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

ETKİNLİĞİN ADI TARİH SEKRETERYA ETKİNLİK YERİ

Asansör Sempozyumu 18-20 Ekim 2018  İzmir Şube İzmir  

Öğrenci Üye Kurultayı 9 Mart 2019 Oda Merkezi     Ankara

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

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

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

Enerji Verimliliği Kongresi 18 -19 Ekim 2019 Kocaeli Şube Kocaeli   

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

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

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

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

TMMOB Sanayi Kongresi 13-14 Aralık 2019 Oda Merkezi    Ankara
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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

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

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama
4-5 Ekim 2019 İstanbul 6 Ekim 2019

8-9 Ekim 2019 Bursa 10 Ekim 2019

Asansör
4-6 Ekim 2019 Kocaeli 7 Ekim 2019

11-13 Ekim 2019 İstanbul 14 Ekim 2019

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
3-6 Ekim 2019 İstanbul 7 Ekim 2019

7-10 Ekim 2019 İzmir 11 Ekim 2019

Doğalgaz İç Tesisat*

3-6 Ekim 2019 Samsun 7 Ekim 2019

7-10 Ekim 2019 Bursa 11 Ekim 2019

10-13 Ekim 2019 Trabzon 14 Ekim 2019

12-15 Ekim 2019 Eskişehir 16 Ekim 2019

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

1-4 Ekim 2019 Adana 5 Ekim 2019

10-13 Ekim 2019 İstanbul 14 Ekim 2019

17-20 Ekim 2019 Samsun 21 Ekim 2019

17-20 Ekim 2019 Eskişehir 21 Ekim 2019

21-24 Ekim 2019 İzmir 25 Ekim 2019

21-24 Ekim 2019 Bursa 25 Ekim 2019

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

8-10 Ekim 2019 Gaziantep 10 Ekim 2019

8-10 Ekim 2019 Ankara 10 Ekim 2019

24-26 Ekim 2019 İstanbul 26 Ekim 2019

Mekanik Tesisat 11-20 Ekim 2019 İstanbul 21-22 Ekim 2019
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Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

7-8 Ekim 2019 Mersin 8 Ekim 2019

10-11 Ekim 2019 Ankara 11 Ekim 2019

15-16 Ekim 2019 Gaziantep 16 Ekim 2019

23-24 Ekim 2019 İzmir 24 Ekim 2019

24-25 Ekim 2019 Kocaeli 25 Ekim 2019

Şantiye Şefliği

11-13 Ekim 2019 Eskişehir 13 Ekim 2019

18-20 Ekim 2019 İstanbul 20 Ekim 2019

24-26 Ekim 2019 Adana 26 Ekim 2019

Havuz Tesisatı
12-14 Ekim 2019 Ankara 15 Ekim 2019

27-29 Ekim 2019 Eskişehir 30 Ekim 2019

Medikal Gaz Tesisatı 26-28 Ekim 2019 Ankara 28 Ekim 2019

Basınçlı Hava Tesisatı 23-25 Ekim 2019 Ankara 25 Ekim 2019

Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı 16-18 Ekim 2019 Ankara 18 Ekim 2019

Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı 19-21 Ekim 2019 Ankara 21 Ekim 2019

Klima Tesisatı 9-13 Ekim 2019 İzmir 14 Ekim 2019

Yangın Tesisatı
4-6 Ekim 2019 Ankara 7 Ekim 2019

14-16 Ekim 2019 Bursa 17 Ekim 2019

Temel Bilirkişilik

1-4 Ekim 2019 Bursa

 

3-6 Ekim 2019 Mersin

4-7 Ekim 2019 Kocaeli

10-13 Ekim 2019 Antalya

10-13 Ekim 2019 Bursa

15-18 Ekim 2019 İzmir

24-27 Ekim 2019 Mersin

Rüzgar Enerjisi Santrali 16-18 Ekim 2019 İzmir 18 Ekim 2019

Enerji Kimlik Belgesi

19-21 Ekim 2019 Eskişehir 21 Ekim 2019

23-25 Ekim 2019 Gaziantep 25 Ekim 2019

23-25 Ekim 2019 Ankara 25 Ekim 2019

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
24 Ekim 2019 Gaziantep

 
28 Ekim 2019 Ankara
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina Güncel dergimizin 2019 yılı Ekim sayısı konusu “Test ve Simülasyon” olarak belir-
lenmiştir. Bu kapsamda dergimizde yer alan beş adet yazımızın dışında Haber, Etkinlik, Basın açıklama-
sı, Sanayi Analizleri,  Teknoloji Dünyası, Eğitimlerimiz bölümlerine de yer verilmektedir. 

Endüstriyel kullanım alanları ile test ve simülasyon yöntemleri mühendislik çalışmalarında geniş bir 
alana sahiptir. Dergimizde test ve simülasyon yöntemleri konusuyla ilgili ilk çalışma, Otomotivde Rüz-
gar kaynaklı gürültü simülasyonu ile ilgili çeviri yazısıdır. Çalışmada, cam teknolojisi üreten firmada 
çalışan mühendislerin, camların iç gürültü kontrolüne nasıl yardımcı olabileceğini belirlemek amacıy-
la aerodinamik ve vibroakustik analizleri birleştirerek yapmış oldukları çalışma anlatılmaktadır.

Dergimizde yer alan ikinci yazımız, Türkiye’de ilk olarak ODTÜ-BİLTIR Taşıt Güvenliği birimine bağlı 
olarak hizmete geçen “Hasarsız Çarpışma Test Laboratuvarı” hakkındaki yazımızdır. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Yerleşkesi içinde kurulmuş olan laboratuvar, uluslararası regülasyonlara göre taşıt güven-
liği testleri ve ar-ge faaliyetlerine yönelik alt yapı ve nitelikli insan kaynağı sağlamaktadır.

Dergimizde yer alan üçüncü yazımız, personel güvenliği ve askeri kara araçları için büyük önem arz 
eden mayın koruma çalışmalarında gerçekleştirilen test çalışmaları ile ilgilidir. FNSS bünyesinde ger-
çekleştirilen simülasyon çalışmalarında testlerden alınan ölçümler, patlama analiz modelinin farklı 
kısımlarında doğrulamak amacıyla kullanılmaktadır. 

Dergimizde yer alan dördüncü yazımızda, artan havacılık faaliyetlerine rağmen hava aracının rüzgar 
tüneli testleri yurtdışındaki kuruluşlarda gerçekleştirilmesinden kaynaklı eksikliğin giderilmesi ama-
cıyla hayata geçirilmiş olan ODTÜ-RÜZGEM büyük rüzgar tünelinin kısa tarihçesi, tasarım detayları, 
teknik özellik ve kabiliyetleri anlatılmaktadır. 

Dergimizde yer alan son yazımızda, asansörlerde imalat aşamasında üretici firmaya daha az malzeme 
ve işçilik maliyeti sağlaması açısından gerçekleştirilen asansör kabin tasarımı ve analizi çalışmasıdır. 
Çalışmada, gereğinden ağır ve hantal bir kabinin hem boşta çalışma esnasında fazladan enerji sar-
fiyatı, hem de önemli kalemlerden biri olan malzeme ve işçilik maliyetleri azaltılması amaçlanmıştır. 

Dergimiz sayfalarında, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ‘in 29 Ekim Cumhuriyet bayramını 
kutladığı açıklamasına Basın açıklaması bölümünden, 1954 yılında TMMOB’un Birinci Genel Kurulu-
nun 65. Yıldönümünü ve Mühendislik-Mimarlık haftasını kutlamak amacıyla TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz tarafından yapılan açıklamaya ve TMMOB Büyük Menderes havzasında Jeoter-
mal Enerji Santrali Gerçeği Çalıştayı hakkındaki habere Birlikten bölümünden ulaşabilirsiniz.

Haberler bölümünde, Odamız Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi tarafından Bursa’da gerçekleş-
tirilen NDT Günleri hakkındaki haber yer almaktadır. Ayrıca dönem içerisinde şubelerimiz yürütü-
cülüğünde Ekim ayı içerisinde gerçekleşmiş olan “X. Ulusal Uçak, Havacılık Ve Uzay Mühendisliği 
Kurultayı”, “V. Enerji Verimliliği Kongresi”, “5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi” etkinliklerimizin 
haberlerine ulaşabilirsiniz. 

Sanayi Analizleri bölümünde, Mustafa Sönmez’in Sanayi Sorunları ve Analizleri yazı dizisi şeklinde 
hazırlanan yazılarından “Ekonomide Güvensizlik ve İşsizlik Tırmanışta” isimli metinin özetine de ula-
şabilirsiniz.

Teknoloji Dünyası Bölümünde, ASME (American Society of Mechanical Engineers-Amerikan Makine 
Mühendisleri Birliği) tarafından yayımlanan Mechanical Engineering dergisinde yer alan  “Güç Onlar-
da” başlıklı yazının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmamaları, 
mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için düzenlenen Ekim ayı eğitim programına ulaşabi-
lirsiniz.

Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bölü-
münden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabilirsiniz

 Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, bir açıklama yayınlayarak 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramını kutladı.

96 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetle 
birlikte ülkemizde hilafet ve saltanat 
yerine halk egemenliği, laiklik ve çağ-
daş toplumsal yaşam, eğitim-öğretim 
birliği, kamu işletmeciliği ve kamu-
toplum yararını esas alan bir kalkınma 
yaklaşımı benimsenmiş ve bu tarihsel 
kazanımlar ülkemizi çok ciddi bir geliş-
me sürecine sokmuştu. Bilimsel temel-
lere dayalı mesleğimiz olan mühendis-
lik de böylece yapıcı-kurucu bir işlev 
üstlenmiş, saygınlık kazanmış ve gide-
rek örgütlenmesini de tamamlamıştı.

Ancak kuruluşunun 96. yılında ülkemiz 
cumhuriyet, demokrasi, laiklik değer-
leri ve söz konusu tarihsel kazanım-
lardan hayli uzaklaşmıştır. Cumhuriyet 
ve ulus-halk egemenliğinden ümmet, 
zümre, yandaş, kişi egemenliğine doğ-

ru bir içerik ve anlam kayması yaşan-
mıştır. Kamu yararı ve kamu işletmecili-
ği tasfiye edilmiştir. Parlamenter rejim, 
kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlü-
ğü ile demokratik hak ve özgürlükler 
ayaklar altına alınmıştır. Geleneksel 
“yurtta sulh, cihanda sulh” politikası 
terk edilmiştir. Ülkemiz emek sömürü-
sünün, işçi, kadın, çocuk cinayetlerinin 
mekânı olmuştur. Mühendislik bilim-
lerinin gerekleri terk edilmiş, meslek-
lerimiz itibarsızlaştırılmaya ve meslek 
örgütlerimiz tasfiye edilmeye çalışıl-
mıştır. Cumhuriyetin ilanının 96. yılını 
böylesi bir ortamda kutluyoruz!

Bütün olumsuzluklara karşın söz ko-
nusu tarihsel kazanımlar Türkiye’de 
kök salmıştır. Bağımsızlık, cumhuriyet, 
demokrasi, laiklik, kamucu kalkınma 

politikaları, barışçı dış politika gibi ta-
rihsel değer ve gerekliliklerin savunu-
su dinmemiş ve dinmeyecektir. Oda-
mızın TMMOB çatısı altındaki safı ve 
yeri de burasıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Oda-
sı Yönetim Kurulu olarak her düzey-
de eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, 
laik, bilimin, aydınlanmanın, planla-
ma-sanayileşme-kalkınma-istihdam 
bütünlüğünün, kamu-toplum yararı-
nın, ülkede, bölgede, dünyada barış 
politikasının esas alındığı bir Türkiye 
özlemiyle bütün üyelerimizin ve halkı-
mızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutluyor, esenlikler diliyoruz.

 Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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65. YILIMIZDA GÜÇLENEREK VE BÜYÜYEREK…
YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

Ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancı-
larının uzun geçmişe dayanan meslek örgü-
tü kurma çabaları, 1954 yılının Ekim ayında, 

Ankara’da gerçeğe dönüşmüştür. Farklı meslek alan-
larında mühendis ve mimar temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB tüzü-
ğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 meslek odası 
kurularak TMMOB’nin örgütsel hayatı fiilen başlamış-
tır. Bu tarihleri kapsayan hafta ise mühendislik mimar-
lık haftası olarak ilan edilerek 65 yıldır kutlanmaktadır.

65 yılın ardından bugün TMMOB bünyesinde 24 Oda, 
bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon 
Kurulu bulunmaktadır. 102 farklı mühendislik, mimar-
lık ve şehir plancılığı disiplininden toplam 550 bine ya-
kın üyesiyle Türkiye’nin en büyük mesleki demokratik 
kitle örgütü TMMOB’dir. 65 yıl önce başlayan örgütlü 
mücadelemiz, TMMOB’nin bugüne ulaşan kimliğini 
ortaya çıkarmıştır. Bu kimlik, ülkemizin kalkınma ve sa-
nayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının öne-
mine vurgu yapan, kamu yararı ve adil paylaşımdan 
yana, yurtsever, ilerici ve toplumcu geleneğimizdir.

18-21 Ekim 1954 yılında 
gerçekleştirilen TMMOB'nin 

Birinci Genel Kurulu'nun 
65. yıldönümünü ve 

Mühendislik-Mimarlık 
Haftasını kutlamak amacıyla 

TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz 

tarafından 18 Ekim 2019 
tarihinde basın açıklaması 

yapıldı.
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TMMOB bir yandan mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın hak ve çıkarları-
nı ülkemiz ve halkımızın çıkarları te-
melinde korumak ve geliştirmek için 
mücadele verirken, diğer yandan da 
mesleki birikimlerimizin toplum yara-
rına kullanılmasının zeminini yaratmak 
için mücadele vermektedir. Çünkü 
TMMOB, mühendislerin, mimarların, 
şehir plancılarının sorunlarının halkın 
sorunlarından ayrı tutulmayacağı, so-
runlarımızın çözümünün büyük ölçü-
de emekçi sınıfların sorunlarının çö-
zümünde yattığının bilincindedir. Bu 
yüzden mesleğin ve meslektaşlarının 
sorunlarını, ülke sorunlarıyla bütünlük-
lü olarak ele alır.

TMMOB, yani bu ülkenin mühendis, 
mimar ve planlamacıları; meslek alan-
ları ile ilgili her konuda bilgi üretmeyi, 
üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaşma-
yı asli görevleri arasında görmektedir. 
Bu doğrultuda yayınlanan raporlarla, 
açılan kamu davalarıyla, düzenlenen 
kongre-sempozyumlarla, yapılan açık-
lamalarla, bilimin ve tekniğin halktan 
ve doğandan yana kullanılmasıyla baş-
ka bir dünyanın mümkün olabileceğini 
ortaya koymaktadır.

İçinde bulunduğumuz derin ekonomik 
kriz, halkımızı ve meslek alanlarımızı 
doğrudan etkilemekte; tüm halkımı-
zın olduğu gibi emeğiyle geçinen mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının da 
hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal 
yatırımların ortadan kalkması, kamu 
çıkarlarının göz ardı edilerek sermaye-
nin çıkarlarının gözetilmesi, rant hırsı-
nın bilim ve tekniğin önüne geçmesi, 
zenginlerin ihtiyaçlarının yoksulların 
ihtiyaçlarının önünde tutulması ile hal-
kımızın refahı, çıkarları; meslektaşları-
mızın da mesleki yetki ve sorumluluk-
ları giderek geriletilmektedir.

Ülkemizde emeğiyle geçinenlerin gün-
demleri neredeyse hiç değişmemiştir. 
İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücret-
ler, güvencesizlik, özlük hakları ve ör-

gütlenme sorunları ülkemizde çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
öncelikli sorunları olmaya devam et-
mektedir. İktidarın ekonomi politika-
ları, özelleştirme uygulamaları, sosyal 
devlet anlayışının terkedilmesi ve ulus-
lararası sermaye çevrelerinin artan et-
kinlikleri nedeniyle teknik elemanların 
ekonomik ve sosyal durumları giderek 
daha da kötüleşmektedir.

Özel sektörde çalışan meslektaşları-
mızın tamamına yakını yatırımların 
durması, projelerin iptal edilmesi, reel 
sektörün tıkanması gibi sorunlardan 
etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, 
güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşul-
ları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar 
tüm meslektaşlarımızı tehdit etmekte-
dir. Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan 
asgari ücret protokolünün SGK tara-
fından tek taraflı olarak feshedilmesi, 
meslektaşlarımızın düşük ücretlerle 
sınırsız biçimde sömürülmesine zemin 
hazırlamaktadır.

Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, 
meslektaşlarımızı olduğu kadar mes-
lek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimiz-
den faydalanan halkımızı da olumsuz 
etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı 
olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mev-
zuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi 
ve güvenli mühendislik, mimarlık, şe-
hir plancılığı hizmeti alması engellen-
mektedir.

TMMOB, geçmişte olduğu gibi bu en-
gellemelerle de mücadelesini sürdü-
recektir. Bu amaçla Birliğimiz, meslek-
taşlarımızın temel sorunlarını ve bu 
sorunlara yönelik çözüm önerilerinin 
geliştirildiği bir dizi etkinlik gerçek-
leştirmiş; bu etkinliklerin sonuçlarını 
kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu etkinlik-
lerin bir düzey ilerisinde ise “TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Kurultayı”; yerel kurultayları ile örgüt-
lenerek gerçekleştirilecektir.

TMMOB’nin 54 il koordinasyon kuru-
lunca, meslektaşlarımızın olduğu her 
yerde gerçekleştirilecek olan yerel 
kurultaylardan, meslektaşlarımızın so-
runları bölgesel olarak toplanacak, bu 
sorunlara ilişkin çözüm önerileri mer-
kezi kurultayda karar altına alınacaktır.

Biliyoruz ki; mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını 
korumak aslında tüm toplumun gele-
ceğini korumak demektir. Çünkü bi-
zim meslek alanımız, toplumun ortak 
yaşamının üretimini ve devamlılığını 
sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mes-
leğimize ve meslektaşlarımıza sahip 
çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun 
ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve 
ülkemizin geleceğini hedef alan bu 
saldırılar karşısında sessiz kalmayaca-
ğız. Bizler mesleğimizi bilimden, üre-
timden ve toplumdan yanan kullanan 
bir mücadele geleneğinin sürdürücü-
süyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim 
ve tekniği esas alan, kamu çıkarını 
savunan, eşitlik, özgürlük ve demok-
rasiden yana tavrını korumaya devam 
edeceğiz.

Unutulmaz Başkanımız Teoman 
Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi 
bugün de, “Yüreğimizdeki insan sev-
gisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve 
engelleme yöntemlerinin söküp ata-
mayacağının bilinci içinde; bilimi ve 
tekniği emperyalizmin ve sömürgenle-
rin değil, halkımızın hizmetine sunmak 
için her çabayı güçlendirerek sürdür-
me yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Tüm meslektaşlarımızın mühendislik 
mimarlık haftası kutlu olsun!

65. yılında daha da güçlenerek ve bü-
yüyerek: Yaşasın TMMOB, Yaşasın Mü-
cadelemiz!

 Emin KORAMAZ
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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11BİRLİK'TEN

TMMOB BÜYÜK MENDERES HAVZASINDA 
JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ GERÇEĞİ 
ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T MMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz'ın açılış konuş-
masıyla başlayan Çalıştayda 

sırasıyla Germencik Belediye Başkanı 
Fuat Öndeş ve Efeler Belediye Başkanı 
Mehmet Fatih Atay da birer konuşma 
yaptılar. Çalıştaya Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener de katıldı.

Çalıştayda öncelikle TMMOB'nin yaptı-
ğı çalışmalar çerçevesinde oluşturulan 

TMMOB Büyük 
Menderes 

Havzasında 
Jeotermal Enerji 
Santrali Gerçeği 

Çalıştayı 12 
Ekim 2019 
Cumartesi 

günü Aydın'da 
gerçekleştirildi. 

TMMOB Raporu, TMMOB Yönetim Ku-
rulu Üyesi Baki Remzi Suiçmez tarafın-
dan katılımcılarla paylaşıldı.

Sonrasında gerçekleşen ilk oturumda 
Oturum Başkanlığı görevini Aydın Zi-
raat Mühendisleri Odası Şube Başkanı 
Mahmut Nedim Barış üstlendi. İlk Otu-
rumda TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı 
Oğuz Türkyılmaz, Uludağ Üniversitesi 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölü-
münden Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy, Do-
kuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühen-
disliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi 
Sevgi Tokgöz Güneş ve Jeoloji Mühen-
disi Tahir Öngür birer sunum yaptılar.

