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Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin bu sayısında Söyleşi, Basın Açıklaması, Teknoloji
Dünyası, Mühendislik Anlatıları, Havacılık, Tesisat, Kitap Tanıtımı, MİEM Eğitim Programı ve
Etkinlik Programı bölümleri bulunmaktadır.
Söyleşi bölümünde, meslekte 65 yılını dolduran, geçmiş dönem Makina Mühendisleri Odası
yöneticilerimizden mesleğinin duayeni Makina Yüksek Mühendisi Münir Cerit ile meslekte
nasıl başarılı olduğunu, yazdığı kitapları, öğrenciliği, Oda yöneticiliği ve meslek hayatı hakkındaki söyleyişimizi okuyabilirsiniz.
Basın Açıklaması bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber
Çakar’ın, eşitliği, özgürlüğü, laikliği, bilimi-aydınlanmayı, planlama-sanayileşme-kalkınmayı,
kamu ve toplum yararını esas alan bir Türkiye ve Cumhuriyet özlem ve bilinciyle bütün üyelerimizin Cumhuriyet Bayramını kutladığı basın açıklamasına ulaşabilirsiniz.
Teknoloji Dünyası köşesinde, Engineering News dergisinde yer alan “Çevre Dostu Şişeler”
başlıklı yazının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur. Makalede, biyo temelli; mukavva kartonu,
testere talaşı, odun yongası vb. malzemelerden imal edilen plastik şişelerin hem çevre dostu
olduğu hem de üreticisine büyük kârlar kazandırdığı anlatılmıştır.
Mühendislik Anlatıları bölümünde, Canip Sevinç’in “TÜRKŞEKER Makina Fabrikaları’nın 85
Yıllık Tarihi” isimli çalışmasına yer verdik. Çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu zamanında şeker fabrikalarının kurulması için bazı girişimlerin olduğu; ancak Cumhuriyet ile birlikte dışa
bağımlılığın azaltılması için bu projenin hayata geçirildiği, fabrikalarda yalnızca şeker değil
aynı zamanda makina parçalarının da üretildiği üzerinde durulmuştur.
Havacılık bölümünde, Murat Onay ve Muzaffer Özkoca’nın “Karayolları Denetimi İçin Kullanılabilecek Başlangıç Seviyesinde (İHA) Tasarım ve İmalatı” başlıklı çalışmasına yer verdik.
Çalışmada, İnsansız Hava Aracı’nın ne olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik, örneğin trafik yoğunluğu, trafik kazası bilgileri, yol kusurları vb. konularda kuruma yardımcı olacak bir İHA tasarımı anlatılmıştır.
Tesisat bölümünde, Neslihan Özman Say, Alişan Gönül, İsmail Çelik, Evren Arslaner ve Burak
Döner’in “Türkiye’nin Yosundan Enerji Üreten İlk Konut Tasarımı ve Uygulaması – Algaetect”
başlıklı çalışmasına yer verdik. Sürdürülebilir enerji kavramının öne çıkartıldığı çalışmada,
öğrenci proje yarışması olan Solar Decathlon’un 2018 yılında Çin’de gerçekleştirilecek yarışmasında ülkemizi Teamİstanbul’un Algaetect Evi isimli tasarımın temsil edeceği anlatılmıştır.
Ayrıca, bu tasarımın yarışmaya katılan diğer tasarımlardan farklı olduğu, evin ihtiyacı olan
elektriğin evsel atıklarla beslenen bir sistemle yosunlar ve organik atıklardan nasıl üretildiği
üzerinde durulmuştur.
Kitap Tanıtımı bölümünde, Odamız tarafından yayınlanan üç ayrı rapora yer verilmiştir: Ülkemizin ekonomik büyümesinde yalnızca niceliksel bir artışın değil aynı zamanda niteliksel
bir artışın da sağlanması gerektiğinin tartışıldığı raporlardan ilki, “Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması”; ülkemizde sanayi üretimini artırmak, yatırımları özendirmek ve bölgelerarası eşitsizliği gidermek için kurulan organize sanayi bölgelerinin süreç içinde geldiği konumu
tartışmak için hazırlanan ikinci raporumuz, “Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
ve Teknoparklar” ve ülkemizde küçük ve orta boy işletmelerin küreselleşmenin etkisiyle birlikte nasıl taşeronlaştığının anlatıldığı son raporumuz ise “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri (KOBİ’LER)” başlıklıdır.
Ayrıca bu sayımızda, 46. Dönemde düzenlenecek Etkinlik ve MİEM Ekim ayı eğitim programlarına 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
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Sizin gibi bir meslek duayeni ile
söyleşi fırsatı bulunca, çok şey
hakkında konuşmak istiyoruz.
Ancak en baştan başlayalım isterseniz, biraz kendinizden bahseder misiniz?
1926 yılında Elazığ’ın Ağın ilçesinde
doğmuşum. Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuyum. Babam PTT

Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaydin700@gmail.com
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memuruydu ve görevi dolayısıyla
pek çok il dolaştık. İlkokula 1934 yılında bugünkü Batman ilinin Sason
ilçesinde başladım. Babam ezilmeyeyim diye beni okulu iki yıl geç
yazdırmıştı, o yüzden birinci sınıfa
başladığımda anneme, eve düzenli
olarak alınan Cumhuriyet gazetesini
rahatça okuyabiliyordum. Ortaokulu
ve liseyi Elazığ’da okudum. Her iki-

9
şanslıydık. Bir de Büyük amcam Osmanlı döneminde ve Ermeni Tehciri
sırasında Arapgir Kaymakamı imiş ve
iyi Fransızca bilirmiş. Bizim evde çok
sayıda Fransızca kitabı vardı. Bu, bende Fransızcaya karşı büyük bir heves
uyandırmıştı. Cumhuriyet döneminin ilk Mersin Valisi olan bu amcam
için bir dede dostu yıllar sonra bana,
“Kaymakam, Arapgir’den Silifke’ye 3
katırla gitti, isteseydi 300 katırla giderdi.” demişti. Bu da benim övünç
haneme yazdığım notlardan biridir.

sinden de birincilikle mezun oldum.
1945 yılında liseden pekiyi dereceyle
mezun olduğum için, bütün yüksek
tahsil kurumları sınavsız alıyorlardı.
Sınavla alan yalnız İstanbul Üniversitesi 1. Kimya Enstitüsü ve İstanbul
Teknik Üniversitesi vardı. Ben sadece İTÜ Makina Fakültesi’nin sınavına
girdim, kazandım ve orada okumaya
başladım.

İlköğrenim hayatınız Türkiye’de
Cumhuriyetin ilk yıllarına, yani
birçok devrim ve yeniliğin de
başladığı yıllara denk geliyor.
Sizlere nasıl yansıdı biraz anlatır
mısınız?
Evet,1934 yılında ilkokula başladığım dönem, Türkiye’de birçok devrimin başlangıcıdır. Bu, benim büyük
şansımdır. Adeta izledim devrimleri,
onunla birlikte büyüdük denebilir. Bunlardan en önemlileri Dil ve
Eğitim Devrimi’dir. Dilimiz tanımlayıcı ve yalın bir hal aldı bu sayede.
Örneğin, biz okul yerine mektep
diyorduk. Mektepten hiçbir şey çıkaramazsınız, ama okulun okumaktan geldiğini anlıyorsunuz hemen.
Daha sonra geometri, aritmetik, fizik,
kimya terimleri gibi birçok sözcük
Türkçeleşmeye başladı. Sonrasında
bunun gibi birçok devrime tanıklık
ettim ve bundan hep onur duyarım.
Benim yetişmemde babamın etkisi
de çok büyüktür. Çok meraklı, kendi
gayretleriyle oldukça iyi coğrafya ve
tarih öğrenmiş, müthiş bir insandı.
Örneğin, Kolombiya’nın haritasını
ezbere çizer, başkentini ve birkaç
önemli kentini yerlerine yerleştirirdi.
Sonra, “Getirin Büyük Atlası!” derdi
ve açardık ki Güney Amerika’yı aynısı
gibi çizmiş. Dünya olayları günü gününe konuşulurdu evimizde. Her şey
bizimle de paylaşılırdı ve asla bize

Mühendislik okumaya nasıl karar verdiniz, kendi seçiminiz
miydi?

İlkokul 1. sınıfta babası ile birlikte (Sason, 1934)

1934'te ilkokula
başladığım dönem,
Türkiye’de birçok
devrimin de
başlangıcıdır...
Bunlardan en
önemlileri Dil ve
Eğitim Devrimi’dir.
Dilimiz tanımlayıcı
ve yalın bir hal aldı
bu sayede. Örneğin,
biz okul yerine
mektep diyorduk.
Mektepten hiçbir
şey çıkaramazsınız,
ama okulun
okumaktan geldiğini
anlıyorsunuz hemen
siz küçüksünüz denmezdi. Hepimiz
konu ile ilgili fikirlerimizi söylerdik.
Yani çok demokrat ve hoşgörülü bir
ortamda büyüdük; bu açıdan da çok

Benim mühendisliğe hiç hevesim
yoktu. Büyük amcamdan kalan Fransızca kitapların etkisiyle olacak, Fransız dili ve edebiyatına büyük ilgi duyuyordum. Ayrıca, Elazığ Lisesi’nde
de Cemil Meriç Fransızca hocamızdı.
Kendisi Hatay’da Fransız Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nde Fransız Filolojisi'nden
mezun, çok derinlikli bir hocaydı ve
iyi bir Marksistti. Bende Fransızca
sevgisinin yanı sıra Marksist felsefenin yolunu açan kişidir ve hayatımda
çok önemli bir yeri vardır. Yaşadığı
sürece onu hep takip ettim. Dolayısıyla ben Fransızca öğrenmek ve öğretmen olarak bu dilde derinleşmek
istiyordum. Ancak babam çok gerçekçi biriydi, bu sevgimi biliyordu
ve “Oğlum biz fakir aileyiz. Fransızca
öğretmeni olup da ne yapacaksın?
Mühendis ol da hiç olmazsa aileye
de faydan dokunsun.” dedi bana. Düşündüm, ona hak vererek mühendis
olmaya karar verdim ve İTÜ Makina
Fakültesine girdim. Ama Fransızca
sevdasından da hiç vazgeçmedim.
Zaten ortaokul, lise yıllarında gece
yarıları kalkıp Fransızca kelimeler ezberleyip, gramerini çözmeye çalışı-
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İlkokul 5. sınıfta sınıf öğretmeni ve arkadaşlarıyla (ayaktakiler birinci sıra soldan ikinci, Elazığ, 1938)

nim hocam oldular. Ben onların gürül
gürül akan bilgi pınarlarından testimi
yeterince dolduramadım. Orta derecede bir öğrenciydim derken kastım
budur. Çok şey öğrendim, ama çok
daha fazla şey alabilirdim, o fırsatı
kaçırdım. Bir de Hitler gibi bir belanın
tek yararı dokunan ülke Türkiye’dir.
Onun kovaladığı hocalar bize geldiler, İktisat Fakültesi’ni, Dişçilik ve Eczacılık Yüksek Okullarını, Kimya Enstitülerini kurdular. Anatomi Atlası’nın
sahibi geldi Türkiye’de hocalık yaptı.
Einstein da gelecekti ama o sıralarda
üniversitelerdeki birçok hoca, “Aman
Einstein gelmesin.” deyip, onu kıskandılar. Oysa Einstein, Atatürk’e özellik-

yordum ve üniversiteye girdiğimde
kendi çabamla iyi şekilde öğrenmiştim Fransızcayı. Yani İngilizcenin yanı
sıra iyi Fransızca bilirim.

İstemediğiniz bir bölümde okumak zor gelmedi mi?
Orada da çok şanslıydım aslında, çok
önemli adamlar benim hocalarım oldular. Ama o şansı çok iyi değerlendirdim diyemem. Hevesle girmediğim
için hep orta derecede bir öğrenci
oldum. Örneğin, 1940’lı yıllar ve sonrasında Türkiye’nin yetiştirdiği yedi
büyük matematikçi vardır. Bunlardan
Mustafa İnan, Ratip Berker, Ferruh
Şemin gibi büyük matematikçiler be-

İlkokulda bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması (1934 yılı, Sason)
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Fransızca
sevdasından da
hiç vazgeçmedim.
Zaten ortaokul,
lise yıllarında gece
yarıları kalkıp
Fransızca kelimeler
ezberleyip, gramerini
çözmeye çalışıyordum
ve üniversiteye
girdiğimde kendi
çabalarımla iyi
şekilde öğrenmiştim
Fransızcayı. Yani
İngilizcenin yanı sıra
iyi Fransızca bilirim
le Yahudi hocalar konusunda mektup yazmıştır, “Bunlar Amerika’ya,
başka yerlere gidecekler alın bunları.”
diye. Hitler’in kovaladığı hocaları Atatürk, Einstein aracılığıyla aldı getirdi.
Bu çok önemlidir, tarihe tekrar not
düşelim. Belki kötü öğrenci oldum
ve ortalama götürdüm dersleri, ama
sonradan iyi bir mühendis oldum.
Mesleği hep çok sevdim ve çok hizmet ettim, hâlâ da ediyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi’ni Sümerbank
bursuyla okudum, yani Sümerbank
yetiştirmesiyim. Benim kuşağım gibi,
benden önce ve sonra belki üçer
beşer kuşak, gerek yurtiçinde gerek
yurtdışında KİT’lerin okutup adam
ettiği, meslek sahibi yaptığı kişileriz.
Yoksa öyle rastgele Elazığ’dan kalkıp
teknik üniversitede mühendis olma
şansımız yoktu. Yalnız mühendislik
değil, resim, edebiyat, matematik,
her konuda yetiştirildik biz. Bu o dönem iktidarda olan CHP’nin önemli
bir başarısıdır. Sonradan buna sahip
çıkmadılar ayrı mesele, ama KİT’lerin
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burslarıyla her meslekten çok sayıda
gencin yetişip ülkeye kazandırılmasına olanak sağlandı o dönem.

İstanbul’da nasıl geçti üniversite
yılları?
1945’te İstanbul’a geldim okumaya;
Elazığ Talebe Yurdu’nda kalıyorum.
Yurt öğrencilerinin çoğu hukuk, iktisat, yüksek ticaret gibi bölümlerde
okuyan, sınavlara iki ay kala çalışmaya başlayan, ders dışında gününü
kahvede oyun oynayarak geçiren
gençler. Çoğu Elazığ veya çevresinden gelen yarı köylü yarı şehirli ve
çok tutucu insanlar. Sevmediğim bir
atmosfer var. Ders çalışma ortamım
hiç yok. Ben de sürekli kitap okuyorum, sosyalizmin ilk basamaklarındayım daha. Örneğin, Sosyalizmin ve
Sosyal Mücadelelerin Umumi Tarihi
diye Milli Eğitim Bakanlığı’nın çevirtip bastırdığı bir kitap okuyorum ama
bu bile onlara garip geliyor. Tarih Felsefesi diye Fransızca bir kitap okuyorum onu da yadırgıyorlar. Derken
pazartesi akşamları arkadaşların bir
kısmının toplu olarak yurttan kaybolduklarını fark ettim. Sordum bir arkadaşa siz nereye gidiyorsunuz diye,
“Nurettin Topçu Hoca’yı dinlemeye”
dedi. Ağabeyim de tıp fakültesinde
okuyor ve aynı yurtta kalıyoruz, o da
gidiyormuş Topçu Hoca’yı ziyarete.
Meraktan bir pazartesi gittim ben de.
Gedikpaşa’da, Osmanlı usulü döşenmiş, sedirli bir eve götürdüler beni.
Nurettin Hoca edebiyat fakültesinde
sosyoloji doçenti, Fransa’da eğitim
görmüş, 40 yaşlarında, birçok müridi
olan bir adam. Hoca beni görünce
“Bu kim?” dedi. Rıza Cerit’in kardeşi
dediler. Nerede okuyorsun diye sordu. Biraz şişinerek, ‘’Mühendislik okuyorum.“ dedim. “Bakın arkadaşlar bu
ülkenin mühendise, doktora ihtiyacı
yok. Bu ülkenin hastabakıcıya, hem-

İTÜ son sınıf (1950)

şireye ihtiyacı var.” diye söze başladı,
arkasından köy enstitülerini kötüledi
falan, yaklaşık iki buçuk saat böyle
bağnaz konuşmalar yaptı. Dışarı çıktık, “Zamanınıza yazık değil mi bu
meczubu niye dinliyorsunuz?” dedim
arkadaşlara. Öyle kızdılar ki ağabeyim olmasa beni linç ediyorlardı. Yani
o zamandan başlamıştı bunun gibi
meczuplar gençleri zehirlemeye. Demokrat Parti ve Adalet Partisi’nde üst
yönetimde bulunan aşağı yukarı herkes Nurettin Topçu’nun dergâhından
geçmiş kişilerdir. Ben elbette bir
daha gitmedim.

O yurtta kalmaya devam edebildiniz mi?
Devam etmedim, beni attılar ama
ben de artık orada kalmak istemiyordum. Bir gün, Elazığ Lisesi’nden
Yetişenler Cemiyeti’ne uygun olmayan hareketleriniz nedeniyle yurtla ilişiğiniz kesilmiştir diye elime
bir yazı tutuşturdular. Ben de o sıra
Kadırga’da CHP’nin bir yurdu var,
oraya başvurmuş ve kabul edilmiştim, geçtim oraya. Yurt müdürümüz
de matematik öğretmeni Fazıl Say.
Yani iyi dostum müzikolog Ahmet
Say’ın babası ve yüz akımız piyanist
ve besteci Fazıl Say’ın büyük ba-

bası. Bu arada, Ağın’lı bir sivil polis
ağabeyimiz var. Ben Elazığ Talebe
Yurdu’nda iken bir gün beni dışarıya
çağırmış, “Senin hakkında bir dosya
tutuldu, kendine dikkat et.” demişti.
O kadar polis devleti, parti devleti ki şimdi şikâyet ediliyor ya, işte o
zaman da herkesin her şeyden haberi var aslında. “Kitap okuyorum,
üniversiteye gidip geliyorum, dikkat
edecek bir şeyim yok benim.” dedim.
Ömrümün bir bölümü yollarda, bir
bölümü üniversitede geçiyor. Öyle
ki sonradan aynı partide yoldaş olduğum Dr. Nihat Sargın ve arkadaşlarının kurduğu Yüksek Tahsil Talebe

Hitler gibi bir belanın
tek yararı dokunan
ülke Türkiye’dir. Onun
kovaladığı hocalar
bize geldiler, İktisat
Fakültesi’ni, Dişçilik
ve Eczacılık Yüksek
Okullarını, Kimya
Enstitülerini kurdular.
Einstein da gelecekti
ama o sıralarda
üniversitelerdeki
birçok hoca,
“Aman Einstein
gelmesin.” deyip,
onu kıskandılar.
Oysa Einstein,
Atatürk’e özellikle
Yahudi hocalar
konusunda mektup
yazmıştır, “Bunlar
Amerika’ya, başka
yerlere gidecekler alın
bunları.” diye
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Cemiyeti’ne bile üye olamadım. Ayrıca, bursluyum; kefillerim de iki devlet memuru. Üniversiteden atılırsam
onların maaşlarına haciz gelir diye
çekiniyorum. Bir de baskı ortamında
büyümüş gelmişsin. İstanbul’daki
serbestlik hoşunuza gidiyor, çapkınlık yapıyoruz, geziyoruz tozuyoruz,
bu hayat daha cazip geliyor. Dolayısıyla kitap okumak dışında dikkat
edilecek hiçbir şeyim de yoktu aslında. Ama öyle bir uyarı aldım yine
de. Derken, iki yıl gecikmeyle de olsa
kazasız belasız bitirdim üniversiteyi
ve 1952 yılında yüksek mühendis
oldum.

düşündüm. Ama mezuniyetten hemen sonra Sümerbank’ın beni ilk atadığı Malatya Dokuma Fabrikası’nda
yaşadığım bir anımı paylaşmak isterim. Orada Mehmet Turgut adında
bizden altı ay önce oraya gelmiş bir
işletme mühendisi vardı. O tutturdu,
benim bir başucu kitabım var sana
vereyim illa oku diye. Ver dedim,
baktım Amerikalı Thornburg adında
bir yazarın “Türkiye Nasıl Kalkınır?”
diye bir kitabı. “Avrupa sanayileşme
yolunda, yol kavşaklarındaki nalbant
dükkânlarını geliştirip atölye yaptı, atölyeler birleşti ve fabrika oldu.
Türkiye için de böyle bir yol gerekiyor.” tarzında iddialar var kitapta.
Bir süre sonra, “Nasıl buldun kitabı”
diye sordu. Ben de “Adam bizi enayi
yerine koyuyor, sen de başucu kitabı
yaptığına göre de haklı... Yahu sen
deli misin? Zaten Avrupa’nın sanayileşmesini yanlış anlatıyor. Nalbant
atölyelerinin birleşmesiyle fabrika
olmaz. Fabrika başka, atölye başka
işlerdir. Hem doğru bile olsa, illa biz
o 150 seneyi yaşayalım mı?” dedim.
Daha sonra bu arkadaş Süleyman
Demirel hükümetinde Sanayi bakanı oldu; Bursa’dan gelen ve şeftali
bahçelerinin fabrika arsası olarak

İlk olarak burs aldığınız
Sümerbank’ta mı çalışmaya başladınız?
Ankara'da Sümerbank’ta bana sözler
vermişlerdi, “Seni İngiltere’ye gönderelim, kaba yün (şayak) mühendisi
ol.” demişlerdi. Ben de kabul etmiştim. Ama verdikleri sözleri tutmadılar
ve karşıma termik santralde mühendislik çıktı. Anlaşamadık ve mecburi
hizmeti tamamlamadan ayrıldım.
Mühendisliğin altın çağıydı, istediğin yerde iş var. Başka yerde çalışır
Sümerbank’a borcumu öderim diye

Benden önce ve
sonra belki üçer
beşer kuşak, gerek
yurtiçinde gerek
yurtdışında KİT’lerin
okutup adam ettiği,
meslek sahibi yaptığı
kişileriz. Yoksa
Elazığ’dan kalkıp
teknik üniversitede
mühendis olma
şansımız yoktu. Yalnız
mühendislik değil,
resim, edebiyat,
matematik gibi her
konuda yetiştirildik
biz. Bu CHP’nin
önemli bir başarısıdır.
Sonradan buna sahip
çıkmadılar o da ayrı
mesele
kullanıldığından yakınan bir heyete,
“Bir dönüm şeftali bahçesinden mi,
yoksa bir dönüm fabrika arsasından
mı daha fazla para kazanırsınız?”
diye sorduğunu da gazetelerde okuduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin Sanayi Bakanı kepez, taşlık bir araziye
fabrikayı kurup yanındaki güzel bir
tarlaya da şeftali dikmek mümkün
değilmiş gibi, bunları birbirinin alternatifi yapıyordu. Şanssızlığımız o
ki Mehmet Turgut gibi kişiler Türkiye
Cumhuriyeti’nde bakan oluyor ve
sakatlık da oradan başlıyor işte.

Sümerbank’tan ayrılınca nerelerde çalıştınız?
Oradan ayrılınca devlet ve özel sektörde, belli zamanlarda da kendi
işimde olmak üzere yaklaşık 60 yıl ak-
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tif mühendislik yaptım. Sümerbank
macerasından sonra ilk olarak Garanti İnşaat Şirketi’nde makine şefi olarak
Karayolları'nın Maraş-Pınarbaşı yolu
inşaatında çalıştım. Ondan sonra da
Horasan-Sarıkamış arasında demiryolu altyapı çalışmasında bulundum.
1955’te DSİ’ye geçtim ve Merkez
Atölyeleri Başmühendisliği görevinde bulundum. Fakat Sümerbank’a
zorunlu hizmet ödemem var ve
daha fazla para kazanmam gerekiyordu. 1956 yılında evlenmiştim ve
eşim çalışmıyordu. 1961, Mersin Ataş
Rafinerisi’nin kurulduğu yıllar. Ben
de oraya başvurdum. Kabul ettiler
ve orada önce inşaatta saha mühendisi, işletme sırasında da Korozyon
ve Kontrol Mühendisliği yaptım.
Böylece özel sektöre geçmiş oldum.
Ataş’tan sonra Türkiye Petrolleri'ne
geçtim. Orada da Rafineri Şubesi’nde
Proje Başmühendisi oldum. Batman
Rafinerisi’nde İngilizlerle birlikte yeni
Oktan Yükseltme ve LPG birimlerinin
kuruluşunu gerçekleştirdik. Bu Devlet Petrol kuruluşundan, "Milli Petrol
politikası" üzerine Akşam gazetesinde yayımlanan makalelerim ve polemiklerim nedeniyle, hem de Milli
Petrol Kahramanı diye tanınan Dr. İhsan Topaloğlu’nun Genel Müdürlüğü
sırasında atıldım. Milli Petrol politikasına evet! Ama bizim izin verdiğimiz
sınırları aşmamak koşuluyla. Sosyal
Demokratların ezeli ve sanırım ebedi hastalığı. Türkiye Petrolleri'nden
sonra Foster Wheleer Turkey adlı
Amerikan şirketinin PETKİM Yarımca
Projesi'nde Borulama Grubu başkanı
olarak çalıştım. Bu görevde, Sakarya
Nehri’nden Petrokimya Kompleksine
iki metre çapındaki boru ile su getirme projesini ve tüm dış saha borulama projelerini gerçekleştirdim. Bu
işler 1991 yılına kadar devam etti.

