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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama
5-6 Haziran 2017 İstanbul Şube 7 Haziran 2017

7-8 Haziran 2017 Kayseri Şube 8 Haziran 2017

Asansör

3-5 Haziran 2017 Ankara Şube 6 Haziran 2017

9-11 Haziran 2017 Kayseri Şube 12 Haziran 2017

9-11 Haziran 2017 İstanbul Şube 12 Haziran 2017

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

1-4 Haziran 2017 Ankara Şube 4 Haziran 2017

8-11 Haziran 2017 Diyarbakır Şube 11 Haziran 2017

8-11 Haziran 2017 İzmir Şube 11 Haziran 2017

Doğalgaz İç Tesisat*
1-4 Haziran 2017 İstanbul Şube 5 Haziran 2017

8-11 Haziran 2017 Ankara Şube 12 Haziran 2017

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin 
Doğalgaza Dönüşümü*

12-15 Haziran 2017 Ankara Şube 16 Haziran 2017

15-18 Haziran 2017 Eskişehir Şube 19 Haziran 2017

Klima Tesisatı
5-9 Haziran 2017 Ankara Şube 10 Haziran 2017

7-11 Haziran 2017 İzmir Şube 12 Haziran 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 
Gün)

9-11 Haziran 2017 Bursa Şube 11 Haziran 2017

20-22 Haziran 2017 İzmir Şube 22 Haziran 2017

Mekanik Tesisat
5-11 Haziran 2017 Antalya Şube 12 Haziran 2017

16-22 Haziran 2017 İstanbul Şube 23 Haziran 2017

Soğutma Tesisatı 19-20 Haziran 2017 İstanbul Şube 21 Haziran 2017

Şantiye Şefliği

2-4 Haziran 2017 İstanbul Şube 4 Haziran 2017

8-10 Haziran 2017 Eskişehir Şube 10 Haziran 2017

8-10 Haziran 2017 Kocaeli Şube 10 Haziran 2017

Yangın Tesisatı
8-10 Haziran 2017 İstanbul Şube 12 Haziran 2017

16-18 Haziran 2017 İzmir Şube 19 Haziran 2017
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin altıncı sayısında Söyleşi, Basın Açıklama-
sı, Havacılık, Tesisat,  Teknoloji Dünyası, Enerji, Kitap Tanıtımı, MİEM eğitim prog-
ramı ve Etkinlik tanıtımı bölümleri bulunmaktadır.

Basın Açıklaması bölümünde, ülkemizde bundan tam 13 yıl önce, 22 Temmuz 
2004 tarihinde 41 yurttaşımızın ölümü, 81 yurttaşımızın yaralanmasıyla sonuçla-
nan Pamukova kazasının yıldönümü dolayısıyla Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ekber Çakar’ın yapmış olduğu basın açıklamasına ulaşabilirsiniz.

Söyleşi bölümünde, dört dönem Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, altı dönem de TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Makina Mü-
hendisi Mehmet Soğancı ile 22 yıl süren yolculuğu hakkında hazırlanan söyleşi-
mizi okuyabilirsiniz.

Havacılık bölümünde, Ayşe Temiz, Hadi Tolga Göksidan ve Mehmet Erdem 
Çorapçıoğlu tarafından hazırlanan ”Havacılık ve Uzay Sanayinde Teknoloji Yol 
Haritası ve Kazanım Planı Hazırlama Yöntemi: TUSAŞ Örneği” başlıklı çalışmayı 
okuyabilirsiniz. Çalışmada, izlenilmesi, kazanılması, geliştirilmesi veya elden çı-
karılması gereken teknoloji konularının belirlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, bu 
yöntem hakkında örnek bir uygulama sunulmuştur.

Tesisat bölümünde, H. Temel Belek, Ahmet Arısoy ve Volkan Erginer tarafından 
hazırlanan ”İklimlendirme Sistemlerinde Ses Gücü Ölçümleri İçin Çok Amaçlı 
Bir Labaratuvar Tasarımı” başlıklı çalışmayı okuyabilirsiniz. Çalışmada, bu labo-
ratuvarın özellikleri, ölçümleri tanıtılmakta ve akreditasyon ölçüm sonuçları da 
paylaşılmaktadır.

Enerji bölümünde, enerji ve emisyon verimliliğinin arttırılmasına yönelik ölçüm, 
simülasyon, analiz, tasarım, ve projelendirme çalışmalarının önemini vurgulayan,  
İbrahim Çakmanus tarafından hazırlanan “Endüstriyel Filtre Sistemlerinde Enerji 
Verimliliği” başlıklı çalışmayı okuyabilirsiniz. 

Teknoloji Dünyası köşesinde, Mechanical Engineering dergisinde yer alan  “Uç-
mayı Kuşlardan Öğrenmek” başlıklı yazının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.

Kitap Tanıtımı bölümünde, sanayide kullanımıyla birlikte önemi de giderek 
artan titanyum malzemesi ile yüzey işlemleri ve uygulamada karşılaşılabilecek 
problemler konusunda bilgiler içeren, Cahit Töre tarafından hazırlanan ”Meka-
nik Tasarımda Titanyum ve Özellikleri” isimli kitabın tanıtımına ve Etkinlik bö-
lümünde bu yıl dördüncüsü Kocaeli Şubemizde gerçekleştirilecek olan Enerji 

Verimliliği Kongresi tanıtımına ve ayrıca, haziran ayı içerisinde düzenlenecek 
MİEM kurs programına da ulaşabilirsiniz.

Dergimize www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, 
yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
n

u
ş
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Uzun bir öykü konuşmak iste-
diğimiz, çok sayıda başlık var 
elbette, ancak en başından 
başlayalım, biraz kendinizden 
bahseder misiniz?

1958 yılında Samsun Ladik’te doğ-
dum. Köy enstitülü bir öğretmenin, 
evinde o zamanki Cumhuriyet, Yeni 
Ortam, Akşam gazetelerinin eksik 
olmadığı, her fırsatta ülke meselele-
rinin konuşulduğu solcu bir ailenin 
çocuğuyum. 1960 yılı öncesi bütün 
eğitimcilerin başına gelen sürgün-
lerden dolayı ülkenin çeşitli yerleri-
ni dolaştık çocukluğumda. 1965’te 
Aydın’a geldik; ilk, orta ve liseyi 
orada okudum. Her dönem derece-
ye giren, başarılı bir öğrenciydim. 
Lise yıllarım 71 muhtırasının yaşan-
dığı, Denizlerin asıldığı, Mahirlerin 
Kızıldere’de öldürüldüğü yıllar. Lise 

*

* Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaaydin700@gmail.com



9

  www.mmo.org.tr

sonda Mahir Çayan’ın Kesintisiz'le-
rini ve diğer sol yayınları okuduk 
yoğun olarak. Niyetim mühendis 
olmaktı. Kendi tarihinde çok önem-
li olayların yaşandığı bir dönemde, 
1975 yılında ODTÜ Makina Mühen-
disliği Bölümü’ne girdim. ODTÜ’nün 
geçmişinde, 6 aylık ve 9 aylık olmak 
üzere iki tane büyük boykotu vardır. 
“Özerk demokratik üniversite” tale-
biyle ODTÜ-DER aracığıyla yapılan 6 
aylık boykotun bittiği gün, ben oku-
la başladım. 

Dev-Genç’liydim ve hemen kendi 
siyasetimin okuldaki faaliyetinin içe-
risinde yer almaya başladım. TARİŞ, 
Yeni Çeltek, Fatsa gibi, tarihimizin 
onur sayfalarından biri olan ODTÜ 
Öğrenci Temsilciler Konseyi (ÖTK) 
örgütlenmesinin her noktasında da 
görev aldım. 

1977 yılına geldiğimizde, o dönemki 
Milli Cephe (MC) Hükümeti ODTÜ’ye, 
büyük tepkilere neden olan Hasan 
Tan’ı rektör olarak atadı. Bu atamay-
la birlikte ÖTK, ODTÜ öğrencilerinin 
de oylamasıyla “Hasan Tan ODTÜ’ye 
rektör olamaz” sloganıyla 9 ay sü-
recek boykotu başlattı. Bu boykot 
sırasında çok sayıda arkadaşımızı 
kaybettim. A1 kapısında jandarma 
tarafından öldürülen ÖTK temsilcisi 

Ertuğrul Karakaya çok yakın arkada-
şımdı. Boykotun biteceği günlerde 
gerçekleştirilen 2 Aralık ODTÜ kat-

liamında ise Rektörlük binasından 
üzerimize atılan bomba ve silahlı ta-
ranmada 103 arkadaşımız yaralandı 
ve yaralanan çok sayıda arkadaşımı-
zın yanı sıra oda arkadaşım İbrahim 
Baloğlu’nu da kaybettik. Hepsini say-
gıyla anıyorum. 

ODTÜ-ÖTK örgütlenmesi, hala 
dilden dile anlatılan öğrenci ör-
gütlerinin bugün de referans al-
dıkları bir öykü…

ODTÜ ÖTK’nin yürüttüğü “özerk, 
demokratik üniversite” mücadelesi, 
ülkenin yaşadığı ve 12 Eylüle giden 
o dönemde, o ağır koşullarda gele-
cek kuşaklara önemli deneyimler 
aktaran çok kıymetli bir çalışmadır. 
Her dönemde öğrenci faaliyetleri, 
öğrenci örgütlülüğü üniversiteler-

de başka türlü 
şekillenir. Ama 
75-80 Türki-
ye’sinde ODTÜ-
ÖTK kavramı 
çok önemli bir 
yere oturmuş-
tur. Türkiye’de 
o dönemin ko-
şullarında çok 
anlamlı ve ba-
şarılı faaliyetler 
yürüttük. Özerk 
demokratik üni-
versite kavramı-

nın açığa çıktığı, görünür olduğu,  
yapılanların siyasi önderlik ile ger-
çekleştiği çalışmalardı. ÖTK seçim-
lerinin öğretim üyeleri nezaretinde, 
ODTÜ öğrencisinin yüzde 90 katılı-
mıyla yapıldığı ve Dev-Genç’in yüz-
de 80 oranlarında oy aldığı demok-
ratik bir yapılanmadır ODTÜ-ÖTK 
faaliyeti. Bilinir ki; bu faaliyet sonu-
cu, 1954’te Amerikaların oluşturduk-
ları ODTÜ’den, böylesi bir Devrimci 
Gençlik hikâyesi de çıkmıştır.

9
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Sonra 12 Eylül darbesi ve öğre-
nim hayatınız kesintiye uğru-
yor…

1979 yılında, ODTÜ’de yapılan bir 
forumdan dolayı, 4 buçuk aylık bir 
süre de Mamak’ta kalmışlığım oldu.  
Öğrenim hayatıma o zaman da kısa 
bir ara vermişlerdi. Ama şüphesiz 12 
Eylül’de başka bir şey oldu. 12 Eylül 
bu ülkede faşizmin adıdır.12 Eylül 
ABD emperyalizmi endeksli şu anki 
düzenin temellerinin atıldığı, baskı, 
zor, zulüm ve şiddetin çok yoğun 
yaşandığı,  50’ye yakın insanın asıl-
dığı, 10 binlerce insanın işkenceden 
geçirilerek senelerce hapishanelerde 
alıkonulduğu, bir dönemin üzerin-
den silindir gibi geçen, bu kadar yıl 
geçmesine rağmen hala toplumsal 
bir uyanışın üstünde engel olarak ka-
labilen kara bir tarihtir. Sendikaların, 
partilerin kapatıldığı,  Meclisin As-
keri Cunta tarafından idare edildiği, 
bugüne doğru uzanan o neo liberal 
iktisat politikalarının, 24 Ocak Ka-
rarlarının hayata geçmesi için, ABD 
emperyalizminin dünya çapında or-
taya koyduğu, çok büyük bir oyunun 
uygulaması, askeri faşist bir rejimin 
adıdır 12 Eylül. Bu dönemin etkisi he-
pimizin üzerine çok büyük oldu, yara 
almadan atlatabilen çok azdır. On-
larca arkadaşımız öldürüldü, işkence 
tezgâhlarından tüm devrimciler gibi 
ben de nasibimi aldım. Dolayısıyla, 
1975’te girdiğim ODTÜ Makina Mü-
hendisliği bölümünü, içeriden çık-
tıktan sonra, ancak 1985 yılında bitir-
dim ve makina mühendisi oldum.

Mühendislik hayatına nasıl baş-
ladınız, kendinizi nasıl yönlen-
dirdiniz, alan seçme şansınız 
oldu mu? 

1985-1990 arası, yargılandığımız da-

marlar Odası’nın olduğu yerde bi-
rinci kattaydı TMMOB’nin yeri. Onun 
alt katında çok güzel bir teksir ma-
kinası vardı. Öğrencilik hayatımızda 
TMMOB’nin alt katını bildiri basmak 
için çok kullanmıştık. Ama 1985-
1993 yılları arasında, Oda'yla hiç il-
gim olmadı.

Bunun nedeni neydi?

Türkiye’nin yine sıkıntılı süreçleri, 
baskı, zor ve zulmün sürdüğü za-
manlar. Ülkenin bunca karışık at-
mosferinde tartışmalar sürdürüp, 
yeniden bir siyasal çalışma içerisin-
deyken, Oda kapısından giriş hiç 
aklıma gelmedi aslında. 40 yıllık 
arkadaşım, şimdiki TMMOB Başka-
nı sevgili Emin Koramaz gidip geli-
yordu Oda’ya. Ama Ankara Şube’de 
1986-1996 yılları arasında, bıyıkları 
bize hiç benzemeyen, “meslekte bir-
lik” diye tanımlanan arkadaşlar yöne-
timdeydi. Onların yönetimde olması, 
merkezi herhangi bir faaliyetin biz-
lere ulaştırılmaması gibi nedenlerin 
de etkisiyle kapısını hiç çalmamıştım 
Oda’nın.

vanın sürdüğü yıllar. Benimle birlikte 
bir arkadaşı ODTÜ ÖTK davasından 
ayırıp, Ana Devrimci Yol Davası’na 
bağlamışlardı, bu davaya katılışım 
da, orada yargılanmam da benim 
için büyük şereftir her zaman. Yar-
gılamalar sürüyordu ve haftanın üç 
günü mahkemeye gidip geliyor-

duk. Yani çalışacağım yer, haftanın 
3 günü mahkemeye gitmeme izin 
verecek bir firma olmak zorundaydı. 
Dolayısıyla, makina mühendisliğin-
de çok fazla uzmanlık alanı vardır, 
ama benim seçme şansım olamadı. 
ODTÜ mezunu iki arkadaşımızın, 
tesisat mühendisliği alanında faali-
yet yürüten bir firması vardı. Onların 
firmasında başladım ve uzunca bir 
süre çalıştım. Dolayısıyla, kendiliğin-
den alan tespiti de yapılmış oldu be-
nim açımdan. 

Oda ve TMMOB faaliyetlerimiz ama-
tör faaliyetti. Profesyonel çalışma ha-
yatımı tesisat mühendisliği alanında, 
25 yıl aralıksız sürdürdüm. 

Peki, Oda ile tanışmanıza gelir-
sek…

Oda'ya kayıt olmak mühendislik 
faaliyeti yürüteceksen yasal bir zo-
runluluktur. Ben de okuldan çıkış 
kâğıdını alıp, hemen Odaya kayıt 
oldum. Üniversite yıllarında TMMOB 
ile ilişkimiz çok hoştu. Şimdiki Mi-

Oda ve TMMOB 
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çalışma hayatımı 

tesisat mühendisliği 
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Ancak 1993’te yaşantım birden 
değişti.  Hayatımın 22 yılını sürdü-
receğim Odacılık faaliyetine başla-
mama çok büyük bir üzüntü vesile 
oldu. 90’lı yıllar Türkiye’de yeniden 
değişimlerin, kıpırdanmaların ya-
şandığı yıllar. 1989 bahar eylemleri 
yaşanıyor, sosyalist partiler ve sen-
dikalar yeniden kurulmaya başlı-
yor. İstanbul’da bizim arkadaşlar da 
dönemin gereği, durağanlaşmış bir 
Odacılıktan başka bir sıçrama yapıl-
ması gerektiğini falan tartışıyorlar. 
Onun bir yansıması olarak, o dönem 
karar veriliyor ve ODTÜ’de benim 
liderim olan ve 1980 öncesinde de 
Ankara Şube’de yöneticilik yapan 
Suat Sezai Gürü, İstanbul’da çalışır-
ken 1992 Oda Genel Kurulu’nda Ge-
nel Merkez yönetimine girdi ve oda 
sekreteri oldu. Hatta Sezai’ye “Abi ne 
işin var Oda’da? Bu işler hoş değil, 
gel başka işler var onlara takılalım” 
diye espri yaptığımı da hatırlıyorum. 

Ama yönetime geldikten 9-10 
ay sonra, 29 Ocak 1993’te Konya 
Ereğli’de temsilcilik binasının açılışı-
na bir arkadaşla giderken, arabaları 
devrildi ve trafik kazasında Sezai’yi 
kaybettik. 29 Ocak 1993, benim aktif 
olarak Oda'ya başladığım tarihtir. 

Nasıl oldu peki?

Şöyle, Sezai’nin cenazesini aldık 
İstanbul’a götürdük, cenaze törenin-
de arkadaşları adına ben konuşmuş-
tum. Dönüş yolunda, hiç unutmam 
iki katlı bir otobüsteyiz, alt katında 
genel merkezden yönetici arkadaş-
lar, üst katında da Sezai’nin arka-
daşları olarak bizler varız. Otobüste 
arkadaşlarla, “Sezai için devam etti-
relim, hadi uğraşalım Oda'yla” diye 
karar aldık. Sevgili arkadaşım Emin 
Koramaz, o sıra Oda Yönetim Kurulu 
yedek üyesiydi. Sezai’nin yerine asıla 
geçti. Bir iki ay sonra da “üye ilişkile-
ri komisyonu” kuruldu ve ben o ko-
misyonun başkanı olarak atandım. 
Oda'ya giriş o giriş oldu. 

O dönem Ankara’da Oda üyelerinin 
oluşturduğu çeşitli platformlar var-
dı. Bizim arkadaşlarımızın da bugün 
de hala devam eden Demokratik 
Birlik adında bir platformu vardı. 
1994 genel kurulu yak-
laşıyor, tartışılıyor tabi 
platformlarda, “ne ya-
pacağız” diye. Bizde o 
sıralarda şu anda mev-
cut Oda yönetiminde 
bulunan arkadaşlarla, 
Nergis Bilgin’in yazı işle-
ri müdürü olduğu, Emin 
Koramaz’ında kendi bü-
rosunda yer gösterdiği 
ve 2 sayı çıkan “Yeni Mü-
hendis” isimli bir dergi 
çalışması yürüttük. Çok 
kıymetli bir çalışmaydı. 
Neyin olmaması gerek-
tiğini biliyorduk, ama 
nelerin yapılabileceğini 
çok tartıştık, düşündük 
ve yazdık arkadaşlarla. 
Yeni bir hayat, yeni bir 
anlayış, yeni bir Oda için 

adını da “Yeni Mühendis” koyduk.  
Aslında biz arkadaşlarla Yeni Mühen-
dis dergisinin o iki sayısında ne söy-
lediysek, neleri yazdıysak, bu geçen 
22 yıl boyunca onları geliştirip haya-
ta geçirdik. Sadece iki sayı çıkardık, 
çünkü sonra yönetime geldik zaten. 
Ancak sonradan bakıyorum, biz o 
iki sayıda, farkına varmadan bayağı 
bayağı Odacı olmuşuz ve Odacılığa 
başlamışız aslında.

Oda yönetimine girmeniz nasıl 
oldu?

Üye İlişkileri Komisyonu'nda çalı-
şırken ve dergi faaliyeti yaparken 
bir yandan da arkadaşlarla tüm 
Türkiye’yi dolaştık, “Biz yeni bir hi-
kaye yazacağız” diye anlattık. 1994 
Ocak ayında yapılan seçimlerde, An-
kara Şube yönetimini yine Meslekte 
Birlik aldı. Ama Genel Merkez’de 7-0 
kazandık seçimi ve yönetime geldik. 

Yönetime geldikten 
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binasının açılışına bir 

arkadaşla giderken, 

arabaları devrildi ve 

trafik kazasında Sezai’yi 

kaybettik. 29 Ocak 1993, 

benim aktif olarak Oda'ya 

başladığım tarihtir
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6-7 ay sonra, bizden olmayan ne-
denlerden dolayı Oda Başkanımız 
Murat Önder yönetimden istifa etti. 
Arkadaşlarla kendi aramızda “na-
sıl yapalım yönetimi” diye tartıştık 
ve 1995 Mayıs ayında ben Yönetim 
Kurulu Başkanı, Emin Koramaz’da 
YK sekreteri oldu. Ondan sonra üç 
buçuk dönem, yani toplam 7 sene 
aralıksız Oda Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı yapmış oldum.1994’te başla-
yan ve 2017’lere gelen ekibimizin 23 
yıllık hikâyesinde benim başkanlık 
hikâyem de böylece başlamış oldu… 

Bizim 1994 yılında yönetime geldi-
ğimiz ve bahsettiğim arkadaşlarla 
oluşturduğumuz anlayış, şu ana ka-
dar sürdürdüğümüz aynı anlayıştır. 
O dönem yaşlarımız 35’lerde, şimdi 
60’lara yaklaştık. 23 yılda, aramıza 
çok sayıda yeni arkadaş katıldı. Oda 
genel kurullarında hala büyük des-
tek alan bu anlayış, o zaman işin 
içinde olan arkadaşlarımıza yeni ar-
kadaşlarımızın katılımıyla büyüyerek 
devam ediyor. 

“94 çıkışı” olarak tanımladığınız 
anlayışı biraz anlatabilir misi-
niz, neler yaptınız?

Geçmişe baktığımda, “Biz bunları 
nereden düşündük? Nasıl yaptık?” 
diye bazen şaşırıyorum. Elbette yap-
tıklarımız bir ekip işiydi. Unuttuk-
larım olacaktır, onları da arkadaşlar 
tamamlarlar. 

İlk aklıma gelenlerden başlayayım ve 
anlatayım. Sene 1996, MMO yöne-
tim kurulundayız. Öncelikle “Genç-
lik geleceğimizdir” sözünü ortaya 
koyarak, bu örgütün geleceğiyle, 
gelecekteki yöneticisi olacak, yani 
bu örgütü bizim adımıza ve bizimle 
yönetecek olan arkadaşlarla, “öğren-

ci çalışmaları sırasında buluşalım” 
diyerek çeşitli kararlar aldık. Öğrenci 
Üyelik Yönetmeliği yazdık ilk olarak. 
Bu TMMOB’nin ve hiçbir odanın geç-
mişinde yoktu. 1999 yılında ilk defa 
Öğrenci Üye Kurultayı'nı düzenledik 
ve her iki senede bir hala yapılıyor. O 
çalışma Türkiye’de hiçbir öğrenci ör-
gütlüğünün, herhangi bir siyasetin 
öğrenci örgütlüğünün yapamadığı 
bir işe dönüştü, hatta Emin’in Oda 
Başkanı olduğu dönemde daha da 
büyüdü ve Atatürk Spor Salonu’nda 
3500 kişilik öğrenci üye kurultayı 
yapıldı. Hala süren ve benimde her 
zaman katıldığım çok başarılı bir 
çalışmadır. Belirtmeden geçemem, 
sevgili Elif Öztürk’ün öğrenci üye ça-
lışması konusunda hala sürdürdüğü, 
çok büyük emeği vardır. Bugün şu-
belerde, şube başkanı, şube sekre-
teri olan birçok arkadaşımın, öğrenci 
üyelik çalışmasından gelmiş oldukla-
rını, Oda'nın temel ilkelerini, çalışma 

Bizim 1994 yılında 

yönetime geldiğimiz ve 

bahsettiğim arkadaşlarla 

oluşturduğumuz 

anlayış, şu ana kadar 

sürdürdüğümüz aynı 

anlayıştır. O dönem 

yaşlarımız 35’lerde, 

şimdi 60’lara yaklaştık. 