Öğleden sonra gerçekleşen ikinci Otu-
rumun Başkanlığını TMMOB Aydın İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Necdet 
Evlimoğlu yaptı. Avukat Akın Yakan 
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"Hukuk Boyutu" başlıklı bir sunum ya-
parken Dr. Metin Aydın "Halk Sağlığı 
Boyutu" başlıklı sunumunu yaptı.

Son olarak TMMOB Yönetim Kurulu 
Eski Başkanı Mehmet Soğancı mode-
ratörlüğünde forum gerçekleştirildi. 
Forum sonrası gösterilen kısa film son-
rası çalıştay sona erdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz'ın açılış konuşması 
şöyle:

TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım 
adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Büyük Menderes Havzasında Jeoter-
mal Enerji Santrali Gerçeği Çalıştayımı-
za hepiniz hoş geldiniz.

Geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde 
TMMOB bünyesinde oluşturduğumuz 
heyetimiz Aydın’ı ziyaret ederek Jeo-
termal Enerji Santrallerinin durumunu 
yerinde inceleme fırsatı bulmuştu. Bu 
ziyaret sırasında Aydın İl Koordinas-
yon Kurulundaki arkadaşlarımızla yü-
rüttüğümüz istişareler sonrasında, bu 
önemli konuyu daha derinlikli olarak 
tartışabileceğimiz bir çalıştayın yapıl-
ması doğrultusunda karar verildi. Baş-
ta Aydın İl Koordinasyon Kurulumuz 
olmak üzere, bu kısa sürede çalıştayın 
hazırlanmasında emeği geçen tüm ar-
kadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Aydın ilimiz benzeri olmayan bir zen-
ginliğe sahip. Aydın ilimizde jeolojik 
konumundan kaynaklı olarak, bugüne 
değin ülkemizde bulunan en zengin 
jeotermal kaynaklar var. Büyük Men-
deres Grabeni boyunca devam eden 
bu kaynaklar, kentin tam altından da 
geçiyor. Geçmiş dönemde bu toprak-
lar üzerinde kurulan pek çok medeni-
yetin sonunu getiren fay hareketleri, 
bugün Aydın ilimiz için büyük bir zen-
ginlik kaynağı yaratmış bulunuyor.

Bildiğiniz gibi doğal kaynaklar bilim-
sel ve teknik ilkeler ışığında kamu ya-
rarına kullanıldığı zaman hepimiz için 
zenginlik kaynağı olabilirken, uygun-
suz tekniklerle ve kamusal çıkar göze-
tilmeden kullanıldığında toplumsal bir 
tehdide de dönüşebiliyorlar.

TMMOB olarak bundan tam 13 yıl 
önce, 2006 yılında “Jeotermal Enerji 
ve Aydın'daki Geleceği Sempozyumu” 
için Aydın’da buluşmuştuk. O dönem-
de henüz bu alanda yasal düzenleme 
bulunmuyordu ve santraller henüz 
yapılmamıştı. Ülkemiz için nispeten 
yeni bir enerji kaynağı olan Jeotermal 
Enerji Santrallerinin taşıdığı potansi-
yeli ve Aydın için yaratacağı fırsatları 
konuşmuştuk.

Bildiğiniz gibi 2007 yılında “Jeotermal 
Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu” 
kabul edildi. Sonrasında da birbiri ar-
dında santraller kurulmaya başlandı. 
Bugün ülkemizde devrede olan 48 
Jeotermal Elektrik Santralinin 28 tane-
si Aydın’da bulunuyor. Halen yatırım 
sürecinde olan, ön lisans ve planlama 
aşamasındaki 25 yeni Jeotermal Elekt-
rik Santrali’nin de 10 tanesi Aydın il sı-
nırları içinde bulunuyor.

Jeotermal enerji sektörünün hızla bü-
yüdüğü bu dönemde yasada ve uy-
gulamada gördüğümüz yanlışlıkları 
2007, 2009 ve 2015 yılında gerçekleş-

tirdiğimiz TMMOB Jeotermal Kongre-
lerimizde ve 2009 yılında gerçekleştir-
diğimiz Aydın Kent Sempozyumun da 
dile getirmeye çalıştık. Tüm uyarı ve 
çözüm önerilerimize rağmen mevzu-
atta ve uygulamadaki sorunlar gide-
rilmedi.

Bugün geldiğimiz noktada başta Ay-
dın ilimiz olmak üzere ülkemizdeki 
Jeotermal Enerji üretimimiz, temiz, 
sürdürülebilir ve yenilenebilir niteli-
ğini kaybetmiş durumdadır. Temmuz 
ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz ke-
şif ve gözlemlerde, mevcut jeotermal 
santral kuyu ve iletim hatlarının, gerek 
işletme gerekse de yer seçimi aşama-
larında bilimsel ve teknik gereklilikler 
ile mevzuata aykırılıklar içerdiği tespit 
edilmiştir.

Bunun yanı sıra denetim aşamasında 
sorunlar olduğu ve ölçüm sonuçları 
konusunda kamuoyunu bilgilendirme 
ve şeffaflık ilkelerine uyulmadığı gö-
rülmüştür.

Bu durumun Aydın'daki incir ve zey-
tin başta olmak üzere tarımsal faali-
yetlere, çevre ve halk sağlığına yöne-
lik olumsuz etkileri bulunmaktadır. 
Konunun önemine binaen Birliğimiz 
bünyesinde bir komisyon oluşturduk. 
Komisyonumuz tarafından hazırla-
nacak “Jeotermal Enerji Santrallerinin 
Çevresel Etkileri” konulu kapsamlı bir 
Raporu kısa sürede kamuoyu ile pay-
laşacağız.

Doğanın ve doğal kaynakların insan 
ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürül-
mesi çabası, biz mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının mesleki faaliyetleri-
nin ortak unsurudur. Bu çabanın, dün-
yamızın ve insanlığın ortak geleceğini 
güvence altına alacak biçimde sürdü-
rülebilmesi, Türk Mühendis ve Mimar 
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Odaları Birliği’nin en önemli öncelikle-
rinden birisidir.

Doğanın ve insanlığın ortak geleceği 
söz konusu olduğunda akla gelen ilk 
başlıklardan birisi Çevre ise diğeri de 
“Enerji” olmaktadır.

Enerji hepimizin bildiği gibi insan ya-
şamının ve toplumsal  yaşamın zorun-
lu ve temel bir gereksinimidir.  Enerji-
den yararlanmak çağdaş bir insanlık 
hakkıdır.

Nüfus artışına ve toplumsal gelişmeye 
paralel olarak enerji talebimiz  hızla 
artmaktadır. Ülkemiz enerji temini açı-
sından yüksek oranda dışa bağımlıdır.

Artan enerji ihtiyacımızın ucuz, sürekli 
ve güvenli bir şekilde karşılanmasında 
yaşanan sıkıntılar ülkemizin en önemli 
problemlerinden biridir.

Diğer yandan daha fazla kar uğruna 
sadece insan emeğini değil, doğal 
kaynaklarımızı da insafsızca sömüren 
piyasacı anlayış  Aydın örneğinde ol-
duğu gibi çok büyük çevresel felaket-
lere yol açmaktadır.

Tüm bu problemlerin çözümü için  
enerji alanın üretimden tüketime ka-
dar her aşaması bütüncül olarak ka-
musal planlanma ile yönetilmelidir.

Dışa bağımlılığın azaltılması, enerjinin 
tüm yurttaşlarımız için ihtiyacı kadar, 
kaliteli, sürekli, düşük maliyetli bir 
şekilde sağlanması, yerli ve yenilene-
bilir kaynak kullanımı, enerji verimli-
liği, çevre ve halk sağlığı kriterleri  bu 
kamusal planlamanın temelinde yer 
almalıdır.

Bildiğiniz gibi jeotermal enerji doğru 
kullanıldığında çevreye en az zarar 
veren enerji kaynaklarından biridir. 

Jeotermal enerjinin yenilenebilir, sür-
dürülebilir ve ekolojik niteliklerini ko-
rumak için santrallerin yaşam alanları-
nın yakınına kurulmaması, yeraltından 
çıkan gazların atmosfere salınmaması 
ve yeraltından çıkan akışkanın yerüs-
tüne deşarj edilmemesi gerekiyor.

Bu temel nitelikteki kurallara uyulma-
dığında ise Jeotermal enerji havamıza, 
suyumuza, toprağımıza, tarım ürün-
lerimize ve sağlığımıza zarar verebil-
mektedir. Yaşanan süreçte, Jeotermal 
enerji kaynaklarının yoğunluklu ol-
duğu Ege bölgesinde ve özellikle de 
Aydın'da; kâr odaklı, çevresel tahri-
batların görmezden gelindiği ve buna 
ilişkin önlemlerin alınmadığı bir uygu-
lama söz konusudur.

Bu durum bölgedeki ekolojik sistemi 
ve tarımsal üretimi geri dönülemez 
derecede tahribata uğratmıştır. Hava-
ya salınan gazlar ve koku rahatsız edici 
boyutlara ulaşmıştır. Geçmişte inciriy-
le, zeytiniyle, pamuğuyla meşhur bu 
yörede tarımsal ürünü kalitesi ve veri-
mi hızla düşmektedir.

Bölge halkı da yıllardan bu yana bu 
olumsuz gidişata tepkisini göstermek-
tedir. “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkı” hepimizin anayasal 
hakkıdır. Bu hakkını savunmak için, 
havasını, suyunu, doğasını savunmak 
için verilen tüm mücadelelerin yanın-
dayız. Jeotermal Enerji Santrallerine 
karşı başta Kızılcaköy, Kıyıköy ve diğer 
yöre halklarının sergilediği haklı tepki 
ve mücadelesinin destekçisi ve takip-
çisiyiz.

Sorunun daha da büyümemesi için 
mevcut Jeotermal Enerji Santralleri et-
kin bir şekilde denetlenmelidir. Yanlış 
yerde yanlış projelendirilen ya da yan-
lış uygulamalarla işletilen santraller 
kapatılmalıdır. Kapasite aşımı nede-

niyle Aydın ilinde yeni JES yatırımları-
na izin verilmemelidir.

TMMOB olarak doğayı ve insan hayatı-
nı yok sayan bu üretim anlayışına karşı 
hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Kamu yararı görmediğimiz ihale ilan-
larına karşı açtığımız davalar görülme-
ye devam ediyor. Bu davaların peşini 
bırakmayacağız.

Jeotermal Enerji Santrali sorunu, sa-
dece Aydın ilinin sorunu değildir. Ma-
nisa, Denizli, İzmir, Çanakkale, Afyon, 
Van, Elazığ, Bolu dâhil birçok ilimiz 
kontrolsüz ve denetimsiz jeotermal 
enerji yatırımları tehdidiyle karşı kar-
şıyadır. Bu nedenle konuya bütüncül 
yaklaşmalı, ülke düzeyinde gerekli 
bilimsel ve teknik çalışmalar yürütül-
meli, mevzuat yeniden değerlendiril-
meli, kamu denetimi etkin bir şekilde 
sağlanmalıdır.

Bildiğiniz gibi TMMOB ülkemizdeki 
mühendis, mimar ve şehir plancıları-
nın hak ve çıkarlarını halkımızın çıkar-
ları temelinde korumak ve geliştirmek, 
mesleki, sosyal ve kültürel gelişmele-
rini sağlamak ve mesleki birikimlerini 
toplum yararına kullanmalarının zemi-
nini yaratmakla görevlidir.

Bugünkü çalıştayımızı da bu görevin 
bir parçası olarak görüyorum. Çalış-
tayımızın başta Aydın ve Büyük Men-
deres Havzası olmak üzere Türkiye’nin 
her yerindeki Jeotermal Enerji Santral-
lerinde yaşanan sorunların çözümüne 
katkı vereceğine inanıyorum.

Bu anlayışla çalıştayımıza katkı veren 
tüm arkadaşlarımıza yeniden teşekkür 
ediyor, önümüzdeki süreçte hepimize 
kolaylıklar diliyorum. 

 Emin KORAMAZ
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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14 HABER

NDT GÜNLERİ

Y oğun katılımın olduğu etkinli-
ğin açılış konuşmalarını Bursa 
Şube Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Devrim Tutku Ateş ile Oda Yöne-
tim Kurulu ve KEMM Yürütme Kurulu 
Üyesi Yılmaz Yıldırım yaptı.

“XI Kaynak Kongresine Giderken - NDT 
Günleri” etkinliğinin MMO’ya, sanayi-
ye, Bursa’ya ve ülkemize olumlu katkı-
lar sağlamasını dileyen Ateş, “TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası, ilgi ala-
nındaki sektörlerin teknolojik gelişme-
leri ile uygulama alanlarının genişle-
mesi ve ilgili personelin gelişmelerden 
haberdar olmasının sağlanması ama-
cıyla sorumluluk üstlenmektedir. Bu 
kapsamda Makina Mühendisleri Oda-
sı, yapmış olduğu etkinlikler aracılığı 
ile bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç 
duyan, kullanan ve geliştirilmesine 
yardımcı olan paydaşların aynı plat-
formda buluşmasını amaçlayarak alan-
da yürütülen faaliyetlerde düzenleyici 
yönlendirici konumunu güçlendirme 
ve çalışmaları konunun tarafları ile 
paylaşma amacındadır” ifadelerini kul-
lanarak, Makina Mühendisleri Odası 

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
Kaynak Eğitim ve 
Muayene Merkezi 

(KEMM) tarafından, 
NDT Günleri ‘’XI. 

Kaynak Kongresine 
Giderken’’ etkinliği 

28 Eylül 2019 
tarihinde Bursa 

BAOB Oditoryum 
salonunda 

gerçekleştirildi

Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nin 
organize ettiği, daha güçlü bir sektörel 
birliktelik yaratmak adına, “Tahribatsız 
Muayene” sektörüne yönelik önemli 
konuların anlatılacağı, tartışılacağı ve 
sonuçların teknik bilgiler ışığında “XI. 
Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve 
Sergisi”ne aktarılacağını ifade etti.

“Makina Mühendisleri Odası yurtiçin-
de yaptığı onlarca işbirliğine bir yeni-
sini daha ekledi. İşbirliğine, ortak güç-
lenmeye açık ama yine de gidilecek, 
ulaşılacak hedeflerde öz ısrarcılığını 
elden bırakmadan yapacak çalışmala-
rını” ifadelerini kullanan Oda Yönetim 
Kurulu ve KEMM Yürütme Kurulu Üye-
si Yılmaz Yıldırım, açılış konuşmasına 
şöyle devam etti:

“NDT bir bilinmezi, dışarıdan görün-
meyeni, içini göstermeyi onyıllarca ba-
şarıyla sanayiye sunan bir yöntem. Bu 
uygulama konusunda ilerlemek , hem 
makina mühendisliğinde kaza, hata 
analizinde işimize yarıyor, hem de kay-
nak mühendisliğinin uygulama beceri-
sini artırmada bir araç oluyor.

Bu iki ana hat bizim kaynak mühen-
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disliğinde teknik bilgiyi ilerletecek ve 
beğenilen iyi standartta bir eğitim 
merkezini yaratma heyecanımıza ışık 
oluyor. Yetkinliği sağlayacak seviyede 
araştıran, yayınlayan, uluslararası sevi-
yede temsiliyete kavuşan mühendisler 
için bir yuva olacak merkezimiz.

Sanayide kurulu binlerce yapının ise 
tahribatsız muayenesi ile hem işlet-
mesi sürüdürülecek hem de ülke için 
önemli bir tutar maliyet boşuna yara-
tılmamış olacak. Endüstriyel işletme-
lerde Makina Mühendisleri Odası ola-
rak iki türlü fayda sağlayabileceğiz. İlki 
ülke kaynakları ile oluşturulmuş yapıla-
rın sağlamlığında ve sürdürülmesinde 
alınacak kararlarda bilimsel yöntemler 
ile destekleyici olmak, ikincisi ise tehli-
ke arz eden yapıların tespiti ve kaza, iş 
güvenliği riski bulunan alanların yeni-
lenmesi ve güçlenmesi için toplumsal 
kanatta müdahil olmak.

Bunu yaparken Kaynak Muayene ve 

Eğitim Merkezimiz zamanla altyapısını 
ve ilgi alanlarını genişletecetir. Güven-
diğimiz ve beraber güzel bir yolculuğa 
çıktığımız arkadaşlarımız ,daha bilgili 
ve donanımlı olacaklar. Eğitimlerin içe-
riği ise uluslararası seviyeyi gözeterek 
zamanla gelişecek. Eğitim konusunda 
ise siz katılımcı kurumlar ile her zaman 
işbirliklerine de açık olacağız. Bildiğiniz 
gibi MMO’nun verdiği eğitimlere üye-
miz ve uzman olan yüzlerce eğitmen, 
yurdun çeşitli illerinden ve sektör fir-
malarından destek veriyorlar.

Yayın hazırlama çalışmalarına daha 
yoğun bir katılım gerçekleştireceğiz. 
Zamanla MMO bünyesinde Kaynak ve 
tahribatsız muayene alanında oluşa-
bilecek süreli yayın, özel sayı, kitapçık, 
mesleki kitap üretiminde de katılımlar-
da bulunacağız.

“Bu merkez yakın gelecekte, bugün 
olduğu gibi alanındaki Kurultay Kong-
re ve Sempozyumları daha da yoğun 
bir katılım ile destekleyecek. Kendine 
özgü, gündemi mesleğin ihtiyacı olan 
konuları da ayrıca düzenlemeye de-
vam edecek.”

Açılış konuşmalarının ardından, “Kay-
naklı İmalat için Tahribatsız Muayene 
Sektörü ve Türkiye’deki Geleceği”nin 
konuşulduğu, Mustafa Sıkıcı (SKC Uy-
gunluk Değerlendirme A.Ş.), Mehmet 
Aydıngülü (CSM) ve Özgür Akçam’ın 
(GSI-SLV) konuşmacı olduğu birin-
ci oturum gerçekleştirildi. Mustafa 
Sıkıcı’nın, Türkiye’de kaynaklı imalat 
sektörüne yönelik tahribatsız muaye-

ne uygulamalarında maliyet analizleri 
hakkında bilgi verdiği oturumda, Meh-
met Aydıngülü HDPE kaynaklı birleş-
tirmelerin PAUT ile kontrolünü, Özgür 
Akçam da kaynaklı imalatın kalitesinin 
güvence altına alınmasında tahribatsız 
muayenelerin önemi ve ülkemizdeki 
uygulamalarıni anlattı.

“Tahribatsız Muayene -Teknolojik 
Gelişmeler”in konuşulduğu ikinci otu-
rumda, Berk Savaş (Troy-Met), CR (Bil-
gisayarlı Radyografi) teknolojisi hak-
kında bilgi verirken, Serkan Kılıçarslan 
(CRD Endüstri) endüstriyel phased 
array’de tarama metodlarında yenilik-
ler, Hakan Günay (TMMNDT) da man-
yetik partikül çatlak kontrol yöntemin-
de otomasyon çözümleri ve Ulaş Taç 
(Mak Elektronik) ise kaynaklı malzeme-
lerde iki boyutlu lazer ölçüm teknolo-
jisi konularında konuşmalarını yaptılar.

“Tahribatsız Muayene Sektöründe 
Eğitimin Önemi”nin anlatıldığı üçün-
cü oturumda, H. İlker Yelbay (ODTÜ 
KTTMM), tahribatsız muayene perso-
nelinin eğitimi konusunda, Yusuf A. Şe-
ner (TSE), tahribatsız muayene perso-
nelinin belgelendirilmesi konusunda 
ve Ersan Gönül (MMO KEMM) ise tah-
ribatsız muayene personelin önemi, 
eğitim be belgelendirme konularında 
sunumlarını yaptılar.

KEMM Yürütme Kurulu Üyeleri Melih 
Şahin ve Yılmaz Yıldırım’ın yaptıkları 
kapanış konuşmaları ile etkinlik sona 
erdi.
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16 KURULTAY

X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE 
UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız adına Eskişehir Şube yürütücülüğünde 
düzenlenen, X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Kurultayı, 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi

Kurultayın açış konuşmaları MMO Baş-
kanı Yunus Yener ve MMO Eskişehir 
Şube Başkanı Atila Tomsuk tarafından 
yapıldı.

Oda Başkanı Yunus Yener açılışta 
özetle şöyle konuştu:

"Sanayinin her kolunda görülen üre-
timin AR-GE ayağı, havacılık ve uzay 
sektöründe de sorunludur. Oysa hepi-

mizin bildiği gibi AR-GE pek çok mü-
hendislik alanını birleştiren, çok disip-
linli bir teknoloji gerektiren havacılık 
ve uzay sanayii için zorunludur.

