gereken adımlardır. 

Form 1. Adımları Projelendirme veya Hayata Geçirme Formu
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4. Mühendislik değişiklikleri
Sipariş bazlı mühendislik işlemlerinde sıkça kar-

şılaştığımız durumdur. Ana gelen bir talep ile orta-
ya çıkan hızlı çizimler, atlanmış detaylardır. Üreti-
me başlama ile bu çizimler yeniden değişebildiği 
gibi buna bağlı malzeme ve ekipman ihtiyaçları 
bile değişmektedir. Böyle durumlara sebebiyet 
vermemek için müşteri ile doğru organize olarak 
mühendislik değişikliklerini ortadan kaldırmak ge-
rekir. 
5. Kötü uygulanan otomasyon

Endüstri 4.0 ile içerdeki tezgahlardan verilerin 
alınarak yapılan adımlar bütünüdür. Bu bilgiler 
alınırken süreçlerin çok iyi analiz edilmesi ve bu 
süreçlerin içeriğine göre otomasyonun yapılmış 
olması gerekir. Ancak çoğu zaman bu kâbusa dö-
nüşebilir. Buda bize otomasyon hazırlığı ve çalış-
ması için geçen sürenin artmasına sebebiyet verir. 

Fazladan Üretim
1. Ne olur ne olmaz üretimleri
2. Belirsiz netleşmeyen müşteri ihtiyaçları
3. Tahminlere göre üretme
4. Uzun kurulum (set up) süreleri
5. Mühendislik değişiklikleri
6. Kötü uygulanan otomasyon

İsraf ve Kayıp Kara Deliği
Şekil 1’de görüldüğü gibi amacımız taranmış 

bölgeyi azaltmak hatta mümkün ise sıfıra indir-
gemektir. Her bir üretim fazlası adımı proje içine 
taşınarak form 1’deki paralelinde bir yapı proje 
oluşturulacak. Örneğin belirlenmeyen müşteri 
ihtiyaçlarında kritik noktaları seçenekli hale geti-
recek bir web çalışması yapılarak bunun internet 
üzerinden müşterinin girmesine olanak verilebilir. 
Ve bu girilen bilgi müşterinin isteği olarak üretime 
sevk edilir. Belli bir aralıktan sonra bunun değişe-
mediği bilgisi oluşur ve sistemde düzeltme yap-
masına izin verilmez. İşte bütün adımlar tek tek 
yazılır. Böyle bir yazılımın satın alınması için talep 
toplanmasından örnek uygulamaya geçişine, uy-
gulamanın kabul edilip hayata geçirilmesine kadar 
tüm adımlar projelendirilip, ilgili kişi sorumlulukları 
atanarak takip edilmeye başlanır. 

İşletmemiz içinde bir kara delik vardır. Önce ve 
sonrasını görmek açısından bu kara deliklerin o 
anki ve sonraki durumlarının fotoğrafları çekilme-
lidir. Bu yapıldıkça gelişmeler kolaylıkla izlenecek 
ve ilgili personellerin iş akışları ve yaptıkları daha 
net görülebilecektir. Fotoğraflanmamış hiçbir bil-
gi gelişmeyi karşı tarafa aktaramaz ve ilgili kişileri 
ikna etmesi oldukça zor olacaktır. 

Yalın üretim kara delik aracı türünden grafik ve 
analizler çözümlere olan yakınlığımızı arttırmada 
son derece önemlidir. Ve bu bilgilerin bir plan ve 
program ile projelendirilmesi ise tüm yöneticileri-
mizin beklentileridir. 

İşletmelerinizin kara deliklerinin kapanması dile-
ğimizle.

İsraf ve Kayıp Kara Deliği
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Konuya girmeden önce, eski bir çocuk şarkısını mırıldanalım izninizle:
Bir dünya bırakın biz çocuklara 
Yazalım üstüne sevgili dünya 

Atalarımız boşuna söylememiş: “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz”. Ma-
dem halen fosil yakıt kullanan içten “yanmalı” motorlardan vazgeçemedik o 
halde atasözümüze uygun olarak “yanma” sonunda çıkan “duman”a razı ol-
malıyız. Bununla birlikte, bu dumanı en az zararlı hale getirmeye çalışmalıyız ki 
çocuklarımıza, “üstüne sevgili dünya” yazabilecekleri bir dünya bırakabilelim.