23 yılda, aramıza çok 

sayıda yeni arkadaş 

katıldı. Oda genel 

kurullarında hala büyük 

destek alan bu anlayış, 

o zaman işin içinde 

olan arkadaşlarımıza, 

yeni arkadaşlarımızın 

katılımıyla büyüyerek 

devam ediyor



13

  www.mmo.org.tr

tarzını bilerek anlayarak geldiklerini 
görüyoruz. MMO’dan çıkan bu çalış-
mayı, 1997 yılında TMMOB’ye tek-
lif ettik. TMMOB Genel Kurulu’nda 
öğrenci üye yönetmeliği geçerken, 
kürsüden yönetmeliği savunan da 
ben oldum, bu da benim için ayrı bir 
gururdur.  Yine bu işlere ilk başladı-
ğımızda “Oda ilkeleri ve Oda çalışma 
tarzı” kavramlarını hayata geçirdik 
mesela. 

Bahsettiğiniz “Oda ilkeleri ve 
Oda çalışma tarzı” kavramlarını 
biraz açar mısınız?

Önce kendimiz oturup ilkeler yazdık 
ve çalışma tarzı belirledik, bu ilkeler-
den hiç şaşmadan da çalıştık. Bunları 
örgüt içerisinde bir bütünsellikle, 
bütün şubeleri, özellikle demokrat 
şubeleri ikna ederek, ortaklaşa yaz-
dık. Bunları geliştirirken önce belli 
felsefeler koyduk örgütün önüne. 
Bunlardan ilki “birlikte karar alma, 
birlikte üretme ve birlikte yönetme” 
kavramını tanımlayarak içselleştir-
mek oldu. Oda yönetim kurulunda 
aldığımız tüm kararlarda, yapılacak 
tüm işlerin planlanmasında bu kav-

ramı hayata geçirdik. Sonra “meslek 
örgütlerinde yönetici olacak arka-
daşlarımız iyi mühendis, uzmanlık 
alanlarının en iyisi olmak durumun-
dadırlar” dedik. Bu prensipten de 
hiç şaşmadık. Gerçekten şu anda 
da Oda'nın bütün merkez ve şube 
yöneticileri, kendi alanlarının iyi in-
sanları, en iyi mühendisleridir. Temel 
felsefeden şaşmadan, o zaman ge-
liştirdiğimiz ve herkesin bildiği “Oda 
ilkeleri ve çalışma tarzı” MMO’da şim-
di de geçerlidir. Aradan geçen 23 yıl-
lık süre içerisinde bizler gibi, şimdiki 
yönetici arkadaşlarımız da, halen bu 
"Oda ilkeleri ve çalışma tarzı" ile ha-
reket etmektedirler.  

Bu süreklilik ve başarı nasıl sağ-
landı…

Biz bu örgütü arkamıza alarak, sene-
lerdir bu işe sahip çıkan bir örgütlen-
me yarattıysak ve “birlikte karar alan, 
birlikte üreten ve birlikte yöneten” 
yönetim anlayışımız, bunca sene-
dir hala sürüyorsa, bunun temel iki 
nedeni vardır. Birincisi, bu anlayışı 
yaratan arkadaşlarımız arasındaki 
dayanışma hiçbir gün eksilmemiştir. 
İkincisi de Ankara Şube yönetimini 
demokrat yönetime kavuşturma-

mızdır. Yönetime ilk geldiğimizde, 
Ankara Şube’nin demokratlar tara-
fından yönetilir hale gelmesini sağ-
lamaya çok niyetliydik ve bunu 1996 
seçimlerinde yoğun emek harcaya-
rak başardık. Bu bizim anlayışımı-
zın, Oda'nın genelinde ve şubeler 
nezdinde de anlamını ve görünür-
lüğünü artırdı, örgütle bağımızı ve 
dayanışmamızı güçlendirdi. Yaptığı-
mız bunca çalışmanın yanında bu iki 
etken çok önemlidir. 

Yönetime geldiğinizde Oda’nın 
durumu nasıldı? 

Biz 1995 Mayıs ayında, yönetime 
geldiğimizde, 300 bin dolar borcu 
olan bir Oda Merkezi ile karşılaştık. 
Tazminatlar ödenemiyor, maaşlar 
çok gecikmeli ödeniyor, telefonlar 
hacizli, piyasaya, kâğıtçıya borçlar 
var, mühendis makina dergisi çıka-
rılamıyor, birikmiş faturalar vb. Tabii 
uzun yılların birikimi var, aidatların 
toplanamadığı, şubelerin merkeze 
nakit aktarımını yapmadığı, gelir 
kaynaklarının yaratılamadığı yıl-
lar bunlar. Kimseyi suçlamıyorum 
yanlış anlaşılmasın sakın. Zaten biz 
bir ekibi yıkarak gelmedik. Bizim 
geçmiş yönetimlerle hiçbir kapış-
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mamız olmadı, ben zaten Oda'nın 
hiçbir yöneticisini tanımazdım. 
Ama böyle bir borçla devraldık yö-
netimi. Çok sıkı bir para kontrolü 
mekanizması geliştirdik, öncelikle 
masrafları azalttık, yeni gelir kay-
nakları yaratarak, hızla borçlardan 
kurtulduk ve sonra Oda'nın geldiği 
nokta herkesin malumu. 

Bu kadar borca rağmen, yöne-
time girmenizle birlikte, birçok 
yeni çalışma başlatmışsınız, bir 
yandan da Oda Bülteni 1994’te 
çıkmaya başlıyor mesela… 

O dönem Oda’da 17 şube, yüze ya-
kın temsilcilik, bin civarında oda 
ve TMMOB delegesi vardı. “Oda ve 
TMMOB delegesi örgütün birinci 
halkasıdır, bunlar arasında bir haber-
leşme ağı olması şart” diye düşün-
dük ve Oda Bülteni çıkarmaya karar 
verdik. Tabii bilgisayar, internet yok 
o zaman. O kadar parasız, zor ko-
şullarda, saman kâğıtlara bastırarak 
Oda Bülteni'nin Eylül 1994’te çıkar-
maya başladık. Çok tarihsel belgedir, 
gazeteden artık kâğıtlar bulunarak 
çıkartılmış sayıları bile vardır. Bu 

tim gibi kavramların yer ettiği bir 
durumda, meslektaşlar arasında 
farklılıkların giderilmesi, çok geniş 
bir uzmanlık alanına sahip makina 
mühendisliğinin anlam kazanabil-
mesi için, meslek içi eğitim merkez-
leri dediğimiz yapıyı oluşturduk 95’li 
yıllarda. Bu merkezleri sadece Ankara 
merkezli yapmadık, Türkiye’de bütün 
şubelerde oluşturduk. Benden sonra 
Emin Başkan ve Ali Ekber Başka'nın 
büyük katkılarıyla, her şubemizde ve 
çoğu temsilciliğimizde 30-50-100 ki-
şilik eğitim salonları olan meslek içi 
eğitim merkezleri kuruldu. Meslek içi 
eğitim merkezlerinin ve verilen eği-
timlerin akreditasyon zincirine ek-
lenmesi, birçok şehirde uygulamalı 
eğitim merkezlerinin oluşturulması, 
asansör kontrol merkezleri ve labo-
ratuvarların oluşturularak,  bunların 
da akredite edilmesi gibi tüm faali-
yetler, o baştan koyduğumuz anlayı-
şın attığı nüvelerin bugünkü halidir. 
Ben de bugünlerde yenilerinin açılı-
şına gidiyorum ve ondan da büyük 
keyif alıyorum.

Bir ekip faaliyeti anlatıyorsunuz 
elbette. Ama anlatımlarınızda 
her faaliyette mutlaka bir yöne-
tim kurulu üyesinin adının daha 
çok öne çıktığını görüyoruz…

Tüm faaliyetlerimizde yönetimler-
de bulunan 14 kişinin her birinin, 
herkesin katkısı çoktur. “Başkan her 
işin şefidir” diye bir anlayışımız ol-
madı hiç. Ama tabii mesela öğrenci 
üye çalışmasında Elif’in, yayınlarda 
Melih’in olması, önce Emin’in son-
ra Ali Ekber Çakar’ın sekreterliği, 
Tahsin Akbaba’nın saymanlığı, ör-
gütün hafızası Yunus Yener’in kat-
kıları, her görevin insanları Haydar 
Şahin ve Mustafa Yazıcı ile Nergiz 
Bilgin’in TMMOB’de olması, çalışan 
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arada geçmişten gelen Mühendis 
ve Makina dergisi var ama çok za-
mandır çıkarılamıyordu. Onu nor-
mal periyoduna oturttuk. Endüstri 
Mühendisliği dergisini periyoduna 
oturttuk. İstanbul Şube sekretaryalı-
ğında Tesisat Mühendisliği dergisini 
çıkartmaya başladık. Sevgili Melih 
Şahin’in yayın faaliyetlerinde emeği 
çoktur. Yayın faaliyetini çok ciddiye 
alan bir anlayışla yola koyulduk ve o 
zor koşullara rağmen, hızla 3 periyo-
dik dergi yayını çıkaran, senede en 
az 20 tane bilimsel kitap yayınlayan 
ve Oda bülteni çıkaran bir yapıya ka-
vuşmayı başardık. 

Meslek İçi Eğitim Merkezleri'de 
(MİEM) o dönem de kurulmaya 
başlıyor...

Mühendislik mesleği şarabi bir mes-
lek, senelerle birlikte gelişiyor. Beş 
yılda bilimsel bilginin yüzde 25’inin 
de eksildiği kanıtlanmış bir olgu. 
Üniversitelerde eşitsiz bir durumun 
olması, yani iyi üniversite-kötü üni-
versite, kaliteli eğitim-kalitesiz eği-
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arkadaşlarımızın, teknik görevlilerin 
fedakârlığı, hiçbirinin ismini unut-
mam mümkün olmayan çok sayıda 
yetenekli arkadaşla çalışmam, benim 
işimi çok kolaylaştırdı. Yönetmelik-
lerin yazılması ve Oda'nın kurum-
sallaşması çalışmalarında benim de 
katkım çoktur, ama bu bir ekip işidir 
sonuçta ve biz bunu çok iyi bir şe-
kilde yaptık. Oda'nın bütün geçmiş 
birikimlerini günün koşullarına denk 
getirerek, bütün yönetmelikleri ge-
nel kurullarımızda oy birliğiyle alınan 
kararlar ve örgütsel bir iknayı esas 
kılarak revize ettik, güncelledik ve 
tabii yeni yönetmelikler hazırladık. 
Hepsi de Oda'nın yüz akı bir sözüdür. 
Bu, “Oda genel kurullarından oy bir-
liğiyle geçirildi.” Daha sonra hepsini 
TMMOB onayından geçirerek Resmi 
Gazete’de yayımlattık. Yönetmelikle-
rimizi Resmi Gazete’de yayımlatma-
yı devlete bağımlılık için değil tabi, 
ama üçüncü şahıslara, devlete, üye-
ye, yönetime, Oda'ya, kısaca, herkese 
karşı bağlayıcı olması açısından çok 
önemsedik. 

O dönem Oda Bilgi Yönetim 

Sistemi'ni (OBYS) geliştirerek, inter-
netin olmadığı bir dönemde şube-
lerle bağlantılı otomasyon sistemi 
kurduk ve bilgisayar donanımlı üye 
kaydı sistemini oluşturduk. Diğer 
bir kurumsallaşma çalışmamız da 
şubelerimizin göçebe hayattan yer-
leşik hayata geçirilmesidir. Yönetime 
geldiğimizde göçebe hayatı yaşayan 
Odamız, ben sekiz sene sonra ayrıl-
dığımda 18 şube ve temsilciliklerle 
birlikte hemen her yerde kendi bina-
sına kavuşmuştu. Bu da kurumsallaş-
manın başka bir ifadesiydi bize göre. 

Peki, meslek odası asıl olarak ne 
yapar diye sorsam? 

Bir, üye hak ve çıkarlarını korur. İki, 
meslek alanları üzerinden Türkiye 
gerçeklerini tespit eder, çözüm yol-
ları önerir. Üç, mühendislik eğitimi-
nin sıkıntıları nedeniyle üyenin mes-
leki olarak gelişmesine ve eğitimine 
katkı sağlar. Bir de dört, bu ülkenin 
okumuş çocukları olarak, içinden 
çıktığı halkına karşı olan sorumlu-
lukları nedeniyle, mevcut durumdan 
vazife çıkartarak Türkiye demokrasi 

mücadelesinin içinde kaçınılmaz 
olarak yer alır. Biz bu dört ana başlık 
için yoğun emek harcadık. 

Ama bunları yaparken 300 bin dolar 
borcu olan MMO bugün, bir de istih-
dam alanı yaratarak 850 kişiyi çalıştı-
ran, yerleşik düzene geçerek 4 tane 
yerden 85 tane yere ulaşan, 150 tane 
arabası olan bir yapı haline geldi. Bu 
tabii, arkadaşlarımızın yoğun emeği 
ve çabası ile birlikte bir anlayışın ürü-
nü oldu.

Saydığınız başlıklardan en önem-
lilerinden biri, mühendisin eğiti-
mi ve bilginin yaygınlaştırılması 
çalışmaları sanırım. Bu amaçla 
çok sayıda etkinlik düzenlediniz, 
biraz bahseder misiniz?

Biz yönetime geldiğimizde karar al-
dık dedik ki, bir çalışma döneminde 
ulusal-uluslararası düzeyde en az 30 
sempozyum, kongre ya da kurultay 
yapacağız. Bunun için “sempoz-
yum, kongre, kurultay yönetmeliği” 
yaptık. Ve gerçekten o günlerden 
bu günlere her dönem çok sayıda, 
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çok nitelikli kongre, kurultay, sem-
pozyum yapılıyor. Bunlar bilginin 
yaygınlaşması, ulaşılabilir olması, 
o alanla ilgili sorunların tespiti ve 
çözüm önerileri sunması, mühen-
dislerin gelişimi amaçlarıyla çok ba-
şarılı şekilde yürütülmekte. 1994’te 
ortaya koyduğumuz o yol haritası-
nın içinde olan, Türkiye’de hem aka-
demisyenin ürettiği hem de pratikte 
profesyonel mühendislik yapanların 
ürettiklerini Oda'nın birikimiyle har-
manlayan çok önemli faaliyetlerdir 
bunlar. 

Profesyonel çalışma hayatını 
sürdürürken, bir yandan da yo-
ğun Oda faaliyeti yürüttünüz. Bu 
faaliyetler size neler kattı?

Biz 1994’te bahsettiğim konu baş-
lıklarıyla, ama “birlikte karar almak, 
üretmek, yönetmek”  fikriyatıyla o 
zaman 30-35’li yaşlarda olan bir gu-
rup insan, bu işe koyulduk ve sekiz 
yılımı geçirdiğim güzel bir serüven 
oldu benim için MMO. Anlattığım 
bu kadar işte kendi aramızda iş bö-
lümü, dayanışma, her bir arkadaşın 
kendi yeteneği ve katkısı olmasaydı, 
biz bu kadar çalışmayı programlayıp 
iki yıllık çalışma döneminde gerçek-

leştirip, ondan sonra bunu 22 yıldır 
geliştirerek sürdüren bir hale getire-
mezdik tabii. Ama şunu belirtmem 
şart,  o dönem bizim ekipte olan 
arkadaşların her biri, 75-80 arası öğ-
renci gençlik çalışmasına katılan ve 
tabii ki çokça bedel ödeyen insan-
lardır ve bu çabaların MMO’ya taşın-
mışlığıdır belki bizim hikâyemiz.

Teoman Öztürk’ün dediği gibi, 
“TMMOB bir okul”. Biz bundan 
çok şey öğrendik. Öğrencisi olduk 
ama öte yandan 80 öncesi öğrenci 
gençlik mücadelesinden elde etmiş 
olduğumuz birikimlerimiz ve arka-
daşların her birinin mühendis olarak 
kendi alanlarının en iyisi olmaları bu 
kadar rahat bir yol haritası çizilmesi-
ne olanak tanıdı. MMO bugün gel-
diği noktada TMMOB’nin bir motor 
gücüyse, dinamosuysa; bunda aynı 
ekip anlayışının sürdürülmesi ve 
yönetimlerin anlayış değişiklikleriy-
le hırpalanmamasıyla sağlandı. Biz 
Oda'ya bu hırpalanmaların hiçbirini 
yaşatmadık. 

Siz Oda yönetimindeyken 
TMMOB ile ilişkileriniz nasıldı?

Şöyle, bizim yönetimde olduğumuz 

dönemde aldığımız ilke kararları 
içinde, “TMMOB’yi 24. Oda olarak gö-
ren her türlü anlayışı reddediyoruz” 
cümlesi vardır mesela. Neden böy-
le bir şey yazdık. O zaman TMMOB 
23 odaydı. O dönem bazı odaların 
birliğe karşı mesafeli duruşu ve bir-
liğimizi 24. Oda olarak tanımlayan 
anlayışlar vardı. Bundan dolayı da 
bazı odaların birliğe nakit aktarımla-
rını yollamama durumları oluyordu. 
Ama biz asıl olan TMMOB’dir, oda-
lar bunun alt birimleridir dedik ve 
TMMOB’nin 24. Oda olarak tanımlan-
masını reddettik. Bir mücadele hattı 
vardır TMMOB ve bağlı odalarında. 
TMMOB Genel Kurulu kararlarının 
yaşama geçmesini yönetim kurulları 
belirler ve odalar, odaların üyeleri bu 
mücadele programına göre hareket 
eder. Yani merkez TMMOB’dir.  Bir 
odayla TMMOB arasında çeşitli tar-
tışmalar her zaman olur, bu normal-
dir. Ama anlayış olarak, fikir ayrılığı 
vs. olarak bizim Oda yönetiminde 
olduğumuz zamandan bugüne ka-
dar MMO'yla TMMOB arasında hiçbir 
zaman problem olmamıştır. Ona her 
zaman karşılıklı dikkat edilmiştir. Biz 
o en parasız zamanlarımızda Oda'da 

Şunu belirtmem şart,  

o dönem bizim ekipte 

olan arkadaşların her 

biri, 75-80 arası öğrenci 

gençlik çalışmasına 

katılan ve tabi ki çokça 

bedel ödeyen insanlardır 

ve bu çabaların MMO’ya 

taşınmışlığıdır belki 

bizim hikâyemiz
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çalışan arkadaşların ücretlerini bile 
ödemeden önce TMMOB’nde çalı-
şan arkadaşların ücretlerinin öden-
mesini isterdik. Çünkü TMMOB sar-
sılsa Oda kalmaz. Tersinden bakarsak 
Odalar destek vermezse, TMMOB ya-
pamaz. Dolayısıyla MMO her zaman 
TMMOB çalışmalarına aktif olarak 
katılıp destek vermiştir. 

MMO bugün de tüm örgütüyle, 
TMMOB çalışmalarında çok aktif 
yer alıyor… 

Evet, bizim anlayışımız böyle ve bu 
yıllardır devam eder. Ama benim 
Oda yönetiminde bulunduğum dö-
nemden çok önemsediğim iki örnek 
vereyim. 1998 TMMOB Demokrasi 
Kurultayı önergesi bize aittir ve ku-
rultayın gerçekleştirilmesinde Oda-
mızın çok büyük bir katkısı oldu. 
Bu kurultay aslında TMMOB’nin 
98’li yıllarda yol haritasının çizildiği 
kurultaydır. Ben odada aktif çalış-
ma içinde olan herkesin demok-
rasi kurultayı metinlerini okuması 

gerektiğini söylerim her zaman. Bu 
kurultay meslek alanlarımızın hep-
siyle ilgili; enerjiden çevreye, tarıma, 
ormana, sanayiye, ziraata, yeraltı 
yerüstü zenginliklerine, madenlere 
vb. her konuda TMMOB görüşlerini 
netleştirdiği gibi, öte yandan dev-
let, laiklik, bağımsızlık, cumhuriyet, 
antiemperyalist mücadele, kürt so-
runu vb. yaşama dair konularda da 
TMMOB görüşlerinin altının çizildiği 
metinlerdir. 

İkinci bir örnek vereyim: 1996 yılı Bir-
lik Haberleri Mart sayısında “TMMOB 
Örgütlülüğü nedir? Ne değildir?” 
dosyasında bir grup arkadaşla yaz-
dığımız, ancak benim imzamla bir 
yazı yayımlandı: “TMMOB Temel İl-
keleri ve Çalışma Tarzı”. Yazdığımız 
o metni 2003 Mühendislik Mimarlık 
Kurultayı’nda önerge olarak verdik 
ve oy birliğiyle kabul edildi. Daha 
sonra genel kuruldan geçti. Şu anda 
TMMOB’nin genel ilkeleri ve çalışma 
tarzı bu örgütlülük içinde yer alan 
bütün arkadaşlarımızın içselleştir-
dikleri bir manzumedir. Bu kurulta-
yın divan başkanı olmak da kendi 
tarihimde ayrı bir yer tutar.

TMMOB yöneticiliğine geçme-
den sanırım 2 yıl bir boşluğunuz 
var. O dönem neler yaptınız?

İki yıl bir boşluğum oldu ve o süre-
de kendi işime, aileme ve kızıma 
biraz daha fazla zaman ayırma fır-
satı buldum. 
Ama Oda 
yönetim ku-
rulunun en 
yakınında-

Teoman Öztürk’ün 

dediği gibi, “TMMOB bir 

okul”. Biz bundan çok 

şey öğrendik. Öğrencisi 

olduk ama öte yandan 

80 öncesi öğrenci 

gençlik mücadelesinden 

elde etmiş olduğumuz 

birikimlerimiz ve 

arkadaşların her birinin 

mühendis olarak 

kendi alanlarının en 

iyisi olmaları bu kadar 

rahat bir yol haritası 

çizilmesine olanak 

tanıdı

MMO bugün geldiği 

noktada TMMOB’nin 

bir motor gücüyse, 

dinamosuysa; bunda 

aynı ekip anlayışının 

sürdürülmesi ve 

yönetimlerin anlayış 

değişiklikleriyle 

hırpalanmamasıyla 

sağlandı. Biz Oda'ya bu 

hırpalanmaların hiçbirini 

yaşatmadık

runu vb. yaşama dair konularda da
TMMOB görüşlerinin altının çizildiği 
metinlerdir. 

Ama Oda
yönetim ku-
rulunun en 
yakınında-
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ki örgütlü bir üye 
olarak, Oda'nın 
tüm faaliyetlerine 
katıldım. Ayrıca 
4-5 tane kongre, 
sempozyum ve 
kurultayın açış bil-
dirisini sundum. 
Teknik arkadaş-
ların da katkısıy-
la Oda'ya 3 tane 
kitap hazırladım: 
Dünden Geçmişe 
Sanayi Kongre-
leri, MMO’da En-
düstri Mühendis-
liği Örgütlülüğü, 
MMO’da Uzmanlık 
ve Belgelendirme.

1994 çıkışıyla ve sonrasında 
MMO’da yakaladığınız uyumu, 
TMMOB’da da yakalamış olmalı-
sınız ki uzunca dönem burada da 
yöneticilik yaptınız…

Bu büyük örgütte, hiçbir hikâye, bi-
reysel yazılacak bir şey değildir. Bu 

hikâyeyi yazanlar; 1994 çıkışından 
beri birlikte yer aldığımız bütün yö-
netici arkadaşlardır. Kitapları, dergi-
leri, yayınları çıkartanlardır. Kongre, 
sempozyum ve kurultayları gerçek-
leştirenlerdir. Oda'da çalışan bütün 
arkadaşlardır. Onlar olmasa Oda 
faaliyeti olmazdı zaten. O büyük ça-
banın içinde Mehmet Soğancı’nın 

bireysel bir hikâyesi vardır elbette, 
belki çok şey vermiştir ama kendisi 
de çok şeyler öğrenmiştir. Ekip içe-
risinde o dayanışma ruhu olmasaydı 
zaten hiç yürümezdi. Bunu sadece 
Ankara değil Türkiye’nin her yerinde-
ki şubelerdeki arkadaşların takdiriyle 
sevgisiyle başardık. 

TMMOB’ye gelince; 24 farklı oda-

Bu büyük örgütte, hiçbir 

hikâye, bireysel yazılacak 

bir şey değildir. Bu 

hikâyeyi yazanlar; 1994 

çıkışından beri birlikte 

yer aldığımız bütün 

yönetici arkadaşlardır. 

