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Bu Zorlu Günlerde Üyelerimizi 
Dayanışmaya ve Omuz Omuza 

Mücadeleye Davet Ediyoruz
Herkese merhabalar,

Öncelikle ümidim odur ki bu 
zorlu günleri en az hasarla, bir an 
önce atlatır ve yeniden bir araya 
gelebiliriz.

Makina Mühendisleri Oda-
sı İstanbul Şubesi olarak, Co-
vid-19’un ülkemizde görülmeye 
başladığı günden bugüne dek 
gereken tüm tedbirleri acil olarak 
almaya başladık. İlk etapta Oda-
mız personeline ve sahada çalı-
şan arkadaşlarımıza ihtiyaç duy-
dukları tüm malzemeleri temin 
ettik ve toplu taşıma kullanma-
maları için Şube araçlarımız ile 
evlerinden alınmalarını ve bırakıl-
malarını sağladık. Risk grubunda 
olan tüm çalışma arkadaşlarımızı 
ücretli izne ayırdık ve evden ça-
lışabilecek olanları uzaktan çalış-
ma sistemine geçirdik.

Yine bu süreçte, çalışanlarımı-
zın ve halkımızın sağlığı için pe-
riyodik kontrol hizmetlerine bir 
süre ara verdik ve yeniden plan-
lama yapılmasını sağladık. Şube-
miz ve Kadıköy temsilciliğimiz 
haricindeki tüm temsilciliklerimi-
zi ise kapattık.

Üyelerimizi, tüm işlemleri için, 
Makina Portal, Makina Mobil ve 
WhatsApp hattımıza yönlendir-
dik. MMO İstanbul Şubesi olarak 
birkaç yıldır üzerinde çalıştığımız 
ve Oda faaliyetlerimizin dijitalleş-
mesini sağlayan bu platformlar 
sayesinde üyelerimizin ihtiyaç 
duyduğu tüm hizmetleri uzak-
tan, personelimiz ve üyemizin 
sağlığını tehlikeye atmadan sür-
dürmüş olduk. Dijitalleşme sü-
recimizi tamamlamış olmamız 

sayesinde üyelerimiz, Oda üye-
lik başvurusu, Oda üyelik belge-
si, SMM başvurusu, öğrenci üye 
başvurusu, eğitim ve webinar 
kayıtları gibi işlemlerinin tümünü 
bu kanallar üzerinden tamamla-
yabiliyorlar.

Sosyal medyada, 60 yaş üzeri 
vatandaşlarımızın dışarı çıkma-
maları ve evde kalmalarına yöne-
lik konularla alay edenleri sorum-
luluk almaya davet ederek MMO 
Üye Dayanışması Ağı’nı başlattık. 
Dayanışma ağımız ile yalnızca bir 
haftada 5.500 üyemize telefon-
la ulaşarak hem hal hatır sorduk 
hem de risk grubunda olan üye-
lerimizin ihtiyaçlarını karşılamak 
için çalıştık. Genç üyelerimizi de 
bu dayanışma ağının birer parça-
sı haline getirerek omuz omuza 
mücadele verdik. Bunların yanı 
sıra mesleki tecrübeleri yıllara da-
yanan üyelerimizin bu tecrübele-
rini genç meslektaşlarımıza akta-
rabilecekleri online platformları 
hazırladık. Seçim döneminde de 
söz verdiğimiz üzere, hiçbir ko-
şulda hiçbir üyemizi yalnız bırak-
mama gayreti içerisindeyiz.

Bu süreçte ayrıca, sağlık çalı-
şanlarımıza destek vermek için 
gerekli medikal ekipmanları 3B 
yazıcılarımızda üretmeye başla-
yarak 3 Boyutlu Destek Ağı ko-
lektif hareketinin bir parçası ol-
duk. Konuyla ilgili çeşitli videolar 
ve görseller hazırlayarak dijital 
platformlar üzerinden üyelerimi-
ze ulaştırdık ve onları da bu hare-
ketin bir parçası olmaya çağırdık.

Kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek odası olarak, kamu yararı 

İbrahim M. Tataroğlu
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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ve meslektaş haklarının her şey-
den önce geldiği bilinciyle, bu 
zor günleri dayanışma ve birlikte 
mücadele ile aşabileceğimizin 
farkındayız. Bu zor zamanlarda 
tüm bu faaliyetlerimizde gönüllü 
olarak yer alan yol arkadaşları-
mıza, çalışanlarımıza, Temsilci-
lik Yürütme Kurulu Üyelerimize, 
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimi-
ze ve bizi arayarak dayanışmaya 
destek olmak isteyen tüm üyele-
rimize bir kez daha teşekkür et-
mek istiyorum.

Sözlerimi bitirmeden önce, 
risk grubunda yer alan tüm 
üyelerimize #SenEvdeKal 
#BizVarız, genç üyelerimize ise 
#ŞimdiDayanışmaZamanı ve 
#BirlikteDahaGüçlüyüz diyoruz.

Hepinizi saygı ve dostlukla se-
lamlıyorum…
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Yürüyen Merdiven ve Bantlarda 
Karşılaşılan Tehlikeler
ve Alınacak Tedbirler

01 Nisan 2020, Çarşamba - 11.00-12.00

Mekanik Tesisatta Hakediş
ve Kesin Hesap

01 Nisan 2020, Çarşamba - 17.00-18.00

Satışta Müşteri ile İletişim, Soru 
Sorma ve Satış Kapama Teknikleri
02 Nisan 2020, Perşembe - 14.00-15.00

Coronavirüs Salgınının
Hukuki Sonuçları

02 Nisan 2020, Perşembe - 16.00-17.00

İklim değişikliği – Enerji – Salgın 
Hastalıklar

03 Nisan 2020, Cuma - 18.00-19.00

İklimlendirme Tesisatında
Sistem Seçimi

07 Nisan 2020, Salı - 14.00-15.00

TPS Yalın Düşünce
07 Nisan 2020, Salı - 18.00-19.00

Sıcak Su Sistemlerinde Otomasyon
08 Nisan 2020, Çarşamba - 19.00-20.00

360 VR İle Isı Merkezi Mekanik 
Tesisat Ekipmanları

09 Nisan 2020, Perşembe - 16.00-16.45

Buhar Sistemlerinde Otomasyon
10 Nisan 2020, Cuma - 19.00-20.00

Yüksek Performanslı Binalar ve 
HVAC Sistemler

14 Nisan 2020, Salı - 14.00-15.00

NZEB Binalarda HVAC Sistem 
Tasarımı ve Uygulama Esasları

21 Nisan 2020, Salı - 14.00-15.00

Yangın Kaçış Merdiveni 
Basınçlandırma Sistem 

Elemanlarında Test,Ayar ve 
Dengeleme(TAB) & Commissioning

28 Nisan 2020, Salı - 14.00-15.00

Hastanelerde Hijyenik İklimlendirme
29 Nisan 2020, Çarşamba - 19.00-20.00

Ülkemizdeki Covid-19 salgını nedeniyle çalışanlarımız ve üyelerimiz için 
aldığımız tedbirler gereğince, üyelerimizin Odamızla ilgili işlemlerini fizik-
sel temas sağlamadan halledebilecekleri tüm platformları daha aktif şekil-
de kullanmaya başladık. Aynı şekilde eğitimlerimizi de mevcut dijital ola-
naklarımızı geliştirerek online olarak vermeye başladık. 

MMO İstanbul Şubesi Eğitim Birimi tarafından hazırlanan ve İstanbul Şube 
üyelerimizin ücretsiz katılabildiği webinar programlarımız ile yüzlerce üye-
mize ulaştık. Mart ayının ortasından itibaren düzenlemeye başladığımız 
eğitimlerimiz Nisan ayı boyunca da devam edecek. Hangi eğitimlerin dü-
zenleneceğini görmek için eğitim programımıza göz atabilir veya
makina.mmo.org.tr/egitimler/12 web adresini ziyaret edebilirsiniz.

MMO İstanbul Şube Üyelerine Yönelik 
Webinar Eğitimlerimiz Başladı
MMO İstanbul Şubesi olarak, yaşamakta olduğumuz zor günlerde 

üyelerimizin bilgi ve birikimlerine katkı sağlamak amacıyla webinar 
programları hazırladık. Yoğun talep ve katılımla gerçekleşen webinar 

programlarımızı, üyelerimiz arasındaki dayanışmanın, bilgi ve tecrübe 
aktarımının sağlanması açısından önemli görüyor ve Eğitim Birimimizin 

yoğun çalışmaları ile sürdürmeye devam ediyoruz.



MMO İstanbul Şubesi Motorlu 
Araçlar Komisyonu ve teknik görev-
lilerimiz tarafından gerçekleştirilen 
denetim ile araçların bakımlarının 
teknik şartnamelere ve kalite stan-
dartlarına uygun olarak yapılıp ya-
pılmadığına dair tespitler yapıldı.

Denetimimizin son gününde (14 
Mart 2020, Cuma) İETT Kayışda-
ğı Anadolu Garajı’nı ziyarete gelen 

İBB Meclis Üyeleri Mesut Kösedağı, 
Birkan Yıldız ve İETT Genel Müdürü 
Hamdi Alper Kolukısa’ya denetle-
melerle ilgili bilgilendirmelerde bu-
lunduk. Bu süreçte bizleri destekle-
yen ve İETT’nin üçüncü, bağımsız bir 
göz olarak denetlenmesini sağlayan 
İETT Genel Müdürü Hamdi Alper 
Kolukısa’ya ve sayın meclis üyeleri-
mize teşekkürlerimizi sunarız.
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İETT ile İmzaladığımız Protokol 
Neticesinde İlk Denetim 

Faaliyetimizi Gerçekleştirdik
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) ile 
imzaladığımız “Garaj Bakım ve Onarım Faaliyetlerinin Denetimi" protokolü 

neticesinde, ilk araç denetimlerimizi geçtiğimiz hafta İETT Kayışdağı 
Anadolu Garajı’nda gerçekleştirdik. 
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MMO İstanbul Şubesi toplantı salo-
nunda gerçekleşen toplantıda, yeni dö-
nemde komisyonda görev almak iste-
yen adaylar belli oldu. Bunun yanı sıra, 
komisyon raportörü Mert Aydın, yeni 
dönemde yapılacak olan çalışmalarla 
ilgili sunum yaptı. 

MMO İstanbul Şubesi Mekatronik 
Mühendisleri Meslek Dalı Komisyonu

İlk Toplantısı Gerçekleşti
Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi bünyesinde kurulan Mekatronik 
Mühendisleri Meslek Dalı Komisyonu, 
yeni dönemde ilk toplantısını MMO 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Seyfettin Avcı’nın yöneticiliğinde 
ve teknik görevli Mert Aydın’ın 
raportörlüğünde, 14 Mart Cumartesi 
günü gerçekleştirdi

• Mekatronik mühendislerinin imza 
yetki alanlarının genişletilmesi
• Mekatronik mühendislerinin eği-
tim alanlarının genişletilmesi 
• Mekatronik mühendisliğinin iş 
ilanlarında daha sık yer almasının 
sağlanması ve kamudaki istihdam-
larının artırılması
• Üniversitelerin mekatronik mü-
hendisliği bölüm başkanları ile 
sanayide ve kamuda çalışan me-
katronik mühendislerinin bir araya 
geleceği bir çalıştay yapılması
• Mekaronik mühendisliği bölü-

münün bulunduğu üniversitelere 
ziyaretlerde bulunarak buralardaki 
mekatronik mühendisliği öğrenci-
leriyle etkileşime geçilmesi
• Sektörde çalışan mekatronik mü-
hendislerinin Oda ile iletişimlerinin 
artırılması ve sektördeki sorunla-
rın belirlenerek çözüm için birlikte 
çalışılması
• Mekatronik mühendisliğindeki 
gelişmelerin komisyon aracılığı ile 
Makina Bülten, Makina TV vb. ka-
nallar üzerinden üyelerle paylaşıl-
ması

Yeni dönemde komisyon tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılan hedefler
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Öncelikle, Oda çalışmalarımızı kesin-
tiye uğramadan sürdürmek için dijital 
imkânlarımızı aktif şekilde kullanmaya 
başladık. Şube Yönetim Kurulu, Temsil-
cilik Yürütme Kurulu ve komisyon top-
lantılarımızı dijital platformlar üzerinden 
gerçekleştirdik.