Bilindiği gibi AR-GE merkezleri türlü 
teşviklere tabidir ve bu nedenle kamu 
kaynağı kullanılmaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verileri-
ne göre ülkemizde faaliyette olan AR-
GE merkezi sayısı bin 195, toplam çalı-
şan sayısı 59 bin 47’dir. Mevcut AR-GE 
merkezlerinin 48’i savunma ve havacı-
lık sektöründe faaliyet göstermektedir.

AR-GE’ye ayrılan kaynakların ülke 
genelindeki sınırlılığından havacılık 
sektörü için pek söz edilemediği bi-
linmektedir. Bu noktada sorun şöyle 
tanımlanabilir: Bu kaynaklar, planlı, et-
kin ve verimli bir şekilde kullanılmak-
ta mıdır? Havacılık projelerinin ömür 
döngüsünün uzunluğu göz önüne 
alındığında bu alana ayrılan kısıtlı 
kamu kaynağının gerçekçi hedeflere 

ve planlı bir şekilde kullanılmasının 
hayati önemi ortaya çıkmaktadır. Zira 
güncel kaygılarla ve dağınık/odakla-
nılmamış hedeflerle yola çıkmanın be-
delleri ağır olmaktadır.

Havacılık sektörün en önemli ayakla-
rından biri kuşkusuz havayolu taşıma-
cılığıdır.

Türkiye, bugün havayolu yolcu sayısın-
da dünyada 9., Avrupa’da 5. sıradadır. 
Uçak trafiğinde ise Avrupa’da 3. sırada-
dır. 2018 yılı itibarıyla toplam uçak sa-
yısı 515; yolcu sayısı 211 milyon, koltuk 
kapasitesi 100 bin, kargo kapasitesi 2 
milyon 194 bin tona ulaşmıştır.

Her geçen gün büyüyerek gelişen ha-
vayolu taşımacılığı pazarı gerçeğine 
karşın, toplumsal faydayı maksimum 
kılacak yatırımlar yapmak yerine sek-
törün uluslararası sermayenin iştahını 
kabartmada kullanılması tercih edil-
mektedir.

Zira ulusal havacılığın simgesi olan 
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Türk Hava Yolları (THY) artık özel şir-
ket statüsündedir ve hem yüzde 51’i 
“halka arz” yoluyla özelleştirilmiş, hem 
de yüzde 49,12 kamu hissesi Varlık 
Fonu’na devredilmiştir.

Yoğun talep ve imkânların olduğu bir 
pazarda THY, yanlış yönetim anlayışı 
sonucu, Sayıştay raporlarına da yan-
sıdığı üzere 7 milyar 829 milyon TL’ye 
yakın zarar etmiş, zarar ederken ve pek 
çok uçağı kullanılmazken bile uçak 
alım ve kiralamalarına devam etmiştir. 
Yani zarar göz göre göre katlanmıştır. 
Bu kadar zararın neden biriktiği sorusu 
ise, THY Varlık Fonu’na devredildiğin-
de açık bir şekilde yanıtlanabilir hale 
gelmiştir.

THY örneği, hava taşımacılığının na-
sıl ve hangi amaçlarla yönetildiğinin 
kanıtı durumundadır. Önce “altın his-
se” formülü ile siyasetin kararından 
çıkmayacak biçimde özelleştirilmiş, 
sonrasında denetimsiz bir şekilde her 
türlü harcamayı yapabilir hale getiril-
miş; akla uygun olmayan harcamalar 
bu nedenle yapılabilmiştir. Şimdi de 
Varlık Fonu aracılığı ile finans spekü-
lasyonuna açık hale gelmiştir.

Bu haliyle THY’nin ulusal havacılık sek-
törünün çıkarlarını gözeten, bakım ve 
bu bağlamda mühendislik yatırımla-
rını planlayan kamu kuruluşu özelliği 
kalmamıştır.

Bu hayati hatadan bir an önce dönül-
mesi gerektiğini vurgulamak isterim. 
THY tekrar ulusal havayolu şirketimiz 
haline getirilmeden, özelleştirmeci 
anlayışlarla yönetilmesine son veril-
meden, nitelikli bir hava yolu taşı-
macılığı anlayışından bahsetmemiz 
mümkün değildir. Bu hatadan dönüş, 
en başta sektörün genel olarak doğru 
yönetilmesi, bir grubun kârlılığı için 
değil kamu ve halk yararına yönetil-

mesi için atılmış en önemli adım ola-
caktır.

Benzer bir duruma havaalanlarında da 
tanık oluyoruz. Ülkemizde aktif hava-
limanı sayısı 2003 yılında 26 iken bu-
gün 60’a ulaşmıştır. Ancak yapılan ve 
yapılması planlanan havaalanlarında 
plansızlık ilk başta göze çarpan bir 
sorundur. Fizibilite araştırmalarındaki 
yetersizlik veya yanlışlar had safhada-
dır. İstanbul’da yapılan havaalanından 
izlediğimiz gibi doğal çevrenin tahribi-
ni de içeren bir dizi ihlallerle bu havaa-
lanları inşa edilmektedir. Doğal yaşam 
ortamlarının ve önemli su havzalarının 
yok olması ile sonuçlanacak; ekolojik 
ve jeolojik kriterler, zemin özellikleri, 
kazı ve dolgu alanları, kent bilimi ve 
uçuş güvenliği açısından kabul edile-
bilir olmayan, rant öncelikli projeler 
hayata geçirilmektedir.

Bütün bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki, 
sivil havacılık alanında özellikle bazı 
havaalanları, giderek problem alanla-
rına dönüşmektedir.

Ülkemizde bilindiği gibi uzun yıllardır 
THY ve 2000 yılında faaliyetlerini dur-
duran İstanbul Hava Yolları dışında 
hangar düzeyinde bakım yapabilen 

işletme bulunmuyordu. 2001 yılında 
bakım ve onarım hizmetleri, yerli ve 
yabancı özel sektör firmalarına açık 
hale getirildi. Başlangıçta yerli olarak 
kurulan özel sektöre ait bakım onarım 
yenileme firmaları yabancı firmalara 
satılmaktadır. “Maliyetleri düşürme” 
bahanesiyle, uçuş operasyonları, uçak 
bakımı ve yer bakım hizmetleri, ku-
rumsal bünyeden çıkarılıp üçüncü fir-
malara devredilerek deneyimli ve eği-
timli personel tasfiye edilmekte, uçuş 
güvenliği riske sokulmaktadır.

Görüldüğü üzere, havacılık sektörü-
nün her alanında, kamunun yanlış 
yönetimi ve özelleştirmeyle birlikte 
etkisizleştirilen bir sektör yapısından 
bahsetmek mümkündür.

Diğer birçok alan ve sanayinin her ko-
lunda gözlemlediğimiz gibi serbest-
leştirme ve özelleştirmelerle etkin 
olmaktan çıkan, rant kaygısının ön 
plana çıktığı sektörler genel olarak bir-
çok hata üretmeye mahkumdur. Kimi 
zaman insan hayatına mal olan bu ha-
taların en önemli kaynaklarından birisi 
kuşkusuz denetimsizlik veya denetim 
yetersizliğidir. Örneğin 2010 yılında 
5 bin 221 olan havayolu denetimleri, 
2018 yılında 3 bine gerilemiştir.
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Ülkemizde uçuş emniyetinin sağ-
lanması, bir kamu kurumu olan Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü’nün gö-
revidir. Ancak Genel Müdürlük dokü-
manlarında nitelikli personel eksikliği 
görülebilmektedir. Genel Müdürlükte 
yeterli sayıda mühendis istihdam edil-
memektedir.

Diğer yandan son yıllarda özellikle 
balon işletmeciliği alanında kazalar 
yaşanmakta ve ölümler meydana gel-
mektedir.

Yukarıda kısaca dile getirdiğim havaa-
lanı işletmeciliğindeki sorunlar, bakım 
onarım hizmetleri alanındaki teknik 
eleman sıkıntıları, sertifikasız eleman 
çalıştırılması ve havayolu işletmelerin-
de az sayıda personelle çok iş yapma 
çabaları kaza risklerini artırmaktadır.

Birçok yıl rekor bütçesiyle öne çıkan, 
kamu kaynaklarının oldukça bonkör 
bir şekilde aktarıldığı alanlardan biri 
de kuşkusuz savunma sanayiidir. Bu 
sektöre aktarılan kamu kaynağının 
büyüklüğü, kamuoyunun ilgisini çeker 
boyuttadır.

Savunma ve havacılık sanayi sektörü-
nün yıllık ciro büyüklüğü 8,7 milyar 
dolardır. Çalışan sayısı ise havacılık ge-
nelinde 205 bin, savunma ve havacılık-
ta ise 67 bin şeklindedir.

Savunma ve havacılık sektöründen 
beklenen, bütçe büyüklükleriyle oran-
tılı özgün ürün ve mühendislik başa-
rılarına henüz ulaşılmamıştır. Kamuo-
yuna başarı olarak sunulan projelerin 
teknolojik bağımlılık nedeniyle tartış-
ma konusu yapıldığı da bilinmektedir.

Havacılık ve uzay sektörüne yönelik 
sağlıklı, gerçekçi planlamalar yapılma-
sı durumunda, mal ve hizmet üretme 
potansiyelinin artacağı ve ilgisiz alan-
larda çalışmak zorunda kalan uçak ha-

vacılık uzay mühendislerinin ülkemiz 
için daha verimli hizmet sunmaları 
mümkün olacaktır.

Konuşmamı tamamlarken, ülkemizin 
küresel güçlerin baskısından ve dışa 
bağımlılıktan kurtarılması, kaynakların 
bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi; 
bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE 
inovasyon ve mühendisliğe ağırlık ve-
ren, devletin ekonomideki yönlendiri-
ciliğini toplumsal yararla birleştirerek 
benimseyen, dış girdilere bağımlılığı 
en aza indirilmiş, sosyal devlet anlayışı 
temelinde istihdam odaklı ve planlı bir 
kalkınmayı öngören politikalar gerek-
tiğini özellikle belirtmek istiyorum.

Havacılık ve uzay sanayimiz yalnızca 
savunma sanayii ile sınırlı tutulmadan 
ulusal ölçekte belirlenecek bir strate-
jiyle planlı olarak geliştirilmeli, ülkemiz 
lehine köktenci adımlar atılmalıdır."

MMO Eskişehir Şube Başkanı Atila 
Tomsuk açılışta özetle şöyle konuştu:

“Bugüne kadar gerçekleştirilen kurul-
taylarda eğitimden istihdama, savun-
ma sanayinden sivil havacılığa, uydu 
ve uzay teknolojilerinden özgün hava 
aracı tasarımlarına kadar yüzlerce 
konu  ele alınmış ve elde edilen sonuç-
lar, sonuç bildirgeleriyle kamuoyuna, 
konuyla ilgili kurum ve kuruluşların 

bilgilerine sunulmuştur. Konu ile ilgi-
lenen kesimlerin çalışmalarında fayda-
landıklarını değerlendiriyoruz.

Uçak, havacılık ve uzay mühendisliği 
eğitiminde önemli sorunlar yaşanma-
ya başlanmıştır. Yakın geçmişte ülke 
ve toplum ihtiyaçlarını ve istihdam im-
kanlarını gözetmeden, altyapı ve öğ-
retim görevlisi eksikliklerine rağmen 
açılan bölümler bugün oluşan istih-
dam sorunlarının en büyük sebebidir. 
Havacılık sektörünün cazibesi nede-
niyle şu an bütün boyutlarıyla görü-
lemeyen bu sorun gelecekte daha da 
belirgin hale gelecektir.

Uçak, havacılık ve uzay mühendisi 
yetiştiren üniversitelerimizde eğitim; 
planlamacı bir anlayışla, toplumsal 
gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve 
yaşam boyu eğitimi, ülkenin bilim ve 
teknoloji yeterliliğinin güçlendirilme-
sini temel alan bir anlayışla yaşama 
geçirilmelidir. Mühendislik eğitiminin 
gelişen teknoloji ve bilimin ışığında 
planlanmasında ve yapılandırılmasın-
da, Makina Mühendisleri Odası mutla-
ka yer almalı ve sektördeki kurumların 
görüş ve önerileri alınmalıdır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), havacılık 
alanında eğitim veren yüksekokulların 
teknisyen ve tekniker formasyonuna 
dönük programlarından mezun olan-
ları dahi mühendislik unvanı kapsa-
mına almaya çalışmaktadır. Böyle bir 
işlem ve düzenleme, yasa ve hukuka 
aykırı olmasının yanında, mühendislik 
tanımına ve mühendislik formasyo-
nuna ilişkin bilimsel gerekliliklere de 
uygun düşmemekte ve mühendislik 
hizmetlerini risk altına sokmaktadır.

Pek çok mühendislik alanını birleşti-
ren, çok disiplinli bir teknoloji gerek-
tiren havacılık ve uzay sanayi için AR-
GE zorunludur. Bu alanda yürütülen 
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çalışmalar ayrıca birçok sanayi dalına 
veri teşkil etmekte ve o dallarda itici 
güç yaratmaktadır. Sektörün gelişme-
si AR-GE çalışmalarına verilen önemle 
birebir bağlantılıdır. Bunun yanı sıra 
ülkemizdeki Sanayi ve Teknoloji orta-
mında adını çok fazla anmadığımız, 
çok fazla sorgulamadığımız bir başka 
önemli  konu da Uygulama Geliştirme 
Merkezleri ve Uygulama Geliştirme 
Çalışmalarıdır. Bu konu dünyanın en 
önemli uzay araştırma merkezlerinde 
tecrübe kazanmış uzmanlarımız tara-
fından da yine bu kurultaylarda dile 
getirilmiştir. AR-GE merkezlerimize ila-
veten, Uygulama Geliştirme Merkezle-
rimiz olmadan havacılık ve uzay tek-
nolojilerinde somut adımlar atılması 
mümkün değildir.

Ayrıca sektördeki rekabet ve ülkeler 
arası güç mücadelesi; araştırma pro-
jelerinin desteklenmesinden daha 
stratejik bir işbirliği ortamının oluştu-
rulmasını gerektirmektedir. Üniversi-
telerin rolü de, ekonomik büyümenin 
bir faktörü olarak değişmektedir. Tek-
nolojik altyapı kurma sürecinde olan 
ülkelerde ise üniversite ve sanayi işbir-
liğinin önemi ve gereği daha da belir-
gin hale gelmektedir.

Havacılık ve uzay sektörünün gelişme-
si için ayrılan ülkemiz kaynakları ister 
askeri, ister sivil amaçlı olsun verimli 
kullanılmalı, kurumlar arası eşgüdüm 
sağlanmalı, değişik kurumların benzer 
alanlarda gereksiz yatırımlar yapması 
ve faaliyet göstermesi engellenmeli-
dir. Uçak, havacılık ve uzay sanayimi-
zin ulusal ölçekli kapsamlı bir strateji 
ile geliştirilmesi için köklü adımlar atıl-
ması gereklidir.

Ülkemizde on yıl öncesine kadar do-
kunulmaz olarak görülen ve gerçekten 
de dokunulmaması gereken, savunma 
sanayimizin can damarı askeri fabri-
kaların özelleşme yolu açıldı. Yıllardır 

ulusal savunmamızın en önemli stra-
tejik tesislerinden biri olan Sakarya’da 
kurulu Tank Palet Fabrikası (MSB Askeri 
Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Ba-
kım) özelleştirme kapsamına alındı ve 
işletme hakkının 25 yıllığına verilme-
si yoluyla yabancı ortaklı bir firmaya 
devredilerek özelleştirildi. Tank Palet 
Fabrikası’nın çokuluslu yada yerli ser-
maye kuruluşlarına 25 yıl süre ile işlet-
me hakkı satılarak özelleştirilmesinin, 
ülke ekonomisine ve özellikle ulusal 
savunmaya fayda sağlamayacağı, ak-
sine zarar vereceğini görmek gerekir.

Buna benzer şekilde, ulusal savunma-
da büyük önem arz eden ve havacılık 
sektörüne de hizmet veren askeri fab-
rikalarımızın; ülke kaynaklarının etkin 
ve verimli kullanılmasının sağlanması, 
fabrikanın işletme verimliliğinin artırıl-
ması, yeni iş ve üretim imkanları oluş-
turmaya yönelik yatırımların özel sek-
tör tarafından yapılması gibi anlamsız 
gerekçelerle, kabiliyet, tecrübe ve ye-
terlilik yönüyle kendini kanıtlayamamış 
yabancı ortaklı özel sermaye kuruluşla-
rına özelleştirme yoluyla devredilmesi-
ni onaylamıyor ve istemiyoruz.

Havacılık sektörünün kısa yoldan rant 
getirebilecek, yolcu taşımacılığına in-
dirgenmiş bir bakış açısıyla gelişimi 
mümkün değildir. Teknoloji ve sanayi-
nin kalbinde temel bilimler, mühendis-
lik, Araştırma-Geliştirme ve Uygulama-
Geliştirme bulunmaktadır. Bu noktaları 
birer birer planlamadan, stratejik he-
defler ve işbirlikleri inşa etmeden ya-
pacağınız devasa hava alanları sadece 
dev bir inşaat projesi olacak, bilinçsizce 
katlettiğiniz ormanlarımız, derelerimiz 
ve göllerimiz sadece birilerinin yanına 
rant kapısı olarak kalacaktır.

Uçak, havacılık ve uzay sektörünün 
dünya genelinde büyük bir hızla iler-
lemesi ve gelişmesi paralelinde, ulusal 
sanayimizde sektöre yönelik kabiliyet-

lerin ve ürünlerin artırılması kaçınıl-
maz bir gereklilik olmuştur. Özellikle 
havacılık ve savunma sektörlerinde 
ulusal katkı payının büyütülmesi he-
deflenmelidir. Bu amaç doğrultusun-
da izlenecek yol haritasının ülkemiz ih-
tiyaçları göz önünde bulundurularak 
belirlenmesi, kısa ve uzun vadeli plan-
lamaların yapılması, yeni-ileri teknolo-
ji yatırımlarının planlı olarak filizlendi-
rilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi, 
yönetilmesi ve sektörün kullanımına 
sunulmasının sağlanması kurultayımız 
kapsamında amaçlanmıştır.

Bu ihtiyaçlar kapsamında düzenlediği-
miz X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Kurultayında, mühen-
dis-üniversite-endüstri üçgenindeki 
paydaşların aynı platformda buluş-
ması sağlanarak yeni teknolojik geliş-
meler, endüstrinin talepleri, teknoloji 
yatırımları, eğitim ve istihdam konula-
rında mühendis gözüyle bir tartışma, 
danışma ve paylaşma ortamı oluştu-
rulması hedeflenmiştir.

İki gün boyunca birlikte olacağımız 
kurultayımızda;

• Havacılık ve uzay sektörünün bu-
günü ve geleceği konulu açılış pa-
nelimiz ile programımıza başlaya-
cağız ve sonrasında,

• Havacılık sektöründe bakım, ona-
rım ve yenileştirme faaliyetleri,

• Havacılık sektöründe yeni tekno-
lojiler, özgün yazılımlar ve uygula-
maları,

• Havacılık sektöründe yenilikçi mal-
zemeler ve ileri üretim teknolojile-
ri,

• AR-GE merkezleri ve sertifikasyon 
süreçleri,

• Özgün hava araçları

konu başlıkları altında gerçekleştiri-
lecek 7 oturumda toplam 20 bildiri 
sunulacaktır."
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20 KONGRE

V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
KONGRESİ VE SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından 
düzenlenen V. Enerji Verimliliği Kongre ve Sergisi, 18-
19 Ekim 2019 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi 
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İki gün süren kongrenin açış konuşma-
ları MMO Başkanı Yunus Yener, MMO 
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Kürekçi, Kocaeli Vali Yardımcısı 
Osman Ekşi, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre 
Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, Gebze 
Kaymakamı Mustafa Güler, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir 
Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan 
Aslan ve Gebze Ticaret Odası Başkanı 
Nail Çiler tarafından yapıldı.

Oda Başkanı Yunus Yener’in Kongre 
Açış Konuşmasında özetle şöyle ko-
nuştu:

Enerji toplumsal yaşamın ve biz maki-
na mühendislerinin ağırlıkla çalıştığı, 
ülke sanayisinin en temel girdisi konu-
mundadır.

Enerji dönüşüm sistemleri, yalıtım, 
enerji performans değerlendirmeleri, 
enerji verimli ve çevre uyumlu taşıtlar, 
ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve sıh-
hi tesisatların tasarlanması, uygulan-
ması, atık enerjinin geri kazanımı; ko-
jenerasyon tekniklerinin kullanımı ve 

bu amaçlara uygun cihaz, ekipman ve 
sistemlerin tasarımı, imalatı ve kullanı-
mı; enerji ile ilgili konulardan bazıları-
dır ve doğrudan makina mühendisliği 
meslek uygulama alanları arasındadır.

