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Üyelerimizin Karar Süreçlerine 
Doğrudan Dâhil Olması İçin 

Çalışıyoruz
Sevgili meslektaşlarım,

Makina Mühendisleri Oda-
sı İstanbul Şubesi 34. Dönem 
Yönetim Kurulu olarak daha 
etkin, daha çevik ve çok daha 
güçlü bir meslek odası için; 
var gücümüzle çalışıyor, üye-
lerimizin yönetimde söz sahi-
bi olması ve karar süreçlerinin 
etkin bir bileşeni haline gel-
mesi için teknolojik imkânları-
mızı sonuna dek kullanıyoruz. 
Bildiğiniz üzere, bu sebeple 
geliştirdiğimiz Makina Mobil 
ve Makina Portal gibi projele-
rimiz sayesinde üyelerimizle 
doğrudan temas imkânı yaka-
lıyoruz.

Aynı amaç doğrultusunda, 
Ekim ayında yeni bir projeyi 
daha hayata geçirme imkânı-
na kavuştuk: Gündem Makina. 
Her Hafta 2 Dakika, Gündem 
Makina ile yönetim kurulu ana 
gündemimizi üyelerimizle 
buluşturuyor, Makina TV You-
Tube kanalımız üzerinden al-
dığımız geri dönüşlerle Şube 
çalışmalarımıza yön veriyo-
ruz. Konuyla ilgili detaylı bilgi-
yi Makina Bülten Kasım sayı-
mızda bulabilirsiniz.

Diğer konulara geçmeden 
önce, bizlere Makina Mobil 
uygulamanızdan doğrudan 
mesaj atabileceğinizi, Şube 
mail adreslerimiz veya sosyal 
medya hesaplarımız üzerin-
den talep ve görüşlerinizi ile-
tebileceğinizi tekrar hatırlat-
mak isterim.

İbrahim M. Tataroğlu
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Sözlerimi tamamlamadan 
önce, kadına yönelik şiddet ve 
aile içi şiddetle çok yönlü mü-
cadele amacıyla hazırlanan 
İstanbul Sözleşmesi’ne taraf 
olduğumuzu ifade etmek iste-
rim. Dün olduğu gibi bugün de 
özgürlüklerimiz ve laiklik için 
en yüksek sesimizle haykıra-
cak, kadın hak ve özgürlükleri 
mücadelesini sürdüreceğiz! 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Dayanışma ve 
Mücadele Günümüz kutlu ol-
sun!

Son olarak, sömürgenlere 
karşı özgürlük, çağdaşlaşma ve 
laiklik mücadelesi vermiş olan, 
ülkemizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, vefatının 82. 
yılında sevgi ve saygı ile anıyo-
rum.

Değerli meslektaşlarım,
Size iki önemli konuda ha-

ber vermek istiyorum. İlk olarak, 
geçtiğimiz ay Makina Bülten’i ge-
liştirmek ve değiştirmek üzere, 
sizlerden görüş almak için dijital 
ortamda hazırladığımız anketi-
mize katılan tüm meslektaşları-
ma teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bülten içeriğimizi anket sonuç-
larına göre geliştirmeye devam 
edeceğiz. Ayrıca 2021 Ocak 
ayından itibaren bülten tasarımı-
mızda da değişikliğe gideceğiz. 
Bültene katkı sunmak istediğini 
belirten üyelerimizin bizimle is-
tanbul.basin@mmo.org.tr adresi 
üzerinden iletişime geçebilece-
ğini hatırlatmak isterim.

İkinci bir haber ise, her yıl dü-
zenlediğimiz Meslekte Onur Yılı 
Etkinliklerimiz ile ilgili. Bildiğiniz 
üzere, Meslekte Onur Yılı Etkin-
liklerimizi bu yıl pandemi koşul-
ları sebebiyle gerçekleştiremiyo-
ruz. Hayatını bu mesleğe adamış 
olan meslektaşlarımızın, hayat 
kargaşasında unuttukları zamanı 
onlara hatırlatmak ve mesleğin-
de 5’li yılları dolduran üyelerimizi 
onore etmek amacıyla düzenle-
diğimiz bu etkinlikler, meslektaş-
larımıza saygınlık ve mutluluğu 
iletiyor olması bakımından bizler 
için son derece önemli. Bu ne-
denle bu sene, 6.000 üyemizi tek 
tek arayarak tebrik etme ve Onur 
Yılına özel hediyelerini kendileri-
ne ulaştırma kararı aldık. Bu sa-
yede, pandemi koşullarında bile, 
böylesine önemli bir anınızda ya-
nınızda olmayı istiyoruz.



E
ğ

it
im

 H
ab

er
le

ri

KASIM 2020

SAYFA 4

Çevrimiçi seminerimizde:
• Makina öğrenmesi ve derin öğrenme farkları
• Yapay sinir ağları ve algılayıcının işleyişi
• Sektörde derin öğrenme, otomasyon sistemleri
• 3 boyutlu görü ile analiz dünyasında yapay öğrenmenin yeri konu-
larından bahsedildi.

Seminerde ayrıca Spyder Ortamında Python ile Kodlayarak Derin 
Öğrenme Algoritması Oluşturma ve Eğitim Uygulaması gerçekleşti-
rildi.

Zemin İstanbul iş birliği ile her ay çevrimiçi eğitim ve çevrimiçi semi-
ner yapılmaya devam edilecek.

Zemin İstanbul 
İş Birliği ile 
“Mühendisler 
İçin Derin 
Öğrenme” 
Çevrimiçi 
Seminerimizi 
Gerçekleştirdik

Zemin İstanbul ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Mühendisler İçin 
Derin Öğrenme çevrimiçi seminerimiz, 12 Ekim 2020 Pazartesi 
günü Mak. Yük. Müh. Ahmet Okudan’ın eğitmenliğiyle tamamlandı.



Kasım ayında düzenleyeceğimiz Çevrimiçi eğitim-
lerimizden öne çıkanlara aşağıdan göz atabilirsiniz. 
Eğitim programlarımıza katılan herkes eğitim katılım 
sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Kasım ayında düzenlenecek olan tüm webinar 
ve Çevrimiçi eğitimlerimizi, Bültenimizin 31. sayfa-
sındaki Etkinlik Takvimi’nden veya Makina Mobil ve 
www.makina.mmo.org.tr web adresinden görüntüle-
yebilirsiniz.

Aidat yükümlülüğünü yerine getirmiş olan (cari yıl 
dâhil) üyelerimiz eğitimlerden %30 indirimli olarak 
faydalanabilmektedirler.

Kasım Ayında Öne Çıkan
Çevrimiçi Eğitimlerimiz
Şubemiz bünyesinde ücretsiz olarak düzenlediğimiz 
webinarlarımızın yanı sıra, katılımcılarına eğitim 
katılım belgeleri de düzenlediğimiz, daha kapsamlı 
ve uzun süreli çevrimiçi eğitimlerimiz ve mühendis 
yetkilendirme kurslarımız devam ediyor.

MS Project ile PMP Odaklı Proje Yönetimi
Tarih: 09-10 Kasım 2020
Saat: 19.00-22.00
Eğitmen: Dr. Murat Durucu
Eğitim Süresi: 6 saat

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi
Tarih: 12-13-14-15 Kasım 2020
Saat: 10.00-16.00
Eğitmen: Ayberk Sarıdede
Eğitim Süresi: 24 saat 

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü
Tarih: 19-20-21-22 Kasım 2020
Saat: 10.00-16.00
Eğitmen: Nuri Alpay Kürekci
Eğitim Süresi: 24 saat 

Çocuklar İçin Robotik Kodlama Atölyesi-1
Tarih: 20-21-22 Kasım 2020
Saat: 11.00-13.00
Eğitmen: Adem Doğan
Eğitim Süresi: 6 saat

SAYFA 5
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Bu yıl 42.si düzenlenen İstanbul Maratonu’nda, tüm üyelerimizi eş zamanlı 
olarak kendi diledikleri parkurda, kendi diledikleri mesafede koşmaya, yürü-
meye çağırmıştık. Maraton gününde, yönetim kurulumuz, yürütme kurulları-
mız ve üyelerimizle birlikte koşumuzu tamamladık.

