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Sosyal, Ekonomik ve İdari Krize Rağmen
ve İktidarın Tüm Engelleme Çabalarına Karşın
Oda Çalışmalarımızı Başarıyla Tamamladık

Sevgili Meslektaşlarım,
Bültenimizin 157. sayısıyla bir-

likteyiz. Bildiğiniz üzere, 5, 10, 15 
ve 20. yılını doldurmuş olan üye-
lerimizi onurlandırdığımız ve üye-
lerimize, mühendislik mesleğine 
verdikleri emeklerden dolayı te-
şekkür etmek için düzenlediğimiz 
Meslekte Onur Yılı Etkinliklerimiz 
ile mesleğinde 25, 40, 50 ve 60. 
yılını dolduran meslektaşlarımız 
için düzenlediğimiz Geleneksel 
Oda Gecemizi Kasım ayı başında 
tamamlamıştık. Meslekte 30-35-
45. Onur Yılı Etkinliklerimizi ise 
18 Kasım’da Avrupa Yakası’nda ve 
27 Kasım’da Anadolu Yakası’nda 
gerçekleştirerek Meslekte Onur 
Yılı Etkinliklerimizi tamamlamış 
olduk. Etkinliklerde bizi yalnız bı-
rakmayan, Oda gönüllüsü tüm 
üyelerimize içtenlikle teşekkür 
ediyorum. Ayrıca, önümüzdeki ay 
başlayacak olan yılbaşı etkinlikle-
rimizde de sizleri aramızda gör-
mekten onur duyacağımı belirt-
mek istiyorum.

Bildiğiniz üzere, Odamız meslek 
ve meslektaş sorunlarının ülke ve 
toplum sorunlarından ayrılmaya-
cağını ilke edinerek çeşitli kurum 
ve kuruluşlarla ortak çalışmalar 
yapmaktadır. Hedefimiz kamu ya-
rarına çalışmak ve kamu çıkarları-
nı gözetmektir. Bu bağlamda, 20 
Kasım Çarşamba günü İstanbul 
Şubemizde MMO olarak tesisat 
sektöründeki derneklerle toplantı 
gerçekleştirdik. Bu önemli top-
lantıda özetle; BİM, dijitalleşme, 
yapı kodları, eğitim, yayın ortak 
çalışmaları üzerine yoğunlaştık. 
Sektör derneklerinden TTMD, İS-
KAV, İSİB, TÜYAK, MTMD, İSKİD, 
ÇEDBİK, SOSİAD, İZODER ve DO-
SİDER’den önemli temsilcilerin 
katıldığı toplantıyla ilgili detayları 

Bültenimizin bu sayısında bulabi-
lirsiniz.

Değerli Meslektaşlarım,
2019’un son günlerindeyiz. 

Hem 2019 yılında hem de önceki 
yıllarda yaptığımız çalışmalar Oda 
faaliyetlerimizi nitelik ve nicelik 
bakımından ileriye taşıdı. Eğitim-
den sosyal faaliyetlere, atölyeler-
den Oda örgütlenmemize kadar 
her alanda çalışma yaptık. Üste-
lik bu çalışmaları, ülkemizin için-
de bulunduğu sosyal, ekonomik 
ve idari krize rağmen ve iktidarın 
tüm engelleme çabalarına karşın 
tamamlamayı başardık. Unut-
mamak gerekir ki, daha güçlü ve 
daha etkin bir Oda için yaptığı-
mız tüm çalışmalarda gücümüzü 
siz değerli üyelerimizden alıyo-
ruz. Bu nedenle her bir üyemizin 
sunacağı ufacık bir katkı, örgütlü 
yapımızın güçlenmesini ve so-
runlara daha iyi çözümler bulma-
mızı sağlayacaktır. Odasına katkı 
sunmak ve örgütlü mücadelemizi 
büyütmek isteyen tüm üyeleri-
mize, temsilciliklerimizin yürüt-
me kurulu toplantılarına katılarak 
görüş ve öneri bildirebilecekleri-
ni, komisyonlarımıza girerek aktif 
şekilde çalışabileceklerini ya da 
Makina Mobil bizimle doğrudan 
iletişime geçebileceklerini bir kez 
daha hatırlatmak isterim.

Odamız, siz değerli üyelerimizin 
katkıları ve katılımlarıyla büyüme-
ye ve örgütlü mücadelesini mes-
lektaşlarımızdan aldığı güçle sür-
dürmeye devam edecektir.

Sevgili Meslektaşlarım,
Sözlerimi bitirmeden önce, 

2019 yılında üyelerimiz, öğrenci 
üyelerimiz ve ülkemiz için yaptı-
ğımız tüm çalışmaları önümüzde-

Battal Kılıç
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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ki ay Makina Bülten’de yayınlaya-
cağımızı söylemek istiyorum. Tüm 
birimlerimiz ve örgütlülüğümüzle 
Odamız, meslektaşlarımız, hal-
kımız ve kentimiz için yaptığımız 
tüm çalışmaları, Makina Bülten’in 
önümüzdeki sayılarını takip ede-
rek bir arada görebilirsiniz.

Son olarak, meslektaşlarımız, 
toplumumuz ve ülkemiz için 
yaptığımız çalışmaları taçlandır-
mak ve yeni dönemde de birlikte 
üretip birlikte yönetmeye devam 
etmek için Şube Genel Kurulu 
ve Seçimlerine katılımınızı bek-
lediğimizi tekrar hatırlatmak is-
terim. Şube Genel Kurulumuz 8 
Şubat 2020 Cumartesi günü Ce-
mil Candaş Kent Kültür Merkezi / 
Şişli’de, Şube Seçimlerimiz ise 9 
Şubat 2020 Pazar günü Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi / 
Karaköy’de yapılacaktır.

Hepinizi sevgi ve saygı ile se-
lamlıyorum.
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Rüzgâr Enerjisi Santrali 
Eğitimi, MMO İstanbul 
Şubesi’nde Düzenlenecek!

Eğitim İçeriği: 
∞ TMMOB, MMO, MİEM yasa ve yö-
netmelikleri
∞ Rüzgâr enerjisi santrali temel eğitimi
∞ Rüzgâr ölçüm sistemleri
∞ Rüzgâr verisi ve veri analizi
∞ Rüzgâr türbin teknolojisi
∞ RES teknik aksamları (bileşenleri), 
yerlilik oranları
∞ IEC 61400 standartları ve Türk stan-
dartları
∞ RES yerel mevzuatları (idari süreçler) 
∞ Teknik fizibilite esasları, santral plan-
lama ve kurulum prosedürleri
∞ Örnek proje çalışması (proje dosya-
sı, onay ve kabul işlemleri)

Kimler Katılabilir: TMMOB Üyeleri ve 
en az lisans mezunları

Gerekli Evraklar
∞ Üye ödenti borcu olmadığına dair 
bağlı bulunduğu odasından alınacak 
belge
∞ Başvuru formu
∞ 1 adet fotoğraf (MMO üyesi olma-
yan katılımcılar için)
∞ Nüfus cüzdanı fotokopisi (MMO 
üyesi olmayan katılımcılar için)

Ücret: 1075 TL (TMMOB Üyesi), 1275 
TL (Diğer)

Rüzgâr Enerjisi Santrali Eğitimi ile 6446 No.lu Elektrik Piyasası 
Kanunu ve 5346 No.lu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında rüzgâr 
enerjisine dayalı üretim faaliyeti için yapılacak projelerin uluslararası 
standart ve ilgili yerel mevzuatlara uygun yapılabilmesi ve sektör 
çalışanlarının bu konuda eğitilmesi amaçlanmıştır.

Tarihler
14-15 Aralık 2019

Saat
10.00-18.00

Yer
MMO Avrupa Yakası 

Eğitim Merkezi /
Bakırköy
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Hidroelektrik Enerjisi Santrali 
Eğitimi Avrupa Yakası Eğitim 
Merkezi’nde Düzenlenecek!

Eğitim İçeriği: 
∞ TMMOB, MMO, MİEM yasa ve yönetmelik-
ler
∞ Dünya’da ve Türkiye’de HES potansiyeli ve 
yer seçimi
∞ HES'lerin görevleri, tipleri, baraj tipleri
∞ HES’lerde hidrolik yapı elemanları ve hid-
romekanik teçhizat
∞ HES’lerde türbin tipleri ve türbin seçimi
∞ Türbin tasarımı ile ilgili ana denklemler, ta-
sarım ve verim
∞ HES’lerde elektrik teçhizatı
∞ HES’lerde işletme, bakım ve teknik stan-
dartlar
∞ HES’lerde sık karşılaşılan sorunlar
∞ HES’ler için yasal çerçeve, fizibilite ve ÇED 
süreci

∞ HES’lere karşı oluşan tepkinin nedenleri
∞ İSG 

Kimler Katılabilir: TMMOB Üyeleri ve en az 
lisans mezunları

Gerekli Evraklar
∞ Üye ödenti borcu olmadığına dair bağlı 
bulunduğu odasından alınacak belge
∞ Başvuru formu
∞ 1 adet fotoğraf (MMO üyesi olmayan katı-
lımcılar için)
∞ Nüfus cüzdanı fotokopisi (MMO üyesi ol-
mayan katılımcılar için)

Ücret: 1075 TL (TMMOB Üyesi)
 1275 TL (Diğer)

Hidroelektrik Enerjisi Santrali Eğitimi ile 6446 No.lu Elektrik Piyasası Kanunu 
ve 5346 No.lu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında Hidroelektrik enerjisine dayalı üretim 
faaliyeti için yapılacak projelerin uluslararası standart ve ilgili yerel mevzuatlara 
uygun yapılabilmesi ve sektör çalışanlarının bu konuda bilgilendirilmesi ve/veya 

yetkilendirilmesi amaçlanmıştır.

Tarihler
7-8 Aralık 2019

Saat
10.00-18.00

Yer
MMO İstanbul

Şubesi
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Meslekte 30-35-45. Onur Yılı 
Etkinliklerimizi Gerçekleştirdik

Etkinliklerin açılış konuşmaları-
nı MMO İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç gerçek-
leştirdi. Battal Kılıç yaptığı konuşma-
larda, 33. dönem boyunca üyeler ve 
meslektaşlar için yapılan çalışmalar-
dan söz ederek çalışmaların aynı şe-
kilde devam etmesi ve birlikte üretip 
birlikte yöneten anlayışın devamı 
için etkinliğe katılan tüm üyeleri 8-9 
Şubat 2020’de yapılacak olan Şube 
Genel Kurul ve Seçimi’ne davet etti.

Yine etkinliklerde söz alan MMO 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu, 
ülkemizde mühendislik mesleğinin 
gün geçtikçe itibarsızlaştırıldığına 
işaret ederek Şubemizin bu konuda 
attığı adımları ve meslektaşlarımı-
zın geleceğini kurmak adına atılan 
adımlar ve projeler hakkında bilgi 
verdi.

Konuşmaların ardından, plaket 
töreni ve kokteyl düzenlendi.
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Mühendislik mesleğinde 30, 35 ve 45. yılını dolduran üyelere onur 
belgelerinin verildiği Meslekte Onur Yılı Etkinliklerimizi Avrupa ve 

Anadolu Yakalarında gerçekleştirdik. Avrupa Yakası Meslekte Onur Yılı 
Etkinliğimiz 18 Kasım 2019 Pazartesi günü Yunus Emre Kültür Merkezi / 
Bakırköy’de, Anadolu Yakası Meslekte Onur Yılı Etkinliğimiz ise 27 Kasım 

2019 Çarşamba günü Kozyatağı Kültür Merkezi / Kadıköy’de yapıldı.



