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EĞİTİMLERİMİZ

*   Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Kasım  ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali https://www.mmo.org.tr/egitimler 
adresinden de takip edilebilir.
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Eğitim Adı Şube Eğitim Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu
Adana 24.11.2022

İstanbul 12.11.2022

Adana 1.11.2022

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu

İzmir 21.11.2022

İstanbul 17.11.2022

Ankara 11.11.2022

Eskişehir 2.11.2022

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu
Adana 10.11.2022

İstanbul 3.11.2022

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli Mühendis Yetkilendirme Yenileme Eğitimi
Adana 26.11.2022

İzmir 16.11.2022

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi
İstanbul 24.11.2022

Kocaeli 15.11.2022

İstanbul 10.11.2022

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi*
İzmir 17.11.2022

İstanbul 3.11.2022

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendislik Yetkilendirme Eğitimi*
İstanbul 5.11.2022

İzmir 19.11.2022
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu İzmir 25.11.2022
Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Eskişehir 21.11.2022
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi Kocaeli 8.11.2022

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
İzmir 14.11.2022

İstanbul 11.11.2022

Bursa 4.11.2022
LPG Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara 28.11.2022

Mekanik Tesisat

İzmir 21.11.2022

Kocaeli 7.11.2022

Kocaeli 7.11.2022

Eskişehir 1.11.2022

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi
Adana 21.11.2022

İstanbul 11.11.2022
Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara 28.11.2022

Şantiye Şefliği
İstanbul 18.11.2022

Bursa 3.11.2022

Temel Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Eğitimi
İzmir 15.11.2022

İstanbul 1.11.2022

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Eskişehir 28.11.2022

Ankara 16.11.2022

İzmir 11.11.2022
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1BİRLİK'TEN

İSTİKLAL CADDESİ’NDE GERÇEKLEŞEN BOMBALI 
SALDIRIYI KINIYORUZ

İstanbul İstiklal Caddesi`nde 13 Kasım 2022 tarihinde 
gerçekleşen bombalı saldırıyı kınıyor, saldırıda haya-
tını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı, 

yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.

Bu saldırının sorumlularının tüm bağlantılarıyla ortaya 
çıkarılması ve cezalandırılmasının kamu erkinin sorum-
luluğunda olduğunu yeniden hatırlatıyoruz.

Türkiye tarihinde defalarca gördüğümüz gibi, açığa 
çıkarılmamış her terör saldırısı, her katliam kendisini 
büyüterek toplumumuzun önüne maalesef yeniden 
çıkmıştır. Senaryolar farklı amaç aynıdır. Geçmişten 
günümüze özellikle 7 Haziran- 1 Kasım 2015 tarihleri 
arasında yaşananlar olmak üzere gerçekleştirilen tüm 
terör saldırıları yüzlerce insanımızın hayatına mal ol-
muş ve toplumsal travmalara yol açmıştır.

Ülkemizin seçim sürecine girdiği bir dönemde bu tür 
saldırıların yeniden yaşanmasını manidar buluyoruz.

Uzun yıllardır ülkemizde toplumsal barış ve huzur or-

tamı, iktidarın iç veya dış politikadaki gerilimleri siyasi 
malzeme olarak kullanması, izlediği savaş eksenli po-
litikalar nedeniyle sınır güvenliğimizi koruyamaması, 
halkı açlık sınırında yaşamaya mahkûm eden ekono-
mi politikaları, ülkeyi mesken tutan terör örgütleri ve 
çeteler nedeniyle azalmaktadır. Eşitliği ve demokrasiyi 
tesis etmesi gereken siyaset kurumu, şiddetin ve ku-
tuplaştırıcı dilin etkisi altında olup, insanlar arasında 
ayrımcılığı derinleştirmektedir.

Doğru ve şeffaf bilgi akışını sağlamakla sorumlu ku-
rumlar olayın hemen ardından halkın haber alma 
hakkını gasp eden yayın yasağı ve sosyal medya kısıt-
laması uygulamış. Yapılan çelişkili açıklamalarla bilgi 
kirliliği yaratmıştır. Demokratik bir ülkede kamu oto-
ritesinden doğan sorumluluğunu yerine getiremediği 
için istifa etmesi gerekenler ise koltuklarında oturma-
ya devam etmektedir.

Masum insanların yaşamları üzerinden siyasi plan ya-
pan karanlık odaklar bilmelidir ki, bu patlama ve saldı-
rıları basit birer şiddet eylemi olarak görmüyoruz.

Bu karanlığa teslim olmayacağız ve izin vermeyeceğiz.

Bizler, bu ülkenin emek ve meslek örgütleri olarak kay-
nağı nereden gelirse gelsin masum insanların hayatını 
hedef alan hiç bir plana geçit vermeyeceğimizi, kim 
olursa olsun saldırının faillerinden ve onlara yol ve-
renlerden hesap soruluncaya dek bu sürecin takipçisi 
olacağımızı duyururuz.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB

DİSK, KESK, TMMOB, TTB 18 
Kasım 2022 tarihinde `İstiklal 
Caddesi’nde Gerçekleşen 
Bombalı Saldırıyı Kınıyoruz` 
başlıklı bir basın açıklaması 
yaptı.
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2 HABER

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Kaynak Eğitim ve Mua-
yene Merkezi (KEMM) tarafın-

dan düzenlenen 3. NDT Günleri 26 
Kasım 2022 Cumartesi günü BAOB 
Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğin 
açılış konuşmalarını TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Ma-

kina Mühendisleri Odası Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Başkan Ahmet İhsan 
Taşkınsel yaptı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
açılışta şöyle konuştu:

“Sayın Konuklar, Sayın Katılımcılar, 
Sevgili Basın Mensupları,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu ve kendi adıma sizleri 
saygıyla selamlıyorum.

Yirmi dört yıldır düzenlediğimiz ve 
son olarak on ikincisini 19-20 Kasım 
2021’de Ankara’da gerçekleştirdiğimiz 
Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi kap-
samında düzenlenen NDT Günleri’nin 
üçüncüsüne, gösterdiğiniz ilgi ve katı-
lımdan ötürü teşekkür ediyor, hoş gel-
diniz diyorum. Bu etkinliği düzenleyen 
Odamızın Kaynak Eğitim ve Muayene 

Merkezi-KEMM Yürütme Kurulu ile Bur-
sa Şubemizin Yönetim Kurulu ve çalı-
şanlarını ayrıca kutluyorum.

KEMM’i 2019 yılında, Tahribatlı Muaye-
ne Laboratuvarını da 2021 yılında aç-
mıştık. Bu vesileyle gerek KEMM, gerek 
Tahribatlı Muayene Laboratuvarının 
kuruluş çalışmalarına ve gerekse labo-
ratuvarımızın eksiksiz bir labororatu-
var haline gelmesine katkıda bulunan 
tüm meslektaşlarımıza ve firmalara te-
şekkür ediyorum.

Kaynak Teknolojisi alanında kurum-
sal kimliğe kavuşmuş en kapsamlı 
platform olarak 1997 yılından beri 
düzenlediğimiz Kaynak Teknolojisi 
Kongrelerimizde dile getirilen ihtiyaç-
ları karşılama yönünde önemli adımlar 
atmış oluyoruz.

Son yıllarda üretim teknolojileri ve 
malzeme alanındaki gelişmelere para-
lel olarak kaynak yöntemleri, tahribat-

3. NDT GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve 
Muayene Merkezi (KEMM) tarafından düzenlenen 3. NDT 
GÜNLERİ gerçekleştirildi.
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sız ve tahribatlı muayene yöntemleri 
ve kalite güvence gereklilikleri daha 
da önemli hale gelmiştir. Bu yöntemler 
ve hizmetlerin ehil, uzman kişiler tara-
fından verilmesine ve bu alanlarda ça-
lışacak personelin eğitimi ve belgelen-
dirilmesine titizlikle devam ediyoruz.

Bu noktada öncelikle, malzeme tek-
nolojisi ve kaynaklı imalatta muaye-
nenin önemli bir toplumsal denetim 
mekanizması olduğunu belirtmek 
istiyorum. Bu mekanizma, imalattan 
işletme sürecine kadar birçok aşama-
da devreye girmekte ve “emniyetli” 
ürünlerin üretilmesi ve kullanılması 
ile nihai ürünlerin/sistemlerin bütün 
olarak “emniyetli” olmasına katkıda 
bulunmaktadır.

Malzeme teknolojisi ve kaynaklı ima-
latta muayenenin yaygınlaşması, iyi 
kalitede, ulaşılabilir ve vazgeçilmez 
olması için işbirliklerine devam ede-
ceğimizi belirtmek isterim. Odamız 
bu konudaki olanaklarını ve birikimini 
kaynak teknolojisi alanında hizmet su-
nan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaş-
maya hazırdır. İlgili tüm kurum ve ku-
ruluşların bu çabalara destek vermesi 
ve işbirliğine açık olmaları gerektiğine 
inanıyoruz.

Şimdi sözü değerli uzmanlarımıza bı-
rakacağım. Konuşmamı tamamlarken 
etkinliğimizi destekleyen ve katılan 
üniversite, kurum, kuruluş, firma, ko-
nuşmacı ve katılımcılara, etkinliğimi-
zin gerçekleşmesini sağlayan Bursa 
Şube Yönetim Kurulu, KEMM yürütme 
kurulu ile başta KEMM olmak üzere 
Bursa Şube çalışanlarına teşekkür edi-
yor, NDT Günleri’nin verimli geçmesini 
diliyor, saygılar sunuyorum.”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Ahmet İhsan Taşkınsel ise açılışta 
şöyle konuştu:

“Sayın Oda Yönetim Kurulu Başka-
nım, Oda Yönetim Kurulu Sekretrim, 
Odamızın ve Şubelerimizin değerli 
yöneticileri, değerli akademisyenler, 

sayın kurum temsilcileri, bugünkü et-
kinliğimizde oturum yöneticisi olarak 
görev üstlenen oturum başkanlarımız, 
oturumlarda bilgilerini bizimle payla-
şacak değerli panelistler, sergimizde 
yer alan değerli firmalarımız / destek 
veren kurumlar siz değerli katılımcılar, 
basınımızın değerli temsilcileri “3. NDT 
GÜNLERİ” etkinliğimize hoş geldiniz. 
Sizleri Şube Yönetim Kurulumuz adına 
saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyo-
rum. Etkinliğimize hoş geldiniz.

Bildiğiniz gibi, Mayıs 2019 yılında 
Oda Yönetim Kurulu’muzun kararıyla 
“Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi” 
Bursa’da kuruldu. Aslında 2010 yılında 
Uygulamalı Eğitim Merkezi olarak baş-
ladığımız yolculuk, “Kaynak Mühendisi 
Vasıflandırma” nihayi hedefimize emin 
adımlarla yürüyoruz. En son geçtiği-
miz yıl hizmete sunduğumuz Tahribat-
lı Muayene Labratuvarı’mızla bir adım 
daha atarak, sanayimizin hizmetine 
sunduk. Amacımızın bir ayağı daha ta-
mamlandı.

“Kaynak Eğitim ve Muayene 
Merkezi”nin kuruluş amaçlarından biri 
de “Kaynak ve Malzeme Teknolojisi” 
uzmanlık alanlarında gerek Mühen-
dis, gerekse Ara Teknik Elemanlara, 
Makina Mühendisleri Odası tarafından 
verilen eğitim, sınav, belgelendirme 
işlemleriyle yapılan, test ve muaye-
nelerin; merkezi olarak yürütülmesi, 
Makina Mühendisleri Odası adına tüm 
ülkede yaygınlaştırılmasının yanında 

bilimsel çalışmaların, çalıştay, sempoz-
yum, kongrelerin gerçekleştirilmesidir.

Bugünkü etkinliğimiz, daha güçlü bir 
sektörel birliktelik yaratmanın yanı sıra 
Tahribatsız Muayene alanında önemli 
konuların tartışılacağı bir buluşma ola-
caktır.

Buluşmamızın başarılı geçmesi dile-
ğiyle, etkinliğimizin düzenlenmesinde 
emek veren, katkı koyan herkese ve 
bugün bizimle olan siz değerli katılım-
cılara, destekleyen kurum – kuruluş ve 
firmalarımıza çok teşekkür ediyor, her-
kesi saygıyla selamlıyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından, “Tah-
ribatsız Muayene Alanında Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri”nin konuşuldu-
ğu, Neslihan Mahmutyazıcıoğlu’nun 
(NONNDT) oturum başkanı olduğu, 
Seçkin Dabi (TÜPRAŞ), Serdar Akyüz 
(QUALİTAS), Serkan Kılıçarslan (CRD 
ENDÜSTRİYEL), Oğulcan Kabakçı 
(AKADEMİ NDT) konuşmacı oldukları 
birinci oturum gerçekleştirildi.

“Tahribatsız Muayenede Sektörel Uy-
gulamalar ve Teknolojik Gelişmeler” 
konusunun konuşulduğu, oturum 
başkanlığını Prof. Dr. Fatih Karpat’ın 
(Uludağ Üniversitesi) yaptığı ikinci 
oturumun konuşmacıları, Buket To-
pel (TEI), Serken Çökmez(TÜRASAŞ), 
Özlem TULUNOĞLU (ROKETSAN), 
Tahribatsız Muayenede Sektörel Uy-
gulamalar ve Teknolojik Gelişmeler 
hakkında bilgi verildi.

“Tahribatsız Muayenede Personel 
Eğitiminin Önemi”nin konuşulduğu 
üçüncü oturumun başkanlığını İhsan 
Karaman (FNSS) yaptı. Konuşmacılar, 
Prof. Dr. Hakan Gür (ODTÜ KTTMM), 
Yusuf Ahmet Şener (TSE), Dr. Ersan 
Gönül (MMO KEMM), Tahribatsız Mu-
ayenede Personel Eğitiminin Önemi 
konusunda bilgilendirme yapıldı.

‘’Tahribatsız Muayene’’ kapanış konuş-
malarını Melih Şahin (NUROL MAKİ-
NA) ve Özgür Akçam yaptı. Şahin ve 
Akçam, 3. NDT Günleri etkinliğinin de-
ğerlendirmesini yaptılar.



içindekiler

BİRLİK'TEN
İstiklal Caddesi’nde Gerçekleşen 
Bombalı Saldırıyı Kınıyoruz 

HABER
3. NDT Günleri Gerçekleştirildi

SEMPOZYUM
6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında 
Türkiye’de İşçi Sağlığı Ve İş 
Güvenliği Sempozyumu

KONGRE
IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi 
ve Sergisi

ANMA
Yalçın Göğüş 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Forklift Çatallarının Manyetik 
Parçacık Test Yöntemi ile 
Kontrollerinin Önemi
Ersan Gönül, Burak Bayraktaroğlu

1

2

8

11

17

18
IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi 
ve Sergisi

8 SEMPOZYUM

11 KONGRE

6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında 
Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Sempozyumu

Kasım 2022



içindekiler

23 

28

38

48

İLAN SAYFALARI

Genç Mühendisler İçin Tasarım 
Bilgileri

Motorlu Kontrol Vanalarında 
Uygulanan Kontrol Yönteminin, 

Enerjinin Etkin Kullanımına Etkisi

Arka Kapak
FRITERM

Kasım 2022

TASARIM23

İKLİMLENDİRME33

TASARIM

Genç Mühendisler İçin Tasarım Bilgileri

Erdal Günel 

Deney Tasarım Nedenlerini Biliyorsanız 
Sonucu Değiştirebilirsiniz!
Barış Oğuz

İKLİMLENDİRME 

Motorlu Kontrol Vanalarında Uygulanan 
Kontrol Yönteminin, Enerjinin Etkin 
Kullanımına Etkisi
Orhan Taşdemir

SEKTÖR HABERLERİ



kü
ny

e

MMO Adına Sahibi

Publisher

Yunus YENER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Executive Editor

Yunus YENER

Yayın Sekreteri
Editorial Secretary

Ceren YILMAZ ARAS

Yayın Kurulu
Editorial Board

S. Melih ŞAHİN

Fuat TİNİŞ

Yılmaz YILDIRIM

C. Serdar SÖNMEZ

Oğuz GÜRSES

Doğukan KARACA

Aytekin ÇAKIR

Serdar UZGUR

Levent ÇORBACIOĞLU

İlan Adres

Advertising Representatives

yayin@mmo.org.tr

Kapak ve Sayfa Tasarımı

Cover and Page Design

Muazzez POLAT

Teknik Sorumlu

Technical Manager

Mehmet AYDIN

Yönetim Yeri

Head Office

Meşrutiyet Cad. No: 19/6

Kızılay - ANKARA

Tel: +90 312 425 21 41

Fax: +90 312 417 86 21

E-posta: yayin@mmo.org.tr

Ağ: www.mmo.org.tr

Baskı Yeri

Printed by

Cem Web Ofset A.Ş.

Alınteri Bulvarı No: 29 Ostim - Ankara

Tel: +90 312 385 37 27

Basım Tarihi: 28 Kasım 2022

Baskı Sayısı: 15.000

TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itiba-
ren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi, 
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendis-
leri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için 
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks 
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

mühendis
vemakina ünceG l

Ayda bir yayımlanır 

Yerel Süreli Yayın

KASIM2022
Cilt:  63   Sayı: 754



Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2022 yılı Kasım sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda 
Birlik’ten, Haber, Kongre, Sempozyum, Anma, Eğitimlerimiz, Sektör Haberleri ve İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği, Tasarım, İklimlendirme konularında hazırlanmış dört yazıya yer verilmiştir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği bölümünde yer alan ilk yazımız, Ersan Gönül ve Burak Bayraktaroğ-
lu tarafından hazırlanan “Forklift Çatallarının Manyetik Parçacık Test Yöntemi ile Kontrollerinin 
Önemi” başlıklı yazıdır. Yazıda, forklift çatallarının tahribatsız muayene yöntemleri ile nasıl kontrol 
edilebileceği açıklanmıştır.

Tasarım bölümünde yer alan ikinci yazımız, Erdal Günel tarafından hazırlanan “Genç Mühendisler 
İçin Tasarım Bilgileri” başlıklı yazıdır. Yazıda, özellikle genç mühendisleri tasarım eylemi hakkında 
özlü bilgileri sunmak amaçlanmıştır.

Tasarım bölümünde yer alan üçüncü yazımız, Barış Oğuz tarafından hazırlanan “Deney Tasarım 
Nedenlerini Biliyorsanız Sonucu Değiştirebilirsiniz!” başlıklı yazıdır. Yazıda, üretimde bir gerekli-
likten, “Deneysel Tasarım”ın endüstrideki kullanımından bahsedilmiştir.

İklimlendirme bölümünde yer alan ”Motorlu Kontrol Vanalarında Uygulanan Kontrol Yönte-
minin, Enerjinin Etkin Kullanımına Etkisi” başlıklı dördüncü yazımız, Orhan Taşdemir tarafından 
hazırlanmıştır. Bu yazıda, günümüzde HVAC uygulamalarında yaygın olarak kullanılan doğrusal 
kontrol vanalarının, kontrol kurallarına bağlı kalınarak enerjinin etkin kullanımına nasıl yararlı olu-
nabileceği incelenmiştir. Ayrıca, uygulamada karşılaşılan olgular çözümlenerek, en uygun kontrol 
tekniğinin kullanılmasının farkındalığının oluşması amaçlanmıştır.

Birlik’ten bölümünde, DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından 18 Kasım 2022 tarihinde “İstiklal 
Caddesi’nde Gerçekleşen Bombalı Saldırıyı Kınıyoruz” başlıklı basın açıklamasına yer verilmiştir.

