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ETKİNLİKLERİMİZ

47. Dönemde düzenlenecek olan etkinlik programına
www.mmo.org.tr/etkinlikler adresinden ulaşabilirsiniz

* Gerçekleştirilmiş olan etkinliklerimiz

ETKİNLİĞİN ADI TARİH SEKRETERYA ETKİNLİK YERİ

Asansör Sempozyumu* 18-20 Ekim 2018  İzmir Şube İzmir  

Öğrenci Üye Kurultayı* 9 Mart 2019 Oda Merkezi     Ankara

Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi* 17-20 Nisan 2019 İzmir Şube İzmir  

Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi 26-28 Eylül 2019 Denizli Şube Denizli  

Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 11-12 Ekim 2019 Eskişehir Şube Eskişehir

Enerji Verimliliği Kongresi 18 -19 Ekim 2019 Kocaeli Şube Kocaeli   

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 23-26 Ekim 2019 Adana Şube Adana  

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 8-9 Kasım 2019 Mersin Şube Mersin

Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi 15-16 Kasım 2019 Ankara Şube Ankara 

Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı 5-7 Aralık 2019 Adana Şube Adana

TMMOB Sanayi Kongresi 13-14 Aralık 2019 Oda Merkezi    Ankara
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2 ETKİNLİK

X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE 
UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

AMAÇ / KAPSAM 

Uçak, havacılık ve uzay sektörünün dünya genelinde büyük bir 
hızla ilerlemesi ve gelişmesi paralelinde, ulusal sanayimizde sek-
töre yönelik kabiliyetlerin ve ürünlerin artırılması,  kaçınılmaz bir 
gereklilik olmuştur. Özellikle havacılık ve savunma sektörlerin-
de ulusal katkı payının büyütülmesi hedeflenmelidir. Bu amaç 
doğrultusunda izlenecek yol haritasının ülkemiz ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak belirlenmesi, kısa ve uzun vadeli  plan-
lamaların yapılması, yeni-ileri teknoloji yatırımlarının planlı olarak 
filizlendirilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi, yönetilmesi ve 
sektörün kullanımına sunulması sağlanmalıdır.

Bu ihtiyaçlar kapsamında düzenlenen Ulusal Uçak, Havacılık 
ve Uzay Mühendisliği Kurultayı'nda, mühendis-üniversite-
endüstri üçgenindeki paydaşların aynı platformda buluşması 
sağlanarak yeni teknolojik gelişmeler, endüstrinin talepleri, 
teknoloji yatırımları, eğitim ve istihdam konularında mühendis 
gözüyle bir tartışma, danışma ve paylaşma ortamı oluşturulması 
hedeflenmektedir.

BİLDİRİ KONULARI 

1. Havacılık Sektöründe Yeni Teknolojiler, Özgün Yazılımlar ve 
Uygulamaları,

2. Havacılık Sektöründe Bakım, Onarım ve Yenileştirme (BOY) 
Faaliyetleri,

3. Özgün Hava Araçları,
4. Ulusal ve Uluslararası Uzay Teknolojileri,
5. Havacılık Sektöründe Yenilikçi Malzemeler ve İleri Üretim 

Teknolojileri,
6. Havacılık Faaliyetlerinin Uçuş Emniyeti Yönüyle 

Değerlendirilmesi, 
7. Kamu/Özel Sektör Yatırımlarının Durumu, Kümelenmelerin 

ve AR-GE Merkezlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi,
8. Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Eğitiminin 

Değerlendirilmesi,  
9. Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin Çalışma Yaşamı ve 

İstihdam Durumu.

İLETİŞİM
Hoşnudiye Mah. 

Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. 
Altın Sok. No:1 Kat:3 

ESKİŞEHİR
Tel: 0 222 230 93 60 

Faks: 0 222 231 38 54
e-posta: eskisehir@mmo.org.tr.

www.mmo.org.tr/eskisehir
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V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ

AMAÇ / KAPSAM 

Enerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve temel bir in-
san hakkıdır. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürek-
li, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması, temel 
enerji politikası olmalıdır. Enerji verimliliği ise her ülkenin 
elindeki en önemli enerji kaynağıdır ve enerji politikalarının 
gerçekleştirilmesinde en etkin, ucuz maliyetli ve hızlı sonuç 
verecek yöntemdir.

Enerji verimliliğini arttırmayı hedefleyen politika ve uygula-
maların Ülkemizde söylemde kalmayıp, eyleme dönüştürül-
mesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında artış 
sağlanması ile, Ülkemizde birincil enerji tüketiminin azaltıl-
ması, ekonomimizin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve 
enerjide dışa bağımlılığımızı aynı oranda azaltacaktır.

Enerji Verimliliği eğitimlerindeki alt yapısı ve mevcut yetki-
leri ile bu konudaki en önemli meslek örgütü olan Makina 
Mühendisleri Odası, 01-02 Haziran 2007 tarihlerinde ilkini, 
09-11 Nisan 2009 tarihlerinde ikincisini, 31 Mart-2 Nisan 
2011 tarihlerinde üçüncüsünü ve en son 13-14 Ekim 2017 
tarihlerinde dördüncüsünün gerçekleştirildiği Enerji Verim-
liliği Kongrelerinde; enerji sektöründe temel politikaları ve 
teknolojik gelişmeleri irdelemek, enerjinin etkin, verimli ve 
tasarruflu kullanımı için toplumsal "farkındalık", "bilgilenme" 
ve "bilinç" yaratmaya yönelik yeni açılımlar sunmak ve alter-
natifler üretmek sorumluluğunu yerine getirme doğrultu-
sunda önemli adımlar atmıştır.

Odamız, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Gebze Teknik Üni-
versitesi Kongre Merkezi’nde #gelecegimizenerji ana te-
ması çerçevesinde gerçekleştireceği V. Enerji Verimliliği 
Kongresi’nde, Ülkemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili 
akademisyenleri, uzmanları, kamu ve özel sektör yetkilileri-
ni, meslek kuruluşlarını, sektörde ürün ve hizmet üreten fir-
maları, işletmeleri ve çalışanlarını bir araya getirmeyi amaç-
layarak enerji verimliliği bilincinin ileriye doğru geliştirilmesi 
için önemli bir platform olacaktır.

Ayrıca bu Kongre ile, Odamız, önümüzdeki dönem için 
önerilen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının değerlen-
dirilmesi, eksikliklerinin belirlenerek geliştirilmesi ve uygu-
lanması konusunda önemli bir farkındalık yaratarak ülke, 
toplum, meslek ve meslektaş çıkarları için çalışan bir meslek 

örgütü olarak üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmiş 
olacaktır.

ETKİNLİK KONULARI
1. Sanayide Enerji Verimliliği

2. Binalarda Enerji Verimliliği

3. Ulaşımda Enerji Verimliliği

4. Enerjinin Geri Kazanımı

5.  Enerji ve Çevre

6. Enerji Üretiminde Verimlilik

7. Yenilenebilir Enerji Kullanımı

8. Enerji İletim ve Dağıtımında Verimlilik

9. Enerjinin Depolanması

10. Enerji Sektöründeki Ekipmanların Yerli Üretimi

11. Enerjinin Ekonomi Politiği

12. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)

13. Enerji Arz Güvenirliği

14. Türkiye Enerji Mevzuatı ve Organizasyonu

15. Enerji Yönetimi ve ISO 50001

16. Enerjide Endüstri 4.0
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I. ULUSLARARASI X. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI 
VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

ETKİNLİK KONULARI
•  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu, 

Uygulamalarda   Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler 
•  İSİG Alanında Ulusal-Uluslararası Mevzuat, Yönetim 

Sistemleri ve Standartlar  (ILO Sözleşmeleri, AB Direktifleri, 
Ulusal Kanun, Yönetmelikler, Standartlar) 

•  Kamu Sektöründe İSİG Uygulamaları 
•  İş Kazaları: Nedenleri, Sonuçları, Önleme, Değerlendirme, 

Bildirim,   Kaza Analizi
•  Meslek Hastalıkları, İşe Bağlı Hastalıklar
•  İSİG ile Toplum Sağlığı Etkileşimi 
•  Örnek İSİG Uygulamaları  (Kamu ve Özel Sektör) 
• Çalışanların İSİG Eğitimleri (Teorik-Uygulamalı-İşbaşı 

Konuşmaları-Ölçme Değerlendirme) 
• İSİG’de Ölçme Değerlendirme 
• İSİG’de Mesleki Eğitim – Mesleki Yeterlilik, 
• İSİG Kültürü, İSİG Politikaları ve Yaygınlaşması, İSİG’de 

Liderlik 
•  İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği (Görev-Yetki- 

Sorumluklar, Karşılaşılan Sorunlar, Saha Uygulamaları, 
Mesleki    Sorumluluk Sigortası) 

•  İşyeri Sağlık-Güvenlik ve Ortak Sağlık-Güvenlik Birimleri 
• İşyerlerinde ve Ülke Düzeyinde İSİG Örgütlenmesi ve 

Denetim Modelleri 
•  Acil Durumlarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi 
•  Tehlike ve Risk Kavramları 
•  Çalışanlarda Risk Grupları ve İSİG  (Kadın, Çocuk, Genç, Yaşlı, 

Göçmen, Engelli) 
•  Esnek İstihdam Biçimleri ve İSİG’e Etkisi 
•  Risk Değerlendirmesi 
•  İSİG’de Önleme ve Koruma 
•  İşe Devamsızlık (Absenteeism) ve Önleme
•  İş Ekipmanlarında Güvenlik ve Periyodik kontroller 
•  Kişisel Koruyucu Donanımlar ve CE
•  İşyeri Ortam Faktörleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, 

Psikolojik, Ergonomik, Tozlar vb.) ve Korunma 
• Psikososyal Tehlikeler (Stres, Mobbing vb.) ve Güvenlik 
•  KOBİ’de  İSİG Hizmetleri 
•  Kapalı Alanlarda İSİG Uygulamaları 
•  Tarımda İSİG
•  Taşıma, İstifleme ve Depolamada İSİG 
• Yüksekte ve Düşme Tehlikesi Olan Çalışmalarda İSİG 
• Kaynaklı İmalat Çalışmalarında İSİG
•  Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik 
•  Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Yapılan Çalışmalarda 

Güvenlik
•  Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalarda İSİG
•  Ergonomi 

•  İSİG Çalışmaları ve Etik 
•  Endüstriyel Hijyen 
•  Yangın Güvenliği 
•  Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve İSİG 
•  Proses Güvenliği 
•  Büyük Endüstriyel Kazalar (BEKRA, SEVESO)
•  İSİG’de Teşvik Uygulamaları 
•  Sektörel İSİG Profesyonelliği
•  İSİG’de Sürdürülebilirlik 
•  İşyerlerinde Çağdaş Teknolojinin Getirdiği Yeni 

Tehlikeler (GSM, Radyo Frekans, Çoklu Kimyasal 
Duyarlılık Sendromu, Nanoteknoloji) 

• Kentsel Dönüşümde İSİG 
•  Sporda İSİG 
•  Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarında İSİG 
• İnşaatlarda (Tünel Dahil) İSİG 
•  İSİG Özel Yazılımlar ve İBYS Süreci 
•  İSİG Lisans ve Lisansüstü Çalışanlara Yönelik Eğitimler
• İSİG Yönetim Sistemleri 
•  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve 

Uygulamaları 
•  Kentsel Dönüşümde İSİG ve Asbest 
•  İSİG’de Yerel ve Bölgesel İş Birlikleri
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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
**  SY: Sınav yapılmamakta.

Temmuz ayına ilişkin eğitim merkezi programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali 
www.mmo.org.tr/miem adresinden de takip edilebilir.

Eğitimin Adı Eğitim Tarih Aralığı Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama            
26-27 Temmuz 2019 İstanbul 28 Temmuz 2019

28-29 Temmuz 2019 Eskişehir 29 Temmuz 2019

 Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

4-7 Temmuz 2019 Antalya 7 Temmuz 2019

9-12 Temmuz 2019 İzmir 12 Temmuz 2019

9-12 Temmuz 2019 Ankara 12 Temmuz 2019

11-14 Temmuz 2019 Eskişehir 14 Temmuz 2019

Doğalgaz İç Tesisat* 22-25 Temmuz 2019 Ankara 26 Temmuz 2019

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

22-25 Temmuz 2019 İzmir 26 Temmuz 2019

24-27 Temmuz 2019 İstanbul 28 Temmuz 2019

27-30 Temmuz 2019 Ankara 31 Temmuz 2019

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
8-10 Temmuz 2019 Diyarbakır 10 Temmuz 2019

22-24 Temmuz 2019 Zonguldak 25 Temmuz 2019

Mekanik Tesisat
3-9 Temmuz 2019 Samsun 10 Temmuz 2019

22-28 Temmuz 2019 Zonguldak 29 Temmuz 2019

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

4-5 Temmuz 2019 Denizli 5 Temmuz 2019

13-14 Temmuz 2019 Adana 14 Temmuz 2019

18-19 Temmuz 2019 Kocaeli 19 Temmuz 2019

20-21 Temmuz 2019 Bursa 21 Temmuz 2019

Şantiye Şefliği
12-13 Temmuz 2019 Bursa 14 Temmuz 2019

26-28 Temmuz 2019 İstanbul 28 Temmuz 2019

Soğutma Tesisatı 6-7 Temmuz 2019 İstanbul 8 Temmuz 2019

Klima Tesisatı 8-12 Temmuz 2019 Ankara 13 Temmuz 2019

Yangın Tesisatı
8-11 Temmuz 2019 Ankara 12 Temmuz 2019

18-20 Temmuz 2019 İstanbul 22 Temmuz 2019

Temel Bilirkişilik 13-21 Temmuz 2019 İstanbul SY** 

Jeotermal Enerjisi Santrali Eğitimi 17-19 Temmuz 2019 İzmir 19 Temmuz 2019

Üretim Planlama Sertifikasyon Programı 1-5 Temmuz 2019 İzmir 6 Temmuz 2019
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Değerli Meslektaşlarımız,

Mühendis ve Makina Güncel dergimizin 2019 yılı yedinci sayısında, Mayıs sayımızın devamı niteli-
ğinde olan AR-GE-İnovasyon sayısı ile karşınızdayız. Bir önceki sayımızda savunma sanayii ile ilgili 
AR-GE, yenilikçilik çalışmaları, gerçekleştirilen projelere, ürün yönetimleri konularına yer verilmiştir. 
Bu sayımızda da AR-GE- İnovasyon konularında 5 yazımızın yanında Haber, Etkinlik, Basın açıklama-
sı, Sanayi Analizleri, Enerji, İSG, Kitap Tanıtımı, Eğitimlerimiz bölümlerine yer verilmektedir. 

AR-GE-İnovasyon kapsamlı yazılarımızdan, beyaz eşya sektöründeki yenilikçilik çalışmaları, Arçelik 
firması AR-GE Direktörü Nihat Bayız tarafından; sektörde geliştirilen ürünün piyasaya en hızlı şekil-
de sürülmesini sağlayan mühendislik simülasyonlarının beyaz eşya AR-GE ve inovasyonundaki Yeri, 
Navist firması Ertan Karaismail tarafından hazırlanmıştır. Beyaz eşya kullanıcısı için ürünün kalite-
sini belirleyen enerji verimliliği, kullanım ömrü ve ortamda yarattığı gürültü seviyesi gibi unsurlar 
dikkate alınarak Vestel firması bünyesinde gerçekleştirilen ve detaylarıyla Koray Yoldaş tarafından 
kaleme alınan “Çamaşır Makineleri Inverter Motor Sürümünde Yük Torku İleri Besleme Yönteminin 
Enerji Verimliliği, Titreşim ve Gürültü Performansına Katkısı” başlıklı araştırmaya ulaşabilirsiniz.

Asansör Sektöründeki AR-GE’nin Önemi ve AR-GE Merkezi Çalışmalar Fatih Karpat tarafından hazır-
lanan çalışmalarda anlatılmıştır.  Ev ve ofisimizde her gün onlarca defa kullandığımız kapılarımızda, 
kapı koluna ihtiyaç duymadan içerden ya da dışarıdan kapıya dokunarak açılmasını sağlayan yeni-
likçilik çalışması ile tanıtılan Kale Kilit firması yeni ürünü, Mahmut Acar tarafından hazırlanan çalış-
mada anlatılmıştır.  Ayrıca Odamız raporlarından “Dünya'da ve Türkiye’de AR-GE Faaliyetleri” başlıklı 
raporun tanıtımına da bu sayımızda ulaşabilirsiniz.

Haberler bölümünde, Akkuyu nükleer güç santrali güncel durumu raporu, TMMOB Sanayi Kongre-
si,  Endüstri Mühendisliği dergisi haberleri, Birlikten bölümünde; Çanakkale'deki doğa katliamının 
ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapılan basın açıklaması ile 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından LPG’li Araçların Kapalı Otoparklara Alınma-
sı hakkındaki basın açıklaması yer almaktadır; Sanayi Analizleri bölümünde, 2 yılda bir gerçek-
leştirilen TMMOB Sanayi Kongresi hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez’in Sanayi Sorunları ve 
Analizleri yazı dizisi şeklinde hazırlanan yazılarından “Kriz Sanayi Odaklı Derinleşiyor” isimli metinin 
özetine de ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Dünyası Bölümünde, ASME (American Society of Mechanical Engineers-Amerikan Ma-
kine Mühendisleri Birliği) tarafından yayımlanan Mechanical Engineering dergisinde yer alan  “Bal 
Arısı ve Drone” başlıklı yazının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.

Etkinlik bölümünde, Odamız tarafından dönem içerisinde gerçekleşecek olan etkinliklerimizin ta-
rihlerinin olduğu etkinlik takvimi ve Eylül ayı içerisinde Denizli’de gerçekleştirilecek olan “Bakım 
Teknolojileri Kongre ve Sergisi” ile Ekim ayı içerisinde Eskişehir’de gerçekleşecek olan “Ulusal Hava-
cılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı”, Kocaeli’nde gerçekleştirilecek olan “Enerji Verimliliği Kongresi” 
Adana’da gerçekleşecek olan İşci Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi” ile ilgili duyurumuza ulaşabilirsi-
niz.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmama-
ları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız tarafından düzenlenen Haziran ayı 
eğitim programına ulaşabilirsiniz.

Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bö-
lümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabi-
lirsiniz

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.  

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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TMMOB AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ 
GÜNCEL DURUM RAPORU YAYIMLANDI*

TMMOB Akkuyu Nükleer Güç Santrali İzleme Komisyonu tarafından hazırlanan 
"TMMOB Akkuyu Nükleer Güç Santrali Güncel Durum Raporu" yayımlandı. 

Bilindiği gibi Akkuyu Nükleer Santrali 
(NGS), Türkiye’de yapımına karar ve-
rilen ve bu konuda hükümetlerarası 
anlaşma yapılarak, yapımı yasa ile be-
lirlenen ilk nükleer güç santrali olma 
niteliğini taşımaktadır. Akkuyu'da nük-
leer santral yapımı için ilk çalışmalar, 
Mersin ili Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi 
Akkuyu mevkisinde yer seçimi yapıla-
rak 1970‘li yılların başında başlamıştır.

TMMOB, uzmanlık alanları içerisindeki 
projeleri ve yatırımları, ülke çıkarları ve 
toplum yararı açısından irdelemek ve 
bu projelerle ilgili, teknik ve bilimsel 
değerlendirmeler yaparak toplumsal 
farkındalık yaratmayı bir görev ve so-
rumluluk olarak görmektedir.  Bu çer-
çevede  nükleer santraller Birliğimizin 
üzerinde çalışmalar yaptığı konular-
dan biri olagelmiştir.

TMMOB, elektrik kullanımını toplum-

sal yaşamın vazgeçilmez unsurların-
dan biri olarak niteleyerek, insan hakkı 
olarak kabul etmektedir. Ancak iktidar-
lar tarafından uygulanan neoliberal 
politikalar sonucunda elektrik temini 
bir kamu hizmeti olmaktan çıkarılmış 
ve bir piyasa faaliyeti haline getirile-
rek ticari bir meta haline dönüştürül-
müştür. Buna karşılık, elektriğin üreti-
minden nihai kullanıcıya kadar giden 
sürecin, sosyo-ekonomik gelişme po-
litikaları ile ilişkisinin yanı sıra, kullanı-
lan enerji kaynakları, çevresel etkileri, 
verimlilik, elektrik enerjisinin erişile-
bilir ve elektrik fiyatlarının ödenebilir 
olması gibi toplumu doğrudan ilgilen-
diren boyutları vardır. Bu sebeple top-
lum üzerinde önemli ekonomik etkiye 
sahip bir unsur olmuştur. Bu durumda 
elektrik ile ilgili her gelişme toplumu 
yakından etkilemektedir.

* Raporun tam metnine https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/akkuyur.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
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Akkuyu NGS; nükleer enerjiden elekt-
rik elde edilmesinin yarattığı riskler 
yanında; üreteceği elektriğin devlet 
tarafından çok yüksek bir fiyat ile satın 
alınma garantisinin verilmiş olması, 
işleyiş ve denetim süreçlerindeki belir-
sizlikler, dışa bağımlılık, atık sorunu vb. 
nedenlerle sorunludur.

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik 
üretme teknolojilerinin son yıllarda 
çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve bu 
kaynakla dayalı elektrik üretimi ma-
liyetlerinin ve fiyatlarının düşmesine 
karşılık, güvenlik riskleri, yapım sürele-
rindeki gecikmeler nedeni ile nükleer 
güç santrallerinde son yıllarda artan 
tesis ve üretim maliyetleri ve başlan-
gıçta öngörülen rakamları aşan söküm 
maliyetleri, özellikle Batılı ülkelerde 
nükleer santrallerden uzaklaşılması 
sonucunu ortaya koymuştur. Geç-
mişte meydana gelen nükleer santral 

kazalarından sonra oluşan hasarların 
telafisinin neredeyse imkânsız olması 
sonucunda, birçok gelişmiş ülke yeni 
nükleer santral yapmaktan vazgeçmiş 
ve mevcut nükleer santrallerini kapat-
maya ve elektrik gereksinmelerini ye-
nilenebilir kaynaklardan karşılamaya 
yönelmiştir.

Böyle bir dönemde, ülkemizde teşvik-
ler verilerek, ne pahasına olursa olsun 
nükleer santral kurulmasındaki ısrar 
anlaşılabilir ve kabul edilebilir değildir.

TMMOB, şimdiye dek yapmış olduğu 
çalışmalarla, toplumsal yarar ve elekt-
rik ihtiyacının karşılanması açısından 
Türkiye’nin Akkuyu NGS’ye ihtiyacı ol-
madığını net olarak ortaya koymuş ve 
bu hususta önemli bir toplumsal du-
yarlılık yaratılmasını sağlamıştır.

Bu çalışmaların devamı olarak, TMMOB 
Yönetim Kurulu‘nun almış olduğu 20 

Ekim 2018 tarih ve 170 sayılı kararla 
oluşturulan AKKUYU NGS İzleme Ko-
misyonu, Haziran 2019 itibarıyla Akku-
yu NGS’nin güncel durumu hakkında 
bu raporu hazırlamıştır.