MMO ve Tesisat Sektöründeki
Dernekler Toplantı Gerçekleştirdi
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MMO ve tesisat sektöründeki dernekler arasında yapılan ortak toplantı, 20 Kasım 
2019 Çarşamba günü İstanbul Şube’de gerçekleştirildi. Oda ile sektör derneklerinin 
ortak yürütecekleri çalışmaların ele alındığı toplantıda konu başlıklarından bazıları; 

iç ortam hava kalitesi, BİM, dijitalleşme, yapı kodları, eğitimler ve yayınlardı.

Toplantıya MMO adına; Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Battal Kılıç, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Ali Haydar Karaçam, İstanbul Şube Yöne-
tim Kurulu Sekreteri İbrahim Tataroğlu, İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Saymanı C. Ahmet Akçakaya, 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Adanır, 
İstanbul Şube Müdürü Hasan Özger, Şube Müdür 
Yardımcısı Emre Kıral, Şube Yayın Birimi Sorumlusu 
Sema Keban katıldı.

Toplantıya; TTMD adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Kemal Gani Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Merve Sabay, İSKAV adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Yönet, İSKAV ve İSİB adına İSİB Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Metin Duruk, TÜYAK adına 
Onursal Başkan Abdurrahman Kılıç ve Yönetim 
Kurulu asistanı Şengül Çifçi, MTMD adına Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Biner, Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Barış Şevketbeyoğlu, İSKİD adına Yö-
netim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, ÇEDBİK adına 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Akım, 
SOSİAD adına Dernek Müdürü Kemal Öz, İZODER 
adına Yönetim Kurulu Sekreteri Timur Diz, DOSİ-
DER adına Ekrem Erkut katılarak ortak çalışmalarla 
ilgili görüşlerini aktardılar.

Toplantının açılışını İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Battal Kılıç gerçekleştirdi. Battal Kılıç'ın ar-
dından söz alan Makina Mühendisleri Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Saymanı C. Ahmet Akçakaya, sek-
tör, dernek, vakıf ve birlik kurumlarıyla Oda arasında 
ortak yürütülebilecek çalışmaların önemine vurgu 
yaparak yapılabilecek çalışmalara ilişkin görüşlerini 
bildirdiler.

Toplantıda doğal gaz ve endüstriyel doğal gaz 
eğitimlerine ilişkin olarak baca konusunun daha 
yoğun işlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar 
ile doğal gaz ve endüstriyel doğal gaz konuların-
da eğitim ve belgelendirme şartnamesinin EPDK 

tarafından yayınlanarak ortaklaştırılması konusunda 
yürütülen çalışmalara değinildi. Dijitalleşme konu-
sunda ise sektör dernekleri ile ayrı bir toplantı yapıl-
masına ilişkin planlama yapıldığından bahsedildi.

Bunun yanı sıra, okullarda iç hava kalitesi konu-
sunda MTMD, Mimarlar Odası, Elektrik Mühen-
disleri Odası, İTÜ ve YTÜ katılımı ile ortak yürüyen 
çalışmayla ilgili son durum paylaşıldı ve iç ortam 
hava kalitesi konusunda akustik konfor hesabının 
da gerekliliğine vurgu yapıldı. Sektör derneklerinde 
ayrı ayrı oluşturulan BİM komisyonlarının ortaklaş-
tırılmasına ve yapı kodları ile ilgili bir çalışma grubu 
oluşturulması konusunun MMO Tesisat Mühendisli-
ği Dergisi Yuvarlak Masa toplantısında da vurgulan-
dığı şekilde genişleyerek devam etmesinin önemine 
vurgu yapıldı. Bununla beraber yapı kodları konu-
sunda profesyonel bir çalışan ile yürünmesi gerek-
tiğine ilişkin görüş bildirildi.

Toplantıda ayrıca, özellikle yangın ile ilgili eğitim 
ve etkinlikler konusunda mutlaka ortak çalışma 
yapılması gerektiğinden, yangın güvenliği konusun-
da MMO ile ortak çalışma yürütülebileceğinden ve 
MMO tarafından yönetmeliğin uygulama esaslarının 
hazırlanıp yayılması gerektiğinden konuşuldu.

Bununla beraber bütünleşik tasarım çalışmalarının 
başlamasının önemine ve BİM, dijitalleşme çalışma-
larının inşaat ve tarım alanlarında en alt düzeylerde 
seyrettiği için yeşil bina sertifikasyonu benzeri bir 
sertifikasyon zorunluluğunun sektöre katkı yapabi-
leceğine değinildi.

SMM üyelerine ilişkin konuların da konuşulduğu 
toplantıda SMM üyelere yeni iş olanakları yarat-
manın, istihdam alanlarını genişletmenin önemine 
vurgu yapılarak karbon vergisi konusu ile birlikte bir 
istihdam alanı oluşabileceği belirtildi.

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç 
toplantının özeti olarak; BİM, dijitalleşme, yapı kod-
ları, eğitim, yayın ortak çalışmaların gerekliliğinin 
yeniden ifade edildiğini belirtti.



Kasım Ayında 
Gerçekleştirdiğimiz Eğitimler

Bilirkişilik Temel Eğitimi
Ülke ve toplum yararları doğrultu-

sunda bilirkişilik yapacak kişilerin bel-
gelendirilmesini sağlamak amacıyla 
düzenlenen Bilirkişilik Temel Eğitimi, 
26-27 Ekim ve 02-03 Kasım tarihleri 
arasında Avrupa Yakası Eğitim Merke-
zi'nde gerçekleştirildi.

Enerji Yöneticisi Eğitimi
Enerji Yöneticisi Eğitimi, Ener-

ji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kay-
naklarının ve Enerjinin Kullanımında 
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yö-
netmelik hükümleri uyarınca; kamu 
kurum ve kuruluşlarında enerji yö-
neticisi olarak görevlendirilecekler 
öncelikli olmak üzere, endüstriyel işletmelerde, organize sanayi bölge-
lerinde, elektrik üretim tesislerinde ve binalarda enerji yöneticisi olarak 
görevlendirilecek kişilerin sertifikalandırılmasına yönelik olarak 11-20 
Kasım 2019 tarihleri arasında, Anadolu Yakası Eğitim Merkezi'nde, 20 ki-
şinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Asansör Avan Proje Hazırlama
Mühendis Yetkilendirme Eğitimi

Ülke ve toplum yararları doğrul-
tusunda asansörlerin sağlıklı kulla-
nımlarının ve ilgili idareden ruhsat-
landırılmasının sağlanması amacıyla 
asansör avan projesini hazırlayacak 
üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bel-
gelendirilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Asansör Avan Proje 
Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Eğitimi, 01-02 Kasım 2019 tarihlerin-
de Avrupa Yakası Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yeni Enerji Verimlilik
Yönetmeliği Eğitimi

Ülke ve toplum yararları doğrultu-
sunda düzenlenen Yeni Enerji Verimli-
lik Yönetmeliği Eğitimi, 07 Kasım 2019 
tarihinde Onur Sarıkaya'nın sunumuy-
la Kartal İlçe Temsilciliği'nde gerçek-
leştirildi.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak meslektaşlarımıza 
mesleki alanlarda fayda sağlayabilmek amacıyla Kasım ayı içerisinde 

çeşitli alanlarda eğitimler gerçekleştirdik.
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Uluslararası Üretim Zincirleri 
Bağlamında Türkiye Otomotiv 
Sektörü, Güncel Otomotiv 
Teknolojisi ve Teknoloji Transferi-VI

Üretimde Yeniden Yapılanma
Otomotiv Sektöründe Teknolojik Gelişmeler

Otomotiv Sektöründe ürün ve üretim süreçlerine ilişkin yeniliklerin ve böy-
lece rekabet gücünü artırma çabasının başında elektronik ve bilişim alanında 
geliştirilen ürünlerin kitlesel kullanımı gelmektedir. Otomotiv sektöründe re-
kabet gücü elde edebilme açısından bu teknolojinin rolü hayli fazladır. Taşıt 
araçlarında yapılan yeniliklerin %90’ının yakın gelecekte elektronik ve yazılım 
temelli olacağı gözlenmektedir.

Sadece Amerikalı değil; Avrupalı, Japon ve hatta Güney Koreli birçok oto-
mobil üreticisi firmanın AR-GE ve tasarım bölümleri ABD’de (özellikle Kali-
forniya ve Sillicon Valley) bulunmaktadır. Gerek teknolojik altyapısı gerekse 
de yeni eğilimlerin geliştirilme kapasitesi bu ülkenin seçilmesindeki temel 
nedendir.

Otomotiv sektöründe teknolojik gelişmelere, yazı dizisinin ilerleyen bölüm-
lerinde detaylı olarak yer verilecektir.

Otomobil Üretim Sisteminin Yeniden
Yapılanmasına İlişkin Temel Eğilimler
Lego ilkesi: Eskiden GM, diğer otomobil üreticileri gibi, örneğin İspan-
ya’daki fabrikasına, daha yatırımın ilk safhasından itibaren yılda 400 bin araç 
üretebilecek kapasitede teçhizat ve gereç yerleştirmekte ve 1 milyar dolarlık 
yatırımın bir gün gelip karşılığını alacağını ummaktaydı. Ancak günümüzde 
GM yöneticileri artık dünya ölçeğinde bütün işletmelerinde tek tip üretim 
yöntemleri uygulama kararı almışlardır. Bu “modüler fabrikalarda” temel 
ilke üretim yerleşim yerinin ve üretim akışının maksimum üretim miktarına 

Makina Bülten’in Haziran 2019 sayısında yayınlanmaya başlanmış olan 
yukarıdaki başlıklı yazı dizisinin ilk alt başlığı olan “Uluslararası Üretim 
Zincirleri Bağlamında Türkiye Otomotiv Sektörü” ile bu sayıda devam 
edilmektedir.



(kural olarak yılda 200 bin araç) 
göre düzenlenmesidir. Ancak 
GM başlangıç evresinde montaj 
hatlarını ve gerekli parçaları 50 
bin veya daha az aracı üretebi-
lecek şekilde kurmaktadır. Talep 
artarsa, müteakip olarak yeni 
imalat makineleri (örneğin ikinci 
bir boyahane veya ek bir kaynak 
robotu) bunlara eklenmektedir. 
Fabrikanın temel yapısında bir 
değişiklik olmadan teçhizatlar 
“Lego” ilkesinden hareketle bir-
birleri üzerine yerleştirilmektedir.

Platform stratejisi: Bu strateji, 
“müşteri siparişine göre üretim 
ve birliğe dayalı çeşitlilik” sloga-
nı altında başta Toyota ve VW 
olmak üzere birçok firma tara-
fından uygulanmaya başlanmış-
tır. Buna göre üretim sürecinde 
otomobil montajında kullanılan 
parçaların (modüllerin) %60-80’i 
aynıdır. Örneğin VW bu konuda 
daha da ileri giderek dünya-
daki bütün üretiminin %90’ını 
sadece dört platform üzerinde 
gerçekleştirmeyi planlamaktadır. 
Bu stratejinin uygulanmasının 
temel nedeni şudur: Aynı kom-
ponentlerin sayısının artması 
hem ürün çeşitliliğinde bir seçim 
imkânı tanımakta hem de üretim 
maliyetlerini aşağı çekmektedir. 
Maliyetlerde tasarruf tasarım 
aşamasında başlamakta ve satın 
alma, lojistik ve stoklama gibi 
diğer üretim aşamalarında ken-
dini göstermektedir. Bu yolla, 
VW maliyetlerdeki düşüşlerin en 

Mertkan Akay
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi

azından %20 oranında olduğunu 
ileri sürmektedir. Ne kadar çok 
araç bir platformda üretilirse, o 
platformun tasarımı ve üretime 
hazırlanma aşamaları için öde-
nen miktar o kadar çabuk geri 
dönmektedir.

