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GELİN HEP BERABER
GELECEĞİN GÜCÜNÜ OLUŞTURALIM!

-interaktif-

Makina Mühendisleri Odası Türkiye’de mühendislik mesleğinin bir araya 
geldiği en güçlü kurumlardan biridir. MMO, teknik gelişmeleri takip 
etmek, meslektaşlarla bir araya gelmek, meslek yetkinliklerinizi artırmak 
ve mesleğin geleceğini tasarlamak üzerine çalışan bir kurumdur. Mesleki 
gelişim çalışmaları arasında eğitimler, sertifikasyon programları ve 
etkinlikler yer almaktadır. Siz de meslek odası üyeliğinin olanaklarından 
yararlanmak, mesleğin ve geleceğin gücünü ortaya koymak için odamıza 
hemen üye olabilirsiniz.

Gelin hep beraber geleceğin gücünü oluşturalım.

Yeni üyelik başvurusu için buraya tıklayabilirsiniz.

https://makina.mmo.org.tr/UyelikBasvurusu/Kisisel
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BAŞKAN’IN MESAJI

-başkan’ın mesajı-

Makina Fabrika projemiz yapım aşamasında, 
Sanayi Çalışma Grubumuz çalışmalarına 
ara vermeden devam ediyor. Önümüzdeki 
günlerde yapılacak Onur Yılı etkinliği, 
Uçurtma Şenliği ile sizlerle bir arada 
olacağımız etkinliklerimizi hep birlikte 
hayata geçireceğiz.

Değerli meslektaşlarım, 

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi olarak ekonomik krizin ağırlığını 
gitgide arttırarak sürdüğü bu sıcak yaz 
günlerinde birimlerimiz, temsilciliklerimiz 
ve komisyonlarımızla çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.
Yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz çalışmalar 
hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek ve siz 
üyelerimizin de katkılarını almak arzusuyla 
bu sayımızdan itibaren temsilciliklerimizin 
ve komisyonlarımızın çalışmalarına ve 
hedeflerine ayrıntılarıyla sayfalarımızda yer 
vermeye başlıyoruz. Hem tüm çalışmalara 
hem de fikirlere sunacağınız katkıları 
şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz.

Bu sayımızda Periyodik Kontrol Birimi 
faaliyetlerimiz ile birimlerimizin faaliyetlerini 
aktarmayı tamamlamış oluyoruz. Daha önce 
177. sayımızda Eğitim Birimi, 178. sayımızda 
Dijital Dönüşüm Birimi, 179. sayımızda Basın-
Yayın Birimi, 180. sayımızda Üye İlişkileri 
Birimi ve 181. sayımızda Asansör Birimi 
faaliyetlerimize yer verdik.
Bu sayımızda aynı zamanda Üye Deneyimleri 
konu başlığı ile meslektaşlarımızın 
birbirleriyle, özellikle mesleki, deneyimlerini 

paylaştıkları bölümümüzün ikincisine 
yer veriyoruz. Sayın Muzaffer Başaran’ın 
anılarını, deneyimlerini keyifle okuyacağınızı 
umuyoruz.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu, 
Motorlu Araçlar Komisyonu, Uçak Havacılık 
ve Uzay Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu 
ve Bilirkişilik Komisyonu çalışmaları ile 
komisyonlarımızın faaliyetlerine yer vermeye 
bu sayımızda başlıyoruz.
Temsilciliklerimiz hakkında bilgi vermeyi 
önemsedik ve bu sayımızdan başlamak 
üzere Ümraniye Temsilciliğimizin yürüttüğü 
çalışmalar ve üyelerimizle yürütecekleri 
faaliyetlere yönelik ayrıntılara ve sonraki 
sayılarımızda diğer temsilcilik çalışmalarına 
sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

TMMOB tarafından Nisan ayı sonlarında 
başlatılan Adalet Nöbeti eylemlerine 
mücadelemiz kararlılıkla sürecek vurgusuyla, 
sizlerin de katılımıyla devam etmeyi 
arzuluyoruz.

Makina Fabrika projemiz yapım aşamasında, 
Sanayi Çalışma Grubumuz çalışmalarına 
ara vermeden devam ediyor. Önümüzdeki 
günlerde yapılacak Onur Yılı etkinliği, 
Uçurtma Şenliği ile sizlerle bir arada 
olacağımız etkinliklerimizi hep birlikte hayata 
geçireceğiz.

Ülkenin geleceğini güçlendirecek 
projelerimize devam edeceğiz.

Sağlıklı günler dileklerimizle…

İbrahim M. Tataroğlu

MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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ŞUBE’DEN HABERLER

-şube’den haberler-

Gezi Davası’nda tutuklanan 
arkadaşlarımız için başlatılan 
Adalet Nöbeti 18. haftasına girdi. 

“Adalet istiyoruz, Gezi’ye 
özgürlük!” çağrısıyla Gezi Parkı 
Davası’nda arkadaşlarımızın 

hukuksuz bir şekilde hapsedilmesi 
ardından başlayan Adalet 
Nöbeti’nin 119. gününde Gezi 
Nöbeti’ni tutmak üzere Mimarlar 
Odası önündeydik. 

Karanlık Gider, Gezi Kalır!

Adalet Nöbeti Devam Ediyor

19 Ağustos tarihinde Tuzla 
Temsilcilik ve Kamu Komisyonu 
olarak İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Mahalli İdareler 
Koordinatörü Bülent Akköse ile 
görüşme yapıldı.

Görüşmede Oda ile mahalli idareler 
arasında işbirliği yapılabilecek 
konular üzerine görüş alışverişinde 
bulunulurken, Makina Hangar 
projesinden bahsedildi. Komisyon 
çalışmaları hakkında bilgi 
aktarılırken, Kent Konseyleri ile ilgili 

görüş ve ortak çalışmalarımız da ele 
alındı.

Görüşmeye İstanbul Şube’den 
Şube Müdürü Hasan Özger, Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim 
Zafer, Tuzla Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Başkanı Adem Doğan, 
Kamu Komisyonu Başkanı Ahmet 
Yılmaz, Üyemiz Dursun Karcı ve 
İstanbul Şube Teknik Görevlisi ve 
Kamu Komisyon Raportörü Handan 
Öztürk Çakmak katıldı.

İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Ziyareti
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ŞUBE FAALİYETLERİMİZ

-şube faaliyetlerimiz-

Değerli Üyemiz,

Aidat aboneliğini başlatan 
şube üyelerimiz çevrimiçi 
eğitimlerden %30 indirimli olarak 
faydalanabilmektedir. 

Aidat ödemelerinizi makina mobil 
ve makina portal üzerinden aylık 15 
TL olacak şekilde yapabileceğiniz 
gibi, tek seferde 180 TL yıllık ödeme 
aboneliği de başlatabilirsiniz. 
Geçmiş dönem aidat borçlarınızı 
da taksitlendirip yapılandırarak 
da ödeme yapabilirsiniz. Aidat 
abonelik/yapılandırma linki: 

makina.mmo.org.tr üzerinden 
abonelik işleminizi online olarak 
gerçekleştirebilirsiniz.