Dayanışma kampanyamızda ayrıca, aidat yükümlülüklerini yerine getiren 
her üyemiz adına, sağlık emekçilerimizle dayanışma için 3 adet siperlik gön-
derdik. Maraton gününde #DayanışmayaKoşuyorum ve #BizVarız etiketleri 
ile çağrımıza katılan, aidat yükümlülüklerini yerine getirerek sağlık emekçile-
rimizle dayanışma gösteren ve öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunan 
tüm üyelerimize tekrar teşekkür ederiz.

Aidat yükümlülüğünü yerine getiren her üyemiz için sağlık çalışanlarımızla 
pandemi boyunca dayanışma göstereceğimizi tekrar hatırlatmak isteriz. İyi ki 
varsınız!

Öğrenciler ve Sağlık Emekçileriyle
Dayanışma İçin Koştuk!

8 Kasım 2020’de düzenlenecek olan İstanbul Maratonu’nda, üyelerimizle 
birlikte sağlık emekçileri ve öğrencilerle dayanışma için koştuk.



Meslekte Onur Yılı Etkinliğinin, uzun yıllardır 
sürdürdüğümüz ve hayatını bu mesleğe ada-
mış olan meslektaşlarımızın, hayat kargaşa-
sında unuttukları zamanı hatırlatmak için dü-
zenlenen bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz.

Mezuniyetten sonra hem mesleki hem de 
yaşamsal bir mücadelenin içerisine giriyoruz. 
Kendimize koyduğumuz hedefler, iş yaşamı-
nın getirdiği terminli işler derken yıllar ardı ar-
dına fark etmeden akıp geçiyor. Ve bu kargaşa 
içinde bizden bir sesin, size bu anı hatırlatan, 
tebrik eden, size saygınlık ve mutluluğu ileten 
bir mesaj ulaştırmasını istiyoruz.

Her yıl yaptığımız meslekte 5-10-15-20-
25-30-35-40-45-50-55-60-65. yıl kutlama 
etkinliklerini bu yıl, pandemi koşulları nede-
niyle daha farklı bir yöntem ile yapmak istedik. 
Mevcut durumun yarattığı engellere rağmen, 

meslektaşlarımızın bu onurlu gününü hatırla-
tacak ve onurlandıracak olan çalışmalarımızı 
yapmak için gerekli hazırlıkları tamamladık.

Bu sene de 5’li yılları dolduran yaklaşık 6.000 
üyemizin hepsine önce telefon ile ulaşıp teb-
rik etmek, daha sonra azami sağlık önlemleri-
ni alarak üyelerimizi kapıda ziyaret ederek Şu-
bemiz tarafından hazırlanan Onur Yılına Özel 
hediyelerimizi iletmek üzere planlamamızı 
yaptık.

Çoğumuzun evlere sığınmak zorunda kaldığı 
ya da iş yerlerinde kontrollü çalıştığı 2020 yı-
lında kapınızdan sıcak bir kutlama ile en azın-
dan umudun ışığını sürekli kılmayı çok isteriz.

Üye İlişkileri Birimi olarak, mesleğini onuru 
ile sürdüren tüm meslektaşlarımızın bu önem-
li anında yanında olmak dileği ve heyecanıyla 
görüşmek üzere diyoruz…

Meslekte Onur Yılı Etkinliklerimiz 
Pandemi Koşullarına Uygun Şekilde 

Gerçekleştirilecek

MMO İstanbul Şube Üye İlişkileri Birimi olarak; her yılın sonunda bir sonraki sene 
için üyelerimize yönelik yapacağımız etkinliklerin taslak bir çalışmasını yapıyoruz. 

Bunların arasında özel günler ve haftalar, mesleki günler gibi etkinlik planlamalarımız 
oluyor. Fakat aralarında, organizasyonu bizi en çok heyecanlandıran etkinliğin 

Meslekte Onur Yılı Etkinliklerimiz olduğunun altını çizmek isteriz.

SAYFA 7
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İklim değişikliği ile mücadele kap-
samında önemli bir adım atan Avcılar 
Belediyesi, 26 Ekim Pazartesi günü 
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planı Azaltım Paydaş Çalıştayı’nı dü-
zenledi. Çalıştayda, “Binalar ve Sa-
nayi”, “Yenilenebilir Enerji”, “Ulaşım” 
ve “Atık ve Atık Su Arıtma” başlıkları 
tartışıldı.

MMO İstanbul Şubesi Enerji Ko-
misyonu adına çalıştayda bulunan 
A. Saim Peker ve Sedat Gündem 
“Ulaşımda Enerji Verimliliği ve CO

2
 

Emisyon Azaltımı” başlıklı sunum-
larını gerçekleştirdiler. Sunumda, 
sürdürülebilir gelişme sağlamaya 
yönelik, ulaşımda enerji verimliliği-
nin sağlanması ve emisyon salımının 
azaltılmasına ilişkin önerilerini sun-

dular. Bunun yanı sıra, toplu taşıma 
odaklı ulaşım önerileri, bireysel araç-
lı ulaşımda enerji tasarrufu önerileri, 
yapılması gereken düzenlemeler, alt 
yapı çalışmaları, dijital uygulamalar 
ile buralara nasıl hizmet verilebile-
ceğine dair görüş belirttiler.

Komisyonumuz yerel yönetimlere 
yönelik olarak ise, kent sakinlerinin 
ulaşım gereksinimlerini önceden an-
lama ve çevreye duyarlı toplu taşıma 
ulaşım alışkanlıklarını geliştirmek için 
önerilerde bulundular. Özellikle akıllı 
şehir uygulamaları ile bu tercihlerin 
nasıl geliştirilebileceği ile ilgili çö-
zümler sundular. 

Çalıştayda açıklanan sonuçlar Av-
cılar Belediyesi’nin sera gazı salımını 
düşürme çalışmalarına ışık tutacak.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim 
Eylem Planı Azaltım Paydaş 

Çalıştayı’na Katıldık
MMO İstanbul Şubesi Enerji Komisyonumuz, Avcılar Belediyesi 

tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 
Azaltım Paydaş Çalıştayı”na katılarak sunum yaptı.





Madeni Yağların Ticari 
Kullanımı, Katkı Maddeleri, 
Test Metotları – 4: ACEA, 
ILSAC, DLD Sınıflandırmaları 
ve Viskozite Tanımı

Madeni Yağların Ticari Kullanımı, Katkı Maddeleri ve Test Metotları 
yazı dizimizin dördüncü yazısında, geçtiğimiz ayın devamı olarak 
ACEA (motor yağları), ILSAC (benzinli motor yağları), DLD (duty 
light diesel) sınıflandırmaları ile birlikte vizkozite kavramına giriş 
yapılmıştır. Sanayide kullanılan madeni yağların genel özellikleri, 
test metotları ve kullanılabilirlikleri hakkındaki bilgilerin ilk kısmını 
verdiğimiz serinin ilk yazısını Makina Bülten Ağustos 2020 sayısında 
bulabilirsiniz.
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Motor Yağları ACEA Kalite Sınıflandırılması
Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği - ACEA (Association des Constructeurs 
Europèens d’Automobile), eski CCMC organizasyonuna ait sınıflamanın ye-
rini alan yeni bir motor yağları kalite sınıflamasını 1996 yılında uygulamaya 
koydu. Bu sınıflamaya göre;
Benzinli motor yağları A, hafif dizel motor yağları B, ağır hizmet motor yağları 
ise E harfleri ile gösterilmiştir. Kasım 2004 tarihinde kalite sınıflaması tekrar 
düzenlenmiştir. Benzinli ve hafif hizmet dizel motor yağı sınıflamaları birleş-
tirilerek A/B, özel filtre donanımlı benzinli ve hafif dizel motor yağlan C, ağır 
hizmet motor yağları ise E harfiyle gösterilmiştir.