Anlaşılacağı üzere, araçların hava kirliliğini önleme sistemlerinden ve günü-
müzde sıkça sözü edilen AdBlue’dan bahsedeceğiz.

Girelim konuya…
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Egzoz Gazı
Şekil-1’e baktığımızda, bir dizel araç egzoz gazının, %99’unun zehirli olma-

yan gazlardan, yani, azot (N2), oksijen 
(O2), su buharı (H

2
O) ve karbondi-

oksit (CO2) gazlarından oluştuğunu 
görüyoruz. (Hemen yeri gelmişken 
hatırlatalım ki karbondioksit (CO2) 
zehirli gazlar sınıfından olmasa 
da sera etkisi yaratarak önemli ik-
lim sorunları doğurmaktadır. İçten 
yanmalı motorların kaçınılmaz bir 
egzoz ürünü olan bu gazı kısmen 
azaltmanın bir yolu stop&start siste-
mi olup -% 5 civarı-, tamamen eli-
mine etmenin tek yolu ise elektrikli 
araçlardır.) 

Buna karşılık egzoz gazları içerisindeki zehirli gaz ve partikül (kurum) toplam 
oranına yine şekil-1’e baktığımızda görüyoruz ki tüm egzoz gazının yaklaşık 
%1’i zehirli gazlardan oluşmaktadır. Bunların nelerden oluştuğuna baktığımızda 
ise kükürt dioksit (SO2), partikül (kurum PM), hidrokarbonlar (HC), karbon mo-
noksit (CO) ve azot oksit (NOx) olduğunu görüyoruz. Araçlar için yıllar içerisin-
de getirilen normlara göre bu zehirli gaz ve partiküller, kullanılan ve geliştirilen 
çeşitli sistemlerle (EGR, katalizör, partikül filtresi, yağ buharlarını emme devresi 
vb.) azaltılmaya çalışılmaktadır. 

Söz konusu zararlı gaz ve partiküller, yukarıda sözünü ettiğimiz sistemler kul-
lanılarak alt seviyelere çekilebilirken azot oksit (NOx) azaltılması konusunda ise 
istenilen başarı yakalanabilmiş değildi. İşte, yazımızın başlığı ve konusu olan 
AdBlue, bu azot oksitlerin (NOx) azaltılması için geliştirilen bir sistemin parça-
sıdır.

O Halde Azot Oksit (NOx) Nedir Ona Bir Göz Atalım
Bilindiği gibi havanın %78’i azot (N2), %21’i oksijen (O2) ve kalanı da diğer 

gazlardan (Ar, CO2, H
2
O …) oluşmuştur. Havanın içerisinde büyük oranlarda 

bulunan azot ve oksijen gazı, hava içerisinde serbest haldeyken hiçbir reak-
siyona girmez. Fakat azot gazı, motorda, yaklaşık 1500 derecelerin üzerine 
çıkılması sonucu oksijen ile reaksiyona girerek azot oksitlerin (NOx) oluşu-
muna neden olur. Azot oksitler ise, insan sağlığı ve çevre açısından ciddi teh-



likeler oluşturan bir zehirli gaz 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
AdBlue kullanımı ile (NOx) sa-
lınımları %95’e varan oranlarda 
azaltılabilmiştir.

AdBlue Nedir?
AdBlue, benzin istasyonla-

rında bidon içerisinde satılan, 
%67,5 demineralize su ve %32,5 
“üre”den oluşan renksiz, hafifçe 
amonyak kokulu bir sıvıdır. Araç 
üzerinde ayrı bir deposu olup, 
yakıt deposu yakınlarında, ayrı 
bir bölmede, genellikle mavi bir 
kapakla belirlenmiş bir doldurma 
ağzı bulunur (Şekil-2). AdBlue 
tek başına araç üzerinde azot 
oksitlerin azaltılmasını sağlaya-
maz. AdBlue, SCR sistemi içeri-
sinde görev yapar.