Büyük çaplı üretkenlik artışla-
rı: Opel’in Almanya Rüsselshe-
im’deki en gelişkin ve modern 
fabrikasında 2002 yılından iti-
baren yılda 270 bin araç üretil-
mekte olup; çalışan sayısı 10 bin 
kişiden sadece 6 bine düşecektir.

Ana Sanayi-Yan Sanayi 
İlişkilerinde Değişim

Sektörde dünya ölçeğinde ya-
şanan temel eğilim, bugüne ka-
dar görece bağımsız olan yan 
sanayi firmalarının giderek ana 
sanayi firmaları ile bütünleşmesi-
dir (“outsourcing”). Burada temel 
amaç üretim sürelerinin kısıla-
rak sermaye devir hızının artırıl-
ması ve stokların azaltılmasıdır. 
Otomotiv üreticileri hissettikleri 
baskıyı ilişkide bulundukları yan 
sanayi firmalarına da yansıtmak-
tadır. Bu baskı altında ise birçok 
yan sanayi firmasının “just in 
time” (tam zamanında) tedarik 
yapabilmek için hala (!) tampon 
stoklara güvendiğini bilmekte 
fayda vardır.

Dikey bütünleşme olgusu ve 
ana sanayi-yan sanayi ilişkile-
ri, yeni üretim ve organizasyon 
teknolojileri ile birlikte köklü bir 
dönüşüme uğramıştır. 1996 yılı 
itibariyle sadece Ford ve Volvo 

üretimde kullandıkları parçaların 
%60’tan fazlasını kendi firmala-
rında üretmişlerdir.

BMW ve Mercedes firmaları-
nın ABD’deki pilot fabrikalarında 
bizatihi işletmede gerçekleştiril-
mesi planlanan üretimin (motor-
lar hariç) payı sadece %15-20’dir. 
Üretimin geri kalan aşamaları 
bütün montaj komponentlerini 
üretim bandına getirmekle yü-
kümlü olan yan sanayi firmaları 
tarafından gerçekleştirilmekte 
olup; bunlar da giderek daha az 
miktarlarda Almanya’dan ithal 
edilmektedir. Ana firmaların pa-
zarlık güçleri de dikkate alındı-
ğında, yapılan araştırma bulgu-
larına göre bu sayede sektörde 
üretim maliyetlerinin %25’e va-
ran oranlarda düşürülebildiği 
saptanmıştır.
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Yazı dizisinin bu 
bölümünde yararlanılan 
kaynak:

• Kurtar Tanyılmaz, Ayşe Nur 
Erten, Dünyada ve Türkiye’de 
Otomotiv Sektörü, Birleşik 
Metal-İş Yayınları, No: 01/3, Mart 
2001.



Enerji üretiminde üç önemli konu arasında denge kurulmasına 
dikkat edilir, bunlar; rekabetçi fiyat, enerji güvenliği ve enerji üretim 

kaynaklarının çevreye ve iklime etkileridir. “Enerji üçgeni” tanımı, 
kaynağına göre her enerji üretiminin olumlu ve olumsuz yönlerini, 

enerji üretiminde bu kaynakların etkilerini ve toplam enerji ihtiyacının 
karşılanmasında bu kaynakların optimum dengesi için gerekenleri 

gösterecektir.

Enerji Üçgeni- I

Enerji üretiminde üç önemli konu 
arasında denge kurulmasına dikkat 
edilir, bunlar; rekabetçi fiyat, enerji 
güvenliği ve enerji üretim kaynakları-
nın çevreye ve iklime etkileridir. Enerji 
üçgeni kavramını anlayabilmemiz için, 
öncelikle bu üç konunun tanımını kı-
saca yapmamız daha sonra ise başlık-
lar halinde incelememiz yerinde ola-
caktır.
İklim ve Çevre Etkisi: Her enerji kay-
nağı devrede iken iklimi ve çevreyi 
etkiler. Özellikle fosil yakıtların yan-
ması CO2 emisyonunu, sera etkisi ve 
küresel ısınmayı artırır. Sürdürülebilir 
bir gelecek için emisyon yayılım ka-
bul edilebilir değerleri aşmamalıdır.
Rekabetçilik: Enerji, ekonomik faa-
liyetlerin önemli bir girdisidir; refah 
ve gelişmeye katkıda bulunur. Enerji 
maliyetleri enerji kaynaklarına ve kul-
lanılan teknolojilere göre değişir. Karı-
şım enerji kaynakları ile toplam enerji 
maliyeti mümkün olduğu kadar düşük 
düzeyde tutularak rekabetçi enerji fi-
yatı oluşması hedeflenir.
Enerji Güvenliği: Enerji kaynaklarının 
temini, güvenliği ve enerjinin dağıtım 
güvenilirliğinin tam olması esastır. Her 
ikisi için de politik ve teknik uğraşı ge-
rekir.

İklim ve Çevre
Enerji kaynaklarının çevresel etkisi, 

enerji kaynağının inşaat, devrede olma 
ve sökülmesi dahil olmak üzere, dağı-
tım, değiştirme dönüştürme çalışma-
ları ve çevre yönetimi dikkate alınarak 
yapılır. Enerji üretimi sonucunda orta-
ya çıkan sera gazı emisyonu, çevresel 
sorunlar ve iklim değişimi ile doğrudan 
ilgilidir. Atmosferdeki sera gazı miktarı-
nın sürdürülebilir düzeyde tutulması ve 
olumsuz etkilerinin azalması için, CO2 
emisyonunun önemli miktarda düşü-
rülmesi gereklidir.

6 milyar nüfusa sahip olan ve sera 
gazı salınımındaki payı %90’a ulaşan 
190’a yakın ülke, 2015 yılında yaptıkla-
rı COP 21 Paris Anlaşması ile 2020’den 
sonra, bu yüzyılın sonuna kadar, küre-
sel ısı artışının 2oC’nin altında tutulma-
sının koşullarını belirlemeyi kararlaştır-
dılar. Buna göre tüm katılımcılar sera 
gazı salınımını uluslararası anlaşmalara 
göre ölçerek paylaşacaklar ve 2020 yı-
lında buna yönelik taahhütlerini belirle-
yecekler. Bu husus ülkelerin enerji kay-
nağı seçimlerinde ve alternatif çözüm 
uygulamalarında belirleyici konulardan 
birisi olacak.

Fosil yakıt tüketiminin azaltılması, 
geri dönüşümlü hidrolik, rüzgâr, güneş, 
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biyokütle, jeotermal ve nükleer 
enerji üretiminin enerji üretim ka-
rışımında artırılması, karbon emis-
yonunu düşürmeye ve küresel 
ısınmayı azaltmaya yardımcı ola-
caktır.

Doğal gaz, kömür ve petrole 
göre daha az emisyon yayar ve 
bu yönüyle geri dönüşümlü enerji 
türleri ve fosil yakıtlı enerji üretim-
leri arasında ara teknolojik rol oy-
nayabilir.

Rekabetçilik
Enerji tüketim maliyetleri üretim 

maliyetlerinde önemli yar tutmak-
tadır. Şirketler, küresel ve yerel re-
kabet edebilirlik için bunu kontrol 
etmek isterler. Enerji üretim ma-
liyeti, yatırım maliyeti ve işletme 
maliyetinden oluşur. İlk yatırım 
maliyeti enerji tesisinin yapımı için 
harcanan miktardır. İşletme/ba-
kım maliyeti ise sabit ve değişken 
giderlerden oluşur. Sabit işletme 
maliyetini maaşlar, primler, genel 
idari giderler, planlı bakımlar vb. gi-
derler oluştururken değişken işlet-
me maliyetlerini kullanılan yakıtlar, 
enerji, su, kimyasallar, katalizör-
ler, gazlar, yağlayıcılar, tükenebilir 
malzeme ve kaynaklar ile atıkların 
neden olduğu maliyetler oluştu-
rur. İşletme maliyetleri ise genelde 
ucuzdur ve güvenli yakıt temini ile 
güç santralının teknik açıdan gü-
venilirliğinin devam ettirilmesi için 
yapılan harcamalardan oluşur.

Farklı enerji türlerinin oluştur-
duğu (karışım) maliyetin mümkün 
olduğu kadar düşük ve denge-
li olması istenir. Baraj tipi hidrolik 
enerji tesisleri büyük yatırım mali-
yetleri gerektirir fakat uzun tekno-
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lojik ömürlerinde büyük miktarda 
elektrik üretirler ve sabit işletme 
maliyetleri düşüktür. Değişken iş-
letme maliyetleri ise yok sayılır.

Kömür ve nükleer güç santralları 
da büyük boyutlu olarak kurulurlar 
ve uzun sürelerde devrede kalırlar. 
Kömür ve nükleer yakıt diğer ya-
kıt türlerine göre daha ucuzdur. 
Doğal gaz çevrimli güç santral-
larının yakıt masrafları yüksektir, 
doğal gaz piyasası dengeli değildir 
ve politik durumlardan çok etkile-
nir fakat ekonomik olarak düşük 
maliyetle inşa edilirler. Rüzgâr ve 
güneş enerjisi santrallarının yapım 
maliyetleri yüksektir, teknolojik 
ömürleri kısadır fakat enerji üreti-
mi ile ilgili değişken yakıt maliyet-
leri yoktur.

Geçmişte birkaç yoğunlaşmış 
merkezde büyük ölçekli ener-
ji üretme modeli daha yaygınken 
bugün, daha esnek, daha küçük, 
daha az sermaye gerektiren ve yo-
ğun enerji uygulamaları ile kullanı-
labilen örgün enerji üretim modeli 
ile mali açıdan enerji fiyatları daha 
rekabetçi hale getirilebilir.

Enerji Güvenliği
Enerjinin ekonomideki önemi 

nedeniyle kaynak temini, üretim ve 
arz güvenliği sorunsuz olmalıdır. 
Yakıt teminindeki sıkıntılar, güvenli 
olmayan elektrik sistemleri ve alt 
yapısı toplum ve ekonomi için cid-
di sorunlar yaratır. Ulaşım, ısınma, 
elektriğin üretim ve toplumsal ve 
ticari ihtiyaçları ve evsel kullanım 
için, enerji alt yapısı her zaman ça-
lışır durumda ve devrede olmalıdır. 
Bu durum standart yaşam düzeyi-

nin sürdürülebilir olmasını sağlar.
Ülkeler, sahip oldukları ve dışarı-

dan sağladıkları kaynaklar arasında 
ekonomik veya politik tercihlere 
göre denge kurarlar. Büyük mik-
tarlarda birincil enerji ithalatına 
bağımlı ülkeler için enerji ihraç 
eden ülkeler ile olan ilişkiler anah-
tar niteliktedir. Bu durumlar; dış 
ve iç güvenlik politikası ve enerji 
politikası ile yakından ilgilidir. Je-
opolitik faktörler birincil enerji te-
mininde kargaşaya neden olduğu 
için, çoğu ülke yerel kaynaklarını 
mümkün olduğu kadar kullanma-
ya gayret etmektedir.

Norveç hariç tüm Avrupa ülke-
leri enerji ithalatçısı durumunda-
dır. Türkiye ise enerji ihtiyacının 
%75’ini dış alımla karşılamaktadır. 
Rusya Federasyonu ve Ortadoğu 
en önemli enerji tedarikçisi duru-
mundadır. Bu bölgelerdeki istik-
rarsızlık petrol ve doğal gaz gibi 
önemli kaynakların fiyat stabilitesi-
ni ve arz güvenliğini olumsuz etki-
lemektedir.