İstanbul Şube olarak 
gerçekleştirdiğimiz Çevrimiçi 
eğitimlerimiz kapsamında yer 
alan sertifika programlarının 
Eylül ayı planını aşağıda yer 
alan bağlantı linklerinden 
inceleyebilir ve eğitimlerimize 
kayıt olabilirsiniz. Eğitimlerimize 
ilaveler olabilmektedir, web 
sitemiz üzerinden güncel planımıza 
erişebilirsiniz.

Aidat Aboneliğinde Çevrimiçi Eğitimlerde %30 İndirim

EN 13445 Basınçlı Kaplar Standart Eğitimi

İstatistiksel Proses Kontrol ( Statistical Process Control) Eğitimi

Kurumsal Satınalma Süreçlerinin Tasarımı ve Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Sertifika Programı

Ölçüm Sistemlerinin Analizi (Measurement System Analysıs - MSA) Eğitimi

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

Mali Tablolar Analizi

03-11 Eylül 2022

06-07 Eylül 2022

08-09 Eylül 2022

17-18 Eylül 2022

13-14 Eylül 2022

17-18 Eylül 2022

14-15 Eylül 2022

https://makina.mmo.org.tr/
https://makina.mmo.org.tr/Egitim/8358
https://makina.mmo.org.tr/Egitim/8328
https://makina.mmo.org.tr/Egitim/8427
https://makina.mmo.org.tr/Egitim/8459
https://makina.mmo.org.tr/Egitim/8440
https://makina.mmo.org.tr/Egitim/8551
https://makina.mmo.org.tr/Egitim/8504 
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-şube faaliyetlerimiz-

Ağustos Ayında Gerçekleştirilen Eğitimlerimiz

MMO İstanbul Şube Eğitim 
Birimi tarafından, çevrimiçi 
eğitim kapsamında, Ağustos 
ayında gerçekleştirilen eğitim 
programlarımızın bir kısmı aşağıda 

yer almaktadır. Eğitimlerimizin 
güncel tarihlerini web sitemizden 
detaylarıyla inceleyebilir, kayıt 
olabilirsiniz.

Çocuklar Için Robotik Kodlama Atölyesi-2

Hidrolik Devre Şemalarını Okuma ve Yorumlama

Basınçlı Gaz Tüpleri ve Emniyet Kuralları

Eğiticinin Eğitimi

Makina Emniyet Yönetmeliği ve Makina Risk Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimi

20-23 Eylül 2022

24-25 Eylül 2022

21-22 Eylül 2022

24-25 Eylül 2022

24 Eylül-08 Ekim 2022

https://makina.mmo.org.tr/Egitim/8504
https://makina.mmo.org.tr/Egitim/8426   
https://makina.mmo.org.tr/Egitim/8597
https://makina.mmo.org.tr/Egitim/8789
https://makina.mmo.org.tr/Egitim/8549
https://makina.mmo.org.tr/Egitim/8357
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-etkinliklerimiz / Makina Podcast-

MAKİNA PODCAST

Yeni Dünya Düzeni ve Çin

37.Bölümde Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi olarak; Prof. 
Dr. Ömer Şahin Ganiyusufoglu’nu 
konuk ettik. 1954 yılında İstanbul/
Türkiye’de doğdu, Hayatına 
Almanya’da ve şu anda ise Çin’de 
devam ediyor. 1979 yılında Berlin 
Teknik Üniversitesi’nden (Takım 
Tezgahları ve İmalat Teknolojisi 
bölümünden) mezun oldu. 1984 
yılında Takım Tezgahları ve İmalat 
Teknolojileri Enstitüsü Berlin’den 
Doktora Derecesi aldı. Ardışık 
olarak Traub Anonim Sirketi 
Almanya’da sistem teknolojisi 
departman müdürü, Japon aileye ait 
takım tezgahı üreticisi olan Yamazaki Mazak’ta Genel Müdür olarak görev 
yaptı.

Enerji ve Sürdürülebilirlik

38.Bölümde Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak; Inavitas’da 
VP Global Sales olarak görev yapan Sam Serdar Yılmaz konuk ettik.

Mühendisin Gücü
Geleceğin Gücü

Tüm podcastlerimizi dinlemek için lütfen buraya tıklayınız.

https://open.spotify.com/show/1u04Gy4oRHiY6iSB2NO45o?si=7d6435ba899c4aed
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MAKİNA ÖĞRENME MERKEZİ

-Makina Öğrenme Merkezi-

Uzmanlığınızla Mesleğin 
Geleceğine Yön Verin!

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi tarafından 
hayata geçirilen Mühendisin Dijital 
Öğrenme Platformu Makina 
Öğrenme Merkezi eğitmen ailesine 
katılın, mesleğin gelişimine katkı 
sağlayın!

Mühendisliğin en köklü temsil 
yeri meslek odasında bilgilerinizi 

aktarın, mesleğimizin gelişimine 
katkı sağlayın. Mühendisin dijital 
eğitim platformunda eğitmenlik 
yapmaya başlamak için web sitemiz 
üzerinden eğitmenlik talebinizi 
iletebilirsiniz. 

Makina Öğrenme Merkezi’ni 
incelemek için lütfen ziyaret 
edin: ogrenmemerkezi.com Bilgi 
ve iletişim için lütfen bize yazın: 
ogrenme.merkezi@mmo.org.tr

Mühendisin Dijital Öğrenme Platformu

Bilgisayarlı Görü İçin Python

ASHRAE 62.1-2016 Standardına Göre Hava Kanal Tasarımı ve Hesabı Eğitimi

Temel Veri Tabanı ve SQL Eğitimi (Microsoft SQL Server ile)

Klima Tesisatı Projesine İlk Adım: Psikrometri

Yeni Yönetmeliğe Göre Yağmur Suyu Tesisatı Projesi Nasıl Çizilir?

Siemens NX ile Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımına Giriş-Elektrot Tasarım Eğitimi

Python | Proje ve Uygulama ile Sıfırdan Zirveye Programlama

İnsan Kaynakları Eğitimi (Yeni Nesil)

7 Saat Eğitim, 44 Video, 2 Doküman, Eğitim Sertifikası

2 Saat Eğitim,4 Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası

6 Saat Eğitim, 37 Video, 10 Doküman, Eğitim Sertifikası

2 Saat Eğitim, 3 Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası

2 Saat Eğitim, 3 Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası

6 Saat Eğitim, 27 Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası

37 Saat Eğitim, 197 Video, Eğitim Sertifikası

9 Saat Eğitim, 21 Video, Eğitim Sertifikası

https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/d9fc5b73a8d78fad3d6dffe419384e70
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/05049e90fa4f5039a8cadc6acbb4b2cc
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/8bf1211fd4b7b94528899de0a43b9fb3
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/0584ce565c824b7b7f50282d9a19945b
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/beed13602b9b0e6ecb5b568ff5058f07
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/ffd52f3c7e12435a724a8f30fddadd9c
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/2f2b265625d76a6704b08093c652fd79
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/8dd48d6a2e2cad213179a3992c0be53c
http://ogrenmemerkezi.com
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BİRİMLERİMİZ

-birimlerimiz / MMO İstanbul Şube Periyodik Kontrol Birimi-

MMO yönetmeliklerine göre 
kuruluş amaçları arasında; Meslek 
alanlarıyla ilgili her türlü araştırma, 
inceleme, proje ve raporlarının 
hazırlanmasını, uygulanmasını ve 
teknik uygulama sorumluluğunun 
uzman makina mühendisleri 
tarafından yapılmasını sağlamak 
ve bunların teknik kurallara 
uygunluğunu incelemek, 
denetlemek ve onaylamak 

bulunmaktadır.