Aynı şekilde eğitim faaliyetlerimizi de 
dijital platformlar üzerinden devam ettir-
me kararı aldık. Üyelerimiz için ücretsiz 
uzaktan eğitimleri (webinar) hayata ge-
çirdik. Sınavlı olan eğitimleri ise açık olan 
Şube ve temsilciliklerimizde en fazla 8 
kişi olacak şekilde tamamladık. 

Şubemiz ve Kadıköy Temsilciliğimiz dı-
şındaki tüm temsilciliklerimizi kapatarak 
bir süre fiziksel hizmet vermemelerini 
sağladık. Ayrıca saha personelimiz için 
gerek ulaşım gerekse yapacakları kont-
roller için yeniden planlamalar yaptık. 
Tüm çalışanlarımıza dezenfektan dağıttık 
ve risk grubunda olan (yaş, kronik hasta-
lık vb.) çalışanlarımızı home office çalış-
maya veya ücretli izne yönlendirdik.

Bunun yanı sıra, üyelerimizin Odamızla 
ilgili işlemlerini online olarak yapmaları 
için yönlendirmelerde bulunduk. 

» Makina Portal (makina.mmo.org.tr), 
» Makina Mobil ve
» WhatsApp (+90 212 295 95 00)
hattımızı nasıl kullanabileceklerini gös-

terdiğimiz çeşitli görsel, video, mailing ve 
SMS çalışmaları yaptık.

Üyelerimiz, dijitalleşme sürecimizde 
altyapısını kurduğumuz şu hizmetleri on-
line olarak gerçekleştirmiş oldular:

» Oda Üyelik Belgesi
» Oda Üyelik Başvurusu
» Öğrenci Üyelik Başvurusu
» SMM Başvurusu
» Eğitimler
» Üyelerle Online Görüşme

Ek olarak karantina alanları, hastaneler 
ve toplu yaşam alanlarına dair alınması 
gereken acil teknik önlemleri de bir basın 
toplantısı ile meslektaşlarımıza, halkımıza 
ve yetkililere aktardık.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla yayılan Covid-19 ile ilgili tedbirlerin 
artırıldığı mart ayında, MMO İstanbul Şubesi olarak biz de hem çalışanlarımız hem 
de üyelerimiz için önlemler aldık. Faaliyetlerimizi Oda hizmetlerimizi aksatmadan 
ve personelimizin sağlığını tehlikeye atmadan sürdürdük ve gün be gün salgının 

seyrine göre aktif şekilde güncellemeye devam ettik.
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Türkiye’de Otomotiv Sanayi
Türkiye’de otomotiv sanayi ile ilgi-

li ilk girişimleri Cumhuriyet’in kuruluş 
yıllarına kadar götürmek mümkündür. 
Bugün Tophane Rıhtımı’ndaki Nusre-
tiye Camii’ne sırtını vermiş, nargileciler 
ve kotçuların olduğu bölgeden başla-
yarak, caminin kuzeyine doğru devam 
eden 617 m2 (6,33 Ar) büyüklüğünde 
bir alanın, Cumhuriyet’in ilk “serbest 
bölge”sini teşkil ettiğini, bu alanı “ser-
best mahal”, yani “memleket hari-
ci bölge” kılan kanunun ise, “Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor 
Exports Enkorporeytet Şirketi” arasın-
da 2 Şubat 1929’da akdedildiğini ve 
bu “memleket harici bölgede” Cum-
huriyet’in ilk montaja dayalı otomotiv 
fabrikasının Ford Motor Company ta-
rafından kurulduğunu bilen azdır.

Bugün kısmen çok katlı eski gümrük 
antrepoları arasında yayalar için geçil-
mez kılınmış, kısmen ise İstanbul Mo-
dern’e gitmek için içinden geçtiğimiz 
otoparkın olduğu yerde seri üretim 
bandında otomobil, kamyon ve trak-
tör montajı yapıldığını öğrenmek ço-
ğumuzu şaşırtır.

Ford Motor Company, İstanbul ya-
tırımını yapmaya karar verdiği 1920’li 
yılların başında üretim hacmi açı-
sından dünyanın en büyük motorlu 
taşıtlar üreticisi idi. 1908 senesinde 
Detroit’teki Highland Park fabrikasın-
da sonradan seri üretimin sembolü 
haline gelecek T model Ford’ları, yani 
“Teneke Lizzy”leri üretmeye başlamış-
tı. 1914’te ise daha sonra kendi ismiyle 
anılacak “fordist” seri üretim bandını 
endüstriye uygulamıştır.

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

Aslı Odman, Serbest Mıntıka’dan Amerikan Pazarına Tophane Rıhtımı: 
FORD Motor Company Exports Inc., İstanbul Otomotiv Montaj Fabrikası 
(1925-1944)

Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Sayı 12, Bahar 2011, 1

Yazı dizimizin bu bölümü, Aslı Odman’ın yukarıda adı geçen makalesinden 
kısaltılarak doğrudan aktarılmıştır. Makalenin tamamına verdiğimiz linkten 
ulaşabilirsiniz: https://tinyurl.com/y9oj7zsv

NİSAN 2020
SAYFA 8

Uluslararası Üretim Zincirleri 
Bağlamında Türkiye Otomotiv 
Sektörü, Güncel Otomotiv 
Teknolojisi ve Teknoloji Transferi-VIII



Ford, kurulduğu 1903’ten itiba-
ren, önce ticari sermayesini, daha 
sonra da endüstriyel/üretken ser-
mayesini altı kıtaya da yayılacak 
şekilde uluslararasılaştırmıştı. İşte 
Tophane’de 1929 senesi sonların-
da hayata geçirilen montaj fab-
rikası da bu “uluslararasılaşma” 
sürecinin döneme ve şirkete has 
mekânsal bir uzantısını oluştur-
maktadır. Böylelikle 1920’ler ve 
1930’ların Tophane Rıhtımı’nın di-
namiklerini belirleyenlerin arasına, 
Detroit’ten yeni ve güçlü çokulus-
lu bir aktör katılıyordu.

Ford’un Osmanlı toprakların-
daki ilk görünüşü 1909’da Har-
biye Vekâleti’nin aldığı otomobil 
olmakla beraber, kurumsal girişi 
diğer ülkelerde olduğu gibi satış 
acenteleri vasıtasıyla 1920’lerde 
olmuştu. İstanbul işgali sırasında 
Sirkeci’de açılan yarı resmi Ame-
rican Foreign Trade firması ABD 
menşeli motorlu araçlar satıyor-
du. İlk yerli exclusive Ford acen-
tesi 1924-25’te İstanbul’daki Ay-
nvefa firmasıyken, onu 1928’de 
Anadolu tüccarlarından Katipzade 
Sabri, aynı sene içinde Ankara’da 
Koçzade Vehbi izlemişti. Acentelik 
için hem bir mağaza hem de usta 
tamirci çalıştıran bir tamir gara-
jı sahibi olmak gerekiyordu. Ford 
Motor Company Türkiye’deki faa-
liyetlerini yerel acenteler vasıtasıy-
la yürütülen ticaretten, doğrudan 
sanayi yatırımına kaydırdığı 1929 
senesi içerisinde acente sayısı 23’e 
kadar ulaşmış, bu acenteler ise 
Erzurum’dan İzmir’e kadar geniş 
bir satha yayılmışlardı. Gaziantep, 
Elazığ, Diyarbakır, Trabzon,  Gire-
sun, Samsun, Kastamonu, Zon-
guldak, Mersin, Antalya, Malatya, 
Kayseri, Konya ve İzmir’de çoğu 
yerel eşraf tarafından kurulmuş 
şirketler, Ford otomobillerinin, 
kamyonlarının ve traktörlerinin 
bölgesel dağıtımlarını üstlen-
mişlerdi. Anadolu, otomobil ve 
kamyon dışında Fordson marka 
traktörlere de aşinaydı. 1926-29 
arasında Ziraat Bankası kredileriyle 
çiftçiye dağıtılan onlarca traktörün 
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çoğu Fordson traktörleri idi. Fakat 
bu sürecin devamı, aniden artan 
petrol fiyatları, düşen tarım ürünü 
fiyatları ve tamir/servis imkânları-
nın eksikliği yüzünden gelmemiş, 
Anadolu 1930’larda kullanılama-
yan traktörlerle dolu bir makine 
mezarlığına dönmüştü.

1929 yılının Şubat ayında Ford, 
Türkiye Cumhuriyeti Hüküme-
ti’nden, bir süre sonra Topha-
ne olarak belirlenecek, ülke dışı 
farz edilecek bir serbest bölgede 
otomobil, kamyon, traktör, uçak 
malzeme ve komponentlerini ve 
hırdavatını parça parça getirerek 
burada monte ve tamamlamak 
ve karoserisini de üretmek üzere 
bir montaj fabrikası kurma hakkı-
nı elde ettiğinde, dünyada Detroit 
tarafından merkezi olarak yöne-
tilen, aynı model Ford’lar üreten, 
ölçeği ve yerel girdi oranına göre 
atölyeden fabrikaya kadar değişe-
bilen 36 adet montaj tesisi mev-
cuttu. 

Ford Motor Company’nin İstan-
bul’da bir montaj fabrikası açma 
planı, en azından 1925 senesine 
kadar uzanıyor. Henry Ford’un 
bizzat T.C. Maliye Vekâleti’ne baş-
vurarak İstanbul’da bir fabrika kur-
mak istediğini bildirmiştir. 1929’da 
“Ford Kanunu”nun meclisten 
geçmesi arasında, muhtemelen 
meydana gelmesinde Ford Motor 
Company’nin lobicilik faaliyetleri-
nin de etkili olmuş olma olasılığı 
kuvvetli olan, İstanbul Limanı’nı 
doğrudan ilgilendiren bir kanun 
daha çıkıyor: 22 Haziran 1927’de 
meclisten geçen Serbest Mıntıka 
Kanunu. Daha Eylül 1923’te Ame-
rikan ticari ataşesi Ravndal, Was-
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hington’a “Hükümetin İstanbul’da 
bir serbest liman için başvuracak 
iyi şöhretli bir yabancı firmanın 
müracaatını dikkate alacağına ina-
nılmakta” olduğunu bildiriyordu.

Cumhuriyet Dönemi’nde İstan-
bul Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
bünyesinde oluşturulmuş, içinde 
eski maliye bürokratlarını da ba-
rındıran İstanbul İktisat Komisyo-
nu tarafından Cumhuriyet’in tica-
rete tabi malları ve ticaret altyapısı 
hakkında 1924 yılında kaleme 
alınmış kapsamlı bir raporda, ser-
best mıntıka konusuna, adres ve-
rilecek kadar somut değinilmiştir.

Hem 1924 Raporu’nda hem 
Serbest Mıntıka Kanunu formüle 
edildiği sırada hazırlanan diğer iki 
(1926 ve 1927) İstanbul Ticaret ve 
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Sanayi Odası Serbest Mıntıka Tetkika-
tı’nda hem de Kanun yürürlüğe girdik-
ten sonra Ticaret Vekâleti’nce Oda’ya 
sipariş verilen 1928 Mehmet Ali Nafset 
Raporu’nda İstanbul Limanı’nın, bilhas-
sa da rıhtım, depo, antrepo altyapısı en 
gelişkin olan Tophane Rıhtımı’nın ser-
best bölgeye uygunluğunun altı ben-
zer şekilde çizilmişti.