Elektrik üretimi güvenliği (güç 
santrallarında kullanılan birincil 
enerjinin petrol, gaz vb. temini) 
kaynakların güvenliği ve elektri-
ğin güvenli şekilde dağıtılmasını 
da içine alır. Elektriğin stoklanma-

Santral Tipi İlk Yatırım Sabit İşletme Değişken İşletme CO2 Emisyonu
 Maliyeti ($/kW) Maliyeti ($/kW-yıl) Maliyeti ($/MWh Ton-CO2/GWh 

Rüzgâr Sant. 6230 74 - 10

Nükleer Sant. 5530 93,28 2,14 66

Jeotermal Enerji Sant. 4362 100 - 38

Biyokütle Eneji Sant. 4114 105,63 5,26 26

Güneş Enerji Sant. 3873 24,69 - 23

Kömür Yakıtlı Linyit Sant. 3246 37,8 4,47 888

Hidroelektrik Sant. 2936 14,13 - 26

Rüzgâr Sant. (Kara) 2213 39,55 - 10

Doğalgaz Yakıtlı Sant. 917 13,17 3,6 499

Kaynaklarına Göre Enerji Santral Maliyetleri ve Emisyon Salım Değerleri

Sedat Gündem
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Enerji Komisyonu Üyesi
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sı seçeneği sınırlıdır, bu nedenledir ki 
üretim ve tüketim arasında denge ol-
malıdır.

Sabit enerji talebini karşılamak için, 
büyük kapasiteli elektriği sürekli olarak 
aynı düzeyde üretebilen baz güç üretim 
santrallarına ihtiyaç vardır ve bu sant-
rallar tanımlanan bu talebi kurulu yükte 
çalışarak üretirler. Büyük kapasiteli güç 
talebini güçleri büyük ölçüde fosil ya-
kıt ve hidrolik güç santralları karşılarlar. 
Rüzgâr ve güneş gibi çoğu geri dönü-
şümlü enerji kaynakları, kesikli olarak 
ve uygun çalışma koşullarında elektrik 
üretebilirler ve sabit enerji talebini kar-
şılayacak yapıda değildirler.

Zamana bağlı tüketim değişimi-
ni (azalış veya artış) karşılamak ve 
kesikli enerji talebini dengelemek 
için, daha fazla ya da daha az elekt-
rik üretim kaynağı (dengeleyici 
güç) hızlı bir şekilde devreye alına-
bilmelidir. Hidrolik güç bu amaçla 
kullanılabilir, barajlardaki su kont-
rolü ile elektrik üretimi, anlık elekt-
rik talebine göre ayarlanabilir. Gaz 
yanmalı santraller de elektrik talep 
değişimine göre güç üretimini hızlı bir 
şekilde artırabilir veya azaltabilir.

Güvenli enerji arzı için ‘akıllı şebeke’ 
modelleri kullanılmaktadır. Geniş ye-
dekli kapasite uygun teknoloji ile tü-
ketimdeki dalgalanmaya uygun olarak 
(ölçümler anlık sayaç kontrolü, daha 
önceki verilerin takip edilmesi ve hava 
tahmin raporu endeksli tüketim de-
ğişimleri ile yapılıyor) enerji sunumu 
yapıyor. Bu sistemde talebi yönetmek, 
gerekirse yedekleme ihtiyaçları için ge-
lişmiş iletişim ve kontrol teknolojileri 
kullanıyor ve elektriği etkin biçimde ta-
lebe göre üretmeyi ve iletmeyi gerçek-
leştiriyor.

Akıllı bir şebekeye çeşitli kaynaklarla 
çok farklı noktalardan elektrik sağla-
nıyor. Şebekenin yönetimi, çokça veri 
toplanmasına ve analiz edilmesine 
dayanıyor. Bu nedenle akıllı şebekeler 
için veriyi hızla iletebilen ve topladıkları 
bilgiye hızla yanıt verebilen yazılım, do-
nanım ve veri ağlarına ihtiyaç vardır. Bu 
şekilde şebeke, baz güç üretimine bağ-
lı olarak güvenli hale gelip dengeleme 
gücünü akılcı şekilde kullanacaktır.

Yıllar boyunca merkezi üretim mo-

deli kırsal gelişmeye ve kent yaşamına 
katkı yaptı; ancak bu sistemde enerji 
iletiminde büyük ölçekli hat kayıpları 
oluşuyordu. Bu ise rekabetçi fiyatları 
olumsuz yönde etkiliyordu. Yenilenebi-
lir enerjinin de olduğu küçük ve orta öl-
çekli güç santrallarının yayılması verimi 
daha da artıracaktır ve uzun mesafele-
rin neden olduğu enerji kayıpları azala-
caktır. Bu ağ yapısında bütün temel un-
surları mikro şebekeler, akıllı şebekeler 
ve etkili bir büyük ölçekli süper şebeke 
birbirlerini destekleyecek ve birbiriyle 
bağlantılı olacak sistem arz güvenliği ve 
kesintisizliği sağlanmış olacaktır.

Üç Boyutun 
Dengelenmesi

Rekabetçi fiyatın oluşumu, güvenliğin 
sağlanması ve enerji sisteminden kay-
naklanan çevre ve iklim etkilerinin azal-
tılması için her enerji kaynağı ve enerji 
teknolojisi sistemde dengeli şekilde yer 
almalıdır. 

Tek yönlü enerji üretim yapılanması 
üçgenin (fiyat, güvenlik, çevre etkisi) 
bir veya daha fazla yönünde olumsuz 
sonuçlar getirebilir. Yalnızca rüzgâr ve 
güneş gibi dönüşümlü enerji kaynakla-
rının kullanımı ülkelerin stabil olmayan 
enerji kaynaklarına olan bağımlılığını 
artırırken, temini daha güvenli olan fosil 
yakıtların kullanımı ise iklim değişikliğini 
negatif yönde etkiler. Çevresel etkilerin 
azaltılması çalışmaları ise çoğunlukla 
maliyetlerin artışı sonucunu getirir.

Yaygın üretim ve elektrik dağıtım hat-
ları, uygun enerji üretim türlerinin karı-
şımı ve dengelemesi ile amaca ulaşmak 
doğru olacaktır. Üç boyutun arasında 
denge kurulması ise toplumsal ve po-
litik kararlılık ile olur.
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Kaynak: Wago
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Jeotermal
Elektrik

Santralları
ve Türkiye

2019 Ekim sonu itibariyle Türkiye 
kurulu gücü 91.070,4 MW olup 

bunun %1,7’si olan jeotermal 
santralların kurulu gücü 1.514,7 

MW’tır. Bu santrallar 2018 yılında 9,96 
TWh üretmişlerdir ve 300,15 TWh’lik 

Türkiye toplam üretimi içinde 
jeotermal enerjinin payı %3,3’tür. 
2019’un ilk 10 ayındaki üretimleri 

6,63 TWh olup toplam 242,63 TWh 
üretim içindeki payı %2,7’dir.

Dünyada ve Türkiye’de
Jeotermal Enerji Potansiyeli
Jeotermal enerji, yenilenebilir, temiz 
ve ucuz bir enerji kaynağıdır. Türkiye 
jeotermal enerji potansiyeli açısından 
oldukça zengin kaynaklara sahiptir.
Dünyada jeotermal enerji kurulu gücü 
2018 yılı sonu verilerine göre 14,9 GWe 
düzeyindedir. Jeotermal enerjiden 
elektrik üretiminde ilk beş ülke; ABD, 
Filipinler, Endonezya, Türkiye ve Yeni 
Zelanda’dır. 
Ülkemizin jeotermal potansiyeli olduk-
ça yüksek olup potansiyel oluşturan 
sahaların %78'i Batı Anadolu'da, %9’u İç 
Anadolu'da, %7’si Marmara Bölgesi’n-
de, %5'i Doğu Anadolu'da ve %1'i diğer 
bölgelerde yer almaktadır.

Şekil 1. Türkiye Jeotermal Sahaları
Jeotermal kaynaklar yaygın bir kul-
lanım alanına sahip olup ilk elektrik 
üretimi 1975 yılında MTA Genel Mü-
dürlüğü tarafından kurulan ve 0,5 MWe 
güce sahip Kızıldere Santralı ile başla-
tılmıştır.
13.06.2007 tarihli Resmî Gazete’de 
yayınlanan 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve özel 
sektörün de jeotermal arama, geliş-
tirme ve yatırım çalışmaları ile birlikte 
ülkemizin toplam jeotermal ısı kapasi-
tesi (görünür ısı miktarı) 35.500 MWt’e 
ulaşmıştır.

Jeotermal Santral Tipleri
Genel olarak kaynak sıcaklığı 180C’nin 
üzerinde kuru buhar ve flaş buhar tipi, 
altında ise binary çevrim tipi santrallar 
kullanılmaktadır.

Şekil 2. Jeotermal santral tipleri

Kuru- Buhar Çevrimi
Tüm jeotermal santral türleri arasında 
en basit olanı kuru buhar santrallarıdır. 
Bu tür santrallar temel olarak doymuş 
veya kızgın jeotermal buhar bulunan 
bölgelerde kullanılabilir. Dünyada doy-
muş veya kızgın jeotermal sıvı bulunan 
jeotermal alanlar oldukça sınırlıdır. 
Jeotermal kaynaktan çıkan buhar, kuru 
buhar veya hafif kızgın buhar şartla-
rında ise doğrudan buhar türbinine 
gönderilerek elektrik üretilebilir. 



dır. Bunların 3 tanesi flash, 3 tanesi 
kombine (flaş + binary), 1 tanesi 
“bottoming binary” ve 57 adedi 
binary santraldır. 
Jeotermal santrallar aşağıdaki 
Tablo 1’de kurulu güce göre liste-
lenmiştir.

Tablo 1: Türkiye’de jeotermal 
santrallar

Sonuç
Türkiye jeotermal enerjide, potan-
siyeli itibariyle zengin sayılabilecek 
bir ülkedir. Jeotermal sektöründe 
özel kuruluşların sektöre girişiyle 
son yıllarda hızlı gelişmeler yaşan-
maktadır. 
Türkiye koşullarına uygun proje-
lerin ve gerekli altyapı sağlayacak 
bilimsel ve teknolojik çalışmaların 
desteklenmesi ve uzun dönemli 
enerji politika ve stratejileri oluştu-
rulmalıdır.

En basit ve en ekonomik jeotermal 
çevrim kondensersiz kuru buhar 
çevrimidir. Bu çevrimde, jeoter-
mal kuyudan çıkarılan buhar bir 
türbinden geçtikten sonra atmos-
fere atılır. Türbinin çıkışı doğrudan 
atmosfere açık olduğundan buhar, 
türbini atmosfer basıncında terk 
eder. Bu çevrimin avantajı kon-
denser olmadığı için santralın ya-
pım ve işletme masraflarının kon-
denserli santrallara göre daha az 
olmasıdır. Bu çevrimin istenmeyen 
bir sonucu ise jeotermal buharın 
doğrudan atmosfere atılmasının 
çevre kirliliğine yol açmasıdır.

Tek ve Çift Püskürtmeli 
Çevrimler
Yer altından çıkarılan jeotermal 
akışkanın tamamen buhar fazında 
olması yaygın değildir. Çıkarı-
lan jeotermal akışkan genellikle 
doymuş sıvı- buhar karışımıdır. 
Bu durumlarda buhar yüzdesi 
yeterince yüksekse buhar sıvıdan 
ayrıştırılır ve buhar türbine gönde-
rilirken sıvı yer altına enjekte edilir. 
Buhar yüzdesinin düşük olduğu 
veya jeotermal akışkanın tama-
men sıvı fazında olduğu durum-
larda püskürtmeli buhar çevrimleri 
kullanılmaktadır. Püskürtme işlemi 
kısılma vanalarının çalışma pren-
sibine göre püskürtme havuzu adı 
verilen bir yerde gerçekleştirilir. 
Jeotermal akışkanın püskürtme 
odasının çıkışında basıncın daha 
düşük fakat entalpinin girişteki 
akışkanla aynı olması dolayısıyla 
sıvının belli bir yüzdesi buharlaşır.
Püskürtme işleminden sonra çift 
fazlı akışkan bir ayrıştırıcıya gön-
derilir. Ayrıştırıcıda çeşitli yön-
temler ile buhar ve sıvı birbirinden 
ayrılır. Siklon ayrıştırıcıları buhar 
ve sıvı arasındaki büyük yoğunluk 
farkını kullanarak santrifuj hareketi 
sonucunda sıvı ile buharı ayrıştırır. 
Bu tip ayrıştırıcılar kuruluk derecesi 
%99,9’a kadar olan buhar üretimini 
gerçekleştirebilmektedir.

