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Karantina Sürecinin Üç Kelime ile 
Özeti: Üye, Dayanışma, Dijitalleşme
2020 yılının 28. haftasını ge-

ride bıraktığımız günlerden he-
pinize merhabalar. Öncelikle 
pandemi nedeniyle zor zaman-
lar geçirdiğimiz bu günlerde, 
ülkemiz, meslektaşlarımız, sağ-
lık emekçilerimiz ve halkımız 
için bizimle birlikte mücadele 
eden tüm MMO çalışanlarına ve 
üyelerimize teşekkür ediyoruz!

Covid-19’un ülkemizde gö-
rülmeye başladığı günden bu-
güne dek gereken tüm ted-
birleri acil olarak aldığımızı, 
Odamız personeli ve sahada 
çalışan arkadaşlarımıza ihtiyaç 
duydukları tüm malzemele-
ri temin ederek evden çalış-
ma sistemine geçtiğimizi daha 
önce de birkaç kez belirtmiştik.

Yine bu süreçte, üyelerimizin 
ihtiyaç duydukları hizmetleri 
aksatmadan devam ettirdiği-
mizi ve üyelerimizin tüm iş-
lemlerini Makina Portal, Makina 
Mobil ve WhatsApp hattımız 
üzerinden gerçekleştirdikleri-
ni bir kez daha hatırlatmak is-
terim. Dijitalleşme sürecimizi 
tamamlamış olmanın getirdiği 
avantajları kullanarak bu sü-
reçte üyelerimizle dayanışma 
içerisinde olmaya ve taleplerini 
hızlıca yerine getirmeye devam 
ettik, ediyoruz.

Pandemi süresince yaptığı-
mız faaliyetlerin, dijital etkinlik-
lerin ve gerçekleştirdiğimiz Oda 
hizmetlerinin bir özetini Makina 
Bülten Temmuz 2020 sayımız-
da; detaylı anlatımını ise Makina 
Bülten Temmuz Özel Sayısı’nda 
bulabileceğiniz için burada de-
taylarına girmeyeceğim. An-
cak bu süreçte çalışmalarımızı 
üye, dayanışma ve dijitalleşme 
üçgeninde yaptığımızı ve Üye 
Dayanışma Ağımız ile hiçbir 
üyemizi yalnız bırakmadığımızı 
bilmenizi isterim.

Sevgili meslektaşlarım,
Yaşanılan tüm zorluklara rağ-

men, Temsilcilik Yürütme Ku-
rullarımızı ve komisyonlarımızı 
oluşturduğumuzun haberini ver-
mek isterim. Pandemi sürecinde, 
zorlu koşullar altında çalışmala-
rımızı sekteye uğratmadan sür-
dürdük ve Temsilcilik Yürütme 
Kurullarımızı oluşturduk. Bu süre 
zarfında komisyon hazırlıklarımı-
zı da sürdürdük ve Nisan ayından 
itibaren 28 komisyon atama-
sı gerçekleştirilerek komisyon-
larımızın kurulmasını sağladık. 
Komisyonlarımıza katılan 295 
üyemiz ile 76 toplantı gerçek-
leştirdik. Toplantılarımıza 833 kişi 
katıldı. Yürütme kurullarımızın ve 
komisyonlarımızın çalışmaları, 
çevrim içi toplantılarımız ile hız 
kesmeden devam ediyor.

Sizlere Şube çalışmalarımıza 
dair vermek istediğim bir diğer 
haber ise bülten ve e-bülten 
çalışmalarımızla ilgili… Bildiği-
niz üzere bundan bir süre önce 
Makina Bülten için bir anket dü-
zenlemiş ve bülten içeriğimiz ile 
tasarımımızı taleplerinize göre 
şekillendirmiştik. Aynı çalışmayı 
ikinci kez yaparak bülten içeri-
ğine ilişkin görüş ve taleplerinizi 
alacak, Makina Bülten’i hep bir-
likte geliştirmeye devam edece-
ğiz.

Makina Bülten’in yanı sıra, Ma-
kina Güncel adıyla ayda iki kez 
çıkan e-bültenimizin yanında 
birbirinden farklı iki teknoloji 
bülteni daha çıkarmaya başladık. 
Bunlardan ilki, Makina | Tekno-
loji Bültenimiz, Basın, Yayın ve 
İletişim Birimimiz tarafından ha-
zırlanarak iki haftada bir yayınla-
nıyor. Bu bültenimizin ilk sayısını 
25 Haziran’da, ikinci sayısını ise 
1 Temmuz’da tüm üyelerimize 
mail olarak gönderdik.

Teknoloji bültenlerimizden 

İbrahim M. Tataroğlu
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

SAYFA 3

ikincisi olan Makina | Teknoloji 
Bülteni Özel Sayı ise, uzun za-
mandır takipçisi olduğum Baş-
langıç Noktası’nın güncel içe-
riklerini üyelerimize taşıdığımız 
bir platform görevi görecek. İlk 
gönderimini 6 Temmuz Pazarte-
si günü yaptığımız bu bülten ile 
Başlangıç Noktası’nın birbirin-
den orijinal ve özenli içeriklerine 
doğrudan ulaşmış olacaksınız.

Sözlerimi tamamlamadan 
önce, pandemi süresince Oda-
mız, meslektaşlarımız ve sağ-
lık emekçilerimizle dayanışma 
gösteren tüm üyelerimize tekrar 
teşekkürü bir borç bilirim. Baro-
ların ve meslek odalarının yasalar 
ile içinin boşaltılmaya çalışıldığı 
bu zorlu zamanlarda, çatı örgü-
tümüz TMMOB’nin, barolarımı-
zın, TTB’nin ve diğer tüm meslek 
kuruluşlarının yanında olduğu-
muzu bir kez daha hatırlatmak 
isterim.

Mesleğimiz, Meslektaşlarım, 
Odamız için #BizVarız!
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Pandemi süresince, MMO Üye Dayanışma Ağı’na katılarak Odamız ve 
meslektaşlarımızla dayanışma gösteren 92 eğitmenimiz sayesinde, 90 gün-
de 130 webinar gerçekleştirdik. Bu ücretsiz webinarlarımızla toplam 19.015 
katılımcıya ulaştık ve ulaşmaya devam ediyoruz.

Yine üyelerimizin de talepleri ile daha uzun süreli ücretli çevrim içi eğitim-
ler düzenliyoruz. Eğitimleri tamamlayan katılımcılara eğitim katılım belgesi-
nin verileceği çevrim içi eğitimlerimiz, aidat yükümlülüğünü yerine getirmiş 
olan (cari yıl dâhil) üyelerimize %30 indirimli olarak uygulanacak.

Temmuz ayında gerçekleştirilen eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz. Eğitimler 
hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için makina.mmo.org.tr adresini 
ziyaret etmeyi unutmayın.

Mühendisler İçin Satış Yönetimi 
Bu eğitim ile satış mühendislerinin, efektif bir satış sürecinin planlanması, yü-
rütülmesi, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi görevlerini yerine getirebil-
meleri için yetkinlik düzeylerinin ve bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunulması amacı ile düzenlenmektedir.

Tarih:10-11-12-18-19 Temmuz 2020 (5 Gün)
Saat: 10 Temmuz 2020 Cuma günü saat: 18.00-21.00 arası yapılacaktır.
11-12-18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde saat: 11.00-14.00 arası yapılacaktır. 
(Bu eğitim günde 3 saat, toplamda 15 saat olarak yapılacaktır.)
Eğitmen: Koray İNAN

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma
Bu eğitim, başta otomotiv ve savunma sanayi olmak üzere, seri üretim ve 
montaj yapılan tüm alanlarda, hem tasarım, üretim ve kalite kontrol birimleri 
arasında hem de ana sanayi ile yan sanayiler arasında dil birliği sağlamak ama-
cıyla tüm dünyada yoğun biçimde kullanılmaktadır.

Tarih: 17-18-19 Temmuz 2020 (3 Gün)
Saat: 11.00-14.00 (Bu eğitim günde 3 saat, toplamda 9 saat olarak yapılacaktır.)
Eğitmen: Sinan YÜCEL

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
Bu eğitim ile finans eğitimi almamış fakat 
finans ile ilgili konularda doğrudan veya 
dolaylı olarak ilgili olan yönetici ve çalı-
şanların, temel finans konularında bilgi-
lendirilmesi amaçlanmaktadır.