Haber bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi 
(KEMM) tarafından 26 Kasım 2022 tarihinde BAOB Oditoryum’unda gerçekleştirilen 3. NDT Günleri 
haberine yer verilmiştir.

Sempozyum bölümünde, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB tarafından 11 Kasım 2022 tarihinde İMO 
Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlenen “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Sempozyumu” haberine yer verilmiştir.

Kongre bölümünde, TMMOB Makine Mühendisleri Odası adına MMO İzmir ve İstanbul Şubeleri yü-
rütücülüğünde, 16-19 Kasım 2022 tarihinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleşen IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi (HPKON 2022) haberine yer verilmiştir.

Anma bölümünde, Ekim ayında yitirdiğimiz Prof. Dr. Abdullah Yalçın Göğüş anısına Birol Kılkış ve 
Rüknettin Oskay’ın kaleme aldığı anma yazılarına yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Kasım ayı sektör haberlerine ve mühendislerimize yönelik Kasım ayı içerisin-
de gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.

Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, rek-
lam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar dili-
yoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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Sempozyumun açılışında düzen-
leme kurulu adına Dr. Metehan 
Akbulut, Numan Özcan - Uluslara-
rası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye 
Ofisi Direktörü, Adnan Serdaroğlu 
- Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu (DİSK), Şükran Kablan 
Yeşil - Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK), Dt. Hasan 
Yaman -Türk Diş Hekimleri Birliği 
(TDB), Emin Koramaz - Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı (TMMOB) ve Dr. Ali 
İhsan Öktem - Türk Tabipleri Birliği 
(TTB) birer konuşma yaptılar.

6331 SAYILI YASANIN 10. YILINDA 
TÜRKİYE’DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 
SEMPOZYUMU

DİSK, KESK, TMMOB, 
TTB ve TDB tarafından 
düzenlenen “6331 
Sayılı Yasanın 10. 
Yılında Türkiye’de İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği 
Sempozyumu” 11 
Kasım 2022 tarihinde 
İMO Teoman Öztürk 
Salonu’nda başladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz Sempozyumun açılışında 
şöyle konuştu:

"Emek ve Meslek Örgütlerinin De-
ğerli Başkanları, Sayın Uluslarara-
sı Çalışma Örgütü Türkiye Direk-
törü, Değerli Konuklar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği adına hepinizi saygı ve sev-
giyle selamlıyorum.

Mesleki, toplumsal ve vicdani so-
rumluluklarını yerine getiren herke-
sin, iktidar tarafından hedef alındığı, 
susturulmaya, sindirilmeye çalışıldı-
ğı bir dönemden geçiyoruz.
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Konuşmamın en başında meslek 
alanına ilişkin yapmış olduğu bir de-
ğerlendirme çarpıtılarak, hukuksuz 
bir şekilde tutuklanan Türk Tabipleri 
Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şeb-
nem Korur Fincancı’ya dayanışma 
duygularımı iletiyorum.

Yine buradan, Gezi Parkına ve Tak-
sim Meydanına sahip çıktıkları için 
200 günü aşkın süredir cezaevinde 
bulunan TMMOB Yönetim Kurulu 
üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plan-
cıları Odamızın Onur Kurulu üyesi 
Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası 
Hukuk Müşavirimiz Can Atalay’a ve 
tüm Gezi tutuklularına bir kez daha 
selamlarımızı iletiyorum.

6331 Sayılı Kanun’un 10. Yılı nede-
niyle gerçekleştirilen ve İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği alanında yaşanan so-
runları ve çözüm önerilerini ele ala-
cağımızın bu önemli sempozyumun 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen 
başta düzenleme kurulu üyeleri ol-
mak üzere tüm arkadaşlarımıza te-
şekkür ediyorum.

Bu sempozyum ülkemizin en önem-
li sorunlarından birisi olan İşçi Sağlı-
ğı ve İş Güvenliği meselesine odak-
lanması açısından önemli olduğu 
kadar, alana ilişkin emek ve meslek 

örgütlerini yan yana getirdiği için de 
çok önemli ve anlamlı.

İktidarın kendisi gibi düşünmeyen 
tüm toplum kesimlerini hedef aldığı 
bu dönemde birbirimizle yan yana 
gelmek, birbirimizle dayanışma için-
de olmak son derece önemli.

Bu birlikteliği yaşamın her alanında 
büyütmek için, toplumun sorunla-
rına ortak çözümler geliştirmek için 
mücadele etmeye devam edeceğiz.

Değerli Konuklar,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği olarak bizler meslek alanları-
mıza ilişkin tüm konularda bilimsel 
ve teknik gelişmeler doğrultusunda, 
toplumun genel çıkarını gözeterek 
politikalar üreten, bu politikala-
rı meslektaşlarımızla ve halkımızla 
paylaşan bir örgütüz.

Enerjiden sanayiye, imar ve kentleş-
meden tarıma, , iletişimden gıdaya, 
madencilikten ekolojiye kadar gün-
delik hayatın her alanında hepimizi 
yakından ilgilendiren pek çok konu-
da etkinlikler düzenliyoruz.

Tüm bu sorun alanları içerisinde en 
fazla yoğunlaştığımız konularından 
birisi de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği.

Yaptığımız etkinliklerle hem odaları-

mız hem de Birlik olarak bu konuda 
bir toplumsal bilinç oluşturmaya, 
sorumluları uyarmaya çalışıyoruz.

Ne yazık ki bizlerin tüm uyarı ve 
çağrılarına rağmen gereken adımlar 
atılmıyor. Daha 1 ay önce Amasra’da 
yaşanan Maden Faciasında 42 ma-
denci arkadaşımız daha hayatını 
kaybetti.

Hepsini bir kez daha saygıyla anıyo-
rum.

Bu kayıtsızlık sonucu, ülkemizde her 
yıl binlerce kişi işyerlerinde hayatı-
nı kaybediyor, on binlerce kişi ise iş 
kazaları ve meslek hastalıkları nede-
niyle yaralanıyor ya da sakat kalıyor.

Türkiye, güncel verilere göre iş ka-
zalarında en fazla insanın yaşamını 
yitirdiği ülkeler arasında Avrupa’da 
ilk sırada yer alıyor. Yeterli önlemler 
alınmadığı için kazalar ve ölümler 
her yıl artıyor.

Bu durum mevcut yasal düzenleme-
lerin iş kazalarını ve ölümlerini önle-
mekteki yetersizliğinin, ülkemizde 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusun-
da köklü ve yapısal sorunlar olduğu-
nun en açık göstergesidir.

Hepimiz biliyoruz. İş kazaları ve 
meslek hastalıklarının temelinde, 
sermayenin azami kar hırsı ve emek 
aleyhine politikalar yatmaktadır.

Ağır çalışma koşulları, kayıt dışı istih-
dam, taşeronlaştırma, özelleştirme, 
sendikasızlaştırma, denetimsizleştir-
me ve esnek istihdam politikaları iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının sa-
yısının artmasının asli nedenleridir.

Bu gerçekliğe karşın, mevcut yasal 
çerçeve, işçiyi korumak, iş güvenliği-
ni sağlamak ve meslek hastalıklarını 
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önlemekten çok sermaye kesimleri-
nin çıkarlarını gözeten konumda bu-
lunmaktadır.

Ülkemiz ILO’ya 1932 yılında üye ol-
muş olmasına karşın, ILO tarafından 
kabul edilmiş sözleşmelerin nere-
deyse üçte ikisine henüz taraf değil-
dir.

Siyasi iktidar ise mevzuatı ve çalış-
ma koşullarını iyileştirici ve geliştirici 
adımlar atmaktan sürekli olarak ka-
çınmakta, insan hayatını değil, rantı 
odağına almakta; çalışandan değil, 
işverenden yana taraf olmaktadır.

Hal böyle olunca, devletin ve işvere-
nin sorumluluğunda olması gereken 
pek çok şey İş Güvenliği Uzmanları-
nın omuzlarına yüklenmektedir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında 
danışmanlık hizmeti olarak verilen 
hizmetler, yasaların da yol vermesi 
ile bir suçlu yaratma mekanizmasına 
dönüşmüştür.

İş güvenliği uzmanının verdiği ra-
porları uygulamaya geçirmeyen, 
engelleyici ve önleyici çalışmaları 
yapmayan işverenler sorumluluktan 
kurtulurken, meslektaşlarımız hedef 
haline getirilmiştir. Mevcut haliyle 
yasa, işverenler açısından bir tür kal-
kan işlevi görmektedir.

İş güvenliği uzmanlarının tüm uya-
rılarına rağmen işverenlerin almadı-
ğı önlemler sonucu yaşanan ölüm, 
kaza gibi durumlarda dahi meslek-
taşlarımız günah keçisi ilan edilmek-
te, kazaların asli suçlusu olarak yargı 
önüne çıkartılmakta, hatta hapis ce-
zaları verilebilmektedir.

Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın 
düzeltilerek, işçi sağlığı ve iş güven-
liğine kaynak ayırmayan, tedbirleri 
almaktan imtina eden, bu tedbirlere 
işgücü ve maliyet hesabıyla yaklaşan 
işverenlerin de yaşanan kazalardan 
ve meslek hastalıklarından sorumlu 
tutulacağı bir işleyişe geçilmesidir.

Sevgili Arkadaşlar,

“Elverişli koşullarda çalışma 
hakkı” İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nde güvence altına 
alınmış bir haktır.

Emeğin yüzlerce yıllık mücadelesi 
sonucunda kazanılan bu hak, “işçi 
sağlığı ve iş güvenliği” adıyla tüm 
dünyada kabul edilen temel bir ça-
lışma ilkesi halini almıştır.

Bu ilkeye göre, bir sosyal hukuk dev-
letinin temel işlevi, güvenli bir ça-
lışma ortamı oluşturmak, çalışanları 
çalışma ortamından kaynaklanan 

sağlık ve güvenlik risklerine karşı ko-
rumak, çalışanların güvenlik, sağlık 
ve refahını sağlamak ve geliştirmek-
tir.

Tüm yasal çerçeve ve çalışma yaşamı 
bu ana eksene oturtulmak zorunda-
dır.

Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kaza-
larının büyük çoğunluğunun önle-
nebilir olduğu hepimizin malumu-
dur.

Bilimsel ve teknik ölçütler doğrultu-
sunda atılacak adımlar ile göz göre 
göre “geliyorum” demekte olan faci-
alara son vermek mümkündür.

Bunun için önce insan hayatına ve 
emeğe değer veren bir yaklaşımın 
benimsenmesi gerekmektedir.

Burada yürüteceğimiz tartışmaların, 
bu alanda yaşanan sorunların çözü-
müne katkı vereceğine inanıyorum.

İnsanların aç ve yoksul yaşamadığı, 
işyerlerinde hayatlarını yitirmedikle-
ri, eşit adil bir ülke ve dünya özlemi 
ile TMMOB Yönetim kurulu adına 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, 
sempozyumumuzun başarıyla so-
nuçlanmasını diliyorum."
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1999 yılından bu yana MMO tarafın-
dan gerçekleştirilen Ulusal Hidrolik 
Pnömatik Kongresi’nde atölye çalış-
maları, kurslar, konferanslar, yuvarlak 
masa toplantıları, panel ve sosyal et-
kinlikler yer aldı.

Hidrolik pnömatik sektörünün tüm 
taraflarını bir araya getirerek, yüz yüze 
yapılan görüşmelerle, bilgi ve dene-
yimlerin paylaşılmasına olanak sağla-

yan kongrenin temel amacı hidrolik ve 
pnömatik disiplininin gelişimine katkı-
da bulunmaktır. Kongre ile eş zamanlı 
düzenlenen ve Hannover Fairs Turkey 
Fuarcılık tarafından organize edilen 
fuarda ise firmalar, yeni ürün ve sis-
temlerini tanıtma, bu ürünleri birinci 
elden kullanıcıyla buluşturma imkânı 
yakaladılar.

Dört gün süren kongrenin açılış ko-

IX. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ 
VE SERGİSİ

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
(MMO) adına MMO İzmir 
ve İstanbul Şubeleri 
yürütücülüğünde 
düzenlenen IX. Ulusal 
Hidrolik Pnömatik 
Kongresi ve Sergisi 
(HPKON 2022), 16-19 
Kasım 2022 İzmir’de 
MMO Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi'nde 
gerçekleştirildi.

nuşmaları Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
İlkin Boz, IX. Ulusal Hidrolik Pnöma-
tik Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı 
Şemsettin Işıl, Hannover Messe Fairs 
Turkey Fuarcılık AŞ Genel Müdür Yar-
dımcısı Belkıs Ertaşkın, Akışkan Gücü 
Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Sevda Kayhan Yılmaz, Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener, İzmir Ticaret 
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Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mah-
mut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Oda-
sı (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede tarafın-
dan yapıldı.

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener kongre açılışında şöyle konuştu:

"Dokuzuncusunu düzenlediğimiz ve 
alanında ihtisaslaşmış bulunan Ulusal 
Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi-
ne hoş geldiniz diyorum.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu ve kendi adıma sizleri 
saygıyla selamlıyorum.

Konuşmama başlamadan önce, üç 
gün önce İstanbul’da yurttaşlarımıza 
yönelik halk düşmanı bombalı saldırıyı 
ve arkasındaki kararlık güçleri lanetli-

yor, hayatını kaybeden yurttaşlarımı-
zın yakınlarına baş sağlığı, yaralılara 
acil şifalar diliyorum.

Seçim sürecine girdiğimiz, ağır ekono-
mik sosyal bunalımın etkilerini yoğun 
olarak yaşadığımız günlerde bu terör 
eyleminin yapılması oldukça düşün-
dürücüdür. İlk akla geldiği üzere ve 
dileriz ki ülkemiz, 7 Haziran ile 1 Kasım 
2015 seçimleri aralığındaki gibi kana 
bulanmasın, demokrasi karşıtı güçler 
başarıya ulaşamasın.

Değerli Katılımcılar,

Covid-19 pandemisi nedeniyle iki kez 
ertelemek zorunda kaldığımız kong-
remizi nihayet yapabiliyoruz. Odamız 
bu kongre gibi, periyodik olarak her 
çalışma döneminde birçok kongre, 
kurultay, sempozyum etkinliği düzen-
lemektedir.

Asansörlerden işçi sağlığı ve iş güven-
liğine, tesisattan uçak havacılık, uzay 
ve endüstri mühendisliklerine, kay-
naktan makine tasarımına, otomotiv-
den bakım teknolojileri ve sanayinin 
bütününe dek, çoğu hidrolik pnöma-
tikle bağı bulunan meslek-uzmanlık 
alanlarımızla ilgili olarak düzenlediği-
miz kongre, kurultay, sempozyum et-
kinliklerinin oldukça verimli geçtiğini 
belirtmek isterim.

Bütün faaliyetleriyle Odamız; 
Anayasa’nın 135. maddesine dayalı 
olarak çıkarılan 6235 sayılı Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Ka-
nunu uyarınca 1954 yılında kurulmuş 
kamu kurumu niteliğinde bir meslek 
kuruluşudur.

Kuruluş Kanunu ve yönetmeliklerimiz 
uyarınca Oda olarak,

• Ülke ve toplum yararları doğrultu-
sunda yurdun doğal kaynaklarının 
işletilmesini, üretimin ve kalitenin 
artırılmasını, ülke sanayisinin ulu-
sal çıkarlara uygun yönde olması 
ve mesleğin gelişmesini sağlamak 
amacıyla gerekli inceleme ve araş-
tırmaları yapmak ve önerilerde bu-
lunmak,

• Yurdun doğal kaynaklarının ülke 
ve toplum yararları doğrultusunda 
işletilmesi için teknik ve bilimsel 
çalışmalar yapmak ve bunları üye-
lerimizin ve sanayinin yararına sun-
mak,

• Meslek alanlarıyla ilgili her türlü 
standartları, teknik şartnameleri, 
tip sözleşmeleri, vb. teknik belgele-
ri hazırlamak,

• Meslek alanlarıyla ilgili teknik uy-
gulama sorumluluğunun uzman 
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makina mühendisleri tarafından 
yapılmasını sağlamak ve bunların 
mesleki etik ve teknik kurallara uy-
gunluğunu incelemek, denetlemek 
ve onaylamak,

• Üyelerimizin mesleki alanlarındaki 
ulusal ve uluslararası yeni geliş-
meleri, tartışmaları izleyebilmesi, 
aktarabilmesi, mesleki sorunların 
dile getirilebilmesi, kamuoyunun 
bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda po-
litikaların oluşturulması amacıyla, 
ulusal ve uluslararası ölçekte kong-
re, kurultay, sempozyum, fuar, sergi 
vb. düzenlemek, üyelerin mesleki, 
sosyal-kültürel gelişimine katkıda 
bulunmak için eğitim, kurs, belge-
lendirme, seminer, söyleşi vb. etkin-
likler düzenlemek doğrultusunda 
faaliyet yürütüyoruz.

Bu kapsamda onyıllardan bu yana yü-
rüttüğümüz faaliyetlerden bugünlere 
taşıdığımız kolektif bilgi ve deneyim-
lerle oluşturduğumuz platformlarda, 
meslektaşlarımızla, ilgili akademisyen 
ve uzmanlarla birlikte görüş ve öneri-
ler geliştiriyoruz.

Bu etkinliklerle meslek disiplinleri-
mizin bilimsel ve toplumsal gereksi-
nimler doğrultusunda gelişmesine, 
ülkemizin sanayileşmesine, kalkınma-
sına, demokratikleşmesine, halkımızın 
mutlu ve teknik standartlara uygun 
çağdaş bir yaşam sürmesine yönelik 
katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Değerli Katılımcılar,

Bildiğiniz gibi sadece ülkemizde değil, 
tüm dünyada akışkan gücü sektörü, 
kontrol ve otomasyon teknolojileri 
aracılığıyla pek çok üretim alanında 
yer alan makina mühendisliğinin en 
nitelikli hizmeti üretebildiği önde ge-
len uygulama alanlarındandır.

Hidrolik pnömatiğe ilişkin 23 yıldan 
beri düzenlediğimiz kongrelerimizle 
birlikte sektöre olan ilginin arttığını ve 

kongrelerimizin de daha görünür hale 
geldiğini söylemek isterim.

Ürün tasarımından imalata, kullanım 
alanlarına, satış ve bakım hizmetle-
rine kadar üyelerimizin sürecin her 
aşamasında görev yaptığı sektörün 
korunması ve geliştirilmesi için Oda-
mız ve HİPKON Kongrelerimiz öncü 
rol üstlenmiş ve önemli işlevleri yerine 
getirmiştir.

Bu sayede sektör içinde iletişimin 
oluşması sağlanmış, Mühendislik uy-
gulamaları, Ar-Ge, inovasyon ve yerli 
üretimin önemi anlaşılmıştır.

Sektörün ilk örgütlerinden olan AK-
DER kongre platformlarının katkısıyla 
gelişmiş; yasa, yönetmelik, standartla-
ra yönelik çalışmalar başlamıştır.

Kongrelerin akademik dünyada yarat-
tığı etki ile makina mühendisliği bö-
lümlerinde hidrolik pnömatik seçmeli 
ders olarak verilmeye başlanmıştır.

Basılı eser geleneği bulunmayan bu 
alanda çok az olan Türkçe yayın sayı-
sı artmış, sektörel yayın hareketliliği 
oluşmuştur. Bu kapsamda Odamız; 
kongrelerimizin bildiri kitapları ve sek-
törel sorunların tartışıldığı panel kitap-
ları yanı sıra “Pnömatik İletim Temel 
Bilgileri”, “Hidrolik Devre Elemanları 
ve Uygulama Teknikleri”, “Pnömatik 
Devre Elemanları ve Uygulama Teknik-
leri”, “Basınçlı Hava Tesisatı”, “Basınçlı 
Hava Tesisatı Tasarımı ve Uygulamala-
rı”, “Kompresörler”, “Hidrolik Pnömatik 
Türkçe-Almanca-İngilizce Sözlük” adlı 
kitapları da yayımlamıştır.