Binary (İkincil) Çevrim 
Düşük sıcaklıkta (genellikle 

180°C’nin altı) ve sıvı ağırlıklı 
jeotermal kaynaklardan elektrik 
üretiminde ikincil çevrim diye 
adlandırılan bir çevrim kullanılır. 
Bu çevrimde türbinden geçen 
aracı akışkan jeotermal buhar 
değil fakat ikincil akışkan adı 
verilen ve kaynama sıcaklığı su-
yun kaynama sıcaklığından çok 
daha düşük olan bir akışkandır. 
Bu çevrimde jeotermal akışkan 
çevrimin ısı kaynağını oluşturur. 
İzobütan, izopentan, pentan ve 
R¬114, jeotermal ikincil çevrim 
santrallarında yaygın olarak kul-
lanılan ikincil akışkanlardır.

Kombine Tek Püskürtmeli- 
Binary (İkincil) Çevrimi 
Jeotermal elektrik üretiminde 
özellikle son 25 yılda geliştirilen 
ve ikili (binary) çevrim olarak ad-
landırılan bir sistemle, buharlaş-
ma noktaları düşük gazlar (freon, 
izobütan vb.) kullanılarak 70°C<T 
<80°C 'ye kadar sıcaklıktaki sular-
dan elektrik üretilebilmektedir.
Bu çevrim hem püskürtmeli hem 
ikincil çevrimlerin avantajlarından 
aynı anda yararlanmayı amaç-
lar. Bu çevrim yüksek sıcaklıktaki 
jeotermal kaynaklar için uygundur 
ve bu özelliğiyle çift püskürtmeli 
çevrimlere bir alternatif oluştu-
rur. Jeotermal akışkan püskürt-
me havuzunda püskürtüldükten 
sonra elde edilen buhar bir buhar 
türbininden geçer ve elektrik elde 
edilir. Kondenserde yoğuşturu-
lan jeotermal akışkan geri basılır. 
Püskürtme havuzundan çıkan 
jeotermal sıvı ikincil çevrimin ısı 
değiştiricisinden geçerek ısıl ener-
jisini ikincil akışkana transfer eder 
ve geri basılır. İkincil akışkan ikincil 
çevrimin türbininden geçerek 
elektrik elde edilir ve ikincil çevrim 
tamamlanır.

Türkiye’de Jeotermal 
Santrallar
Türkiye’de 1.514,7 MW’lık jeoter-
mal santrallar ünite büyüklükleri 
2,5 – 100 MW arasında değişen 
64 bağımsız üniteden oluşmakta-

Muzaffer Başaran
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Enerji Komisyonu Üyesi
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Bildiğiniz üzere, araçların 
viraja girerken yaşadıkları ilk 

problem iç ve dış tekerleklerin 
virajda farklı yol almalarıdır. 

Bu sorun diferansiyelin 
geliştirilmesiyle çözülmüştür. 

Ancak tek problem bu 
değildir; sürücünün 

direksiyonu viraja uygun 
şekilde çeviriyor olmasına ve 

araçtaki diferansiyel sistemine 
rağmen, viraj yönüne dönen 
tekerleklerin aracı istenildiği 

gibi döndürmekte başarılı 
olamaması da mühendislere 

başka bir sorunu işaret etmiştir.

Dönmek mi,
Döndürmek mi?

Ü
ye

le
ri

m
iz

d
en

ARALIK 2019

SAYFA 18

Dönmek mi, Döndürmek mi?
Aslında her ikisi de… Yani hem 

“dönmek”, hem de “döndürmek”-
ten söz edeceğiz. O halde öncelikle 
sözcüklerin anlamlarını araştırma yo-
luna gidelim. Bunun için de güvenilir 
bir kaynak olan TDK sözlüğüne göz 
atıyoruz. TDK ‘dönmek’ kelimesini, 
“Kendi ekseni üzerinde veya başka 
bir şeyin dolayında hareket etmek” 
olarak, ‘döndürmek’ kelimesini ise, 
“Dönmesini sağlamak” olarak açıklı-
yor. İki eylem de yazımızın konusunu 
oluşturuyor. O halde konuya döne-
lim…

Otomobil tarihi boyunca, araçların 
viraja girmesi kolay olmadı! İlk karşı-
laşılan problem, çekişin olduğu iç ve 
dış tekerleklerin, virajlarda farklı yol 
almaları sonucunda ortaya çıkan de-
vir farklılıkları sorunsalı oldu. Mühen-
disler bu sorunu -bir başka yazının da 
konusu olabilecek- diferansiyelin ge-
liştirilmesiyle çözüme kavuşturdular.

Mühendisleri virajlarda zorlayan bir 
başka sorun ise; sürücünün direksi-
yonu viraja uygun şekilde çeviriyor 
olmasına rağmen, viraj yönüne dö-
nen tekerleklerin aracı istenildiği gibi 
döndürmekte başarılı olamamasıydı.



Sorun Neydi?
Üretilen ilk araçların direksiyon sisteminin, aracın viraja yönlenen 

tekerleklerinin eşit bir açıyla dönüş yaparak viraja girmesini sağlayan; 
yani Şekil-1’deki gibi β1=β2 olarak çalışan bir mekanizmaya sahip ol-
ması önemli bir sorundu. Mekanizma böyle çalışınca, O1 ve O2 gibi iki 
farklı dönme merkezi oluşuyordu. Bu iki ayrı merkez noktasının, R1 ve 
R2 yarıçaplı ve birbiriyle kesişen S1 ve S2 yollarını çizdikleri şekilden de 

açıkça gö-
rülmekte-
dir. Bu da 
viraja gi-
ren aracın 
ön teker-
leklerinin 
sürüklen-
mesi, aşın-
ması ve 
viraj em-
niyetsizliği 
gibi ciddi 
sorun la-
rı doğur-
maktaydı.

Bu soru-
nu, Rudolph ACKERMANN ve Charles JEANTAUD, birlikte geliştirdik-
leri direksiyon epürü sayesinde çözüme kavuşturdular.

Ahmet Kurtlutepe
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Motorlu Araçlar 
Komisyonu Üyesi
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Çözümün temel prensibi, viraja giren aracın tek bir 
dönme merkezini, yani ani dönme merkezini kul-
lanmasıdır. Burada kullanılan mekanizma, aracın bir 
viraja girmesi durumunda virajın içerisindeki teker-
leğin, dışındaki tekerleğe göre viraj içine doğru daha 
fazla bir açıyla dönmesini sağlayarak tek bir merkez 
noktası oluşturuyordu. Bu çözüm, Şekil-2’de görül-
düğü üzere, virajda β1>β2’yi sağlıyordu.

Aynı zamanda, yine Şekil-2’de görebileceğiniz gibi, 
iki ön tekerleğin dik eksenlerinin kesişme noktası, 
arka tekerlekler eksen doğrultusu üzerine düşüyor 
ve böylece tek bir dönme merkezi (O) elde edilmiş 
oluyordu. Üstelik “O” merkezi, sadece ön tekerlekler 
için değil; aracın 4 tekerleği için de bir ortak dönüş 
merkezini oluşturuyordu. Böylece 4 tekerlek de bir-
birini kesmeyen 4 paralel çember çizerek problem 
tamamen çözüme kavuşturulmuş oldu. Matematik-
sel olarak incelersek:

Buradan, 
β1=Viraj içindeki tekerlek açısı
β2=Viraj dışındaki tekerlek açısı
W=Tekerlek iz mesafesi
L=Dingil mesafesi olmak üzere, aracın emniyetli 

bir şekilde viraja girme şartı:

olarak bulunur.

Örnek olarak:
W=156 mm ve L=267 mm olan bir aracın;
Viraj içindeki tekerleği 100, 200, 300 dönüş yaptı-

ğında, viraj dışındaki tekerleğinin dönüş açıları yan-
daki tablodaki gibi olacaktır. Görüldüğü gibi iç teker-
lek dönüş açısı her zaman daha yüksektir.

Bu yazımızda, aracımızı döndürmek için tekerlek-
lerin farklı açılarda dönmek zorunda olduğunu dile 
getirdik.

Gelecek yazımızda bu farklı dönme açılarının araç 
üzerinde hangi mekanizmayla ve nasıl sağlandığını 
irdeleyeceğiz.

Bir sonraki yazıda buluşmak umuduyla sevgi ve 
saygılarımla.



Ülkemizde Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancılarının Durumu

Meslektaşlarımız, insanların sınırsız 
talep ve isteklerine, dünyanın sınır-
lı kaynakları ile bilim ve tekniği kul-
lanarak yanıt üretmeye çalışmakta, 
toplumsal iş bölümünde teknik bilgi-
nin üretilmesi, üretilen bilginin kamu 
çıkarları doğrultusunda kullanılması 
için emek harcamaktadır.

Enerjinin, madenciliğin, iletişim 
ve altyapının planlanmasından üre-
timinde başat olduğu gibi; ülke sa-
nayisi, tarımı, ormanları, doğal ve 
kültürel varlıkların korunmasında ve 
gelecek kuşaklara aktarılmasında da 
asli sorumluluk meslektaşlarımızın 
elindedir.

Meslek alanlarımızın tamamını 
kapsayan hizmetlerin bütünü düşü-
nüldüğünde ülkemizin kalkınmasın-
da, halkımızın bolluk ve rahatlık için-

de yaşamasında, ülke politikalarında 
meslektaşlarımız tarafından üretilen 
mühendislik, mimarlık ve planlama 
hizmetlerine ayrılan önemin belirle-
yici olduğu açıktır.

Ülkemizin içine sürüklendiği ve 
yıkıcı etkisini her defasında daha 
da artıran ekonomik krizler, meslek 
alanlarımızın daraltılmasına, meslek-
lerimize ve meslektaşlarımıza verilen 
önemin azalmasına neden olmuştur.

Bu temel tespitlerden yola çıkarak 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği, 45. Dönem’de düzenlediği çalış-
taylar, sempozyumlar ve kurultaylar 
ile meslektaşlarımızın sorunlarını 
gündeme getirmiş, üyelerimizin ve 
meslek alanlarımızın temel sorun-
larının bizzat muhatapları tarafından 
tartışılarak çözüm önerileri üretil-
mesi amacıyla çalışmalarını sürdür-
müştür.

TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancılarının Güncel 
Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Kurultayı Gerçekleştirildi
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 45. Dönem Genel Kurulu tarafından, 
meslektaşlarımızın güncel sorunlarının tespit edilmesi ile çalışma ve sosyal 
yaşamlarında uğradıkları kayıpların gündeme getirilmesi amacıyla TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm 
Önerileri Kurultayı’nın düzenlenmesine karar verildi.