Ford Motor Company Exports Inc., 
22 Mayıs-15 Aralık 1929 arasında 13.433 
metrekare (144.600 sq. ft) bina kulla-
nım alanını seri üretim bandı teknolo-
jisine imkân verecek şekilde altı binaya 
bölerek/birleştirilerek düzenledi. Çatı 
yüksekliği 3,5 ile 10 m arasında değişen 
bu binaların biri elektrik motorlarıyla 
çalışan seri üretim bandı ve boyama/
cilalama fırınlarının yerleştirildiği ana 
montaj binası, ikisi montaj malzemesi 
stoklarının tutulduğu bitişik binalar, biri 
mamul araçların stok binası, rıhtım ve 
buradaki 4 tonluk vince en yakın olan 
iki adedi ise yedek parça malzemesi 
stoku olarak düzenlendi. Tophane’de-
ki fabrikanın planı, kapasitesi ve ölçe-
ği, Ford’un Japonya’daki Yokahoma 
montaj fabrikası ile aynıydı.

1930 senesi Ocak ayı başında yak-
laşık 300 ücretli işçi ve 100’e yakın 
maaşlı personel ile üretime başlayan 
fabrikada, sekiz saatlik iş günü ve beş 
günlük iş haftası geçerliydi. Fabrika-
da günde 2 dolardan (4 TL) başlayan 
ücretler o dönem İstanbul’daki işçi 
ücretlerinin üstündeydi. 1927 Sanayi 
Sayımı’na göre 100’den fazla işçi çalış-
tıran işletmelerin sayısının sadece 155 
olduğunu, bunların da tüm işletmelerin 
% 0,24’üne karşılık geldiğini hatırladığı-
mız zaman, Ford fabrikasının Türkiye 
endüstri tarihi içerisindeki ölçeği daha 
iyi anlaşılmış olur. Fabrika eğer –hiç-
bir zaman gerçekleştiremediği tempo 
ile– geceli gündüzlü işleyebilseydi, 
günde 150 motorlu taşıt montaj kapa-
sitesine ulaşılabilirdi. 1930 senesinde 
Türkiye’deki tüm otomobil sayısı 5.000, 
tüm motorlu araç parkı ise 8.000 adet 
idi. Bunun dışında fabrikada 1,5 tonluk 
Ford kamyonlarının da montaj edildi-
ğini dönem gazetelerindeki reklamlar-
dan takip edebiliyoruz. Yani fabrika tam 
kapasite ile çalıştığında Türkiye’deki 
toplam otomobil sayısı kadar otomo-
bilin montajını iki aydan az bir süre içe-

risinde yapabilecek büyüklükte dev bir 
yatırımdı.

1920’lerde de gümrüğün bulunduğu 
Salıpazarı’nda motorlu taşıt montajını 
fabrika ölçeğinde ve seri üretim tekniği 
ile yapan bir tek Ford olmasına rağmen, 
aynı mahalde motorlu taşıt montajıyla 
uğraşan tek şirket Ford değildi. Döne-
min acentelerinin aktardıklarına göre, 
motorlu taşıtların çoğu parça parça 
ithal ediliyor, bunların montajı gümrük 
mevkiindeki bir montaj fabrikasında 
yapılıp, akabinde Anadolu’ya sevk edi-
liyordu. Bu açıdan 1920’ler Tophane’si 
liman, gümrük ve montaj endüstrisinin 
mekânsal olarak iç içe geçtiği bir sa-
haydı.

Ford’un Tophane montaj fabrikası 
tam kapasite (gece-gündüz) çalıştığı 
zaman günde 150, sekiz saatlik mesai 
gününde 80 otomobil montajı yapa-
bilecek bir fabrika, açıldığı sene ilk ay 
günde 45 motorlu taşıt montajından 
başlayarak, altı ay sonra 35, üretimi 
tamamen durdurduğu 1933 senesin-
de ise üretimini günde 6 taşıta düşü-
rüp, son senesinde ancak toplam 403 
motorlu taşıt monte edebilmişti. Daha 
1932 senesi başlarında ancak ayda on 
gün üretim yapabilen bir fabrikaya dö-
nüşmüştü. Açılıştan hemen bir sene 
sonra müstahdem ve memur sayısı 
yarı yarıya düşürülüp, 200’lere inmişti. 
Bu kadar büyük bir kapasite ile haya-
ta geçirilmiş fabrika, kurulduğunun ilk 
yedi senesinde 1 milyon doları aşan bir 
işletme zararı biriktirmişti.

Ford İstanbul, üretimini 1933 senesi 
sonlarında durdurdu. Milyon dolarlık 
fabrika on sene boyunca sanayi üre-
timi anlamında atıl kaldı, sadece mo-
torlu taşıt deposu ve yedek parça sa-
tışları için kullanıldı. Projesi ekonomik 
sınırları geçirgen ve gümrük bariyerleri 
olmayan liberal kapitalizme göre bi-
çilmiş fabrika, 1929 krizi sonrasındaki 
korumacı dönemin döviz kontrolü, ikili 
clearing ve barter anlaşmaları, resmi it-
halat kontrolü, dış ticaret kotası, menşe 
şahadetnamesi ibraz etme gibi düzen-
lemelerine takıldı. Döviz darboğazı ve 
düşen otomobil, kamyon ve traktör 
talebi sevkiyat alanını çoraklaştırdı ve 
1944 senesinde Ford Motor Company 
Exports Inc. Istanbul resmen tasfiye 
edildi.





Modern yaşam, bağlı hizmetler ve -özellikle üretimde- elektrik tüketimi 
artarak devam ediyor. Bu nedenle elektrik enerjisi talebinin ve buna 
karşılık arzın hep dengede olması bekleniyor. Ancak beklen medik 
nedenlerle arzda sorunlar oluşabilir. Şebekede ani pik çekimler, voltaj 
değişimi ve frekans dalgalanmalarının güvenli sınırların dışına çıkması, 
dağıtımı etkileyen şebeke sorunları olması ve elektrik yokluğu gibi 
sebepler arzu edilmeyen sorunlara neden olur. Ayrıca yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kendi karakterinden doyayı (gelen arz ile sunumun 
karşılıklı örtüşmemesi gibi) elektrik arzında sorunlar yaşanabilir. Bu 
nedenle üretilen elektriğin şebeke talebinden fazla olan kısmının ya da 
şebekeye verilmeyen elektriğin, hazır ve emre amade olarak depolanması 
çok önemlidir. Son bir not olarak, dünyada yenilenebilir kaynaklardan 
elektrik üretiminin 2030’a doğru iki kat artacağı ve bağlı depolama 
kapasitelerini bunun birkaç kat üzerinde olacağını düşünülüyor.

Elektrik Enerjisi
Depolama Sistemleri - I
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Üretimde gittikçe artan elektrik ta-
lebinin yanı sıra, elektrikli araç talep 
ve teknolojilerindeki gelişmeler de 
enerji depolamasının örgün ve yay-
gın güvenli sunumunun önemini ar-
tırıyor. Depolama olanakları ayrıca, 
elektriğin uzun erimde ucuz iken üret 
depola ve sonra kâr ederek sat gibi 
ilave ticari meta özel-
liği de kazandırıyor. 
Bu nedenlerle depo-
lama ve buna yönelik 
yatırımların oluşması 
gereklilik haline geldi. 
Sanayisi gelişmiş ül-
keler konuya stratejik 
bakıyor ve yenilikçi 
uygulamalar ortaya 
koyarak depolama sistemlerini sayı-
sal ve teknolojik olarak geliştiriyorlar. 

IRENA tarafından, 2017’de 4,67 
terawatt/saat olan elektrikli depola-
ma kapasitesinin, yenilenebilir enerji 
üretiminin iki katına çıkması ile 2030 

yılında 11,9-15,7 TW’ye çıkacağı ön-
görülüyor. Yine 2017’de hidrolik 
kaynaklı elektrik depolama kapasi-
tesi, toplam depolama kapasitesinin 
%96’sı iken 2030’a gelindiğinde diğer 
elektrik depolama türlerinin gelişimi 
ile bu oranın %45’ler düzeyine geri-
leyeceği düşünülüyor. Başka bir ifa-

de ile rüzgâr ve gü-
neş gibi yenilenebilir 
kaynaklardan üretilen 
elektriğin depolan-
ması, bu tesislerde 
olmazsa olmazlardan 
biri olacak. Depola-
manın, konutlarda 
da şebekeden elekt-
riksel bağımsızlığı ve 

kendine yeterliliği sağlayacak olan 
teknolojik gelişme ve fiyat düşüşle-
ri ile önem kazanacağı ve konut tipi 
depolamanın toplam depolamada 
önemli bir yere geleceği öngörülü-
yor.



Elektrik Depolama 
Sistemleri

Elektrik depolama sistemleri, 
kullandıkları depolama tekno-
lojilerine göre kimyasal/elektro-
mekanik, mekanik, elektroman-
yetik ya da termik düzenekler 
olarak sınıflandırılabilirler.

1. Kimyasal ve Elektromekanik 
Elektrik Depolama 
Sistemleri (Chemical and 
Electromechanical Electric 
Storage)

1.1. Bataryalar
Bataryalar kimyasal reaksiyon-

la elektrik üreten sistemlerdir. 
Temel olarak iki farklı kimya-
saldan oluşan batarya hücre-
si, biri negatif yüklü katota ve 
diğer pozitif yüklü anota bağ-
lıdır. Bir cihaza bağlandığında 
negatif elektrot elektronları ci-
hazın üzerinden pozitif kutba 
yani anota doğru akar. Katot ve 
anot elektrolit denilen kimyasal 
ortam ile çevrilidir. Bugün yay-
gın batarya kimyasalları kurşun, 
nikel, sodyum ve lityum elekt-
rokimyasına dayalıdır. Gelişen 
teknolojiyle birlikte ortaya çıkan 
akışkan bataryalar ise vanad-
yum, krom ve demir elektro-
kimyasını yaygın olarak kullanır. 
Her elektrik depolama bataryası 
kapasite, enerji ve güç çıkışı, şarj 
/deşarj seviyesi, verim ve kulla-
nım ömrü olarak kendine özgü 
özelliklere sahiptir. Bu farklılıklar 
nedeniyle yönergeler, kullanım 
şekilleri, montaj ve muhafaza 
koşulları ile çalıştırma bakım ve 
atık yönetim şekilleri de farklıdır. 
Yenilenebilir kaynaktan yükle-
nen enerjiyi kullanmak için yal-
nızca şarj edilebilen bataryalar 
kullanılır.

1.1.1 Kurşun Asit Bataryalar
1859 yılında Fransız fizikçi 

Gaston Plante tarafından icat 
edildi. En eski ve en olgun ba-
tarya teknolojisidir. Batarya kur-
şun (Pb) katot ve kurşun diok-

sit (PbO2) anot ve sülfürik asit 
(H2 SO4) elektrolitten oluşur. Şu 
anda dünyada en yaygın kulla-
nılan batarya türüdür.

En çok kullanılanı, araçlardaki 
starter akülerdir. Araçların baş-
latma, ışıklandırma ve ateşleme 
fonksiyonlarını yerine getirir.

Derin döngülü (deep cycle) 
traksiyoner aküler ise yüksek 
demeraj akımı gerektiren fork-
lift, vinç, hareketli araçlarda kul-
lanılır. İnce plakalardan oluşan 
hücreler daha fazla yüzey oluş-
turması nedeniyle kalın kapasi-
teleri, kalın plakalılardan daha 
fazladır. Bu nedenle bu batarya-
lar, yüksek başlangıç akımı ge-

rektiren 
motor-
lu araç-
l a r d a 
kullanı-
lırlar.