Cemil Koyunoğlu
Öğretim Üyesi
Yalova Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri 
Mühendisliği

SAYFA 11

A1/B1: Viskozitesini koruma 
özelliği CCMC G-4 ile CCMC 
PD -2 limitlerini aşan, yakıt eko-
nomisi sağlayan, düşük visko-
zite sınıfları için geçerli motor 
yağıdır.
A2/B2: Genelde CCMC G-4 ve 
CCMC PD-2 oksidasyon karar-
lılığı G-5’e eşdeğer, viskozitesini 
koruma özelliği gelişmiş kon-
vansiyonel motor yağıdır.
A3: Yoğun kurum altında visko-
zite artışı kontrol edilen, düşük 
tüketimli yüksek performanslı 
motor yağıdır.
A3/B3/B4: A3/B3 ilave olarak 
direk enjeksiyonlu motorlar için 
revize edilmiş motor yağıdır.
A5/B5: Yüksek indirek ve direk 

enjeksiyon özelliğine sahip yakıt 
ekonomisi sağlayan motor ya-
ğıdır.

Özel Filtre Donanımlı 
Benzinli ve Hafif Hizmet 
Dizel Motor Yağları ACEA 
Kalite Sınıflandırılması
C1: Kasım 2004 tarihinde ya-
yınlanan, ACEA B5 şartnamesi-
ni sağlayan, düşük sülfatlanmış 
kül, fosfor (0,05% max), kükürt 
özellikli ve 2,6/2,9 HT/HS şart-
larını karşılayan yakıt tasarruflu 
motor yağıdır.
C2: Kasım 2004 tarihinde yayın-
lanan, C2 hizmet şartlarını aşan 
yoğun kurum altında aşınmayı 
önleyen, viskozitesini koruyan, 
yakıt ekonomisini sağlayan ve 
yüksek performanslı bir yağdır.
 

Ağır Hizmet Dizel Motor 
Yağları ACEA Kalite 
Sınıflandırılması
E1: Genel olarak CCMC D-4 ve 
MB 227,1 performansında dizel 
motor yağıdır.
E2: Genel olarak CCMC D-5 
performansının üstünde ve MB 
228,1 performansında dizel mo-
tor yağıdır.
E3: Genel olarak CCMC D-5 
ve MB 228,3 performansında, 
yoğun kurum altında viskozite 
artışı kontrol edilen dizel motor 
yağıdır (ACEA 2004 sınıflandırıl-

masında bulunmamaktadır).
E4: E3 performansının emisyon 
performansı yüksek dizel motor 
yağıdır.
E5: 2002 yılında yayınlanan ve 
emisyon performansı yüksek, 
uzun ömürlü dizel motor yağı-
dır.
E6: 2004 yılında yayınlanan E4 
performansı seviyesini aşan, 
Euro IV motorlar için tasarlan-
mış daha yüksek kesilme mu-
kavemeti (shear stabiliteli), uzun 
kullanım ömrüne sahip dizel 
motor yağıdır.
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E7: 2004 yılında yayınlanan E5 per-
formans seviyesini aşan, Euro IV 
motorlar için tasarlanmış daha yük-
sek kesilme mukavemeti (shear sta-
biliteli), uzun kullanım ömrüne sahip 
dizel motor yağıdır.
 

Benzinli Motor Yağları 
“ILSAC” Kalite ve Yakıt 
Ekonomisi Sınıflandırılması
AAMA (American Automobile Manu-
facturers Association) ve JAMA (Ja-
pan Automobile Manufacturers As-
sociation) birleşerek, benzinli motor 
yağlarında yakıt ekonomisi içeren 
yeni bir kalite sınıflaması belirlemek 
amacıyla ILSAC (International Lubri-
cants Standardization and Approval 
Committee) isimli organizasyonu 
oluşturulmuş ve 1994 yılından baş-
layarak aşağıdaki kalite sınıflarını uy-
gulamaya koymuşlardır.
GF-1: API SG performansını sağla-
yan, ek olarak SAE O W, 5 W ve 10 
W ile başlayan multigrade (çok mev-
sim) yağlarda EC-I (Energy Conver-
ving-I) yakıt ekonomisi testini geçen 
motor yağıdır.
GF-2: API SG performansını sağla-
yan, ek olarak SAE O W, 5 W ve 10 
W ile başlayan multigrade (çok mev-
sim) yağlarda EC-II (Energy Conver-
ving-II) yakıt ekonomisi testinden 
geçen motor yağıdır. GF-2 yağları 
katalist zehirlenmesini önlemek için 
GF-1 fosfor limiti olan max. 0,12 ye-

rine max. 0,10 limitini sağlar.
GF-3: API SL performansını sağla-
yan, ek olarak GF-2′ ye göre daha 
düşük yağ tüketimi ve daha yüksek 
yakıt ekonomisi değerlerine sahip 
benzinli motor yağıdır.
GF-4: API SM performansını sağ-
layan, ayrıca SAE 0 W-20,5 W-20,0 
W-30 ve 10 W-30 multigrade yağ-
larda, EC 111 yakıt ekonomisi test-
lerinden geçen ve bu ekonomisini 
kullanım süresince koruyan benzinli 
motor yağıdır.
 

Motor Yağı DLD (Duty 
Light Diesel) Kalite 
Sınıflandırılması
2004 yılında ACEA (Association des 
Constructeurs Europèens d’Au-
tomobile ), EAM (Ethylene Acrylic 
Copolymer Material), JAMA (Japon 
Automobile Manufacturers Associ-
ation) tarafından ortak olarak geliş-
tirilen hafif hizmet dizel motor yağı 
kalite sınıfıdır.
DLD-1: 2004 yılında yayınlanan yük-
sek kükürtlü yakıt kullanımlı hafif 
hizmet dizel motor yağıdır.
DLD-2: 2004 yılında yayınlanan ya-
kıt tasarrufu sağlayan yüksek per-
formans seviyesi sunan hafif hizmet 
dizel motor yağıdır.
DLD-3: 2004 yılında yayınlanan en 
yüksek performans seviyesini karşı-
layan hafif hizmet dizel motor yağı-
dır.
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ISO 3104 – ASTM D 445).
Baz yağlar, motor ve sanayi 
yağları sınıflandırması kinematik 
viskoziteye göre yapılmıştır ve 
harmanlama hesapları, kinema-
tik viskoziteye göre düzenlen-
miştir.
Kinematik viskozitede prensip, 
sabit sıcaklık banyosuna dal-
dırılmış özel kapiler tüplerde 
iki çizgi arasında akışkanın ters 
akışının saniye olarak ölçülme-
si ve kapiler sabiti ile çarpılarak 
viskozitenin hesaplanması esa-
sına dayanır. Kapiler sabiti, ya-
ğın aktığı kılcal borunun çapı ve 

Viskozimetreler ve Viskozite 
Birimleri
• Saybolt Üniversal SUS ve Say-
bolt Furol SFS Viskozite: TS 
117- TS 2031 1000F veya 2100F 
ye ısıtılmış bir cihazdaki yağın bir 
orifisten 60 ml’lik bir kaba sani-
ye olarak akış süresine saybolt 
viskozite denir. SUS = Saybolt 
Üniversal, SFS Saybolt Furol’dur. 
Yoğun sıvılarda saybolt furol 
orifisi (SUS’nin orifisinin 10 katı 
çapta delik) kullanılır. SFS x10 = 
SUS’yi verir.
• Redwood No: 1 ve Redwood 
No: 2: Yağın 50 ml’lik bir kabı 
saniye olarak doldurma süresi-
dir. Redwood No:2 x 10 = Re-
dwood 1’dir.
• Engler Viskozitesi: Yağın 200 
ml’lik bir kabı saniye olarak dol-
durma süresidir. Bu zaman, 
200oC suyun geçiş süresine 
bölünmek suretiyle engler de-
recesi bulunur.

Kinematik Viskozite
Bir akışkanın yer çekimi etkisi al-
tında akmaya karşı gösterdiği di-
rençtir. Türkiye’de ve dünyadaki 
birçok ülkede kinematik viskozi-
te kullanılmaktadır (TS 1451 EN 
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boyuna göre üretici tarafından 
standartlara uygun olarak he-
saplanmıştır.
Yazı serimiz bir sonraki ay de-
vam edecektir. Esenlikler dile-
rim…

Şekil 1. Kinematik Vizkozite 
Kılcal Tüpleri



K
o

m
is

yo
n

la
rd

an

KASIM 2020

SAYFA 14

Mesleğimiz, mekanik, elektro-
mekanik ve programlama gibi ana 
başlıklarıyla adaptronik multi disip-
liner bir mühendislik dalıdır.  Günü-
müzde endüstri 4.0 ve toplumsal 
5.0 gibi üst seviye teknolojilerin 
merkezinde yer alan çok yönlü bir 
meslek olduğundan, geleceğin 
mühendislik dalı olarak düşünül-
mektedir. Bu nedenle birçok genç 
arkadaşımız, üniversite bölüm 
tercihlerini mekatronik mühendis-
liğinden yana yapmaktadır. Ancak 
ülkemiz eğitim politikalarının plan-
sız ilerlemesi, özellikle de mesleki 
eğitim konusundaki yetersizliği, 
mesleğimizi de kuşkusuz etkile-
mektedir.