Maraş-Pınarbaşı karayolu inşaatında makina şefi (Kahramanmaraş, 1954, sağdaki)

Bu işleri yaparken bir yandan da
kendi firmanızı kurdunuz galiba…
Evet,1968’de Ankara’da SEPAG (Sınai
Etüt-Proje-Araştırma-Geliştirme) Mühendislik Bürosu adıyla bir danışman
mühendislik ofisi kurdum ve bu çalışma 1987 yılına kadar sürdü. Burada
çok sayıda mühendis arkadaşla birlikte epeyce iş yaptık. Ben doğal olarak yaptığımız işlerin sorumlusu idim
her zaman. Örneğin, Karadeniz Bakır
İşletmeleri’nin kurduğu Samsun Azot
Fabrikası'nın o gün için Türkiye’nin en
büyük kapasiteli konveyer projesini
gerçekleştirerek, tasarım ve uygulama gözetimini yaptık. 1000 ton saat
kapasiteli, 615 metre boyunda iki
tırmanmalı tek parça olan büyük bir
işti. Şimdi düşününce bile nasıl cesaret etmişim diye şaşarım, ama yüz
akıyla tamamladık. Bu arada Kırıkkale Çelik Çekme Boru Fabrikası’na da
Birleşmiş Milletler Ekonomik Kalkınma Örgütü (UNIDO) uzmanı olarak 3
aylık bir eğitim programı uyguladım.
Orada, ilgililerin işletme körlüğü dolayısıyla göremedikleri konuları gösterdik ve problemleri çözdük, bir sü-

reklilik sağlayarak sürenin sonunda
verimi yüzde 31’den yüzde 64’e çıkardık. Sonra Ankara'daki UNIDO Genel
Sekreterine işin sonunda bir rapor
verdim ve o da gel bizimle çalış dedi.
Yani Kemal Derviş’in yaptığı işin bir
benzeri, 20 yıl öncesinde bana teklif edildi. Ama ben Türkiye’ye daha
yararlı olacağım diyerek reddettim.
Sonra danışmanlık şirketimde devam ettim. Bu arada, 1980 yılında,
Kıbrıs’a Su Götürme Projesi üzerindeki çalışmalarım sırasında tanıştığım Latif Mutlu ile Bursa’da bir şirket
kurduk ve magnezyum karbonattan
saf karbondioksit ve ilaç kalitesinde
magnezyum oksit üretme işine girdik. Ama belli bir ölçekten sonra orayı büyütemedik.

Bursa’da yaptığınız bazı işlerden
patent de aldınız sanırım. Sonra
neden yürümedi oradaki iş?
Bursa, Kütahya, Balıkesir sınırlarının
birleştiği yerde çok geniş bir maden
sahası vardır. Oradan aldığımız manyeziti, elektrik fırınında kavurarak
saf karbondioksit ve ilaç kalitesinde
magnezyum oksit ürettik. Ayrıca,
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yayınlandı Sol Yayınları'ndan. Daha
sonra kitap yayınlarım 2000 yılına
dek sürdü. Son kitabım Fransızcadan bir çeviridir. Değerli bir Fransız
düşünürü olan Prof. Chesneaux’nun
zaman felsefesi üzerine yazdığı bir
kitaptır. Bu çeviri 2015 yılında Ayrıntı
Yayınları'ndan çıktı. İsterseniz bunları daha sonra konuşalım. Bu arada
İstanbul’da arkadaşlarımın kurduğu bir şirkete, Marmara Ereğli’sinde
kurulu iki tane gaz türbinli termik
santralin yangından korunma ve su
getirme projelerini yaptım. Sonra
Ankara’da Teknotes Firması'nın Kalite Kontrol ve Güvence Sorumlusu
olarak Orhaneli Termik Santrali’nin
baca gazlarının arıtılmasını ve Kırıkkale Rafinerisi’nin modernizasyonu
projelerini yürüttüm. Geldik 2000’li
yıllara. Ankara’daki Unitec adlı şirkete girdim. Orada NATO’ya ve Milli
Savunma’ya çeşitli projeler yapılıyordu. Ben burada çeşitli kara ve deniz
savunma yapıları, liman ve iglo sistemleri ve ısıtma havalandırma santralleri için mühendislik, tasarım, uygulama ve gözetim hizmeti yaptım.
Burada iki yıl çalıştım. Yine Ankara’da
Birlik Makine Şirketi’nde Elbistan Ter-

Türkiye
Cumhuriyeti’nin
Sanayi Bakanı kepez,
taşlık bir araziye
fabrikayı kurup
yanındaki güzel bir
tarlaya da şeftali
dikmek mümkün
değilmiş gibi,
bunları birbirinin
alternatifi yapıyordu.
Şanssızlığımız o
ki Mehmet Turgut
gibi kişiler Türkiye
Cumhuriyeti’nde
bakan oluyor ve
sakatlık da oradan
başlıyor işte
baca gazlarından sıvı karbondioksit
ve kuru buz üretme işine girdik. Ama
hepsi araştırma boyutunda kalıyor.
Belli bir kapasiteden sonra ilerleyemiyorsunuz. Yani para getirecek,
kazanç getirecek bir seviyeye çıkmıyor. Çünkü bunlar küçük sermayenin
işleri değil. Biz Bursa’da uğraştık didindik, 2 patent aldık; kazan yanma
odalarının magnezyum oksit katkısı
ile temizlenmesi ve yanma veriminin
yükseltilmesi konularında. Birçok iş
yaptık. Sanayicilik yapabildik ama ticaret yapamadık.

Daha sonra hangi alanlarda çalıştınız?
Bursa macerası 10 yıl sürdü. 1991’de
döndüm Ankara’ya. Proje mühendisliği yaptım, danışmanlık yaptım,
kitap yazdım. Kitap yazma işine
1960’larda başlamıştım. 1968 yılında ilk kitabım, Petrol Emperyalizmi
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mik Santrali’nin bant dağıtım merkezi projesini yaptım. Daha sonra, TKİ
Kozlu Madeni için yeraltında eksi
400 m’de bir maden kömürü raylı
taşıma ve yukarı çıkarma (asansör)
projesi gerçekleştirdik. En son 2010
yılında ES Proje Şirketi'ne beş tane
hidrolik santralin baraj kapakları
projelerini hazırladım. Bir yandan
da kitap yazma, çeviri ve editörlük
işlerini yürütüyordum. Bu etkinlikler
arasında 2 ciltlik Makine Mühendisliği El Kitabı'nı (İkinci baskı 1994-1996
MMO Yayınları) ve Endüstriyel Borulama El Kitabı’nı bastırdım. Bu işten
sonra 2014 yılında, emekli olmadım
ama kendime biraz istirahat şansı tanıdım. 2015 yılında İzmir’e taşındık.
Artık danışmanlık, yazarlık, çevirmenlik işlerine ağırlık verdim.

Uzun yıllar içerisinde yer aldığınızı bildiğimiz TİP’in ilk kurulduğu dönemlerde sanırım
Mersin’deydiniz. Biraz anlatır
mısınız o dönemi…
1962’de Mersin Ataş Rafinerisi’nde
çalışıyorum ve Türkiye ‘de inanılmaz bir politik keşmekeş var. Yön
dergisi çıkmaya başlamış, Aydınlar
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sonra ben oradaki işçi arkadaşlarla
anlaşmazlığa düştüm.

Hangi konuda
düştünüz?

Bildirisi’ni yayınladılar. Fakat bu, korkak bir bildiriydi bana göre. Örneğin,
sosyalizm diyemiyorlar; kapitalist
olmayan bir yol öneriyorlar, falan.
Yine de imzaladım ama imzamın
yanına bu hareket bir politik sonuca
vararak İşçi Partisi’ne dönüşecekse
varım diye de kayıt düştüm. Adları
yayınlanan imzacılar arasında ben
de vardım, ama koşul kaydım yoktu.
Öte yandan, İstanbul’da 12 sendikacı tarafından Türkiye İşçi Partisi (TİP)
kuruldu ve 1962’de başına Mehmet
Ali Aybar getirildi. Mersin örgütünün başında da hamallıktan yetişme
Sakıp Bulutlu adındaki yiğit bir işçi
lideri vardı. Ortalıkta bir canlanma
var. Eski solcular partiye giriyorlar.
Elektrik mühendisi İlhan Tezel arkadaşımla birlikte gittik kaydolduk
partiye. Rafinerideki arkadaşlar beni
ve İlhan’ı çok seviyorlardı. Onlar da
arkamızdan partiye üye olmaya başladılar. Sonra il yönetimine girdik
İlhan’la. Mersin’in yarı nüfusu Arap’tı,
gittik belediye seçimlerinde bir Arap
arkadaşı başkan adayı olarak çıkardık ve o seçimde çok çalıştık. Fakat

anlaşmazlığa

Durum şuydu. Daha grev ve lokavt
kanunu yeni çıkmış. Ne olacağı belli
değil ve arkadaşlar sendika kurmak
istediler. Ben, Petrol-İş’in şubesini kuralım dedim. Ama bunu kabul etmediler ve bağımsız bir sendika kuracağız dediler. Anadolu Rafineri İşçileri
Sendikası adında bir sendika kurduk.
Ben de yönetim kurulu üyesi oldum.
Ama Ataş Rafineri yönetimi henüz
sendikayı işçinin yasal temsilcisi
olarak kabul etmiyor. Arkadaşlar bir
süre sonra toplu sözleşmeye gidiyoruz dediler. Fakat kanunun uygulaması çok yeniydi, yeterli tabana ulaşmamıştık ve ben bunu bu konuda
acele etmemek gerektiğini söyledim
arkadaşlara. Dedim, burada mühendislerin veya işçilerin ücretleri Türkiye ortalamasının çok üstünde, yani
sosyal tabanımız yok ve bizi desteklemezler, hatta bizi kıskanıyorlar. O
yüzden biz para pulla ilgili isteklerde
hiç bulunmayalım, aç değil açıkta
değiliz, paramız var. İki maddelik bir
sözleşme yapalım, maddeleri şunlar
olsun: Bir, önce sendikamızı rafineride çalışan işçilerin yasal temsilcisi
olarak tanısınlar. İkincisi, bir yıllık bir
toplu sözleşme imzalamayı önerelim
ve bekleyelim bakalım neler oluyor.
Fakat sanki bunlar hiç konuşulmamış gibi bir gün geldiler, “Biz yıllık kazançtan pay istemeyi düşünüyoruz.”
dediler. O sıra ben de “Petrol Emperyalizmi” adlı kitabımı hazırlıyorum ve
dolayısıyla o işi çok iyi incelemişim.
Anlattım arkadaşlara, “Burası üretici
firma falan değil, burası Mobil, Shell
ve BP şirketlerinin değirmeni. Ham
petrolü Körfez'den getiriyorlar, işli-

yorlar ve satış için ham petrolü getiren paydaşa gönderiyorlar. Burası
gerçek bir şirket değil, yani kârları
yok ama yine de defterlerini inceletmezler. Böyle şeyler yapmayalım.”
dedim. Ama dinlemediler ve greve
gitmek istiyoruz dediler. Ben de o ara
rafineri yönetiminden canımı çok sıkan bir teklif almışım.

Ne teklifi aldınız?
Bu tartışmaların yaşandığı sıralarda
rafineri idaresine çok yakın bir mühendis arkadaş aracılığıyla, bana
istifa edip gitmem karşılığında 500
bin lira para teklif edildi. Ben bu
teklifi bana ulaştıran arkadaşa, “Sen
bu teklifi bana söylememiş ol, ben
de duymamış olayım.” dedim. Bu
olaydan 15 gün ya da 1 ay sonra bu
yıllık kazançtan pay isteme konusu
çıkmıştı. Yönetim, benim de düşündüğüm gibi, işçi arkadaşlarımın bu
isteğini geri çevirdi; onlar da greve gittiler. Benim için yapılacak tek
davranış vardı, ben de onu yaptım

UNIDO Genel
Sekreteri’ne işin
sonunda bir rapor
verdim ve o da
gel bizimle çalış
dedi. Yani Kemal
Derviş’in yaptığı
işin bir benzeri, 20
yıl öncesinde bana
teklif edildi. Ama
ben Türkiye’ye daha
yararlı olacağım
diyerek reddettim.
Sonra danışmanlık
şirketimde devam
ettim
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Ankara’da. Serbest çalışırken çok sayıda ve güzel işler de yaptık. Ama bu
sefer de partide işler iyi gitmedi ve
partimiz dağıldı.

TİP’teki ayrışmalar ve dağılmaya dair çok şey tartışıldı, hâlâ
da konuşulur. Deneyimleriniz ve
gözlemleriniz ışığında biraz anlatır mısınız, neler yaşandı?

Ankara, 2015

ve istifa ederek Ataş’tan ayrıldım.
Amerikalı Genel Müdür, bana para
teklifini getiren mühendise, benim
için “That man is crazy.” (Bu adam
deli.) demiş ve eklemiş: “Ona söyle,
bu şirketin kapısı kendisine her zaman açıktır.” Rafineriden ayrılırken
bana iyi bir bonservis verdiler ve
ben de Ankara’nın yolunu tuttum
tekrar. Ama ben ayrıldıktan sonra o
grev de çok kötü sonuçlandı. Kazanılmış birçok hak ellerinden alındı,
üzücü oldu.

nuşmalarını ben hazırlıyordum. Elbette sadece ben değil. Türkiye’deki
sosyalist aydınlar TİP’e çok çalıştı o
dönem. Herkes kendi uzmanlık alanında yazılarla katkı sundu ve çok
etkili bir muhalefet yapıldı o dönem
Meclis’te. Türkiye Petrolleri'ndeyken
Batman’a gidip geliyorum, Oktan
Yükseltme ve LPG Ünitesi ekleme
projeleri ile ilgili çalışmalar yapıyorum, yurtdışından malzeme alımı
yapıyorum falan, yani oldukça güzel
işler yapıyoruz aslında. Fakat orada da Amerika’da okumuş ama çok
şaşkın bir bürokrat olan bir Rafineri
Tesis Şubesi Müdürüm var. Hesapta
CHP’ye oy veriyor ama tek derdi sınıf atlamak olan bir adam. Bana bir
gün, “Sen komünistsen ben seni burada tutmam.” demez mi. Tuttum bununla kavga ettim, “Sen kimsin, beni
burada yargılıyorsun.” dedim. Meğer şeker hastalığı varmış adamın,
yemyeşil oldu. Baktım işin tadı kaçtı,
bunlar beni atmak niyetindeler, buradan da istifa ettim. Ama artık serbest çalışmaya karar verdim ve SEPAG Mühendislik Bürosu’nu kurdum

Ankara’ya dönünce ne yaptınız?
Türkiye Petrolleri’ne başvurdum. Henüz İşçi Partililiğimiz falan gelmemiş
oraya, peki dediler ve Rafineri Tesis
Şubesi’nde Proje Başmühendisi olarak işe başladım. O günlerde Akşam
gazetesinde de milli petrol politikası üzerine yazılarım çıkıyordu. 1965
seçimlerinde TİP’ten 15 milletvekili
sokmuştuk Meclise. O milletvekillerimizden Sanayi, Enerji ve Tabii
kaynaklar ile Tarım bakanlıklarının
bütçe konuları üzerine eleştiri ko-
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Sene 1967, büromun Kırıkkale’de bir
işi var, oraya gidip geliyorum. Yoldaydı sanırım radyodan Sovyetler’in
Çekoslovakya’ya müdahalesi haberini duydum. O müdahale sırasında bir kız da tankın altında kalıp
ezilmişti. Hiç unutmam, benim hiç
midem ağrımadığı halde o haberi duyunca çok şiddetli bir mide
sancısı tuttu beni. İş neden bu hale
geldi diye çok üzülmüştüm. Derken
Mehmet Ali Aybar ağabeyimiz daha
sağdan soldan kimseden ses yokken, Merkez Yürütme Kuruluna falan

Bence bu ayrışma
ve tartışmalardan
sonra parti, eski parti
olmadı ve dağıldı.
Yani partinin tılsımı
bozuldu, ondan
sonra da bir daha
dikiş tutmadı parti.
Sonradan birçok
insan Çekoslovakya
müdahalesiyle
partideki çatlağın
ilgili olmadığını
söylediler. Ben o
görüşte değilim,
bizim çatlak orada
çıktı
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Arkadaşı Behice Boran kürsüde...

danışmadan “Sovyetlerin bu müdahalesine karşıyım. Biz Türkiye’ye
güler yüzlü sosyalizmi getireceğiz.”
gibi açıklamalarda bulundu. Daha
en sağcılar bile eleştirmemiş, oysa
acelen ne? Behice Boran biraz daha
yumuşak karşıladı, Sovyetler Birliği
Komünist Partisi’ndeki yöneticilere
bağladı buradaki hatayı, yani sisteme bağlamadı. Ama Aybar sisteme bağlıyor müdahaledeki hatayı.
Derken partide eleştiriler başladı.
Aybar’ın kendiliğinden harekete geçip, yetkili kurullara danışmadan demeç vermesi eleştirildi falan, derken
tartışmalar büyüdü ve Merkez Yürütme Kurulu’ndan Genel Yönetim
Kurulu'na kadar gittik ve sonunda
Olağanüstü Kongreye karar verildi.

Sizce de partiyi dağılmaya götüren en önemli çatlak bu muydu?
Bence bu ayrışma ve tartışmalardan
sonra parti, eski parti olmadı ve dağıldı. Yani partinin tılsımı bozuldu,
ondan sonra da bir daha dikiş tutmadı parti. Sonradan birçok insan Çekoslovakya müdahalesiyle partideki
çatlağın ilgili olmadığını söylediler.
Ben o görüşte değilim, bizim çatlak
orada çıktı. Başka çok çeşitli etkenler
var elbette. Örneğin eski tüfeklerden
Mihri Belli, Milli Demokratik Devrim

(MDD) tezini ortaya attı, partiyi epey
karıştırdı. Hatta ben de iki aylığına
MDD’yi benimsedim. Ama sonra kafama yatmadı ve gittim Çankaya İlçe
kongremizde günah çıkardım, yani
özeleştiri yaptım. “Ben belli bir menzile kadar iş ve güç birliği yapacağımız bir ittifak oluyor sandım, baktım
ki aynı arkadaşlar ama başka üniformalar giydirilmiş. Kabul etmiyorum bu görüşü artık, bundan sonra
emeğimi ve gücümü kendi partime
ve sosyalist mücadeleye vermeye
devam edeceğim.’’ dedim. Benim o
kongredeki konuşmam ses getirdi,
tartışıldı. Sanırım bir hafta sonrayı,
İstanbul'da Yaşar Kemal’e rastladım,
o da bana, “Münir senin görüşlerinle mutabık değilim, ama iyi bir partili olarak doğru yerde, kongrede
konuştun.” dedi. Atılmam hiç söz
konusu olmadı, istifa da etmedim.
Ondan sonra vazgeçmedim de. Ama
artık biraz beklemeye girdik, ne yapalım… Hatta ikinci parti Ankara’da,
benim büroda kuruldu sayılır. 1 Mayıs 1975’tir partinin kuruluş tarihi.
Tüm hazırlıklar benim büroda yapıldı. O da ayrı bir maceradır. Bayındır
Sokak’ta bir bürom var, onun bir
odasında Ağın’a bir deri fabrikası
kuruyoruz, epey kalabalık bir ekibiz
onunla uğraşıyoruz. Diğer odada da

Behice Hanım bana,
“Siz kurucular arasına
girmiyor musunuz?”
diye sordu. “Hocam,
kız kardeşim
Selma Cerit’i, erkek
kardeşim Yalçın
Cerit’i verdim. Ailede
şu sıra bir tek para
kazanan benim,
bana izin verin, aile
aç kalmasın.” dedim.
Yani ben kurucular
arasında yer
almadım, ama halen
Türkiye Komünist
Partisi’ne üyeyim.
Ömrüm oldukça da
sosyalizm idealinden
vazgeçmeyeceğim…
Behice Boran, Osman Sakalsız, Yavuz
Ünal, benim kardeşim Yalçın Cerit
ve onların ekibi de yeni parti kurma
faaliyeti yürütüyorlar. Çok genç bir
mühendislik öğrencisi, Süleyman
adında bir arkadaş çalışıyor büromda, ona sıkı sıkı tembih ettim. Bu iki
topluluğu birbirine göstermeyeceksin diye. Bir ara Behice Hanım bana,
“Siz kurucular arasına girmiyor musunuz?” diye sordu. “Hocam, kız kardeşim Selma Cerit’i, erkek kardeşim
Yalçın Cerit’i verdim. Ailede şu sıra
bir tek para kazanan benim, bana
izin verin, aile aç kalmasın.” dedim.
Yani ben kurucular arasında yer almadım, ama halen Türkiye Komünist
Partisi’ne üyeyim. Ömrüm oldukça
da sosyalizm idealinden vazgeçmeyeceğim…

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J(.ñ0 J

www.mmo.org.tr

18
TİP’li Münir Cerit’i buraya
sokmam.” diye bir konuşma
yaptı. Hâlbuki iyi de dostuz, güldüm ben. Sonra söz
aldım “Şükrü Er’e o lafı yakıştıramadım, ama kendisi
bilir. O kim oluyor da beni
Oda'ya sokmuyor.” dedim.
O kongrede solcu gençlerin
adayı olarak girdim yönetime. Sonra beni istifaya zorlamak için türlü yöntemlere
başvurdular ama başaramadılar. Örneğin o sırada Azot
Sanayii'nde çalışıyorum, Ankara’dayım aslında ama Kütahya’daki Proje Etüt ve Değerlendirme Komitesi’ne beni üye yaptıkları
için Kütahya’ya gitmek zorundayım.
Bunu biliyorlar. Makina Mühendisleri Odası’nın tüzüğünde de üst üste

Oda'ya sanırım mezun olunca
hemen üye oldunuz. Faaliyetlerine katılmaya başladınız mı hemen?
Oda 1954 sonlarında kuruldu,
1955’te üye oldum. Sicil numaram
326’dır, yani ilk üyelerdenim. O sırada Maraş’ta çalışıyordum, mektupla
yolladım üyelik belgelerimi, sonra da
Ankara’ya gelmiştim. Biz sosyalistler
elbette her sosyal olaya, her yere
girmek isteriz, yani hiçbir toplumsal olaydan uzak durmak istemeyiz. 1961’de Oda'da yönetim kurulu
üyesi olarak seçildim. O sırada Ankara’dayım DSİ’de çalışıyorum ama
oradan ayrılıp Mersin’de çalışmaya
başladım ve bu yönetimde fazla kalamadım. 1966 yılında da Oda'da
bir genç solcu mühendisler grubu
çıkmıştı, onlar itelediler beni. Tekrar
genel kurulda aday oldum, seçildim
ve yönetime girdim. Doğal olarak
ağırlığı sağcılardan oluşan bir yönetim. Şükrü Er başkan, sağcılar ama
emektar insanlardı, çok hizmetleri
var Oda’ya, bunu söylemeden geçmeyelim. Yönetime girdiğim genel
kurulda aday olduğumu öğrenince
Şükrü Er, “Ben Oda'da bulundukça
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Yönetime girdiğim
genel kurulda aday
olduğumu öğrenince
Şükrü Er, “Ben Oda'da
bulundukça TİP’li
Münir Cerit’i buraya
sokmam.” diye
konuştu. Sonra ben söz
aldım, “Şükrü Er’e o lafı
yakıştıramadım, ama
kendisi bilir. O kim
oluyor da beni Odaya
sokmuyor” dedim.
Ve solcu gençlerin
adayı olarak girdim
yönetime. Sonra, beni
istifaya zorlamak
için türlü yöntemlere
başvurdular ama
başaramadılar
J
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iki toplantıya katılamayan üye istifa
etmiş sayılır diye bir hüküm var. Bu
hükümle beni düşürmenin derdine
düştüler. Ben de ne yaptım. Cumartesi Ankara’da MMO Yönetim Kurulu toplantısına katılıyorum sonra o
gece trenle Kütahya’ya gidiyorum.
Orada bir hafta çalışıp cuma günü
trenle gelip Ankara’da Oda yönetim
kurulu toplantısına katılıyorum. Bu
şekilde sürdürdüm görevimi ve pes
etmedim, yani atamadılar beni.

1961 ve 1966 yıllarında Oda
yönetiminde yer almışsınız. İlk
yönetime geldiğiniz Oda’yı ve o
dönemki çalışmalarınızı anlatır
mısınız?
1961’de yönetimde olan Başkan Celal İmre, Emin İplikçi, Mustafa Seyrek
gibi abilerimiz gerçekten değerli kişilerdi. Bunlar ilk kurucu ekiptendi.
Şükrü Er ve arkadaşlarından bu arkadaşları hep ayrı tuttum. Çünkü bu
arkadaşların hiç birisi öyle bağnaz,
kapitalist ve kapitalistlerin peşinde gezen adamlar değillerdi. Şunu
söylemeliyim, o dönem Türkiye’de
henüz saflar henüz çok ayrışmış değil. Herkesin kafası karışıktı. Ama
benim kafam karışık değildi. Çünkü
ben liseden gelirken bir eğitim almış
gelmişim, okumuşum. Ama sıradan
Türk’ün kafası böyle değil, yerini
belirleyemiyor. Kimi sınıf atlama
peşinde, kimi zengin olma peşinde,
kimileri hep düşünüyor falan. Gerçi
hala öyle ya. O yüzden görüş ayrılığı elbette var. Her zaman var. Fakat
o sırada benim aklımda kalan, güzel
çalışmalar var. Ben o süreçte sadece
Oda'nın dergisinde makaleler yazıyordum aslında. Çok sayıda mesleki
yazım çıktı. Örneğin bu süper şarj
dedikleri, aşırı doldurmalı motorlar
konusunda bir makalem çıkmıştır.

19
O oldukça orijinal bir yazıdır ve ilktir
Türkiye’de. Ortak Pazar konusunda
araştırmalar yaptık epeyce. Bir de
biz Oda’dan çok şey bekliyorduk o
dönem. Yani Makina Mühendisleri
Odası’ndan beklediğimiz neredeyse Türkiye’nin yatırım programıydı.
Elbette hedef daima yüksek. Oysa
Oda’nın eti ne budu ne? Bir de geriye
dönüp baktığımızda bazı konularda
yanlış tutumlar aldığımızı, yanlış iddialarda bulunduğumuzu da kabul
ediyorum.