Periyodik Kontrol Birimi olarak İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
kapsamında işyerlerinde bulunan 
ekipmanların periyodik kontrollerini 
uzman denetçi ve kamusal anlayışla 
gerçekleştirmekteyiz.

Kontrol edilen ekipmanlar;

Periyodik Kontrol Birimi

Birim Personel Durumu

1. Forklift
2. Araçta Ayakta ve/veya Yaya 
Kumandalı İstif Makinası 
3. Transpalet
4. Değişken Erişimli Araç
5. Kule Krenler
6. Portal, Köprülü, Monoray ve 
Pergel Vinç 
7. Mobil Vinç
8. Yükleyici Krenler 
9. Caraskal
10. İnşaat Vinci (Cephe Asansörü)
11. Yükseltilebilir Seyyar İş 
Platformu 
12. Asılı Erişim Donanımlı Platform 
13. Sütunlu Çalışma Platformu
14. Hubzug, Trifor
15. Uçak yer destek donanımları

Basınçlı Kaplar 

1. Kompresör Hava Tankı
2. Hidrofor Genleşme Tankı
3. Depolama Tankı
4. Dengeleme Tankı
5. Otoklav

Kazanlar

1. Buhar Kazanı
2. Sıcak Su Kazanı
3. Kızgın Su Kazanı
4. Kızgın Yağ Kazanı

Endüstriyel Raf ve Endüstriyel 
Kapılar

Tahribatsız Muayene (NDT) 
Kontrolleri
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BİRİMLERİMİZ

-birimlerimiz / MMO İstanbul Şube Periyodik Kontrol Birimi-

İş Makinaları Periyodik Kontrolleri

1. Sondaj makinaları
2. Çekici dozerler
3. Yükleyiciler
4. Kazıcı yükleyiciler
5. Hidrolik kazıcılar
6. Damperli kamyonlar
7. Skreyperler
8. Greyderler
9. Boru döşeyiciler
10. Trençerler
11. Toprak ve çöp sıkıştırıcılar
12. Halatlı kazıcılar
13. Yol düzeltme makinaları
14. Zemin stabilize makinaları
15. Zemin sıkıştırma makinaları

Takım Tezgâhları

1. Mekanik presler
2. Hidrolik presler
3. Hidrolik abkant presler
4. Pnömatik presler
5. Torna tezgahları
6. Ağaç işleme tezgahları
7. Freze tezgahları
8. Soğuk metal testereleri
9. Hareketsiz taşlama makineleri
10. Şerit testere (ağaç işleme 
makinaları)
11. İşleme merkezleri
12. Şerit testere (gıda işleme 
makineleri)
13. Delme makinaları
14. Giyotin makaslar
15. Transfer tipi ve özel amaçlı 
tezgâhlar
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BİRİMLERİMİZ

-birimlerimiz / MMO İstanbul Şube Asansör Kontrol Birimi-

Çalışma ortamındaki kişisel 
maruziyetler veya çalışma ortamına 
yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
etkenlerin tespiti amacıyla yapılan 
ölçümlerimiz;

• Kişisel Solunabilir Toz Maruziyeti
• İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların 
Konsantrasyonu
• Kişisel Gürültü Maruziyeti
• Ortam Gürültüsü
• Kişisel Titreşim Maruziyeti
• Aydınlatma
• Termal Konfor
• Anlık Ortam Gaz ve Buhar Ölçümü

Periyodik kontrol birimimiz 
bünyesinde aşağıda örnekleri 
verilen meslek alanımız 
içerisindeki bilirkişilik kontrolleri 
uzman üyelerimiz tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bilirkişilik 
hizmeti verilen alanlara dair 
konularımız;

• İş kazaları yönelik incelemeler
• İş ekipmanları uygunluk 
değerlendirmeleri
• Makine uygunluğu, durum 
değerlendirmesi
• Makine, araç değerlemesi ve 
ekspertizlik incelemeleri
• Gümrük bilirkişilik kontrolleri 
• Motor şase incelemeleri vs.
• Isı yerleşim incelemeleri
• İtfaiye araçlarının periyodik 
kontrolleri ve tadilatlarının 
değerlendirilmesi 
• İstenilen inceleme doğrultusunda 
uzman bilirkişilerle yapılan özel 
incelemeler
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BİRİMLERİMİZ

-birimlerimiz / MMO İstanbul Şube Mekanik Tesisat Birimi-

Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube olarak gerek teknik altyapımız 
gerekse denetim süreçleri, baca 
firmaları, gaz dağıtım şirketleri, 
ilgili bakanlıklar ve belediyeler ile 
düzenli toplantılar gerçekleştirilip 
standartlar, yönetmelikler ve kontrol 
kapsamları konusunda sektöre 
daima yön veren öncü bir kuruluş 
olarak faaliyet göstermekteyiz. 
Denetim faaliyetlerimize baca 
uygunluk değerlendirme, yangın 
tesisatı, havalandırma tesisatları 
mekanik tesisat bilirkişilik 
incelemeleri, filtre ve davlumbaz 
kontrolleri kapsamında da proje 
kontrolleri, yerinde tespit ve 

ölçümler ile firmalardan gelen 
taleplere daima hızlı ve güvenilir 
çözümler üretmekteyiz. 2016 
senesinden beri gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerimize günümüzde de 
devam etmekte her zaman üzerine 
koyarak devam etmekteyiz.

Mekanik Tesisat Birimi olarak başlıca 
kontrollerimiz;

• Havalandırma, davlumbaz ve filtre 
periyodik kontrolleri
• Baca sistemleri kontrolleri
• Yangın tesisatı kontrolleri
• Öğrenci yurtları bilirkişilik 
kontrolleri

Mekanik Tesisat Birimi
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ÜYE DENEYİMLERİ

-üye deneyimleri / Muzaffer Başaran-

MMO İstanbul Şube olarak üyelerimizin mesleki deneyimlerini, mesleki 
yolculuklarını meslektaşlarıyla paylaşmalarını sağlamak amacıyla 
hazırlamaya başladığımız Üye Deneyimleri sayfamızın ikinci konuğu 
Muzaffer Başaran.