Merkezi Kurultay, Yerel Kurultaylarla örgütlenerek 25-26 Nisan 2020 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.
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Bu çalışmalar kapsamında 15 
Aralık 2018 tarihinde Kamuda 
Çalışan Mühendis Mimar ve 
Şehir Plancılarının Sorunları 
Çalıştayı, 22 Aralık 2018 ta-
rihinde Ücretli Çalışan ve 
İşsiz Mühendis Mimar ve 
Şehir Plancılarının Sorunları 
Çalıştayı, 5 Ocak  2019  tari-
hinde  OHAL KHK’ları İle İhraç 
Edilen Mühendis Mimar ve 
Şehir Plancılarının Sorunları 
Çalıştayı, 2 Mart 2019 tarihin-
de İş Güvenliği Uzmanlarının 
Sorunları Çalıştayı,  12  Ni-
san  2019  tarihinde  Bilirkişilik  
Çalıştayı gerçekleştirilmiş; 5 
Ekim tarihinde Emekli Mühendis 
Mimar ve Şehir Plancılarının 
Sorunları Çalıştayı, 23 Şubat 
2019 tarihinde TMMOB Kadın 
Sempozyumu, 16-17 Kasım 
2019 tarihlerinde ise TMMOB 
Kadın Kurultayı gerçekleştiril-
miştir.

Yapılan tüm etkinliklerin so-
nuçları, ilgili çalışma grupları 
tarafından bir araya getirilerek 
kamuoyu ile paylaşılmış, getiri-
len çözüm önerilerine yönelik 
adımlar TMMOB Yönetim Kuru-
lunca atılmıştır.
25-26 Nisan 2020 tarihinde 
gerçekleştirilecek olan TMMOB 
Mühendis Mimar ve Şehir 

Plancılarının Güncel Sorunları 
ve Çözüm Önerileri Kurultayı, 
tespit edilen bu sorunlara kar-
şı üyelerimizin ortaya koyacağı 
çözüm önerilerinin üretilmesi 
için bir araya gelmiştir.
TMMOB İstanbul İl Koordinas-
yon Kurulu; Cevahir Efe Akçelik 
başkanlığında 03 Kasım 2019 ta-
rihinde Şişli Nazım Hikmet Sanat 
Evi’nde TMMOB’ye bağlı meslek 
odalarının temsilcilerinin katılı-
mıyla üç farklı düzenleme kuru-
lu toplantısı yaparak yerel kurul-
tay çalışmalarını koordine etmiş 
ve TMMOB Mühendis Mimar 
ve Şehir Plancılarının Güncel 
Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Yerel Kurultayı’nı gerçekleştir-
miştir. 

Makina Mühendisleri Odası 
yerel kurultay çalışmalarına 6 
kişilik çalışma grubu ile katkı ko-
yarak MMO’nun kurultayla ilgili 
görüşlerini iletmiştir.

       
Yaklaşık 110 kişinin katıldığı 

yerel kurultayda mühendis, mi-
mar ve şehir plancıları muhtelif 
sorunlarını ortaya koymuş ve 
önergeler vererek merkez ku-
rultayda görüşülmesi için çö-
züm önerilerinde bulunmuşlar-
dır.

Dönem içerisinde dü-
zenlenen etkinliklerin sonuç-
larından derlenen ve temel ça-
lışma alanlarımıza 
dönük olarak tespit 
edilen sorunlardan 
bazıları ortaya kon-
muştur. Buna göre:
• Kamuda çalışan 
meslektaşlarımız, 
iktidarın keyfi uygu-
lamaları nedeniyle 
liyakat temelinde 
muamele görme-
mekte; yandaşlık ve 
keyfi uygulamalarla 
karşılaşmaktadırlar.
• Meslektaşlarımız 
sosyal güvence ve 
özlük hakları konu-
sunda sorunlar ya-

şamaktadır. Çalışanlar arasında 
eşit işe eşit ücret ve eşit statü 
tanınmamaktadır.
• Kamu kurumlarında mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının bi-
limsel ve teknik çalışmaları yeri-
ne liyakatsiz siyasilerin görüşleri 
öne çıkarılmaktadır.
• Kadın üyelerimiz, mobbing ve 
mesleki itibarsızlaştırma ile karşı 
karşıya kalmaktadır.
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği ge-
rektiği kadar önemsenmemek-
tedir.
• Altyapısı yetersiz üniversiteler 
mühendislik fakülteleri açmakta 
ve bu nedenle üniversite mezu-
nu ve iş bulamayan mühendis-
ler, mimarlar ve şehir plancıları 
artmaktadır.

Ülkemizin aydınlık geleceğini 
planlayan ve inşa eden mes-
lektaşlarımızın sorunları çö-
züldüğünde ülkemizin temel 
sorunlarının çözümüne daha 
çok yaklaşacağımızın bilinci ile 
sorunlarımızın toplumun diğer 
fertlerinden farklı olmadığına 
ve toplumsal barışın sağlanabil-
mesi için emek eksenli örgütlü 
mücadele verilmesi gerektiğine 
inanmaktayız. 

Bu nedenle üyelerimizi kurul-
taylara katılmaya, sorunlarımızın 
çözümü için birlikte üretmeye, 
birlikte karar almaya ve birlikte 
mücadele etmeye çağırıyoruz.



A
yı

n
 M

ak
al

es
i

Bilim ve Mühendislik Tarihi
İnsan, iki ayak üzerinde yürümeye ve mağaralarda yaşamaya 
başladıktan sonra serbest kalan ellerini ustaca kullanmasını bilmiştir. 
Bu durum, insanın kendi gereksinimleri doğrultusunda ve çeşitli 
amaçlara yönelik olarak aletler yapmaya başlamasını sağlamıştır. Bu 
aletlerin yapımında insanın elindeki malzeme taş, ağaç ve kemiktir.

İnsanlığın milyonlarca yıl sürmüş 
olan mağara devri, arkeolojik takvime 
bakıldığında oldukça yeni ve kısa bir 
olaydır. Ünlü astrofizikçi, kozmolojist, 
astrobiyolog, gökbilimci ve bilim po-
pülerleştiricisi olan Carl Sagan, insan-
lık tarihini anlattığı belgesel serisinde 
bu kısa olayı anlatmak için evrenin 
doğuşundan günümüze kadar geçen 
süreyi bir yıllık takvime sıkıştırmış ve 
insanlığın kısa tarihini, Kozmik Takvim 
adını verdiği bu takvimde özetlemiş-
tir. Carl Sagan’a göre Büyük Patlama 
1 Ocak tarihine denk gelirken, Eylül 
ayı başına kadar geçen sürede Dünya 
henüz oluşmamıştır. Dinazorlar Noel 
arifesinde (24 Aralık) çıkmış; kayıtlı 
tarihin tümü ise kendisine 31 Aralık’ın 
son 10 saniyesinde yer bulabilmiştir.

İnsan, kozmik takvimde yalnızca 
birkaç saniye yer işgal eden bu serü-
veni boyunca, yerleşik düzene 
geçerek mesken yapı-
mından toprağın işlen-
mesine kadar çok ge-
niş bir alanda teknik 
ve teknolojik gelişi-
mini sürdürmüştür. 
Teknolojik insan, 
yaratıcılığın yanı sıra 

duvar resimleri, süsleri, ölü gömme 
ritüeli gibi daha uygar bir yaşamın be-
lirtileri de göze çarpmaktadır.
Bu yazımızda, Kozmik Takvim fik-
rinden yola çıkarak, insanın yerleşik 
yaşama geçişinden günümüze kadar 
yaşadığı bu kısa serüveni özetleme-
ye çalıştık.

Tarım Devrimi ve Yerleşik Yaşam
Bundan 10.000 yıl önce başladı-

ğı tahmin edilen Tarım Devrimi ile 
yerleşik yaşama geçen insanlar, nü-
fusun hızla artması neticesinde elle-
rindeki kaynakları daha verimli kul-
lanabilmek adına vahşi bitki türlerini 
evrimleştirdiler ve ekme, biçme, alet 
yapma, avlanma, balık avlama, yük 
taşıma gibi eylemleri kolaylaştıracak 
hatta mümkün kılacak araçlar ve ba-
sit aparatlar icat etmeye başladılar.

Yazının, Tekerleğin 
ve Geminin İcadı, 
Kanallar, Surlar

Yazının icadı saye-
sinde bilgi bir sonraki 

nesle daha az hatayla 
aktarılabilir hale gel-
di. Bu büyük buluşun 
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yanı sıra MÖ 3500 yıllarına ait 
olan bir Sümer piktogramında 
(resimli anlatım biçimi) tekerlekli 
kazık çizimine rastlandı. Teker-
leğin ve ardından geminin icadı 
(M.Ö. 2500) ulaşımda sıçrama 
yarattı. Dünyanın ilk mühen-
dislik uygulamaları arasında yer 
alan kanallar ve surlar da ilk kez 
Mezopotamya’da ortaya çıktı ve 
tarihteki ilk açıölçer burada gö-
rüldü. Abaküs yine bu dönem-
lerde Babiller tarafından icat 
edildi.

Arazi Ölçümleri, Geçitler
ve Su Değirmenleri

Antik Mısır uygarlığı her ne 
kadar piramitleriyle bilinse de 
ilk arazi ölçümlerinin yapıldı-
ğı yer burasıdır. Mısırlılar ayrıca, 
MÖ 2500 yıllarında 5 metre bo-
yunda gemiler yapmaya başla-
mış hatta bunun için kuru inşa 
havuzları inşa etmişlerdi. MÖ 
1000’li yıllarda artık vida, su de-
ğirmeni, Hero Türbini denilen 
basit pompa yapılmış şehirlerde 
su dağıtımı fikri oluşmuştu.

Bilimsel Metotların
Gelişimi ve İlk Köprü İnşaatı

Mısır ve Mezopotamya’nın 
matematik, geometri ve astro-
nomiye katkıları çok büyüktür. 
Yunanlılar ise matematik ve ge-
ometri alanındaki bilgileri siste-
matikleştirmişlerdir. Ayrıca bile-
şik makara, büyüteç ve su çarkı 
gibi icatlar ile ilk köprü inşaatı 
Antik Yunanistan döneminde 
yapıldı. Bilim ve felsefe alanında 

pek çok metodun geliştirildiği 
Antik Yunanistan’da coğrafya, 
diyalektik felsefe, astronomi ve 
mantığın kurulduğu kabul edilir.

Yollar, Limanlar, Su Kemerleri
Mühendislik tarihi bakımından 

Roma Dönemi’nde, yol, liman, 
su kemerleri ve diğer devasa ya-
pılar kurulmuştur. Bu dönemler-
den kalma eserlerden bildiğimiz 
kadarıyla Romalılar statik he-
saplamalarda oldukça iyidir an-
cak hidrodinamik ilkelerini çok 
iyi uygulayamamışlardır. Roma 
Dönemi, bilim ve felsefe 
tarihi açısından Antik 
Yunanistan Döne-
mi kadar iyi geç-
memiş, bilim-
sel etkinlikten 
çok yönetsel 
etkinlik önem 
kazanmıştır.

Barutun İcadı
Orta Çağ, pek 

çok açıdan iler-
lemenin durduğu bir 
dönem olmasına karşın dün-
yanın farklı bölgelerinde farklı 
keşiflerin yapıldığı bir çağ ol-
muştur. Bu dönemde Çin’de 
barut icat edildi. Çinliler aynı za-
manda pusulayı (M.Ö. 4000) ve 
kâğıdı da (M.S. 105) icat ederek 
dünyaya yön veren önemli bu-
luşlara imza atmış oldular. Avru-
pa toplumları bilim ve felsefede 
Orta Çağ boyunca geri kalmış, 
İslam Dünyası ise Yunancadan 
çevirdikleri eserler sayesinde 

ilerlemeye başlamıştır. Bu dö-
nemde ilk gözlemevi kurulmuş, 
matematikte, tıpta, bitki ve hay-
vanbiliminde önemli gelişmeler 
yaşanmıştır.