Raporun hazırlanmasında esas olarak 
Akkuyu NGS hakkındaki genel bilgiler 
yanında son yıllardaki gelişmeler, pro-
jenin hâlihazır durumu, elektrik ener-
jisi açısından Türkiye’deki gelişmeler 
incelenmiş ve bu çerçevede Akkuyu 
NGS ekonomik, yasal ve teknolojik açı-
dan irdelenmiştir.

Rapor, bir güncel durum irdeleme ra-
poru olduğu için genel hususlar kısa 
verilerle anlatılmıştır. Raporda yer alan 
hususların tamamı devletin verileri, 
Akkuyu NGS AŞ‘nin duyuruları, kamu-
ya açıklamaları ve uygulamalardan 
elde edilmiş olup kaynakları açıkça be-
lirtilmiştir. Bunun yanında dünyadaki 
nükleer enerji konusundaki gelişmeler 
de özetlenmiştir.
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HİÇBİR MADEN, DOĞADAN VE İNSAN HAYATINDAN DAHA 
DEĞERLİ DEĞİLDİR!

Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından doğa katliamının yapıldığı Çanakkale'de çevre gönüllüleri ve yöre halkı ta-
rafından sürdürülen "Su ve Vicdan Nöbeti"ne ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

Çanakkale’de doğaya ve su havzaları-
na sahip çıkmak için sürdürülen “Su ve 
Vicdan Nöbeti”ni selamlıyoruz.

Kaz dağlarının da içerisinde yer aldığı 
ekosistemin parçası olan Kirazlı Bala-
ban Tepesinde bulunan altın madeni 
tüm bölge için büyük bir tehdit oluş-
turmaktadır.

Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafın-
dan işletilen maden havzası için ÇED 
raporunda öngörülenden çok daha 
fazla ağaç kesilmiş ve geniş bir orman 
arazisi ortadan kaldırılmıştır.

Madenden çıkartılan altının ayrıştırıl-
masında kullanılacak siyanür bölgenin 
doğası, canlı varlığı ve su kaynakları 
açısından risk durumundadır. Made-
nin bulunduğu tepe, Çanakkale’nin 
tek su kaynağı durumundaki Atikhisar 
Barajı havzasında yer almaktadır. Bu 
baraja herhangi biçimde siyanür bu-
laşması, insan sağlığı açısından öngö-
rülemez sonuçlar doğurabilir.

Önceki yıllarda, yoğun yağmurlar ne-
deniyle farklı madenlere ait siyanür 
havuzlarında yaşanan çökme ve taş-

kınların yarattığı çevre felaketleri hafı-
zalarımızdaki tazeliğini korumaktadır. 
Hiçbir maden, doğadan ve insan haya-
tından daha değerli değildir.

TMMOB örgütlülüğü olarak, yöre halkı 
ve çevre örgütlerinin birlikte yürüttü-
ğü “Su ve Vicdan Nöbeti”nin yanında-
yız. Doğamızın katledilmesine, ma-
denlerimizin yağmalanmasına, doğal 
hayatın ve insan yaşamının hiçe sayıl-
masına asla izin vermeyeceğiz.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 YÜRÜTME KURULU 
V. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Sanayi Kongresi 2019 Yürütme Kurulu V. Toplantısı, 26 Temmuz 2019 tarihinde Oda Merkezi'nde 
gerçekleştirildi.

Sanayi Kongresi 2019 hazırlıkları kapsamında bir 
araya gelen Yürütme Kurulu Üyeleri, 13-14 Aralık 
2019 tarihlerinde yapılacak olan Kongre’de gerçek-
leştirilecek program taslağı konusunda son güncel-
lemeleri tamamladı.

İki gün boyunca “Bunalım, Sanayi ve Mühendisler” 
temasıyla gerçekleşecek olan Sanayi Kongresi’nin 
oturum konuları, katılımcılar hakkında düzenleme-
ler yapıldı.

Yürütme Kurulu Toplantısına; Yunus Yener, Aylin 
Sıla Aytemiz, Aslı Aydın, İlhan K. Turan, Korkut Bora-
tav, Hayri Kozanoğlu, Aziz Konukman, Mustafa Sön-
mez, Oğuz Türkyılmaz ve Osman Serter katıldı.

TMMOB ÜYE PROFİLİ ARAŞTIRMASI
2019 TMMOB Sanayi Kongresi’nde 
sunulmak üzere "TMMOB Üye Profili 
Araştırması" gerçekleştirilecektir.

Değerli TMMOB Üyesi

TMMOB adına Makina Mühendisleri 
Odası sekretaryalığında iki yılda bir 
düzenlenen ve TMMOB bünyesinde 
düzenlenen tüm kongre, kurultay, 
sempozyum etkinliklerinin finali ni-
teliğinde olan TMMOB Sanayi Kong-
resi, 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlenecektir.

İlki 1962 yılında gerçekleştirilen Sana-
yi Kongresi, tam 57 yıldır Türkiye’nin 
sanayileşme serüveninin takipçisi ol-
makta ve meslek disiplinlerimizin top-
lumsal gereksinimler doğrultusunda 
gelişmesine olanak tanımaktadır. Ülke-
mizin içinde bulunduğu sosyo-ekono-
mik duruma bağlı olarak bu yıl kong-

remizin ana teması “Bunalım, sanayi ve 
mühendisler” olacaktır.  

Makina Mühendisleri Odası, 2015 yı-
lından bu yana mühendislerin yaşadı-
ğı sınıfsal ve mesleki dönüşümlere ışık 
tutabilmek adına ankete dayalı alan 
araştırmaları gerçekleştirmekte, bu 
araştırmaları raporlaştırarak kamuoyu 
ile paylaşmakta ve sanayi kongrelerin-
de sunmaktadır.

Bu kapsamda bugüne kadar raporlaş-
tırılan çalışmalar aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur:

1-Üretim Zincirlerinde Mühendisle-
rin Yeri ve Yaşam Koşulları / Gebze 
Havzası Örneği (2015 TMMOB Sanayi 
Kongresi’nde sunulmuştur). 

2-Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent 
Deneyimleri Araştırması/ Gaziantep, 

Ergene ilçesi ve Konya Örnekleri (2017 
TMMOB Sanayi Kongresi’nde sunul-
muştur).

Bu çalışmaların bir devamı niteliğinde 
2019 TMMOB Sanayi Kongresi’nde su-
nulmak üzere bu yıl da "TMMOB Üye 
Profili Araştırması" gerçekleştirilecek-
tir. Bu çalışma, daha önce lokal olarak 
gerçekleştirilen araştırmaları mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarını da kap-
sayacak şekilde Türkiye geneline taşı-
mayı hedeflemektedir. 
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, DERGİPARK 
SİSTEMİNDE YAYIMLANMAYA BAŞLANMIŞTIR

Her dönem olduğu gibi, bu dönem 
de, araştırma kurumları ve üni-
versitelerde yürütülen bilimsel ve 
teknolojik çalışmaları bünyesinde 
okuyucuları ile buluşturacak olan 
Endüstri Mühendisliği Dergisine, 
gerek makale göndererek ve ge-
rekse görüşlerde bulunarak kat-
kılarınızı bekliyoruz.

Kurulduğu yıldan beri, yayımla-
nan özgün çalışmalarla, endüstri 
mühendislerinin çağdaş gelişme-
leri yakından takip edebilmelerine 
olanak tanımak, edinilen deneyim 
ve bilgi birikiminin tüm endüstri 
mühendislerince paylaşılmasına 
ve ülke çapında yaygınlaştırılma-
sına fırsat vermek ve süreklilik 
kazandırmak, endüstri mühendis-
liği uygulamalarının topluma du-
yurulmasında aracı olmak, meslek 
sorunlarının tartışıldığı bir zemin 
oluşturmak Endüstri Mühendisliği 

Dergisinin (ISSN: 1300-3410) başlıca 
hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda, 30 yıldır yayın haya-
tını sürdüren Endüstri Mühendisliği 
dergisi, alanında önemli bir başvuru 
kaynağıdır. International Abstracts in 
Operations Research ve EBSCO veri-
tabanında yer almakta olan ve 120 
ülkeden elektronik ortamda takip edi-
lebilen Endüstri Mühendisliği dergisi,  
https://www.mmo.org.tr/endüstri ad-
resinden de ilgilenen herkesin erişimi-
ne sunulmaktadır.

Dergimiz, bu dönem e-dergi olarak 
(e-ISSN : 2667-7539) olarak DergiPark 
sisteminde makale kabule ve yayım-
lanmaya başlanmıştır. Dergiye, Türkçe 
veya İngilizce yazılmış, Endüstri Mü-
hendisliği bilimlerindeki özgün ku-
ramsal ve uygulamalı makaleler kabul 
edilmektedir.

Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye 
mevcut olup “Akademik Teşvik 
Ödeneği Yönetmeliği”ne göre ha-
kemli ve “Uluslararası Dergi” özelli-
ğindedir. Dergide yayımlanan tüm 
makaleler teşvik kapsamına gir-
mektedir. Makaleler,  Dergipark’da-
ki veritabana yüklenmekte ve de-
ğerlendirme süreçleri bu sistem 
üzerinden yürütülmektedir.

Her dönem olduğu gibi, bu dönem 
de, araştırma kurumları ve üni-
versitelerde yürütülen bilimsel ve 
teknolojik çalışmaları bünyesinde 
okuyucuları ile buluşturacak olan 
Endüstri Mühendisliği Dergisine, 
gerek makale göndererek ve ge-
rekse görüşlerde bulunarak katkı-
larınızı bekliyoruz.

Dergi hakkında ayrıntılı bilgiler 
Dergipark web sayfasında (https://
dergipark.org.tr/endustrimuhen-
disligi) verilmiştir.
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LPG’Lİ ARAÇLARIN KAPALI OTOPARKLARA 
ALINMASI GİRİŞİMİ TAŞIDIĞI HAYATİ RİSKLER 

NEDENİYLE DURDURULMALI

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, “LPG’li Araçların Kapalı Otoparklara 
Alınması Girişimi Taşıdığı Hayati Riskler Nedeniyle Durdurulmalı, Sızdırmazlık 

Kontrolü/Raporu Uygulaması Yeniden Başlamalıdır” başlıklı bir açıklama yaparak 
yetkilileri göreve çağırdı.

LPG’li Araçların Kapalı 
Otoparklara Alınması Girişimi 
Taşıdığı Hayati Riskler 
Nedeniyle Durdurulmalı, 
Sızdırmazlık Kontrolü/
Raporu Uygulaması Yeniden 
Başlamalıdır

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Binaların Yangından Korunma-
sı Hakkında Yönetmelik’te değişiklik 
yapılmasını öngören taslak, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe 
açılmıştır. Değişiklik taslağında, konut-

ların yer aldığı binalar hariç olmak üze-
re TS 9881 standardı ve İtfaiye Teşkila-
tından gerekli izinlerin alınması kaydı 
ile LPG kullanan araçların kapalı oto-
parklara alınması öngörülmektedir.

Söz konusu düzenleme girişimi, ül-
kemizdeki otoparkların ve araçların 
büyük kısmının mevcut durumu ne-
deniyle oldukça riskli ve tehlikeli so-
nuçlar oluşturabilecektir. Odamızın 
görüşü, mevcut şartlarda LPG’li araç-
ların kapalı otoparklara alınmaması 
yönündedir.

Söz konusu düzenleme yerine oto-

parkların uygun olan bir kısmının, Bi-

naların Yangından Korunması Hakkın-

da Yönetmeliğe göre otopark katının 

taban alanlarının yüzde 5’nin yan alan-

larında açıklık bırakılarak açık otopark 

olarak düzenlenmesi ile LPG’li araçlar 

için otopark sorunu kısmen de olsa 

çözülebilir.

Ancak yine de belirtmeliyiz ki, Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2017 

yılında yaptığı bir mevzuat değişikliği 
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(24.07.2017 tarih ve 30106 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, 
Tadil ve Montajı Hakkında Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik) ile LPG’li araçların gaz sızdır-
mazlık kontrolü; araç tadilatını yapan 
ya da araç yakıt sistemini değiştiren 
firmaların inisiyatifine (beyanına!) bı-
rakılmış, araçların kontrol ve denetimi 
ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle LPG’li 
araçların bağımsız kurum ve kuruluş-
larca yapılan gaz sızdırmazlık kontrolü 
tamamen iptal edilmiş ve o günden 
beri bu araçlar (TÜİK’in 2019 yılı Ocak 
ayı motorlu kara taşıtları istatistik-
lerine göre trafiğe kayıtlı 12 milyon 
437 bin 250 adet otomobilin yüzde 
37,8’ini oluşturan 4 milyon 703 bin 
163 LPG’lidir) denetimsiz bırakılmış, 
halkın mal ve can güvenliği tehlikeye 
atılmıştır.

Halkın can ve mal güvenliği ve kamu 

düzeni açısından yapılması gerekenler 
açıktır:

• Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlıkları üzerlerine 
düşen görevi yerine getirmeli, 
önceki dönemlerde olduğu gibi 
LPG’li araçların yılda en az bir kez 
olmak üzere Sızdırmazlık Kontrol-
lerinin akredite kurum ve kuruluş-
larca yapılması yeniden sağlan-
malıdır.

• Bu koşul sağlanmadıkça ve oto-
parklarda gerekli teknik dü-
zenlemeler yapılmadıkça LPG’li 
araçların kapalı otoparklara alın-
masına yönelik Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yapmak istediği dü-
zenlemeden vazgeçilmelidir.

• LPG tanklarının ve dönüşüm sis-
temlerinin seviyesinin ECE 67.01 
teknik düzenlemesine uygun hale 
getirilmesi ve mevcut LPG’li araç-

ların kontrolü sağlanmalıdır.

• LPG’li araçların periyodik bakım-
larının yapılmasını sağlayacak bir 
takip sistemi oluşturulmalıdır.

• Yetkili ve görevli kılınan kurum ve 
kuruluşların yapacağı düzenleme-
lerde halkın can ve mal güvenliği 
mutlaka göz önünde bulundurul-
malıdır.

Bu vesileyle Odamızın 1998 yılından 
itibaren LPG/CNG’li araçların deneti-
mine yönelik yürüttüğü faaliyetlerde 
edindiği birikim ve teknik donanım ile 
konunun çözümünde kamu kurumla-
rına her düzeyde yardımcı olmaya ha-
zır olduğunu kamuoyuna duyururuz.

 Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkan
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SANAYİDE EMEK:ÜCRETLER AŞAĞI, 
İŞSİZLİK YUKARI (48)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 48'in tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet 
Türkiye ekonomisinde 2018’in ikinci yarısından itibaren kendisini iyice belli eden kriz, hızla sanayi odaklı derinleşirken sanayi emeği, hem 
reel ücret kayıplarına uğruyor hem de sanayi çalışanları arasında, işçisinden mühendis, teknik elemanına kadar işsizlik tırmanıyor. 

Özellikle 2018’in ikinci çeyreğinde hızla yükselen enflasyon karşısında sanayide ücretlerin alım gücü erimiştir. 2019 yılı için asgari ücrette 
yüzde 26 oranında gerçekleşen artış, ücretteki alım gücü kaybını kısmen telafi etse de bunun asgari ücretin üstündeki ücretler üstündeki 
etkisi sınırlıdır. Birçok sanayi işyerinde, kriz gerekçe gösterilerek asgari ücret üstündeki ücretlere ya daha az zam yapılmış ya da zam 
yapılmayarak ücretler enflasyon karşısında savunmasız bırakılarak alım gücü kaybına uğramıştır. Sanayi ücretlileri, işten çıkarılma tehdidi 
ile de sindirilmektedir. 

TÜİK verilerine göre, sanayide 2018’in son 3 çeyreğinde reel ücretler düzenli gerilemiş ve 4. çeyrekte ücretler, üçüncü çeyreğe göre yüzde 
9’dan fazla erimiştir.  

Birim ücretler, dolarla ifade edilmek istendiğinde daha sert bir düşüş göstermektedir. 2018’in ilk üç çeyreğinde dolar üzerinden birim 
ücretler hep gerileme göstermiştir. İkinci çeyrekte yüzde 12 olan gerileme, doların hızla yükseldiği üçüncü çeyrekte yüzde 18’e yaklaşmış, 
son çeyrekte biraz durulmuş ve düşüş yüzde 2’de kalmıştır. Yılın tamamında ise 20 puanlık bir gerileme gözlenmiştir. Sanayi ücretlerinin 
seyrine yıllık olarak bakıldığında, 2017’de ekonomi yüzde 7,4 büyümüş görünmesine karşın, refah artışı, ücretlere yansıtılmamıştır.2018’de 
ise yıllık büyüme yüzde 2,6 olmasına karşın, ücretler, 2017’deki düzeyini pek aşamamıştır.   

Ekonomik kriz, sanayi sektöründe odaklanıyor ve beraberinde işten çıkarmalarla sektördeki işsiz sayısını hızla artırıyor. Türkiye İstatistik 
Kurumu, TÜİK verilerine göre, işsiz sayısı Ocak 2019’da 4,7 milyona yaklaştı.  İşsizlik oranı aynı dönemde yaklaşık 4 puanlık artış ile yüzde 
14,7’yi, tarım dışı işsizlik 4,1 puanlık artış ile yüzde 16,8’i buldu.  

Ocak 2018-2019 döneminde, 12 ayda istihdam 872 bin azalırken bunun 200 bine yakını imalat sanayi ve madencilikte gerçekleşti. İnşaat bu 
12 ayda 480 bin istihdam kaybetti. 

Genelde sanayi çalışanları için geçerli olan ücretlerde erime ve işsizlik sorunu, mühendisleri de kapsamaktadır. TÜİK verilerine göre 
mühendisler arasında işsizlik oranı 2018’de yüzde 10’un üstüne çıkmış ve işsiz mühendis sayısı 2017’ye göre 18 bin artarak 91 bine çıkmıştır. 

AKP rejimince 31 Mart seçimleri düşünülerek çeşitli maliye tedbirleri ile yumuşatılmaya çalışılan krizin etkisi, bu çabalara rağmen çalışanları 
vururken seçim sonrasında “yumuşatıcılar”ın kaldırılmasıyla reel ücret kayıpları ve işsizliğin tırmanması beklenmektedir. Birçok sanayi 
işletmesinin bankalara kredi borçlarını ödeyememesinden, iç pazardaki daralmanın artmasından kaynaklanan bir altüst oluşun yaşanma 
ihtimali yüksektir. Bunun öncelikle sanayi çalışanlarına ücret kaybı ve işsizlik olarak yansıması muhtemeldir .Buna karşı çalışanların 
örgütlülükleri, dayanışma gerekliliği, bugün, dünden daha çok önem kazanmaktadır. 
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1 Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Mayıs 2019 sayısında yayımlanan yazı, Bizim Ada Tercüme tarafından dilimize çevrilmiştir.  
2 Rochester, N.Y.’ da yaşayan bir teknoloji yazarıdır. 

R.P. Siegel2

YENİ SÜPER GÜÇLÜ, TAHTA GİBİ GÖZENEKLİ

SÜPER HAFİF METAL
New Super Strong, 
Super Light Metal 
Is Porous Like Wood1

Araştırmacıların metal tahtasının mikroskopik 
bir numunesi “metalik tahta”. Gözenekli yapısı 

yüksek direnç* ağırlık rasyosu ile tahta gibi doğal 
malzemelere daha çok benzemesini sağlıyor. 

Pensilvanya Üniversitesi
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Ekonomist E.F. Schumacher “küçük 
güzeldir” düşüncesini ortaya ata-

rak 1970’lere damgasını vurmuştur. 
Günümüzde yeni jenerasyon malze-
me mühendisleri bize “daha küçük 
daha güçlüdür” mesajını veriyor. 

Pensilvanya Üniversitesinden araştır-
macılar, Makine Mühendisliği ve Uy-
gulamalı Mekanik Bölümündeki araş-
tırmacılardan birisi olan James Pikul’ 
un “metalik tahta” olarak adlandırdığı 
malzemesi nikelden olan köpük üre-
terek bu ilkeyi kullanmıştır.      

Yeni çalışma, metal parçacıklarının 
büyük miktarda hava ihtiva etmesine 
karşın inanılmaz bir öz-direnç sağ-
layan bir matris içinde biçimlenmiş 
kompozit metal köpükler geliştiren 
Kuzey Karolina Devlet Üniversitesin-
den araştırmacı Afsaneh Rabiei’ ye 
dayanmaktadır. Bu metal köpükler 
için önerilen uygulamalar araç kasis-
lerinden çelik yeleklere kadar büyük 
bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

Penn mühendisleri, malzeme içeri-
sindeki mini nikel destekleri daha da 
küçülterek ve boyutları kontrol etmek 
sureti ile metal köpük fikrini bir adım 
ileri taşımıştır. Ekip her biri yaklaşık 17 
nm çaplı birbirine yakın istifli plastik 
kürelerden köpük oluşturmuştur.

KÖPÜK-TİPİ MALZEMELER 
TEORİK MAKSİMUM DİRENCİ 
YAKALAMAYA ÇOK YAKIN

Nikeli, kalıp içerisinde elektro-tahliye 
yolu ile atmış ve daha sonra da geri-
de sadece nikel desteklerini bırakarak 
plastiği çözmüştür. Metal çok güçlü, 

iyi-organize olmuş gözenekli matris 
oluşturmuştur.

Pikul, kendiliğinden bir araya getirme 
prosesi “boyut üzerinde çok, çok ince 
nano-ölçek kontrolü yapmamızı sağ-
lıyor” demiştir. 

Burada amaç, üretmiş ve kullanmakta 
olduğumuz metallerin metal içerisin-
deki atomların bağ direncine dayalı 
teorik olarak sahip olabilecekleri di-
rencin kabaca yüzde 10’ u olmasının 
keyfini sürmektir.

Fakat yeni köpük tipi malzemeler teo-
rik maksimum direncin sağlanmasına 
çok daha yakın konumdadır.  

Penn ekibi, makro mekanik özellik-
ler ve sağlam kırılma mekaniğini test 
etmek için yeterli büyüklüğe sahip 
numune olan kenar tarafları kabaca 1 
cm ve birkaç yüz mikrometre kalınlı-
ğında bu malzemenin kare plakaları-
nı üretmiştir. Pikul’a göre, tipik olarak 
metallerde bulunan akma mukave-
metinin on katı olacak şekilde mini 
desteklerin 8-10 GPa arasında akma 
mukavemeti söz konusudur.

Mikro ölçekli köpükler güçlüdür, Pikul 
şunları kaydetmiştir; “Destek boyutu-
nu küçülttüğünüzde, metallerin teo-
rik direnç seviyesine yaklaşmasına yol 
açacak şekilde destek içerisinde de-
formasyon mekanizmasını değiştiren 
ve yüzeye doğru hareket eden bazı 
kusurlardan kurtulmuş olursunuz.”   

Malzeme, çok yüksek öz- direnç fakat 
çoğu pratik kullanımı kolaylaştıracak 
hacimsel kırılmalarla diğer süper ha-

fif malzemelerde bulunan sorunları 
ortadan kaldıran su ile mukayese 
edilebilir bir yoğunluğa sahiptir. Mal-
zemenin gözenekli yapısı belli başlı 
uygulamalarda kullanımını sağlamak-
tadır. 