Yanlış iddialarda da bulunduk
dediniz, buna birkaç örnek verebilir misiniz?
Kendimden örnek vereyim o halde.
Örneğin, ben Koç'un yaptığı Anadol arabasına karşıydım. "Fiber camı
malzeme kullanıyorlar, bu dayanıksızdır, böyle araba olur mu?" diye
eleştirdim çok. Şimdi pişmanım o
görüşlerime. Keşke devam ettirilebilselerdi ve geliştirselerdi onu.
Çünkü fiber plastik olduğu için enerjiyi yutuyor, yani çarpışmalarda çelik
sac arabadan daha avantajlı aslında.
Tabii böyle düşünmemde o dönemin Fransız gazetelerinin haberleri
de etkili oldu. Bu girişim için, “Eski
bakkal Koç, yatırım ve üretim kapasitesi çok küçük araba üretecek.” gibi
dalga geçen yazılar yazıyorlardı. O
zaman ben de “Koç eski bakkal değil
de endüstri adamı (Homo Industrialis) olsaydı, Hindistan’daki eski kalıpları bulup getirip uygulamaz, onun
yerine daha modern bir şeyler getirir ve oradan yerli araba da rahatça
çıkardı.” diye düşünseymişim. Yani
aslında Anadol’un yapımına neresinden vuracağımı, nereden saldıracağımı bilememişim. Geldik bugüne, arabaların neredeyse tümünün
tamponu hep fiber malzemeden

Makina Mühendisleri
Odası’ndan
beklediğimiz
neredeyse Türkiye
bütçesi idi,
Türkiye’nin yatırım
programıydı. Elbette
hedef daima yüksek.
Hâlbuki Oda’nın eti ne
budu ne? Bir de geriye
dönüp baktığımızda
bazı konularda yanlış
tutumlar aldığımızı,
yanlış iddialarda
bulunduğumuzu da
kabul ediyorum
yapılıyor. Kısacası bu konuda yanıldığımız kesin…

Yönetimden ayrıldıktan sonra
da Oda ile bağınızı hiç koparmadınız sanırım?
Elbette, ben yönetimden ayrıldıktan
sonra Odam ile bağımı hiç kopar-

madım. Şu an İzmir Şube üyesiyim,
düzenli olarak uğruyorum ve ayrıca
herhangi bir nedenle çağırırlarsa da
koşarak gidiyorum. Bunun dışında
Ankara’da yapılan hemen her genel
kurula katıldım, belli konular üzerine
görüşlerimi ve eleştirilerimi ilettim
her seferinde. Özellikle bazı konuları
gençlere söylemekten hiç vazgeçmedim. Miladı kendinizle başlatmayın sakın, sizden önce gelenler de
bu yapıya birkaç tuğla koymuşlardır
mutlaka. Siz de koyacaksınız. Ama
her hizmette ve her kuruluşta katılım ve süreklilik esas olmalıdır. Birikime önem verin ve reddetmeyin
dedim. Çünkü miladı kendinizle başlatmak demek, benden evvel hiçbir
şey yapılmadı ve bunların hepsini
ben yapacağım demektir. Bu zaten
fiziksel olarak eşyanın tabiatına aykırı ve mümkün değil. Herkes bu ortak
yapıya bir şeyler katacak ve bu yapı
ortak büyüyecek. Aksi halde hep
sıfırdan başlarsınız ve Türkiye’nin
önemli problemlerinden birisi bu
zaten. Herkes sıfırdan başlıyor ve bir
türlü istenilen yol alınamıyor. Sizler
bu hataya düşmeyin dedim. Bir de
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yorum ve önerilerimi söylüyorum.
Gençlere hep diyorum, çok çalışın,
günlük olayları izleyin, yabancı dil
öğrenin ve en önemlisi miladı kendinizle başlatmayın. Bir de bilginizi
kendinizle birlikte mezara götürmeyin. Ben bilgi ve deneyimlerimi hiç
kendime saklamadım, gücüm yettiği
kadar, yani elimden geldiğince aktarmışımdır ve bununla hep övünürüm. Bu söylediklerim hem deneyim
aktarımı hem eleştiridir ve ikisi de
çok iyi şeydir aslında.

kapsayıcılık ve katılım eksikliğinden
bahsettim. Özellikle bunu çok eleştirdim ve galiba her zaman da eleştireceğim.

Peki, bu eleştirdiğiniz konular sizin yönetici olduğunuz dönemde
nasıldı?
Kapsayıcılığı ve katılımcılığı öğrenemedik maalesef biz. Türkiye’nin
genelinde böyle ve Oda'ya da yansıyor elbette. Sanayi Kongresi gibi
güzel işler yapılıyor ama bu eksiklik
yapılan işleri gölgeliyor bence. Gerçi
üye sayısının az olduğu zamanlar bu
işler daha kolaydı doğal olarak. İlk
yönetime geldiğimde, yani 1961’de
böyle değildi örneğin. Genel kurulların 30-40 kişiyle yapıldığı zamanlar katılımcılık daha iyiydi. Benim
ikinci yönetim dönemimin sonlarına
doğru üye sayısı arttıkça başladı bu
klikleşme ve izolasyon. Aşağı yukarı
70’lerden bu yana bu zihniyet var,
üye sayısı arttıkça daha da belirginleşti tabii. Bir de bizim dönemde
Oda yönetimi falan çok büyütülecek
bir şey değildi, aslında şimdi de değil, ama bazıları bunu çok abartıyor
ve ben de eleştirmekten geri durmu-
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Sizin hem Oda’dan hem başka
yayınevlerinden
yayınlanmış
epey kitabınız var. Bahseder misiniz biraz kitaplarınızdan?
1968 yıllarıydı sanırım, Ankara’da yaşıyorum yine, Türkiye Petrolleri’nden
yeni ayrılmışım, Akşam’da yazılarım
çıkıyor ve sürekli takip ediyorum
petrol piyasasını. O zamanlar yedi
tane büyük petrol şirketi var, “seven
sisters” deniliyor bunlara ve bunlar
petrol sahibi ülkeler, yani aslında
bir nevi tüm dünyayı ellerinde oynatıyorlar. Ben de tuttum Petrol Emperyalizmi kitabını yazdım. Bu, 120
sayfa küçük bir kitaptır. Türkiye’de o
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dönem pek anlaşılamadı, ama ben o
kitapta kehanette bulunur gibi “Geri
kalmış bir ülkede petrol varsa, o
onun başının belasıdır." demiştim ve
bu hâlâ geçerli bir tezdir. 1975 senesinde de Oda’da Yavuz Bayülken sekreter o zaman, onunla konuştum ve
1976 yılında Makina Mühendisliği El
Kitabı'nı hazırlamaya başladım. 1983
yılına kadar 4 cildini Oda yayını olarak yayınladık. Arkasından Sovyetler
Birliği'nde Mir Yayınları'ndan bir kitap çevirdim. Konveyörler deniyor,
ben onlara götürücü dedim ve “Götürücüler ve Yardımcı Donatımı” adını vererek çevirdim. Birçok üniversitede ders kitabı olarak okutuluyor.
Projecilerin çoğu halen bu kitaptan
yararlanarak konveyör projelerini çizerler. Oda yayını olarak önce 1977
yılında basıldı, sonra ikinci baskısı
1984’te yapıldı. Fakat bu ikinci baskı
yapılırken biraz kızdım Oda yönetimine. Benim adımdan hiç bahsedilmeden ve bana hiç haber vermeden basmışlar ikinci baskıyı. Oda'ya
gittim ve o dönemki Oda Sekreteri
Müfit Akyos’a, “Bu kitabı gören beni
ölmüş sanır, ölsem bile adımın anılması gerekmez miydi? dedim. Onun
cevabı çok kırıcıydı, “Abi, git dava-
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Benim adımdan
hiç bahsedilmeden
ve bana hiç haber
vermeden basmışlar
ikinci baskıyı. Oda'ya
gittim ve o dönemki
Oda Sekreteri Müfit
Akyos’a ,“Bu kitabı
gören beni ölmüş
sanır, ölsem bile
adımın anılması
gerekmez miydi?
dedim. Onun cevabı
çok kırıcıydı, “Abi, git
davacı ol o zaman.”
dedi. “Kendi Oda’mı
dava edecek birine
benziyor muyum
ben?” diyerek çıktım
cı ol o zaman.” dedi. “Kendi Oda’mı
dava edecek birine benziyor muyum
ben?” diyerek çıktım.

yel Borulama El Kitabı'nı yayınladım.
Onu çok beğenirim, güzel bir çalışma oldu. Eşdeğerlikler vardır mesela
orada, toplam altı ülkenin standartlarında karşılaştırma yaparak, yoğun
emek harcadığım ve beğenilen bir
çalışma oldu. Ondan sonra, İngilizceTürkçe Teknik Terimler Sözlüğü çalışmam var. Benim 14 yılımı almıştır bu
ve hâlâ basılması için uğraşıyorum,
artık sona geldik. Sanırım yakında
basılacak. Son olarak Jean Chesneaux adlı Fransız düşünürün zaman
felsefesi üzerine bir kitabını, "Zamanı
Yaşamak" adıyla çevirdim, Ayrıntı Yayınlarından 2015 yılında çıktı. Güzel
ve ilgi gören bir çalışma oldu o da.
Son olarak da yaşam öykümü yazıyorum. 91 yaşındayım ama bu hayata
sığdırdığım şeyler 150-200 yıla eşittir.
Benimle kalsın istemiyorum, anlatayım, böylede faydam olsun istiyorum. Yani çalışmaya devam…

Kuzey Kıbrıs’a su götürme konusu gündeme gelince, hemen sizin görüşlerinize başvuruluyor.
Hatta çalıntı proje meselesi var.
O konuyu anlatır mısınız?

Hangi dilden çevirdiniz bu kitabı?
O dönem Sovyetler Birliği daha dağılmamıştı ve onlar kitap çevirisi için
yaklaşık 75 bin uzman kişiyi istihdam
ediyorlardı. Bu kişiler çok çeşitli dillerden yazılmış teknik ve bilimsel
eserleri, Rusçaya ve İngilizceye çevirirlerdi. Ne telif hakkı isterlerdi kendi
kitaplarından, ne de telif öderlerdi,
çünkü tanımıyorlardı telif hakkını.
Gerekçeleri çok güzeldi; kitap insanlığın ortak malıdır kimse kendiliğinden hiçbir kitap yazamaz derlerdi.
Bu kitabı da İngilizceye çevirmişlerdi Ruslar, ben de aldım İngilizceden
Türkçeye çevirdim. O yüzden ben
yazmadım ama telif hakkı benimdir.
Daha sonra 2000 yılında Endüstri-

Sene 1975, gazetelerde Kuzey
Kıbrıs’ta, yani yavru vatanda, turunç-

giller susuzluktan mahvoluyor diye
haberler çıkmaya başladı. O sıra güney kesimi kuzeye su veriyor, bizim
kuzey kesimi de güneye elektrik
veriyordu. Karşılıklı iyi bir anlaşma
içerisinde götürüyorlardı bu işi. Fakat araları bozuldu, bizimkiler susuz
kaldı. Anavatandan su götürme konusu tartışılmaya başladı. O sıra Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kenan
Atakan’a SEPAG Mühendislik Bürosu olarak bu konuyu konuşalım diye
bir mektup yazdık. Cevap geldi ve
Kıbrıs’a gitmeye karar verdik. Yalnız
gitmeden önce bize bir de telgraf
geldi. Telgrafta bize bu projenizde
OTP adlı Fransız şirketi ile birlikte çalışır mısınız? diye soruluyordu. Ben
öyle olunca bu işin olamayacağını
anladım ama yine de gittik. Gitmeden önce o dönem denizcilerin çok
saygı duyduğu bir uzman olan Gemi
Yapım Mühendisi, Oseanograf Nedret Utkan’dan, proje üzerine epeyce
fikir aldım. Gittik Kıbrıs’a, Fransızlar
da gelmişti. Belli bir projede ortaklaşacaktık. Biz Türkiye’de Göksu’dan
suları alan bir dolum istasyonu ve
karşısında da Kınrıs’da bir boşalt-

Arkadaşlarıyla (Ankara, 2016)
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konferans verecekmiş. Koşa koşa
gittim dinlemeye. Müdür, “Kıbrıs
boru hattı için araştırma yaptık, deniz altılar en çok 120 metreye dalıyor, biz 150 metreden boru hattı
yapacağız. Bu hattı da yukarıdan şamandıra ile bağlayıp, denizin altına
doğru asacağız.” dedi. Tabii tartışma
yaratmak için bir şey demeden çıktım. Ama arkasından Cumhuriyet
gazetesinde bir yazı yayınladım.
“Kıbrıs’a su götürme işinde çok ironik bir proje karşısındayız. Şu anda
artık eski sıkıntılar yok, suyun altında kazı yapmak artık mümkün.
Ama bu 1974’te, benim bildiğim
mümkün değildi. Akdeniz’den geçen 3 hat var şu anda, üçü de dipten gidiyor, hatta kanal açılıp oraya
sabitlenmiş durumda. Bunlardan
biri Cezayir-İspanya arasında. Diğeri
Cezayir Korsika üzerinden Fransa’ya,
biri de Sardinya üzerinden Fransa’ya
giden 3 tane doğalgaz hattı var. Derinlikleri 2500 ile 4000 metre arasında diye anlattım. Bu zamanda 150

Çok çalışın, günlük
olayları izleyin,
yabancı dil öğrenin
ve en önemlisi
miladı kendinizle
başlatmayın. Bir de
bilginizi kendinizle
birlikte mezara
götürmeyin. Ben bilgi
ve deneyimlerimi
hiç kendime
saklamadım, gücüm
yettiği kadar, yani
elimden geldiğince
aktarmışımdır
ve bununla hep
övünürüm. Bu
söylediklerim hem
deneyim aktarımı
hem eleştiridir ve ikisi
de çok iyi şeydir

metreden asılan proje gülünç olur,
DSİ ve bu işin yetkili makamları bu
işi lütfen ele alsınlar.” diye de çağrı
yaptım. Hiç cevap veren, aksini iddia
eden olmadı.

Yapıldı mı peki proje o haliyle?
Ondan bir sene sonra, basından okuyoruz ki, projelerini biraz değiştirmişler ve derinliği 250 metreye almışlar.
Boruları da denizaltına dizdikleri beton bloklara halatlarla bağlamışlar.
Yine asılı da derinliğini büyütmüşler,
150 metreden asacaklardı 250m’ye
çıkarmışlar. Fakat deniz yüzeyinde
herhangi bağlantı yok. Yani denizin
altından beton bloklara uçurtma
bağlar gibi bağlamışlar boru hattını.
Bunlar denizin dibinde bağlı, yukarı
çıkmazlar, ama denizin içinde sağa
sola sallanarak hareket edebilirler.
Yatay hareketler serbest çünkü. Bunun üzerine Sözcü gazetesi benden
görüş aldı. Anlattım onlara bu durumu. Ama projemi çaldılar gibi laflar
ettiğimi yazmışlar, hiç öyle bir şey

ma istasyonu kurmayı, deniz geçişini tankerlerle yapmayı teklif ettik.
Fransızlar ise 1200 metre derinlikteki
deniz dibine boru döşeyebileceklerini iddia ettiler. Bana göre o sırada
böyle bir derinlikte boru hattı yok.
Ama Fransızlar biz boru hattını çekeriz diyorlar. Fakat o günlerde Kuzey
Kıbrıs’ ta milletvekili seçimi ve biraz
belirsiz bir ortam falan, anlaşamadık
belli onlarla. Biz vazgeçip Türkiye’ ye
döndük. Fransızlarla da anlaşılamadı
ve o proje öylece kaldı.

Seneler sonra yeniden nasıl gündeme geldi sizin proje?
Sene 2014 oldu. Baktık, yine Kıbrıs’a
su taşıma konusu konuşuluyor. Bizim Ankara’da İTÜ Evi’nde DSİ Genel
Müdürü gelip bu konu üzerine bir
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Çocukları Menekşe ve Hasan (Hasan'ın düğününde, İstanbul, 2009)
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demediğim halde. Sonradan düzeltin dedim ama öyle kaldı, uğraşamadım ben de. Yani proje çalıntı değil,
ama yanlış bir projedir. Sonuçta astılar boru hattını 250 metreden. Şimdi
ne oldu bilmiyoruz. Gizlerler zaten.
Çalışıyor mu, çalışmıyor mu ondan
da emin değilim. Çünkü kırılır o hat.
Yatay hareketler dolayısıyla kırılır.
İşin ilginç ve acı yanı, bir tane yetkili
de çıkıp sen böyle diyorsun ama bu
böyle değildir de demedi. Diyemedi.
Hiç umurlarında bile değil. Kulağının
üstüne yatıyor şimdiki adamlar…

Ben yaptım oldu
diyorlar artık.
İktidar benim
elimde, istediğim
gibi yaparım. Çok
şey yaşadık ama
bilgi bu kadar ayağa
hiç düşmemişti.
Böyle tek ayağının
üstünde elli yalan
söylenen bir ortam
hiç olmamıştı

Uzmanlık alanları ile ilgili kimseye danışılmadan yapılıyor
sanki işler artık…
Ben yaptım oldu diyorlar artık. İktidar benim elimde, istediğim gibi yaparım. Çok şey yaşadık ama bilgi, bu
kadar ayağa hiç düşmemişti. Böyle
tek ayağının üstünde elli yalan söylenen bir ortam hiç olmamıştı. Geçmişte çok eleştiriler söyledik, yazdık
iktidarlara dair. Çok acımasız şeyler
de yaşadık. Her şeyi ben bilirim havası hep olmuştur iktidarlarda. Ama

eskiler bir sözünü ertesi gün inkâr
etmiyorlardı. Ben böyleyim işine gelirse diyordu. Şimdi öyle değil, yanlışı
kendi yapıyor sana mal ediyorlar. Sen
böyle dedin ama ben demedim o lafı
diyemiyorsun. Desen de kimse bir
şey yapmıyor ya da yapamıyor, sesini duyuramıyorsun, dikkate alan yok
çünkü. Böyle bir döneme tanık olmak
çok acı. Ama oturup ağlaşmak yok…

Ne yapacağız peki?

Birincisi utanmaz
adamdan korkarım.
İkincisi cahil adamdan
korkarım. Cahil adam
gelip benden bir şey
öğrenmek isterse o
cahil değil, öğrenme
yoluna girmiştir.
Ama cehalette ısrar
edenden korkarım.
Şimdi bakıyorsun
ortalık utanmaz
ve cahil adamlarla
dolu…

Biz hep halkı bilinçlendirmek gerekli
diyoruz, sonra halk da bilinçlenmiyor, ne yapalım? Biz okumayı, öğrenmeyi sevmeyen çok hazırcı bir
toplum olduk; bundan vazgeçmenin
yolunu bulacağız. Üşeniyoruz her
şeyden. İnsanlarımız arabam, televizyonum, çamaşır makinem var ve
ben artık uygar oldum zannediyor.
Gerçi çoğunda bunlar da yok ama
olsa da uygarlık bu değil ki. Arap
şeyhi de aynı şeyi söylüyor. Futbol
takımı satın alıyor, helikopteri bile
var. Eğer uygarlık buysa, Arap hepimizden daha uygar. Biz de Japon’a
İngiliz’e köprü yaptırıyoruz, benim

var diyoruz. Sen yaptın mı ya da sen
ucundan tuttun mu? Türkiye’nin bir
tek düşmanı var, o da cehalet ve
cehalette ısrar. Türkiye o düşmanını
yenerse her şey düzelir. Düşünün,
çalma çırpma tezlerle akademisyen
oluyorlar, profesör oluyorlar ve buna
izin veriliyor. İnsan sokakta gezemez utanır, ama bunlarda utanma
yok ki. Ben kırk senedir hiç usanmadan bıkmadan söylüyorum. Birincisi
utanmaz adamdan korkarım. İkincisi
cahil adamdan korkarım. Cahil adam
gelip benden bir şey öğrenmek isterse o cahil değil, öğrenme yoluna girmiştir. Ama cehalette ısrar edenden
korkarım. Şimdi bakıyorsun ortalık
utanmaz ve cahil adamlarla dolu…

Hayatınızın belirli bir döneminden, unutamadığınız ve sizi etkileyen bir anınızı bizimle paylaşır
mısınız?
Tarihe not düşülmesi gereken bir
girişimimizi anlatmak isterim o halde. 1966 yılındayız. ABD’nin Kuzey
Vietnam’da başlattığı savaş bütün
yeğinliğiyle sürüyor. ABD, sivil hal-
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cumhurbaşkanı, tarihçi ve hukukçularından oluşan muazzam üyeleri vardı. Mahkeme başkanlığına da
Russel, Sartre, Dedijer ve Schwarz
seçildiler. Bu yargıçlar heyeti Kuzey
Vietnam’a gitti, yapılan vahşeti yerinde gördü, halkın uğradığı toplu
kırım eylemini inceledi, tanıkları dinledi, hazırladığı raporu mahkemeye
sundu. Aybar, bu rapordan ayrı olarak mahkemeye, bunun bir soykırım
olduğunu bildiren raporunu sundu.
Mahkeme bu raporu benimsedi ve
üyelerden J. P. Sartre basın açıklamasında, şu sözleri söyledi: “Failin
maksadı, olaylardan anlaşılır. Ve Bay
Aybar’ın dediği gibi, bu suç mutlaka
önceden tasarlanmıştır.”

ka karşı vahşi, acımasız ve savaş
kurallarına aykırı olarak zehirli gaz
kullanmak da içinde, her tür yakıp
yıkma ve öldürme aracını kullanıyor.
O günlerde İngiltere’nin yetiştirdiği
namuslu aristokrat, matematik felsefesinin kurucusu, büyük düşünür Sir
Bertrand Russel başkanlığında, Vietnam için bir Savaş Suçluları Mahkemesi kuruluyor. Dostum ve yoldaşım
İlhan Tezel’le birlikte ona bir mektup
yazdık ve Türkiye’den de yiğit bir sosyalisti, Genel Başkanımız Mehmet
Ali Aybar’ı da bu mahkemeye yargıç
olarak çağırmasını önerdik. Önerimiz kabul gördü ve Aybar yargıçlardan biri olarak mahkemeye çağrıldı.
Hazırlık toplantısını 13-15 Kasım
1966’da Londra’da ve ilk oturumunu
2 Mayıs 1967’de Stockholm’de yapan mahkeme, Kuzey Vietnam’a bir
yargıçlar heyeti göndermeye karar
verdi. Bir yaptırım gücü olmayan,
ancak üyelerinin niteliği bakımından
dünya kamuoyunun gündemine
oturan bu mahkemenin Mehmet Ali
Aybar’ın yanı sıra, dünyanın çeşitli
yerlerinden çok çeşitli yazar, filozof,
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Son olarak hayat tecrübeleriniz,
meslek deneyimleriniz ışığında
meslektaşlarınıza ve gençlere
neler söylemek istersiniz?
Yalnız meslektaşlarıma değil bütün
gençlere hayat deneyimlerinden
süzdüğüm birkaç öğüdüm var. Birincisi çok çalışın, ikincisi yardımlaşın,
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Bilgileri
televizyonda
bilgi yarışması
için öğrenir gibi
öğrenmeyin. Her
şeyi hayatınızda
uygulamak için
öğrenin. Çünkü
bilgi, kullanılmak
ve yaşamak içindir.
Sizlerin bilgili,
çalışkan ve dürüst,
hiçbir kişinin ya da
makamın önünde
eğilmeyen insanlar
olmanızı ve saydığım
nitelikte çocuklar
yetiştirmenizi
dilerim…
üçüncüsü çok öğrenin, dördüncüsü
ve en önemlisi bence öğretin bilgiyi, kendinize saklama kıskançlığını
göstermeyin. Paylaşın, sır gibi saklamayın hiçbir şeyi. Çünkü bizim sır
diye sakladığımız şeylerin çoğunu
zaten el alem çoktan öğrenmiş ve
biliyor. Uygar dünya dillerinden en
az bir tanesini iyi derecede öğrenin.
Ama bunu, bilgiçlik taslamak için değil, size faydalı olması için öğrenin.
Yani tüm bilgileri televizyonda bilgi
yarışması için öğrenir gibi öğrenmeyin. Her şeyi hayatınızda uygulamak
için öğrenin. Çünkü bilgi, kullanmak
ve yaşamak içindir. Sizlerin bilgili,
çalışkan ve dürüst, hiçbir kişinin ya
da makamın önünde eğilmeyen insanlar olmanızı ve saydığım nitelikte
çocuklar yetiştirmenizi dilerim…
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Cumhuriyetin 94. yılında Türkiye,
cumhuriyet, demokrasi, laiklik değerlerinden hayli uzaklaşmıştır.
Cumhuriyetin ilanının 94. yılını böylesi bir ortamda kutluyoruz!
Bugünkü Türkiye, “yurtta sulh, cihanda sulh” politikasını terk etmiş,
ülkede ve bölgede gerilim ve savaş
politikaları izlemektedir. Bugünkü
Türkiye, modern cumhuriyeti, laikliği, demokrasiyi, parlamenter temsili
rejimi, kuvvetler ayrılığını, hukukun
üstünlüğünü ve demokratik hak ve
özgürlükleri yok etmeye yönelik uygulamalarla malul bir ülke olmuştur.
Ülkemiz emek sömürüsünün cenneti; işçi, kadın, etnik ve siyasi cinayetlerin mekânı olmuştur.
Cumhuriyet, ulus-halk egemenliğinden ümmet, zümre, yandaş, kişi

egemenliğine doğru, içerik ve anlam
kaymasına maruz kalmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası,
bu anlam yitimine karşı, cumhuriyet,
emek, demokrasi, laiklik, modern
toplumsal yaşam savunusuna kararlılıkla devam edecektir.
Odamız; her düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik; eşit yurttaşlık
haklarını, barışı ve halkların kardeşliğini; bilimi, aydınlanmayı, planlamasanayileşme-kalkınmayı, kamu ve
toplum yararını esas alan bir Türkiye
ve Cumhuriyet özlem ve bilinciyle, bütün üyelerimizin ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını
kutlamaktadır.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Başkanı
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TMMOB Makina
MKHnGiVOHUi OGaVÕ
Yönetim Kurulu
BaăkanÕ $li (kEer
dakar¶Õn 9,,, 8luVal
Hidrolik Pnömatik
KonJreVi ne iliăkin
Jörălerini Vi]inle
Sa\laăÕ\oru]
Odamız; meslek alanına giren konularda üyelerinin gelişimi amacıyla
çeşitli konularda eğitim, bilgilendirme toplantısı, seminer, sempozyum,
kurultay ve kongre düzenlemektedir. Bu etkinliklerin bir kısmı şubelerin kendi gerçekleştirdiği yerel çalışmalar iken bir kısmı ise şubelerin
yürütücülüğünde merkezi etkinlikler şeklinde organize edilmektedir.

