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Memleketimizin ve Mesleğimizin
Geleceği için Sorumluluk Alacağız!
Değerli meslektaşlarım,
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gelecekte meslektaşlarımız olacak öğrencilerimiz okullara yerleşti. Odamız
bünyesinde bulunan tüm öğrencilerimize mesleğe ve meslek odanıza
hoş geldiniz demek istiyorum.
Uzun yıllar boyunca süregelen
eğitim politikalarının olumsuz bir
sonucu olarak mesleğimizin ara
teknik elemanlaştırılma sürecine
götürüldüğünü daha önce de defalarca ifade ettik. Maalesef ki son sınav sonuçları bu politikanın devam
ettiğinin kanıtı niteliğindedir. Temel
matematik ve fen bilimleri alanında
yeterli olmayan öğrenciler mühendislik fakültelerine yerleştirilmektedir, sınavda ilk 300 bin kişi arasına
girmiş her birey mühendislik fakültesine girebilmektedir.
Mesleğimizin geleceği ülkemizin
geleceği ile ortaktır, bizler mesleğimizin geleceği konusunda sorumluluk almalıyız. Boş kalan makina
mühendisliği kontenjanları mesleğimizin itibarının her geçen gün azaltıldığının üzücü bir örneğidir. Odamız herkesin eşit ve parasız eğitim
hakkını savunmakla birlikte mühendislik eğitimi için daha etkin ölçütler
belirlenmesi gerektiğinin altını çizmektedir.
Mesleğimizin geleceği olan sevgili
öğrencilerimizin eğitimi konusunda üniversitelerle ortak çalışmaya
hazırız, İstanbul’da bulunan tüm
üniversitelere Tuzla’da bulunan uygulamalı eğitim merkezimizin bütün
imkânlarını seferber edeceğiz.
Ek olarak, Makina Mühendisleri
Odası Öğrenme Merkezimizi hayata geçirmek için çalışmalarımıza hız
kazandırdığımızı duyurmak istiyorum, mühendislerin eğitimi konusu
da çok önemli, bu konuya gelecek
sayıda daha detaylı değineceğim.
Sevgili meslektaşlarım,
Hepimiz için güzel bir haberi
paylaşmak istiyorum. 1957 yılından
bu yana odamız tarafından 3 aylık
periyotlarda yayınlanan hakemli
dergimiz Mühendis ve Makina’nın,

COPAC, SCHOLAR, ACADEMİC RESOURCEINDEX, WORLDCAT, EUROPUB INDEX olmak üzere 5 Uluslararası
Index'te birden taranmaya başladığını
duyurmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Mesleğimizle ilgili akademik
gelişmeleri bugünden itibaren daha geniş bir yelpazede kapsayacak olmanın
büyük heyecanını yaşıyoruz.
63 yıldır aralıksız olarak çıkan dergimizin geçmiş sayılarına ulaşmak ve
daha detaylı bilgi edinmek isterseniz
Makina Mobil uygulamanız üzerinden
doğrudan Basın ve Yayın Birimimiz ile
iletişime geçebilirsiniz.
Değerli meslektaşlarım,
Makina Mühendisleri Odası 48. Olağan Genel Kurulu 22-23 Ağustos 2020
tarihlerinde TMMOB Teoman Öztürk
Öğrenci Evi bahçesinde toplandı. Katılımın pandemi nedeniyle sınırlı olarak
gerçekleştiği genel kurulumuza delegelerimizin aktif katılımını sağlamak ve
dijitalleşmeyi katılımcılığın önemli bir
aracı haline getirmek için, pandemi boyunca Oda Genel Kurul Delegelerimizle
düzenli toplantılar gerçekleştirdik ve İstanbul Şube Üyelerinin iradesini en etkin
bir şekilde yansıtma çabası içerisinde
olduk.
Oda Genel Kurulu’nda İstanbul Şube
adına söz alan delegeler olarak mesleğimizin geleceği için önemli tartışma
başlıklarını gündeme getirdik. Bu önemli
başlıklar:
- Dijital Dönüşümün mesleğimiz ve
meslek alanlarımızı çok hızlı bir şekilde
değiştirdiği gerçeğiyle Odamızın 4 yıldan bu alana yapmış olduğu yatırımların
devam etmesi ve dönüşümü daha etkin
bir araç haline getirerek;
- Üye deneyiminde dönüşüm, üyelerin
odamızın daha etkin bir öznesi haline
getirilmesi ve meslektaşların birbiriyle
kurduğu ilişkinin geliştirilmesi.
- Mühendis eğitiminde dönüşüm, AR,
VR ve bilgisayar destekli tüm eğitim
araçlarının etkin kullanılması, uygulamalı eğitim merkezlerinin daha etkin
ve koordineli hale getirilmesi. Öğrenme
Merkezi ile birlikte dijital öğrenme platformunun hayata geçirilmesi.
- Temsilciliklerde dönüşüm, proje kontrollerinin dijitalleşmesiyle birlikte baş-

İbrahim M. Tataroğlu
MMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
latan eğitim merkezleri sürecinin
tamamlanması, temsilcilik mekânlarımızın meslektaşlarımızın kolektif
alanları haline getirilmesi.
- Mühendis Emeği ve Araştırmaları
Merkezi ile birlikte ücretli çalışan üyelerimizle etkin dayanışma kurulması.
Şube Genel Kurulumuzda da ifade
ettiğimiz bu başlıkların etkin takipçisi
olacak ve bu çalışmaları İstanbul’da
hayata geçireceğiz. Memleketimizin
ve mesleğimizin geleceği için sorumluluk alacağız.
Sevgili meslektaşlarım,
Mesleğimize uzun yıllar emek
vermiş, Odamızda Danışma Kurulu
Üyeliği, Mekanik Tesisat Komisyonu
Üyeliği, Mesleki Belgelendirme Komisyonu Üyeliği ve birçok kez Genel
Kurul Delegeliği ile mesleğimizin değerli paydaşı Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanlığı yapmış olan,
Odamızın önemli yapı taşlarından
sevgili Engin Kenber’i kaybetmenin
derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Sonsuzluk uykusuna huzur ve ışık
içinde devam etsin.
Mesleğimiz
Meslektaşlarım,
Odamız için
#BizVarız!
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Eylül Ayında Öne Çıkan
Çevrim İçi Eğitimlerimiz
Şubemiz bünyesinde ücretsiz olarak düzenlediğimiz webinarlarımızın
yanı sıra, katılımcılarına eğitim katılım belgeleri de düzenlediğimiz, daha
kapsamlı ve uzun süreli çevrim içi eğitimlerimiz, sertifika programlarımız,
seminerlerimiz ve mühendis yetkilendirme kurslarımız devam ediyor.
Webinar programlarımızın ardından başlattığımız ve memnuniyet oranları yüksek olan çevrim içi
eğitimlerimizi sürdürmeye devam
ediyoruz. Eylül ayında öne çıkan
çevrim içi eğitimlerimize aşağıdan
göz atabilirsiniz. Eğitim programlarımıza katılan herkes eğitim katılım
sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Eylül ayında düzenlenecek olan
tüm webinar ve çevrim içi eğitimlerimizi, Bültenimizin 31. sayfasındaki Etkinlik Takvimi’nden görebilirsiniz.
Aidat yükümlülüğünü yerine getirmiş olan (cari yıl dâhil) üyelerimiz eğitimlerden %30 indirimli
olarak faydalanabilmektedirler.

Çocuklar Için Robotik
Kodlama Atölyesi - 2

Asansör Avan Proje Hazırlama
Mühendis Yetkilendirme

Tarih: 19-27 Eylül 2020
Saat: 11.00-13.00
Eğitmen: H. Adem Doğan
Eğitim Süresi: 8 saat

Tarih: 12-13 Eylül 2020
Saat: 10.00-16.00
Eğitmen: Serdar Turan
Eğitim Süresi: 12 saat

Mekanik Tesisat
Mühendis Yetkilendirme

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi Bilgilendirme ve İç Tetkik

Tarih: 17-20, 22-24 Eylül 2020
Saat: 10.00-16.00
Eğitmen: Alpay Kürekci
Eğitim Süresi: 42 saat

Tarih: 24-25 Eylül 2020
Saat: 19.00-22.00
Eğitmen: Nermin Bilimli
Eğitim Süresi: 6 saat

Çevrim içi eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için
https://makina.mmo.org.tr/ adresini ziyaret edebilir veya Makina Mobil
uygulamanızı kullanabilirsiniz.
Soru ve öneriniz için eğitim sorumlularımıza danışabilirsiniz.
Selma Eren - selma.aydin1@mmo.org.tr

Demokrat Mühendisler Yeniden Görev Başında
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 48. Olağan Genel Kurulu
ve seçimleri, 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde Ankara’da TMMOB Teoman
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapıldı.
Demokrasi şenliği atmosferinde geçen Genel Kurul ve Seçimler Demokrat
Mühendisler’in adaylarını içeren tek liste üzerinden yapıldı. Seçimler
sonucunda Odanın 48. çalışma döneminin yönetim, onur ve denetleme
kurulları ile MMO’yu TMMOB genel kurulu (100 delege) ile yönetim kurulu,
yüksek onur ve denetleme kurullarında temsil edecekler blok olarak seçildi.
Seçimler sonucunda; Oda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Yunus Yener,
Abdullah Selçuk Soylu, Elif Öztürk, Bedri Tekin, Harun Erpolat, Özgür Demirtaş
ve Arife Kurtoğlu seçilirken; yedek üyeliklere Selim Ulukan, Egemen Ceylan,
Nazan Irmak, Zafer Öztürk, Mehmet Hakkı Yılmaz, Erhan İğneli ve Deniz Alp
Yılmaz seçildiler.
MMO’yu TMMOB Yönetim Kurulunda temsil etmek üzere şu anki TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Tevfik Peker, Hüseyin Atıcı; TMMOB
Yüksek Onur Kurulu’na Battal Kılıç ve TMMOB Denetleme Kurulu’na İlter
Çelik seçildi.
MMO Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine Erdal Taş, Hüseyin Kaya, Hüseyin
Dinçer, Osman Çakıl, Fikret Çaral, Zeki Baran, Oğuz Kepez, Esra Elitaş, Ahmet
İlbaşı, Aydın Güçkıran, Ali Aluç, Tayfun Çaylan, Gültekin Keskin, Adil Kesten,
Gürsel Yayla; yedek üyeliklere Hüseyin Kalantar, İsmail Odabaşı, Taşkın
Koçak, Güner Mutlu, İbrahim Emre Şenyer, Sinan Öztemel, Fatih Çimen,
İbrahim Özçakır, Metin Dağıstanlı, Mahmut Köse, Sultan Arslan, Zekai Şahin,
Halit Tatlısu, Haluk Altay, Ali Doğan Coşgun seçildi.
MMO Onur Kurulu asıl üyeliklerine ise Mehmet Selçuk Göndermez, Nergiz
Bilgin, Sadettin Özkalender, Rıza Erhan Kutlu, Zafer Güzey; yedek üyeliklere
Ahmet Turan Dörtdemir, Tefik Demirçalı, Osman Serter, Mehmet Özsakarya
ve İbrahim Mart seçildiler.
Genel Kurul’da oy birliği ile benimsenen “Çıkış Yolu ve Çözüm Kamucu
Politikalarda, Emek ve Bilim Temeli Üzerinde Kurulacak Yeni Bir Düzendedir!”
başlıklı sonuç bildirisini okumak için lütfen www.mmo.org.tr web sitesini
ziyaret etmeyi unutmayın.