Türkiye’de hidrolik pnömatik sektö-
rünün geleceğini “tedarikçisi” olduğu 
makine imalat sektörünün gelişimi 
belirleyecektir. Makine imalatçıları ni-
telikli yerli ürünlere öncelik vererek, 
yerli ürünlere olan güveni artırabilir 
ve katma değeri yüksek ürünlerin yerli 
olarak üretilmesinin önünü açabilir. 
Bu, yerli üreticilerinin rekabet gücü-

nün artırılmasının yanı sıra ulusal eko-
nominin de yararına olacaktır.

Yerli üretimin artması ise nitelikli tek-
nik elemanlar, vasıflı işgücünün art-
ması, ithalatı düşürmek ve dışa bağım-
lılığı yok etmek ile mümkün olacaktır. 
Yerli üretimin geliştirilmesi ile birlikte 
yurtdışından makine ve elemanlarının 
girişi de azalabilecektir.

Nitelikli teknik elemanların varlığı ve 
istihdamı da ancak ülkede uygun ça-
lışma ortamlarının sağlanması ve bu 
alana yatırım yapılması ile mümkün-
dür.

Oda olarak bu alanda AKDER ile be-
raber Akış Gücü uzmanlık eğitimi ve 
belgelendirme programına başlayarak 
Akışkan Gücü Mühendis Belgelendir-
me Kurulunu oluşturup Akışkan Gücü 
Mühendis Belgelendirme sürecini baş-
lattık.

2018 yılında Resmi Gazete’de yayım-
lanan “TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Akışkan Gücü Mühendis Yetki-
lendirme ve Belgelendirme Yönetmeli-
ği” gereği tasarım, projelendirme, ima-
lat, montaj, bakım onarım çalışmaları 
yapma yetkilendirmelerine başladık. 
Yönetmelik sonrası bir yıl içinde MMO 
Belgelendirme Kurulu tarafından ka-
zanılmış hak başvurusu yapmış mü-
hendislerin belgelerinin incelenmesi 
sonucu 166 meslektaşa 150 Akışkan 
Gücü Hidrolik ve 133 Akışkan Gücü 
Pnömatik yetki belgesi verilmiştir.

Kazanılmış hak sonrasında MMO şu-
belerinde Akışkan Gücü (Hidrolik/
Pnömatik) Mühendis Yetkilendirme 
Eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Sı-
navlarda başarılı olan meslektaşları-
mız yetki belgelerini almaya hak ka-
zanmaktadırlar.

AKDER Akışkan Gücü Derneği üyesi 
firmalardan gelen istek doğrultusun-
da, MMO olarak Akışkan Gücü Mühen-
dis Yetki Belgesi almış ve bu alanda 
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çalışanların ürettiği projelerin kayıt 
altına alınması ve saklanmasına ilişkin 
yazılım çalışmaları yapılmıştır.

Akışkan gücü sektörünü oluşturan 
katma değerli projeleri üreten firma-
lar, online ortamda kriptolu MMO 
sunucularında geliştirdikleri özgün 
projelerini yükleyerek hem haklarının 
korunmasını sağlamış olacaklar hem 
de akışkan gücü yetki belgesi sahibi 
mühendislerimizin büyük bilgi biri-
kimi ile hazırladığı projeler hak ettiği 
değere kavuşmuş olacaktır.

Bu gelişmeler bizleri mutlu kılıyor ve 
motive ediyor.

Değerli Katılımcılar,

Şimdi ekonominin geneli ve sanayi, 
makine imalat sanayi ve mühendislik 
bağlamlı gelişmeler ile akışkan sektö-
rü arasındaki bağlara ve sorunlara de-
ğinmek istiyorum.

Kamu yönetimi, mali yönetim/finans, 
imar, yapı, ulaşım, eğitim, sağlık, tarım, 
enerji, maden, orman su, çevre ve ko-
ruma alanlarına yönelik gelişmelerin 
sektörel ve toplumsal bağlamlarda 
olumsuz sonuçlara yol açtığını hepi-
miz çeşitli vesileler üzerinden biliyo-
ruz, görüyoruz.

Kuralsızlaşma, usulsüzlük, kayırmacılık 
ve yozlaşma liyakat ve hukukun önü-
ne geçmiş, hukukun üstünlüğü yok 
edilmiştir.

Bu durumun genelde sanayi ve eko-
nomiye, özelde çalışma alanlarımıza 
ve meslek örgütlerimize yansımalarını 
görmemek mümkün değildir.

Öyle ki, üst birliğimiz TMMOB ve bağlı 
Odalarının mevzuatına, iç işleyişlerine, 
üyelerimizin toplumsal yaşamın he-
men her alanında yürüttükleri mesleki 
faaliyetlerine dek, hukuka aykırı mü-
dahaleler söz konusudur.

TMMOB ve bağlı Odalarının kamu 
adına kamusal mesleki toplumsal so-
rumluluk ve etik ilkeler çerçevesinde 
yürüttüğü faaliyetler, sunduğu katkılar 
ve kamusal denetim ne yazık ki berta-
raf edilmeye çalışılmaktadır.

En özet haliyle kamu/toplum yararının 
tasfiyesi, iktidarın ülkemizi ve halkı-
mızı yoksullaştıran rant politikalarının 
önünün açılmasına, önündeki engel-
lerin ortadan kaldırılmasına yöneliktir.

Bugün sanayinin düşük teknolojili üre-
timle, emek yoğun sektörlerle, finansal 
spekülasyonlar ve mafyatik, oligarşik 
bir rant ağı ile kuşatıldığını söylemek 
mümkündür.

Üretim gücünün tahribi, dış borçlara 
ve ithal girdilere bağımlılık, borç ve 
faiz ödemelerinin büyüklüğü, inşaat-
rant odaklılık vb. olgular, ülkemizin sa-
nayileşmeden tamamen uzaklaştığını 
ortaya koyuyor.

Üretimde ise ağırlık düşük teknolojili-
dir.

Sanayi ve imalat sanayinin milli gelir/
GSYH içindeki payı giderek azalmıştır. 
İmalat sanayi ve özel sektör üretken 
yatırım verileri yok düzeyindedir.

Her aşamasında proje, Ar-Ge ve mü-
hendislik tasarımlarının yapılmasını 
gerekli kılan özelliği itibarıyla makine 
imalat sektörü, özellikle 2001 ekono-
mik krizinden sonra yatırımlarını askı-
ya almış ve ara mallarda dışa bağımlı 
bir yapı içine sürüklenmiştir. Bu durum 
süreklilik kazanmış ve 2008 ortaların-
dan başlayarak sanayi sektörü küçül-
me seyri izlemiştir.

Sanayi ve tarım gibi üretici sektörlerin 
GSYH içindeki payları, düşmüş, inşaa-
tınki ise artmış durumdadır.

Milli gelir, kişi başına milli gelir, gayri 
safi sabit sermaye oluşumu gibi gös-
tergeler düşüştedir.

Toprak-inşaat-maden ve hazır var-
lık birikiminin yağmasına dayalı rant 
esaslı birikim süreci, sanayi katma de-
ğerinin kat kat üzerindedir.

Sabit sermaye yatırımlarının dağılı-
mında konut sektörü, son on yılda 
yüzde 20’lerden yaklaşık olarak yüzde 
30’lara çıkmış, toplam yatırım deme-
yeceğim harcama 500 milyar doları 
aşmıştır.

Üretimin ve enerjinin ithalat bağım-
lılığının artmış olması gerçeği, gücü 
azalan sanayiyi ve dolayısıyla bütün 
toplumu zorlamakta, hayat pahalılığı-
nın kaynakları arasında yer almaktadır.

Sanayi istihdamı dalgalı bir şekilde 
azalmaktadır. İşsizlik, işgücünün nite-
liksizleştirilmesi ve yoksullaşma para-
lel bir şekilde ilerlemektedir.

İktidarın sarıldığı “büyüme” olgusun-
da, planlama, sanayileşme, kalkınma, 
istihdamda artış, toplumsal refah, yani 
tarihsel toplumsal hiçbir gelişme ve 
ilerleme yoktur.

Döviz kuru-faiz-enflasyon sarmalı, it-
halata ve ucuz işgücüne dayalı ihra-
cat yapısı ile yağmacı rant ekonomisi, 
geleceğimizin de karartılmasına yol 
açmaktadır.

Serbestleştirme–özelleştirmeler eş-
liğinde planlı kalkınma ile kamusal 
üretim-hizmet ve denetimin tasfiye-
si, üretim ile ihracatın ithal girdilere 
bağımlılığı ve fason üretim olguları, 
sanayisizleşmeyi sürdürmüş, tarımı 
mahvetmiş, mühendisliği değersizleş-
tirmiştir.

Geçmişte Türkiye’nin kalkınma ve sa-
nayileşme süreçlerinde kurucu roller 
üstlenen mühendislik ve mühendisler, 
tüm çalışanlar gibi, bu olumsuzluklar-
dan en çok etkilenenler arasında yer 
alıyorlar.

Mühendisler, hak ihlalleri, düşük ücret, 
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işsizlik, güvencesizlik, yoksulluk vb. so-
runların tümünü yaşamaktadır. Asgari 
ücretin altında ücretle çalışmak zorun-
da kalan mühendisler bile bulunmak-
tadır.

Oysa bir ülkenin en önemli kaynağının 
yetişmiş vasıflı insan gücü olduğunu 
belirtmeliyim. Bu vasıflı güç, kalkın-
manın en temel unsurudur; tasarımın 
ve fikri mülkiyetin tek üreticisidir. Tasa-
rımı, araştırmayı, geliştirmeyi, üretimi, 
bu vasıflı yetişmiş insan kaynağı ger-
çekleştirir.

Fakat ne yazık ki bu konuda ülkemiz-
de “hoyratça” davranılmaktadır. Uygun 
ortamların sağlanması bir yana adam 
kayırmacılığın hakim olduğu, biatın 
öncelendiği, liyakata, bilgiye, dene-
yime değer verilmediği, hukukun üs-
tünlüğünün olmadığı bir yapıda bu 
hayati kaynağımızın ülkeden göçme-
sine sebep olunmaktadır. Biliyoruz ki, 
kaybeden ülkemizdir, telafisi mümkün 
değil denmese de en zor ve en önemli 
kaynaktır vasıflı yetişmiş insanlarımız. 

Düşünelim, bu ülke kaynakları, lisans 
süresi dahil 20 yıl boyunca vasıflı bir 
insanın yetişmesi için tahsis ediliyor. 
Bir mühendisin gelişim sürecine baktı-
ğımızda, 10. yıldan itibaren net verici 
katkı sağlar hale geliyor ve ülkenin bu 
kaynağı altın tepsilerde dışarıya ve de-
yim yerindeyse “bedavaya” sunuluyor.

Bu vahim sürecin durdurulması, mes-
lektaşlarımız ve bütün nitelikli meslek 
mensuplarının ülkemiz için uygun ko-
şullarda istihdam ve seferber edilmesi 
gerektiğine inanıyoruz.

Bilindiği üzere 1930’lu ve 1960’lı yıllar-
daki kalkınma, sanayileşme, planlama 
hamlelerinde yerli üretim ve mühen-
dislik birincil öneme sahipti.

Neoliberal politikalar ile serbestleştir-
me ve özelleştirmelerin devreye gir-
mesi ve kamu yararı yaklaşımından 

uzaklaşılmasıyla birlikte ise, ülkemizin 
planlı kalkınma, sanayileşme süreçleri 
kesintiye uğramıştır.

Yerli üretim gerilemiş, üretim, ulusla-
rarası zincirlere bağlı fason üretime 
dönüşmüştür. Bütün sanayi sektör-
lerine girdiler sağlayan büyük sanayi 
işletmelerimiz olan kamu iktisadi ku-
ruluşlarının özelleştirilmesiyle sanayi-
sizleşme sürecine girilmiş, bu süreçte 
mühendislik de itibar kaybına uğratıl-
mış ve liyakatten uzaklaşılmıştır.

Ancak bizler kamucu yaklaşım ve ger-
çek bir yerli üretim temelinde planlı 
sanayileşmenin, toplumsal ihtiyaçlar 
doğrultusundaki kalkınmanın olmaz-
sa olmaz olduğunu ve ülkemizin gele-
ceğinin bu yaklaşıma bağlı olduğunu 
savunmaya devam ediyoruz, edece-
ğiz.

Değerli Katılımcılar, Değerli Meslek-
taşlarım,

Hidrolik-pnömatik girdilerini, makine 
imalat sektörünün yanı sıra, demir-çe-
lik, iş ve inşaat makinaları, otomotiv, 
savunma, gıda, ambalaj, gemi inşa, 
sağlık, barajlar, otomasyon ve robot 
teknolojileri gibi alanlar, sektörler de 
yaygın olarak kullanmaktadır.

Tüm bu sektörlerin makine imalat sek-
töründekine benzer bir olumsuzluk-
la yüz yüze olduğunu söyleyebiliriz. 
Hidrolik-pnömatik sektörünün tüm 
bu olumsuz ortamdan etkilenmemesi 
mümkün değildir.

Teknoloji kullanımı ve projelendirme 
açısından dünyanın gerisinde kalma-
yan fakat aynı performansı üretim-
de gösteremeyen hidrolik pnömatik 
sektörünün ana sorunlarını şu şekilde 
özetlemek mümkündür:

Öncelikle yerli üretim sorunu ve Ar-
Ge, teknolojik ve endüstriyel birikimle 
başlayan sorunları; sermaye/finans-

man ve kalifiye işgücü yetersizlikleri, 
yüksek girdi maliyetleri, ithal ürünle-
rin yerli üretime göre pazar paylarının 
yüksek oluşu ve dışa bağımlılık olarak 
sıralamak mümkündür.

Makina imalatçılarının, tasarım ve 
uygulama larda yerli ürünlere öncelik 
vermemesi, güven duymaması, dünya 
pazarında rekabet edebilen yerli üreti-
ci sayısının azlığı sorunlar arasındadır.

Ancak yerli üretim derken, yabancı 
tekellerin tedarik zincirlerine bağlı 
olarak ülkemizde yapılan bir üreti-
mi kastetmiyoruz. Üretilen ürünlerin 
araştırma ve geliştirme süreçlerine, 
tasarımından fikri mülkiyetine, patent 
haklarına ve satışına kadar tüm süreç-
lerinin sahibi olmak gerektiğine işaret 
ediyoruz.

Bu husus yanı sıra kalitesi belgelen-
memiş, sertifikası olmayan, haksız re-
kabete neden olan ürünlerin ülkeye 
girişinin kontrol edilmesi ve zorlaştı-
rılması için önlem alma, denetim ve 
harekete geçmede önemli sorunlar 
yaşanmaktadır.

Sektör bu ürünlerin ülkeye girmeme-
si konusunda tavır almalı, siyasi irade 
yerli ürün kullanımı konusunda zor-
lanmalıdır.

Özellikle ihracat yapan yerli üretici-
lerin desteklenmesi ve uluslararası 
pazarlarda rekabet edebilmek için 
yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları destek-
lenmeli, kamu ihalelerinde yerli malı 
kullanımı teşvik edilmelidir.

İzlenen yanlış bilim, teknoloji ve sanayi 
politikaları sonucu bugün yerli üretim-
de ithal girdi kullanımı fazladır. Maki-
na imalat sanayiinde iç pazar talebinin 
yarısı ithal makinalarla karşılanmakta-
dır. Ne yazık ki makina üreticileri yerli 
devre elemanlarını yeterince kullan-
mamaktadırlar.
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Ayrıca, kullanılan teknolojilerin geliş-
tirilmemesi; inşaat sahaları, tüneller, 
maden ocakları, demir-çelik tesisleri 
ve tersaneler gibi yüksek riskli or-
tamlarda işçiler için güvenli çalışma 
koşullarının bulunmaması da her gün 
tanık olduğumuz acı bir gerçekliktir. 
Ülkemizin, iş kazalarında hayatlarını 
kaybedenler sıralamasında Avrupa’da 
birinci sırada yer aldığı bilinmektedir. 
Bu vesileyle, Amasra’da Türkiye Taş 
Kömürü İşletmesine bağlı maden oca-
ğında bariz tedbirsizlik ve ihmallerin 
sonucu olarak hayatlarını kaybeden 
42 canımızı unutmayacağımızı, yakın-
ları ve çalışma arkadaşlarına baş sağ-
lığı, tedavileri devam edenlere acil şi-
falar dilediğimizi belirtmek istiyorum.

Sektörün sunduğu/sunacağı güvenli 
ürünler ile bu kazaların önüne ge-
çilmesinin mümkün olduğu; insan, 
makina ve tesislerin güvenliğini sağ-
lamanın; sektörde, tasarım ve üretim 
sürecinde, sistem ve donanım seçi-
minde güvenliğin önemli bir kriter ol-
duğu unutulmamalıdır.

Diğer yandan sanayide enerji verim-
liliği önemli bir unsurdur. Sistemlerin 
enerji verimliliği ölçülebilir olmalı, 
belgelendirilmeli ve teşvik edilmelidir. 
Enerjide arz sürekliliğinin sağlanması, 
dışa bağımlılığın azaltılması, fiyatlan-
dırma ve enerji maliyetlerinin ekono-

minin geneli ve işletmeler üzerindeki 
yükünün hafifletilmesi gerekmektedir. 
İklim değişikliği ile mücadeleye yö-
nelik çalışmalar yapılması, hidro-
lik pnömatik sistem tasarımlarında ve 
üretiminde, enerji verimliliğine önem 
verilmesi gerekiyor.

Akışkan sektörü, mekanik, elektronik, 
bilgi işlem, programlama gibi disiplin-
ler arası niteliğiyle, katma değeri yük-
sek özgün çözüm ve projeleri kolayca 
üretebilecek bir sektördür. Yazılım 
mühendisliği dâhil teknolojik geliş-
melerin yenilikçi tasarım ve çözümlere 
imkân verdiği, akıllı cihazlar, öğrenebi-
len robotlar gibi gelişmelerle birlikte 
artık yeni bir dönemin içindeyiz.

Ulusal ve uluslararası alandaki geliş-
meleri takip edebilmek, üyelerimizin 
ve sektör bileşenlerinin bilgi ve beceri-
lerini artırıcı faaliyetleri geliştirmek için 
ortak çalışmalar yürütmeye devam et-
memiz gerektiğini düşünüyoruz.

Sevgili Meslektaşlarım,

Ekonomik gelişime, kalkınmaya, 
toplumsal faydaya hizmet eden bir 
üretim, en önemli ihtiyaçlarımızdan 
biridir. Fakat ne yazık ki, ülkemiz, ulus-
lararası mal ve finans piyasalarına 
ucuz ithalat cenneti olarak ve küresel 
işbölümü içerisinde montaj sanayinin 
taşeron bir üreticisi haline gelmiştir. 

Yerli üretimin artması bir zorunluluk-
tur ve kendiliğinden olmayacaktır. 
Ayrıca “teknolojiyi yalnızca kullanan 
değil, üreten bir toplum olma” anlayışı 
hâkim olmalıdır.

Doğru bir ekonomi, sanayi, tekno-
loji ve kalkınma politikasının; doğa, 
toplum, planlama, ekonomi, siyaset, 
devlet ilişkilerini yeniden düzenleyen 
uzun erimli bir toplumsal dönüşüm 
içeriğiyle ele alınması gerekir.