Kitapları, dergileri, 

yayınları çıkartanlardır. 

Kongre, sempozyum 

ve kurultayları 

gerçekleştirenlerdir. 

Oda'da çalışan bütün 

arkadaşlardır
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daki çok sayıda arkadaşla iş yapı-
yorsun, farklı siyasetten, farklı dü-
şünceden arkadaşlar var. Burada 
üzerine çokça uğraştığımız TMMOB 
"ilkeleri ve çalışma tarzı" çok önem-
liydi bizim için. O ilkeler manzumesi 
bu kadar heterojen bir yapıda bizi 
tutan şey oldu. O ilkeler ışığında 
24 odadaki arkadaşların ortaklaşa 
ve dayanışmacı bir ruhla çalışma 
programlarına ortak imza atmaları, 
bunca faaliyetin hayata geçmesi ve 
bunlar için insanların bireysel ha-

yatlarından büyük özveri göstererek 
çalışması TMMOB Yönetim Kurulu 
başkanının arkasındaki en büyük 
destektir. AKP’li yıllarda yaptık bu 
işi. Şimdi Emin Koramaz AKP-Saray 
rejiminde yapıyor, daha da zor bir 
dönem. AKP’li yıllarda MMO olmasa, 
TMMOB yönetimindeki arkadaşların 
birbirine karşı güveni ve dayanış-
ması olmasa, her biri ayrı ayrı yete-
nekli arkadaşlar buralarda olmasa, 
Mehmet Soğancı TMMOB Yönetim 
Kurulu başkanlığını zaten bu kadar 

uzun süre yürütemezdi. Bu dönem-
de sadece TMMOB’de 12 yıl boyun-
ca birlikte olduğum arkadaşlarla 
değil, TMMOB İKK’lerdeki bütün ar-
kadaşlarla, çok kez gittiğimiz 50’ye 
yakın ilde İKK toplantıları yaparak ve 
yerinde konuşarak, TMMOB genel 
kurullarında bir fikriyatı paylaşarak, 
birbirimizi ikna ederek, geliştirerek 
bir iş yapıldığına inanıyorum. Özet-
le, TMMOB hayatı bireysel hayat 
değildir, kişisel zaaf, ihtiras, kariyer 
hayatı değildir. TMMOB’de çalışmak 
ortaklaşa bir anlayış ve dayanışmay-
la çalışabilmeyi başarmak demektir. 

TMMOB Teoman 

Öztürk Öğrenci Evi’nin 

yapılması var mesela, 

beni çok mutlu eden. 

“Gençlik geleceğimizdir” 

şiarıyla hareket eden 

bir anlayışın, ortaklaşa 

bir iradeyle başardığı, 

benimde ayrıca çok 

önemsediğim ve çok 

keyif aldığım bir iştir

Çok heyecanlandığım 

işlerin başında, 

mitinglerimiz gelir. 12 

yıllık süreçte üç defa 

Ankara’da Sıhhiye 

Meydanında TMMOB 

mitingleri düzenledik. 

Diğer kardeş örgütlerle 

birlikte sanırım yirmi 

civarında miting 

gerçekleştirdik bu on iki 

yıl boyunca
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12 yıl oldukça uzun bir süre.  
TMMOB’de sizi heyecanlandı-
ran, en keyif aldığınız işler han-
gileriydi?

Tüm çalışmalardan büyük keyif al-
dım, hiç şu da olmasaydı dediğim 
işimiz olmadı. Ama TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci Evi’nin yapılması var 
mesela, beni çok mutlu eden. “Genç-
lik geleceğimizdir” şiarıyla hareket 
eden bir anlayışın, ortaklaşa bir ira-
deyle başardığı, benim de ayrıca çok 
önemsediğim ve çok keyif aldığım 
bir iştir.  Bütçesi 2 milyon olan bir 
TMMOB’nin, yani odalardan yılda 2 
milyon toplayan TMMOB’nin, tartı-
şıp, ikna ederek 2 yılda artı 16 milyon 
daha toplayıp ve belediye ile özel an-
laşma imzalayarak, üstelik Gezi Dire-
nişi zamanında ve bir buçuk yıllık bir 
süre içinde tamamladığımız, çok gu-
rurlandığımız büyük bir iştir. O bina 
da TMMOB için doğruya ve güzele 
doğru bir kırılmasıdır ve TMMOB’nin 
kurumsallaştığını gösterir.

Bir de bahsetmesem olmaz, çok he-
yecanlandığım işlerin başında, mi-
tinglerimiz gelir. 12 yıllık süreçte üç 
defa Ankara’da Sıhhiye Meydanı'nda 
TMMOB mitingleri düzenledik. Diğer 
kardeş örgütlerle birlikte sanırım yir-
mi civarında miting gerçekleştirdik 
bu on iki yıl boyunca. 

Türkiye’nin 40-50 ilinden arkadaş-
lar arabalarla, otobüslerle gelirler 
mitinglere ve trafik cinayetlerinin 
hat safhada olduğu ülkede o gece 
beni hiç uyku tutmazdı. Sabah 7’de 
gidersin miting toplanma alanına, 
beklersin arkadaşları. Katılımlar hep 
beklenildiği gibi olur. Elinde konuş-
ma metni, akşam hazırlamışsındır, 
ne söyleyeceğini arkadaşlarına. Son-
ra kürsüde sana sıra gelince başlar 
bir heyecan, acayip heyecanlanırsın 
karşıda bir topluluk, hepsi bizim ço-
cuklar ve bir amaç için gelmişler. Her 
cümlenden sonra alandan slogan 
gelir, bunun keyfi çoktur. Miting bi-
ter dönüşler başlar. Tabii mitinglere 

Edirne’den, Diyarbakır’dan, Van’dan 
10-12 saat boyunca arabayla gelen 
arkadaşlar da olur. Tüm arabalar gel-
dikleri yere sağ salim ulaşana kadar 
uyuyamazsın, elde telefon beklersin 
sabaha kadar. Mitingler böyle ayrı 
bir keyif oldu benim için, şu anda 
da yine katıldığım mitinglerde aynı 
keyif ve heyecanı yaşıyorum, tabii 
alanlarda. 

Bir de Gezi Direnişi var tabii. Ne sa-
ğında ne solunda ne önünde ne 
arkasında; tam merkezinde olduğu-
muz direniş. O süreçte TMMOB’nin, 
İstanbul İKK’nın yaptıklarını herkes 
biliyor zaten.

Ayrıca Sevgili Başkanımız Teoman 
Öztürk için yaptığımız belgeseli de 
söylemem gerekiyor. 

Ne kadar keyifli oldu bilmiyorum; 
ama arkadaşlarla birlikte hakkımda 
açılan Tekel, GSS, 4+4+4 ve 1 Mayıs 
davaları da bu sürede belki de neler 
yaptığımızın göstergeleri aslında.

Bir de Gezi Direnişi 

var tabii. Ne sağında 

ne solunda ne önünde 

ne arkasında; tam 

merkezinde olduğumuz 

direniş. O süreçte 

TMMOB’nin, İstanbul 

İKK’nın yaptıklarını 

herkes biliyor zaten
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Buradan sizin kişisel tarihinizde 
de çok önemli yeri olduğunu bil-
diğim, 10 Ekim’e geçelim mi? 

10 Ekim 2015, Türkiye’de bir defada 
en çok canın katledildiği gün olarak 
tarihe geçti. 102 arkadaşımızı kay-
bettik, yüzlerce yaralı ve sakat ka-
lan arkadaşımız var. 7 Haziran 2015 
seçimlerinden sonra Türkiye’de ka-
ranlık adım adım işlenmeye başladı. 
Ama özellikle 7 Haziran-1 Kasım ara-
sında, hükümet kurdurmama derdiy-
le başlayan, çok karanlık bir dönem 
yaşandı. 20 Temmuz 2015’te de ta-
rihin yine çok acı katliamlarından 
biri yaşandı ve çoğu genç 30’u aşkın 
insan, Kobane’deki çocuklara oyun-
cak ve yardım götürürken, Suruç’ta 
yaptıkları basın açıklaması sırasında 
bombalı saldırıya uğrayarak, haya-
tını kaybetti. 21 Temmuz’da DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin Başkan ve 
yöneticileri Suruç’tadır. Orada ki kat-
liamın izleri hepimizin yüreğini yakar. 
TMMOB Yönetim Kurulu’nun toplan-
tısı 1 Ağustos’tadır, bu katliamdan 10 
gün sonra, 1 Ağustos’ta Yönetim Ku-
rulumuz oybirliği ile karar alır: 

“7 Haziran Genel Seçimleri sonra-
sı AKP eli ile oluşturulan siyasi at-
mosfer içerisinde Suruç Katliamı ile 
başlayan ve ülkemizin savaş, şiddet, 
baskı ortamı içerisine sokulması ile 
devam eden, insanlarımızın öldü-
rüldüğü karanlık gidişata dur demek 
için; savaşa karşı barışı; baskı, şiddet 
ve zora karşı demokrasiyi hakim kıl-
mak için; insanımızın kardeşçe bir 
arada yaşamasını savunmak için; 
eşit, özgür, demokratik, laik, bağım-
sız bir Türkiye mücadelesini yükselt-
mek için; bölgemizde emperyalist 
işgal ve savaş politikalarına karşı 
halkların kardeşliğini büyütmek için 
kapalı salon/açık hava toplantıları-
nın düzenlenmesine, emek meslek 

örgütleri ve demokrasi güçleri ile 
ortaklaşa eylem ve etkinliklerde bu-
lunmak üzere görüşmelerde bulu-
nulmasına; bunlara yönelik her türlü 
iş ve işlemi gerçekleştirmek konu-
sunda Yürütme Kurulu'na görev ve 
yetki verilmesine.”

Ve hemen yol arkadaşlarımız KESK, 
DİSK ve TTB ile görüşülür. Ekim ayına 
doğru birlikte kararlar alırız. Yüreğin-
de sadece insan sevgisi olan bizler, 
bu karanlık gidişatı aydınlığa çevir-
mek isteyen bizler; ciddi kararlar 
alırız. Bir arada mücadeleyi büyüt-
me kararı alırız. Adına karar veririz: 
Emek, Barış, Demokrasi mitingi. Ta-
rihine karar veririz. 10 Ekim Mitingi. 
Yerine karar veririz; Ankara Sıhhiye 
Meydanı. Toplanma yerine karar ve-
ririz: Ankara Garı Önü, Saat 10:00. Ve 
gideriz bu ülkenin emekten, haktan, 
hukuktan, adaletten yanayım diyen 
tüm emek ve demokrasi güçlerine. 
Ve hep birlikte 10 Ekim’de Ankara’ya 
Sıhhiye Meydanı’na randevuyu veri-
riz, duyurularını hep birlikte yaparız.

Hepimiz oradaydık. Saat 10’da An-

kara Garı önünde toplandık. Saat 
10.04. Yüz bir kardeşimizi orada kay-
bettik. Üç yüzden fazla arkadaşımız 
hastanelere kaldırıldı. Onlarca arka-
daşımız sakat kaldı. Şimdi, katliamda 
kaybettiğimiz kardeşlerimizin sayısı 
102 oldu. Hala hastanede olan ar-
kadaşlarımız var. Ülke tarihinin bu 
en büyük katliamı, yürekleri sadece 
emek, barış, demokrasi için atan bu 
ülkenin en yiğit insanlarına karşı ya-
pıldı. Biz katillerimizi çok iyi biliyoruz. 
Her zaman söyledim, söyleyeceğim: 
Bu katliamı unutursak, unutturursak 
yüreğimiz kurusun.

Sizin de müdahil olduğunuz sa-
nırım 10 Ekim davası sürüyor, o 
süreçten bahseder misiniz?

Biz kaybettiğimiz arkadaşların ailele-
ri, yaralı arkadaşlar ve aileleri, bir de 
dört örgütün o zamanki başkanla-
rından oluşan bir yapı ile 10 Ekim Ba-
rış ve Dayanışma Derneği’ni kurduk. 
Bu derneğin, katliam sonrası uzunca 
sürecek olan hukuk mücadelesinde 
önemli bir yeri olacağını düşündük. 
MMO’nun Genel Kurul kararıyla Sü-
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mer Sokak’ta verdiği yer, dernek 
merkezi olarak işlev görüyor. Oradan 
bir toparlanma yaptık. Çok sayıda 
avukat arkadaş, hem mitingin dü-
zenleyicisi örgütlerin avukatları hem 
de diğer kurumların avukatları, ken-
di arkadaşlarını kaybetmiş avukatlar 
ve gönüllülerle birlikte oluşan bir ko-
misyonumuz var. Davaları aileler ile 
birlikte takip ediyorum. 4 duruşma 
oldu. Muhtemelen davayı savcının 
açtığı iddianame gibi bitirecekler. 
Sonuçta “Bu katliam Türkiye’deki is-
tikrarı bozmak,  AKP’yi yıpratmak için 
IŞİD terör örgütünün Antep şubesi 
tarafından yapılmıştır. Bitti, ölenler 
ölmüştür, kalanlar da içeri girmiştir” 
diye söyleyecekler ve kapatacaklar 
muhtemelen. Orada kalmayacak ta-
bii dava. Biz bunun kamu ilişkisinin, 
devlet ilişkisinin açığa çıkması için 
sonuna kadar uğraşacağız. Çok fazla 
sayıda tanık belge vs. var elimizde. 
Avukat arkadaşlar başarılı şekilde 
götürüyorlar, davanın sonuna kadar 
takipçisi olmaya devam edeceğiz. 

Biz biliyoruz: Yüz iki kardeşimizin 
hesabı ancak ve ancak eşit, özgür, 
demokratik ve laik bir ülkenin ku-
rulması ile sorulmuş olacaktır. Biz iyi 

biliyoruz: Yüz iki kardeşimiz yürütü-
len bu büyük mücadelede, bizimle 
omuz omuza yaşıyor. Onların anısı 
mücadelemizin yolunu aydınlatıyor.

TMMOB her dönem siyasi ikti-
darların hedefinde, niye saldırı-
yorlar bu kadar? Birde AKP ikti-
darı daha çok saldırıyor sanki…

TMMOB ile siyasi iktidarlar her zaman 
uğraştı, fakat sistematik olarak uğ-
raşma işinin AKP’li yıllarda olduğunu 
söylemek yanlış olmayacak. Aslında 
AKP, sadece kendinden yana olan 
Türkiye için herkese saldırıyor. Ama 
TMMOB’ye özel olarak saldırıyor. 

TMMOB doğruları, gerçekleri, bilim 
ve tekniğin ışığında söylüyor.  70’li 
yıllardan beri memlekete, insana 
dair iyiden güzelden yana ne varsa 
söylüyor. Yanlışların karşısında du-
ruyor. Hukuk mücadelesi yapıyor. Bu 
da iktidarların çok hoşuna gitmez. 

Abdullah Gül cumhurbaşkanı oldu-
ğunda, hemen ilk işi olarak Devlet 
Denetleme Kurulu’na bütün meslek 
birlikleri hakkında, sözde daha ve-
rimli çalışmamız için inceleme gö-
revi verdi. DDK bin sayfalık bir rapor 
hazırladı, Bunun ciddi bir bölümü 
de bizimle ilgili oldu. Orada kendi-
lerince çok iyi (!) tespitler yapmışlar, 
“TMMOB’ye ne yapılması gerektiği 
hakkında” önerilerde bulunmuşlar. 
“TMMOB siyasetle uğraşan bir örgüt, 
bunlarda para pul yok ama siyaset 
yapıyorlar, TMMOB Başkanı bir siyasi 
partinin (ÖDP) aktif üyesi” gibi. Rapor 
17 birlik hakkında, ama ismi geçen 
tek birlik başkanıyım. Birde, bizim di-
ğer birliklerden önemli bir farkımız 
var. Onlarda il odaları var, üstte bir-
likleri var. Biz de farklı bir örgütlen-
me var. 1954’te yasa ile TMMOB ku-
ruluyor önce, onun altına da meslek 

Hepimiz oradaydık. Saat 

10’da Ankara Garı önün-

de toplandık. Saat 10.04. 

Yüz bir kardeşimizi ora-

da kaybettik. Üç yüzden 

fazla arkadaşımız hasta-

nelere kaldırıldı. Onlarca 

arkadaşımız sakat kaldı. 

Şimdi, katliamda kaybet-

tiğimiz kardeşlerimizin 

sayısı 102 oldu. Hala 

hastanede olan arkadaş-

larımız var. Ülke tarihinin 

bu en büyük katliamı, 

yürekleri sadece emek, 

barış, demokrasi için 

atan bu ülkenin en yiğit 

insanlarına karşı yapıl-

dı. Biz katillerimizi çok 

iyi biliyoruz. Her zaman 

söyledim, söyleyeceğim: 

Bu katliamı unutursak, 

unutturursak yüreğimiz 

kurusun
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odalarını koyuyor ve odaların illerde 
şubeleri oluyor. Bu aslında mühen-
dislik mimarlık mesleğini bilenler 
için çok anlamlı bir şeydir. Çünkü 
mesleğin gelişimi, inkişafı onun ko-
ordinatlarının belirlenmesi vs. bu 
şekilde olabilir ancak. Bu farkları da 
belirtmişler raporda ve TMMOB’nin, 
hem siyasetten arındırılması hem de 
diğer meslek birliklerine benzetmek 
için, “kurguları değiştirilmelidir” diye 
görüş yazmışlar.  

Bu halen süren saldırılara temel 
oluşturan, referans belge haline 
geldi galiba…

Evet, tam da böyle aslında. Ondan 
sonra çokça uğraşıldı, ama bu ra-
porda ana temayı, yani uğraşma-
nın siyasetini yazdılar. Akabinde bu 
Devlet Denetleme Kurulu raporu 
Başbakanlığa geldi. Bu süreçte AKP 
4 kez yasamızı değiştirmeye çalıştı, 
Bakanlık da kapalı kapılar ardında 
yasa değişikliği önerileri hazırlattı, 
hepsinden haberdar olduk. Hiçbi-
rinin Meclise getirilmesi mümkün 
olmadı. Bu olmadı ama başka işler 
yaptılar. TMMOB’nin bağlı odalarının 

kendi meslek alanlarıyla ilgili çok sa-
yıda değişiklik gündeme getirdiler 
ve yönetmelikler çıkararak bunları 
uyguladılar. İtiraz ettiklerimiz oldu. 
Bunların sonuçlandığı, yapamadık-
ları oldu. Şimdi sarayda oturan zat 
her fırsatta “TMMOB olmasa Türkiye 
gelişecek, her türlü yatırımımızı en-
gelliyorlar” diye bizi hedef gösterdi. 
Engelleme dediği de şöyle, yanlış 
yapılan bir uygulamaya karşı dava 
açıyoruz, şimdi ne kadar kaldığı belli 
olmayan yargı o dönemlerde bizim 
lehimizde kararlar alıyordu ve bun-
lardan çok rahatsız oluyorlardı. 

Sözü şöyle söylemek lazım, dik du-
ran, kral çıplak diyen, padişahım çok 
yaşa diyenlerle saf tutmayan, sözü-
nün arkasında mutlaka bilimsel bil-
gi ve örgütün birikimleri olan, dolu 
dolu raporlarıyla yanlışa karşı çıkan 
bir örgütün varlığından AKP tabii 
mutlu değil. Ayrıca kendi yandaşları-
nın bu örgütte yönetime gelmesi de 
çok zor. Kendi yarattığı iç dinamik-
lerle yönetilir bu örgüt ve bunu de-
virmek çok zordur, Bu nedenle son 
yasa taslaklarında gördük örgüt ya-
pısını tümden değiştirmek istiyorlar. 
Bu çabalarına karşı her zaman söy-

TMMOB ile siyasi ikti-

darlar her zaman uğ-

raştı, fakat sistematik 

olarak uğraşma işinin 

AKP’li yıllarda oldu-

ğunu söylemek yanlış 

olmayacak. Aslında 

AKP, sadece kendin-

den yana olan Türkiye 

için herkese saldırıyor. 

Ama TMMOB’ye özel 

olarak saldırıyor
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ledim, yine söylüyorum “TMMOB’ye 
dokunma, yanarsın.”

TMMOB içinde yönetici olan ve 
KHK’lerle işlerinden atılan çok 
sayıda kişi var sanırım.  

Evet her KHK ile de sayı artıyor. İçin-
de yaşadığımız dönem giderek ağır-
laşan, karanlığın arttığı, gri bulut-
ların çoğaldığı bir dönem ve bütün 
arkadaşlarımızın örgütümüze daha 
fazla sahip çıkmaktan başka yolları 
yok. Biz eskiden “TMMOB Türkiye’de-
ki emekten, haktan, hukuktan, ada-
letten yana olan vicdanların sesidir” 
diyorduk. Ama Gezi sürecinden bu 
yana, ben doğrudan “TMMOB bu 
ülkenin vicdanıdır “demeye başla-
dım. Kendi birikimleri ve meslek 
alanlarından yola çıkarak, ülkenin 
sorunlarını tespit etmek, sorunla-
ra çözüm önerilerinde bulunmak, 
dosdoğru cümlelerle sözünü söyle-
meye devam etmek gerekiyor. Güç 
zamanlarda örgütlenmeler daha 

güçlü olur. TMMOB içerisinde çalışan 
arkadaşlar, bu güç görevleri yerine 
getirecek azim ve kararlılık içinde-
dirler. Bütün yaşananlara karşın, yine 
inançla, azimle yoluna devam ede-
cektir TMMOB. Şu net ki, bu ülkenin 
TMMOB’ye her zaman ihtiyacı ol-
muştur ve TMMOB’de bu ihtiyaçların 
gerekliliklerini karşılamak zorunda-
dır. Arkadaşlarımız, bu zorlu görevi 
yerine getireceklerdir. Örgütsel yapı, 
zorun arttığı zamanlarda, daha da 
güçlenir. TMMOB tarihinde her za-
man, zor ve zulüm arttığında bunla-
ra karşı daha fazla direniş olmuştur, 
bundan sonra da olacaktır.

Peki, bundan sonra siz neler ya-
pacaksınız?

Sanırım bu günlerde ben, Oda'nın 
ve TMMOB’nin en örgütlü üyesiyim. 
22 yıllık bir süreçte hem Oda'da hem 
TMMOB’de ne kadar şey biriktirdiy-
sem, TMMOB yönetimlerinin de o 
birikimleri benden almaları en do-
ğal haklarıdır ve ben bunları sonuna 
kadar paylaşacağım. TMMOB Yöne-
tim Kurulu'nun verdiği görev çerçe-
vesinde on beş gün boyunca Hayır 
çalışmasında Kızılay’ın göbeğinde 
elimizden geleni yaptık. Yönetim Ku-
rulu ile birlikte Adalet yürüyüşüne iki 
ayrı gün katıldık. Adalet mitinginde 
bulunduk. Çağrıldığım her yere gi-
diyorum, verdikleri her görevi yeri-
ne getirmeye çalışıyorum. Panellere 
gönderiyorlar, gidip konuşuyorum. 
Öğrencilerle konuşuyoruz. Eğitim 
Sempozyumunun Yürütme Kurulun-
da aktif görev verdiler. Aralık ayında 
TMMOB’ye yakışan bir etkinliği ger-
çekleştireceğiz. 

TMMOB’nin 70’lerden beri biriki-
mi var. Her dönemin kendine göre 

koşulları var ve her dönemde de 
TMMOB bunlara refleks vermek du-
rumundadır. Bu dönemde de dar-
benin sabahına açıklama yapan, 
KHK’ler çıktığında, sabahında açık-
lama yapan, herhangi bir olayın sa-
bahında açıklama yapan TMMOB yo-
luna devam ediyor. Oda başkanları, 
sekreterleri, İKK toplantıları yapan, 
salonlarda biriktirdiklerini sahaya 
taşıyan bir TMMOB var. Ve TMMOB 
bu dönemde de eşitlik, özgürlük ve 
demokrasi mücadelesine amasız, 
fakatsız tartışmasız devam edecek-
tir. Bundan en ufak endişem yoktur. 
Birikimlerimiz o kadar çok ki. İçinden 
çıktığımız halkımıza karşı sorumlu-
luklarımız var. TMMOB’de aktif olarak 
çalışan arkadaşlarımın her biri, bu 
sorumlulukların bilincindedir. Her 
dönemin kendine özgü bedelleri var, 
yaşadığımız bu karanlık döneminde 
bedelleri olacaktır. Ama arkadaşları-
mızın her biri, bu bedelleri ödemeye 
hazırdır. Daha önce dediğim gibi, ne 
kadar zorlarsa zorlasınlar, o kadar 
güçlü olarak TMMOB “emin ellerde 
yoluna devam edecektir.”