SCR Sistemi
Sistemin prensip şeması şe-

kil-3’te görülmektedir. Kısaltılmış 
olarak SCR olarak adlandırılan 
selective catalytic reduction (se-
çici katalitik indirgeme) sistemi: 
Bir katalizör, bir AdBlue enjektö-
rü, bir NOx sensörü, bir AdBlue 
deposu, besleme borusu ve bu 
sisteme kumanda eden bir yazı-
lımdan oluşur. 

SCR katalizörünün rolü, azot 
oksitlerin dönüşümü için gerekli 
kimyasal reaksiyonları hızlandır-
maktır. Yapısında, yüksek sıcak-
lıklara (1200° C) ve hızlı sıcaklık 
değişimlerine dayanma özelli-
ğine sahip alüminyum silikat ve 
magnezyum bazlı bir malzeme 
olan kordierit içerir.
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Ahmet Kurtlutepe
Makina Mühendisi

Evet, artık şarkımızın devamını mırıldanmanın sırasıdır:
Oynaya oynaya gelin çocuklar 
El ele el ele verin çocuklar 

Bir sonraki yazımızda, AdBlue’nun araçlarda kullanım özellikleri, 
sarfiyatı, aracı yolda bırakma riskleri gibi konuları ele alacağız. Gele-
cek yazımızda buluşmak umuduyla, saygı ve sevgilerimle.

Sistemin Çalışması
NOx sensörü sürekli olarak eg-

zoz gazı içerisindeki NOx gazı 
seviyesini ölçer. Bu ölçüm bil-
gilerine bağlı olarak ECU (Elekt-
ronik Kontrol Ünitesi), AdBlue 
enjektörünü devreye sokar ve 
oksidasyon katalizöründen çı-
kan egzoz gazları üzerine do-
zajı ayarlı olarak AdBlue sıvısı 
püskürtür. Yukarıda belirttiğimiz 
gibi AdBlue sıvısı su (H

2
O) ve üre 

(CO(NH2)
2
) karışımından oluş-

muştur. Egzoz gazları üzerine 
püskürtülen üre + su (AdBlue) 
karışımı SCR katalizörünün he-
men öncesinde, yaklaşık 1200 
derecelik sıcaklık ortamında re-
aksiyona girer:

CO(NH2)
2
 + H

2
O → 2NH

3
 + CO2 

Üre + Su → Amonyak ve Kar-
bondioksit’e dönüşür.

Ortaya çıkan amonyak (NH3), 
daha sonra egzoz gazlarıyla bir-
likte SCR katalizörüne geçer ve 
egzoz gazları içerinde bulunan 
ve yok edilmesi amaçlanan azot 
monoksit (NO) ve azot dioksit 
(NO2) gazları ile reaksiyona girer:

4NH
3
 + 2NO + 2NO

2
 → 4N

2
 + 

6H
2
O

Amonyak + Azot monoksit + 
Azot dioksit → Azot + Su  
elde edilir.

Görüldüğü gibi reaksiyon zin-
cirleri sonucunda, egzoz gazla-
rı içerisinde bulunan ve elimine 
edilmek istenen azot oksitler, 
havanın zaten %71’ini oluşturan 
azot (N2) gazına ve kısmen de 
su buharına dönüştürülmektedir. 
Başarı seviyesi ise %95’lere vara-
bilmektedir.
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Zehirleyici İlişki
Besleyici İlişki

Az bilenin önyargısı çok olur. Okumak ve okuduğumuzu sindirmek 
gerekir. Soru sormayı bilmeliyiz. Herkesin hata yapabileceğini kabul 

etmeli, hatasız insan olmayacağını, kendimizin de hatalı olabileceğini 
düşünerek adım atmalıyız.

“İnsan insana muhtaçtır!” sözünde 
sert bir şekilde vurgulandığı gibi in-
sanlar, birbirine ihtiyaç duyar ve birlik-
te yaşamak zorundadır. Birlikte yaşa-
manın da bazı kuralları vardır. Bireysel 
olarak kendi farkındalığımızı bilip, ona 
göre davranışlarımızı şekillendirirsek, 
hem kendi hayatımızı hem de birlikte 
yaşamak zorunda olduğumuz insan-
ların hayatını kolaylaştırırız. Öz değer-
lendirme yapıp, olumlu özelliklerimizi 
ön plana çıkardığımızda iletişimimiz 
de kolaylaşır. İlişkilerde iletişimin öne-
mi büyüktür. Güler yüzlü, dürüst ve 

mütevazı bir yaklaşım ilişkilerimize 
katkı sağlar. İletişimde iyi bir dinleyici 
olmak önemlidir. Dinlemeyi bilmeyen 
anlayamaz ve anlamadığı bir konuda 
yorum yapmak kişileri zor duruma 
düşürebilir.