Tarih: 25-26-27 Temmuz 2020 (3 Gün)
Saat: 11.00-14.00 (Bu eğitim günde 3 
saat, toplamda 9 saat olarak yapılacaktır.)
Eğitmen: Yaman Ömer ERZURUMLU

Temmuz Ayında
Düzenlediğimiz Eğitimler

Pandemi süresince üyelerimiz ve meslektaşlarımız için düzenlediğimiz, 
tamamen ücretsiz webinarlarımızın yanı sıra, birkaç gün süreli ücretli 

eğitimlerimizle de meslektaşlarımızın eğitim/tecrübe açıklarını 
gidermeye devam ediyoruz.









Şu
b

e'
d

en
 H

ab
er

le
r

TEMMUZ 2020
SAYFA 8

Covid-19 pandemisi nedeniyle zor zamanlar geçirdiğimiz günlerde, meslek 
alanımızı ilgilendiren her konuda olduğu gibi, şehir içi toplu ulaşım konu-
sunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda MMO İstanbul Şubesi 
Motorlu Araçlar Komisyonu öncülüğünde, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü 
bir çalıştay gerçekleştirdik. Çevrimiçi ortamda gerçekleşen çalıştaya MMO 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, İBB Meclis Üyesi ve Trafik 
Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, İETT Genel Müdürü H. Alper Kolukısa, Metro 
A.Ş Genel Müdürü Özgür Soy ve Otobüs A.Ş Genel Müdürü Murat Çakır başta 
olmak üzere, 60’tan fazla meslektaşımız katılım sağladı.

Gerçekleştirilen sunumlarda, Pandemi sürecinde özellikle otobüs içi ha-
valandırma ve iklimlendirme sistemlerinde alınacak önlemlerle riskin en aza 
indirilebilmesi ve özellikle yaz aylarında artış gösteren otobüs yangınlarına 
karşı alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

“Covid-19 Sürecinde Toplu Taşıma 
Araçlarında Teknik Önlemler”
Konulu Çevrim İçi Çalıştayımızı 

Gerçekleştirdik
MMO İstanbul Şube Motorlu Araçlar Komisyonu öncülüğünde, 

“Covid-19 Sürecinde Toplu Taşıma Araçlarında Teknik Önlemler” 
konulu çevrim içi çalıştayımızı gerçekleştirdik.



Basın açıklaması MMO İstanbul Şube Başkanı İbrahim M. Ta-
taroğlu’nun konuşmasıyla başladı. Hazırlanan ortak metin MMO 
İstanbul Şube Kartal İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Gül-
dehan Özakman tarafından okundu. Tüm temsilciliklerin Yürütme 
Kurulu Başkanları görüşlerini ifade etti.

Hazırlanan ortak metin aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır.

Makina Mühendisleri Odası
İlçe Temsilciliklerinden Ortak Duyuru:
Memleketimiz, Mesleğimiz, Odamız için Biz Varız!
İktidarın TMMOB ve meslek örgütlerinin yasalarını 
değiştirme girişimlerine karşı; TMMOB çatısı altında, 
örgütümüz ve üyelerimizle birlikte rant ve talan politikalarına 
karşı durmaya, doğanın, tarihin ve insanın katledilmesine 
karşı mücadele etmeye devam edeceğiz diyen MMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu ve İlçe Temsilcilikleri Yürütme Kurulları 
14 Mayıs Perşembe günü bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Siyasal iktidar, kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşlarının yapısını 
değiştirerek etkisiz hale getirme giri-
şimlerini önceki dönemlerde olduğu 
gibi kanun değişikliği yolu ile yeniden 
gündeme getirmiştir. Cumhurbaşka-
nı tarafından 5 Mayıs 2020 tarihinde 
yapılan açıklama ile TMMOB ve diğer 
meslek birliklerinin kanunlarında de-
ğişiklik yapılacağı ifade edilmiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği (TMMOB) 1954 yılında kurulmuş, 
tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. 
maddesinde belirtilen kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 
Siyasi iktidarlardan, siyasi yapılardan 
bağımsız özerk bir kuruluştur. Ancak 
kamu yararını gözeterek görevlerini 
yerine getirmede, siyasi tavır olarak 
gösterilmek istenen faaliyetlerde bu-
lunmaktan kaçınmaz.

TMMOB’nin kuruluş amaçları arasın-
da, üyelerinin haklarını savunmanın 
yanında, “Kamunun ve ülkenin çıkar-
larının korunması, yurdun doğal kay-
naklarının bulunması, korunması ve 
işletilmesi için girişim ve etkinliklerde 
bulunmak” ilkesi de vardır. Sadece 
bu amaç bile mevcut iktidarın neden 
mühendis ve mimar odalarından ra-
hatsızlık duyduğunu ve onları yok et-
meye çalıştığını göstermektedir. 500 
bini aşkın üyesiyle, ülke kaynaklarının 

talan edilmesinin önündeki en bilgili, 
en birikimli ve en güçlü meslek ör-
gütü olarak Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği’nin, halkın ve ülkenin 
çıkarlarını korumak için ortaya koy-
duğu çaba ve verdiği hukuk müca-
deleleri, rantçı ve talancı zihniyeti her 
dönem rahatsız etmiştir.

İktidara geldikleri günden beri göz 
diktikleri TMMOB’yi son 10 yıldır ele 
geçirme, zayıflatma, etkisizleştirme, 
parçalama ve tasfiye etme girişimle-
rinde bulunan hükümet, bugünler-
de yine odaları, baroları, kendilerine 
muhalif gördükleri meslek örgütlerini 
hedef almakta ve seçim sistemleri-
ne müdahale etmeye kalkışmaktadır. 
TMMOB seçimleri on yıllardır en de-
mokratik şekilde yapılmaktadır ve bu-
güne kadar aleyhinde tek bir eleştiri 
dahi söz konusu olmamıştır.

Siyasal iktidarın duyduğu rahatsız-
lığın asıl nedeni, ülkeyi ve halkı sa-
vunmasız, yaptıkları yağma ve talan-
ları denetimsiz bırakmak ve böylece 
mahkemelerle uğraşmadan rant po-
litikalarını sorunsuzca sürdürmektir.
TMMOB’yi, yapılan her icraata karşı 
durmakla suçluyorlar. TMMOB, yol, 
köprü, metro, havaalanı yapılmasına 
karşı değildir. Bunların halkın talep ve 
ihtiyaçları doğrultusunda, yandaşla-
ra peşkeş çekilmeden, benzerlerine 

göre fahiş fiyatlara mal edilmeden, 
çevreye ve yeşil alanlara zarar veril-
meden, denetime açık ve şeffaf bi-
çimde yapılmasından yanadır.

TMMOB Neden Hedeftedir?
Çünkü TMMOB, emekçi halkın ve ül-
kenin çıkarlarını gözetir.
Çünkü TMMOB, ilerici, yurtsever ve 
demokrattır.
Çünkü TMMOB, laikliği, hukukun üs-
tünlüğünü, sosyal devleti savunur.
Çünkü TMMOB, barıştan ve insan 
haklarından yanadır.
Çünkü TMMOB, ezilenlerin ve sömü-
rülenlerin yanındadır.
Çünkü TMMOB, emperyalizme ve 
soygun düzenine karşıdır.
Çünkü TMMOB, tek adam rejiminin 
değil, parlamenter sistemin savunu-
cusudur.
Çünkü TMMOB, ülke kaynaklarının 
hoyratça kullanılmasının karşısında-
dır.
Çünkü TMMOB, bilimin ve tekniğin 
ışığında yürür.
Çünkü TMMOB, denizlerimizin, gölle-
rimizin, ırmaklarımızın, derelerimizin, 
ormanlarımızın, yeşil alanlarımızın, 
parklarımızın, tarihi eserlerimizin, sit 
alanlarımızın koruyucusudur.
TMMOB’yi hedef almak, halkı ve ülke-
yi hedef almaktır.

TMMOB’ye DOKUNMA! 

