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33. Dönemde Yaptığımız Çalışmalar Sayesinde,
Odamızın ve Meslektaşlarımızın Gelişimine

Önemli Katkılarda Bulunduk

Sevgili Meslektaşlarım,
33. Dönemin bitmesine az bir za-

man kala, neredeyse iki yıllık süre 
zarfında, burada yapmaya başladı-
ğımız ve zamanla Türkiye geneline 
yaydığımız çalışmalar sayesinde 
Oda faaliyetlerimizi ve faaliyetleri-
mizin kalitesini artırmayı başardık. 
Gerek eğitim faaliyetlerimizi geliş-
tirmek üzere açtığımız eğitim mer-
kezlerimizle, gerek sosyal faaliyet-
lerimizi geliştirmek için açtığımız 
Makina Fabrikayla ve gerekse dijital 
dönüşüm çalışmaları kapsamında 
attığımız adımlarla Odamızı gelece-
ğe taşıyacak temelleri oluşturduk. 
Üstelik bunları yaparken yalnızca 
üyelerimizi değil; öğrenci üyeleri-
mizi de düşünerek hareket ettik.

Peki, biz iki yıllık süreç içerisinde 
nelerle uğraştık? Neleri ön plana 
aldık? Kısaca bunlara değinmek 
istiyorum. Öncelikli olarak, her fır-
satta üyelerimize söz ettiğimiz diji-
tal dönüşüm faaliyetlerimizle gerek 
Odamızın gerekse üyelerimizin ça-
lışmalarını hızlandıracak adımlar at-
tık. SMM üyelerinin mekanik tesisat 
ve araç proje mesleki denetimlerini 
online olarak gerçekleştirebilecek-
leri Online Proje Denetimi Uygula-
ması’nı hayata geçirdik. Üyelerimi-
zin Odaları ile ilgili tüm işlemlerini 
kolaylıkla halledebilecekleri Makina 
Mobil uygulamasını tamamladık 
ve üstelik bu uygulamayı tüm Tür-
kiye’deki üyelerimizin kullanımına 
açtık. Üyelerimiz ve Odamız ara-
sında dijital bir ara yüz görevi gö-
ren portal.mmo.org.tr web sitesini 
tamamen yeniledik ve herkesin 
kolaylıkla kullanabileceği bir hale 
getirdik.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca, üye-
lerimizin mesleki gelişimlerini des-
tekleyecek adımlar attık. Bakırköy 
ve Kadıköy İlçe Temsilciliklerimi-
zi eğitim merkezlerine çevirerek, 
Avrupa ve Anadolu Yakası Eğitim 
Merkezlerini hizmete açtık. Bura-

lara sınıflar kurarak eğitim, serti-
fika programları, seminer, söyleşi 
vb. faaliyetlerde bulunduk. Ayrıca 
Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim 
Merkezimiz ile meslektaşlarımıza 
uygulamalı eğitimler vermeye baş-
ladık. Teknik gezilerden bilgisayar 
kurslarına, uygulamalı eğitimlerden 
sosyal etkinliklere kadar üyelerimiz 
için birçok faaliyette bulunduk. 
Bunları yaparken öğrenci üyeleri-
mizi de unutmadık; ücretsiz söy-
leşiler, öğrenci üye faaliyetleri ve 
etkinlikleri ile öğrenci üyelerimize 
kucak açtık.

Ortak çalışma alanlarımızın ilki 
olan Makina Fabrika Şişli’yi kurarak, 
üyelerimiz ve öğrenci üyelerimizin 
günlük toplantılarını yapabileceği, 
çalışabileceği ya da sosyalleşebi-
leceği bir alan yarattık. 120 Daki-
ka Atölyeleri ve Maksat Muhabbet 
Olsun etkinlikleri ile üye ve öğrenci 
üyelerimizin mesleki gelişimlerine 
katkıda bulunmaya ve birbirleriyle 
olan bağlarını kuvvetlendirmeye 
çalıştık.

Tüm bunların yanı sıra, görüntü-
sünü ve içeriğini yenilediğimiz Ma-
kina Bülten’de, meslektaşlarımı-
zın ufkunu açacağına inandığımız 
teknik makalelere ve mühendislik 
alanında yaşanan gelişmeleri der-
lediğimiz yazılara yer verdik. Uma-
rız bu çalışmalarımızı takip ediyor 
ve Makina Bülten’de her ay yayın-
lanan makalelerimizin faydalarını 
görüyorsunuzdur.

Değerli Meslektaşlarım,
Biliyorsunuz ki, Eylül ayından 

beri meslektaşlarımızı onurlandır-
mak ve üyelerimize, mühendislik 
mesleğine verdikleri emeklerden 
dolayı teşekkür etmek için “Mes-
lekte Onur Yılı Etkinlikleri” düzenli-
yoruz. Mesleğinde 5, 10, 15 ve 20. 
yılını doldurmuş olan üyelerimizi 
onurlandırdığımız etkinliklerimizi 
18 Ekim’de; mesleğinde 25, 40, 50 

Battal Kılıç
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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ve 60. yılını dolduran meslektaşla-
rımız için düzenlediğimiz Gelenek-
sel Oda Gecesi’ni ise 1 Kasım’da 
tamamladık. Önümüzdeki hafta-
larda, mesleğinde 30, 35 ve 45. yı-
lını dolduran meslektaşlarımız için 
düzenleyeceğimiz etkinliklerimiz-
de ise sizi ve sevdiklerinizi aramız-
da görmekten mutluluk duyacağız.

Cümlelerimi bitirmeden önce, 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Dayanışma Günü’nde 
tüm kadın arkadaşlarımızı ve mes-
lektaşlarımızı hayatlarına, meslek 
alanlarına ve özgürlüklerine sahip 
çıktığı için kutluyor, haklı mücade-
lelerinin her zaman yanında oldu-
ğumuzu belirtmek istiyorum.

Meslektaşlarımız, toplumumuz 
ve ülkemiz için yaptığımız çalışma-
ları taçlandırmak ve yeni dönemde 
de birlikte üretip birlikte yönetme-
ye devam etmek için, 8 – 9 Şubat 
2020 tarihlerinde yapılacak olan 
Şube Genel Kurulu ve Seçimi’ne 
katılımınızı bekliyoruz. 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selam-
lıyorum.
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Ekim Ayında 
Gerçekleştirdiğimiz Eğitimler

Enerji Yöneticisi Eğitimi
Enerji Yöneticisi Eğitimi 23 Ey-

lül – 02 Ekim 2019 tarihleri ara-
sında, Anadolu Yakası Eğitim 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eği-
tim, Enerji Verimliliği Kanunu ve 
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 
Kullanımında Verimliliğin Artı-
rılmasına Dair Yönetmelik hü-
kümleri uyarınca; kamu kurum 
ve kuruluşlarında enerji yöneti-
cisi olarak görevlendirilecekler 
öncelikli olmak üzere, endüstri-
yel işletmelerde, organize sanayi 
bölgelerinde, elektrik üretim te-
sislerinde ve binalarda enerji yö-
neticisi olarak görevlendirilecek 
kişilerin sertifikalandırılmasına 
yönelik olarak yapıldı.

Yalın Üretim ve
Yönetim Eğitimi

Hem hizmet hem de üretim 
işletmelerinin, üretim sürecin-
de kayıpları en aza indirerek en 
uygun kalite, maliyet ve sürede 
üretimi gerçekleştirmeye, israfı 
engellemeye odaklı yalın üre-
tim ve yönetim sisteminin, ku-
ruluşa özgü tasarlanmasında, 
uygulanmasında ve yönetilme-
sinde  görev alan ve alacak ça-
lışanların bilgi ve birikimlerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunul-
ması amacı ile düzenlenen Ya-
lın Üretim ve Yönetim Eğitimi, 
28 Eylül-12 Ekim 2019 tarihleri 
arasında, Anadolu Yakası Eğitim 
Merkezi’nde düzenlendi.

Bilirkişilik Temel Eğitimi
Bilirkişilik yapacak kişilerin 

belgelendirilmesini sağlamak 
amacıyla düzenlenen Bilirkişilik 
Temel Eğitimi, 28-29 Eylül ve 
02-03 Kasım tarihleri arasında 
Anadolu Yakası Eğitim Merke-
zi'nde yapıldı.

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

çeşitli alanlarda eğitimler gerçekleştirdik.

KASIM 2019
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İleri İmalat Teknolojileri
İleri imalat teknolojileri hakkında düzenle-

nen semineri, 5 Ekim 2019 tarihinde Avrupa 
Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy'de düzen-
lendi.

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi
LPG otogaz istasyonları sorumlu müdür hiz-

metlerinin yerine getirilmesinde ve denetlenme-
sinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendi-
rilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen LPG 
Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi, 24-
26 Ekim 2019 tarihleri arasında Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi / Kadıköy'de gerçekleştirildi.

Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik Kursu
Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, trafik 

kazaları bilirkişiliği yapacak uzman kişilerin ta-
nımlanmasını; güncel mevzuata ve uygulama-
ya dayalı pratik bilgiler verilmesini amaçlayan 
Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik Kursu 26 - 29 Ekim 
2019 tarihlerinde Anadolu Yakası Eğitim Merke-
zi'nde gerçekleştirildi.

Temel Hidrolik Semboller ve Hidrolik Devre
Diyagramlarını Okuma Eğitimi

Arıza gidermede yardımcı olması amacıyla, 
hidrolik devre elemanlarının sembollerini ve 
temel işlevlerini öğreterek hidrolik devre diyag-
ramlarının okunmasını sağlayan Temel Hidro-
lik Semboller ve Hidrolik Devre Diyagramlarını 
Okuma Eğitimi, 24-26 Ekim 2019 tarihleri ara-
sında Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy'de 
gerçekleştirildi. kezi’nde düzenlendi.

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
Mekanik tesisat hizmetlerinin üretilmesinde ve 

denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi 
birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 
ve belgelendirilmelerini sağlamak amacıyla1 dü-
zenlenen Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilen-
dirme Kursu, 11-20 Ekim 2019 tarihleri arasında 
Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy'de ger-
çekleştirildi.