Son olarak söylemek istedikleri-
niz…

Son söz olarak şunu söyleyeyim, 22 
yılım Oda ve TMMOB ortamında geç-
ti. Ben ne kadar verdim bilmiyorum, 
ama örgütüm bana çok şey verdi.  Bu 
22 yıl benim için çok keyifli geçti, en 
ufak bir anından bile pişman deği-
lim. İyi ki de böylesi bir 22 yıl yaşamı-
şım. Türkiye’nin en yiğit insanlarını, 
gençlerini, kadınlarını ve erkeklerini 
tanıdım. Birlikte yürüdüğümüz tüm 
arkadaşlarıma sevgi, destek, katkı ve 
yol arkadaşlıkları için sonsuz teşek-
kür ediyorum. 

Her dönemin kendine 

özgü bedelleri var, 

yaşadığımız bu 

karanlık döneminde 

bedelleri olacaktır. Ama 

arkadaşlarımızın her biri, 

bu bedelleri ödemeye 

hazırdır. Daha önce 

dediğim gibi, ne kadar 

zorlarsa zorlasınlar, 

o kadar güçlü olarak 

TMMOB “emin ellerde 

yoluna devam edecektir.”
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Toplumsal refah odaklı kalkınma an-
layışının vazgeçilmez parçası, sağ-
lıklı, nitelikli bir ulaşım politikasıdır. 

Ulaşım sisteminin en önemli öğelerinden 
biri ise kuşkusuz demiryollarıdır. Ülkemiz-
de bundan tam 13 yıl önce 22 Temmuz 
2004 tarihinde 41 yurttaşımızın ölümü, 81 
yurttaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan 
Pamukova “Kazası”, ulaşım ve özelde de-
miryolu politikalarındaki sorunlara ayna 
tutmaya devam etmektedir.

Güvenilir, dengeli, ülke ve toplum çıkar-
larını gözeten bir ulaşım sistemi ihtiyacı 
bugün ülkemizde her zamankinden daha 
fazla hissedilmektedir. Ancak ulaşım poli-
tikaları aksi yöndedir. Ulaşım sistemi her 
geçen gün daha dengesiz, güvenliksiz, 
pahalı ve sağlıksız bir yapıya sürüklenmek-
tedir. Bu nedenle Odamız, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Pamukova “Kazası”na yol 
açan nedenlere ve demiryolu politikaları-
na dikkat çekme gereği duymaktadır. On-
larca yurttaşımızın ölümüne ve yaralan-
masına neden olan bu “kaza’, zemin etüdü 
çalışmalarının yapılmayışı ve mühendislik 
hizmetlerinin gereklerinin yerine getiril-
memesi nedeniyle gerçekleşmişti. Yerine 
getirilmeyen bu sorumlulukların ardında-
ki çarpık politikalara, Odamız tarafından 
iki yılda bir periyodik olarak güncellenen 
ve sonuncusu 2016 yılında yayımlanan 
Ulaşımda Demiryolu Gerçeği Raporu’nda 

işaret edilmiştir. Raporumuzda da tespit 
edildiği üzere:

- Demiryolları 1950’lerden itibaren kara-
yolu ağırlıklı ulaşım politikaları nedeniy-
le ikinci plana itilmiştir. Konvansiyonel 
hatların yüzde 40’ı; toplam demiryolla-
rının yüzde 37’si Cumhuriyetin ilanın-
dan önce yapılmıştır. 1923–1950 yılları 
arasında yılda ortalama yaklaşık 139 
km olmak üzere toplam 3 bin 193 km 
demiryolu inşa edilirken, 1950 yılından 
sonra yılda ortalama 52 km demiryolu 
inşa edilmiştir.

- 1950 yılında 9 bin 204 km olan toplam 
demiryolu hattı uzunluğu 2016 yılı so-
nunda, yüksek hızlı tren hattı da dâhil 
olmak üzere,  12 bin 485 km’dir. Yani 66 
yılda yalnızca 3 bin 281 km demiryolu 
yapılmıştır.

- 1923–1950 yılları arasındaki Türkiye’nin 
olanakları ve teknolojisi ile günümüz 
Türkiye’sinin olanakları ve teknolojisi 
karşılaştırıldığında, demiryollarına ya-
rım asrı aşkın bir süredir neredeyse ray 
döşenmediği görülmektedir.

- 2009 yılında 397 km olan yüksek hız-
lı tren hat toplamı 2012/2013’te 888 
km’ye, 2014 yılında 1.213 km’ye yüksel-
miştir. 2016 yılı sonunda hat uzunluğu 
yine 1.213 km’dir. Yüksek hızlı tren poli-
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tikası, yolcu taşıma ağırlıklı, sorun-
lu ve imaj politikası eksenli olarak 
uygulanmaktadır.

- Demiryolu yolcu ve yük taşımacı-
lığında olağandışı bir gerilemeye 
yol açılmıştır. 1950 yılında demir-
yolu taşıma oranları yolcuda yüzde 
42, yükte yüzde 78 iken, bugün de-
miryolu taşımacılığı yolcuda yüzde 
1,1’e yük taşımacılığında yüzde 
4,6’ya gerilemiş; karayolu taşımacı-
lığı ise yolcuda yüzde 89,5’e, yükte 
yüzde 89,8’e yükselmiştir.

TCDD’nin yapmakla yükümlü olduğu 
başlıca işler, zamanında; demiryol-
larını, kendisine bağlı liman, rıhtım 
ve iskeleleri işletmek, genişletmek, 
yenilemek; tamamlayıcı işler olarak 
gerektiğinde demiryolları taşımacı-
lığını tamamlayıcı nitelikteki feribot 
dahil, her türlü deniz ve kara taşıma-
cılığı yapmak; çeken ve çekilen araç 
ve gereçler ile benzerlerini yapmak 
ve yaptırmak; görevlerinin gerektir-
diği ambar, antrepo, depo ve benzeri 
tesisler ile yolcu ihtiyaçları için gerekli 
tesisleri kurup işletmek; yurt içinde ve 
dışında yapılmakta ve yapılacak olan 
demiryolu inşaatlarını üstlenmek yü-
kümlülükleri olarak tanımlanmıştır. 
Bugün yapılan ise bu kamucu yakla-
şımın tasfiyesidir.

Türkiye Demiryolu Taşımacılığı AŞ 
Genel Müdürlüğü’nün kurulmasına 
ilişkin kanun; taşınmazların satışı, 
özelleştirmelerle ve demiryolu çalı-
şanlarının geleceği ile ilgili ayrıntılı 
düzenlemeler içermektedir. Kısaca, 
TCDD parçalanarak şirketleştirilmiş, 
kamu hizmeti anlayışı yerine serbest 
piyasa gereklerini gözeten bir model 
esas alınmış, TCDD’nin taşınmazları 
satılmaya başlanmış, çalışanlar güven-
cesiz çalışma biçimlerine tabi kılınmış-
tır. Sayıştay raporlarına yansıdığı üzere 
TCDD zarar etmektedir. Kamu-toplum 
yararı eksenli ulaşım hakkı, kara ve 
havayolundan sonra demiryolunun 

ticarileştirilmesi ve piyasaya açılması 
süreci ile tasfiye edilmektedir.

Bu yanlış politikalara alternatif öneri-
lerimiz aşağıda kamuoyunun bilgisine 
sunulmaktadır.

- Ulaştırmanın bütünü ve demiryol-
larında; altyapı, araç, arazi, tesis, 
işletme ve taşınmazlara yönelik 
bütün özelleştirmeler, belediyeler 
ile üçüncü şahıslara devirler dur-
durulmalıdır.

- Ciddi bir “Ulaştırma Ana Planı” ya-
pılmalı; bu plan kapsamında, de-
miryolu, denizyolu, havayolu ve 
karayolu için ayrı ayrı ana planlar 
hazırlanmalıdır.

- Ulaşım politikaları karayolu, de-
nizyolu, demiryolu, havayolu taşı-
macılığının, seri, ekonomik, çevre-
ci, güvenli ve hızlı, tek bir taşıma 
zinciri oluşturacak şekilde entegre 
edilmesini içeren Kombine Taşı-
macılığa yönelim ekseninde belir-
lenmelidir.

- Tüm ulaşım modları arasında 
uyum sağlanarak yük ve yolcu ta-
şımada ağırlık demiryolu taşımacı-
lığına verilmeli, demiryolu taşıma-
cılığı planlı olarak geliştirilmelidir.

- Gerekli altyapı, bakım, yenileme 
çalışmaları eşliğinde eski hatlar-
da “sürat demiryolu” projelerine 
yönelinmeli; yeni altyapı ve yük-
sek standartlı yeni hat yapımına 
dayanmayan “hızlı/hızlandırılmış 
tren” projeleri durdurulmalı; bu 
konuda meslek odaları, sendikalar, 
uzmanlar, bilim insanları ve üniver-
sitelerin görüş ve uyarıları mutlaka 
dikkate alınmalıdır.

- Yeni raylı sistemlerin mevcut ula-
şım ağları ile entegrasyonu sağlan-
malı, kentlerde başta metro olmak 
üzere hafif raylı sistemler yaygın-
laştırılmalıdır.

- Ulaştırma master planlarında, bi-
rim enerji tüketimi daha düşük de-

miryolu ve denizyolu sistemlerine 
öncelik verilmeli, mevcut sistemler 
kapasite ve verimlilikleri geliştiri-
lerek kullanılmalı; ulaşımda petrol 
bağımlılığının azaltılması hedef-
lenmeli; mevzuat bu doğrultuda 
gözden geçirilmelidir.

- TCDD’nin parçalanarak işlevsizleş-
tirilmesi, siyasi kadro atamaları ve 
her düzeydeki uzman kadro kıyı-
mına son verilmelidir. TCDD’nin 
personel açığı siyasi değil mesleki 
ve teknik ölçütler içinde gideril-
meli; “performansa göre ücret”, 
“toplam kalite yönetimi” vb. uygu-
lamalar kaldırılmalıdır.

- TCDD, nitelikli personel yetiştiril-
mesi için üniversiteler ve meslek 
odalarıyla işbirliği yapmalı, meslek 
içi eğitim geliştirilmeli, kapatılan 
meslek liseleri yeniden açılmalıdır.

- Hizmet dışı bırakılan bakım-tamir 
atölyeleri ve bütün tesisler yeni-
den işlevli kılınmalıdır.

- TCDD’nin borçlandırılması ve zarar 
ettirilme politikası terk edilmelidir.

- TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ 
gibi TCDD fabrikaları, lokomotif ve 
vagon üretecek teknik düzeye ge-
tirilmeli, montaj değil üretim esaslı 
bir yapıya sahip olmalı; demiryolu 
yan sanayisine (ray, tekerlek vb.) 
yatırım yapılmalıdır.

- Demiryolu modlarındaki atıl ka-
pasitelerin değerlendirilmesi için 
işletme iyileştirmeleri yapılmalı; 
demiryolu hatları ciddi ve bütün-
lüklü bir tarzda onarılarak yeni-
den yapılandırılmalı; ulaşım gü-
venliğini etkileyen hatlar en kısa 
sürede onarılmalı, elektrifikasyon 
ve sinyalizasyon gereksinimleri 
karşılanmalıdır.

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı
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1. GİRİŞ

Teknoloji yol haritası tanımı incelendiğinde, belir-
li teknolojik hedeflere ulaşmak amacıyla kullanılan 
araç olarak değerlendirildiği görülür. İlgili teknoloji 
yol haritası, kurgulanan amaç doğrultusunda görsel 
bir planlama aracı olabileceği gibi, harita bileşenleri 
arasındaki farklı boyutlardaki etkilerinin değerlendi-
rilmesine imkân sağlayabilecek bir yapıda da olabilir. 
Teknoloji yol haritaları, belirli bir geleceğin planlama-
sı veya geleceğe yönelik öngörü çalışmaları amacıyla 
kurgulanabileceği gibi, günümüz çalışmalarına yön 
veren bir planlama aracı olarak da kullanılabilir. 

Bu çalışmada, TUSAŞ’ın sahip olduğu temel yetkinlik-
ler bazında, kazanılması, elde tutulması, geliştirilmesi 
veya elden çıkartılması gereken teknoloji konuları-

Kuruluşların, vizyon, hedef ve yetkinlikleri ile uyum-
lu, küresel ölçekte sürdürülebilir rekabet avantajı 

sağlayabilecekleri teknoloji stratejilerini oluşturma-
ları; ilgili stratejilere uygun teknolojileri belirleyerek, 
belirlenen teknolojilerin kazanımının sağlanabilmesi 

için gerekli planlamayı yapmaları ve yönetmeleri 
önem arz etmektedir. Bu çalışmada, TUSAŞ’ın sahip 

olduğu temel yetkinlikler ile uyumlu olacak biçimde, 
izlenmesi, kazanılması, elde tutulması, geliştirilmesi 
veya elden çıkartılması gereken teknoloji konularının 
belirlenmesi; akabinde, ilgili teknolojilerin değerlen-
dirilerek ürün araştırma, geliştirme ve üretim süreç-
lerine entegrasyonu için TUSAŞ’ın stratejik hedef ve 

amaçları ile eş güdüm içerisinde hazırlanan “Teknoloji 
Yol Haritası ve Kazanım Planı” yönetimi hakkında 

örnek uygulama sunularak bilgilendirme yapılması 
hedeflenmektedir.
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nın belirlenmesi ve bu konuların hayata geçirilmesi için 
TUSAŞ’ın stratejik amaçları ile eş güdüm içerisinde ha-
zırlanan Teknoloji Yol Haritası ve Kazanım Planı yöntemi 
hakkında bilgilendirme yapılması hedeflenmiştir.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Kurum hedefleri doğrultusunda farklılaşmakla birlikte, 
teknoloji yol haritası, genellikle şirketin stratejik ve inova-
tif hedefleri doğrultusunda mevcut ve potansiyel ürün-
lerine, süreçlerine, metotlarına yenilik ya da iyileştirme 
olanağı sağlayacak teknolojilerin belirlenmesi ve kazanı-
mının takibi amacıyla kullanılmaktadır. 

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, teknoloji yol harita-
larının kurum dışından temin edilebilir olmadığı ve kurum 
içerisindeki tek bir birey tarafından oluşturulmaması ge-
rektiği belirtilmektedir [1]. Aynı değerlendirmede, tekno-
loji yol haritalarının, takım çalışması ve yönetim desteği 
alınarak oluşturulması gerektiği vurgulanmaktadır. Tek-
noloji yol haritalarının genel bir tanımı yapılabiliyor olsa 
da nihai çalışmanın ilgili organizasyonun kültürünü yan-
sıtması önemlidir.

Teknoloji yol haritaları, işletmelerin karar süreçlerinin des-
teklenmesi ve karar verme süreçlerinde bulunan risklerin, 
kaynakların hatalı kullanımının önüne geçilmesi amacıyla 
kullanılmaktadır. Özellikle zaman, yatırım ve benzeri kay-
nakların [2] kısıtlı olduğu durumlarda teknoloji yol harita-
larının kurgusunun doğruluğu kritik önem arz etmektedir. 
Kurgulanan yapı doğrultusunda atılacak adım-
lar kurumun ileride içinde bulunduğu durumu 
doğrudan etkileyecektir.

Lee ve Park tarafından yapılan incelemede [3], 
yol haritası için birbirine bağlı öğelerin belirli 
bir strateji ve/veya hedef doğrultusunda yö-
netilmesi ve geliştirilmesi için kullanılan çeşitli 
teknikleri bünyesinde barındıran bir kavram 
olduğu yönünde yorumlar bulunmaktadır. 
Buna bağlı olarak, yol haritalarının çeşitli so-
rulara cevap verebilecek yapıda olduğu ifade 
edilmektedir. 

Kurumun yapısı, müşteri kitlesi ve hedeflerine 
bağlı olarak, “belirlenen hedeflere ulaşılması 
için hangi teknolojiler gerekmektedir?”, “he-
deflenen teknolojilere ulaşılması için hangi 
adımların atılması gerekmektedir?” soruları 
yol haritaları kullanılarak cevaplanabilir. Be-

lirtilen soruların cevaplanabilmesi için, yol haritaları içe-
risinde “zaman”, “kaynak”, “çıktı” ve “gerekli bilgi birikimi” 
gibi kritik parametrelerin değerlendirilmesi gerektiği ifa-
de edilmektedir.

3. TEKNOLOJİ STRATEJİSİ

Ekonomik kalkınma için firmaların “kıt” kaynaklarını 
daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları gerekir.
Bu hedefe ulaşmak için etkin teknoloji planlamalarının 
yapılması ve planlamalara uygun teknolojik kazanım-
ların sağlanması gereklidir. Kazanılan yeni veya ileri bir 
teknoloji hammadde, bilgi gibi girdilerinin kullanımında 
ve üretim koşullarında yenilik ve değişiklik yaratacaktır.
Tüm bu faktörler, üst seviye teknoloji stratejisi yaklaşımı 
ile değerlendirilebilir.

Ulusal savunma sanayini geliştirmek için ise öncelikli ola-
rak, üst seviye teknoloji stratejisinin belirlenmesi yolu-
nun tercih edilmesi önerilebilir. Bu kapsamda, dünyada-
ki diğer savunma sanayi firma örnekleri incelendiğinde, 
teknolojinin sürdürülebilir biçimde kullanımını ve teknik 
gelişimi başarı ile sağlayan yapı ve mekanizmaları birlik-
te değerlendirildiği görülebilir. Tüm bu yaklaşım ve de-
ğerlendirme örneklerinin ortak paydası olarak, teknoloji 
çevresinin belirlenmesi ve bu çevre içerisinde girdi, çıktı 
ilişkilerinin yönetimi öngörülmektedir. Girdi çıktı ilişki-
lerini bu kapsamda analiz eden Porterise, uzun dönemli 
strateji analizi için Şekil 1’de belirtilen “Şirketler”, “Müşteri 
Talepleri”, “Doğrudan Etkiler”, “Dolaylı Etkiler” ve” Rekabet 

  Şekil 1. Porter’ın Rekabetçilik Stratejisi [4]

Müşteri TalepleriŞirketler

Şirketler - İnovasyon Arasındaki İlişki

Rekabet Gücünde Artış

Dolaylı Etkiler
Talep Tarafından Hizmetin 
Kullanılmasıyla

Doğrudan Etkiler
Tedarikçinin Kendi İnovasyon 
Faaliyetleri Yoluyla

Bilgisi/Yönetim (know-how)

Bilginin ve En iyi Uygulama 
Deneyimlerinin Değişimi

Birikimlerinin Değişimi

Birikimlerinin biraya Getirilmesi

Bilgi
Yayınımı

Bilgi



29

  2017

Gücünde Artış” şeklinde 5 (beş) kutuplu firma rekabetçilik 
analiz modelini önermiştir [4].

Firmalar için değer yaratacak teknolojilerin başarı ile ka-
zanılması için teknoloji stratejilerinin doğru belirlenme-
si önemlidir [5]. Şekil 2’de belirtilen teknoloji çevresi ve 
değer yaklaşımı doğrultusunda teknoloji stratejilerinin 
geliştirilmesi için, şirketler öncelikli olarak aşağıdaki soru-
lara cevap ararlar: 

Şirketimizin teknoloji çevresi nedir? 
Teknoloji çevresi içerisinde aktörler kimlerdir ve rol-
leri nelerdir?
Şirketimiz teknoloji çevresi içerisinde hangi faaliyet-
ler icra edilmektedir ve hangi faaliyetlerin gelecekte 
icra edilmesi öngörülmektedir?
Gelecekte icra edilecek faaliyetler kapsamında şirke-
timizin izlemesi gereken en etkin teknoloji planlama-
sı nedir?
Bu teknoloji planlamasında şirketimiz hangi araçları 
kullanarak etkin ve verimli olur?

4. TEKNOLOJİ STRATEJİLERİNE UYGUN PLANLAMA

Teknoloji stratejisi, bir şirket için stratejik önemi olan tek-
nolojilerin seçim süreçlerinin yönetimi olarak adlandırıla-
bilir.

Havacılık ve uzay sanayinde farklı tipte teknoloji strateji-
leri ile çalışmalar yapılandırılmaktadır. İlgili uygulamalar 
özelinde, teknoloji stratejisi kapsam ve liderlik olmak üze-
re 2 (iki) farklı açıdan değerlendirilebilir:

1- Kapsam: Özgün ürünler özelinde, 
birden çok teknolojik yönelimin 
şirketin stratejik ve rekabet avanta-
jına göre analizi ve yorumlanması 
çalışmalarını kapsar.

2- Liderlik: Seçilen bir özgün ürün 
özelinde öngörülen teknolojinin 
kullanımı esaslı olarak, ürün liderli-
ği için yürütülen çalışmaları kapsar.

Bu yaklaşım ile ilgili olarak, havacılık ve 
uzay sanayi firmaları için 4 (dört) ana tek-
noloji stratejisi sıralanabilir (Tablo 1) [6].

1-  Teknoloji Liderliği Yaklaşımı (Techno-

logy Leader Ship): -
lıcı bir rekabet üstünlüğü hedefleniyor ise 

şirketler ürünler bazında pazarda teknoloji lideri olma 

firmalarının stratejileri örnek olarak sıralanabilir. Tek-
noloji, ilgili firmaların stratejik amaçlarına uygun ola-
rak, özgün ürünlerde kullanılan en önemli girdilerden 
biridir. 

2- Uygun Yer Stratejisi (Niche Strategy): Şirket kısıtlı 
sayıdaki kritik teknolojileri göz önüne alarak ve özgün 
ürünlerinin pazardaki yerlerini gereğince belirleyerek 
mevcut pazar liderliği ya da teknoloji liderliği yolunu 
seçebilirler.

3- Takipçilik Stratejisi (Follower Strategy): Bu strateji, 
şirketlerin dar teknolojik olanakları neticesinde, temel 
araştırma risklerini minimum seviyeye indirecek bi-
çimde teknoloji yatırımları yapmaları stratejisidir.

4- Rasyonalizasyon Stratejisi (Technology Rationali-

ziation): Şirketler, mevcut teknolojiler arasında seçim 
yaparak, özgün ürünler özelinde yetkinlik kazanma 
strateji belirlerler.

Havacılık ve uzay sanayinde, teknoloji liderliği stratejisi, 
şirketin pazarda güçlü bir teknolojik pozisyon alması için 
en uygun strateji olarak benimsenebilir. Ancak, TUSAŞ 
gibi özgün ürünlerini pazara yeni sunan firmalar için be-

Tamamı Seçimli

Liderlik Teknoloji Liderliği Stratejisi Uygun Yer Stratejisi 

Takipçilik Takipçilik Stratejisi
Rasyonalizasyon Stratejisi

  Tablo 1. Teknoloji Stratejileri

   Şekil 2. Teknoloji Çevresi ve Değer Yaklaşımı

Değer
Yaklaşımı

Driven)

Teknoloji
Stratejisi

Teknolojik
Seçimler

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Yönetim

Geliştiriciler

Teknoloji Çevresi

Teknoloji
Haritaları

Alt Teknolojiler

Kolaylayıcılar
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lirsizliğini koruyan pazar, teknoloji liderliği stratejisini he-
deflemek için çok uygun olmayabilir (Tablo 2).

TUSAŞ Strateji Planı hazırlık çalışmaları kapsamında, dış 
çevre analizi, İngilizce politik (political), ekonomik (eco-
nomic), sosyolojik (sociological), teknolojik (technologi-
cal), yasal (legal), çevresel (environmental) kelimelerinin 
baş harflerinden oluşan PESTLE analizi yapılmıştır. Bu 
analizin teknoloji bölümünde ise “Dünyadaki Teknolojik 
Gelişmeler” ve “Türkiye’de Teknolojik Gelişmeler” şeklinde 
iki alt başlık değerlendirilmiştir. 