Muzaffer 
BAŞARAN

Makina Yüksek 
Mühendisi

Serbest 
Danışman

Merhaba, kısaca kendinizi tanıtır 
mısınız?

Adım Muzaffer Başaran. 1952’de 
Isparta’da doğdum. İlkokulu Burdur 
Tefenni’de, Ortaokulu Antalya 
Lisesi Ortaokulu’nda, Liseyi İstanbul 
Kabataş Lisesi’nde bitirdikten sonra 
Etibank bursuyla İngiltere’ye gittim. 
Newcastle Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nden 1974’de 
lisans ve 1975’de master diplomaları 
aldım. Türkiye’ye döndükten sonra 
1976 yılında MMO’ya Ankara’da 
giriş yaptım.

İngiltere’de Etibank’dan burslu 
olarak okuduğumdan, 1970’de 
Etibank Enerji Dairesi’nden 
TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) 
kurulduğundan ve öğrenciyken 
TEK’e transferim yapıldığından 
1975’de işe başladığım TEK Genel 
Müdürlüğü’nde 7 yıl Ankara’da 
Santrallar Proje ve Tesis Daire 

Başkanlığında Mühendis ve 
Başmühendis, 11 yıl Afşin Elbistan 
Termik Santralı’nda Başmühendis, 
Şube Müdürü, Tesis Grup Müdürü, 
5 yıl Kemerköy Santralı’nda Tesis 
Grup Müdürü ve Kemerköy Elektrik 
Üretim ve Ticaret A. Ş. Genel 
Müdürü, 3,5 yıl Yeniköy Santral’ında 
Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret 
A. Ş. Genel Müdürü olarak görev 
yaptıktan sonra Ekim 2001’de 
Ankara’ya döndüm. 1.10.2001 
tarihinde Elektrik Üretim A. Ş. 
Genel Müdür Yardımcılığı ve 
Yönetim Kurulu üyeliği görevine 
başladım. 17.10.2006 tarihinde 
emekli oldum ve 01.11.2006 
tarihinde H. Ö. Sabancı Holding A. 
Ş. Enerji Grup Başkanlığı Danışmanı 
olarak çalışmaya başladım. 2012’de 
Hattat Grubu’nda Santrallar Yatırım 
Koordinatörü olarak çalıştım. 2013 
Şubat’tan 2020 ortasına kadar 
TEYO Yatırım ve Dış Ticaret A. Ş. 
Genel Müdürlüğünü yürüttüm. 
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Şimdi de serbest danışmanlık 
yapıyorum.

Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda 
konferans ve toplantıda konuşmacı 
olarak yer aldım. Dünya Enerji 
Konseyi Türk Milli Komitesi, 
TESAB (Türkiye Elektrik Sanayi 
Birliği), Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 
Kabataşlılar Derneği ve Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Enerji Komisyonu üyesiyim. 
Türkan hanımla evliyim ve biri 42, 
diğeri 38 yaşında Makina Mühendisi 
iki oğlum var. Büyük oğlumdan 
iki kız ve küçük oğlumdan bir 
erkek torunum var. İyi derecede 
İngilizce ve orta derecede Almanca 
bilmekteyim. 

Mesleğinizi ve yaptığınız işleri 
detaylandırır mısınız?

TEK’de çalıştığım dönemlerde 
Afşin Elbistan A ve Kemerköy 
santrallerinin kurulmasında görev 
aldım. İşveren ve proje sahibi 
TEK’in şantiyedeki temsilciliğini 
TEK Tesis Grup Müdürlükleri 
yürütüyordu. 11 yıl görev yaptığım 
Afşin Elbistan Termik Santralı 
Tesis Grup Müdürlüğü’nde Makina 
Başmühendisi, Montaj Şube 
Müdürü ve Tesis Grup Müdürü 
görevlerini yürüttüm. Afşin Elbistan 
Termik Santrali ihale yöntemi olarak 
tüm diğer santrallerden farklıdır. 
Santral ekipmanları, santral 
malzemeleri, hatta montajda 
kullanılan sarf malzemeleri yüzlerce 
ayrı ayrı yapılan ihalelerle alınıyor, 
sahadaki montaj firması tarafından 
yine ayrı ayrı ihale edilmiş olan 

santral sahasındaki binalara 
monte ediliyordu. İşin ilginci bu 
montaj firmasının kullandığı tüm iş 
makinaları, vinçler, büyük ve küçük 
el aletleri ve sarf malzemeleri 
de TEK tarafından alınıp montaj 
firmasına veriliyordu. Bizim Tesis 
Grup Müdürlüğü olarak görevimiz 
inşaat, montaj ve malzeme tedarik 
müteahhitlerinin taahhüt ettikleri 
işleri sözleşmelerindeki garanti 
şartlarında, kalitede ve öngörülen 
sürede yaptıklarını denetlemekti. 
Dolayısıyla görevimiz kontrol 
mühendisliğiydi. Ayrıca sahada 
çok sayıda yerli ve yabancı firma 
olduğu için koordinasyon görevimiz 
de vardı. Dolayısıyla her hafta 
koordinasyon toplantılarımız vardı. 
Örnek vermek gerekirse inşaat, 
kazan, türbin, kömür kül sistemleri, 
ölçü kontrol sistemleri, elektrik 
tesisleri, pompalar, su tasfiye 
tesisleri için her hafta ilgili taraflar 
bir araya geliyordu. Kimyasal 
Temizleme ve Buhar Üfleme 
gibi çok sayıda tarafı ilgilendiren 
toplantılarda bazen 50’nin üzerinde 
katılımcı oluyordu ve burada 
toplantıyı yönetmek, tarafları 
uzlaştırmak ve koordinasyon; 
işveren olarak bize düşüyordu. 
Tabii bu firmaların yaptıkları işlerin 
yüzdesini hesaplayıp istihkaklarını 
hazırlamak da görevlerimiz 
arasındaydı.

Kemerköy Santralinde işimiz 
daha kolaydı, çünkü tek bir 
sözleşme vardı. Türk olan inşaat ve 
montaj firması da ağırlıklı olarak 
konsorsiyum lideriyle muhatap 
oluyordu. Dolayısıyla haftada bir 
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yapılan koordinasyon toplantısı 
yeterli oluyor, diğer zamanlarda 
inşaat ve montajın denetlenmesi 
görevini yürütüyorduk.

Bilahare Kemerköy ve Yeniköy 
santrallerinde işletmeci olarak 
çalıştım. Burada da Genel Müdür 
olarak, santralin bakım sürelerini 
Ankara’daki kamu elektrik üretim 
şirketi EÜAŞ ve Türkiye’deki tüm 
santrallerin yük dağıtımlarını 
yöneten TEİAŞ’la görüştükten 
sonra santraldeki işletmeci ve 
bakımcı başmühendis, mühendis, 
başteknisyen ve ustabaşlarıyla 
yıllık bakımları programlamak ve 
onun dışında da santrali işletmede 
veya emre amade (işletmeye hazır) 
tutmak amacındaydım.