Memleketimiz, Mesleğimiz, Odamız İçin #BizVarız
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Pandeminin ortaya çıktığı ilk günden bu yana üyelerimizi ve halkımızı bil-
gilendirmeye devam ettik. Şubemiz tarafından düzenlenen 23 Nisan Dijital 
Etkinliği, 1 Mayıs Sanal Tur, 19 Mayıs Gençlik Şenliği, Satranç Turnuvası ve 
Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm ve Sanal Sergi etkinliklerinin canlı yayın 
organizasyonları, video ve tanıtımları ile çeşitli mecralardan duyurulmasını 
sağladık.

Gericileştirilen eğitim sistemine maruz bırakılan, özgürce düşünme ve hayal 
kurma hakkı elinden alınan, bilim ve tekniğe yabancılaştırılan çocuklarımıza bir 
farkındalık yaratmak için her yıl düzenli olarak uçurtma şenliği düzenliyorduk.

Ancak içinde bulunduğumuz zorlu günlerde evde kalmamız hem bizim hem 
de çocuklarımız için çok önemliydi. Bu nedenle ve her şeye rağmen karantina 
günlerinde çocuklarımızın yanında olabilmek için 23 Nisan Dijital Etkinliğini 
düzenledik.

Karantina Günlerinde 
Gerçekleştirdiğimiz

Dijital Etkinlikler
MMO İstanbul Şube olarak karantina günlerinde birbirinden farklı 

dijital etkinlikler gerçekleştirdik. 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Satranç 
Turnuvası ve Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm etkinliklerimiz ile 

binlerce katılımcıya ulaştık.

23 Nisan Çocuklara Özel
Atölye Etkinliklerimiz

sosyal etkinlik

Çarşamba
12.00-18.00

NİSAN23
katkılarıyla...

23 Nisan Dijital Etkinliği



Sektöre birçok konuda öncülük eden Makina 
Mühendisleri Odası, İstanbul Şube’nin yürütücü-
lüğünde, sektör derneklerinin desteği, teknoloji 
sağlayıcı ve destekleyen firmaların katkılarıyla bir 
ilki gerçekleştirdi. Mekanik tesisat sektöründe ilk 

kez dijital bir serginin açıldığı Mekanik Tesisatta 
Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi, sektörden 
ve meslektaşlardan büyük beğeni topladı.

Mekanik tesisat alanında dijitalleşme konusu-
nun ele alındığı, dijital ortamda pek çok panele, 
eğitime ve webinara ev sahipliği yapan Mekanik 
Tesisatta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi, 
28-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştiril-
di. Toplam 13 oturumdan oluşan etkinlik, üç gün 
boyunca hem Zoom üzerinden hem de Facebo-
ok üzerinden canlı olarak yayınlandı ve 2.500’den 
fazla kişiye ulaştı.

Mekanik tesisat etkinliğimiz ayrıca, HVAC alanın-
da dünyada bir ilki de gerçekleştirerek, etkinlikten 
sonraki bir ay boyunca açık kalacak olan sanal 
sergi alanını oluşturdu.

Pandemi günlerinde ve Kurtuluş Savaşı’nın baş-
langıcının 101. yıldönümünde, birbirinden değerli 
konuklarımızla bir araya gelerek çeşitli atölyeler ve 
sohbetler düzenlediğimiz 19 Mayıs Gençlik Şen-
liği’nde buluştuk. BirGün Gazetesi’nin desteğiyle 
düzenlenen şenliğimiz hem MMO İstanbul Şube 
hem de BirGün Gazetesi Facebook hesapları 
üzerinden canlı olarak yayınlandı ve etkinliğimiz 
2.500’den fazla kişi tarafından izlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilcili-
ği’nin katkılarıyla, 25 Mayıs 2020 tarihinde, satrançla 
ilgilenen tüm MMO üyeleri için Online Satranç Tur-
nuvası düzenledik.

Türkiye genelinde düzenlenen ve www.chess.
com üzerinden yapılan turnuva, 376 üyemizin katı-
lımıyla 4 buçuk saatte ve 11 turda tamamlandı. Tur-
nuvada başarı gösteren ilk 8 üyemize çeşitli hediye-
ler gönderildi. Turnuva, YouTube’da bulunan Makina 
TV kanalımız üzerinden canlı olarak yayınlandı.

MMO İstanbul Şubesi olarak, Covid-19 nedeniy-
le günlerimizi karantinada, evlerimizde geçirmek 
durumunda kaldığımız günlerde, 1 Mayıs'a özel bir 
sanal tur hazırladık. Birkaç günlük bir çalışmanın 
ürünü olan bu sanal tur ile Türkiye'deki demokrasi 
serüvenini ve Taksim'de verilmiş olan demokrasi 
mücadelesini ele aldık.
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HVAC Alanında Dünyada Bir İlki Gerçekleştirdik:
Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi

Üyelerimizle Online Satranç Turnuvasında Buluştuk!

1 Mayıs’ta Taksim’deydik!

19 Mayıs Gençlik Şenliği’nde Birbirinden Değerli Konukları Ağırladık



Kamu Yararı İçin İklimlendirme 
Teknik Kurulu’nu Oluşturduk

Makina Mühendisleri Odası olarak, meslek alanımızdan hareketle memle-
ketimiz için sorumluluk almaya ve kamu yararı için mücadele vermeye de-
vam ediyoruz. Pandeminin ülkemizde görüldüğü andan itibaren üyelerimizin 
büyük bir çoğunluğu ile iletişime geçip onlarla dayanışma içine girdik. Üye-
lerimizin evde kaldığı bu dönemde çevrimiçi teknik söyleşiler yaptık. Sağlık 
emekçilerine 30.000 siperlik temin ederek, onların vermiş olduğu çabaya 
destek olmaya çalıştık. Bunların yanı sıra pandeminin ilk gününden itibaren 
konusunda uzman üyelerimizi bir araya getirdiğimiz bir “Teknik Kurul” ile bir-
likte hazırladığımız, “Hastaneler ve Toplu Bulunulan Mekânlarda Yapılması 
Gereken Acil Düzenlemelere Dair Önerilerimiz” açıklamamızı kamuoyu ile 
paylaştık. Daha sonra kurulumuz büyüyerek çalışmalarına devam etti ve bu 
konuda makale yayını da yaptı.

“Normalleşme” takviminin açıklanması ve AVM’lerin açılışı için 11 Mayıs ta-
rihinin verilmesi üzerine, içeriği ve zamanı konusunda tereddüt yaşadığımız 
bu süreçle ilgili 14 maddelik “AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan Mekânların 
Tesisatlarında Mutlaka Alınması Gereken Corona Virüs Önlemleri” basın açık-
lamasını yaptık.

Pandeminin ortaya çıkmasından sonra Sağlık Bakanlığı tarafndan bir Bilim 
Kurulu oluşturulmasını takdirle karşılıyoruz ancak diğer yandan bu kurulda 
Türk Tabipleri Birliği’nin de kurumsal olarak bir temsiliyetinin olması, bunun 
yanında pandemi sürecinde hayati önem taşıdığını hep birlikte gördüğümüz 
bina ve mekânların iklimlendirme/ tesisat sistemleri ile ilgili de TMMOB ve 
MMO olarak Odamızın da yer almasının çok daha doğru bir karar olacağı 
kanaatindeyiz. Bu şekilde oluşturulacak bir kurul sayesinde Pandemi süre-
cinde alınacak önlemler bütünlüğü sağlanmış olacak ve ortak akıl ile alınmış 
kararlar ile daha doğru uygulamaların yapılmış olacaktır. 11 Mayıs tarihinde 
AVM’lerin belirli bölümlerinin belirli yoğunlukta açılmış olması ile ilgili olarak 
da duymuş olduğumuz mesleki sorumluluk gereği AVM’lerin İklimlendirme 
Sistemlerinde Alınması Gereken Önlemlerle ilgili hazırlamış olduğumuz yazı-
yı tüm kamu kurumları ile ivedi olarak paylaştık.
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Makina Mühendisleri Odası olarak, pandemi süresince oluşturulan 
teknik kurul çalışmalarını genişlettik ve kısa bir süre içinde, belli 

alanlardaki uzmanları bünyesinde barındıran yedi kurum ile tabiplerden 
oluşan İklimlendirme Teknik Kurulu’nu oluşturduk.



177. Özel Sayısı Yayınlandı!