Ekonomi ve kamu yönetimindeki ya-
pısal değişimlerden dışa bağımlılığa 
ve her alanda yansımaları bulunan ge-
ricileşmeye varana dek ilerici kamucu/
toplumcu bir dönüşüme ihtiyacımız 
büyüktür, bu ihtiyaç acildir.

Sözlerime bu vurgu ile son verirken, 
açılış konferanslarında, panelde, otu-
rumlarda, yuvarlak masalarda, bildiri 
sunacak, atölye-kurs çalışmalarında 
yer alacak bütün konuşmacılara; kong-
re ve sergiyi destekleyen ve katılan 
bütün kurum, kuruluş, dernek, birlik, 
üniversite ve firmalara; delege ve iz-
leyicilere; düzenleme, yürütme kurul-
ları ile kongre sekreterlerine, kongreyi 
Odamız adına birlikte düzenleyen İz-
mir ve İstanbul Şubelerimizin başkan-
ları, yönetim kurulları ve çalışanlarına 
içtenlikle teşekkür ediyor, kongremi-
zin başarılı geçmesini diliyorum.
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Yalçın Hocamızı 1969 yılında ODTÜ’deki öğrencilik yıllarında tanı-
dım. Bir öğrenci olarak kendisi hakkındaki ilk izlenimim, kendisinin 
olağanüstü bilgili ama bir o kadar da kibar ve ince ruhlu bir kişiliğe 
sahip olduğu şeklinde oldu. Hatta bu kadar kibar ve öğrencilerine 
duyarlı bir hoca nasıl olabiliyor diye de çok kez düşünmüşümdür. 
Bu cana yakınlık beni çok derinden etkiledi ve “ben de öğretim 
üyesi olursam Yalçın Hocam gibi olmalıyım” diye kendime söz ver-
dim. Bütün meslek hayatımda bu sıra dışı bilgi ve kişilik tümleşme-
sini hedef bilmişimdir. 

1970 yılında mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans 
programına başladım ve 1971 yılında asistanlık sınavını kazandım. 
Ancak Belçika von Karman Enstitüsü’ne de kabul edildiğimden, 
bölümden bir yıllık izin istedim. ‘’Kadro boşuna beklemesin, sen 
istifa et, gelince tekrar seni alırız’’ yönündeki teklif üzerine, bence 
de mantıklı olduğu için istifa edip von Karman Enstitüsüne gittim 
ve akışkanlar mekaniği dalında diploma aldım. Bu bir yıl boyunca 
Yalçın Hocamla bağlantım hiç eksik olmadı ve bana hep moral ver-
di, yol gösterdi. O zamanlar ülkemizde deneylerde kullanılacak bazı  
elemanlar pek bulunmuyordu. Termistör de bunlardan biriydi. Bazı 
haftalar, günlük bir gazetenin tam katlama yerine birkaç termistör 
yapıştırıp kendisine postaladığımı bugün gibi hatırlıyorum. Ancak 
sonraları fark ettim ki, değerli hocam benim ODTÜ`deki bölümüm-
den kopmamı istemiyordu ve bana böylesi ufacık da olsa bir görev 
vererek bağlantımızı sürdürüyordu. Bu önemsiz görünen görev, 
benim Enstitüden yapılan Doktora bursu teklifini düşünmeden bir 
kenara itip ODTÜ’ye dönmemin tek nedeni olmuştur. Ne ince bir 
düşünce. Fakat gelince benim asistanlık sınavına tekrar girmemi is-
tediler ve ben de nedense başarılı olamadım! Tam o sıra hafif de olsa 
bir kalp krizi geçirmiş olmamın da etkisi vardır diye düşünüyorum. 
Bu başarısızlık bende büyük bir çöküntüye neden oldu. Aradan bir-
kaç ay geçti ve bölüme gittiğimde Hocamla karşılaştım. “Birol Bey 

Yalçın hoca 1967 Mart ayında "Termo I" dersinde hocam oldu. Daha 
sonra asistanı, oda komşusu oldum. Birlikte dersler verdik, tez danış-
manlıkları ve araştırmalar yaptık. Dernek kurduk, kongreler ve sergiler 

gel sana bir şey söyleyeceğim” diyerek her 
zamanki kibarlığı ile beni kenara çekti ve ku-
lağıma eğilip ‘’merak etme senin asistanlık ka-
bulünü ne yapıp edip gerçekleştireceğiz’’ dedi. 
Gerçekten de bir hafta geçmeden asistan ka-
bulüm yapıldı. Bu konuda tez danışmanım çok 
değerli Hocam Bilgin Bey’in de uzun uğraşları 
ve çok olumlu etkileri olduğunu da büyük 
bir teşekkürle belirtmeliyim. Bu olay benim 
hayatımın en önemli dönüm noktası oldu ve 
bugüne değin gelen ve elli yılı aşkın akademik 
hayatımın unutulmaz bir başlangıcı oldu. 

1970’li yılların ortalarında Boğaziçi Üniversitesi’nde değerli ho-
camız Sadık Kakaç Bey’in organize ettiği bir NATO yaz okulunda 
Yalçın Hocamız da vardı. Konuların ileri düzeyi ve içerikleri ken-
disini etkilemiş görünüyordu ve bir yandan da bizlere bu bilgile-
rin ülkemizde çok etkin ve kalıcı bir biçimde yaygınlaştırılması ve 
hatta birlikte üretilmesinin ne kadar gerekli olduğunu belirtiyordu 
ve bu fikirden hareketle o tatlı aceleciliği ile Isı Bilimi ve Tekniği 
Derneği’nin ana hatları hemen orada şekillendi. Tabii hepimiz ku-
rucu üye olduk. Isı Bilimi ve Tekniği Derneği kurulduktan sonra 
ilk toplantısı Ankara’da görkemli bir biçimde yapıldı. Hemen bir 
sene geçmeden de Birinci Isı Bilimi ve Tekniği Ulusal Kongresi yine 
Ankara’da çok büyük bir katılım ve heyecanla yapıldı. Ülkenin her 
yerinden katılım oldu. Yalçın Hocamız her şeyin en ince detayına 
kadar bizzat ilgileniyor ve durmadan koşuşturup duruyordu. He-
pimiz bu heyecanı ve enerjiyi gıpta ile seyrediyorduk. O zamanlar 
çok sık olan elektrik kesintilerinden biri bir toplantımıza rastlayın-
ca, ODTÜ’ye hızla dönüp, motor laboratuvarındaki jeneratörü ka-
pıp gelmeyi bile ciddi ciddi düşündüğümüzü hatırlarım. Dernek 
kurulur kurulmaz da dergi çıkarımı için Yalçın Hocamız beni gö-
revlendirdi. Ama ne para var, ne yeterli olanak... Sanayiden kısıtlı 
destekler bulup, ODTÜ Rektörlüğü kontenjanından Devlet Malze-
me Ofisi’nden sarı ve pembe biletlik kâğıtları ve bası kâğıt toplarını 
DMO ambarından alıp, sırtımda taşıyıp, matbaaya götürüp, bası-
ma verdiğimi ve kapak tasarımlarını da renkli olarak eşim Ümit’e 
yaptırdığımı çok iyi hatırlıyorum. 

Şimdi kendime soruyorum, bugün sırtımda top top kâğıtları ta-
şır mıydım diye... Elbette Yalçın Hocamdan sınırsız azim, sabır, 
çalışkanlık ve yurt sevgisini görmeseydim taşımazdım herhalde 
diyorum. Eminim ki Hocamızın, yüzlerce hatta binlerce dünün öğ-
rencileri bugünün büyükleri de, günümüzde aynı hisleri taşıyor. 
Kendisini sevgi ve saygı ile yâd ediyorum.

YALÇIN GÖĞÜŞ

ODTÜ’NÜN DEĞERLİ HOCASI YALÇIN GÖĞÜŞ’ÜN ANISINA

Prof. Dr., Birol KILKIŞ
Ostim Teknik Üniversitesi, Ankara

düzenledik. Bu süreç içinde Yalçın hocanın dürüst, duyarlı 
ve sevecen tutum ve davranışlarına yakından tanık oldum. 
ODTÜ'nün geçirdiği çok çetin iki dönemdeki (12 Mart sonra-
sı, 12 Eylül öncesi) dimdik ve dürüst duruşu ile üstün bilim-
sel değerlerine eşdeğer toplumsal tutumu ve davranışı ile 
örnek olmuştur.

Anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Huzur içinde uyusun.

Rüknettin OSKAY 
Prof. Dr. ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, 

roskay@metu.edu.tr
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Dr. Ersan Gönül1, Burak Bayraktaroğlu2

FORKLİFT ÇATALLARININ 
MANYETİK PARÇACIK TEST YÖNTEMİ İLE 
KONTROLLERİNİN ÖNEMİ

1. GİRİŞ 

Forkliftler, birçok sektörde kullanılan önemli iş makina-
ları arasında yer almaktadır. Periyodik kontrollere konu 
olan forkliftlerin en önemli ve denetlenmesi gereken 
bölgesi ise çatallarıdır. Dövme yöntemi ile üretilen bu 
çatallar için en kritik durum ise, kullanımına bağlı olarak, 
belirli süre sonra çatlak oluşumun yaşanmasıdır. Forklift 
çatallarının yüzeylerinden başlayan ve periyodik kontrol 
esnasında forkliftin gözle kontrolünde görülmesi çok zor 
olan bu çatlaklar, yük taşınması sırasında çalışanlar için 
büyük risk oluşturmaktadır. Çatalların ani olarak kırılması, 
işletmelerde ölüm ve yaralanmalara bile yol açan maddi 
ve manevi hasarların oluşmasına neden olabilmektedir. 
Bu nedenle forklift çatallarının periyodik kontrollerle bir-
likte, hatta daha kısa sürelerde tahribatsız muayene yön-
temleri ile kontrol edilmesi önemlidir (Şekil 1). Bu yazıda, 
forklift çatallarının tahribatsız muayene yöntemleri ile 
nasıl kontrol edilebileceği açıklanmıştır.

2. FORKLİFT ÇATALLARINDA TAHRİBATSIZ MUAYENE

Tahribatsız muayene, incelenen parçanın malzemesi-
ne zarar vermeden muayene kontrol edilerek,  dinamik 
ve statik yapısı hakkında bilgi edinilen kontrol yöntem-

Şekil 1. Forklift Çatalının Tahribatsız Muayenesi
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lerinin tümüne verilen addır.  Tahribatsız muayene yön-
temi ile malzemeler üretim sırasında veya belli bir süre 
kullanıldıktan sonra, örneğin, korozyon, yıpranma veya 
aşınma gibi nedenlerle oluşan çatlak, içyapıda meydana 
gelen boşluk, kesit azalması gibi hataların saptanması 
gerçekleştirilebilir. Bu işlemlerde, malzemelerden örnek 
almaya gerek yoktur. Testler, doğrudan parça üzerinde 
yapılır. Tahribatsız muayene yöntemleri yüzeysel ve ha-
cimsel yöntemler olmak üzere ikiye ayrılır (Tablo 1).

Forklift çatallarının kontrollerinde, en verimli kontrol 
yönteminin başında manyetik parçacık testi gelmektedir. 
Bunun en önemli nedeni, forklift çatallarında yorulmaya 
bağlı oluşan ve yüzeylerden başlayarak çatalda hacimsel 
olarak ilerleyen çatlakların, manyetik parçacık testi ile ko-
lay, ucuz ve hızlı bir şekilde gözlenebilmesidir (Şekil 2).

 

Manyetik parçacık test yöntemi, ferromanyetik (mıknatıs-
lanabilen) metallerde kullanılan tahribatsız bir test yönte-
midir. Uygulanması kolay ve pratik bir yöntem olduğun-
dan, birçok yapının ve yapı malzemesinin kontrolünde 
kullanılmaktadır. Yüzeyde veya yüzeye yakın bölgede bu-
lunan hataların saptanmasında başarıyla kullanılır.

Yöntemin temeli, incelenen malzemenin manyetikleşti-
rilmesi esasına dayanmaktadır. Manyetikleştirme işlemi, 
parçadan elektrik akımı veya doğrudan manyetik akı 
geçirilerek gerçekleştirilir. Ferromanyetik malzemeler, 
bu manyetik akıya hiçbir direnç göstermedikleri gibi, 
bu manyetik akının geçmesine katkıda bulunurlar. Eğer 
manyetik alan içerisinde, boşluk, çatlak gibi hatalar varsa, 
hatadaki boşluklar alan çizgilerini engelleyecek ve saptı-
racaktır.

Manyetikleşen malzeme yüzeyine, demir tozu dökülürse, 
kaçak akımın oluştuğu yerlerde yani süreksizliklerin üze-
rinde toplanacaktır. Bu şekilde gözle görülemeyen hata-
lar, saptanabilmektedir (Şekil 3).

Yöntemin uygulama adımları aşağıdaki gibidir:

- Kontrol edilecek yüzey, boya, kir ve pastan arındırılma-
lıdır.

- Yüzeye, kontrastı arttırmak ve hatanın görünürlüğünü 
sağlamak için beyaz boya uygulanır.

- Kontrol edilecek bölgede manyetik alan oluşturulur.

- Demir parçacıkları içeren sıvı yüzeye uygulanarak, de-
mir parçacıklarının dağılımına göre, hata ve süreksizlik-
ler tespit edilir (Şekil 4).

Yüzeysel Yöntemler Hacimsel Yöntemler

- Gözle Muayene (VT)

- Manyetik Parçacı Muayenesi (MT)

- Penetrant Muayenesi (PT)

- Ultrasonik Muayene (UT)

- Radyografik Muayene(RT)

Tablo 1. Tahribatsız Muayene Yöntemleri

 
 Şekil 2. Kırılan Bir Çatalda, Yüzeyden Başlayan Çatlaklar

 
 Şekil 3. Manyetik Parçacık Test Yöntemi
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3. FORKLİFT ÇATALLARINDA YAPILAN TESTLERDE 
ELDE EDİLEN BULGULAR

Forklift, sanayi tesisi, depo, gümrük ve ambar tarzı iş yer-

lerinde kullanılan iş makinasıdır. Forklift ile malzemelerin 
yükleme, boşaltma ve taşıma işlemleri gerçekleştirilir. 
Yükler ve kullanım koşulları zamanla forklift çatallarını 
yormakta, çatallarda gözle görülür deformasyon ve plas-
tik şekil değişimine neden olmaktadır. Yapılan muayene-
lerde, manyetik parçacık yöntemiyle muayene kullanılmış 
olup ve forklift çatallarında aşağıdaki durumlar gözlen-
miştir;

1) Forklift çatallarında gözle görülür deformasyon olma-
masına rağmen, muayene sırasında birçok lineer be-
lirti/çatlak saptanmıştır (Şekil 5). Çatlaklar, ani kırılma-
lara neden olabileceğinden işçi sağlığı ve iş güvenliği 
açısından büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, be-
lirli denetim dönemleri belirlenmeli ve kritik bölgeler 
en az bu aralıklarda manyetik parçacık testine sokul-
malıdır. 

2) Yapılan kontrollerde, forklift çatallarının büküm böl-
gelerinde enine lineer belirtiler/çatlaklar saptanmıştır. 
Aynı bölgede birden çok birbirine paralel belirtilere 
de rastlanmıştır. Gerilmenin yoğunlaştığı bölge olan 
büküm noktasında, yıllar içerisinde malzeme yorul-
masına bağlı olarak çatlak oluşumu gözlemlenmesi 
beklenir (Şekil 6).  Önlem alınmaz ise bu durum za-
man içerisinde kırılma ile son bulur.

3) Yapılan kontrollerde çatalların yatay ve dikey yüzey-
lerinde çok sayıda boyuna ve enine lineer belirtilere/
çatlaklara rastlanmıştır. (Şekil 7-8). Bu durum çoğun-

 
 Şekil 4. Manyetik Parçacık Testinde Bulunan Çatlak

 
 Şekil 5. 4- Dışarıdan Hasar Görünmeyen Bir Forklift Çatalında 

Saptanan Çatlak Bulgusu

 
 Şekil 6. 5-Büküm Bölgesinde Çatlaklar.
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Şekil 8. Yatay Bölgede Çatlaklar

Şekil 9. Çatal Kaynak Bölgesi
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lukla, yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında gerçek-
leşen darbeli yüklere bağlı olarak oluşmaktadır.

4) Forklift çatallarının kaynakla birleştirilmiş arka nok-
talarında da kontroller yapılmakta olup, bu bölge-
lerde de lineer belirtiler/çatlaklar bulunmuştur (Şekil 
9). Bunlar, bazı durumlarda üretim sırasında yapılmış 
olan hatalı kaynaktan oluşabildiği gibi, çoğunlukla iş-
letme aşamasında forklift çatallarına etki eden yükler-
den oluşmaktadır. Bu belirtiler nedeniyle çatalın yük 
taşıyamaz duruma gelmesi ve hatta beklenmedik bir 
anda kırılması  söz konusu olur.

4. SONUÇ

Yapılan tahribatsız testler sonucunda, gözle bakıldığın-
da temiz ve sorunsuz gözüken forklift çatallarının birço-
ğunda lineer belirtilerin/çatlakların olduğu saptanmıştır. 
Hatta bu belirtilerin, bazı çatallarda kırılmalara ve iş kaza-
larına neden olduğu bilinmektedir. Yorulma ve darbeye 

bağlı çatlaklar olarak söylenebilen bu hatalar, ani kırılma-
lara neden olabileceğinden, büyük risk taşıyan, kabul edi-
lemez hatalardır. 

Forkliftlerin kullanım yeri ve kaldırdıkları yükler göz önü-
ne alındığında, oluşabilecek kazalar can ve mal kaybına 
yol açacaktır. Bu açıdan forklift çatallarındaki hasarların 
belirlenmesi ve bununla ilgili önlem alınması önemlidir. 
Aksi halde çatal kırılması ve malzeme düşmesi ile sonuç-
lanacak olaylarda can güvenliğini bile tehlikeye düşüre-
cek kazaların yaşanılması kaçınılmazdır. 

Bu konuda ISO 5057: Endüstriyel araçlar - Kullanımda olan 
forklift çatal kollarının muayenesi ve tamiri standardı on 
iki aylık süreç içerisinde forklift çatallarının kontrolünün 
yapılmasını istemiştir. Dolayısı ile gerek standartlar olsun, 
gerekse temel risk analizlerinde olsun, yoğun kullanılan 
bu ekipmanların belirli periyotlarda ve on iki aylık süreyi 
aşmadan çatlak kontrollerinin yapılması ve çıkan sonuca 
göre önlemlerin alınması uygun olacaktır.

DAHA GÜÇLÜ 
BİR ODA

DAHA ETKİN 
BİR ODA

Bugün, siz değerli üyelerimizin örgütlü gücüne her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.
İktidarın, kamusal denetimi gerileten uygulamaları, halkın can güvenliğini or-
tadan kaldırmakla birlikte, Odamızın hizmet alanlarının daralmasına da yol 
açmaktadır. 

Bütün ekonomik zorluklara rağmen, bilimsel gerçeklikler ışığında, mühendislik 
uygulamalarının önemini ortaya koyan raporlar yayımlama; mesleğimizi, 
meslektaşı geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları ile yine meslek alanlarımız 
üzerinde üyelerimizi ve toplumu bilgilendirmeye yönelik bülten, dergi, kitap, 
broşür ve benzeri yayın çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.