SAYFA 5
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Temsilciliklerimizde 
Çarşamba Buluşmaları Gerçekleştirdik

Kadıköy Temsilcilik 
Yürütme Kurulu 
Kahvaltısı

Akıllı Kontrol 
Vanaları Söyleşisi

Çarşamba Buluşmalarımızda, İş & Mühendis Birimi işleyişi ve süreci, CV 
hazırlama teknikleri, iş arama sürecinde sektörlerin (firmaların) beklentileri, 
Eğitim Birimi çalışmaları ve yetkilendirme eğitimleri gibi birçok konuda üye-
lerimize bilgi ve deneyimlerimizi aktarıyoruz.

Kahvaltı etkinliğimiz, 06 Ekim 2019 
tarihinde, Kadıköy Temsilcilik Yürütme 
Kurulu üyeleri ve İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Akıllı Kontrol Vanaları söyleşi-
si, 14 Ekim 2019 tarihinde Mert 
Bodoğan ve Görkem Kızıltan 
Ustalı’nın eğitmenliğinde Ana-
dolu Yakası Eğitim Merkezi / 
Kadıköy’de düzenlendi.

KASIM 2019
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Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak meslektaşlarımıza 
mesleki alanlarda fayda sağlayabilmek amacıyla Ekim ayı içerisinde 

çeşitli alanlarda eğitimler gerçekleştirdik.



Ekim Ayında Gerçekleştirdiğimiz 
Söyleşi ve Teknik Söyleşilerimiz

Mekatronik Mühendisleri Meslek Dalı Komisyonu Kuruldu

Ekim ayında, Kartal İlçe Temsilciliğimizde Bireysel Isıtma ve Konutlarda Isı İstasyonu Uygulamasına 
giriş konularında; Bakırköy İlçe Temsilciliğimizde ise Periyodik Kontrol Mevzuatı ve Değişiklikler konulu 

teknik söyleşi gerçekleştirildi.

Komisyonun ilk toplantısı, MMO İstanbul Şubesi Yöne-
tim Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu'nun yöneticili-
ğinde, 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdi. Komisyon 
raportörü olarak odamız teknik görevlilerinden Mekatro-
nik Mühendisi Mert Aydın görev aldı.

Toplantıda mekatronik mühendislerinin en önemli 
sorunlarından biri olan imza yetkileri ve eğitim alanları 
üzerinde konuşuldu. Meslektaşlarımızın problemlerine 
ilişkin Odamızın yaptığı çalışmalar hakkında konuşulan 
toplantı, bir sonraki toplantının tarihi ve yapılacak çalış-
maların belirlenmesinin ardından sona erdi.

Söyleşi, teknik söyleşi, atölye, eğitim ve diğer 
konulardaki etkinlik programımızı Makina 

Mobil uygulamanızdan ya da portal.mmo.org.tr 
adresinden takip edebilirsiniz.

SAYFA 7

Üyelerimiz için düzenlediğimiz söyleşi ve teknik söyleşilerimizle hem mühendislik konularında 
hem de mühendislik dışı konularda meslektaşlarımızın gelişimini sağlamak için çalışıyoruz.

Mekatronik Mühendisleri Meslek Dalı Komisyonu, 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde kuruldu.

'Konutlarda Isı İstasyonu Uygulamasına Giriş' konulu söyleşi, Kartal İlçe 
Temsilciliği'Periyodik Kontrol Mevzuatı ve 

Değişiklikler' konulu teknik söyleşi, 

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy
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Uluslararası Üretim Zincirleri 
Bağlamında Türkiye Otomotiv 
Sektörü, Güncel Otomotiv 
Teknolojisi ve Teknoloji Transferi-V

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

Finansal Yeniden Yapılanma
Sermaye-yoğun teknolojik gelişmeler ve sektördeki üreticilerin teknoloji 

yanında finansman olanaklarına da oldukça bağımlı hale gelmesi sonucunda, 
şirketlerin (özellikle AR-GE yatırımlarını) yükseltmek amacıyla finansal işlem-
lere yoğunlaştıkları gözlenmektedir. Sektörde finansal yeniden yapılanmanın 
temel nedeni sermayenin merkezileşmesi ve yoğunlaşmasıdır.

Daha önceleri firmalar arası satın almaların temel nedeni üretimde ölçek 
ekonomileri iken, günümüzde her şeyden önce fırlayan AR-GE maliyetleri, 
firmaların üretimlerini dünya ölçeğinde yaymaya zorlamaktadır. İkinci önem-
li neden ise söz konusu firmaların finansman ihtiyaçlarını karşılayan -daha 
önce aynı zamanda firmanın hissedarı konumunda olan ve otomotiv firmala-
rına kredi temin eden- bankaların yerini, giderek Anglosakson kurallara göre 
yönetilen borsa ve fon kuruluşlarının almasıdır. Bunun anlamı özetle firma 
yöneticilerinin eğer yatırım ve AR-GE için para bulmak istiyorlarsa giderek 
daha fazla borsa kurumlarına bağımlı hale geldikleri ve onların acımasız karlı-
lık oranı taleplerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girdikleridir. Buna göre 
otomobil üreticileri firma değerini artıran stratejiler izlemekte (“shareholder 
value” yaklaşımı) ve belli faaliyet dallarının yatırılan sermayeye oranla “talep 
edilen” karı (en az %12) getirip getirmediği sürekli olarak denetlenmektedir. 
Beklenen kar oranını getirmeyen üretim birimleri ve faaliyet dalları ise elden 
çıkarılmaktadır.

Diğer sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de birçok firmanın 
üretken olamayan alanlarda da faaliyet gösterme eğilimi giderek 
artmaktadır. Sanayi sermayesinin elinde biriken ve gerek kar oranının 
düşme eğilimini önlemek üzere olsun gerekse daha hızlı ve yüksek 
kar olanakları sunması nedeniyle olsun, bu sermaye fazlalığı üretken 
yatırımlar yerine spekülatif yatırımlara yönelmektedir (örneğin VW son 
yıllarda VW Bank’ı kurmuştur).



Otomotiv sektöründe belli başlı şirketler arasındaki bağlantılar. 
Kaynak: UNCTAD

Firma ele geçirmelerinin 
(mergers & acquisitions) gide-
rek artma eğilimine bağlı olarak 
şirketler arası birleşmeler ve iş 
birliklerine dair son gelişmeler 
dikkat çekicidir.

Özellikle 1980’li yıllarda “Ja-
pon tehdidi” olarak nitelendirilen 
dünya otomotiv sektöründeki 
gelişmeler bizzat Japon firma-
ları açısından bir kabusa dö-
nüşmüştür. Mali krize girip Batılı 
şirketlerle zoraki evlilik yapan 
Japon otomotiv üreticilerinin 
durumuna baktığımızda; %33,4 
oranındaki hissesini Ford’a sa-
tan Mazda’nın hala mali krizden 
çıkamamış olduğu, aynı duru-
mun Fransız Renault ile birleşen 
Nissan için de geçerli olduğu 
(Renault Nissan Motor’un %36,8 
hissesine sahiptir) ve Mitsubishi 
Motors’un, kontrolünü Daimler 
Chrysler’e devrettiği (firma en 
az %33,4’lük hissesini Daimler 
Chrysler’e satmıştır) görülmek-
tedir. Mitsubishi’nin de satılma-
sıyla Japon otomotiv pazarında 
kendi sermayesi ile ayakta kalan 
iki şirket Toyota ve Honda’dır.

Bu bağlamda, dünya otomo-
tiv sektörü dev birleşme ve iş 
birliklerine sahne olmaktadır. 
Uzmanlar yakın gelecekte, bir-
leşmeler sonucu 15 şirketten 
geriye 5-10 şirketin kalacağını 
söylemektedirler. Firmalar arası 
bu birleşme-yutma furyasından 
ise en çok yönetici kesim kar-

Mertkan Akay
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi

lı çıkmaktadır. Bu birleşmele-
rin Türkiye açısından önemi ise 
şuradadır: Ana firmalar yeni iş 
birlikleri çerçevesinde şu anda 
Türkiye’de üretilen araçların 
üretimini yeni ortaklıklar sonu-
cu başka alanlara veya ülkelere 
kaydırabilirler.

Öte yandan sermayenin mer-
kezileşmesi ve yoğunlaşması 
firmalar arasında hem iş birlik-
lerinin hem de satın almaların 
artmasıyla paralel olarak ger-
çekleşmektedir. Uluslararası şir-
ketler Avrupa, ABD ve Japonya 
düzeyinde iş birliğini, ittifakları 
ve bir araya gelme eğilimlerini 
güçlendirmektedirler.

Pek yakında çok az sayıda fir-
manın tek başına ayakta kalabi-
leceği görüşünü savunan Ford 
firması başkanı, bu konuya ilişkin 
olarak kendisine yöneltilen “Av-

rupalılar ve Japonlar giderek oto 
parçalarını standart hale getiri-
yorlar ve birbirleri için bileşen-
ler üretiyorlar; böylece General 
Motors, Ford, Toyota gibi dün-
ya devi firmalarla üretim ölçeği 
açısından rekabet edebilecek 
düzeye gelmek istiyorlar. Neden 
bu hesap tutmasın?” sorusuna 
şöyle cevap vermektedir: “(...) İş 
birliği stratejileri bütün ‘oyun-
cuların’ yaşamını yapay olarak 
uzatamaz. Önce büyük balıklar 

küçük balıkları yuttu; şimdi artık 
sıra büyük balıkların birbirlerine 
saldırmalarında.”

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 2001.2001.
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Türkiye’de 2018 yılında elektrik üretiminin %37,2’si kömür, %30’u doğal 
gaz, %19,9’u hidrolik, %0,5’i petrol, %11,4 yenilenebilir (rüzgâr, güneş, 

jeotermal) ve %1’i diğer kaynaklardan karşılanmıştır.