Tesisat Mühendisliği Dergisi,
HVAC Sistemlerinde Hijyen konulu
177. özel sayısı ile yayınlandı.

Dergimizi web sitemiz
ve Makina Mobil
uygulamanız üzerinden
okuyabilirsiniz. 

Makina Mobil’den
okuyabilirsiniz.



Pandemi sürecinde yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ederek, özel-
likle İklimlendirme Sistemleri ile ilgili bir takım yanlış bilgilendirme ve uygu-
lamaların önüne geçmek maksadıyla, MMO çatısı altında oluşturulan Teknik 
Kurulu daha da genişletme kararı aldık ve belli alanlardaki uzmanları bünye-
sinde barındıran yedi kurum ile tabiplerimizin de katılımını sağladık. Kurulu-
muzun adını ise İklimlendirme Teknik Kurulu olarak değiştirdik.

ESSİAD, MMO (Makina Mühendisleri Odası), ISKAV (Isıtma Soğutma Klima 
Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları 
Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), MÜKAD (Mühen-
dis ve Mimar Kadınlar Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), 
TRFMA (Tesis Yönetim Derneği), UTTMD (Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri 
Derneği) ve ve hekim dostlarımız Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Ay-
şın Zeytinoğlu, Prof. Dr. Candan Çiçek, Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Doç. Dr. 
Ebru Ortaç Ersoy, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın katılımıyla oluşturduğumuz 
İklimlendirme Teknik Kurulu, dokuz alt komisyon kurarak çalışmalarına de-
vam ediyor.

Hastane ve sağlık yapıları, oteller, alışveriş merkezleri, askeri ve lojistik yapı-
lar, spor tesisleri-yüzme havuzları, okullar ve eğitim tesisleri, konutlar, fabrika 
ve endüstriyel tesisler, düğün salonu-restoran-disko ve barlarda hangi teknik 
önlemlerin alınması ve neler yapılması gerektiği ile ilgili metinler oluşturacak 
olan İklimlendirme Teknik Kurulu’nun ilk yayını, 12 Haziran 2020 Cuma günü 
AVM’lerde Pandemi Tedbirleri konusu üzerine yapıldı. Ardından 22 Haziran 
2020 Pazartesi günü Otellerde Pandemi Tedbirleri ve Toplu Taşıma Araç-
larında Pandemi Tedbirleri, 29 Haziran 2020 Pazartesi günü ise Okullar ve 
Kreşlerde Pandemi Tedbirleri konuluları üzerine sırasıyla açıklamalar geldi.

Birbirinden farklı mekânlar ve toplu bulunulan alanlar için dile getirilen tüm 
önlemler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine ek olarak hazırlanmıştır. 
Çalışmalarını toplum sağlığı ve kamu yararı doğrultusunda sürdüren Odamız, 
İklimlendirme Teknik Kurulu ile pandemi boyunca çalışmalarını sürdürmeye 
devam edecek.
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Mekatronik Mühendisliği  Nedir?
Mekatronik kelimesi ilk kez 1969 yılında bir Japon mühendislik şirketinin makine 

ve elektronik kelimelerini birleştirmesi ile ortaya çıkmıştır. Anlaşılacağı üzere 
mesleğin kökleri ve felsefesi bu tarihten de eskidir, ancak net olarak “mekatronik” 

ifadesinin telaffuz edilmesi dahi 50 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Dolayısıyla 
mekatronik mühendisliği sanıldığının aksine “yeni” bir meslek alanı değil, 

geçmişi çok derin tarihi köklere sahip kapsayıcı bir mühendislik disiplinidir. 

TEMMUZ 2020
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Mekatronik mühendisleri için yapı-
labilecek en kısa ve anlamlı tanımlar-
dan biri “akıllı makineler mühendisi” 
ifadesidir. Mekatronik mühendisleri 
makineleri akıllandırır, akıllı makine-
ler yaratır, üretir, tasarlar, işletir ve 
hizmete sunarlar. Mekatronik mü-
hendisleri, akıllı makineler oluştu-
rabilmek için temel olarak mekanik 
alana tam olarak hâkimdirler ve bu 
sebeple, ülkemizde mühendislik 
mesleğini ve mesleğin gerektirdiği 
faaliyetleri icra edebilmeleri için TM-
MOB’ye (Türk Mimar ve Mühendis 
Odaları Birliği) bağlı Makina Mühen-
disleri Odası üyesidirler. Mekatronik 
mühendisleri adından ve tarihsel 
köklerinden de anlaşılacağı gibi me-
kanik, elektronik, kontrol, yazılım ve 
bilgisayar mühendisliği disiplinlerinin 
kesiştiği bir kapsayıcı şemsiye; bun-
ları birleştiren, koordine eden, yön-
lendiren, yöneten ve bu disiplinleri 
eşgüdüm halinde çalıştırabilen, bu 
alanlarda mühendisliğin amacına 
uygun ve yeterli düzeyde bilgi sahibi 
olan nitelikli teknik insanlardır. 

Mekatronik mühendisleri mekatro-
nik sistemler tasarlarlar. Bu anlamda 
bir mekatronik sistem oluşturma he-
definde üç ana unsurun varlığından 
söz edilebilir. Bunlardan ilki algılayı-
cılar ve etkileyiciler olarak adlandırıl-
maktadır. Algılayıcılar ve etkileyiciler; 

kuvvet, akış hızı, sıcaklık, nem, ötele-
me ve daha birçok veriyi ölçen ele-
manlar olarak tanımlanabilmektedir-
ler. Bu anlamda algılayıcılar fiziksel 
ortam ile makineleri birbiri ile irtibat-
landıran köprülerdir. Bu ekipmanlar 
hem veri almak hem de makineleri 
yönlendirmek için kullanılırlar. Diğeri 
ise kontrol devreleridir. Mekatronik 
mühendisliği amaca uygun olarak 
bir makinenin ya da sistemin nasıl 
kontrol edileceğinin senaryosunu 
oluşturma, var olan senaryoyu an-
lama, geliştirme, iyileştirme aşama-
larında çok kritik roller üstlenirler. 
Kontrol sistemini geliştiren elektro-
nik alanındaki uzmanlarla yakın ça-
lışma içindedirler ve çalışmalara yön 
verir, liderlik ederler. Son aşama ise 
aktüatörler olarak sınıflandırılmak-
tadır. Bu ekipmanlar işi yapan, emri 
amaca uygun şekilde ve zamanda 
yapan ekipmanlardır. Aktüatörler bir 
enerji kaynağından enerji alan motor 
türlerinden oluşurlar. Bu kaynaklar 
elektrik akımı, hidrolik akışkan basın-
cı veya pnömatik basınç olabilmek-
tedirler. Bu genel ad altında elektrik 
motorları, makineler, vanalar, pom-
palar, hidrolik ve pnömatik devreler 
ve daha birçok ekipman yer alır. Bu 
nedenle mekatronik mühendisleri 
güç üretme ve güç iletme konula-
rında da uzman mühendislerdir.
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İşte tüm bu nedenler mekatronik mühendisliğini bir meslek disiplinin 
alt dalı yapmak yerine birçok mesleki disiplinin birleştiği bir üst meslek 
disiplini haline getirir. Mekatronik mühendisleri, algılayıcılar, etkileyici-
ler, kontrol devreleri, kontrol sistemleri, yazılım ve aktüatörleri belli bir 
amaca yönelik olarak bir araya getiren, tasarlayan, geliştiren ve bir arada 
tutabilmek için çalışan seçkin mühendislerdir. Mekatronik mühendisleri 
ihtiyacı belirler ya da belirlenmiş ihtiyaca uygun akıllı makineler, elekt-
romekanik sistemler, robotlar/robotik yapılar geliştirme sanatçılarıdır-
lar. Sanatı mühendislikten geldiği gibi farklı disiplinlerde derinlemesine 
uzmanlaşmış uzmanları da bir araya getirerek birer orkestra şefi gibi 
davranmaları gerektiği gerçeğinden oluşur. Tüm ilgili alt disiplinleri eş 
güdümle ama uygun şekilde belirlenen maliyet ve zaman kısıtlarını da 
gözeterek bir arada tutar ve sonuca varılmasında birleştirici, bütünleyici, 
yönlendirici olacak şekilde etkin rol üstlenirler.