PNÖMATİK

VIII. ULUSAL
HİDROLİK PNÖMATİK
KONGRESİ
22 - 25
Kasım 2017
ULUSLARARASI KATILIMLI

MMO
TEPEKULE KONGRE VE
SERGİ MERKEZİ

/hpkon
/mmohpkon
/hidrolikpnomatikkongresivesergisi

İLETİŞİM ADRESİ
Anadolu Cad. No: 40 K: M2 35010 Bayraklı - İZMİR
Tel: (0232) 462 33 33 / 152 - 121 Faks: (0232) 462 43 77
www.hpkon.mmo.org.tr e-posta: hpkon@mmo.org.tr

tanesi Odamız adına şubelerin yürütücülüğünde gerçekleştirilirken,
dört tanesinin ise organizasyonu Kasım 2017’den itibaren düzenlenmek
üzere devam etmektedir.
Asansör Sempozyumu ve Sergisi
ile 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı
İzmir’de, Öğrenci Üye Kurultayı ile
IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Kurultayı Ankara’da,
VII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Mersin’de, VIII.
Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi Denizli’de, IV. Enerji Verimliliği
Kongresi ise Kocaeli’de kasım ayına
kadar gerçekleştirilen etkinlikler ol-

0(6/(.ñ25*$1ñ=$6<21/$5
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Bu iki yıllık dönemde on bir tane
etkinliğin düzenlenmesi için çalışmalar yapılmış ve bunlardan yedi
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muştur. Kasım ayından itibaren ise
Kaynak Teknolojisi X. Ulusal Kongre
ve Sergisi’nin Ankara’da, XI. Endüstri
İşletme Mühendisliği Kurultayı’nın
İstanbul’da, VIII. Ulusal Hidrolik
Pnömatik Kongresi’nin İzmir’de, IX.
Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Kongresi’nin ise Adana’da düzenlenmesi için çalışmaları devam etmektedir. Sanayi Kongresi ise TMMOB
adına Odamız yürütücülüğünde organize edilen bir etkinliğimizdir.
Bütün bu çalışmalar, mesleğimizin
gelişimi için üyelerimiz tarafından
önerilen ve düzenleme kurulları,
yürütme kurulları, danışmanlar ku-

27
rulu, yazarlar, konuşmacılar, etkinlik
sekretaryası tarafından çok geniş bir
uzman katkısıyla gerçekleştirilen etkinlikler olma özelliği taşımaktadır.
Ülkemizin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen bu etkinliklerin gerçekleşmesine katkı koyan, emek veren
herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.
+3.216(.7°5'(°1(0/ñ%ñ5
ñ+7ñ<$&,.$5ì,/,<25
22-25 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul ve İzmir şubelerimizin yürütücülüğünde MMO Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi–İzmir’de düzenlenecek Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi için hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiştir.
HPKON 2017, kolektif bir çalışmanın

sonucunda ortaya çıkan, sektörün
en önemli platformlarından biridir.
HPKON 2017; 19 düzenleme kurulu
üyesi, 21 yürütme kurulu üyesi, 179
danışmanlar kurulu üyesi, 72 yazar,
27 kurs ve atölye çalışması için eğitmen, 26 yuvarlak masa-panel-konferans katılımcısı ve 3 kişilik kongre
sekretaryası olmak üzere toplamda
325 kişinin katkısının yanı sıra, fuar
katılımcısı firma yetkilileri ve fuar organizasyon firması Hannover Fairs
Turkey çalışanlarının emeği ile gerçekleştirilecektir. Bütün bu sayıları
katılımcılarıyla birlikte ele aldığımızda sektör için HPKON 2017’nin önemini bir kez daha anlıyoruz.
.21*5(352*5$0,<$<,0/$1',
Taslak programı yayımlanmış ve fuar
alanı katılımcı firmalarla şekillenmiş

olan HPKON 2017 için delege, atölye
çalışması ve kurslara katılımcı kayıtları alınmaya başlanmıştır.
Kongre açılış konferansında Emin
Çapa ve Mustafa Sönmez katılımcılarla buluşurken, 17 oturumda 45
bildiri, 5 yuvarlak masa toplantısı, 1
panel, 5 kurs, 15 atölye çalışmasının
yanı sıra sosyal etkinlikler programda yer almaktadır. Kongre ile birlikte
düzenlenen fuarda, bugün itibarıyla
sektörde ürün ve hizmet üreten 35
firma yer almaktadır.
Programına ve detaylı bilgilerine
bültenimizden ve web sayfamızdan
ulaşabileceğiniz VIII. Ulusal Hidrolik
Pnömatik Kongresi’ne tüm üyelerimizi ve sektör bileşenlerini davet
ediyoruz.

.RQJUH3URJUDPÜ<D\ÜPODQGÜ
Hidrolik pnömatik meslek disiplininin tek kongresi olarak 1999
yılından bu yana Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir'de
gerçekleştirilen Ulusal Hidrolik
Pnömatik Kongresi'nin altıncısının taslak programı yayımlandı.
Kongrenin taslak programında
bildiri sunumları, atölye çalışmaları, kurslar, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, panel ve
sosyal etkinlikler yer almakta.
Kongre açılış oturumunun ardından, “Yeni Dünyayı Anlamak ve
Hazırlanmak” konusunda Emin
Çapa ve “Türkiye’de Büyüme ve
Sanayisizleşme Tehlikesi” konusunda Mustafa Sönmez’in konferansları gerçekleşecek.
Hidrolik Pnömatik Kongresi için

Yürütme Kurulu'na ulaşarak yapılan değerlendirmeler sonucunda 17
oturumda 45 bildiri kongrede yer
alacak.
Hidrolik Pnömatik Kongresi’nde
katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği
atölye çalışmaları bu yıl da önemli
bir yer tutmakta. VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi’nde "Pnömatik ve Elektrik Tahrikli İş Elemanları
ve Karşılaştırılması", "Mobil Hidrolikte Endüstri 4.0 Uygulamaları",
"Pnömatik Teknolojisinde Devrim,
Dijital Pnömatik, Motion Terminal
(Vtem)", "Medikal Sistemler ve Laboratuvar Alanlarında Otomasyon
Çözümleri", "Mobil Uygulamalarda Elektronik Çözümler", "Medikal
Proses Ekipmanları, İlaç Hazırlama
(Kemoterapi) ve Temiz Oda Uygulamaları", "Sızıntı Bulma Teknikle-

ri", "Radyal Pistonlu Hidrolik Motorlarda Elektronik Deplasman
Kontrolü", "Hidrolik Pnömatik
Sızdırmazlık Elemanlarında Montaj Teknikleri", "Vinç ve İş Makinalarında Yük Kontrol ve Yük Tutma
Valfleri", "Yeni Nesil Servo Performanslı Oransal Valfler", "Mobil
Araçlarda Soğutma Uygulamaları", "Pick & Place Uygulamalarında Vakum Seçimi", "Filtrasyon" ve
"Kabin Stabilizasyon" konularında on beş atölye çalışması gerçekleşecek.
Bu yıl kongrede Yürütme Kurulu
üyeleri tarafından beş kurs düzenlenecek. Kongrede düzenlenecek kurslar "Pnömatik Devre
Elemanları ve Uygulama Teknikleri", "Hidrostatik Tahrik ve Kapalı
Devre Tekniği", "Hidrolik Devre
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leştirilecek. Panelde ise “Hidrolik
Pnömatik Sektöründeki Yeni Stratejiler” konusu ele alınacak.

Elemanları ve Uygulama Teknikleri", "Hidrolik Devre Elemanları ve
Uygulama Teknikleri" ve "Hidrolik
Boru Bağlantı Elemanları-Hidrolik
Endüstrisinde Kullanılan Akışkan
İletimi Elemanlarına Genel Bakış”
olarak belirlendi.

Ayrıca hidrolik pnömatik sektörünün tüm taraflarını bir araya getirerek, yüz yüze yapılan görüşmelerle,
bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına olanak sağlayacak VIII. Ulusal
Hidrolik Pnömatik Kongresi‘nin paralelinde düzenlenecek olan fuarda
firmalar yeni ürün ve sistemlerini
tanıtma ve bu ürünleri birinci elden
kullanıcıyla buluşturma imkânı yakalayacaklar. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen fuar hakkında (0212) 334

Kongre kapsamında “Makina İmalatçılarının Hidrolik-Pnömatik Sektöründen Beklentileri”, “Hidrolik
Akışkanlar”, “Makina Emniyeti ve
İş Güvenliği”, “Geleceğin Teknolojileri” ve “Mühendis ve Ara Teknik
Eleman Belgelendirmesi ve Sektörde İstihdam” ana başlıklarında beş
yuvarlak masa toplantısı gerçek-

69 00 no’lu telefondan detaylı bilgi
edinilebilir.
Kongrede, ilk gün akşam düzenlenecek kokteyl ile katılımcılar
günün sonunda keyifli zaman geçirme imkânı yakalayacaklar. Dört
gün boyunca beş salonda yoğun
bir programla gerçekleştirilecek
VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik
Kongresi’ne sektörümüzün tüm
ilgililerini ve sektörde faaliyet gösteren firmaları davet ediyoruz.
Kongre hakkında detaylı ve güncel
bilgilere
http://www.hpkon.org
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin kuruluşunda büyük önder Atatürk’ün
imzası, kararlılığı, desteği ve himayesi vardır. Osmanlı Devleti döneminde 1840 yılından itibaren müslim, gayrimüslim demeden tebaanın
bir çok girişimcisine nice nice önemli
destek ve imtiyazlar verilmesine rağmen, bugün çok basit gibi görünen

gerçekte ise hâlâ kompleks ve disiplinlerarası çalışmanın bir ürünü olan
şeker fabrikalarının kurulması, Avrupa'daki ilk fabrikadan 160 yıl sonra
ancak başarılmıştır.
Sıfırdan başlayan bu büyük sanayi
yatırımı; Atatürk’ün ve Cumhuriyeti kuran kadroların mühendisliğe,

bilime, sanayileşmeye, toplumun
ihtiyaçlarını karşılamaya, işçiye ve
istihdama, kalkınmada öz kaynaklarımızın kullanımına verdikleri önemi,
yabancı ülkeler ile işbirliği yaparken
ulusal çıkarları korumadaki ustalık
ve kararlılığı ve nihayet öz değerlerimize, kendi insanımıza ve onların
eğitim ve yetiştirilmesine nasıl yak-

Ülkemizde İlk kurulan Şeker Fabrikası: Uşak Şeker Fabrikası

Hacı Molla Ömer Oğlu Nuri (Şeker)

*
**





Bu yazı, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin hazırladığı "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-IV" isimli kitaptan alıntılanmıştır.
Makina-Endüstri Yüksek Mühendisi-Ekonomist, T.Ş.F.A.Ş'de Eski Başuzman

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO

J

(.ñ0 2017 Jwww.mmo.org.tr

30
laşıldığını ve daha bir çok önemli
noktayı da gözler önüne seren ve
halen bu deneyimlerden örnek ve
güç alınmasının gerekliliğini ortaya
koyan birer şaheser ve tarihe izdir.

altı ayda kurmayı başaran kahraman ve dahi bir mühendisin (Kazım
Taşkent), ona güvenen bir Ekonomi
Bakanı'nın (Celal Bayar) ve “Biz esasen sanayiden felan pek anlamıyoruz ama biz istiklalimiz için ölmeyi iyi
bildiğimiz için bunları kurmak bize
çocuk oyuncağı geliyor.” diyerek
gerçek gücün halkın kendi özgürlük
ve bağımsızlık gücü olduğuna inanan bir Başbaka'nın (İsmet İnönü) ve
hepsi birbirine sahip çıkan, birbirinden inançlı, birbirinden çalışkan ve
güçlü kadroların mucizesidir.

Sıfırdan başlayan Türk şeker endüstrisi daha Ata’nın sağlığında dünya
çapında bir gelişme sağlamış, zaman
içinde üretim kapasitesi ile dünyada
Fransa, Almanya ve ABD’nin ardından 4. sıraya kadar yükselerek 1999
yılında 2.400.000 ton/yıl şeker üretim kapasitesine ulaşmıştır. 1963 yılından itibaren Türk şeker endüstrisi
kendi şeker fabrikalarını yine kendi
bünyesindeki Makine ve ElektroMekanik Aygıt fabrikaları aracılığı ile
%98 oranında kurabilen bir yapılanma olarak dünyada bu endüstri için
tek örnektir ve başka da emsali yoktur. Bu tamı tamına bir Cumhuriyet
mucizesidir.

O dönemde kurulan bütün tesislerde olduğu gibi şeker fabrikaları da
işin başında çok boyutlu, çok üretimli, çok araştırmalı, çoklu istihdam
yaratacak şekilde düşünülmemiş olsalar da kuruluşlarından kısa bir süre
sonra böyle gelişmişlerdir.Çünkü
başlangıçta ilgili ve ilişkili piyasalar
henüz yoktur. Özel sektörün bu piyasaları kuracak yatırım gücü ve insan
kaynakları da mevcut değildir. Devlet özel kesimin kendi iradesi ile yer
almadığı bütün alanlarda mal ve hizmet üretmeye mecbur kalmaktadır.
İlk başta özel kesim eli ile kurulması
özendirilen şeker endüstrisi, işin ulu-

Bu endüstri; “Şeker üretimi olmadan
gürbüz çocuklara hasret kalırız.” talimatını vererek konuya duygusal
olarak da yaklaşan bir büyük liderin,
aynı dönemde Almanların iki yılda
kurdukları bir şeker fabrikasını ülkemizde gece gündüz hiç uyumadan

Türkiye Şeker Fabrikalarının İlk Genel Müdürü
Eskişehir Şeker Fabrikası
Kazım Taşkent

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J(.ñ0 2017

J

www.mmo.org.tr

sal ve sektörel boyutu düşünülerek
ve müteşebbislerinin de rızası ile
özel-kamu ortaklığına dönüştürülmüş, zaman içinde de kamulaştırılmıştır.
Ancak bu planlama faaliyetleri bir
elit seçkinci gurubun kendi karar
ve tekelinde de gelişmemiştir. Genç
Cumhuriyet daha kuruluş yıllarında
ekonomik kararlar alınmasında son
derece katılımcıdır. Sanayileşme
döneminin ana kararları o günkü
şartlara rağmen, Anadolu’nun en
ücra köşelerinden İzmir’e 1. İktisat
Kongresi'ne gelen 1100 delegenin
katılımı, görüşü,önerisi ve eleştirisi
altında alınmıştır. Ve bu kongreye
sadece elit birkaç yazar, çizer, aydın,
iş adamı ve devlet adamı ile siyasetçi
değil aynı zamanda işçi, çiftçi, esnaf,
muhtar, öğrenci, asker, subay gibi
toplumun tüm kesimlerinden delegeler katılmışlardır.
Diğer taraftan bu kamu işletmeleri veya yatırımları kuruluşlarından
itibaren 1960-65’li yıllara kadar yasal değilse bile, mutlak şekilde “fiili
özerk” olarak yönetilmişlerdir. Hiç
kimse bu yıllara kadar Türkiye Şeker

31
Fabrikaları'nın herhangi bir birimine
bir işçinin bir siyasi öneri ile alındığını, bir memurun bir siyasi öneri
ile atandığını, terfi ettirildiğini veya
görevden alındığını, kurumun herhangi bir noktasına veya kurumca
ülkenin herhangi bir yerine siyasi
bir öneri ile yatırım yapıldığını, herhangi bir bölgede her hangi bir yerde pancar üretimine siyasi bir karar
ile başlanıldığını söyleyemez. Daha
pek çok konu incelendiğinde, “yönetimlerin basiretli bir tüccar gibi davrandığı” görülmektedir. Bu cidden
fiilen bir özerkliktir. Üstelik bu özgün
özerk yapıda görev yapan kadrolar
ülkesini ve ulusunu tanıyan, onun
içinden çıkmış kadrolardır.
Ve o kadrolar yıllarca yoksulluk, fakirlik, harpler, hastalıklar ve iç çalkantılarla yıpranmış bu halkı iyi tanımakta
ve bulundukları yörelerde “önemli
sosyal sorumluluk projelerine”de
imza atmaktadırlar. Ekonomistler
bunu sosyal kârlılık kavramı altında
incelemektedirler ki; kamu işletmeleri günümüzde özelleştirilirken,
kamu kuruluşlarının yarattığı sosyal
devletin işlevinin sona ermesi ile doğacak boşluğun nasıl doldurulacağı
kamuoyu açısından dikkatli bir şekilde izlenmektedir.
Türkiye Şeker Fabrikaları kuruluşundan itibaren nitelikli eleman
ihtiyacını karşılama doğrultusunda
ihtiyacına uygun ve tamamen kendi kararlaştırdığı özerk ve ciddi bir
eğitim programı yürütmüştür. Yurt
içinde ve dışında lisans ve yüksek
lisans bursları ile mühendislerin eğitimini teşvik etmiştir. 1940 yılı yayını
3 aylık periyodik Şeker dergilerinde
şeker mühendislerince yayımlanmış
İngilizce, Almanca, Fransızca teknik
yayınlara rastlanılmaktadır.

Bu kadrolar zaman içinde transfer
olarak diğer büyük kamu işletmeleri
ile özel sektör kuruluşlarının da üst
yönetimlerinde ve kurucu kadroları
arasında yer almışlardır. T.Ş.F.A.Ş’nin
ilk Genel Müdürü Kazım TAŞKENT
ülkemizin ilk özel ticari bankasının
da kurucusu ve genel müdürüdür.
T.Ş.F.A.Ş’nin kuruluşundan hemen
sonra başlayan fabrikalar ve bölgeler
arasında rotasyonel çalışma döngüsü, bugüne kadar askeri bir disiplin
içinde yürütülmekte ve önemli kazanımlar sağlamaktadır.

ve Şeker Üretim Fabrikaları'nda çalışan ve kullanılan çok sayıdaki ölçü,
kumanda ve endüstriyel denetim
aygıtlarının onarımını yapmak ve
bu aygıtları geliştirmek ve sektörde
AR-GE faaliyetleri gerçekleştirmek
üzere kurulmuş “Şeker Enstitüsü”
bünyesinde “Elektromekanik Şubesi” oluşturulmuştur. Bu şubenin
olgunlaşan çalışmaları sonucunda 4
adet makine fabrikasına ilave olarak 1979 yılında Ankara’da bir de
“Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası”
kurulmuştur.

Şeker fabrikalarının ilk kuruluşunda
-birçok benzer tesiste olduğu gibio fabrikanın basit onarım ve bakım
ihtiyacını karşılamak üzere adına
Çarkhane denilen küçük atölyeler
kurulmuştur. Çarkhanelerde 4-5
adet üniversal torna tezgahı, testere,
planya, matkap, zımpara taşı, demir
testere gibi makine ve takımlar, boyahane, marangozhane, boruhane,
tenekehane gibi bölümler yer alırdı. Belli bir bilgi düzeyine ve teknik
güce ulaşılmasından ve ihtiyaçların
da giderek büyümesinden sonra
ve kuruluşunda mecburen yurt dışından satın alınan şeker fabrikası
tesislerinde dışa bağımlılığımızın
azaltılması, tamir, bakım, tevsii işlemlerimizin içselleştirilmesi, yavaş
yavaş tesislerde bir kısım imalatların yerli olarak üretilmesi ve ikamesi,
böylece yeni istihdamlar da yaratılması, sanat ve teknik okullarımızdan
mezun olanların istihdamının sağlanması, sınai ve endüstriyel bilgi ve
birikimi arttırmak gibi düşüncelerle
ilk olarak 1958 yılında Eskişehir’de,
1961’de Turhal ve Erzincan’da,
1968’de Ankara’da ve 1977'de de
Afyon’da 4 adet Şeker Makine Fabrikası kurulmuştur.

%LU'|QP1RNWDV×

Diğer taraftan yurt dışından alınan

İkinci Cihan Savaşı'nın başlaması
Avrupa ülkelerinden satın alınan
ve o günlere kadar çoğunlukla yurt
dışından tedarik edilen makine yedeklerinin ithalatında ciddi sorunlar
yaşanmasına sebep olmuştur. Hatta bazen politik ve bazen de şavaş
şartları nedeniyle ihtiyaçlar karşılanamaz hale gelmiştir. 1973’te Kıbrıs
Barış Harekatı'ndan sonra Amerikan
ambargosu nedeniyle benzer sıkıntıların ithal ikameci sanayi politikaları
ile birleşerek yerli sanayimize önemli
bir ivme kazandırdığı bilinmektedir.
Bu olağanüstü şartlarda iç dinamiklerin harekete geçmesi ile dışarıdan
ithal edilemeyen, yani getirtilemeyen her türlü makine ve yedek aksamın yurt içinde üretilerek tedarikine yönelinmiştir. Bu fabrikaların
binaları ve organizasyonları da Türk
teknisyenlerince yapılmıştır. İlk başlarda hedef yalnızca Türkiye Şeker
Fabrikaları Genel Müdürlüğü’ne ait
şeker fabrikaları ve tesislerinin tamir, bakım, onarım ve yedek malzeme tedariki iken savaş koşullarında
kurulan büyük tesis kapasiteleri ve
zaman içinde gelişen teknoloji birikimini ülke sanayisi için en yüksek
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pancar işleme kapasitesine sahip
şeker fabrikalarıdır.

düzeyde kullanabilmek amacı ile
makine fabrikalarının dışarıya olan
yüzü büyük gelişme göstermiştir.

TŞFAŞ Genel Müdürlüğü 1963
yılından sonra yabancı firmalara
ülkemizde şeker fabrikası kurdurmamış, 28.10 1977 yılında ilk
olarak %98 oranında Afyon Şeker
Fabrikası'nı TÜRKŞEKER Makine
Fabrikaları'na kurdurduğu gibi,
yurdun muhtelif yerlerine çeşitli pancar işleme kapasitesinde
13 adet daha şeker fabrikası kurdurmuştur. Bu 13 adet fabrikanın
sonuncusu Kırşehir Şeker Fabrikası olup 17.01.2001 tarihinde
kurulmuştur. TÜRKŞEKER Makine
Fabrikaları'nın son kurduğu şeker fabrikası 30.09.1998 tarihinde
bir dış taahhüt olarak işçi ve teknik elemanlarla birlikte anahtar
teslimi olarak kurulan Özbekistan- Horezem’de kurulan şeker
fabrikasıdır. Bu fabrikadan sonra
12 yıldır yeni bir şeker fabrikası
kurulmamıştır. Hiçbir büyük ve
önemli imalat da yapılmamıştır.
Özelleştirme rüzgarlarının esmesi
ile ölü bir dönem yaşanmaktadır.
Bu büyük kapasite ve deneyimimize rağmen, liberal ekonomi
politikaları uygulanması paralelinde yabancı şirketler Türk özel
sektörüne şeker fabrikası kurmaya başlamışlardır. Bunlar Boğazlayan ve Çumra şeker fabrikalarıdır.

Bu dönemde yeni kurulacak şeker fabrikalarının ulusal imkanlarla
kurulması başta olmak üzere çok
büyük sanayi tesislerinin bu “Türk
Kamu Makine İmalat Fabrikaları” denilebilecek yapılar aracılığı ile kurulması sağlanmıştır. Kurulan bu tesisler içinde; bazı çimento fabrikaları,
demir-çelik fabrikası ana ve yardımcı
üniteleri, petrokimya tesisleri, termik
santrallere ilişkin tesisler, hidrolik
santral üniteleri, bor minerali üretim
makinaları, yem sanayi teçhizatları
olmak üzere birçok makine, teçhizat,
yedek malzeme vs. mevcuttur.
Kuruluşu şeker sanayinin kuruluşu
ile başlayan ve temelleri ona yardımcı hizmet vermek üzere atılan gerçekte bir “Türk Kamu Makine İmalat Fabrikaları” gibi hizmet veren bu
tesisler, zaman içinde bilgi birikimi,
proje birikimi, tecrübe birikimi, işgücü potansiyeli, gelişen mühendislik
hizmetleri, makine tesis, model, alet
edavat ve laboratuvar imkanları ile
1990’lı yıllara kadar Türkiye'nin ve
kamunun en önemli makina imalat
gurubu olmuşlardır. Ve bu büyüklüğü ile orantılı olarak birçok önemli
ilki gerçekleştirmiş olma şerefine sahiptirler. Bu imalat fabrikalarının büyük iz bırakan bazı üretimleri olarak
şunlar sayılabilir:
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5- Sınai ve termik santraller için 100
ton/h buhar üretim kapasitesinde
35 MW güce kadar linyit kömürü
yakıtlı buhar kazanları üretimi yapılmıştır.
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Fabrikaların her biri, farklı ve birbirini imalat kapasitesi, bilgi birikimi
ile destekleyen farklı uzmanlık alanlarında geliştirilmiş ve birbirleri ile
bütünleşik bir yapı da kurulmuştur.
İşletmeler siparişe göre üretim yapan fabrikalar olarak dizayn edilmişlerdir. Her fabrika diğer fabrikalardan
da azami düzeyde istifade edecek
ve ancak kendi uzmanlık alanını da
en ileri düzeye çıkaracak ve üretim
yapacak şekilde çift yönlü koordine
edilerek imalat yapmışlardır.

3- 1972-1976 arasında Aliağa Petrokimya Kompleksi'ne ilişkin pek
çok ünite TÜRKŞEKER Makine
Fabrikaları'nda üretilmiştir.

Örneğin Ankara Makine Fabrikaları
hacim ve ağırlıkça büyük parçaların
imalatını gerçekleştirecek şekilde dizayn edilmiş ve büyük ebatlı makine
ve tesisler, çelik konstüriksiyonlar,
basınçlı kaplar, buhar kazanları, çimento fabrikası tesisleri, petrokimya
tesisleri, su türbinleri ve benzeri gibi
üretimleri yapabilmek üzere çok
büyük boyutlu tezgahlarla donatılmıştır. 1968 tarihinde tek hol olarak
kurulan makine fabrikası 1974 yılında iki hol ve 1979 yılında da iki hol
daha ilave edilerek biribiri ile irtibatlı
5 holden müteşekkil 36.000 m² kapalı olmak üzere 260.000 m² alanda
kurulmuştur.

4- Bu makine fabrikaları, 1980’li yıllarda %75 oranında yerli çimento
fabrikası imalatı yaparak “fabrika

Bu fabrikalarda 30 yıl önce ülkemiz
HES’leri için tüm mühendislik hesap
dizayn ve parametrelerini kullanarak

2- 1970-1979 arasında TPAO için
muhtelif petrol istihsal pompaları
üretilmiştir.