Kalın plakalı sabit istasyoner ba-
taryalar güç kesilmesinin tolere 
edilemeyeceği yerlerde kullanılır. 
Diğer teknolojilere göre eski ve 
kendini kanıtlamış olduğu için yo-
ğun enerji tüketilen mekânlarda, 
stad by back up gücün gerektir-
diği şalt tesislerinde (switch gear), 
türbin motorları, veri merkezleri 
ve güvenilir yedek yükün kritik ol-
duğu yerlerde yedek kaynak ola-
rak kullanılır.

ABD’de kalsiyumu diğer alaşım-
larla kullanmak havalandırmalı 
kurşun-asit batarya hücrelerinde 
kullanmak çok yaygındır. Avrupa 
ve dünyanın diğer bölümlerinde 
kurşun-selenyum düşük antimon 
hücreler stand by uygulamalarda 
yaygın olarak kullanılır. Bununla 
beraber kurşun selenyum, düşük 
antimon batarya son yıllarda Ku-
zey Amerika’da yaygın olarak kul-
lanılıyor.

Supap ayarlı kurşun asit batar-
yaların (VRLA valve regulated lead 
acid ) iç yapı ve teknolojileri fark-
lıdır ve plakalarda yapılı kalsiyum 
alaşımı kullanır. Yapıları gereği 
havalandırılmalarına gerek yoktur. 
Bakım gerektirmeyen bataryalar 
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olarak da bilinir. Bu bataryalar iyi 
performans gerektiren taşınabilir 
elektrik aletlerde, şebeke güç ve 
enerji uygulamalarında kullanılır. 

Absorbent glass mat (AGM) ba-
taryalar da yaygın olarak kulla-
nılan batarya tiplerinden biridir. 
Doymuş (absorbe edilmiş boron 
silikat,AGM) elektrolit jel, sıvı yeri-
ne kullanılır ve yoğun kurşun içe-
riği nedeniyle pahalı bataryalardır. 
Daha fazla depolama kabiliyetine 
sahiptir.

Tüp plakalı ve jelli elektrolit içe-
ren sağlam, yüksek döngü ve kul-
lanım ömrüne sahip bataryalar 
da vardır. Ancak plakalı tipler gibi 
yüksek akım veremezler. Büyük 
fabrikalar, tırlar, maden makinaları 
gibi uzun ömür ve yüksek stokla-
ma kapasitesi gerektiren yerlerde 
tercih edilirler.

Kurşun karbon elektrotlu batar-
yaların ise düşük şarj voltajı, kısa 
zamanda şarj, plakalarda az ko-
rozyon yüksek döngü sayısı gibi 
avantajları vardır.

Kurşun asit bataryalar, iyi bilinen 
bir teknoloji olduğu ve düşük fi-
yatta olmalarına rağmen ağır ve 
düşük enerji kapasitesindedirler. 
Ancak değişen tiplere göre yüksek 
döngü sayısı ve uzun performan-
sa sahiptir ve azımsanmayacak 
sayıda uygulamalarda kullanılırlar.
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1.1.2 Nikel Kadmiyum
Bataryalar (NiCd)

Şarj edilebilir pil olarak bilinir, Elekt-
rot olarak nikel oksit hidroksit ve me-
talik kadmiyum kullanılır. Çıkış voltajı 
1,2 V cıvarındadır. Deşarj sonuna ka-
dar tatminkâr bir döngü özelliği ve 
düşük sıcaklıkta yüksek performans 
verir. Kurşun asit bataryalara göre 
daha pahalıdır. Kendi kendine de-
şarj özelliği yüksektir ancak çevresel 
atık özelliği nedeniyle düşük oranda 
tercih edilir. 1990’lardan sonra yerini 
nikel metal hibrit ve li-ion batarya-
lara bırakmıştır ve medikal ekipman-
larda kullanımı yasaklanmıştır.

1.1.3 Nikel Metal Hibrit
Bataryalar (NiMH)

Şarj edilebilir bataryalardır. Ni MH 
hücreler NiOH pozitif elektrot ola-
rak kullanılmaktadır NiCd’ye göre iki 
kere daha fazla kapasiteye sahiptir. 
Yük taşıma kapasitesi ise 80 wH/kg 
ile Li-İon bataryanı %’50’si kadardır. 
Tüketici elektroniği, plug-in ve hib-
rit araçlarda teknolojik olgunluğu ve 
Li-İona göre avantajlı fiyatı nedeniy-
le tercih edilebiliyor. Ancak son za-
manlarda Li-İon bataryaların fiyatları 
düşmekte ve performansları artmak-
tadır.

1.1.4 Lityum İyon
Bataryalar (Li-ion)

İlk ticari Li-ion şarj edilebilir batar-
ya 1991 yılında üretildi. Li-ion ba-
taryalarda, deşarj sırasında lityum 
iyonlar negatif elektrottan pozitif 
elektroda doğru hareket ederler, şarj 
esnasında ise tersidir. Yüksek enerji 
yoğunluğu, önemsiz oranda ken-
di kendine deşarj özelliği nedeniyle 
portatif cihazlarda kullanılmaktadır. 
Son zamanlarda uzay araçlarında, 
şarj edilen araçlarda, askeri araçlarda 
da kullanılmaya başlanmıştır. Değişik 
türde kimyasal özelliği olan Li-ion 
bataryalar, farklı uygulamalarda ma-
liyet ve güvenlik özellikleri nedeniyle 
tercih edilmektedir.

Li-kobalt oksit bataryalar, elde ta-
şınan cihazlarda enerji yoğunluğu 
ve düşük ağırlığı nedeniyle tercih 
edilmektedir. Lityum-demir fosfat 

(LiFePO4), lityum manganez oksit 
(LiMn2O4) ve lityum nikel manganes 
kobalt oksit (LiNiMnCO2) batarya-
lar ise düşük enerji yoğunluğu fakat 
yüksek çalışma ömrü sunarlar. Bu 
sebeple elektrikli aletler ile medikal 
aletlerde kullanılırlar.

Yeni gelişen Li-sülfür bataryalar ise 
ağırlıkça en yüksek performansı ver-
mekteler. Bu bataryaların teknolojisi 
sürekli gelişmekte, yüksek verim ve 
çalışma ömrü vaat etmektedirler. 

Son dönemde oldukça popüler 
hale gelen ABD’li bir teknoloji şirketi, 
ABD Nevada’da 510 bin m2’lik alan-
da kendi elektrikli araçlarının şarjı 
için depolama amaçlı Li-İon batarya 
hücreli elektrik depolama tesislerini 
kuruyor.

Li-ion bataryalar yanıcı jel özelliği 
nedeniyle aşırı şarj nedeniyle güven-
lik zaafı yaratabilirler. Kaldı ki birkaç 
yılda bazı dizüstü bilgisayarlar, tele-
fon ve tabletlerde bu sorunlar ya-
şandı, Bu nedenle test standartları 
çok yüksektir. Nikel ve kobalt fiyat-
larındaki artışlar bu batarya fiyatları 
için ayrıca bir diğer endişe kaynağı 
olmaktadır.

1.1.5 Akışkan Bataryalar
Bu bataryalarda, çoklu elektrokim-

yasal hücreler, ion dönüşüm memb-
ranları ya da gözenekli ayırıcılar ile 
ayrışmış ve seri olarak birbirlerine 
bağlanmıştır. Bu seri bağlantılar üst 
üste konulmuş yığınlar şeklinde akış-
kan batarya stoklama sistemine dö-
nüşmüştür. Üst üste konulmuş kon-
figürasyon hücrenin gücünü belirler. 
Elektrolit kimyasal tanklarda kontrol 
edilir ve karışım yığın içine memb-
ran aralıklarına pompalanır, İon de-
ğişimi ve bunu takiben elektrik akımı 
membranlar arasında oluşur.
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Akışkan bataryaların birkaç 
tipi vardır, bunlar; demir-krom 
(Fe-Cr), demir-vanadyum (Fe-
V), çinko-bromide (Zn-Br2), çin-
ko-kloride (Zn-Cl2) ve hibrit akış 
sistemleridir.

Elektrolit sıvı temelli solüsyon 
gibidir, Hücre voltajı 1 ila 1,8 V 
arasındadır. Böylelikle suyun hid-
rolize olması engellenmiş olur. 
Akışkan batarya sistemleri yüksek 
enerji yoğunluğu potansiyeline 
sahiptirler. Gelişme aşamasında 
olan bir teknolojidir.

Bu bataryalarda güç ve enerji 
akışı ayrıdır. Bu nedenle özellikle 
şebeke uygulamaları için tercih 
edilebilmekte fakat tam uygulama 
için özel, düşük maliyetli model-
lerin gelişmesi beklenmektedir. 
Akışkan bataryalar yakıt hücreli 
bataryalarla akışkanın elektrotlar 
arasında akması nedeniyle ben-
zeşir.

Bu bataryaların geleneksel ba-
taryalara göre birçok teknik avan-
tajı vardır. Örneğin elektrolit yanı-
cı değildir ve kendi içinde güvenli 
ve uzun döngü özelliğine sahiptir. 
Döngü ömrü deşarj miktarından 
bağımsızdır. Enerji tank hacmin-
den ve elektrolitten elde edilirken; 
güç, batarya yığınında elde edilir. 
Batarya yığın maliyetleri nedeniy-
le özel enerji uygulamaları dışında 
fiyat avantajı yoktur. Hızlı cevap 
verebilme özellikleri ve operas-
yonel esneklikleri ölçülü şebeke 
uygulamalarına uygundur.

1.1.6 Sodyum Sülfür Bataryalar 
(NaS)

Sodyum sülfür (NaS) batarya, 
sıvı tuz sodyum (Na) ve sülfürden 
(S) yapılmıştır. Maliyetinin düşük 
olması, yüksek şarj/deşarj (%89-
%92) verimine ve yüksek kulla-
nım döngüsüne sahip olması en 
önemli avantajlarıdır. Buna kar-
şın çalışma sıcaklığının 300°C ile 
350°C arasında olması ve sodyum 
sülfürün yüksek korozif özelliği 
dezavantajlarıdır. İstasyoner uy-
gulamalara uygun olarak değer-
lendirilir. Batarya hücre boyutları-

nın artması ile daha da ekonomik 
olmaktadır. Şebeke uzun şarj za-
manı gerektirmesi, gerektiğinde 
ağın güç kalitesini geliştirmesi ve 
uygun maliyeti nedeniyle dağıtım 
ağı servisleri ve yenilenebilir enerji 
entegrasyonlarında kullanılır.

1.1.7 Sodyum Nikel Klorid 
Bataryalar (NaNiCl2)

Sodyum nikel klorid (Na Ni Cl
2
) 

yüksek sıcaklık bataryalarıdır. Ça-
lışma sıcaklığı NaS bataryalarına 
benzer şekilde 270°C ila 350°C 
arasındadır. Şarj işlemi sırasında 
tuz (NaCl) ve nikel, nikel kloride 
dönüşür (NaCl

2
), deşarj sırasın-

da ise tersi olur. Tipik uygulama 
alanları şebeke destek servisleri 
ve yenilenebilir enerji entegras-
yonlarıdır.