Hidroelektrik Santralları
ve Türkiye
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Tipik bir baraj ve hidroelektrik santral 
elemanları

Türkiye’nin HES Potansiyeli
Teorik hidroelektrik enerji potan-

siyeli, ülkemiz için 433 milyar kWh/
yıl mertebesindedir. Teknik yönden 
değerlendirilebilir hidroelektrik enerji 
potansiyeli 216 milyar kWh/yıl olarak 
tahmin edilmektedir. Türkiye ekono-
mik potansiyeli ise son yıllarda 170 
milyar kWh/yıl olarak belirtilmektedir. 
Bu da yaklaşık 49.275 MW’a tekabül 
etmekte olup potansiyelin %58’i de-
ğerlendirilmiştir. Türkiye hidroelektrik 
potansiyeli dünya potansiyeli içinde 
%1 ve Avrupa potansiyeli içinde %15 
pay sahibidir. 

Hidroelektrik Santral
Yapı ve Ekipmanları

2019 Ağustos sonu itibariyle, Türki-
ye'nin kurulu gücü 90.403,4 MW olup 
bunun %31,5’i olan hidroelektrik sant-
ralların kurulu gücü 28.437,1 MW’tır. 
Bu santrallar 2018 yılında 59,75 milyar 
kWh üretmişlerdir ve 300,15 milyar 
kWh’lik Türkiye toplam enerji üreti-
mi içinde hidroelektrik enerjinin payı 
%19,9’dur.

Türkiye’de 2018 yılında elektrik üre-
timinin %37,2’sini kömür, %30’unu do-
ğal gaz, %19,9’unu hidrolik, %0,5’ini 
petrol, %11,4'ünü yenilenebilir enerji 
(rüzgâr, güneş, jeotermal) ve %1’ini di-
ğer kaynaklardan karşılanmıştır.



Hidrolik Yapı Elemanları
Bir hidroelektrik santralında su alma ağzı, dolu 

savak, derivasyon tünelleri, memba ve mansap 
batardosu, dip savak, kuvvet tünelleri, denge ba-
cası, yükleme havuzu, cebri boru, kapama or-
ganları ve santral binası hidrolik yapı elemanla-
rını oluşturur.
Hidroelektrik Santral Ekipmanları

Santral kaldırma ekipmanları, salyangoz, tür-
bin, jeneratör, kontrol sistemleri, transformatör, 
şalt sahası ve iletim hatları hidroelektrik santral 
ekipmanlarını oluşturur.
Türbin

Bir hidroelektrik santralının en önemli ekipma-
nı türbindir. Türbinler, akışkanın hidrolik enerji-
sini mekanik enerjiye çeviren makinalardır. Basit 
olarak bir mil ve mil üzerindeki kanatçıklardan 
oluşurlar. Kullanılan akışkana göre türbinin yapısı 
değişmektedir. Genel olarak şu prensiple çalı-
şırlar: Sistemdeki akışkan, türbinin kanatçıkları-
na çarparak türbin miline hareket verir. Hareket, 
milin çıkışında mekanik işe dönüşür ve mekanik 
işten jeneratörler vasıtasıyla elektrik enerjisine 
dönüşür. Santraldaki düşüye ve su debisine bağlı 
olarak türbin seçimi yapılır.

Türbin seçimi için, yalnız düşü değerine
bakacak olursak;
• H=2-40 m arası düşük düşüde
Kaplan tipi türbin,
• H=10-350 m arası orta düşüde
Francis tipi türbin,
• H= 50-1300m arası yüksek düşüde ise 
Pelton tipi türbin uygun olabilir.

Ancak üretici firmalar kendilerine ait abaklarla, 
yani seçim grafikleri ile seçim yaparlar.

Muzaffer Başaran
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Enerji Komisyonu Üyesi
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4- Türkiye’de Hidroelektrik Santrallar
Türkiye’de 28.437,1 MW’lık hidroelektrik sant-

rallarının; 12.772 MW’ı EÜAŞ, 140,4 MW yap işlet 
devret, 29,8 MW işletme hakkı devri ve 15.494,9 
mw’ı serbest üretici şirketler tarafından işletil-
mektedir. Bu santralların 20.582,4 MW’ı barajlı 
ve 7.854,7 MW’ı akarsu tipi santrallardır. Hidroe-
lektrik santrallar aşağıdaki Tablo 1’de kurulu güce 
göre listelenmiştir.

Türbin tipleri

Sonuç
Hidrolik enerji yenilenebilir bir kaynaktır ve te-

miz enerjidir. Mutlaka desteklenmesi gerekir. An-
cak özel sektör tarafından geliştirilen bazı pro-
jelerde sorunlar olduğundan toplumsal bir tepki 
oluşmuştur. Bu projelerin DSİ veya bir denetim 
kurumu tarafından denetlenmesi gerekir. Yeni 
HES projelerine ÇED raporları verilirken vatan-
daşın hakları ve çevreyi tahrip etmemesi göze-
tilmelidir.

HES'lerde yerli imalat desteklenmelidir. Bunun 
için büyük imalatçılar dizayn büroları kurmalıdır.
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Deprem,
Tesisat ve Hafızalar

Bu yazımda depremden, depremin tesisat üzerindeki 
etkisinden ve -bununla birlikte- insan evladının kısa süreli 

hafızasından bahsetmek istiyorum. Konu deprem gibi nadiren 
karşılaşılan ama etkileri yıkıcı olan felaketler olduğunda, 
maalesef en büyük sorunumuz ne teknik ne de ekonomik 
unsurlardan ibaret. En büyük sorunumuz, tamamen insan 

psikolojisiyle alakalı.

İnsan evladının çok kısa süreli bir 
hafızası var. Deprem gibi yıkıcı bir 
konu gündeme geldiğinde (ki gün-
deme gelmesi için ne hikmetse hep 
bir deprem olması gerekiyor) klasik 
popüler kültürün kurbanları olarak 
hemen deprem konuşmaya başlı-
yoruz. Her yerde, herkes depremi 
konuşuyor. Oysa aradan azıcık bir 
zaman geçtiği anda konu unutulmaya 
başlıyor, gündem değişiyor ve artık 
deprem gündemde olmadığı için, 
bu defa depremi HİÇ konuşmamaya 
başlıyoruz. Hal böyle olunca, deprem 
gibi nadiren karşılaşılan ancak etkileri 
yıkıcı olan felaketlere karşı yapılması 
gereken hemen hemen hiçbir şeyi 
yapmıyoruz. Peki nedir bu yapılması 
gerekenler? Aslında çok basit: Tedbir 
almak!

Tedbir almaktan başka yapabilece-
ğimiz zaten hiçbir şey yok çünkü 
depremin ne zaman gerçekleşeceğini 
bilemiyoruz. Oysa tedbiri ne zaman 
alabiliriz dersek cevabı basit; hemen, 
şu anda! Bu yazıyı okuduktan hemen 
sonra tedbir almaya başlayabilirsiniz. 
Nedir bu tedbirler? Orası da basit 
çünkü bu işin uzmanları var. Konuyla 
ilgili her alanda hizmet sunan, ürün 
tedarik eden, uygulama ve kontrol 
gibi her türlü gereksinimi karşılayan 
mühendisler var.
Tabii sizlere düşen işler de var. Kendi-
nize sorun; depreme karşı güvenli bir 
yapıda mı bulunuyorsunuz? Şu anda 
içinde bulunduğunuz bina -eviniz, 
işyeriniz, bir alışveriş merkezi veya 
havaalanı olabilir- depreme karşı gü-
venli mi? Bunu hiç düşündünüz mü? 



Bir binaya girerken kedinize şunu 
soruyor musunuz: “Bu binaya 
giriyorum ama acaba ben içer-
deyken bir deprem olursa, can 
güvenliğim sağlanacak mı? Bu 
binanın yapımı ve işletimi, benim 
hayatımı koruyacak şekilde mi 
gerçekleştirildi?” Bırakın şu an 
içinde olduğunuz binayı; her gün 
yatıp uyuduğunuz, içinde ço-
cuklarınızı büyüttüğünüz evinizle 
ilgili bu soruları soruyor musu-
nuz kendinize?
İşte bunları sormadan, bu sor-
gulamaları yapmadan, bu farkın-
dalığa sahip olmadan ne kadar 
konuşursak konuşalım; deprem, 
yapı, tesisat, mühendislik vs. 
hepsi nafile. O yüzden gelin, 
biz ilk önce şu kısa süreli hafıza 
denilen psikolojik zayıflığımız-
dan kurtulalım. Bu konuya uzun 
soluklu, bilinçli bir şekilde yakla-
şalım. Ve şimdi tesisatın depreme 
karşı nasıl korunabileceğini, ko-
runmazsa başımıza neler gelebi-

leceğini biraz anlayalım.
Depremde meydana gelen ha-
sarların %80’lere varan oranda 
yapısal-olmayan bileşenlerden 
(ki tesisat bunların başında 
gelir) kaynaklandığını biliyor 
muydunuz? Deprem sadece 
saniyeler sürer. Oysa akabin-
de çıkan yangınlar, duman ve 
panik içinde kaçışan insanların 
birbirlerini ezip geçmelerinden 
ötürü ölümler, yaralanmalar 
ve maddi hasarlar astronomik 
boyutlara ulaşabilir.
Hazır yangın demişken, oto-
matik yağmurlama (sprinkler) 
tesisatını ele alalım. Bu tesisat 
sistemi, boruların içindeki ba-
sınçla çalışır. Yapının herhan-
gi bir yerindeki yağmurlama 
başlığı, ısının etkisiyle patlar ve 
basınçlı suyu püskürterek söz 
konusu alandaki alevi söndürür. 
Peki eğer yapının yangın dahi 
çıkmamış bir başka yerindeki 
boru çatlamışsa ne olur? Yanı-
tı basit; sistem basıncını yitirir 
ve yangının çıktığı alanda su 
püskürtemez. Çünkü bu tesisat 
çok narin bir sistemdir. İşte bu 
nedenle, özellikle yangın tesisa-
tında sismik koruma yapılmaması 
gibi bir lüksümüz yoktur ve asla 
olamaz.
Benzer şekilde, özellikle çok katlı 
binalardaki kaçış merdivenleri-
ne yüksek basınçla hava basan 
fanlar mevcuttur. Şayet bu fan 

azıcık bir hasar bile görmüşse, 
örneğin biraz yana yatmışsa ve 
esnek bağlantısı yırtılmışsa artık 
merdivene hava basamaz. Bunun 
sonucunda da binayı tahliye et-
meye çalışan insanlar kendilerini 
dumana boğulmuş bir halde bu-
lurlar. O panikle birbirlerini dahi 
ezip geçerken, ölümler için artık 
depreme gerek kalmaz. İnsanlar 
birbirlerini öldürürler.
Bu korkutucu senaryolara sebe-
biyet verebilecek daha başka ör-
nekler de mevcut. Jeneratörler, 
acil durum enerji sistemleri, bun-
ların dağıtımını yapan kablolar… 
Ayrıca gaz hatları ve daha birçok 
tesisat sistemi sebebiyle ölümle-
rin, yaralanmaların ve muazzam 
boyutta hasarların gerçekleşme-
si kaçınılmaz bir gerçek olarak 
karşımızdadır. İşte tüm bunlardan 
ötürü tesisatın sismik koruması, 
basit bir yatırım kararı değil, can 
ve mal güvenliğinin teminatıdır.
Tesisatın deprem koruması için 
yapılması gereken ilk şey, konu-
sunda uzman bir mühendislik 
ekibinin yapacağı tasarımdır. Bu 
noktada şunu da belirtmeden 
geçmeyelim; piyasada malze-
me tedariki ve/veya uygulama 