Ankara’da EÜAŞ Genel Müdür 
Yardımcısı olduğum dönemde de 
Termik ve Hidrolik Santrallerden, 
inşaatı devam eden yeni 
santrallerden ve eski santrallere 
ilave edilen çevre yatırımlarına 
bakan dairelerden sorumluydum. 
Yüzlerce santralden gelen sorunlara 
çözüm bulmak, gece gündüz 
aranmak, santrallerin ihtiyacı olan 
tesis, ekipman, yedek parça ve sarf 
malzeme ihalelerinde Komisyon 
Başkanı olmam nedeniyle yoğun bir 
dönem yaşadım.

Daha sonra özel sektördeki termik 
santral projelerinde şartname 
hazırlama sürecinde ve sözleşme 
görüşmelerinde bulundum. 
Sabancı Grubunda Tufanbeyli 
Kömür Santrali ve Bandırma Doğal 
Gaz Santrali; Hattat Grubunda 

Kilyos ve Amasra Santralleriı; 
TEYO şirketinde Tufanbeyli B 
Santralleriyle ilgili çalıştım.

MMO’da sizi en çok etkileyen 
faaliyet/alan vb. nedir?

MMO’da beni en çok etkileyen 
faaliyet Merkez Enerji Çalışma 
Grubu’nun faaliyetleridir. Enerji 
deyince yıllarca ilk akla gelen oda 
EMO’ydu, ancak MMO Enerji 
Çalışma Grubu’nun son 15 yıldır 
sürdürdüğü çalışmalarla artık enerji 
deyince ilk akla gelen oda MMO 
olmuştur. Gerçekte de enerji 
sektöründe çoğu alt sektörde 
mühendislerin çoğunluğu makina 
mühendisidir. Örneğin elektrik 
üretimi yapan santrallerde, doğal 
gaz sektöründe mühendislerde 
en büyük pay makina 
mühendislerinindir.

MMO Merkez Enerji Çalışma 
Grubu son derece faydalı kitaplar 
da hazırlamıştır. Benim de bazı 
bölümlerini yazdığım “Termik 
Santrallar” ve “Enerji Sektöründe 
Yerli Malzeme Kullanımı” kitapları 
son derece değerli kitaplardır. 
Ayrıca 2 yılda bir güncellenen 
“Türkiye’nin Enerji Görünümü” her 
zaman referans alınabilecek bir 
kitaptır.

MMO Merkez Enerji Çalışma 
Grubu enerjiyle ilgili her kongre, 
sempozyum ve seminerde 
“Türkiye’nin Enerji Görünümü” 
başlıklı sunumu yapmakta, bu 
sunum sık sık güncellendiği için 
hem meslektaşlarımıza, hem 
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de enerjiyle ilgili tüm taraflara 
en doğru ve en güncel bilgiler 
sunulmaktadır.

MMO’nun mesleğinize katkıları 
neler oldu?

MMO’nun çeşitli kongre, 
sempozyum seminer ve 
webinarlarında konuşmacı olarak 
yer aldım. Bazen benim esas 
ihtisas alanım termik santraller 
konusunda sunum yapsam da bazen 
ihtisasım dışındaki konularda da 
sunumlar yaptım. Dolayısıyla bu 
bana yeni konuları inceleme ve 
araştırma imkânı sağladı. Örnek 
olarak Hidroelektrik Santraller, 
Karbon Tutma ve Depolama, Enerji 
Depolama, İklim Değişikliği, Enerji 
Verimliliği, Pompalı Depolamalı 
Hidroelektrik Santraller konularını 
verebilirim.

Meslektaşlarınıza iletmek 
istediğiniz bir mesajınız var mı?

Son yıllarda Greenpeace, WWF, 
HEAL, TEMA gibi uluslararası ve 
ulusal STK’lar fosil kaynakların 
ve nükleer enerjinin elektrik 
üretiminden kaldırılması için büyük 
bir çalışma içine girmişlerdir. 
Buna Türkiye’deki çok sayıda 
STK ve mühendis odaları da 
katılmaktadır. Ancak Dünya’da ve 
Türkiye’de elektrik üretiminin hala 

%50’den fazlası fosil kaynaklardan 
karşılanmaktadır. Nükleerin payı da 
%10’lar mertebesindedir.

Şimdi de HES’lere, jeotermal 
santrallere ve yer yer rüzgâr 
santrallerine karşı kampanyalar 
başlatılmıştır. Güneşin enerjisinin 
sadece gündüz olduğu, rüzgârın 
ise sürekli olmadığı, enerji 
depolama teknolojilerinin henüz 
tam gelişmediği dikkate alınırsa 
makina mühendisleri olarak sormak 
durumundayız. Eğer tüm bu enerji 
kaynaklarından vazgeçersek 
sanayinin ve konutlardaki elektrikli 
beyaz eşyanın elektrik ihtiyacı nasıl 
karşılanacak?

Nitekim EU Yeşil Mutabakatı 
(Green Deal) kabul ettikten sonra 
Tedbirler Paketine (Taxonomy) 
doğal gaz ve nükleer enerjiyi de 
dâhil etti.

İklim değişikliğiyle mücadele için 
bir değişim olmak durumunda, 
ancak bunun bugünden yarına 
olmayacağının farkında olmalıyız. 
Kaldı ki çok sayıda meslektaşımız 
fosil yakıt üretiminde, dağıtımında 
ve fosil yakıtlı santrallerde çalışıyor.
Makina mühendisi olarak konuları 
araştırmadan, tam bilgi sahibi 
olmadan sloganlar peşinde 
koşmamalıyız. 
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Bilirkişilik Komisyonu 
olarak bilirkişilik mevzuatı 
çerçevesinde sorumluluk alacak 
meslektaşlarımızın bilgi ve 
deneyim seviyelerinin daha iyi 
noktalara gelmesi ve bilirkişilik 
sorumluluğunun toplumsal 
etkilerinde daha duyarlı/farkındalığı 
yüksek meslektaşlarımız ile devam 
edilebilmesi için anket, eğitim, 
söyleşi ve sempozyum düzenlemek 
konusunda hedeflerimizi belirledik. 
2022 yılının son çeyreğinde anket 
çalışmasını tamamlayarak bir yerel 
sempozyum organize etmeyi 
planlıyoruz.