Oda’dan Haberler

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 48. Olağan
Genel Kurulu ve seçimleri, 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde
Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal
Tesisi’nde yapıldı.
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Çözüm Önerisi

Otobüs Yangın ve Kazalarına
İlişkin Çözüm Önerilerimiz
Otobüs yangınları ve trafik kazaları/cinayetlerini önlemek için ağır
taşıtlara teknik güvenlik denetimi yapılmalıdır.
Ülkemizde meydana gelen araç
yangınlarına, hava sıcaklığındaki
yükselişin de etkisiyle yenileri eklenmeye devam ediyor. 16 Ağustos
Kocaeli ve 11 Ağustos İstanbul Çekmeköy’de, şehir dışı yolcu otobüslerinde çıkan yangınlar, ülkemizdeki
toplu taşıma araçlarının güvenilirli-

ğini ve yolcuların güvenliğini sorgulamayı gerekli kılıyor. Her yıl basına
yansıyan-yansımayan çok sayıda
maddi-ölümlü-yaralamalı kazalara
yol açan bu husus yetkililerin ilgisizlikleri ve belli çevrelerin rantları uğruna yıllardır ülkemizin bir gerçeği
haline gelmiştir.

Trafik Araçlarındaki Yangın Güvenliği Konusunda
Ülkemizdeki Mevzuat Nedir?
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Şu an trafikte olan, 2005 model ve
üzeri M2 ve M3 kategorisindeki araçlar -9 yolcu ve üzeri taşıyan şehir içi
ve şehir dışı araçlar ile ilk defa Tip
Onayı alınarak imal edilecek araçlar- için 01.11.2012 tarihinden itibaren ‘Otomatik Yangın Algılama ve
Alarm Sistemleri’ 26.06.2012 tarihli
ve 28335 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanan AİTM Yönetmeliği ile zorunlu hale gelmiştir. Bu durumda, araçta olası bir yangın çıkması halinde
yönetmelik gereği kurulmuş olması
gereken sistem, yangını algılayıp ikaz
ve alarm verecek. Böylece yolcuların
can güvenliği sağlanmış olacak. (Ek
bilgi olarak; yönetmelik, meydana
gelebilecek yangının söndürülmesi

için gereken otomatik söndürme sisteminin kurulmasının zorunlu kılmamaktadır.)
Bu konudaki mevcut yönetmelik
etkin bir şekilde uygulansa dahi yalnızca Yangın Algılama ve Alarm Sistemini kapsamaktadır. Bu, kısmen
yolcuların ve aracın güvenliğini sağlayabilir. Ancak günümüzde araçlarda
alternatif yakıtların -LPG, elektrik tahriki ve hidrojen yakıt- kullanımı sürekli
artmaktadır. Kamuoyunda da bilindiği
gibi araçlarda sahte yakıt olarak No10
yağı halen kullanılabilmektedir. Ayrıca araçlar suni yanıcı malzemeler ile
donatıldığı için 3-5 dakika içerisinde
tamamen kül olabilmektedir. Tüm
bunlardan dolayı, araçlardaki Yangın

Algılama ve Alarm Sistemi yeterli değildir ve Yangın Söndürme
Sistemlerinin kurulumu zorunlu
bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Yönetmeliğe tâbi olan 2005
model ve üzeri araçların yıllık
periyodik trafik muayeneleri esnasında sözünü ettiğimiz yönetmelikle ilgili olarak kontrol yapılmamakta ve bu nedenle söz
konusu araçlar Yangın Algılama
ve Alarm Sistemi ile donatılmamaktadır. Ayrıca yönetmeliklerin
getirdiği zorunluluklar, araç muayenelerinde hafif kusur listesinde olduğu için, araçlar muayene
sırasında etkin bir şekilde denetlenmemektedir.
Diğer yandan yürürlükte olan
“Araçların İmal, Tadil ve Montajı

Hakkında Yönetmelik”te tanımlanmış olan M2 ve M3 kategorisi yani yolcu taşımaya yönelik
sürücü dışında sekizden fazla
oturma yeri olan araçlarda zorunlu olan “Yangın Algılama ve
Alarm Sistemleri” ve 661/2009/
AT, 25.01.2012 /RG 28184, MARTOY Yönetmeliği ile zorunlu hale
gelen “Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri, “Ağır kusur” listesine alınmalı ve periyodik olarak
denetlenmelidir.
Ayrıca 2005 model ve üzeri,
Class III Şehirlerarası Otobüslerde AİTM Yönetmeliği değişikliği
ile “Otomatik Yangın Söndürme
Sistemleri” zorunlu hale getirilmelidir. Yanmaya/kazaya neden
olan durum yapılacak bilirkişi

incelemesi sonucunda mutlaka
tespit edilecektir. Biz MMO olarak bu teknik nedenlerin azaltılması ve önlenmesi için bazı önerilerimizi sıralayacağız.
Otobüs yangınlarının/kazalarının oluşmasında otobüslerin
pandemi sürecinde 4 ay çalışmamasının ve bakımlarının ekonomik gerekçelerle yaptırılmamasının etkileri vardır.
Motorlu araçların mevzuatlara
göre tasarım ve üretimini gerçekleştiren makina mühendisleri
ve onların meslek örgütü Makina Mühendisleri Odası (MMO)
olarak bu tür ölümcül “kazaları/
trafik cinayetlerini” azaltmak için
bazı teknik önerileri belirtmek istiyoruz.

Özellikle belirtmek isteriz ki denetim kamusal bir görevdir. Piyasanın ve
kişilerin inisiyatifine bırakılamaz ve gündelik siyasetin parçası olamaz.
• Öncelikle araçların bakımının yetkin bir şekilde yapılması
gerekir. Araçların fren, balata,
lastik, ön takım, elektrik sistemi,
hidrolik sistemi, motor yağı, soğutma suyu seviyesi vb. konulardaki bakımları mutlaka ve sadece yetkili ve yetkin servislerde
yapılmalıdır.
• Araçların bakımları ancak
odalarınca belgelendirilmiş teknik personel eliyle yetkili servislerce yapılmalı ve takip edilebilir
olmalıdır, hiçbir şekilde aracın
tip onayını bozucu parça değişimi yapılmamalıdır. Ülkemizde
bu veya benzer bir uygulama
hayata geçirilmediği müddetçe
ne yazık ki kazalara “kader” demeye devam edilecek ve yaşamını yitirenlerin sayıları hep fazla olacaktır.
• Bugün AB ülkelerinde, “Basit,
Çabuk ve Ucuz” olması istenen yıllık araç muayenesi (PTI)
2018 yılında devreye alınan
2014/45/EC teknik mevzuatına göre yapılmaktadır. Bu tek-

nik mevzuata göre özellikle ağır
taşıtlarda 2016 yılından itibaren
devreye alınan gelişmiş elektronik sürüş destek sistemlerinin
(ESP, LDW, AEBS) çalışır durumda olduğu OBD (Araçüstü Arıza
Tespit Cihazı) üzerinden denetlenebilmektedir.
• AB ülkelerinin birçoğunda,
örneğin Almanya’da (SP), otobüsler yılda üç defa, kamyonlar
yılda bir defa olmak üzere, Araç
Muayene Periyodunun dışında,
eğitilerek belgelendirilmiş
makina mühendisleri
tarafından detaylı ve
sökme-takmalı ek
ara denetime
tabi tutulmak-

tadır. Bu denetimlerde karmaşık sistemlerin çalışır durumda
olduğu ve araçlarda tip onayını
düşürecek yanlış bir parça veya
bakım yapılmadığı yoklanmakta
örneğin fren testinde fabrika çıkışı değerler aranmaktadır.
• Yılda dört defa freni denetlenen otobüslerin daha güvenli olacağı ve kazalardan sonra
“acaba frenlerinde sorun mu
vardı” şüphesinin ortadan kalkacağı açıktır.
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Çözüm Önerisi
Bu tür kazaların ve yaralanma ve
ölümlerin önlenmesi için, başta yetkililer olmak üzere herkesi aklın ve
bilimin kurallarını uygulamaya çağırıyoruz. Araçlara yönelik kamusal
denetimin mutlaka yapılması gereklidir. Odamız bu denetimlerin bir
parçası olmaya hazırdır. Mutlaka yeni
bir mevzuat düzenlemesi yapılmalı;
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• Araç muayenesi için Türkiye
AB’deki son seviye olan 2014/45/
EC teknik mevzuatına taraf olmalı ve
mevcut araç muayene sistemini değiştirmelidir.
• Ticari araçların periyodik bakım,
enerji tasarrufu, sürücü eğitimi, güvenli bakım ve parça kullanımı gibi
konularda, MMO tarafından verilen
Araç Teknik Denetim eğitimlerini
almış mühendislere denetim yetkisi
verilmelidir.
• Otobüsler iki muayene arasında
en az üç kez özel olarak Teknik Güvenlik Denetiminden (TGD) geçirilmelidir.

• Diğer yandan yürürlükte olan
“Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik”te tanımlanmış
olan M2 ve M3 kategorisi, yani yolcu
taşımaya yönelik sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan araçlarda zorunlu olan “Yangın Algılama
ve Alarm Sistemleri” periyodik olarak
denetlenmelidir.
• Otobüs sürücülerinin çalışma ve
dinlenme süreleri AB mevzuatı ile
uyumlu hale getirilmeli, etkin takaograf denetimleri ile ihlaller önlenmelidir. Hatalı takograf montaj ve
manipülasyonları arızalara ve kazalara ve kaza sonucu yangınlara neden olabilmektedir. Takograf montaj
ve ayarlarının teknik mevzuat uygun
olarak yapılması sağlanmalı, etkin
yol kenarı denetimleri ile manipülasyonlar önlenmelidir.
Odamız kamusal denetim alanında yapılacak her türlü düzenlemeye
katkı vermeye ve üzerine düşen her
görevi yerine getirmeye hazırdır.

Uzman Gözünden

Madeni Yağların Ticari
Kullanımı, Katkı Maddeleri,
Test Metotları – 2: Kalite Kontrol
Madeni Yağların Ticari Kullanımı, Katkı Maddeleri ve Test Metotları
yazı dizimizin ikinci yazısında, mineral yağ maddelerinin kapasite
hesaplaması hakkında genel bilgiler anlatılmıştır. Sanayide kullanılan
madeni yağların genel özellikleri, test metotları ve kullanılabilirlikleri
hakkındaki bilgilerin ilk kısmını verdiğimiz serinin ilk yazısını Makina
Bülten Ağustos 2020 sayısında bulabilirsiniz.
En mükemmel şekilde üretilmiş parçaların yüzeylerinde bile tam bir düzgünlük ve parlaklık sağlanamaz. Yüzeyde asperit adı verilen, çok küçük
ve ancak mikroskopla görülebilen girinti ve çıkıntılar vardır. İki kuru yüzey
birbirine temas ettiğinde, bu girinti ve çıkıntılar yüzeylerin hareketine karşı
direnç gösterir. Bu dirence “sürtünme” denir. Yağlayıcıların esas görevi,
yüzeyler arasındaki bu sürtünmeyi azaltmak, birbirleriyle temas halindeki
yüzeyler arasında film tabakası oluşturarak iki katı cismi birbirinden ayırmak ve parçaların kolay hareketini sağlamaktır. Bu çalışmada sanayide
kullanılan madeni yağların mineral yağ maddelerinin kapasite hesaplaması hakkında genel bilgiler anlatılmıştır.

Kapasite Hesaplanması
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Harmanlama kapasitesi
harmanlaması yapan tesislerde kapasite tespit edilirken, bu kritere göre
tesiste bulunması gerekli makine ve tesisatın, iş yerinde kurulu ve çalışmaya hazır veya çalışır durumda olmasının yanında, en az baz yağ cins
sayısı kadar ve harmanlama kazanlarının toplam hacminin en az iki katı
hacminde stok tankı bulunmasına, ayrıca, baz yağlar rafineriden deniz ve
kara tankerleri ile taşındığından tanker hacimleri ile baz yağ stok tanklarının hacimleri arasındaki orana ve bu yağların stok tanklarına aktarma
sürelerinin imalatın devamlılığı için yeterli olup olmadığı hususuna dikkat
edilir.