Bu nedenle, sizlere ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerin yanında çok temsili 
kaldığına inandığımız üyelik aidatlarının ödenmesi konusunda katkılarınızı 
bekliyoruz.

https://aidat.mmo.org.tr

DEĞERLİ ÜYELERİMİZE 
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Erdal Günel1

GENÇ MÜHENDİSLER İÇİN TASARIM BİLGİLERİ

1. GİRİŞ 

Bu yazı, ağırlıklı olarak tasarım üzerine geçen meslek 

Fotoğraf 1.   Tasarım Ekip Çalışması

hayatımda edindiğim deneyimlere dayanarak, özellikle 
genç mühendislere tasarım eylemi hakkında özlü bilgileri 
sunmak için hazırlanmıştır.
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2. KAVRAMLAR

Tasarım eylemi nedir?

Ürünlerin, yapıların, araçların, bileşenlerin veya sistemle-
rin ya da fikirlerin entelektüel çalışmalarda önce zihinde 
oluşturulması ve sonra da bu oluşumların üretime ya da 
uygulamaya aktarılabilecek duruma getirilmesidir.

Oluşturulan şeyin özgün olması gerekir. Var olan bir ürü-
nün, bir yapının, bir bileşenin veya bir sistemin kopya 
edilmesi tasarım eylemi değildir.

Yukarıda kısaca açıklanan gerçek tasarım eylemi çok üst 
düzeyde zihinsel kapasite ve gayret gerektirir. Bulundu-
ğumuz zaman diliminde bilinen varlıklar içinde en geliş-
miş akla sahip olduğu kabul edilen insanın yapabildiği en 
üst düzeydeki çalışmadır. Elde edilen özgün ürün ya da 
çıktı bir sanat yapıtı, bir endüstriyel ürün ya da sosyal bir 
yönetim modeli veya başka bir şey olabilir.

Tasarımcı kimdir?

Özgün tasarım eylemini gerçekleştiren kişi ya da ekiptir.

Mekanik tasarım nedir?

Makina mühendislerinin bir makinanın, bir aracın veya 
bir sistemin üretilebilmesi için gereken planlamaların ve 
işlemlerin yapılmasına yarayan dokümanın oluşturulması 
için yaptıkları bir dizi karar oluşturma ve ilgili bilgi ve bel-
gelerin hazırlanması süreçleri toplamıdır.

Mekanik tasarım; mekanik özellikteki ürünlerin, yapıların, 

aygıtların ve sistemlerin tasarlanmasıdır. Genel olarak bu-
nun için temel bilimler, matematik, malzeme bilimleri ve 
makina mühendisliği disiplini içindeki bilgiler kullanılır. 
Gerektiği zaman diğer mühendislik disiplinleri ile iş birliği 
yapılması gerekir.

Mekanik tasarımcı kimdir?

Özgün bir mekanik tasarım eylemini gerçekleştiren kişi 
ya da ekiptir.

3.TASARIM EYLEMİNİN AŞAMALARI

Tasarım eylemi; bir dizi gereksinimi anlama, belirleme, 
karar alma, araştırma, hesaplama, deneme, gibi işlemle-
rinden oluşur. Bu işlemler yapılırken birçok kereler yine-
lemeler, geri dönüşler, değişiklikler yaşanır. Bu işlem aşa-
maları şunlardır:

3.1 Gereksinim veya Sorunun Tanımı

Gereksinim ve sorunun tanımı, eylemin başlatılması için 
yaşanılan başlangıç aşamalarıdır. Tasarım, dikkatli bir 
mühendisin bir gereksinimin farkına varması, sorunu an-
laması ve bu gereksinimi açık bir şekilde tanımlaması ile 
başlar. Farkına varma işlemi, titiz insanların daha iyi yapa-
bileceği bir şeydir, çünkü bu tür insanlar, yaşanan yanlış-
lıkları ve eksiklikleri daha kolay fark edebilir. Bu yüzden 
titiz insanlar daha yaratıcıdır.

Sorunun anlaşılıp tanımlanması ise oldukça yorucu bir iş-
lemdir. Sorun tanımlanırken bütün koşulların belirlenme-
si çok önemlidir. Örneğin; miktar bilgileri, boyut bilgileri, 
fiziksel sınırlamalar, maliyet sınırları, ağırlık sınırlamaları, 
zaman sınırlaması, üretim olanakları, çevre şartları, iş-
letme şartları, bulunabilecek malzemeler, üründen bek-
lenen ömür, istenen güvenilirlik şartları, çevresel ve hu-
kuksal etkiler ile yasalar ve benzerleri, tasarımın sınırlarını 
belirleyen ve uygulanabilir ve sorunu çözmeye yönelik 
bir tasarımın yapılabilmesi için gerçekçi kısıtlardır.

Tanım işlemi eksik veya yanlış yapılırsa, tasarım eylemleri-
nin tümünün ve kullanılan zamanın boşa gitmesi olasılığı 
vardır.

3.2 Fikrin Oluşturulması (Sentezleme)

Tanımlama işleminden sonra, en iyi (optimum) çözümün 
oluşturulma aşaması başlatılır. Tasarım eylemi teknik ol-
duğu kadar, sanat karakteri de olan bir süreçtir. Bu neden- 

 

Resim 2. Bir Bileşen Örneği (Dişli Çifti) (1)
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le, her tasarımcının yoğurt yemesi birbirinden farklıdır. 
Burada, bir örnek üzerinden, sentezleme sırasında yak-
laşık olarak neler yaşanabileceğinin bir özeti verilmeye 
çalışılacaktır:

Örneğin; tanımlanan gereksinim: Ø 100mm veya daha 
küçük çaptaki ve 12m boydaki çelik millerden, istenen 
boylarda eksene dik yönde parçaların kesilmesi olsun.

Fikrin ortaya çıkarılması için öncelikle, ölçeksiz el çizimleri 
yapılır.

Olası testere türleri çizilir (örneğin; daire testere, şerit tes-
tere, vargelli testere, giyotin kesme gibi). 

İnternette ve/veya diğer kaynaklardan literatür taranarak, 
mevcut uygulamalar incelenir.

Amaç ve hedefler en basit ve yalın biçimde yazılır. Örne-
ğin; kesme işlemi süresi ≤ 10 saniye olacak. Kesme işle-
minde bir personel çalışacak gibi.

3.3 Kavramsal Tasarım (Conceptual Design)

Daha sonra tasarlanan şeyin işlevleri ya da işlemleri belir-
lenir. Her işlev ya da işlem ayrı ayrı incelenir, yazıya dökü-
lür. Örneğin; kesilecek mil tezgâha getirilir, tezgâha yatay 
olarak bağlanır, kesim yapılır, kesilen mil tezgâhtan çözü-
lür ve tezgâhtan uzaklaştırılır gibi.

Uygulanabilir çözüm yöntemleri incelenir. Örneğin ta-
sarlanacak makinada veya sistemde; mekanik, elektrikli, 
hidrolik, manyetik, pnömatik, elektronik yöntemlerin ya 
da bunlardan birkaçının birlikte uygulanması olasılıkları 
gözden geçirilir. Tasarımcının bu yöntemler hakkında bil-
gi sahibi olması ve/veya araştırıp öğrenmesi gerekir. 

Örneğin; mil tezgâha mekanik olarak getirilir, manyetik 
olarak bağlanır, lazerle kesilir, manyetik tespit elemanı 
serbest bırakılır ve milin kalan bölümü tezgâhtan meka-
nik olarak çıkarılır, gibi (Burada tanımlanan yöntem seçe-
neklerinden sadece birisi olabilir, bunun gibi birçok başka 
seçenekler de oluşturulabilir).

Olası yöntemlerle ilgili her seçenek üzerinde ayrı ayrı çalı-
şılır. Burada amaç, olabildiğince çok seçenek elde etmek-
tir. Bundan sonra her seçenek için;

Makinada planlanan işlem sırasının tersi incelenir. Örne-
ğin; mili tezgâha taşımasak, tezgâhı mile taşısak, gibi. Ma-
kinada planlanan konumların tersi incelenir. Örneğin; mili 

yatay değil, düşey olarak tespit etsek, gibi. Böylece farklı 
bakış açıları ile daha farklı çözümler yakalanabilir.

Eğer olanak varsa, çalışmalar başka birisine ya da başka 
ekiplere anlatılır. Örneğin bu insan ya da ekip, uzman 
kişiler olabilir, başka tasarımcılar da olabilir, ya da olayın 
tamamen uzağındaki ilgisiz kişiler de olabilir. Dinlemeyi 
bilen ve samimi olarak yardımcı olmaya gönüllü kişilerle 
çok değerli sinerji yaratılabilir. Uzman olmayanların kat-
kılarını yabana atmamak gerekir. Böyle bir olanak yoksa, 
tasarımcının bu zaman kesitinde bir iki gün fikrini dinlen-
dirmesi önerilir. Bu sürede beyin çalışmaya devam eder 
ve hiç umulmadık yeni kapılar açılabilir.

3.4 Temel Tasarım (Basic Design)

Artık bu noktada, tasarımcı tarafından en iyi (optimum) 
olduğuna karar verilen çözüm serbest elle veya çizim 
araçları ile ya da bilgisayarda çizilir. Bu çizim henüz mü-
hendislik hesapları yapılmadan gerçekleştirileceği için 
tam ölçekli olmayabilir, ama makinanın veya sistemin 
bütün ana bileşenleri ile yardımcı bileşenlerinin çizilerek 
gösterilmesi gerekir. Bu çizimler ön mühendislik hesap-
larının yapılmasına yetecek ayrıntıda olmalıdır. Bu parag-
raftaki çalışmaların sonuçları, temel tasarım (“basic de-
sign”) olarak adlandırılabilir.

3.5 Kesin Tasarım (Final Design)

Makinadaki bileşenlerin hareketleri, bunlara etkiyen kuv-
vetler ve momentler - torklar belirlenir. Statik ve kinema-
tik çalışmalarla, bileşenlerin şekil ve boyutları kesinleştiri-
lir ve çizilir. Hızlar yüksekse, makina ve bileşenleri dinamik 

 
 Resim 2. Bir Makina Örneği (Dişli Kutusu) [2]
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olarak da incelenir. Bileşenlerin matematik modelleri 
oluşturulur. Bunlara göre, bileşenlerin malzeme türlerine, 
güvenlik katsayılarına ve güvenilirliklerine karar verilir. Bu 
paragraftaki çalışmaların sonuçları, kesin tasarım (“final 
design”) olarak adlandırılabilir.

3.6 Uygulama Tasarımı (Execution Design)

Son aşamada, makina bileşenlerin üretim yöntemleri 
ile montaj-demontaj işlemleri incelenir. Bileşenlerle ilgi-
li tolerans, geçme türü, ısıl işlemler, tezgâhtaki işlemler, 
kaynaklı üretim ve soğuk şekillendirme işlemleri ve diğer 
ilgili sorunlar çözüme kavuşturulur. Piyasadan hazır alı-
nabilecek bileşenler seçilir ve makinanın parça çizimleri 
ile kısmi komple veya komple çizimleri ile genel yerleşim 
planı tamamlanır. Eğer piyasada hazır olarak temin edile-
bilecek yerli ürünler varsa, fiyat çalışması yapılır, bu çalış-
malar sonunda hazır ürünler, yeni baştan üretilmeye göre 
genel olarak çok daha uygun fiyatlarla sağlanabilir. Tasa-
rımda bu tür uygun parçaların kullanılmasına çaba gös-
terilerek toplam üretim süresinin azalmasına da yardımcı 
olunabilir. Bu paragraftaki çalışmaların sonuçları, uygula-
ma tasarımı (“execution design”) olarak adlandırılabilir.

Buraya kadarki aşamaların herhangi birisinde herhangi 
bir olumsuzluk belirlenirse ya da zaman içinde koşullarda 
değişiklikler olursa, ilgili aşamadan gerektiği kadar önce-
ki aşamaya geri dönmek ve olumsuzluğu ya da değişiklik-
lerin etkilerini çözerek bu noktaya kadar olan çalışmaları 
yeniden tekrarlamak gerekir.

Beklendiği gibi en iyi (optimum) çözüme yaklaşabilmek 
için, emek ve zaman gereklidir. Ancak zaman sınırsız de-
ğildir. Zamanın sınırlarını müşteri veya çalışılan organi-
zasyondaki yönetim belirler.

3.7 Değerlendirme

Yapılan tasarımın değerlendirilmesi başarı için gerekli 
ve çok değerlidir. Genel olarak bir prototip yapılması ve 
bunun işletme ya da laboratuvar koşullarında denenmesi 
şeklinde uygulanır. Şu soruların yanıtları araştırılır:

• Ürün beklenen gereksinimi karşılıyor mu?

• Güvenilir mi?

• Benzer ürünlerle rekabet edebilir mi?

• Üretimi ve kullanımı ekonomik mi?

• Ergonomik mi?

• Bakımı ve onarımı kolay mı?

• Kullanımı veya satışı karlı mı?

3.8 Sunum

Ürünün müşteriye (işverene) veya yönetime tanıtılması 
hayati bir son adımdır. Sunum, tam bir satış işidir. Tasa-
rımcı bunu yaparak, ayrıntıların pek farkında olmayan 
müşteriye veya yönetime, ürünün değerini ve yararlarını 
kanıtlamak zorundadır. Bu iş gerektiği gibi yapılmazsa, ta-
sarımcının harcadığı emek ve zaman boşa gider.

Yetenekli bir tasarımcı, sunum süreçlerinde şu üç iletişim 
yolunda da başarı göstermek zorundadır:

• yazarak (e-posta, rapor, günlük notlar, teknik yazılar, 
makaleler, gibi)

• konuşarak (bilgisayarlı sunumlar)

• bilgisayarda çizerek - animasyon hazırlayarak

Bunları yapamayan veya yapmayan bir tasarımcının ya da 
tasarım ekibinin, çalışmalarının değeri ve önemi anlaşıl-
maz. Bu durum onun profesyonel başarısına ve ilerleme-
sine (para kazanmasına) engel olur, yazık olur.

4.TASARIMDA DİKKATE ALINACAK ETMENLER 
(FAKTÖRLER)

Tasarım süreçlerinde, genel olarak işin özelliklerine bağlı 
olarak başlıca aşağıdaki faktörlerin göz önünde tutulması 
gerekir:

Malzeme dayanımları, güvenilirlik, ısı ile ilgili hususlar, 

 

 
Resim 3. Bir Sistem Örneği (Termik Santral) (3)
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paslanma, aşınma, sürtünme, yapılacak işlemler, yarar, 
ekonomi ve fiyat, güvenlik, ağırlık, gürültü, biçim, şekil, 
albeni, büyüklük, esneklik, kolay üretilebilirlik, kontrol 
edilebilirlik, katılık, yüzey pürüzlülüğü, yağlama, bakım 
yapılabilirlik, hacim ve benzerleri.

5.TASARIM EYLEMİNİN VE TASARIMCININ ÜLKEYE 
KATKILARI

Özgün bir tasarım eylemi, müşterinin gerçek gereksinim-
lerine ve ülke gerçeklerine göre yapıldığı için, en uygun 
ürünün oluşturulmasına / üretilmesine en yakın sonuçla-
rın elde edilmesini sağlayacaktır. Bu durum çok değerlidir.

Tasarımcı, mümkün olduğu kadar yerli (yerli malzeme, 
yerli işçilik, yerli üretim, gibi) olanakları kullanmaya ça-
balarsa, yerli malzeme üreticilerini desteklemiş, istihdamı 
artırmış, yerli yapımcıları desteklemiş ve maliyetleri azalt-
mış olur. Bunlar ülkenin makro ekonomisine temel katkı-
ların yapılması anlamını taşır.

Tasarımcı, hele yabancı ürünlerle rekabet edebilen bir 
ürün geliştirebilirse, ayrıca benzer yabancı ürünlerin dış 
alımının azalmasını sağlayarak, dış ticaret açığının da 
azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin gelişmesine de katkı 
yapmış olur. 

6.SONUÇ

Tasarım yapma yeteneğine sahip toplumlar, öncelikle 
kendi gereksinimlerine en uygun ürünleri, yapıları, araç-
ları, bileşenleri veya sistemleri ya da fikirleri geliştirebilir-
ler. Böylece hem maddi konularda, hem de entelektüel 
olarak toplumdaki bireylerin düzeylerini yükseltebilirler, 
toplumun olumlu yöndeki gelişimini sağlayabilirler. Bu 
nitelikten yoksun olanlar ise ancak ileri toplumların tak-

litçileri olabilirler ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak hep 
geride kalırlar.

Son derece önemli bir araç olan ''tasarım eylemi''nin 
yaygınlaştırılması, bu yönde örnekler ve yöntemler yara-
tılması, yerli gelenek oluşturulması ve her disiplinde ''ta-
sarım eylemi'' nin desteklenmesi tek çaredir. Bunun için 
toplum içindeki üst entelektüel kapasiteli bireyler seçil-
meli, bunlar tasarımcılığa yönlendirilmeli, eğitim sistemi 
özgün tasarımcılığı destekler hale getirilmeli, taklitçi - ez-
berci eğitim biçimlerinden vazgeçilmelidir. Üniversitele-
rin mühendislik fakültelerinde disiplinlere göre özelleşti-
rilmiş tasarım eğitimi verilmelidir.

İşlek zekalı, karar verme inisiyatifi sahibi ve monoton iş-
lerden zevk almayan karakterdeki genç mühendislere, 
Türkiye'de yaptıklarının pek takdir edilmeyeceğini bile-
rek, bu zorlu ama ülke ve insanlık için en değerli şeylerin 
üretilmesi işlemlerinin başlangıcı olan tasarımcılık mesle-
ğine girmelerini öneririm.

Bunun için mühendis adaylarının yüksek öğrenimde ve 
stajlarda geçirecekleri süreleri çok iyi değerlendirmeleri, 
ilgilendikleri ve gelecekte çalışmayı düşündükleri alanlar-
la ilgili bilgisayarlı tasarım (“computeraideddesign”) araç-
larını iyi öğrenmeleri, temel bilgileri toplayacakları kendi 
kişisel arşivlerini oluşturmaları gerekir.
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DENEY TASARIM NEDENLERİNİ BİLİYORSANIZ 
SONUCU DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ!

1. GİRİŞ 

Bu yazıda, üretimde yenilik ve geliştirme için kullanılacak 
bir gereklilikten, “Deneysel Tasarım”ın endüstrideki kul-
lanımından bahsedilecektir. “Deneysel Tasarım” (“Deney 
Tasarımı” olarak da kullanılmaktadır), bir sonucu oluştu-
ran etkenlerin sonuç üzerindeki etkisini ölçen, sonucu 
optimize eden ve etkenlerin değerlerinin bilinmesini 
sağlayan istatistiksel bir yöntemdir. Günümüzde birçok 
kuruluşta gerçekleştirilen gelişmelerin ve buluşların ar-
kasındaki yaklaşım da bu yöntemdir. 

Birçok süreci yakından inceleme ve sürecin verilerini ir-
deleme olanağı bulan bir kişi olarak, iki önemli konuyu 
dikkatinize sunmak isterim. Bu konulardan ilki, kurulu-
şun güçlüklere katlanarak ve para harcayarak derlediği 
verilerdir. Veriler, bir kuruluşta raporlama ve iyileştirme 
amaçlı olarak iki temel işlevi yerine getirir. Herkesin bildi-
ği gibi ortalaması yüz olan bir seri, birçok farklı veri setin-
den elde edilebilir. Örneğin on, yüz, yüz doksan serisi de 
yüz ortalama değerini verir. Yüz on, yüz, doksan serisi de 
yüz ortalama değerini verir. Günün sonunda her iki seri 

için de sonuç ortalaması yüz’dür ve yüz değeri raporlanır. 
Peki, bu iki serinin hikayesi aynı mıdır? Eğer ikisi de aynı 
olarak değerlendirilirse bir hata yapılmış olur. Sözgelimi 
bir gün on, bir gün yüz doksan, elde eden bir süreçte ça-
lışan kişi, en masum kestirimle “ne yazarsan yaz gider” 
diye düşünebilir ki, bence haklıdır. 