Mekatronik sistemlerin oluş-
turulması, işletilmesi ve gelişti-
rilmesinde mekatronik mühen-
disleri insanı merkeze alır. Hedef 
insanı devre dışı bırakmak değil, 
insana/insanlığa hizmet etmek, 
konforunu artırmak, insan gü-
cünü ve enerjisini çok daha ve-
rimli kullanabilmektir. İnsanın 
mutluluğunu hedefleyen me-
katronik mühendisliği disiplini 
tüm bunları gerçekleştirirken en 
az enerji harcayan, en verim-
li sistemleri üretme, yaratma, 
işletme amacını güder. Mekat-
ronik mühendisleri oluşturdu-
ğu sistemlerin çevreye “0” sıfır 
zarar vermesini ilke edinirler ve 
çevre-insan-enerji ilişkisinde 
mükemmel sistemleri yaratmak 
için çaba harcarlar. 

Bu amaçlar göz önünde bu-
lundurulduğunda, mekatronik 
mühendisliğinin birçok disipli-
nin kesişme noktasında olması, 
birleştirici niteliği ve tek bir alan 
yerine birçok alanla ilgili derin-
lemesine bilgi sahibi olunmasını 
gerektirdiği için, geçmişten al-
dığı güçle geleceği şekillendire-
cek yegâne mühendislik alan-
larından birisi olduğu açıkça 
görülebilir. Mekatronik mühen-
disliği önemi teknolojiler üreten 
gelişmiş ülkelerde 1960’lı yıllar-
dan beri bilinmektedir. Bu an-
lamda başta Japonya, Almanya 
ve Amerika Birleşik Devletleri 
olmak üzere dünyanın en geliş-
miş ülkelerinde en çok aranan 
mesleklerin başında mekatronik 
mühendisliği yer almaktadır.

Ülkemizde de birçok devlet 
ve vakıf üniversitesinin mühen-
dislik fakülteleri ve teknoloji fa-
kültelerinden iyi yetişmiş me-
katronik mühendisleri mezun 
olmakta ve iş hayatına değer 
katmaktadırlar. 

Sözün özü; insanın sağlığı 
nasıl ki tıp doktorlarının işi ise, 
akıllı makinaların, robotların 
ve elektromekanik sistemlerin 
doktorları da mekatronik mü-
hendisleridir.

Bir Çin Atasözü der ki; “De-
ğişim rüzgârları eserken kimi-
leri duvar örer, kimileri ise yel 
değirmeni kurar.” Mekatronik 
mühendisleri değişim rüzgârları 
yaratırken yel değirmenlerini de 
üretirler ve kurarlar.

Turhan Karakaya 
Mekatronik Mühendisi
34. Dönem MMO 
İstanbul Şubesi 
Mekatronik Meslek Dalı 
Komisyonu Üyesi



Enerji Verimliliği Açısından 
Endüstriyel Reaktör Dizaynında 
Endüstri 4.0 Uygulamaları Yayın Serisi: 
3-Reaktör Performansının Tahmini

1. Reaktör Performansının Tahmini
Reaktör tasarımının aslında ana ürünler ve yan ürünler için hedef dö-

nüşüm ve seçiciliklere ulaşacağını doğrulamak önemlidir. Ne yazık ki çok 
pahalı bir teklif olan tam ölçekli bir reaktör inşa etmeden ve test etmeden 
tamamen emin olmak çoğu zaman imkânsızdır.

Tarihsel olarak, kimyasal şirketler reaktör tasarımlarını doğrulamak için 
pilot tesislerin ölçeklendirilmesinin birçok adımından geçmiştir. Birbirini 
izleyen pilot tesisler, üretim ölçeğinin her seferinde bir veya iki derece 
artarak inşa edilmesini sağlamıştır. Ölçeklendirmeye yönelik bu kademeli 
yaklaşım pahalıdır ve yeni ürünlerin ve süreç teknolojilerinin piyasaya sü-
rülmesini geciktirmiştir.

Günümüzde kabul edilen daha yaygın bir yaklaşım, tam ölçekli perfor-
mansı tahmin etmeye çalışmak için deneysel yöntemlerin ve bilgisayar-
lı modellemenin bir kombinasyonunu kullanmaktır. Bu, tasarım ekibinin 
ölçek büyütmedeki bazı ara adımları ortadan kaldırmasına ve iyi tasar-
lanmış küçük pilot tesislerden tek bir adımda tam ölçeğe yaklaşabilecek 
bir tanıtım birimine geçmesine izin verir. Reaktör analizi için bilgisayar 
simülasyon yöntemleri tartışılmaktadır ve gerçek reaktör performansının 
saptanması için gereken yöntemler literatürde tarif edilmiştir.

2. Optimizasyon
Gerekirse, tasarımı optimize etmek için 2. bölümde bahsedilen Adım 2 

ile 6 tekrarlanabilir. Reaktör maliyetini düşürmek için yapılacak olan opti-
mizasyon genellikle zaman kaybıdır çünkü reaktörün maliyeti tipik olarak 
toplam sermaye maliyetinin nispeten küçük bir kısmını oluşturur; bununla 
birlikte, reaktörün validasyon deneyleri beklenmedik bileşenlerin varlığını 

Bir reaktör seçimi ve boyutlandırması, endüstriyel 
uygulamalarda enerjinin üretimde minimum 

kullanılması için önemli bir faktördür. 
Özellikle endüstri 4.0 uygulamaları ile 

genel üretim yöntemleri bilgisayarlı 
simülasyon yöntemi kullanılarak 
sanal ortamda modellenip optimum 
çalışma şartları belirlenmektedir. Bu 
yazı serisinin üçüncü bölümünde 
ideal reaktör tasarımının hazırlık 
aşamaları endüstri 4.0 çerçevesinde 
değerlendirilecektir.

Bu yazı dizisinin ilk bölümü 
Ekim 2019’da, ikinci bölümü ise 
Kasım 2019’da Makina Bülten’de 

yayınlanmıştır.
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Cemil Koyunoğlu
Öğretim Üyesi
Yalova Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri 
Mühendisliği
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gösterdiğinde veya daha kü-
çük ölçekte bulunandan farklı 
seçicilikler gösterdiğinde, ge-
nel proses optimizasyonunun 
yeniden değerlendirilmesi ve 
hedef dönüşümün, verimle-
rin ve seçiciliğin uygulama ile 
doğrulanması gerekecektir.

3. Ayrıntılı tasarım 
için ölçek çizimlerinin 
hazırlanması

Reaktör mühendisi için son 
adım, tasarımın uzman ma-
kine mühendisliği tasarımcısı 
veya tasarım ekibine etkili bir 
şekilde teslim edilmesidir. Re-
aktörlerin çoğu, önemli mik-
tarda iç kısım ve karıştırıcıların, 
ısı transfer bobinleri vb. gibi 
yardımcı ekipman gerektirdi-
ğinden, rektör gövdesinin me-
kanik tasarımı nadiren önem-
sizdir. Makine mühendisi, 
nozulların, takviye halkalarının, 
iç ve dış destek braketlerinin 
ve diğer özelliklerin ayrıntılı 
tasarımlarını yapabilmek için 
ana gövde ve iç kısımların tam 
bir özelliğine ihtiyaç duyar. 
Gerekli özelliklerin tümünü 
iletmenin en iyi yolu genellikle 
reaktör tasarımcısı ve mekanik 
tasarımcının gerekli tüm özel-
likleri gösteren ölçekli çizimler 
üretmek için disiplinler arası iş 
birliği yapmasıdır.

4. İdeal ve Gerçek 
Reaktörler

Reaktörler, ideal reaktörlerin 
davranışlarına ne kadar yakın 
olduklarına göre tanımlanırlar. 
Geçişli reaktör ve iyi karışımlı 
reaktörler ideal reaktörler ola-
rak adlandırılırlar. Dolayısıyla 
gerçek reaktörler kesikli reak-
tör ve iyi karışımlı reaktörlere 
göre modellenir.