Eren Kalafat
Makina Mühendisi
Sismik ve Titreşim 
Yalıtımı Uzmanı
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yapan firmaların mühendislik hizmeti 
de sunduğu durumlar mevcut. Oysa 
deprem gibi hassas bir konunun mü-
hendislik hizmeti, kesinlikle bağımsız 
mühendislik firmalarından alınmalı-
dır. Aksi taktirde ticari menfaatlerin 
öne çıkması gibi sebeplerle doğru 
mühendislik hizmetinin alınamaması 
gibi bir tehlike söz konusudur. Sis-
mik koruma mühendislik hizmetini 
talep eden; ister yatırımcının kendisi 
ya da ana yüklenici isterse de tesisat 
alt yüklenicisi olsun, bu hususta çok 
dikkatli olmalıdır.
İkinci önemli husus, sismik koru-
ma için kullanılacak malzemelerin 
uluslararası akreditasyona sahip ve 
bağımsız laboratuvarlarda test edilip 
sertifikalandırılmış olmalardır. Maa-
lesef bu noktada da zaman zaman 
ticari menfaatler ön plana çıkmak-
ta ve ürün sertifikasyonlarında bazı 
manipülasyonlar yapılabilmektedir. 
Bir örnek vermek gerekirse; sadece 
ABD’de ve sadece bu ülkenin 50 tane 
eyaletinden biri olan Kaliforniya’da 
ve hatta sadece hastanelerde istenen 
bir sertifika olan OSHPD belgesinin, 
ülkemizde zaman zaman şartname-
lere yazılıyor olması kabul edilebilir 
bir durum değildir. Üstelik ulusla-
rarası camiada kabul gören ve çok 
daha yaygın bir kullanım ağına sahip 
bulunan ANSI/ASHRAE 171 gibi ser-
tifikalara haiz ürünler, tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de mevcuttur. 
Özellikle bu konuda şartname yazan 
proje ve müşavirlik ofislerinin üzerine 

büyük bir sorumluluk düşmektedir.
Bir sonraki aşama uygulamalardır. 
Şantiyelerin zor ortamlar olduklarını 
hepimiz biliyoruz. Ancak bunu ba-
hane ederek tesisata sismik koruma 
yapmaktan kaçınmak, kabul edilemez 
bir hatadır. Daha acısı, zaman zaman 
sismik korumanın yapılmamış olma-
sına rağmen yapılmış gibi gösterildi-
ği durumlarla da karşılaşılmaktadır. 
Asma tavanların kapanmış olduğu 
bahane edilerek, sismik koruma yapı-
lıp yapılmadığının kontrolü geçiştiril-
mektedir. Bu noktada ana yüklenici-
lerin ve bina sahiplerinin çok dikkatli 
davranmaları gerekmektedir.
Son aşama olan kontrol, maalesef 
sıklıkla ihmal edilmektedir. Oysa tasa-
rımı doğru yapılmış ve hatta ürünleri 
de doğru tedarik edilmiş bir projede 
bile uygulamadan kaynaklanan olası 
hatalar ve eksikler, tesisatın deprem-
de hasar görmesine sebep olacaktır.
Sonuç olarak, tesisatın sismik koru-
ması söz konusu olduğunda yatırım-
cıdan (yani bina sahibinden) başlaya-
rak sırasıyla projeci, ana yüklenici ve 
alt yükleniciler, malzeme tedarikçisi 
ve nihayetinde müşavir firmaların, 
konunun gerektirdiği hassasiyet ve 
adalet çerçevesinde üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmeleri 
şarttır. Aksi taktirde depremin kendisi 
olmasa bile akabinde sebep olacağı 
tesisat hasarlarının ölümlere, yaralan-
malara ve çok büyük maddi kayıplara 
sebebiyet vermesi kaçınılmaz olacak-
tır.





Türkiye, önemli bir bölümü 1. derece deprem kuşağında olan bir ülke olması 
nedeniyle sık sık büyüklü küçüklü depremler yaşamaktadır. İstanbul ise nü-
fusu en kalabalık, sanayinin en yoğun ve deprem riskinin en yüksek olduğu 
illerden biri olduğu için doğal gaz tesisatlarında depreme karşı alınması ge-
reken önlemler hayatidir. Büyük bir deprem meydana gelecektir; geçtiğimiz 
günlerde İstanbul/Silivri’de meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem bunu 
doğrulamaktadır.
Doğal gaz tesisatları, TS 7363 standardında ve 4646 doğal gaz kanununa 
göre; halkın can ve mal emniyetini gözeterek şartnamelere uygun şekilde 
yapılmaktadır. Doğal gazın ilk kullanıldığı yerlerdeki standart ve şartnameler; 
muhtelif zamanlarda emniyet ve güvenlik açısından geliştirilmiştir.
2005 yılından itibaren yapılan doğal gaz tesisatlarında bina girişlerine dep-
rem vanası kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. 2002 yılı ve sonrasında 
yapılan yeni binalarda, doğal gaz tadilatı yapılan tesisatlara deprem vanası 
konulması zorunlu hale getirilmiştir.

Deprem vanası elekromekanik ve mekanik 
olmak üzere iki türlüdür. Mekanik deprem 
vanaları; bina dış duvarına ana kesme vana-
sından hemen sonra konulmasıyla, deprem 
gibi olası bir sarsıntıya karşı, sarsıntı sırasında 

gaz girişini kapatarak gazın binaya ulaşmasını 
engellemektedir.
Elektronik deprem vanaları; elektriksel sen-

sör ile selenoid vanasının birlikte kullanılma-
sıyla, sensörün hissettiği titreşim şiddetini selenoid 
vanaya iletmesi sonucu gaz iletimini kesmektedir.

Peki, depreme karşı doğal gaz tesisatında hangi 
önlemleri almamız gerekmektedir? Şimdi bunu 
inceleyelim:
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Doğal gaz, günümüzden milyonlarca yıl öncesinde dünyamızda 
yaşayan canlıların kalıntılarının yer katmanları arasında basınç ve 
sıcaklık altında dönüşüme uğramasıyla oluşan ve büyük oranda 
metan gazı içeren renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır. 
Türkiye’de ilk defa 1986 yılında, birkaç şehirde çevre kirliliğine 

önlem amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Ekonomik, çevreci, 
temiz ve depolama sorunu olmayan bir yakıt olmasından dolayı 
konut ve sanayide yaygın bir şekilde kullanım alanı bulmuştur. 
Halen ülkemizin neredeyse tüm şehirlerinde kullanılmaktadır.

Şekil 1. 
Mekanik deprem vanası
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Doğal Gaz Tesisatında
Depreme Karşı Alınacak Önlemler



Depremden Önce Alınması 
Gereken Önlemler
» Doğal gaz tesisatları uygun 
standartlarda yetkin ve konu-
sunda uzman mühendis ve 
ustalar tarafından yapılmalıdır.
» Daha önce yapılan tesisat-
larda gaz kaçağı olup olmadığı, 
bacaların, alarm ve selanoid 
vanalarının çalışıp çalışmadığı 
belirli aralıklarda kontrol edil-
melidir.  
» Havalandırma menfezlerinin 
olmasına önem verilmeli, bu 
menfezlerin açık olduğundan 
emin olunmalıdır. 
» Doğal gaz cihazlarının dev-
reye alınması, yıllık bakımı ve 
onarımı mutlaka yetkili servis-
ler tarafından yapılmalıdır.
» Doğal gaz cihazları (soba, 
ocak vb.) bağlantı yerlerinden 
doğal gaz ve baca gazı sızıntısı 
yapabileceğinden, temizlik vb. 
esnasında yerinden oynatılır-
ken dikkat edilmelidir.
» Doğal gaz tesisat boruları 
işlevi dışında; elektrik toprakla-
ması, çamaşır askısı veya spor-
tif amaçlarla kullanılmamalıdır.

Deprem Sonrasında 
Alınması Gereken 
Önlemler
» Ana vanalar ve cihaz vanaları 
kapatılmalıdır.
» Pencereler, gaz kaçağı ihti-
maline karşı açılmalıdır.
» Çakmak, kibrit vb. yanı-
cı maddeler kullanılmamalı, 
elektrik anahtarları kapalı tutul-
malıdır.

» Belirli zaman dilimlerin-
de bağlantı flexleri kontrol 
edilmeli ve güvenli özelliğini 
yitirmiş olanlar değiştirilme-
lidir.
» Kombi, şofben, radyatör ve 
boruların montajının yapı-
lacağı duvar, nemlilik, eğim 
gibi hususlar açısından uz-
manlarca kontrol edilmelidir.
» Bacalı cihaz kullanan abo-
neler her yıl bacalarını yet-
kili baca firmalarına kontrol 
ettirmeli, uygun olmayanların 
değişimleri yapılmalıdır.
» Deprem sonrasında baca 
kontrolleri yenilenmeli, her-
hangi bir deformasyon olması 
durumunda tamir edilip kulla-
nılabilir hale getirilmelidir.
» Soba, ocak vb. bulunduğu 
yere çok iyi sabitlenmeli ve 
depremde hareket ederek yer 
değiştirmeyecek şekilde mon-
tajı yapılmalıdır.