Bu nedenle Oda olarak enerji ve bağ-
lantılı konularda geçmişten beri bir 
dizi çalışma yürütmekteyiz. Doğalgaz 
Kongresi, Enerji Verimliliği Kongresi, 
enerji konulu Tesisat Kongreleri, Yeni 
ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve 
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempoz-
yumları, Rüzgar Enerjisi Sempozyum-
ları, İklimlendirme Kongresi ülkemizde 

bu alanda yapılan öncü etkinlikler ara-
sında yer almaktadır.

Odamız Enerji Çalışma Grubu’nun 
hazırladığı Türkiye’nin Enerji Görü-
nümü; Türkiye’de Termik Santrallar; 
Enerji Ekipmanları Yerli Üretimi Durum 
Değerlendirmesi ve Öneriler; Dün-
yada ve Türkiye’de Enerji Verimliliği; 
Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüke-
tim Politikalarının Değerlendirilmesi; 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları; Enerji 
ile İlgili Temel Referans Belgelerine 
Yönelik Bir Değerlendirme ve Çözüm-
leme; Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları ve 
Zamlarını İnceleme; 2019 Temmuz Ayı 
İtibarı ile Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, 
Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artı-
ran Etkenler ve Yapılması Gerekenler 
Üzerine adlı Oda Raporları bu alandaki 
öncü ve referans oluşturan çalışmalar 
arasında yer almaktadır. 

Enerji Verimliliği Kanunu ve ikincil 
mevzuatın hazırlıkları ve revizyonları 
sırasında kapsamlı çalışmalara dayalı 
görüş ve önerilerimiz ilgili kurumlarla 
paylaşılmıştır. Bu işbirliği çabalarımız 
sürmektedir. 
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Enerji ve enerji verimliliği konusu, 
Odamızın eğitim ve belgelendirme ça-
lışmalarında da önemli bir yer tutmak-
tadır. Eğitim merkezlerimizde mekanik 
tesisat ve alt dalları, güneş enerjisi sis-
temleri, doğalgaz, bina ve sanayi ener-
ji yöneticisi, bina ve sanayi etüt-proje, 
enerji kimlik belgesi uzmanı eğitimi 
gibi konularda kurslar ve seminerler 
düzenlenmekte; bu konularda zengin 
bir yayın faaliyeti de yürütülmektedir. 
Rüzgâr Enerji Santrali Temel Eğitimi, 
Jeotermal Enerji Santrali Temel Eğiti-
mi, Hidroelektrik Santrali Temel Eğiti-
mi ve Güneş Enerjisi Temel Eğitimi gibi 
yeni birçok alanda eğitim programları-
mız eklenmiş ve yenileri için de çalış-
malar devam etmektedir. 

Odamız enerji verimliliği çalışmaların-
da ülkemizin gereksinimi olan verimli 
sistemlerin kurulumu ya da oluşturul-
ması konularında görev yapacak olan 
mühendislerin eğitilmesinde temel 
kuruluşlardan biri olmuştur. 5627 sayı-
lı “Enerji Verimliliği Kanunu” ile “Enerji 
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımın-
da Verimliliğin Artırılmasına Dair Yö-
netmelik” çerçevesinde Odamız, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca 28 
Ekim 2009 tarihinde Enerji Yöneticisi 
Eğitimlerinin düzenlenmesi konusun-
da yetkilendirilmiştir. Böylece Bakanlık 
dışında Türkiye’de ilk “Enerji Verimliliği 
Yetkili” kuruluşu olarak, Kasım 2009’da 
ilk Enerji Yöneticisi eğitimlerini düzen-
ledik. O tarihten bu yana yüzlerce mü-
hendis, Odamızın açmış olduğu “Enerji 
Yöneticisi” ile “Sanayi” veya “Bina” alan-
larına yönelik  “Etüt Proje Eğitimlerine” 
katılmıştır. 

Ayrıca kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek kuruluşu olma sorumluluğu-
muz uyarınca Kocaeli’nde Odamızın 
öz kaynaklarıyla; İzmir’de İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü işbirliğiyle enstitü 
bünyesinde uygulamalı enerji verim-
liliği laboratuvarları oluşturduk. 2010 

yılında İzmir’deki merkezi, 2011 yılın-
da Kocaeli’ndeki merkezimizi, 2017’de 
Mersin’de Güneş Park Enerji Komplek-
si Uygulamalı Eğitim Merkezimizi hiz-
mete açtık. Böylece Odamız ekonomik 
sınaî aktivite ve nüfus yoğunluğu olan 
Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinde 
enerji verimliliği ve yenilenebilir ener-
ji için gerekli olan eğitim altyapılarını 
geliştirmiştir. 

Odamız enerji verimliliği ile bağları 
bulunan basınçlı kaplar, kaldırma ve 
iletme makinalarının periyodik kont-
rolleri, gaz yakma tesislerinin baca, te-
sis ve yerleşim uygunluğu denetimleri, 
baca gazı ölçümleri dâhil birçok konu-
da Akredite A Tipi Muayene Kuruluşu 
olarak 2004 yılından itibaren teknik 
mevzuata uyum ve uluslararası tanı-
nırlık alanında ülkemiz lehine önemli 
adımlar da atmıştır. 

Yakından bildiğimiz üzere dünyada 
enerji kaynaklarının kullanımı ve bu 
kaynaklar üzerindeki hâkimiyet kav-
gası doruk noktaya ulaşmış; ülkelerin 
egemenlik ve bağımsızlıklarıyla iç içe 
bir sorun haline gelmiştir. 

Stratejik bir planlamanın olmaması, 
ithal doğalgaz ve kömürün yanı sıra 
yerli kömür gibi fosil yakıtlara daya-
lı elektrik enerjisi üretim tesislerinin 
teşvik edilmesi, kamunun enerji ya-
tırımlarından çekilerek mevcut zen-
ginliklerimizin değerlendirilmemesi, 

başlıca sorunlarımız arasında yer al-
maktadır.

Dünya enerji sektörü de radikal bir 
değişimin eşiğindedir. Özellikle fosil 
kaynaklara sahip olmayan ve enerji-
de dışa bağımlılığı artan sanayileşmiş 
ülkeler, bu değişim sürecinde hem 
güvenli enerji kaynaklarına yönelmek, 
hem de yenilenebilir enerji teknoloji-
leri satarak bu yeni dönemde ekono-
milerini güçlendirmeye çalışmakta ve 
“temiz enerji ekonomisi” olarak adlan-
dırdıkları bu sektörü ciddi olarak des-
teklemektedir.

Gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerji ko-
nusunu, enerji güvenliğinin yanı sıra 
gelecek için önemli bir ekonomik yatı-
rım, istihdam ve teknoloji egemenliği 
alanı olarak görmektedir. Dünyanın 
güçlü ülkeleri bir yandan fosil kay-
naklar üzerindeki politik etkinliklerini 
çatışmalı bir şekilde sürdürürken yeni 
teknoloji pazarındaki paylarını artır-
mak için de rekabet etmektedirler.

Bu noktada İklim Krizinin daha da de-
rinleşmemesi için ülkemizde emisyon 
grafiği seyrinin aşağıya doğru çekilme-
si, karbonsuz ekonomiye dönüşümün 
planlanması ve uzun erimde bu hede-
fe ulaşılmasına yönelik planlama ve uy-
gulamalara ihtiyaç vardır. Bu yaklaşım 
enerji verimliliğinde önemli artışların 
sağlanmasını, toplumların yüzlerini 
güneşe dönmelerini; fosil yakıtların 
paylarının radikal bir şekilde düşürül-
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mesini, yenilenebilir enerji kaynakları-
na, temiz enerjilere daha çok yönelme-
yi zorunlu hale getirmektedir.

Odamız Enerji Çalışma Grubu’ndan 
sevgili Orhan Aytaç’ın yapacağı 
“Türkiye’nin Enerji Görünümü 2019” 
sunumunda ülkemizin enerjideki du-
rumu üzerine ayrıntılı olarak bilgilen-
memiz mümkün olacak. Bu nedenle 
kısaca güncel duruma değineceğim. 

Türkiye bugün doğalgaz, petrol, kö-
mür, petrol koku ithalatında ve dünya 
“net enerji ithalatında” ön sıralarda yer 
almaktadır. Ayrıca proje stoku gerçek 
ihtiyacın üzerindedir.

Toplum yararını gözetmeyen serbest-
leştirme-özelleştirme politikaları kap-
samında plansızca ve ihtiyacın çok 
üzerinde elektrik üretimi amaçlı tesisin 
yapımı için lisans verilmekte ve teşvik 
edilmektedir. 

Diğer yandan iletim ve dağıtımdaki 
kayıplar ve nihai sektörlerde yüzde 
50’nin üzerine çıkabilen enerji tasarru-
fu imkânları değerlendirilmemiştir. 

Enerji ihtiyacını karşılamak üzere ge-
nelde ithal enerji kaynağı kullanılmış, 
fosil kaynaklı ve ithalata dayalı yüksek 
maliyetli yatırımlar yapılmış, enerjide-
ki dışa bağımlılık ciddi boyutlara ulaş-
mıştır. Türkiye’nin birincil enerji arzın-
da ithalatın payı yüzde 75 (43 milyar 
dolar); yerli üretimin talebi karşılama 
oranı ise yüzde 25 civarındadır. 

Elektrik üretiminde kamu ve özel sek-
tör payları 2002-2018 döneminde ol-
dukça değişmiş; kamunun payı yüzde 
59,8’den yüzde 15’e gerilemiş; özel 
sektörün payı ise yüzde 40’tan 84,8’e 
yükselmiştir. 

Finansal boyutta ise 2017 sonunda 
637 milyon TL olan enerji sektörünün 
takipteki kredi miktarı, 2018 sonunda 

6 milyar 322 milyon TL’ye yükselmiş; 
artış oranı yüzde 892 olmuştur. 

Sektöre 2003-2018 döneminde 95 
milyar dolarlık yatırım yapılmıştır. Ya-
tırımlar için alınan kredilerin büyük 
kısmı döviz cinsindendir ve enerji şir-
ketlerinin bankalara 47 milyar dolarlık 
kredi borcu bulunmaktadır. Takipteki 
krediler artmakta, şirketler el değiştir-
mekte ve sorunlu krediler bankalar ta-
rafından yeniden yapılandırılmaktadır. 
Ama yanıtını iyi bildiğimiz soru şudur: 
Şirketleri kurtaran ve kurtaracak olan 
milyarlarca dolar kimlerin cebinden 
çıkacaktır? 

Ne yazık ki ciddi bir kamusal planla-
ma eksikliği bulunmaktadır. Plansız 
ve abartılı talep tahminleri sonucu ya-
pılan santrallerle üretim altyapısında 
arz fazlası oluşmaktadır. Diğer yandan 
yatırım dönemi harcamaları ve kredi-
ler, ağırlıklı olarak döviz bazındadır ve 
döviz kurları sürekli artmaktadır. İthal 
yakıt kullanan tesislerde üretim mali-
yetleri yükselmektedir. Krizden dolayı 
elektrik enerjisine talep beklenenden 
düşük düzeydedir. Bu vb. nedenler, 
elektrik enerjisi sektörünü darboğaza 
sürüklemiştir. 

Halkımız da başka bir darboğaz için-
dedir. Öyle ki genel yoksulluğa paralel 
olarak enerji yoksulluğu ve yoksunlu-
ğu diyebileceğimiz bir sorun da oluş-
muştur. Yalnızca aylık elektrik, doğal 
gaz, su ödemelerinin asgari ücret 
içindeki payı dörtte bir oranına yaklaş-
mıştır. Son iki yılda 14 milyon kişinin 
elektriği, 5 milyon kişinin doğal gazı 
borçlarından dolayı kesilmiştir. Bu ve-
riler bahsettiğimiz enerji yoksunluğu 
ve yoksulluğunun birer kanıtıdır. 

Neoliberal politikalar ile enerji alanın-
daki kamu kuruluşlarının parçalan-
ması, küçültülmesi, işlevsizleştirilmesi 
ve özelleştirilmesi ulusal çıkarlarımızı 
oldukça zedelemiştir.

Artan enerji ihtiyacımızın ucuz, sürekli 
ve güvenli bir şekilde karşılanmasında 
yaşanan sıkıntılar ülkemizin en önem-
li problemlerinden biridir. Bunun en 
önemli nedeni, stratejik bir planlama 
anlayışı ve uygulamasının olmaması, 
ithal doğalgaz ve kömüre dayalı elekt-
rik enerjisi üretim tesislerinin teşvik 
edilmesi, kamunun enerji yatırımların-
dan çekilmesi; zengin rüzgâr ve güneşe 
dayalı elektrik üretim potansiyelinin ye-
terli bir şekilde değerlendirilmemesidir. 

Yerli kaynak üretiminde ciddi bir atılım 
yapılmadığı ve enerji verimliliği po-
tansiyeli geliştirilmediği takdirde, dışa 
bağımlılığın önümüzdeki dönemlerde 
yüzde 80’lerin üzerine çıkması muhte-
meldir. 

Sadece arz tarafına önem veren enerji 
politikası terk edilmediği; enerji arzı ve 
tüketiminin, toplum çıkarları doğrul-
tusunda, gerçekçi hedefler ile verim-
lilik kazançlarına dayalı olarak planla-
nıp uygulanmadığı sürece; yüzde 25 
olarak hesaplanan enerji verimliliği 
potansiyelini geri kazanmak mümkün 
olamayacaktır.

Sorunların çözümü yerli ve yenilene-
bilir kaynak kullanımını esas alan, top-
lum çıkarlarını gözeten kamusal plan-
lama ve enerji politikalarının en geniş 
katılımla oluşturulup uygulanmasın-
dan geçmektedir. Bu politikalarda 
enerji verimliliği özel bir yer tutmalıdır.

Türkiye mutlaka etkin enerji verimliliği 
politikaları ve enerjide kaynak çeşitle-
mesine yönelmek, bir tür bir “enerji ay-
dınlanması” gerçekleştirmek zorunda-
dır. Enerjinin verimli ve etkin kullanımı 
ulusal, toplumsal bir politika haline 
getirilmelidir.

Bu çerçevede, ülkelerin sahip olduğu 
en önemli öz kaynak olan enerji verim-
liliği daha da etkinleştirilmeli, kurum-
lardaki kadrolar güçlendirilmeli, genel 
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ve sektörel hedefler ve eylemler belir-
lenmeli, halk ve sanayici enerji verimli-
ği önlemlerini uygulamak üzere teşvik 
edilmeli, bunlar için mevzuat gözden 
geçirilerek düzeltilmeli ve tüm bu ça-
lışmalar ülke mühendis ve mimarları 
tarafından yürütülmelidir.

Son olarak Odamız adına kongrenin 
düzenlenmesini sağlayan Danışma, 
Düzenleme ve Yürütme Kurullarımıza, 
kongreyi destekleyen ve katkıda bu-
lunan tüm kurum, kuruluş ve üniver-
sitelerimize ve özel olarak Gebze Tek-
nik Üniversitesine, oturumlarda bildiri 
sunacak tüm konuşmacılara, Kocaeli 
Şube Başkanı, Şube Yönetim ve Geb-
ze Temsilcilik Yürütme Kurulu üyeleri 
ve çalışanlarına, üyelerine, Oda Enerji 
Çalışma Grubuna, kongre sekreterleri 
ile tüm delege ve izleyicilere Oda Yö-
netim Kurulumuz adına içtenlikle te-
şekkür ediyorum.

Kongremizin Türkiye’nin sanayi üre-
timinin ve enerji tüketiminin önemli 
bir bölümünün gerçekleştiği Kocaeli 
ilimizde yapılmasının beklenen yararı 
en üst düzeye çıkaracağını umarak et-
kinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kü-
rekçi açış konuşmasında özetle şun-
ları söyledi:

"TMMOB’nin ve Odamızın bugüne ka-
dar her etkinliğinde gösterdiği sanayi-
leşmeden, üretimden yana olan tavrı; 
bu kez de, bu kongrede ülke kaynak-
larının verimli bir biçimde halkımızın 
ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda; 
#geleceğimizenerji ana teması ile işle-
necektir.

Üretimsizliğin ve etkilediği işsizliğin 
her geçen gün daha da arttığı, gerçek 
enflasyonun düşmediği, özellikle üre-
timin ana girdilerinden olan elektrik ve 

doğalgaza yüksek oranlarda yapılan 
zamlarla birlikte üretim maliyetlerinin 
ciddi oranda yükseldiği bir ortamda, 
maalesef uluslararası rekabet edebi-
lirliğimiz de zayıflamıştır. Bu durumla 
birlikte, % 75’ler civarında olan ener-
jide dışa bağımlılığımız, ekonomik et-
kilerin yanında ulusal bağımsızlığımızı 
da zafiyete uğratmaktadır.

Yine evlerimizde kullandığımız elekt-
rik ve doğalgazı, yüksek yeni birim 
fiyatlarıyla kullanmakta oldukça zor-
lanmaktayız. Bu durum, alternatif ya-
kıtların devreye girmesini ve hava kir-
liği ile birlikte halk sağlığını da tehdit 
edecektir.

Dünyada en önemli enerji kaynağı 
olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtla-
rın hızla tükenmekte ve bu durum, var 
olan kaynakların kullanımında enerji 
verimliliği çalışmalarını çok önemi kıl-
makta; diğer yandan enerjinin üretimi 
ve kullanımı esnasında ortaya çıkan 
sera gazı emisyonlarının sebep oldu-
ğu küresel  ısınma, iklim değişiklikleri 
gibi çeşitli çevresel sorunlar oluştur-
maktadır.

Özetle, yenilenebilir enerji kaynakları-
mıza daha fazla odaklanmamız ve yer-
li üretim kaynakların kullanılması artık 
kaçınılmazdır.

Makina Mühendisleri Odası olarak, En-
düstride, Ulaşımda ve Binalarda Enerji 
Verimliliği konularında; mühendisle-
rin-mimarların, üreticilerin, halkın ve 
tüm ilgililerinin bilinçlendirilmesi ve 
verimliliğin bir davranış haline dönüş-
türülmesi; ekonomik olarak enerji için 
ülke dışına çıkan paranın ülkemizde 
kalması; çevre ve canlı sağlığının ko-
runması gibi amaçlarla, teknolojik ve 
bilimsel esaslar doğrultusunda birçok 
çalışmayı yürütmekteyiz.

Bu kongrede ise,

• Sanayide Enerji Verimliliği 

• Binalarda Enerji Verimliliği 

• Ulaşımda Enerji Verimliliği

• Enerjinin Geri Kazanımı

• Enerji ve Çevre

• Enerji Üretiminde Verimlilik

• Yenilenebilir Enerji Kullanımı

• Enerji İletim ve Dağıtımında Verim-
lilik

• Enerjinin Depolanması

• Enerji Sektöründeki Ekipmanların 
Yerli Üretimi

• Enerjinin Ekonomi Politiği

• Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 
(2017-2023)

• Enerji Arz Güvenliği

• Türkiye Enerji Mevzuatı ve Organi-
zasyonu

• Enerji Yönetimi ve ISO 50001

• Enerjide Endüstri 4.0 

konu başlıklarından oluşan paralel 
oturumların yanı sıra, açılış ve kapanış 
oturumları ile açılış paneli yer alacak ve 
toplamda 76 adet bildiri sunulacaktır.

31 firmanın, yaptıkları işleri ve ürün-
leri tanıtacakları sergi alanı da mes-
lektaşlarımızı ve firmaları enerji 
verimliliği alanındaki yeniliklerle 
buluşturacaktır."
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24 SEMPOZYUM

5. İZMİR RÜZGAR SEMPOZYUMU 
VE SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

A çılışta ilk konuşmayı Sem-
pozyum Yürütme Kurulu 
adına İskender Kökey yaptı. 

Kökey konuşmasında, sempozyu-
mun ilk kez düzenlendiği 2001 yılın-
da Türkiye’nin kurulu rüzgâr enerjisi 
gücünün bugünün sadece 380’de 
biri, yani yaklaşık 20MW civarlarında 
olduğunu ifade etti. Kökey, “Geldiği-
miz noktada yatırımcısından tedarik 
zincirine, mühendislik hizmetlerin-

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
(MMO) ve Elektrik 

Mühendisleri 
Odası (EMO) İzmir 
Şubeleri tarafından 

düzenlenen 5. 
İzmir Rüzgâr 

Sempozyumu ve 
Sergisi 3-5 Ekim 
2019 tarihlerinde 
MMO Tepekule 
Kongre ve Sergi 

Merkezi’nde 
gerçekleştirildi

den yerli imalatlara kadar tümüyle 
kendi ayakları üzerinde duran, ol-
gunlaşmış, ayakları yere basan ancak 
maalesef hâlâ önünü göremeyen bir 
sektörün temsilcileri olarak bu salo-
nu doldurmuş bulunuyoruz. İnanı-
yoruz ki, önümüzdeki 3 günde tar-
tışacağımız konular, aynı zamanda 
sektörün son yıllarda yaşadığı dura-
ğanlığı aşmasına da katkı sunacaktır” 
diye konuştu.
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Kökey’in ardından MMO İzmir Şube-
si Başkanı Yüksel Yaşartekin söz aldı. 
Yaşartekin, sempozyum boyunca 
oluşacak bilgilenme ve tartışma plat-
formuyla, alandaki gelişmeye ivme 
sağlamayı amaçladıklarını dile geti-
rerek, yükselen ekolojik krize ve fo-
sil yakıtlara bağımlılığa karşı rüzgâr 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmenin önemine işaret etti.