Ülkemiz eğitim politikalarındaki 

yetersizlik ve meslektaş sorunları-
nın çözülememesi gibi sebeplerle, 
mekatronik mühendisi arkadaşları-
mızın sorunlarına çözüm üretmek 
amacıyla, Mekatronik Meslek Dalı 
Komisyonumuzu kurduk. 34. dö-
nem MMO İstanbul Şube Başkanı-
mız M. İbrahim Tataroğlu’nun reh-
berliğinde, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Yunus Küçükkelepçe’nin yöneticili-
ğinde ve Mert Aydın’ın raportörlü-
ğünde komisyon atamaları yaparak 
faaliyetlerimize başladık. Sayın 
Ali Paçal başkanlığında, öncelikle 
mesleğimizin sorunlarını masaya 
yatırdık ve bu sorunları sık sık mesai 
harcayarak, üreterek ve Oda yö-
netiminin kamusal deneyiminden 
faydalanarak çözmeye çalıştık.

Mekatronik mühendislerinin resmi örgütü, 1954 yılında kurulan 
TMMOB'ye bağlı odalardan, Makina Mühendisleri Odası'dır. TMMOB 
Yasası gereği kendi meslek dalı adına Odası olmayan mühendislik 

disiplini mensupları TMMOB tarafından belirtilen Odalara üye 
olmaktadırlar. Bu nedenle mekatronik mühendisleri yasal olarak MMO 

üyesidirler.

Mekatronik Meslek Dalı 
Komisyonu Kısa Sürede 

Önemli Çalışmalara İmza Attı
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Kısa süre önce MMO İstanbul 
Şubesi bünyesinde kurulmuş 
olan Mekatronik Meslek Dalı 
Komisyonumuz, mekatronik 
mühendislerinin sorunlarına 
çözüm bulmak amacıyla bir yol 
haritası çizdi ve çalışmalarına 
başladı. Kuruluşundan beri 
geçen kısa sürede birkaç 
önemli çalışmaya da imza attı.

Komisyon çalışmalarımızın ilk yılında, mes-
leğimizin en önemli sorunlarından birisi olan 
Asansör Avan Proje imza yetkisinin geri alın-
ması için aksiyon alarak bakanlık düzeyinde 
görüşmelere başladık. Yeni imza yetkileri için 
meslek disiplinlerini içine alan yeni meslek 
sınıflandırılması yapıldı ve ilerleyen dönemlerde 
bunlarla ilgili çalışmaların zeminini hazırlamaya 
devam edeceğiz. Ayrıca Asansör Komisyonu 
ve Asansör Birimiyle hazırlanan ortak makale 
çalışmasını tamamladık. Ultraviyole Işınlar ile 
Asansör Kabini, Yürüyen Merdiven Bantlarının 
Yüzey Dezenfeksiyonu başlığıyla, kamu yararı 
gözetilerek hazırlanmış olan makalemizi çeşitli 
bilimsel kuruluşlara gönderdik.

Başladığımız bu yolculukta bayrak değişimleri 
olacaktır ancak aslolan mesleğimizin onuru ve 
yetkilerinin kazanılması/genişletilmesi olacaktır. 
Bu süreçte iş yoğunluğu nedeniyle Komisyon 

Başkanlığı görevini Adem Doğan’a devreden 
Ali Paçal’a geçtiğimiz süreçte göstermiş oldu-
ğu emeklerden ötürü teşekkür ederiz. Birlikte 
üretmeye devam edeceğiz. 

Önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı-
mız pek çok önemli iş var. Yapılacak olan bu 
işleri sizlerle paylaşmak istiyoruz;

Örgütlenme Çalışmaları
• Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenmenin 
ve dayanışmanın güçlendirilmesi için çalışma 
yapılması.
•Meslek dalı ile ilgili örgütlenme, yayın, meslek 
içi eğitim gibi gerek duyulan konularda meslek 
dalı alt komisyonlarının kurulması ve çalışmala-
rın yaygınlaştırılması.
• Meslek dalı üye toplantıları düzenleyerek  
üyelerin genel eğitim ve işlemlerinin belirlen-
mesi.
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• Meslek dalı üyelerimizin sorunlarının tespiti ve çözümleri üzerinde çalış-
malar yapılması.
• Meslek dalı üyelerimizin iş alanlarının çerçevesinin belirlenmesi için 
üye-işyeri ilişkileri kapsamında çalışma yapılması.

Eğitim ve Seminerler
• Meslek dalı lisans eğitimi üzerine Oda görüşünün oluşturulması için yürü-
tülen çalışmalara destek olunması.
• Gelişen teknolojileri izleyebilmek, üyelerimizi yeni teknolojik ürünlerle bu-
luşturmak amacıyla fuar, teknik kongre, sempozyum vb. etkinliklere üyeleri-
mizin katılımının sağlanması.
• MİEM kapsamında bulunan eğitimler hakkında Mekatronik Meslek Dalı'nın 
görüşünün oluşturulması ve mekatronik mühendisliği alanlarıyla ilgili konu-
ların da MİEM kapsamına alınması.
• Oda bünyesinde Meslek Dalı Alt Uzmanlıkları hakkında üyelerimizin bilgi-
lendirilmesi amacıyla panel, seminer vb. etkinliklerin düzenlenmesi.

Mesleğimizin Tanıtılması
• Meslek alanımızla ilgili yönetmeliklerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların 
yapılması.
• Üyelerimizin iş alanlarının geliştirilmesi ve üyelerimizce üretilen hizmet-
lerin karşılık bulması amacıyla alan tanımlaması, mevzuatın oluşturulması, 
Oda denetimi ve belgelendirme çalışması yapılması.
• Sosyal medya araçlarının mesleğimizin tanıtılması için aktif olarak kullanıl-
ması.
• Dünyada mekatronik mühendisliğinin çalışma alanlarının ve mühendislerin 
çalışma koşullarının araştırılması.
• Meslek dalı olarak yukarıda bahsedilen konularda kamuoyu oluşturma, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşme ve görüş iletme, hukuksal süreçleri baş-
latma, mevcut yetkileri etkin kılma ve yeni yetkilendirme alanları oluşturma 
çalışmaları ile mesleğin ve meslek onurunun korunmasına yönelik çalışma-
lar yürütülmesi.

Saygılarımızla Mekatronik Meslek Dalı Komisyonu





Her Hafta 2 Dakika, 
Gündem Makina: 
Kanalınıza Hoş Geldiniz
“Her Hafta 2 Dakika, Gündem Makina!” ile üyelerimizi Şube 
çalışmalarımızın bir parçası haline getirmeye başladık. Her hafta başı 
2 dakikalık Gündem Makina videolarımızla yönetim kurulumuzun 
ana gündemlerini siz değerli üyelerimizle buluşturuyor, yorum ve 
değerlendirmelerinizi alarak Şube çalışmalarımıza yön veriyoruz.

Einstein’a giden yolda, süreci biraz 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi 34. Dönem Yönetim Kurulu 
olarak daha etkin, daha çevik ve çok 
daha güçlü bir meslek odası için; 
var gücümüzle çalışıyor, üyelerimi-
zin yönetimde söz sahibi olması ve 
karar süreçlerinin etkin bir bileşeni 
haline gelmesi için teknolojik im-
kanlarımızı sonuna dek kullanıyoruz. 
Bildiğiniz üzere, bu sebeple geliş-
tirdiğimiz Makina Mobil ve Makina 
Portal gibi projelerimiz sayesinde 
üyelerimizle doğrudan temas imkâ-
nı yakalıyoruz.