1- Yurt dışından anahtar teslimi olarak satın alınan ve dünyadaki ilk
fabrikadan ancak 160 yıl sonra
ülkemizde kurulabilen ilk şeker
fabrikası ardından zamanla yenileri %98 oranında yerli imalatla
kurulmuştur. Üretilen fabrika tesisleri 1800-3600 ve 6000 ton/gün

kuran fabrika”ünvanını gururla taşımaktadırlar.
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su türbinleri üretildiğinde, bugün
dünya pazarında önemli bir üretici
ve satıcı konumunda bulunan ÇİN
bu alana daha hiç girmemişti.1983
yılında Türkiye Elektrik Kurumu ile
işbirliği içinde Hirfanlı Hidroelektrik
Santrali için 32 MW gücünde Francis
tipinde su türbini ve jeneratör imalatı tüm mühendislik hesap ve çizim
detayları da Ankara Makine Fabrikası mühendislerince yapılarak imal
edilmiştir. Bu türbin ve jeneratör 30
yıldan bu tarafa Hirfanlı’da başarı ile
çalışmasını sürdürmektedir. Bu ünitenin tesisi için o zamanın fiyatları
ile 640 milyon TL harcanmıştır. Bu
duruma göre birim kW başına tesis
bedeli 20.000 TL olmaktadır. Oysaki
aynı tarihlerde aynı güçte bir türbin
–jeneratör ünitesi ile yardımcı tesisatlarının yurt dışı firmalardan satın
alınmasının bedeli olarak ödenecek
dövizin o günkü Türk parası olarak,
yani TL olarak karşılığı birim güç için
takriben 45.000 TL/kW ve 32 MW
güç değeri için ise tesis fiyatı 1,5
milyar TL’dir. Yani bu türbin–jeneratör grubu yurt dışında yaptırılsaydı
yaklaşık 2,5 kat daha yüksek bedel
ödenecekti. Buna rağmen daha
sonraki yıllarda yapılan barajlar için
türbin-jeneratör alımları yurt dışından yapılmış ve TÜRKŞEKER Makine
Fabrikaları'na yeni siparişler gelmemiş ve halen hidroenerji kaynaklarımızın ancak %38’i kullanılmış olmasına rağmen çok büyük bir endüstri
doğmadan öldürülmüştür.
Oysaki büyük önder ATATÜRK 1918
yılında, “Hatırlamanın olmadığı bir
ülkede her şey mümkündür.” vecizesi
ile bizleri uyarmıştı.
TKİ-TTK-TŞFAŞ ve ETKB’de değişik
görevlerde çalışmış bir mühendis
olarak, Türkiye’nin en büyük buhar

kazanı üretim kapasitesine sahip kuruluşunun TÜRKŞEKER Makine Fabrikaları olduğunu biliyorum ve halen
zaman zaman bu bilgi ve birikimin
kullanılmasında ilgili kuruluşlara hatırlatmalarda bulunuyorum. 2023
yılına kadar tüm kömür kaynaklarını
değerlendirmeyi stratejik bir amaç
olarak ortaya koyan ETKB’nin yerli kazan üretimi için yararlanabileceği en
önemli kaynakların başında TÜRKŞEKER Makine Fabrikaları gelmektedir.

e- Elektrik kumanda ve denetim
donanımları
f- İzolasyon ve sac kaplama işleri
4- Yakıt Yağı Yakma Tesisatı
a- Yakıt alma, transfer ve brülör
pompaları ve filtreler
b- Depolama tankları
c- Yakıt boru donanımı ve izolasyonu
d- Yakıcılar ve ateşleme sistemi
elektrik donanımı
e- Ölçü denetim aygıtları

Bir buhar kazanını teşkil eden birimler:

5- Su Arıtım Sistemi

1- Çelik Konstrüksiyon Olarak

6- Boru Sistemi

a- Kazan taşıyıcı çelik konstrüksiyonu
b- Kazan dairesi çelik konstrüksiyonu
c- Kömür bunkeri çelik
trüksiyonu

kons-

d- Kazan dairesi ızgara sac döşeme merdiven ve korkulukları
e- Kazan ve bunker binası dış
kaplaması
2- İzolasyon İşleri Olarak

7- Kömür Hazırlama Tesisleri
a- Ön kömür kırıcılar ve elekler
b- Park makineleri
c- Kömür taşıyıcı bantları ve çelik konstrüksiyonu
8- Kömür Bunker ve Besleyicileri
9- Kömür Değirmenleri
a- Kömür değirmenleri
b- Sıcak gaz emiş kanalları
10- Toz Kömür Yakıcıları ve Kanalları

a- Tuğla işleri

a- Toz kömür yakıcıları

b- Kazan izolasyonu

b- Toz kömür kanalları

c- Hava ve gaz kanalları izolasyonu

c- Cüruf çıkarıcıları

d- Tanklar borular ve ventillerin
izolasyonu
3- Elektrofiltre ve Yardımcı Elemanları

11- Basınçlı Kısımlar
a- Buhar domu, askı ve seperatörleri
b- Kızdırıcılar ve kollektörler
c- Isıtıcı borular ve kollektörler

a- Çelik konstrüksiyon

d- Düşüs boruları

b- Sac gövdeler ve toz toplama
bunkerleri

e- Alt kollektörler

c- Platformlar, korkuluklar ve
merdivenler

g- Kızgın buhar soğutucuları ve
su püskürtme sistemi

d- Elektrotlar silkme mekanizmaları ve donanımları

h- Kazan besleme suyu devresi
donanımları

f- Eko boruları

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO

J

(.ñ0 2017 Jwww.mmo.org.tr

34
üretim kapasiteli bir termik santral
buhar kazanının ısıtma yüzeyi ihtiyacı 9 000 m²’dir. İki vardiyalı bir çalışma ile bu ihtiyaç fazlasıyla karşılanmaktadır.
1983 yılında Türkiye’de santral tipi
buhar kazanı imalatı yapmak üzere
bu kapasiteyi daha da ileriye taşıyacak, kısa adı BUKAŞ olacak, TEMSAN,
GAMA, TÜRKŞEKER, GÜRİŞ ve Alman
VKW şirketlerinin iştirakiyle bir şirket kurma girişiminde bulunulmuş,
ancak ana sözleşmesi hazırlanan bu
girişim başarıya ulaştırılamamıştır.
Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası

12- Hava Isıtıcıları

t/h (35 MW) kapasiteye kadar buhar
kazanı imal etmektedir. Şeker şirketi
ilk defa 1964 yılında 40 t/h kapasiteli 4000 kcal/kg’lık linyitle çalışır 5
adet buhar kazanını muhtelif şeker
fabrikaları için imal ve monte ederek
işletmeye almıştır. Daha sonra ülkemizde 4000 kcal/kg alt ısıl değerinde
linyitin temininde zorluklar bulunduğundan, 2500/4000 kcal/kg alt
ısıl değerli linyit yakabilecek 100 t/h
450°C ve 37 atü nominal buhar üretme kapasiteli, toz kömür püskürtmeli (PC) buhar kazanları imalatına
başlanmıştır.

13- Kurum Üfleyicileri
14- Hava ve Gaz Kanalları
15- Fanlar ve Pompalar
16- Basınçlı Hava Sistemi
17- Cüruf Çıkarma ve Uçucu Kül Nakil Sistemi
18- Duman Gazı Filtrasyon Sistemi
Donanımları
19- Elektrik ve Ölçü Kontrol Kumanda
Sistemleri ve Donanımları'ndan
oluşmaktadır.

1974 yılından 1981 yılına kadar
TÜRKŞEKER Makine Fabrikaları, sanayi tipi buhar kazanlarının imalatı
yanında, santral tipi buhar kazanlarını da imal edebilmek için makine
parkına gerekli tevsiat (iyileştirmeyenileme-büyütme)
yatırımlarını
yapmıştır. Halen, tek vardiyada 8000
m²/yıl ısıtma yüzeyi (membran duvar) buhar kazanı üretim kapasitesine sahiptir. Örneğin ÇATES Termik
Santrali'nde olduğu gibi, 315 MW
gücünde 1000 t/h buhar üretim kapasitesinde 1800 GWh /yıl elektrik

Ankara, Eskişehir, Turhal, Afyon ve
Erzincan makina fabrikaları iş bölümü içinde bir buhar kazanının tüm
makine elemanlarını ve tesislerini
imal etme olanağına sahiptir. Ayrıca
EMAF, Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası da bir buhar kazanının tüm ölçü
denetim ve bilgisayar destekli otomasyon sistemini yapabilmektedir.
Bütün bu belirtilen donanımlar
Türkiye’de imal de edilmiştir, halen
de edilebilir. Türkiye Şeker Fabrikaları, 20 t/h (7MW) kapasiteden 100
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Şu anda EÜAŞ kendi kömür kaynaklarını elektrik enerjisine dönüştürecek termik santraller için kazan
üretemediği gibi, ekonomik ömrünü
tamamladığı için rehabilite edilmesi, yani tamiri, bakım ve onarımı için
Dünya Bankası'ndan alınmış 280
milyon avroluk krediye rağmen Afşin-Elbistan A Termik Santralini rehabilite ettirebilecek yerli-yabancı
firma dahi bulamamış ve 4 yıl sonunda 4 milyon avroya yakın da faiz
ödeyerek krediyi geri iade etmiştir.
Ancak, Şeker Şirketi 1983 yılından bu
yana kurup işletmeye aldığı 10 şeker
fabrikasında kendi ürünü olan, linyit yakıtını kullanan yüksek basınçlı,
kızgın buharlı, kazanları imal edip
devreye almıştır. Buhar kazanı üretim teknolojisinde belli bir birikime
sahip olan Şeker Şirketi kendi araştırmaları sonucunda akışkan yataklı
kazanlar da imal etmiştir. Izgaralı 50
t/h kapasiteli kazan modifiye edilerek akışkan yataklı hale getirilmiştir.
Ayrıca Yozgat Şeker Fabrikası’nda 25
t/h (8 MW) gücünde Akışkan Yataklı
Kazan 2003 yılında imal ve montajı
tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

35
lığa ve 3,7 m çapa kadar dönen
parçaların dinamik balans işleri; 6501100 °C arasında ısıl ve tav işlemleri,
Köprülü ve kepçeli gezer vinç imalatları; Pres makas, saç bükme ve doğrultma, plan - punta - torna tezgahı
türünde basit takım ve atölye tezgahları üretimi gibi ilginç üretimler
gerçekleştirilmiştir.

AMF’den Bir Görüntü

Çan ilçemizde birkaç yıl önce faaliyete geçen ülkemizin ilk AYTS ( Akışkan Yataklı Termik Santral) kazanının
kurulmasından 10 yıl önce TÜRKŞEKER Makine Fabrikaları'nda Şeker
Fabrikaları'nın otoprodüktör termik
santrallerinde kullanılmak üzere Alman lisansı ile ve orijinal projelerle 8

AMF’de örneğin 1998-2002 yılları
arasında ortalama 250 civarında işçi
istihdam edilmiş, 2.500 ton/yıl civarında üretim yapılmış ve 2002 yılı
değerleri ile 7,628 milyar TL’lik ciro
yapılmış ve toplam üretim maliyeti
10,096 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.


MW ve 16 MW gücünde AYK imal
edilebilmiştir.
Bu örnek içinde bulunduğumuz koşullar da düşünüldüğünde, TÜRKŞEKER makine fabrikalarının ne anlama
geldiğini iyice ortaya koymaktadır.
Diğer taraftan AMF’de, 18 ton ağır-


AMF- Otojen İmalatı

TEKEL işletmelerinin alkol üretim
tesisleri, ETİBANK Bor işletmelerinin
bor işleme makine ve ekipmanları,
TDÇ işletmeleri için ergimiş maden
potaları, tandiş arabaları ve çeşitli
konverterler de üretilen önemli teçhizatlar arasındadır.
2007 yılında TÜPRAŞ Kırıkkale Petrokimya Tesisleri için milyon
dolarlarca döviz ödenerek Güney
Kore’de imal ettirilerek deniz yolu ile
Samsun’a ve oradan 64 tekerlekli 130
m uzunluğunda özel büyüklükteki
tırlarla ve aradaki birçok yol, köprü
yıkılıp dökülerek veya genişletilerek Kırıkkale'ye getirilen 100-110 m
uzunluğunda ve 20 m'den daha büyük çaptaki Diesel Kükürt Giderme
ve Yeni Reformer Ünitesi'nin bir benzeri Ankara Makine Fabrikaları'nda
1975-1980 dönemlerinde üretilmiş
ve Aliağa’ya gönderilmiş ve orada
monte edilerek işletmeye sokulmuşken bu son imalat için TÜRKŞEKER
Makine Fabrikaları'ndan teklif bile
alınmaksızın TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesinin ardından bu ihale yapılmıştır. Ve aynı dönemde üstelik şeker
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niş tezgah kapasitesine sahip imalat
atölyeleri, çelik konstrüksiyon atölyeleri, konveyör bant lastiği üreten
kauçuk atölyeleri, model atölyeleri,
tesviye ve montaj atölyeleri, çeşitli
test laboratuvarları, deneme istasyonları, proje üreten proje ve teknik
çizim büroları ile donatılmış büyük
bir makine imalat fabrikası olarak
TÜRKŞEKER endüstrisinin yurt içi
taleplerine en yüksek düzeyde cevap veren bir fabrika durumundadır. 1954 yılında kuruluşu başlayan
fabrika çeşitli gelişmelerin ardından
bugün 33.000 m² kapalı olmak üzere toplam 104.158 m² alan üzerinde
kuruludur.

makine fabrikaları uzun yıllardır devam eden özelleştirmeci politikalar
nedeniyle dışarıdan da sipariş alamadıkları için yıllık toplam %20 gibi
kapasitelerde çalışırken bu ihaleler
gerçekleşmiştir.
Aynı şekilde, uzun yıllardan beri ortak iş kolunda TÜRKŞEKER ile birlikte
sorumluluk paylaşan ve pancar üreticilerinin üst birliği olan ve ayrıca
bünyesinde TÜRKŞEKER’den kendisine intikal etmiş 5 adet şeker fabrikası
da bulunan PANKOBİRLİK Bakanlar
Kurulu'ndan aldığı olur ile KonyaIlgın’da 2002’de kurduğu şeker fabrikası için, ülke tarihinin en büyük
ekonomik krizden geçtiği ve hemen
hemen hiçbir yatırımın yapılmadığı bir dönemde bile, TÜRKŞEKER
Makine Fabrikaları'ndan teklif dahi
almaya gerek görmeyerek yaklaşık
150 milyon dolarlık bu büyük Şeker
Fabrikası imalat ve kurulum yatırımını doğrudan Alman firmalarına
kurdurmuştur. Oysa, TÜRKŞEKER,
Özbekistan’da Yüksel İnşaat A.Ş. ile
birlikte anahtar teslimi olarak uluslararası bir ihale kazanarak 1998 yılında 83,2 milyon dolara 3000 ton/gün
kapasiteli şeker fabrikası kurmuştur.

Yapılan üretimin çeşitliliği açısından
bu derece büyük bir makine üretim
fabrikası bugün dahi ülkemizde bulunmamaktadır.
Gerek şeker sanayine ve gerekse siparişe göre yurt içi piyasaya pompalar, dişli kutuları, vantilatörler, 1989
yılından itibaen 296 adet çeşitli kapasitelerde seyyar pancar boşaltma
makinaları, lastik konveyör bantlar,
şeker santrifüjleri, pancar kesme makinaları vs. gibi 100 çeşidin üzerinde farklı makine, araç-gereç ve tesis
üretimi bu fabrikalarda yapılmıştır.

Bu ve benzeri ihalelerin yabancılara
verilmesi ve emekli olanların yerine
yeni teknisyen kadrolar alınmamasıyla 2000 yılından itibaren TÜRKŞEKER Makine Fabrikaları tamamen
atıl halde kalmıştır. 2008 yılında da
sektörün tamamen özelleştirilmesi
kararı alınmıştır. Oysa, bugün çok
kolayca özelleştirilerek yeni bir yapıya dönüştürülmesine karar verilen
bu dev sektör hiç kolay kurulmamış
ve bugünlere de kolay gelmemiştir.

Bu işletmede 1998-2002 yılı arasında ortalama 350 civarında işçi istihdam edilmiş ve 3250 ton/yıl üretim
yapılmıştır. 2002 yılında 15,125 milyar TL ciro yaratılmış, toplam üretim
maliyeti 18,661 milyar TL olmuştur.
Çok önemli ve mutlaka vurgulanması gereken diğer bir nokta da şudur:
Anadolu’nun orta yerinde ülkemiz
özel sektörünün de en önemli ve
en büyük sanayi yatırımlarının yer
aldığı Eskişehir'in bütün tesislerinde

Eskişehir Makine Fabrikaları pik, çelik ve demir dışı dökümhaneleri, ge-
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görev yapan çekirdek kadrolar bu
büyük sanayi üniversitesinden yetişmişlerdir.
Cumhuriyet kurulduğunda toplu iğneyi bile yapamayan bu ülkede bu
tesisler ürettiği bütün fiziki ürünlerin değerinden çok daha büyük bir
değere sahip çok büyük bir insan
gücü yetiştirmişler ve ülkenin sınai
ve teknolojik birikim ve gücünün
oluşmasına katkıda bulunmuşlardır.
TÜRKŞEKER Makine Fabrikaları bu
açıdan bakıldığında, şeker üretim
endüstrisinden çok daha farklı ve
büyük bir yere oturtulmalıdır. Çünkü
bu fabrikalar aynı dönemde kurulmuş diğer tesisler ile birlikte ülkenin
sanayileşmesinin lokomotifi olmuşlardır. Türkiye şeker fabrikaları da bu
şemsiyenin altında yer alan sanayi
kollarından yalnızca biridir.
Eskişehir Makine Fabrikaları yaptığı
üretimlerin kalite kontrollerinin de
yapıldığı son derece nitelikli ve istisnai deneme ve ölçü kontrolleri test
laboratuvarlarına da sahiptir. Bugün
dişli kutusu ve pompa üretiminde
dünyadaki imalat teknolojisi paralelinde NC ve CNC tezgahlarla üretim
yapılmaktadır.
Turhal Makine Fabrikası atölye olarak 1934 yılından itibaren faaliyetini sürdürmesine rağmen, Eskişehir
Makine Fabrikası'ndan sonra 1961
yılında kurulmuş ikinci makine fabrikasıdır. Bugünkü durumda 9800 m²
kapalı olmak üzere 80.000 m² alan
üzerine kuruludur. Fabrikada pik
döküm atölyesi, demir dışı metaller
döküm atölyesi, çelik konstüriksiyon
atölyesi, takım tezgahları atölyesi ve
model üretim atölyeleri mevcuttur.
Bu fabrika buhar kazanları ekonomizerleri için pik döküm boruları, filit-
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reler, helezonlar, ısıtıcılar, 350-1000
mm. çaplarda yassı ve oval vanalar,
duble ventiller ve orta ve büyük
boydaki bir çok makine parçasının
döküm ve imalat makine fabrikasıdır. 1998-2002 arasında 125 civarında işçi istihdam edilmiş ve 750 ton/
yıl üretim yapılmış, 2002 yılı itibarı
ile 3,343 milyar TL ciro elde edilmiş,
aynı yıl itibarı ile toplam maliyet
3,731 milyar TL olmuştur.
Dikkat edilecek olursa, 4 adet TÜRKŞEKER Makine Fabrikası yerleşim yeri
olarak o bölgedeki şeker fabrikalarına rahat hizmet verebilecek bir
coğrafi noktaya konumlandırılmaya
çalışılmıştır. Fabrikalar arası malzeme hareketleri ve taşıma maliyetlerinin optimizasyonu için ve henüz
“modern lojistik” teorilerinin uygulanmadığı yıllarda bu problemin bu
teoriye göre de optimal bir şekilde
çözümlendiğini görmekteyiz.
Erzincan Makine Fabrikası'nda da
yine pik döküm ve çelik döküm atölyeleri, demir dışı metaller döküm
atölyeleri, çelik konstrüksiyon ve
takım tezgahları atölyeleri mevcuttur. Bu fabrika NW 300 mm çapa kadar TSE 450, DIN 3216 ve DIN 3300
normlarına uygun her türlü oval,
yassı ve kelebek ventillerin imalatı
ile her türlü rulman ve kaymalı yatak
gövdesi imalatı, refrijerant ve karıştırıcı imalatı, dekantör ve atık su çöktürme havuzları, santrifüj tulumbalar, otoprodüktör termik santrallerin
yakma tesisleri için kömür kırıcıları
ve kömür, elekleri orta büyüklükte
muhtelif çelik konstrüksiyon ve talaşlı imalatlar alanında uzmanlaşmıştır. Erzincan Makine Fabrikası
çeşitli aşamalar geçirdikten sonra
bugün itibarı ile 11.500 m² kapalı olmak üzere 35.000 m² alan üzerinde
faaliyetini sürdürmektedir.

EMF’de 1998-2002 arasında ortalama 130 civarında işçi istihdam edilmiş, ortalama 125 ton/yıl civarında
imalat, 1530 civarında ürün üzerinde çalışılmış ve 2002 yılı itibarı
ile 3,763 milyar TL’lik ciro yaratılmış
ve toplam üretim maliyeti ise 5.694
milyar TL olmuştur.
Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de çelik konstrüksiyon imalatı bugün daha
da büyük bir öneme sahiptir. Kobe
depreminden sonra Japonların Kobe
kentinin girişine “Bu kentte kum, çimento, kireç, inşaat demiri, tuğla,
cam vs. gibi malzemeler inşaat değil,
mezar malzemesidir.” yazarak kentte
okul, hastane, kamu yapıları, fabrikalar başta olmak üzere her alanda çelik konstrüksiyon yapılar kurdukları
bilinmektedir. Bu özel imalat bilgisi
ülkemizde şeker makine fabrikaları
ve daha sonra da KARDEMİR’de gelişim göstermiştir.
Ülkemizin en önemli deprem kuşaklarından birisi olan Erzincan ilinde
Erzincan Makine Fabrikaları'nın bu
birikim ve bu kapasitesinden önemli bir düzeyde yararlanılamamıştır.
Betonarme ve çelik konstrüksiyon
inşaat maliyetleri birbirine çok yakın
olmasına rağmen deprem riski olan
kentlerimizde bugün de yapsatçı
inşaatçılığın ve müteahhitliğin çelik
konstrüksiyon alanındaki bilgi ve
deneyim birikimi yetersizliği başta
olmak üzere, sektör alışkanlıklarının
sürmesi gibi sebeplerle çelik konstrüksiyon yapılaşmaya gidilemediği
görülmektedir.
Aynı şeyler bir başka Makine Fabrikamızın bulunduğu Afyon ili içinde söylenebilir. Afyon Makine Fabrikası'nda
da çelik konstrüksiyon atölyesi ve
talaşlı imalat atölyeleri mevcuttur.

Bu fabrikanın uzmanlık alanı bant
konveyör rulo veya makaraları, sabit veya seyyar pancar boşaltma ve
yükleme makineleri ve pancar tarımı için bazı ziraat alet ve makinaları
muhtelif depo ve tanklar, su soğutma kuleleri ve parçaları gibi şeker
sanayinde kullanılan küçük ve orta
boyutta makine ve tesislerdir. Ayrıca
orta büyüklükte her türlü kaynaklı
imalat ve tezgah işleri yapılmaktadır.
Bu fabrika 1977 yılında iki holden
oluşacak şekilde yapılmış, 8600 m²
kapalı olmak üzere 194 316 m² alan
üzerine kurulmuştur. Bu fabrikalarda
1998-2002 yılları arasında ortalama
100 işçi istihdam edilmiş, ortalama
1000 ton civarında imalat yapılmış,
2002 yılı itibarı ile yıllık ciro 4,307
milyar TL ve toplam üretim maliyeti
de 5,911 milyar TL olmuştur.
EMAF, Ankara Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası'na gelince, bu fabrika 99.800 m² kapalı olmak üzere
547.000 m² alana sahiptir. Büyüklük
olarak makine imalat sanayinde
Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük
kapasiteli makine fabrikasıdır. Şeker
fabrikalarında kullanılanlar başta olmak üzere her türlü elektrik ve elektronik teçhizatın bakımı, onarımı, kalibrasyonu, test edilmesi ve bir kısım
teçhizatın projelendirilerek yeniden
üretimi yapılmaktadır. Fabrika binası
elektrik ve elektronik ekipmanların
bakım, tamir, onarım, test ve üretimi
düşünülerek siparişe göre üretim
yapan fabrika ve idare binaları kurumun mühendislerince projelendirilerek inşa edilmiş özgün bir yapıdır
ve belki de kamuda böyle bir amaç
için inşa edilmiş tek örnektir. Fabrika
yerleşimi ve çatı dizaynı güneş alan
saatlerde iç mekanların en iyi şekilde
aydınlanmasını sağlayacak şekilde
düşünülmüştür. Tesisde; şeker fabri-
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kaları laboratuvar ölçü ve test aygıtları üretimi, her türlü elektrik panoları bakımı ve üretimi,her türlü elektrik
motoru bakımı ve onarımı, bilgisayar
destekli fabrika otomasyon işleri,
montaj ve devreye alma çalışmaları,
elektronik ve elektromekanik kantar
üretimi, pancar kıyım makinası üretimi yapılmaktadır.

ton/yıl civarında üretim yapılmış ve
2002 yılı değerleri ile 15,125 milyar
TL’lik ciro yapılmış ve toplam üretim
maliyeti ise 18,661 milyar TL civarında gerçekleşmiştir.
Özetle ifade edildiğinde, TÜRKŞEKER
Makine Fabrikaları'nın 5 makina fabrikası ve 1 elektromekanik aygıtlar
fabrikasıyla aşağıda ana başlıkları
verilen işleri yapmakta ve yapma yeteneğine de halen sahip bulunmaktadır.

EMAF tüm bu üretimler için planlama, projelendirme, keşif, maliyet çıkarma ve satış sonrası hizmetlerini
de yerine getirmektedir. Kampanya
döneminde de kampanya dışı bakım onarım döneminde de tüm
fabrikalara en hızlı şekilde hizmet
verecek bir kurumsal yapıda organize edilmiştir. İleri teknolojiler kullanarak üretim yapmakta ve ileri teknoloji kullanan işletmelere hizmet
pazarlamaktadır. Bu nedenle, şeker
fabrikaları dışında TÜRKŞEKER’in
makine fabrikalarına, çimento fabrikalarına, kağıt fabrikalarına, demir-çelik fabrikalarına, bazı tekstil
fabrikalarına, DSİ, ASKİ, İSKİ, AfşinElbistan TS, Kemerköy TS, Yeniköy
TS, Yatağan TS, gübre fabrikalarına
ve nihayet savunma sanayine çeşitli
dallarda hizmet vermektedir.