1.1.8 Elektrikli Çift Katmanlı 
(Double Layer EDLC)
 Ultra Kapasitörler

EDLC (Electric Double Layer 
Capasitör) “ultra kapasitör” ya da 
“süper kapasitör” olarak bilinir. 
Elektrik şarjını, yüksek yüzey böl-
geli karbon elektrot ve sıvı elekt-
rolit arasına stoklar. EDLC tarafın-
dan yüklenerek stoklanan enerji 
miktarı geleneksel kapasitörlerle 
karşılaştırıldığında (yük düzeyli 
bölgede gözenekli karbon kulla-
nıldığından) çok fazladır. Ultra ka-
pasitörler bataryalara göre yüksek 
güce sahiptir (10-20 kW/kg) ve 
çok uzun ömürlüdür, Çok düşük 
spesifik ve volumetrik enerji yo-
ğunluğu vardır (<8Wh/kg). Ult-
rakapasitörler -400°C ile+650°C 
arasındaki çalışma sıcaklığı ile 
Li-İon bataryalara karşı belirgin bir 
şekilde daha az hassasiyet göste-
rirler. DC ömrü 650°C’ye yükse-
len çalışma sıcaklığı ile 1.500 sa-
attir. Güç dalgalarını emmek için 
süper kapasitörlerin yardımıyla 
bu iletim hatları tam kapasitesine 
daha yakın çalışabilir, Bu neden-
le iletim ve dağıtım hatlarındaki 
voltaj seviyelerinde olduğu kadar 
iletim altı uygulamaları için de uy-
gundur.

Ultrakapasitörler, milisaniyeler 
mertebesindeki hızlarda cevap 
verebilmektedirler, Yüksek ener-
ji verimi (>95%), yüksek güç yo-
ğunluğu, uzun takvim ömrü ve 
yüksek döndü sayısına sahiptirler. 
Büyüyen ekonomik ölçekler ve 
üretimdeki ilerlemeler sayesinde 
EDLC’lerin, bu sistemlerde dağı-
tım yapacak şebeke enerji depo-
lama sistemlerinin maliyetini dra-
matik şekilde düşürmektedir.

Kullanıcı verileri, şebeke servis-
leri ve gelişen batarya ömrüyle 
olan uyuma göre ultra kapasitör-
ler, son dönemlerde küresel sis-
temlerde hızla var olmaya başla-
dılar. Bu yayılma son zamanlarda 
demiryollarında, otomotiv uygu-
lamalarında, back-up güç yenile-
nebilir rüzgâr enerji sistemlerin-
de ve UPS sistemlerinde artmaya 
başladı. Tek başına uygulanacak 
bir sistem olduğu kadar -düşük 
maliyetli yüksek enerji yoğunluğu 
olan teknolojiler, akışkan batarya-
lar, yüksek enerjili Li-ion batarya-
lar gibi kaynaklarla birlikte- hibrit 
bir şekilde ikincil bir kaynak olarak 
da kullanılabilir.

Çevre dostu bir teknoloji olması 
ve bataryalarda olduğu gibi tok-
sin ve ağır metal üretmemesi en 
büyük avantajlarıdır. Ayrıca bakım 
masrafları ve bekleme kayıpları 
(%0,2) düşüktür. Soğutmaya ge-
rek duymazlar. Buna karşın, yeni 
ve gelişen bir teknolojidir ve daha 
fazla tecrübe ve ömür verilerine 
ihtiyaç vardır.

Kaynaklar
1. Handbook of Battery Energy 
Storage System, Asian
Development Bank, 2018.
2. IEE Battery Storage System, 
IRENA.
3. Electric Storage and
Renevables.
4. Enerji Depolama Yöntemleri, 
Mehmet Kozak, Şerife Kozak.

Makalenin devamı, Mayıs 2020 
Bülten’de yer alacaktır.



Aralık ayında Çin'de insana bulaştığı duyurulan ve Ocak ayı sonlarına doğru 
toplam 17 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Yeni Koronavirüs (Covid-19), bir 
aylık süre içinde, 24 Şubat'ta 2 bin 699 kişinin ölümüne sebep oldu. Peki, Covid-19 

nedir, nasıl ortaya çıkmıştır ve dünyaya nasıl yayılmıştır?

Yeni Koronavirüs 
(Covid-19) Salgını

SARS-CoV-2 (eski ismiyle 2019-nCoV) isimli virüs, bir RNA virüsüdür ve ko-
ronavirüs (Coronaviridae) ailesindendir. Virüs, insanlarda Koronavirüs Hasta-
lığı 2019 (COVID-19) adı verilen, bulaşıcı bir hastalığa sebep olmaktadır. Vi-
rüs, 2002-2004 yılları arasında Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) isimli 
hastalık salgınına neden olan SARS-CoV isimli virüsün yakın bir kuzenidir. Co-
vid-19, 2020 yılı itibariyle pandemik (küresel salgın) bir hastalıktır.

Virüs, kuzenlerine göre daha bulaşıcıdır ve Ebola gibi virüslerin aksine vücut 
sıvıları yoluyla değil, solunum yoluyla, insandan insana bulaşmaktadır. Üstelik 
virüs, henüz "kuluçka" evresindeyken, yani bulaştığı kişilerde semptomlar be-
lirmeden önce diğer insanlara da bulaşabilmektedir. Benzer şekilde, her hasta, 
hastalığı benzer şiddet ve semptomlarla geçirmiyor; dolayısıyla daha az şid-
dette geçirenler hastanelere başvurmayabilir ve hastalığın yayılmasına sebep 
olabilirler. Bunlar çok tehlikeli, çünkü karantina ve önlem ihtimalini neredeyse 
yok ediyor.
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2020’ye Girerken Genel Görünüş

Nereden Bulaştı?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan 
koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. Bu virüsün ilk vakaya nereden 
bulaştığı kesin olarak bilinmiyor ancak Vuhan koronavirüsünün (SARS-CoV-
2'nin) de parçası olduğu betakoronavirüslerin, yarasa kökenli olduğu biliniyor. 
Virüslerin köken aldığı canlılara virüs rezervuarı adı verilir. Ancak insanlara virü-
sün bulaşma kaynağı her zaman ana rezervuar olmayabilir; aracı hayvanlardan 
da bulaşabilir. Örneğin SARS insanlara misk kedileri aracılığıyla, MERS ise tek 
hörgüçlü develer aracılığıyla bulaşmıştı.

Yazar: Basın, Yayın ve Kurumsal İletişim Birimi
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Virüs Nasıl Bulaşıyor?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Pandemi Bildirisi

Dünyada Son Durum Nedir?

Virüs, temel olarak insandan 
insana ve solunum yoluyla bula-
şıyor ancak virüs taşıyan yüzey-
lere temas etmiş olan ellerin ya 
da virüslü yüzeylerin ağız, burun 
veya gözlere temasıyla da bu-
laşma riski çok yüksek. Ayrıca, 
hasta kişinin ağzını kapatmadan 
öksürmesi ve hapşırması gibi se-
beplerle ortaya saçılan aerosoller 
(çok küçük damlacıklar) nede-
niyle de bulaşabildiği belirtiliyor. 
Bu sebeple hapşırırken veya ök-
sürürken ağzı bir mendille, eğer 
mendil yoksa dirseğimizin içiyle 
kapatmak çok önemli.

11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) , SARS-CoV-2 salgınını 
bir pandemi, yani küresel salgın ilan etti.

Eskiden daha sistemli bir şekilde tanımlanan pandemiler için günü-
müzde çok sistemli bir sınıflandırma birimi bulunmuyor. Dolayısıyla 
pandemi, Dünya Sağlık Örgütü'nün işin ciddiyetini ve durumunu ilan 
etmekte kullandığı genel bir kategorizasyon olarak karşımıza çıkıyor 
ve ülkelere yapılabilecek son uyarı olarak görülüyor.

06 Nisan 2020 tarihli verilere göre Covid-19 ile ilgili dünyadaki son 
durum şu şekildedir:

Ülkeler Vaka Sayısı Ölümler
ABD 337.009 9.622

İspanya 135.032 13.055

İtalya 128.948 15.887

Almanya 100.132 1.584

Fransa 92.840 8.078

Çin 82.665 3.335

İran 58.226 3.603

Büyük Britanya 47.806 4.934

Türkiye 27.069 574

İsviçre 21.176 724

Belçika 20.814 1.632

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51715882
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Hastalığın ve genel olarak koronavirüslerin henüz bir aşısı 
bulunmuyor. Bu nedenle Covid-19’dan korunmak için bazı 
kritik önlemleri almak gerekiyor. Bunlar arasında en önemlisi 
sosyal mesafe.

» Sosyal mesafe kuralına uyun. Gerekmediği müddetçe ev-
den çıkmayın, kalabalık yerlere gitmeyin veya toplu buluş-
malara katılmayın. Bu sadece sizin değil başkalarının sağ-
lığı için de önemlidir çünkü hastalık sizde bulunuyor fakat 
semptomları görülmüyor olabilir.
» Elinizi en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayın. Eğer 
bunlara erişiminiz yoksa alkol-temelli bir dezenfektan kul-
lanın.
» Ellerinizi yıkamış olsanız bile ağzınıza, gözünüze, burnu-
nuza dokunmaktan kaçının. Özellikle dışarıdayken bunu ke-
sinlikle yapmayın.
» Pişmemiş etten uzak durun.
» Hastaysanız, evden çıkmayın.
» Ağzınızı ve burnunuzu bir mendil ile kapatarak öksürün 
veya hapşırın. Sonrasında mendili çöpe atın.
» Sıklıkla dokunduğunuz yüzeyleri dezenfekte edin.
» Genel olarak hasta kişilerden uzak durun.

Sağlık Bakanı, Alo 184 - Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Corona Danışma 
Hattı’nın açıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından, kuru ateş, öksürük gibi şikâ-
yetleri olanların hastaneye gelmek yerine Corona Danışma Hattı üzerinden 
yardım almaları isteniyor. Elbette test yapılana ve sonuçlarınız çıkana kadar 
kendinizi karantinaya almanız, aileniz ve yakın çevrenizde temasta bulunma-
manız son derece önemli.

17 Mart 2020'de New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir 
editöre mektup makalesi doğrudan doğruya SARS-CoV-2 virüslerinin yüzeylerdeki 
aktif kalabilme süresine odaklanıyordu. Bu araştırmaya göre virüs,
» Aerosoller (öksürme vb. ortaya çıkan minik damlacıklar) içinde 3 saate kadar,
» Bakır yüzeylerde 4 saate kadar,
» Karton üzerinde 24 saate kadar,
» Plastik ve paslanmaz çelik üzerinde ise 72 saate kadar yaşayabiliyor.

Sonuç olarak, koronavirüslerin cansız yüzeylerde birkaç saat ila birkaç gün ara-
sında aktif kalabildiğini söylemek mümkün. Sonrasında parçalanarak dağılıyorlar ve 
aktivitelerini yitiriyorlar. Bu noktadan sonra size bulaşabilmeleri de imkânsız hale 
geliyor. Dolayısıyla bilinçli olmak ve hijyene her zaman önem göstermek gerekiyor.

Hastalarda genel olarak görülen semptomlar ve 
bu semptomların hastalarda görülme sıklığı şu şekilde:

Nasıl Korunabiliriz?

Hastalık Şüphesinde Ne Yapılması Gerekiyor?

Virüs Dış Ortamda ve Çeşitli Yüzeylerde Ne Kadar Süre Aktif Kalıyor?

Hastalığın Yaygın Belirtileri Nelerdir?

» Ateş (%98)
  <37,3 (%2)
  37,3 - 38 (%20)
  38,1 - 39 (%44)
  >39 (%34)

» Öksürük (%76)
» Nefes Zorluğu/Darlığı (%55)
» Bitkinlik veya Kas Ağrısı (%44)
» Balgam Üretimi (%28)

» Baş Ağrısı (%8)
» Kanlı Tükürük (%5)
» İshal (%3)
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Hayır. Antibiyotikler, canlı (biyotik) varlık formları olan bakterilere karşı geliştirilen 
ilaçlardır. Koronavirüs (veya influenza) gibi virüsler, cansız (abiyotik) varlık formla-
rıdır. Virüslerin tedavisinde antiviral ilaçlar kullanılmaktadır ve bunlar antibiyotik-
lerden farklı yapıdadır. Buna rağmen antiviral tedaviye ek olarak antibiyotik tedavi 
de uygulanabilir; fakat bunun amacı virüsleri öldürmek değil, virüslere ek olarak 
görülen bakteri enfeksiyonlarına (koenfeksiyonlara) müdahale etmektir.