Seyfettin Avcı
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Doğal Gaz Komisyonu 
ŞYK Gözlemcisi
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Şekil 2. Elektronik 
deprem sensörü

Şekil 3.
Selenoid vana

» Telefon kullanmamalı, gaz 
kaçağı bina dışından bir tele-
fonla 187’ye bildirilmelidir.
» Sigara içilmemelidir.
» Asansör kullanılmamalıdır.
» Kapı zilleri kullanılmamalıdır.
» Son olarak; depreme karşı 
duyarlı olunmalı, bina ve tesi-
satların sağlam ve standartlara 
uygun olması sağlanmalıdır.



TMMOB 45. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı’nı 28 Eylül’de Çanakkale'de, Belediye Çalışan-
ları Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde Ercan Adsız Konferans Salonu'nda gerçekleştirdik. Toplantıda Kaz 
Dağlarında ve ülkemizin dört bir yanında yürütülen sömürge madenciliğine karşı mücadelenin 

güçlendirileceğini vurguladık.

Kaz Dağları’nın, Kirazlı’nın, 
Çanakkale’nin Efkârına Ortak Olmak İçin
Türkiye’nin Dört Bir Yanından Geldik!

Hangi dağ efkârlıysa ordayız
Perişan edilen her şey bizimdir

Yağmur oluyoruz hangi ırmak kurusa
Gülüşümüz çocuk

Adımız eşkıyaya çıkmıştır bizim…





Solar Decathlon, Amerikan Ener-
ji Bakanlığı’nın (DOE) ilk defa 2002 
yılında öğrencilere yönelik düzen-
lediği sürdürülebilir, ekolojik ve tü-
kettiği enerjiyi üretebilen bir konut 
tasarım yarışmasıdır. Yarışma enerji 
tüketimi ve sürdürülebilirlik konula-
rında toplumda sosyal bilinç oluş-
turmayı, yarışma süreci içerisinde 
üretilen inovatif malzemelerle tek-
noloji ve endüstriye, öğrencilerin 
katılımıyla ise meslek eğitimine, bi-
lime ve akademiye katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır.

Team Bosphorus ekibi, Yıldız Tek-
nik Üniversitesi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesindeki farklı disiplinler-
den; mimarlık, makine, çevre, elekt-
rik, endüstri, inşaat mühendislikleri, 
endüstri ürünleri tasarımı, iç mi-
marlık, peyzaj mimarlığından lisans, 
yüksek lisans, doktora öğrencile-
rinden ve söz konusu öğrencilere 
liderlik yapan öğretim üyelerinden 
oluşuyor. Yıldız Teknik Üniversite-
sinden Prof. Dr. Özden Ağra ve İs-
tanbul Teknik Üniversitesinden Dr. 
Öğretim Üyesi Murat Çakan yürü-
tücülüğündeki ekibe Akım Mühen-
dislik’ten Fatma ve Süleyman Akım, 
E-G Mimarlık’tan Erden Güven pro-
je partneri olarak destek verdiler.

2019 Ağustos-Eylül ayları arasında 
Fas’ın Ben Guerir kentinde düzen-

Solar Decathlon Afrika 
Yarışması’nda Türkiye’yi 
Temsil Eden Team Bosphorus 
Takımı Büyük Başarı Elde Etti
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2019 Eylül ayında Fas’ın Ben 
Guerir şehrinde, Amerikan Enerji 
Bakanlığı’nın düzenlediği Solar 
Decathlon Afrika yarışmasında 
Türkiye’yi temsil eden Team 
Bosphorus ekibi, “İnovasyon”, 
“Mühendislik ve İnşaat” ve 
“İletişim ve Sosyal Farkındalık” 
kategorilerinde sırasıyla 99, 91 ve 
96 puan alarak birinci oldu.

lenen yarışmada, 18 takım projelerini 
Fas Kralı VI. Muhammed’in himayesin-
deki Green Energy Park’ta inşa etti.

Projeler, inovasyon, mimarlık, mar-
ket potansiyeli, konfor ve sağlık, enerji 
dengesi, sürdürülebilirlik, mühendislik, 
ev yaşamı, ev aletleri, iletişim ve sosyal 
farkındalık alanlarında değerlendirildi. 
40 gün süren yarışma boyunca 100 
puan üzerinden yapılan değerlendir-
meler sonucunda her kategoride en 
yüksek puanı alan ekip, bu kategori-
lerdeki ödülleri kazandı. ReYard Evi 3 
kategoride birinci olarak ödüllerin sa-
hibi oldu

ReYard Evi’nin başarısının kaynağı; 
evi oluşturan yapı malzemesinin ye-
rel imkânlarla edinilebilecek toprak 
ve ahşap kaynaklı olması, Fas’ta bol 
miktarda çıkartılan fosfattan elde edi-
len fosfat alçısını yapı malzemesine 
dönüştürülebilmesi, yenilikçi ısıtma 
ve soğutma cihazlarına evin mekanik 
tesisat tasarımında yer vermesi, mik-
ro-yosun teknolojisini öne sürmesi 
ve doğal havalandırma imkânlarından 
faydalanması oldu.
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Mikro yosunların kulla-
nıldığı biyolojik atık arıtma 
sistemleriyle kendi atığını 
arıtan, toprak malzemeden 
ReYard evi.

Team Bosphorus ekibi, 
yarışmada elde edilen ba-
şarının daha da anlamlı ola-
bilmesi için bugüne kadar 
harcanan emeklerin endüst-
riyel ürünlere, model sıfır-e-
nerji köylere, sığınmacı yer-
leşkelerine ve diğer birçok 
alana taşınması gerektiğine 
inanıyor.

Ekipteki öğrenciler ve üni-
versiteleri temsil eden aka-
demisyenler, şimdiye ka-
dar gösterdikleri başarıyı bu 
süreçte onlara destek olan 
sanayi firmalarına, tasarım-
cılara, mentörlerine ve sek-
törel sivil toplum dernekleri-
ne borçlu olduklarını belirtip 
Türkiye ve dünya için katma 
değer üretecek projelere 

desteğin artarak devam etmesi 
gerektiğinin altını çiziyorlar.

Yarışma süreci tamamlandı; 
ama ekibe ve projeye dair de-
taylı bilgi sosyal medya hesap-
larından geriye dönük olarak 
takip edilebilir.

Instagram:
sdateambosphorus
Facebook:
Solar Decathlon Team 
Bosphorus
İletişim:
info@sdateambosphorus.com
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ReYard Projesi Hakkında
Türkiye’yi temsil edecek tek takım 

olan Team Bosphorus, Fas’ın, Mardin, 
Antakya ve Şanlıurfa illerinin konut 
tipolojisine ait yerel malzemelerden 
biri olan toprağı bu-
günün yenilenebi-
lir ve sürdürülebilir 
enerji kaynaklarıyla 
bir araya getirerek, 
özelde Fas’a, genel-
de ise Afrika kıtasına 
yeni, yerel, ekono-
mik, ekolojik ve sür-
dürülebilir bir konut projesi öneriyor. 
Prof. Dr. Ruhi Kafescioğlu’nun geliş-
tirdiği Alker yönteminden yola çıkan 
ve Türkiye’nin önde gelen yapı mal-
zeme firmalarından Fibrobeton’un 
fabrikasında üretilen toprak bazlı 
paneller, Team Bosphorus’a inovas-
yon ve sürdürülebilirlik kategorisin-
de puan kazandırdı.

Reyard Evi’nin çok önemli bir diğer 
yenilikçi yönü de mikro yosunların 
kullanıldığı biyolojik atık arıtma sis-
temleriyle kendi atığını arıtıyor ve bu 
atığını peyzajında kullanılmak üzere 

gübreye dönüştürü-
yor olması. ReYard 
Evi bir orman gibi 
havadan CO2 alıp 
O2 üretme kabili-
yetinde olan yosun 
havuzuyla atık suyun 
sulama suyu olarak 
yeniden kullanımı-

nı sağlayarak projenin karbon ve su 
ayak izini en aza indiriyor. Bunların 
yanı sıra güneş panelleri, evaporatif 
soğutma destekli havadan suya ısı 
pompası, doğal havalandırma ve faz 
değiştiren malzemeler gibi günü-
müzün en yeni teknolojilerinin kul-
lanımıyla enerji verimliliğini en yük-
sek seviyeye çıkarıyor.

Mikro yosunların kullanıldığı biyolojik atık arıtma sistemleriyle kendi 
atığını arıtan, toprak malzemeden ReYard evi.
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İyisi mi siz, siz olun, gösterge tablosunun uyarılarına gereken 
önemi mutlaka verin. Önceden önleminizi alın; size çok yararlı 
bilgiler sunulduğunu göreceksiniz.

Geçen ayki yazımızda (Sayı 155 / Ekim 2019) AdBlue uygulaması hakkında 
teknik açıklamalara yer vermiş, detaylı olarak hangi amaca hizmet ettiği, fonk-
siyonunu nasıl yerine getirdiğini açıklamıştık.

Bu yazımızda ise kullanım ile ilgili bilgileri paylaşacağız.

Avrupa’da Dizel Araç Pazarı
Adblue kullanımı dizel motorlu araçlarda söz konusu olduğuna göre, Av-

rupa’daki 10 yıllık dizel motorlu araç pazarına kısaca bakalım. Alttaki grafikte 
2014 yılı için Batı Avrupa'da satılan her iki araçtan en az bir tanesinin dizel mo-
torlu araç olduğunu görüyoruz. 2017'de %40’lara yaklaşırken 2019’da %30’lar 
civarına inmiştir. İlerleyen yıllarda ise bu seviyelerin de altına düşerek 2021’de 
%25’lere gerilemesi bekleniyor. 

Verimi benzinli motorlara göre daha yüksek olan bu motorlardan niçin vaz-
geçmek durumunda kalıyoruz? Yanıtı basit: Egzoz emisyon değerleri çevreyi 
tehdit ediyor ve bunun başında da NOx (Azot oksitler) geliyor.