EMO İzmir Şubesi Başkanı Şebnem 
Seçkin Uğurlu ise Türkiye’nin rüzgâr 
enerjisinde potansiyelinin küçük bir 
kısmını değerlendirdiğini belirte-
rek, “Rüzgâr enerjisinin ülkemizdeki 

gelişimini anlayabilmek için; temel 
gösterge sayılabilecek olan elektrik 
enerji üretimindeki payına baktığı-
mızda; 2016’deki yüzde 5,65’lik sevi-
yenin, 2017’de 6,02’ye çıktığı görülü-
yor. 2018’de ise yüzde 6,7 ulaştığını 
görmekteyiz. Bu artış eğilimi 2019’da 
da sürmektedir. Lisansız üretim ve 
tüketim hariç olmak üzere bu yılın 
Ocak-Temmuz aylarındaki üreti-
me bakıldığında ülkemizin elektrik 
enerjisi ihtiyacının yüzde 7,4’ünün 

rüzgârdan karşılandığı görülmek-
tedir” dedi. Türkiye Rüzgâr Enerjisi 
Birliği (TÜREB) Başkanı Hakan Yıl-
dırım da rüzgâr enerjisi alanında 
özellikle son 10 yılda büyük gelişme 
kaydedildiğini ve sektörün sorunla-
rının tartışıldığı bir platform olarak 
bu gelişmeye katkı sunması açısın-
dan İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve 
Sergisi’ne büyük önem verdiklerini 
söyledi. 

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi 
İpek, ekonomik krizin sektöre ve 
enerji fiyatlarına etkisine vurgu yap-

tığı konuşmasında, ithal kaynakla-

ra dayalı enerji üretiminin de etki 

ettiği bu krize karşı yerli kaynaklar-

la enerji üretiminin önemine dik-

kat çekti.

Açılış etkinliğinin son konuşmacısı 

olan Oda Yönetim Kurulu Başkanı 

Yunus Yener, Türkiye’de elektrik 

alanında kurulu gücün kaynakla-

ra dağılımında fosil kaynakların 

yüzde 53, yenilenebilir kaynakların 

ise yüzde 47 oranında olduğunu 

ve bunun içinde rüzgâr enerjisinin 

oranı yüzde 8’i bulduğuun ifade 

ederken, “Gerek kaynaklarımızın 

yeterli düzeyde değerlendirilebil-

mesi gerekse iklim değişikliği krizi-

nin derinleşmemesi ve etkilerinin 

sınırlanması için enerji üretiminde 

öncelik ve ağırlık, fosil yakıtlara 

değil yeni ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarına verilmelidir” şeklinde 

konuştu.

Konuşmaların ardından kurde-

le kesilerek sempozyuma paralel 

olarak düzenlenen serginin açılışı 

gerçekleştirildi.
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EKONOMİDE  GÜVENSİZLİK VE İŞSİZLİK 
TIRMANIŞTA (51)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 51'in tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet 

İstikrarsız bir grafik çizen Türkiye ekonomisinin son yıllarda araya giren çeşitli seçimler ve izlenen popülist politikalarla 
kırılganlıkları iyice arttı. Özellikle kamu maliyesi açıkları hızla arttı ve kontrolden çıkma riski büyük. Güneydoğu 
belediyelerine kayyum darbesi, bu kırılganlıkları artırdı ve artırmaya devam edecek. 

Rejim, faizleri indirme, dövizin çıkışını frenleme hedeflerine yoğunlaşarak krizi yönetmeyi, bunu da Merkez Bankası 
üstünden yapmayı deniyor. Ne var ki, tüm bu uğraşlar bir canlanma belirtisi yaratmadı.

AKP rejiminin krizi yönetmek için son 1 yılda aldığı önlemlerden sonuç alınamamasında “güven sorunu”  ana etken. 
Hem tüketici hem sektörel güven endekslerinde gözlendiği gibi, “güven” sorunu iniş halindedir. 

Rejime güvensizliğin bir diğer göstergesi, hem gerçek hem tüzel kişilerin mevduatlarını yüzde 52 dolayında döviz 
olarak tutmak istemeleri ve TL’ye dönüş eğiliminin çok güçsüz kalışıdır. İç aktörlerdeki bu güvensizlik dış aktörler için 
de geçerli. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S/P, Moody’s ve Fitch, Türkiye’nin notunu 2019 ortalarında 
hep birlikte indirip kredi 
verilemez seviyesine çektiler. 

Dış güvensizliğin bir başka 
tezahürü kısa adı CDS 
olan ülke risk priminde de 
gözlenebiliyor. Türkiye’nin 
400 basamağına çıkan CDS’i 
,en yakınındaki G. Afrika’nın 
CDS’inin bir katından daha 
fazla.

Öncü göstergeler, 2 Eylül’de 
TÜİK tarafından açıklanacak 
olan 2019 İkinci Çeyrek 
GSYH’nın yine negatif 
geleceğini ve 2018 ikinci 
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çeyreğine göre en 
az yüzde 2 ila yüzde 
3 arasında küçülme 
yaşanmış olabileceği 
ihtimalini güçlendirdi. 

Sanayi üretimi endeksi 
(SÜE) verileri mercek 
altına alındığında, imalat 
sanayiindeki gerilemenin 
geniş anlamda 
“sanayi”deki yüzde 3 
daralmayı  yarım puan 
daha geçtiğini gösteriyor. 

2019 ikinci çeyreğinde 
imalat sanayisindeki yüzde 3,5’lik düşüş, alt sektörlere göre analiz edildiğinde, bir önceki çeyrekte görüldüğü gibi, 
inşaatın sanayideki uzantısı olan alt dallarda çöküş öne çıkıyor.  

Yine inşaatla ilgili ağaç işleme sanayiinde yüzde 16 ve demir-çelik sektörünü içeren ana metal sanayiinde yüzde 12’ye 
yaklaşan gerileme dikkat çekmektedir.  

Ekonomide toparlanma geciktikçe, işsizlik de tırmanıyor. TÜİK’in açıkladığı Mayıs 2019 dönemi verilerine göre, 
mevsimsel etkilerden arındırıldığında gerçekte işsizlik tırmanışta ve TÜİK’e göre bu oran Mayıs döneminde yüzde 
14’ü bulurken tarım dışında yüzde 16,3’e kadar çıktı.  Genç işsizliği ise yüzde 25,5 un üstünde yer alıyor.

Son bir yılda mevsimsel etkilerden arınmış olarak, işsiz sayısı 4,5 milyonu geçerken 1,1 milyon artan işsiz sayısının 870 
bini işini kaybedenlerden oluştu. İşini kaybeden 870 bin kişinin 538 bini inşaat sektöründen olduğu açıklandı. Sanayi, 
son 12 ayda 123 bin iş kaybına sahne oldu. 

Cari denge 2018’in ilk yarısında 31 milyar dolar açık vermişken, küçülme ile birlikte 2019’un ilk yarısında açık 3,3 milyar 
dolayına geriledi ve bunun 1,8 milyar doları yabancı kaynak girişi ile finanse edildi. 2019’un ilk yarısında yabancı 
kaynak girişi, 2018’in ilk yarısında girenin yüzde 13’üne kadar geriledi. 2019 ilk yarısındaki cari açık, rezervlerde 1,6 
milyar dolarlık azalmaya yol açtı. 

2016 yılında bütçe açığı milli gelirin yüzde 1,1’inden ibaret iken, 2017’de yüzde 1,5’e çıktıktan sonra 2018’de yüzde 
2’yi buldu. Kriz yılı 2019’da ise bütçe açığı yüzde 2,5’u rahatlıkla bulacak. Özellikle faiz dışarıda bırakılarak bakılan 
bütçe dengesinin (Faiz dışı denge) 16 yıldır ilk kez açık vermesi, dikkat çekicidir. 

Bütçe nakit dengesi oldukça bozuldu, nakit açık 74 milyar liraya yaklaştı. Faiz dışı denge de bozuk. Faiz dışı açık 20 
milyar lira civarında.

Hazine bu açığı kapatmak için yoğun bir borçlanmaya girişti. İlk 7 ayda 98 milyar TL’ye yakın yeni nakit borç aldı. 
2019 yılı Bütçe Kanunu, Hazine’ye 90,4 milyar lira yeni borçlanma hakkı vermişti. Yaklaşık 98 milyar lira borçlanma 
ile bu limit aşıldı.  Bundan sonraki borçlanma,  ödediğinden daha fazla borçlanma, 4749 sayılı Kamu Borç Yönetimi 
Kanununa aykırı hareket etmek demek.

Türkiye, AKP rejiminin yarattığı güvensizlik iklimini ancak siyasi bir dönüşümle, hukuk devletine dönüşle değiştirebilir; 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi içeride ve dışarıda icraatları ile güven vermiyor. Tüketici, içeride talebi kısarken, 
yatırımcı belirsizlik içinde yatırımdan uzak kalıyor. Bu eğilim dış yatırımcı için de geçerli. Türkiye, bu güvensizlik 
kilitlenmesini aşmadıkça kriz tünelinin ucunda ışığın belirmesi güçleşmektedir. 
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28 TEKNOLOJİ DÜNYASI

1 Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Ağustos 2019 tarihli sayısında yayımlanan yazı, Bizim Ada Tercüme tarafından dilimize çevrilmiştir.  
2 Serbest Yazar, Yardımcı Editör, ASME-Mechanical Engineering Dergisi

Alan S. Brown2

IMSystems’in Archimedes dişsiz tek 
kademeli birleşik planet dişli sistemi ile 
Drive 10,000:1 rasyo elde etti. 

They've Got the Power1

IMSsystems

GÜÇ ONLARDA
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GÜÇ AKTARIMI UZAK ARA ESKİ 
BİR OKULDUR 

Dişli ve hidrolik sistemler gibi par-
çaları içerir. Günümüze değin mü-
hendisler geçmişteki eski sınırlan-
dırma ve tavizlerden kurtulmanın 
bir yolunu aramışlardır. Bu ay, size 
bunlardan ikisini anlatacağız. Birinci-
si sıkıştırmalı silindirli dişlinin yerini 
alan planet dişli. Diğeri ise hidrolik 
tahrikli drondur.   

Hollanda’ da faaliyetlerine başlayan 
Innovative Mechatronic Systems 
benzer sistemlerden 25 kat daha bü-
yük olarak 10,000:1 dişli rasyosu ile 
tek kademeli dişli aktarımı geliştirdi. 

Yeni Archimedes Drive planet dişliye 
benzemekte olup dişliler için sürtün-
meli silindirlerin yerini almıştır. Ke-
sintisiz temas dişli geçmeleri ve ne-
redeyse tüm geri tepmeyi ortadan 
kaldırmakta ve verim, doğruluk ve 
torku en üst seviyelere taşımaktadır. 

DİŞSİZ AKTARIM 

LAB Innovative Mechatronic 
Systems (IMSystems), Delfti Hollan-
da. Jack Schorsch, CEO. 

AMAÇ Yüksek tork üreten küçük, 
hassas bir dişli sistemi geliştirmek. 

GELİŞTİRME Yüksek tork ve geri 
tepmesiz tek kademe 10.000:1 dişli 
redüksiyonu elde eden Archimedes 
drive.  

Archimedes, protez ve dış iskelet 
imal ederken küçük, yüksek tork sağ-
layan dişlilerin bulunmamasıyla ha-
yal kırıklığına uğrayan Jack Schorsch’ 
ın buluşudur.    

Delft Teknik Üniversitesindeki dok-
tora öğrenimi sırasında kombine bir-
leşik planet ve çekiş tahriki geliştirdi.  

Konvansiyonel planet şanzımanda 
merkezi bir “güneş” giriş dişlisi ve 
bunun etrafında dönen birkaç daha 
küçük “planet” dişlileri bulunmakta 

idi. Bir tarafta güneş ile planetin diş 

ağı ve diğer tarafta ise büyük bir dai-

resel halka – bunu bir asteroit kuşağı 

olarak düşünün.

Güneş ve halka arasında boyut fark-

lılığı dişli redüksiyon rasyosunu be-

lirler. Daha yüksek rasyo elde edebil-

mek için birçok şanzıman iki veya üç 

planet tahriki bir araya getirir.       

Kombine şanzıman bu problemi 

ikinci bir dişliyi– genellikle farklı dişli 

sayısı ile – orijinal planetler üzerine 

kaynatarak çözer. Bu durum dişli ras-

yosunu ikinci kez azaltır.

Schorsch, burada verimden 

fedakârlık edilmişti, çünkü “dişli ağ-

larının ayarı daima bir miktar kaçık-

tır” dedi. Ağın geliştirilmesi torku 

azalttı. 

Schorsch’ ın öngörüsü birleşik tah-

riki korumak fakat dişliyi kaybetme 

yönünde idi. 

Hidrolikler geleceğin ağır yük dronlarında kullanılabilir.  

Maha Fluid Power Research 
Center  
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Hafif dişliler – çekiş tahriki – sadece 
silindi dişlilerini yüksek güç üret-
meye yetecek kadar sıkıştırdıkla-
rında işe yaramaktadır. Bunu kararlı 
bir biçimde yapmak çok zordur. Bu 
nedenle, Schorsch, bunları yaya 
dönüştürecek şekilde silindirler bo-
yunca delikler açtı.   

Bize ihtiyaç duyduğumuz kuvveti 
sağlayacak şekilde 50 veya 100 mik-
ron sıkıştırma elde edebiliriz ve nor-
mal imalatta mümkündür” dedi.

Schorsch, tahriki ticarileştirmek için 
IMSystems’ i kurdu.

Purdue Üniversitesinin Maha Fluid 
Power Araştırma Merkezinde dok-
tora sonrası hizmette görevli olan 
Lizhi Shang hidrolik gücün ağır yük 
dronlarının geleceği olduğuna inan-
maktadır. 

Shang, hafif ağırlığını ve yüksek güç 
yoğunluğunu ortaya koymak için 
2-metre uzunluğunda bir proto-
tip planlamıştır. Hidrolik tahriki için 
elektrik motoru kullanmakta fakat 
Shang piston veya türbin motor 
kullanarak daha büyük yük ve yolcu 
dronlarını öngörmektedir. 

Tasarım Workhorse’ ın “wo-person 
SureFly Quadkopterinden (dört per-
vaneli robot helikopter) esinlenmiş-
tir. Pistonlu motor rotorun elektrik 
motorların güç sağlayan jeneratörle-
rini tahrik etmektedir.         

Shang, “ Hidroliğin elektrikli sistem-
lere kıyasla avantajlı” olduğunu söy-
ledi. Yüksek akışkan basıncı çok yük-
sek güç yoğunluğu üretir.” Ve hidrolik 
motorlar ayı güç verimi ile elektrikli 
motorları yarısı kadar ağırlığındadır.”   

Bütçeli üretilen prototipi, düşük küt-
le ve yüksek güç için seçilmiş merke-
zi, satışa hazır uçak dereceli hidrolik 

pompayı tahrik etmek için fişli elekt-
rik motoru kullanmaktadır. Pompa 
tam hızda çalıştırılırsa, pervaneleri 
ses hızından yüksek bir hızda çevirir 
ve yükü azaltır, bu nedenle Shang 
prototipi yüzde 30 hız kapasitesinde 
çalıştırdı. 

Pompa basınçlandırılmış sıvıyı her 
bir pervane için bir adet olmak üzere 
dört dişli-boyunda hidrolik motorla-
ra gönderdi.   

Shang, “Kontrolör, projenin en zorlu 
bölümü” olduğunu söyledi. “Hidrolik 
sistemler önceden kestirilemez fakat 
bunlar hiç de basit değildir.”

Çok yüksek sıkıştırma kuvveti altında 
kalan yaylar yerlerinden çıkıp tahriki 
parçalara ayırır. 

Sınırlı eleman modellerini kullana-
rak, Schorsch ve ekibi planet yayla-
rının güneş ve halkalarla buluştuğu 
yeri irdeledi. Ayar sorunlarının çözü-
müne ek olarak, modeller kaymayı 
azaltma ve yağlama gerektirmeden 
uzun kullanım sürelerini elde etme-
sine yardımcı oldu. 

Çekiş tahriklerinin dezavantajları 
vardır. Dişliler zamanla mevcut yer-
lerini kaybedebilir. Archimedes’ in 
hassasiyet gerektiren uygulamalar 
için yüksek-çözünürlüklü şifre çözü-
cüye ihtiyacı vardır. 

IMSystems gelecek yılın ilk aylarında 
ilk geliştirme kitini piyasaya sürmeyi 
planlamaktadır. Schorsch, Archime-
des’ in yüksek tork, yüksek dişli ras-
yoları, doğruluk ve boyut gibi özel-
likleri bir araya getirmesinin yeni bir 
çığır açacağını ummaktadır.       

HİDROLİK UÇUŞ 

LAB Maha Akışkan Gücü Araştırma 
Merkezi, Purdue Üniversitesi, West 

Lafayette, Ind. Andrea Vacca, baş 
araştırmacı; Lizhi Shang, doktora 
sonrası araştırmacı. 

AMAÇ Amerika’ nın en büyük akış-
kan güç laboratuvarı hidrolik bile-
şenlerin ve sistemlerin ve burunların 
çok-etki alanlı modellerinin oluştu-
rulması üzerine odaklanmaktadır.  

GELİŞTİRME İtiş ve kontrol için hid-
rolik güç kullanan hafif bir dron. 

Dronun uçuşunu kontrol edebilmek 
için, her bir pervaneyi farklı hızlarda 
tahrik edecek ve artık basınçla baş 
edebilecek bir sisteme ihtiyaç duy-
du. Elektrikli motordan farklı olarak 
hidroliklerin kapatılması sistemde 
artık basınca yol açar. Shang bunu 
telafi etmeli ya da dronu değişen 
rüzgarda veya ideal hava koşulları 
olmadan ayar sorunları yaşayacaktır. 

Demo uçuşlarında bunları doğrula-
mak için bazı kontrol strateji ve plan-
ları geliştirdi. 

Donanımın değiştirilmesi yardımcı 
olabilir. Örneğin, daha iyi boyutlan-
dırılmış bir ana pompa alıp güçten 
taviz vermeden ağırlığı azaltabilirdi. 

Her bir pompaj döngüsünde yer 
değiştiren sıvı miktarını değiştirebi-
leceği modeller için pervanelerde 
daha karmaşık hidrolik motorlar da 
kullanabilirdi. Bu, Shang’a pervane 
hızı üzerinde (ve daha hızlı olurdu) 
daha fazla kontrol imkanı sunardı.

Nihai olarak, Shang, acil durumlar-
da, uzak alanlara ve deniz aşırı ol-
mak üzere yük teslimatı için ağır yük 
dronlarını geliştirmeyi ummaktadır. 
Teknoloji patentini almış olup ve 
buna lisans vermek veya geliştirme-
ye devam ederken kurumsal ortak-
larla işbirliği yapmak istemektedir.
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1 ANSYS Advantage – https://www.ansys.com/about-ansys/advantage-magazine – 2018 1. Sayılı dergisinde yayınlanan bu yazı, Şafak Doğru (Numesys İleri Mühendislik AŞ) tarafından 
dilimize çevrilmiştir. Tüm görseller bu makaleden alınmıştır.