İkinci önemli konu da, istatistik olarak adlandırdığımız, 
veri işleme araçlarındaki inanılmaz gelişimdir. İstatistik 
yazılımları bizlere her geçen gün hayatı daha da kolay-
laştırmakta ve en karmaşık verilerin irdelenmesini ola-
naklı hale getirmektedir. Bir örnek sunmak gerekirse; 
üretimde kullanılan bir katalizör, katkı maddesi ya da 
bir kimyasal için eskiden tedarikçinin sunduğu standart 
ürüne mahkumken, şimdi doğru bir yazılım ve doğru ve-
rilerle sizin üretim koşullarınıza en uygun hammaddeyi 
belirleyip, tedarikçiden hammaddenin içeriğini istenilen 
özelliklerle değiştirmesi istenebilmektedir. 

Endüstriyel dünyada çeşitli gelişmeler yaşanmaya de-
vam ederken biz, üretimde elde ettiğimiz verilerin han-
gilerine aşağıdaki soruları sormaktayız?
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“Güven aralığı nedir?

Verilerimin standart sapması nedir?

Aynı işi yapan A, B, C makinalarının çalışma verimleri ara-
sında istatistiksel olarak fark var mı?

Bu ayki tüketimlerim, geçen aylardaki tüketimle karşılaş-
tırıldığında, eğilimleri örtüşüyor mu? 

Regresyon (bir değişkenin ortalama çıktı değeri ile diğer 
değişkenlerin karşılık gelen değerleri arasındaki ilişkinin 
ölçüsü) ve korelasyon (ilişki, bağıntı) değerleri nedir?” 

Eğer bu sorular kurumunuzdaki uygulamanın alışılagel-
miş bir parçası ise, güncel değişiklikleri izleyebildiğiniz 
ve zamanı yakaladığınız söylenebilir. Bu durumda, ista-
tistik aracılığı ile verilerinizi değerlendirerek, fark yarata-
cak bilgilere ulaşabiliyorsunuz demektir. 

İki önemli konu olan veriler ve istatistikten etkin olarak 
yararlanılamıyorsa, bu verilerin irdelenmesinin zor oldu-
ğu düşünülüyor ve verilerin nasıl tutulacağı konusunda 
problem yaşanıyorsa, doğru bir yazılım ile doğru kurgu-
lanmış basit ancak amacı olan bir veri derleme sistema-
tiği oluşturmak gerektiği açıktır ve günümüzde bunu 
yapmak çok kolaydır. 

Esas konuya giriş yapılırken, bu noktanın çözülmesi ge-
rekir. Doğru ilerleme ve gelişim, doğru verinin işlenmesi 
ve irdelenmesi ile olasıdır. Bunun aksini aramak ve uğraş-
mak, boşa harcanmış zaman olarak görülebilir. 

2. DENEYSEL TASARIM KULLANIMI

Deneysel tasarım, literatürdeki adı ile “Design of Experi-
ment” (DOE) son derece gelişmiş bir istatistik aracı olarak 
görülmektedir. Bu şekilde, sonucun oluşumunu şekillen-
diren etkenlerin sonuç ile ilişkisi ve bu ilişkinin düzeyi 
ölçümlenebilmektedir. Şöyle bir örnek verilebilir. Üreti-
len ürünün viskozitesini (akışkanlığını) üç değişik etkene 
bağlı olarak istenilen değere ulaştırabilmek olasıdır. Bu 
üç etken; sıcaklık, hammadde tipi ve süre olsun. Bilinmek 
istenilen, belli bir viskozite değerini elde etmek için han-
gi sıcaklık, hangi hammadde ve ne kadar süreye gereksi-
nim duyulduğu bilgisi ise, bu bilgiyi DOE sağlamaktadır 
ve DOE, yalnızca verilen bilgiyi değil, irdelemede kulla-
nılan etkenler çerçevesinde, gelecekte olabilecek sonuç-
larla ilgili bilgileri de vermektedir.  

Bu yazıda, çok teknik detaylara girilmeden birkaç örnek 

üzerinden DOE kavramına açıklık getirilmeye çalışılacak-
tır. Herhangi bir DOE analizi, en az iki tip değişkenden 
oluşur. İlki bağımlı değişken olarak adlandırılan istenilen 
sonuç, yazıda sıklıkla “Y” harfi ile belirtilecektir. İkincisi 
ise, bu bağımlı değişken üzerinde etkili olduğu düşünü-
len, bağımsız değişkenler ki bunlar da “X” harfi ile göste-
rilir. Bu noktada ilk belirlenmesi gereken bilgi “Y” olmak-
tadır. Yani “Y”, optimize etmeye çalıştığımız sonuçtur. “Y” 
bu konuda yapılacak tüm çalışmaların sınırlarını, yönünü 
ve stratejisini oluşturması bakımından oldukça önemli-
dir. Sonuç “Y” seçimi çalışmanın süresini, karmaşıklığını, 
zorluğunu, ulaşılabilirliğini ve maliyetini doğrudan etki-
lemektedir. Bazı projelerde gün kadar açık olsa da bazı 
projelerde adımlamak ve hatta küçültmek yöntemleri-
ni kullanmak gerekebilmektedir. Örneğin bir araştırma 
konusu 4 makinayı ilgilendiriyorsa çeşitliliği daraltarak 
mümkün tüm makinaların sonuçlarını ayrı ayrı araştır-
mak yerine makinalar arasında ilişkiyi ve farklılıkları eşit-
leyip tek bir makina üzerinden hareket etmek çalışma 
alanını azaltarak odaklanmayı artıracaktır.    

Bu gibi durumlarda, herhangi bir sonuç üzerinde çok 
minik adımlarla ilerletmek, gelişimin ve iyileşmenin sü-
resini uzatabileceği gibi, diğer taraftan da büyük adımlar 
atmaksa konuyu karmaşıklaştırarak sonucun elde edil-
mesini negatif yönde etkileyebilecektir. Tarafımca kul-
lanılan aşağıda tanımlanmış olan bir pratik, bu noktada 
çoğu kez bana yardımcı olmaktadır. “Sonuç başka sonuç-
lar tarafından açıklanıyorsa, karmaşık bir problemle karşı 
karşıyayız demektir”.  

“Y”nin sınırları belirleyeceğinden bahsedilmişti. Bu nok-
tadan sonra “Y”yi etkileyen faktörlerin araştırmasına ge-
çilebilir. En bilinen kök neden analiz yöntemleri (beyin 
fırtınası, ISIKAWA, QFD, beş neden analizi) olmak üzere 
birçok araştırma ve kök neden ortaya çıkarma tekniği 
kullanılmaktadır. İyi bir deney tasarımında takip edilecek 
aşamalar Şekil 1’de verilmiştir. 

“Y” değişkenini etkileyen etkenler ortaya çıktıktan sonra, 
bu etkenlere ait veriler elde edilerek ön bir inceleme ve 
irdeleme başlatılır. Deneysel tasarım çalışmasının (DOE) 
tipi “Y” değişkenine göre değişecektir. Örnek vermek 
gerekirse, sonuç sürekli aynı hacim içerisinde gerçekleşi-
yorsa, “Karışım Tasarımı - Mixture Design” yeğlenmeli ya 
da etkenlerin veri tipine ve düzeylerine göre de değişik 
tasarımlar uygulanmalıdır. Bu tasarım yöntemleri, Faktö-
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riyel Tasarım (“Factorial Design’’, Yanıt Yüzeyi (”Respond 
Surface” ya da Gürültü Etkeni “Noise Factor’’ olabilir. 

Tablo 1’de bu durum, çalışma uzayı açısından değerlen-
dirilerek üç etken için deney sayıları ile özetlenmeye ça-
lışılmıştır. 

Tasarım şekli seçildikten sonra, gereken deney deseni 
oluşturulmuş olur. Çalışmada örnek için bir deney de-

seni hazırlanmıştır. Şekil 2 bu örnek için incelenebilir. 
Yapılması gereken denemelerin parametreleri ve sırala-
rı belirlenmiştir. Buna göre denemeler tek tek ve büyük 
bir titizlikle gerçekleştirilir. Alınan sonuçlar kaydedilerek 
irdelenmeye hazır hale getirilir. Şekil 3, buna ait bir örnek 
olarak görülebilir. Sonraki adımda, seçilen irdeleme yön-
temiyle sonuçlar değerlendirilmektedir.

Eğer Şekil 1’de verilen tüm aşamalar doğru ve titizlikle 

 
 

Problemin 
tanımlanması 

Amacın 
belirlenmesi 

Çıktının ( Y ) 
seçimi 

Girdi 
faktörlerinin 

seçimi 

Faktör 
seviyelerinin 

seçilmesi 

Deney 
tasarımı tipi 

Örnek 
büyüklüğü? 

Deneyin 
gerçekleştiril

mesi 

Verilerin 
toplanması 

Verilerin 
analiz 

edilmesi 

Sonuçların 
çıkartılması 

Amaca ulaşılması 

Şekil 1. DOE Uygulama Adımları

Tasarım Türü
Çıktı Tipi 

“Y”
Girdi “X” Tipi

Seviye 
Sayısı

Avantajları Çalışma Uzayı
3 Faktör İçin 

Deneme

Faktöriyel 2k Sürekli Sürekli /Ayrık 2 Etkileşimler dikkate alınır Küp 8

Genel faktöriyel Sürekli Sürekli / ayrık >2
İki ve üzeri seviyelere sahip 
faktörlerin incelenmesine olanak 
sağlar. Etkileşimler dikkate alınır. 

Küp 7

Mixture (karışım) Sürekli Sürekli 2
Faktörler, bir karışımı oluşturan 
oranlar olarak ele alınır. 

Üçgen prizma >2k

Yanıt yüzey (C.C) Sürekli Sürekli >2
Sonuçları en iyi açıklayan tasarım 
denebilir. 

Küp 20

Cevap yüzey (B.B) Sürekli Sürekli >2
Sonuçları en iyi açıklayan tasarım 
denebilir.

Küre 15

Taguchi Sürekli Ayrık >2
Faktörlerin etkileşimlerini göz ardı 
ederek gürültü faktörünü dikkate 
alır. 

Üçgen 4

Tablo 1. DOE Karşılaştırma Tablosu
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izlenmişse, elde edilen sonuç, “Y” de-
ğişkenini açıklayan fonksiyondur. Bu da 
etkenlerdeki değişikliklerin sonucu nasıl 
etkilediğini veya optimum sonucu elde 
etmek için fonksiyonların ne olması ge-
rektiğini verebilmektedir. 

Sonuç olarak, optimum değere ulaşmak 
için, birçok farklı yol denenerek çalışıl-
maktadır. Çalışmada başvurulabilecek 
yöntemler ve özellikleri Tablo 2’de özet-
lenmeye çalışılmıştır. Bilinen en ucuz, 
kesin, hızlı ve basit yöntem deneysel ta-
sarım olabilir.  

Yazının bu noktadan sonrasında merak 
eden okurlar için bir örnek paylaşmak 
isterim. 

Karşılaştırma Ölçütü Gözlem Tahmin
U z m a n 

Yargısı

Aynı Anda Her Şeyi 

Kontrolsüz Değiştirmek

Tek Tek 

Değiştirmek

İs t at i s t i k s e l 

Deneyler

Zaman Uzun Uzun Orta Uzun En Uzun Kısa

Maliyet Yüksek Yüksek Orta Yüksek En yüksek Düşük

Optimal eviyeleri yakala-

ma şansı
Düşük Düşük Orta Orta Düşük Mükemmel

Sonuçlarda güven Düşük Düşük Orta Düşük Yüksek Yüksek

Bağımsız ana ve etkileşim 

etkilerini tanıma yeteneği
YOK YOK YOK YOK YOK VAR

Tablo 2. DOE Yöntem Seçenekleri Karşılaştırma Tablosu

 

 

Şekil 2. Minitab Örnek Sayfa Görüntüsü

Şekil 3. Minitab Örnek Sayfa Görüntüsü Şekil 4. Torna  Kesme Kalemi 
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önemsiz sebeplerden ayırmak için kullanılan bir çubuk 
diyagramı) yer almaktadır. Burada “A” ile işaretli olan en 
yüksek etki, devir etkisidir. Tablo 6 ise sonuç sağlayan 
fonksiyonu vermektedir. Bu fonksiyonda, değerleri yeri-
ne koyarak, kullanıldığı şartlarda, uç ömrünün ne olaca-
ğını bilmek olasıdır. 

Tablo 3’teki sonucun bağımsız değişkenlerce açıklan-
masını gösteren ilişki düzeyi R-sq >%80 ve üzeri olduğu 
sürece, Tablo 4’te  elde edilen fonksiyonun bağımsız de-
ğişkenlere atanacak deneme yapılan sınırlar içerisindeki 
değerler için doğru sonuçları vereceği söylenebilir.

3. SONUÇ

Bu yazıda, sonucu oluşturan etkenler biliniyorsa, sonucu 
da bulunabilecek bir yöntem tanıtılmak istenmiştir. Bu-
gün endüstride bir olayı meydana getiren etkileri bilmek 
ve bunları ölçümlemek bundan beş yıl önce olduğun-
dan daha kolaydır. Yazıda paylaşılmak istenen günümüz-
de veri toplamanın kolaylaşmış olması ve daha kolay ve 
doğru irdelenebilecek duruma gelinmiş olmasıdır. Bugün 
kuruluşlar için istatistikten yararlanmanın tam zamanıdır. 
Rekabette büyük avantaj sağlayacak fırsatı belki de siz-
lere istatistik verecektir. Dijitalleşmenin çok zor olduğu 
günlerden, kolayca dijitalleşmenin yaşandığı bir dünyaya 
koşulmaktadır. Bu yarışta farkı yaratacak en önemli unsur-
lar, veri doğruluğu ve istatistiksel yöntemlerin doğru kul-
lanılması olacaktır. Sonraki gereksinim ise, bu verileri akılla 
birlikte, “İSTATİSTİĞİ” işlerimizin içine katmak olacaktır. 

Tasarıma karar verildikten sonra seçilen tasarıma ait de-
ney deseni oluşturulur. Basitçe açıklamak gerekirse bu 
örnekte iki üzeri “k faktöriyel” bir tasarım seçilmiştir. Ça-
lışmadaki örnek, torna tezgâhı kesme kalemi kullanım 
ömrüdür (Şekil 4). 

Hedefimiz, aşındırıcı uçların kullanım ömrünün artırıl-
masıdır. Bunu etkileyen etkenler, tornanın devri (1.000 
- 1.700 d/dk), ilerleme hızı (5 -12 m/h) ve malzeme cinsi 
(yumuşak - sert) olarak belirlenmiştir. Kalemin aşınma 
miktarının bu üç faktör tarafından etkilendiği düşünül-
düğünde, elde edilecek deney deseni şöyle olacaktır 
(Şekil 2). Sonrasında sonuçlar derlenir ve denemelerin 
karşısına yazılır (Şekil 3). 

Bu örneğin çözümünde MINITAB yazılımından yararla-
nılmıştır. Sonrasında yazılım kullanılarak sonuç derlendi-
ğinde ve irdelendiğinde, Tablo 3 ve Tablo 4’deki sonuçlar 
elde edilmektedir. Şekil 5 ve Şekil 6’da ise, etkenlerin so-
nuç üzerindeki etkilerini gösteren optimizasyon ve pare-
to analiz (bir sorunun önemli sebeplerini, nispeten daha 

S1 R-sq2 R-sq(adj)3 R-sq(pred)4

0,707107 99,96% 99,73% 97,57%

Tablo 3. Regresyon Analiz Sonuçları

Tablo 4. Formülize Edilmiş Sonuç 

Aşınma = 32,99 + 0,02765 Devir - 1,541 Hız - 18,54 Sertlik 

+ 0,000612 Devir*Hız+ 0,014286 Devir*Sertlik 

+ 0,0000 Hız*Sertlik

Kodlanmamış Birimlerde Regresyon Denklemi

Model Özeti

 
 
Şekil 5. Minitab Optimizasyon Sayfası Görüntüsü

1 Model uygulandığında elde edilen matematiksel değerlerin standart sapması
2  Model ile elde edilenle gerçek sonuçlar arasında ilişki düzeyinin % olarak ifadesi
3 Güven bandı
4 İlişkinin tahmin bandı

 
 Şekil 6. DOE Faktörler Pareto Analizi 



33İKLİMLENDİRME

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  KASIM 2022  www.mmo.org.tr  
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Orhan Taşdemir1

MOTORLU KONTROL VANALARINDA 
UYGULANAN KONTROL YÖNTEMİNİN, 
ENERJİNİN ETKİN KULLANIMINA ETKİSİ

1. GİRİŞ 

Bu yazıda günümüzde HVAC uygulamalarında yaygın 
olarak kullanılan doğrusal kontrol vanalarının, kontrol 
kurallarına bağlı kalınarak enerjinin etkin kullanımına 
nasıl yararlı olunabileceği incelenmiştir. Ayrıca,  uygula-
mada karşılaşılan olgular çözümlenerek, en uygun kont-
rol tekniğinin kullanılmasının farkındalığının oluşması 
amaçlanmıştır.

2. VANA OTORİTESİ 

Vananın otoritesi, kontrol vanasının (CV) karakteristiğini 
kontrol ettiği devre üzerine ne kadar iyi uygulayabildi-
ğinin bir ölçümüdür. Vanadaki direnç ne kadar yüksek 
ve bu yüzden vana genelinde basınç düşüşü ne kadar 
fazlaysa, kontrol vanası o kadar iyi bir şekilde devrenin 
enerji salınımını kontrol edebilecektir.

Kontrol Vana Otoritesi (acv); vana %100 yük sırasında ve 
tamamen açık konumda (ΔPmin), kontrol vanaları tama-
men kapalı konumda (ΔPmax) oldukları durumdaki ba-

sınç farkı ilişkisi olarak tanımlanır. Vana kapalıyken, sis-
temin diğer kısımlarında (örneğin borular, soğutucular 
ve kazanlar) basınç düşüşü kaybolur ve var olan toplam  
basınç farkı, kontrol vanalarına uygulanır. Bu, ulaşılabile-
cek en fazla değerdir (ΔPmax).

acv = ΔPmin / ΔPmax (Eşitlik 1)

Hat genelindeki basınç düşüşü Şekil 1’de gösterilmiştir.
 

Şekil 1. Hat Genelindeki Basınç Düşümü
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3. VANA KARAKTERİSTİKLERİ

Her kontrol vanasının kendi karakteristiği vardır ve bu, 
vananın stroğu ve karşılık gelen su debisi arasındaki ilişki 
ile tanımlanır. Bu karakteristik, vana üzerindeki sabit ba-
sınç farkında %100 otorite ile tanımlanır (Eşitlik 1). Bir ku-
rulum içerisinde pratik uygulamada ise basınç farkı sabit 
değildir. Bu da, kontrol vanasının etkin karakteristiğinin 
değişmesi anlamına gelir. Vananın otoritesi ne kadar az 
ise vananın karakteristiği o kadar bozulur. Karakteristi-
ğin bozulmasını en aza indirmek için tasarım sürecinde 
kontrol vanasının otoritesinin olabildiğince yüksek ol-
ması sağlanmalıdır.

En yaygın vana karakteristiklerini aşağıda Şekil 2 ve Şekil 
3‘de gösterilen  grafiklerde inceleyebiliriz.