İlki 85 yıl önce kurulan bu büyük
eserler ülkemiz için dün olduğu gibi
bugün de çok ama çok önemli ve
ihmal edilmemesi gereken sanayi
uygulama okullarıdır.
Bu fabrikaların üretim yetenekleri
içinde şunlar bulunur:

15- Elevatörler, helezonlar, bantlar
gibi her çeşit taşıma elemanları
16- Statik konvertörler
17- Statik envertörler
18- Her çeşit güç elektroniği uygulamaları
19- Orta ve alçak gerilim elektrik şalt
sistemleri
20- Her çeşit elektrik motorları onarımı
21- Basınç, sıcaklık, pH, iletkenlik,
hız, seviye, debi gibi prosesde
kullanılan fiziksel büyüklüklerin
ölçümü ve denetimi için aygıtlar
22- Elektronik ve elektromekanik
kantarlar
23- Ambalaj makinaları
24- Bilgisayar destekli otomasyon
sistemleri
25- Savunma sanayi teçhizatı

1- Komple şeker fabrikası
2- Komple çimento fabrikası
3- Kağıt fabrikası
4- Demir çelik fabrikası

26- Her türlü döküm işleri
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Green Bottles1
Natasha Odendaal2
AECI, biyo temelli plastik
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zmanlık alanı kimyasallar
olan AECI Grubu'nun ABD
merkezli yeni, küçük bir şirket olan Origin Materials'a 65 milyon Güney Afrika Randı ile yaptığı
yatırımın, JSE listesinde yer alan bu
grubu, yenilenebilir kimyasallar alanında, Afrika'ya erişimi olan, tercih
edilen endüstrileşme ve uygulama
geliştirme partneri konumuna getirmesi beklenmektedir.

1

2

Söz konusu yatırım, 2016 yılı içerisinde şirketin büyümesinin hızlanmasına katkıda bulunabilecek
potansiyel yeni ürünler ve pazarları tespit etmek üzere başlatılan bir
dizi projenin sonucunda yapıldı.
AECI'nin en üst düzey yöneticisi
(CEO) Mark Dytor, temmuz ayında
yapılan finans teminini takiben, netice olarak yüzde 100 biyo temelli
polietilen tereftalat (PET) malzemesinden imal edilen plastik şişe
üretmek için bir üretim tesisinin öncülük yapması ile birlikte, Origin'in
tescilli teknolojisini ticarileştirme
aşamasına girdiğini söyledi. Şu an

için, üretim tesisinin 2018 yılının
sonuna kadar tamamlanması umut
edilmektedir.
Üretim tesisindeki yapım çalışmaları, yatırım yapılan küresel partnerler
olan Nestlé ve Danone ile bağlantı
halinde Sacramento, California'da
başlatılmış bulunmaktadır.
Mart ayı içerisinde, Danone ve
Nestlé, yüzde 100 sürdürülebilir ve
yenilenebilir olan kaynakları kullanarak, bio temelli malzemelerden
imal edilen, teklif edilmiş olan plastik PET şişeyi ticari ölçekte geliştirmek ve piyasaya sürmek amacı ile

Engineering News dergisinin (cilt 37, no 30, s. 3, www.engineeringnews.co.za) Ağustos 2017 tarihli sayısında yayımlanan bu yazı, Dr. Ümit Keskin tarafından
dilimize çevirilmiştir.
Çevirimiçi Yardımcı Editör, Creamer Media; Engineering News, Mining Weekly. newsdesk@engineeringnews.co.za, +2711 622 33 44
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Origin ile birlikte çalışmaya başladı.

nelik küresel ölçekte gerçekleşen
değişimden avantaj elde etmesi
için ve yenilenebilir ve biyo temelli kimyasal endüstrisi içerisinde yer
alan fırsatlardan yararlanması için
AECI'yi belirli bir konuma yerleştirdi," diye sözlerine ekledi.

Taraflar, başlangıçta yüzde 65 biyo
temelli malzeme esaslı olan plastik
PET şişelerden 2020 yılına kadar
kademeli bir şekilde yüzde 75 biyo
temelli malzeme esaslı olan plastik
PET şişeler imal edecek şekilde ölçekli bir büyüme gerçekleştirmeyi,
2020 yılında bu oranı yüzde 95'e
eriştirmeyi ve ticari ölçekte yüzde
100 yenilenebilir ve geri dönüşümlü bir PET şişe imal edene kadar ise,
diğer malzemelerin yanı sıra, kullanılmış mukavva kartonu, testere
talaşı ve odun yongası vb. endüstriyel biyokütle hammaddelerini
kullanılmak vasıtası ile, iyileştirme
yapmaya devam etmeyi hedeflemektedirler.

JSE tarafından listelenen AECI, bu
zaman zarfında, zorlu piyasa koşullarına rağmen, yılın birinci yarısında kazancında çift haneli bir artış
olduğunu rapor etti. 30 Haziran
tarihine kadar olan altı ay boyunca,
patlayıcılar ve özel kimyasallar üzerine uzmanlaşmış grup, hisse başına temel kazancının yüzde 32'lik bir
artışla 386 sent'e yükseldiğini ve bu
kârın operasyonlardan elde edilen
kısmının yüzde 19'luk bir artış ile
677 milyon Güney Afrika Randı'na
çıktığını duyurdu.

Origin
Materials
şirketi
Sacramento'da yer alan pilot fabrikasında zaten yüzde 80 biyo temelli kendi PET numunelerini üretmiş
bulunmaktadır.

Bu, mevcut döneme karşılık gelen
önceki dönem içerisinde AECI'nın
emeklilik sonrası tıbbi yardım yükümlülüğü ile ilgili hesap kesim maliyetinin ağır basmasını izledi. Yeniden değerlendirmeye alınan altı ay
boyunca, hisse başına 138 sentlik
geçici nakit kâr payı beyan edildi.

Danone ve Nestlé tarafından resmen bildirilen önceki beyanlara
göre, hedeflenen başlangıç hacmi
yaklaşık olarak 5.000 metrik ton biyo
temelli PET olarak belirlenmiştir.

"AECI, özellikle Güney Afrika bölgesinde, son derece zor olan bir
ortam içerisinde kendini çabuk toparlayabilen genel bir performans
ortaya koydu. Yerel imalat sektörü
içerisindeki faaliyet daha da yavaşladı ve Güney Afrika Randı'nın belli
başlı para birimlerine karşı döviz
değişim oranının gücünün ticari
olarak kullanılan kimyasal fiyatlarındaki ılımlı artışları dengeledi,"
diye belirterek şirket, hissedarlarına
yönelik güncel bilgiler verdi.

Dytor, geçen ayın sonlarında şirketin yarıyıl finansal çıktılarını sunduğu bir sunumunda, AECI'nin
Origin'e ve onunla ittifak halindeki
partnerlerine biyo temelli plastik
PET şişe üretme prosesini geliştirme ve endüstrileştirme konusunda
destek olacağını dile getirdi ve ilk
şişe üretimini 2020 yılı gibi erken
bir tarihte piyasa ile buluşturmaları
gerektiğini söyledi.
"Yatırım, yenilenebilir ürünlere yö-
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Bunun grubun toplam geliri üzerinde olumsuz etkisi oldu ve grubun
toplam geliri yüzde 7 azalarak 8,47
milyar Güney Afrika Randı'na düştü.
"AEL Madencilik Hizmetleri, operasyonlardan elde edilen kârda yüzde
19'luk mükemmel bir iyileşme sağladı, bu da kârın 262 milyon Güney
Afrika Randı'na yükseldiği anlamına geldi," diyerek AECI dikkatleri
çekti, gelir ve satış fiyatına yapılan
zamları etkileyen düşük amonyak
fiyatlarına ve yıllar boyunca daha
güçlü hale gelen bir rand:dolar değişim oranına rağmen bu gelişmenin kaydedildiğini de ekledi AECI.
Söz konusu bölümün geliri yüzde
11,6 daha düşük olan 3,67 milyar
Güney Afrika Randı'na geriledi.
AECI'nin uzmanlaşmış olduğu kimyasallar birimi, operasyonlardan
elde edilen kârın 2016 yılının birinci
yarısındaki 573 milyon olan Güney
Afrika Randı'ndan yeniden değerlendirmeye alınan yılın birinci yarısında 518 milyon olan Güney Afrika Randı'na düştüğünü bildirirken,
gelirin yüzde 1,5 oranında düşerek
4,9 milyar Güney Afrika Randı'na
azaldığını rapor etti. 30 Haziran
tarihine kadar olan altı ay boyunca, mülkiyet bölümünün geliri bir
miktar azaldı ve 188 milyon Güney
Afrika Randı seviyesinde sabitlendi
ve operasyonlardan elde edilen kâr
bu döneme karşılık gelen önceki
dönemin 44 milyon olan Güney Afrika Randı'ndan biraz daha azalarak
43 milyon Güney Afrika Randı'nda
kaldı.

HAVACILIK

41

.DUD\ROODUÜ'HQHWLPLñÁLQ
.XOODQÜODELOHFHN%DíODQJÜÁ6HYL\HVLQGH
ñQVDQVÜ]+DYD$UDFÜ ñ+$ 7DVDUÜPYH
ñPDODWÜ1
Murat Onay 20X]DIIHU°]NRFD3
İnsansız Hava Araçları (İHA) insan kaybı riski olmadan askeri, spor,
doğal afet, nükleer, tarım, sınır devriye görevleri gibi tehlikeli
misyonlar için sıkça kullanılan araçlardır. Bu yazıda, Karayolları
Genel Müdürlüğü'nün (KGM) çalışmalarında ihtiyaçlarını karşılayan bir İHA üzerinde durulmaktadır.
İHA'lar karayolları trafik yoğunluğu, trafik kazası bilgileri, yol
kusurları, heyelan, çığ vb. engelleyici sorunların tespiti, kamulaştırma sınırı içerisindeki yol ağına yapılan izinsiz yapıların tespiti,
kapanan yolların tespiti, mahsur kalan araç tespiti, yol yapılması
düşünülen iki nokta arasında en uygun yol güzergâhı belirlemesi,
karayollarında yapılan yol bakım ve onarım çalışmalarının takibi,
trafik işaret levhalarının durumu ve yeni trafik levhası olması
gereken yerlerin tespiti, yol boyu ağaçlandırma çalışmalarının
yapılması gereken yerlerin tespiti ve belediyelerin ihtiyacı olan
yol bilgilerinin toplanması için kullanılacaktır.
İHA'ların kullanımı KGM'nin hızını ve etkinliğini artıracak ve
yukarıda bahsedilen görevler için harcayacağı zamını ve maliyeti
önemli ölçüde düşürecektir.
1

2
3

1. GİRİŞ
Günümüzde İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojileri her
geçen gün hızla gelişmektedir. İlgi odağı haline gelen İHA sistemleri akademik ve mühendislik alanında
çokça araştırma yapılan bir alan haline gelmiştir. İHA
alanında yapılan araştırmalarda dikey iniş kalkış yeteneğine sahip VTOL (Vertical Take-Off and Landing) İHA
araştırmaları da artmaktadır. VTOL yapısı pist gereksinimi olmadığı için her türlü arazide rahatlıkla iniş kalkış
yapabilmektedir [1]. Bu özeliği VTOL’un tercih sebebi
olmasını sağlamaktadır. VTOL yapıları trafik denetimi,
reklam çalışmaları, doğal afetlerin denetimi, film çekimleri gibi birçok sivil alanda kullanılmaktadır [2].
Günümüzde elektronik ve haberleşme alanlarında
sağlanan gelişmelerden en fazla yararlanan alanların
başında havacılık alanı gelmektedir. Yaşanan bu gelişmeler ışığında İHA'ların fonksiyonları, kullanım alanları
artmakta ve bu sayede insan hayatını kolaylaştıracak,

5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası tarafından Ankara'da düzenlenen "IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultay"nda bildiri olarak sunulan bu metin,
yazarlarınca dergimiz için yeniden düzenlenmiştir.
Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Kayseri - muratonay@erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi, Kayseri - muzaffer38@gmail.com
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yapılacak işlerin güvenli ve hızlı yapılmasını sağlayacaktır. İHA, istenirse uzaktan bir pilot tarafından kontrol
edilmekte ya da önceden belirlenmiş güzergah üzerinde
otonom olarak iniş-kalkış ve seyrüsefer yapabilmektedir.
İHA'nın güdümlü füze sistemlerinden ayıran en önemli özelliği tekrar tekrar kullanılabilmeleridir [3]. Kullanım
amaçlarına göre elektrikli ve fosil yakıtlı olabilmektedir.
Bu araçların boyları bir böcek kadar küçük veya binlerce
kilograma çıkabilecek kadar büyük olabilmektedir. İHA'lar
için en önemli unsurların başında hafif rüzgarı iyi kullanan bir aerodinamik yapı gerektirmesidir [4].
İHA sistemlerinin sınıflandırılmasında farklı kriterler kullanılmaktadır. İHA'lar uçuş menzil ve irtifalarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler:
t )"-& )ƌHI"MUƌUVEF-POH&OEVSBODF :àLTFLƞSUƌGB
6[VO6ÎVǵ4àSFTƌ 15000 m irtifaya ve 24+ saat seyir
süresine sahiptirler. Son derece uzun menzillerde keşif ve gözetleme yaparlar. Genellikle hava kuvvetleri
tarafından sabit üslerden kontrol edilmektedirler.
t ."-& .ƌEEMF"MUƌUVEF-POH&OEVSBODF 0SUBƞSUƌGB
6[VO6ÎVǵ4àSFTƌ  5000 m–15.000 m irtifa ve 24 saat
seyir süresine sahiptirler. Görevleri HALE sistemininki
gibidir; ama ona nazaran daha kısa menzillerde çalışırlar. Sabit üslerden kontrol edilirler.
t 56"7 5BDUƌDBMPS .FEƌVN 3BOHF 6"7  5BLUƌLTFM
WFZB0SUB.FO[ƌMƞ)"  2400 m-3000 m irtifaya ve 12
saat seyir süresine sahiptirler. Bu hava araçları daha
küçüktür ve HALE veya MALE tipi insansız hava araçlarından daha basit sistemler içinde çalışırlar. Kara ve
deniz kuvvetleri tarafından işletilmektedirler.

t ."7 .ƌLSPƞ)" 10 km'ye kadar menzile ve yaklaşık 1 saatlik uçuş süresine sahiptirler. Mikro İHA kanat
açıklığı 150 mm’den fazla olmayan İHA olarak tanımlanmıştır. MAV'lar kentsel ortamlarda, özellikle binaların arasında kullanıldığı için yavaş uçma, süzülme,
duvar veya direğe konma gibi özelliklere gereksinim
duyar. Bu gereksinimi karşılamak için geleneksel olmayan hareketli kanatlar üzerinde araştırmalar yapılmaktadır.
t /"7 /BOP"ƌS7FIƌDMF /BOP)BWB"SBD Uzunluğu 5 cm'den küçük olan bu araçların ultra-kısa menzillerde gözetimde kullanılması düşünülmektedir [4].
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Avrupa bölgesine
giren 52 ülkede meydana gelen trafik kazaları önemli
bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Her yıl tahminen
127 bin kişi bu kazalar sonucunda ölmekte (tüm dünyadaki trafik kazası ölümlerinin yüzde 10'u) ve 2.4 milyon
kişi de yaralanmaktadır [5]. Ülkemizde yol kusurlarından
dolayı 2013 yılı içerisinde oluşan ölümlü ve yaralanmalı
kaza sayısı 1432'dır [6]. Sunulan İHA'nın gerçekleştirilmesi ile yol kusurlarından dolayı olaşan kazaların azaltılacağı öngörülmektedir.

2. QUADROTOR MATEMATİKSEL MODELEMESİ
Quadrotor yapısı itibarıyla 4 adet rotorun karşılıklı olarak
birbirine (+) veya (x) şeklinde bağlanması ile oluşan motorların tahrik edilmesiyle havalanan bir İHA sistemidir.
Quadrotor yapısı itibarıyla pervanelerin dönüş yönleri
1-3 ve 2-4 aynı yönde dönmektedir. Devir sayıları aynı
olduğunda dikey hareket yapmakta, yani Z ekseninde

t $-56"7 $MPTF 3BOHF5BDUƌDBM 6"7  ,TB
.FO[ƌM 5BLUƌLTFM ƞ)"  Kısa Menzil İHA'lar
çevik ordu savaş gruplarında, askeri deniz
operasyonlarında ve çeşitli sivil amaçlar için
kullanılmaktadırlar. Genellikle 100 km’ye kadar menzillerde keşif, hedef belirleme, gözetleme gibi görevler için kullanılırlar.
t .6"7 .ƌOƌƞ)" 30 km'ye kadar menzile,
elle fırlatılabilme kabiliyetine ve birkaç saatlik seyir süresine sahiptirler. Mini İHA’lar çevik savaş grupları ve çeşitli sivil amaçlar için
Şekil 1. Quadrotorun Dönüş Açıları ve Torkları
kullanılmaktadırlar.
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hareket etmektedir. Motorların devir sayılarının değiştirilmesi ile quadrotorun yön değiştirmesi sağlanmaktadır
[7, 8]. Quadrotorlar genel olarak temel birimleri fırçasız
doğru akım motoru, elektronik hız kontrol kartı, mikro
denetleyici, haberleşme birimi ve enerji birimi olmak
üzere 5 kısımdan oluşur. Quadrotorun pervanelerinin
konumu Şekil 1’de görülmektedir.
Pervane dönülerini değiştirerek sistemde torklar ve momentler oluşturulur. Vi, i’nci pervanenin dönüş hızı ve τi ise
itkisi olsun. Böylece sisteme etki eden toplam itki ifadesi:
U1=τ1+τ2+τ3+τ4

(1)

t ,àUMFNFSLF[ƌƌMFHÚWEFNFSLF[ƌBZOFLTFOEFEƌS
t 1FSWBOFMFSLBUES SƌHƌE 
t ƞULƌWFTàSàLMFNFEÚOàOàOLBSFTƌZMFEPǘSVPSBOUMES
Lagrangian‘ın türevlenmiş hareket denklemini yazarsak:

L=T-V.Γ i =

d ⎛ ∂L ⎞ ∂L
−
dt ⎝⎜ ∂qi ⎠⎟ ∂qi

(11)

i , genelleştirilmiş koordinatlar ve Γi ise genelBurada q
leştirilmiş kuvvetlerdir. Buradan hareket denklemi şu hali
alır:

2 ve 4 numaralı pervanelerin dönüsü değiştirilerek sistemde yalpa momenti oluşturulur.

 (I − I ) + J θΩ + U
I xxφ = θ Ψ
yy
zz
R
r
1

(12)

U2 = l(τ4 – τ2) τ4

 (I − I ) + J φ Ω + U
I yyθ = φ Ψ
zz
xx
R
r
2

(13)

1 ve 3 numaralı pervanelerin dönüsü değiştirilerek de yunuslama momenti elde edilir.

 = φθ
  (I − I ) + U
I zz Ψ
xx
yy
3

(14)

U3 = l(τ3 – τ1) τ4

Bu denklemdeki sembollerin tanımları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

(2)

(3)

Tek ya da çift numaralı pervanelerin dönü değişimiyle de
sapma momenti elde edilir.
U4 = (τ1 – τ2 + τ3 – τ4)

(4)

İtki, dönünün karesi ile doğru orantılı olduğundan itki bağıntısı şu şekilde yazılabilir [5]:
Ti=bΩ2 (b sabit)

(5)

Di=dΩ2 (d sabit)

(6)

Böylece sisteme etki eden momentler;

ܷଵ ൌ ݈ሺπଶସ െ πଶଶ ሻ

(7)

ܷଶ ൌ ݈ሺπଶଷ െ πଵଶ ሻ

(8)

ܷଷ ൌ πଵଶ െ πଶଶ  πଶଷ െ πଶସ

(9)

π࢘ ൌ π െ π  π െ π

(10)

olarak yazılır. U1,2,3 kontrol işaretleridir.
Dinamik model Euler-Lagrange yaklaşımı ile aşağıdaki
varsayımlar doğrultusunda oluşturulmuştur:
t :BQLBUES SƌHƌE 
t :BQTƌNFUSƌLUƌS

Tablo 1. Denklem Sembolleri
Sembol

Tanım

)

Yalpa açısı

T

Yunuslama açısı

\

Sapma açısı

W

İtki

:

Pervane dönüsü

:r

Dönüsel dengesizlik

m

Kütle

L

Kol uzunluğu

b, d

İtki, sürükleme sabiti

3. İMGE İŞLEME
İmge işleme imgelerin renk özelliklerinin gruplandırılması ile anlamlı ifadeler çıkarma işlemine denir [9]. İHA
elde ettiği görüntüleri bilgisayar yazılımları ile imge işlemesi gerçekleştirilecektir. İHA sisteminde kullanılması
gereken en uygun imge işleme tekniği, eş zamanlı imge
işleme tekniğidir. Gelişen bilgisayar ve elektronik teknolojisi ile taşınabilir eş zamanlı görüntü işleme yeteneğine sahip cihazlar üretilmektedir. Özellikle veri alış-verişi
esnasında kaynaklanan sorunlardan dolayı kayıpları
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önlemek ve görev hassasiyetini arttırmak için İHA kontrolünde imge işleme sistemleri kullanılmalıdır. Bu amaçla, İHA üzerinde bulunan ya da bu doğrultuda yerleştirilecek bir mikrobilgisayar, İHA'nın aldığı görüntüleri
işlemek için kullanmalıdır. İHA aldığı görüntüleri imge
işleme yazılımları ile değerlendirdikten sonra gerekli karar almaları otonom olarak gerçekleştirmelidir [10]. Bu
sayede iniş-kalkış seyrüsefer ve imge işleme işlemlerini
otonom olarak yapabilecektir. İHA sisteminde alınan görüntüler imge işleme işleminden geçtikten sonra elde
edilen bilgi bir rapor halinde sunulacaktır. Böylece, yol
kusuru olan yerlerin tespiti sağlanacak ve KGM'nin ilgili
birimi yol kusuru olan yere sevk edilecektir.

Şekil 2. Karbon Çubuklarla Yapılan Quadrotor

4. QUADROTOR TASARIM ADIMLARI VE TEST EDİNİMLERİ
Öncelikle, quadrotor yapısının karbon çubuklar üzerinde
montajı yapılmıştır (Şekil 2). Karbon çubukların seçilmesinde en önemli neden, hafif ve sağlam olmasıdır. Karbon çubuklar fırçasız dc motorlar için açılan deliklerden
vidalar yardımı ile tutturulmuştur. X şeklinde oluşturulan
yapıya ESC, LiPo pil, alıcı ve kontrol kartının eklenmesi ile
şekilde görülen yapı elde edilmiştir.

Şekil 3. Laboratuvarda Quadrotor Uçurulması

Elde edilen bu quadrotor sayesinde quadrotorun kontrol,
eğilim ve yönelim hareketleri, haberleşme, testler için veri
edinimi sağlamıştır. Şekil 3'te, quadrotor, laboratuvar ortamında karbon çubukların içerisinden ip geçilerek uçurulması gösterilmiştir. İHA tasarım adımlarından birinci
olan X tipi quadrotor yapısı ile pervane seçimi, lipo pil
seçimi, kontrol kartında her bir parametrenin denenmesi
ve yapılan testlerde dayanım, kontrol, havada kalma süresi yapılan değişikler sonucunda raporlanarak en iyi kontrol parametreleri ve en iyi tasarım elde edilmiştir. Burada
elde edilen kazanımlar ile ikinci adımımız olan sert plastik
aksam üzerine dikdörtgen formda bir quadrotor tasarlanmıştır (Şekil 4).

Şekil 4. Sert Plastik ile Yapılan VTOL

ve rüzgâr değişmez iken dikdörtgen yapıda açık havada yapılan çalışmalarda sayılan parametrelerde değişikler gözlemlenmiştir. Burada özellikle rüzgâr unsurunun
enerji tüketimi ve kontrol edilebilirliği olumsuz etkilediği
tespit edilmiştir.

Şekil 4'te görülen quadrotor tasarımında, X yapıda elde
edilen bilgiler değerlendirilerek tasarım parametreleri
incelenmiştir. Dikdörtgen formda yapıya pervane araları
açıldığı için quadrotoru kaldırmak için gerekli enerji artmakta, bundan dolayı dikdörtgen yapı ile havada kalma
süresi X yapıya göre azalmaktadır. Ayrıca, dikdörtgen yapıda sert plastik aksam X yapıda bulunan karbon fiber aksama oranla daha ağır olduğu için havada kalma süresini
etkileyen diğer bir unsurdur. Laboratuvar ortamında X
yapı üzerine yaptığımız çalışmalarda sıcaklık, nem, basınç

Bu iki tasarımda da VTOL yapısı üzerinde çalışılmıştır. İki
tasarım ile yapılan testler sonucunda daha kararlı uçabilen en son tasarıma karar verilmiştir. Üçüncü tasarımda
pervaneler X yapıda olduğu gibi birbirine yaklaştırılmıştır.
Uçak kanatları yapısı itibarıyla altına aldığı hava ile kalkış
yapabilmekte ve havada böylece seyrüsefer yapmaktadır.
Üçüncü tasarımda VTOL yapısı olan dikey iniş kalkış yapabilme özelliği, uçakların havada süzülmesini sağlayan
kanat yapısıyla birleştiren bir form elde edilmiştir. Üçüncü
tasarımda kanat yapısının hafif olması için strafor kullanıl-
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Şekil 5. Son VTOL Yapısı

Şekil 6. VTOL Üstten Görünüm

mıştır, böylece enerji tüketimi azaltılmıştır. Yapılan literatür taramasında, Şekil 5'te görülen son tasarımın kullanılmasının yaygın olmadığı görülmüştür. Bu yapıdan önceki
ilk iki tasarımda havada kalmayı sağlayan temel etken
pervanelerin gücü olmuştur. Üçüncü yapı olan son tasarında ise İHA, Şekil 8'de olduğu gibi dikey kalkış yaptıktan
sonra Şekil 9'da olduğu gibi yatay yanı uçak gibi seyrüsefer yapmaktadır. Böylece rüzgârı altına alarak çok büyük
bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. İlk iki tasarımda faydalı
yük olan kamera olmadan testler yapılmıştır. Üçüncü ve
son tasarımda kamera yapısı da donanıma eklenmiştir.