Matbaanın Gelişimi
Rönesans’tan önce, Guten-

berg tarafından icat edilen baskı 
makinaları kitap üretiminde çığır 
açtı. Matbaanın gelişmesi saye-
sinde teknik bilgiler, felsefe ve 
bilim hızla her coğrafyaya ya-
yılmaya başladı. Bilimin gelişimi 
bu dönemden sonra katlanarak 
arttı. Rönesans öncesi dönemde 
Arapçadan Latinceye yoğun bir 
şekilde yapılan tercümeler saye-
sinde Antik Yunanistan’dan ge-
len ve İslam Dünyası tarafından 
geliştirilen matematik, felsefe ve 
diğer bilimler, Avrupa’yı Röne-
sans’a taşımaya başladı.

Rönesans Aydınları ve
Modern Bilimin Doğuşu

Bundan sonra sanatçı, mucit, 
mühendis Leonardo Da Vin-
ci’nin bütün ağırlığı ile etkilediği 

Rönesans dönemi gel-
di. Rönesans Döne-

mi, bilimin, sana-
tın ve felsefenin 
hızla geliştiği ve 
dogmatik dü-
şüncelerin ye-
rini sistematik 
ve bilimsel dü-

şüncenin aldığı 
bir aydınlanma 

dönemi oldu. Sa-
nat, felsefe ve mü-

hendislik alanlarında çok 
önemli çalışmalar bırakan Röne-
sans Aydınları birden fazla alana 
yeteneği ya da ilgisi olan kişiler-
den oluşuyordu ve bu dönemde 
modern matbaacılıktan mekanik 
saatlere, lenslerden klasik fiziğe 
kadar bilim ve teknolojiyi derin-
den etkileyen gelişmeler yaşan-
dı. Kopernik ve Kepler gibi bilim 
insanları sayesinde o zamana 
kadar doğru olarak kabul edilen 
bilgiler sorgulanmaya başlandı.



Endüstri 4.0
Sanayide buharlı makinanın 

kullanılması ile başlayan I. Sa-
nayi Devrimi’ni petrolün kul-
lanılmasıyla II. Sanayi Devrimi, 
onu ise elektronik ve bilgisayar 
sistemlerinin gelişmesiyle bir-
likte III. Sanayi Devrimi izledi. 
Endüstri 4.0 olarak da anılan 
IV. Sanayi Devrimi ise nesnele-
rin interneti, otonom sistemler, 
makina iletişimi ve üretimde 
bireyselleşme gibi teknolojiler 
üzerine gelişiyor. Yeni yüz-
yılın yeni üretim biçimi, akıllı 
fabrikalar, artırılmış gerçeklik, 
otonom sistemler, yapay zekâ 
ve büyük veri teknolojileri sa-
yesinde bilim ve teknikte daha 
önce hiç olmadığı kadar hızlı 
bir ilerlemeye yol açacak.
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Bilimsel Devrimler Çağı
Bu dönemin en önemli özelliği, bi-

limsel yöntemin doğruluğunun de-
neysel olarak sınanması yolunun se-
çilmesidir. Bu sayede pozitif bilimler 
ile felsefe tamamen ayrılmış, gözlem 
ve deneyle sınanan bilimsel yöntem-
ler durmaksızın ilerlemeye başla-
mıştır. Newton klasik fiziğin temelini 
atarak mühendisliğe öncülük etmiş, 
Lamarck ve Darwin sayesinde Evrim 
Kuramı ortaya çıkmış, Galilei telesko-
pu bulmuş ve tüm bu buluşlar I. Sa-
nayi Devrimi’ne giden yolun taşlarını 
döşemiştir.

I. Sanayi Devrimi
1750-1850 yılları arasında geçen 

yüzyıllık süre mühendisliğin modern 
anlamda doğuşu oldu. Savery, New-
comen, Watt ve Trevitnick’in buharlı 
makinaları, Whitworth’un cıvata sa-
nayi makinaları ile gelişme hızlandı 
seri imalat makinaları ve fabrikaları 
kurulmaya başlandı. İlk buharlı gemi, 
ilk sıcak hava balonu, ilk buharlı mat-
baa ve ilk buharlı lokomotif bu dö-
nemde ortaya çıktı. I. Sanayi Devrimi 
bilimsel ve teknik ilerlemelerin ha-
yatın içine karışmasını sağladı ve bu 
dönem boyunca mühendislik alan-

larına olan ihtiyaç arttı. Bu döneme 
kadar usta-çırak ilişkilerine dayanan 
mühendislik, Brunel, Stephenson 
gibi öncü̈ mühendislerin bilimi kul-
lanmaktaki ısrarları sayesinde, Fran-
sa’dan başlayarak formal üniversite 
eğitimli (sadece pratiğe da-
yanmayan) mühendislik 
mesleğine dönüş-
müş oldu.

Buhar Yerine 
Elektrik

19. yüzyı-
lın sonundan 
İkinci Dünya 
Savaşı’na ka-
dar geçen dö-
nemde yapılan 
bilimsel ve teknik 
çalışmalar sayesinde 
buharın yerini elektrik 
aldı. Bu ise çok daha karma-
şık sistemlerin geliştirilmesini sağla-
dı. Elektronik devrelerin hayatımıza 
girdiği bu dönemin en önemli icadı 
ise transistör oldu. Transistör ve ya-
rı-iletken diyot sayesinde elektronik 
donanımlar 21. yüzyılda cebe girecek 
kadar küçültülebilecekti. II. ve III. Sa-
nayi Devrimi bu yüzyılda yaşandı.
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Makbuzu Uygulamasına 
Zorunlu Geçiş Geliyor!
19 Ekim 2019 Tarih ve 30923 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 509 Sıra 
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen yeni uygulamalara göre 
tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan 
doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı haziran ayından itibaren 
serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek 
zorunda olacaklar.

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için 
düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması, 
muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamaya e-Serbest Meslek 
Makbuzu Uygulaması denir.

19 Ekim 2019 Tarih ve 30923 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 509 Sıra 
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen yeni uygulamalara göre tüm 
serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, 
mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı haziran ayından itibaren serbest meslek 
makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklar. 

Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika(E-İmza) ile imzalanan 
e-Serbest Meslek Makbuzu belgesinin, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak 
imzalı kâğıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi 
gerekmektedir. Tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-Serbest Meslek Makbuzu izni 
alan mükelleflerin, elektronik ortamda oluşturdukları serbest meslek makbu-
zunu elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir. Kendisine 
e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlenen mükellefler ise teslim yöntemine göre 
e-Serbest Meslek Makbuzunun kâğıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini 
muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Buna göre;

Zorunluluk getirildiği halde e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına süresi 
içinde geçmeyen mükellefler ile e-Serbest Meslek Makbuzu şeklinde düzenlen-
mesi gereken serbest meslek makbuzunu, bu tebliğin ‘’V.7.’’ ve ‘’VIII’’ numaralı 
bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Serbest Meslek Makbuzu 
olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kâğıt serbest meslek makbuzu olarak 
düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler (232. Maddenin 1. Fıkrasının 1 ila 5 
numaraları bentlerinde sayılanlar) hakkında kanunda öngörülen cezai hükümler 
uygulanır.

e-Makbuz uygulamasına geçmek ve bilgi almak için anlaşmalı kurumlar içe-
rinde TÜRKKEP Yetkilisi Berk DUMANHAN ile iletişime geçebilirsiniz.

   İletişim: Berk DUMANHAN –  0555 709 81 98

e- Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Uygulamaya Zorunlu
Geçme Zorunluluğu Bulunan Mükellefler Geçiş İçin Son Tarih

1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam 
etmekte olan serbest meslek erbapları

1 Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren
faaliyetine başlayacak olan serbest meslek erbapları

1 Haziran 2020

İşe başladıkları ayı izleyen 
3.ayın sonuna kadar
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IoT Platformları Sayesinde Bina 
Sistemlerinden İşlenebilir Veri 

Analizlerinin Toplanması

Son yıllarda ticari binaların mahal-
lerinde bir devrim meydana geldi 
ve tüm sektörler kendi alanlarında 
verimlilik peşinde koşmaya başla-
dı. HVAC sistemlerinin Bina Kontrol 
Sistemlerine (BMS) bağlanmasından, 
aydınlatma ve suya kadar; üreticiler 
ürün iyileştirmelerini enerji tasarru-
funa odaklanarak yapmaya başladı-
lar.

Bu, yeni enerji yönetmelikleri ve 
“Yeşil” duyarlılık (ikisinin de faaliyet 
giderleri üzerinde pozitif etkisi var-
dır) ortaya çıkana kadar istisnai bir 
politikaydı. Diğer taraftan, 2010 yılı 
ile başlayarak, başta teknolojik ola-
rak daha ileri düzeydeki kullanıcılar 
için planlanmış “Nesnelerin İnterne-
ti” (IoT) cihazlarının piyasaya girmesi 
ile meskûn bina pazarı yön değiştir-
di. NEST termostat (ve EcoBee) gibi 

akıllı bina teknolojileri ve ev otomas-
yonu ve akıllı cihazların artması lüks 
segment pazarından taşarak dünya 
çapında tüm evlerde yaygın olarak 
kullanılmaya başlandı.

Bu durum, çoğunlukla akıllı tele-
fonların ve Wi-Fi’nin yaygınlaşması 
sebebiyle, kullanıcı bağlanırlık se-
viyelerini temelden değiştirdi. Bir 
zamanlar çevre ile yalıtılmış olarak 
kalmış olan teknoloji, uzmanların 
alanlarının tüketim sektöründe ulaşı-
labilir hale gelmiş ve bina teknolojisi 
ile devrimsel olarak bütünleşmiştir.

Nesnelerin İnterneti
Bu teknolojilerin tüketim sektö-

rüne sunulmasından çok az sonra 
Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramı-
nın piyasaya sürülmesi büyük yankı 
uyandırdı. On yıllardır, bina piyasası 
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Ticari bina operatörleri, performans iyileştirme ve veri madenciliği 
konusunda yaygın imkanlar sunan bir yenilik sayesinde kurulu 

sistemlerinin tüm avantajlarından yararlanabilirler. 

Yazar: Michael C. Skurla/BitBox USA,
HPAC Engineering Ekim 2019
Çeviri: Meriç Noyan Karataş
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termostattan RTU’ya (Çatı Tipi 
Klima Santrali), VAV kontrolle-
rinden ışıklandırma sistemleri-
ne kadar birbiri ile iletişim kuran 
cihazlar üretmişti. Tüm bunlar 
birbirleri ile “konuşurken” ve di-
ğer cihazlara entegre edilirken, 
hepsi sadece planlanan fonk-
siyonları üzerine iletişim kura-
biliyorlardı. Bir termostat RTU 
ile devreye girmesi için, BMS ile 
de tesisin izlenmesi konusunda 
konuşabilirdi. Bu iletişimin kısıtlı 
kapsamı sadece bu cihazlardan 
veri madenciliği yapılması ve 
mevcuttaki datanın tamamına 
ulaşılması konusunda kısıtlı im-
kanlar sunmakta idi. IoT piyasa-
ya tüm bu kısıtları ve engelleri 
aşacak teknoloji olarak sunuldu.