TUSAŞ Strateji Planı’nı tamamlayacak biçimde, şirketin ve 
paydaşların stratejik hedeflerine uygun olarak belirlenen 
teknoloji stratejilerine göre hazırlanan TUSAŞ Teknoloji 
Yol Haritası (TYH) ise her yıl güncellenmektedir. Güncel-
leme çalışmaları kapsamında, tüm ürün gruplarının gir-
dileri alınarak değerlendirilir. Bu kapsamda, ilgili plan, 
kazanılması hedeflenen teknoloji konuların seçiminin 
yanında, bu konuların nasıl kazanılacağı da içerdiği için 
“TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası (TYH) Kazanım Planı” şeklin-
de adlandırılmaktadır.

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası (TYH) Kazanım Planı hazırlık 
çalışmaları kapsamında, ne, nasıl ve ne zaman sorularına 
cevap vererek girdiler kaydedilir. İlgili teknoloji yol hari-
tası kazanım planında, sadece TUSAŞ tarafından değil, 
TUSAŞ’ın işbirliği yaptığı dış teknoloji odak-
ları tarafından geliştirilen teknoloji konuları 
da yer alır.

Öte yandan, teknoloji çalışma konuları tek-
noloji yol haritasına işlenirken, amaç, uygu-
lama alanı, yöntem ve çıktıların belirtildiği 
tanımlamalar yapılır. Bu tanımlamalar, tüm 
paydaşlar tarafından konunun içeriğinin 
doğru anlaşılması için fayda sağlamaktadır. 
Ayrıca, bu yöntem ile birlikte, savunma ve 
havacılık sanayinde kullanılan teknoloji kı-

rılımları baz alınarak hazırlanan TUSAŞ teknoloji kırılımı 
teknolojilerin gruplandırılması ve birbiriyle ilişkilendiril-
mesine olanak sağlanır.

5. ÖRNEK UYGULAMA

Bu bölümde, TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası’nın TUSAŞ’ın 
stratejik hedefleri doğrultusunda güncellenmesi için 
gerçekleştirilen örnek bir uygulama hakkında bilgi sunul-
maktadır.

TUSAŞ’ın teknoloji, inovasyon ve bilgi yönetimi faaliyet-
lerini değerlendirerek, ilgili konulardaki yetkinliklerin ar-
tırılması için tavsiye ve önerilerini almak amacıyla oluştu-
rulan Teknoloji Danışma Kurulu'nun (TDK) yönlendirmesi 
ile teknoloji yol haritasının güncellenmesi için çalıştay 
yöntemi kullanılmıştır.

Bu yönteme göre, TUSAŞ’ın temel yetkinlik alanları bazın-
da, her bir temel yetkinlik alanı için ilgili yönetici ve de-
neyimli uzmanların katılımı sağlanmış olup, çoklu uzman 
görüşlerinin alındığı toplantılar gerçekleştirilmiştir. Çalış-
tay kurgusu ise Şekil 3’te belirtilmektedir. Bu kurgu içeri-
sinde, “Biz neredeyiz?” sorusuna cevap bulmak için Güçlü, 
Zayıf Yönler ile Tehdit ve Fırsatlar (GZTF) analizi yapılmış-
tır. Bu analize girdi sağlamak için toplantı öncesi katılım-
cılara iletilen soru listesinin ilk bölümüne GZTF analizine 
yönelik sorular dâhil edilmiştir. Ayrıca, ilgili temel yetkin-
lik alanı için teknoloji stratejilerinin belirlenmesine katkı 
sağlayacak sorular ise Tablo 3’te listelenmiştir.

TUSAŞ’ın farklı Başkanlıklarından katılım sağlayan alanın-
da uzman personel tarafından cevaplandırılan sorular,tüm 
yönetici ve uzmanların katılımı ile gerçekleştirilen ayrı 
toplantılarda ele alınmış ve mutabakat sağlanarak tekno-
loji yol haritasının güncellenmesi sağlanmıştır.

Rekabetçi Pozisyon
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  Tablo 2. Teknolojik Gelişim Başlangıcı Aşamasında Teknoloji Stratejisi Seçimi

Güçlü Orta Zayıf

Güçlü Liderlik Stratejisi Liderlik Stratejisi Takipçilik

Orta Liderlik Stratejisi
Takipçilik – Uygun 

Yer ve Zaman

Teknoloji Kazanım 

Stratejisi

Zayıf Liderlik Stratejisi Yeni Yatırım Stratejisi Rasyonalizasyon

  Şekil 3. Çalıştay Kurgusu

Mevcut Projeler ve Teknolojik 

Yetenekler

Hedeflenen Yeni Teknolojiler 

Nelerdir?

Hangi Teknolojileri Bırakmalıyız?

Hedeflerimize Ulaşmak İçin Bizi 

Ne Engelliyor? Çözüm İçin ne 

Yapmalıyız?

Fark Yaratacak Hangi Yeni 

Teknolojileri Edinmeliyiz?

Nasıl Fark Yaratırız?

Biz Neredeyiz? (SWOT)

Sıkıntılar Nedir? Çözüm İçin Ne 

Yapmalıyız?

Nereye Varmak İstiyoruz?

Neyi Bırakmak İstiyoruz?



31

  2017

Farklı ürün gruplarının bir araya gelmesinin sağlandığı bu 
uygulama örneğinde, ilgili tüm grupların teknoloji plan-
lamaları hakkında bilgi edinilmesi mümkün kılınmıştır. 
Ayrıca, benzer teknoloji konularının birlikte çalışılması ya 
da bir grupta çalışılan konunun bir diğer gruba yayılımı 
konusunda değerlendirmeler yapılmıştır.

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

TUSAŞ’ın rekabetçi konumunu koruması ve geliştirmesi 
için, mevcut yetkinliklerini geliştirmesi, yeni yetkinlik ve 
kabiliyetler edinmesi stratejik amaçları arasında yer al-
maktadır. Belirtilen bu amaçlara ulaşmak için, teknoloji 
stratejisine uygun etkin planlama yapılması önem arz 
etmektedir. Bu kapsamda, teknoloji stratejilerini doğru 
tanımlamak, tanımlanmış bu stratejilere uygun teknoloji 
konularını belirlemek ve bunları doğru kazanım yöntem-
leri ile hayata geçirerek mevcut ve potansiyel ürünlere 
rekabet avantajı sağlayacak yetenek kazandırılması he-
deflenmektedir.

Etkin teknoloji planlamasının yapılmasının yanı sıra, ilgili 
planlamanın esnek olmasını sağlamak da gerekmektedir. 
Bunun için teknoloji konularına yönelik risklerin takibi 
yapılmalıdır. Bu sayede, planlama sürecinde beklenmedik 
durumların etkilerinin önceden öngörebilmesi mümkün 
olacaktır. TUSAŞ’ın 2017 yılı teknoloji yol haritası planla-
ması çalışmaları kapsamında, risk boyutunun analizinin 
teknoloji yol haritasına eklenmesi hedeflenmiştir. Hedef-
lenen bir diğer husus ise teknoloji pazar ilişkisini oluştu-
rarak kazanılması planlanan teknolojilerin pazar etkisini 
tanımlayabilecekgerekli girdileri kaydedilmesi ve ilişkile-
rin tahsis edilmesi olarak belirlenmiştir.

  Tablo 3. Yetkinlik Alanı A Stratejilerinin Belirlenmesi için Sorular

NO SORULAR

1 Yetkinlik Alanı A konularında nereye varmak istiyoruz? Şirketimizin vizyonu nedir? 

2 Yetkinlik Alanı A için önceliklerimiz nelerdir ve ne olmalıdır? 

3 Yetkinlik Alanı A kapsamında şirketimizi farklı kılan mevcut yeteneklerimiz / teknolojilerimiz nelerdir? (azami 3 adet) 

4
Geliştirilen ürünlerimizde Yetkinlik Alanı A ile ilgili en çok sıkıntı yaratan konular nelerdir? 

Sıkıntı yaratan bu konuların çözümüne yönelik hangi teknolojileri kazanmalıyız?

5

Mevcut / potansiyel ürün gereksinimlerini yerine getirmek, ürünlere yenilik katmak için veya şirketimizi farklı kılacak hangi yeni yetenekleri / teknolojileri edinmeliyiz?

Neden bu yetenek / teknolojiyi edinmeliyiz?

Bu yetenek / teknolojiyi ne zaman edinmeliyiz?

Bu yetenek / teknolojiyi nasıl edinmeliyiz? 

6

 

Terk etmemiz gereken yetenekler / teknolojiler var mıdır, varsa hangileridir?

Neden bu yetenek / teknolojiyi terk etmeliyiz?

Bu yetenek / teknolojiyi ne zaman terk etmeliyiz?

7 Teknoloji Yol Haritası'nda güncellenmesi gereken konular bulunuyor mu? 

Savunma sanayinde kullanıcıya üstünlük sağlayacak ye-
teneklerinin belirlenmesi ise diğer bir önemli amaçtır. Bu 
amaç kapsamında,TUSAŞ’da kazanımı planlanan tekno-
lojilerin ilgili ürünün sahada kullanımı sırasında sağlaya-
cağı operasyonel yeteneklerin belirlenmesi için ayrıca bir 
çalışma yapılması planlanmaktadır.

Son olarak, TUSAŞ’ın stratejik hedeflerine uygun biçimde, 
doğru ve etkili bir planlama aracının kullanılması önem 
arz etmekte olup, bu amaç doğrultusunda teknoloji yol 
haritası oluşturma ve güncelleme sürecinde sürekli iyileş-
tirmeler ve yenilikler planlanmaktadır.
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1. GİRİŞ: İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE SES GÜCÜ ÖLÇÜM 

GEREKSİNİMİ

Son çeyrek asır, binalarda enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kavram-
ları açısından yükselen bir dönem oldu. Bu gelişmelere paralel olarak, 
kullanıcıların bina ısıl konforu ve yaşam kalitesine yönelik beklentileri 
de artış gösterdi. Bina iç mekânlarında, özellikle hava kalitesi, ısıl kon-
for, akustik ortam gibi çevresel faktörlere önem verilmeye başlandı ve 
IAQ (İç Hava Kalitesi) ve daha sonrasında IEQ (İç Çevre Kalitesi) kavram-
ları gelişti. Bu çerçevede, binanın ve HVAC sisteminin sağlaması gere-
ken akustik performans değerleri ortaya çıktı ve Amerika’da ASHRAE 
Standart 62.1-2013 (Son Sürüm) ve Avrupa’da EN 15251 Standardı bu 
alanı belirleyen iki ana standart oldular.   Böylece, iklimlendirme sistemi 
bileşenlerinden kaynaklanan gürültü, yeni nesil binaların tasarımında 
dikkatle ele alınması gereken çok önemli bir unsur olarak ön plana çık-
tı. Tüm bu nedenlerle iklimlendirme cihazlarından yayılan gürültünün 
ölçülmesi, değerlendirilmesi ve karakterizasyonu günümüzde giderek 
artan bir önem kazanmıştır.

Gelişmiş batı ülkelerinde bu konuda yürütülen çalışmalar incelenecek 
olursa; ABD'de iki kuruluşun önemli görevler üstlendiği görülür, bu ku-
ruluşlar AHRI (Air Conditioning, Heating and  Refrigeration Institute), 
[1] ve ASHREA'dir (American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers) [2]. Bu iki kuruluşun iklimlendirme cihazları-
nın sertifikasyonu ve uygulanan standartlar konusunda belirleyici rol 
oynadığı anlaşılıyor. Avrupa’da ise EUROVENT [3, 4] ve CEN (European 
Committee for Standartization) benzer işlevleri üstlenmiştir [5]. Bu ku-
ruluşların yanı sıra ISO, (The International Organization for Standardi-
zation) [6] uluslararası temel standartları belirleyici bir kurum olarak 
işlevini sürdürmektedir. AHRI ve EUROVENT iklimlendirme sistemleri 

1 19-22 Nisan 2017 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir’de düzenlenen "13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi"nde bildiri olarak sunulan bu metin, yazarlarınca 
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üreten firmaların biraraya gelmesi ile kurulmuş, bu en-
düstriye ortak bilgi üreten ve üreticilerin sertifikasyon sü-
reçlerine destek sağlayan bir görev üstlenmiştir.

Avrupa Birliği’nin 98/37/EC sayılı Makina Direktif'inde, 
bu direktif kapsamındaki makinelerin karşılamak zorun-
da oldukları temel gereksinimler belirlenmiştir. Bu direk-
tif, makinaların sağlık ve güvenlik içinde çalışmaları için, 
temel tasarım esaslarının yanı sıra, özellikle materyaller, 
aydınlatma, çalışma, acil duruş, mekanik risklere karşı ko-
runma, denge, koruma ve güvenlik önlemleri, elektrikle 
ilgili riskler, patlama tehlikesi, titreşimler, gürültü, radyas-
yon, emisyonlar ve makinenin üzerindeki bakım ve em-
niyet işaretleri ile ilgili alınması gereken tüm önlemleri 
belirlemektedir.

Makinaların enerji verimliliği ve ses gücü düzeylerinin 
etiketlenerek makina üzerine yerleştirilmesi yaygın bir 
biçimde uygulanmaktadır [7]. Bu uygulama ile bir tarafta 
üreticiler teknolojilerini geliştirerek ses gücü daha düşük 
makinalar geliştirmeye teşvik edilirken, diğer tarafta kul-
lanıcılar daha sessiz ürünleri satın alma bakımından farklı 
seçeneklere kavuşmuş olmaktadır.

Makinalarda ses gücü düzeylerinin ölçülebilmesi için özel 
ölçüm laboratuvarlarına ve çok kanallı ses ve titreşim öl-
çüm/analiz sistemlerine gereksinim duyulmaktadır. Bu 
laboratuvarlar ISO 3740-47 serisinde farklı ölçüm hassa-
siyetleri için tanımlanmıştır [8].

Laboratuvar ölçüm ortamı tam veya yarı yankısız oda 
olabileceği gibi, çınlanım odası da olabilmektedir. Bu tür 
ortamlarda ses basınç düzeyleri standartta tanımlandığı 
şekilde ölçülmekte ve bu bilgiler kullanılarak ürün ses 
gücü hesaplanabilmektedir. İklimlendirme sistemlerinde; 
bina içi ve bina dışındaki ses kaynaklardan yayılan akustik 
enerjinin ses gücünün eş zamanlı ölçülebilmesi için çift 
odalı laboratuvarlar kullanılmaktadır. Kanallı ünitelerin 
testlerinde ise üçüncü bir oda da kullanılmaktadır.

Ülkemizde iklimlendirme sistemleri üretilmekte ve çeşit-
li ülkelere ihraç edilmektedir. İhraç edilen bu ürünlerin 
hem geliştirme aşamasında hem de ihracat öncesinde 
ses gücü düzeyleri ölçümlerinin standartlara uygun ola-
rak akredite laboratuvarlarda yapılması gerekmektedir. 
Bu güne kadar üretici firmalar bu ölçümlerini akreditas-
yona sahip yurtdışı laboratuvarlarda  [9], döviz ödeyerek 
ve uzun bekleme süreleri ile yaptıra gelmişlerdir.

2016 yılında Türk Standartları Enstitüsü, İstanbul, Gebze-

Aydınlı'da Enerji Sistemleri Laboratuvarları yerleşkesinde, 
50 kW güce kadar, tüm iklimlendirme sistemlerinin ses 
gücü ölçümlerinin yapılmasına imkân sağlayan bir labo-
ratuvar kurulmasına karar vermiştir. Böyle bir laboratu-
var, hem döviz tasarrufu sağlayacak hem de üreticilerin 
yurtdışında rakip firmalarla rekabet gücünü arttıracaktır. 
Bu laboratuvarın, çeşitli ısıtma/soğutma sistemlerinin ses 
gücü düzeylerinin tespiti ve sertifikalandırılması için kul-
lanılması planlanmıştır.

Proje kapsamı, en güncel tarihli TS EN 12102, TS EN ISO 
3741, TS EN 15036-1, TS EN 15036-2, EN 12102, EN ISO 
3741, EN 15036-1 ve EN 15036-2 standartlarının tüm 
maddelerini karşılamaktadır. Ele alınan cihazlar klimalar, 
ısı pompaları, tek ve çift kanallı üniteler, kanalsız ünite-
ler,  multi split klimalar, paket üniteler, chiller,  fan coiller, 
kombiler, brülörler, kazanlar ve bacalarını kapsamaktadır. 
Bütün bu cihazların ses gücü seviyesinin tespitini yapma-
yı sağlayacak test sistemi, tüm gerekli cihazlar, aparatlar, 
yazılımlar ve otomasyon sistemini içermektedir.

Bu çalışmanın amacı, iklimlendirme sistemlerinde geniş 
bir ürün yelpazesine hitap eden, çift çınlanım odalı bir ses 
gücü ölçüm laboratuvarının; tasarım, inşaat ve ürün test-
leri hakkında bilgi vermek ve ülkemiz tesisat mühendis-
liği teknolojilerine destek sağlayacak bu önemli yatırımı 
potansiyel kullanıcılarına tanıtmaktır.

2. SES GÜCÜ ÖLÇÜM ESASLARI VE TEST ORTAMI

Günlük yaşantımızda yakın çevremizde üretilen gürültü-
nün bir kısmı iklimlendirme sistemlerinden kaynaklanır. 
Toplumların yaşam kalitesi arttıkça daha sessiz ortam 
beklentisi de artmaktadır. Bu nedenle üreticiler, yönetim 
mekanizmaları tarafından uygulamaya konan çeşitli yö-
netmelikler ve regülasyonlar nedeniyle, daha sessiz çalı-
şan ürünler geliştirme çabası içindedir. 

İstenmeyen ses olarak tanımlanan gürültü, atmosferde 
ortam basıncı etrafında oluşan basınç dalgalanması so-
nucu ortaya çıkan bir etkidir.  Bu basınç dalgasının oluş-
masına neden olan çeşitli kaynaklar vardır. Örneğin geniş 
bir yüzeyde oluşan mikro titreşimler yüzeye komşu hava 
moleküllerini titreştirir ve bu titreşim komşu hava mo-
leküllerini sıkıştırır. Böylece sıkışma-genleşme-sıkışma 
şeklinde bir basınç dalgası ortamda hızla ilerleyerek ses 
enerjisini oluşturur (Şekil 1). Gürültü sadece hava yolu ile 
değil, sıvı ve katı ortam aracılığı ile de iletilebilir. 
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Bir somut örnek vermek gerekirse, hava üfleyen bir fan 
belli bir devir hızı ile dönerken, fanın havayı ilettiği bir 
noktadaki basınç, o noktaya en yakın konumdan geçen 
fan kanadı nedeni ile ortam basıncı etrafında bir dalga-
lanma yaratacaktır. Böylece bu noktada baskın ses tonu, 
fan devir hızı ile kanat sayısının çarpımına eşit frekansta 
duyulur.

Bir üründen yayılan sesin ölçülmesi için üç temel para-
metre kullanılmaktadır. Bunlar sırasıyla; ses basıncı, ses 
gücü ve ses şiddetidir. Ses basıncı ve ses gücü skaler, ses 
şiddeti ise vektörel bir büyüklüktür. 

Ses basıncı, ölçüm yapılan konuma ve ortamın özellikle-
rine bağlı olarak kulağımızda hissettiğimiz basınç deği-
şimini yansıtır. İnsan kulağının hissedebildiği ses basınç 
değerleri 20 x 10-6 [N/m2] ile 20 x 106 [N/m2] arasında de-
ğişir. Kulağın bu frekans aralığındaki tepkisi lineer olma-
yıp daha çok logaritmik özelliktedir. Bu nedenle çok geniş 
bir skalada değişen ses basıncını ölçmek için logaritmik 
bir büyüklük olan desibel kavramı kullanılır. Kulağın his-
settiği sesin şiddeti basıncın karesi ile orantılı olduğu için 
desibel olarak ölçülen ses basıncı şu formül ile ifade edilir:

2

0 0

 = 10  ( )  = 20  ( )p
p pL log log
p p

          dB    (1)

Bu denklemde p0 = 20 x 10-6 Pascal [N/m2]'dir ve 1 kHz de 
insan kulağının işitme eşiğini temsil eder.

Ses gücü, birim zamanda kaynaktan yayılan ses enerjisi-
nin ölçüsüdür. Bir makinanın çalışması esnasında üretilen 
enerjinin ne kadarlık bölümünün akustik enerjiye dönüş-
tüğünün göstergesidir. Ses gücü ürüne has bir özelliktir 
ve mekândan bağımsız bir parametredir. Ses gücü;

 

0

 = 10  ( )w
wL log
w

  dB (2)

denklemi ile hesaplanır. Burada referans güç değeri, W0 = 
10-12 Watt, yani 1 picowatt’tir.

Ses şiddeti, birim alandan geçen akustik enerjinin ölçüsü 
olup yön ve şiddeti içeren vektörel bir büyüklüktür.

1
0

 = 10  ( ) lL log
l

  dB (3)

denklemi ile hesaplanır. Burada referans ses şiddeti değe-
ri, I0 = 10-12 Watt/m2, yani 1 picowatt/ metrekare’dir. Ses 
şiddeti vektörü, akustik enerjinin verilen bir konumdaki 
net akışının miktarını ve doğrultusunu tanımlar. Serbest 
alan koşullarında net akış miktarı (4) denkleminde belir-
tildiği gibi, ses basıncının karesi ile orantılıdır (Şekil 2).

 
2

24
p pl
r pcπ

= =                       W/m2    (4)

Burada ρ, havanın kg/m3 olarak yoğunluğu ve c ise sesin 
havadaki 344 M/s'lik yayılma hızıdır. (ρc) ise ortamın em-
pedansıdır.

Makina ve ekipman gürültü düzeyinin belirlenmesi ve 
benzer makinaların kıyaslanması için kullanılan paramet-
re, Ses Gücü parametresidir. Makina ve ekipman gürültü 
düzeyi ile ilgili uluslararası standartlarda da Ses Gücü pa-
rametresi kullanılmaktadır.

Ses gücü doğrudan ölçülebilen bir büyüklük değildir, an-
cak dolaylı yollardan ölçülebilir. Makinalarda ses gücünü 

 
Şekil 1. Ses Enerjisinin Havada Yayılımı

Serbest Alan
Koşullarında

Şekil 2. Serbest Alanda Ses Şiddeti ve Ses Basıncı Arasındaki İlişki
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ölçebilmek için özel ölçüm ortamlarında ISO tarafından 
tanımlanmış bir dizi standarda göre ses basıncı veya ses 
şiddetini ölçmek gerekir. Bu standartlar ISO 3741-47 serisi 
olarak tanımlanmıştır ve ayrıntılı bilgiler bu standartlarda 
ve literatürde yer almaktadır [10].

TSE laboratuarları, ses gücü ölçümleri için ISO 3741 
Standardı'na göre ölçüm yapabilecek şekilde tasarlan-
mıştır. ISO 3741 temel bir standart olup geniş bir ürün yel-
pazesini kapsar ve ölçümler için gerekli akustik koşulları 
ve ölçüm ekipmanını tanımlar, sadece genel bilgi verir. 
Bu ölçüm tekniği tüm yüzeyleri yansıtıcı olan dağınık ses 
alanında ölçüm yapmayı gerektirir. 

Çınlanım odası olarak adlandırılan bu oda birbirlerine pa-
ralel olmayan sert yüzeylerden oluşur ve bu yüzeylerden 
yansıyan ses akustik, enerjinin homojen olarak dağıldığı 
ve her noktasında ses basınç düzeylerinin eşit olduğu bir 
ses alanı yaratır (Şekil 3).