2 Chao Yu, Senior Project Engineer, Advanced Machine Systems, Corning Inc.

Otomotivde Rüzgar Kaynaklı 
Gürültü Simülasyonu 
A Window Into Automotive Noise1

Chao Yu2

1. GİRİŞ
Çoğu sürücü yüksek hız ile seyir halinde iken sevdikleri müzik-
leri dinlemek istiyorlarsa yüksek ses açmaları gerektiğini ya da 
yolcularla sohbet etmek isterlerse daha yüksek sesle konuşma-
ları gerektiğini bilir. Bu durum, yüksek hızda sürüş halindeyken, 
türbülanslı havanın aracın etrafından akmasıyla oluşan sesten 
kaynaklanmaktadır. J.D. Power ismindeki bağımsız market araş-
tırması yapan bir kuruluş tarafından araç güvenilirliği üzerine 
yapılan son araştırmalar [1], aşırı rüzgar gürültüsünün araç sa-
hipleri tarafından en sık karşılaşılan sorunlardan biri olduğunu 
ortaya koymuştur. Dış gürültünün frekans spektrumunda nere-

Bir aracın içindeki ses, rüzgar 
türbülansı nedeniyle, özellikle de 
yüksek hızlarda dikkat çekici bir 
şekilde yüksek olabilir. Amerikan 
cam teknolojisi üreten Corning 
firmasında çalışan mühendisler, 

camların iç gürültü kontrolüne nasıl 
yardımcı olabileceğini belirlemek 

amacıyla ANSYS Workbench 
içerisinde aerodinamik ve vibro-
akustik analizleri birleştiren bir 

çalışma yaptılar.
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ye düştüğüne bağlı olarak, araç yolcuları bu gürültüyü 
sessiz konuşma (40 - 50 dB) ve yoğun bir şehir caddesi 
(70 ila 80 dB) arasında herhangi bir yere düştüğünü al-
gılayabilir.

Bu sorunu hafifletmek için, Corning [2] mühendisleri 
yaptıkları çalışmada dış rüzgarın kabin gürültüsüne dö-
nüştüğü fiziksel mekanizmayı incelediler. Yüksek hızlar-
da, bir aracı çevreleyen hava, aracın ön ucu, A direği (ön 
cam destek yapısı) ve yan aynalar tarafından engellenir. 
Bu durum, aracın dış yüzeyindeki hava basıncı alanında 
dalgalanmalara neden olan türbülanslı akışla sonuçlanır. 
Bu basınç değişimleri, camın (ön cam ve diğer pencere 
camı) titreşmesine neden olur ve bu da kabin havasını 
etkiler ve iç gürültünün bir kısmını oluşturur. İç gürültü-
nün bir diğer önemli nedeni, otomobil yüzeylerinin geri 
kalan kısmındaki otomobil parçaları tarafından kabine 
iletilen rüzgardır. Ayrıca, lastiklerin yolla temas halinde 
olması ve otomobilin mekanik sistemlerinin çalıştırılması 
ile üretilen ses, kabin gürültüsüne de katkıda bulunur. 

Yapılan çalışmada ayrıca hangi cam yüzeylerin cam gü-

rültüsü iletimi için en önemlisi olduğu ve ayrıca daha 
hafif cam malzemenin bir etkisinin olup olmayacağını 
belirlemek amacıyla simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. 
ANSYS Workbench’de akışkan ve yapısal analiz araçları 
kullanılarak deterministik akış-titreşim kaynaklı akustik 
(ing. deterministic aero-vibroacoustics, DAVA) adı verilen 
bir simülasyon yöntemi kullanmıştır. DAVA sürecinde, ağ 
oluşturma sürecini ve genel hesaplama maliyetini azalt-
mak için ortak bir aracının basitleştirilmiş bir geometrisi 
ile çalışmaya başlanmıştır. Çalışma cam tarafından ses 
aktarımına odaklandığından, camları çevreleyen bölge-
lerde aynalar ve A-Direği gibi ayrıntılı araç özellikleri ko-
runurken, tamponların ve lastiklerin etrafındaki alanlar 
daha az ayrıntıyla modellenmiştir. Simetrinin avantajla-
rından faydalanılarak, araç geometrisinin yarısını çevrele-
yen akışkan alanını modellemek için 55 milyon hexcore 
hücreli bir işlemsel akışkan dinamiği (CFD) ağı ANSYS 
CFD meshleme yeteneğini kullanarak oluşturulmuştur. 
Akış hacminin boyutlarını, vorteks kopması, akış ayrımı 
ve yeniden bağlanma olaylarının yakalanabileceği şekil-
de seçilmiştir.

 

 
Şekil 1. Tam Araç Rüzgar Gürültüsü Modeli, Aerodinamik Modellemenin Deterministic Aero-Vibroacoustics (DAVA) Yönteminde Kullanılan 
Vibro-Akustik Modelleme İle Kombinasyonunu Göstermektedir
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2. GÜRÜLTÜ OLUŞUMU
Sayısal ağ tamamlandıktan sonra, alandaki geçici türbü-
lanslı akışı simüle etmek için ANSYS Fluent CFD çözücü-
sü kullanılmıştır. 80 mph ile seyir halindeki araç üzerinde 
hava akımı tarafından oluşan girdapları tahmin etmek 
için “Detached Eddy” simülasyon (DES) modeli seçilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Q-Criterion Kullanarak  Ana Vortex Kopma Alanları Hız Büyüklükleri Renklendirilmiştir

DES, standart Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) 
ile sayısal ağ çözünürlüğüne ve duvardan olan uzaklığı-
na bağlı olarak Large Eddy Simulation (LES) modelleme-
si arasında geçiş yapan karma bir formülasyondur. LES, 
hesaplama açısından daha zorlayıcıdır ve araçtan uzak 
olan kaba alanda kullanılırken; RANS, duvar sınırlarında 
daha sık modellenmiş alanları çözmek için kullanılır. Tür-

 

 
Şekil 3. Ön Camda (solda) ve Yan Camlarda (sağda) Standart Geçiş (üst) ve Düz Geçiş (alt) için 125 Hz'de Dış Ses Basınç Seviyesi Konturları. 
Standart geçiş, Ön Camın ve Ön Yan Camların Kenarlarında Yerel Olarak Daha Yüksek Ses Basınç Seviyesi Değerlerini Gösterir
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bülanslı akışı simüle etmek için 5.E-05 saniyelik zaman 
adımı alınarak çözüm yapılmıştır. Böyle küçük bir zaman 
adımı havadaki çok çeşitli gürültüyü kapsayacak şekilde 
5 kHz'e kadar olan frekansları çözebilmek için seçilmiştir. 
Bu analiz için yüksek başarımlı hesaplama bilgisayarları 
ve ANSYS HPC (High Performance Computing) kabiliyet-
leri kullanılmıştır. 

İlk CFD analizlerinde, camın geri kalanıyla karşılaştırıl-
dığında ön camın alt köşelerinde ve ön camlarda daha 
yüksek ses değerleri ile karşılaşılmıştır. Standart bir ön 
cam tasarımında, cam yüzeyi ile camın kenarının sütu-
nun altına uzandığı A-Direği arasında genellikle küçük bir 
süreksizlik vardır. Çalışmada temel araç modelindeki ön 
cam ile A-Direği arasında 5 milimetrelik süreksizlik olan 
durum ile yumuşak geçişli (süreksizlik olmadan) olacak 
şekilde güncellenmiş tasarım kıyaslanmıştır. Güncellen-
miş tasarımda, ön camlarda 5 dB'e kadar dış gürültünün 
azaldığını gözlemlenmiştir. Güncellenen geometriye ek 
olarak, simülasyon 60 mph ve 30 mph hızlarında da çöz-
dürülmüştür. Beklendiği gibi, öngörülen dış rüzgar gürül-
tüsünün, araç hızı düştükçe azaldığını saptanmıştır. 

3. GÜRÜLTÜ İLETİMİ VE YAYILMASI

Elde edilen dış ses basınç değerleri ANSYS Mechanical 'a 
vibro-akustik analiz için girdi olarak kullanılmıştır. Bu ba-
sınç değerleri dış kuvvet olarak araç gövdesinin yüzeyle-
rine aktarılmıştır. Kabin sınırı ve içi için ayrı bir ağ yapısı 
oluşturulmuş, cam yüzeyler dış ve iç geometri için ortak 
olacak şekilde modellenmiştir. Ayrıca iç geometriye ses 
dalgası emilimini ve yansımasını daha iyi temsil etmek 
için koltuklar, gösterge paneli, vites ve direksiyon simi-

di dahil edilmiştir. Başlangıçta ön cam ve ön yan camlar, 
Polivinil Butiral (PVB) reçinesi ile lamine edilmiş iki taba-
kalı soda kireç camından ve diğer tüm araç camları ise 
monolitik soda kireç camından olacak şekilde tasarlan-
mıştır. İlgilenilen frekans değerinde (1 kHz) yapılan har-
monik analiz sonuçları, ses basınç seviyelerinin aracın ön 
ucunda daha yüksek olacağını, gürültünün çoğunun ise 
ön camdan ve ön yan camlardan kaynaklandığını öngör-
müştür. 

Sonuçların validasyonu olarak, sürücünün kulağına ge-
lebilecek olan sesleri algılamak amacıyla belirli bölgelere 
mikrofon yerleştirilmiş ve rüzgar tünelinden ses basınç 
seviyeleri ölçümleri toplanmıştır. Ancak iç bölge ses se-
viyeleri yanı sıra yan gürültü hakkında da bilgiye ihtiyaç 
olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada test aracı sabit ve çalı-
şır durumda olmadığı için lastik ve mekanik sistemin ses 
basınç seviyesine olan katkıları göz ardı edilmiştir. Yan-
lardan gelen gürültüyü dikkate almak amaçlı, tüm cam 
yüzeyleri korumalı olan ayrı bir rüzgar tünelinde testi ya-
pılmıştır. Ardından toplam iç ses basınç seviyesi ölçümleri 
alınmış ve simülasyon sonuçları ile deneysel ses basınç 
seviyesi verileri arasında hem eğilim hem de büyüklük 
açısından oldukça iyi bir uyum yakalanmıştır.

Ek bir değerlendirme olarak, ön cam ve ön yan camlar 
için daha hafif bir hibrit laminat kullanıldığında, yani iç 
soda kireç camı katmanının yerine daha ince bir Gorilla® 
cam malzeme katmanı ile yer değiştirildiğinde ne olacağı 
analiz edilerek öngörülmüştür. Simülasyonlar, bu durum 
için cam gürültüsünün bir dezavantaj yarattığını öngör-
mesine rağmen, karayollarındaki hız seviyelerinde yan-
lardan gelen gürültünün baskın olması sebebiyle, genel 

 

 Şekil 4. İç Kabin Geometrisi (solda) ve Yapılar (sağda)
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etkinin minimumda olduğuna karar 
verilmiştir. Hem soda kireç-soda kireç 
camı hem de soda kireç - Gorilla camı 
laminat malzemeleri için, ön camdan 
A-Direğine yumuşak geçişli bir tasarım 
kullanmanın, standart süreksiz geçişe 
kıyasla, düşük frekanslı (500 Hz altında) 
dış gürültünün kabin içi ses basınç sevi-
yesinde azalma sağladığı görülmüştür.

4. SONUÇ
Sürecin sonunda, simülasyon ve test 
doğrulama çalışmalarını yapan üretici 
firma, toplam araç gürültüsü oluşumu-
nu, iletimini ve yayılımını araştırmak 
için güçlü bir analiz modeli geliştirmiş-
tir. Bu ilk sonuçlarla analiz ekibi, tasa-
rım ve değerlendirme sürecinin verim-
liliğinde yüzde 30 ile 50 oranında bir 
iyileşme görebileceğini ve bunun da 
benzer bir süreç maliyet tasarrufunu 
sağlayacağını belirtmiştir. Farklı araç 
tasarımları, gürültü iletim yolları olarak 
farklı düzeylerde önem gösterse de, bu 
genel DAVA yaklaşımı, tasarımcının en 
kritik noktalara odaklanmasını ve akus-
tik optimizasyonu simülasyon ile elde 
etmesini sağlamaktadır.
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Şekil 5. Genelde 3B (üstte) ve Kesitte Gösterilen 1 kHz'de Kabin Ses Basınç Seviyeleri 
(alt) Görünümler, Kırmızı ve Turuncu ile En Yüksek Değerleri Temsil Eder

Şekil 6. Deterministic Aero-Vibroacoustics (DAVA) Yöntemi Tahminlerinin Rüzgar 
Tüneli Verileriyle Farklı Gürültü Frekanslarında Karşılaştırılması, Kabin Ses Basınç 
Seviyelerini Hem Trendinde Hem de Büyüklüğünde Mükemmel Bir Uyum Olduğunu 
Göstermiştir
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1. GENEL BİLGİ

Türkiye'nin ilk  “Hasarsız Çarpışma Test Laboratuvarı” OD-
TÜ-BİLTİR Taşıt Güvenliği Birimine bağlı olarak 15.01.2009 

ODTÜ-BİLTİR Merkezi Taşıt 
Güvenliği Birimi Hasarsız Çarpışma 
Test Laboratuvarı

 
 Şekil 1. ODTÜ-BİLTİR Merkezi Taşıt Güvenliği Birimi Hasarsız Çarpışma Test Laboratuvarı 

Binası

tarihinde Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer-
leşkesi içinde kurulmuştur. Laboratuvar Ocak 2019 tarihi 
itibariyle 10 yıllık deneyim ile otomotiv sektörüne hizmet 
sunmaktadır. 

ODTÜ-BİLTİR Merkezi Taşıt Güvenliği 
Biriminin misyonu, global otomotiv sa-
nayiinin hedefi olan "Trafik Kazalarında 
Sıfır Ölüm" hedefine ulaşmak üzere ta-
şıt güvenliği testleri ve AR-GE faaliyet-
lerine yönelik altyapı ve nitelikli insan 
kaynağı sağlamaktır. Uluslararası regü-
lasyonlara göre testler gerçekleştirmek 
ve Otomotiv Ana ve Tedarik Sanayisine 
AR-GE projeleri ile destek sağlamak uz-
manlık alanları arasında yer almaktadır. 
Projeler sanayi ile işbirliği içerisinde 
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gerçekleştirilmektedir. Bazı projeler, lisansüstü ve akade-
mik çalışmaları da içermektedir.

ODTÜ-BİLTİR Merkezi Taşıt Güvenliği Birimi Türkiye’deki 
ilk Hasarsız Çarpışma (“Sled”) Test Sistemini içermekte-
dir. Şekil 1’de fotoğrafı verilen ve 2300 metrekarelik ka-
palı alana sahip olan Laboratuvar, Hasarsız Çarpışma Test 
Sistemi’nin yanı sıra Statik Emniyet Kemer Bağlantıları 
Test Sistemi ve Doğrusal Darbe (“Linear Impactor”) Test 
Sistemlerine de sahiptir. Laboratuvarda ayrıca 2 adet Test 
Hazırlama Holü ve Manken Sertifikasyon Laboratuvarı 
bulunmaktadır. Ayrıca testler için laboratuvara gelen fir-
maların kullanabilmesi için konuk odaları sunulmaktadır. 

Laboratuvar, güncel ve ileri teknoloji içeren test altyapısı 
ve deneyimli test mühendisleri ile Türk otomotiv sanayi-
nin yanı sıra Avrupa ve çevre ülkelerin otomotiv sanayisi-
nin gereksinimlerini de karşılamaktadır.

2. LABORATUVARDA BULUNAN TEST ALTYAPISI
Önden ve Arkadan Çarpışma Simulasyonu Testleri, “Whip-
lash” Testleri, Emniyet Kemeri ve Hava Yastığı Geliştir-
me Testleri, Koltuk Bağlantıları ve Kafalık Testleri, Çocuk 

Koltuğu Testleri, Ambulans ve Medikal Cihazlar Testleri, 
“Sled” Test Sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Statik Emni-
yet Kemeri Bağlantıları Testleri, Statik Emniyet Kemeri ve 
Bağlantıları Test Sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Araç 
İçi Darbelerde Yolcu Güvenliği, Sürücünün Kaza Anında 
Direksiyona Çarpma Testleri ve Yaya Güvenliği Testleri ise 
Doğrusal Darbe Test Sistemi ile gerçekleştirilmektedir. 

Laboratuvar, 14 Kasım 2011 tarihi itibariyle TÜRKAK Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından yapılan denetim sonu-
cunda TS EN ISO/IEC 17025:2010 Standardına göre akredi-
te edilmiştir. Daha sonra gerçekleşen kapsam genişletme 
çalışmaları ile beraber güncel akreditasyon kapsamı  ECE 
R-14, ECE R-16, ECE R-17, ECE R-80, ECE R-44, FMVSS 213, 
ECE R-21, ECE R-12 ve TS/EN 1789 regülasyonları çerçeve-
sinde gerçekleştirilen hasarsız çarpışma, statik ve doğru-
sal darbe testlerini içermektedir.

Laboratuvarda açılışından 2018 yılı sonuna kadar 1604  
adet “sled” testi gerçekleştirilmiştir. Laboratuvarda, FORD 
OTOSAN, FIAT, TOFAŞ, KARSAN, TEMSA, HONDA, MAR-
TUR, HEXAGON STUDIO, GRAMMER, ASSAN HANİL, GRL, 
AROBUS gibi otomotiv ana ve tedarik sanayi firmalarının 

 
 

Şekil 2. Ana Test Holü ve Sled Test Sistemi
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yanı sıra Türkiye’de üretim yapan Ambulans ve Medikal 
Cihaz üretici firmaları ile hava ve deniz aracı koltuğu 
üretici firmaları için testler gerçekleştirilmiştir. Örneğin, 
Ford Tourneo Courier aracının sürücü ve yolcu güvenliği 
sistemleri geliştirmeye yönelik “sled” testlerinin tamamı 
ODTÜ-BİLTİR Merkezi Taşıt Güvenliği Birimi Hasarsız Çar-
pışma Test Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.

2.1 Hasarsız Çarpışma Test Sistemi (“Sled” Test Sistemi)

Laboratuvarda kullanılan Hasarsız Çarpışma Test Sistemi 
bir çarpışma simülasyon sistemidir. Sistem Şekil 2 de gö-
rülmektedir. Testler, çarpışma anında oluşan ivme-zaman 
değişiminin test numunesine uygulanması ile gerçekleş-
tirilmektedir. Çarpışma anında aracın çeşitli noktalarının, 
sürücü ve yolcular ile aracın içindeki parçaların ne tür 

yükler altında kaldıkları, deformasyona uğrayıp uğrama-
dıkları ve nasıl yer değiştirdikleri gözlemlenebilmekte-
dir. Ayrıca çarpışma anında yolcuların savrulmaları, hava 
yastıklarının açılması, emniyet kemerlerinin yük altındaki 
davranışları da izlenebilmektedir.

Sistemin genel teknik özellikleri aşağıda verilmiştir:

• 2500 kg faydalı yük

• 1800 x 4100 mm boyutlarında kızak

• 90 g maksimum ivmelenme

• 90 km/saat maksimum hız

• 32m uzunluğunda hassas raylar 

Bu test sistemi ile  önden çarpışma benzetimi, arkadan 
çarpışma benzetimi, “whiplash” testleri, emniyet kemer-

    
 Şekil 3. Ford Tourneo Courier Sürücü ve Yolcu Güvenliği Testlerinden Örnekler

   
 Şekil 4.  Ambulans için Hasarsız Çarpışma Testinden Örnek Görüntüler
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leri, hava yastığı, koltuk, ambulans ve medikal cihazlar 
için çarpışma testleri aşağıdaki normlarda tanımlanan 
şekilde yapılabilmektedir:

• EURO NCAP & US NCAP Önden ve Arkadan Çarpışma 
Testleri

• EURO NCAP “Whiplash” Testleri

• Otomobil, Kamyon, Otobüs Koltukları Dinamik Testleri 
(ECE R-17, ECE R-80) 

 
 

Şekil 5. Çarpışma Test Mankenleri

   
 Şekil 6. Çarpışma Test Mankenleri Sertifikasyon Laboratuvarı

• Emniyet Kemer Sistemleri Testleri (ECE R-14, ECE R-16) 

• Araç içi Yapılar için Dinamik Testler (ECE R-21)

• Ambulans ve Medikal Cihazlar Dinamik Testleri (TS EN 
1789)

• Çocuk Emniyet Kemer Ve Koltuk Sistemleri Dinamik 
Testleri (ECE-R44, FMVSS-213) 

• Hava Araçları ve Deniz Araçları Koltukları Testleri  

• Tekerlekli Sandalye Kısıtlama Sistemi Testleri 
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• Otomotiv Ana ve Tedarik Sanayii Tarafından Talep Edi-
len Özel Tanımlı Testler

Ford Tourneo Courier sürücü ve yolcu güvenliği testlerin-
den iki örnek Şekil 3’te görülebilir. Ambulanslar için ger-
çekleştirilen hasarsız çarpışma testlerinden iki görüntü 
Şekil 4’te sunulmuştur.

Testler sırasında yerçekimi ivmesinin 100 katı ivmelen-
meye dayanabilen yüksek hızlı kameralarla kayıt alın-
maktadır. Hızlı kamera ile yapılan çekimlerde gerekli 
aydınlatma aydınlatma sistemi ile sağlanmaktadır. Veri 

toplama sistemi ile Hava Yastığı Zamanlayıcısı da labara-
tuvarda bulunmaktadır. 