Bu hususlar çerçevesinde, imalatın devamlılığı yeterli görülen iş
yerlerinde yağ harmanlama kazanları için kapasite, günde (8 saatte) ve 1 şarj üzerinden aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
K = V (M3) x 0,8 x d (g/cm3) x 300 gün x R x 1000 = kg/yıl
Bu formüldeki
K= kapasiteyi
d= yoğunluğu, 0,9 cm3
%80 = Kazan faydalı hacmini
R= Randıman faktörünü, (%50-80) ifade eder.
Yukarıda belirtilen şartların (ham madde temini, stok tanklarının
hacmi, üretim ve stok sahaları) yeterliliği açısından imalat devamlılığı sağlanamayan iş yerlerinde kapasite hesabı yapılırken
randıman faktörü (R) %50’ye kadar düşürülebilir.
Ayrıca harmanlama işlemleri için en uygun ve verimli olan tank
hacimleri 5 – 10 – 15 m³ dür. Yüksek hacimli harmanlama tanklarında işlem süreçlerinin daha uzun süreceği, ürün randımanının
ve kalitenin düşük olacağı değerlendirmeleri dikkate alındığında
20 m³’den daha büyük kazanların ham madde veya mamulün
stoklanması amacıyla kullanılabileceği, imalat yapılsa dahi kazan
faydalı hacminin ve randıman faktörünün düşük alınması gerekeceği değerlendirilmekte ve eksper heyetinin kapasite hesaplamalarında bu durumu dikkate almaları gerekli görülmektedir.
Ancak son yıllarda madeni yağ harmanlaması yapılan tesislerde
hava ile karıştırma yöntemi de görülmektedir. Hava karıştırmalı tankların kapasite hesaplamaları da günde tek şarj üzerinden
yapılır.
Kullanılan kompresörün yeter güçte olması ve bu proseslerde
azami tank hacminin en fazla 20 m3 olması ve tesisin yukarıda
sayılan şartları sağlaması öngörülmektedir.

Cemil Koyunoğlu
Öğretim Üyesi
Yalova Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri
Mühendisliği

Stok tanklarının hesabı ise şu şekilde yapılır:
K(Stok)= V(M3) x 0,8 x d8(g/cm3) x (300 gün) x R x 1000=kg/yıl
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Dolum Makinelerinin Kapasitesi
Eksper heyetince, işletmenin işyerinde, mamullerini fiilen doldurduğu ambalaj cinsleri tespit edilerek, dolduruldukları ürün cinsleri
oranlara ayrılır ve ambalaj kapasitesi bu oranlara göre ayrı, ayrı hesap edilir.
K (Ambalaj)= Adet/Saat (Kutu, şişe, varil, bidon, vb. ambalaj kapları
için) x 8 x 300 x R = Adet/Yıl.
Randıman faktörü otomatik makinelerde %80; yarı otomatik makinelerde ise %60 olarak alınır.
Ambalaj kaplarının her cins için bir adedinin aldığı net madeni yağ
miktarından hareketle yıllık toplam üretim tonajı bulunur.
Darboğaz Hesaplanması
Tesisin kapasitesi, hesaplanan harmanlama kapasitesi ile depolama
ve dolum kapasitesi, mukayese edilerek tespit edilir.
Kapasite Tespitinde Uyulması Gereken Diğer Hususlar
1- Ham ve yardımcı madde stoklama, tahmil ve tahliye işlemleriyle
mamul stoklama ve sevk imkânlarının yeterliliği veya yetersizliği ve
benzeri diğer hususlara dair gözlemlere dayanılarak, randıman faktörü, %50 ila %80 arasında uygulanır.
2- Bu kriterde belirtilen yöntemlere göre bulunan kapasite miktarını
geçmeyecek şekilde, firmaların kendi imalat programları da kapasiteye esas alınabilir.
Ham Madde Hesabı
• Baz yağlar
• Spindle oil
• Light neutral oil
• Heavy neutral oil,
• Bright stock oil gibi parafinik yağlar;
• Spindlextract gibi aromatik yağlar;
• Naftenik baz yağlar
Bu baz yağlara muadil olarak üretilen başka isimli veya vasıflı baz
yağlardır. Kapasite raporlarında bu yağların ticari isimleri kesinlikle
kullanılmaz, sadece yukarıda belirtilen kimyasal adları yazılır.
İhtiyaç maddeleri hesaplanırken “ham madde” olarak kullanılacak
“baz yağ” ve “katıklar”ın miktarları yıllık kapasitenin tamamını geçmeyecek şekilde (üretilebileceği hesaplanan) madeni yağ cinsine ve
vizkozite değerlerine göre belirlenir. Üretilen madeni yağ çeşitleri
tespit edildikten sonra, her bir üründeki ihtiyaç maddelerinin dağılımı ayrı ayrı hesaplama ile gösterilir.
İş yerinde hangi tür ürün üretildiği, bu üretimde kullanılmış olan baz
yağ ile katıkların ve diğer katkı maddelerinin kullanılma oranları veya
miktarları, fiili imalat ve sarfiyat göz önüne alınarak firmaların resmi
kayıt ve belgelerinden tespit edilir ve ham madde hesapları, aşağıda
verilen formülasyonlar ve oranlar dahilinde yapılır.
Ancak firmanın üretimle ilgili özel formülleri varsa, ürün dağılımı ve
ham madde isim ve oranları, bu formüller yerine, kendi belgelerinden tespit edildiği şekilde değerlendirilir. Ancak, bu tespitte kullanıldığı görülen kimyasal katkı oranları, formüllerde belirlenen oranları
geçemez. Yeni üretime geçenlerde ise, üretim ve ihtiyaçlar, aşağıda
verilen formül sınırları dâhilinde, firma reçetesine göre belirlenir. Ancak kullanılan kimyasal katkı oranları, bu formüllerde belirtilen oranları geçmemelidir.

Madeni Yağ ve Müstahzarları Formülleri
Motor Yağları

Sanayi Yağları (Endüstriyel Yağlar)

Baz yağlar ve katkılar

Baz yağlar ve katkılar

Spindle oil: %0 - 35

Light neutral:% 20 - 70

Light neutral: %20 - 80

Heavy neutral: %20 - 80

Heavy neutral: %10 - 20

Spindle oil: %4 - 60

Bright stock: %0 - 15

Katkı maddeleri: %1 – 10

Katkı maddeleri: %1 – 20

Bright Stock: %5-10 sanayi
dişli yağlarında kullanılır.

Yağlama Yağları

Yarı Sentetik ve Sentetik Motor Yağları

(Özel yağlar, bıçkı yağları, müstahzarlar,
cıvata, somun gevşetme müstahzarları vb.)

Baz Yağlar ve katkılar
Spindle oil: %0 - 35

Baz yağlar ve katkılar (TS 13369)

Light neutral: %20 - 80

Spindle oil, Spindle extract: %15 -70

Heavy neutral: %0 - 30

Light neutral, light extract: %0 - 80
Heavy neutral, heavy extract: %0 - 50

Polialfa olefin (PAO) ve Grup III baz yağlar:
%4 - 80

Bright stock: %0 -20

Katkı Maddeleri: %4 – 50

Katkı maddesi, soğutma yağı: %4 -40

Pas ve korozyon önleyici ve çözücü
müstahzar yağlar, kalıp ayırıcılar
White Spirit ürünü yoğun olarak korozyon
koruyucu ürünlerinde kullanılmakta ise de
bazı kalıp ayırıcılarında da kullanılabilmektedir. Burada White Spirit’in görevi, istenilen koruma süresine göre katıkları homojen
olarak ve düz bir film oluşturacak şekilde
parçanın üzerine yaymaktır. Çok uçucu bir
malzeme olduğundan daha sonra yüzeyden
kolayca uçmaktadır. Geriye koruyucu filmi

oluşturan katıklar kalmaktadır. Bu imalatlarda muhtelif baz yağlar, wakslar, katkı maddeleri ve %10 – 15 oranında solventler ve/
veya soğutma yağı (soğuk işlem yağı) kullanılır. Bu ürünlere ait kapasite hesaplamaları, yukarıda yer alan bilgiler çerçevesinde ve
firmanın fiili üretim reçetesi dikkate alınarak
yapılır.
Yazı serimizin üçüncü bölümü, bir sonraki
ay, Makina Bülten Ekim sayısıyla devam edecektir. Esenlikler dileriz…

Kaynaklar
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Nadkarni, R. A. (2005). Elemental Analysis of
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Elektrik Enerjisi
Depolama Sistemleri – II
Modern yaşam, bağlı hizmetler ve -özellikle üretimde- elektrik tüketimi
artarak devam ediyor. Bu nedenle elektrik enerjisi talebinin ve buna
karşılık arzın hep dengede olması bekleniyor. Ancak beklenmedik
nedenlerle arzda sorunlar oluşabilir. Şebekede ani pik çekimler, voltaj
değişimi ve frekans dalgalanmalarının güvenli sınırların dışına çıkması,
dağıtımı etkileyen şebeke sorunları olması ve elektrik yokluğu gibi
sebepler arzu edilmeyen sorunlara neden olur. Ayrıca yenilenebilir
enerji kaynaklarının kendi karakterinden dolayı (gelen arz ile sunumun
karşılıklı örtüşmemesi gibi) elektrik arzında sorunlar yaşanabilir. Bu
nedenle üretilen elektriğin şebeke talebinden fazla olan kısmının
ya da şebekeye verilmeyen elektriğin, hazır ve emre amade olarak
depolanması çok önemlidir.
Bir önceki yazımızda ağırlıklı olarak elektrik ve elektromekanik elektrik
depolama yöntemlerini incelemiştik. Bu yazımızda ise yine benzer
amaca yönelik diğer depolama sistemlerini açıklamamaya çalışacağız.

Elektrik Depolama Sistemleri
Bir önceki yazımızda, elektrik depolama sistemleri arasından, kullandıkları
depolama teknolojilerine göre kimyasal/elektromekanik ve elektromanyetik
sistemleri incelemiştik. Kaldığımız yerden devam edelim:

3. Mekanik Depolama Sistemleri
EYLÜL 2020
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3.1. Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Sistemi (Pumped Electric Storage)
En eski elektrik enerjisi depolama sistemidir. Su, bir rezervuardan daha
yüksekteki başka bir rezervuara pompalanır. Enerji gerektiğinde yüksek irtifada depolanan su bir türbin üzerinden serbest bırakılır ve bağlı jeneratörden elektrik elde edilir. Yüz yılı aşkın süredir kullanılan bir yöntemdir. Pelton,
Kaplan ya da Francis türbinleri verimleri ve tersine pompalayabilme özellikleri nedeniyle tercih edilir. Aynı türbin ve hat hem su pompalamada hem de
elektrik üretiminde jeneratör olarak kullanılabilirler.

Sedat Gündem
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi
Enerji Komisyonu Üyesi
Sistemin büyüklüğü; güç kapasitesi, rezervuar
yüksekliği ve hacmine göre değişir. Amerika, Avrupa, Çin, Japonya ve Avusturalya’da yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çevre sorunlarını minimize
etmek için eski yer altı maden ve tuz ocaklarını su
depolama amacıyla alternatif depolama olarak da
kullanıldığı (ABD, Finlandiya, Avusturalya vb.) uygulamalar ve ayrıca deniz suyunun rezerv olarak
kullanıldığı (Fransa, Japonya, Güney Amerika gibi)
uygulamalar da vardır.