Euro Normları
Bilindiği gibi egzoz emisyon değerleri EURO normları olarak belirlenmekte 

olup ülkemizde de 1993 yılından beri hayatımıza girmiştir. Konumuz olan NOx 
değerleri için aşağıdaki tabloya göz atarsak; Serbest NOx salınımı için 2000 
yılına kadar, yani Euro 3’e kadar, Avrupa’da da bir standart getirilmediğini gö-
rüyoruz. Euro 3 ile birlikte, 2000 yılından itibaren, NOx değerlerine getirilen 
standartlar nedeniyle ortaya çıkan teknik zorunluluklar, yıllar içerisinde mo-
torlarda EGR ve NOx Kapanı (NOx Trap) kullanımını zorunlu hale getirmişti.

2015 yılında ise, Euro 6 ile getirilen NOx sınır değerleri daha da aşağıya çe-
kilmiş olduğu için, DİZEL Motorlu araçlarda kullanılan bu sistemlerin (EGR, 
NOx Trap) yeterli olmadığı görülmüş ve bazı markalar önceki yazımızda de-
taylarını verdiğimiz SCR sistemine ve dolayısıyla Adblue kullanımına geçmiştir.
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Ahmet Kurtlutepe
Makina Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Motorlu Araçlar 
Komisyonu Üyesi

Günümüzde ise Euro 6 stan-
dartları da yenilenmiş, Euro 6B 
ve Euro 6C standartlarından 
sonra Euro 6D Temp standar-
dına geçilmiştir. Euro 6D Temp 
standartlarının getirdiği şartlar 
ise artık tüm Dizel Motorlu yeni 
araçlarda SCR sistemini zo-
runlu hale getirdiği için Adblue 
kullanımı da yeni araçlarda artık 
zorunlu oldu.

Adblue nasıl satılıyor?
Önceki yazımızda belirttiği-

miz gibi, AdBlue, %67,5 demi-
neralize su ve %32,5 “Üre”den 
oluşan renksiz, hafifçe amon-
yak kokulu bir sıvıdır. Plastik 
şişe veya bidonlarla benzin is-
tasyonlarında satışa sunulduğu 
gibi, artık yakıt alır gibi pompa-
dan da dolum yapmak müm-
kün.

Adblue donar mı?
Yanıt evet. Adblue -11 san-

tigrat derecede donmaya baş-
lıyor. Aracınızın deposunda 
bulunan bir ısıtma sistemi do-
nan Adblue’nun sıvılaştırılması 
görevini yerine getiriyor. Ancak 
-11 derece ve daha düşük sı-
caklıklarda depoya takviye yap-
maya kalkarsanız, bunu başara-
mazsınız. Zira elinizdeki Adblue 
donmuş olacaktır. Bu nedenle 
düşük sıcaklık ortamında buna 
dikkat edip, takviye gerekirse 
ona göre önlem a l m a k 

gerekeceğini hatırlatırız.

Adblue biterse?
Aman dikkat! Aracınızda Adb-

lue bitmesine asla izin verme-
meniz gerekiyor. Zira Adb-
lue’nun bitmesi durumunda, 
yakıtın (motorinin) bitmesine 
benzer bir şekilde yolda kala-
cağınız gibi, daha da kötüsü, 
Adblue takviyesi yapsanız dahi 
aracınızı tekrar çalıştırmanız 
mümkün olamayacaktır.

Aracınızın tekrar çalıştırılabil-
mesi için mutlaka servis mü-
dahalesi gerekmekte, markanın 
özel teşhis cihazları kullanılarak 
gerekli kodlamanın yapılması 
gerekmektedir.

Fakat telaşa gerek yok. “Gö-
zümden kaçtı Adblue’nun bit-
tiğinin farkına varamadım” diye 
bir durum söz konusu değil. 
Markaya göre değişim göste-
rebilmesine rağmen, yaklaşık 
2500 Km.’lik Adblue rezerviniz 
kalma durumundan itibaren 
gösterge tablonuz çeşitli yön-
temlerle (yazı, ses) sizi sürekli 
uyarıyor.

Bütün bu uyarılara rağmen, 
Adblue takviyesi yapmadan 
aracınızı kullanmaya ısrar eder 
ve Adbule rezervinizi tamamen 
bitirirseniz bile halen bir şansı-
nız var. Kontak anahtarını ka-
patmamak, yani motoru stop 
ettirmemek şartıyla yakıt istas-
yonuna gidip gerekli takviyeyi 

yapabilirsiniz. Ancak, takviye 
yapmadan önce motorunuzu 
stop ettirirseniz, daha sonra 
gerekli takviyeyi yapsanız bile iş 
işten geçmiş olacak, motoru-
nuz çalışmayacak ve yol yardım 
telefonunu çevirmek zorunda 
kalacaksınız. 

İyisi mi siz, siz olun, gösterge 
tablosunun uyarılarına gereken 
önemi mutlaka verin. Önceden 
önleminizi alın; size çok yararlı 
bilgiler sunulduğunu görecek-
siniz.

Bir başka yazıda buluşmak di-
leği ile sevgi ve saygılarımızla…



Enerji Verimliliği Açısından
Endüstriyel Reaktör Dizaynında

Endüstri 4.0 Uygulamaları - 2: Hazırlama

Bir reaktör seçimi ve boyutlandırması endüstriyel uygulamalarda enerjinin üretim-
de minimum kullanılması için önemli bir faktördür. Özellikle endüstri 4.0 uygula-
maları ile genel üretim yöntemleri bilgisayarlı simülasyon yöntemi kullanılarak sa-
nal ortamda modellenip optimum çalışma şartları belirlenmektedir. O halde, ideal 
reaktör tasarımının hazırlık aşamaları endüstri 4.0 bağlamında nasıl olmalıdır?

1. Gerekli Verilerin Toplanması
Reaktör tasarımı her zaman diğer proses ekipmanlarının tasarımından daha fazla 
deneysel girdi gerektirir. Reaksiyon ısıları ve faz denge sabitleri gibi bazı gerekli 
parametreler ticari işlem simülasyon modelleri kullanılarak tahmin edilebilirken, 
difüzyon katsayıları ve ısı ve kütle transfer katsayıları gibi bazı parametrelerin lite-
ratürdeki korelasyonlar kullanılarak tahmin edilmesi mümkündür; bununla birlikte, 
neredeyse tüm reaksiyon hızı sabitleri deneysel olarak ölçülmelidir.
Reaksiyon mühendisliği verilerinin toplanması çoğu zaman yinelemeli bir süreçtir. 
Tasarımcı ve araştırmacılar reaktör performansı hakkında daha fazla bilgi edindik-
lerinden reaktörü farklı koşullar altında çalıştırmaya karar verebilirler veya reak-
siyon hızlarını etkileyen farklı yan ürünlerden veya ham madde kirleticilerinden 
haberdar olabilirler. İlk deneylerin veya literatür taramasının tüm olası reaksiyon 
koşullarını kapsayan kapsamlı bilgi sağlaması olası değildir. Bu nedenle, reaktör 
tasarımının sonraki aşamalarında laboratuvara geri dönmek ve yeni ilginin karşı-
lanması için daha fazla veri toplamak gerekecektir.
2. Reaksiyon Koşullarının Seçimi
Reaksiyon koşulları, uygun bir reaktör maliyeti içerisinde reaktör dönüşümünü, 
seçiciliği ve verimi optimize etmek ve güvenli ve kontrol edilebilir bir reaktör 
tasarımına izin vermek için seçilmelidir. Reaktör koşullarının seçimi muhtemelen 
reaktör tasarımındaki en kritik adımdır. Geri dönüşüm akışındaki kirletici madde-
lerin varlığı gibi koşulların bazıları, diğer işlem hususları ile belirlenebilir. Reaksiyon 
koşullarının seçimi çoğu zaman reaktör tipinin seçimini yönetecektir. Örneğin, 
reaksiyon koşulları tüm reaktiflerin ve ürünlerin buhar fazında olmasına neden 
olursa, karıştırılmış bir tank reaktörü uygulanmaz.
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Bir önceki sayımızda (Makina Bülten Ekim 2019) ilk bölümünü 
yayınladığımız ‘Enerji Verimliliği Açısından Endüstriyel Reaktör 

Dizaynında Endüstri 4.0 Uygulamaları’ yazısının ikinci bölümünde 
ideal reaktör tasarımının hazırlık aşamaları endüstri 4.0 çerçevesinde 

değerlendirilecektir.
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Tablo 1. Reaktör Tasarım Parametreleri

Cemil Koyunoğlu
Öğretim Üyesi
Yalova Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri 
Mühendisliği

3. Reaktör Malzemelerinin 
Belirlenmesi
Reaksiyon koşulları belirlendi-
ğinde, tasarımcı reaktör için yapı 
malzemelerinin ön analizini yapa-
bilir. Sıcaklık, basınç veya belirli bir 
bileşenin varlığı, reaktörün pahalı 
bir alaşımdan yapılması gere-
keceğini gösteriyorsa, tasarımcı 
araştırma ekibine geri dönmeye 
ve yeni bir reaktör koşullarını be-
lirlemeye çalışmaya özendirilebilir.
4. Reaktörün Hız Sınırlayıcı 
Adımını ve Kritik Boyutlandırma 
Parametrelerini Belirleme
Bu adımda, reaksiyon mühendis-
liği becerileri ve bilgisi, daha önce 
belirtilen koşullar altında reaksi-
yonun derecesini belirleyen temel 
parametrelerin aydınlatılmasında 
kullanılmaktadır. Hangi fiziksel 
sürecin reaksiyonun derecesini sı-
nırladığını belirlemek için yeterin-
ce geniş koşullar altında deneysel 
bir plan yapılmalıdır. Genel olarak, 
reaksiyon hızı aşağıdaki temel 
işlemlerden biriyle sınırlıdır:
    4.1. İç Kinetik
Çok aşamalı reaksiyonlarda, ge-
nellikle toplam oranı yöneten en 
yavaş adım olacaktır.
    4.2. Kütle Transfer Oranı
Reaktiflerin fazlar arasında ak-
tarılması gereken çok fazlı re-
aksiyonlarda ve reaktiflerin ve 
ürünlerin katalizör gözeneklerinin 
içine ve dışına dağılması gereken 
gözenekli heterojen katalizörler 
kullanan reaksiyonlarda özellikle 
önemli olabilir. Çoğu zaman, öl-