1. Logaritmik/Eşit yüzdesel kontrol vanası karakteristiği 
(Şekil 2)

2. Doğrusal kontrol vanası karakteristiği (Şekil 3)

1,0 olarak belirtilen çizgi, vana otoritesi 1 olan karakteris-
tiktir ve diğer çizgiler kademeli olarak daha düşük otori-
teleri temsil ederler.

4. HVAC SİSTEMİNDE KAPALI DEVRE KONTROLÜ 

"Kontrol” kelimesi pek çok farklı bağlamda kullanılır. Ka-
lite kontrol, finansal kontrol, komuta ve kontrol, üretim 
kontrolü ve benzeri eylem aralığını kapsayan pek çok te-
rimden bahsederiz. Ancak tüm bu kontrol türlerinin, ba-
şarılı olabilmesi için, davranışını etkilemek istediğimiz bir 
sistemin varlığının ve bu sistemi istenilen şekilde hareket 
edebilme özgürlüğünün önceden varsayılması gerekir.

Şekil 4’te verilen blok diyagramı, sürekli modüle edilen 
kontrol vanasının bir modelidir ve süreci veya işlemi oto-
matik olarak kontrol etmek için, bir geri bildirim kontro-
lörü kullanılır. Kontrol sistemi kontrol edilen süreç değiş-
keninin değerini veya durumunu, istenilen ayar noktası 
(SP – “Set point ”) değer veya durumu ile karşılaştırır ve 
farkı, tesisin süreç değişkeni çıkışını ayar noktası ile aynı 
değere getirecek bir kontrol sinyali olarak uygular.

 Şekil 2. Logaritmik Kontrol Vanası Karakteristiği

 Şekil 3. Doğrusal (Lineer ) Kontrol Vanası Karakteristiği

 
 Şekil 4. Sürekli Modüle Edilen Kontrolün Blok Diyagramı

Şekil 5. Modüle Edilmiş Kontrol Sinyali

            
 



35

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  KASIM 2022  www.mmo.org.tr  

Sistemdeki her aygıtın kendi karakteristiği vardır. Her 
aygıtı doğru bir şekilde, düzgün kurulmuş ve ayarlanmış 
bir kontrolcü ile bir araya getirmek, iyi bir kontrol tepkisi 
ile HVAC sisteminin verimliliğini sağlar.

Şekil 7’deki yük dağılımı, yükte ya da ayar noktasında 
ciddi bir sapma olarak görülebilir. 

İyi bir kontrol sisteminin amacı, sabit çalışma rejimine en 
düşük maksimum sapma ile olabilecek en kısa zamanda 
ulaşmaya çalışmak olarak tanımlanabilir.

Süreç kontrol isteği ve sistem karakteristiğini eşitlemek 
konusunda Şekil 8’e bakabilirsiniz.

Her sistem süreci farklı karakteristik taşır. Ancak, kontrol 
vanası üreticisi her zaman fancoil karakteristiğinin ta-
sarımını karşılamalıdır. Yukarıdaki şekillerdeki grafikler 
görebildiğimiz üzere fancoil karakteristiği logaritmiktir, 
bu yüzden doğrusal (lineer) kontrol istemini karşılamak 
için tam zıttı karakteristiğe gereksinim duyar. %40 kont-
rol sinyalinin %40 kapasite çıkışına ulaşacağı öngörülür. 
Yukarıdaki kontrol vanası otoritesi %100’e denk gelir, bu 

 
 

Şekil 6. Kontrol Döngüsü

 

Şekil 7. Tipik Bir Soğutma Uygulaması Kontrol Tepkisi Grafiği
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Şekil 8. Fancoil, Kontrol Vanası ve Kontrol Karakteristiği Grafikleri

 
Şekil 9. Fancoil, Kontrol Vanası ve Kontrol Karakteristiğinde Alfa Değer Ayarlaması

durum uygulamada gerçekçi olmayan senaryodur. Ge-
leneksel bir kontrol vanası ile hidronik sistem içerisinde 
basınç farkı değişirken, vana kontrol karakteristiği  her 
zaman değişiyor olacaktır. Fark değişiminin sebebi, sis-
tem içerisindeki yükün sürekli olarak değişken olmasıdır.

Sıvıdaki termal enerji büyüklüğüne çok bağlı olarak,  ser-
pantinlerin de farklı karakteristikleri olabilir. Örneğin bir 
soğutma uygulamasında, su ne kadar soğuksa fancoil ka-
rakteristikleri de o kadar dik olacaktır. Doğal olarak enerji 
iletme yüzey ve hava hızının değeri gibi pek çok etken 
de bulunur. Sonuç olarak tam zıt karakter karşılamak için 
ayarlanabilir bir aktüatör karakteristiği eklenir. Aktüatör, 
doğrusaldan logaritmik karakteristiğe veya arasında bir 
noktaya geçiş esnekligi sağlar. Bu özellik Alfa Değer ayar-
laması olarak adlandırılır (Şekil 9).

5. DÜŞÜK (ΔT) SORUNU

Soğutucular (“Chiller”) belirli kritik koşullara göre bo-
yutlandırılır ve bu koşullar ise sistemin çalışacağı iklime 
bağlıdır. Bu kritik koşullar çalışma süresinin %1’inden 
daha az süre için gerçekleştiğinden genel olarak soğutu-
cuların gereğinden büyük tasarlandıkları söylenebilir. Bu 
nedenle, etkin olarak çalışma süresinin %99’unda siste-
min kısmi yükte çalıştığı söylenebilir. Sistem kısmi yükte 
çalışırken, düşük ΔT sorunu (sendromu) denilen bir olay 
yaşanabilir. Bu olay, soğutucuların çok düşük verimlilikle 
çalışmalarına ve  hızlı açık - kapalı durum değişimine yol 
açar. Ayrıca düşük ΔT sorunu soğutucuların, çok yüksek 
verimlilikte derecelendirilmiş, kapasitesinden daha faz-
la verim ortaya koyabileceği Max-Cap modu adı verilen 
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mod içerisinde çalışmasını da engeller. Düşük ΔT sorunu,  
soğutucuya dönüş besleme sıcaklığının tasarlanandan 
daha düşük olduğu durumda yaşanır. Eğer kurulum 6 °C    
sıcaklık farkı için tasarlanmış ancak soğutucuya gelen 
su soğutulmuş su besleme ayar noktasından sadece 3 K 
daha düşükse, soğutucunun, belirtilmiş kapasitesinin en 
fazla %50’sini sağlayabileceğini anlamak kolaydır. Eğer 
bu durum, sistemin çalışması için yetersiz kalırsa, ya ku-
rulum yeterli kapasiteye sahip olmayacaktır, ya da ek bir 
soğutucunun daha çalıştırılması gerekecektir. 

Şu örneği ele alalım: sekonder devre dönüş suyu sıcaklığı 
tasarım sıcaklığından daha düşük olduğunda (aşırı debi 
problemleri gibi) soğutucular maksimum kapasitelerinde 
yüklenemezler. Eğer soğutulmuş su tesisindeki soğutu-
cular 13°C soğutulmuş suyu 7°C’ye döndürmek için tasar-
lanmışsa, 13°C tasarım sıcaklığı yerine 11°C olan tasarım 
debisi alınıyorsa soğutucu şu oranda yüklenecektir:

 

                  (Eşitlik 2)

CHL (%) – Soğutucu  yüklemesi yüzdesi 

• CWRTR – Gerçek soğutulmuş su dönüş sıcaklığı (bi-
zim örneğimizde, 11°C)

• CWSTD – Tasarım soğutulmuş su tedarik sıcaklığı (bi-
zim örneğimizde, 7°C)

• CWRTD – Tasarım soğutulmuş su dönüş sıcaklığı (bi-
zim örneğimizde, 13°C)

Tesisteki düşük ΔT’nin (dönüş ve gidiş soğutulmuş su 
sıcaklıkları arasındaki fark) 6°C (13°C-7°C) tasarım şartın-
dan 4°C’ye (11°C-7°C) düştüğü bu durumda, soğutucu-
nun kapasitesi %33,4 azaldı. Çoğu durumda soğutucu-
nun çalışma verimliliği, dönen soğutulmuş su sıcaklığı 
tasarlanandan daha düşük olduğunda yüzde 30 ve 40 
arasında düşebilir. Buna karşılık ΔT arttırıldığında, soğu-
tucunun verimi %40’a kadar artabilir.

Çözüm:

Düşük ΔT sorununa yol açan birkaç farklı olasılık vardır:

Üç yollu kontrol vanalı çözüm:

Üç yollu vanalar, yapıları gereği besleme soğutma suyu-
nu kısmi yük şartlarında dönüş hattına by-pass eder ve 
soğutulmuş su sıcaklığının tasarlanandan düşük olması-
na neden olur. Bu, düşük ΔT sorununu arttırır.

Çözüm: Üç yollu kontrol vanaları kullanılmayıp, oransal 
kontrollü değişken debili bir sistem kullanılmalıdır.

Eğer Üç yollu kontrol vanalarını kullanmak kaçınılmazsa, 
kısmı yük durumlarında aşırı debinin sınırlandırılması 
önerilir.

Uygun olmayan sistem balansıyla zayıf iki yollu kontrol va-
nası seçimi:

Doğru boyutlandırılmamış iki yollu kontrol vanası, gere-
kenden daha yüksek su debisine izin verebilir.

Düşük ΔT sorunu, kontrol vanalarında aşırı debiye yol 
açan sistemdeki basınç değişiklikleri dolayısıyla kısmi yük 
durumunda daha da kötüdür. Bu olay, özellikle uygulama 
hatalı hidronik balansı olan sistemlerde gerçekleşir.

Çözüm: İç basınç kontrolörleri olan iki yollu kontrol vana-
larıdır. Kontrol vanalarındaki basınç kontrol özelliği aşırı 
debi  ve böylelikle düşük ΔT sorunlarını ortadan kaldırır.

Diğer örnekler:

Uygunsuz set noktası, kontrol kalibrasyonu veya fancoil-
lerin daha az verimle çalışması.

6. AŞIRI DEBİ OLGUSU

Soğutulmuş su sistemlerinde sık karşılaşılan, düşük ΔT 
sorunu gibi bir başka olumsuz durum da, aşırı debi olayı-
dır. Bu bölümde, bunun ne olduğu ve buna neyin neden 
olduğu kısaca açıklanacaktır.

Tüm sistemler nominal durumlar için tasarlanmıştır 
(%100 yük durumu). Tasarımcılar, pompa basma yük-
sekliğini; borulardaki, terminal ünitelerdeki, balans va-
nalarındaki, kontrol vanalarındaki ve sistemdeki diğer 
ekipmanların (pislik tutucu, su sayacı gibi) toplam basınç 
düşümüne göre, sistemin en yüksek kapasitede çalıştığı 
varsayımı ile hesaplarlar.

Aşağıda Şekil 10.(a)’da gösterildiği gibi geleneksel bir 
sistem ele alındığında, pompaya daha yakın olan fancoil 
ve kontrol vanasının hat sonundakine göre daha yüksek 
basınca sahip olacağı  açıktır.

Bu uygulamada, pompaya daha yakın olan manuel balans 
vanaları daha fazla kısılarak fazla basıncın azaltılması gere-
kir. Bu sistem, sadece %100 yükle düzgün çalışacaktır.

Şekil 10 (b)’de ise Tichelmann olarak adlandırılan sistemi 
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görülmektedir. Bu sistemin arkasındaki fikir, her termi-
nal ünitesi için toplam boru uzunluğu aynı olduğundan 
dolayı balanslamanın gerekli olmadığı çünkü mevcut 
basıncın tüm ünitelere eşit dağıtıldığıdır. Fakat eğer ter-
minal üniteleri farklı debilere gerek duyuyorsa sistemi 
hâlâ balans vanaları ile dengelenmesi gerekecektir. Ge-

nel olarak Tichelmann sisteminin tek düzgün uygulama-
sının, bir sabit debi sisteminde (üç yollu valfler) ve tüm 
terminal üniteleri aynı boyuttayken olduğu söylenebilir.

Her fancoilde akışı kontrol etmek için iki yollu kontrol 
vanaları kullanılır. Örneğin fancoillerin ikincisinin kapalı 
olduğu  kısmi yük durumu dikkate alındığında, sistem-

(a)

Şekil 10. Tam Yük Durumu (a) Klasik Sistem, (b) Tichelmann Sistemi

Şekil 11. Kısmi Yük Durumu (a) Klasik Sistem, (b) Tichelmann Sistemi

(b)

(a) (b)
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de daha düşük debi nedeniyle, boru hatlarındaki basınç 
düşüşü azalır, hâlâ açık olan devrelerde daha fazla basınç 
oluşur (Şekil 11(a) ve Şekil 11 (b)).

Bu sistemlerde dengeleme için sabit, statik ayarlı manu-
el balans vanaları (MBV) kullanıldığı için sistem denge-
siz duruma gelir. Buna bağlı olarak iki yollu kontrol va-
nalarındaki yüksek basınç farkı fancoillerde aşırı debiye 
neden olur. Bu olay Tichelmann sistemlerinin yanı sıra 
klasik sistemlerde de görülür. Devreler basınca bağımlı 
olduğu için, bu uygulamaların önerilmemesinin nedeni 
budur.

Geleneksel FCU’lar (Fan Coil Unit) genellikle 6 K ΔT için 
tasarlanmıştır. %100 emisyon, 6 °C besleme sıcaklığı ve 
12 °C dönüş suyu sıcaklığı genelinde %100 debide elde 
edilir. Ünite genelinde aşırı debinin emisyon üzerinde 
çok az etkisi vardır. 12 °C tasarım sıcaklığı yerine gerçek-
leşen sıcaklık çok daha düşüktür, örneğin 9,3 °C (Şekil 
12). FCU’daki daha düşük bir dönüş sıcaklığı sonucu dü-
şük ΔT sorunu olabilir ancak enerji emisyonu aynı ölçüde 
artmamaktadır.

Değişken debili sistemler için sabit hızlı pompalar kul-
lanmak, aşırı debi problemini daha da kötüleştirdiği için 
önerilmez. Şekil 13’de bu net bir şekilde görülebilir. Şekil 
13, pompa eğrisini temsil eder ve farklı renkli alanlar, sis-
temdeki basınç düşüşlerini gösterir. Kırmızı alan, kontrol 
vanası boyunca basınç düşüşünü temsil eder. Eğer pom-
panın doğal eğrisini izlemesine izin verilirse, azalan bir 
debi ile kontrol vanasının üzerine düşen basınç farkının 
artacağı görülür. Eğer yükün %50’sinde basınç farkı kar-

şılaştırılırsa, mevcut pompa basma yüksekliğinin (P1) 
tam yükteki pompa basma yüksekliğinden (Pnom) çok 
daha yüksek olduğunu görülebilir. Tüm ek basınç, kont-
rol vanası tarafından emilmek zorundadır. Bu da, sistem-
de aşırı debiye ve vananın karakteristiğinin ciddi biçim-
de bozulmasına neden olacaktır.

Günümüzde,  basınç farkına göre çalışan ve pompa ka-
rakteristiğini su sistemindeki debi ve basınç değişiklik-
lerine göre değiştirebilen, Değişken Hızlı Sürücüler (VSD 
– “Variable Speed Drives”) sıklıkla kullanılmaktadır. %100 
yükte nominal debi ve sistemdeki yukarıda bahsedilen 
basınç düşüşü, pompa basma yüksekliğini belirler ve bu 
da nominal basınca (Pnom) denktir. Sabit bir basınç far-
kının kısmi yükte çok daha iyi bir durum ortaya çıkarttığı-
nı, kontrol vanasındaki basınç farkının pompanın doğal 
eğrisi izlendiğinde çok daha az artacağını görebiliyoruz. 
Ancak kontrol vanasında basıncın hâlâ ciddi ölçüde arta-
cağı unutulmamalıdır.

Son teknoloji pompalar, pompayı sadece basınca göre 
değil, aynı zamanda debiye göre de değiştirebilen, oran-
sal kontrol denilen hız kontrolörleri ile çalışmaktadır. 
Eğer debi azaltılırsa basınç farkı azalır. Teorik olarak bu 
durum, Şekil 13’te P3’te görülebildiği gibi en iyi sonuçları 
verir. Ne yazık ki kurulumun neresinde debinin azalaca-
ğını öngörmek olası değildir ve bu yüzden basıncın Şekil 
13’te görüldüğü kadar fazla düşürülebileceğinin güven-
cesi yoktur. Bu yüzden de sistemdeki vanaların belirli du-
rumlarda yetersiz kalmalarını engellemek için P2 seviye-
sinde basınç farkını sınırlandırmak şiddetle önerilir.

 
 

Şekil 12. Terminal Ünite Enerji Emisyon Salınımı Karakteristiği Şekil 13. Farklı Pompa Karakteristikleri
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Kaçınılmaz sonuç, aşırı debi ve düşük debi problemle-
rinin sadece pompa ile çözümlenemeyeceğidir. Bu ne-
denle de, basınçtan bağımsız çözümler kullanılması öne-
rilir. Basınçtan Bağımsız Dengeleme ve Kontrol Vanaları 
(AB-QM : Danfoss tarafından üretilen vanaya verilen kod 
ismi) sistemdeki basınç dalgalanmalarıyla ilgilenebilir 
ve terminal ünitelerine her zaman, tüm sistem yükleri 
altında doğru debiyi sunar. Çok büyük tasarruf sağlaya-
cağından, pompa üzerinde Değişken Hızlı Sürücülerin 
kullanılmasını kesinlikle önerilir. Kontrol yöntemi için ise 
tüm şartlar altında yeterli basıncı güvence altına alacak 
olan sabit basınç farkı kontrolü kullanımı önerilir. Eğer 
oransal kontrol isteniyorsa, AB-QM bu şartlar altında ça-
lışabilir ancak tarafımızca, kısmi yük sırasında sistemin 
belirli ekipmanlarının yetersiz kalmasını önlemek için, P3 
seviyesindeki basınç farkını minimumda tutmak yeğlen-
mektedir.

7. YETERSİZ DEBİ OLGUSU

Şekil 10 (a)’da ilk devre için mevcut basınç, son devredeki 
basınçtan çok daha yüksektir. Bu uygulamada MBV’lerin 
bu sorunla hızla akışı kısarak tepki vermesi gerekir. Yani, 
son MBV mümkün olduğunca açılmalı ve diğer MBV’ler 
pompaya yaklaştıkça daha fazla kısılmalıdır.

Şekil 14’te, çok standart bir uygulama olarak pompayı 
kontrol eden basınç farkı sensörü en son terminal üni-
tesine yerleştirilerek, pompa enerji tüketimini en aza 
indirilmiştir. Ortadaki iki terminal ünite kapatıldığında; 
borulardaki debi ciddi ölçüde düştüğünden, sistemin 
direnci de azalmaktadır. Bu da pompa basma yüksekli-
ğinin büyük bir kısmının sensörün yer aldığı hatta doğ-
ru ilerlediği anlamına gelmektedir. Bu durum, Şekil 14 
üzerinde kırmızı çizgilerle gösterilmiştir. Her ne kadar 
devrenin üzerinde basınç aynı olsa da, ilk ünite aslında 
çok daha küçük bir basınç farkı ve bu yüzden çok düşük 
bir debiye maruz kalmaktadır. Sistem tam yükte sorun-
suz çalışırken, yük azaltıldığında pompaya yakın bölge-
lerde, şaşırtıcı bir şekilde kapasite problemleri yaşandığı 
gözlemlenebilir. Pompayı oransal kontrolde çalıştırmak, 
sorunları önemli ölçüde iyileştirecektir. Pompa, debinin 
%50 düşüşünü algılar. Basınç farkını uygun bir şekilde 
düşürerek ilk terminal ünitesinde, daha da düşük debi-
ler oluşturur ancak son terminal ünitesinde ise kapasite 
problemi yaratır.