Pikul, çok benzer bir malzeme kulla-
narak ve gözenekleri elektrolitle dol-
durmak sureti ile çok yüksek güç yo-
ğunluklarında piller üretmiştir. Diğer 
uygulamalar, malzemelerin esneklik 
ve direnç kombinasyonundan fayda-
lanabilen mikro-elektromekanik sis-
temleri (MEMS) gibi öğeleri içerir.    

Metalik tahta, cep telefonları gibi de-
ğerli cihazların koruma kılıfları için 
de kullanılabilir. Diğer araştırmacılar 
benzer uygulamalarda kullanım için 
grafini keşfetmiştir. Teknoloji uzman-
ları keşfedilebilecek metaller üzerinde 
yüzyıllardır edinmiş oldukların dene-
yimler karşısında Pikul, “Her malzeme 
kendi yerini bulacaktır” demiştir. Pi-
kul, kendiliğinden bağ oluşturmanın 
doğanın nesneleri inşa etme yöntemi 
olduğunu söyleyip bu gelişimi biyo-
esinlenme olarak adlandırmıştır. Ken-
diliğinden bağ oluşturma boyutlan-
dırmayı da kolaylaştırmaktadır. 

Pikul, “Bu kendiliğinden bağ oluştur-
mayı binlerce veya on binlerce veya 
milyonlarca parçacıkla gerçekleştirir-
seniz, bunu büyük ölçeklerle yapabi-
lirsiniz”  demiştir. 

Hala çok daha fazla çalışmak gerekse 
de, Pikul, rulo-rulo tipi prosesle mal-
zeme üretimini öngörmektedir.

İstiflenmiş plastik küreler (beyaz) nikel (mavi) için çerçeve oluşturur ve kesinlikle çözünür. Nikelin açık örgüsü (kafesi) 
oluştuğunda, diğer işlevsel kaplamalar (sarı) eklenebilir.   Pensilvanya Üniversitesi 
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1 Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Mayıs 2019 sayısında yayımlanan yazı, Anıl Yıldız tarafından dilimize çevrilmiştir.  
2 Bilim ve Teknoloji Yazarı, New York.

Lina Zeldovich2

Dron 
 	 	 Bal	Arısı

ve

The Drone and the Honey Bee1

Dünya üzerindeki arı 
kolonileri çöktükçe 

mühendisler bir gün 
çiçeklerin tozlaşmasını 

sağlayacak uçan robotlar 
geliştirmeye çalışıyorlar. 

Fakat, bu makine 
yığınları gerçekten 
böceklerin yerini 

doldurabilecek mi?

N edir bu uçuşup duran? Yeşil 
otlar üzerinde uçuşur, saydam 

kanatlarını o kadar hızlı çırpar ki tam 
olarak kaç kanadı olduğunu söyleye-
bilmek çok zordur. Otların üzerinde 
havada durur, öne ve arkaya fırlar, 
sonra yukarı atılıp akrobasi şovlarını 

aratmayan, etkileyici bir 360 derece 
salto yapar.Vızıldayarak etrafta do-
laşır, sineklikten kaçıp kurtulan sinir 
bozucu bir sineğe korkunç derecede 
benzer davranır.

Uçan makine, böcek boyutlarında 

olmakla beraber bir onstan daha 
hafiftir ve tamamen insan yapı-
mıdır. Bu DelFly adlı minyatür ro-
bot Hollanda’daki Delft Teknoloji 
Üniversitesi’nin Mikro Hava Araçları 
Laboratuvarı’ndaki bir mühendis 
takımı tarafından yapılmıştır.Bu mü-

Doktora sonrası araştırmacısı Matej Karasek 
DelFly Ninmble'ı ellerinde tutarken. 

Delft Teknoloji Üniversitesi
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hendislerin aklında robotun kullanı-
labileceği çeşitli pratik uygulamalar 
vardır. Örneğin, bu robotlar mükem-
melleştiğinde, seraların etrafında 
uçuşup hastalıkları kameralarıyla  
tespit edebilir.

Ayrıca, bu robotlar, çeşitli donanım-
larla teçhizatlandırılarak,çok daha 
hayati ve böceklere özgü bir görev 
olan ekinlerin tozlaşmasınısağlaya-
bilir. Bu fikir, televizyon dizisi olan 
Black Mirror’dan fırlamış gibi du-
rabilir, ama robotik polen taşıyıcısı 
fikri diziden daha öncesine dayan-
maktadır. 2000’lerin ortalarından 
beri,koloni çöküşü bozukluğu adı 
verilen salgın, arı kovanlarının büyük 
kısmını dünya çapında yok etmekte-
dir. Bilim insanları bu arı dramının 
sebepleri üzerine detaylıca düşün-
düler. Bunlar, zirai ilaçlar, yaşam 

alanı kaybı, sınırlı çeşitteki tarımsal 
ürünlerden kaynaklı beslenme ye-
tersizliği, Varroa Yıkıcısı isimli parazit 
ve diğer zararlı böcekler veya bu fak-
törlerin birleşimi olabilir.

Sebebi ne olursa olsun, bilim bin 
yıldır ekinlerimizin ürün vermesine 
yardım eden bu küçük yaratıkların 
sorununa net bir çözüm sunama-
dı. Amerikan Tarım Bakanlığı’nın 
verilerine göre, arılar yaklaşık ola-
rak, çiçekli bitkilerin %80’ini ve sert 
kabuklu yemişlerin, meyvelerin ve 
insanların yediği sebzelerin %75’ini 
tozlaştırmaktadır. Diğer ülkeler de 
yiyecek üretiminde sağlıklı arılara 
benzer şekilde bağımlıdır.

Bilim insanları koloni çöküşü bozuk-
luğunun sebebini saptamaya çalışıp 
tedavisini bulmak için yarışırken mü-

hendisler de bir gün gerçek arıları 
mekanik olanlarla destekleyip des-
tekleyemeyeceğimizi merak etmek-
teler.

Bu basit bir görev değil. Arılar çok 
yönlü yaratıklar, usta uçucular ve yo-
rulmak bilmeyen polen toplayıcılar 
olmakla beraber karmaşık davranış-
ları ve kovan hiyeraşileriyle bilinir. Arı 
türleri ani ve hızlı rüzgarlarda uçma, 
çiçekleri tespit etme ve gövdelerin-
deki ve bacaklarındaki ince tüylerle 
polenleri toplama becerilerinin mü-
kemmelleşmesi için milyonlarca yıl-
lık evrim sürecinden geçmiştir.

İnsanlar Doğa Ana’nın bu derece 
karmaşık ve güzel arısının yerini ala-
bilecek bir şey yapmaya cüret etmeli 
mi? Yoksa, bu temelinden kusurlu bir 
fikir mi?

 DelFly Nimble mylar kanatlarını 
hareketsiz uçuşunu sürdürmek için 

kullanır.

Henri Werij, Delft Teknoloji Üniversitesi
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Tüm bu soruların cevabı en az arıla-
rın kendisi kadar karmaşık. Robot bi-
limi grupları bu konuda birbirleriyle 
çeşitli yönlerden mücadele etmekte.

Hırsımız Hiç de Az Değil

Delft Teknoloji Üniversitesi’nden Gu-
ido C.H.E. de Croon ve meslektaşları 
DelFly’ın neye dönüşeceği üzerine 
çalışmaya başladıklarında mekanik 
bir polen taşıyıcı yapmayı düşün-
müyorlardı. Bunun yerine, kamera 
taşıyabilen hareketli kanatlı bir dron 
yapmakla ilgileniyorlardı.

2005 yılında 11 öğrenci tarafından 
bitirme projesi olarak yapılan ilk 
DelFly  böceğe benziyordu, ama 
Karbon Dönemi(günümüzden 
300 milyon yıl öncesi) yusufcu-
ğu ölçeğindeydi. Son derece hafif 
malzemelerden(karbon fiber iskele-
tin üzerine gerilmiş mylar kaplama) 
yapılmıştı. 21 gram(AA pilden biraz 
daha hafif ) ağırlığında olup 50 san-
timetre kanat açıklığına sahipti. Bir 
süre sonra Delft takımı daha fazla 
şey öğrendikçe dron minyatürize 
edildi. DelFly II öncekinin yarısı ka-
dar kanat açıklığına sahipti, havada 
durabiliyor, ileri ve geri uçabiliyor 
ve havada 15 dakika kalabiliyordu. 
DelFly Micro ise 3 gram ağırlığa ve 
10 santimetre kanat açıklığına kadar 
küçültülebilmişti. Guinnes Rekorlar 
Kitabı, DelFly Micro’yu ‘’dünyanın ka-
mera donanımlı en küçük hava aracı’’ 
olarak kayıtlarına geçirdi.

Bu ölçüler bile arılara göre hala de-
vasa demek. Bir işçi arı ortalama 130 
miligram ağırlığında olup 1 santi-
metreden daha kısa kanat açıklığına 
sahiptir.

Dronlar kütle kaybettikçe, mühen-
disler onlara kabiliyet ekledi. 2013 
DelFly Explorer stereovizyon kamera 

ve engel algılamaya yarayan donanı-
mı sayesinde otonom gezinme özel-
liğini kazandı. Bu, ağırlığı birkaç gra-
mı geçmemesi gereken bir sistem 
için çok büyük bir başarıdır. Sürücü-
süz arabalar engel algılama algorit-
malarını beslemek için çevrelerinin 
üç boyutlu haritalarını çıkarıyor, ama 
bu iş için sensörler, işlemciler ve ha-
fıza kullanıyor. Bu donanımların en 
hafifleri bile son derece hafif olan 
robotların taşıyabilmesi için çok ağır 
olacaktır.

Bu yüzden, takım avlanan yusuf-
cuklardan ilham alarak çok farklı 
görme algoritmaları geliştirdi. De 
Croon; ‘’Eğer biyologlara yusufcuk-
ların nasıl sinek yakaladıklarını so-
rarsanız, güncel hipotez, avlarına 
yaklaşıp giderek büyütürken onları 
aynı pozisyonda(görüş alanı içinde) 
tuttuklarıdır.’’ diyor. ‘’Bu durumda, 
isterseniz sineğin hızını ve yönünü 
hesaplayıp işinizi oldukça karmaşık 
hale getirebilir ya da yusufcukların-
kiyle aynı türde basit bir zeka kulla-
nabilirsiniz.’’ diye de ekliyor.

‘’Biz de bunu yaptık. Ya bunu robo-
ta programlayacaktık ya da robotun 
kendi kendine öğrenmesini sağlaya-
caktık.’’

Dron çarpışmalardan kaçınmayı öğ-
rendi, fakat uçuşlarda yeterince sa-
bit duramıyordu. Bir odanın içinde 
uçarken bile klimanın yarattığı hava 
akımından etkilenip etrafasavrulabi-
liyordu. Böyle ani hava akımlarından 
sonra toparlanabilmesi için daha çe-
vik olması gerekiyordu. Bu noktada, 
takım bazı geleneksel uçan makine 
konseptlerini terk ettiklerini fark etti 
ve böceklerin bunu nasıl bu kadar iyi 
yaptığına yeniden baktı.

Bunun sonucu DelFly Nimble oldu. 
Uçuşları geleneksel uçaklardakine 

benzer şekilde kuyruğun üstünde-
ki ya da kanatların arkasındaki özel 
yüzeylerin eğilmesi ve sapmasıyla 
kontrol edilen seleflerinin aksine 
DelFly Nimble’da bunların ikisi de 
yoktu. Bunun yerine, hareket, bö-
ceklerden ilham alınarak hareketli iki 
çift kanatla kontrol edildi. Kuyruğun 
olmayışı DelFLy Nimble’ı daha çevik 
ve rüzgara karşı daha az savunmasız 
hale getirdi. Bu yenilik dronun sinek-
likten kaçan bir sinek kadar çabuk 
fırladıktan sonra kendini toparlayıp 
orijinal rotasına dönebilmesini sağ-
ladı.

De Croon; ‘’Eğer bir sineğe vurma-
ya kalkışırsanız savaş uçağı gibi çok 
keskin bir dönüş yaptıktan sonra 
gövdesini hızlıca uçuş rotasına dön-
dürdüğünü göreceksiniz.’’ diyor. Ar-
dından da asıl ilginç olanın sineğin 
bunu bilinçsiz bir şekilde yapması 
olduğunu ekliyor. Bunu oldukça pa-
sif olarak yapıyor, aslında hareketli 
kanatlarına özgü aerodinamik kuv-
vetlere güveniyor.

Daha da şaşırtıcı olan ise robot da 
bunu yapabiliyor, hem de bunun 
için programlanmamış olmasına 
rağmen.

De Croon bunu da; ‘’Ayrıca, kontrol 
kodunun içine koymamış olmamıza 
rağmen robot uçuş yönü hataları-
nı da düzeltiyor. Bu yeni bir etki ve 
bütün hareketli kanatlara uygulanır 
olduğunu düşünüyoruz.’’ sözleriyle 
dile getiriyor.

DelFly’ı seralara getirmek daha 
çok zaman ve emek alacak. Buna 
ek olarak, ticari polen taşımacılığı 
bunun gibi bir sürü robotun 
organize bir şekilde çalışabilmesini 
gerektirecek. Bunun için bir arı 
kovanına ihtiyaç olacak. Bu arı 
kovanının da bazı oğul davranışlarını 
öğrenmesi gerekecektir.
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Kolektif Fikirler

Robotik bir kovan yapmak, 
Harvard’ın Mühendislik ve Uygula-
malı Bilimlerbölümündeki bir robot 
bilimi takımının son on yıldır üzerin-
de çalıştığı konudur. Robert Wood, 
Gu-Yeon Wei ve Radhika Nagpal’in 
minyatür robotların Harvard kovanı 
isimli bu parlak fikrikoloni çöküşü 
bozukluğuna en azından kısmi bir 
cevap olabilir.

Wood küçük sinek benzeri bir maki-
ne yapmış, polen taşıyıcıların ölüm-
leri hakkında okuma yapmış olan 
Wei de 2009 yılında beraber arılar 
yapmayı önermişti. Üçlü, çiçek aç-
mış bitkilerin tozlaşmasını sağlamak 
amacıyla doğaya salınacak, ağırlık-
ları toplamı bir kilogramı geçmeye-
cek 1000 adet arı yapmayı düşündü. 
Ayrıca, bu arılar farklı bir program-

lamayla felaket sahalarında sağ ka-
lanları aramak ya da bir boru hattı 
boyunca gaz sızıntısının yerini tespit 
etmek amacıyla da kullanılabilirdi.

Takım, sadece mühendislik bölümle-
rindeki araştırmacılardan değil, biyo-
loglardan, bilgisayar bilimcilerinden 
ve malzeme uzmanlarından yarar-
lanarak, Ulusal Bilim Kurumu’ndan 
aldıkları fonla birkaç yılını fikirlerini 
geliştirmek üzerine geçirdi. En bü-
yük zorluk arıların beynini yapmaktı. 
Çevreyi yorumlayan sensörler, temel 
kontrol görevleri için bir elektronik 
sinir sistemi ve karar alma mekaniz-
ması için programlanabilir bir beyin 
kabuğu gibi katmanlardan oluşan 
bir beyin yapmayı hedeflediler.

Takım, gerçek beyin mimarisini ve 
nöronal bağlantıları taklit eden, ro-
botun birçok şeyi eş zamanlı olarak 

yapmasına olanak sağlayan derin si-
nir ağı(Deep Neural Network, DNN) 
çipini kullandı. DNN çipleri ses tanı-
masıyla çalışabilir. Böylece, RobotArı 
kovanları teoride sesle kontrol edile-
bilecekti.

Bu azim ve hırs elektronik donanım 
limitlerine takıldı. Karmaşık hesaplar 
yapabilmek için yeterli kontrol ve pil 
gücü, otonom uçabilme ve diğer ro-
botlarla etkileşebilme donanımları-
na sahip 100 miligramlık bir uçan ro-
bot yapmak henüz teknolojik olarak 
mümkün değildi. Sonuç olarak, pro-
totip robot arılar kendilerine güç ve 
kontrol sağlayan kablolara bağlı kal-
dılar. Bu son durum, gerçek ekinlere 
polen taşıma ayarlarında birbirine 
dolanmış ve karışmış bir sürü kablo 
demekti.

Böylelikle, araştırmacılar tütün gü-

Gu-Yeon Wei, Robert Wood ve Justin 
Werfel robot arıları yaptıkları Harvard 
Laboratuvarındayken.Harvard 
Üniversitesi Wyss Enstitüsü

Jim Harrison, Harvard Üniversitesi
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vesinden ilham alarak biraz daha 
büyük bir robot yaptılar. Bu robot 3 
gram ağırlığındaydı, ama tam oto-
nomdu.

Harvard Mikrorobot Bilimi 
Laboratuarı’ndan Michele Rosen bu 
yeni robot hakkında; ‘’Birçok prensi-
bi robot arılardan alıyordu, ama güç 
ve kontrolü robota yerleşik yapabil-
mek için biraz daha büyük bir plat-
form üzerine yaptık.’’ diyor. Güve ro-
botu tamamen otonom, ama kovan 
hala yapım aşamasında.

Çarpışma Polen Taşıyıcısı

Uçuyor olması arı yapmak için ye-
terli değil. Ekolojik olarak uygun bir 
yer edinebilmesi için robot arının 
çiçeklerden polen toplayıp başka 
çiçeklere taşıması gerekir. Biyolojik 
arılar gövdelerindeki ve bacakla-
rındaki ince ve sık tüylerle polen-
leri tutar. Peki, robot arıların da bu 
tüylere sahip olmaları gerekir mi? 

Tsukuba/Japonya’daki Ulusal Geliş-
miş Endüstriyel Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde mühendis olan Ei-
jiro Miyako basit bir polen taşıyıcı-
sının nasıl olacağını görmek istedi. 
Dört pervaneli robot bir helikoptere 
at kılları yapıştırdıktan sonra çiçek-
ten çiçeğe polenleri taşıyabilmesi 
için yeterince yapışkan olacak şe-
kilde özel olarak hazırlanmış iyonik 
bir jelle kılları kapladı. Tüylü dronlar 
pembe Japon zambaklarına kon-
duklarında gerçekten de polenleri 
toplayıp başka çiçeklere taşıyabildi.

Çiçekçiğe nazikçe yaklaşan ger-
çek arıların aksine Miyako’nun 
arıları çarpışmaya benzer inişler 
yapıyordu,ama denemelerinin 
%53’ünde başarılı şekilde polenle-
ri toplayıp, %37’sinde ise çiçekle-
rin tozlaşmasını sağlayabiliyordu. 
Böylelikle, başarı yüzdeleri artarken 
dronlar bu işi yapabildiklerini kanıt-
ladı.

Chem dergisinde yayımlanan ça-
lışmada takım şunları yazdı; ‘’Böyle 
maddesel olarak tasarlanmış yapay 
polen taşıyıcılar, bal arısı populas-
yonlarındaki azalmanın tersine dön-
mesine yardım edebilecek yüksek 
performanslı robot teknolojilerinin 
gelişmesine öncülük etmelidir.’’

Miyako böyle dronların daha fazla 
çalışmayla çiçekten çiçeğe yönlerini 
belirleyebileceklerine inanıyor. Bu 
düşüncesini de ; ‘’Robot polen taşı-
yıcılarının küresel konumlanma sis-
temlerini ve yapay zekayı kullanarak 
tozlaşma rotalarını öğrenecek şekil-
de eğitilebileceklerine inanıyoruz.’’ 
sözleriyle ifade ediyor.

Öyle bile olsa, yapay arıların uçuş-
larını herkes saygıyla selamlamıyor. 
Science of the Total Environment 
dergisinde yayımlanan 2018 tarihli 
bir makale robot polen taşıyıcıları-
nın kullanımıyla alakalı birden faz-
la sorunu ortaya koydu. Makaleye 
göre,ticari bir önem arz edebilecek 
seviyede üretilip doğaya yayılmala-
rı, yüksek enerji, karbon ve malze-
me ayak iziyle sonuçlanacak. Eski ve 
bozuk olanların kırsal kesimde çöp 
olmaları çevre kirliliğinin bir kaynağı 
haline gelebilecek.

Bal arılarını robot arılarla değiştir-
menin, mühendislik problemlerine 
ek olarak ekolojik ve sosyolojik dal-
lanmaları da olacak. Gezegenimiz-
de birçoğunun kendine özgü polen 
taşıyıcısı olan 350,000 tür çiçek açan 
bitki var. Eğer insan yapımı arılar 
sadece ticari ekinlere yoğunlaşırsa 
diğer bitkilerin sayıları azalacak.  Bu 
da bizi tüm ekosistemdeki biyolojik 
çeşitliliğin ciddi şekilde azaldığı bir 
duruma götürecek. İnsan yapımı arı-
lar ucuz olmayacağı için dünyadaki 
2 milyar düşük gelirli çiftçinin bunu 
satın almaya gücü yetmeyecek. Bu 

Harvard takımı robot arıyı başarılı bir şekilde 
100 miligrama kadar küçülttü. Ama, dron, harici 
bir güç kaynağına bağlı olmadan çalışamayacak 
kadar küçüktü.

Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü
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Sanatçının Japonya Ulusal Gelişmiş Endüstriyel Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirilmiş dronun 

bir zambağı tozlaştırmaya hazırlanma anı yorumu

Eijiro Miyako, Ulusal Gelişmiş Endüstriyel Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi

durum taşra ekonomilerini tama-
men baş aşağı edecek.

Robot arılar projelerinde çalışan 
mühendisler bile yaşayan arıları me-
kanik olanlarla değiştirmenin kolo-
ni çöküşü bozukluğunu çözmenin 
doğru yolu olmadığı konusunda 
hemfikir.

De Croon bu konuda; ‘’İnsanlık doğal 
polen taşıyıcılarını korumayı dene-
melidir.’’ diyor. Ama, ’’Projenin sera 
uygulamaları üzerinde bir süredir 
çalışıyoruz.’’ diyerek de robot arıların 
seralarda ve kapalı hidroponik çift-
liklerde yine de yararlı olabilecekle-
rini sözlerine ekliyor.

Daha da ilginci, insan yapımı arılar 
değerlerini farklı yollarla da gös-
terebilirler. Örneğin, bazı hareketli 
kanatlı dronlar, tıpkı DelFly’ın pasif 
aerodinamik kanat çırpma etkisiyle 
yaptığı gibi, yaratıcılarını arıların kar-
maşık davranışları konusunda dü-
şünmeye itiyor.

Bu noktada De Croon başka bir soru-
ya kafa yordu. Kendi mekanik arıla-
rının bir yüzeye iniş yaptıkları sırada 
hafifçe yukarı ve aşağı salındıklarını 
farketti. Daha dikkatli bakınca yaşa-
yan arıların da aynı davranışı sergile-
diklerini gözlemledi.