Elektrik tesislerinde ve şebekede güç düşüşü olduğu durumlarda veya kesikli enerji üretimindeki
sakıncaları gidermek, enerji arzı dengesizliğini ve
sunu açığını kapatmak için rezervuarda depolanan su ters akışla türbin ve jeneratöre gönderilerek anında tekrar elektrik üretilir.
Avantajları: Kurulum kullanım ve işletme yönünden eski ve olgun bir teknolojidir, çok düşük kendiliğinden kayıp, düşük enerji altyapı maliyetleri,
başlama ve durdurma esnekliği vardır. Ayrıca büyük miktarlarda (gigawatt büyülüklerinde) enerji
stoklayabilmesi, hızlı devreye girebilme özelliği, 75

yıla kadar kullanım ömrü olabilmesi ve enerji depolamada ucuz bir yol alması diğer avantajlarıdır.
Dezavantajları: Potansiyel kaynak azlığı, özel bir
coğrafya ve su kaynağı gerekliliği, veriminin yaklaşık %70-80’lerde olması ve çevresel etkileri dezavantajları olarak sıralanabilir.
3.2. Volanlı Elektrik Depolama
(Flywheel Energy Storage)
Volan sistemi, şarj enerjisini kinetik enerji olarak,
rotor malzemesinin yüksek iç gerilim ve kesme dayanımı ve özel dizayn yapısının sağladığı atalet ile
depolar. Volan malzemesi karbon fiber, kompozit
veya çelik olabilir. Şarj anında devir sayısı 100.000
d/d’ye kadar yükselir. Dönme kayıplarını minimize
etmek için rotor vakum ortamında döner. Yüksek
dönme devirleri ve kayıpları azaltmak için dönme,
manyetik yataklarda olur. Rotor bir motor jeneratöre bağlıdır. Deşarj elektriği bu jeneratörde üretilir. Depolama kapasitesi motorun malzemesi ve
büyüklüğü ile değişir. Depolanan enerji tekrar kullanıcı veya şebekeye verdiğinde devir sayısı azalır.
Pik talep karşılama, enerji kesintisi desteği, frekans regülasyonu, yenilenebilir
kaynak desteği
gibi çok yönlü
elektrik depolama amaçlı kull a n ı l m a k t a d ı r.
Ayrıca
ulaşım
sektöründe yakıt
ekonomisi amacıyla da kullanılmaktadır.
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Avantajları: Yüksek kullanım süresi (yirmi yıldan fazla), yıllara göre oldukça az
kapasite düşüşü, çok az bakım ihtiyacı, karbon emisyonu yapmaması, yüksek
şarj-deşarj hızları ile ani talepleri destekleyebilme özellikleri avantajlarıdır.
Dezavantajları: Pahalı bir teknoloji olması, düşük depolama kapasitesi ve
kendi kendine deşarj olabilme özelliğinin yüksek olması (saatte %20 civarında), rulmanlı yatakların bakım gerektirmesi, manyetik yatakların ise enerjisinin
olması denilebilir. Beklenmedik dinamik yükler veya dış şoklar sorunlara yol
açabilir.

4. Termik Depolama Sistemleri
4.1. Basınçlı Hava Depolama Sistemleri (CAES)
Basınçlı hava enerji depolama sisteminde (CAES), sıkışmış havadaki potansiyel enerjiyi, yerin altında inşa edilen büyük tanklarda (çoğunlukla yerin 500800 m derinliğindeki yer altı eski tuzlu kayalar, maden ocakları ve büyük mağaralarda) depolayarak kullanır. Eski doğal gaz ve su havzalarının depo olarak
kullanımı değerlendirilme aşamasındadır.
Yenilenebilir
kaynaklardan
(rüzgâr, güneş vb.) elde edilen
fazla elektrik veya şebekeye
verilmeyen enerji, bir kompresörü çalıştırarak havayı yeraltı
deposunda depolar. Rezervuar
depodaki basınç 100 bara kadar çıkar. Depolanan enerjiden
elektrik üretileceği zaman rezervuarda depolanan hava serbest bırakılır. Serbest bırakılan
basınçlı hava verimi artırmak
amacıyla reküperatörde ısıtılır
ve doğal gaz katılarak bir gaz yanmalı türbine gönderilerek yakılır. Türbinde
elde edilen döngü ile bir jeneratörde elektrik üretilir ve şebekeye verilir.
Montaj maliyetleri yaklaşık 50 USD/kWh’dir. Eğer bir doğal veya oluşmuş
rezerevuar var ise bu 40 USD/kWh’a düşebilir. Doğal rezervuar olarak maden veya yeraltı tuz ocakları tercih edilir. Almanya’nın kuzeyinde bulunan The
Huntorf plant, 1978 yılında 290 mW kapasiteli tesis ilk ticari ünitedir.
Bu sistemin olumsuzlukları nispi olarak düşük deşarj değeri ve zayıf döngü
verimi ile hizmet maliyetlerinin yüksek olmasıdır.
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4.2. İleri Adyabatik Basınçlı Hava Depolama (AA-CAES)
Adyabatik depolama da basınçlı hava depolama benzeridir; ancak yalnızca
hava depolanmaz, aynı zamanda basınçlı hava oluşumu sırasına ortaya çıkan
ısı da ayrı bir depolama tankında depolanır. Kompresör
çıkışında basınçlı hava sıcaklığı 6000C’ye kadar çıkmaktadır. Bu yüksek ısı bir tankta
toplanacak ve depolanan ısı,
hava tekrar hava türbinine
gönderilirken bir reküperatör tekrar ısıtılacaktır, böylece doğal gaz kullanımı gereksiz hale gelecektir.

Bu sayede verim %70’lere kadar
ulaşacaktır. Sistem henüz ticari olarak kullanım aşamasında değildir.
Çünkü bu sistemin uygulanabilmesi, bu sıcaklıktaki havanın hemen
absorbe edilip depolanabilmesi, bu
sıcaklıkta kullanılabilecek borular ve
tesisat elemanları ile ileri türbo makinalar gerektirmektedir.

Elektrik Depolama
Sistemlerinin
Karşılaştırılması
• Enerji Yoğunluğu: Tek bir sistemin
ünitesindeki ağırlık (kW/kg) başında
depolanabilen enerji miktarı olarak
ifade edilmektedir. Örneğin Lityum
bataryalar 150-250 kW/kg ile Na-S
bataryalara göre 1,5-2 kez, redox
bataryalara göre iki kat, kurşun bataryalara göre ise beş kat daha fazla
enerji depolayabilmektedir.
• Şarj ve Deşarj Verimliliği: Batarya
verimliğinin değerlenmesinde kullanılan performans ölçümlerinden
birisidir. Enerji depolama sistemine
aktarılan gücün tamamı deşarj edilemez (elektronik sistem, ısıtma ve
soğutma, pompalar vb.) ve enerji kayıpları olur. Verimde ise bu kayıplar
dikkate alınır. Bu ölçüm, enerji depolama teknolojilerinin mali verimliliğinin anahtarıdır. Enerji depolama

Ölçüt Adı
Hidro
Volanlı
			
Enerji Yoğunluğu (kW/kg)
Döngü Ömrü
Verim
Faydalı Ömür (yıl)
kWh başına maliyet
Çevresel Etki

seçenekleri arasında, basınçlı hava
enerji depolama (CAES) raporlanan
en düşük verimliliğe (%40-%45),
Li-ion ise en yüksek (%87-%95) verimliğe sahiptir. Fotovoltaiklere bağlı
depolama verimliliği %75’ten aşağı
ise mali yönden verimsiz olacaktır.
• Kullanım Ömrü: Enerji depolama
cihazlarının bir diğer önemli performans elemanı da kullanım ömrüdür.
Bu faktör ekonomiklik verimliliğe ve
yatırım ömrüne bakıldığında önemli etkiye sahiptir. Enerji depolamanın mali yönden verimliliği çalışma
ömrüne doğrudan bağlıdır. EDSESS’nin ömrü şarj ve deşarj döngüsü, deşarj derinliği ve çevresel koşullar gibi faktörlere bağlıdır. Konut
ve ticari uygulamalar için günlük bir
ya da iki döngü ömrü -ya da toplamda 7.300-22.000 döngü- fotovoltaik şebeke elektriğine yönelik
gece depolaması için yeterli olacaktır. Bu sistemlerde dizayn edilen
enerji depolama sistemi, dalgalanmaları karşılayabilmek için bir seferdeki şarj gücünden %10 daha büyük
dizayn edilir.
• Çevresel Etki: Dikkate alınması gereken bir diğer husus çevresel
etkidir. Sistemin çevre dostu olarak kullanılabilmesi ya da cihazların
çevreye zarar vermeden geri dönüşebilmesi gerekmektedir.
Basınçlı
Hava

Kurşun-Asit
Batarya

Ni-Mh
Batarya

Li-İon
Batarya

Akışkan
Batarya

Na-S Sıvı
Metal

Süper
Kapasitörler

0.3-1.33

5-200

3,2-60

30-50

30-90

9-250

10-90

10-240

10-20

25-50000

Tanımsız

5000-20000

200-20000

300-10000

500-10000

10000+

5000-10000+

500-5000
%95

80%

90%

85%

%60-%70

%50-%80

%87-%95

%70-%75

%89-%92

50-60

20

25-40

10-15

5-10

5-15

5-20

10

1$-291$

200$-150,000$

1$-140$

50$-1,100$

100$-1,000$

200$-4,000$ 100$-2,000$

Yüksek/Değişik

Düşük

Orta/Düşük

Yüksek

Yüksek/Orta

Yüksek/Orta

Düşük maliyet,
Kullanılan
Çok hızlı cevap, büyük ölçekli,
sisteme katkısı
yüksek özgün olgun teknoloji,
kanıtlanmış
güç, uzun ömür, gaz türbinleri
eski ve bilinen
ile ikili olarak
teknoloji
kullanılıyor

Artıları

Yüksek güç
kapasitesi,
birçok pozitif
katkı

Eksileri

Coğrafi
koşullara bağlı,
pahalı yapım,
düşük enerji
yoğunluğu ve
çevresel hasarlar

Düşük
enerji
yoğunluğu

Coğrafi yer
konumu
sorunlu,
ölçülebilir
değil

Düşük döngü
ömrü, toksik
malzemeler,
yangın riski

Derin şarj
kapasitesi,
güvenilir,
yüksek enerji
yoğunluğu

Esnek
kulanım, çok
hızlı cevap,
yüksek özgün
güç

Orta
Yüksek
depolama
kapasitesi,
ucuz
malzemeli

150$-900$
Düşük

Düşük

Çevrimleri
Yüksek
basit ve
kapasite, hızlı
cevap, ucuz
karmaşık güç
malzemeli,
elektroniğine
yüksek kararlılık
gerek
duymazlar
(stabilite)

Güvenlik
Yeni ve
Bazı toksik
Çok yer
endişeleri,
Ticari kullanım
gelişen bir
etkiler, Li'ye
gerekiyor,
düşük deşarj
göre daha
için daha
teknolojidir
çoklu
derinliği,
az anma
olgun testler
ve daha
uygulamalar
korozyon,
gücü, yüksek
gerekiyor, ısrarlı fazla tecrübe
için ekonomik
kendiliğinden
teknolojik çaba
ve ömür
kendiliğinden
verimlilik
deşarj,
gerektiriyor
verilerine
deşarj, yüksek
sorunu
var
ihtiyaç var
bellek etkisi zamanla verim
kaybı az

Tablo: Elektrik Depolama Sistemleri Karşılaştırması
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Üyelerimizden

Sonuç
Birbirinden çok farklı elektrik depolama tipleri bulunmasına rağmen
hiç birisi özellikleri itibariyle tüm
ihtiyaçları karşılayacak özelliklerde
değildir. Bazı uygulamaların ticari
olarak olgunlaşmaya ihtiyaçları vardır. Teknolojilerin depolama kapasite
büyüklükleri, çevresel etkileri, bakım
ve geri besleme özellikleri birbirlerinden farklılıklar göstermektedir.
Seçim yapılırken, depolamanın niçin
yapılacağı, amaca uygun depolama
biçimleri ve depolama türünün tüm
özellikleri dikkatle analiz edilmelidir.
Tabii ki denenmiş, benzer uygulama
sonuçlarının da dikkatlice sorgulanması çok önemlidir.
Teknolojik olarak özellikle batarya ve diğer depolama teknoloji ve
uygulamalarında sürekli büyüme ve
teknolojik gelişmeler yaşanıyor. Ülkemizin bu teknolojilere uzak kalmaması, kamu ve özel araştırma

geliştirme çabalarının desteklenmesi
hayatidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın, 1 Nisan 2020’den itibaren uygulanmak üzere yayınladığı
Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama
Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nin amacı, “Elektrik depolama tesislerinin
kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve
standartlara uygun olarak yapılması,
can, mal ve saha emniyeti sağlanarak söz konusu tesislerin iletim veya
dağıtım şebekelerine uyumlu olarak
bağlanması ile kabul işlemleri yetkisine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi” olarak tanımlandı. Tabii ki bu
yönetmelik bir aşamadır ancak dünyadaki konuyla ilgili olan gelişmeler
dikkate alındığında ciddi yetersizlikler söz konusudur. Özellikle elektrikli
araç teknolojileri ve kullanımındaki
hızlı gelişmeler ve yenilenebilir enerji
alanındaki zorunlu gelişme öngörüleri, depolamayı ve teknolojik kural
ve standartları belirlemeyi zorunlu
bir araç haline getirmektedir.