Hayatta karşılaştığımız zorluklar, 
engeller, çatışmalar ve haksızlıklar 
bizde olumsuz durumları aktifleştirir. 
Herkeste, farklı bir şekilde hayata kar-
şı cephe almasını sağlar. Mutsuzluk, 
huzursuzluk, kaygı, öfke, nefret gibi 
duyguların önünde mutlaka olumsuz 
bir düşünce vardır.  Olumsuz düşün-

“İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, kaderin olduğu 
kadar da karakterlerinin eseridir.” 

La Rochefoucauld
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celer, olumsuz duyguları tetikler, 
yaşadığımız anın kalitesini dü-
şürür. Dolayısıyla; içinde bulun-
duğumuz andan keyif almadan 
geçmişte yaşamış ya da birçok 
anı kaçırmış oluruz. Olumsuz 
düşünceler bizi sınırlar. 

Yaşamdaki her şey enerjidir ve 
en güzel enerji biz neşeli ve mut-
lu olduğumuzda ortaya çıkar. 
Kendimizi mutlu, heyecanlı, ba-
şarılı hissettiğimizde etrafa po-
zitif enerji yayarız. Bunun için de 
her zaman olumlu düşünmeliyiz. 
Olumsuz bir durum karşısında 
hayatı suçlamayı bırakıp, değiş-

Gökhan Berker
Makina Mühendisi
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tiremediğimiz şeyler için sürekli 
söylenmemek gerekir. Geçmiş-
teki hatalara takılıp, yaşadığımız 
anı kaçırmayıp,  geçmişte yaşadı-
ğımız olaylardan ders alıp sonra 
yolumuza bilinçle ve daha güçlü 
devam etmemiz gerekir. Genel-
de değişimle ilgili beklentileri-
mizi hep karşı taraftan bekleriz. 
Bizler; ya karşımızdakinin gelişip 
değişmesini bekleriz, ya da de-
ğiştiğimizi zannederiz, aslında 
gerçeklerden kaçarak gelişmeye 
ve değişmeye gerek görmeyiz. 
Değişmeyen tek şeyin, değişim 
olduğu gerçeğini unutmamamız 
gerekir.

Olumsuz durumlarla karşılaştı-
ğımızda, araştırmadan ani karar 
vermemeliyiz. Ortamı terk edip, 
zaman kazanmalıyız. Tecrübe-
si olan kişilere danışmalıyız. Az 
bilenin önyargısı çok olur. Oku-
mak ve okuduğumuzu sindirmek 
gerekir. Soru sormayı bilmeli-
yiz. Herkesin hata yapabilece-
ğini kabul etmeli, hatasız insan 
olmayacağını, kendimizin de 
hatalı olabileceğini düşünerek 
adım atmalıyız. Bir eleştiri karşı-
sında  “kimse beni eleştiremez’’ 
şeklinde düşünürsek öfkelenir ve 
tepkimizi kızarak gösteririz. Bizi 
eleştiren kişiye saldırabilir, kav-
ga edebiliriz. İnsanlardan bir kaçı 
öfkeli olduğumuzu söylüyorsa, 
bizi neyin öfkelendirdiğini fark 
edip önlem almamız gerekebilir. 
Buna sebebiyet veren insanları, 
olayları yok edemeyiz, onlardan 