Virüsün Mart ayı itibarıyla hızla yayıldığı ve vaka sa-
yısı nüfusa oranlandığında Çin'den çok daha yoğun 
olarak görülen Avrupa ülkeleri, önlemleri sıkılaştırdı. 
Birçok ülkede okullar kapatıldı, kalabalık mekânlarda 
bir araya gelmek yasaklandı, ülkeler arası geçişler ve 
ülke içi seyahatler sınırlandırıldı.
» İngiltere, önce virüsün kontrollü şekilde yayılıp 
halkın tümünün yavaşça enfekte olarak bağışıklık ka-
zanması üzerine bir politikaya başvursa da bundan 
çok çabuk vazgeçti. İngiltere Başbakanı Boris Joh-
nson, sosyal hayatın kısıtlanması, kafe, restoran ve 
bar gibi kalabalık ortamlara girilmemesi, mümkün 
olanların evden çalışması, 70 yaş üstündekiler, hami-
leler ve hastalığı bulunanların 12 hafta evde kalması 
çağrısı yaptı.
» İspanya, Belçika ve İtalya'nın birçok bölgesinde 

de zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı var. 
Yasağı uygulamak için polisler görev yapıyor.
» Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pa-
zartesi günü yaptığı açıklamada koronavirüsün yayıl-
masını engellemek için evden çıkmama çağrısı yaptı 
ve sert seyahat yasakları getirildiğini duyurdu. Ayrıca 
serbest dolaşımın en az 15 gün sınırlandırılacağını 
duyurdu. Fransa'da başkent Paris'te ordu sokağa indi.
» ABD'de de New York ve California dâhil birçok 
eyalette kafeler, restoranlar, barlar, sinemalar, spor 
salonları ve tiyatrolar kapatıldı. Koronavirüs testi 
pozitif çıkan ya da şüpheli durumdaki 
kişilerin kendi kendine karantina 
uygulamadığı durumlarda bu 
kişilerin kapısında polis gö-
revlendirildi.

MMO İstanbul Şubesi olarak, hastalığın ortaya çık-
maya başladığı ilk günden itibaren çeşitli önlemler 
aldık. Öncelikle ilk hafta Şubemizin her gün temiz-
lenmesini ve dezenfekte edilmesini sağladık ve tüm 
çalışanlarımıza dezenfektan dağıttık. Ayrıca Şube-
mizin her katında çeşitli yerlerine el dezenfektanları 
yerleştirdik. Saha personelimize ise dezenfektanın 
yanında maske ve eldiven temin ettik.

Hastalığın yayılmaya başladığı ikinci haftada çalı-
şanlarımız ve üyelerimizin sağlığını korumak amacıy-
la acil bazı tedbirler aldık. Kronik hastalığı olan veya 
risk grubunda olan çalışanlarımızı evlerine gönder-
dik, uzaktan çalışabilecek olan çalışanlarımızın evden 
destek vermelerini sağlayacak mekanizmaları hayata 
geçirdik. Ayrıca saha personelimiz için gerek ula-

şım gerekse yapacakları 
kontroller için yeniden 
planlamalar yaptık ve 
bazı kontrollerin bir sü-
reliğine tamamen erte-
lenmesini sağladık.

Oda çalışmalarımızı ke-
sintiye uğramadan sürdürmek 
için dijital imkânlarımızı aktif şekilde 
kullanmaya başladık. İkinci haftadan itiba- ren 
Şube Yönetim Kurulu, Temsilcilik Yürütme Kurulu ve 
komisyon toplantılarımızı dijital platformlar üzerin-
den gerçekleştirdik. Şubemiz ve Kadıköy Temsilcili-
ğimiz dışındaki tüm temsilciliklerimizi kapatarak bir 
süre fiziksel hizmet vermemelerini sağladık.

Antibiyotikler İşe Yarıyor mu?

Dünyada Hangi Önlemler Alındı?

MMO İstanbul Şubesi Bu Konuda Neler Yapıyor?
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1. https://evrimagaci.org/covid19-koronavirus-hastaligi-2019ncov-sarscov2-8217
2. https://evrimagaci.org/koronavirus-cansiz-yuzeylerde-kac-gun-aktif-kalir-8396
3. https://evrimagaci.org/sarscov2-hava-yoluyla-yayiliyor-olabilir-ancak-da-

ha-fazla-arastirma-gerekiyor-8384
4. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51715882
5. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51940161
6. https://evrimagaci.org/tarihteki-kuresel-salginlar-koronavirus-ilk-de-

gil-son-da-olmayacak-8397

Biliyoruz ki bu zorlu günler geçip gidecek. Asıl önemli olan bu günleri na-
sıl geçirdiğimiz ve ne şekilde atlattığımız… MMO İstanbul Şubesi olarak, daha 
önce de ifade ettiğimiz üzere, gücümüz ve imkânlarımız yettiğince memleket 
için sorumluluk almaya ve her meslektaşımızın yanında olmaya gayret göste-
receğiz.

Üyelerimizden ricamız ise, bu zorlu günlerde hep birlikte olabilmeleri ve da-
yanışma gösterebilmeleridir. Üyelerimizin bu süreçte MMO Üye Dayanışma-
sı Ağı’na katılarak, risk grubundaki üyelerimizle dayanışma göstermeleri veya 
genç üyelerimize bilgi ve birikimlerini aktarabilecekleri online platformlarımıza 
katılmaları son derece önemlidir. Ayrıca 3 boyutlu yazıcısı olan ya da farklı şe-
killerde bu kolektif harekete katkı sağlayabilecek olan üyelerimizin memleket 
için sorumluluk almaları hepimizin faydasına olacaktır.

MMO İstanbul Şubesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları alıyor, üyeleri-
mizi saygı ve dostlukla selamlıyoruz.

3 Boyutlu Destek – Kolektif Üretim Hareketi: 3boyutludestek.com

Kaynaklar

Son Sözümüz

Aynı şekilde eğitim faaliyetlerimizi de dijital platformlar üzerinden devam ettirme kararı 
aldık. Üyelerimiz için ücretsiz uzaktan eğitimleri (webinar) hayata geçirdik. Sınavlı olan 
eğitimleri ise açık olan Şube ve temsilciliklerimizde en fazla 8 kişi olacak şekilde tamam-
ladık.

Salgının üçüncü haftasında MMO Üye Dayanışması Ağı’nı faaliyete aldık. MMO Üye 
Dayanışması Ağı ile bir yandan evde kalan ve risk grubunda olan üyelerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamaya ve nasıl olduklarını öğrenmeye çalıştık; diğer yandan, yıllara dayanan mes-
leki tecrübelerini genç meslektaşlarımıza aktarabilecekleri online platformları yaratmaya 
başladık.

Çalışanlarımız ve üyelerimizin yanı sıra, ülkemiz için de sorumluluk almaya devam ettik. 
Bu zor günlerde sağlık emekçilerimizle dayanışmak ve omuz vermek için siperlik üretme-
ye başladık. İstanbul’daki 30 bin üyemize çağrı yaparak imkânı olanları sürece katılmaya 
davet ettik. Şu an üyelerimizin desteği ve Şubemizin örgütsel birikimiyle sağlık emekçi-
lerimize siper oluyoruz. Aynı şekilde, üyelerimizi ve çeşitli kurumları bu kolektif harekete 
çekebilmek için çeşitli mecralar üzerinden düzenli şekilde duyurular paylaşıyoruz.





Rüzgâr Santralları ve Türkiye
2019 Aralık sonu itibariyle Türkiye kurulu gücü 91.070,4 MW olup bunun 

%8,2’ni oluşturan rüzgar santrallarının kurulu gücü 7.507,6 MW’tır. Bu 
santralların 2019 yılında ürettiği 21,72 milyar kWh’lik enerji, Türkiye’nin 

300,85 milyar kWh’lik toplam üretimi içinde %7,22 paya sahiptir.

Türkiye’de 2019 yılında elektrik üretiminin %37,5’si kömür, %18,3’ü doğal 
gaz, %29,5’i hidrolik, %0,3’ü petrol, %7,2’si rüzgâr, %2,8’i güneş, %2,7’si 
jeotermal, %1,2’si biyokitle ve %0,5’i diğer kaynaklardan karşılanmıştır.
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Rüzgâr enerjisi, kaynağını güneş-
ten alan, doğal, yenilenebilir, temiz 
ve sonsuz enerji kaynağıdır. Güneşin 
dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 
gibi küçük bir miktarı rüzgâr enerjisi-
ne dönüşmektedir. Peki, bu nasıl ol-
maktadır?

Güneşin yer yüzeyini ve atmosferi 
homojen ısıtmamasının bir sonucu 
olarak ortaya çıkan sıcaklık ve basınç 
farkından dolayı hava akımı oluşur. 
Bir hava kütlesi mevcut durumundan 
daha fazla ısınırsa atmosferin yukarı-
sına doğru yükselir ve bu hava küt-
lesinin yükselmesiyle boşalan yere, 
aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi 
yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer de-
ğiştirmelerine rüzgâr adı verilmekte-
dir. Diğer bir ifadeyle rüzgâr, birbiri-
ne komşu bulunan iki basınç bölgesi 
arasındaki basınç farklarından dolayı 
meydana gelen ve yüksek basınç 
merkezinden alçak basınç merkezi-
ne doğru hareket eden hava akımıdır. 
Rüzgârlar yüksek basınç alanlarından 
alçak basınç alanlarına akarken bir 
taraftan da Dünya’nın kendi ekseni 

etrafında dönmesi, yüzey sürtünme-
leri, yerel ısı yayılımı, rüzgâr önündeki 
farklı atmosferik olaylar ve arazinin 
topografik yapısı gibi nedenlerden 
dolayı şekillenir. Rüzgârın özellikle-
ri, yerel coğrafi farklılıklar ve yeryü-
zünün homojen olmayan ısınması-
na bağlı olarak, zamansal ve yöresel 
değişiklik gösterir. Rüzgâr hız ve yön 
olmak üzere iki parametre ile ifade 
edilir. Rüzgâr hızı yükseklikle artar ve 
teorik gücü de hızının küpü ile orantılı 
olarak değişir.

Atmosferde serbest olarak yer de-
ğiştiren hava, belli bir kütleye ve rüz-
gâr formunda hareket halinde olması 
nedeniyle bir kinetik enerjiye sahip-
tir. Kinetik enerji ve momentumun 
korunumu ilkelerinden yola çıkarak 
atmosferde serbest olarak hareket 
eden rüzgârın Po teorik gücünün; ρ 
hava yoğunluğu (kg/m3), A rüzgârın 
ilerleme yönüne dik kesit alanı (m2) 
ve V rüzgâr hızı (m/sn) olmak üzere 
matematiksel ifadesi aşağıdaki gibidir.