Bilirkişilik temel eğitimlerinin 
bilirkişilik sorumluluğu için 
yeterli olmaması nedeniyle 
meslektaşlarımızın eğitim ve 
deneyim paylaşımına ihtiyaçları 
olduğu görülmektedir. Özellikle 
bilirkişilik sorumluluğunu bir 
gelir kapısı olarak görerek yetkin 
olmadıkları alanlarda bilirkişilik 
yapanların azaltılması için Bilirkişilik 
Bölge Kurulları ile ortak etkinlikler 
yaparak, bilirkişilik alanında TMMOB 
olarak meslektaşlarımızın haklarını 
korumak ve yeterliliklerini kontrol 
etmek üzere aktif yetkinliğimizin 
olmasını sağlamalıyız. Ayrıca 

bilirkişilerin özlük hakları ve aldıkları 
sorumlulukların karşılığında sahip 
olmaları gereken imkânların 
iyileştirilmesini de sağlamayı 
hedefliyoruz.
MMO çalışanlarının (Özellikle 
teknik faaliyetlerde olduğumuz 
Periyodik Kontrol ve Asansör Birimi 
sorumluları ve teknik görevlileri) 
(hatta uygun yeterlilikteki şube 
yöneticilerinin) kamusal süreçlerde 
(özellikle iş cinayetleri, toplu taşıma 
alanlarında yaşanan kazalar vb.) 
TMMOB adına bilirkişilik yapma 
sorumluluğunu almaları gerekeceği 
için bu kişilerin yılda en az bir kez 
kapalı toplantı formunda bilgi 
yenileme ve deneyim paylaşımı 
içerikli eğitimlerini yapmamız MMO 
adına yararlı olacaktır.

Bilirkişilik Komisyonu

Zafer
GÜZEY

Bilirkişilik 
Komisyonu 
Başkanı
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MMO İstanbul Şube Uçak Havacılık 
ve Uzay Mühendisliği Meslek Dalı 
Komisyonu olarak amaçlarımız: 
MMO’ya üyelik oranı düşük olan 
meslektaşlarımızı Oda şemsiyesi 
altında bir araya getirmek. Milli 
kaynakların kullanımı ile sanayimizin 
gelişmesine katkı sağlayacak 
çalışmalara destek olmak. Bunun 
için  yapılacak çalışmaları yazılı hale 
getirerek yol gösterici olmak.

Komisyon olarak önünüze 
koyduğumuz hedeflerden biri; uçak, 
havacılık ve uzay mühendislerinin 
MMO’ya üyelik oranını %50’nin 
üzerine çıkarmak. Mesleğe yönelik 
olarak üyelerimizin yaşamış olduğu 
sorunların tespiti için araştırma 
yapmayı ve çözüm önerilerini içeren 
bir rapor hazırlamayı da görevlerimiz 
arasına aldık. Mühendis ve Makina 
dergisi Uçak Havacılık Uzay Özel 
Sayısı’nı derlemek, geleneksel olarak 
2 yılda bir yapılan Ulusal Uçak, 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 

Kurultayı’na organizasyon desteği 
vermek planlarımız arasında yer 
alıyor.
Sektör sorunlarına yönelik yakın 
zamanlı hazırlanmış bir çalışma 
raporu bulunmamaktadır. Bu 
nedenle buna yönelik bir araştırma 
yapılması ve MMO bünyesindeki 
UHUM MEDAK üyeleriyle birlikte 
tartışılması gerekmektedir. Oluşacak 
rapor sonrasında yetkili kişilere 
de danışarak çözüm önerileri 
saptanması ve yazılı hale getirilerek 
tüm sektöre yol gösterici olması ön 
açıcı olacaktır.

Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Meslek Dalı Komisyonu

Hayri
ACAR

Uçak Havacılık 
ve Uzay 
Mühendisliği 
Meslek Dalı Kom. 
Başkanı
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Asansör Komisyonu olarak insan 
ve yük asansörlerinin çalışması, 
bakımı, periyodik kontrolü ve 
güvenli kullanımı hakkında çalışmalar 
yapıp tüm üyelere sonuçlar 
hakkında bilgilendirme yapmayı 
amaçlamaktayız. Ayrıca yürüyen 
merdivenler ve yürüyen bantlar da 
komisyonumuzun çalışma yaptığı 
ekipmanlar arasındadır. Makina 
Mühendisleri Odası ile asansör, 
yürüyen merdiven ve yürüyen bant 
imalatçısı ve montajcısı firmalar 
arasındaki ilişkiyi geliştirmek, sektör 
sorunları hakkında gerekli yayınları 
hazırlamak, sektörel toplantılar 
organize etmek, periyodik kontrol 
sürecinde kamusal denetimi 
güçlendirmeyi örgütlemek ve bu 
sayede kamunun güvenli asansör 
kullanımına destek olmak ve asansör, 
yürüyen merdiven ve yürüyen bant 
teknolojileri konusunda çalışan 
mühendislerin yetkinliklerinin 
arttırılması gibi uzun dönem 
planlarımız da mevcuttur. Tüm 
bu çalışmaları yaparken kamusal 
çıkarlar, mühendislik ilkelerinin halkın 
faydasına kullanımı, kamu güvenliği 
gibi ilkeler bizim için yol gösterici 
olmaktadır.

35. Dönemde geçmiş dönemlerde 
olduğu gibi sektörümüzdeki bilimsel 
çalışmalara katkı sunmak planlamamız 
dahilindedir. Bir önceki dönem 
“Mühendis ve Makina” dergimizin 
62. cilt 703. sayısında “Asansör 
Kabini ve Yürüyen Merdiven El 
Bantlarının Yüzey Dezenfeksiyonu; 
Ultraviyole Işınlar” isimli makale 

çalışmamız hakem onaylarında da 
geçerek yayınlanmıştı. Bu dönem 
için önümüze; periyodik kontrol 
alanındaki mühendislere yönelik 
kılavuz niteliğinde bir kitap çalışması 
koymuş durumdayız. 
Asansör sektöründe çalışan 
mühendislerin çalışma hayatında 
yaşadıkları sektörel sorunların dile 
getirilmesi ve çözümler aranması 
amacıyla bölge bazlı çalıştayları 
ilçe temsilciliklerinin ve diğer 
komisyonların da desteklerini alarak 
bu dönemdeki çalışma planımıza dâhil 
ettik. 

Kamunun aydınlatılması için Oda 
yayınlarına bakım sözleşmesi 
hazırlanması, bakım föyü 
oluşturulması, sözleşme imzalanan 
firmalarda aranılacak özellikler 
gibi konularda düzenli olarak içerik 
üretme çalışmalarımız devam 
edecektir.

Komisyon üyelerimizin katkısıyla 
teknik içerikli çok sayıda webinar 
ve söyleşi çalışmalarını geçmiş 
dönemlerde olduğu gibi planlarımıza 
eklemiş bulunmaktayız.

Asansör Komisyonu

Hasan Basri 
ERCAN

Asansör 
Komisyonu 
Başkanı
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MMO İstanbul Şube Ümraniye 
Temsilcilik çalışmalarından ve 
önümüzdeki dönem yapmayı 
planladıklarından biraz bahsedebilir 
misiniz?