Sensörü sistemin uzunluğunun üçte ikisindeki bir uzak-
lığa yerleştirerek düşük debi yaratma ve pompa tüketi-
mini en aza indirme şeklinde ödün verme, sıklıkla  öne-
rilir. Ancak bu hâlâ bir ödündür ve tüm koşullarda doğru 

 

 
 

Şekil 14. Oransal Pompa Kontrollü Klasik Sistem
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debinin alınacağını güvence altına almaz. Kolay bir çö-
züm, her terminal ünitesine Basınçtan Bağımsız Balans 
ve Kontrol Vanaları yerleştirmek ve pompayı sabit basınç 
farkında kontrol etmektir. Bu şekilde pompa üzerinde ta-
sarruf en üst düzeye çıkartılırken, düşük debi veya aşırı 
debi sorunu yaşanmaz.

8. ENERJİ VERİMİ ANALİZLERİ

Bu bölümde, Şekil 15’te gösterildiği şekilde, bir otel bina-
sı için dört hidronik dengeleme ve kontrol çözümünün 
farkları detaylı olarak anlatılacaktır. Karşılaştırma ama-
cıyla, otel binasındaki HVAC sistemi dört borulu ısıtma/
soğutma sistemiyle donatılmış olarak seçilmiştir. Dört 
çözümün her biri için enerji tüketimini/verimliliğini ir-
delenecektir. Bu amaçla, yatırım ve işletme masraflarını 
ekleyerek her çözüm için geri ödeme süresi hesaplana-
caktır.

• MBV_ON/OFF - Terminal Ünitede ON/OFF aktüatör-
lü iki yollu kontrol vanası ve dağıtım hatlarında, te-
sisat kolonlarında, branşmanlarda ve TU(terminal 
ünite)’larda Manuel Balans Vanaları.

• DPCV_ON/OFF - Terminal Ünitede ON/OFF aktüatörlü 
iki yollu kontrol vanası ve branşmanlar üzerinde Ba-
sınç Farklı Kontrol Vanaları

• DPCV_Oransal - Terminal Ünitede oransal aktüatörlü 
iki yollu kontrol vanası ve branşmanlar üzerinde Ba-
sınç Farklı Kontrol Vanaları

• PICV_Oransal – Danfoss önerisi - TU  üzerinde Oransal 
aktüatörlü Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanası (PICV). 
Branşlarda debi doğrulaması için opsiyonel MBV

8.1 Veriler

Örnek olarak incelenen yapıya ait veriler Tablo 1’de ve-
rilmiştir.

 

 Şekil 15. Bir Otel Binası için Hidronik Dengeleme ve Kontrol Çözüm Farklılıkları
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8.2 Sistem Şeması

Tablo 1. Örnek Binaya Ait Boyutsal ile Soğutma ve Isıtma Verileri

 Şekil 16. Sistem Şeması
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8.3 Yük Profili

8.3.1 Soğutma Yük Profili

8.3.2 Isıtma Yük Profili

8.4 EnerjiTüketimi 

8.4.1. Soğutma Enerji TüketimiPompa enerji tüketimi, en 
uygun pompa kontrolüne karşılık gelen kontrol çözümü 
ile eşleştirilecektir

Chiller enerji tüketimi karşılaştırması:

Tasarım şartları:

Chiller tesisi: Primer Değişken COP: 3.5 kW/kW (100% 
yük)

Soğutulmuş besleme suyu sıcaklığı (sabit): Tchw, besle-
me =7°C 

Soğutulmuş dönüş suyu sıcaklığı (değişken): Tchw, dö-
nüş =12°C 

Tasarım ΔTchw=5K

Varsayım:

Eğer ΔTchw < 5K => Tchw, dönüş < 12°C, COP düşer. Eğer 
ΔTchw > 5K => Tchw, dönüş > 12°C, COP artar.

 

Şekil 17. Soğutma Yük Profili

 

Şekil 18. Isıtma Yük Profili

 

 

Şekil 19. Pompa Kontrol Grafigi

Şekil 20. Pompa Basma Yüksekliği ve  Debi Kontr

 
Şekil 21. Kontrol Vanası  Kullanımına Bağlı Olarak Pompa Enerji 
Tüketimi Grafiği



44

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  KASIM 2022  www.mmo.org.tr

 
 

                                    
                                           

 
 

 

Şekil 22. Chiller Enerji Tüketim Grafiği 

 

Şekil 23. HVAC Enerji Tüketimi Dağılımı

 
Şekil 24. Oda Sıcaklığı Kontrol Sapması Sonucu Oluşan Ek Enerji 
Tüketimi  

 Şekil 26. Pompa Basma Yüksekliği ve Enerji Tüketimi Grafiği

Şekil 25. Pompa Enerji Tüketimi

 

Tablo 2.  Örnek Uygulama için Farklı Soğutma Kontrol Tiplerinin 
Tüketim, Yatırım Maliyeti ve Geri Ödeme Süreleri Karşılaştırma 
Tablosu
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Şekil 27. Kazan Enerji Tüketimi 

 

Şekil 28. Oda Sıcaklığı Kontrolü Sebebiyle Ek Enerji Tüketimi

 

 

Tablo 3.  Örnek Uygulama için Farklı Soğutma ve Isıtma Kontro Tiplerinin Tüketim, Yatırım Maliyeti ve Geri Ödeme Süreleri Karşılaştırma 
Tablosu
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Sıcaklık kontrolü enerji tüketimi karşılaştırması:

Farklı soğutma kontrol tipleri için tüketim, yatırım mali-
yeti ve geri ödeme süresi karşılaştırmaları Tablo 2’de ve-
rilmiştir.

8.4.1 Isıtma Enerji Tüketimi

Kazan enerji tüketimi karşılaştırması:

Tasarım şartları:

Isıtma suyu: Besleme sıcaklığı (sabit): Tchw, besleme 
=50°C; Isıtma suyu Dönüş sıcaklığı (değişken): Tchw, dö-
nüş =40°C Tasarım ΔThw=10K

Varsayım:

Eğer ΔThw < 10K => Thw,dönüş > 40°C; kazan verimliliği 
düşecektir. Eğer ΔTchw >10K => Thw,dönüş < 40°C, ka-
zan verimliliği artacaktır.

Sıcaklık kontrolü enerji tüketimi karşılaştırması Beklenen 
oda sıcaklığı sapması:

MBV_ON/OFF ±1.5°C = 9.75% DPCV_ON/OFF ±1.0°C = 
%6,5

DPCV_oransal ±0.5°C = 3,25% PICV_oransal ±0.0°C = %0

Her 1º C sapma, tüm ısıtma sisteminde %5’ten %8’e ka-
dar daha fazla enerji tüketimine sebep olmaktadır. He-
saplama için %6,5 alınmıştır.

Farklı soğutma ve ısıtma kontrol tipleri için tüketim, yatı-
rım maliyeti ve geri ödeme süresi karşılaştırmaları 

9. SONUÇ

Tüm yukarıda verilmiş örneklerde ortaya koyulan kontrol 
analizlerinin, vana kontrol tekniklerinin enerjinin etkin 
kullanımındaki olumlu etkisi yukarıdaki karşılaştırma-
larda görülebilmektedir. Yaşayan bir tesisatta vanaların 
kısmi basınçlardaki değişimlerinin kontrol altına alın-
ması, bu sayede sabit tutulan debinin soğutucu (Chiller) 
performansına etkisi, konfor şartlarına etkisi ve referans 
alınabilecek bir dp değerine bağlı olarak optimize edi-
lerek bir pompa setinin seçilmesi, bu yazıda açıklanan 
yaklaşımlar kullanılarak yapılabilecektir.

KAYNAKÇA
 [Danfoss A/S Hydronic Balancing Guide] 

 

Tablo 3.  Devamı
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Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesinde (OKÜ) 
uygulamaya koyulan 
proje kapsamında, bor 
madeniyle üretilecek ba-
taryaların esnek, saydam 
ve hızlı şarj edilebilir hale 
getirilmesi için proje ha-
zırlandı. Mühendislik Fa-
kültesi Kimya Mühendis-
liği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müslüm Demir ve ekibince 
bor madeninin enerji depolama alanlarında kullanımıyla ilgili 
“2 Boyutlu Metal-Borid Malzemelerinin Sentezi ve Enerji De-
polama Uygulamaları” projesi hazırlandı. TÜBİTAK 2247 Ulusal 
Lider Araştırmacılar Programı kapsamında desteklenmeye uy-
gun bulunan projeyle, enerji depolamada kullanılan malzeme-
lerin iki boyutlu hale getirilerek iletkenliğinin ve elastikiyetinin 
artırılması konusunda hedefler ortaya konuldu. Projeyle, bor 
madeni kullanılarak bataryaların esnek, saydam ve hızlı şarj 
edilebilir olması hedefleniyor.

Doç. Dr. Müslüm Demir, enerji depolama alanında kullanılan 
malzemelerin üç boyutlu olduğunu söyledi. Üç boyutlu mal-
zemenin güç kaynaklarının fiziksel, elektrokimyasal ve iletken-
lik özelliklerini düşürdüğünü anlatan Demir “Bor kullanılarak 
malzemenin iki boyuta indirgenmesiyle yaşanan bu sorunlar 
ortadan kalkacak. Bu da bize, özellikle enerji depolama uygu-
lamalarında birçok avantaj sağlayacak. Bunlardan en önemlisi 
de süper kapasitörler olacak. Bunları esnek süper kapasitörler 
(elektrik enerjisini depolayan devre elemanı) üretmekte kulla-
nabileceğiz. Bu da bize esnek ekranlarda, bükülebilir cep tele-
fonlarında veya kişisel bakım ve sağlık ürünleri gibi birçok yer-
de avantaj sağlayacak. Özellikle giyilebilir elektronik cihazlarda 
enerji depolamada büyük sıkıntılar var. En basiti, bataryalar 
çok sert ve esnek değil. Bataryayı kırarsanız onu bir daha çalış-
tıramazsınız. Bizim buradaki hedefimiz saydam, bükülebilir ve 
mekanik tepkilere rahatça dayanabilen batarya ve güç kaynak-
ları üretmek." diye konuştu. 

Proje kapsamında çalışmalara 10 kişilik ekiple 6 ay önce başla-
dıklarını aktaran Demir, şu an da 3 boyutlu malzemenin 2 bo-
yutluya sentezi aşamasında olduklarını bildirdi. Demir, sentez 
aşamasının ardından bunların enerji depolama aygıtlarına uy-
gulamalarını yapacaklarını dile getirerek, ülkedeki bor maden-
lerinin bu yöntemle katma değer kazanacağını vurguladı. Doç. 
Dr. Demir, uygulamaya koydukları projeyle ilgili Japonya’da 
27 Şubat-3 Mart’ta 20 ülkeden 100’e yakın gelecek vade-
den başarılı bilim insanının katılmasının beklendiği 14. Hope 
Toplantısı’na davet edildiğini belirtti.

Detaylı bilgi için: https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/
universite-projesi-bataryalara-esneklik-ve-hizli-sarj-ozellikleri-
getirecek/2771770#

Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları, Birliği 4-6 
Kasım 2022 tarihlerinde Bolu’da, 2023 yılına başlarken sektörel 
sinerji yaratmak amacıyla sektörü bir araya getiren bir buluş-
ma düzenledi. “4. Metaller Sektör Buluşması’nda ihracatımız ve 
pandemi sonrası küresel risk ve tehditlere yönelik bilgiler birliğin 
üyelerine aktarıldı.

40’den fazla katılımcı yer aldığı etkinlikte 5 Kasım 2022 Cumarte-

Bataryalara Esneklik ve Hızlı Şarj Özellikleri 
Getirecekler

Kompozit sektörünün 
tüm paydaşları 6-8 Ekim 
2022 tarihleri arasında İs-
tanbul Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi’nde yapılan Türk 
Kompozit 2022 Fuarı’nda 
bir araya geldi. Özellik-
le savunma ve havacılık 
sektörü için stratejik bir 
hammadde ve nihai ürün 
olan kompozit, diğer 
malzemelere oranla hem hafif hem de dayanıklı olmasıyla ön 
plana çıkıyor. Rüzgar enerjisi, otomotiv ve medikal gibi birçok 
sektörde de kullanımı giderek yaygınlaşan kompozitin üreti-
minden tasarımına, simülasyonundan tedarikine kadar tüm 
tarafları, İstanbul’da buluştu. Fuar, kompozit sanayisine özgü 
üretim, işleme ve uygulama metotları başta olmak üzere tüm 
sektörü kapsayan etkinlikleri içeriyor. Fuara, ham madde teda-
rikçileri, kompozit yarı ve ara ürün üreticileri, kompozit nihai 
ürün üreticileri, işleme teknolojileri sunan firmalar katıldı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Türk Kompozit 
2022 Zirvesi ve Fuarı’nın kompozit malzemeleri sektörü için bir 
eylem planı ve gelecek vizyonu olduğunu belirterek başladığı 
konuşmasında şunları söyledi: “Kompozit, otomotiv havacılık, 
inşaat, elektrik ve elektronik, eğlence, denizcilik, ulaşım, spor, 
şehir mobilyaları ve enerji sektörlerinin artık vazgeçilmezi ol-
muş durumda. Küresel kompozit piyasası 2021’de 88 milyar 
dolar büyüklüğe ulaştı. Bu pazarın 2026’da, 126 milyar dolar 
olması öngörülüyor. Ama bu hedefin 2024’te 130.8 milyar 
dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin edenler de bulunuyor. 
Ülkemizde de kompozit malzemelerinin geleceğinin parlak 
olduğunu söyleyebiliriz. Eldeki bilgiler, Türkiye’de kompozit 
ürünlerin yüzde 75’inin taşımacılık-otomotiv, boru-tank-altyapı 
ve yapı-inşaat sektörlerinde kullanıldığına işaret ediyor. Ama 
savunma sanayinde de kullanımı hızla artıyor. Bu nedenle Tür-
kiye özelinde, rüzgar enerjisi, uzay ve havacılık ile elektrik ve 
elektronik sektörlerinde daha fazla kompozit malzeme kullanıl-
masını bekliyoruz.”

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.itohaber.com/haber/
sektorel/225586/21_yuzyil_kompozit_cagi_olmayi_hak_ediyor.
html

“21. Yüzyıl Kompozit Çağı Olmayı Hak Ediyor”

4. Metaller Sektör Buluşması Bolu’da Düzenlendi

si günü sabah başlayan program Ankara Demir ve Demir Dışı 
Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Şuyun’un açılış ko-
nuşmasıyla başladı. Alanında uzman Can Fuat Gürlesel “Gün-
cel Gelişmeler Işığında Dünya ve Türkiye Ekonomisi” üzerine 
bir sohbet gerçekleştirdi. Sonrasında “Geleceği Okuma Reh-
beri” sunumuyla Bora Özkent, “Algı Yönetimi” sunumuyla Bilal 
Karabulut ve “Yapay Zeka ve Dijitalleşmenin Geleceği” sunu-
muyla Mustafa Lale üyelere gelecek beklentileri üzerine bilgi 
verdi. Kızılcahamam ile başlayan ve sonrasında Safranbolu ve 
Bolu Üye Buluşması ile gelenekselleşen sektör buluşmalarının 
giderek daha başarılı sonuçlar elde etmesi hedefleniyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://demirbirlik.org/TR,310/
ankara-demir-ve-demir-disi-metaller-ihracatcilari-birli-.html



48

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  KASIM 2022  www.mmo.org.tr

Yenilikler, önemli tartışmalar ve yeni iş ortaklıkları için 
bir zirve olma görevini üstlenen EMO Hannover, 18-23 
Eylül 2023 tarihleri arasında sektör paydaşlarını bir ara-
ya getirecek. Türkiye temsilciliğini Makina İmalatçıları 
Birliği’nin yaptığı bu fuar 1 Ağustos 2022 tarihinden iti-
baren stant satışlarına başladı. EMO Hannover, sanayi 
ve üretim teknolojileri arasındaki en önemli bağlantılar-
dan biri olmaya devam ediyor. İnovasyon döngülerini 
bu fuardaki sunumlarında göstermeyi önceleyen katı-
lımcıları sayesinde EMO Hannover, yeni gelişmeleri ya-
kından takip etme fırsatı sağlayacak.

Dünyanın önde gelen üretim teknolojisi ticaret fuarla-
rından EMO Hannover, tüm fuar katılımcılarına nitelik-
li yatırım kararları için eksiksiz bir genel bakış sunma 
taahhüdünü güçlendiriyor. Uluslararası bir iş platformu 
rolünde EMO Hannover, 365 gün etkili ağ oluşturmayı 
ve sektörler arası fikirlerin iletişimini teşvik ediyor. Gele-
ceğe yönelik öngörüleri, ticaret fuarı öncesinde, sırasın-
da ve sonrasında, imalat endüstrileri ve ilgili alanlardaki 
uzmanlardan sürekli olarak güncel bir rapor akışı sağ-
layacak fuarda sektörü etkileyen mega trendler ve “İş 
Dünyasının Geleceği”, “Bağlanabilirliğin Geleceği” ve 
“Üretimde Sürdürülebilirliğin Geleceği” odak temaları 
hakkında ayrıntılara yer verilecek. Tasarım, imalat ve sa-
tış işlemlerinden en az ikisini gerçekleştirebilen firmalar 
bu fuara katılımcı olabilirler, distribütörlük veya sadece 
satış işi ile iştigal eden firmalar ise fuara katılımcı olarak 
kabul edilemeyecek.

Haberin detaylarına ulaşmak için tıklayınız: https://www.
mib.org.tr/fuarlar-ve-etkinlikler/emo-hannover-2023/

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliş-
tirilen delta kanatlı, jet motorlu, Muharip İnsansız Savaş 
Uçağı ANKA-3 (MİUS)’un görüntüleri paylaşıldı. İlk kez 
18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkartılması beklenen 
ANKA-3’ün 2023 Nisan gibi motor çalıştırarak taksiye 
başlaması ve yıl ortasında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi 
bekleniyor.

ANKA insansız hava aracı platformu üzerinden geliştirilen 
ANKA-3 jet motorlu İHA’nın, kuyruk tasarımında herhangi 
bir yatay ve dikey stabilize bulunmaması, silah istasyo-
nun gövde içinde barındırması sayesinde düşük radar izi-
ne sahip olacağı değerlendiriliyor. Yaklaşık 0.7 mach (800 
km/s) hıza ve 7 tona varan kalkış ağırlığına, kanat altı silah 
istasyonlarıyla yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olan 
ANKA-3, Türkiye’nin yeni nesil insansız hava araçların-
da geldiği yeri göstermesi açısından oldukça önemli bir 
yere sahip olacak.

ANKA-3 ile keşif, gözetleme ve istihbarat toplanması, mil-
li mühimmatlarla havadan karaya taarruz, hava-hava mü-
himmatları ile de düşman helikopter, uçak ve İHA’larını 
avlaması, düşük radar iziyle (stealth ucav) düşman radar 
ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi 
görevlerinde yer alabilecek.

ANKA-3 MİUS Özellikleri:

Jet Motorlu

7 ton Ağırlığında

0.7 Mach (800 km/s) Hızında

Düşük Radar İzine Sahip

Hava-Yer, Hava-Hava Görevleri İcra Edebilme

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.millisavunma.
com/anka-3-insansiz-savas-ucagi-mius/

EMO Hannover 2023 Eylül Ayında Yapılacak TUSAŞ ANKA-3 MİUS’un İlk Görselleri Paylaşıldı
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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. 
Kaynak bildiri ise:  Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın adı, tarihi, yapıldığı yer.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.