Ses Gücü Düzeyi hesabı, Akustik Güç Dengesi prensibini 
esas almaktadır. Buna göre (5) denklemi yazılabilir: 

W = I S α   W/m2          (5) 

Burada: 

W =  Kaynağın Akustik Ses Gücü 

I   =  Oda Yüzeylerine Dik Akustik Ses Şiddeti Vektörü 

S  =  Oda Yüzeylerinin Toplam Alanı 

α  =  Oda Yüzeylerinin Ortalama Ses Yutum Katsayısı

olarak tanımlanır. Çınlanım alanında kaynaktan yeteri ka-
dar uzaklıkta ses basıncı ile ses gücü arasındaki ilişki (6) 
denklemi ile ifade edilir:

LP = LW + 10 log [ 4 / R ]    dB    (6)

Burada: 

LP =  Ses Basınç Düzeyi 

LW = Ses Gücü Düzeyi 

R = Oda Sabiti = Sα/(1-α)

ISO 3741 Standardı'na göre:

-
çük olmalıdır. 

(ölçülmek istenen en düşük frekansa bağlı olarak) Tab-
lo 1'de belirtilmiştir.

ses yutumunun ne çok yüksek ne de çok düşük olma-
ması gerekir. Odanın çınlanım süresi (7) denklemiyle 
tanımlanmıştır:

T60 = V/S              (7)

Bu denklemde V, oda hacmini (m3) ve S, oda toplam yüze-
yini (m2) ifade etmektedir.

-
mektedir:

fabs = 2000 / V1/3                (8)

f < fabs  için α < 0.16

 f > fabs için α < 0.06 

Burada V, oda hacmi (m3)'dir. Oda içinde 5000 Hz üzerin-
deki yutumun önemli bir kısmı havadaki yutumdan kay-
naklanmaktadır.

-
nün, ürün gürültüsüne göre çok daha düşük olması 
gereklidir. Odanın arka plan gürültü koşulunu sağ-
laması için istenen değerler aşağıda, (9) denklemine 
bağlı olarak verilmiştir:

ΔL = Lp(ST) – Lp(B)                (9) 

Şekil 3. Çınlanım Odasında Sesin Homojen Dağılımı

Ölçülmek Istenen En Düşük 1/3 

Oktav Frekans Bandı 

Çınlanım Odası İçin Tavsiye Edilen En 

Küçük Hacim 

100 Hz 200 m3 

125 Hz 150 m3 

160 Hz 100 m3 

> 200 Hz 70 m3

  Tablo 1. Çınlanım Odaları İçin Tavsiye Edilen Minimum Hacimler
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f ≤ 200Hz    için  ΔL ≥ 6dB
250Hz ≤ f ≤ 5000Hz için  ΔL ≥ 10dB 
f ≥ 6300Hz   için  ΔL ≥ 6dB 

Burada: 

Lp(ST) = Test ünitesi çalışırken ölçülen ortalama ses 
basınç seviyesi (dB) 

Lp(B) = Test ünitesi çalışmazken ölçülen ortalama ses 
basınç seviyesi (dB) 

F = Kontrol edilen oktav merkez frekansıdır.

-
larının belli toleranslar içerisinde kalması gereklidir. 
Ölçümler sırasında, mikrofonların bulunduğu alanda 
sağlaması istenen sıcaklık ve nem tolerans değerleri 
Tablo 2'de verilmiştir. 

- Atmosferik basınç ±1.5 kPa içinde olmalıdır. 

- Belirtilen toleranslar genel olup, öncelikle ürüne ait 
test kodu dikkate alınmalıdır. 

için kullanılacak ekipman IEC-61672-1 (2002) şartları-
nı sağlamalıdır. Oktav filtreleri IEC 61260 (1995) Sınıf-1 
şartlarını sağlamalıdır. Referans ses kaynağı ISO 6926 
şartlarını sağlamalıdır. 

60942 (2003) şartlarını sağlayan bir ses seviyesi kalib-
ratörü ile doğrulanmalıdır. İki durum için elde edilecek 
fark 0.5 dB ‘den daha fazla olmamalıdır. Ses seviyesi ka-
libratörünün yılda bir kez, ses ölçüm zincirinin iki yılda 
bir kez, referans ses kaynağının ise iki yılda bir kez ka-
librasyonu yenilenmelidir.

-
sa bu kodlar öncelikle dikkate alınmalıdır. ISO 3741 
Standardı'nda belirtilen koşullar tavsiye mahiyetinde 
genel bilgilerdir.

-
nalları izole edilmelidir, aksi takdirde ölçülen ses değeri 
bu komponentlerden gelecek ilave değerleri de içere-

cektir. Bu tip yardımcı teçhizat mümkün olabildiğince 
oda dışına alınmalıdır.

Farklı test ünitelerinin kurulumu ve ölçüm yöntemlerine 
ilişkin ayrıntılar, farklı ekipmanlar için hazırlanmış “Gürül-
tü Test Yönetmeliklerinde” ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

3. TEST LABORATUVARININ TASARIMI

3.1 Genel Bilgiler ve Akustik Tasarım

TSE Enerji Sistemleri Laboratuvarları kapsamında kurulu 
olan Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı, çeşitli iklimlendirme 
sistemlerinin ses gücü düzeylerinin tespiti ve sertifika-
landırılması için kullanılacaktır. ISO 3741 Standardı'na 
uygun olarak tasarlanmış olan bu laboratuvar, ısıl olarak 
koşullandırılmış; iki adet çınlanım odası ve bir adet ka-
nallı ünite testlerinde kullanılacak özel odadan oluşan, 
toplam 3 odalı bir laboratuvardır. Sistemde iki çınlanım 
odası kullanılmasındaki amaç, iklimlendirme sistemi-
nin gerçeğe en yakın koşulları simule etmek, iç ve dış 
mekândaki koşulları bu iki odada yaratmaktır. Kanallı 
ünitelerde ise akustik amaçlı ölçümler yapılmayan üçün-
cü oda kullanılmaktadır.

Proje kapsamı, en güncel tarihli TS EN 12102, TS EN ISO 
3741, TS EN 15036-1, TS EN 15036-2, EN 12102, EN ISO 
3741, EN 15036-1 ve EN 15036-2 standartlarının tüm 
maddelerini karşılamaktadır. Bu laboratuvarda; klimalar, 
ısı pompaları, tek ve çift kanallı üniteler (single and do-
uble ducted), kanalsız (nonducted) üniteler, multi split 
klimalar, paket üniteler ile likit chiller,  fan coillerin, kom-
bilerin, brülörlerin, kazanların ve baca gazı akışı ses gücü 
düzeylerinin ölçülmesini sağlayacak test sistemi, tüm ge-
rekli cihazlar, aparatlar, yazılımlar ve otomasyon sistemini 
içermektedir. 

Bu sistem TS EN 60704-2-3, TS EN 60704-2-4, TS EN 60034-
9, TS EN 60704-2-1, TS EN 60704-2-2, TS EN ISO 1680, EN 
60704-2-3, EN 60704-2-4, EN 60034-9, EN 60704-2-1, EN 
60704-2-2 ve EN ISO 1680 standartlarına göre çamaşır 
makinaları, bulaşık makinaları, elektrik süpürgeleri, fanlı 
ısıtıcılar ve elektrik motorlarının da ses gücü düzeylerini 
de kesinlik sınıfında, TS EN ISO 3741 temel standardı ile 
uyumlu olarak belirleyebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Sistem aşağıdaki Şekil 4'ten görüldüğü gibi birbirleri ile 
irtibatlı üç oda şeklinde tasarlanmıştır. 4 ve 5 numaralı 
odalar çınlama odası şeklinde olup, 6 numaralı oda ise 
kanallı ünite testlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Her bir çınlama odasının (4 & 5) hacmi 250 m3 olarak be-

Sıcaklık Aralığı

(°C)
< %30

Bağıl Nem Aralığı 

(%) 

%30 - %50 arası 

> %50

-5 ≤  < 10 ± 1°C, ±%3 ± 1°C, ±%5 ± 3°C, ±%10 

10 ≤   < 20 ± 1°C, ±%3 ± 3°C, ±%5 ± 3°C, ±%10 

20 ≤  < 50 ± 2°C, ±%3 ± 5°C, ±%5 ± 5°C, ±%10 

Tablo 2. Mikrofonların Bulunduğu Alanda Sağlaması İstenen Sıcaklık ve Nem 

Tolerans Değerleri
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lirlenmiştir. 6 numaralı oda 3 m x 4 m taban alanına sahip 
olup çınlama odaları ile aynı yüksekliktedir.

Çınlanım odaları içerisinde toplam geri plan gürültüsü-
nün 30 dB(A)’yı aşmaması gereklidir. Bu nedenle her üç 
oda da betonarme yüzer döşemelerin üzerine kurulmuş-
tur. Ayrıca çınlanım odalarının bulunduğu mekanda en-
talpi odaları bulunmakta, hem çatıda bulunan havalan-
dırma üniteleri, hem de  entalpi odalarındaki ekipmandan 

gelen gürültü ortama yayılmaktadır. Bu gürültü etkilerini 
azaltmak için iki çınlanım odası ayrıca ortak bir dış oda 
içine alınmıştır.  Odalar ve betonarme döşeme, elasto-
mer titreşim sönümleyicileri tarafından taşınarak zemine 
oturmaktadır. Odalar yaklaşık 250 mm kalınlığında olan 
bu döşeme üzerine inşa edilmiştir. Sistemin doğal frekan-
sı, yapısal gürültüyü engellemek amacı ile yaklaşık 16 Hz 
olacak şekilde tasarlanmıştır.

Çınlanım odalarının her birinin hacmi 100 Hz ve daha 
altında güvenli ses gücü ölçümleri yapabilmek amacı ile 
250 m3 olarak seçilmiştir.  250 m3 ‘lük hacim aynı zamanda 
geometrik boyutları daha büyük olan iklimlendirme ekip-
manlarının test edilmesine de olanak tanımaktadır. TSE 
Çınlanım Odaları'nda test edilebilecek en büyük ekipman 
hacmi 5 m3'tür. Test odalarının yaklaşık boyutları Tablo 
3'te verilmiştir

Çınlanım odalarının duvarları geometrik olarak birbirle-
rine paralel olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarım 
akustik modelleme yazılımı ODEON [11] ile sanal ortam-

01 : Oda 5 Sabit ve Hermetik Baca Çıkışları

02 : Oda 4 - Oda 5 Kanal Bağlantısı 

03 : Oda 4 - Oda 6 Kanal Bağlantısı 

04 : Oda 4 - Oda 5 Soğutucu Akışkan Geçiş Kanalları

05 : Oda 4 - Oda 6 Soğutucu Akışkan Geçiş Kanalı

06 : Döner Mikrofon Kolu

07 : Test Numunesi 

08 : Oda 4 - Oda 5 Basınç Dengeleme Kanalı

09 : Oda 4 - Oda 6 Basınç Dengeleme Kanalı 

10 : Basınç Dengeleme Fanı

11 : Basınç Dengeleme Damperleri

12 : Kanal Tipi Susturucular

13 : Şartlandırma Hava Girişleri

14 : Şartlandırma Hava Çıkışları 

Şekil 4. Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı Bileşenlerinin Planda Görünüşü

Uzunluk 

[m]

Genişlik 

[m]

Yükseklik 

[m]

5 numaralı oda dış ölçüleri 6,6 8,9 5,1

5 numaralı iç ölçüleri 6,4 8,6 5,0

4 numaralı oda dış ölçüleri 6,6 8,8 5,1

4 numaralı oda iç ölçüleri 6,4 8,6 5,0

6 numaralı oda dış ölçüleri 3,2 4,2 5,1

6 numaralı oda iç ölçüleri 3,0 4,0 5,0

Dış oda dış ölçüleri 19,2 8,0 6,3

Tablo 3. Test Odalarının Boyutları
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lunmuştur. Bu konu ile ilgili sayısal bilgiler ileri bölümler-
de verilmiştir.

3.2 Mekanik Sistemlerin Tasarımı

TSE Ses Gücü Laboratuvar'ında çok farklı çeşitte, tipte ve 
kapasitede cihazın test edilmesi istenmektedir. Sistem 
tasarımında karşılaşılan birinci ana zorluk buradadır. Bu 
yeteneklerle donatılmış bir laboratuvar örneği dünyada 
bulunmamaktadır. İkinci ana zorluk ise cihazların gerçek 
çalışma koşullarında ses düzeylerinin ölçülmesi beklenti-
sidir. Cihazların içinde bulundukları odadaki koşullar çok 
hassas biçimde kontrol edilmek zorundadır. Bunu yapar-
ken de odaları koşullandıran HVAC sisteminin kendisi bir 
gürültü kaynağı olmamalı, sistem kaynaklı bütün sesler 
sönümlenmeli ve HVAC sistemi çalışırken geri plan gürül-

da, oda içinde bir noktaya yerleştirilen beyaz gürültü ses 
kaynağından yayılan ses ışınlarının, 50 ms içinde tam bir 
dağınık alan oluşturduğu izlenerek kanıtlanmıştır. Farklı 
zaman dilimlerinde çınlama odasının düşey ve plan ke-
sitlerinde oluşan ses dalgalarının dağılımı sırasıyla Şekil 
5 ve Şekil 6'da gösterilmiştir. Bu şekiller incelendiğinde 
yaklaşık 50 ms sonra çınlanım odası içinde dağınık alanın 
oluştuğu görülmektedir.

Odaların duvarları, tavanlar ve çift katlı kapılar modüler 
bir panel sistemi ile imal edilmiştir. Bu modüler yaklaşım 
laboratuvarın ileri bir tarihte tesisin farklı bir mekâna ta-
şınmasını olası kılmaktadır. TÜBİTAK ULUSAL Metroloji 
Enstitüsü tarafından yapılan oda akreditasyon testlerin-
de duvarların ve kapıların ses geçiş kaybı ve oda geri plan 
gürültüsü gibi parametreler tatmin edici düzeylerde bu-

Şekil 5. Oda Düşey Kesitinde Kaynaktan Yayılan Sesin Zamana Göre Dağılımı

T = 0 ms T = 13 ms

T = 41 ms

T = 51 ms

T =27 ms
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tüsü şartnamede belirlenen değerlerin altında olmalıdır.

Buna göre orijinal bir iklimlendirme sistemi tasarlanmış 
ve kurulmuştur. Bu sisteme ait teknik bilgiler Tablo 4'te 
özetlenmiştir. Isıtma modülleri kademeli olup test edilen 

ürün kapasitesine bağlı olarak devreye girmektedir. Yapı-
lan sistem bütün kabul testlerini geçmiştir. Her üç odada-
ki test edilecek cihazlar ve odalardaki tesisat bu kısımda 
kısaca anlatılmaktadır. Ayrıca kurulan HVAC sistemi genel 
olarak tanıtılmaktadır. 

Şekil 6. Oda Plan Kesitinde Kaynaktan Yayılan Sesin Zamana Göre Dağılımı

Tablo 4. Odaları Şartlandıran İklimlendirme Sistemlerinin Özellikleri

Parametre Birim Oda 5 Oda 4

Fan Debisi [m3/st] 20,000 15,000

Su Soğutma Gücü [kW] 80 80

Isıtma Modüllerinin Gücü [kW] 24+18+18 24+12+18

Minimum Hava Giriş Sıcaklığı [deg C] 5° 5°

Maksimum Hava Giriş Sıcaklığı [deg C] 55° 55°
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5 NUMARALI ODA (Outdoor Unit Chamber)  

Bu odada test edilecek cihazlar: 

a) Isı Pompaları dış üniteleri, b) Multi split dış ünite, c) 
Paket Üniteler, d) Kanalsız Üniteler, e) Chiller (hava ve su 
soğutmalı), f ) Tek ve Çift Kanallı Üniteler ana gövdesi, g) 
Fan coiller, h) Kombiler, ı) Kazanlar, j) Brülörler, k) Baca, l)  
Çamaşır Makinaları, m) Bulaşık Makinaları, n) Kanallı split 
dış ünitesi. 

Bu odada test edilecek cihaz gücü 50 kW değeriyle sınır-
lıdır. Bu güce kadar bütün cihazlar denenebilmelidir. Çın-
lama odaları 5 ve 4 arasında soğutucu akışkan boru ve 
kablo bağlantıları için kapatılabilir ve sızdırmaz bir delik 
oluşturulmuştur.

Bu odada yoğuşma sularının tahliyesi için önlem alınmış-
tır. Ayrıca bir adet atık su bağlantısı bulunmaktadır. (Bula-
şık ve çamaşır makinası deneyleri burada yapılacaktır.) Yer 
süzgeci ve drenaj aynı boruya bağlanmıştır.

İki adet bağımsız dış su şartlandırma (soğutma veya ısıt-
ma) devresine ihtiyaç vardır. Bu devrelerden test edilen 

-
lenmektedir. 

Çamaşır ve bulaşık makinası için domestik su bağlantısı 
yapılmıştır. 

5 Numaralı odaya bir adet doğal gaz bağlantı borusu 
gereklidir. Bu odaya Hermetik ve bacalı cihazlar için ayrı 
baca bağlantısı yapılmıştır. Baca gürültüsü ölçümü yapı-
lırken davlumbaz kullanılacaktır. Özel davlumbaz ve özel 
baca gürültüsü ölçüm düzeneği yapılmıştır. Bu aparatlar 
ölçümler sırasında oda içerisine taşınmaktadır.

4 NUMARALI ODA (Indoor Unit Chamber)

Bu odada test edilecek cihazlar: 

a) Isı Pompaları iç ünite, b) Multi split iç üniteler, c) Tek ve 
Çift Kanallı Üniteler kanal çıkışı, d) Kanallı split kanal çıkışı, 
e) Kanallı split iç ünitesi, f ) Elektrik Süpürgeleri, g) Fanlı 
Isıtıcılar, h) Elektrik Motorları.

5 Numaralı oda için gerekli tesisat doğal gaz ve baca tesi-
satları dışında aynen bu oda için de kurulmuştur. 

5 ve 4 numaralı odalar arasında her iki odanın ortak ke-
narını oluşturan duvarlarında iki kanatlı açılabilir kapaklar 
oluşturulmuştur. Bunlar sızdırmaz biçimde kapanmakta-
dır. Bu kapaklar açılarak her iki oda arasına kanalsız ünite-
ler (fan-coil, pencere tipi ünite vs.) yerleştirilebilmektedir.

Tek kanallı cihaz testleri için her iki oda (4 ve 5 numaralı 
odalar) arasında basınç dengelenmesi (fan destekli hava 
geri dönüşü) yapılmıştır.

6 NUMARALI ODA (kanallı split cihaz odası):

Sadece kanallı split cihazların testi sırasında kullanıla-
caktır. 6 no’lu oda çınlama odası değildir. 4 ve 3 numa-
ralı odalar arasında kanallı split klima cihazlarının testleri 
için 1 adet bağlantı deliği tesis edilmiştir.

6 numaralı oda için ayrı bir şartlandırma gerekmemekte-
dir. 4 no’lu oda şartlandırması 3 no’lu odayı da şartlandı-
racaktır. İki oda arasındaki hava dolaşımı nedeniyle her 
iki oda aynı şartlarda kalacaktır. Bu iki oda aynı sistemle 
şartlandırılacaktır. 

6 ve 4 numaralı odalar arasında basınç dengelenmesi 
(fan destekli hava geri dönüşü) yapılmıştır. Yoğuşma su-
larının tahliyesi gerçekleştirilmiştir. 5 ve 6 no'lu odalar 
arasında split cihaz gaz boruları ve kabloları geçişi için 
sızdırmaz bir delik bırakılmıştır. 

HVAC TESİSATI

Odaların şartlandırılması için tam havalı bir sistem di-
zayn edilmiştir. Bu sistem klima santralleri ve kanal sis-
teminden oluşmaktadır. Sistemde ses yutumu için sus-
turucular, difüzörler ve özel plenumlar (hava dağıtma 
kutuları) kullanılmıştır. Kurulan sistemin planı Şekil 7’de 
gösterilmiştir.

Sistemde 5 ve 4 nolu odalar için ayrı ayrı birer bağımsız 
klima santrali (AHU) konulmuştur. Santraller her biri 50 
kW gücünde hem ısıtma ve hem soğutma yapabilecek 
kapasitede tasarlanmıştır.

Odalarda nem kontrolü de gerekmektedir ve nemlendi-
rici bağımsız olarak santral çıkışına bağlıdır. Santrallerin 
hava debisi ve basıncı maksimum güce göre belirlen-
miştir.

AHU’larda manuel olarak devri ayarlanabilen fanlar kul-
lanılmıştır. Sistemde ısıl kapasite kontrolü su devresinde 
debi kontrolü ile otomatik olarak yapılmaktadır. 

Kanal, susturucu ve plenum büyük boyutlarda seçilerek 
dış basınç düşümü küçük tutulmuştur. Kanal sistemi ve 
susturucular dizayn hava debisi için tasarlanmıştır. Besle-
me kanallarında özel tasarlanan susturucular yer almak-
tadır. Kanallar dıştan ısıl ve akustik olarak izole edilmiştir.
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Her odaya tek besleme kanalı gelmektedir ve özel dizayn 
edilen dağıtma kutusu (plenum) içten akustik kaplama-
lıdır. Üfleme Menfezi özel olarak seçilmiştir, kendisi limit 
değer üzerinde ses üretmemektedir. Üfleme açıları 4 par-
çalı sistemde ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. Geri dönüş 
Menfezi, üfleme menfezinin aynısıdır. Geri dönüş yine 
içten kaplamalı dönüş kutusu ve dönüş kanalı üzerinden 
olmakta ve üzerinde yine susturucu bulunmaktadır.

Basınç dengeleme kanalları üzerinde de fan ve susturu-
cular bulunmaktadır. 4-5ve 4-6 numaralı odalar arasında 
da susturucular bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinde yer 
alan klapelerin motorlu damperleri vardır. Motorlu dam-
perler açık/kapalı pozisyonda merkezden kontrol edil-
mektedir.

4. ÖLÇÜM SİSTEMİ DONANIM VE YAZILIMI

Çınlanım odalarında ses gücü ölçümü yapabilmek için 
önerilen ekipman çok kanallı bir akustik analizör, yazılım, 
mikrofonlar ve ilave donanımdan oluşmaktadır.

Mikrofon ile hissedilen basınç değişiklikleri, veri toplama 
cihazı tarafından ön-işleme yapıldıktan sonra sayısal hale 
dönüşmüş olarak bilgisayardaki yazılıma aktarılmaktadır. 
Yazılım veriyi işledikten sonra oktav bantlarında spekt-
rum değeri olarak görüntülemektedir. Proje kapsamında  

geliştirilen yazılım ise anlık ses basınç spektrumlarını kul-
lanarak sonuçları ses gücü düzeyine dönüştürmektedir. 
Buna ilave olarak ekranın görsel düzenlemesi, veri kaydı 
ve verilerin tekrar geri çağrılması gibi ilave fonksiyonlar  
da yazılıma eklenmiştir.