Phava = 0,5 ρ V3 A

1. Rüzgâr Enerjisi ve Türkiye’nin Rüzgâr Potansiyeli



Muzaffer Başaran 
Makina Yüksek 
Mühendisi
EÜAŞ Emekli Genel 
Md. Yrd. - MMO Enerji 
Komisyonu Üyesi
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Rüzgârın teorik gücü esas ola-
rak rüzgâr hızının küpüyle oran-
tılıdır. Bu nedenle, rüzgâr hızının 
fazla olduğu yerlere rüzgâr enerji 
santralleri kurmak ekonomik ol-
makta ve bu alanlarda daha fazla 
enerji üretilebilmektedir. Po teorik 
rüzgâr gücünün rüzgâr türbini ta-
rafından elektrik enerjisine dönüş-
türülebilen kısmı ise;

P = 0,5 Cp ρ A V3 NG ND NC

şeklindedir. Burada; Cp güç fak-
törü, A rotor dönüşü sırasında ta-
ranan alan (m2), NG jeneratör ve-
rimi, ND dişli kutusu verimi ve Nc 
ise kuplaj verimidir. Cp güç faktö-
rü, elde edilen şaft gücünün rüz-
gâr türbinine gelen rüzgâr gücüne 
oranı olarak tanımlanır. Güç fak-
törü en çok %59,3 olup bu değere 
Betz Limiti denilmektedir. Günü-

müz teknolojisi kullanılarak iyi ta-
sarlanmış ideal bir rüzgâr türbini 
için Cp değeri %40 civarındadır. 
CP güç faktörü, kanatların dönüş 
hızı (U) ile kanatlara çarpan rüzgâr 
hızı (V) oranının bir fonksiyonudur. 
Matematiksel ifadesiyle Cp=f(U/V). 
Bu (U/V) oranı aynı zamanda “Tip 
Speed Ratio” yani “Kanat Ucu Çev-
resel Hız Oranı” olarak bilinir. Bu 
ifadeden de anlaşılabileceği gibi 
prensip olarak, eğer elde edilen 
gücün sürekli olarak maksimum 
seviyede olması isteniyorsa, rotor 
dönüş hızının, herhangi bir şekil-
de, anlık rüzgâr hızlarına göre de-
ğiştirilerek kanat ucu çevresel hız 
oranının maksimum CP değerini 
verebilecek bir optimumda tutul-
ması gerekmektedir. Geliştirilmiş 
rüzgâr türbinlerinde bu düzenle-
me otomatik olarak gerçekleştiril-
mektedir.

 Rüzgâr Sınıfı 50 m’de Rüzgâr 50 m’de Rüzgâr Toplam Alan Rüzgârlı Alanların Toplam Güç
  Gücü Yoğunluğu Hızı (m/sec)  (km2) Oranı ( % ) (MW)
  (W/m2) 

 3 300 – 400  6.5 – 7.0  16,781.39 2.27 83,906.00
 4 400 – 500  7.0 – 7.5  5,851.87 0.79 29,259.36
 5 500 – 600 7.5 – 8.0  2,598.86 0.35 12,994.32
 6 600 – 800 8.0 – 9.0 1,079.98 0.15 5,399.92
 7 >800 >9 39.17 0.01 195.84
 Toplam   26,351.28 3.57 131,756.40

EİEİ, Türkiye rüzgâr potansiyelini belirlemek için Rüzgâr Haritasını (REPA) hazırlamıştır. Buna göre:

Tablo 1: Türkiye Rüzgâr Potansiyeli
En uygun rüzgâr hızı olan 7 – 9 m/s’de potansiyel: 47,849 MW olmaktadır.
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2.1.1 Makina Yeri: Makina yeri, 
rüzgâr türbininin dişli kutusu ve 
elektrik üreteci dâhil kilit parçalarını 
içerir. Servis personeli, makina yerine 
türbin kulesinden girebilir. Şekil 1’de 
makina yerinin solunda, rüzgâr tür-
bini pervanesi, yani pervane kanatları 
ve göbek bulunur.

2.1.2 Pervane Kanatları: Pervane 
kanatları, rüzgârı yakalar ve rüzgârın 
gücünü pervane göbeğine aktarır.

2.1.3 Göbek: Pervane göbeği rüzgâr 
türbininin düşük hız miline bağlıdır.

2.1.4 Düşük Hız Mili: Rüzgâr türbini-
nin düşük hız mili, pervane göbeğini 
dişli kutusuna bağlar.

2.1.5 Dişli Kutusu: Dişli kutusunda, 
solda düşük hız mili bulunur. Sağdaki 
yüksek hız milinin, düşük hız milin-
den 50 kat hızlı dönmesini sağlar.

2.1.6 Mekanik Frenli Yüksek Hız 
Mili: Mekanik frenli yüksek hız mili, 

dakikada yaklaşık 1500 devir hız ile 
döner ve jeneratörü çalıştırır. Bir acil 
durum mekanik freni vardır.

2.1.7 Jeneratör: Jeneratör, genelde 
bir senkron üreteç veya asenkron 
üreteçtir.

2.1.8 Elektronik Kontrol Ünitesi: Bu 
ünite, rüzgâr türbininin durumunu 
sürekli izleyen ve eğim mekanizma-
sını kontrol eden bir bilgisayar içerir.

2.1.9 Hidrolik Sistem: Burada rüzgâr 
türbininin aerodinamik frenleri bu-
lunur.

2.1.10 Soğutma Birimi: Soğutma 
ünitesi, üreteci soğutmak için kulla-
nılan bir soğutma birimini içerir. Ayrı-
ca dişli kutusundaki yağı soğutmak 
için kullanılan bir soğutma birimi de 
içerir.

2.1.11 Kule: Rüzgâr türbininin kulesi, 
makina yerini ve pervaneyi taşır.

2. Rüzgâr Türbini Elemanları

2.1 Rüzgâr Santralı

Şekil 1: Yatay ve Dikey Eksenli Rüzgâr Türbin Elemanları

Uygulamada ağırlıklı olarak yatay eksenli türbinler kullanıldığından bu türbin-
lerin elemanları anlatılacaktır.
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2.1.12 Eğim Mekanizması: Eğim 
mekanizması, pervane ile birlikte 
makina yerini rüzgâra karşı dön-
dürmek üzere elektrik motorla-
rından yararlanır.

2.1.13 Anemometre ve 
Yelkovan: Anemometre (rüzgâr 
ölçer) ve yelkovan, rüzgâr hızı 
ve yönünü ölçmek için kullanılır.

3. Türkiye’de Rüzgâr 
Santralları

Türkiye’de 7.507,6 MW’lık rüz-
gâr santralları aşağıdaki Tablo 
2’de kurulu güce göre listelen-
miştir.

4. Sonuç

Rüzgâr Enerjisi temiz ve ye-
nilenebilir bir enerji kaynağıdır. 
Mutlaka desteklenmesi gerekir. 
Rüzgâr enerjisinin kullanımı için 
yerli imalata önem verilmelidir. 
Bu nedenle dizayn bürolarının 
kurulması elzemdir.

Tablo 2: Türkiye Rüzgâr Santralları
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Endüstriyel Bacalar - II
Endüstrinin gelişmesiyle birlikte çelik bacaların yapımı hız kazanmaya 
başladı. Çelik bacaların beton bacalara kıyasla daha avantajlı olması, 
özellikle baca yüksekliklerinin arttığı uygulamalarda tercih edilir hale 
gelmesine neden oldu. Çelik baca sistemleri, kullanım amaçlarına 
göre çeşitli konstrüksiyonlarda, aynı dış geometrik şekil ve ölçülerde 
yapılabilmektedirler. Bu çalışmada çelik bacaların üretimi için 
kullanılan güncel teknolojilerden ve çelik baca çeşitleri, dizaynı, 
projelendirilmesi, imalatı ve uygulama sahalarından söz edeceğiz.

3- Taşıma Kapasitesi
Yük Kabulleri: Bacaların hesabında 
daimî, değişken ve özel yükler dik-
kate alınmalıdır.

Daimî yükler
• Öz ağırlık: Bacadaki yapı eleman-
larının öz ağırlıkları, teknik resimleri 
yardımıyla özgül ağırlıkları da dikkate 
alınarak hesaplanmalıdır.
• Ön gerilme kuvveti: Gerdirilmiş 
bacalarda ön görülme kuvveti, rüz-
gârsız, buzsuz ve ± 10oC’den fark-
lı ise bu fark ön gerilme kuvvetinin 
ayarlanmasında dikkate alınmalıdır.

Değişken yükler
• Rüzgâr yükü: Yapılan muayene so-
nucunda bulunan titreşim değerleri, 
hesaplanan değerlerden fazla oldu-
ğunda gerekli tedbirler alınmalıdır. 
Tedbirlerin alınmasını takiben yapı-
lan titreşim testleri sonucunda he-

saplanan değerler aşılmamalıdır.
• Personel ve kar yükü: Sahanlıklar 
için kar yükü dâhil edilerek eşit öl-
çüde dağıtılmış 2 kN/m2’lik perso-
nel yükü kabul edilmelidir. Merdiven 
korkuluklarının boyutlandırılması 
için yatay olarak içeriye veya dışarıya 
etki eden ve doğrudan korkuluk kiri-
şine uygulanan 0,5 kN/m2’lik bir yük 
kabul edilmelidir.
• Buz yükü
• Isıl yük: Duman gazı taşıyan ısıya 
karşı yalıtılmış boru ile taşıyıcı boru-
nun duvar sıcaklıkları hesaplanmalı-
dır.

Özel yükler
• Deprem yükü
• Düzensiz yükler (Darbe sonucu 
veya işletme şartlarının bozulması 
gibi)
• Yerel konum ve işletme şartların-
dan kaynaklanan yükler

Bu makale, Mart 2020 Bülten’de yer alan Endüstriyel Bacalar makalesinin devamıdır.
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Endüstriyel Çelik Bacalarda Rüzgâr Yükleri

Endüstriyel Çelik Bacanın Dizaynı

Muammer Akgün
Makina Yüksek 
Mühendisi
MMO İstanbul Şubesi 
Kazan ve Basınçlı 
Kaplar Komisyonu 
Başkanı

Tablo 2: Uygulamalarda yük artırım katsayıları

Kesme Büyüklüklerinin Tayini: 
Kesme büyüklükleri, yukarıda 
tanımlanan yükler esas alınarak 
aşağıda belirtilen iki kombinas-
yon için tayin edilir:

• Ana kombinasyon (Daimî ve 
değişken yükler)
• Özel kombinasyon (Daimî, de-
ğişken ve bir özel yük)

Bacaya etki eden rüzgâr yükü, 
bacanın bulunduğu arazinin yük-
sekliğine bağlı olarak ve rüzgâr hı-
zının büyüklüğüne göre değişim 
gösterir. Rüzgâr hızından başka; 
yerel topoloji, türbülans seviyesi, 
civardaki yapılar (Örneğin, bina 

veya başka baca), hava yoğunlu-
ğu, şekil faktörü, titreşimin doğal 
frekans değeri, sönümleme ve 
kütle miktarı, titreşim biçiminin 
konfigürasyonu, boru, platform 
ve merdiven etkisi gibi birçok fak-
tör rüzgâr yüküne etki etmektedir.

Ana kombinasyon

Özel kombinasyon

γf=1,35

γf=1,00

γf=1,00
γf=1,50
γf=1,00

Öz ağırlık uygun etki 
etmediğinde
Öz ağırlık uygun etki 
ettiğinde

Ön gergi kuvveti
Diğer yükler

Bütün yükler

Taşıyıcı Baca ve Temel Kontro-
lü: Hesaplanan kesme büyük-
lüklerinin, boruların maksimum 
taşıma kapasitesine dayanabile-
cekleri sınır kesme büyüklükle-
rinden büyük olmadığını göste-
ren bir taşıma emniyeti kontrolü 

yapılmalıdır.
Kayma emniyetinin kontro-
lünde, sadece beton ve toprak 
arasındaki sürtünme hesaba ka-
tılmalıdır. Derin olmayan temel-
lerde kaldırmaya karşı emniyet 
katsayısı en az 1,5 alınmalıdır.

Kesme Kuvveti, Moment
Kendi kendini taşıyan bacaya ge-
len kesme kuvveti hesaplanmalıdır.

Ağırlık Yükü
Baca ağırlığı; taşıyıcı gövde, şap-
ka, fırlatma başlığı veya jetkap, iç 
baca, flanşlar, yalıtım malzemesi, 
boru bağlantı ağızları, taban pla-
kası, bağlama plakası, bağlama 
bayrakları ve diğer malzemeler 
ile birlikte, buraya kadar belirtilen 
malzemelere %6 oranında kaynak 
vb. ağırlıklar eklendikten sonra, ısı 
yalıtımı, yangın yalıtımı, platform, 
merdiven, borulama ve diğer 
ağırlıkların toplamından oluşur.