kaçamayız veya onları değiştire-
meyiz. Yapabileceğimiz tek şey 
bu insanlar ya da olaylar karşısın-
da gösterdiğimiz, içsel ve dışsal 
tepkilerimizi kontrol edebilmek, 
onları yapıcı bir şekilde yöne-
tebilmektir. Öfkeli olduğumuzu 
fark ettiğimizde, öfke frenine ba-
sarak, aşırı bir durum olduğunu 
düşünerek kontrolü sağlayabi-
liriz. Duygu ve düşüncelerimizi 
net ifade etmeyi öğrenmemiz 
gerekir.  Eğer öfkelendiğimiz ve 
pişman olduğumuz bir davranış 
gerçekleştirdiysek, hangi aşa-
mada olursak olalım, özür dile-
meyi bilmek ve pişmanlığımızı 
ifade etme erdemine sahip ol-
mamız gerekir. Eleştirilmek pek 
çok insanı rahatsız edebilir. Öf-
keli insanların buna neredeyse 
hiç tahammülü yoktur. Eleştiriyi 
dinleyip, çözüm bulmak, şiddet 
göstermekten daha kolay bir du-
rum olabilir. Karşımızdaki kişiye 
sorular sorarak konuyu anlamak, 
bilgi sahibi olmak, sağlıklı yorum 
yapmak ve empati kurmak iletişi-
mi güçlendirir ve olumlu sonuç-
lanır. 

Birlikte yaşam gerçeğini unut-
madan, pozitif düşünerek hem 
kendi hayatımızı hem de evrende 
bulunan tüm canlıların hayatını 
kolaylaştıralım.

Sloganımız, “Mutlu ol, mutlu 
yaşa” olsun.
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Bir motorlu aracın piyasaya arzının 
yapılabilmesi için motorlu araçların 
kategorilerine ve sınıflarına bağlı ola-
rak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
yayımlamış olduğu standartlar ki bu 
standartlar AT (Avrupa Topluluğu) 
ülkelerinde yayımlanmış olan stan-
dartlarla %90 oranda aynıdır ve araç 
üreticileri, bu standartları sağlamak 
zorundadır. Ülkemizde, otobüslerin 
üretimi de Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın yayımlamış olduğu stan-
dartlara uygun olarak üretilmekte 
ve ilgili standartlar, Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) tarafından incele-
nerek, aracın piyasaya arzı için söz 
konusu motorlu araca “tip onayı” 
verilmektedir. TSE’den “tip onayı” 
almamış motorlu araçların piyasaya 
arz edilmeleri ve tescil edilmeleri 
mümkün değildir. İthal edilen araçlar 
da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
yayımlamış olduğu standartları sağla-
mak zorundadır.
Buradan şunu anlıyoruz ki motorlu 
araçlar, belirlenmiş standartlarda üre-
tilmektedirler.
Motorlu araçların tescilinden, yani 
satışından sonra, araçların üretim 
standartlarının devam edip etmediği 
ve tescil görmüş araçlarda, sonradan 

yayınlanmış yasal yönetmelikler ve 
mevzuatlar çerçevesinde, araçlar 
üzerinde yapılması gereken deği-
şikliklerin ve uygulamaların, yapılıp 
yapılmadığının denetimi ve kontrolü, 
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’na 
bağlı, Kara Ulaştırma Genel Müdürlü-
ğü sorumluluğundadır.

Otobüs Yangınlarının Önlenmesi 
İçin Mevcut Yasal Düzenlemeler
M2 (azami yüklü ağırlığı 5000 kg’a 
kadar olan yolcu taşıyan motorlu 
araçlar) ve M3 (azami yüklü ağırlığı 
5000 kg’dan fazla olan yolcu taşıyan 
motorlu araçlar) kategorisi araçla-
rın genel yapısı ile ilgili teknik 
düzenlemeleri içeren (UNE-
CE-R107 ) regülasyon ül-
kemizde yayımlanmıştır. 
Bu regülasyona göre, 
araçlarda yangına 
karşı önlem alın-
ması zorunludur. 
Ayrıca, 26 Ha-
ziran 2012 tarih 
ve 28335 sayılı 
Resmi Gazete’de 
yayımlanan, 
Araçların İmal, 
Tadil ve Montajı 

Otobüs Yangınlarının Nedenleri 
ve Önlenmesi İçin Öneriler
Otobüs yangınlarının nedenleri hakkında bilgi veren bu yazımızda; 
bir otobüsün üretimi, piyasaya nasıl arz edildiği, otobüs yangınlarının 
nedenleri ve yangınların önlenmesi için önerilere değindik.
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Nurettin Çolak
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Motorlu Araçlar 
Komisyonu Üyesi