Ölçümlerde kullanılacak ve sistemin kalbi olan veri topla-
ma sistemi en kritik cihazdır. Başta mikrofon ve devir öl-
çer (takometre) olmak üzere çeşitli sensörlerden gelecek 
veriler bu ünite tarafından işlenerek bilgisayar programı-
na aktarılmaktadır. Sistemin özellikleri aşağıda özetlen-
miştir:

 4 Giriş / 2 Çıkış Veri Toplama Cihazı

Frekans Aralığı : 0-51.2 kHz

Örnekleme Hızı : 131 kHz

Sıcaklık Aralığı :  -10C - +50C

Dinamik Ölçüm : 160 dB

Giriş Voltaj Aralığı : Seçilebilir; 10 Vpeak / 31.6 Vpeak  

Üst-Geçirgen Filtre : Seçilebilir; DC / 0.7 Hz / 7 Hz / 22.4 
Hz

Elektriksel Gürültü : 13μV RMS

Sinyal Üreteci : Sinüs, Taramalı Sinüs, Rasgele, Kul-
lanıcı tanımlı  dalgaformları

  Şekil 7.  Odaları Koşullandıran HVAC Sisteminin Plan Görünüşü
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Besleme : 10-32V DC veya 90-264V AC (47-
63Hz)

Boyutlar : 132.6 x 27.5 x 248 mm / 750 gr

Bilgisayar Bağlantısı : LAN üzerinden 100 MB/Sec (RJ45 
Konnektör)

Aşırı Yükleme : Sinyal (Voltaj/Akım/Ön Yükseltici) 
Aşırı Yükleme Uyarısı

 Analizör için Batarya

Batarya Tipi : Li-Ion

Çıkış Voltajı : 14.6V DC

Kapasite : 6400 mAh

Performans : Tek Modül ile 7 saat çalışma süresi

Şarj Süresi : 2 saat

Gösterge : Batarya Şarj Durumu (5 kademe)

Boyutlar : 132.6 x 27.5 x 248 mm / 750 gr

 Analiz Yazılımı

FFT Analizi : 1Hz-51.2 kHz / 50-6400 çizgi

Zaman Ağırlığı : Uniform, Hanning, Flat-Top, Transi-
ent, Exponential

Integrasyon : jw, jw2, 1/jw, 1/jw2

Oktav Analizi : 1/1, 1/3, 1/12, 1/24 Oktav 

Oktav Filtre Std. : IEC 61260-1995 Class1

Frekans Filtreleri : A, B, C, D, Lin

Toplam Seviye Std. : IEC-61672

Parametreler : Leq, Lmin, Lmax, Lpeak, Le

Zaman Ağırlığı : F, S, I

Ortalama alma : Üstsel, Doğrusal, Tepe Tutma (Peak-
Hold)

İşletim Sistemi : Windows 7-Pro, Windows 8.1-Pro

İşlemci : Intel Core i7 3 GHz, 16 GB RAM, 480 
GB HDD 

 Ses Gücü Ölçüm ve Raporlama Arayüzü

 Analizör tarafından ölçülen ses basınç düzeylerini kul-
lanarak test edilen ürün için standart ve yönetmelik 
esaslarına göre ses gücünü hesaplayan ve raporlayan 
bir yazılım ara yüzü.

 Dönen Mikrofon Kolu

 ISO 3741 Standardı, dönen bir kol üzerine takılı tek bir 
mikrofon ile “uzaysal ve zamansal averaj ”almaya izin 
vermektedir. Bu sayede daha az mikrofon kullanarak 
tek bir mikrofonla standarda uygun ortalama alabil-
mek mümkün olmaktadır.

 Standart : ISO-374'e uygun

 Kol Uzunluğu : Ayarlanabilir; 50-200 cm

 Dönme Hızı : Ayarlanabilir; 16 / 32 / 64 saniye

 Çalışma Ses Gücü : 26 dBA 

 Kontrol : Bilgisayar üzerinden kontrol (hız/
durdur/başlat)

 Besleme : 7.5-13V DC veya 200-240V AC 
(50-60Hz)

 Boyutlar : 262 x 267 x 190 mm / 8 kg

 Referans Ses Kaynağı

 Standart ayrıca bir adet referans ses kaynağı tarif et-
mektedir. Bu ses kaynağının ses gücü düzeyi önceden 
ölçülmüş ve bilinen bir değere sahiptir ve kolay de-
ğişmemektedir. Dolayısıyla testler için referans teşkil 
etmektedir.

 Standart : ISO-3741 ve ISO 6926'ya uy-
gun

 Frekans Aralığı : 100 Hz-20 kHz

 Ses Seviyesi - Oktav : Tüm bantlarda minimum 70 
dB (re. 1pW)

 Ses Seviyesi - Topl. : Topam seviye minimum 91 
dBA (re. 1pW)

 Şekil 8.  Yazılım Sisteminden Bir Görünüş
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 Yönelim : Yatayda 02.dB, Düşeyde 6dB 
(maksimum)

 Kontrol : Bilgisayar üzerinden kontrol 
(hız/durdur/başlat)

 Besleme : 200-240V AC (50 Hz) veya 110 
127V AC (60 Hz)

 Boyutlar : 300 x 300 x 300 mm / 21 kg

 Hassas Mikrofon (Ön yükseltici ile)

 Oda içerisindeki ses basınç seviyesinin ölçülmesinde 
kullanılacaktır. Ölçülmek istenen seviyelerin oldukça 
düşük olması sebebiyle çok hassas bir mikrofon öne-
rilmiştir.

 Mikrofon Çapı : ½ inç

 Hassasiyet : 1.1 V/Pa

 Polarizasyon : 200V

 Dinamik Ölçüm : 10-110 dB

 Gürültü Eşiği : 6 dBA

 Boyutlar : 12.7 x 12.7 x 102.7 mm / 34 gr

 Baca Gürültüsü Ölçümü için Mikrofon

 EN-15036-2 Standardı gereği kombilerin baca çıkı-
şında ses seviyesinin ölçülmesi gerekmektedir. Testin 
yapılacağı ortamda yüksek sıcaklık olduğu için bu 
durumdan etkilenmeyen mikrofonların kullanılması 
gerekmektedir. Önerilen mikrofon bu koşulu sağla-
maktadır.

 Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Polarize Mikrofon

 Mikrofon Çapı : ½ inç

 Hassasiyet : 12.5 mV/Pa

 Polarizasyon : 200V

 Frekans Aralığı : 3.15 Hz-40 kHz

 Dinamik Ölçüm : 20-160 dB

 Gürültü Eşiği : 20 dBA

 Boyutlar : 13.2 x 13.2 x 13.5 mm / 34 gr

 Baca Gürültüsü Ölçümü için Ön Yükseltici

 EN-15036-2 Standardı gereği kombilerin baca çıkışın-
da ses seviyesinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu amaç-
la önerilen mikrofonla kullanılacak ön yükselticiye ait 
teknik bilgiler aşağıda verilmiştir.

 Mikrofon Ön yükselticisi

 Ön Yükseltici Çapı : ½ inç

 Frekans Aralığı : 3 Hz-200 kHz

 Boyutlar : 12.7 x 12.7 x 110 mm / 40 gr

 Ses Düzeyi Kalibratörü 

 Ses ölçüm standartları gereği mikrofonlar referans bir 
ses kaynağı ile ölçüm öncesinde ve sonrasında kalibre 
edilmelidir.

 Standart : IEC-60942-2003 (Sınıf-1)

 Mikrofon Çapı : 1 inç, ½ inç

 Frekans : 1000 Hz

 Ses Seviyesi : 94 veya 114 dB

 Seviye Doğruluğu : ±0.2 dB

 Besleme : 2x 1.5V AA-boy kalem pil

 Boyutlar : 40 x 72 x 72 mm / 150 gr

  Lazerli Takometre

 EN-12102 Standardı'nda ölçümlerde devir hızının öl-
çülmesi ve raporlanması gerekir. Bu amaçla bir adet 
lazerli devir ölçer kullanılacaktır. Cihaz bir lazer dal-

  Şekil 9.  Referans Ses Kaynağı
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gası gönderecek ve fan kanatlarından birine yapıştı-
rılacak reflektörden gelen yansımaları sayarak devir 
hesabı yapacaktır.

 Ölçüm Aralığı : 0-300.000 RPM

 Çalışma Mesafesi : 1.5-70 cm

 Lazer Sınıfı : Class 3R

 Besleme : 20V, 3-20mA 

 Boyutlar : 22.5 x 22.5 x 91 mm / 50 gr

5. TEST LABORATUVARLARININ SERTİFİKASYONU

TSE İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü Ölçüm Laboratu-

varları tamamlandıktan sonra akustik odaların sertifikas-
yon ölçümleri TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) 
uzmanları tarafından yapılmıştır [10, 11]. Bu ölçümlerde 
kullanılan ekipman ve mikrofonlar uluslararası ölçüm zin-
ciri kapsamında sürekli bir karşılaştırmaya tabi oldukları 
için UME tarafından yapılan akreditasyon ölçümleri TSE 
laboratuvarlarına uluslararası tanınırlık ve izlenebilirlik 
özelliği kazandırmaktadır.

Bu ölçümler kapsamında iki çınlanım odasında geri plan 
gürültüsü, çınlanım süresi ve ses dağılımı ölçümleri ya-
pılmıştır. 5 ve 4 numaralı odalar için elde edilen sonuçlar 
aşağıda, Tablo 5 ve Şekil 10-12'de verilmiştir.

Geri plan gürültü ölçüm sonuçları her şey kapalı iken ön-
görülen 30 dBA’lık düzeyin çok altındadır. Oda içinde kalo-
rimetre açık iken ve havalandırma sistemi düşük hızlarda 
çalışırken bile ölçülen ses basınç düzeyleri çok düşüktür.

Her iki çınlanım odasında da ISO 3741 Standardı'nda ön-
görülen kriterlere göre kabul edilebilir ölçüm aralığı 80 – 
10,000 Hz aralığında kalmakta ve bu aralık öngörülen 100 
Hz'lik alt sınırın da altındadır.

Oda No
Her Şey 

Kapalı

Kalorimetre 

Açık

Havalandırma 

Açık (600 dev/

dk)

Ölçüm Frekans 

Aralığı

5 14,2 dBA 15,6 dBA 18,4 dBA 50 – 10000 Hz

4 10,9 dBA 15,2 dBA 15 dBA 50 – 10000 Hz

  Tablo 5. Çınlanım Odaları Geri Plan Gürültü Ölçüm Sonuçları

  

  Şekil 10. Beş ve Dört Numaralı Odalar İçinde Ölçülen Çınlama Süreleri

  
 

  Şekil 11. Beş ve Dört Numaralı Odalar İçinde Referans Ses Kaynağı Konumuna Göre Ölçülen Ses Basınç Düzeylerinin Grafiği
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   Şekil 12. Beş ve Dört Numaralı Odalar İçinde Referans Ses Kaynağı Altı Farklı Konumunda Ölçülen Ses Basınç Düzeylerindeki Standart Sapmanın Frekansa Göre Değişimi

Emiş

2. Kademe

Üfleme

2. Kademe

Emiş

3. Kademe

Üfleme

3. Kademe

1 Sıcaklık 22 24 22 24

2 Bağıl Nem %54 %54 %54 %54

3 Ses Gücü / TSE-1 52,3 dBA 51,5 dBA 58,2 dBA 57,9 dBA

4 Ses Gücü / TSE-2 - - 58,4 dBA 57,8 dBA

5 REF 52,1 dBA 49,1 dBA 58,4 dBA 55,9 dBA

Tablo 6. Fan-Coil İçin Karşılaştırmalı Ses Gücü Ölçüm Sonuçları (100 Hz – 6300 Hz 

aralığında A-Ağırlıklı Toplam Ses Gücü Düzeyi'dir. REF yurt dışı, TSE ise yurt içinde 

yapılan ölçümlerdir.)

İç Ünite Dış Ünite

1 Sıcaklık 35

2 Bağıl Nem %47

3 Ses Gücü / TSE-1 56,0 dBA 62,5 dBA

4 Ses Gücü / TSE-2 56,0 dBA 67,8 dBA

5 Ses Gücü / TSE-3 55,7 dBA 60,9 dBA

6 REF 552,3 dBA 62,6 dBA

Tablo 7. Klima için Karşılaştırmalı Ses Gücü Ölçüm Sonuçları (100 Hz – 6300 Hz 

aralığında A-Ağırlıklı Toplam Ses Gücü Düzeyi'dir. REF yurt dışı, TSE ise yurt içinde 

yapılan ölçümlerdir.)

 
 

  Şekil 13. Fan-Coil Testinden Ayrıntılı Bir Ölçüm Sonucu (Emiş – 3. Kademe İçin 1/3 Oktav Bantı Sonuçları)
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Her iki odada referans ses kaynağı altı farklı konuma yer-
leştirilerek döner mikrofon ile uzaysal ve zamansal ses 
basınç değeri ölçülmüştür. Bu ölçümler Şekil 11'de veril-
mektedir. Yine bu ölçümlerdeki standart sapma değer-
lerinin frekansa bağlı olarak değişimi de Şekil 12'de yer 
almaktadır. Bu grafik incelendiğinde, bu çınlanım odala-
rında 80 – 10,000 Hz aralığında yapılan ölçümlerde stan-
dart sapmanın 1’in altında kaldığı görülmektedir.

6. KARŞILAŞTIRMALI ÖLÇÜMLER VE ÖLÇÜM

SONUÇLARI

Sertifikasyon ölçüm sonuçlarının yanı sıra, TSE tarafın-
dan Avrupa’da benzer laboratuvarlarda ses gücü değeri 
ölçülmüş;  bir fan-coil, bir de klima için ses gücü ölçüm 
deneyleri TSE Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı'nda tekrar-
lanarak ölçüm sonuçları kıyaslanmıştır. İç ve dış üniteler-
den kaynaklanan ses gücü değerleri eş zamanlı olarak 
elde edilmiştir. TSE laboratuvarında yapılan ölçümler tek-
rar edilerek ölçümlerin tekrarlanabilirlik özelliği de test 
edilmiştir. Sonuçlar Tablo 6 ve 7’de özetle verilmekte ve 
Şekil 13-14'te birer örnek grafik sunularak da detaylandı-
rılmaktadır.

Bu testte TSE-1 sonuçları fan-coil ilk çalıştırıldığında 230 
V AC besleme ile, koşullandırma yapılmadan elde edilen 

sonuçlardır. TSE-2 sonuçları ise koşullandırma yapıldıktan 
sonra elde edilen değerlerdir.

Fan-coil testine ait ayrıntılı bir ölçüm sonucu Üfleme – 2. 
Kademe için 1/3 Oktav Bantı sonuçlarıyla birlikte grafik 
olarak da Şekil 13'te verilmiştir.

Klima ilk testi TSE-1, klima yeni çalıştığında ve koşullan-
dırma yapılmadan, 230V AC besleme voltajı ile yapılmış-
tır. İkinci test, TSE-2 ise klima birkaç dakika ısındıktan son-
ra, 230V AC besleme voltajı ile yapılmıştır.  Üçüncü test ise 
Voltaj 220V AC olarak değiştirildikten sonra yapılmıştır. 
REF ile ifade edilen test ise klimanın yurt dışında yapılan 
testten elde edilen sonucu belirtmektedir.

Klima testi iç ünite ses gücünü ayrıntılı gösteren grafik, 
Şekil 14'te verilmiştir.

7. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Türk Standartları Enstitüsü, Enerji Sistemleri Laboratuvar-
ları İstanbul, Aydınlı yerleşkesinde tamamlanmış bulunan 
“İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı” 
kendi alanında çok farklı ürünlerin testlerinin yapılmasına 
olanak tanıyan ve ülkemiz insan kaynakları kullanılarak 
tasarlanmış özgün bir laboratuvardır. 

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından yapılan ser-

 
 

  Şekil 14. Klima Testinden Ayrıntılı Bir Ölçüm Sonucu (İç Ünite 1/3 Oktav Bantı Ses Gücü Sonuçlarına Göre Değişimi)
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tifikasyon ölçüm sonuçları, bu laboratuvarda 50 kW güce 
kadar, her türlü iklimlendirme sisteminin işletme koşulları 
simüle edilerek, 80 Hz – 10 000 Hz aralığında, eşzamanlı 
olarak, emiş ve üfleme tarafındaki ses gücü düzeylerinin 
güvenle ölçülebileceğini kanıtlamıştır. 

Geri plan gürültüsünün 15 dBA düzeylerinde olması ve 
hatta iklimlendirme sistemi düşük seviyede çalışırken 
dahi 20 dBA düzeyinde kalması, çınlama odalarında ISO 
3741 Standardı'na göre yüksek hassasiyette ses gücü dü-
şük olan yeni jenerasyon sessiz klimaların da bu ortamda 
ses gücü testlerini yapabilme fırsatı sağlamaktadır.

Çınlama odalarının her birinin hacmi, 250 m3 üzerinde se-
çilmiş olması nedeniyle, 5 m3 hacme ve 50 kW güce kadar 
tüm ekipmanların, bu odalarda ses gücü düzeyleri yüksek 
hassasiyette ölçülebilecektir.

Ölçüm sisteminde döner mikrofon sistemi kullanılarak 
çok kanallı ölçüm için gerekli olan pahalı sistemlerden 
kaçınılmıştır. Uzaysal ve zamansal ortalama sağlayan dö-
ner mikrofonla yapılan ölçümlerde ölçüm güvenirliği çok 
yüksektir. TÜBİTAK UME ölçümlerinde 80 – 10000 Hz fre-
kans aralığında, ölçümlerdeki standart sapma 1 dBA’nın 
altında kalmaktadır.

Geliştirilmiş olan özgün bir yazılım aracılığı ile çok farklı 
cihazların ses basınç düzeylerine ilişkin veriler toplandık-
tan sonra o ürüne ait ses gücü düzeyi hızlı bir biçimde 
hesaplanabilmekte ve sonuçlar istenilen formatta rapor-
lanarak müşteriye en kısa sürede iletilebilmektedir.

Oda içinde hava giriş ve çıkış plenumları ile tüm hava 
kanalları akustik kaplamalı olarak imal edilerek iklimlen-
dirme sistemlerinden kaynaklanan gürültünün sönüm-
lenmesi sağlanmıştır. Oda içinde çapraz yerleştirilen ple-
numlardan yayılan ve emilen hava homojen bir sıcaklık 
dağılımı sağlamaktadır.

Yeni kurulan İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü Ölçüm 
Laboratuvarı’nı denemek amacı ile Avrupa’da benzer la-
boratuvarlarda test edilmiş bir fan-coil ve bir de klima 
cihazının ses gücü ölçümleri yapılarak sonuçlar kıyaslan-
mıştır.

TSE laboratuvarında elde edilen sonuçlar ve bu ürünle-
rin spektrum profilleri oldukça yakın sonuçlar vermiştir. 

Yapılan ölçümlerde ses gücü ölçüm sonuçları arasındaki 
fark 1-2 dBA civarındadır ki bu son derece yakın bir sonuç 
anlamına gelmektedir. Dikkati çeken diğer bir husus ise 
TSE laboratuvarında yapılan tekrarlanabilirlik testlerinde 
son derece tutarlı ölçüm sonuçları elde edilmiştir.

Sonuç olarak; ülkemizin tesisat mühendisliği sektörüne 
çok yararlı hizmetler vermesi beklenen TSE İklimlendirme 
Sistemleri Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı, üreticilerin yurt-
dışında döviz ödeyerek ve gereksiz zaman harcayarak 
yaptırdıkları testleri yurtiçinde yaptırabilme imkânı sağ-
lamaktadır. Bu laboratuvarın aynı zamanda çevre ülkeler-
den gelen talepleri de karşılayarak döviz girdisi sağlaması 
da güçlü bir olasılıktır.
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1

Kuşlar bir yere konarken bir-
den alçalırlar, gövdelerini 
geriye atarlar ve yavaşla-
mak için kanatlarını açarlar. 

Bu manevra kuşun neredeyse tama-
men durmasını, bir dala ya da yere 
zarif bir şekilde konmasını sağlar. 
Buna tüneyerek konma adı veriliyor.

Bristol Üniversitesi'nde uçuş meka-
niği ve kontrolu üzerine dersler ve-
ren Tom Richardson, benzer bir şe-
kilde kendisi iniş yapabilen ilk ve tek 
drone cihazını geliştirdi.  Drone'un 
(insansız hava aracı) daha büyük bir 
versiyonu afet bölgelerine yardım 
ulaştırabilir ve belki askeri birliklere 
destek sağlayabilir.

Tüneyerek konma 

alıştırmaları yapan bir 

drone
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Richardson drone'unun konmasını 
sağlamak için eğik kanatları, yapay 
zeka öğrenimli algoritmaları ve alı-
şılmış kontrol stratejilerini bir araya 
getirdi.

"Daha hızlı bir şekilde daha fazla 
hava direnci yaratmak için sahada 
hızlı değişimler gerçekleştirmek is-
tedik." diyor Richardson. "Bunun için 
en kolay yolu bulmaya çalışıyorduk, 
ve bu da ancak iniş sırasında daha 
fazla yüzeyini açığa çıkarmak için 
ekseni üzerinde dönen bir kanat 
olabilirdi."

Geleneksel bir uçak için bu bir fe-
laketin davetçisi olurdu. Fakat Ric-
hardson benzersiz bir yönteme 
başvurdu. Öncelikle, bir rüzgar 
tünelinde farklı koşullara ve fark-
lı açılardan gelen ataklara verdiği 
tepkileri gözlemlemek için, bir asma 
kanatlı drone (hızı artırabilmek için 
kanatları geriye doğru kısmen kapa-
nabilen bir drone) üzerinde statik ve 
dinamik bazı testler yürüttü.

"Mümkün olduğunca çok konfigü-
rasyon oluşturmaya çalıştık." dedi. 
"Ardından, hız, açı, ve son iniş ko-
numunu da içeren durum uzayı ile 
ilgili mümkün olduğunca çok bilgiyi  
yapay zeka öğrenimli algoritmaları 
kullanarak toplamak için BMT Sa-
vunma Hizmetleri'nden bir İngiliz 
askeri müteahhidi olan Anthony 
Waldock ile işbirliği yaptık; böyle-
likle, cihazın hızını boşaltarak doğru 
iniş yerine sıfır hızla nasıl konabile-
ceğini anlayabilecektik."

Algoritmalar, tüneyerek konma sı-
rasında drone'u yönlendirecek olan 
uçuş planları oluşturuyor. Cihazı ani 

rüzgarlar ve belirsizliklere karşı daha 
dayanıklı bir hale getirmek için, Ric-
hardson aynı şekilde çalışan gele-
neksel bir kontrolör ile bu planları 
tamamladı.

Richardson, uçuş sırasında rotanın 
daha esnek bir şekilde hesaplanabil-
mesi için, drone'u yönlendirmek için 
gerekli olan iniş algoritmalarını ba-
sitleştirmeyi umuyor. Aynı zamanda, 
dağıtımlı kanat sensörleri geliştir-
mek ve cihazın kamera takibini daha 
iyi bir hale getirmek üzere, Bristol'de 
bir biyomekanik sistem araştırma-
cısı olan Shane Windsor ile birlikte 
çalışıyor.

Bristol Üniversitesi

KUŞLAR GİBİ KONMAK

LABORATUVAR: Birleşik Krallık, Bristol Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
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Baykuşlar sessiz avcılardır. Baykuş ka-
natları üzerine yaptığı çaluşmaların 
ardından Lehigh Üniversitesi'nden 
Yrd. Doç. Justin Jaworski verimlilik-
ten ödün vermeksizin sesi 10 desibel 
(klima ile buzdolabı sesleri arasındaki 
fark kadar) azaltan rüzgar türbini ka-
natları tasarladı.

Duke Üniversitesi'ndeki lisansüstü 
eğitimi sırasında Jaworski, 2003'te 
NASA'nın Helios isimli solar cihazı-
nın parçalanmasına yol açan, akışkan 
güçlerin doğrusal olmayan elastik 
deformasyonlara nasıl yol açtığını 
inceledi. Jaworski, Oxford Üniversite-
si'ndeki yüksek lisans eğitiminde de 
aynı yaklaşımı baykuşların nasıl diğer 
kuşlardan daha sessiz bir şekilde uça-
bildiğini anlamak için kullandı.

Ve baykuş kanatlarının ormanlara 
benzediği anlaşıldı. Tüyler üst kıs-
ma yakın yerde yüzeyden tıpkı ince, 
dala benzer dikenler gibi çıkıyordu. 
Jaworski, "Dikenler bir kanopi yarata-
cak şekilde birbirlerine kenetleniyor-
du; yalnızca 1 mm kalınlığındaki bu 

Bir baykuşun kanatlarındaki tüylerde (mikrografik çekimde görülüyor) ses dalgalarını emen küçük sık dallar bulunuyor

Lehigh Üniversitesi

kanopi ile yüzeydeki hızlı hava akışı 
daha yavaş olan hava akışından ayrı-
lıyordu." diye açıkladı.

Böylelikle enine bir katman olu-
şuyor. Bu katmanın üzerinde hızla 
akan hava, kanadın üzerinde hare-
ket ettikçe giderek daha değişken 
ve gürültülü bir hale gelecektir. Aynı 
zamanda, bu ses dalgaları kanopi-
den geçtikçe giderek zayıflar. Hatta 
yayılarak ses çıkaracakları pürüzlü 
cilt yüzeyine hiç ulaşamaz.