Önümüzdeki dönem Şube merkezli 
yapılan etkinliklerimize devam etmek, 
eğitimler, söyleşiler düzenlemek, 
akademisyenler ile geçen dönem 
kurduğumuz ilişkileri daha da 
geliştirmek hedeflerimiz arasında. 
Ayrıca MMO Ümraniye Temsilcilik 
olarak 34. Dönem gerçekleştirdiğimiz 
İmalat Sempozyumu’nu bu dönem de 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Temsilciliğinizin yürütmekte olduğu 
ve yürütmeyi planladığı çalışmaların 
içinde üyelerimiz kendilerine nasıl 
yer bulabilirler? Üyelerimizden 
beklentileriniz nelerdir?

Geçen dönemde üyeye ulaşmada 
yararlandığımız işyeri temsilcilerinin 
sayısını artırmak, anahtar üyelerimiz 
vasıtasıyla üyelerimizle iletişime 
geçmek; mesleki, güncel, 
sosyal konular ile ilgili akşam 
söyleşileri yapmak, teknik geziler 
gerçekleştirmek, öğrenci üyelere staj 
yapacak işyeri bulmak üyelerimizin 
temsilciliğimizle buluşmasını 
sağlayacak unsur olacaktır.

Bölgenizde diğer Oda ve kurumlarla 
ortak yürütülen çalışmalar var mı? 
Onlardan bahsedebilir misiniz?

Temsilcilik bölgemiz sınırlarında 
bulunan KOSGEB İstanbul İmes 

Müdürlüğü ile görüşme sağlayarak 
teşvikler ve destekler konularında 
eğitimler gerçekleştirdik. Boğaziçi 
Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Lale Akarun ve Cemre 
Selcen ile Dijital Dönüşüm ve 
Yapay Zeka konularında etkinlikler 
gerçekleştirdik.

Koşuyolu’nda Validebağ Korusu’na 
sahip çıkan “ Validebağ Savunması” 
ve “Validebağ Gönüllüleri” 
örgütlenmelerinin, Beykoz’da 
“Beykoz Kent Dayanışması” oluşumu 
adı altında Beykoz çayırına ve Beykoz 
ormanlarına sahip çıkan halkın 
örgütlenmesinin, Çekmeköy’de 
yaşam alanı olan parkın kapalı alana 
dönüştürülmesine karşı mücadele 
eden halk örgütlenmesinin; ranta 
ve talana karşı doğanın, çevrenin 
korunmasında gösterdikleri 
direnişlere, nöbetlere, basın 
açıklamalarına destek vererek 
halkımızın yanında olduk ve olmaya 
da devam edeceğiz.

Ümraniye Temsilcilik

ERKAN ÖZBAKIR

Ümraniye Temsilcilik
Yürütme Kurulu Başkanı
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Dr. Cemil Koyunoğlu  
 

Öğretim Üyesi Yalova Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri 

Mühendisliği

Madeni yağların ticari kullanımı, 
katkı maddeleri, test metotları 
bölüm-10: Sızdırmazlık Katkı 
Maddesi, Sızıntı Saptayıcı (Leak 
Detection), Sürfaktanlar (Yüzey 
Gerilim Düşürücüler), Stabilizörler

Özet
En mükemmel şekilde üretilmiş 
parçaların yüzeylerinde bile 
tam bir düzgünlük ve parlaklık 
sağlanamaz. Yüzeyde asperit 
adı verilen, çok küçük ve ancak 
mikroskopla görülebilen girinti 
ve çıkıntılar vardır. İki kuru yüzey 
birbirine temas ettiğinde, bu girinti 
ve çıkıntılar yüzeylerin hareketine 
karşı direnç gösterir. Bu dirence 
“sürtünme” denir. Yağlayıcıların 
esas görevi, yüzeyler arasındaki bu 
sürtünmeyi azaltmak, birbirleriyle 

temas halindeki yüzeyler arasında 
film tabakası oluşturarak iki 
katı cismi birbirinden ayırmak 
ve parçaların kolay hareketini 
sağlamaktır. Yazı serimizin 8. 
bölümünde geçen ayın devamı 
olarak düşük sıcaklık düzenleyiciler, 
emülsifiyerler, emülsiyon 
önleyiciler (demülsifiyerler), 
enjektör temizleyici katkı 
maddeleri, is önleyici katkı 
maddeleri, korozyon inhibitörleri, 
konuları anlatılmıştır.

Sızdırmazlık Katkı Maddesi
Yağlama yağları performans katkı 
maddelerinden olan sızdırmazlık 
katkıları şişerek elastomerik 
sızdırmazlık sağlayan maddelerdir; 
bunlar arasında organik fosfatlar ve 
aromatik hidrokarbonlar sayılabilir.

Sızıntı Saptayıcı (Leak Detection)
Jet A ve Jet A-1 yakıtlarında 
kullanılmak üzere geliştirilmiş 
olan ve ‘‘izci’ denilen katkı 
maddeleriyle yakıt doldurma 
boşaltma sistemlerinde olabilecek 
kaçaklar saptanabilmektedir; 
bunlar gaz halindedir, çok düşük 
konsantrasyonlarda kullanıl-dığında 
bile kaçak veya sızıntı noktalarını 
gösterirler.
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Sürfaktanlar (Yüzey Gerilim 
Düşürücüler)
Sürfaktanlar, yüzey gerilimi 
düşürerek bir yakıt-su 
emülsiyonunu kararlı hale 
dönüştüren polar organik 
bileşiklerdir; süzme veya separatör 
yoluyla suyun ayrılma yeteneğini 
de bozarlar. Bazı süfaktanların 
isimleri: Naftenik Asit, Sodyum 
naftanat,Fenol, Benzen sülfonik 
asit, Sodyum benzen sülfonat.

Stabilizörler
Yakıt kararsızlığının nedenlerinden 
biri de asit-baz reaksiyonlarıdır. 
Bu reaksiyon-ları önleyecek 
stabilizörler kuvvetli bazik 
aminlerdir,( Örneğin: N-N 
Dimetilsiklo heksil amin) 50-150 
ppm aralığında kulla-nılırlar. Bu 
bileşikler asidik bileşiklerle belirli 
bir kademeye kadar reaksiyona 
girerek yakıtta çözünebilen 
bileşikler meydana getirirler. 
Yakıt kararsızlığı gum (ya-pışkan 
polimerik maddeler) oluşmasına, 
dolayısıyla injektörlerde kalıntı ve 
parti-küller meydana gelerek filtre 
ve yakıt sistemlerinde tıkanmalara 
neden olur. Yakıta kararlılık özelliği 
kazandıran katkı maddeleri yakıtın 
cinsine göre değişir. Kararlılık katkı 
maddeleri çok-kademeli reaksiyon 
yolunun bir kademesini bloke 
ederek reaksiyonların işleyişini 
bozar.

Sürtünme Düşürücüler (Drag 
reducers)
Düşük viskoziteli petrol ürünlerinin 
akış özelliklerini düzelten yüksek 
molekül ağır-lıklı polimerlerdir. 