Bunu da; ‘’Hareketlerinde tıpkı benim 
dronlarımın yaptığı küçük sarsıntıla-
rı gördüm.’’ sözleriyle dile getiriyor. 
Biyologların bu davranış hakkında 
henüz dikkat çekici bir açıklamaları 
yok. Böylelikle, insan yapımı arılar 
doğadaki vahşi benzerleri hakkında 
daha çok şey öğrenebilmemiz için 
robotik bir vekalet sunabilir.

De Croon; ‘’Biyoloji hakkında bir şey-
ler keşfetmek için robotları kullana-
bilirsiniz.’’ diyor. Sonuç olarak, arıla-
rın iç çalışmaları hakkında daha fazla 
şey bilmek onları daha iyi korumak 
hakkında bize yardımcı olabilir.
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Mühendislik Simülasyonlarının Beyaz Eşya 
AR-GE ve Inovasyonundaki Yeri

masında yaşam döngüsü ile birlikte değerlendirilmekte-
dir. Bu da elektronik kontrol sistemleri ile birlikte beyaz 
eşya sektöründe yaşanan ciddi değişiminin bir gösterge-
sidir. Üretici ve tüketicilerin birbirlerini zorlayan ihtiyaç ve 
beklentileri, üreticilerin maliyet-etkin yenilikçi çözümler 
arayışını, farklı alanlardaki buluşların yeni ürünlere uygu-
lanmasını gündeme getirmiş, bir bakıma da zorunlu kıl-
mıştır. Bu noktada mühendislik simülasyonlarından fay-
dalanmak üreticiler için kaçınılmaz olmuştur.

Mühendislik simülasyonları, beyaz eşya sektöründe 
farklı üreticiler tarafından bir süredir farklı seviyelerde 
kullanılmaktadır. Önceleri sadece tasarım doğrulama 
amacıyla kullanılan simülasyonlar, günümüzde bir ürü-
nün yaşam döngüsüne fikir aşamasından girmekte ve 
üretime kadar aktif rol oynamaktadır. Mühendislik simü-
lasyonlarının esas stratejik değeri ve maddi faydası, tasa-
rım kararı almadan gerçekleştirildiğinde ve tasarım karar-
larının simülasyon sonuçları da gözetilerek alındığında 
ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşımla geliştirme masrafla-
rının büyük oranda düşmesinin yanında, hem ürünün 
piyasaya sürülme süresi ciddi oranda kısalmakta, hem 

Günümüz ekonomik şartlarında beyaz eşya üreticilerinin 
temel hedefi rekabetçi ve fark yaratan ürünleri düşük ma-
liyetle, hızlı bir şekilde geliştirip piyasaya sürebilmek ve 
bu şekilde karlılıklarını yükseltmektir. Artmakta olan tü-
ketici bilincine ek olarak, son yıllardaki elektronik sektö-
ründeki atılım, müşterilerin beyaz eşyadan kalite ve daya-
nıklılık beklentilerinin yanına çevre dostu, verimli ve akıllı 
teknolojik özelliklerle donatılmış olmasını da eklemiştir. 
Bu sebeple üreticilerin önünde sadece kaliteli ve daya-
nıklı olanı ucuza üretmek değil, düşük enerji tüketimine 
sahip, çevre ve tüketici dostu, yüksek teknolojili ürünle-
ri en ekonomik ve hızlı şekilde piyasaya sürmek gibi zor 
bir problem bulunmaktadır. Minimum maliyetle, hemen 
her açıdan maksimum fonksiyonellik ve performans sağ-
layacak yüksek teknolojili ürün tasarımı, günümüzde sa-
dece geleneksel yap-test et, düzelt-test et yaklaşımıyla 
yapılabilir olmaktan çıkmış, ileri mühendislik yöntemleri-
nin kullanıldığı bir AR-GE sürecini gerektirmiştir.

Geçmişte, o günlerin imkan ve teknolojisiyle tasarlanan, 
kaliteli olarak tanımlanan birçok ürün bugünkü şartlara 
göre yüksek maliyetli ve aşırı tasarımlar olarak değerlen-
dirilebilir. Günümüzde üretilecek her ürün daha fikir aşa-
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de ürün piyasaya sürüldükten sonra oluşabilecek prob-
lem riski asgari seviyeye çekilmektedir. Tüm bu faydaların 
altında yatan ana fayda, mühendislik simülasyonlarının, 
tasarımcılara ürünlerini, içindeki bileşenleri, alt-sistemleri 
ve bunların farklı şartlar altındaki  davranışlarını daha iyi 
anlamalarını sağlamasıdır.

Beyaz eşyaların hepsi işlevlerini yerine getirmek için 
enerji tüketir, aynı zamanda çamaşır ve bulaşık makina-
ları işlevi gereği su da tüketir. Operasyonel durumda, her 
biri farklı mekanik ve termal yüklere maruz kalırlar. Kulla-
nım sıklığı açısından bakıldığında, beyaz eşyalar belki de 
dünya üzerinde en yoğun kullanılan cihazlardır. Gün geç-
tikçe eklenen yeni teknolojik özelliklerle iyice karmaşıkla-
şan, elektronik ağırlıklı cihazlara dönüşen beyaz eşyaların 
sorunsuz çalışabilmesi, içindeki bileşenlerin etkileşim 
içinde düzgün çalışabilmesine bağlıdır. Her bir bileşenin 
ve sistemin doğru çalışması için, üreticiler ayrı seviyelerde 
bu mühendislik simülasyonlarından faydalanmaktadır.

MÜHENDİSLİK SİMÜLASYONLARI

Mühendislik simülasyonları genelde 

• Şok, tireşim ya da ısıl ve diğer yükler altında mukave-
met, yorulma, ömür hesaplarının yapıldığı, hareketli 
mekanizmaların ya da sızdırmazlık özelliklerinin ince-
lendiği yapısal analizleri 

• Cihazın içinde ya da etrafında gerçekleşen her türlü 
gaz ve sıvı akışı ile ısı ve kütle transferini, varsa kim-
yasal reaksiyonları inceleyen Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği (CFD) analizleri, 

• Elektrik motorları, aktüatörler, sensörler ve diğer 
elektromanyetik ve elektromekanik parçaların per-
formansının ve hareketlerinin incelendiği (düşük fre-
kanslı) elektromanyetik analizleri 

• Elektrik devrelerinin ve kontrol sistemlerinin tasarım-
ların yapıldığı sistem seviyesinde elektromanyetik 
analizleri 

• Soğutma çevrimi gibi içinde akış ve ısı transferi bulu-
nan alt sistemlerin 1-Boyutlu termal/hidrolik analiz-
leri 

içerir. Yapısal analizler ürünün dayanıklılık ve kalitesine 
doğrudan katkıda bulunurken, CFD analizleri daha çok 
sistemin istenilen verimde ve performansta çalışıp çalış-
mayacağını, işleyiş açısından düşünülen kavramın doğru 
ya da verimli olup olmadığını incelemede kullanılır. Elekt-

romanyetik analizler, cihazların artan elektromekanik do-
nanımlarının ve otomasyonun düzgün işleyişinde önemli 
rol oynar. Elektrik devreleri ve kontrol sistemleri ise ciha-
zın istenilen fonksiyonları doğru bir şekilde yerine getirip 
getirmediğini inceler ve ona göre tasarım değişikliğinde 
kullanılır. 1B-termal/hidrolik analizler özellikle buzdolabı, 
klima gibi soğutma çevrimine sahip sistemlerin incelen-
mesinde kullanılır.

Bu analizler ihtiyaca göre ayrı ayrı ya da aynı simulas-
yon içinde çoklu fizik analizleri olarak gerçekleştirilebilir. 
Günümüz simülasyon teknolojisi bir beyaz eşyayı hemen 
hemen tüm bileşenlerini ve içerdiği tüm fiziği hesaba ka-
tarak sanal prototipini oluşturup inceleyecek kadar geliş-
miştir. 

AR-GE ALANLARI VE  MÜHENDİSLİK 
SİMÜLASYONLARI

Günümüzde beyaz eşya sektöründe sistem seviyesinde 
yeni buluş ve ürün çıkarmak malesef çok kolay bir iş değil-
dir. İhtiyaçlarımıza yanıt verecek, işlerimizi kolaylaştıracak 
onlarca çeşit cihaz zaten günümüze değin icat edilmiştir 
ve beyaz eşya sektörü bu açıdan bir doygunluk seviyesi-
ne ulaşmıştır. Bu sebeple sektördeki yeni gelişmeler daha 
çok diğer alanlardaki yeniliklerin bu sektöre uyarlanma-
sıyla ilerlemektedir. Malzeme bilimi alanında bir gelişme 
olan kompozit teknolojisinin beyaz eşyalarda kullanılma-
sı ya da Wi-Fi teknolojisinin televizyonlara konulması bu 
duruma verilebilecek örneklerdendir.

Beyaz eşya sektöründeki en güncel yenilik ve AR-GE alan-
larından bazıları, enerji verimliliği, düşük kaynak tüketimi, 
hafif, dayanıklı ve maliyet etkin yapısal tasarım ve akıllı 
ürünler gibi konulardır.

Enerji verimliliği ve kaynakların dikkatli kullanılması, ci-
haz üzerinde yer alması zorunlu olan enerji etiketleri, üre-
ticilerin bu konuya gösterdikleri duyarlılık ve rekabetçi 
ürün geliştirmek için birbirleri ile yarışmaları sonucunda 
önemli ve popüler bir araştırma alanı olmuştur. Özellikle  
buzdolabı, derin dondurucu, klima gibi soğutma çevrimli 
sistemler ile ısıtıcı fırın, çamaşır makinası, televizyon gibi 
cihazların enerji tüketimleri yüksektir. Ürün alım karar 
aşamasında Şekil 1’de buzdolabı ve çamasır makinası için 
örneklendirildiği gibi enerji verimliliği tüketicilerin seçim 
kriterleri arasında en üst sıraya çıkmıştır.



29

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  TEMMUZ 2019  www.mmo.org.tr  

Özellikle buzdolabı gibi soğutma çevrimi içeren ve yüksek 
enerji tüketen ürünlerin enerji verimlilikleri zaman içinde 
yapıla gelen çalışmalarla arttırılarak teknoloji limitine da-
yandığını söylemek yanlış olmaz. Ancak bu noktada üre-
ticiler farklı arayışlar içindedir; akıllı kontrol algoritmala-
rıyla gereksiz enerji ve kaynak tüketimini asgari seviyeye 
çekmeye, operasyonel ve fonksiyonel mükemmellik sağ-
lamaya çalışmaktadırlar. Birçok tasarım kriteri ve maliyet 
sorunlarıyla kısıtlanmış bir alanda yapılacak iyileştirmeler 
mühendislik simülasyonlarından faydalanmayı gerektirir. 
Bu tür çalışmalar hem üreticiler tarafında hem de akade-
mi de araştırma konuları olmuştur. Örneğin, buzdolabının 
içerisindeki hava akışı ve sıcaklık dağılımının CFD analiz-
leri ile incelenerek optimize edilmesi ve gereken soğut-
ma kapasitesinin ve enerji tüketiminin asgari seviyeye 
çekilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır [2-4]. CFD  
analizleri ile içerideki hava debileri, nem oranları, sıcaklık 
ve basınçlar, faz değişimleri incelenebilir [3] ve enerjiden 
tasarruf sağlayan çözümler sunulabilir. Yine buzdolabı ör-
neğinden ilerlenecek olursa, faz değiştiren malzemelerin 
uygulanması [5], termoelektrik soğutucuların, gaz sıkış-
tırmalı konvansiyonel çevrim ile birlikte kullanımı [6], stir-
ling, manyetik ve akustik soğutma yöntemleri gibi farklı 
sistemlerin denenmesi gösterilebilir.  1-B analizler ile  
çevrim performansları, farklı soğutucu sıvıların etkileri, 
optimum miktarları kompresör, evaporatör, kondansör 
ve termal genleşme vanası gibi alt-sistem bileşenlerinin 
maksimum verim için boyutlandırması ve optimizasyonu 
yapılabilir. Buzdolabında değişken hızlı kompresörlerin 

kullanılması ve kontrol algoritmasının 1-B model ile in-
celenmesi [7], sadece buzdolabı tarafında mühendislik 
simülasyonlarıyla çalışılan onlarca konudan birkaçıdır. 
Literatürde mühendislik simülasyonlarının enerji verim-
liliği araştırmalarında kullanımına örnek sayısız çalışma 
bulunmaktadır. 

Sektörün, ürün kalitesinden ciddi oranda feragat etme-
den maliyetlerini düşürme ihtiyacı, daha hafif, daha per-
formanslı ve yeni fonksiyonlu ürünler geliştirme çabaları, 
ürünlerde yeni ve farklı malzemelerin ve üretim teknik-
lerinin denenmesini, yeni bileşenlerin eklenmesi gerekti-
rir. Bu gibi durumlarda çoğu zaman yapısal tasarımların 
tümden ya da kısmen tekrar ele alınmasını gerekir. Ekle-
nen ya da değişen alt sistemlerin ve bileşenlerin, kulla-
nım sırasında oluşabilecek tüm kritik senaryolara; maruz 
kalacağı mekanik ve ısıl yüklere karşı test edilmiş ve bu 
testleri başarıyla geçmiş olması gerekir.

Daha çok plastik enjeksiyon ve üflemeli kalıplama 
yöntemlerinin kullanıldığı beyaz eşya sektöründe, bu 
tekniklerin getirdiği bazı kısıtlamalardan kurtulmak, daha 
az sayıda, daha iyi ve daha küçük parçalar üretmek için 
eklemeli üretim metotu ümit verici görünmektedir. Bu 
üretim tekniğinin üretim alanından sektöre girişi yavaş 
yavaş gerçekleşmektedir [8]. Eklemeli üretim tekniğiyle 
üretilecek parçaların formları yapısal analizlerle optimize 
edilerek belirlenir. Şekil 2’de başlangıçta %10 boşaltma-
lı bir parçanın, topoloji optimizasyonuyla nasıl %7.7 se-
viyesine düştüğü görülmektedir. Şekil 3’te ise başka bir 

Şekil 1. Beyaz Eşya Seçiminde Tüketiciyi Etkileyen Faktörler a) buzdolabı,   b) çamaşır makinası [1]
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parçanın gerilme değerlerine göre topoloji optimizasyo-
nu yapılmış bir başka bir parça görülmektedir [9]. Beyaz 
eşya sektöründe de bu tip parçaların tasarlanıp kullanıl-
ması  mümkündür.  Öte yanda yeni tasarlanmış  ya da 
değiştirilmiş bir ürünün mukavemet ve ömür testleri bil-
gisayar ortamında taşıma sırasında düşme de dahil tüm 
kritik senaryolar için yapılabilir, ona göre en iyi tasarım 
çıkarılabilir, prototip maliyetleri düşürülebilir. Çalışma 
anında kompleks 3-B parçaların üzerilerinde oluşan ge-
rilmeler ve bunlara bağlı deformasyonlar, titreşim altında 
dayanım ve  vibroakustik gürültü, rezonansa girme du-
rumları, ısıl yükler yine hep yapısal  ve  termo-mekanik 
analizler ile incelenebilir, buna göre tasarım şekillendiri-
lebilir. Bu şekilde buzdolabına ve çamaşır makinasının tri-
pod ile ön kapağına dair yapısal optimizasyon örnekleri 
[10-13]’de bulunabilir.

Beyaz eşyalara eklenen akıllı ve artırılmış fonksiyonlar 
yeni elektronik bileşenler ve devreler ile mümkün olmak-
tadır.  Bu bileşenlerin eklenmesiyle daha karmaşık bir 
yapıya sahip olan sistemlerin güvenilirliği çoklu fizik si-
mülasyonlarından faydalanılarak sağlanabilir. Çoklu fizik 
simülasyonlarında  devrelerin farkı şartlarda çalışması si-
müle edilebilir, elektrik, mekanik , hidrolik ve termal bile-

şenlerin birbirleri ile etkileşimi analiz edilebilir, dolayısıyla 
sistemin sanal prototipi oluşturulup tüm işleyiş kontrol  
algoritmalarıyla birlikte modellenebilir. PCB seviyesinde 
ısıl analizlerden, elektrik motorlarının elektromanyetik 
simülasyonlarına, motordaki ısınma kaynaklı deformas-
yondan, performans düşümüne ve oluşan gürültüye ka-
dar birçok konu bilgisayar simülasyonları ile araştırılabilir. 

ÖRNEK ÇALIŞMA: BİR ÇAMAŞIR MAKİNASININ ÇOKLU 
FİZİK MODELLENMESİ [14]

ESSS firmasının ANSYS yazılımı kullanarak gerçekleştir-
diği çalışmada, bir çamaşır makinası için 3-B fizik simü-
lasyonları (yapısal analizler, CFD analizleri, rijit bünye 
analizleri, elektromanyetik analizler ve akustik analizler), 
elektrik ve kontrol devresini içeren sistem seviyesi analiz-
lerle birleştirerek makinenin gerçekte işleyişi en gerçekçi 
şekilde simüle edilmiştir. 3-B model genel ve detay görü-
nümü Şekil 4’te verilmiştir.

Simplorer yazılımı ile gerçekleştirilen sistem seviyesi 
analizlerde makinanın işleyişini tanımlayan devre (bkz. 
Şekil 5) oluşturulmuştur. Bu şema üzerinde,  sürücü 
devrelerini, kontrolcüleri, elektrik motorunu, tamburu 
(Rigid Body Dynamics olarak gösterilmiştir), IBGT’leri, 
PCB’yi ve sensörleri görmek mümkündür. Bu analizde 
güç yönetiminden ve ısınma problemine, rotodinamik-
ten gürültüye kadar bir çok konu incelenmiştir. 

Simplorer yazılımı ile gerçekleştirilen  sistem seviyesinde 
analizde, güç kaynağından gelen akım Şekil 5’te görüldü-
ğü gibi PCB’ye, AC-DC çeviriciye ve IGBT tabanlı inverte-
ra güç verir. Değişken hızlı motor bir sürücü tarafından 
kontrol edilir. Bu sürücünün gömülü kontrol algoritması 
simülasyona dahil edilmiştir. Güç kaynağından gelen akı-
mın PCB’ye, oradan elektrik  motoruna kadar iletilmesi 
ve kabloların içinden geçen akıma kadar modellenmiştir 
(bkz. Şekil 6).

 

Şekil 2. Topoloji Optimizasyonu ile Boşaltılmış Bir Parça [9]

Şekil 3. Topoloji Optimizasyonu Yapılmış Bir Parça [9]
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Şekil 4. 3-B Model Genel ve Deya Görünümü

Şekil 5. Simplorer Sistem Modeli
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Şekil 7. Akım Dalga Formu

Şekil 8. Kart Isıl Analizleri
 

Şekil 6. Kablo ve Kontrolcü 3B Model Görünümü
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Akım sebebiyle oluşan dalga formları, motorun elektro-
manyetik analizinde kullanılmıştır. Şekil 7’de sürücü dalga 
formlarından birinin zamana bağlı değişimi ve PCB’den 
elektrik motoruna giden kabloların içinden geçen akımın 
elektromanyetik analizi gösterilmiştir. Bu dalga formla-
rı elektrik motorunun dalga elektromanyetik analizinde 
kullanılmıştır. 

3-B elektromanyetik analizler, sistem analizlerinde kulla-
nılmak üzere indirgenmiş dereceli modeller oluşturmada 
kullanılmıştır. Bu şekilde Simplorer'da kompleks devre 
modelleri, doğru bileşen modelleri ile birbirine bağlan-
mıştır. 

Güç dağıtımına göre PCB yüzeyinde ve IGBT’lerdeki 
sıcaklık dağılımları CFD analizleri ile hesaplanmıştır (bkz. 

Şekil 8). Bu veriler kullanılarak, ısıl ve elektriksel devre 
aynı anda aynı simülasyon içinde çözülmektedir. 

Rijit bünye analizleri ile tamburun dönüşü esnasında olu-
şan dengesiz kuvvetlere ve elektrik motorundan gelen 
torka göre oluşan gerilmeler, deformasyonlar ve dinamik 
davranışlar hesaplanmıştır. Son olarak harmonik analiz-
lerle motorun titreşim kaynaklı gürültü analizleri yapıl-
mıştır. Bunun için stator üzerinde oluşan elektromanyetik 
kuvvetler hesaplanmıştır.  Şekil 9’da gösterildiği gibi olu-
şan radyal ve teğetsel kuvvetler bulunmuştur.  Bu kuvvet-
lerin stator yapısı üzerinde neden olduğu deformasyon 
ve oluşan harmonik hareket bulunmuş ve gürültü akustik 
analizlerle hesaplanmıştır. Şekil 10’da stator deformasyo-
nu gösterilmiştir.

Şekil 9. Stator Üzerine Etki Eken Kuvvet Alanı

Şekil 10. Stator Deformasyonu
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DEĞERLENDİRME

Ürün çeşitliliği, karmaşık elektromekanik yapı, yoğun 
kullanım, tüketicilerin beklentileri, maliyetler ve rekabetçi 
piyasa düşünüldüğünde, beyaz eşya sektörü dar bir 
alanda etkin geliştirme çalışmaları yapılmasını gerektiren 
bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiziksel testlerin 
önemini ve gerekliliğini göz ardı etmeden, mühendislik 
simülasyonları bir çok tasarım alternatifini düşük maliyet-
le incelemeye olanak sağladığından, bu sektörde ürün 
geliştirmeye en uygun ve etkin metot olarak değerlendi-
rilebilir. Simülasyonları tasarım döngüsüne daha en baş-
tan katıp, tasarım kararları simülasyon sonuçları gözetile-
rek verildiğinde, katacağı stratejik ve maddi faydalar en 
yüksek seviyeye çıkacaktır. İster  tamamen yeni, konsept 
bir ürün olsun, ister var olan üründe kökten değişiklik 
veya minör iyileştirmeler olsun, mühendislik simülasyon-
ları geliştirilen ürünün piyasa en hızlı şekilde sürülmesine 
olanak tanır.
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Koray Yoldaş1, 

Çamaşır Makineleri Inverter Motor 
Sürümünde Yük Torku İleri Besleme 
Yönteminin Enerji Verimliliği, Titreşim ve 
Gürültü Performansına Katkısı

Bu çalışmada değişken tork gereksinimi 
olan çamaşır makineleri için geliştirilmiş bir 

inverter motor kontrolü sunulmuştur. Değiş-
ken tork ve yük değerlerinin en iyi şekilde 

kontrol edilebilmesi için yük torku gözlemci 
teknikleri çalışılmış ve sensörsüz hız kontrol 

teknikleri ile birlikte uygulanmıştır. Yük torku 
gözlemcisinden elde edilen değerler motor 

hızı PI kontrolünde ileri besleme olarak 
sisteme eklenmiştir. Simülasyon ve deneysel 
çalışmaların sonucuna göre çamaşır makine-
leri gibi değişken yüklerle çalışılan sistemler-
de PI kontrolörünün tepki zamanı yük torku 
gözlemcisi tekniğiyle iyileştirilebilir. Bu saye-
de uygulamadaki enerji tüketimi ve titreşim 

seviyesi gibi özellikler optimize edilebilir.