Ekim ayında, yine aynı amaçla bir 
başka projemizi daha hayata ge-
çirdik: Gündem Makina. Gündem 
Makina ile her hafta başı 2 dakikalık 
video içerik yayınlıyor, yönetim ku-
rulu ana gündemimizi üyelerimizle 
buluşturuyor ve Makina TV YouTu-
be kanalımız üzerinden aldığımız 
öneri ve yorumlarla Şube çalışmala-
rımıza yön veriyoruz.

MMO Üye Dayanışması Ağı ile 
birleştirdiğimiz bu projemiz saye-
sinde, geçtiğimiz günlerde doğru-
dan üyelerimizden gelen 4 projeyi 
hayata geçirdik. 
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Mesleğimizin geleceği olan 
öğrencilerimiz için başlattığımız 
dayanışma kampanyası ile her bir 
üyemizin yalnızca 20 TL vererek 
destek olabileceği dayanışma 
platformunu oluşturuyoruz.

Artık üye aidat gelirimizin 
%10’unu doğrudan, iş arayan 
meslektaşlarımızın eğitimine 
ayıracağız. İBB İstanbul Maratonu’nda sağlık emekçileri 

için koşacak ve maratonda koşan her bir 
üyemiz adına sağlık emekçilerimize 3 adet 

siperlik göndereceğiz.

Ülkemizde meydana gelen orman 
yangınlarına karşı, 10 bin fidan 

kampanyamızı başlatıyoruz. 2021 
yılı sonuna kadar aidat ödeyen her 

bir üyemiz adına ormanlarımız 
için fidan bağışlayacağız.

Makina TV YouTube kanalında ve tüm sosyal 
mecralarda yayınladığımız videolarımızın yorum-
lar kısmına görüş ve önerilerini yazarak Oda sü-
reçlerine katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. 
Eğer siz henüz bu sürece katılamadıysanız www.
youtube.com/makinatvmmo adresinden Maki-
na TV YouTube kanalını takip ederek bildirimleri 
açmayı unutmayın.

Dünyamızın ve ülkemizin içinden geçtiği bu 
zor zamanlarda daha fazla sorumluluk almak 

istiyoruz. Bu zorlu günleri hep birlikte dayanışma 
ile aşacağımıza inanıyoruz. Makina Mühendisleri 
Odası Üye Dayanışması Ağı’nı tüm üyelerimizi 
kapsayan bir çalışma haline getirmek önem-
li hedeflerimizden bir tanesi. Bunun bir parçası 
olacağınızı umuyor, Memleketimiz, Mesleğimiz, 
Odamız için #BizVarız! diyoruz!

Sağlıklı, güneşli ve güzel günlerde buluşmak 
üzere...



Herkesin yeni normali, yeni normalin nasıl olacağını ve bizlerin buna 
nasıl adapte olmamız gerektiğini konuştuğu bu günlerde çok büyük 
ve hızlı bir dijitalleşme sürecindeyiz. Hâlihazırda 21. yüzyılın değişen 
ve dönüşen değer ve kavramlarıyla uyum içinde yaşamaya çalışırken, 
Covid-19 salgını tüm dünyanın eve kapanmasına ve işlerini evden 
yürütürken dijitalleşmek zorunda kalmasına yol açtı. Salgın, şirketlerin 
ve ülkelerin 2-3 yıl bandında planladıkları dijitalleşme sürecini 2-3 ay 
kadar kısa bir sürede gerçekleştirmelerine sebep oldu. 

Metal Yakalılar ile  
Nasıl Bir Gelecek?

Salgın öncesi tahminlere göre 
bilgi teknolojileri alanında 2030'a 
kadar dünya çapında 20 milyon ila 
50 milyon iş ortaya çıkabileceği, 40 
ile 160 milyon kadının daha kalifiye 
rollere geçmesi gerektiği, 400 mil-
yondan 800 milyona kadar bireyin 
otomasyonla yerlerinden olabile-
ceği söyleniyordu. Salgın sonrası bir 
araştırma yapıldı ve bu araştırmada 
çalışanların %47’sinin becerilerinin 
geçerliliğini yitireceğinden dolayı 

5 yıl içerisinde işsiz kalacaklarından 
endişe duydukları sonucuna varıldı. 
Öyle görünüyor ki 2030 yılına ka-
dar en ihtiyaç duyulan beceriler bi-
lişim teknolojileri ve programlama 
gibi dijital beceriler olacak. Tekrar 
eden, insan hatasına müsait, dijital 
veriye dayalı, belirli kurallara bağlı 
çoğu iş insanların elinden robotla-
rın eline geçmeye başladı. Artık ro-
botlar ve yapay zekâ; sadece mavi 
yakalı kesimin işlerini değil, beyaz 
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len, freelance işlere talep art-
tıkça gig ekonomi; ödemeler 
ve satın almalar temassız ger-
çekleştirilemeye başladıkça da 
temassız ekonomi kavramları 
hayatımızda çok büyük yer al-
maya başladı. Uzaktan çalışma 
artık birçok çalışan için bir ön-
celik haline gelirken şu anda 
işgücünün en büyük neslini 
oluşturan Y neslinin %40'ından 
fazlasının iş fırsatlarını değer-
lendirirken her yerden çalışma 
esnekliğinin bir öncelik oldu-
ğunu görüyoruz. Temassız 
ekonomi ve gig ekonomi kav-
ramlarının yaygınlaşmaya baş-
ladığı dijitalleşen iş dünyasında 
yazılım geliştiriciler, bilgisayar 
programcıları gibi meslekle-
rin başta olduğu mesleklerin 
yer alacağı söyleniyor. Gelişen 
teknoloji, değişen şartlara sü-
ratle adapte olan yeni iş mo-
dellerinin gelişmesine altyapı 
sunuyor. Geleneksel iş model-
leri ile hayal bile edilemeyecek 
milyarlarca dolarlık satış ra-
kamları, bu yeni iş modelleriyle 
gerçek oluyor. 

Tüm dünyanın “Biz nereye 
gidiyoruz?” diyerek geleceğe 
endişe içinde baktığı bu zorlu 
pandemi sürecinde ekono-
miler ağır darbe almış olsa da 
bu kriz çok güzel bir fırsata 
dönüştürülebilir. Herkesin di-
linde olan “Yapay zekâ bizi ele 
geçirecek.” algısını kırıp yapay 
zekâyı anlamayı, kullanmayı ve 
yaratmayı öğrenmeye başla-

SAYFA 21

Zehra Öney 
Teknolojide Kadın 
Derneği Başkanı

yakalılara özgü işlerde de kul-
lanılmaya başlayarak “Metal 
yakalılar” gibi yeni bir çalışan 
sınıfı oluşturuyor. 

Bir başka araştırmada 
ise 2030’a bile gelmeden; 
2022’de 130 milyon yeni iş 
imkânı olacağı ve bunların 70 
milyonunun robotlara, geriye 
kalan 60 milyon işin %54’ünü 
yapmak içinse yeni teknolo-
jiler hakkında bilgi ve yete-
nek sahibi insanlara gideceği 
söyleniyor. Bu da her yaştan 
insanın işlerini sürdürülebilr 
kılmaları için dijital becerile-
rini geliştirmeleri gerektiğini 
gösteriyor hepimize. 

Pandemi sürecinde dönü-
şen sektörlerden özellikle 
e-ticaret sektöründe %160’lık 
bir büyüme gözlemlendi. 
Çevrimiçi mobil uygulamalar, 
çevrimiçi satış uygulamala-
rı, telekonferans ve uzaktan 
eğitim uygulamaları çok ta-
lep gördü. Uzaktan yürütü-

mamız gerekiyor. Önümüzdeki 
5 yılda geleceğin teknolojileri 
diye isimlendirdiğimiz ancak 
günümüz teknolojilerinin en 
önemli yapıtaşı olmuş olan bu-
lut teknolojisi, yapay zekâ, bü-
yük veri, siber güvenlik, 5G ve 
makine öğrenimi gibi alanlar iş 
dünyası üzerinde etkili olacak.  
Tüm bu teknolojilerin entegre 
olacağı yeni sistemde gelecek 
vadeden meslekler genelde 
yaratıcılık gerektiren, insan iliş-
kileri gerektiren ya da gelece-
ğin meslekleri dediğimiz mes-
lekler olacak.