Hakkında Yönetmelik (AİTMY)’in, 
1.54 maddesinde, “Araçların, sü-
rücü bölmesi arkasında yer alan 
motora (motorun en ön noktası, 
sürücünün arkasındaki ilk koltuk 
sırasının gerisinde olandır) sahip 
olmaları ve sürücü bölmesi, 
motor bölmesi ve yanmalı bir 
ısıtıcı bulunan her bir bölmede 
aşırı sıcaklık oluşması durumun-
da araçlar, sesli ve görsel (sinyal) 
işaret ile sürücüyü uyaran bir 
alarm sistemiyle donatılır” ifadesi 
yer almaktadır. 
1 Aralık 2012 tarihinden sonra 
üretilecek araçlar, UNECE-R107 
Regülasyonuna göre mevcut 
araçlarda (1 Aralık 2012 tarihi 
öncesi tescil görmüş araçlar) ise 
TSE’nin standardlarını belirlediği 
ve yayımladığı “Yangın Algılama 
ve Alarm Sistemleri”nin, 2005 
model ve sonrası, motoru sürü-
cünün arkasındaki ilk koltuk sı-
rasının gerisinde olan M2 ve M3 
kategorisi araçlarda bulunması, 
1 Kasım 2013 tarihinden itibaren 
zorunlu hale getirilmiştir. 
Yeni üretilen araçlarda, yangın 
algılama ve alarm sistemleri ve 
hatta bazı otobüs üreticileri, 
söndürme sistemini de oto-
büslere monte etmektedirler. 
Ancak, sistemin herhangi bir 
nedenle aktive olması durumun-
da, sistemin (söndürme sistemi) 
tekrar aktif hale getirilmesi, ma-
liyetlerin yüksek olmasından do-

layı yaptırılmamaktadır. 
TÜVTÜRK araç 

muayene 
istasyon-

larında 
ise, 

sistemin çalışıp çalışmadığı dahi 
kontrol edilmemektedir. Za-
ten, sistemin çalışmaması, hafif 
kusurlar listesinde yer almakta-
dır. Mevcut araçlarda ise, yangın 
algılama ve alarm sisteminin 
araçlara montajı, 2020 yılına 
kadar ertelenmiştir.

Otobüs Yangınlarının 
Nedenleri
Yukarıda verilen bilgilerden 
sonra, otobüs yangınlarının 
nedenlerini değerlendirmek 
daha uygun olacaktır. Bu neden-
ler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
Otobüslerde oluşan yangınla-
rın, %70-74’ü motor odasından 
çıkmaktadır. Euro 4, 5 ve 6 dizel 
motorlarda yakıtın püskürtme 
basıncı çok yüksektir (1500-
2000 bar). Bu nedenle, motor 
odasında bulunan yakıt siste-
mini oluşturan parçaların bakım 
ve onarımlarının, eğitim almış 
personel tarafından yapılması 
önemlidir. Motor odasındaki 
yakıt sisteminin bakım ve onarı-
mının, tekniğe uygun olmaması 
durumunda, zaman içerisinde 
tehlikelere yol açacağı aşikârdır. 
Ayrıca, emisyon seviyelerindeki 
kısıtlamalar nedeniyle oluşan 
yüksek yanma sıcaklıkları ve 
motor bölmelerinin daha iyi 
izole edilmiş olması nedeniyle 
artan parça sıcaklıkları, araçların 
motor bölümünden başlayan 
yangınlara neden olmaktadır. 
Diğer taraftan, solventle inceltil-
miş 10 numara yağın ve EN590 
standardı dışında kullanılan 
yakıtların da, motorlarda oluş-
turduğu yüksek ısı nedeniyle de, 
motor odasında bulunan bazı 
malzemelerin yanmasına neden 
olmaktadır.
Yetkili olmayan veya eğitimsiz 
personel tarafından, elektirik 
tesisatları üzerinde yapılan tadi-
latlar. Araçlar üretildikten sonra, 
araç hakkında teknik bilgisi ol-
mayan ve hiç bir eğitim almamış, 
araç elektriği konusunda yetersiz 
kişilerin, araçlar üzerinde yaptığı 