5. Geçişli reaktörler
Mükemmel geçişli reaktör 

operasyonunda, reaktöre gi-
ren her malzeme grubu, re-
aktörden birlikte hareket eder, 
sadece aynı anda girilen mal-
zeme ile karıştırılır ve reaksi-
yona girer. Sonra tüm girenler 
ve ürünler reaktörden ayrılır. 
Tübüler geometriye sahip bir 
geçişli reaktörde mükemmel 
radyal karıştırma vardır ancak 
eksenel karıştırma yoktur. Re-
aktörden akan tüm malzeme, 
tam olarak aynı kalma süresine 
(τ ) sahiptir ve tüm materyal, 
reaktör boyunca hareket ettik-
çe aynı sıcaklık ve konsantras-
yon profilini yaşar. Mükemmel 
karıştırılmış kesikli bir reaktör, 
malzeme boşluk yerine zaman 
içinde hareket ederken bir 
geçişli reaktör ile aynı şekilde 
davranır.

Bir geçişli reaktör, Şekil 1'de 
gösterildiği gibi reaktörün ar-
tımlı bir dilimi dikkate alınarak 
boyutlandırılabilir. Reaksiyo-
na bağlı olarak reaksiyona gi-
ren bir bileşenin (genellikle bir 
besleme bileşeni) molar akış 
hızındaki değişiklik artıştaki re-
aksiyon hızına eşittir:

Burada M = Molar akış hızı 
= hacimsel akış hızı x molar 
konsantrasyon
dV = artan hacim
R = Birim hacimde reak-
siyon hızı
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Hem reaksiyon hızı hem de mo-
lar akış hızı reaksiyona giren bi-
leşenlerin konsantrasyonu veya 
kısmi basıncı cinsinden yazılabil-
diğinden, denklem 1, reaktör bek-
leme süresi ile konsantrasyon veya 
dönüşüm arasında bir ilişki sağla-
mak için reaktör uzunluğu boyun-
ca entegre edilebilir. Reaksiyon 
hızı için kullanılan ifade biçimine 
bağlı olarak farklı ilişkiler elde edi-
lirken birden fazla çözülmüş örnek 
için literatüre bakılabilir.

Şekil 1. Geçişli reaktör

6. İyi Karışmış Reaktör
Mükemmel iyi karıştırılmış bir re-

aktörde, kabın tüm içeriği aynı sı-
caklık ve konsantrasyondadır ve 
herhangi bir karışım özelliğinde 
uzamsal bir değişiklik yoktur. İyi 
karıştırılmış reaktörden ayrılan sıvı 
bu nedenle kap içerikleriyle aynı 
konsantrasyon ve sıcaklıktadır. İyi 
karıştırılmış reaktöre giren malze-
me derhal içerikle karıştırılır ve aynı 
koşullara gelir. Giren malzemenin 
bir kısmı hemen ayrılabilir, bazıları 

daha sonra ayrılır, bu nedenle Şekil 
2'de gösterildiği gibi kalma süre-
sinde geniş bir dağılım vardır.

Şekil 2. İyi karıştırmalı bir reaktör

7. 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 gerekece-
ğini gösteriyorsa, tasarımcı araştır-
ma ekibine geri dönmeye ve yeni 
reaktör koşullarını belirlemeye ça-
lışmaya özendirilebilir.

İyi karıştırılmış bir reaktör, reaktör 
boyunca bir malzeme dengesi çö-
zülerek boyutlandırılabilir:

M
in 

= Reaktör içine giren her bir 
bileşenin molar akış hızı
M

out 
= Reaktörden çıkan her bir 

bileşenin molar akış hızı
V = reaktör hacmi
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Geçişli reaktörde olduğu gibi, molar akış hızı hacim akışı ve konsant-
rasyonu olarak ifade edilebilir ve reaksiyon hızı konsantrasyonlar olarak 
da yazılabilir. Bu da denklem 2'nin kalış süresi ile konsantrasyon veya dö-
nüşüm arasındaki ilişki olarak yeniden ifade edilmesini sağlar. Literatürde 
farklı reaksiyon hızı denklemleriyle elde edilen farklı ifadelerin örnekleri 
bulunabilir.

8. Gerçek Reaktörler
Pek çok reaktör, modelleme amaçları için ideal reaktör performansının 

kabul edilebileceği kadar yakın olmasına rağmen, az sayıda gerçek re-
aktör ideal reaktör performansını elde edebilir. İdeal reaktörlerin perfor-
mansına yakın bazı gerçek reaktör tipleri Şekil 3’te gösterilmektedir.

Şekil 3. Geçişli ve iyi karışımlı reaktör çeşitleri
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Tübüler veya serpantinde yakın geçişli akış 
koşulları elde edilebilir ancak bir dereceye ka-
dar eksenel dağılım için izin verilmelidir. Basit 
tübüler (boru hattı) reaktörler normal olarak 
homojen gaz fazı reaksiyonları için kullanılır 
(Örneğin; ham petrol fraksiyonlarının etilene 
termal olarak parçalanması ve dikloroetanın 
vinil klorüre termal olarak ayrışması). Tübüler 
reaktörler aynı zamanda homojen sıvı-faz re-
aksiyonları için de kullanılabilir. Paketli yatak-
lar veya ısı eşanjörü veya fırın tüpleri boyunca 
tek fazlı akış, bir nakil fazı akışkanlaştırılmış 
yataktaki akış gibi, fiş akışının iyi bir tahminidir. 
Bir reaktörün uzun ve ince olması fiş akışında 
olmak gerekli değildir. İnce bir katalizör yata-
ğı genellikle radyal akışlı bir reaktöre yüklenir. 
Burada sıvı delikli elekler arasında tutulan bir 
katalizör yatağından radyal olarak akar. Yatak 
boyunca yol uzunluğu kısa olmasına rağmen 
geri karıştırma için çok az fırsat vardır ve ge-
çişli akış iyi bir yaklaşımdır.

Sürekli karıştırılan tank reaktörler, karıştırma 
asla mükemmel olmamasına rağmen genel-
likle iyi karıştırılmış reaktör performansının 
makul bir tahminini sağlar. Kötü karışımın et-
kisi genellikle kalış süresi dağılımını yaymak 
ve sürenin dağılımına daha uzun bir esneklik 
vermektir. Kademeli tanklar ve kaldırma boru-
su reaktörleri sıvı fazda iyi karıştırılır ancak bu-
har fazına göre geçişli akış sağlanır. Kabarcık 
yataklı modda çalıştırılan bir akışkanlaştırılmış 
yatak iyi karışım sağlar ve akışkanlaşmaya ne-
den olan sıvı veya buhara göre daha iyi bir ka-
rışım sağlayabilir veya geçişli bir akış olabilir.

Bir sonraki serimiz için kendinize çok iyi 
bakınız. Esenlikler dilerim.

Referanslar

[1] Coker AK. Modeling of Chemical Kinetics 
and Reactor Design. Gulf Professional Pub.; 
2001.
[2] Benkreira H, Group IoCEFMP, Engineers 
IoC. Fluid Mixing 5. Institution of Chemical 
Engineers; 1996.
[3] Bogle D, Fairweather M. 22nd European 
Symposium on Computer Aided Process En-
gineering. Elsevier Science; 2012.
[4] El-Halwagi M, Foo DCY. Process Design, 
Integration, and Intensification. MDPI AG; 
2019.
[5] Minin O, Minin I. Computational Fluid Dy-
namics: Technologies and Applications. Inte-
chOpen; 2011.
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RPA – Yaygınlaşan Robotik 
Sanal İşgücü Kavramı
Bilişim teknolojileri her geçen gün çalışma yaşamımızda daha fazla etki 
göstermeye başlıyor. Birçoğu geçmiş yıllara dayanan bilişim modelleri, 
kişisel bilgisayarların ve mobil imkânların gelişmesi ve de internetin 
yayılmasıyla birlikte ileri formlarda hayatımızda daha fazla ve aktif 
olarak yer edinmeye başladı.

Mekatronik mühendisleri aldıkları 
eğitim doğrultusunda, robotik çalış-
ma yaklaşımına hâkim olmaları, ya-
zılım alanındaki bilgileri ile geleceğin 
disiplinler arası bir mühendislik dalı 
olarak farklı süreçleri analiz edebil-
me yetenekleri sayesinde, süreçlere 
mühendislik disiplini yaklaşımını da 
katarak RPA alanında verimli çalış-
malar gerçekleştirebilirler. Özellikle 
son kısımda bahsedeceğim IPA kav-
ramına geçiş ile birlikte mekatronik 
mühendislerinin günümüz şartları 
ile RPA alanında çalışma yapmaları 
geçiş sürecinde kendilerine avantaj 
sağlayacaktır.