İnsanlar çalışma saatlerinin yak-
laşık %10 ila %20'si tekrarlayan bil-
gisayar görevlerine harcıyordu, bu 
da kolayca otomatikleştirilebile-
cek süreçlerde harcanan oldukça 
büyük bir zamanı göstermektey-
di. Artık bu süreçler yapay zekâ 
ve robotlar ile otomatikleştiriliyor. 
İnsansı robotlar, metal yakalılar 
olarak şirketlerde yerlerini alma-
ya başlıyor. Bu dönüşüm ile de bir 
sürü yeni iş tanımı ortaya çıkıyor. 
Bunlara da öngörülemeyen gele-
ceğin meslekleri diyoruz. Bu başlık 
altında birçok meslek adı oluştu. 

 Veri, gelecekte para kadar de-
ğerli olup para gibi kullanılacağı 
düşünüldüğünden dolayı veri mü-
hendisleri, veri dedektifleri, veri 
yorumlayıcıları ya da veri ayıklayı-
cıları gibi meslekler oluştu. 

Gelecekte insansız hava araçları 
da çok kullanılmaya başlanacağı 
için drone operatörleri yine çok 
yükselişte olan bir meslek grubu 

olacak. 
Birleşmiş Milletlere göre 2050 

yılı itibariyle dünya nüfusunun 
%68’inin akıllı şehirlerde yaşaya-
cağı ve 2021 yılı itibariyle de akıllı 
şehirler için yapılan teknoloji har-
camalarının 135 milyar dolara ula-
şacağı öngörülüyor. Akıllı şehirlerin 
sayısı arttıkça, siber şehir analistleri 
teknolojiyi çalışır durumda tutacak. 

Blockchain (blok zinciri) mimar-
ları karşılıklı güven sağlamada çok 
önemli rol oynayacaklar. 

Yapay zekâ ve robot mühen-
disleri, 3D üretim mühendisleri, 
artırılmış gerçeklik geliştiricileri, 
artırılmış gerçeklik yolculuğu oluş-
turucular, sanal gerçeklik geliştiri-
cileri, nanoteknoloji mühendisleri, 
iklim kontrolü mühendisleri, biyo-
teknologlar, yaşlanma karşıtı uy-
gulayıcılar, gen sekanserleri, epi-
genetik terapistler gibi daha nice 
meslek gelecekte yerlerini almaya 
şimdiden başladı.
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Üretici seçim programları çok fay-
dalı araçlar olup zamandan tasarruf 
sağlasa da mühendisler programda 
tanımlanan akış ve basınç değer-
lerine uyan ilk modeli seçmeden 
önce göz önünde bulundurmaları 
gereken birçok faktör vardır:

1) Fan veya pompa eğrisi çizip 
tasarım çalışma noktasını 
bulmak ve bu noktanın eğirinin 
eğimi kesiminde mi yoksa 
yatay kesiminde mi olduğunu 
belirlemek. 
Sonuç akış değerinde saha koşul-
larının meydana getirdiği basınçtaki 
küçük değişikliklerin veya hesap-
lama belirsizliklerinin etkilerini 
değerlendirin. Şekil 1 aynı görevi 
yapan üç farklı fan seçimini göster-
mektedir: 10.000 ft3/dk @ 3,75’’wg.
Büyük yarıçaplı dirsekler yerine 
saha koşulları gereği daha keskin 
dirseklerin kullanılması gerekliliği-

nin ortaya çıktığını farzedelim. Yani, 
sistemin 10.000 ft3/dk’lık debiyi 
kanallar içerisinde hareket ettirebil-
mesi için 3,75’’ wg’lik (sürekli olarak 
çizilen eğri) 4,25’’ wg’lik (kesikli 
olarak çizilen eğri) basınca gerek 
duyması anlamına gelmektedir. Fan 
hızını değiştirmeden 24’’ fan (daha 
dik olan eğri / pembe renkli) eğri 
üzerinde geride kalacak ve 9.700 
ft3/dk’lık debi oluşturabilecektir.
Karşılaştırma yapıldığında, tasarım 
çalışma noktası 30’’ fan eğrisi-
nin yatay kısmındadır. Bu yüzden 
bu fan sadece 9.500 ft3/dk debi 
oluşturabilir. Tasarım debisi önemli 
ise 24’’ fan, 30’’ fandan, daha küçük 
ve daha ucuz olmasa bile daha iyi 
bir seçim olacaktır. Bu örnekteki 
hava debisi farkları azdır ama diğer 
durumlarda çok daha büyük fark-
lar ortaya çıkabilir. Bu yüzden bu 
prensibi her zaman akılda tutmak 
iyi bir uygulama olacaktır.

Ç
ev

ir
i 

M
ak

al
e

KASIM 2020

SAYFA 24

Mühendisler, hangi tasarımın uygun olduğunu belirlerken dikkate 
almaları gereken birçok etken vardır. Yükler hesaplanmış, fan CFM’i

(ft3/dk) veya pompa GPM’i (Galon/dk) bilinmektedir. Kanallar ve boru 
lay-out’ları hazırlanmış ve basınç düşümleri de hesaplanmıştır. Şimdi 

sırada fanların ve pompaların seçimi vardır. 

Fan ve Pompa Seçiminde 
Dikkate Alınması Gereken 

Hususlar

Yazar: Kenneth M.Elovitz
HPAC Engineering

Çeviri: Meriç Noyan Karataş



Benzer şekilde, saha koşullarını karşılaya-
bilmek için fan hızında da belli bir güvenlik 
payı bırakın. Şekil 1’de seçimi yapılan 24’’ 
fanın katalog hızı 1569 rpm iken katalog-
daki maksimum hızı da 1588 rpm’dir. Bu 
sebepten bu fanın hızı daha yüksek değer-
lere çıkamayacağından 10.000 ft3/dk olan 
tasarım debisine ulaşamayacaktır.
Eğer fanın tasarım hızı Sınıf I konstrüksi-
yon için maksimum hıza yakın ise, Sınıf II 
konstrüksiyonda fan seçimi yapın. Daha üst 
sınıftan fan seçmenin doğuracağı az mik-
tardaki maliyet artışı, fanı ileri bir zamanda 
değiştirmenin (veya konstrüksiyon sınıfı 
limitlerini kontrol etmeden fan kanatlarının 
parçalanmasına sebep olmanın) doğuracağı 
maliyet yanında çok düşük kalacaktır. Tes-
lim zamanında, işin dikkat edilmesi gereken 
hususlarını bilmeyen bir taşeron veya üretici 
temsilcisinin düşük konstrüksiyon sınıfından 
bir fanı “işi yapmaya yeterli” görüp teslimat 
yapmasının önüne geçmek için fanın kons-
trüksiyon sınıfını kontrol edin. Unutmayın ki 
projedeki tüm ekipmanlar belirlendiğinde 
ve teklif sunulduğunda, tüm ekipmanların 
olması gerektiği gibi değil de teklifte olduğu 
gibi tedarik edilmesi zorunludur.

3) Fanın çalışma noktasındaki fan gürültü 
sınıfını kontrol edin. 
Bir üst sınıftaki veya bir alt sınıftaki fan daha 
az gürültülü olabilir. Fan seçimini yaparken 
verimlilik, gürültü ve çalışma noktası den-
gelenmelidir.