elektriksel tadilatlar, araçların 
yanmasına neden olabilmekte-
dirler. Örneğin, yolcuların 220 
volt elektrik ihtiyaçlarını karşıla-
mak için, araç içerisine monte 
edilen inverterin aküden giriş ve 
çıkış kablolarının kesit ölçüleri 
ve sistem üzerinde kaç tane priz 
bulunacağı ve devreyi korumak 
için, devreye kaç amperlik bir si-
gorta takılması gerekeceği hesap 
edilmelidir. Bu tadilat ancak, bir 
mühendis tarafından projelendi-
rilmeli ve yetkili bir onay maka-
mı tarafından onaylanmalıdır. 
Araç periyodik bakımları, araç 
üreticisinin belirlediği periyod-
larda ve yetkili servislerde veya 
eğitim almış ve yetkilendirilmiş 
personel tarafından yapılmalıdır. 
Ancak, piyasada bu tip tadilatlar, 
yetkisiz ve eğitimsiz kişiler tara-
fından yapılmakta ve herhangi 
bir onay alma zorunluğu bulun-
mamaktadır. Ayrıca, otobüslere 
üretim sonrası monte edilen, 
multimedia sistemleri de, tadi-
latlar kapsamında yer almakta ve 
standartları bulunmaktadır. Yine, 
bu sistemlerin araçlara montajı, 
çoğunlukla eğitimsiz kişiler tara-
fından yapılmaktadır.
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Otobüs Yangınlarının,
Önlenmesi için Öneriler
Yukarıda verilmiş olan bilgiler ışığında 
otobüs yangınlarının engellenmesi için 
öneriler aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:
�Öncelikle, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın yayımlamış olduğu yasal 
standartların, araç trafiğe çıktıktan 
sonra da, devam etmesi için gerek-
li denetim ve kontrollerin yapılması 
sağlanmalıdır.  
� Yangın algılama ve alarm sistemleri 
ile ilgili yayımlanmış olan yönetme-
liklerin gerekleri yerine getirilmelidir. 
Sistemin çalışıp çalışmadığı periyodik 
olarak kontrol edilmeli, hafif kusurlar 
listesinden çıkartılarak, ağır kusurlar 
listesine alınmalıdır.
� Araçlar üzerinde yapılacak olan her 
türlü tadilatın, yetkili servislerde veya 
eğitimli ve yetkilendirilmiş personel 
tarafından yapılması sağlanmalıdır.
� Standard dışı yakıt kullanılmaması 
için denetimler arttırılmalı ve standart 
dışı yakıt kullanılmasının sakıncaları 
hakkında otobüs firmalarına eğitim 
verilmelidir.

Son Söz – Filo Mühendisliği 
Uygulaması
Günümüzde firmalar, kalite ve hizmeti 
artırmak için, sürekli daha iyi teknolo-
jiye yatırım yapmaktadırlar. Ne var ki, 
üretim sonrası araçlara yapılan müda-
haleler, teknolojiye yapılan bu yatırımı 
ileri yıllarda azaltmakta, can ve mal 
güvenliğini tehdit etmekte ve firmaları 
zarara uğratmaktadır. Can ve mal gü-
venliğinin sağlanması ve yola elverişli 
araçların trafikte olması, yukarıda 5 

temel maddede belirtilen hususların 
eksiksiz yerine getirilmesi ile mümkün 
olacaktır.
Söz konusu hususların gerektiği gibi 
yerine getirilmesi, ancak “filo mühen-
disliği” uygulaması ile mümkün olabi-
lecektir.
Filo Mühendisliği, otomotiv ile ilgili 
konularda müfredatı MMO (Makina 
Mühendisleri Odası) tarafından belir-
lenmiş bir eğitimden geçen ve yet-
kilendirilen makina mühendislerinin, 
firmalarda görev alması ve filodaki 
araçların, “yola elverişli” olmalarını 
sağlanmasını sağlayacak bir sistemdir.

Filo mühendisi aşağıdakilerden so-
rumlu olacaktır:
� Araçlarda tip onayının alınmasındaki 
standartların devamını sağlamak, 
� Yasa ve yönetmelikler uygun olma-
yan tadilatların yapılmasını önlemek,
� Standartlara uygun doğru yedek 
parça kullanımını sağlamak,
� Filodaki mevcut araçların, mevzuat-
lara uygunluğunu temin etmek.