I. GİRİŞ

Beyaz eşya sektöründe bir ürünün enerji verimliliği, kulla-
nım ömrü ve ortamda yarattığı gürültü seviyesi son kul-
lanıcı için kaliteyi belirleyen en önemli parametrelerdir. 
Ayrıca enerji verimliliği ve gürültü seviyesi gibi konular 
uluslararası yönetmeliklerle de çok sıkı bir şekilde denet-
lenmektedir. Bu özelliklere ek olarak üreticiler bir ürü-
nün kullanım ömrü boyunca bakım gereksinimlerini de 
minimuma indirmeyi hedeflemek durumundadır. Vestel 
Beyaz Eşya AR-GE ekipleri, tüm bu hedefleri karşılayacak 
yenilikçi ürünler ve teknolojiler tasarlamaktadır. Vestel 
Çamaşır Makinesi Fabrikası da bağlı bulunduğu Vestel 
Beyaz Eşya şirketinin temel hedeflerine uygun şekilde 
çevre ve kullanıcılar için en az enerji tüketen, en sessiz 
ve en uzun ömürlü ürünler üretilmesini amaçlamaktadır. 
Bir çamaşır makinesi için içeriğindeki motorlar, bu bah-
sedilen karakteristikleri iyileştirmek için çalışılabilecek en 
önemli alanlardan biridir. Çamaşır makinelerinde günlük 
kullanımda inverter motor olarak da adlandırılan Sabit 
Mıknatıslı Senkron Motor (SMSM) popüleritesi geleneksel 
seri motor kullanımına göre her geçen gün artmaktadır. 
Bu durumda SMSM motorların düşük bakım gereksinim-
leri, fırça ve kollektörün yokluğunda daha iyi bir gürültü 
seviyesi sağlaması etkilidir. Ayrıca SMSM, hem seri hem 
de asenkron motorlara kıyasla enerji verimliliği ve güç yo-
ğunluğu avantajları vardır [1,2].
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Çamaşır makineleri doğası gereği sürekli değişkenlik 
gösteren bir yük profilinin olduğu ve hem düşük hem de 
çok yüksek hızlarda çalışmayı gerektiren bir uygulama 
alanıdır. Yükler çamaşır makinesinin tamburu içerisinde 
önceden tahmin edilemeyecek bir şekilde dağılmaktadır. 
Genellikle çamaşırların bir parçası belirli hızlardan sonra 
tamburun bir bölgesinde  Şekil 1'de olduğu gibi yığılmak-
tadır.

Bu durum dengesiz bir yüke neden olup sinüssel deği-
şen bir yük torkuna yol açar. Motor torku bu yük torku-
nu düzgün takip edemediğinde motor şaftı, rulman gibi 
mekanik iletim organlarında burulma kuvvetleri oluşacak 
ve bu kuvvet ile çamaşır makinesinin mekanik ömrü 
azalacaktır. Ayrıca makinede hız değişimleriyle titreşime 
bağlı gürültü kirliliğine ve fazla enerji tüketimine neden 
olacaktır. [3, 4].

SMSM’lerin sensörsüz vektör kontrolünde hız-akım ola-
rak bağlantılı halde PI kontrolörleri kullanılmaktadır. PI 
kontrol yöntemi basitliği ve kararlı hal hatasını önleme-
si gibi avantajları olmasına rağmen geçici haldeki per-
formansında çamaşır makinelerinin dengesiz yükü gibi 
gürültüleri bastırmada yetersiz kalmaktadır [5-7]. Ayrıca 
SMSM vektör kontrolünde hız ve rotor açısal pozisyon 
bilgisi gerekmektedir. Sensörsüz algoritmada bilinmeyen 
bu bilgiler sistemin bilinen gerilim ve akım bilgisinden 
gözlemci algoritmaları ile elde edilebilmektedir. Ancak 
bu bilgilerin kapalı döngü kontrol sisteminde kullanıla-
bilmesi için elektriksel filtrelemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu filtreleme de PI kontrolörün çalıştığı bant genişliğini 
daralttığından motor hızlandıkça dengesiz yükü takip et-
mekte zorlanmaktadır.

SMSM uygulamalarında hız ve rotor pozisyonunun sen-
sörsüz elde edilmesinde gelinen noktada birçok yöntem 
çalışılmıştır. Çamaşır makinesi uygulamalarında gelenek-
sel kayış kasnak sisteminde motor için sıkma adımın-
da 15000-20000 rpm gibi yüksek hızlar gerekir. Yıkama 
adımının olduğu 300-800 rpm hızları ise sıkma adımına 
göre çok yüksek torkların gerektiği bir alandır. Bu tür bir 
uygulamada geçerliliği olan zıt-elektromotor kuvvet (Zıt-

EMK) geriliminin takip edilmesidir. Çamaşır makinesi uy-
gulamasında rotor pozisyonu ve hızın elde edilmesi için 
Zıt-EMK gerilimini bulmayı hedefleyen integrasyon te-
melli manyetik akı gözlemcileri ve kayan kipli gözlemciler 
(KKG) çalışılmıştır.

Bu çalışmada ayrıca sensörsüz vektör kontrolündeki bili-
nen ve ölçülen değerler kullanılarak çamaşır makinesinin 
değişken yüklerini daha iyi takip edebilmek için bir yük 
torku gözlemcisi çalışılmıştır. Yük torku gözlemcisinden 
elde edilen bilgiyle kontrol sisteminde ileribesleme 
yöntemi kullanılarak kompanzasyon sağlanmıştır. Yük 
torku gözlemcisi için gereken parametrelerden biri hız 
bilgisi olduğundan yukarıda belirtilen sensörsüz hız ve 
rotor pozisyon algoritması büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmadaki SMSM kontrol diyagramı Şekil 2'de veril-
miştir. İlerleyen bölümlerde; bölüm 2 de SMSM matema-
tiksel modellemesine ve döner hareket denklemlerine 
genel bir bakış, bölüm 3 de sensörsüz rotor pozisyonu ve 
motor hızı algoritmaları, Bölüm 4'de yük torku gözlemci 
çalışmaları, bölüm 5 de simülasyon ve deney çalışmaları 
ve son olarak bölüm 6 da sonuç verilmiştir.

II. SMSM MATEMATİKSEL MODELİ

SMSM motorun gerilim denklemleri, vektör kontrolünde 
kullanılan sabit αβ eksenleri ve dönel dq referans eksen-
lerinde aşağıdaki şekilde ifade edilir: 

            
   
              (1) 

            
   
              (2) 

          
   
           (3) 

          
   
                 (4) 

 

Vα,  Vβ,  iα ve  iβ  αβ eksenindeki gerilim ve akım paramet-
releri; Vd, Vq, id ve iq  dq eksenindeki gerilim ve akım para-
metreleri; Rs stator sargısı direnci, Ls senkron endüktans, 
Ld ve Lq dq ekseni endüktansları, λf rotor manyetik akısı ve 
rotorun elektriksel olarak açısal hızıdır.

Motorun ürettiği elektromanyetik tork ve tüm çamaşır 
makinesi sisteminin genel kinematik hareket denklemi 
aşağıda verilmiştir.

 

 

 

 

 

      

Şekil 1. Dengesiz Yüklü Çamaşır 
Makinesi Tamburu
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                          (5) 

   
    

        
   

 (6) 

 
Tyükyük torku,  Jeş eşdeğer atalet momenti, P kutup çifti sa-
yısı ve wm motorun mekanik olarak açısal hızıdır. Yük tor-
ku Tyük tüm sürtünme torklarını içerdiği kabul edilmiştir.

III. HIZ VE ROTOR POZİSYONU GÖZLEMCİ YAPILARI

A. Doğrudan İntegrasyon Metodu

Sabit αβ eksenlerinde rotor manyetik akıları aşağıdaki 
denklemlerle elde edilebilir.

                       
 

 
      (7) 

                       
 

 
      (8) 

 

λαf ve λβf rotor manyetik akısı αβ komponentleri, λα0 ve λβ0 
rotor manyetik akısı başlangıç koşullarıdır. 

Daha sonra rotor pozisyonu θr= tan-1 (λαf  / (λβf )  ve hız bil-
gisi we= dθr/dt denklemleri ile elde edilir.

İntegrasyon işlemi uygulamada çeşitli zorlukları berabe-
rinde getirmektedir. Integrasyon için başlangıç koşulları 
önemlidir. Bilinmediği durumlarda yanlış sonuca götüre-
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Şekil 3. Geribeslemeli Doğrudan İntegrasyon Metodu Blok 
Diyagramı
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Şekil 2. SMSM Kontrol Sistemi Blok Diyagramı

bilir. Ayrıca integrasyon işleminde gürültü ve ölçüm ha-
taları her iterasyonda toplanarak sonuca eklendiğinden 
yanlış kontrole neden olabilir. Bu gözlemci yöntemi için 
sistemi kontrol eden mikrodenetleyicide integrasyon iş-
lemi ile birlikte gelen bu olumsuz durumların önüne ge-
çilmelidir.

Bu durumun önüne geçmek için yukarıdaki denklemlerle 
elde edilen manyetik akılar bir geribesleme sistemi ile dü-
zeltilebilir. Bu yaklaşımda rotor mıknatısından gelen akı-
nın üretici tarafından ya da ölçüm ile bilindiği varsayılır. 
Hesaplanan akı ile rotor mıknatıs akısı arasındaki hata bir 
katsayı ile sisteme geri beslenir. Şekil 3'de geri beslemeli 
doğrudan integrasyon metodunun blok diyagramı veril-
miştir.
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B. Kayan Kipli Gözlemci

Rotor pozisyon ve hız bilgisini elde etmek için doğrudan 
integrasyon metodu ile birlikte kayan kipli gözlemci me-
todu çalışılmıştır. 

Bu yöntemde referans parametre ile ölçülen paramet-
re arasındaki hata yüksek değerli katsayılar ile bir kayan 
düzlemde tutulmaya çalışılır. Kayan kipli kontrol uygu-
lamada saturasyonlar yüzünden istendiği gibi çalışma-
yabilir ancak mikrodenetleyiciler ve işlemcilerde yapılan 
hesaplamalar için limitler çok yüksek değerli olduğundan 
kayan kipli gözlemciler için bu durum sorun teşkil etme-
mektedir. Kayan kipli gözlemci yönteminde rotor pozis-
yonu ve hızı aşağıdaki denklemler ile elde edilir.

        
                  

  
 (9) 

         
                                  

   
 (10) 

                                 

                                                          
(11) 

 
Bu denklemlerde eα ve eβ zıt-emk parametreleridir ve 
denklem  (12) ve (13) e göre aşağıdaki gibi ifade edilir:

                (12) 

              (13) 

 
Kayan kipli gözlemciyi daha iyi ifade etmek gerekirse, 
denklem (9) gerçek sistemde olup ölçülen değerlerdir. 
Burada zıt-emk değeri bilinmemektedir. Sistemin mate-
matiksel modellemesi ile mikrodenetleyicide bilinmeyen 
ve aranan zıt-emk gerilim değeri bir katsayı ve anahtar-
lama fonksiyonu ile değiştirilir. Sonuç olarak hesaplanan 
akım değeri ile ölçülen gerçek akım değerlerini birbirine 
eşitleyen bir katsayı ve anahtarlama fonksiyonu bulun-
duğunda sistemin zıt-emk  gerilimi aşağıdaki gibi elde 
edilmiş olur.

      =              –              (14) 

Daha sonra rotor pozisyon ve hızı ise aşağıdaki gibi elde 
edilir.

       = arctg (   /    ) ;    =     /           (15) 

 
Bu durumda kayan kip yüzeyi s= i(α,β) - (        ) ve 

                 olarak seçilmiştir. Kayan kip durumu  s = 
0 ve     = 0 yapacak şekilde bir K katsayısı seçildiğinde 
oluşur.

Yöntemin başarısı bilinse de kayan kipli gözlemcilerde 
anahtarlama fonksiyonundan meydana gelen yüksek 
genlikli ve frekanslı dalgalanma bu yöntemin en önemli 
olumsuzluğu olarak ortaya çıkmaktadır [8-9]. Çatırdama 
olarak adlandırılan bu olumsuzluk nedeniyle gözlemci-
den bulunan rotor pozisyon ve hız bilgisi kontrol siste-
minde sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için öncesinde 
yoğun bir elektriksel filtrelemeden geçmelidir. Çatırdama 
olayının etkisini azaltmak için ayrık zamanlı “sign” anah-
tarlama fonksiyonunu kullanmak yerine “sigmoid” fonk-
siyonu ya da “super-twisting”  olarak adlandırılan algo-
ritmalar kullanılabilir. Bu çalışmada literatür araştırması 
sonrasında “super-twisting” algoritması seçilmiştir [10]. 
Bu algoritmadaki kontrol fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade 
edilir:

                       (16) 

                    (17) 

 Denklemlerde görülen δ ve M sistemdeki ayarlanması ge-
reken pozitif katsayılardır.  Şekil 4'de görülebileceği gibi 
“super-twisting” algoritması normal PI kontrolün doğru-
sal olmayan bir versiyonu olarak kabul edilebilir.

Bu durumda denklem (14) de u parametresi ile aşağıdaki 
gibi yeniden verilebilir:

                        (18) 

 
Kayan kipli gözlemci denklemlerinden sonra bulunan 
zıt-emk gerilimleri ile rotor pozisyon ve hızın elde edil-
mesinde denklem (15) te verilmiştir. Burada hız bilgisi 
rotor pozisyonunun türevi ile elde edilmektedir. Ancak 
bu işlemde rotor pozisyonunda meydana gelebilecek 
en küçük bir hatada türev sonucu hız bilgisinde hata art-
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Şekil 4. SuperTwisting Algoritması Blok Diyagramı
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maktadır. Bu problemin çözümü için alçak geçiren filtre 
kullanılmalıdır. Ancak filtre kullanımı hem hız hatasını 
tam olarak azaltmadığı gibi faz kayma sorununu da be-
raberinde getirmektedir. Bu yüzden bu çalışmada “su-
per-twisting” algoritması ile birlikte faz kilitlemeli döngü 
(“Phase Locked Loop” – PLL) yöntemi kullanılmıştır. Kayan 
kipli gözlemci ile elde edilen zıt-emk gerilimleri PLL algo-
ritmasında aşağıdaki gibi kullanılarak rotor pozisyon bil-
gisi ve hız bilgisi elde edilir [9].

PLL yönteminin verildiği Şekil 5'teki Δe hatası PI kontrolör 
ile sıfırda tutulacak şekilde kontrol edildiğinde rotor po-
zisyonu ve hız bilgisi elde edilebilir.

IV. YÜK TORKU GÖZLEMCİSİ

Giriş bölümünde belirtildiği gibi çamaşır makinelerinde 
ürün kalitesini ve ömrünü etkileyen en önemli paramet-
relerden biri makinenin değişken yük koşullarına ne dere-
ce uyum sağlayabildiğidir. Bu çalışmada en önemli adım 
olarak çamaşır makinesinin değişken ve dengesiz yük-
lerdeki performansını artırmak için yük torku gözlemcisi 
çalışılmıştır. Bu gözlemci denklem (6) da verilen sistemin 
mekanik denklemleri üzerine kurulmuştur. Döner sis-

temlerde eşdeğer tork, sistemin eşdeğer atalet momenti 
ve açısal hızıyla orantılıdır. Atalet momentinin ve motor 
elektromanyetik torkunun bilindiği veya hesaplandığı, 
hız bilgisinin de sensörsüz yaklaşımla elde edildiği düşü-
nülürse geriye bilinmeyen sadece yük torku kalmaktadır. 
Bu durumda yük torkunun elde edilmesi için bir gözetle-
yici algoritması Şekil 6'daki gibi kurulmuştur:

Gözetleyiciden gelen ve ölçülen hız parametreleri arasın-
daki hata bir kontrol fonksiyonu ile düzeltilebilir. Kontrol 
fonksiyonu için iki farklı yöntem çalışılmıştır. İlk olarak ka-
yan kipli gözlemci metodu aşağıdaki gibi çıkarılmıştır:

                      
   

 (19) 

 Hata denklemi denklem  (19)  dan denklem (6) çıkarılarak 
aşağıdaki gibi elde edilebilir: 

         
                   

   
 (20) 

 
Bu durumda kayan kip yüzeyi s=wm –     ve              
olarak seçilmiştir. Kayan kip durumu s = 0 ve    = 0 yapa-
cak şekilde bir K katsayısı seçildiğinde oluşur. Böylece yük 
torku aşağıdaki gibi elde edilir:

                       (21) 

 
Elde edilen tork için dikkat edilmesi gereken nokta, ka-
yan kipli gözlemcide gelen çatırdama etkisini “Super-
twisting” algoritması ile minimize etmek için yukarıdaki 
denklem (16) ve (17) ile değiştirilmelidir. Her koşulda elde 
edilecek tork sistemin tork referansına ileribesleme ola-
rak ekleneceğinden sistem gürültülü bir referansı takip 
etmeye çalışacaktır. Bu durum mekanik parçalar için ciddi 
zararlar verebileceğinden yük torku gözlemcisinden alı-
nan bilgi mümkün olduğunca gürültüsüz olmalıdır. Bu 
amaçla Şekil 6'daki kontrol fonksiyonunda PI katsayıları 
kullanılmıştır. Şekil 7'de verildiği gibi gözetleyiciden ge-
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Şekil 5. PLL Block Diagram
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Şekil 6. Yük Torku Gözlemcisi Blok Diyagramı

    
           

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

+ 
- 

-    

- 

+  
   

 ʃ  

  

   

                 

+ 

Şekil 7. PI Katsayılarıyla Yük Torku Gözlemcisi
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len ve ölçülen hız parametrelerini eşit yapacak şekilde 
geribesleme sistemi kurulmuştur. Bu şemada PI katsayıla-
rı ayarlandığında yük torku elde edilmiş olacaktır.

V. SİMÜLASYON VE DENEY ÇALŞMALARI

Sensörsüz hız ve rotor pozisyon algoritmalarının karşı-
laştırılması ve yük torku kompanzasyon metodunun et-
kisinin incelenmesi için öncelikle simülasyon çalışmaları 
yapılmıştır. Simülasyonlarda çamaşır makinesinin den-
gesiz yükünü temsil etmesi için, 0.5 Nm offset değerli, 1 
Nm tepe değerinde ve 6 Hz frekansında bir sinyal kullanıl-
mıştır. Ayrıca 0,5-0,8s ve 2-2,3s zaman aralıklarında 2Nm 
lik ani yükler eklenmiştir. Yük torku gözlemcisinden elde 
edilen bilgi 1,65s den itibaren sisteme ileri besleme ile ek-
lenmiştir. Torkların karşılaştırıldığı Şekil 8'de kompanzas-
yon anına kadar motorun gerçek yük torkunu takip ede-
mediği görülmektedir. Kompanzasyon anından sonra ise 
motor ve yük torku neredeyse eşit olarak ilerlemektedir.

Motor hız verileri Şekil 9'da verilmiştir. Kompanzasyon 
anına kadar motor hızında yüke bağlı dalgalanmalar 
görülmektedir. 2 Nm offset eklenen 0,5-0,8s zaman ara-
lığında yüksek oranda hız kaybı olmuştur. Kompanzas-
yon anından sonra ise hız dalgalanmaları neredeyse ta-
mamen kaybolmuş ve 2 Nm offset eklenen 2-2,3s zaman 
aralığında ise etki yok denecek kadar azdır. Şekil 9'da aynı 
zamanda sensörsüz motor hızı ve pozisyon yöntemleri de 
karşılaştırılmıştır. Gerçek hıza göre integrasyon metodu-
nun kayan kipli gözlemciye göre daha fazla hız hataları 
bulunmaktadır. Simülasyon sonuçlarının doğrulanması 
için 9 Kg kapasiteli Vestel çamaşır makinesinde testler 
yapılmıştır. Kullanılan motora ait özellikler aşağıdaki tab-
loda verilmiştir. 

Tablo 1. SMSM Parametreleri

Özellik Birim Değer

Sargı direnci (faz-faz) Ω 5,25

Ld/Lq (50 Hz) mH 19,5/30

Zıt-emk (1000 rpm) Vrms 36

Kutup çifti sayısı - 3

Kontrol algoritmaları ve önerilen metotların uygulanması 
için Renesas RX63T mikrodenetleyici içeren bir inverter 
kartı kullanılmıştır. 5 kg değerindeki ağırlık dengesiz yük 
oluşturması için çamaşır makinesi tamburuna bağlanmış-
tır. Test düzeneği Şekil 10'da verilmiştir.

 

Şekil 8. Simülasyon Son Uçları – Gerçek Yük Torku, Gözlenen Yük Torku ve Motor Torku

 
Şekil 9. Simülasyon Sonuçları – KKG ve İntegrasyon Metodu Hız Değerleri

 
Şekil 10. Test Düzeneği
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Kompanzasyonsuz kayan kipli gözlemci metodu, kom-
panzasyonsuz integrasyon metodu ve son olarak kom-
panzasyonlu kayan kipli gözlemci metodu test edilmiştir. 
Sonuçlar Şekil 11,12 ve 13'de verilmiştir.

Şekil 11 ve Şekil 12 karşılaştırıldığında integrasyon meto-
dunda elde edilen hız bilgisi daha gürültülü olduğundan 
motor kontrolü kayan kipli gözlemciye göre daha kötü-
dür. Bu durum daha ağır bir filtreleme gerektirir. Filtrele-
meden gelen faz gecikmesi ise hızda ve motor torkunda 
dalgalanmaya yol açmaktadır. Şekil 13'de yük torku göz-
lemcisinden elde edilen bilgi ileri besleme ile sisteme da-
hil edilmiştir. Bu sayede hızdaki dalgalanmanın kompan-
zasyon olmayan durumlara göre yüksek oranda düştüğü 
görülmektedir. Aynı zamanda kompanzasyon ile motor 
torku da yük torkunu daha iyi takip ettiğinden ortalama 
tork optimize edilmiştir. 

Elektrik motorlarında tork akım ile ilişkili olduğundan 
torka paralel akım da optimize olmalıdır. Bu durumu test 
etmek için iki metot 1,3 saatlik enerji tüketim testine alın-
mıştır. Tablo 2'de görüleceği üzere yük torku gözlemcisi 
ile yapılan kompanzasyon ile enerji tüketim değeri yüksek 
oranda iyileştirilmiştir. Kompanzasyon metodu ile hızdaki 
dalgalanmalar da azaldığından makinenin titreşimin de 
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Kompanzasyonsuz Doğrudan İntegrasyon 
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Şekil 11.a Motor Hız Tepkisi Şekil 11.b Motor Tork Tepkisi
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Kompanzasyonsuz  KKG Metodu
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Şekil 12.a Motor Hız Tepkisi Şekil 12.b Motor Tork Tepkisi

Tablo 2. Enerji Tüketim Değerleri

Zaman
(sa)

Enerji Tüketimi (kWh)
Kompanzasyonlu

KKG Metodu

Enerji Tüketimi (kWh)
Kompanzasyonsuz

Doğrudan İntegrasyon 
Metodu

1,3 0,071 0,096
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azalması beklenmektedir. Titreşim azalması ile paralelde 
ses seviyesi de azalacaktır. Bu durumu test etmek için iki 
farklı metot ile ses testi yapılmıştır. Şekil 14'deki sonuçlara 
göre kompanzasyonlu kayan kipli gözlemci metodu orta-
lama 49,3 dB ses seviyesi ile sonuçlanmıştır. Kompanzas-
yonsuz integrasyon metodunda ise ortalama 50 dB lik ses 
seviyesi ölçülmüştür. Ölçümler dB biriminde olduğundan 
en küçük değişimin bile fark edilebilecek seviyelerde iyi-
leşmeye yol açmaktadır. 6-9 dB ses seviyesi farkının gürül-
tünün yarıya inmesine ya da iki katına çıkmasına sebep 
olduğu ve 0,1-3 dB değişimlerin ise fark edilebilir gürültü 
seviyesi değişimlerine yol açtığı bilinen bir gerçektir.