Kaynaklar
1. Handbook of Battery Enery Storage System Asian Development Bank 2018,
2. IEE Battery Storage System, IRENA
3. Electric Storage and Renevables,
4. Enerji Depolama Yöntemleri, Mehmet & Şerife Kozak
Serinin ilk yazısını Nisan 2020 Bülten’de bulabilirsiniz.
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Kanal İstanbul Projesine Kimler, Hangi Mahkemede Dava Açabilir?
İstanbul’da yaşayan tüm yurttaşların Kanal İstanbul Projesine dava açma hakkı vardır. İstanbul’daki İdare
Mahkemelerine dilekçe ile başvurarak dava açabilirsiniz.
Davayı tek mi açmam gerekiyor? Başka nasıl bir yöntem izleyebilirim?
Davayı bireysel ya da toplu olarak açabilirsiniz. Bir sivil inisiyatif, dernek ve kurumun açtığı davada davacı ya da
müdahil olabilirsiniz. Birden fazla yurttaş, birden fazla dernek ve/veya kurum birlikte dava açabilirsiniz.
Toplu dava açmak için nasıl bir yöntem izlemem gerekiyor?
1. Yöntem: Davayı avukatsız takip etmek istiyorsanız; dava dilekçesini tüm davacıların imzalaması gerekiyor. Davacı
dernek veya kurum adına imzaya yetkili kişinin imza atması gerekiyor. Böyle bir durumda, dilekçe ekine imzaya yetkili
olunduğuna dair belgenin konulması gerekiyor.
2. Yöntem: Davayı avukatlar aracılığıyla takip etmek istiyorsanız; Böyle bir durumda, Noter aracılığıyla
vekaletname düzenlettirmeniz gerekiyor. Davacı olarak gerçek ve tüzel kişiler, birlikte ortak vekaletname
düzenletebileceğiniz gibi ayrı ayrı vekaletname de düzenletebilirsiniz. Aynı vekaletname ile birden fazla avukata
vekalet verebilmeniz de mümkün.
Dava Ücretleri?
Dava açabilmeniz için, dava dilekçesi ile birlikte dava harçlarını yatırdığınıza dair ödeme makbuzuna da sahip olmanız
gerekiyor. İdari yargıda dava açarken, bilirkişi harçları ödenmiyor. Yargılama sürecinde mahkemenin, bilirkişi
incelemesine karar vermesi durumunda; davacılardan bilirkişi ve keşif ücretlerini yatırmalarını istiyor.
Kural olarak, bilirkişi masrafı yargılama sırasında ödenmeyebilir. Mahkemeye ek dilekçe vererek, bilirkişi ve keşif
ücretlerinin, dava sonunda davayı kaybeden tarafa yüklenmek üzere hazineden temin edilmesini isteyebilirsiniz.
Böyle bir durumda, dava sonucunda kaybeden tarafın (davacı ya da davalı) bilirkişi ve keşif ücretlerini hazineye
ödemesine karar verilecektir.
Notlar
Dava dilekçesinden 2 adet çıktı alıp Adınızı, Soyadınızı, Adresinizi ve T.C. Kimlik Numaranızla ilgili bilgileri eksiksiz
doldurup imzalayınız.
Davayı bireysel olarak açmanız durumunda, dilekçe ekine nüfus kimliğinizin 1 adet fotokopisini de ekleyiniz.
Dava dilekçenizin ekine, bilim insanları ya da kurumlar tarafından hazırlanmış olan teknik bilgileri ekleyebilirsiniz.
(Örneğin DSİ, TÜBİTAK gibi kurumların hazırlamış olduğu kurum görüşleri)
Ekler için lütfen buradaki linke gidiniz: http://mmo.kim/ugr6
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Yazar: Yusuf Emre Atasayar
Basın, Yayın ve İletişim Birimi

Bilim Tarihinin Işığında
Modern Bilim - I
Modern bilim, Antik Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarından Antik
Yunan’a, İslam dünyasından Orta Çağ Avrupası’na kadar, farklı zaman
dilimlerinde ve aktarımlar sayesinde ilerledi. Bilimsel (ve felsefi) bilginin,
bu ara durakları bol yolculuğu, çeşitli nedenlerden dolayı gelişimi duran
bilimsel faaliyetlerin farklı medeniyetler eliyle devam etmesini sağladı.
Tarih boyunca pek çok medeniyet
bilimsel bilginin üretilmesi ve kullanılmasında önemli katkılar sundular.
Antik Mısır ve Antik Yunan medeniyetlerini bilim tarihi açısından
incelediğimizde, buralarda tıp ve
anatominin, astronomi, matematik
ve geometrinin en çok gelişen bilim
dalları olduğunu görürüz. Mezopotamya’da, Antik Mısır ve Antik Yunan
medeniyetlerindeki çeşitli bilimsel
keşif ve gelişmeler buradaki medeniyetlerin yıkılmasıyla birlikte sona
erdi.
Bu yıkıcı dönemin ardından Müslüman coğrafyasında başlayan tercüme hareketleri, bilimin bu topraklara
yerleşmesini ve gelişmesini sağladı.
Özellikle Eski Yunanistan’da ortaya
konan eserlerin tercüme edilmesi
sayesinde İslam dünyası, 8. ve 12.
asırlar arasında bilimin meşalesini taşıma görevini üstlenmiş oldu.
Yine bu dönemlerde, matematik,
geometri, astronomi ve tıp alanında

önemli buluşlara imza atıldı.
Antik Çağ, İlk Çağ ve erken Orta
Çağ olarak kabul edebileceğimiz bu
ilk üç dönemin ardından, bilimsel
gelişmelerin Müslüman dünyasında
da son bulması ile birlikte skolastik
düşünce (inancın düşünsel olarak
temellendirilip sistematize edilmesi
felsefesi) uzunca bir süre egemen
düşünce halini aldı. Bilimsel araştırma ve bilimsel temelli düşünce gerileyerek inanca ve teolojiye dayalı
felsefi fikirler gelişti. Ta ki Avrupa’da
yaşanan Rönesans ve Reform hareketlerine kadar…
Augustinus’un “Anlamak için inanıyorum” sözünün tam karşılığı
olarak görülen Orta Çağ düşüncesi,
bilimsel aydınlanmanın yaşanması ile sarsılmaya başladı ve doğayı
kavramamızı sağlayan gözlemlerin
yapılabilmesine ve bilginin yayılmasına olanak tanıdı. Bu çalışmada, modern bilimleri bilim tarihinin
ışığında inceleyecek ve Orta Çağ’ın

zorluklarının aşılmasında bilim
insanlarının ortaya koyduğu
fedakârlıkları göreceğiz. Ayrıca
bilim insanları tarafından yapılan çalışmaları kronolojik olarak
ortaya koyacak ve bu sayede
bilimin kendisini de çok daha iyi
kavrayabileceğiz.

Skolastik Düşüncenin
Etkisinde Bilim Yapmak:
Kopernik ve Kepler
Latince kökenli schola (okul)
kelimesinden türetilmiş olan
scholasticus teriminden gelen
skolastik düşünce, okul felsefesi
anlamına gelmektedir. Orta Çağ
düşüncesi üzerinde etkili olan
skolastik düşünce, doğrunun
zaten mevcut olduğunu savunur ve felsefenin okullarda okutularak öğretilmesine dayanır.
Peki, bu ne anlama geliyor?
Skolastik düşünürlere göre bilgi,
deney ve gözlem yoluyla değil;
büyük otorite kabul edilen
kimselerin eserlerine müracaat edilerek elde edilebilir. Bu
otoritelerden birisi olan Aristo,
aynı zamanda skolastik düşüncenin de temelini oluşturur.
Doğrunun zaten mevcut olduğu düşüncesi Aristo gibi büyük
düşünürlerden gelmektedir.
Skolastik düşünceye göre felsefenin konusu dindir ve bu nedenle felsefe teolojiyi desteklemeye çalışır. Doğa ise din ve
akıl ile açıklanabilir bir olgudur.
Bu sebeple skolastik düşüncede
gözlem ve deneye önem verilmez. Yalnızca gözlemin sonuç
vereceği (yeterli olacağı) yerlerde dahi usavurmaya (aklı temel
almaya) başvurulmaktadır.

tan en önemli unsurlardan birisi
ise statik Dünya inancıdır.
Skolastik düşünceye göre Dünya, evrenin merkezindedir ve
hareket etmemektedir. Güneş,
yıldızlar ve diğer gezegenler
Dünya’nın çevresinde ‘ahenkle’ dolanmaktadır. Dönemin
astronomisinin odağında gök
cisimlerinin (Dünya’nın yakın
çevresindekiler dâhil) hareket
örüntülerinin matematiksel
olarak modellenmesi uğraşı
vardır ancak bu uğraşın teolojik
koşulunun sağlanması gerekliliği de tartışılmaktadır. İşte bu
teolojik koşul hareket etmeyen,
her şeyin merkezinde yer alan
statik Dünya inancıdır.
Eski Yunanistan’da Dünya’nın,
Güneş’in etrafında döndüğü
modeller de tartışılmıştır ancak
bu düşünce Orta Çağ’da kabul
görmemiştir. Fakat zamanla
daha fazla astronomik gözlem
verisinin ve matematik bilgisinin birikmiş olmasının etkisi
ve doğaya bakışın değişmesi
gibi koşullar neticesinde statik
Dünya modeli terk edilmeye
başlanmıştır.
Modern Astronominin
Başlangıcı: Kopernik
Prusya İmparatorluğu’nda yaşayan ve amatör bir bilim insanı
olan Kopernik (Nicolaus Copernicus) gezegenlerin, Güneş’in
merkezde olduğu sabit yörüngeler üzerinde hareket ettiğini
kabul eden Güneş Merkezlilik
yasasını savunmuştur. Modern
astronominin başlangıç noktası
olarak kabul edilen bu kavrayış bilim tarihi için bir dönüm
noktasıdır.

Nicolaus Copernicus
(19 Şubat 1473 - 24 Mayıs 1543)

Kopernik’in 1543 tarihli "De Revolutionibus Orbium Coelestium" (Göksel
Kürelerin
Devinimleri
Üzerine) adlı
başyapıtı.
Bu çalışma
Kopernik’in
öldüğü yıl
yayımlandı.
Kopernik,
Güneş Merkezli teorisinin ilk
taslağını, kısaca Commentariolus (Küçük Açıklama) olarak
bilinen çalışmasında yazdı.
Commentariolus, matematiksel aygıtlar (denklemler) olmadan yapılan Dünya’nın Güneş
merkezli mekanizmasının kısa
bir teorik açıklamasıydı. Yapıtı
ve düşünceleri olumlu karşılanınca De Revolutionibus
Orbium Coelestium (Göksel
Kürelerin Devinimleri Üzerine)
adlı başyapıtını hazırlamaya
başladı.