Filo mühendisi kullanımı ile filoların 
aşağıda sıralanmış kazanımları elde 
edebileceklerdir: 
� Araçların hizmet süreleri uzayacak-
tır.
� Araç periyodik bakımları tam ve 
zamanında yaptırılacaktır.
� Karayollarında kaza riski azalacak, 
can ve mal güvenliği sağlamada iyileş-
me olacaktır.
� Yola elverişli araçlar trafiğe çıkabi-
lecektir.
İşte başarı şansı artacaktır.
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Elektrohidrolik Servo Mekanizmalar

14 EKİM Şişli İlçe Temsilciliği / Makina Fabrika

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
Bilgilendirme

5 EKİM MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy

5 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Mali Tablolar Analizi

07 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Konutlarda Isı İstasyonu Uygulamasına 
Giriş (PBK Puanlı Söyleşi)

12 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Teknik Resim Okuma

11 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Buhar Tesisatları ve Enerji Verimliliği

10 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin 
Doğalgaza Dönüşümü

12 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Gasline3D Kullanımı ve Uygulama Örnekleri

12 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

 Teknik Bina Yönetimi Sertifika Programı 
(Uygulamalı)

12 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Meslektaş Buluşması: "Tesisat Sektörü
Üzerine Sohbetler"

14 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Akıllı Kontrol Vanaları

4 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

 Elle Ark Kaynağı (Uygulamalı Eğitim)

3 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Yürüyen Merdiven/Bant Periyodik
Kontrol Teorik ve Uygulamalı Eğitim

26 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Temel Bilirkişilik Eğitimi - Kadıköy
26-27 Ekim/02-03 Kasım 2019 (Hafta Sonu Eğitimi)

22 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Hidrolik Asansör Periyodik Kontrol Teorik ve 
Uygulamalı Eğitim

31 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme

24 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür Eğitimi (3 Gün)

19 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

MICRO MBA Sertifika Programı

17 EKİM İstanbul Fuar Merkezi

İsaf Fire & Rescue Fuarı

4 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis 
Yetkilendirme

3 EKİM MMO İstanbul Şube

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 
Eğitimi

3 EKİM MMO İstanbul Şube

Makina Değerleme Bilirkişilik Eğitimi

18 EKİM MMO İstanbul Şube

Şantiye Şefliği

17 EKİM MMO İstanbul Şube

Matlab Simulink

31 EKİM MMO İstanbul Şube

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi

25 EKİM MMO İstanbul Şube

Cuma Buluşması

12 EKİM MMO İstanbul Şube

Temel Bilirkişilik Eğitimi - Taksim
12-13-19-20 Ekim 2019 (Hafta Sonu Eğitimi)

 19 EKİM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Üretim Planlama Sertifika Programı

10 EKİM İstanbul Fuar Merkezi

Aluexpo 2019

2 EKİM Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

İsk-Sodex İstanbul 2019

11 EKİM MMO İstanbul Şube

İş Kazaları Bilirkişilik Kursu

 Çarşamba Buluşması-Yeni Üye Tanışma ve 
Etkileşim Buluşması

10 EKİM Kartal - Tuzla İlçe Temsilcilikleri

Temel Hidrolik Semboller ve Hidrolik Devre 
Diyagramlarını Okuma

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy24 EKİM

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy30 EKİM

MS Excel Başlangıç Seviye

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy19 EKİM

Raporlama ve Yazışma Teknikleri

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy12 EKİM

Çarşamba Buluşması-Yeni Üye Tanışma ve 
Etkileşim Buluşması

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy9 EKİM

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri

7 EKİM Şişli İlçe Temsilciliği / Makina Fabrika

İleri İmalat Teknolojileri

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy5 EKİM

 Çarşamba Buluşması-Yeni Üye Tanışma ve 
Etkileşim Buluşması

23 EKİM Beylikdüzü İlçe Temsilciliği

 Türkiye'de Kadın Cinayetleri

10 EKİM Beylikdüzü İlçe Temsilciliği

Beyaz Yakalıların Sendikalılaşması

2 EKİM Beylikdüzü İlçe Temsilciliği



Mesleğinde
25. 40. 50. ve 60. 

yıllarını dolduran 
üyelerimize plaketleri 

takdim edilecek!