VI. SONUÇ

Bu çalışmada çamaşır makinelerinde kullanılan SMSM 
motorlar için bir yük torku kompanzasyon metodu su-
nulmuştur. Öncelikle iki farklı hız ve rotor pozisyon algo-
ritması çalışılmıştır. Gözlemci çıktılarındaki performansı 
artırmak için integrasyon metodunda bir geri besleme 
yöntemi, kayan kipli gözlemci metodunda ise “supert-
wisting” metodu ve PLL metodu kullanılmıştır. Bu algo-
ritmalar normal kontrol içinde ve yük torku gözlemcisin-
de kullanılarak karşılaştırılmıştır. Daha sonra yük torku 
gözlemcisi çalışılmış ve çamaşır makinesi motor kontrolü 
için kompanzasyonda başarıyla kullanılmıştır. Bu yöntem 
sayesinde hız dalgalanmaları, titreşim ve buna bağlı ola-
rak gürültü seviyesi azaltılmıştır. Ayrıca motor elektriksel 
torkunun da optimize edilmesiyle enerji tüketim perfor-
mansı iyileştirilmiştir. Motor torku ve yük torku arasında 
artık daha iyi bir eşleşme olduğundan mekanik iletim 
organlarında burulma kuvvetleri azalacaktır. Bu sayede 
makine ömrünün uzayacağı beklenmektedir. 

Vestel Beyaz Eşya Ar-Ge Merkezi bünyesinde gerçekleş-
tirilen ve detayları verilen bu araştırmaya benzer birçok 
araştırma sayesinde, Vestel Beyaz Eşya Berlin’de düzenle-
nen ev ve tüketici elektroniği fuarı IFA 2018’de en az enerji 
tüketen ürünleriyle tüm rakiplerinin arasından sıyrılarak 
Almanya’nın en önemli bağımsız test kuruluşlarından biri 
olan VDE’den en az enerji tüketimi, en kısa sürede yıkama 
ve daha az deterjan kullanımı konularında sertifika almıştır. 
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1 Arçelik A.Ş. AR-GE Direktörü - 

Nihat Bayız1

Beyaz Eşya Üreticileri AR-GE ve 
Yenilikçilik Çalışmaları 

Bu çalışmada, Arçelik firmasının işletmeleri, 
ARGE stratejileri, patent çalışmaları, 

sunduğu akıllı ev çözümleri, AR-GE merkezi 
olan Arçelik Garage, dijital ve robotik 
teknoloji çalışmaları, TechPro akademi 

programını, üniversitelerle kurulan ortak  
laboratuvar çalışmalarından bahsedilerek 

kurumsal tanıtımı yapılmıştır.

Arçelik, dünya çapında 30.000 çalışanı, Türkiye, Ro-
manya, Rusya, Çin, Güney Afrika, Tayland, Pakistan 

Bangladeş ve Hindistan’da devam etmekte olan yatırımı 
ile 9 ülkede 22 üretim tesisi ile 145’ten fazla ülkede ürün 
ve hizmet sunuyor. 3.000 yetkili satıcı ve 550 satış sonrası 
servis noktasını barındıran benzersiz bir dağıtım ve hiz-
met ağına sahip. Türkiye’de beyaz eşya, ankastre ve klima 
ürün kategorilerinde liderliğini korurken, global pazarda 
da hızlı büyümesini sürdürüyor. Avrupa beyaz eşya pa-
zarında Beko markamız solo ürün pazarında liderliğini 
koruyor. Bu başarının temelinde şirketimizin 28 yıllık AR-
GE deneyimi ve 14’ü Türkiye’de 3’ü de İngiltere, Tayvan ve 
Çin’de olmak üzere 17 AR-GE merkezinde çalışan 1500’ü 
aşkın araştırmacının inovasyon yetkinliği yer alıyor.  

Ülkelerin rekabetçi gücünün arttırılmasında ve kalkın-
masında AR-GE ve inovasyonun katkısı tartışmasız bir 
öneme sahip. Sektörümüz de daha çok montaj faaliyet-
leri olarak nitelendirilebilecek imalat faaliyetlerinden 
bugün kendi teknolojisini üreten, kendi tasarımını kendi 
markası altında pazarlayan, enerji tasarrufu konusunda 
dünya lideri ürünleri ve ileri teknoloji üretim yöntemleri 
ile Avrupa’nın üretim üssü haline dönüşmüştür. Sektörün 
kurucusu ve lideri konumundaki Arçelik, bugün geniş 
bir coğrafyada yaptığı yatırımlarla, kendi markasıyla pa-
zarladığı ürünleriyle dünya çapında oyunun kurallarını 
belirleyen aktörlerden biri konumuna gelmiştir. Ürünle-
rimizin teknoloji seviyesi ve yenilikçi özellikleri açısından 
da Batılı ve Uzakdoğulu rakiplerimizle en üst düzeyde 
rekabet edebiliyoruz. Arçelik olarak sadece Türkiye’de 
değil, yurtdışı birçok pazarda lider olmamız da bunun bir 
göstergesidir. 
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Müşteriye değer katan, öncü, yenilikçi ve çevreye du-
yarlı ürün ve çözümleri sunma yeteneğinin arttırılması, 
Arçelik’in AR-GE çalışmalarının ana hedefini oluşturur.  

Bu kapsamda;

• Yeni teknolojilerin izlenmesi

• Teknoloji üreten uzmanlıkların artırılması

• Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi için ulu-
sal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği içerisinde 
olunması 

• Geliştirilen teknolojilerin fikri haklarının korunması 
ile rekabette avantaj sağlanması

Arçelik’in ARGE stratejisinin temel unsurlarıdır. 

3000’den daha fazla patent başvurusu olan Arçelik, Dün-
ya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan “En 
Çok Uluslararası Patent Başvurusu Yapan Şirketler” sı-
ralamasında son dört yılda giderek yükselerek sırasıyla 
78., 74. 71. ve bu yıl da 67. sıraya yükselerek bu listede 
yer alan tek Türk şirketi olma ünvanını devam ettiriyor. 
Türkiye’den WIPO’ya yapılan uluslararası patent başvuru-
larının üçte birinden fazlası Arçelik tarafından yapılıyor. 
Avrupa Patent Ajansı tarafından Türkiye’ye teslim edilen 
patentlerin yarısı ise Arçelik’e ait.  

2016 ve 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından peş peşe Türkiye’nin En Başarılı Özel Sektör AR-GE 
Merkezi seçilen Arçelik, “Dünya’ya saygılı, Dünya’da say-
gın” vizyonuyla uyumlu olarak, hızla dijitalleşen gelece-
ğin dünyasına tam anlamıyla hazır hale gelmek için ça-
lışmalarımı aralıksız olarak yürütüyor. Dijital gelecek için 
yatırımlarına devam ederken demografik, teknolojik ve 
çevresel gelişmeleri yakından izleyen Arçelik bu vizyonu 
doğrultusunda enerji ve su verimli, tasarımları ve kullanı-
cı ara yüzleriyle öne çıkan, sensör teknolojileriyle donatıl-
mış akıllı ürünler, sağlıklı yaşam tarzlarına hitap eden ve 
ses kaliteleriyle de üstün, hızlı ürünlere odaklanıyor.  Bu 
ay devreye aldığımız yeni Türk Kahve makinesi de müşte-
ri iç görüleriyle tasarımı optimize edilmiş bir ürün olarak 
müşterilerimizin beğenisine sunuldu.

Arçelik’in amacı sadece cihaz üreten bir firmadan, akıllı 
ev çözümleri sunan bir firmaya dönüşmektir. Buzdolabı, 
çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi, 
ankastre fırın, ocak, davlumbaz ve klima gibi ürünleri-
mizi HomeWhiz platformumuzda; akıllı telefon, tablet 
veya akıllı TV’ler, sesli asistanlar üzerinden uzaktan kont-
rol edilmesine ve izlenmesine olanak sağlayan çözümler 
devreye alındı. 

Wi-Fi/Bluetooth bağlantı teknolojileri ve Mobil/Bulut tek-
nolojilerini tek bir çatı altında birleştiren HomeWhiz ile 
kullanıcılara uzaktan kontrol, yeni yazılım güncelleme, 
ürün üzerindeki programları değiştirme, anlık bildirimler 
gibi yenilikçi özellikler sunulmaktadır. Otomatik deterjan 
siparişi verebilen sensörlerle donatılmış otodozajlı bula-
şık makinamızı kendi yapay zekasını içeren, yemek yap-
mayı hiç bilmeyen bir kullanıcıyı bile usta bir şefe dönüş-
türebilen fırınımızı bu sene devreye alacağız. 

Ürün gamımıza, termostat ve ısıtma sistemlerinden iç 
hava kalitesini ölçen sistemlere, güvenlik çözümlerinden 
eğlence ve konfor çözümlerine kadar yeni bağlanabilir 
cihazlar katmak üzere çalışıyoruz. Bu çözümler beyaz eş-
yalarımızın da yer aldığı HomeWhiz platformuna entegre 
olarak kullanıcılarımıza sunulacak.  Bağlanabilir ürünleri-
mizden topladığımız veriler üzerinden veri analitiği ça-
lışmaları yapıyoruz.  Müşteri kullanım alışkanlıklarını ve 
altyapı şartlarını gösteren verilere erişebilir durumdayız. 
Bu verileri bilgiye dönüştürerek hem ürün tasarımlarımı-
za girdi sağlayarak hem yeni özellikler katarak ürünleri-
mizin ve servis süreçlerimizin kalitesini artırma yönünde 
ilerliyoruz. 

Müşteri odaklı konsept geliştirme çalışmalarını gerçek-
leştiren ürün niteliğinde prototip geliştirme yetkinliğine 
sahip yeni nesil AR-GE merkezi olan Arçelik Garage açık 
inovasyon anlayışı ile kuruldu. Girişimciliği teşvik etmek 
ve tasarım odaklı düşünme tekniği, ileri dijital prototip 
altyapısı ile fikirden ürüne, üründen pazara geçiş süreci-
ni hızlandırmak için yaratıcı ortak çalışma ortamı sunan 
Garage’da hayallerindeki fikri gerçeğe dönüştürebilmek 
için gerekli altyapı ve uzmanlık desteği sağlanıyor.  



46

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  TEMMUZ 2019  www.mmo.org.tr

Bu kapsamda AR-GE, Üretim, Ürün Yönetimi, Marka, Pa-
zarlama, Tüketici Eğilimleri ve Endüstriyel Tasarım gibi 
departmanların katılımı ile müşteriler, öğrenciler, servis-
lerimiz ve bayilerimiz ile bir araya gelerek kurulduğu gün-
den bugüne 73 çalıştay ile 7295 fikir, 201 prototip ve 17 
konsept geliştirdi.

Arçelik, Tübitak'tan aldığı destek ile “donanım odaklı” hız-
landırma projesi olan BİGG Arçelik Garage programını 
hayata geçirdi. Programa seçilen girişimciler, 1 ay süren 
bir girişim hızlandırma programı ile Arçelik Garage altya-
pısından faydalanarak kendi prototiplerini oluşturuyor ve 
uzmanlardan mentörlük alabiliyor. Bu program ile giri-
şimciler TÜBİTAK’tan 200 bin TL fon alabilme hakkı kaza-
nabiliyorlar.

Tedarikçilerimizin inovasyon yeteneklerinin güçlendiril-
mesi ve "Arçelik-Tedarikçi" ortak inovasyon iş birliğinin 
geliştirilmesi amacıyla Tedarik İnovasyon Programını ha-
yata geçirildi. 

Arçelik, AR-GE 4.0 ile 2018 yılında müşteriden gelen ta-
lep değişikliklerine en kısa sürede yanıt verebilecek yeni 
nesil çevik üretim modellerinin tasarlanması, uçtan uca 
izlenen, dijital ve veriden değer yaratan akıllı fabrikaların 
oluşturulması konusunda başarılı çalışmalara imza attı.

Planlama aşamasından itibaren en son teknolojiyle en 
verimli üretimi gerçekleştirecek şekilde dijital ve robotik 
teknolojiler ile tasarlanıp inşa edilen Çerkezköy Elektro-
nik Fabrikası 2018 yılında faaliyete başladı. Üretim süreç-
lerinin yazılım tabanlı tam otomatik sistemler ile kontrol 
edildiği, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir iş modeli ile 
yönetilen fabrikada üretim verimliliğinde iki kat artış ve 
kalite artışı sağlanacak. Romanya’da kurulan yeni Çamaşır 
Makinası fabrikası da Arçelik’in geleceğin üretim tekno-
lojilerini tasarlarken proses modelleme ve optimizasyon, 
akıllı otomasyon sistemleri, veriye dayalı karar verme sis-

temleri alanlarında edindiği tecrübeleri yansıttığı bir mü-
kemmeliyet merkezi olarak tasarlandı. 

Arçelik araştırmacılarının ve birlikte çalıştığı ekosistemin 
dijital yeteneklerini arttırmalarını sağlayarak gelişimleri-
ne destek vermek amacıyla Koç Üniversitesi iş birliğiyle 
TechPro akademi programını yürütüyor. Geleceği şekil-
lendirecek nesillere dijital farkındalık kazandırmak ve 
kodlama konularında yetkinliklerini artırmak amacıyla 
çalışmalar yürütüyoruz. Çalışanlarımızın 11-15 yaş kız ço-
cuklarına KızCode platformuyla ortak olarak bir program 
başlattık.  Lise ve Üniversite seviyelerinden farklı grupla-
ra yeni nesil dijital yetkinlikleri kazandırmak adına çeşitli 
programlar yürüttük. Bunlardan en gurur verici olanlar-
dan biri yurtdışında okuyan Türk öğrencilerimizi ülkemi-
ze geri kazandırmak amacıyla yaptığımız “Geleceğin İçin 
Bir Bilet” (A Ticket for Your Future) programını geliştirdik.  

Üniversitelerle kurduğumuz ortak laboratuvarlar ile siber 
güvenlik, yazılım geliştirme benzeri konularda öğrencile-
rin eğitimlerinde sanayi tecrübesi edinmelerini sağlarken 
üniversitelerin laboratuvar altyapılarına da katkıda bu-
lunuyoruz. Tübitak’ın 2232 Uluslararası Lider Araştırmacı 
programı kapsamında genç ve deneyimli saygın araştır-
macıları bünyesine en çok katmayı taahhüt eden Türk 
şirketi konumundadır. Ayrıca yine Tübitak’in başlattığı 
2244 Sanayide Doktora programı kapsamında da 4 farklı 
üniversiteden 36 araştırmacıyı da doktora programı bo-
tunca projeler ile desteklemeyi taahhüt etmiştir. Arçelik, 
çok sayıda TÜBİTAK projesinin yanında 4’ü tamamlanmış, 
12’si devam eden olmak üzere toplam 16 “Horizon 2020” 
projesi ile bu alanda Türkiye’de özel sektörde performans 
lideridir. Arçelik bu yaklaşımları sayesinde Türkiye’nin 
araştırma ekosisteminin lider şirketi olma misyonunu ge-
lecekte de sürdürmeye devam edecektir.
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* Makina Mühendisi, AR-GE Kıdemli Uzmanı, Kale Kilit - MACAR@kalekilit.com.tr 

Mahmut Acar*

İt-Aç Kilit

Bu çalışmada, dünyada bir ilk olan ve fikri 
mülkiyet hakları Kale Kilit ve Kalıp San. 
A.Ş ‘ ye ait olan “İt - Aç” isimli ürünün 
proje fikri ve AR-GE süreçleri detaylı 

olarak incelenmiştir. Kilitler; anahtar, kol, 
topuz veya çeşitli kontrol mekanizmaları 

yardımıyla açılan ya da kapanan aletlerdir.  
Bu aletler birçok alanda kullanılmasına 

rağmen, bu çalışmada iç odave tuvalet kapı 
uygulamalarına odaklanılarak önerilen 

proje açıklanmıştır.

Geliştirilen “İt-Aç” mekanizması, kapı 
koluna ihtiyaç duymadan içerden ya da 
dışarıdan kapıya dokunarak açılmasını 

sağlamaktadır. Bu özelliği sayesinde 
kol, rozet gibi parçaların satın alma 

maliyetlerinden ve bu parçaların montaj 
operasyonları için harcanan zamandan 

kazanç sağlamanın yanında kapı kolu ve 
topuz benzeri el ile tutulan herhangi bir 

kısma ihtiyaç duymadan omuz veya ayaktan 
dokunarak açılabildiğinden tuvalet kapıları 
gibi hijyenin önemli olduğu yerlerde büyük 

bir avantaj sağlamaktadır.  Bütün bu 
özelliklere ek olarak içeri girerken ya da 

dışarı çıkarken, kapı kullanım süreçlerinde 
kullanıcı alışkanlıklarını değiştirerek 

geliştirip daha konforlu hale getirmektedir.

1. GİRİŞ

İnovatif proje geliştirme teknikleri, geliştirilen projenin kalite-
si üzerinde doğrudan etkisi çok büyük öneme sahiptir. İt - Aç 
kilit ve karşılık sisteminin referans alarak geliştirildiği inovas-
yon strateji tekniği detaylı olarak verilmiştir. 

Şirketlerin, sürdürebilir bir gelecek sağlayabilmeleri ve gü-
venli bir şekilde büyüyebilmeleri için tercih ettikleri sektörü 
ve nasıl bir yol ile ilerleyeceklerini net bir şekilde belirlemeleri 
gerekmektedir. Günümüzde çok fazla firmanın rekabet içeri-
sinde olduğu bir ortamda her bir şirket bu rekabet ortamın-
dan sıyrılıp geleceğini garanti altına almak için kendisine ait 
inovasyon yönetimini gerçekleştirmek zorundadır. İnovas-
yon, “ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüşen ya da 
dönüştürülen yenilikler” olarak tanımlanmaktadır. 

İnovasyon, şirketlere karlılık ve verimlilik artışı sağlamanın ya-
nında rekabet üstünlüğü sağlaması, hammadde kullanımının 
etkinliğinin arttırılması ve bilginin ekonomik değere dönüş-
türülmesi vb. gibi çok önemli katkılar sağlamaktadır. Başarılı 
bir inovasyon süreci için ise, en önemli konulardan bir tanesi 
şirket içerisinde ne tür inovasyonların yapılacağına karar ve-
rilmesidir. Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş İnovasyon stratejisi bir-
çok şirket gibi günümüzde popüler olan Şekil 1’de gösterildi-
ği gibi “İnovasyon Matrisi” nde verilen sınıflandırmayı referans 
almaktadır.

Bu sınıflandırmada “1. Grup” projeler; var olan ve piyasada yer 
alan mevcut ürünlerimizin modifikasyonları ve ucuzlatma ça-
lışmalarıyla birlikte,  alternatif hammaddeleri ve temel araş-
tırmaları içermektedir. “2. Grup” projeler, var olan ancak pi-
yasasında mevcut ürünümüzün yer almadığı, yeni nesil ürün 
geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Son olarak, “3. Grup” 
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2. İT – AÇ KİLİT VE KARŞILIK MEKANİZMASI FİKRİNİN 
AR-GE PROJESİNE VE ÜRÜNE DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Ürün geliştirmenin amacı, değişmekte olan piyasa şart-
ları, tüketici talebini karşılamak, ürünün ya da markanın 
rekabetçi konumunu korumak ve pazar payını arttırmak-
tır. Bu nedenle her ürün için hedef pazar tanımlayan, her 
müşteri ya da müşteri tabanına hitap edecek erken ürün 
geliştirme sürecinde yer almalıdır. Ürün geliştirme yapılır-
ken pazar araştırması, ürünün ortaya çıkmadan ve sonra-
ki halleri olmak üzere, tasarım sürecinin her aşamasında 
yapılmaktadır.

Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. AR-GE merkezinin ürün ge-
liştirme stratejisi; rekabet sağlayan yeni ve ileri teknolo-
jileri belirleyen, takip ve entegre eden, AR-GE yapan ve 
yaptıran, dolayısıyla kendi sektörüne yön veren bir şirket 
olmaktır. AR-GE odak noktası belirlerken yurt içi ve yurt 
dışı müşteri ihtiyaçları, dünyadaki sektörel eğilimler ile 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek, 
müşteri ihtiyaçlarının öngörülmesi yaklaşımı benimsen-

 

Şekil 1.   Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş İnovasyon Strateji Matrisi

projeler ise tamamen yeni piyasa olan ve yeni ürün yara-
tan çalışmaları içermektedir. Ayrıca, “1. Grup” ve “2. Grup” 
stratejileri, rakiplerin fazla ve rekabetin çetin olduğu pa-
zarlardır ve kısıtlı AR-GE olanağı sağlar. Şirketlerin daha 
yüksek karlılık sağlayabilmeleri ve giderek karlılıklarını 
arttırabilmeleri için rekabet etmenin ötesine geçmeleri 
gerekmektedir. Yeni karlılık ve büyüme fırsatları elde et-
mek için de “Mavi Okyanuslar” yaratmaları gerekmekte-
dir. Tam da bu nokta “3. Grup” inovasyon stratejisi alanıdır. 
Bu gruptaki projeler devrim niteliğindeki stratejilerdir, 
yeni pazarlar yaratır ve bunlarla birlikte rakipleri yok ya 
da çok az olduğundan rekabet ve karlılıkları yüksektir.  

Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş.’de, “3. Grup” kategorisindeki 
projeleri çok önemsenmekte ve detaylı araştırma, geliş-
tirme çalışmalarının yanında piyasa ihtiyaçları da dikkate 
alınarak, titizlikle bu süreçler yürütülmektedir. İt – Aç“ kilit 
sistemi 3. Grup” projeler arasında örnek verilebilir. 2 ayrı 
Avrupa patenti başvurusu yapmaya hak kazanan bu ki-
lit ve karşılık sistemi yeni pazar ve tüketici alışkanlıklarını 
değiştirerek geliştirmeyi hedefleyen bir üründür.
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mektedir. Şirketimizin, yeni ürün ve teknolojileri gelişti-
rerek hayata geçirmesinde Şekil 2’de verilen akış süreci 
uygulanmaktadır. Yoğun AR-GE çalışmaları sonucu ortaya 
çıkan “İt – Aç kilit ve karşılık Sistemi”projesi, bu kapsamda 
ifade edilen süreçler dikkate alınarak anlatılmıştır.