4) Motor seçimini yaparken, kayış ve 
sürücü kayıplarını, motora gelen yükü 
belirlemek için fanın fren beygir gücüne 
ekleyin. 
Kayış ve sürücü kayıpları fan hızı ve yükü-
ne göre değişiklik gösterir. Bu kayıplar için 
fanın nominal fren beygir gücünün %5’ini 
almak tasarımda kullanmak için iyi bir orta-
lamadır. Hem fanlarda hem de pompalarda, 
aşırı yüklenmenin olmadığı çalışma şekli de 
göz önüne alınmalıdır. Düşük basınçta, debi 
arttıkça beygir gücü de artar. Bu artış kanat-
ları öne eğimli fanlarda; geri eğimli ve düz 
kanatlı fanlara ve pompalara nazaran çok 
daha fazladır. Motoru servis faktörü dahi-
linde çalıştırmanın, nadir de olsa fanın veya 
pompanın yüksek akış/düşük basınç/ artmış 
beygir gücü şartlarında da uygun olup ol-
mayacağına karar vermek için mühendislik 
muhakeme yeteneklerinizi kullanın.
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Diğer taraftan, bir pompayı eğrisinin yatay kısmında 
çalıştırmak, değişken debili sistemlerde avantaj olabilir. 
Eğrinin eğimli kısmında, vanaların kapanmasıyla oluşan 
küçük debi değişiklikleri, basınçta büyük değişiklik 
anlamına gelmektedir. Basınçtaki bu artış, kontrol 
vanalarından daha fazla debi geçmesine sebebiyet ve-
rerek, sıcaklık kontrolünü negatif yönde etkiler. Yüksek 
miktarda basınç artışı kontrol vanalarını yuvalarından 
çıkmaya bile zorlayabilir ve gürültü (su küçük çıklıklar-
dan geçtikçe ortaya çıkan vana tıkırtısı veya ıslık gibi) 
yapmalarına sebebiyet verebilir veya mahalde aşırı 
ısınma/soğumaya yol açabilir. Pompa eğrisinin yatay 
kısmında, basınç nispeten sabit kaldığından, kontrol 
vanaları debi değişimini daha geniş bir toplam sistem 
yükü aralığında daha tutarlı bir şekilde gerçekleştirebi-
lir.
Diğer yandan, fark basıncı by-pass valfi sistemdeki 
mevcut basınç farkını sınırlandırır. Tasarım çalışma 
noktası pompa eğrisinin yatay kısmında olsa bile, sis-
tem tasarım debisinden daha düşük debilerde nispe-
ten yatay bir pompa eğrisi görecektir. Özellikle düz 
kanatlı fanlardan çok öne veya geriye eğimli kanada 
sahip fanlarda, eğrinin yatay bölümü kararsızlık alanın-
da biter. Fan eğrisinin en yüksek verimlilik noktasına 
yakın olan bir sistem eğrisi, saha koşulları veya hesap-
lama hatası sebebiyle gerçek sistem eğrisini tasarım 
eğrisinden daha eğimli hale getirdiğinde kararsızlık 
alanına geçme riski taşır.
Bu risk, fanları olması gerekenden daha büyük bo-
yutlandırmanın yarattığı tehlikelerden biridir. Fan ve 
pompa eğrilerinde “eğik” bölümün mü yoksa “yatay” 
bölümün mü seçilmesinin daha iyi olacağında verile-
bilecek bir cevap yoktur. Seçim, sistemin tüm tasarı-
mını etkileyen tüm faktörlerin göz önüne alınmasını 
gerektiren bir mühendislik muhakeme sorusudur.

2) Pompa seçiminde en büyük veya en küçük 
boyuttaki pervaneyi seçmekten kaçının.
Pervane boyutunu belirlerken, pervanenin değişen 
saha şartlarının yarattığı etkilerin üstesinden gelecek 
veya değişen şartları karşılayacak kadar bir güvenlik 
faktörü alın.

 Şekil 1



 Şekil 2
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 Bir üst büyüklükte motor seçme-
nin maliyetinin (potansiyel kablola-
ma ve marş değişiklikleri ile), sistem 
direncini daha küçük bir motorun 
kapasitesini karşılayacak şekilde 
azaltarak önüne geçilebilir. Olması 
gerkenden büyük, ve hafif yükte 
çalışan motorlar olması gereken-
den daha yüksek kurulum mali-
yetlerine sebebiyet verirler. Ayrıca 

verimlilikleri düşük olup düşük güç 
faktörüne sahiptirler. Aynı zaman-
da, Şekil 2 (Bell and Hester, Elect-
ric 51) motor verimliliğinin, etiket 
değerlerinin %65’i ve fazlasında 
nispeten sabit kaldığını göstermek-
tedir. Aşırı yüklenmenin olmadığı 
çalışma şeklinde veya saha deği-
şikliklerinin karşılanabilmesi için 
güvenlik faktörü olarak; olması 
gerekenden bir üst boyuttaki mo-
torun seçilmesi her zaman işletim 
maliyetlerini arttırmaz.

5) 3600 rpm veya 1200 rpm 
motorlardan çok 1800 rpm 
motorları tercih edin.
1800 rpm motorlar standarttırlar ve 
piyasada kolaylıkla bulunabilirler. 
3600 rpm ve 1200 rpm motorlar 
özel sipariş üzerine yapılan mo-
torlardır ve bu yüzden arızalandık-
larında tedarik sürellerinin yüksek 
olması sebebiyle duruş süresini 
arttırırlar. Aynı görevi yerine ge-
tirmek için, 3600 rpm motorlar, 
1800 rpm ve muadili motorlara 
göre daha çok gürültülü çalışırlar. 



Pompa gürültüsü özellikle içerisinde iskan olan 
mahallere daha yakın konumlandırılmış nispeten 
küçük motorlar için önemli olabilir.

6) Fan seçimi yaparken, marş alma ve çalışma 
sıcaklıklarını göz önünde bulundurun.
Soğuk havanın yoğunluğu daha yüksek (daha 
yüksek kütle debisi) olduğundan ılık havaya göre 
daha çok beygir gücü gerektirir. Sıcak hava (ör-
neğin mutfak egzozu) taşınımında ise, rulmanları 
ısıdan korumak için ısı tutucu gibi önlemler ge-
reklidir. Aynı şekilde, motorları sıcak hava akım-
larından uzak tutacak şekilde seçiniz.

7) İnline pompalar alandan tasarruf 
ettirir fakat motor boyutunu ve motorun 
sökülüp servise gönderilmesi, rulmanının 
değiştirilmesi veya motorun değiştirilmesi 
gibi servis gerekliliklerini göz önünde 
bulundurun.
Bir mekanik, motor yüksekte veya mekanik 
merdiven üstünde değil ise, muhtemelen 3 
HP’ye kadar olan motorları taşıyabilir (yaklaşık 75 
pound). 10 HP’lik (130 pund) veya 15 HP’lik (235 
pound) motorların servisi için mutlaka calaskar, 
vinç gibi zincirli taşıma ekipmanları gerekir.

8) Egzoz fanları için atış hızı ve atış 
gerekliliklerini göz önüne bulundurun.
Örneğin bir 1200 ft3/ dk’lık egzoz havası, uygun 
hava taşıma hızı (1500 ft/dk) ve uygun basınç 
kayıp mikatarı (0,25’’/100 ft) için 12’’ lik bir kanal 
kullanacaktır. Fakat, atılan havadaki dumanın 
seyreltilmesi adına 2500 ft/dk’lık bir atış hızı 
tercih edilebilir. Hızı atış kısmında arttırmak için 
atış konisi kullanmak, hız basıncını 0,14’’ wg’dan 
(1500 ft/dk) 0,39’’ wg’a (2500 ft/dk) çıkaracağın-
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 Şekil 3

dan 0,25 wg’’ enerji girdisinin fan seçimi yapılır-
ken göz önünde bulundurulmalıdır.
Akış (cfm veya gpm) ve basınç (in. wg toplam 
statik basınç veya feet su) fan ve pompa seçi-
minde anahtar performans faktörleridir. Buna 
karşın mühendislerin, spesifik bir model seçimi 
yaparken tartması gereken farklı opsiyonlar ve 
değerlendirmeler vardır.

*Bu yazı, Termodinamik Dergisi’nin Ekim 
2020 sayısından alınmıştır. Dergiyi www.
termodinamik.info web adresinden interaktif 
olarak okuyabilirsiniz.



2 Tümüyle Organik Pil Geliştirildi 
Bilim insanları, tamamen organik yapıya sahip 

olan bir pil üretmeyi başardılar. Temeli, vanadyum 
redoks akış pillerine dayanan organik pilin en dikkat 
çeken özelliği, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen 
elektriği depolayabiliyor oluşu. Uzmanlara göre bu 
pil, sektörün geleceğini değiştirecek.