Literatür taramasında özellikle 
son 5 yılda görmeye başladığımız 
bu kavram etki alanını genişlemek-
te ve birçok iş koluna temas edip, 
dijital anlamda dönüşümünü sağla-
maktadır. Şirketlerin dijital dönüşüm 
süreçlerinde belirli iş süreçlerinin 
dijitalleşmesinde RPA teknolojisine 
başvurduğu gözlenmektedir.

PwC’nin yapmış olduğu araştır-
maya göre iş yerlerindeki faaliyetle-
rin yaklaşık %45’i RPA’ya devredile-
bilir. Bu dünya genelinde 2 trilyon 
dolarlık bir maliyet düşümü de-
mektir. [1]

Bugün çalışma alanlarına etki eden bir diğer kavram olarak RPA –   (Robotik Süreç 
Otomasyonu) karşımıza çıkmakta.
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Candoğan Olgun
Makina Mühendisi
34. Dönem MMO 
İstanbul Şubesi 
Mekatronik Meslek Dalı 
Komisyonu Üyesi

RPA Nedir?
RPA, insanlar tarafından, belir-

li kurallar çerçevesinde, sürekli 
tekrarlanan, yüksek hacimli ve 
bilgisayar başından yapılan iş-
lerin yazılım robotları aracılığı 
ile otomatik hale getirilmesidir. 
Burada söz konusu robotlar sa-
nal iş gücünü oluşturmaktadır. 
Genel anlamada ilk akla gelen, 
fiziksel operasyonlar gerçekleş-
tiren robotlar ilişkili değildir.

Uygulama Amaçları
Sürekli tekrarlanan yüksek ha-

cimli işlemler, birçok noktada 
katma değere katılamayan ope-
rasyonlar olarak kalmaktadır. 
Yüksek hacimli ve tekrarlamalı 
bu görevler, yaşanabilecek anlık 
dikkat dağınıklıklarında özellik-
le kritik süreç alanlarında şirket 
için problemlere neden olmak-
ta, zaman ve maddi kayıpla-
ra sebebiyet verebilmektedir. 
Organizasyon içerisinde ana-
liz edilmiş ve uygunluğu tespit 
edilmiş süreçlere uygulanacak 
RPA çözümleri, zaman ve maddi 
anlamda tasarruf ile süreç opti-
mizasyonu sağlayabilmektedir.

Çalışma Sistematiği
Bilgisayar üzerinden yapılan, 

sürekli tekrarlanan ve yüksek 
hacme sahip görevlerde, insan 

çalışması bire bir tekrarlanarak 
operasyon yönetilir. Kullanı-
lan RPA sistemlerinin birçoğu 
entegrasyon gerektirmeden, 
programların kullanıcı ara yüz-
leri üzerinde çalışarak işlemleri 
gerçekleştirir. Birçok RPA uy-
gulamasında kodlama bilgisine 
gerek duymadan süreçler oto-
nom hale getirilebilmektedir. Pi-
yasada lisanslı ve açık kaynak al-
ternatif uygulama araçları vardır. 
RPA robotları kural bazlı çalışan 
yapılardır. İşletme tarafından 
belirlenmiş kurallar çerçevesin-
de operasyonları sürdürürler.

RPA Uygulaması 
Öncesi Süreçler ve 
Uygulama Süreci

RPA uygulaması kararı şirket 
yönetimi tarafından alındıktan 
sonra, ilk olarak dönüşüm iş-
leminin yapılacağı muhtemel 
süreçler belirlenmelidir. Burada 
süreç grupları derinlemesine 
incelenerek, organizasyon ta-
rafından tanımlanmamış veya 
farkında olunmayan ancak kul-
lanıcı tarafından rutin işlem 
adımları tespit edilmeli, süreçler 
tüm adımları ile tanımlanarak 
süreçlerin baştan sona haritala-
ma yapılmalıdır. Bu operasyon 
ayrıca süreç madenciliği olarak 
da adlandırılır. [3]

RPA dönüşümünde 
uygulanacak süreç madenciliği 
3 adımda tanımlanabilir;

Değerlendirme: RPA uygulama-
sının süreç bazlı olarak potan-
siyeli değerlendirilir. Bu değer-
lendirmede süreçler ölçülebilir, 
tekrarlanabilir olmalı ve standar-
dize edilebilmelidir. 
Geliştirme: Seçilmiş belirli süreç 
gruplarında RPA uygulamaları-
nın geliştirilmesi ve izlenmesi-
dir. Hangi süreçlerin hangi tip 
robotik çözümler ile çözülebil-
diği, sonuçlarda ne gibi farkların 
olduğu değerlendirilmelidir. Bu 
adım aynı zamanda uygun süreç 
grubunun da seçilmesine katkı 
sağlayacaktır.
Sürdürülebilirlik: Seçilecek RPA 
uygulaması ve süreç grupları-
nın uyumunu ifade eder. Za-
man içinde karşılaşılacak teknik 
sorunların nasıl çözüleceğinin 
değerlendirilmesidir.
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Yukarıdaki adımlar takip edilerek şirket içindeki potansiyel süreç gruplarının 
içerisinde uygun olanlarının seçilmesi ve uygulamaya entegre edilmesi sağlanır.

Dönüşüm öncesi süreçlerin iyi analiz edilmesi önemlidir. Uygun olmayan sü-
reç grupları üzerinden robotik çözüm uygulanması, uygulamanın verimli ça-
lışmasını önleyecek, personelin işini zorlaştıracak, zaman kayıplarına neden 
olabilecek ve şirketin genel dijital dönüşüm süreçlerine de olumsuz etki yara-
tabilecektir.

Tespit edilen süreç varyantlarını minimize ve standardize etmek RPA’ya başla-
madan önce kolaylık sağlamaktadır.

Ayrıca RPA uygulaması sonrası, dönüşümün gerçekleştirildiği süreçler yakın-
dan takip edilmeli, KPI’lar ile izlenmeli ve süreçler geliştirilmeye çalışılmalıdır.

RPA uygulamalarında aşağıdaki gelişim çemberi takip edilebilir. RPA’nın uy-
gulandığı süreçler KPI’lar ve farklı ölçütler ile geçmiş ve hedef kriterlere göre 
ölçülür. Yapılan ölçümler tanımlanır ve süreç optimize edilir. [2]

Çalıştığı Departmanlar ve Uygulamalar 
Kapsamında RPA

- IT Departmanı
- Pazarlama ve CRM
- Kalite
- ARGE
- Finans ve Muhasebe
- İnsan Kaynakları

Tamamlanmış bir RPA uygulaması, 
size gelen maili inceleyerek bilgisayarı-
nızda belirtmiş olduğunuz bir forma bil-
gileri kopyalayabilir, bir fatura yaratabilir 
ve gönderebilir. Gelen bir satın alma tekli-
fini belirtilecek kriterlere göre değerlendi-
rerek satın alma siparişini yaratabilir. Kredi ve 
risk değerlendirmesi yapılabilir.

Dünya çapında bir operatör firması, 2015 yılında 
başlamış olduğu RPA sürecinde 160 robot ile ayda 400.000 ile 500.000 ara-
sında işlem gerçekleştirmiştir. 160 Robotun çalıştığı 15 Temel süreç belirlen-
miştir ve firma ilk yatırım maliyetini 1 sene içerisinde amorti edebilmiştir. [4]
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Sonuçlar ve Gelecek
Günümüzde Türkiye’de RPA yaygınlaşmış durumda değildir. Endüstri 4.0 

kavramının yaygınlaşması, son dönemde tüm dünyada yaşanan pande-
mi olayı ve maliyetleri düşürme eğilimi RPA’nın yayılmasını tetiklemektedir. 
RPA’ya geçiş öncelikle yönetimsel olarak bu kararı almayı ve benimsemeyi, 
süreçleri detaylı analiz etmeyi ve uygun süreçleri RPA çözümü ile buluştur-
mayı hedeflemektedir.

RPA geçişinin bir diğer avantajı süreç içerisinde gerçekleşen ancak fark 
edilmeyen adımların açığa çıkması, bir vadede mevcut süreçlerin iyileştiril-
mesi gibi geleceğe dönük avantajlar sağlamasıdır.