3. DÜNYADA KİLİT UYGULAMALARI

Dünyada yaygın olarak kullanılan bir kilit ve karşılık sis-
tem elemanlarının, kapı ve kasa üstündeki kabaca gös-
terimi Şekil 3’te belirtilmiştir. Bunun dışında kapının 
açma-kapatma prensibi de Şekil 4‘de görsel olarak su-
nulmuştur. Bu görsellerde belirtildiği üzere; mevcut kapı 
kilitleri,kapının kapanması ve kilitlenmesi için sürgü ve 
mandal elemanlarını içermektedir. Kapı kasasına karşılık 
ve kanat tarafına kilit montaj edilir. Kapı itildiğinde man-
dal kasadaki karşılık yuvasına girer ve kapı kapanmış olur. 
Kapı kapandıktan sonra eğer anahtar vasıtasıyla sürgü 
kasadaki yuvasına girmesi sağlanırsa kapı kilitlenmiş olur. 

Kilitli kapıyı açmak için anahtarla, kilitsiz kapıyı açmak 
içinse kolun aşağı yönde çevrilmesi gerekmektedir. 

Dünyada yaygın olarak kullanılan bu sistemin özelliği, ka-
pının açılması için kol ve topuz vb. bir araca ihtiyaç duyu-
yor olmasıdır. Bu da kapının dışında çıkıntı olmasına ne-
den olmaktadır. Kapı dışına uzanan bu çıkıntılar özellikle 
çocukların ve ek olarak yetişkinlerin de kafalarını çarpa-
bilme tehlikesi taşımaktadır. Ayrıca bu kol ve topuzların 
kapı açılırken duvarlara çarpması ve beraberinde hem 
duvarda hem de kapıda kalıcı deformasyonlar yaratmak 
gibi sonuçlara neden olmaktadır. Yine aynı şekilde kapı-
nın açılması ve kapanmasını sağlayan kol ve topuz gibi 
elemanların monte edildiği yuvaların açılması gerek-
mektedir. Bu yuvaların açılması, kapı üretici firmalar için 
büyük bir zaman ve maliyet kaybı yaratmaktadır. Ayrıca 
monte edilen kol ve topuz gibi bu aksesuarlar kapının bü-
tünsel görselliğini bozabilmekte ve estetik açıdan kapıyı 
olumsuz etkilemeyebilmektedir.

 

Şekil 2.  Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. AR-GE Merkezi Proje Akış Şeması
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Dünyadaki bütün kilit uygulamalarında Şekil 4'te göste-
rildiği gibi, kapının açılması için kol ve topuz vb. eleman-
lara basılarak kapının açılması gerekmektedir. Bu yüzden 
mevcut kilitleme sistemlerinden topuz ve kol gibi bu ele-

 

Şekil 3. DünyadaYaygın Olarak KullanılanKapı Elemanları 

 

Şekil 4. Yaygın Olarak Kullanılan Kapı Açma-Kapatma Prensibi

manlara el ile dokunmaktan kaçınmak imkânsızdır. Kollar 
herkes tarafından dokunulan elemanlar olduğu için bu 
durum mikrop ve bakterilerin yayıldığı bir araç olmasına 
neden olmaktadır. Tuvaletlerin kapı kolları bu konuda çok 

 

Şekil 5. Yaygın Olarak Kullanılan Kapılardaki Sorunlardan Biri
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daha fazla riskler taşımaktadır. Ayrıca hastane, okul, Kafe 
vb. gibi kamusal ve sosyal mekânlar da bu riskin yüksel 
olduğu yerlerdir. Kapı kollarının yüksek frekansta ve farklı 
kişiler tarafından kullanılmasından dolayı üstünde barın-
dırdığı bu mikrop ve bakteriler nedeniyle hastalıkların 
yayılmasında önemli bir faktör olabilmektedir. Bu yüzden 
insan sağlığı için son derece büyük bir tehdit unsuru ya-
ratmaktadır.

Dünyada yaygın olarak kullanılan standart kilitlerin kulla-
nıldığı kapılar, ellerin dolu olması halinde kapı açma süre-
cini zorlaştırmaktadır. Yani; kullanıcının elinde bir nesne 
varken kapıyı açmak için önce bu nesnenin yere bırakıl-
ması sonra kapı koluna basılarak kapının açılması sağla-
nır. Kapı açıldıktan sonra bırakılan nesne alınır ve kapıdan 
geçilerek süreç tamamlanır. Bu süreç hem yavaş hem de 
konforsuzdur. 

4. İT-AÇ KİLİT VE KARŞILIK SİSTEMİ

4.1 İt-Aç Kilit ve Karşılık Sisteminin Amacı

Projenin temel amacı, kapı koluna ihtiyaç duymadan içer-
den ya da dışarıdan kapıya dokunarak açılmasını sağla-
maktır. Bu sayede, kol ve rozet gibi parçaların satın alma 
maliyetleri ortadan kalkacak ve bu parçaların montaj ope-
rasyonları için harcanan zamandan kazanç sağlanacaktır. 

Projenin bir diğer amacı ise, kapı kolu ve topuz benzeri 
el ile tutulan herhangi bir kısma ihtiyaç duymadan omuz 
veya ayak ile dokunarak açılabildiğinden tuvalet gibi 
hijyenin önemli olduğu yerlerde büyük bir avantaj sağ-
lamaktadır.  Ayrıca ek olarak, içeri girerken ya da dışarı çı-
karken, mevcut sistemde kapıyı açmak için elindeki yükü 
bırakıp kapı koluna basarak kapıyı açtıktan sonra tekrar 
yükü almasına ihtiyaç duymadan kapıya dokunarak açıla-
bilmesi fonksiyonu sayesinde süreçte konfor sağlaması-
dır. Şekil 6 ’da İt – Aç kilit sisteminin uygulandığı bir stant 
kapı üstünde kilit elemanlarının gösterimleri verilmiştir.

 

Şekil 6. İt – Aç Kilit ve Karşılık Mekanizmalarının Kapı Üstünde Gösterimi

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

No  Parametre Klasik Kilitler İt-Aç Sistemin

1  Kol Var Yok

2  Mandal Var Yok

3  Sürgü Var Yok

4  Karşılık Var  Var

5 Karşılık Oyuntusu Var 2 Adet Var 1 Adet

8 Estetik Değil (Kol 
Paslanır, Boyası 
Atması)

Estetik

9  Mafsal İle Kontrol Yok Var

Çizelge 1. Klasik Kapı Kilitleri İle İt – Aç Kilit Sisteminin Farkları
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4.2 Fikrin Tasarlanması – Modellenmesi

İt – Aç fikrinin en efektif şekilde ürüne dönüşebilmesi 
için tasarım paketinin çok nitelikli bir şekilde ele alınması 
gerekir. Bu kapsamında geliştirilecek olan kilit ve karşılık 

mekanizmalarından beklenen ihtiyaçlar, girdi paketinde-
ki isterler bölümünde çok net bir şekilde belirlenmelidir. 
Bu proje özelinde girdiler aşağıda verilmiştir. 

• Kapının açılması-kapatılması sistematiği;  kol ve topuz 
gibi el ile tutulan elemanlardan tetiklememeli

• Tasarlanan sistem kullanıcıya evin içinden ve dışından 
çalışmaya imkân tanımalı

• Sistem mekanik olarak TSE EN 12209 standartlarını 
karşılayabilmeli

• Her yaş gurubunun kullanabileceği çalışma rahatlığı-
na uygun olmalı

• Okul, kreş, yuva gibi uygulamalarda; çocukların kafala-
rını çarptığı çıkıntıların kapı üstünden kaldıracak çözü-
mü geliştirmeli

Girdiler, müşteri ihtiyaçlarına ve kalite şartlarına göre 
belirlendikten sonra bu fikrin tasarım aşamasına geçil-
mektedir. Tasarımı tamamlanan sistem soyut ve gerçek 
şartlarda analiz edilerek beklentileri karşılama durumu ir-

delenir. Bu bağlamda Şekil 7’de görülebileceği gibi İt – Aç 
kilit sistemi; 3 ana mekanizmadan oluşmaktadır. Bunlar; 
Karşılık, kilit ve buton mekanizmalarıdır.  Kapı kasasına, 
karşılık mekanizması; kapı kanat kısmına, kilit ve buton 
mekanizmaları montaj edilmektedir. 

4.3 İt – Aç Kilit Sistemi Çalışma Prensibi

4.3.1 Genel Çalışma Prensibi 

Buluş, odanın içinden ve dışından itime kuvveti ile açma-
yı sağlayan bir kilit ve karşılık mekanizmasını tarif etmek-
tedir. Mekanizmayı oluşturan elemanlar Şekil 8’de patla-
tılmış resim üstünden gösterilmiştir.

Kapı kanadına yeni geliştirilen kilit ve kapı kasasına-
da yeni geliştirilen karşılık mekanizması montaj edil-
mektedir. Kapı kanadına montaj edilmiş kilidin mandal 
pimi;kapı kapatılırken,kapı kasasınamontaj edilmiş karşı-
lık mafsalına çarpar ve mafsal yuvasına girer. Çarpmanın 
etkisiyle mafsal, kendisini açmaya yarayan yayı sıkıştırır ve 
bağlantılı mekanizma sayesinde kapıyı kapatma pozisyo-
nuna geçirir. İçeriden ya da dışarıdan kapı kanadının her-
hangi bir yüzeyine itme kuvveti uygulandığında karşılık 
mekanizması devre dışı kalarak kapının açılmasını sağlar 
(Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11).

  

Şekil 7. İt – Aç Kilit, Karşılık ve Buton Elemanların Gösterimi



53

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  TEMMUZ 2019  www.mmo.org.tr  

4.3.2 Karşılık Çalışma Prensibi 

Kapı açık pozisyondayken karşılık mekanizması ve kilidin 
mandal pozisyonu Şekil 9 A-B’ deki gibidir. Kapı kapanır-
ken; kilidin mandal pimi, karşılık mafsalına çarpar. Çarp-
manın etkisiyle bir yandan mafsal+M yönünde döner 
ve öte yandan da mandal pimi, mafsal yuvasına hapso-
lur. Mafsal dönerken kendisiyle ilişkili izleyici yatağını+X 
yönünde hareket etmesini sağlar. İzleyici yatağı, kendi-
siyle ilişkili izleyici pime hareketi aktarır. Böylece, izleyici 
pimde+X yönünde hareket eder. İzleyici pim, yolun üst 
kısmından giderek yolu takip eder. Yol şekli gereği izleyi-
ci pim, mandal pim baskısı ortadan kalkınca –X yönünde 
hareket ederek gövde yol ve yarım yol arasında hapsolur. 
Böylece mafsalda olduğu pozisyonda hapsolur. Kilit man-
dal pimide mafsal yuvasında kenetlendiğinden böylece 
kapı kapanmış olur. Kapının kapanması durumu Şekil 9 C 
- D ‘de gösterilmiştir. Kapı kanadı içerden ya da dışarıdan 
itilinceye kadar kapalı olan bu pozisyonunu korur. 

Kapanan kapı iki şekilde açılır; odanın içinden ya da oda-
nın dışından. Yeni geliştirilen kilit ve karşılık mekanizması 
için bu iki senaryo farklı işlediği için aşağıda her biri ayrı 
ayrı açıklanmıştır.

Kapı kapalıyken yukarıda bahsedildiği gibi izleyici pim, 
gövde yol ve yarım yol arasında ve kilit mandal pimi 
mafsal yuvasında hapis halindedir (Şekil 9 C-D). Odanın 
içinde bulunana bir kullanıcının kapıyı açması durumu 
şu şekildedir; odanın iç yüzeyinden, kapı kanadı itilirken 
kendisiyle montajlı kilit mandal pimi de ileri +X yönünde 
hareket eder ve bu sayede mafsalı da +M yönünde hare-
ket ettirir. Mafsalın +M yönünde hareket etmesiyle izleyici 
yatağını da +X yönünde hareket ettirir. İzleyici yatağının 
+X yönünde hareketiyle izleyici pimi yol arka duvarına 
çarparak yönlenmesini sağlar (Şekil 10 A – B ) Yol arka du-
varın formu gereği izleyici pim yolun alt kısmına geçer. İz-
leyici pimin alt yola düşmesiyle, izleyici pim ve dolayısıyla 
mafsal serbest kalır. Serbest kalan mafsal kurulmuş yayın 
etkisiyle –M yönünde hızlıca açılır. Mafsal, –M yönünde 
hareket ederek açılırken temas halindeki izleyici pim ve 
mandal pimini de –X yönünde hareket ettirilmesini sağ-
lar. Mandal pimi, mafsal yayı sayesinde kapı kanadını beli 
bir derece açacak kadar hızlıca iterek fırlatır. Böylece man-
dal pimi mafsaldan kurtulur ve kapı açılmış olur. Mekaniz-
ma açık pozisyonu olan Şekil 9 A - B‘ye dönmüş olur.

Odanın dışında bulunana bir kullanıcının kapıyı açması 

 

Şekil 8. İt – Aç Kilit Ve Karşılık Mekanizmasını Oluşturan Parçalarının Gösterimi
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durumu ise şu şekildedir. Kapı kapalıyken izleyici pim, 
gövde yol ve yarım yol arasında; kilit mandal pimi, mafsal 
yuvasında hapis halindedir(Şekil 9 C - D). Kapı kanadının 
dış tarafından herhangi bir yer itilir. Kapı kanadının itil-
mesiyle mandal pimi, mafsal eğimli duvarını takip ederek 

kilit içinde +Y yönünde hareket eder ve ilişkili olduğu yayı 
sıkıştırır. Kilit mandal pimi, mafsal üst duvarına kadar tır-
manır. Kilit mandal piminin tam üst duvarda hareketi sıra-
sında ters mafsalla çarparak +M yönünde döndürür. Ters 
mafsalın dönmesiyle yarım yol elemanına teması kesilir 
ve böylece yarım yol serbest kalır ve aşağı –Y yönünde 
düşer. 

Gövde yolu ve yarım yol arası açılır ve böylece izleyici pi-
minönü açılır(Şekil 10C - D). İzleyici pimin önünün açıl-

 

Şekil 9. İt – Aç Karşılık Mekanizmasının Kapanma Prensibi

masıyla kendisiyle ilişkili mafsal yayı sayesinde mafsal –M 
ve izleyici pim –X yönünde hareket ederek serbest kalır. 
İzleyici pim, başlangıç konumuna gelirken mandal pimi 
mafsaldan kurtulur ve böylece kapı açılmış olur. Mekaniz-
manın açık pozisyonu olan Şekil 9 A - B  ‘ye dönmüş olur. 

4.3.3 Kilit Mekanizması Çalışma Prensibi 

Kilit mekanizması açık pozisyonu Şekil 11 A ve kilitli po-
zisyonu ise Şekil 11 B ’de gösterilmiştir. Buna göre çalışma 
prensibi özetle şu şekilde ifade edilebilir;

Mandal pimi, kendisiyle ilişkili yay sayesinde sürekli aşağı 
yönde itilmektedir ve kapının kapanmasını sağlayan ele-
mandır.

Sürgü pimi ise, kendisiyle ilişkili kayar eleman mekaniz-
ması sayesinde kapı kapandıktan sonra, buton yardımıyla 

 

Şekil 10. İt – Aç Karşılık Mekanizmasının Açılma Prensibi
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sürgü pimini ileri iterek karşılığın yuvasına girip kilitleme-
yi sağlamaktadır.

4.4 İt – Aç Mekanizmasının Sonlu Elemanlar 
Yöntemine Göre Analiz Edilmesi

Yeni tasarladığımız İt - Aç kilidi ve karşılık mekanizmaları, 
yüksek maliyetli kalıp imalat sürecine geçmeden önce, 
varsa hataların önüne geçmek için “Sonlu Elemanlar 

Teorisi’ne” göre çalışan bir bilgisayar yazılımıyla analizi 
yapılmaktadır. Analizin mekanik şartları, TSE EN 12209 
standardı referans alınarak uygulanır. 

İt –Aç projesi için TSE EN 12209 Standart Sınıf -1 İsterler 
(TSE EN 12209 - Çizelge 3);

• Sürgü Uç Yük (F2)                :  1000N
• Mandal Yan Yük (F1, F4)      :  2000N
• Sürgü Yan Yük (F3)              : 1000N

 
Şekil 11. İt – Aç Kilit Mekanizmasının Çalışma Prensibi

  

Şekil 12.  İt-Aç Sisteminin Sonlu Elemanlar İle Analiz Edilen Bölgeleri
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• Çevirim Kilitleme  :  50.000 Çevirim
• Çevirim Açma-Kapatma  :  200.000 Çevirim

Yukarıda verilen sınıf-1 ister durumunun kilit üstündeki 
gösterimiŞekil 12’de gösterilmiştir. 

Tasarlanan bir ürünün fiziksel dünyada nasıl tepki vere-
ceğini öngörmek için sistem daha tasarım aşamasınday-
ken bilgisayarlı bir analiz yöntemi olan “Sonlu Elemanlar 
Analizi” çokça kullanılmaktadır. Analiz; ürünü kuvvet, ısı, 
titreşim, akışkan akışı ve diğer fiziksel koşullar ile temas 
ettirmeyi içerir. Sonlu elemanlar analizi, ürünün imal edil-
me, kırılma, aşınma veya üretilme şeklinin tahmin edil-
mesinde sıkça kullanılır. 

Sonlu elemanlar metodundaki temel prensip, karmaşık 
bir probleme, problemi basite indirgeyerek bir çözüm 
bulmaktır. Esas problemin daha basit bir probleme indir-
genmiş olması nedeni ile bu yöntem, kesin sonuç yerine 
yaklaşık bir sonuç elde etmekte, ancak bu sonucun çö-
zümü için daha fazla çaba harcanarak iyileştirilmesine ve 
kesin sonuca çok yaklaşılmasına, hatta kesin sonuca ula-
şılmasına olanak sağlamaktadır. 

Bu kapsamda İt - Açkilit sistemi analiz verilerinden alına-
cak cevaplar doğrultusunda, gerekliyse ürünü oluşturan 
elemanların optimizasyonları yapılmaktadır. Yine aynı 
şekilde bu analizlerin verilerine göre üründeki her bir ele-
manın malzeme cinsleri belirlenmektedir.

4.5 Tasarımın doğrulanması

Girdi paketinde sunulan verilere göre ürün tasarımı ta-
mamladıktan sonra bu ürünün kalıplama aşaması ve seri 
üretim aşaması öncesi ürünün reel ortamda nasıl davra-
nış göstereceği, olası tasarım hatalarının daha üretime 
başlamadan önüne geçmek ve test maliyetlerini azalt-
mak amacıyla sanal ve gerçek prototipleme yapılmakta-
dır. Sanal ve gerçek prototipleme kapsamının alt başlıkla-
rı aşağıda verilmiştir.

Sanal Prototipleme; 
• Plastik akış analizi
• Statik analiz
• Dinamik analiz
• Kalıplanabilirlik analizleri
• Görsel ürün ön izlemeleri

Gerçek Prototipleme; 
• 3D Printer
• Silikon kalıp

• Talaşlı imalat
• Deneme kalıpları

İt - Aç projesi için fonksiyonel, laboratuvar ve kapı kont-
rolleri için kilidi oluşturan bütün parçalar önce sanal pro-
totipleme yapılarak yazılımsal doğrulmaları yapıldıktan 
sonra gerçek prototipleme aşamasında, 3D yazıcılar ve 
talaşlı imalat gibi yöntemler ile ürünü oluşturan bütün 
parçalar imal edilir. Fonksiyonel testleri sırasında ürün gir-
di paketine göre çıktıları vermesiyle seri imalat aşamasına 
değilse tasarım revizyonları yapılarak optimizasyon çalış-
maları yapılır ve girdi değerleri sağlayıncaya kadar süreç 
devam eder.

4.6 Projenin Yenilikçi Yönü ve AR-GE Niteliği

Bu proje, buluş niteliği taşıdığından benzer bir ürün bul-
mak söz konusu değildir. Söz konusu İt – Aç kilit ve karşılık 
sisteminin buluşa konu olan özelliği, kapı kolu veya topuz 
gibi bir tutamağa ihtiyaç duymadan odanın içinden ve/
veya dışından kapıya dokunmak suretiyle kapının açılma-
sını sağlamasıdır. Bu özelliği sayesinde; kol, rozet gibi par-
çaların satın alma maliyetlerinden ve bu parçaları montaj 
operasyonları için harcanan zamandan kazanç sağlamak-
tadır. Böylece kapı imalat sürecindeki bu iyileştirme, üre-
tici firmalara kolaylık ve maliyet kazancı sağlamaktadır. 

Bunun dışında mevcut uygulamaların tamamında kapıda 
kol veya topuz gibi elemanlar bulunmaktadır. Hijyenin 
önemsendiği kamusal alanlarda sıradan kol ve topuzlar 
yerine anti-bakteriyel versiyonları kullanılmaktadır. Bu 
ürünlerin maliyetleri çok yüksek olmasıyla birlikte peri-
yodik bakımlarından dolayı çok uğraş gerektirmektedir. 
İt – Aç ile önerilen sistemde kapı, kapı kolu ve topuz ben-
zeri el ile tutulan herhangi bir kısma ihtiyaç duymadan 
omuz veya ayaktan dokunarak açılabildiğinden tuvalet 
gibi hijyenin önemli olduğu yerlerde büyük fayda sağla-
maktadır. 

Bütün bunların yanında, klasik kilit sistemli kapılarda 
yaşanan başka bir zorluk da şu şekilde ifade edilebilir; 
Elinde bir nesne taşıyan kullanıcı, kapıyı açması için önce 
elindeki nesneyi yere bırakması ve kapı kolunu çevirip 
kapıyı çekerek açması gerekir. Kapıyı açtıktan sonra bırak-
tığı nesneyi yerden alıp kapıdan geçmesi gerekir. Fakat 
İt – Aç sistemi sayesinde, kapıya dokunarak açılabilmesi 
fonksiyonu sayesinde taşınan nesneyi yere bırakması ve 
tekrar alması gerekmediğinden süreçte konfor ve ayrıca 
hız da sağlanmaktadır. Ürün;  kolay kullanımı, otomasyo-
na uygun olması ve kolay montajlanabilmesi özellikleri 
sayesinde de, sürdürülebilir olma ve yeni projelerin yolu-
nu açmayı hedeflemektedir.
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4.7 Fikri Mülkiyet 

Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. AR-GE merkezinde, patent 
süreci Şekil 13’te verilen karar süreci uygulanarak yürü-
tülmektedir. Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş, AR-GE çalışmaları 
doğrultusunda inovatif fikirler geliştirmekte ve bu saye-
de teknolojiye yön vermektedir. AR-GE çalışmalarının en 
büyük çıktılarından birisi patentlerdir. Dolayısıyla, patent 
tescilleri bir firmanın teknolojik gelişiminin önemli gös-
tergelerinden bir tanesi olarak kabul görmektedir. Ortaya 
çıkan buluşlar müşterilerin de ilgi odağı olmakta, dolayı-
sıyla satış stratejisine de katkı sağlamaktadır. Müşterilere 
sunulan patentli ürünler yerli üretim ve AR-GE’nin geliş-
mişlik düzeyini sergilerken firmanın yenilikçi imajını da 
pekiştirmektedir.