5. İHA İLE YOL KUSUR TESPİTİ
İHA tasarımında öncelikle, hem iniş-kalkış esnasında hem
de seyrüseferini yaparken görüntü kalitesinden ödün vermeden en az enerji harcayarak havada uzun süre kalması
hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, İHA tasarım parametreleri

test sürecinde değiştirilerek optimum tasarımlara (Şekil 6
ve Şekil 7) karar verilmiştir [11].
İHA kanat yapısı ve aerodinamiği ile alışılmış quadrotor
yapısından daha farklı bir yapı denenmiştir. Bu aerodinamik yapı ile kanatları çeviren bir mekanik yapıya ihtiyaç
duyulmadan RC kumanda ile İHA'nın kanatlarının Şekil
8’deki gibi yere dik olan duruşu, Şekil 9’da olduğu gibi
yere paralel hale gelmiştir.
Bu sayede İHA yerden helikopter gibi kalkmış ve havada
uçak gibi seyrüsefer yapmıştır. İHA üzerinde faydalı yük
olan yüksek çözünürlülüğe sahip HD kalitede görüntü
alan GoPro Hero 3 kamera vasıtası ile havadan görüntü
alımı (Şekil 10) sağlanmış olmaktadır.
Önceden bilgisayar yazılımına öğretilen yol kusuru görüntüleriyle, havadan alınan görüntüler MATLAB yazılım
ile filtre edilerek yol kusurlarının tespiti sağlanmaktadır.
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Şekil 7. VTOL Yandan Görünüm

:FSF%ƌL0MBO6ÎVǵ

:FSF%ƌL0MBO6ÎVǵ

Şekil 8. Yere Dik Olan Uçuşlar

:FSF1BSBMFM0MBO6ÎVǵ

:FSF1BSBMFM0MBO6ÎVǵ

Şekil 9. Yere Paralel Uçuşlar

Şekil 10. Yere Paralel Uçuşlar
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Belirlenen yol kusuru görüntüleri ve mevkileri ile beraber
rapor halinde ilgili birime aktarılacaktır. Gönderilen rapor
doğrultusunda ilgili birimler ivedi bir şekilde yol kusuruna müdahale ederek can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır. Ayrıca, gerçekleştirilen İHA ile karayollarında seyir durumu, yol kusurları, trafik kaza bilgisi, trafik
yoğunluğu, karayolu üzerinde bulunan trafik akışını engelleyici cisim tespiti (heyelan, çığ vb.), trafik kazası olan
yere ne tür yardım sevk edilmesi gerektiği, kamulaştırma
sınırı içerisindeki yol ağına yapılan izinsiz yapıların tespiti,
kapanan yolların tespiti, varsa mahsur kalan araçların tespiti, yol yapılması düşünülen iki nokta arasında en uygun
yol güzergahının belirlenmesi, karayollarında yapılan yol
bakım ve onarım çalışmalarının takibinde, teröristler tarafından yollara döşenen patlayıcıların yollarda oluşturduğu farklılıklar imge işleme ile ayıklanarak patlayıcının
etkisiz hale getirilmesinde kullanılabilecektir.
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Gerçekleştirilen İHA ile KGM ihtiyaçlarını karşılayacak,
hızını artıracak ve maliyetlerini azaltacak bir sistem elde
edilmiştir. Yapılan İHA başlangıç seviyesinde bir İHA olduğu için geliştirmeye açıktır. Eklenecek donanım ve yazılımlarla KGM'nin ve KGM ile çalışan kurum ve kuruluşlar
üstlendikleri vazifeleri daha etkin ve nitelikli olarak yerine
getirebileceklerdir.
Ülkemizdeki yol ağına yapılan her türlü ihlalin önüne geçilebilecektir. Günümüzde kullanımı her geçen gün artan
görüntü ve haberleşme teknolojilerinin bir araya getirilmesi ile yapılabilecek birçok uygulama vardır. Bundan
dolayı İHA sistemleri üzerinde çalışma alanları genişletilmeli ve bu sistemler yeni projelerde daha etkin bir şekilde
kullanılmalıdır. Böylece, gelecekte sayıları günümüzden
çok daha fazla olacak olan İHA sistemlerinde ülkemizin
önemli bir yer edinmesi sağlanacaktır. Son yıllarda ülkemizde yapılan İHA'lar ile dünyada önemli bir noktaya
gelmiştir. İleride yapılacak olan askeri ve sivil çalışmalarla
ülkemiz mevcut konumundan daha iyi bir noktaya gelerek İHA üretimi ve geliştirilmesinde önemli bir merkez
olacaktır.
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7ÖUNL\HnQLQ<RVXQGDQ(QHUML¶UHWHQ
ñON.RQXW7DVDUÜPÜYH8\JXODPDVÜ
$OJDHWHFW(YL1
Sürdürülebilir enerji kavramının bina ölçeğinde uygulanmasını
amaçlayan ve ilk kez 2002 yılında ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından başlatılan öğrenci proje yarışması Solar Decathlon’un
2018 yılında Çin’in Dezhou kentinde yapılacak olan ayağında
(SDChina’18) Türkiye’yi İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi konsorsiyumundan oluşan Teamİstanbul takımı temsil edecek.
2018’de gerçekleşecek olan SDChina’18’e 9 farklı ülkeden 22
takım katılmakta. ABD Enerji Bakanlığı’nın koyduğu kurallara
göre, yarışmada takımlar 10 farklı kategoride (mimari, pazar
potansiyeli, mühendislik, bilim-toplum etkileşimi, inovasyon,
su kullanımı, sağlık ve konfor, donanım, ev hayatı ve enerji
dengesi) puan toplamaya çalışacaklar.
Teamİstanbul’un “AlgaeTECT Evi” ismiyle tasarım önerisi
sunulan ev, diğer tasarımlardan farklı olarak evsel atıklarla
beslenen bir sistemle yosunlar ve organik atıklardan elde edilen biyogazı evin ihtiyacı olan elektriğin üretiminde kullanıyor.
Bunun yanı sıra evaporatif soğutma, çeşitli doğal havalandırma stratejilerinin uygulanması, çatı ve duvar bahçeleri, etkin
gölgeleme elemanlarının ve faz değiştiren malzemelerin
kullanımı gibi inovatif özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.

1

2
3
4
5
6

1HVOLKDQ°]PDQ6D\2$OLíDQ*ÐQÖO3ñVPDLO¡HOLN4,
Evren Arslaner5%XUDN'ÐQHU6

1. GİRİŞ
İlki 2002’de, ABD Enerji Bakanlığı himayesinde Washington,
D.C.’de düzenlenen Solar Decathlon yarışması üniversite öğrencilerinden oluşan ekiplerinin sürdürülebilir konut alanındaki tasarımlarını değerlendirmek amacı gütmektedir. Yarışma yıllar içinde Çin, Latin Amerika, Avrupa ve Ortadoğu gibi
dünyanın farklı bölgelerinde de düzenlenmeye başlanmıştır.
Temel olarak eğitime ve bilime katkı sağlarken aynı zamanda
sosyal bilincin oluşturulmasını hedefleyen organizasyonun
bu yarışmadan beklentileri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
Eğitime Katkı
t

ÃOƌWFSTƌUFMFSƌOƌǵCƌSMƌǘƌ

t

ÃOƌWFSTƌUFMFSƌO ƌMHƌMƌ CÚMàNMFSƌOEF EFSTMFS ƌMF FOUFHSBTyon

t

½ǘSFODƌMFSƌOTàSFÎƌÎFSƌTƌOEFLƌBLUƌGLBUMNMBSƌMFPOMBSB
uygulama imkanı sağlama

19-22 Nisan 2017 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir'de düzenlenen "13. Ulusal Tesisat mühendisliği Kongresi"nde bildiri olarak sunulan bu metin, yazarlarınca
dergimiz için yeniden düzenlenmiştir.
Dr. Çevre Mühendisi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli - neslihanozmansay@gmail.com
Makine Yüksek Mühendisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul - agonul@yildiz.edu.tr
Makine Mühendisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul - ismailcelik92@gmail.com
Makine Mühendisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul - evrenars@gmail.com
Mimar, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul - burakdoner_@hotmail.com
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t

ÃOƌWFSTƌUF4FLUÚSƌǵCƌSMƌǘƌ

Bilime Katkı
t

ƞOPWBTZPO

t

:FOƌBSBǵUSNBWFHFMƌǵUƌSNFQSPKFMFSƌ

t

1BUFOUMFSWFZBZOMBS

Sosyal Bilincin Oluşturulması
t

5BOUNGBMƌZFUMFSƌ

t

&LPMPKƌLCƌMƌODƌOPMVǵUVSVMNBT

Solar Decathlon yarışmalarında değerlendirmeler ABD
Enerji Bakanlığı DOE’nin oluşturduğu 10 ayrı kriter üzerinden yapılmaktadır. Bu yarışma kriterleri Şekil 1’deki
gibi sıralanmış olup, puanlama her bir alanda 100 puan
üzerinden yapılacak ve takımların tasarladıkları sürdürülebilir konut tasarımları değerlendirilecektir.
ÃMLFNƌ[ƌOÚOEFHFMFOàOƌWFSTƌUFMFSƌOEFOƞTUBOCVM5FLOƌL
ÃOƌWFSTƌUFTƌ  :ME[ 5FLOƌL ÃOƌWFSTƌUFTƌ WF ,àMUàS ÃOƌWFSsitesi öğrenci ve akademisyenlerinin oluşturduğu, Akım
.àIFOEƌTMƌL  "OFM &MFLUSƌL WF %,. ƞOǵBBU HƌCƌ QSPGFTZPOFMMFSƌOEFTUFLMFEƌǘƌ 5FBNƞTUBOCVMFLƌCƌ1SPG%S/ƌMàGFS
Eğrican başkanlığında 2018 yılında Çin’in Dezhou kentinde düzenlenecek olan Solar Decathlon yarışmasının ön
eleme aşamasını geçerek Türkiye’yi temsilen yarışmaya
katılma hakkı kazanmıştır.
Solar Decathlon_Çin ilk kez 2013 yılında yapılmış, 13 ülkeye ait 35 üniversiteden gelen öğrencilerin oluşturduğu 22 takımın katıldığı 2013 yarışmasının birincilik ödüMàOà "WVTUSBMZBEBO 8PMMPOHPOH ÃOƌWFSTƌUFTƌ BMNǵUS
2013’teki yarışmayı 230.000’in üzerinde kişi öğrencilerin

Şekil 1. Solar Decathlon Yarışma Kriterleri

oluşturduğu enerji etkin ev tasarımlarını görmek üzere
ziyaret etmiştir.
TOBB İklimlendirme Meclisi ve İSİB tarafından desteklenen Teamİstanbul’un yarışmaya yönelik hazırlıkları 10’u
aşkın alanda sürmektedir. “AlgaeTECT Evi” ismiyle tasarım
önerisi sunulan ev, diğer tasarımlardan farklı olarak evsel
atıklarla beslenen bir sistemle yosunlardan ve organik
atıktan elde edilen biyogazı evin ihtiyacı olan elektriğin
üretiminde kullanıyor. Bunun yanı sıra evaporatif soğutma, çeşitli doğal havalandırma stratejilerinin uygulanması, çatı ve duvar bahçeleri, etkin gölgeleme elemanlarının
ve faz değiştiren malzemelerin kullanımı gibi inovatif
özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.
Teamİstanbul tarafından tasarlanan ve teknolojik tasarım
süreçleri devam eden sürdürülebilir evin 2018 yılı Temmuz ayında ülkemizde inşa ve teşhir edilmesi planlanmaktadır. Solar Decathlon komitesince açıklanan yarışma
takvimine göre, takip eden ekim ayında ise Dezhou’da
inşa edilip yarışmaya iştirak edecektir.
Solar Decathlon katılımıyla, Türkiye’nin sürdürülebilir/yeşil/yaklaşık sıfır enerjili (nZEB) bina ve konut tasarımında
bilinirliğini ve görünürlüğünü arttırması, sektörümüzün
inovatif içerikli ürünlerini dış pazara tanıtması hedeflenmektedir.

2. ALGAETECT EVİ VE KULLANILAN İNOVATİF
TEKNOLOJİLER
2.1 Esnek Mimari Tasarım
AlgaeTECT Evi'nin mimari tasarımında modülerlik, basitlik ve sadelik ana prensipler olarak belirlenmiştir. Metrekareye dayalı bir mimari tasarım anlayışı yerine, evin farklı
mekânsal ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı yükseklikler
öngörülerek hacme dönük bir tasarım esas alınmıştır.
Evin çatı bacası bölümünde şeffaf yüzeyler ile doğal aydınlatmadan ve doğal havalandırmadan faydalanılmıştır.
Bunun yanında, evin güneye bakan cephesinde güneş
kontrolü yapılarak kışın ısınmaya katkı, yazın ise ısı kazanımının düşürülmesi amaçlanmıştır.
‘AlgaeTECT Evi’ ismi Latince ‘su yosunu’ anlamına gelen
‘algae’ kelimesi ile İngilizce mimarlık anlamındaki ‘architecture’ kelimelerinden türetilmiştir. Tasarımda öne çıkan
en yenilikçi özellik konutun ismini aldığı yosunlardan ve
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Şekil 2. AlgaeTECT Evi (Perspektif)

diğer evsel organik atıklardan metan gazı üretimi ile bu
metan gazının yakılmasıyla elektrik üretilirken meydana
gelen CO2 emisyonunun yine yosunlar tarafından arıtılmasıdır. Yosunların üretimi aşamasında eşit birim alanda
büyüyen karasal bitkilere oranla 5 kat daha fazla üretilen
O2 ve bu üretimde kullanılan CO2 sayesinde kent atmosferinin kalitesinin yükselmesine katkı sağlanmaktadır.
Alglerin beslenmesi için kullanılmış su, rezervuarlarda ve
bahçe sulamasında kullanıma elverişli olacağından AlgaeTECT Evi atıksuyun arıtılması dışında, suyun yeniden ve
akıllı kullanılması konusunda da fark yaratmaktadır. Tasarlanan yapıya ait imajlar Şekil 2 ve 3’te verilmiştir.
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Yosundan enerji elde etmek bağlamında AlgeaTECT
Evi'nde iki kişinin sarı su ve organik atıkları evin enerjisinin tamamını karşılamaya yetmeyeceği için Algeatect
Evi'nin enerji ihtiyacının ancak 6-8 konutun atığı ile sağlanabileceği ortaya konulmuştur.
AlgaeTECT Evi’nde gerekli enerjinin konutsal atıklardan
sağlanması düşünülmüştür. İki kişinin yaşayacağı büyüklükte tasarlanan yapının sarı su miktarının sınırlı olduğu
düşünüldüğünde, yapılan enerji hesapları Algeatect
Evi'nin 6-8 konutun atığını dönüştürmesi fikrini ortaya
koymuştur. Bu nedenle Algeatect Evi, müstakil bir yapı
olarak tasarlandığı gibi mevcut bir yapıya ek (parazit yapı)
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Şekil 3. AlgaeTECT Evi


Şekil 4. AlgaeTECT Evi (İç Mekân Perspektifleri)

veya yeni bir tasarım kompleksinin bir modülü olarak da
uyarlanabilir.
Mevcut şehirlerde yüksek yoğunluklu yapı bloklarında
önerilen sistemin yaygın olarak uygulanabilmesi halinde,
evsel atıkların geri dönüştürülmesine, yerinde enerji üretimine ve üretilen yan ürün olarak O2 sayesinde şehirlerdeki hava kirliliğinin azaltılmasında önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.
Teamİstanbul, piyasa alternatifleri yaratmak için farklı
modüler kombinasyonlarda tasarlanabilen esnek bir mimari plan üzerinde yoğunlaşmıştır. Açık plan olarak tasarlanan yapının kullanımı çeşitli kültürel yapılara adap-

tasyoOTBǘMBZBCƌMNFLUFEƌS,àÎàLWFZBCàZàLIBDƌNMFSƌO
şema içinde kolayca ilavesi mümkündür. Bu bağlamda,
yapının tasarımdaki esneklik, küçük uyarlamalarla farklı
iklimlerde kullanılabilen bir konut anlamına gelir. Yarışma
için, iki kişilik konut modülü hazırlanmaktadır. İç mekan
perspektifleri Şekil 4’te gösterildiği gibidir.
AlgeaTECT Evi çatıda bulundurduğu yosun havuzu, daha
büyük yüzey ihtiyaçları için günışığı alan kentsel çevrenin
herhangi bir yüzeyine adapte edilebilir. Algeatect Evi mevcut bir bina üzerine adapte edileceğinden veya yeni bir
kompleksin parçası olacak, hafiflik ve prefabrikasyon mimari tasarımda iki önemli parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak, farklı iklim koşullarında, enerji
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dengesi olarak kendi kendine yeten bir ev oluşturmak için
Güneş Bacası, Faz Değişen Materyaller, Çevrim Enerji, TerNBM,àUMF 'PUPWPMUBƌL1BOFMMFS 3à[HBS,BQBOHƌCƌCƌSÎPL
enerji çözümünü bünyesinde barındırmaktadır.

2.2 Atık Minimizasyonu ve Enerji Stratejileri
2.2.1 Atık Ayrımı ve Atıktan Enerji Yaklaşımı
AlgaeTECT Evi organik mutfak atıklarının ayrı toplanması
ve atıksu akımlarının sarı, gri ve siyah su olmak üzere ayrılması açısından atık minimizasyonu ve atık artımı açısından yenilikçi teknolojiler barındırmaktadır. Metabolik kaynaklı atıksu akımlarının (tuvalet atıklarının) ayrılmasında
&$04"/ FDPTBOƌUBUƌPO ZBLMBǵNOEBOZBSBSMBOMBSBLUBsarlanan klozetlerin kullanılması planlanmaktadır. Bu klozetler yardımıyla siyah (dışkı) ve sarı su (idrar) kaynağında
birbirinden ayrılarak toplanacak; azot açısından zengin
sarı su çatıdaki yosun havuzuna gönderilirken siyah su
biyogaz reaktörüne atılacaktır. Yine kaynağında ayrı toplanan organik mutfak atıkları biyogaz reaktörüne kaynak
oluştururken, uygun sıhhi tesisat akımları ile ayrı toplanarak bir paket arıtmadan geçirilen gri suyun bir kısmı yosun
havuzunda, geriye kalan kısmı ise sulama amaçlı ve sifonMBSEB LVMMBOMBDBLUS ,VMMBOMNBT QMBOMBOBO CV TUSBUFKƌMFS

Biogaz

Şekil 5. Atık Akımları ve Arıtma Stratejileri
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ile su tüketiminin azaltılması, atıktan enerji eldesi ve CO2
emisyonunun azaltılıp atmosfere O2 salınımı ile hava kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Yosundan enerji
FMEF FEFO LPOVU  ZBLMBǵN  "361VO *OUFSOBUƌPOBM #VƌMding Exibition fuarında sunduğu Solar Leaf – Bioreactor
Facade isimli projesinde görülmektedir [1]. Ancak bu projede biyogaz elde edilmek için üretilen yosunlar kimyasal
gübreler kullanılarak cam ve kapalı yüksek maliyetli biyoreaktörlerde üretilmiştir. Teamİstanbul’un yosun üretme
stratejileri ise eş zamanlı olarak atık arıtımını da hedefleyen, kompleks yapılı olmayan havuzlarda biyokütle üretimi üzerine kurulmuştur. Ekosan yaklaşımıyla ayrı toplanNǵƌOTBOƌESBSOEBZPTVOCàZàUNFÎBMǵNBMBSƞ5Ã±FWSF
Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir [2]. Yapılan
çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında tasarlanan sistem için, tüm atık akımlarının ayrım ve arıtımlarının gösterildiği akım şeması Şekil 5’te gösterildiği gibidir.
2.2.2 Enerji Verimliliği Yaklaşımları
Mikro-Kojenerasyon Sistemi
AlgaeTECT Evi’nde yer alan enerji verimli mekanik sistemlerin en önemli ayağı olan atıkların değerlendirilmesi, mikrokojenerason sistemiyle gerçekleştirilecektir.
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Solarux CSP Sisteminin Kullanılması

Şekil 6. Mikrokojenerasyon Sistemi

Çatıda yer alan havuzda üretilen mikroalg biyokütlesi
ile mutfak ve tuvalette oluşacak organik atıkların mekanik odada yer alan biyogaz reaktöründe çürütülmesiyle
metan gazı elde edilecektir. Metan gazı mikrokojenerasyon ünitesinde yakılarak elektrik ve ısı enerjisi elde edilecektir. Elektrik enerjisi fotovoltaiklere destek olurken
ısı enerjisi ısıtma ve sıcak su sistemine destek olacaktır.
Yanma sonucu açığa çıkan egzoz gazı çatıdaki havuza
verilerek mikroalg üretimi için gerekli olan CO2 ihtiyacı karşılanacaktır. Sistemin şematik gösterimi Şekil 6’da
gösterildiği gibidir.

Atıkların geri dönüştürülmesinin yanında, güneş enerjisinden de maksimum oranda faydalanmak adına tasarlanan evin ısıtma ve sıcak su ihtiyacının karşılanmasında
4PMBSVY GƌSNBTOO ƌNBM FUUƌǘƌ $41 UFLOPMPKƌTƌOƌO LVMMBOMNBT ÚOHÚSàMNàǵUàS (FMFOFLTFM $41 TƌTUFNMFSƌOEFO
farklı olarak parabolik aynalar yerine düzlemsel aynaların
kullanıldığı sistemde, güneş ışınları aynalardan yansıtılarak ısı enerjisi bir odak noktasında toplanıp bir ısı eşanKÚSàZMFL[HOZBǘBBLUBSMNBLUBES,[HOZBǘ NFLBOƌL
odada bulunan akümülasyon tankına giderek içerdiği ısı
enerjisini buradaki suya aktarmaktadır.
Güneş enerjisi yeterli olduğu sürece tüm ısıtma ve sıcak
TVƌIUƌZBDOOCVSBEBOLBSǵMBONBTÚOHÚSàMNàǵUàS$41
sisteminin yetersiz kaldığı durumlarda ve sistemin bakım
dönemlerinde ısı pompası sisteminin ısıtma ve sıcak su
ƌIUƌZBDO LBSǵMBNBT ÚOHÚSàMNàǵUàS $41 TƌTUFNƌOEFO
ısıtma ve sıcak su eldesinin şematik gösterimi Şekil 7'deki
gibidir.
Akümülasyon Tankı ve Faz Değiştiren Madde Kullanımı
AlgaeTECT Evi’nin ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşıla-

Şekil 7. CSP Sisteminden Isıtma ve Sıcak Su Eldesi
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ZBDBL PMBO $41 WF T QPNQBT TƌTUFNMFSƌOEFO
elde edilen enerji, akümülasyon tankındaki
suya aktarılacak ve sıcak su ile ısıtma ortak bir
yerden ayrı serpantinler aracılığıyla dağıtılacaktır. Böylece sıcak su için ayrı bir boyler veya
elektrikli ısıtıcı kullanılmasının önüne geçilecektir. Ayrıca, her ihtiyaç olduğunda ana cihazların devreye girmesi engellenerek, enerjide
tasarruf sağlanacaktır. Akümülasyon tankı içine
konulacak faz değiştiren maddeler ile tankın
depolama kapasitesi bir miktar daha artırılarak
enerji tasarruf miktarının da artırılması hedeflenmektedir.
HVAC Sistemleri
1SPKFOƌO BOB VOTVSMarından birisi de bina üzerine uygulanacak iklimlendirme sistemleridir.
Bu kapsamda iklimlendirme sistemi ısıtma ve
soğutma olarak iki başlıkta incelenmektedir.

Şekil 8. Jinan Şehrinin İklim Verileri

Her sistem kendi içerisinde alternatifli ve/veya yük paylaşımlı olarak dizayn edilmiştir. Binanın ısıtma ve soğutma yüklerinin bulunması ve enerji analizi aşamalarında
$BSSƌFS )"1 QBLFU QSPHSBN LVMMBOMNBLUBES :BSǵNB
kapsamında ön görülen iklim koşulları organizasyon ekibi tarafından Şeki 8’de iklim verileri bulunan Jinan kenti
olarak belirlenmiştir. Bunun temel nedeni ise yarışmanın
yapılacağı Dezhou'un iklim verilerine en yakın şehrin JiOBOPMNBTES1SPHSBNEBOÎLBOTPOVÎMBSBCBǘMPMBSBL
cihaz kapasiteleri belirlenmiştir.
1SPKFOƌOTUNBTƌTUFNƌHàOFǵUBLƌQFTBTMÎBMǵBOQBSBCPlik çanak tip güneş kollektörü ve havadan suya ısı pompası ile sağlanması planlanmaktadır. Genel olarak ısıtma
uygulamalarında güneş enerjisine bağlı enerji kullanımı
düz, parabolik ve parabolik çanak tip olmak üzere üç tip
güneş kollektörü ile sağlanmaktadır. Güneş enerjisi temelinde yapılan ısıtma uygulamalarda düz güneş kollektörleri istenen ısı yüklerini sağlamak için oldukça fazla alana
ihtiyaç duymaktadır. Bunun ana nedenlerinden biri akışkanın istenen yeterli sıcaklığa ulaşamamasıdır. Yüksek
sıcaklık ve yüksek enerji ihtiyacı olması durumunda yoğunlaştırıcı tip güneş kollektörlerini kullanmak önemli bir
avantajdır. Bu tür kollektörlerin verimleri yutucu yüzeyde
birim alana düşen ışınım miktarı düz kollektöre göre daha
çok olduğundan daha fazladır [3].
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Güneş enerjisi ısıl uygulamaları çalışma sıcaklıklarına
göre üçe ayrılır:
t %àǵàLTDBLMLVZHVMBNBMBS oC)
t 0SUBTDBLMLVZHVMBNBMBS oC)
t :àLTFLTDBLMLVZHVMBNBMBS oC)
Orta sıcaklık uygulamaları genellikle proses buharı, sıcak
su üretimi, güneş enerjisi ile soğutma gibi uygulamalardır. Yüksek sıcaklık uygulamaları da kızgın buhar sağlayan, böylelikle hem ısıtma hem de soğutma proseslerinde kullanılabilir sistemlerdir. Orta ve yüksek sıcaklık
uygulamalarında ön görülen sıcaklıkları düzlemsel kolletörler ile sağlamak pek mümkün olmadığında her iki
uygulama için de yoğunlaştırıcı kollektörlere ihtiyaç varES< >1SPKFEFLVMMBOMNBTQMBOMBOBOQBSBCPMƌLÎBOBL
tip kollektörlerin çalışma prensibi temel olarak yüzeylerine gelen güneş radyasyonunu noktasal olarak odaklarında yoğunlaştırma esasına dayalıdır. Bu kollektörlerin
Zà[FZMFSƌ ZBOTUD BZOBMBSMB LBQMBONǵUS <> 1BSBCPMƌL
çanak tip kollektörler genel olarak yüksek verim, eğilme
ve rüzgar yüklerine karşı dayanıklılık, modülerlik, nem ve
sıcaklık değişimine karşı dayanıklılık, uzun dönemde düşük bakım maliyetleri, uzun ömürlü olması, yüksek enerji
yoğunluğu açısından oldukça avantajlıdır. Bu yüzden gelecekte elektrik üretimi ile ısıtma-soğutma uygulamalarında yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının en iyi
çözümlerinden biri olabilir [7].
1BSBCPMƌLÎBOBLUƌQHàOFǵLPMFLUÚSàTUNBZàLàOàLBSǵ-
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layan birincil sistem olarak düşünülmektedir. Ancak güneş kolektörünün yetersiz kaldığı durumlarda ek olarak ısı
pompası da devreye girecek şekilde sistem planlanmıştır.
Hem parabolik güneş kolektörü hem de ısı pompası sistemi ısı enerjilerinin bir akümülasyon tankına transfer etmektedir. Binanın ısıtma ihtiyacı akümülasyon tankından
çekilen ısının “fan coil” sistemi aracılığıyla ısıtma mahaline
aktarılması ile sağlanacaktır. Akümülasyon tankı içerisine
faz değiştiren maddelerin yerleştirilmesi öngörülmektedir. Bu sayede daha uzun süre daha kararlı ısı transferinin
sağlanması planlanmaktadır. Aynı şekilde, binanın sıcak
su ihtiyacı da aynı akümülasyon tankında bulunan bir ısı
değiştirici ile karşılanmaktadır.
Binanın soğutma yükü ise ısı pompasının soğutma modunda çalışması ve indirek evaporatif soğutma ile karşılanacaktır. İndirect evaporatif soğutma Şekil 9’da görüldüğü gibi yapılacaktır.