çülen reaksiyon hızı, kütle transfer 
hızı ile karıştırılacak ve iki etkiyi 
ayırmak ve ölçek büyütme için 
hangisinin hız sınırlayıcı olduğunu 
belirlemek için dikkatli bir deney 
yapılması gerekecektir.
    4.3. Isı Transfer Hızı
Eğer bir reaksiyon endotermik 
ise, o zaman reaksiyon karışı-
mının sıcaklığı, ısı eklenmediği 
sürece düşecektir. Isı ilavesi oranı, 
reaktör boyutlandırmada yöne-
ten parametre haline gelebilir ve 
reaksiyonun, bir ısı eşanjörü veya 
ateşlemeli ısıtıcı gibi bir ısı trans-
fer cihazında gerçekleştirilmesi 
gerekebilir. 
    4.4. Ham Madde Ekleme Oranı
Eğer reaksiyon ekzotermikse, çok 
hızlıysa veya optimum verim için 
bileşenlerden birinin çok düşük 
bir konsantrasyonuna ihtiyaç du-
yuyorsa, tasarımcı, reaktiflerden 
birinin besleme hızını sınırlandı-
rarak reaksiyonu “aç bırakmayı” 
seçebilir. Bir reaksiyon başlatmak, 
daha küçük reaktörler için iyi bir 
reaktör kontrol stratejisi olabilir, 
ancak homojen karışımın daha 
zor olduğu daha büyük reaktör-
lerde bu durumu gerçekleştirmek 
zor olabilir.
    4.5. Karışım Hızı
Çok hızlı reaksiyonlarda, reaktif-
leri karıştırmak için geçen süre 
sınırlayıcı adım olabilir. Tepkime 
verimi besleme konsantrasyonla-
rına karşı hassas ise, karışım oranı 
reaksiyon meydana gelmeden 
önce istenen konsantrasyonun 

elde edilmesini sağlayacak kadar 
hızlı olmalıdır, yani reaktör, karışı-
mın artık hız sınırlayıcı olmayacak 
şekilde tasarlanması gerekir. 
Hız sınırlayıcı adım, hız verilerini 
toplayarak ve uygun bir reaksiyon 
kinetiği modeline uyarak deneysel 
olarak belirlenebilir; hız sınırlayıcı 
adım belirlendikten sonra, tasa-
rımcı reaktör için kritik bir boyut-
landırma parametresi belirleye-
bilecektir. Tablo 1’de verilen bu 
parametreler, reaktör hacminin, 
katalizör kütlesinin veya kütle 
transferinin reaktör beslemesini 

Tasarım Parametresi Tanımlama Birim Yorum

Bekleme zamanı

Boşluk hızı (saatlik 
gaz akış hızı veya 
saatlik sıvı akış hızı)

Ağırlık veya 
kütle boşluk hızı 
(ağırlıkça saatlik 
boşluk hızı)

Transfer birimi 
adedi

=reaktör hacmi/
hacimsel akış hızı

=hacimsel akiş hizi/
reaktör(veya çoğu 
'zaman' katalizör) 
hacmi

=kütle akiş hizi/
katalizör ağirliği

Konsantrasyon veya kısmi 
basınç itici gücünün 
tersinin bir durumudur. 
Buhar veya sıvı faz için 
farklı tanımlar kullanılabilir.

En yaygın kullanılan reaktör boyutlandırma parametresi. Temel olarak homojen 
katalizli reaksiyonlar için kullanılır. Sıvı faz reaksiyonları için reaktör hacminin, 
toplam reaktör hacmini değil, sıvı tarafından doldurulan edilen hacmini ifade 
ettiğini unutmayın. Volumetrik akış hızı, reaktör boyunca sıcaklıkta önemli bir 
değişiklik olması durumunda sıkıştırılabilir gazlar için zor olabilecek ortalama 
reaktör koşulları altında hesaplanmalıdır.

Genellikle katı katalizörler kullanan reaktörler için kullanılır. Hacim genellikle, 
katalizör yatağının işlem koşulları altında genişletilip genişletilmediğine 
bakılmaksızın, dolgulu katalizör yatağı tarafından kullanılan hacme karşılık gelir. 
Hacimsel akış hızı, yukarıdaki gibi ortalama reaktör koşullarında hesaplanmalıdır.

Genellikle katı katalizörler kullanan reaktörler için kullanılır. saatte boşluğun 
ağırlıkça hızı, reaktör boyunca hacimsel akış hızındaki değişikliklere ve küçük 
laboratuvar reaktörleri ve tam ölçekli reaktörler arasındaki katalizör yatağı 
yükleme yoğunluğundaki değişikliklere izin verme komplikasyonlarından kaçınır.

Buhar ve sıvı fazlar arasında kütle transferinin hız kontrol basamağı olduğu 
reaktörler için kullanılır. Her zaman fazlardan birinin molar akış hızını içeren bir 
transfer ünitesinin uygun yükseklik tanımında kullanılmalıdır.

zaman

zaman-1 (Çoğu 
zaman saat-1)

zaman-1 (Çoğu 
zaman saat-1)

boyutsuz
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kütlesel veya hacimsel akışına göre 
ölçeklendirilmesi için temas eden alan 
sağlar. Basit bir ölçekleme parametre-
sine sahip olmayan en yaygın durum, 
endotermik bir reaksiyonun ısı ekleme 
oranı ile sınırlandırılmasıdır. Hız sınırla-
yıcı adım, deney programı için seçilen 
reaktör tipine bağlı olabilir. Verileri art-
tırırken aynı temel işlemin daha büyük 
bir kapta hız sınırlamasını sağlamak 
için de özen gösterilmelidir.
    4.6. Reaktörün Ön 
Boyutlandırması, Düzeni ve 
Maliyetlendirilmesi
Reaktörün boyutlandırma parametresi 
elde edildikten sonra, tasarımcı, tasa-
rım hızında gerekli olacak olan reaktör 
hacmini, katalizör hacmini vb. tahmin 
edebilir. Tahmini hacim sadece aktif 
reaksiyon hacmidir ve reaktör düzeni 
aynı zamanda reaktör kabı için gere-
ken hacme ekleyebilecek aşağıdaki 
faktörleri de göz önünde bulundurma-
lıdır:
- Bobinler, stab-in paketleri, söndürme 
bölgeleri, vs. gibi herhangi dahili bir ısı 
transfer cihazı için ek alan gerekir.
- Buhar-sıvı dağıtımı, spargerler, bu-
har-sıvı ayrımı veya yeniden dağıtımı 
için gereken ilave alan.
- Sıvı fazlı karıştırmalı tank reaktörleri 
için, bazı inert buhar alanına, kazanın 
sıvı ile doldurulmaması için her zaman 
izin verilmelidir. Bu, basınç kontrolü-
nü çok daha kolaylaştırır ve çalışma 
sırasındaki akıştaki küçük değişiklikler 
nedeniyle hidrolik aşırı basınç olasılığı-
nı azaltır. Bir karıştırılmış tank reaktörü, 
%90'dan fazla doldurulmuş olarak 
çalışacak şekilde tasarlanmamalıdır ve 
%65 ile %75 daha iyi bir tasarım rehbe-
ridir. Eğer köpürme meydana gelirse, 
seviye bir köpük kırıcıya yer açmak için 
aralığın alt ucunda olmalıdır.
- Dolgulu veya hareketli yataklar için 
atıl katalizör destek malzemeleri veya 
destek ızgaraları için gerekli alan.
- Sıvılaştırılmış bir yatak olarak, sıvı da-
ğıtım ızgaraları, sıvı-katı madde ayırımı, 
siklonlar, iletim hatları, kabarcık hacmi-
nin karşılığı, vb. için gerekli boşluklar.

- Genel reaktör hacmini etkileyebile-
cek diğer faktörler ki bunlar Reaktif sis-
temlerin ısıtılması ve soğutulması, çok 
fazlı reaktörler, katalitik prosesler için 
reaktör tasarımı, biyoreaktörlerin tasa-
rımı, çok fonksiyonlu kesikli reaktörler 
gibi başlıklar da açıklanmaktadır. Bu 
bölümlerde farklı reaktör düzenleri için 
özel boyutlandırma kuralları verilmiştir.
Reaktörün geometrisi, istenen akış 
düzenine ve karıştırma gereksinim-
lerine bağlı olacaktır. Basit reaktörler 
için, tasarımcı, belirlenen ideal karışım 
modellerinden birine yaklaşan bir kap 
tasarımı seçecektir. Birkaç reaksiyon 
bölgesini içeren daha karmaşık tasa-
rımlar için, tasarımcı, farklı bölgeleri 
doğru sırayla, tercihen (ancak zorunlu 
olarak değil) aynı kap içinde düzen-
leyen bir geometri arayacaktır. Bazı 
durumlarda, reaksiyonun gereklilik-
leri, belirli bir ekipmanın kullanılması 
gerektiğini belirleyecektir. Örneğin, 
reaksiyon bir ürünün çökelmesine yol 
açarsa, reaktör olarak bir kristalleştiri-
cinin kullanılması mantıklı olabilir veya 
reaksiyon endotermikse ve yüksek 
sıcaklıkta gerçekleştirilmesi gerekiyor-
sa, ateşlemeli bir ısıtıcının kullanılması 
mantıklı olabilir. Çoğu reaktör basınçlı 
kap tanımına girer, bu nedenle reaktö-
rün uzunluğu ve çapı seçildikten sonra 
duvar kalınlığı değişik yöntemler kulla-
nılarak bulunabilir. Reaktörün maliyeti 
daha sonra basınçlı kabın maliyetinden 
ve yukarıda listelenen iç kısımların 
maliyetinden oluşturulabilir. Ekipman 
bileşenleri için sermaye maliyetleri-
ni tahmin etme yöntemleri ilerleyen 
yazılarımızda verilecektir. Reaktörlerin 
boyutlandırılması ve maliyetini son-
raki yazılarımızda örneklendireceğiz. 
Ön reaktör tasarımı çok maliyetliyse, 
tasarımcı Adım 2'yi “Reaksiyon ko-
şullarının seçim” tekrar ziyaret etmeli 
ve geliştirilmiş bir tasarıma götürecek 
başka koşullar bulunup bulunmadığını 
görmelidir. Bir sonraki serimiz için ken-
dinize çok iyi bakınız.