Örneğin, boru hattından akan 
benzinle boru yüzeyi arasındaki 
sürtünmeyi azaltarak daha kolay 
pompalanmasını sağlar, yani pompa 
verimini artırır. Yüksek molekül 
ağırlıklı polimerler akışkanın boru 
içindeki türbülansını düşürür ve 
akış hızını %20-40 kadar yükseltir. 
Kullanma oranı <15 ppm dir. 
Boru hattından geçen yakıttaki 
bu katkı maddesi akış sırasında 
parçalanıp küçük mole-küllere 
dönüştüğünden daha sonra yakıtın 
motorda kullanılmasında herhangi 
bir performans kaybına neden 
olmaz.

Sürtünme Katsayısı Yükselticiler
Bir yağın sürtünme katsayısını 
yükselten maddelere sürtünme 
modifiyerleri deni-lir. Organik 
fatty asitler ve amidler, domuz 
yağı ve yüksek molekül ağırlıklı 
organik fosforik asit esterleri tipik 
sürtünme katsayısı yükselticilerdir; 
bu tür modifiyerler otomotiv 
motor yağlarında kullanılırlar; yakıt 
ekonomisi sağlarlar. Diğer bir tür 
sürtünme modifiyerleri yağda 
süspansiyon halinde kullanılan 
katılardır; bunlar teflon (PTFE), 
grafit ve molibden sülfürdür.
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Viskozite İndeks (veya Viskozite) 
Düzenleyiciler
Bir akışkanın viskozitesi 
ısıtıldığında azalır; veya başka bir 
deyişle ısıtılan bir akışkan incelir. 
Akışkanların sıcaklık farkından 
fazla etkilenmemesi için viskozite 
indeks düzenleyici (improver) 
katkı maddeleri kullanılır. Özellikle 
çok dereceli (multigrade) yağların 
geniş bir sıcaklık aralığında 
viskozitelerinin fazla değişme-
mesi veya değişikliğin belirli 
sınırlar içinde kalması gerekir. 
Viskozite indeks improverler uzun 
zincirli ve yüksek molekül ağırlıklı 
(10,000-1 milyon) polimerlerdir; 
yağın relatif viskozitesini yüksek 
sıcaklıklarda daha çok, düşük 
sıcaklıklarda daha az artırır. Bu 
bileşikler soğukta sıkılaşıp kısalan, 
sıcakta esneyerek uzayan (ve 
genişleyen) yay veya bobin gibi 
düşünülebilir. Esneyip genişleyen 
moleküller büyüyerek, incelen 
yağın içinde bir direnç oluşturur 
ve yağın (veya akışkanın) 
viskozite kaybını önemli ölçüde 
azaltır. Tipik viskozite indeks 
düzenleyiciler polar gruplar içeren 
polimetilmetakrilatlar, etilen-
propilen kopolimerleri, stiren-

dien kopolimerleri, ve stiren-ester 
kopolimerleridir.

Vuruntu Önleyici Katkı Maddeleri
Antiknock maddeler Tetraetil 
kurşun (TEL) ve tetrametil 
kurşun (TML), manganez 
bileşikleri (metilsiklo pentadienil 
manganez trikarbonil (MMT) ve 
demir bileşikleridir (ferrosen). 
TEL ve TML, önceleri benzinin 
oktan sayısını yükseltmek 
amacıyla kullanılan katkı 
maddeleriydi, ancak uçak 
benzini dışındaki ürünlerdeki 
kullanımı çok azalmıştır. Ferrosen 
(disiklopentadienil demir) Avrupa 
pazarında az miktarlar-da bulunsa 
da kullanımı yaygın olmayan bir 
maddedir. TEL, uçak benzinlerinin 
en önemli katkı maddesidir; etilen 
dibromür ve boyar madde ile 
karışım halinde kullanılır; etilen 
bromürün fonksiyonu yakıtın 
yanmasıyla çıkan kurşun oksiti 
yakalamaktır; aksi halde kurşun 
oksit valfler ve kıvılcım prizi 
üzerinde toplanarak motora zarar 
verir. Etilen dibromür kurşun 
oksitle reaksiyona girerek kurşun 
bromür ve kurşun oksibromür 
oluşturur. TEL içeren benzin ilk 
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olarak 1923 yılında pazarlandı 
ve 1960’lı yılların sonuna kadar, 
gelişen otomotiv sektörünün 
talepleri doğrultusunda 
benzindeki konsant-rasyonu 
derece derece artırılarak 2.5 g/
gal.a kadar yükseltildi. Bu yıllardan 
sonra rafinerilerde yeni ve 
gelişmiş teknolojilerle daha az TEL 
kullanılarak yüksek oktan-lı benzin 
üretimi başladı. Böylece hızla 
artan araç sayısı, dolayısıyla zararlı 
emisyonları azaltmayı hedefleyen 
bir takvim hazırlanarak benzin 
üretiminde TEL kullanımını sıfıra 
indirecek bir döneme girildi 
(1996’da TEL miktarı 0.05 g/
gal). Bugün benzinde kullanılan 
vuruntu önleyici katkı maddeleri 
oksijenatlardır; etil tersiyer bütil 
eter (ETBE), metil tersiyer bütil 
eter (MTBE), tersiyer amil metil 
eter (TAME) ve diğer oksijenatlar, 
benzinin oktan sayısını yükseltir 
ve karbon monoksit emisyonunu 
(çıkışını) azaltır.

Yağlayıcılar
Yağlayıcı özellik veren katkı 
maddeleri ağır hidrotreating 
işleminden geçirilen akımların 
(dizel yakıtı gibi) zayıf yağlama 
özelliğini düzeltmek için 
kullanılır. Bu bileşiklerde, 
metal yüzeylerle etkileşerek 
koruyucu ince bir yüzey filmi 
oluşturan polar bir grup bulunur; 
oluşan film, iki metal yüzeyi 
birbiriyle temas ettiğinde bir 
sınır yağlayıcısı gibi davranır. 
En çok kullanılan yağlayıcı katkı 
maddeleri yağ (fatty) asitleri 
ve bu asitlerin esterleridir; 
konsantrasyonları, fatty asitler 
için 10-50 ppm, esterler (daha 
az polar olduklarından) için 50-
250 ppm aralığında değişir. Bu 
bileşikler benzinin vuruntusuz 
yanma kalitesini artırır; kullanım 
konsantrasyonları çok düşüktür, 
dolayısıyla özel rafinasyon 
yöntemleriyle benzinin kimyasını 
değiştirerek oktan sayısını 
artırmanın getireceği fiyat 
artışından daha ekonomiktir.

Yazı serimizim sonuna geldik yeni 
bir yazı ve konuyla görüşmek 
umuduyla sağlıklı ve huzurlu günler, 
esenlikler dilerim.



/mmoistanbulsb

UZMANLIĞINIZLA
MESLEĞİN GELECEĞİNE

YÖN VERİN!
Makina Öğrenme Merkezi

eğitmen ailesine katılın,
mesleğin gelişimine katkı sağlayın!