Hareket Etmeyen ve Evrenin
Merkezinde Bulunan Gezegen:
Dünya
Aristoteles’ten Batlamyus’a
oradan Vatikan’a uzanan bu
anlayış, beraberinde “ilahi ve
değişmez bir düzen” anlayışını
getirmektedir. Bu anlayışı yansı-
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Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine
adlı kitabında Kopernik, Dünya’nın
günde bir kez kendi ekseninde döndüğünü, Dünya’nın değil Güneş’in
merkezde olduğunu, Dünya’nın da
tıpkı öteki gezegenler gibi onun çevresinde döndüğünü, yalnızca Ay’ın
Dünya’nın çevresinde döndüğünü
ve gezegenlerin dizilişinin değişmediğini (Batlamyus’un* modelinde
Merkür, Venüs ve Güneş’in sıraları
belirsizdi) ileri sürer ve dönme periyotlarını verir. Bu yenilikçi düşüncelerin yanı sıra, kitapta Aristotelesçi bir
yaklaşımla gezegenlerin ve yıldızların
hâlâ göksel kürelerin içine gömülü
olduğu ve dolayısıyla hareketlerinin
de dairesel olduğunu belirtir. Ne var
ki yörüngelerin dairesel oluşu gezegenlerin gözlemlenen hareketini
tam olarak açıklamaz. Bunun için
Ptolemy’nin (Batlamyus) kullandığı
bazı başka araçları Kopernik de kullanmak zorunda kalır. Kopernik’in bu
eseri bazı araştırmacılara göre Orta
Çağ biliminin sonu, modern bilimin
başlangıcıdır.
Güneş’in evrenin merkezinde olduğunu savunan ve yıldızların hareketsiz olduğunu düşünen Kopernik’in teorisinde elbette birçok eksik
bulunmaktaydı. Ancak bu teoriyi
devrimci kılan özellik, adeta dogma
haline dönüştürülen astronomiyi tartışmaya açmış olması ve kendisinden
sonra gelecek olan Kepler, Galileo ve
Newton tarafından çözülecek olan
sorular ortaya atmasıdır.
Batlamyus (85-165), Dünya merkezli
evren modelini ortaya atan İskenderiyeli Yunan astronomdur.*
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Gezegenlerin Yörüngelerinin
Eliptik Olduğunu Söyleyen
Bilim İnsanı: Kepler
Kopernik, gezegenlerin Güneş’in
etrafında döndükleri varsayımından
hareket eden bir model önermiş, fakat gezegenlerin çembersel yörüngeler üzerinde hareket etmesi gerektiği fikrine sadık kalmıştır (Kopernik,
dairenin evrendeki en mükemmel
şekil olduğu görüşünü muhafaza
ediyordu). Galileo ile aynı dönem-

de yaşamış olan Alman gökbilimci
Kepler, 17. yüzyılın bilimsel devrimine Kepler'in Gezegensel Hareket
Yasaları ile katkıda bulunmuştur. Bu
hareket yasaları, Güneş Sistemi’nde
bulunan gezegenlerin hareketlerini
açıklayan üç matematiksel yasadır ve
ileride Newton tarafından yapılacak
olan açıklamaların gözlemsel temelini oluşturmuştur. Bu yasalar aşağıdaki gibidir:
1. Yasa: Her gezegen, odak noktalarının birinde Güneş’in bulunduğu bir
elips yörünge üzerinde hareket eder
(Bu yasa ile doğal hareketin dairesel olmadığını belirterek, 2000 yıllık
bilgiyi çöpe atmıştır).
2. Yasa: Gezegeni Güneş’e bağlayan
yarıçap vektörü, eşit zamanlarda eşit
alanlar tarar (Gezegen’in elips etrafında dönerken hızı sabit değildir;
yavaşlayıp hızlanma söz konusudur).
3. Yasa: Bir gezegenin yörüngesel
periyodunun karesi (dolanma zamanının karesi), dolandığı elipsin ana
eksen uzunluğunun küpü ile doğru
orantılıdır.
Kepler yasaları, Aristocu ve Batlamyusçu astronomi ve fiziğe meydan
okumuştur. Batlamyus modelinden
tamamen farklı olarak, gezegenlerin değişken hızlarının, tüm gezegenlerin Güneş çevresindeki eliptik
yörüngelerde dolandığını iddia
ederek doğrulukla açıklanabileceğini
söylemiş, astronomi ve fiziği kökten
değiştirmiştir.
Günümüzde Kepler yasaları yapay
uyduların ve Güneş yörüngesinde
dolanan kimi cisimlerin (uzak gezegenler ve küçük asteroitler gibi)
yaklaşık yörüngelerini hesaplamakta kullanılmaktadır. Bu yasalar,
atmosfer sürtünmesi, görelilik ve
diğer cisimlerin etkisi göz önünde
bulundurulmadığında, göreli olarak küçük cisimlerin daha büyük ve
daha kütleli cisimler etrafında yaptığı hareketleri açıklamada oldukça
kullanışlıdır.
Kopernik’in ortaya koyduğu devrimsel düşünceler ve Kepler’in salt
astronomik hesaplamaları, nicelik ve

Johannes Kepler
(27 Aralık 1571 – 15 Kasım 1630)

dinamik üzerine ileride Newton tarafından yapılacak olan
açıklamaların gözlemsel temelini oluşturmuşsa da insanların
kafalarında tamamen yeni bir
evren tablosu oluşturamamıştı.
Çünkü Kopernik ve Kepler, ilahi
nedensellikten yola çıkmayan
doğa yasaları kavrayışından
yoksun durumdaydılar. Fakat
yine de eski bilimin içine yeni
bilimin tohumlarını ekmişlerdi.
Doğa Felsefesinden Doğa
Bilimine: Galileo ve Newton
İtalyan astronom ve fizikçi Galileo Galilei, gözlemsel astronominin kurucusu olarak kabul
edilir. Gözlemsel astronomiye
katkılarının arasında Venüs'ün
evrelerinin teleskobik kanıtı, Jüpiter'in en büyük dört uydusunun keşfi ve Güneş lekelerinin
gözlemi analizi bulunmaktadır.
Galileo ayrıca teleskop teknolojisini geliştirmiştir.
Galileo'nun kilise ile münakaşasından önce Katolik dünyasında
çoğu eğitimli insan ya Aristoteles'in Dünya merkezli görüşünü veya Tycho'nun Güneş
ve Dünya merkezli teorilerin
karışımı olan görüşlerini kabul
etmekteydi. Güneş merkezli
teorilerin ana sorunu, doğru
olması durumunda yıllık bir
yıldız paralaksı (yıldızların farklı
periyotlarda kaymış gibi görünmesi) gözlemlenmesi gerektiği,
ancak bunun var olmadığıydı.

Doğrusu, bir yıldızın uzaklığıyla bu gözlemin zorluğunun
doğru orantılı olması nedeniyle
19. yüzyıla kadar bu gözlemi
yapabilecek hassasiyette aletler
bulunmuyordu.
Güneş merkezci teoriler eski
çağlardan beri var olsa da yakın
zamanda Kopernik tarafından
canlandırılmışlardı. Kopernik,
yıldızların çok uzak olması
nedeniyle paralaksın önemsiz olduğunu savundu. Ancak
Tycho Brahe yıldızların ölçülebilir bir görünür büyüklüğü
olması nedeniyle eğer Güneş
merkezcilerin savunduğu kadar
uzak olsalardı çok büyük olmaları gerektiğini ve Güneş’ten
veya herhangi bir gökcisminden daha büyük gözükmeleri
gerektiğini savundu. Tycho'nun
sisteminde yıldızların Satürn'ün
hemen gerisinde olduğunu ve
Güneş’le aynı boyda olduklarını
düşünüyordu.

ramak için deneyler yapmış ve
deneylerinin sonuçlarını matematiksel olarak yorumlamıştır.
Yani, hareketin hangi teolojik
gereklilikleri sağlaması gerektiğinden yola çıkıp gözlediği
nesnelerde bunları aramamış,
gözlediği durumları çeşitli nicelikler arasındaki matematiksel
ilişkiler biçiminde ifade ederek
hareket olgusuna dair çıkarımlarını bunun üzerine kurmayı
tercih etmiştir.
Galileo, Kepler ve Kopernik’in
aksine, ilahi nedensellikten yola
çıkmayan doğa yasaları kavrayışına sahipti. Bunun en belirgin
ifadesinin “doğanın işleyişine
dair kanıtların yine doğaya bakarak sınanması” fikri olduğunu
az önce belirtmiştik. Galileo
ayrıca, skolastik görüşün aksine,
evrenin mükemmel olmadığını
düşünüyordu çünkü Ay’a ilişkin
yaptığı gözlemlerde, Ay yüzeyinin Aristo’nun dediği gibi pürüzsüz olmadığını, kraterlerle dolu
olduğunu görmüştü. Doğanın
mükemmel olmadığı fikri ve
doğa yasalarının kutsal kitaplar
ya da otoritelerin yazdıkları kitaplara değil; doğanın kendisine
bakılarak anlaşılabileceği görüşü
tüm dogmaların yıkılışı anlamına
geliyordu.

Galileo Galilei
(15 Şubat 1564 - 8 Ocak 1642)

Dogmaların Yıkılışı
Galileo, başka bir evren tablosuna temel teşkil edecek olan
fikirler öne sürmüştü. Bunlardan
bir tanesi, “doğanın işleyişine
dair kanıtların yine doğaya bakarak sınanması” olarak özetlenebilir ve bugün kullandığımız
anlamıyla “deney” kavramının
ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Galileo, hareket olgusunu kav-
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Doğanın Dili:
Matematiksel İlkeler
İngiliz fizikçi Sir Isaac Newton, 16.
yy'nin ilk
yarısında ufak
ufak başlayan
bu değişimleri 17. yy'nin
ikinci yarısında son bir
büyük hamleyle tamamlamayı başarmıştır. Bu
büyük hamle
hareket yasalarının ve kütle çekim hipotezinin
ortaya konmasıdır. Newton da Galileo’nun çıkış noktasını benimsemiş
ve doğaya dair çıkarsamalarını oluştururken öncelikle gözleneni anlamaya çalışmıştır. Newton, “Doğa
Felsefesinin Matematiksel İlkeleri”
adlı büyük eserinde, kendi ifadesiyle şöyle diyor: “Bu eseri felsefenin
matematiksel ilkeleri olarak sunuyorum, çünkü felsefenin tüm yükü buradan kaynaklanmaktadır –hareketler fenomeninden yola çıkarak doğa
güçlerinin araştırılması ve bu güçlerden de diğer fenomenlere varılması.– Doğa fenomenlerinin geri
kalanını mekanik ilkelere dayalı aynı
uslamlama yöntemiyle çıkarsayabilmeyi umardım; çünkü cisimlerin
parçacıklarını henüz bilmediğimiz
nedenlerle birbirlerine doğru itip
her zamanki biçimlerini almalarını
sağlayan veya birbirlerinden uzaklaştırıp cisimlerin parçalanmasına
yol açan bir takım kuvvetlerin diğer
doğa fenomenlerinin de temelinde
yattığını düşünmemi gerektiren pek
çok neden var. Bu nedenlerin neler
olduğu bilinmediğinden filozofların ve bilginlerin doğa araştırmaları
bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır;
ancak, burada ortaya konan ilkelerin
buna ya da daha doğru bir felsefe
yöntemi bulunmasına ışık tutacağını
umuyorum.”
Newton, 1687’de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia
Mathematica (Doğa Felsefesinin
Matematiksel İlkeleri) ile klasik me-

kaniğin temelini atmıştır ve tarihin
en önemli bilimsel kitaplarından biri
olmuştur. Bu çalışmasında Newton,
evrensel kütle çekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koymuş
ve sonraki üç yüzyıl boyunca bu
bakış açısı bilim dünyasına egemen
olmuştur. Newton dünyadaki nesnelerin hareketleri ile gökyüzündeki
nesnelerin aynı doğal yasalar ile
yönetildiklerini kendi kütle çekim
kanunu ile Kepler’in gezegen hareketleri kanunu arasındaki tutarlılıklar
kurarak göstermiştir. Newton ayrıca
ilk yansıtmalı teleskobu geliştirmiş,
beyaz ışığın bir prizmaya tutulduğunda farklı renklerden bir tayf
yapması gözlemi sonucu bir renk
kuramı oluşturmuştur.
Newton’a göre doğanın kendi yasaları vardır (Bu görüş, içinde bulunduğu dönem için son derece yeni
ve devrimci bir görüştür). Bu yasalar
gözlemler yoluyla kavrandıktan
sonra matematiksel olarak modellenir, yani bir anlamda bunların
soyut bir taklidi üretilir. Daha sonra
bu soyut taklidin kendisi çalışılarak, henüz gözlenmemiş olgularla
ilgili fikirler önerilebilir ve bunlar da
yine deney ve gözlemler yoluyla
sınanabilir. Bu yaklaşım Newton’un,
yeryüzünde ve göklerde aynı doğa
yasalarının geçerli olduğu varsayımıyla hareket ettiği şeklinde de
anlaşılabilir (Örneğin makinelerin de
doğa yasalarına uyması gerektiğin
fikrini doğurur –ki bu fikir sayesinde
makineler geliştirilebilmiştir). Zira
Newton hareket olgusuna dair ilkelerini ortaya koyarken, gök cisimlerinin hareketleri ile yeryüzündeki
cisimlerin hareketleri arasında bir
ayrım gözetmemektedir. Bu nedenle Newton’un hareket yasaları, gök
cisimlerinin hareketlerinin açıklanmasının ötesinde, yönteminin de
katkısıyla, mevcut mekanik bilgisini
ilerletme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.
İşin bir miktar daha tekniğine girmek, Newton’un yarattığı değişimi
ortaya koyabilmek adına anlamlıdır. Bu nedenle Newton’un bilime