Jaworski ve birlikte çalıştığı kişiler, 
kanat üzerine yerleştirdikleri bir ağ 
ile bu etkiyi iki katına çıkarmayı de-
nediler. Ancak ağ hava direncine 
neden oldu. Yaptıkları deneyler so-
nucunda, kanatçık adını verdikleri 

düz çentikler kullanarak sesi 10 desi-
bel azaltabileceklerini keşfettiler. Şu 
anda yüksekliklerini, genişliklerini, 
aralıklarını ve yayılımlarını optimize 
etmek üzere kanatçık modellemesi 
üzerinde çalışıyorlar.

Kanatçıkların üretimi ve cihaza yer-
leştirilmesi son derece kolay ola-
caktır. Kanatçıklar rüzgar santralle-
rinden, askeri hava araçlarından ve 
hatta uçaklardan dahi yayılan sesleri 
azatmak için de kullanılabilir.

Jaworski bir yandan da yakın filoda 
uçan jetlerin yarattığı türbülansın 
etkileri üzerinde de çalışmalarını sür-
dürüyor. Esasında, baykuşlardan kaz-
lara geçiyor. 

SESSİZ KANATLAR
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1. GİRİŞ

Bu yazının amacı, mevcut ve yeni filtre sis-
temlerinde enerji ve emisyon verimliliğinin 
artırılmasına yönelik ölçüm, simülasyon, ana-
liz, tasarım ve projelendirme çalışmalarının 
(performans garantili retrofit, comissioning 
çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı sağla-
maktır. Temiz çalışma ortamlarının çalışanla-
rın sağlığı ve üretkenliği üzerinde çok önemli 
etkilerinin olduğu bilinmektedir. Ayrıca, fosil 
yakıtların yanması sonucu atmosfere salınan 
CO2 ve diğer emisyonların azaltılması çevre-
nin korunması açısından önemlidir. Bu bağ-
lamda endüstriyel uygulamalarda emisyon-
ların azaltılmasında filtre sistemlerinin büyük 
önemi vardır. Bu sistemler; çevre korunumu-
nun yanında, çalışma mahallerindeki kirli 
gazların uzaklaştırılarak sağlıklı çalışma or-
tamları oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

Filtre kullanımının diğer bir sebebi de ürü-
nün geri kazanılmasıdır. Örneğin demir çelik 
sektöründe sinter tozları, çimento sektörün-
de çimento tozları geri kazanılabilmektedir. 
Enerji tüketimi filtre sistemlerinin tasarım ve 
imalatında en önemli konulardan birisi duru-
muna gelmiştir. Örneğin çimento sektöründe 
yaklaşık 150 kWh/ton enerji tüketilmektedir. 

ENDÜSTRİYEL FİLTRE SİSTEMLERİNDE 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ
1

1  Dr., FFT Mühendislik Enerji Ltd. Şti. - www.filtrefan.com
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Burada fanların ve toz toplama sistemlerinin payı önemli 
düzeydedir. Bu nedenle, filtre sistemleri yukarıda anlatı-
lan fonksiyonları yerine getirirken enerji tüketimi yönün-
den verimli biçimde çalışmalıdır.

Kurulan bir sistemin testinin yapılması veya burada oldu-
ğu üzere mevcut sistemlerin incelenmesi de yukarıdaki 
yönlerden önemlidir. 

2. FİLTRE SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Elektrofiltreler (ESP), torbalı filtreler ve sulu filtreler en-
düstriyel alanda kullanılan filtre türleridir. Emisyon de-
ğerinin sağlanması, malzeme geri kazanımı, düşük enerji 

tüketimi ve çalışma sıcaklıkları yönlerinden giderek per-
formansları arttığı için torbalı filtrelerin kullanımı yaygın-
laşmaktadır. Aşağıda, torbalı filtrelerde enerji verimliliği 
incelenmiştir. Filtre sistemi emiş genel olarak davlumbaz-
ları veya emiş ağızları, borular, filtre ünitesi (bazen ilave-
ten siklon), fan ve bacadan oluşmaktadır. Şekil 2’de filtre 
sistemlerinde borulama örneği görülmektedir.

2.1 Torbalı Filtreler

Genel

Filtre dışı gaz kanallarında minimum hızlar, filtre içi ka-
nallarda ve kompartman içindeki hızlar, filtreleme hızları 
(A/C oranı – filtre içinden geçen gaz debisinin filtre torba 
yüzey alanına oranı), torbalar hakkında bilgiler (örneğin 
GoreTex torba ile standart torbanın mukayesesi), ventü-
riler, filtrelerde beklenebilecek basınç kayıpları, sıcak pro-
seslerde gaz yayınımları vb. önemlidir.

Torbalı filtrelerde enerji verimliliğini etkileyen çok fazla 
değişken vardır. Bunlardan bazıları; tozun cinsi, partikül 
büyüklüğü, toz toplama hatlarının yapısı, filtre gövdesi 
içinde hava hızı ve dağılımı, filtre içindeki torbaların cinsi 
(örneğin standart torbalar, PTFE membran torbalar),  A/C 
oranı, kontrol sistemi (örneğin değişken enerjili zaman-
lama -timing- optimizasyon) torba içindeki hava basın-
cının etkileri (L/D,  pulse hava basıncı, basınç dağılımı, 
ventüri verimi) şeklindedir. Kekleşmedeki basınç kaybı, 

Şekil 1. Çalışma Mahallerinde Toz ve Emisyon

Şekil 2. Filtre Sistemlerinde Borulama Örneği
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torba kaçakları vb. de sürekli ölçülerek filtrelerin verimli 
bir biçimde çalışması sağlanmak üzere optimize edilmek-
tedir. CFD simülasyonları ile bu parametreler, ısı transferi, 
basınç kaybı davranışı, hız profilleri, partikül tracking, akış 
davranışları, buharlaşma prosesi  vb. analiz edilmelidir.

Torba Yüzey Alanı ve A/C Oranı 

Jet pulse torbalı filtrelerde A/C oranı 1,0-2,0 (m3/dakika)/
m2 alınabilmektedir. Bu oran küçüldükçe torba yüzey 
alanı büyümekte, büyüdükçe torba alanı küçülmektedir. 
Enerji verimliliği ve emisyon açısından küçük A/C oranları 
daha uygundur; ancak bu durumda ilk yatırım maliyetleri 
artmaktadır.

Torba içindeki basınç kaybı; temizlenebilirlik torba malze-
mesinin cinsi, torba uzunluğu ve çapı 
ile ventüri yapısı gibi  değişkenlere 
bağlıdır. Bu değişkenler basınçlı hava 
sisteminin basıncını ve dolayısıyla 
enerji tüketimini etkilemektedir. Tor-
balarda diğer bir bileşen, tel kafesler-
dir. Kafesler torbalara kılavuzluk ede-
cek nitelikte olmalıdır. Kötü bir kafes 
sistemi, torba içindeki hava hareket-
lerinin ve basıncın etkisi ile torbaların 
birbirine çarparak delinmelerine yol 
açabilmektedir. Bu nedenle, mukavim 
ve  torba cinsine uygun kafes sistemi 
tercih edilmelidir.

Kontrol Sistemi

Kontrol sistemleri enerji verimliliğinde 

önemli rol oynamakta olup bu sistemler aşağıdaki husus-
ları da hedeflemektedir.

Toz emisyonunun kontrol altında tutulması,
Torba yüzeyindeki kökleşmenin optimizasyonu,
Filtrenin toplam maliyetinin azalması.

Bu değişkenlerin analiz edilip uygulamaya yansıtılması 
için mühendislik alt yapısı oluşturulması gerekmektedir.

Hava Basıncı

Torbaların temizlenmesinde basınçlı havanın uygun ba-
sınçta alınması  (Basıncın artması basınçlı hava sistemle-
rinde enerji tüketimi anlamına gelir.) elektronik kontrol 
gerektirir. Burada, basınçlı hava basıncı selenoid tepkime 

Şekil 3. Filtre Sisteminde Filtre Gövdesi ve Filtre İçi Akış Kanalları Örneği

Şekil 4. Torba ve Kafes Genel Yapısı



54

  2017 

süresi ve temizleme frekansı önemli parametrelerdendir. 
Sistem, koşullara uygun optimizasyonda otomatik çalış-
malıdır. Örneğin daha düşük enerji tüketimi için kısa sü-
reli yüksek basınçlı şoklama  havası mı veya düşük basınçlı 
daha uzun süreli şoklama havası mı daha uygundur? gibi 
sorulara cevap aranmalıdır. Çünkü basınçlı hava basıncının 
düşürülmesi enerji verimliliğinin artmasında önemli para-
metrelerdendir  Filtre (torba) basınç kaybı 50-80 mmSS 
arasında değişmesi uygundur. Basınçlı havanın basıncının 
ise 0,1-0,4 MPa arasında değişmesi enerji verimliliği açısın-
dan uygundur. Torba ömrünün artması enerji tüketiminin 
azalması ve partikül tutumunun artırılması buradaki he-
deflerdir. Örneğin PTFE membran torbalar normal koşul-
larda 5 yıl civarında ömür sağlamaktadır. Böyle bir torba 
ile personel ve işletme maliyetleri de azalacaktır. 

2.2 ESP ve Sulu Filtre Sistemleri

ESP sistemleri genellikle büyük tesislerde ve torbalı filtre-
lere nazaran az sayıda bulunmaktadır. Sulu filtre sistem-
leri de özel durumlarda uygulanmaktadır. Bu sistemlerde 
de emisyonun garanti edilmesi kadar enerji verimliliğine 
de dikkat edilmesi gerekmektedir. 

3. MEVCUT FİLTRE SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Mevcut sistemlerin iyileştirilmesi (retrofit) çalışmaları 
öncelikle mevcut sistemin ölçümü ile başlar. Bu çerçeve-

de emiş noktaları dahil  sıcaklık, basınç; filtre girişinden 
sıcaklık, basınç, nem; filtre çıkışından sıcaklık ve basınç; 
bacada basınç, sıcaklık ve debi, basınçlı hava hattından 
debi, sıcaklık ve basınç ölçümleri yapılmalıdır. Böylece 
yeterli sayıda data toplanır ve Şekil 5’teki gibi bir basınç 
kaybı diyagramı oluşturulur.

Ayrıca, çok noktadan emiş yapılan sistemlerde Şekil 6’daki 
gibi bir balans diyagramı oluşturulmalıdır. Oluşturulan 
balans diyagramından kritik devre belirlenip fan basıncı 
kontrol edilmelidir.

Örnek:

Şekil 7’de, bir döküm kumlama tesisinde bulunan bir filtre 
sisteminde yapılan ölçümler görülmektedir. Bu sistemin 
etiket değerleri 30 000 m3/h debi ve 500 mmSS basınç 
şeklindedir.

Sahada yapılan ölçümlerden sonra hesaplar yapılmakta-
dır. Bu sistemin ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesine 
ilişkin hesaplar Şekil 8’de verilmiştir.

Görüldüğü üzere, etiket değeri 30 000 m3/h debi ve 500 
mmSS basınç olan sistemin ölçüm değerleri 22 300 m3/h 
debi ve 300 mmSS basınç şeklindedir. Buna karşın fanın 
elektrik motoru şebekeden 140 amper (78 kW) çekmek-
tedir. Şekil 2’de görüldüğü üzere, fan yaklaşık %26 verim 
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ile çalışmaktadır. Yani 78 kW elektrik gücünün ancak 23.5 
kW’ı faydalı enerjiye dönüşebilmektedir. Ekonomiklik 
hesaplarında sistemin yılda 7000 saat çalıştığı ve elekt-
rik birim fiyatının 0,25 TL/kWh olduğu kabul edilebilir. 
Buna göre bu sistemdeki yıllık parasal kayıp, yaklaşık ola-
rak (%75-%26)x78 kWx7000x0,25=) 66 800 TL olmakta-
dır. Buna basınçlı hava tarafındaki olası verimsizlik dahil 
değildir. Buradaki 1 yıllık kayıp sistemin yaklaşık olarak 
komple yenilenmesini sağlayacak değerde olup, sonraki 
yıllar kar anlamına gelmektedir.  Bu durum mevcut filtre 
ve fan sistemlerinin enerji verimi bakımından incelenme-

sinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Diğer 
yandan mal sahibi, durumun farkında olmadığı için sis-
tem bu şekilde çalışmıştır. Ülkemizde bu şekilde çok sayı-
da filtre sistemi bulunduğu değerlendirilmektedir.

Tüm filtre sistemlerinde basınç, sıcaklık gibi parametre-
ler zamana bağlı değişim gösterir. Bunun nedeni kom-
partmanlardaki şoklama, türbülanslar, emiş noktalarında 
sıcaklık, basınç değişimleri ve damper operasyonlarıdır. 
Mevcut sistemlerde sağlıklı bir değerlendirme yapabil-
mek için sistemin zamana bağlı bu karakteristiklerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Sistemden yeterli süre ile ka-

Şekil 8. Ölçümü Yapılan Sistemin Performans Hesapları
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Şekil 9a. Birinci Yüksek Fırın Filtre Girişinde Sıcaklık, Basınç ve Bağıl Nemin Zamanla Değişimi

Şekil 9b. Filtre Çıkışında Sıcaklık ve Basıncın Zamanla Değişimi
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Şekil 9c. Torbaları Eski Olan Bir Kompartmanda Torbalardaki Fark Basınç

Şekil 9d. Torbaları Yeni Değişmiş Bir Kompartmanda Torbalardaki Fark Basınç
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Şekil 9e. Basınçlı Hava Hattında Sıcaklık ve Basıncın Zamanla Değişimi

Şekil 9f. Basınçlı Hava Hattında Debimetre Pulse’larının Zamanla Değişimi
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yıt alındığı takdirde enerji tüketimi, filtre öncesi ve sonra-
sı boru hatlarındaki, filtre içindeki basınç kayıpları ve hava 
debileri daha sağlıklı biçimde tespit edilebilmektedir. Bu 
kayıtların değerlendirilmesi ile fan verimliliklerinin he-
sabı, tasarruf potansiyellerinin hesabı yapılabilmektedir. 
Şekil 9’da, analiz amacıyla bir filtre sisteminde tarafımızca 
yapılan ölçüm kayıtları görülmektedir.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere, torbaları eski olan 
kompartmanda fark basınç 200-240 mmSS civarındadır 
(ki bu çok yüksektir). Torbaları yeni olan kompartmanda 
ise 50-100 mmSS civarındadır. Şekil 9a’da görüldüğü üze-
re ölçüm yapılan bu sistemde temizlik periyodu 30 dakika 
civarındadır. 

Torbalardaki basınç kayıpları temizlik süresi azaltılarak, 
stoktaki standart torbaların değiştirme periyodu kısaltı-
larak veya torbalar yeni satın alındıkça teflon membranlı 
tiplerle değiştirilerek, basınçlı havanın basıncı azaltılarak 
basınç kayıpları azaltılabilir. Böylece fosil enerji tüketimi 
ve bundan kaynaklanan CO2 emisyonları azaltılabilir.  An-
cak, mevcut sistemlerde ölçüm ve analizler yapılmadan 
gerçekleştirilecek değişiklikler amacına ulaşamayabilir.

4. FİLTRE SİSTEMLERİNDE FANLAR

Filtrelerde enerji tüketen en önemli bileşen fanlardır. Fa-
nın verimliliği sistem verimliliği kadar önemlidir. Filtre sis-
temlerinde bazen fan uygun seçilmemektedir. Bazen ise 

(a) 

(b) 

Şekil 10. İsveç’te Çeşitli Sektörlerde  Fan Verimliliği Araştırması Sonuçları
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filtre sistem konfigürasyonu iyi olmakla birlikte, seçilen 
fan sisteme uygun olmayabilmektedir. 

Diğer yandan, İsveç’te yapılan bir araştırmada HVAC sis-
temlerinde  fan  verimliliği aşağıdaki gibi olduğu tespit 
edilmiştir [2]. Bu çalışma, 767 mevcut fanda, 2005-2009  
yılları arasında yapılmıştır. Yapılan ölçüm sonuçları Şekil 
10‘da görülmektedir.  

Çalışmada, ölçüm yapılan söz konusu fanların ortalama 
veriminin %33 olduğu ifade edilmektedir.  Bu değer çok 
düşük olup, bunun anlamı burada çok büyük tasarruf po-
tansiyeli olduğudur. Bu bağlamda, %33 olan bu ortalama 
verimin küçük değişikliklerle %60‘in üzerine çıkabileceği 
ifade edilmektedir [4]. (%60 değeri, şu anda Avrupa Birli-
ğinde  fanlar için minimum olarak kabul edilen verimli-
lik değeridir.) İsveç fan konusunda gelişmiş ve yetkin bir 
ülkedir. Bu ülkede bu kadar tasarruf potansiyeli olduğu 
dikkate alındığında, Türkiye’deki ortalama tasarruf po-
tansiyelinin %50’ye kadar olabileceği değerlendirilebilir. 
Örneğin büyük bir çimento fabrikamızda 2010 yılında ta-
rafımızca şu değerler ölçülmüştür (Tablo 1).

Tablodan görüldüğü üzere, Farin değirmeni ID baca gazı 
fanında %20 civarında (iyileştirme için yapılacak yatırımın 
geri dönüş süresi yaklaşık 8 ay ve Farin değirmeni fanın-
da %10 civarında iyileştirme için yapılacak yatırımın geri 
dönüş süresi yaklaşık 1 ay) verim artışı potansiyeli bulun-
maktadır. Bunlara ilişkin fizibilite özeti aşağıda verilmiştir. 
Bu hesaplarda yıllık çalışma süresi 7000 saat ve elektrik 
birim fiyatı 18 kuruş alınmıştır. Eğer bu değerler değişirse 
hesaplar da değişecektir. Başka bazı çimento fabrikaların-
da da benzer sonuçlara ulaşılmıştır.

Endüstriyel tesislerdeki fanlarda enerji verimliliğinin ar-
tırılması hedefine;  fan rotorunun yeniden tasarımı, filtre 
sistemlerinin renovasyonu, daha iyi kontrol teknolojileri 
kullanılması veya fizibil olması durumunda (yukarıdaki ör-
nekteki gibi) sistemin komple yenilenmesi vb. ile ulaşılabi-

lir. Bu bağlamda, endüstriyel fanlarda ideal olarak toplam 
verim %75’lere kadar çıkarılabilmektedir. Bu değer refe-
rans alınırsa, fanda %10 tasarruf potansiyeli var ise yapıla-
cak ilk yatırımın bedeli 1 yıl içinde, %5 tasarruf potansiyeli 
var ise 2 yıl içinde geri dönmektedir. %10’un üzerindeki 
bir iyileştirme kendisini 1 yılın altında (ay mertebesinde) 
geri ödemektedir. Fanlarda enerji verimliliği konusunda 
[1] nolu kaynaktan daha geniş bilgi edinilebilir.

5. SONUÇ

Türkiye’deki mevcut filtre sistemlerinde ve fanlarda yapı-
lacak ölçüm, değerlendirme ve optimizasyon çalışmala-
rı ile enerji tüketiminde %50’ye varan oranlarda azalma 
sağlanabilir. Bunun için öncelikle, mevcut sistemlerde 
enerji tasarruf potansiyelinin belirlenmesi ve gerekirse 
yeni sistem dizaynı ve projelendirme çalışmaları yapıl-
ması gerekmektedir. Ancak kaynak israfının önlenmesi 
açısından bu çalışmaların, emisyon ve enerji tüketimi 
yönlerinden performans garantisi verebilen firmalarla ya-
pılması gerekmektedir.   
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Fanın Adı 

Etiket Değerleri Ölçüm Değerleri

Debi 

(m3/h)

Basınç 

(mmSS)

n 

(d/d)

T 

(0C)

Motor
Debi 

(m3/h)

Basınç 

(mmSS)

n 

(d/d)

T 

(0C)

Fan  

Verimi (%)

N
elektrik

 

(kW)
N 

(kW)

n 

(d/d)

Farin değ. ID baca gazı fanı 360.000       1260 990   469.700 325 990 352 49 972

Farin değirmeni fanı 218.000       490 980   137.400 640 980 115 62 442

1 sistem elektro filtre fanı 160.000       195 735   250.850 160 735 115 68 181

2 farin değirmen fanı 160.000       195 735   237.300 185 735 115 66 207

Tablo 1. XXX Çimento Fabrikası Ana  Fanları Ölçüm İcmal Tablosu
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Odamız, uzmanlık alanlarında-
ki konularda meslektaşlarımı-
zın ve ilgili teknik personelin 

gelişen teknolojiden yararlanması 
ve bilgi birikiminin artırılması ama-
cıyla sürdürdüğü yayın çalışmalarını 
oldukça önemsemektedir. Konusun-
da ilk olan kitaplarımız, hem üni-
versitelerde okuyan öğrenciler hem 
de sanayide çalışan mühendisler ve 
teknik elemanlar tarafından başvuru 
kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Mekanik Tasarımında Titanyum ve 
Özellikleri; sanayide kullanımıyla 
birlikte önemi de giderek artan ti-
tanyum hakkında ülkemizde yazıl-
mış en ayrıntılı ve kapsamlı kitaptır. 
Malzeme kimyasal özelliklerinin ay-

rıntılı olarak anlatılmasının yanı sıra; 
üretim yöntemleri, uygulanabilecek 
yüzey işlemleri ve uygulamada karşı-
laşılabilecek problemler konusunda 
önemli bilgiler içermektedir. Kitap-
ta titanyumla ilgili tüm standartlar 
ve konuyla ilgili İngilizce-Türkçe ve 
Türkçe-İngilizce bir terimler sözlüğü 
de yer almaktadır. Kitabın, tasarım ve 
üretim alanında çalışan makina mü-
hendisleri için başvuru kaynağı ola-
rak kullanılacağına inanıyoruz.     

Kitabın gerek yazılması, gerekse 
düzeltilmesi aşamasında gösterdi-
ği özverili ve titiz çalışmaları nede-
niyle Sayın Cahit Töre’ye ve emeği 
geçen herkese teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Kitap Adı: Mekanik Tasarımda 
Titanyum ve Özellikleri

Sayfa Sayısı: 330

Yayın No: 671

Yayın Yeri: Ankara

Kitap Türü: Teknik Kitaplar

K
it

a
p
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K
Kon
1. Enerji Sistemlerinde Verimlilik

2. Sanayide Enerji Verimliliği 

3. Binalarda Enerji Verimliliği

4. Ulaşımda Enerji Verimliliği 

5. Gaz Yakıtlı Tesisler ve Enerji 
Verimliliği

6. Enerji Geri Kazanımı

7. Enerji ve Çevre

8. Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Uygulamaları ve 
Yerli Teknolojileri

9. Enerji Verimliliği Öncelikli 
Tasarım ve Yatırımlar

10. Enerji Sektöründe 
Ekipmanların Yerli Üretimi

11. Enerji Yönetimi ve ISO 50001

12. Enerji Güvenilirliği/
İşletmelerde Enerji 
Güvenilirliği ve Kapasite 
Kullanımı

13. Enerji Verimliliğinde 
Otomasyon ve Yazılımlar

14. Enerji Verimliliği Ekonomisi

15. Enerji Verimliliği Finansmanı

16. Enerji Verimliliği Eğitimleri

17. Enerji Verimliliği Politikaları

18. EVD Şirketlerinin Durumu

19. Enerji ve İnsan
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 Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinim-
lerini karşılamak üzere,  TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.

 2. Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler 
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik 
alanlarıyla sınırlıdır. 

 3. Derginin yazım dili Türkçe’dir.
 4. Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
 5. Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir. 
 6. Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da, 

kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır. 
 7. Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
 8. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açı-

sından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta 
aracılığıyla bildirilir. 

 9. Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir. 
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.  

 10. Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri 
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.

 11. Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen 
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.

 12. Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir. 

 13. Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır. 

 14. Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.  
 15. Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların so-

rumluluğu yazar/larına aittir. 
 16. Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 17. Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.  

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı

 1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4 
(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.

 2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
 3.  Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
 4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik 

cümleler içermemelidir.
 5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir. 
 6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
 7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.  
 8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
 9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan 

önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
 10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
 11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelge-

ler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların 
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır. 

 12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
 13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir. 

 14. Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.

 15. Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir. 
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir: 

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfa-
ları. 
Örnek 1: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.
Örnek 2:Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya 
ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.
Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir. 
Kaynak bildiri ise:  Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın adı, tarihi, yapıldığı yer.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.