Analiz ile Yeniden 
Tanımlama

“IoT” kısaltmasını Google’da 
arattığınızda birçok tanımlama 
bulacaksınız. Net olan tek bir şey 
var: IoT ne bir ürün ne de stan-
dart bir iletişim türüdür. Basitçe 
verinin iletilmesi için bir sözleş-
medir. IoT değeri cihazların do-
nanımında değildir fakat spesi-
fik bir ticaretin ötesinde iletişim 
kurma kabiliyetidir. Örneğin, 
termostat bir IoT cihazı değil-
dir. Aslında tamamen kendisine 
özgü bir şekilde iletişim kurar. 
Fakat, bu termostat ile ilgili olan 
akış önü kontrol elemanı, sıcak-
lığı, set değerini, nemi ve diğer 
metrikleri önceden tanımlanmış 
bir IT standar- dına uygun 
olarak ilet-
m e l i d i r . 
Bu ba-
s i t ç e ; 

BMS veya HVAC sistemlerinin 
ötesinde bir şeyin bu verile-
re ulaşması ve bina içerisinde-
ki diğer amaçlar ve alanlar için 
kullanmasıdır. Dış dünyadan 
soyutlanmış geleneksel bina 
teknolojisi ile karşılaştırıldığın-
da, endüstrinin IoT sözleşme-
sini benimsemesini iki ana fak-
tör sağlamaktadır: Kişiye özgü 
kılma yoluyla ticari istihbarat 
ve sinerjiler yoluyla faaliyet gi-
der performansının artırılması 
(modern veri ekipmanlarının ve 
kontrol sistemlerinin kullanıl-
ması ile elde edilen faaliyet gi-
deri tasarruflarına ek olarak).

Kişiye Özgü Kılma Yoluyla 
Ticari İstihbarat 

Veri analizi ticari binaların ma-
hallerinde IoT sözleşmesi ile yü-
rütülen ve git gide büyüyen bir 
bilimdir. Mikroservis analizleri 
geleneksel olarak bağlantısız 
kaynaklardan, en dikkat çekeni 
bina teknolojilerinden veri top-
lama kabiliyetine odaklanmış ve 
bu verileri basit tesis yönetimi-
nin çok daha ötesinde işlemeye 
uygun ticari istihbarata dönüş-
türmeye odaklanmıştır. Tesis 
içerisine spesifik amaçlar için 
konumlandırılmış teknolojiler 
(termostatlar, iç hava kalite sen-
sörleri, harekete duyarlı ışıklan-
dırma sensörleri hatta asansör 
aktivite kayıtları) bina içerisine 
kurulma nedenlerinin dışında 
çok daha büyük potansiyellere 
sahiptirler. Bu potansiyel sadece 
eğer bu cihazlar daha geniş bir 

dinleyi-
ci kit-
les ine 
“konu-
şabilir” 

v e 

farklı paydaşların perspektifin-
den analiz edilir ise hasat edi-
lebilir. Bu hızla büyüyen mikro-
servis analiz piyasası derlenmiş 
IoT’nin Data Lake’lerini (Veri 
Gölü) kullanarak farklı paydaş-
ların bakış açıları ile analiz eder. 
Örneğin, HVAC ve ışıklandırma 
ekipmanlarına bağlı olan hare-
ket sensörlerinden gelen veri, 
perakende sektörünün pazar-
lama anlayışında kullanılır. Aynı 
veri seti üzerinde IWMS yazılı-
mı kullanılarak Leasing Portfö-
yü analiz edilebilir ve liste böyle 
uzayıp gider. Her bir tesis verileri 
kolaylıkla toplayabilir, fakat zor 
kısım bu verinin sadece önleyi-
ci bakım ve tesis verimliliğinden 
çok daha büyük etkileri olan ko-
nular için kullanılmasıdır.

Sinerjiler Yoluyla Faaliyet 
Giderlerinin Azaltılması 

Operasyonel verimliliğin göz 
ardı edilmesi şüphesiz mümkün 
değildir. Tipik bir ticari binada 
birbiri ile iletişim kuran yediden 
az sayıda alt-sistem olamaz 
(genellikle yediden çok daha 
fazladır). Genellikle, bu alt sis-
temlerin her birinin kendine ait 
yazılımı ve kendi ağını yönetmek 
ve görüntüleme amaçlı analitik 
platformu vardır. Bu geleneksel 
kurulum dikkate değer miktar-
da mükerrer çabaya (kablolama, 
konfigürasyon ve devreye alma) 
sebep olurken, personelin işle-
meye uygun veriyi doğrulamak 
ve yorumlamak için çeşitli sis-
temler ve yazılımlar konusunda 
bilgi sahibi olmasını da gerekti-
rir. Bu, tesis içerisinde bulunan 
birbirinden farklı sistemler ara-
sındaki veriden faydalanmaya 
engel olur.  Yukarıda bahsi ge-
çen termostatı örnek alarak bir 
çatı tipi klima santralinin (RTU) 
tutarlı olarak çalışıp çalışmadığı 
hakkında bilgi sağladığını farz 

edelim. 74 F’ta çalışacak şe-
kilde ayarlanmış olan 
bu RTU bu sıcaklığı 
maliyet gözetmeksi-
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zin yakalamaya çalışır. Bir BMS siste-
mi bu klima santralinin sürekli olarak 
çalıştığını tespit edip problemin kay-
nağının bulunması için kolaylıkla bir 
servis talebi yaratabilir. Diğer yandan, 
eğer BMS güvenlik sistemine de bağ-
lı olur ise, gerçekten sinerjik şekilde 
kurulmuş bir sistem servis talebi ya-
ratmak yerine arka kapının açık oldu-
ğunu fark edip personele kapının ka-
panması için telefon ile bilgi verebilir. 
Bu şekilde hem tesise gelecek servis 
talebi maliyetinden hem de gereksiz 
enerji maliyetlerinden korunarak hızlı 
bir çözüm sunulmuş olur.

İşin Anahtarı Veri Toplama
ve Organizasyon 

Günümüzde piyasada bulunan IoT 
ekosistemi, asırlardan beri süregelen 
alt sistemlerin verimliliklerini azalt-
madan bireysel kolektif takip ile bina 
içerisine entegre edilmiş BMS çö-
zümleri arasındaki ikilemi çözmek-
tedir. IoT ekosistemleri BMS yapısı 
değildir. Onlar, IT felsefelerinden ve 
mevcutta var olan ve gelişmekte olan 
bina teknolojileri üzerine kurulmuş 
süreçlerden doğan; ayrıca da geniş 
kapsamlı bina verilerinin organize 
edilip işlenebilir mantıksal çözümle-
meler için yapay zekâ servislerine su-
nulmasını mümkün kılan veri iş birliği 
teknolojileridir.

IoT ekosistemleri sadece bina tek-
nolojilerine değil, bina içerisindeki 
toplanabilir olan tüm verilere farklı 
bir yaklaşım ile odaklanırlar:
Veri Toplama: Bir portföy içindeki 
her bir tesise, bina içerisinde bulabi-
leceği her şeyi ve IoT teknolojilerini 
toplayan ve bu bilgileri güvenli bir 
şekilde bir bulut uygulama motoru-
na aktaran bir cihaz bağlanır.
Organize Etme: Bulut içerisindeki 
veriler organize edilip ilişkilendirile-
rek kısa veri setlerine dönüştürülür. 
Ekipman markaları ve tesis lokas-

yonları arasında ortaya çıkan birbiri 
ile ilgisiz ve kafa karıştıran veriler 
elenir.
Çıktı Verme: Farklı paydaşların ihti-
yaçlarını karşılamak için mikroservis 
mantıksal çözümleme sunucuların-
dan üçüncü parti veri madenciliğini 
kolay bir şekilde mümkün kılan stan-
dart konsolide bir Uygulama Prog-
ramlama Ara Yüzü (API) sunar. 

IT merkezcil yaklaşımları göz 
önünde tutulduğunda, ticari binalar 
için tasarlanmış günümüz IoT eko-
sistemleri, veri madenciliği ve işle-
meye uygun mantıksal çözümleme-
ler için büyük ölçekte imkanlar sunar. 
Bu ölçek, (BMS yapılarının mirasları 
içerisinde eskiden çok maliyetli bir 
iş olan) yüzlerce ve binlerce portföy 
lokasyonu boyunca kolay dağıtım ve 
yönetimi mümkün kılar. 

IoT platformlarının entegre edil-
mesiyle, ticari bina operatörleri ku-
rulu sistemlerden eski teknolojilere 
nispeten daha çok kendine özgü ve 
daha ekonomik bir metodolojiyle 
tam olarak faydalanabileceklerdir. 
Daha önemlisi, IoT platformları veri 
toplamanın ve açık veri odaklı karar 
verme imkanlarının karmaşıklığını or-
tadan kaldırmaktadır ki bu her girişim 
ve paydaş için büyük önem arz et-
mektedir. Bu imkanlar, yeni hizmetler 
ve ticari binalar için seçenek zengin-
liği; tüketicilerin ev teknolojilerindeki 
gelişmiş bağlanabilirlik zekasından 
elde ettikleri faydadan çok daha de-
ğerlidir. Artık gün yeni jenerasyon, 
tesis operatörleri yerine akıllı kararlar 
veren sistemlerin günüdür. Kolayca 
bulunabilen ve uyumlu IoT araçla-
rı mevcut sistemleri güçlendirme ve 
iyileştirme potansiyeline sahiptirler.
*Bu yazının tam çevirisi, Termo-
dinamik Dergisi’nin Kasım 2019 
sayısında yer almıştır. Dergiyi www.
termodinamik.info web adresinden 
interaktif olarak okuyabilirsiniz.



2İnme Hastalarında İlaçlar Beyne 
Nano-Parçacıklarla Taşınabilir

Manchester Üniversitesi’nden bilim 
insanlarının yürüttüğü araştırmada, 
sadece 100 nanometre büyüklüğün-
de ve lipozom adı verilen veziküller 
yardımıyla, ilaçlar inme sonrasında, 
beyin kan bariyerini aşarak beyne 
taşınabilir.
Lipozomlar normalde kanser hasta-
larında tümörlere yüksek dozda ilaç 
yollamak için kullanılıyor. Araştırmacı-
lar lipozomların beyne ilaç yollamak-
ta kullanılmasının önemli bir aşama 
olduğunu belirtiyor.

1Karanlık enerjinin gizemini çöz-
mek için 5 bin mini teleskopla 

35 milyon galaksi incelenecek
Karanlık enerjinin gizemini çözmeyi 
amaçlayan bilim insanları, bir süper 
teleskop aracılığıyla evrene dair en 
kapsamlı gözlem görevine başlıyor. 5 
yıl sürecek olan gözlemde 5 bin mini 
teleskop kullanılacak. Bu teleskop-
ların her biri 20 dakikada bir farklı bir 
galaksiyi inceleyecek.
Araştırmacılar ilk yılın sonuna diğer 
tüm teleskopların incelediği galak-
silerden daha fazlasını incelemiş 
olacak.
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3Arıların Su Yüzeyindeki Benzersiz Hareketi, 
Robotik Çalışmalarda Kullanılıyor 

Caltech Üniversitesi’nden iki araştırmacı, arıların su yüzeyindeki ha-
reketleri üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırmacılar, arıların bu 
benzersiz hareketini robot çalışmalarında kullanıyor. 
Arılar suya indiklerinde su, kanatlarına uçamayacakları şekilde yapı-
şır. Suyun oluşturduğu bu yapışkanlık, arının ileri gitmek için dalgalar 
oluşturarak yüzmesini sağlar. Deneyde, arının arkasında girişim dü-
zenine sahip, büyük ve güçlü bir dalga varken, önünde herhangi bir 
dalga oluşmadı. Kaydedilen görüntülerin yavaş bir şekilde oynatılma-
sı ile arının bu hareketinin sırrına ulaşıldı. Arı, suyun içinde kanatlarını 
sadece aşağı yukarı oynatmak yerine, kanatlarını aşağı doğru hareket 
ettirirken kendisi de aşağı doğru kıvrılıyor ve kanadını sudan çeker-
ken kendisi de sudan geriye doğru çekiliyor. İki araştırmacı, aynı ha-
reketlerle su yüzeyinde gezinebilen bir küçük bir robot geliştirdiler.
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