Sir Isaac Newton
(25 Aralık 1642 – 20 Mart 1727)

katkıları arasında en büyük yeri
kaplayan hareket yasaları ve
kütle çekimi yasalarından bahsetmemiz gerekiyor. Newton,
merkezkaç kuvveti yasası ile
Kepler yasalarını birlikte ele alarak kütle çekim yasasını ortaya
koydu. Kütle çekimi yasası fizik
tarihi için bir devrimdir; çünkü
her ne kadar Joannes Kepler,
gezegenlerin eliptik hareketlerini salt matematiksel olarak
açıklamış olsa da gezegenlerin
neden yörüngede kaldıklarına

dair bir açıklama getirmemişti. Newton işte bu açıklamayı
getirdi: Kütlesi olan her cisim
boş uzayda birbirlerine bir çekim kuvvetiyle (çekilir) bağlıdır.
Böyle bir kuvvetin varlığını düşünen Newton, kütle çekiminin
matematiksel ifadesini verdi ve
hatta bu matematik sayesinde, 23 Eylül 1846'da Neptün
keşfedildi.
Newton’un bir diğer önemli
keşfi olan hareket yasaları (eylemsizlik ilkesi olarak da bilinir), kuvvetin kütle ile ivmenin
çarpımına eşit olduğunu ifade
eden yasa ve etki ile tepkinin
eşitliği fiziğin en önemli yasalarındandır. Newton hareket
yasaları olarak bilinen üç yasa
aşağıdaki şekildedir:
1. Yasa: Hareketli bir cisim
dışarıdan bir kuvvete maruz
kalmazsa doğrusal hareketini
sürdürür.
2. Yasa: Kütlesi "m" olan bir
cisme uygulanan "F" kuvveti
ile "a" ivmesi arasında F=ma
bağıntısı vardır.
3. Yasa: Her etkiye karşı ona
eşit bir tepki vardır.

Newton'ın hareket yasaları,
evrenin bir düzen içinde ve
deterministik (evrenin işleyişinin fizik yasalarıyla belirlendiği
düşüncesi) olduğu sonucuna
varmıştır. Bu çıkarsama önemlidir; çünkü sonraki yazılarda
göreceğimiz üzere deterministik ilke, örneğin Einstein’ın
Kuantum fiziğini kabul etmeme,
Kuantum fiziğinin eksik bırakıldığını düşünme sebeplerinden
birisidir.
Tüm bu yazılanları bağlayacak
olursak, Orta Çağ’ın Aristocu biliminden (!) kopuş, aslen
Galileo ve Newton ile mümkün
olmuştur. Kopernik ve Kepler’in
geliştirdiği yaklaşımlar, Galileo
ve Newton ile gerçekleşen kopuşun nüvesi halini almışlardır.
Çünkü Galileo ve Newton, Kopernik ve Kepler’in ilahi nedensellik arayan yöntemleri yerine,
yeni deneyci bilimi geliştirmiş
ve doğa yasalarının ancak doğanın kendisinin izlenmesiyle
anlaşılabileceğini savunmuşlardır.

Bir sonraki yazıda görüşmek
üzere…
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Modüler Yapı Dosyası
Taşere edilmiş konstrüksiyon takvimleri, yüksek üretkenlik ve azaltılmış
maliyetler, geniş bir cazibe kazanan modüler konstrüksiyonun en
önemli faydalarıdır.
%20 ile %50 arasında hızlandırarak
İnşaat şantiyelerinde bulunan herkes
etkinliğini kanıtlamıştır. İsmi “Modüler
geleneksel yapı metodlarının zaman
Yapı: Projeden Ürünlere” olan rapor,
kaybettirici, verimsiz ve maliyetli
yapı metodunun proje maliyetlerini
olduğunu bilir. Her bir adımda, farklı
%20 civarında azalttığını da belirtekiplerin diğer adıma geçmek için
birbirlerini beklemek zorunda olması
mektedir. Bu bağlamda modüler, binanın tamamını oluşturan üç boyutlu
sebebiyle üretkenlik kaybı meydana
hacimsel bina bileşenleri anlamına
gelmektedir. Yanlış iletişimin sebep
gelmektedir.
olduğu gecikmeler (hem sahada hem
Geleneksel bir projede sahaya ilk
de tasarım sürecinde) inşaat takvimarangozlar girer. Ardından elektrik
minin dışına çıkılmasına sebebiyet
vererek zaman ve para kaybına sebep
tesisatçıları, takibinde tesisatçılar ve
HVAC teknisyenleri, ardından alçıpan
olur. Bu tip durumların sonucu olaustaları, boya ustaları ve sonrasında
rak, tesisat ve mekanik endüstrisinde
da çatı ustaları girerek işlerini taprefabrikasyon ve modüler yapı öne
çıkmaktadır. Günümüzde, saha-dımamlarlar. Modular Building Institute
şında üretim tarzına geçiş çok daha
(Modüler Bina Enstitüsü) Direktörü
cazip ve uygun görülmektedir.
Tom Hardiman: “Bu tamamen ardışık
Bir yönetim danışmanlık firmasıbir süreçtir” diyor. “Bir fabrikada, bahsi
nın 2019 yılında hazırladığı raporda
geçen tüm meslek grupları bulun“Modüler (veya prefabrik) yapı yeni
maktadır ve aynı anda çalışmaktadırbir konsept olmasa da, teknolojik ve
lar. Oda fabrikadan çıkış yaptığında
ekonomik değişimlerin ardından yeni
%80 tamamlanmış halde olmalıdır.
bir ilgi ve yatırım dalgası ortaya çıkarElektrik, tesisat, boya, alçı her şey.”
mıştır” demektedir. “Yakın zamandaki
Merkezi Brooklyn’de olan FullStamodüler projeler, proje planlarını
ck Modular’in kurucusu ve başkanı

Roger Krulak, hacimsel modüler
yapı metodu, bir binanın inşa
edilmesi için en mantıklı metod
olduğunu düşünmektedir. Krulak,
“Entegre ve mantıklı bir çö-

zümdür çünkü proses odaklıdır”
diyor. “Kesin, tam ve koordineli
olmalıdır. Bizim çözümümüzde
bunlardan başka bir seçeneğimiz yoktur çünkü fabrikadan

çıkmadan önce her şey birbiri ile
uygun halde olmalıdır. Modüler
yapın inanılması güç derecede
verimlidir ve proses ekonomisinden faydalanmanıza imkan verir”.

İşgücü ve Çevresel Artılar

“Bizim bina zarflarımız, ünitelerimiz ve modüllerimizin tüm
sistemler içindeki toleransı çeyrek
inç veya daha azıdır” diyor Krulak.
“Oldukça dar bir tolerans. Ayrıca
modüllerimizi istediğiniz sürdürülebilirlik derecesinde ürete-

biliyoruz. Pasif konut gibi yeşil
bina metotlarını kullanabiliyoruz.
Günümüzde müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu VRV (Variable
Refrigerant Volume-Değişken Hacimli Soğutucu Akışkan) veya ısı
pompası sistemlerini kullanıyor.”

Son bir avantaj ise inşaat sektöründe her zaman önemli olan ve
günümüzde devam eden
Covid-19 pandemisi ile beraber
daha da önem kazanan çalışan
güvenliğidir.
Modüler ve geleneksel proje
teslim metotları başlarda paralel
şekilde ilerliyor olsa da, saha dışı
çalışma tamamlanma süresini
hızlandırıyor.
“Çalışanlarımız fabrika içerisinde çalıştıklarından kontrollü bir
ortam içerisinde bulunurlar” diyor
Hardiman. “Binanın ikinci, üçüncü,
onuncu veya otuzuncu katındaki
modülü üretiyor olsalar da her
zaman zemin katta bulunmaktadırlar. Bu da yüksekten düşme

riskini sıfırlamaktadır. Covid-19 ile
birlikte sosyal mesafenin korunması ve aşamalı vardiya sistemi
gibi önlemlerle fabrika ortamını
yönetmek çok daha kolay olmaktadır.”

“Bir diğer kayda değer avantaj
ise iş gücü sorunları ile ilgili
kaygılardır” diye ekliyor Hardiman. “İnşaat için yeterli iş gücü
bulunmasının zor olduğu sapa
yerlerde, modülleri bir fabrikada üretip sonrasında inşaat
mahalline nakil etmek çok
daha maliyet etkin bir yöntemdir. Veya projenin iş gücü maliyetlerinin çok yüksek olduğu
kentsel bölgelerde, modüler
yapı bu tip maliyetlerden tasarruf sağlar.
Ayrıca, modüler ile bina inşa
etmenin çevresel avantajı,
inşaat atığında ciddi miktarda
azalma sağlamasını sağlar. Hardiman bu durumu “Bu fabrikalar inşaat malzemelerini büyük
miktarlar şeklinde sipariş ettiği
için çok daha az malzeme atık
olmaktadır” diye açıklıyor. “Belli
bir proje için kullanılmayan ne
varsa fabrikanın envanterinde
kalmaktadır. Geleneksel inşaat
metodlarında olduğu gibi arazinin doldurulmasında kullanılmazlar”
Sürdürülebilirliği görev olarak
edinen müşterilerin ilgisi gözle
görülür bir biçimde artmaktadır. Krulak’ın şirketi birincil
olarak 63 milyar dolarlık konaklama, öğrenci konaklaması ve
düşük maliyetli evlerin oluşturduğu piyasaya odaklanmıştır.