Titreşim
Rüzgâr nedeniyle bacalarda 
meydana gelen titreşim yorul-
maya neden olacağı için titreşim 
periyodu ile sınırlanması gerekir.

Deprem Yükü
 ile hesaplanır.   
 
olamaz . C

d2
  en fazla 1,0 alınır.

C
d
: Deprem yükü katsayısı

C
do

: Deprem bölge katsayısı
C

d1
: Yapı tipi katsayısı

C
d2

: Yapı dinamik katsayısı
C

d3
: Yapı önlem katsayısı
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Tablo 3: Deprem katsayıları

Deprem Bölgesi C
do

1 0,10

2 0,08

3 0,06

4 0,03

Yapı tipi katsayısı  C
d1

Yapı tipi ( En büyük deprem yükü katsayısı C
d
 = 0,30) C

d1

Bağımsız zemin üstü hazneleri 3,00

Binalardan başka yapılar, bacalar, kuleler 2,00

Yapı önem katsayısı C
d3

Yapı önem tipi C
d3

Bir deprem süresince ya da hemen sonra kullanılması 1,5

zorunlu yapılar (PTT, itfaiye, radyo evleri, santraller,

pompa istasyonları, rafineriler vb.)

Halkın az yığıldığı yapılar (Özel konutlar, oteller, işyerleri, 1,0

lokantalar, endüstri yapıları vb.)
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Esnek Denge (Kararlılık)
Eksenel sıkıştırma altındaki bir 
baca dengesizlik nedeni ile iki 
şekilde hasara uğrayabilir:
• Bütün bacanın burkulması
• Yerel burkulma

Eğilme (Bel Verme)
Bacalar 50 metre yükseklikte 
250 mm eğilmeyi geçmeye-
cek şekilde tasarlanmalıdır.

Gerilmelerin Bileşkesi
Gerilmelerin birlikte etkile-
mesi için oluşan bileşkelerinin 
göz önünde bulundurulma-
sı gereklidir. Bu hesaplama-
lar esnasında rüzgâr yükü ve 
deprem yükünün aynı anda 
oluşmayacağı varsayılır. Bu 
nedenle rüzgâr veya deprem 
yüklerinin büyük olanı hesap-
lamalara katılır.

Bağlantı Cıvataları ve 
Taban Plakası Tasarımı 
Bacalar beton temele veya 
diğer tabanlara bağlama 
cıvataları ve taban plakaları 
ile bağlanmalıdır. Kullanı-
lacak cıvata sayısı dördün 
katları olmalı ve en az sekiz 
adet kullanılmalıdır.

Uygulama Sahaları
Endüstriyel bacalar özellik-
le endüstriyel uygulamalar-
da, petrol, ilaç, kimya, cam 
ve gıda endüstrileri ile güç 
santrallerinde oldukça uy-
gulama alanı bulmaktadır-
lar. Günümüzde 150 met-
reyi geçen yüksekliklerde 
ve muhtelif çaplarda en-
düstriyel çelik baca üretimi 
yapılmaktadır.

Günümüze gelene kadar çe-
lik bacalarda pek çok problem 
yaşanmıştır. Bu süreçte, özel-
likle dizayn kriterleri geliştiril-
miş, üretilen bacalar üzerinde 
gözlemler, testler, ölçümler ve 
hesaplamalar yapılarak güven-
li çalışan baca uygulanmaya 
başlanmıştır. Burada en önemli 
konu, hangi tip bacanın hangi 
durumda seçileceğine karar 
verilmesidir. Doğru bir seçimin 
yapılması, bacanın güvenli 
olarak çalışması üzerine etkisi 
büyüktür. Bacanın, aşağıdaki 
unsurlara dikkat edilerek seçil-
mesi daha uygun olacaktır.
• Eğer yakıt bünyesindeki kü-
kürt konsantrasyonu %0,5’i 
geçiyorsa ve duman gazı sı-
caklığı 300oC’nin altında ise 
çelik bacalar aside dayanıklı 
tuğla ile kaplanmalıdır. Çelik 
ile tuğla katmanı arasına hava-
landırma boşluğu bırakılma-
lıdır. Eğer bacada yalıtım ya-
pılması gerekirse, yalıtım tuğla 

ile çelik arasına yapılmalıdır.
• Eğer duman gazı sıcaklığı 
asit yoğuşma sıcaklığının; me-
tal sıcaklığı da 400oC’nin üze-
rinde ise bacaya çelik takviye 
yapılması tavsiye edilir. Yine 
metal sıcaklığı 400oC’nin üze-
rinde ise paslanmaz veya ala-
şımlı çelik kullanılması gerekir.
• Eğer duman gazı sıcaklığı 
400oC’nin üzerinde ise ref-
rakter tuğla kullanılması, pas-
lanmaz veya alaşımlı çelik 
kullanılması gerekir. Her iki 
durumda da izolasyon dışarı-
dan yapılmalıdır.
• Eğer baca yangını riski yük-
sek ise çelik bacalar, 50 mm 
kalınlığında refrakter malzeme 
ile korunmalıdır.
• Eğer baca içerisinde yüksek 
sıcaklık ve patlama riski varsa 
kullanılan refrakter malzeme 
zarar görebilir. Bu durumda 
refrakter malzemenin iç ve dış 
kısımları çelik malzeme ile ko-
runmalıdır. 

Sonuç
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• Eğer duman gazı sürekli sülfür 
kondensasyonu oluşturuyorsa, 
metal bacaların dayanımı daha 
uzundur. Daha uzun dayanım is-
tenmesi durumunda, krom-nikel 
alaşımı veya titanyum içeren mal-
zemeler kullanılabilir.
• Paslanmaz çeliğin sülfürik asit 
dayanımları, karbon çelikle hemen 
hemen aynıdır. Ancak sürekli ola-
rak asidik ortama maruz kalan ba-
caların üst kısımlarında paslanmaz 
çelik kullanımı oldukça avantajlı-
dır. Özellikle AISI316L paslanmaz 
malzeme kullanımı, karbon çelik-
lere göre daha avantajlıdır. 

Bir diğer parametre de bacanın 
ekonomik açıdan maliyetidir. Eğer 
çelik baca tek parça halinde üre-
tilecek ve sevk edilecekse ekono-
mik açıdan çok büyük bir maliyet 
oluşturmaz. Ancak büyük çaplı ve 
yüksek bacalar oldukça maliyet-
lidir. Günümüzde bacaların yük-
seklikleri 400 metrelere ulaşmış 
olmasına rağmen çelik bacalar en 
çok 150 metre kadar uzunlukta 
yapılmaktadır. Bunun sebebi 150 
metre yükseklikten sonra beton 
bacaların daha ekonomik oluşu-
dur.

[1] SCHAFER, W.; Schorsteinfragen in der Heizungstechnik, Kramer 
Verlag, Dusseldorf, 1994

[2] EN 1991-1-5. Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-5: 
General actions – Thermal actions, 2005. 

[3] EN 1993-3-2. Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 
3-2: Towers, masts and chimneys – Chimneys, 2006. 

[4] EN 13084-1. Free-standing chimneys – Part 1: General 
requirements, 2007. 

[5] EN 13084-7. Free-standing chimneys – Part 7: Product 
specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall 
steel chimneys and steel liners, 2005.

[6] The CICIND Chimney Book. Industrial Chimneys of Concrete or 
Steel, CICIND, Zurich, 2005.

[7] Altınparmak, O; “Endüstriyel Çelik Bacaların Statik, Dinamik ve 
Çap Hesabının Yapılarak Dizaynı ve Projelendirilmesi”, Haziran 2001.
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3 Mühendisler Kazayla Nükleer Elektrik Rezonans Yarattı 
New South Wales Üniversitesi’nden(UNSW) bilim insanları laboratuardaki 

arızalı ekipman nedeniyle, yaklaşık 60 yıl önce Nobel Ödüllü Fizikçi Nicolaas 
Bloembergen’in, “nükleer elektrik rezonans” adı verdiği fenomenin kanıtına 
ulaştılar. Bu gelişme sayesinde atom çekirdeği üzerinde daha iyi bir kontrol 
sağlanarak kuantum bilgisayarların gelişimi hızlanabilir.

Bu olayın temelindeki fikir her bir atomun dönüşünü kontrol etmek için man-
yetik alan yerine, elektrik alan kullanmaya dayanıyor. Bu sayede daha hassas ve 
minyatürize çekirdek kontrolü sağlanabilir.

“Manyetik rezonans kullanmak aynı bir topu hareket ettirmek için bilardo 
masasını sallamaya benziyor. İste-
nilen top hareket ettirilse de, tüm 
toplar da hareket ettirilmiş oluyor. 
İşte elektrik rezonans sayesinde 
istenilen bilardo topunu ıstakayla 
nereye isterseniz oraya göndere-
bilirsiniz,” diyor Morello. “Ayrıca bu 
çekirdekleri elektrik ve manyetik 
alanlara karşı çok hassas elektrik 
ve manyetik sensörler yapmada 
kullanarak kuantum fiziğindeki 
temel sorulara cevap arayabiliriz.” 
diye de ekliyor.

2 11 Bin Dolara Satılan Vanayı 
1 Dolara Mâl Ettiler 

Korona pandemisinin en ağır vurduğu ikinci 
ülke konumundaki İtalya’da yoğun bakım 
tedavisinin olmazsa olmazı solunum ci-
hazı vanalarının yokluğuna çözüm bulan 
gönüllüler 11 bin dolara mâl olan vanaları 1 
dolara 3D yazıcıda üretmeyi başardı.

Yeni kurulan Isinnova firmasından Cristian 
Fracassi ve Alessandro Ramaioli kendi üç 
boyutlu yazıcılarını hizmete sokarak, solu-
num cihazı vanalarını ölçüp biçerek 3D ya-
zıcıda üretmeyi başardılar. 14 Mart itibarıyla 
bastıkları vanalar 10 hasta için işe yaradı. 
Vanaları 11 bin dolara satan imalatçı firma 
ise gönüllülere üretimi derhal durdurmaları 
için dava tehdidinde bulundu.

1 Rusya ile Çin, Ay’da Ortak 
Üs Kurmayı Planlıyor

Rusya ve Çin ikili çalışma grubu 
düzeyinde Ay’da üs kurmak için 
işbirliği imkânlarını araştırıyor. 
Bir medya kanalına konuşan 
uzay ve roket endüstrisinden 
bir kaynak konuyla ilgili şunları 
söyledi:

"Bu işbirliği için ortak bir üs 
veya yan yana kurulacak üsler 
gibi çeşitli seçenekler tartışı-
lıyor. Bu yaklaşımlar çerçeve-
sinde entegrasyon derecesi 
devam eden görüşmeler sonu-
cunda netlik kazanacak."
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Sağlık Emekçilerine
Siper Oluyoruz!
Üyelerimizin de
desteği sayesinde
ürettiğimiz siperliklerimizle
30 bin sağlık emekçimize
siper oluyoruz!

Memleket İçin
Sorumluluk Alıyoruz!

30.000 üyemizin desteği ile
meslek alanımızdan hareketle,

sağlık emekçilerimizin
siperlik ihtiyacını

gidermek için
sorumluluk alıyoruz.

Üyelerimiz ile Birlikte Sağlık
Emekçilerimize Omuz Veriyoruz!
Dayanışmak ve omuz vermek için,
ihtiyaç olan siperlikleri üyelerimizin
desteğiyle üretiyor, sağlık
emekçilerimize siper oluyoruz!

#ŞimdiDayanışmaZamanı