Esenlikler dilerim.



2Mamutlar 2019’da Canlandırılacak
Bilim insanları 2019 yılına kadar 

tüylü mamutları gen düzenleme tek-
noloji CRISPR sayesinde geri getirmeyi 
amaçlıyor. Harvard Üniversitesi’nden 
Prof. George Church, Arktik buzulun-
da binlerce yıl önce donmuş mamut 
DNA’ları üzerinde çalışıyor.
Ekip, filin embriyosuna, mamut DNA’sı 
ekleyerek mamut-fil hibriti bir canlı 
yaratmayı hedefliyor. Aslında araştır-
macıların asıl hedefi mamut embri-
yosunu yapay bir rahimde büyüterek, 
sağlıklı bir filin üreme sistemini tehli-
keye atmamak.

3ESO Teleskopları Kütleçekimsel Dalga Kaynağından Gelen İlk Işığı Gözledi
Bu tarihi gözlemlerde gözlenen bu eşsiz nesne, iki nötron yıldızının 

birleşmesinin bir sonucu. İki nötron yıldızının birleşmesinden sonra hızla 
genişleyen bir patlamayla radyoaktif ağır kimyasallardan oluşan elementler 
ışık-hızının beşte biri hızında kilonovayı (birleşmenin olduğu alan) terk etti. 
Takip eden birkaç gün içinde kilonavanın rengi, gözlenen diğer tüm yıldız 
patlaması türlerinden daha hızlı bir şekilde, maviden kırmızıya dönüştü.

INAF’tan gökbilimci Elena Pian, bu gözlemi “Yeni bir çağın başlangıcına 
şahit olma şansı bir bilimci için nadir gerçekleşen olaylardan biridir. O anlar-
dan birindeyiz!” diyerek yorumluyor.sinyaller işleniyor.

1Felçli Hasta Zihniyle Kol Ve 
Bacaklarını Hareket Ettirdi

Fransa'da bir laboratuvarda de-
nenen dış iskelet (eksoskeleton) 
teknolojisiyle, iki yıldır felçli olan bir 
hasta kollarını ve bacaklarını hare-
ket ettirdi. 30 yaşındaki Thibault, 
2 yıl sonra ilk adımlarını atmanın 
"ayda yürümeye" benzediğini söy-
ledi.
Araştırmacılar bu eksoskeleton 
teknolojisinin gelişmesinin, engelli 
hastaların hayat kalitesini bir gün 
köklü bir şekilde değiştirebileceğini 
vurguluyor.
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Öykü Naz Mustafaoğlu ve Berfin Binbir’in iki senedir yürüttüğü ön 
hazırlık aşamasının ardından çalışmalarına başlayan Plexus Müşterek 

Alan, yeni nesil sanatçıların bir araya gelip üretebilecekleri, üretimlerini 
sergileyebilecekleri, alternatif üretim ortamlarına dair tartışmalar 

yürütebilecekleri bir mekân ihtiyacına karşılık ortaya çıktı.
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Ekonomik ve ilişkisel sebeplerle mekânsızlık ortak paydasında buluşan çeşitli 
alanlardan sanat üreticileriyle birlikte alternatif bir mevcudiyet, buluşma ve ço-
ğalma alanı yaratma gayesiyle kurulan Plexus Müşterek Alan, iştirakçileri Ali Can 
Çelik, Ayberk Yıldırım, Bilgesu Gündeş, Ebru Tamer, Gencer Özdamar, Gülçin 
Yüce, İlkyaz Portakalcıoğlu, N. Güneş Salı, Rümeysa Cebeci, Tayyibe Benek ve 
Yağmur Güçlü’nün ortak çabalarıyla sürdürülüyor.

Sanatın Herkes Tarafından Üretilip Paylaşılabileceği Düşüncesi ile Kuruldu
Plexus ekibi, müşterek alan ifadesini, kendi ihtiyaçlarına göre yeniden, tekrar ve 
tekrar yapılanan, sorular soran, iştirakçilerine çeşitlilik içerisinde var olabilecek-
leri bir kategori oluşturan, barışçıl ve kapsayıcı bir mekânın özeti olarak sunuyor. 
Plexus, sadece üretilen/erişilen kaynakların eşit paylaşımını değil; aynı zaman-
da kolektif kaygılara şekil vererek ortak fayda geliştirme girişimini ve bağlılığını 
amaçlıyor ve bu amacı sürdürmek üzere tercih ettiği kolektif tavrı, şeffaflık ve 
şiddetsizlik olarak tarifliyor.
Plexus Müşterek Alan, tek tek destekçi ve iştirakçilerinin emekleriyle 2019’un 
temmuz ve ağustos aylarında fiziksel aşamalar katetmiş durumda. Kasım 
2019’da bir sergiyle açmayı planladıkları mekân ve yaratmak istedikleri alternatif 
alanı tamamlayabilmek içinse, bizlerin desteğine ihtiyaçları var. Mekân içerisin-
de, iç dokuyu koruyarak, sergi açabilecekleri, workshoplar düzenleyebilecekleri, 
sanatçı atölyesi ve buluşma noktası olarak kullanabilecekleri alanı yenileyebil-
memiz için ihtiyaçları olan maddi desteği sağlamak isterseniz, fongogo.com 
üzerinden Plexus Müşterek Alan’a maddi gücünüz doğrultusunda, istediğiniz 
miktarda destek olabilirsiniz.

Plexus Müşterek Alan:
Kadın İradesiyle; Sanat, 
Buluşma ve Dayanışma

Öykü Naz Mustafaoğlu

Berfin Binbir
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14 KASIM Ümraniye İlçe Temsilciliği

Pompa Teknolojileri ve Pompalarda Enerji 
Verimliliği (*PBK Puanlı Söyleşi)

1 KASIM Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Geleneksel Oda Gecesi

1 KASIM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 
Eğitimi

4 KASIM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

NFPA 12`ye Göre Karbondioksit Gazlı Söndürme 
Sistemi Tasarımı (*PBK Puanlı Söyleşi) 

9 KASIM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Geometrik Boyutlandırma Ve Toleranslandırma 
(İleri Seviye)

9 KASIM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel 
Eğitimi

11 KASIM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Enerji Yöneticisi Eğitimi

11 KASIM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Bina Otomasyonunda Yeni Gelişmeler (*PBK 
Puanlı Söyleşi)

15 KASIM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme

16 KASIM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Bilirkişilik Temel Eğitimi (Hafta Sonu Eğitimi)

16 KASIM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Zaman Yönetimi Eğitimi 

18 KASIM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Menfez Ve Difüzör Seçimi (*PBK Puanlı Söyleşi)

23 KASIM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Site Yöneticiliği Sertifika Programı

25 KASIM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Chilled Beam (*PBK Puanlı Söyleşi)

30 KASIM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Kurumsal Bağlılık, Aidiyet, İşe Ve İşyerine 
Bağlanma

2 KASIM Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Kadıköy

Mekatronik Sistemler Sertifika Programı

2 KASIM MMO İstanbul Şube

Revit MEP

21 KASIM MMO İstanbul Şube

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi 
(3 Gün)

23 KASIM MMO İstanbul Şube

Bilirkişilik Temel Eğitimi

29 KASIM MMO İstanbul Şube

Uygulamalı Mekanik Tesisat Proje Tasarım Eğitimi 
- Modül 1 - Yalıtım Ve Kalorifer Tesisatı

30 KASIM MMO İstanbul Şube

Adams View

23 KASIM MMO İstanbul Şube

Apex ve Nastran ile Mukavemet Analizi

TIG Kaynağı Eğitimi (Uygulamalı Eğitim)

1 KASIM Tuzla Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi

Duyar Vana Teknik Gezisi

Beylikdüzü İlçe Temsilciliği8 KASIM

Buhar Tesisatlarında Enerji Verimliliği (PBK 
Kapsamında Puanlı Söyleşi)

Beylikdüzü İlçe Temsilciliği11 KASIM

Bina Otomasyonunda Yeni Gelişmeler (PBK 
Kapsamında Puanlı Söyleşi) 

Beylikdüzü İlçe Temsilciliği18 KASIM

INERT Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri 

4 KASIM Şişli İlçe Temsilciliği / Makina Fabrika

Business Networking Gücü / İş Ağı Kurma, 
Geliştirme, Koruma

Ümraniye İlçe Temsilciliği6 KASIM
Arçelik Tuzla Fabrikası Teknik Gezisi

Kartal İlçe Temsilciliği6 KASIM

Yeni Enerji Verimlilik Yönetmeliği

Kartal İlçe Temsilciliği7 KASIM

Endüstriyel Isı Pompaları ve Güneş Enerji 
Sistemleri (PBK Puanlı söyleşi)

Kartal İlçe Temsilciliği15 KASIM

Fotovoltaik Sistemler ve Isı Pompası 
Uygulamaları (PBK Puanlı Söyleşi)

Kartal İlçe Temsilciliği25 KASIM

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis 
Yetkilendirme

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy1 KASIM

Asansör Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy8 KASIM

İşyeri Düzeni, 5S

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy9 KASIM

Bilirkişilik Temel Eğitimi (Hafta Sonu Eğitimi)

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy9 KASIM

Sızdırmazlık Elemanları

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy14 KASIM

Teknik Resim Okuma

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy16 KASIM

Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy22 KASIM

Makina Elemanlarının Güvenirlik Hesaplamaları

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy23 KASIM
Mali Tablolar Analizi 

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy23 KASIM

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy28 KASIM

Teknik Bina Yönetimi Sertifika Programı 
(Uygulamalı)

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy30 KASIM

Gasline3D Kullanımı Ve Uygulama Örnekleri 

MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi Bakırköy30 KASIM



65. Yılımızda
Güçlenerek ve Büyüyerek…

Yasasın TMMOB,
Yasasın Mücadelemiz! 
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