SAYFA 27

Çeviri Makale
EYLÜL 2020
SA YFA 28

Proses Ekonomisi

Büyüme İçin Eğitim

“Modüler yapı farklı tasarım düşüncelerinin üretim verimliliklerini hesaba katmasını, isteğe özel üretimde standartlaştırmanın geliştirilmesi
için fırsatlar yaratmasını ve nakliye
ve montaj kolaylığı gerektirir” diyor
danışmanlık firması tarafından
hazırlanan rapor. “Tüm bunlar yapı
projelerinin temel amacı olan tek
ilkeye uygun şekilde işlemelidir:
son kullanıcıya memnuniyet verici
ve fonksiyonel mahaller yaratmak.
Doğru tasarım üretkenliği %3 ile
%12 arasında iyileştirebilir.”
“Her modüler bina üreticisi kullanmıyor olsa da, Bina Bilgi Modellemesi (BIM) hacimsel modüler
binalar için mükemmel bir tamamlayıcıdır,” diyor Hardiman. “MBI’nın
(Modüler Bina Enstitüsü) 420 üye
firması vardır fakat bu sayının sadece çeyreği kadarı BIM’I projelerinde
sürekli olarak kullanır. Kullandığınızda exponansiyel olarak verim
alacağınız, modüler yapı ile beraber
kullanabileceğiniz araçlardan bir
tanesidir” diye de ekliyor.
“Açıkçası tüm takımın (bina sahibi,
genel alt yüklenici, mimar, mühendis ve modüler üreticisi) projenin
en erken safhalarında iletişime
geçmesi kesinlikle kritiktir,” diye ekliyor Hardiman. “Hepsinin bir araya
getirin ve kapsamı net bir şekilde
hazırlayın çünkü modüler yapı bina
inşasının çok farklı bir yoludur. Genel alt yüklenici şu işleri yaparken
modüler üreticisi de bu işleri yapacak şeklinde bir tahminleme yapamazsınız. Bu yüzden BIM, kullanılan diğer araç ve teknolojilerden
bağımsız olarak çok faydalıdır.”
Modüler çalışma şekilde görülen
apartman ünite tasarımları gibi tekrar eden işler için çok idealdir.
Hardiman ayrıca şunları ekliyor:
“Modüler yapı eğer tekrar eden bir
doğaya sahip bir şey inşa ettiğinizde, yani aynı işçiler aynı tip ürün
üzerinde birden fazla kez çalışması
gerekiyorsa anlam ifade eder. Bunu
bir araba fabrikasında çalışan montaj işçilerinin yaptığı işe benzetebiliriz” diye açıklıyor.

Geçen sene, MBI Amerika Mimarlar
Enstitüsü (AIA) ile iş birliği yaparak
kalıcı modüler yapı tasarımcıları için
öncü olan “Modüler ve Saha Dışı
Konstrüksiyon Rehberi”ni geliştirdi.
İçeriğinde modüler tasarımın değer
ve fırsatlarını açıklayan, tasarımcıların dikkat etmesi gereken tehlikelerin sıralandığı ve birden fazla
market tipi için vaka çalışmalarının
sunulduğu güzel bir kaynak olarak
karşımıza çıkıyor.
Rehber tam da modüler yapı endüstrisinin pazar payı kazandığı bir
dönemde yayınlandı. MBI modüler
yapının yeni konstrüksiyon pazarındaki payının %4 civarında olacağını
tahmin etmektedir. Hardiman, “Bu
figür son beş yılda iki katına çıktı”
diyor. “Beş yıl önce %2,3 seviyelerinde idi. Bu sebepten %4 çok
büyük bir değermiş gibi görünmeyebilir fakat endüstrinin değeri yeni
projelerin de katılması ile 5 milyar
dolardan 9 milyar dolara yükseldi.”
Ayrıca COVID-19 bu figürleri çok
daha yüksek seviyelere taşıyabilir.
“Benzer problemler devam etmekte” diye devam ediyor Hardiman.
“Hâlâ düşük maliyetli evlerin sayısı
yeterli değil. Hâlâ yüksek yetkinlikte yapı iş gücü yeterli değil. Eğitim
tesislerimizin ciddi şekilde iyileştirmeye ihtiyacı var. Sağlık hizmetleri
altyapımızın ciddi şekilde irdelenmeye ihtiyacı var” diye de ekliyor.
“Bu altyapı talebini endüstriyelleşmiş yapı süreci formuna geçiş
yapmadan karşılamanın başka yolu
olmadığını düşünüyorum” diyor
Hardiman. Geleneksel yollarla
bunu oluşturabilecek bir iş gücümüz yok. Bu sebepten endüstrimizin büyümesi kaçınılmaz.”

* Bu yazının tam çevirisi,
Termodinamik Dergisi’nin
Ağustos 2020 sayısında
yer almıştır. Dergiyi
www.termodinamik.info
web adresinden interaktif
olarak okuyabilirsiniz.
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178 Tb/s ile İnternet Hız Rekoru Kırıldı
Üniversite College London (UCL), Xtera, KDDI
Research’ten araştırmacılar tarafından geliştirilen son
teknolojiler sayesinde mevcut fiber optik altyapıya,
daha çok veri sıkıştırılabiliyor. Ekibin yeni geliştirdiği
sistemle 178 Tb/s ile rekor kırıldı.
Bu hız, Dünya’da Japonya, BD ve Yeni Zelanda’da
kullanılan 10Gb/s internet hızından, 17,800 kez daha
hızlı. Ayrıca NASA’nın kullandığı Esnet’in 400 Gb/s’den
bile kat be kat hızlı. Bu hız o kadar yüksek ki, ünlü bir
popüler dizi/film platformunda yer alan tüm dizi ve
filmleri 1 saniyede indirmek anlamına geliyor.
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NASA'nın Uzay Aracı Perseverance
Kızıl Gezegende Yaşam İzi Arayacak
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Perseverance (Sebat) adlı robotu Atlas V roketi ile Mars'a gönderdi. Robot,
kurumuş bir krater gölünü inceleyerek, kızıl gezegende
geçmişte hayat olup olmadığını belirlemeye çalışacak.
Gezici robot, Mars kayalarını delerek içinden tebeşir
büyüklüğünde örnekler alacak. Bunlar yalıtılarak paketlenmiş olarak, gezegen yüzeyine bırakılan kutularda
toplanacak. Daha ileri bir tarihte gönderilecek olan
bir başka robot da bu kutulardaki örnekleri toplayarak,
analizinin yapılması için Dünya'ya getirecek.
Şu an ABD dışında iki ülke daha Mars’a gitmeye çalışıyor:
Geçtiğimiz ay Kızıl Gezegen'e önce Birleşik Arap Emirlikleri
bir uydu, ardından Çin bir keşif aracı göndermek üzere roket
fırlattı.

Bilimsel-Teknolojik
Gelişmeler

Ağustos Ayında Öne Çıkan
Bilimsel Gelişmeler
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Işık Hızına Yakın Elektron Demetleri Üreten
Kompakt Parçacık Hızlandırıcı Üretildi
Bilim insanları, lazer ışığıyla elektron demetlerini ışık hızının
%99,99’una çıkarabilen, cep tipi kompakt bir parçacık hızlandırıcı geliştirmeyi başardı. Yapılan bu
demonstrasyon sayesinde,yüksek enerjili, yüksek yüklü, yüksek kaliteli Terahertz sürücülü
hızlandırıcılar daha ucuza mal olurken , boyut
da küçülecek. Hızlandırıcıların küçülmesi ve
ucuzlamasıyla daha geniş çaplı uygulamalarda
inanılmaz makineler yapılabilir.
Parçacık hızlandırıcılar, parçacık fiziği, malzeme karakterizasyonu, radyoterapi cihazlarında,
radyo izotop üretimiyle tıbbi görüntülemede ve
güvenliklerin kargo görüntülemesinde kullanılabiliyor. Bu teknolojinin (radyo frekans hızlandırıcı) temeli,2. Dünya Savaşı’nda radarların geliştirilmesiyle atıldı.
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Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları
1 Eylül’de Açıldı
Devlet Tiyatroları, korona virüsü tedbirleri alınarak 1 Eylül’den itibaren
tiyatro severlere kapılarını açtı. Devlet Tiyatroları’ndan yapılan
açıklamaya göre, 2020-2021 yeni tiyatro sezonunun ilk biletleri
internetten, “sanat cepte” uygulamasından ve Devlet Tiyatroları
gişelerinden satışa sunuldu.
Yeni sanat sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları, açık
hava mekânlarını kullanmaya devam edecek, az sayıda salonu da kullanıma
açacak. Salonlarda koltuklar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenecek. Maskesi olmayan izleyiciler tiyatro salonuna alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak. Koltukların arasında birer kişilik boşluk
bırakılarak düzenlenen salonlarda gösterimler birer gün arayla yapılacak ve
ardından salonlar dezenfekte edilecek.

Ankara’da sezon ‘Leyla ile Mecnun’la açılıyor
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Ankara’da ilk etapta Cüneyt Gökçer, Stüdyo Sahne, Akün Sahnesi ve Küçük
Tiyatro’nun açılacak. Cüneyt Gökçer’de ‘Leyla ile Mecnun’ oyunuyla sezon
başlatılacak.
‘Aşık Veysel’ isimli oyun, ilk kez tiyatro sahnesinde, 1 Eylül’de seyirciyle buluşturulacak. Akün Sahnesi’nde geçen sezonun sevilen oyunlarından ‘Açık
Denizde’ ve ‘Siyahlı Kadın’ sanatseverlerle buluşacak.
Yeni sezonda prömiyeri yapılacak oyunlardan bazıları şöyle: Bursa’da ‘Tarla
Kuşuydu Jüliet’, Antalya’da ‘Yastık Adam’, Trabzon’da ‘Aşk Bir Şey Değildir’,
İzmir’de ‘Yıldızların Altında’.
İstanbul’daki yeni oyunlar arasında ise ‘Aşk Zamanı Savaş’, ‘Ekşi Tom’, ‘Puslu
Kıtalar Atlası’ ve ‘Kunduracı Doktor’ bulunuyor.

Webinar

Çevrim İçi Eğitim

Temel Rulman Eğitimi,
02 Eylül 2020 Çarşamba,
14.00-15.00

Webinar

Kalibrasyon Nedir? Ölçüm
Cihazlarına Kalibrasyon
Nasıl Yapılır? / 03 Eylül 2020
Perşembe, 20.00-21.00

Çocuklar İçin Robotik Kodlama
Atölyesi – 1
04 Eylül 2020 Perşembe,
17.00-19.00

Webinar

Yapay Zekâ Dijital
Dönüşümün Neresinde?
09 Eylül 2020 Çarşamba,
19.30-21.30

Webinar

Metodoloji Mühendisliği Nedir? Her
Mühendis ve iş Alanı İçin Neden Gerekli
Bir Teknik Yeterlilik Göstergesidir?
10 Eylül 2020 Perşembe, 20.00-21.00

Çevrim İçi Eğitim

Doğal Gaz İç Tesisat
Mühendis Yetkilendirme,
10-13 Eylül 2020,
10.00-16.00

Webinar

CV Hazırlama ve İş
Görüşmesine Hazırlık,
11 Eylül 2020 Cuma,
19.00-20.00

Çevrim İçi Eğitim

Asansör Avan Proje Hazırlama
Mühendis Yetkilendirme,
12-13 Eylül 2020
10.00-16.00

Webinar

Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Kalite
Yönetim Sistemi ve Laboratuvar Teknik
Şartları & Yeterliliği - ISO 17025: 2017,
17 Eylül 2020 Perşembe, 20.00-21.00

Çevrim İçi Eğitim

Mekanik Tesisat Mühendis
Yetkilendirme,
17-20 Eylül ve 22-24 Eylül 2020,
10.00-16.00

Çocuklar İçin Robotik
Kodlama Atölyesi – 2,
19 Eylül 2020 Cumartesi,
11.00-13.00

Çevrim İçi Eğitim

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi Revizyon
Bilgilendirme ve İç Tetkik Eğitimi,
22 Eylül 2020 Salı, 19.00-22.00

Teknik Mühendis Olmak vs.
Yönetici Mühendis Olmak (TürkiyeAlmanya-İngiltere Karşılaştırmalı),
24 Eylül 2020 Perşembe, 20.00-21.00

Çevrim İçi Eğitim

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi Bilgilendirme ve İç Tetkik,
24 Eylül 2020 Perşembe,
19.00-22.00

Çevrim İçi Eğitim

Webinar

Detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak
için https://makina.mmo.org.tr
adresini ziyaret edebilir ya da Makina
Mobil uygulamanızı kullanabilirsiniz.

Etkinlik Takvimi

Eylül Ayında Gerçekleştirilecek
Eğitim ve Ücretsiz Webinarlarımız
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