Bu kapsamda geliştirmiş olduğumuz İt – Aç kilit ve karşılık 
sistemleri, yalnızca maddi getiri sağlamamakta, aynı za-
manda firma patent değerlemesi hakkında edindiği bilgi-
leri kamuoyu ile paylaşarak sadece Türkiye’de değil dün-
ya genelinde yeni bir bakış açısı kazandırmakta ve yeni 
pazarlar yaratmaktadır. İt – Aç kilit ve karşılık sistemleri 
için biri kilit ve buton diğeri karşılık mekanizması olmak 
üzere iki adet Avrupa patenti başvurusu yapılmış ve ön 
inceleme raporları olumlu olarak geri bildirim alınmıştır. 

4.8 Geliştirilen İt – Aç Kilit ve Karşılık Sistemi-
nin Avantajları

İt- Aç Projesinin hayata geçmesiyle kullanıcı ve üretici fir-
malarınaşağıda birçok fayda sağlaması beklenmektedir.

Bunlar;

1. Kapı koluna ihtiyaç duymadan içerden ya da dışarı-
dan kapıya dokunarak açılmasını özelliği sayesinde 
kol, rozet gibi parçaların satın alma maliyetlerinden ve 

 

Şekil 13.  Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. Patent Başvuru Sürecinin 
Aşamaları

bu her bir parçanın montaj operasyonları için harcana 
zamandan kazanç sağlaması.

2. Kapı kolu ve topuz benzeri el ile tutulan herhangi bir 
kısma ihtiyaç duymadan omuz veya ayaktan dokuna-
rak açılabildiğinden hijyenin önemli olduğu yerlerde 
büyük avantaj sağlaması.

3. İçeri girerken ya da dışarı çıkarken, mevcut sistemde 
kapıyı açmak için elindeki yükü bırakıp kapı koluna 
basarak kapıyı açtıktan sonra tekrar yükü almasına ih-
tiyaç duymadan kapıya dokunarak açılabilmesi fonk-
siyonu sayesinde kullanıcının kapı açma-kapatma sü-
recinde konfor sağlaması.

4. Geliştirilecek olan bu proje sayesinde, nihai tüketiciye 
konfor sağlamasıyla birlikte hijyenin önemli olduğu 
ortamlarda kullanılan yüksek maliyetli anti-bakteriyel 
kol ve topuzların kullanımına ihtiyaç kalmamasıdır.

5. Yine aynı şekilde kol ve rozet gibi kapı dışına herhan-
gi bir çıkıntı olmayacağından kapı bütünlüğü korun-
makta ve netice itibarıyla kapı daha estetik olmakta-
dır. Ayrıca kol ve topuzlar kullanılmayacağından bu 
parçaların zamanla paslanma ve deformasyon sorunu 
da bertaraf edilmiş olur.
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Asansör Sektöründe AR-GE’nin Önemi ve 
AR-GE Merkezi Çalışmaları

Bu bildiride, asansör sektörü özelinde 
araştırma geliştirme çalışmalarının önemi 
açıklanacak ve verilerle sektörün durumu 

irdelenecektir. Asansör ekipmanları üretimi 
ülkemizin ihracat ağırlıklı sektörlerinden 

olup gelişme açısından potansiyeli 
yüksektir. Sektörün gelişme potansiyeline 
AR-GE çalışmalarının büyük oranda katkı 

sağlayabileceği açıktır.

AR-GE Merkezleri, ülkemizin gelişiminde 
lokomotif olması açısından günümüzde 

devlet tarafından özendirilmekte ve çeşitli 
kaynaklarla desteklenmektedirler. AR-GE/
Tasarım Merkezi benzeri yapılanmaların 

orta-ileri teknoloji grubunda sayılan asansör 
sektörüne sağlayabileceği faydalar üzerinde 

de durulacaktır.

1. GİRİŞ

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) ile günümüzde her sektör 
için kritik öneme sahip ve firmaların sürdürülebilirliği için 
gerekliliği tartışılmaz faaliyetler anlaşılmalıdır. Ülkemiz-
de de her sektörde katma değeri yükseltmek ve yenilikçi 
yaklaşımlar ile ekonomiye değer katmak amacı ile tüm 
sektörlere devlet tarafından çeşitli destekler verilmekte-
dir. Bu destekler; öncelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bünyesindeki kurumlar (AR-GE Teşvikleri Müdürlüğü, 
KOSGEB ve TÜBİTAK) ile Ekonomi Bakanlığı gibi diğer 
kurumlar tarafından koordineli şekilde sektörlere sunul-
maktadır. Bu desteklerin etkisi ile AR-GE harcamalarının 
gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı giderek artmak-
tadır (Şekil 1.). Bu oran halen istenen düzeyde değildir, 
oran için hedef %3 olarak belirlenmiştir. Harcama ora-
nının yanı sıra harcamaların hangi kurumlar tarafından 
yapıldığı da önemlidir. 2012 yılından itibaren özel sektör 
AR-GE harcamaları kamu harcamalarını geçmiş ve 2016 
yılı itibari ile de bu fark belirgin şekilde artmıştır (Şekil 2).

Buna göre; 2016 yılında AR-GE harcamalarının yüzde 
54.2’si özel sektör eliyle gerçekleştirilmiş olup AR-GE faa-
liyetlerinde çalışan personel sayısı da 137000 kişiye ulaş-
mıştır. Dünyanın gelişmiş ülkeleri incelendiğinde; 2015 
yılı verilerine göre İsrail GSYİH’nın yüzde 4,27’sini, Güney 
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Şekil 1. AR-GE Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı 
(Kaynak: TÜİK, 12.12.2016 tarihli güncel GSYİH rakamları kullanılmıştır)

 

Şekil 2. 2017 Sabit Fiyatları İle Sektörel Bazlı AR-GE Harcamaları (Kaynak: TÜİK)

Kore yüzde 4,23’ünü, Japonya yüzde 3,28’ini, Almanya, 
ABD, Finlandiya, Çin, Fransa gibi ülkelerin ise yüzde 2’nin 
üzerinde bir miktarı AR-GE harcamalarına ayırdığı görül-
mektedir. 

2018 yılı itibari ile ülkemizde hem harcama hem de çık-
tı olarak AR-GE çalışmaları istenen düzeyde değildir. Bu 
amaçlara ulaşmak için kurumların AR-GE kapasitelerinin 
arttırılması için proje bazlı desteklerin yanı sıra daha ko-
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ordineli ve kalıcı çalışmalar ortaya konabilmesi için fir-
maların kendi bünyelerinde AR-GE Merkezleri kurmaları 
teşvik edilmiştir.

Bu çalışmada; ülkemizdeki AR-GE Merkezi teşvikleri kısa-
ca özetlenecek ve ardından ülkemizdeki bazı tecrübeler 
sunulacaktır.

1.1 AR-GE Nedir?

AR-GE faaliyetinin çeşitli tanımları literatürde mevcuttur. 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre AR-GE:

Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi da-
ğarcığının artırılması ve bunun yazılım dâhil yeni süreç, 
sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için 
sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Frascati Kılavuzu’na göre ise AR-GE’nin tanımı aşağıdaki 
gibidir: 

İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi da-
ğarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar 
tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde 
yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

1.2 AR-GE Faaliyetleri

AR-GE’nin teknik literatür tanımının ardından faaliyetleri 
hakkında da kısaca bilgi vermek gerekir. AR-GE faaliyet-
leri çeşitli alt uygulamalar içerir. Kısaca üç başlık altında 
toplanabilecek bu uygulamalar AR-GE çalışmalarını oluş-
turan temel taşlardır:

Temel Araştırmalar: Görünürde herhangi bir özel uygu-
laması ya da kullanımı bulunmayan, öncelikli olgu ve 
gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler 
edinmek için yürütülen deneysel ve teorik çalışmalardır. 
Örneğin; uygulamada hangi tür asansörler mevcuttur, 
kim ne üretmektedir veya standartlarda asansör ile ilgili 
hangi sınırlamalar mevcuttur sorularına cevap aranması 
temel araştırmalara örnek olarak verilebilir.

Uygulamalı Araştırmalar: Yeni bilgi edinme amacıyla yü-
rütülen özgün çalışmadır. Belirli bir pratik amaca veya he-
defe yöneliktir. Örneğin; daha hafif bir süspansiyon için 
yeni hangi malzemeler ve üretim yöntemleri kullanabili-
riz/geliştirebiliriz, titreşim sönümleme için yeni bir malze-
me denenebilir mi? gibi sorulara verilebilmek için yapılan 
araştırmalar.

Deneysel Geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyim-
den elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malze-
meler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, 

sistemler ve hizmetler tesis etmeye; hali hazırda üretilmiş 
veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yö-
nelmiş sistemli çalışmadır. Örneğin; standart profil mal-
zemeler yerine özel profilde malzemeler geliştirme, yeni 
malzemelerin üretime adaptasyonu, eklemeli üretimin 
asansörde uygulama alanları gibi konularda yapılabile-
cek deneysel çalışmalar.

Klasik bir AR-GE Süreci aşağıda tanımlanan adımlardan 
meydana gelir:

• Proje fikrinin oluşumu (İhtiyaçlar, yönetmelikten ge-
len zorlamalar, yeni fikirler, …) 
- Rakip analizi 
- Patent kontrol 
- Müşteri ihtiyaç analizi 
- Ürün teknik özellik sentezi 
- Piyasa analizi 
- Firma yeterlilik analizi 

• Proje ekibinin kurulması 
• Tasarım 
• Üretim 
• Testler 

Ürünün fikrinin oluşmasının ardından AR-GE Mühendis-
leri bu fikri geliştirir, analiz eder ve çeşitli fizibilite etütle-
rinin ardından eğer fikir halen üzerinde çalışmaya değer 
bulunuyorsa proje ekibi kurularak süreç başlatılır. Farklı 
tasarımların ortaya konması ve en iyi tasarımın seçilmesi 
ile devam eden süreç prototip üretimler ve bunların test-
leri ile devam eder. Testleri başarı ile tamamlayan ürün 
artık müşteriye sunulmaya hazırdır. 

Yukarıda kısaca özetlenen süreç birçok önemli alt nok-
talar içermektedir. Bu sürecin işletilmesi esnasında proje 
ekibi ve özellikle proje yürütücüsü aşağıdaki noktalara 
dikkat etmelidir:

- Proje fikrinin doğuşu ve fizibilitesi önemlidir, yeteri 
kadar zaman ayrılmalıdır. 

- Üretim öncesinde doğru tasarım önemlidir, yeteri 
kadar zaman ayrılmalıdır. Tasarım süreci üretimden 
uzun sürebilir! 

- Sorunların ana kaynağının bulunması önemlidir. Sis-
tematik olarak çalışılmalıdır; sürekli yap-boz yapmak 
daha fazla zaman kaybettirir. 

- Personel iş tanımları önemlidir. Projeleri ekip üyeleri 
yapar, karmaşa önlenmelidir. 
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- İş planları gerçekçi olmalıdır.  

- Grup çalışması önemlidir, sistematiğe ve ekip üyeleri-
nin eğitimine önem verilmelidir.

- Deneysel çalışma için deney planlama önemlidir, faz-
ladan harcamadan sizi kurtarır.

- Müşteri ihtiyaçları her zaman en başta gelir, göz ardı 
edilmemelidir.

2. ÜLKEMİZDE AR-GE FAALİYETLERİNE VERİLEN 
DESTEKLER

AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin kanuni 
düzenleme ilk olarak 12 Mart 2008 tarih ve 26814 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 5746 sayılı Araştırma ve Ge-
liştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 
ile gerçekleştirilmiştir. Bu kanunun uygulanmasına ilişkin 
yönetmelik ise ilk olarak 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Süreç içerisinde 
oluşan ihtiyaçlara göre güncellenen mevzuat da son ola-
rak 26 Şubat 2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyet-
lerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun’dur. Bu kapsamda 5746 sayılı Kanunun 
adı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Des-
teklenmesi Hakkında Kanun olarak değiştirilmiş ve Ka-
nun 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna 
ilişkin Uygulama Yönetmeliği ise 10 Ağustos 2016 tarih ve 
29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır [1].

5746 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği:

- Türkiye’deki özel sektör tarafından kurulan AR-GE ve 
Tasarım Merkezleri,

- Ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen AR-GE 
projeleri,

- Rekabet öncesi işbirliği projeleri,

- Teknogirişim sermayesi desteği,

- Tasarım tescil desteği,

- Herhangi bir kamu kurumundan destek alınmadan 
özkaynaklarla geliştirilen AR-GE projeleri kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin indirim, istisna, des-
tek ve teşvikleri kapsamaktadır.

Kanun ve yönetmelik kapsamında kullanılan kavramlara 
ilişkin tanımlamalar aşağıda verilmiştir:

a) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (AR-GE): Araştırma 
ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden 
oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni 
süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kulla-
nılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı 
çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım 
faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme 
sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odakla-
nan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik 
taşıyan faaliyetleri, 

b) AR-GE merkezi: AR-GE ve yenilik projelerini veya söz-
leşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen 
AR-GE ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 
kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyer-
leri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan 
sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı 
bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt için-
de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve 
en az 501 tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istih-
dam eden, yeterli AR-GE birikimi ve yeteneği olan bi-
rimleri,

c) AR-GE personeli: AR-GE faaliyetlerinde doğrudan gö-
revli araştırmacı ve teknisyenleri, 

d) Araştırmacı: AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kap-
samındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem 
ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili pro-
jelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans 
mezunu uzmanları,

e) AR-GE projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanı-
mı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuru-
luş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya 
nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet 
haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve AR-GE 
faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve 
bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araş-
tırmacı tarafından yürütülen projeyi, 

f ) Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulu-
nun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve 
rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya 
ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme 
ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü-
nü,

g) Tasarım merkezi: Tasarım projelerini veya sözleşme 
çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasa-
rım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve 
dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, 
kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye 
şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim 
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şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım 
faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşde-
ğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım 
birikimi ve yeteneği olan birimleri,

h) Tasarım personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan 
görevli tasarımcı ve teknisyenleri, 

i) Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projele-
rin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi 
süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, 
mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun 
en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanla-
rından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim dere-
cesine sahip diğer kişileri,

j) Tasarım projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanı-
mı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, 
gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî 
destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet hak-
larının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım fa-
aliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve 
bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yü-
rütülen projeyi,

k) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap vere-
bilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya 
da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, 
uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan 
süreçleri ve süreçlerin neticelerini ifade etmektedir.

2.1 AR-GE/Tasarım Merkezi Başvuru Şartları

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde açıklan-
dığı üzere AR-GE Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi 
Belgesi almak için asgari başvuru şartları aşağıdaki gibidir 
(Yönetmelik Madde 20):

1. AR-GE merkezlerinde en az 15 ya da Bakanlar Kuru-
lu tarafından belirlenen sayıda Tam Zaman Eşdeğer 
(TZE) AR-GE personeli istihdam edilmesi,

2. Tasarım merkezlerinde en az 10 ya da Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenen sayıda TZE tasarım personeli is-
tihdam edilmesi,

3. AR-GE merkezleri ve tasarım merkezlerinin Kanun 
kapsamındaki AR-GE veya tasarım faaliyetlerini yurt 
içinde gerçekleştirmesi,

4. Başvuru yapan işletmenin; yeterli AR-GE veya tasarım 
yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî 
haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve 
kapasitesinin bulunması,

5. AR-GE merkezi ve tasarım merkezlerinde çalışan per-
sonelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü 

Sigorta Pirimi Desteği

Personel Giderleri

İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Genel Giderler

Amortismanlar

Vergi, Resim ve Harçlar

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Damga Vergisi İstisnası

Gümrük Vergisi istisnası

Ek AR-GE İndirimi

Devreden AR-GE İndirimi

Şekil 3. AR-GE ve Tasarım Merkezi Destekleri Özeti

yapacak mekanizmaların bulunması,
6. AR-GE veya tasarım merkezlerinin konusu, süresi, büt-

çesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve pro-
jelerinin bulunması,

7. AR-GE veya tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şek-
linde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân 
içinde yer alması.

AR-GE ve Tasarım merkezlerine verilen devlet destekleri 
de Şekil 3.’te özetlenmiştir. 

3. UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre; 2019 
yılı başında AR-GE Merkezi sayısı 1038’e ve buralarda is-
tihdam edilen personel sayısı da 54000’e ulaşmıştır. Aynı 
zaman diliminde ülkemizdeki Tasarım Merkezi sayısı da 
283’e ulaşmıştır. Halen AR-GE merkezlerinde 12000 ci-
varında proje devam etmekte olup 21000 proje de ta-
mamlanmıştır. 2375 tescilli patentin yanı sıra 7147 patent 
başvurusu AR-GE merkezlerince yapılmıştır. Tasarım Mer-
kezlerinde ise 494 Marka ve 722 Tasarım Tescil sayılarına 
ulaşılmıştır. 

Ayrıca Bakanlığın 2019 yılsonuna kadar AR-GE ve Tasarım 
merkezi toplam sayısını 1700’e çıkarma hedefi mevcuttur.

Rakamlar analiz edildiğine ülkemizin AR-GE ve Tasarım 
yolunda hızla ilerlediği görülmektedir. Önümüzdeki yıl-
larda daha da artacağı tahmin edilen ivme sayesinde ül-
kemize katma değeri yüksek ürün ve üretim yöntemleri-
nin bu yolla kazandırılacağı aşikârdır.
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Asansör sektöründe birçok büyük üretici firma olmasına 
rağmen AR-GE/Tasarım Merkezi sayısı bir elin parmakla-
rına ulaşamamıştır. Bu kısmen sektörün mühendis istih-
damının düşüklüğüne ve vizyon eksikliğine bağlanabilir. 
Ancak büyük bir ihracat potansiyeli olan sektörde yakın 
zamanda yeni firmaların da bu oluşuma sıcak bakacakları 
açıktır. Bu şekilde hem ürün kalitesinde yükselme sağla-
nabilecek hem de pazar çeşitliği sağlanacağından büyü-
me gerçekleşecektir.

AR-GE yapan şirketler mi büyür yoksa büyük şirketler mi 
AR-GE yapar sorusu ülkemiz güncelinde cevabını bulmuş 
ve ülkemiz sanayi kurumları bu yolda hızla çalışmaya baş-
lamışlardır. Özellikle otomotiv ve savunma sanayiinde 
gösterilen başarı tüm firmaların bu yola girişini de hızlan-
dırmış ve cesaret vermiştir.

4. SONUÇ

Bu çalışmada, ülkemizde AR-GE faaliyetlerini desteklemek 
için mevcut desteklerden kısaca bahsedilerek konunun 
önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu teşviklerin faydasını 
özetlemek amacıyla da ülkemiz sanayi kurumlarında ger-
çekleştirilen faaliyetler ve sonuçları irdelenmiştir.

Sonuç olarak, ülkemizin gelişmesi adına AR-GE ve tasarım 
faaliyetlerinin çok önemli olduğu düşünülmektedir. Ge-

lişmiş bir sanayi ülkesi olabilmek bir anda olabilecek bir 
olgu değildir. Adım adım, temelde insan gelişimini sağ-
layarak ilerlemenin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Yu-
karıda özetlenen devlet teşvikleri bu süreci hızlandırmak 
ve kolaylaştırmak amacı ile ortaya konmuştur. Sektörlerin 
görevi bunları en verimli şekilde kullanıp geliştirmektir. 

Asansör imalat sektörü ülkemizin dışa bağımlılığı az olan, 
katma değeri yüksek sektörlerindendir. Buna karşın yıllar-
dır ihmal edildiği ve potansiyelinin altında çalıştığı tespi-
tini de yapmak gerekir. Asansör sektörüne özel olarak bir 
AR-GE teşvik sistemi yoktur, olması da mantıklı değildir. 
Ancak, sektördeki firmalar uygun şekilde mevcut teşvik-
leri kullanıp daha yenilikçi ve yaratıcı ürünler ortaya ko-
yabilirler. Böylece dünya pazarlarında yer alarak katma 
değeri daha yüksek ürünleri üretebilirler. Gelişmenin bir 
sınırının olmadığı açıktır. Ancak sanayileşme ve yenilikçi 
ürünlerin ortaya konabilmesi için de firmalarımıza ve mü-
hendislerimize büyük görevler düşmektedir.
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Odamız başta sanayi olmak 
üzere tüm uzmanlık alanların-

da, ülke, toplum, meslek ve meslek-
taş çıkarlarını gözeterek kapsamlı 
çalışmalar yapmaktadır. Bu bağ-
lamda Odamız, üyelerinin bilimsel, 
teknik ve mesleki gelişmeleri için 
sürekli ve yaygın çalışmalarını ülke 
genelinde etkin bir şekilde gerçek-
leştirmekte, çok sayıda konferans 
seminer, sempozyum ve kongre 
düzenlemekte; kitap, dergi, bülten 
rapor vb. yayımlamaktadır.

Gücünü örgütlü üyesinden alan 
Odamız, yayımladığı birçok çalış-
mayla, toplumsal gereksinimler 
doğrultusunda, ülkemizin sanayi-

leşmesine, kalkınmasına, demok-
ratikleşmesine, bilimsel-teknik 
gerekler ve standartlara uygun 
çağdaş bir yaşam sürmesine yöne-
lik katkı sunmayı hedeflemektedir. 
Ayrıca geçmiş çalışmalarından ta-
şıdığı bilgi ve deneyimiyle oluştur-
duğu platformlarda birçok konuya 
ilişkin alternatif görüş ve öneriler 
ortaya koymaya çabalamaktadır.

Bu çalışmadaki amaç, sürekli öne 
sürülen AR-GE harcamalarında 
görünmez hale getirilen detayla-
rın aydınlatılmasına, yeni bilginin 
üretilmesinde ülkemizin içinde 
bulunduğu sürece ve sorunlara ışık 
tutmaktadır.

Kitap Adı:  Dünyada ve 

Türkiye’de AR-GE Faaliyetleri 

Yayın No: MMO/696

Sayfa Sayısı: 55

Kitap Türü: Oda Raporları

Yayın Yeri: Ankara
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 Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinim-
lerini karşılamak üzere,  TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.

 2. Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler 
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik 
alanlarıyla sınırlıdır. 

 3. Derginin yazım dili Türkçe’dir.
 4. Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
 5. Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir. 
 6. Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da, 

kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır. 
 7. Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
 8. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açı-

sından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta 
aracılığıyla bildirilir. 

 9. Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir. 
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.  

 10. Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri 
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.

 11. Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen 
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.

 12. Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir. 

 13. Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır. 

 14. Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.  
 15. Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların so-

rumluluğu yazar/larına aittir. 
 16. Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 17. Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.  

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
 1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4 

(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
 2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
 3.  Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
 4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik 

cümleler içermemelidir.
 5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir. 
 6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
 7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.  
 8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
 9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan 

önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
 10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
 11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelge-

ler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların 
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır. 

 12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
 13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir. 

 14. Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.

 15. Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir. 
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir: 

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları. 
Örnek 1: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.
Örnek 2: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya 
ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.
Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir. 
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