Organik batarya, temelinde vanadyum redoks akış 
pillerine dayanıyor. Sabit yapıda olan bu pil türü, gü-
neş ya da rüzgâr gibi kaynaklardan elde edilen enerji-
nin depolanmasını sağlarlar. Ancak bu pillerin yapı-
sında bulunan vanadyum isimli metal hem çok nadir 
bulunuyor hem de çok pahalı. İşte bilim insanlarının 
organik pili, vanadyum ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

1 Nobel Kimya Ödülü Genetik Makaslar’ı 
Keşfeden İki Kadın Bilim İnsanına Verildi

Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna, gen 
biçimlendirme teknolojisindeki çalışmalarıyla Nobel 
Kimya Ödülünü paylaşan ilk kadınlar oldu.

Crispr-Cas9 adıyla bilinen "genetik makaslar" ya-
şayan hücrelerdeki DNA'larda belirli ve hassas deği-
şiklikler yapmaya izin veriyor. Normalde bakteriyel 
makaslar, doğal formunda DNA'ları virüslerden ayırt 
edebiliyor. Ancak Charpantier ve Doudna, 2012'deki 
çalışmalarında, makasların herhangi bir yerde, herhangi 
bir DNA molekülünü kırpmak üzere, yeniden programla-
nabileceğini gösterdi. Araştırmaların daha da ilerlemesi duru-
munda kalıtımsal hastalıklara kalıcı çözümler üretilebilir.

Ekim Ayında Öne Çıkan
Bilimsel Gelişmeler

3 Bilim İnsanları, Bilinen En Kısa Zaman Birimini Ölçtü 
Goethe Üniversitesi'nden bilim insanları, şimdiye 

kadarki "en kısa zaman birimini" ölçmeyi başardı. 
Ekip, ölçümü yapmak için bir fotonun bir hidro-
jen molekülünün içinden ne kadar kısa sürede 
geçtiğini hesapladı.

Almanya'daki Goethe Üniversitesi'nden 
fizikçi Reinhard Dörner ve meslektaşları, bir 
fotonun bir hidrojen molekülünün içinden ne 
kadar kısa sürede geçebildiğini ölçerek şim-
diye kadarki "en kısa zaman birimini" ölçme-
yi başardı. 'Zeptosaniye' adı verilen bu birim, 
saniyenin milyarda birinin trilyonda birine denk 
geliyor. Bir başka deyişle ondalık virgülden sonra 
20 sıfır ve bir tane 1.
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Devlet sanatçısı Gülsin Onay’ın, Beethoven’ın Waldstein Sonatı ile başlayan 
festivalin açılış konserinde, aynı zamanda Beethoven’ın 250. doğum yılı da 
kutlanmış oldu. Performans, 21 Ekim'de İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik 
Sanat sosyal medya hesaplarında online olarak yayınlandı.
26 Mayıs 2020’ye kadar devam edecek olan festivalde, önemli bestecilerin 
eserlerini yorumlayacak olan sanatçılarla röportajlar, besteciler üzerine söy-
leşiler ve 30 dakikalık resitaller de yer alacak.

Birbirinden değerli sanatçıları ağırlayacak olan
festivalin programı şöyle:

• Gülsin Onay (L. V. Beethoven) – 21 Ekim 2020
• Özgür Ünaldı (W. A. Mozart) – 4 Kasım 2020
• Gökhan Aybulus (S. Rachmaninov) – 18 Kasım 2020
• Cem Babacan (M. Mussorgsky) – 2 Aralık 2020
• Çağdaş Özkan (A. Scarlatti) – 16 Aralık 2020
• Emre Elivar (F. Schubert) – 30 Aralık 2020
• Jerfi Aji (A. Scriabin) – 13 Ocak 2021
• İris Şentürker (J. S. Bach) – 17 Şubat 2021
• İraz Yıldız (C. Debussy) – 3 Mart 2021
• Emre Şen (F. Chopin) – 17 Mart 2021
• Özgün Gülhan (M. Ravel) – 31 Mart 2021
• Elif Akar Kosman (R. Schumann) – 14 Nisan 2021
• Tayfun İlhan (F. Liszt) – 28 Nisan 2021
• Başar Can Kıvrak (C. Franck) – 5 Mayıs 2021
• Hande Dalkılıç (U. C. Erkin) – 26 Mayıs 2021

İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Sanat, dijital ortamda bir Piyano 
Festivali düzenliyor. 21 Ekim- 26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 
festivale dünyaca ünlü festivallerde yer almış, önemli yarışmalarda ödül 
almış piyanistler önemli bestecilerin eserlerini yorumlayacak.

Türkiye’nin İlk Dijital Piyano 
Festivali Başladı!K
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Çevrimiçi Seminer 
(Ücretsiz) 

Enerji Verimliliği
ve Yapay Zekâ

05 Kasım 2020 Perşembe, 
20.00-21.00

Çevrimiçi Seminer 
(Ücretsiz) 

Tarikatlar ve Cemaatler 
Üçgeninde Türkiye,

11 Kasım 2020 Çarşamba, 
19.00-20.30

Çevrimiçi Seminer 
(Ücretsiz) 

KVKK Bilgilendirme
Buluşması,

13 Kasım 2020 Cuma,
19.30-21.30

Çevrimiçi Seminer 
(Ücretsiz) 

KOSGEB Destek Programları 
Hakkında Bilgilendirme,

19 Kasım 2020 Perşembe, 
19.30-21.30

Çevrimiçi Seminer 
(Ücretsiz) 

Sosyal Fayda ve
Yapay Zekâ,

20 Kasım 2020 Cuma,
20.00-21.00

Çevrimiçi Seminer 
(Ücretsiz) 

Rulman Eğitimi- 1,
23 Kasım 2020 Pazartesi, 

20.00-21.00

Çevrimiçi Seminer 
(Ücretsiz) 

Rulman Eğitimi- 2,
24 Kasım 2020 Salı,

20.00-21.00

Çevrimiçi Seminer 
(Ücretsiz) 

ISO 2553
Kaynak Sembolleri,

27 Kasım 2020 Cuma,
19.30-20.30

Çevrimiçi Eğitim MS Project ile PMP Odaklı
Proje Yönetimi

09-10 Kasım 2020,
19.00-22.00

Çevrimiçi Eğitim Yalın Dönüşüm,
18-19 Kasım 2020,

19.00-22.00

Çevrimiçi Eğitim Geometrik Boyutlandırma ve 
Toleranslandırma,

27-28 Kasım 2020,
10.00-16.00

Çevrimiçi Eğitim Pompalar
(Teori – İşletme – Bakım)

07-08-14 Kasım 2020,
10.00-14.00

Çevrimiçi Eğitim Yangın Mekanik Tesisatı Periyodik 
Kontrol Teorik ve Uygulamalı Eğitimi,

19-20-21 Kasım 2020,
10.00-18.00

Çevrimiçi Eğitim İş Hayatında
Geri Bildirim,

25-26 Kasım 2020,
19.00-22.00

Çevrimiçi Eğitim Tedarikçi İlişkilerinin
Yönetimi Sistemi,

23-24 Kasım 2020,
19.00-22.00

Çevrimiçi Eğitim Çocuklar İçin Robotik
Kodlama Atölyesi-1,

20-21-22 Kasım 2020,
17.00-19.00

Çevrimiçi Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 

Asansör Yetkili Servis Teknik 
Sorumlusu Eğitimi,

12-13-14-15 Kasım 2020, 
10.00-16.00

Çevrimiçi Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 

Asansör Periyodik Kontrol 
Muayene Elemanı Eğitimi,
19-20-21-22 Kasım 2020, 

10.00-18.00

Çevrimiçi Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 

Mekanik Tesisat
Mühendis Yetkilendirme,

26-29 Kasım – 01-03 Aralık 2020,
10.00-16.00

Çevrimiçi Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 

Havalandırma Tesisatı
Mühendis Yetkilendirme,

27-28 Kasım – 01-03 Aralık 2020, 
10.00-16.00

Çevrimiçi Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 

Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü,

19-20-21-22 Kasım 2020,
10.00-16.00

Çevrimiçi Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 

Otomatik Kontrol Tesisatı 
Mühendis Yetkilendirme,

18-19-20-21-22 Kasım 2020, 
10.00-16.00

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

Seminerlerimiz



Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ü

sevgi ve saygıyla 
anıyoruz.