Sensörler aracılığı ile istenen verilerin toplanması için test-
lerde insanların tipik niteliklerini temsil eden farklı ağırlık 
ve vücut boyutlarında test mankenleri kullanılmaktadır. 
Laboratuvarda, III %50 erkek manken, Hibrid III %95 erkek 
manken, Hibrid III %5 kadın manken, BioRID II “Whiplash” 
test mankeni, TNO-10 emniyet kemeri test mankeni, 9 Ay, 
3 Yaş, 6 Yaş, 10 Yaş çocuk test mankenleri bulunmaktadır. 
Test mankenleriyle ilgili görsel Şekil 5’te sunulmuştur.

   
 

Şekil 7. Doğrusal Darbe Test Sistemi ile Vücut Bloğu ve Üst Bacak Testleri 

   
 

Şekil 8. Doğrusal Darbe Test Sistemi ile Araç İçi ve Araç Dışı Kafa Formu Testleri
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Şekil 9. Koltuk ve Emniyet Kemeri Bağlantıları Statik Çekme Test Sistemi ile Tekerlekli Sandalye Testi

Ayrıca test mankenlerinin sertifikasyonlarının yapıl-
dığı ve Şekil 6’da görülen Test Mankeni Sertifikasyon 
Laboratuvarı’nda Kafa Düşürme,  Boyun Pendulum, 
Torso Esnetme, Diz Pendulum, Ayak Düşürme, Göğüs 
Pendulum ve Kalça Esnetme test düzenekleri bulun-
maktadır. 

2.2 Doğrusal Darbe (“Linear Impactor”) Test Sistemleri

Bu test sistemleri ile araç dışında yaya güvenliği testleri 
ve araç içinde sürücü/yolcu güvenliği için testler yapıla-
bilmektedir. Araç içinde ve dışında belirlenen bölgelere 
kafa formu, vücut bloğu, bacak formu vb. standart mo-
deller fırlatılarak testler yapılmaktadır.

Şekil 7’de görülen Vücut Bloğu, Bacak Formu Fırlatma 
Test Sistemi ile ECE R 12 Regülasyonuna göre araç içi vü-
cut bloğu fırlatma testleri ile alt bacak formu, üst bacak 
formu ve esnek bacak formu (FlexPLI) kullanılarak ise 
EURONCAP’in ilgili protokolüne göre yaya güvenliği test-
leri yapılabilmektedir. 

Araç İçi ve Araç Dışı Kafa Formu Fırlatma Test Sistemleri ile 
FMVSS 201U Test Regülasyonuna göre araç içi kafa formu 
fırlatma testleri ve EuroNCAP Yaya Güvenliği Regülasyo-
nuna göre araç dışı kafa formu fırlatma testleri yapılabil-
mektedir.  Doğrusal Fırlatıcı, Robot ile konumlandırılmak-
tadır. Standart Kafa Formları araç içinde ve araç dışında 
belirlenen bölgelere fırlatılmaktadır. Testlerle ilgili örnek 
fotoğraflar Şekil 8’de verilmiştir.

2.3 Koltuk ve Emniyet Kemeri Bağlantıları Statik Çekme Test 
Sistemi

Şekil 9’da görülen test sistemi ile ECE R 14 regulasyonuna 
uygun olarak emniyet kemeri bağlantıları için statik çek-
me testleri yapılabilmektedir.

• 5 taşıt koltuğu için eş zamanlı olarak statik çekme 
testlerini gerçekleştirebilecek şekilde 10 adet hidrolik 
silindir yardımı ile emniyet kemerleri üzerinde çekme 
kuvvetleri uygulanabilmektedir. 1-5 koltuk için testler 
yapılabilmektedir. 
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Mayın koruma ve personel güvenliği askeri kara araçları 
için büyük önem arz etmektedir. Personel güvenliğinin 
sağlanmasında ilk adım, yapısal olarak aracın bütünlü-
ğünü koruması olarak karşımıza çıkmaktadır. Tasarım 
aşamasında yapısal bütünlüğün korunup korunmadı-
ğının tespiti bilgisayar simülasyonları ile yapılmaktadır. 
Bilgisayar simülasyonları tek başına hiçbir zaman yeterli 
değildir. Mayın patlaması çok karmaşık bir fiziğe sahiptir 
ve mutlaka simülasyonların test ile doğrulanması gerek-
mektedir. FNSS bünyesinde gerçekleştirilen simülasyon 
çalışmalarında testlerden alınan farklı ölçümler, patlama 
analiz modelinin farklı kısımlarını doğrulamak amacıyla 
kullanılmaktadır.

MALZEME VE YAPI

Mayın simülasyonları için en önemli adım, doğru malze-
me modelleri ve bu modeller için doğru parametrelerin 
tespit edilmesidir. Mayın simülasyonlarında kullanılan 
malzeme modelleri, yüksek gerinim hızlarında malze-
menin plastik deformasyonu ile birlikte üzerinde oluşan 
adyabatik ısınmayı hesaba katan Johnson-Cook modeli 
ya da benzer malzeme modelleridir. Malzeme modelinin 
denklemi aşağıda verilmiştir.

                                                                                                                                         (1)

Yukarıda verilen denklemde T* olarak gösterilen para-
metre ise:

         
       

                                                                                                                                                              (2)  

olarak hesaplanmaktadır. Bu denklemde Tref başlangıç 
referans sıcaklığını (genelde ortam sıcaklığı olarak alınır), 
Tm ise malzemenin erime sıcaklığını temsil etmektedir. 
Bu denklemde kullanılan parametreler düşük hızlarda 
yapılan basma ve çekme testlerine ek olarak yüksek hız-
larda yapılan Split Hopkinson deney düzeneği ile tespit 
edilmektedir. Bu deneylerin yapılması sonrasında elde 
edilen malzeme parametreleri ile, deneyler bilgisayar or-
tamında yeniden oluşturulmakta; deneylerden alınan öl-
çümler simülasyonlar ile karşılaştırılarak son düzeltmeler 
yapılmaktadır. Örnek bir Split Hopkinson deneyi ve çıktı-
ları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.

 
Şekil 1. Örnek Split Hopkinson Deney Simülasyon 
Modeli

Mayın Koruma Çalışmalarında 
Simülasyonların Test ile 
Doğrulanması



43

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

TOPRAK VE PATLAYICI

Gömülü patlamalarda toprak yapısı AEP-55 standardında 
tanımlanmıştır. Toprak yoğunluğu ve dane boyu dağılımı 
önem arz etmektedir ve testler öncesinde özel bir toprak 
hazırlığı prosedürü gerektirmektedir. Simülasyonlarda ise 
toprak, LS-DYNA® yazılımı içerisinde bulunan uygun bir 

model kullanılarak oluşturulmuştur. Kullanılan modelin 
denklemi aşağıda verilmiştir.

                                                                                                                                                      (3)

Patlayıcı için ise özel olarak geliştirilmiş bir patlayıcı mal-
zeme modeli kullanılmıştır. Malzeme modeline ek olarak 
bir de hal denklemi kullanılmıştır. Kullanılan hal denklemi 
(Jones-Wilkins-Lee (JWL)) aşağıda verilmiştir.

       
   

            
   

         
                                                                                            (4)

SAHA TESTLERİ

Saha testleri araç alt gövdelerine benzerlik gösterecek 
şekilde plakaların yerleştirilerek birçok patlama sonrası 
hasarlanmayacak bir düzenek ile yapılmaktadır. Toplam 
düzenek ağırlığı ve patlayıcı düzenek yüksekliği hedefle-
nen geliştirme projesine göre seçilir.

Yüksek hızlı kameralar ile deformasyon ve test düzeneği-
nin toplu hareketi takip edilir. Taban plakası test düzeneği 

 
Şekil 2. Örnek Split Hopkinson Deney Sonuçları Karşılaştırması

 

Kalem Tipi Basınç Ölçer Şok Tipi İvmeölçer 

Yüksek Hızlı Kamera Yüksek Hızlı Veri Toplama Sistemi 

Şekil 3. Saha Testlerinde Kullanılan Ekipmanlar
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Şekil 4’te gösterilmiştir. Patlamalar sırasında kalem basın-
çölçerler ile patlama basıncı ölçümleri alınır. İvmeölçerler 
ile alt gövde üzerinde çeşitli alt sistemlerin bağlanacaklar 
yerlerde oluşan ivmeler ölçülür. Çeşitli sensörlerden alı-
nan analog veriler yüksek hızlı veri toplama sistemi le ka-
yıt altına alınır. Patlama sırasında oluşan en yüksek elastik 
deformasyon FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. tarafından 
geliştirilen patentli deformasyon konisi ile ölçülür. Testler 
sırasında kullanılan ölçüm cihazlarına örnekler Şekil 3’ de 
gösterilmiştir.

Testler yüksek miktarlarda patlayıcı ile yapıldığında askeri 
bölgelerde, özel izinlerle gerçekleştirilir. Kullanılacak pat-
layıcı miktarları hedeflenen geliştirme projesine göre ve 
AEP-55 standardında belirtilen tehdit seviyelerine göre 
belirlenir.

SİMÜLASYON MODELLERİ
Modeller oluşturulurken parçalı bir modelleme yöntemi 

 Şekil 4. Taban Plakası Kesiti Test Düzeneği

Şekil 5. Örnek Mayın Simülasyon Modeli

 

 
 

Şekil 6. Test düzeneği, Plaka, Deformasyon Ölçüm Konisi, ALE Çözüm Ağı

izlenmektedir. Bu yöntem sayesinde farklı ekip üyeleri ta-
rafından oluşturulan modeller sonradan tek bir girdi dos-
yası altında birleştirilmektedir. Örnek bir model aşağıda 
gösterilmiştir.

Şekil 5’de gösterilen model bütün bir simülasyon modeli-
ni temsil etmektedir. Bu modeli oluşturan alt modeller ise 
aşağıda verilmiştir.

Modelde test edilen plaka, Denklem (1)’de verilen John-
son-Cook modeli kullanılarak modellenmiştir. Test düze-
neği ise simülasyon süresinden tasarruf etmek amacıyla 
daha basit bir elasto-plastik bir malzeme modeli kullanı-
larak oluşturulmuştur. Patlama basıncı ise ALE çözüm ağı 
içerisinde oluşturularak test edilen plakaya yapı-akışkan 
etkileşimi kullanılarak iletilmiştir.
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TEST VE SİMÜLASYON KARŞILAŞTIRMASI
Test ve simülasyon karşılaştırmaları ilk olarak sadece pat-
lama basıncı için yapılmıştır. Burada amaç patlayıcı ve 
toprağın model doğrulamasını yapmaktır. Testlerde ilk 
olarak sadece gömülü bir patlama yapılmış, patlamanın 
karşısına herhangi bir hedef plaka ya da yapı konulma-
mıştır. Kalem sensörler kullanılarak gelen basıncın ölçü-
mü yapılmıştır. Kalem sensörler patlama noktasından 2,5 
metre ve 5,0 metre uzağa olmak üzere iki ayrı yere konul-
muştur. Simülasyon için oluşturulan model ise aşağıda 
gösterilmiştir.

Patlama noktasından 2,5 ve 5,0 metre uzaklıktan alınan 
gelen basınç ölçümlerinin test ve simülasyon karşılaştır-
ması aşağıda verilmiştir.

Yapılan karşılaştırma sonucunda patlayıcı ve toprak mo-
dellerinin gelen basıncı %10 ve daha altında bir hata ile 
tespit edildiği saptanmıştır. Bu sayede yapısal değerlen-
dirmenin güvenilirliği artmıştır. Yapı üzerinden alınan 
maksimum yer değiştirme değerleri karşılaştırma için 

 

Şekil 7. Patlama Basıncı Doğrulama Modeli

 
 Şekil 8. 2,5 Metre ve 5,0 Metre Uzaklıktaki Gelen Basınç Karşılaştırması

 

Şekil 9. Patlama Ürünlerinin Yayılması ve Yapı ile Etkileşimi

yeterli değildir. Ek olarak plakaların deformasyon şekilleri 
de karşılaştırılmalıdır. Patlama sırasında patlayıcı ve top-
rağın yayılması simülasyonlarda aşağıdaki şekilde tespit 
edilmiştir.
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DEĞERLENDİRME
Mayın koruma ve personel güvenliği hesaplamaların-
da test ile simülasyon modellerinin doğrulaması yüksek 
önem arz etmektedir. Test ile doğrulama yapılırken sade-
ce elde edilen maksimum ya da kalıcı yer değiştirmeleri 
karşılaştırmak yetmez. Elde edilen sonuçların tesadüf ol-
madığı teyit etmek için bir dizi parametrenin doğrulan-
ması gerekmektedir. Patlayıcı ve toprak modelinin doğru 
çalıştığını anlayabilmek için gelen basınç ölçümlerinin 
doğrulanması uygun olacaktır. Malzeme modelinin doğ-
ru çalıştığını tespit etmek için Split Hopkinson deneyleri-
nin bilgisayar ortamında yeniden oluşturulması ve gerçek 

test sonuçları ile kıyaslanması gerekmektedir. Son olarak 
da yapı-akışkan etkileşiminin doğru modellendiğini teyit 
etmek amacıyla yapılan deformasyon biçimi karşılaştır-
ması faydalı olacaktır. Bütün bunları sağlayan bir model 
ve modelleme yaklaşımı sağlıklı çalışıyor demektir. Bun-
dan sonra oluşturulacak modeller bu yaklaşımla oluştu-
rulursa güvenilirliği oldukça yüksek olacaktır.

KAYNAKÇA
1.  LS-DYNA® Theory Manual, LSTC, California, 2006.

2.  Meyers, M., Dynamic Behavior of Materials, John Wiley & 
Sons, 1994.

 
Şekil 10. Deformasyon Karşılaştırma Bölgeleri

 
Şekil 11. Kalıcı Deformasyon Karşılaştırması

Yapılan test ve simülasyonların deformasyon karşılaştır-
ma bölgeleri aşağıda gösterilmiştir.

Test ve simülasyonlardan elde edilen plastik (kalıcı) de-
formasyon karşılaştırması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 11 incelendiğinde test ve simülasyonlardan elde 
edilen kalıcı deformasyonların oldukça uyumlu oldu-
ğu görülecektir. Bu durum, Denklem (1) ile tanımlanan 
malzeme özelliklerinin doğru tespit edildiğinin, yapı ile 
akışkan etkileşiminin uygun olarak tanımlandığının gös-
tergesidir.



47TEST ve SİMÜLASYON

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

1 Dr. Öğr. Üye., Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi; mpercin@metu.edu.tr
 Deneysel Aerodinamik Laboratuvarı Koordinatörü; ODTÜ RÜZGEM – Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

2 Prof. Dr., Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi; uzol@metu.edu.tr
 Müdür; ODTÜ RÜZGEM – Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

ODTÜ-Rüzgem Büyük Rüzgâr Tüneli

1. GİRİŞ
Son yıllarda ülkemizde özellikle havacılık alanında artan ta-
sarım ve üretim faaliyetleri, aslında bizdeki varlığı 1950’lere 
dayanan fakat günümüzde halen eksikliği hissedilen rüzgâr 
tünellerine olan ihtiyacı daha güçlü bir şekilde ortaya koy-
maktadır. Bu eksiklikten dolayı, milli savunma açısından kri-
tik öneme sahip birçok hava aracının rüzgâr tüneli testleri 
yurtdışındaki kuruluşlarda gerçekleştirilmekte; bu durum 
hem ekonomik açıdan bir külfet yaratmakta, hem de tasa-
rımın gizliliği noktasında soru işaretleri oluşturmaktadır. Bu 
yaraya bir nebze merhem olması planlanan ODTÜ–RÜZGEM 
Büyük Rüzgâr Tüneli (BRT)’nin tasarım detayları, teknik özel-

lik ve kabiliyetleri, öncelikli olarak rüzgâr tünellerine dair 
kısa bir tarihçeye de yer verilerek bu yazıda anlatılacaktır. 

2. RÜZGÂR TÜNELİ VE KISA TARİHÇESİ
Rüzgâr tüneli, genellikle hava içerisinde hareket eden cisim-
lere havanın uyguladığı etkileri inceleyebilmek için tasarlan-
mış, içerisinde havanın kontrollü bir şekilde belirli hızlarda 
hareket ettirilerek test edilecek sabit cisim üzerinden aktı-
ğı yapılara verilen genel addır. Tanımdan da anlaşılacağı 
üzere, gerçek durumda görece sabit hava kütlesi içerisin-
de hareketli olan cisim rüzgâr tünelinde sabit durmakta ve 
hava belirli hızlarda cisim etrafında hareket etmektedir. Bu 

Mustafa Perçin1, Oğuz Uzol 2
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iki şartta da cisim üzerinde aynı kuvvetlerin oluşacağı fikri 
15. yüzyılda Leonardo da Vinci tarafından dile getirilmiştir. 
Notları ve çizimlerinden derlenen Codex Atlanticus isimli 
eserde da Vinci şu hipotezi ortaya atmıştır [1]: “Bir nesneyi 
durağan hava içerisinde hareket ettirmekle, havayı durağan 
nesne etrafında hareket ettirmek aynı şeydir. Nesne tarafın-
dan havaya uygulanan kuvvet aynı şekilde hava tarafından 
nesneye de uygulanmaktadır.” 17. yüzyılda Newton’un izafi-
yet kuramı ile ortaya konan bu prensip rüzgâr tüneli deney-
lerinin temelini oluşturmaktadır [2] ve Giacomelli tarafından 
aerodinamik mütekabiliyet olarak tanımlanmıştır [1].

Atmosfer içerisinde hareket eden objelerin maruz kaldığı 
kuvvetler, uzun zamandır doğrudan veya dolaylı olarak in-
sanların ilgi alanlarının bir parçası olmuştur. Örneğin, insa-
noğlu yüzyıllar boyu uçan canlıları gözlemlemiş, biyolojik 
uçuş mekanizmalarından ilham almış ve çırpan kanat me-
kanizmaları kullanarak uçabileceğini düşünmüştür. Farklı 
uygarlıkların efsanelerine veya bu konulardaki anlatılarına 
baktığımızda bunun örneklerine sıklıkla rastlanmaktadır [3]. 
Hava içerisinde hareket eden cisimlerin maruz kaldığı sürük-
leme kuvvetinin ölçülmesi amacıyla kullanılan ilk mekaniz-
ma, 1746 yılında İngiliz matematikçi Benjamin Robins tara-
fından geliştirilen döner kol düzeneğidir [4]. Robins yaklaşık 
1.26 metre uzunluğundaki kolun ucuna farklı şekillerde ci-
simler bağlamış, kol ise parçası olduğu makara sistemi ve bu 
sisteme bağlı bir ağırlık tarafından döndürülmüştür.  Robins 
yaptığı çok sayıda deney ile o döneme kadar ortaya atılmış 
olan havanın gösterdiği dirence dair birçok hipotezin eksik 
olduğunu kanıtlamış ve farklı geometrik şekillerin, akışa ma-
ruz kalan kesit alanları aynı olsa da farklı sürükleme kuvveti-
ne sahip olduklarını göstermiştir. Döner kol mekanizması o 
döneme kadarki en sistematik veriyi sağlamış olsa da birçok 
kusuru bulunmaktadır. Döner kol etraftaki durağan havayı 
hareketlendirmekte ve kolun ucundaki cisim dairesel hare-
ket dolayısıyla kendi türbülanslı iz bölgesine girmektedir. Bu 
yüzden cismin maruz kaldığı göreceli akış hızı bilinememek-
tedir. Bugünkü rüzgâr tünellerine benzeyen ilk tasarım ise 
1871 yılında yine İngiltere’de Frank H. Wenham tarafından 
gerçekleştirilmiş, yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve yarım 
metre kenar uzunluğu bulunan kare kesite sahip bir rüzgâr 
tüneli üretilmiştir. Hava akışı ise akış üstü konumda bulunan 
bir fan ile bu fanı çeviren bir buhar motoru tarafından sağlan-
mış ve yaklaşık 18 m/s akış hızlarına ulaşılmıştır [5]. Wenham’ı 
takip eden yıllarda rüzgâr tüneli faaliyetleri artmış, Fransa’dan 
Danimarka’ya, Amerika Birleşik Devletleri’nden Rusya’ya 
dünyanın farklı noktalarında rüzgâr tünelleri inşa edilmiş ve 
çalıştırılmıştır [5]. 20. yüzyıla gelindiğinde ise rüzgâr tüneli 

kullanımı havacılık sektöründe önemli bir gelişmeye yol aç-
mıştır. Wright kardeşler tasarladıkları planörler ile yaptıkları 
ilk uçuş denemelerinde kanatların ürettiği taşıma kuvvetini 
doğru hesaplayamadıkları için başarısız olmuşlar ve taşıma 
kuvvetinin tahmini için o dönem var olan bağıntılar ve ve-
rileri kullanmak yerine kendi modellerinin üreteceği taşıma 
ve sürükleme kuvvetlerini ölçmeye karar vermişlerdir. Bunun 
için de 1901 yılında bir rüzgâr tüneli üretmişler ve tasarla-
dıkları kanat modellerinin aerodinamik testlerini bu tünelde 
taşıma ve sürükleme ölçen iki ayrı balans sistemi ile gerçek-
leştirmişlerdir. Elde ettikleri deneysel veri önce 1902 yılındaki 
başarılı planör tasarımına, sonrasında da 1903 yılında geliş-
tirdikleri ilk havadan ağır, pilotlu, manevra yapabilen ve ken-
dinden tahrikli hava aracı tasarımına giden yolu açmıştır [6]. 
Türkiye’de, Cumhuriyet’in ilk yıllarında hızla gelişmekte olan 
havacılık sanayii için gerekli altyapıyı oluşturmak amacıyla 
bir rüzgâr tüneli yapılması kararına varılmış, fakat bugün An-
kara Rüzgâr Tüneli (ART) olarak bildiğimiz bu tesisin inşasına 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden önce başlanamamış-
tır. 1950 yılında kısmen işler duruma getirilen ART, bu yıllar-
da uçak fabrikasının kapatılmasıyla işlevsiz hale gelmiş, 1993 
yılına kadar bu tünelde bir çalışma yapılmamıştır. Yapımına 
başlandığı dönemde Avrupa’nın en büyük rüzgâr tüneli olan 
ART, TÜBİTAK-SAGE tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 
1999 yılında işlevsel hale getirilmiştir [7]. Son yıllarda tekrar 
revize edilen ve birçok yeni ölçüm kabiliyeti kazandırılan ART, 
bugün havacılık ve uzay sanayiine hizmet vermektedir. Test 
odası 3.05 m×2.44 m×6.1 m (genişlik × yükseklik × uzunluk) 
ölçülerine sahip olan ve 750 kW’lık bir motor ve fan tarafın-
dan kapalı devre olarak akış sağlanan ART’de ulaşılabilen en 
yüksek hız 90 m/s mertebesindedir. 