Ancak burada RPA’yı doğrudan insan faktörünü ortadan kaldıran bir araç 
olarak düşünmek yanıltıcı olacaktır. RPA’lar yazılımsal iş gücüdür. Bu yazı-
lım robotları ilgili süreçte görevli personele yardımcı olacaktır. Birimlerdeki 
personelin daha nitelikli işler yapabilmesi ve kariyerini geliştirmesi için ona 
fırsat sağlayacaktır. Birçok işletmede görüldüğü üzere bu uygulamalar ora-
daki personelin işini elinden almaktan öte yaptığı işe değer katacak, zamanını 
daha verimli kullanabilmesi için ortam sağlayacaktır.

Şirketler de uygulamanın gerçekleştiği birimlerdeki personel sayısını azal-
tarak, bu personelleri verimli olabilecekleri ve katma değer yaratabilecekleri 
birimlere yönlendirebileceklerdir.

Sonuç olarak karşımıza Reskill ve Upskill kavramları çık-
maktadır. RPA sonucunda ilgili birimlerdeki personeller ye-
teneklerini geliştirmeli veya yeni birimlere geçiş için yeni 
yetenekler edinmelidirler. 
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Ayrıca RPA uygulamaları yeni meslek alanlarının 
da gelişmesini sağlamaktadır: Bunlar; RPA gelişti-
ricisi, RPA analisti ve RPA çözüm mimarıdır.

RPA sonrası bizleri bekleyen kavram ise yeni ge-
lişmekte olan IPA – Intelligent Process Automati-
on (Akıllı Süreç Otomasyonu)’dir. [6]

Bu kavram ile RPA uygulamalarına yapay zekâ, 
makine öğrenmesi, doğal dil ve görüntü işleme 
teknolojileri adapte edilmiş, daha komplike, sü-
reçleri kendi öğrenebilen ve bu süreçleri gelişti-
rerek uygulayan çözümler ortaya çıkmaktadır. [5]

Kaynaklar
[1] Image & Data Manager, February March 2018,
[2] A Wiley Brand, Robotic Process Automation 
for dummies, NICE RPA team with Steve Kaelbe
[3] Process Mining and Robotic Process Auto-
mation: A Perfect Match, Conference Paper, July 
2018, https://www.researchgate.net/publicati-
on/326466901
[4] The Outsourcing Unit Working Research 
Paper Series, Paper 15/02, Robotic Process Auto-
mation

at Telefonica O2, April 2015
[5] https://automationhero.ai/blog/what-is-intel-
ligent-process-automation/
[6] https://automationhero.ai/blog/intelli-
gent-process-automation-rpa-alternative/
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Tüm dünyada gündelik hayatı kökten sarsan pandemi sürecinin Türkiye’de 
de etkisini göstermeye başladığı, tartışmalı izolasyon tedbirlerinin uygula-
maya konulduğu mart ayını takip eden günlerde bir grup fotoğrafçı, son 
yüzyılın en kritik döneminin görsel belleğini oluşturmak amacıyla Korona 
Günlerinde Fotoğraf adlı ortaklaşa bir editöryal fotoğraf çalışması başlattı.

19 fotoğrafçının çağrısı üzerine 33 fotoğraf editörünün görev aldığı, 360 
fotoğrafçının katılım talebinde bulunduğu çalışma, hazırlıkların tamamlan-
masının ardından 3 Mayıs’ta başladı. Türkiye’nin 31 ve Almanya, Azerbaycan, 
Finlandiya, Fransa, İngiltere, Kanada ve Kosova’nın 10 farkı şehrinden katı-
lımda bulunan 360 fotoğrafçı iki ay süresince pandeminin kişisel ve toplum-
sal yansımalarını fotoğrafladı.

'Korona Günlerinde Fotoğraf' çalışmasında üretilen tekil fotoğraflar ve 
görsel hikâyelerin önemli bir kısmı, 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 
www.koronagunlerindefotograf.com sitesinde yayınlanmaya başlandı. Ça-
lışmanın web sitesi temmuz ayının sonuna kadar yapılacak güncellemelerle 
tüm hikâyelere ulaşılabilir hale getirilecek.

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında da tanıtım ve 
duyuruları yapılan çalışma yaklaşık 6 bin tekil fotoğrafı ve 200’ü aşkın görsel 
hikâyeyi içeriyor. Bugünden yarınlara bırakılan bu büyük görsel bellek, ev-
lerde yaşanan tecridin etkilerini, çalışmak zorunda bırakılanların koşullarını, 
sokaklardaki farklılaşan görünümü, yeni alışkanlıkları ve yeni normal olarak 
adlandırılan bu dönemin içsel ve dışsal yansımalarını ilerleyen zamanlarda 
hatırlamayı kolaylaştırmak ve üzerinde düşünmek için görünür kılıyor.

Korona Günlerinde Fotoğraf 
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına ilişkin görsel bellek 
oluşturmak amacıyla bir araya gelen 360 fotoğrafçı, 'Korona Günlerinde 
Fotoğraf' oluşumunu kurdu.

Fotoğraf: Filiz Tulu



3 Şeffaflaşan İnsan Hücreleri Üretildi 
Kalamarların yeteneklerinden ilham alan bilim insanları, komut üzeri şeffaf 

hale gelebilen insan hücreleri üretti. Biyologlar ileride istek üzeri tamamen 
şeffaf hale getirebilecek ve eski hallerine döndürebilecek hücreler üretmeyi 
umuyor.
Çalışmayı değerlendiren grubun başındaki Gorodetsky, 
“Hücrelerin sadece reflektin ekspresyonuyla kalma-
yıp proteini küresel nano yapıların içine sardığını ve 
onları hücrenin gövdesine dağıttığını saptayınca 
şaşırdık. Kantitatif faz mikroskopisi sayesinde, 
protein yapılarının hücrelerin içindeki sitoplaz-
maya kıyasla farklı optik özelliklere sahip oldu-
ğunu belirleyebildik. Diğer bir deyişle, bu yapılar 
optik açıdan kafadan bacaklıların lökoforlarında 
olduğu gibi davrandılar” açıklamasında bulundu.

2 Bilim İnsanları 15 Trilyon 
Atomu Birbirine Bağladı 

Livescience.com internet sitesinde yer alan habere göre, İspanya'daki Foton Bilimi 
Enstitüsü’nden (ICFO) araştırmacılar, ‘kuantum dolanıklığı’ adı verilen fenomeni 
test etmek üzere 15 trilyon atomu sıcak gaz karışımında birleştirmeyi başardı.

Araştırmaya önderlik eden Jia Kong, dolanıklık fenomeninin ku-
antum teknolojilerinin en ilginç veçhelerinden biri olduğunu 

vurgulayarak, "Dolanıklıkla bağlantılı kuantum teknolojileri 
bugüne kadar yalnızca düşük sıcaklık ortamında uygulanı-
yordu. Bu durum dolanıklık hallerinin teknolojiye uyarlan-
masını olanaksız kılıyordu. Bu yüzden dolanıklıklığın sıcak 
ve kaotik ortamda istikrarlı şekilde yaratılıp yaratılamayaca-
ğı ilginç bir soruydu. Çalışmamız, dolanıklığın sıcak ve ka-

otik ortamın tesadüfi müdahaleleri tarafından bozulmadan 
gerçekleşebildiğini gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

1 İlk Kez Özel Bir Şirket Uzaya İnsan Gönderdi
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Cali-

fornia merkezli bir teknoloji firması tarafından uygulamaya 
konulan tarihi fırlatılış Florida'daki Kennedy Uzay Merke-
zi'nden ABD doğu saati ile 15.22'de (TSİ 22.22) yapıldı. Altı 
yıllık bir çabanın üzerine, ilk kez özel bir şirket tarafından 
yapılan insanlı test uzay yolculuğu, YouTube ve birçok 
Amerikan televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı.

Başarı ile gerçekleşen tarihi insanlı fırlatılış ve yeniden kulla-
nılır roketle yapılan uzaya yolculuk neticesinde, NASA'nın dünya 
yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek için 
her seferinde Rusya'ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan 
kurtulmasının da yolu açılmış oldu. NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş 
projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için 
Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.
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