şarıdan alınan hava, soğutulmuş plaka yüzeyi ile indirekt
olarak temas ederek soğumaya başlar, soğuma prosesi
sabit özgül nem doğrusu boyunca devam eder [ 8].
*T QPNQBT TPǘVUNB NPEVOEB ÎBMǵSLFO $01hTƌOƌ ZàLseltmek amacı ile dış ünitenin önünde ayrı bir evaporatif
soğutma kullanılması planlanmaktadır. İndirek evaporatif
soğutmadan geçen hava, hava kanalları yardımı ile mahale verilecek olup, soğutma modunda çalışan ısı pompası
yine “fan coil” sistemini besleyerek soğutma yükü karşılanacaktır. Z. Duan vd., indirect evaporatif soğutma üzerine
yaptıkları derleme çalışması sonucunda bu teknolojinin
konveksiyonel soğutma sistemlerine iyi bir alternatif olacağını belirtmişlerdir [9].
Bina içindeki kabul edilebilir hava kalitesini sağlamak için
mahale çeşitli sensörler yerleştirilecektir. Sıcaklık, karbondioksit, karbon monoksit ve nem sensörleri HVAC otomasyon sistemine ilgili bilgileri sağlayacaktır. HVAC sistemi bu
bilgiler ile çalışma şartlarını düzenleyerek maksimum konfor ve sağlıklı iç hava kalitesini sağlayacaktır. Ayrıca, toz vb.
yabancı maddelerin ortama girmemesi için ana hava kaOBMMBSOB)&1"GƌMUSFUBLMNBTÚOHÚSàMNFLUFEƌS

4. Soğutulan taze havayı

Ayrıca, konfor şartlarının sağlanması amacıyla yaz ve kış
aylarında bir termostat yardımıyla “fan coil” sistemi kontrol edilerek evin içinde istenen sıcaklık sağlanacaktır.
Fan coil sisteminin fan hızları ısıtma ve soğutma yüklerini karşılamak için belli sınırlar içinde değişebilir olarak
planlanmıştır. Yaz sezonunda, nem kontrolü fan coil ve
evaporatif soğutmanın fan hızlarının kontrol edilmesi ile
TBǘMBOBDBLUS/FNƌEàǵàSNFLƌÎƌO FWBQPSBUƌGTPǘVUNBdan gelen havanın nemi daha fazla olduğu için, evaporatif soğutma fanının hızı azaltılıp fan coil sisteminin fan
hızı arttırılacaktır. Ayrıca, mutfaktan gelen nem yükü bir
aspiratör yardımıyla dışarı atılacaktır.

5. Ortam havası

Gri Su Sistemi

Sistemin çalışma prensibi (1) şartlarında nemlendiriciye
giren dış hava, nemlendiriciyi (2) şartlarında yaş termometre sıcaklığı sabit olmak üzere terk etmektedir. Adyabatik nemlendiricide havanın sıcaklığı düşerken özgül
nemi artmaktadır. Böylelikle soğutulan hava plaka tip
ısı geri kazanım ünitesine gönderilir. Yaklaşık olarak dış
havanın yaş termometre sıcaklığına kadar soğutan hava
yardımı ile plaka tip eşanjörde soğuk bir yüzey oluşur, dı-

AlgaeTECT Evi'nde duş ve lavaboların pis suyu ayrı toplanarak, bir paket gri su arıtma sisteminde arıtılarak bahçe
ve peyzaj sulaması ile klozetlerde kullanılması öngörülmüştür.

Şekil 9. Evaporatif Soğutma Çalışma Şeması

Şekilde görülen numaralandırmalar aşağıdaki gibidir:
1. Taze hava
2. Soğutulmuş ortam havasını
3. Egzoz edilen havayı

Yağmur Suyu Kazanım Sistemi
Çatıdan toplanacak yağmur suyu bir tanka alınarak sulama amaçlı kullanılacaktır.
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Şekil 10. Algaetect Evi’nde Kullanılan Enerji Verimli Stratejilerin Akım Şeması

AlgaeTECT Evi kapsamında kullanılan tüm enerji verimli
stratejilerinin gösterildiği akım şeması Şekil 10'daki gibidir.
Doğal Havalandırma
AlgaeTECT Evi'nin doğal olarak havalandırılıp, atık havanın atılması için rüzgâr kapanı ile bütenleşik venturi bacası
sistemi kullanılması düşünülmüştür. Evin doğal havalandırması kapsamında çalışmalar iki metodoloji üzerinden
yürümektedir. Bunlardan ilki Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) paket programları kullanarak, yukarıda bahsi geçen rüzgâr kapanı ve venturi bacasının optimum geometrisinin oluşturulması ile ilgilidir. İkinci metodoloji ise
bu alanda yürütülen deneysel çalışmalardır.
3à[HÉS LBQBOMBS ƞSBO DPǘSBGZBTOEB 0SUBÎBǘEBO CV
yana kullanılmakta olan geleneksel doğal havalandırma
yapılarıdır. Günümüzde daha çok İran’ın Yezd şehri gibi
çok kuru ve doğal olarak atmosferde fazla miktarda asılı
partikül barındıran bölgelerde kullanımları sürmektedir
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<>,VMFǵFLMƌOEFLƌLBQBOMBSZBǵBNNFLÉOMBSOOƌLƌàÎ
katı kadar yüksekliklere ulaşırlar ve dağlardan esen temiz
rüzgarları yapının içine yönlendirirler. Yapı içinde görevini tamamlayan havanın dışarı atılması söz konusu olduğunda ise hava çekiş bölgelerine ihtiyaç duyulur. Söz
konusu bu deşarj delikleri yapının çevresinde dış havanın
yerel hareketi sayesinde oluşan düşük basınç bölgelerine
açılmalıdırlar. Alçak basınç bölgeleri binanın esen rüzgâra
göre konumuna bağlı oldukları kadar, bina dış kabuğunda oluşturulabilecek venturi bacası benzeri yapı elemanları ile de oluşturulabilir.
AlgaeTECT Evi tasarımı kapsamında yürütülen HAD çalışmasının ilk adımında yarışmanın yapılacağı Dezhou
LFOUƌOF BƌU IÉLƌN Sà[HÉS ZÚOà CFMƌSMFONƌǵUƌS  3à[HÉS
kapanının bu yöne (güney-güneybatı) bakmasına karar verilmiştir. Bu noktada üzerinde durulması gereken
kapanın geometrisinden ziyade, hava deşarj bölgesi ve
geometrisinin belirlenmesidir. İlk denemelerde evin
herhangi bir yerinde oluşturulacak bir bacanın üzerinde
venturi etkisi yaratarak bir yerel alçak basınç bölgesi oluş-
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Şekil 11. Ters Kanatlı Venturi

turulması düşünülmüştür (Şekil 11). Bu amaçla kullanılan
ters kanat profili evin hemen üzerinde yerel bir negatif
basınç katsayısı alanı oluşturmakta ve bu sayede evin
içinde bulunan atmosfer basıncındaki havayı deşarj etmek mümkün olmaktadır [11]. Bu geometriyle ilgili HAD
çalışmaları sürmekteyse de ikinci bir alternatif olarak benzer bir bölgenin rüzgâr kapanının hemen art bölgesinde
oluşacağı göz önünde bulundurularak Şekil 12’de görülen geometri üzerinde de çalışmalara başlanmıştır.
Fotovoltaik Panel Sistemleri
Binanın elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için iki ayrı
TƌTUFN LVMMBOMBDBLUS #VOMBS 17 1BOFM TƌTUFNƌ WF ZPTVO
havuzundan beslenen kojenerasyon sistemidir. Evde kullanılan elektrikli cihazların ihtiyacını karşılamak için her
CƌSƌOƌOHàDàPSUBMBNB8PMBOBEFU171BOFMTƌTUFNƌ
WFBMHTƌTUFNƌOƌOFOFSKƌÎLǵEàǵàOàMNFLUFEƌS17QBOFMler maksimum gücü elde etmek için evin kurulacağı alanın enlem değerlerine göre açılandırılıp ve güneş yönünde, şekilde de gösterildiği gibi, ayrı bir çelik konstrüksiyon
ile binanın çevresine yerleştirilmiştir. Bu düzeneğe ek
olarak invertör, regülatör ve depolama amaçlı aküler kullanılacaktır. Bina içinde yaşayacak insanların konforu da
gözetilerek, elektrik enerjisini kullanan tüm cihazların en
az enerji tüketen ürün olmasına ve aydınlatmanın temel
olarak LED tarzı az enerji tüketen armatürlerle sağlanması öngörülmektedir. İlgili cihazların elektrik tüketimlerine
bağlı olarak seçilen fotovoltaik panel sayısını belirlemek
ve aylık bazda elektrik enerjisi üretim simülasyonunu
yapmak amacıyla BlueSol paket programı kullanılmıştır.

Şekil 12. Rüzgâr Kapanının Art Bölgesindeki Negatif Basınç Alanı

Otomasyon Sistemleri
1SPKFEFBLMMFWUFLnolojisi, enerji verimliliği, güvenlik ve
konfor açısından evin içinde enerjiyi kullanacağımız tüm
alanlarda kullanılacaktır. Bu alanda her geçen gün gelişen teknoloji takip edilerek en uygun akılı ev otomasyon
sistemi evin büyüklüğüne, içinde yaşayacak olan maksimum insan sayısına ve evin yapılacağı alanın coğrafi şartlarına göre belirlenmiştir.
&W ƌÎƌOEF SVUƌO PMBSBL UFLSBSMBOBDBL PMBO ƌǵMFNMFS ,/9
otomasyon sistemleri kullanılarak kendiliğinden gerçekleşecektir. Evin içinde kolay ulaşılabilir bir alana konumlandırılacak olan Touch panel sayesinde, iklimlendirme
kontrolü, elektrikli cihaz kontrolü, aydınlatma kontrolü,
perde kontrolü ve müzik sistemi kontrolü ister manuel
olarak Touch panel üzerinden verilecek komutlarla, istenirse de önceden yazılmış belirli bir senaryoya bağlı
kalınarak kendiliğinden kontrol edilebilecek. Bu işlemler
Touch panel üzerinden yapılacağı gibi, yine internet üzerinden de kontrol edilebilecek. Bu senaryolar genellikle
gündüz ya da gece olmasına, ev sahiplerinin işte ya da tatilde olmasına , evde çocuklar veya yaşlı bireylerin olmasına göre ayrı ayrı yazılacaktır. Evde yaşayan küçük çocukları tanıyacak ve evde yalnız kalmaları durumunda daha
önceden yazılmış güvenlik protokülü gereği ütü, fırın ve
ocak gibi tehlikeli olabilecek elektrikli cihazları devre dışı
bırakabilecek.
Aydınlatma otomasyonu, konfor ve güvenlik için yeterli
şartlar sağlanacak şekilde tasarlanacaktır. Yeterliliği be-
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Şekil 13. Ses İzolasyon Malzemelerinin Uygulama Alanları

lirleyen şartlar şu şekilde özetlenebilir; evden ayrılırken
kapı yanında bulunan tek bir anahtar ile tüm evin ışıklarını kapatabilmek, tatile çıkıldığında evin ışıklarının rastgele açılıp kapanmasıyla evde biri varmış hissi yaratılarak
hırsızların uzak tutulması, kullanılacak floresan lambaların dimmable olması (aydınlık seviyesinin ayarlanması),
kullanılacak gün ışığı sensörü ile hava karardığında bahçe aydınlatmalarının ve ev içinde istenilen özel alanların
aydınlatılması şeklinde sıralanabilir.
Evdeki perde ve müzik yayın sistemi kontrollü yine touch
panel veya internet üzerinden kontrol edilebilecek. Hareket sensörleri (motion sensor) ve manyetik sensörler yardımı ile ev güvenlik açısıdan kontrol altında tutulacaktır.
Eve bilgi dışında bir müdahale gerçekleştiğinde ev sahiplerine sesli ve yazılı bilgi verilecektir.
Ses İzolasyonu
1SPKFEF LPOGPS LPǵVMMBSOO ÚOFNƌ EF CàZàL PMEVǘVOdan, gerek mekanik oda sesleri, gerekse iç ve dış hacimler arası ses aktarımının azaltılması da amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda, 2. kalite kauçuk atıklarından
nanoteknoloji kullanılarak üretilen yenilikçi malzemeMFSMFTFTZBMUNZBQMNBTQMBOMBONBLUBES,VMMBOMNBT
öngörülen yalıtım malzemelerinin kullanım alanları şap
altı, mekanik hacim ve parke altı olmak üzere Şekil 13’te
gösterildiği gibidir.

3. SONUÇ
Solar Decathlon katılımının;
t

&ǘƌUƌNFLBULTBǘMBSLFOTFLUÚSUFDSàCFTƌOƌOÚǘSFODƌlere aktarımına fırsat vermesi,
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t

ÃOƌWFSTƌUFTBOBZƌƌǵCƌSMƌǘƌOEFZFOƌMƌLÎƌ"3(&GƌLƌSMFrinin önünü açması,

t

5àSLƌZFOƌO TàSEàSàMFCƌMƌSZFǵƌMZBLMBǵL TGS FOFSKƌMƌ
(nZEB) bina ve konut tasarımında bilinirliğini ve görünürlüğünü arttırması,

t

4FLUÚSàNà[àOƌOPWBUƌGƌÎFSƌLMƌàSàOMFSƌOƌEǵQB[BSB
tanıtması,

t

&OFSKƌWFSƌNMƌCƌOBUBTBSNQSPKFMFSƌOFUFǵWƌLFEƌDƌCƌS
örnek oluşturması hedeflenmektedir.

TEŞEKKÜR
Türkiye’nin
Solar
Decathlon
yarışması
ekibi
Teamİstanbul’u, destek veren tüm hocaları, öğrenci
ekiplerini ve sektör profesyonellerini bir araya getiren
QSPKF ZàSàUàDàNà[ 1SPG %S /ƌMàGFS &Ɨ3ƞ$"/ IPDBN[
CBǵUB PMNBL à[FSF  :ME[ 5FLOƌL ÃOƌWFSTƌUFTƌ .BLƌOF
'BLàMUFTƌOƌO EFǘFSMƌ ÚǘSFUƌN àZFMFSƌ %PÎ %S ½[EFO
"Ɨ3" WF %PÎ %S %FSZB #VSDV ½;,"/B  ,àMUàS ÃOƌWFSTƌUFTƌ.ƌNBSML'BLàMUFTƌ½ǘSFUƌNÃZFTƌ:SE%PÎ%S
/FW[BU½NFS4""5±ƞ0Ɨ-6OBWFQSPKFOƌOZÚOFUƌDƌMƌǘƌOƌ
àTUMFOFO ƞTUBOCVM 5FLOƌL ÃOƌWFSTƌUFTƌ .BLƌOF 'BLàMUFTƌ
½ǘSFUƌN ÃZFTƌ :SE %PÎ %S .VSBU ±","/B FLƌCƌNƌ[F
verdikleri özverili desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Ayrıca, enerji verimli yapı ve sistem tasarımındaki kıymetli sektör tecrübeleriyle çalışmalarımıza ışık tutan
'BUNBWF4àMFZNBO",*.B NBEEƌWFNBOFWƌEFTUFǘƌOƌ
daima arkamızda hissettiğimiz proje ana destekçisi olan
İSİB (İklimlendirme Sanayicileri ve İhracatçıları Birliği)
ZÚOFUƌNLVSVMVCBǵLBO4BZO;FLƌ10:3";BUFǵFLLàSà
borç biliriz.
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Kitap Adı: Makina İmalat Sanayi
Sektör Araştırması
Sayfa Sayısı: 144
Yayın No: 672
Yayın Yeri: Ankara
Kitap Türü: Oda Raporu
çalışma ana istihdam biçimi olarak yaygınlaşmıştır.

R

aporumuzun bir önceki baskının yer
aldığı 2012 yılından bu yana dünya
ekonomisi, kapitalizmin tarihinin en
derin ve sancılı krizlerinden birini yaşayarak yeni bir evreye doğru adım attı. 2008
yılında Amerika’dan başlayarak tüm coğrafyalara yayılan kriz süreci, üretim ve istihdam alanlarında yıkıcı etkilere yol açtı.
Krizle birlikte yaşanan üretkenlik kayıpları
hala telafi edilebilmiş değil. Ülkemizde
krizin etkileri 2009 yılında hissedilirken, en
ağır darbe alan sektörlerden biri de imalat
sanayi oldu.
Bugün krizin etkileri hala aşılabilmiş değilken ülkemiz, sanayisizleşmenin pençesinde bu etkilerin sonuçlarını daha ağır
yaşamaktadır. Artan dış borç yükü, işgücü
piyasalarında derinleşen yapısal işsizlik,
düşük ücretli ve niteliksiz istihdam yapısı
ile ithalatın finansmanına indirgenmiş aşırı oynak üretim dalgalanmaları söz konusudur. Sanayi ve tarımsal üretimde düşüş
devam etmektedir. Sermaye girişleri, artık
ağırlıklı olarak rantı yüksek hizmet sektörlerinde, finans-bankacılık, sigortacılık,
inşaat, ulaştırma, sağlık gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Sanayide taşeronlaşma oranı
artmış, işgücü oranı düşmüş, güvencesiz
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Tüm bu sorunlarla birlikte, çözüm olarak
uygulanan politikaların sanayileşme iddiasından yoksun olması, sorunların daha
da ağırlaşmasına neden olmaktadır. Unutulmamalıdır ki, bir ülkenin sanayileşme
aşamasını tamamlayamadan nitelikli ve
çağdaş bir ekonomik yapıya kavuşması
mümkün değildir. Yerel üreticilerini koruyacak, destekleyecek, yüksek katma
değerli faaliyetleri hedefleyen bir sanayileşme anlayışı olmadan, sanayileşme
hamlesinden de bahsetmek olanaksızdır.
Ülkemizin ekonomik büyümesinde sadece
niceliksel değil, istihdamı ve üretkenlik artışını hedefleyen niteliksel bir artışın sağlanabilmesine de ihtiyaç vardır.
Böylesi bir ihtiyacın bilincinde olarak Odamızın ilk olarak 2004 yılında yayınlamış
olduğu ve Türkiye’de alanında bir ilk olan
“Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması”
çalışması, mevcut veri ve bilgiler tamamen
güncellenerek okuyucuların ilgisine sunulmaktadır. İmalat sanayi içinde özel ve
önemli bir yeri olan, hemen hemen bütün
sektörlerine girdi vererek bu sektörlerin itici gücünü oluşturan makina imalat sanayine ilişkin geniş ve kapsamlı analizlerin yer
aldığı bu rapor, sektörün mevcut durumu
ve sorunları ortaya koyarak sektörün yapısal analizi, firmaların finansal, yönetsel ve
teknik yapısını ele almaktadır. 
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Kitap Adı: Organize Sanayi Bölgeleri,
Küçük Sanayi Siteleri ve Teknoparklar
Sayfa Sayısı: 90
Yayın No: 675
Yayın Yeri: Ankara
Kitap Türü: Oda Raporu

Siteleri ve Teknoparklar konusunda gerçekleştirilen alan araştırması sonrası oluşturulan bu raporda;
- Kuruluş amaçları ve tarihsel gelişim, ilgili yasalar,

S

anayileşme hareketinden doğan ve
kapitalizmin plansız, altyapısız, emek
yoğun ve çalışanların sosyal gereksinmelerini asgari düzeyde karşılamak amacıyla geliştirilen “sanayi bölgeleri”, şehirleşme ve sanayileşme ilişkilerini düzenleme
görevini üstlenmiştir. Kimi ülkelerde bu
görevi başarıyla yerine getirebilirken, kimi
ülkelerde ise sınıfta kalmıştır. Ülkemizde
de organize sanayi bölgeleri, sanayi üretimini arttırmak, yatırımları özendirmek ve
bölgelerarası eşitsizliği gidermek amacıyla,
sanayileşmenin önemli bir unsuru olarak
değerlendirilerek kurulmuştur. Fakat ne
yazık ki, neredeyse hiçbir amacını yerine
getirememiştir. Diğer bir taraftan bilimsel
ve teknolojik bilgi birikimi sanayiye aktarılmasında en uygun araçlar olarak görülen
teknoparklar, ülkemizde kurulmaya başladıkları 1995’ten bu yana bu amacı gerçekleştirmekten uzak bir görünümdedirler.

- Sanayi bölgeleri ve teknoparkların sektörel ayırımı, bölgesel dağılımı,

Nedenleri ve alternatif önerileriyle, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
ve Teknoparklar Raporu ülkemiz sanayisine ve sanayileşme ihtiyacına yönelik sürdürülen tartışmaya katkı amaçlı hazırlanmıştır.

- Teknoloji, AR-GE, mühendislik hizmetleri bağlamında organize sanayi bölgeleri, mühendis istihdamı ve organize
sanayi bölgeleri,

Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi

konuları incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

- Sanayi bölgelerinin bölge kalkınmasına
ve kentleşmeye etkileri, çarpık kentleşme olgusu,
- Sanayileşme politikasında organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve
teknoparklar,
- Organize sanayi, sanayi siteleri ve teknoparklarda katma değer, yatırım maliyeti, istihdam, ihracat ve ithalat,
- Organize sanayi bölgeleri ve sitelerinin
ekonomi ve imalat sanayindeki yeri,
ekonomiye katkısı ve göstergeleri, sanayileşmiş ülke kıyaslamaları,
- Küreselleşmede organize sanayi bölgeleri ve teknoparkların işlevi,

- Teşvik ve krediler
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Kitap Adı: Küçük ve Orta Ölçekli
Sanayi İşletmeleri (KOBİ'LER)
Sayfa Sayısı: 76
Yayın No: 677
Yayın Yeri: Ankara
Kitap Türü: Oda Raporu

K

üreselleşme süreci ile birlikte ülkemiz sanayisinin genelinde gözlendiği gibi küçük ve orta boy işletmelerde de (KOBİ) üretken yapıdan taşeron
görevini üstlenen fason yapıya bir dönüş gözlenmektedir.
Ülkemizin gelişmesine katkı sunacak birçok bilimsel araştırmaya imza atan Odamız, bu çalışmada KOBİ sektörünü tüm
yönleriyle ele almakta, konuya ilişkin alternatif görüş ve öneriler ortaya koymaya çabalamaktadır.
Bilindiği gibi günümüzde KOBİ sektörü
özkaynak, kredi, tedarik, nitelikli işgücü
ve pazarlama gibi birçok temel sorunla iç içedir. Ülkemizin sanayileşmesi ve
kalkınmasında rol üstlenebilen, refahın
geniş kesimlere yaygınlaştırılması açısından oldukça işlevsel bir konumda
bulunan KOBİ’ler alanında bu temel sorunların çözülmesi bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır.
Geniş boyutta bir araştırma ve zengin
bir içerikle hazırlanan bu raporun, bu
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ihtiyacın giderilmesinde önemli bir katkı
sunacağını umuyoruz.
Raporda;
1- KOBİ'lerin Tanımı, Seçilmiş Ülkelerde
KOBİ'ler ve Sanayideki Yeri,
2- KOBİ'lerle İlgili Mevzuat, KOBİ Kuruluşları ve İmalat Sektörlerinde KOBİ'lerin Dağılımı,
3- KOBİ'lerde Swot Analizi, Güçlü ve Zayıf Yönleri, Tehdit ve Fırsatlar, Rekabet
Gücü,
4- KOBİ'lerde Katma Değer, Yatırım, Kredi, Teşvik ve Destekler,
5- KOBİ'lerde İşgücü Potansiyeli, Mühendis İstihdamı ve Sorunlar,
6- KOBİ'lerde İthalat ve İhracat Durumu,
Üretimde Ölçek Sorunu, Teknoloji,
7- KOBİ'lerde AR-GE ve İnovasyonun
Yeri, Yabancı Sermaye Etkisi,
8- KOBİ'lerde Fason Üretim, Ana Şirket
ve Taşeron Şirket İlişkileri,
9- Kritik ve Sonuç
irdelenmeye çalışılmıştır.
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Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.
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.
Derginin yazım dili Türkçe’dir.
Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir.
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.
Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açısından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta
aracılığıyla bildirilir.
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.
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.
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.
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.
Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır.
Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.
Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazar/larına aittir.
Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
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. Çizelgeler, 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.
15.

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

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 sayfaları.
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.
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Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.