3. ODTÜ-RÜZGEM VE BÜYÜK RÜZGAR TÜNELİ PROJESİ
Türkiye’nin rüzgâr enerjisi konusunda ortaya koyduğu ulusal 
hedeflere ulaşabilmesini, bu hedeflere ulaşırken teknolojik 
dışa bağımlılığı en aza indirmeyi ve dünya rüzgâr enerjisi 
pazarında pay ve söz sahibi olabilmesine katkıda bulunma-
yı amaçlayan ODTÜ RÜZGEM – Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri 
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye'de rüzgâr enerjisi 
alanındaki ilk ve tek araştırma merkezi olarak 28 Şubat 2011 
tarihli Resmi Gazete ilanı ve dönemin Devlet Planlama Teş-
kilatı (daha sonra Kalkınma Bakanlığı, daha sonrasında ise 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı olmuştur) 
altyapı proje desteği ile kurulmuştur.

ODTÜ-RÜZGEM, rüzgâr enerjisi teknolojilerinde yenilikçi ta-
sarım ve yetkin test/akreditasyon faaliyetleri ile ulusal odak 
noktası olmak ve uluslararası düzeyde araştırma yapmak 



49

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

amacıyla kurulmuştur ve rüzgâr enerjisi alanında bilimsel 
ve teknolojik araştırmalar yaparak özgün teknolojiler geliş-
tirmeyi hedeflemektedir. Merkez, rüzgâr enerjisi teknoloji-
leri araştırmaları ile ilgili en güncel teknolojiye sahip ölçüm 
sistemleri ve test düzenekleri ile donatılmakta olan beş ana 
laboratuvardan oluşmaktadır (hesaplamalı aerodinamik 
laboratuvarı, deneysel aerodinamik laboratuvarı, yapı ve 
malzeme laboratuvarı, elektromekanik laboratuvarı ve yük-
sek başarımlı hesaplama laboratuvarı). RÜZGEM'in ulusal ve 
uluslararası çeşitli platformlarda üyelikleri bulunmaktadır. 
Ulusal alanda Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) üyesi 
olan RÜZGEM; uluslararası alanda rüzgâr enerjisi konusunda 
Avrupa'daki öncü platformlardan olan Avrupa Rüzgâr Ener-
jisi Akademisi (EAWE – European Academy of Wind Energy) 
asil üyesidir [8].

RÜZGEM'in en büyük altyapı yatırımlarından biri olan Büyük 
Rüzgâr Tüneli (BRT), şu an itibariyle Türkiye’deki en büyük 
ve bu boyutlardaki en hızlı rüzgâr tünelidir. Tasarımına 2012 
yılında başlanan ve kavramsal tasarımı ODTÜ’de tamamla-
nan rüzgâr tünelinin detay tasarımı Kanada menşeli bir fir-
ma tarafından gerçekleştirilmiştir. Tünelin inşası sırasında 
çoğunlukla yerli kaynaklardan faydalanılmış, inşaat yerli bir 
firma tarafından gerçekleştirilmiş ve inşaat sırasındaki bütün 

teknik takip ve kontroller ODTÜ’deki ilgili birimler tarafından 
yürütülmüştür. Rüzgâr tünelindeki akış düzenleyici bal pe-
teği ünitelerinin Türkiye’de üretildiği, tünel motorlarının yur-
tiçi firmalardan temin edildiği, tünel fanlarının RÜZGEM’de 
tasarlandığı ve yurtiçi firmalar tarafından üretildiği, tünel 
otomasyon ve kontrol sisteminin RÜZGEM tarafından gelişti-
rildiği, aerodinamik testlerde kullanılacak model destek sis-
teminin yurtiçi firmalar tarafından tasarlandığı ve üretildiği, 
kuvvet ölçümü için kullanılacak dış balans sisteminin tasa-
rımı üzerine çalışmaların ODTÜ’de sürdürüldüğü göz önüne 
alındığında, BRT projesi hem milli kaynak kullanımı hem de 
bu alanda önemli bir tecrübe ve kabiliyetin yerlileştirilmesi 
konusunda önemli rol oynamaktadır. Rüzgâr sektörünün 
yanı sıra havacılık, savunma, inşaat ve otomotiv sektörlerin-
de ihtiyaç duyulan çeşitli aerodinamik testlerin yapılabilece-
ği, çok amaçlı üç farklı test odasının bulunduğu tünel, 2100 
m2’lik alana sahip ayrı bir hangar binasında yer almaktadır. 
İnşaatı tamamlanan, fan-motor sistemi temini ve entegras-
yon süreci devam eden tünelin 2020 ilkbaharında tamamen 
işlevsel hale gelmesi planlanmaktadır.

ODTÜ-RÜZGEM Büyük Rüzgar Tüneli'nin Prof. Emer. Dr. Cahit Çıray 
Tarafından Yapılan İlk Kavramsal Çizimi - Kasım 2011

ODTÜ-RÜZGEM Büyük Rüzgar Tüneli Detay Tasarım - Nisan 2014
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Kapalı döngü olarak tasarlanan rüzgâr tüneli, yukarıda da 
belirtildiği gibi farklı testlerde kullanılabilecek 3 farklı test 
odasına sahiptir. Daha çok havacılık ve rüzgâr enerjisi sektö-
rüne hizmet edecek, 2.5 m × 2.5 m kesit alanına sahip ilk test 
kesitinde (TK1) saatte maksimum 310 km serbest akış hızına 
ulaşılması öngörülmektedir. Bu test kesitinde, ülkemizde üre-
tilen birçok hava aracının ölçekli modellerinin aerodinamik 
testleri ile kanat profil testleri gerçekleştirilebilecektir. Modü-
ler olarak tasarlanan ve iki parçadan oluşan yaklaşık 40 ton-
luk bu test kesiti insan gücüyle hava yastıkları üzerinde hare-
ket ettirilebilmekte ve tünelden tamamen ayrılabilmektedir. 

Bu kısma yine hava yastıkları üzerinde hareket ettirilebilen 
daralma konisi ve kolektör parçaları takıldığında maksimum 
260 km/saat hıza ulaşan açık jet test kesiti (AJ) oluşmaktadır. 
Bu kısımda ise döner kanatlı sistemlerin ve sabit kanatlı hava 
araçlarının ölçekli testleri gerçekleştirilebilecek, istendiğinde 
döner kayış sistemi de entegre edilerek otomotiv sanayiine 
de hizmet verilebilecektir. Rüzgâr tünelinin diğer kolunda, 
motor ve fanlardan önceki kısımda ise çoğunlukla inşaat ve 
rüzgâr enerjisi sektörüne hizmet edecek, 3 m×7 m kesit ala-
nına ve 20 m uzunluğa sahip test odası (TK2) yer almaktadır. 
Bu test odası, ölçüm noktasında atmosferik sınır tabaka akışı 
yaratılabilmesi için gerekli pürüzlülük ve blokaj elemanları-
nın yerleştirilmesine olanak vermek için özellikle uzun ola-
rak tasarlanmıştır. Bu kesitte ulaşılabilen en yüksek hızın 100 
km/saat olması öngörülmektedir. Bu test odasında yer alan 
6 metre çapında açısı değiştirilebilen döner tabla üzerine 
köprü ve gökdelen modelleri yerleştirilerek bu tip yapılara 
gelen rüzgâr yükleri ölçülebilecek, şehir modelleri yerleştiri-
lerek farklı baskın rüzgâr yönlerinde şehir içindeki hava akış 
yapıları veya kirletici gazların dağılımı gözlemlenebilecek 
veya rüzgâr türbini modelleri yerleştirilerek araziye ve türbin-
türbin etkileşimine bağlı olarak verimliliğin nasıl etkilendiği 
ölçülebilecektir. Görüldüğü üzere, BRT birçok farklı sanayii 
koluna hizmet verebilecek esnekliğe ve kabiliyete sahiptir. 

BRT’de hava akışı 6 adet 400 kW gücünde motor ve fan ta-
rafından sürülmektedir. Fan kanatlarının aerodinamik tasa-
rımı RÜZGEM’de yapılmıştır. Bu motor ve fanlar halihazırda 
inşa edilmiş olan izole bir beton zemin üzerine oturtulacak, 
bu sayede de motorların yarattığı titreşimlerin tünelin geri 
kalan kısmına iletilmesi engellenecektir. Tünelin çalışması 
sırasında havanın sıcaklık artışını engelleyebilmek amacıyla 
BRT’de bir adet 750 kW gücünde ve 7 m x 7 m büyüklüğün-
de bir ısı ejanşör sistemi bulunmaktadır.  Bütün tünel alt sis-

Tablo 1. ODTÜ-RÜZGEM Büyük Rüzgâr Tüneli Teknik Özellikleri

Tünel tipi
Kapalı döngü, atmosferik, kayarak 

yer değiştiren test kesitleri

Motor-fan gücü 2.4 MW (6×400 kW)

Daralma oranı 8

Akış koşullandırma 2 bal peteği ve 5 elek

Test odaları

2.5 m x 2.5 m x 10 m (TK1)

3 m x 7 m x 20 m (TK2)

3 m çapında açık-jet (AJ)

En yüksek hız ve türbü-
lans yoğunluğu tasarım 
değerleri

TK1: 86 m/s, TI <  % 0.1

TK2: 28 m/s, TI <  % 2

 AJ: 72 m/s, TI < % 0.3

Soğutma
750 kW ısı eşanjörü ve soğutma üni-

tesi

Ölçüm sistemleri

448 kanallı basınç tarama sistemi

Dış balans (tasarım aşamasında)

Model Destek Sistemi ve iç balanslar

Parçacık görüntülemeli hız ölçer

Sıcak tel anemometresi

Kızılötesi termografi
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temlerinin ve tünel hızının kontrolü ile veri toplama işlemi, 
ODTÜ RÜZGEM ekibi tarafından geliştirilmekte olan tünel 
kontrol sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. Tablo 1'de 
genel teknik özellikleri yer alan BRT, birçok konuda dünya-
daki benzerleriyle yarışabilecek kabiliyete sahiptir. 

Grafik 1’de ses altı akış rejiminde çalışan ve test odası ke-
sit alanı 1 m2’den büyük olan rüzgâr tünelleri Mach sayısı 
(M=V∞/a; V∞ serbest akış hızını, a ise ses hızını ifade eder) ve 
karakteristik Reynolds sayısına (Re=(V∞×0.1×ATK) ⁄ υ; ATK test 
odası kesit alanı, υ ise kinematik viskoziteyi ifade eder) göre 
sınıflandırılmış ve bulundukları ülkelere göre farklı renklerle 
ifade edilmişlerdir. Görüldüğü üzere BRT, 3 farklı test oda-
sında sağlanan akış koşullarıyla bu sınıfta bulunan rüzgâr 
tünellerinin yoğun olarak yer aldığı bölgede yer almakta; bu 
yönüyle de BRT’nin, özellikle rüzgâr enerjisi, inşaat ve oto-
motiv sektörü ile havacılık sanayinin görece düşük hızlardaki 
test ihtiyaçlarında yurtdışına bağımlılığı ortadan kaldırması 
beklenmektedir. Grafikten çıkarılabilecek diğer önemli bir 
sonuç ise havacılık sektöründe lider durumda olan ülke-
lerdeki rüzgâr tüneli sayısının fazlalığıdır. NASA tarafından 
1985 yılında yayınlanan rüzgâr tüneli kataloğuna [9] göre 
daha o yıllarda Amerika’da bulunan ses altı hızlarda (M<1) 
çalışan büyük ölçekli rüzgâr tüneli sayısı 62’dir. Buna ses üstü 
rüzgâr tüneli sayısını da eklediğimizde toplam tünel sayısı 
114’e ulaşmaktadır. Kendi hava aracını tasarlayıp üretmek 

isteyen bir ülke için rüzgâr tüneli 
altyapısının göz ardı edilemeyecek 
kadar önemli olduğu bu sayılar-
dan açıkça anlaşılmaktadır. 

4. SONUÇ
ODTÜ-RÜZGEM Büyük Rüzgâr Tü-
neli havacılık, rüzgâr enerjisi, inşa-
at ve otomotiv sanayiinin test ih-
tiyaçlarına cevap verebilecek, bu 
anlamda dışa bağımlılığı bir nebze 
azaltacak, tasarım ve üretimindeki 
yerlilik oranı yüksek bir araştırma 
altyapısı olarak öne çıkmaktadır. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin 
yüksek akademik potansiyeli, 
RÜZGEM araştırmacılarının ae-
rodinamik testler konusundaki 
tecrübesi ile birleştiğinde Büyük 
Rüzgâr Tüneli hem ülkemizde ger-
çekleştirilen projelere önemli kat-

kılar sağlayacak hem de yurtdışından gelen rüzgâr tüneli 
test taleplerine cevap verecektir.
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Grafik 1. Farklı Ülkelerde Yer Alan, Ses Altı Akış Rejiminde Çalışan ve Test Odası Kesit Alanı 1 
m2’den Büyük Olan Rüzgâr Tünelleri (Bu Grafiğin Oluşturulmasında NASA Tarafından Yayınlanan 
Rüzgâr Tüneli Kataloğundan [9], Kongre Kütüphanesi’nin Yayınladığı Raporlardan [10,11] ve 
Güncel Rüzgâr Tünellerinin İnternet Ortamında Sunulan Bilgilerinden Faydalanılmıştır). Grafikte 
ODTÜ-RÜZGEM Büyük Rüzgâr Tünelinin (BRT) Üç Farklı Test Odasına Ayrı Ayrı Yer Verilmiştir.



52 TEST ve SİMÜLASYON

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

1 İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul - abdulhamitadsoy@arel.edu.tr
2 İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul - kurtserp@itu.edu.tr

1600kg Kapasiteli Bir Hidrolik 
Asansör Kabin İskeletinin Tasarımı ve 
Ansys ile Sonlu Elemanlar Analizi

1. GİRİŞ
Bu çalışmada hidrolik bir asansör tesisatına ait kabin iskeleti (Şekil1) tasarla-
nacak ve sonlu elemanlar yöntemi ile incelenecektir. Böylece kritik yükleme 

Günümüzde enerji verimliliği ve 
işletme giderlerinin minimuma 

indirilmesi üzerinde önemle 
durulan bir noktadır. Birçok işletme 
ve imalatçı firma satın alacakları 
ürünlerde ve/veya üretimlerinde 

bu noktaya oldukça önem 
vermektedirler.

Asansörler açısından bu 
kriterin sağlanması hafif ve 

dayanıklı asansör elemanlarının 
tasarımından geçmektedir. Yük ve 
yolcu taşıma işini yapan kabinler 
çalışma esnasında enerji tüketimi 

ve maliyetler açısından önemli 
bir kalemdir. Gereğinden ağır ve 

hantal bir kabin, hem boşta hem de 
çalışma esnasında fazladan enerji 
sarfiyatına sebep olacaktır. Bunun 
yanında daha düşük kapasitede 
yük ve yolcu taşınmasına sebep 

olacaktır. İmalat aşamasında üretici 
firmaya daha çok malzeme ve 

işçilik maliyetleri de doğuracaktır. 

Abdülhamit Adsoy1, Serpil Kurt 2

 
 Şekil 1. Kabin İskeleti Konstrüksiyonu [1]
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şartlarına maruz kalan bölümler tespit 
edilecek ve iyileştirici adımlar atılacaktır.  
Kritik yüklere maruz kalan bölgeler dik-
kate alınarak kabin iskeletinin daha hafif 
olması için kullanılan eleman kalınlıkları 
ve kabin geometrisinde iyileştirmeler 
yapılacaktır.

Tablo 1‘de detayı verilen hidrolik asan-
sörde kullanılması düşünülen 20 kişi 
kapasiteli asansör kabin iskeletine ait 
CAD çizimi Şekil1‘de görünmektedir. Bu 
çizim Autodesk İnventor 2018 tasarım 
programı kullanılarak modellenmiştir. 
İskeletin tasarımında UPN 140, UPN 80 
ve L80 profiller kullanılsa da asıl yükün 
tabandaki iki adet UPN 140 profil üze-
rinden taşınacağı düşünülerek analiz 
yapılacaktır. Sadece bu profillerin ince-
lenmesi yerine kabin iskeletin komple 
analizi yapılarak kafes üzerindeki diğer 
noktalarda ne gibi etkilerin oluştuğu 
gözlemlenecektir. Bu şekilde yapılan bir 
analiz zaman alsa da konstrüksiyonun 
geneli hakkında bilgi vereceğinden fay-
dalı olacaktır.

2. SONLU ELEMAN AĞ ÖRGÜSÜ VE ANALİZ 
TİPLERİNİN SEÇİMİ 
Şekil 1'de tasarımı yapılan kabin iskeletinin ağ 
örgüsü Şekil 2'de görüldüğü gibi ANSYS prog-
ramı kullanılarak üçgen elemanlar vasıtasıyla 
tanımlanmıştır. İskelette 90016 düğüm noktası 
ve 44496 üçgen eleman kullanılmıştır. 

Asansör beyan yükünün kütle merkezinin 
kabin tabanındaki konumuna göre farklı yük-
leme koşulları göz önüne alınmıştır. Birinci 
durumda yükün kabin tabanına homojen da-
ğıldığı varsayıldı. İkinci ve üçüncü durumlarda 
ise kütle merkezinin x ve y eksenlerinde xp ve 
yp kadar mesafede olduğu zamanki durum 
ele alınmıştır [1,2]. 

Şekil 3‘te görüldüğü gibi kabin tabanındaki 
farklı yük dağılımlarını analiz etmek için fark-
lı çözüm blokları oluşturulmuştur. Bu şekilde 
ANSYS paket programının ara yüzü de görül-
mektedir.

Tablo 1. Hidrolik Asansöre Ait  Tasarım Verileri [1]

Kabin Anma Yükü ve Kütlesi Gy = 1600 kg

Kabin ve Süspansiyon Kütlesi Gk = 1500 kg

Kasnak Ağırlığı Pkas = 80 kg

Klavuz Ray Ağırlığı Gr = 650 kg

Halat Kütlesi Gh = 75 kg/m

Kabin Seyir Hızı Vk = 0,63 m/s

Tahrik Tipi ve Yeri İndirekt Hidrolik / İki Yandan

Tahrik Oranı (Kabin Hızı / Silindir Hızı) 2:1

Silindir Adedi 2

Kabin Alt Ekstra Mesafesi Ealt = 500 mm

Kabin Yukarı Ekstra Mesafesi Eüst = 100 mm

Klavuz Ray Tipi T.125x82x16

Klavuz Ray Adedi nr = 2

Klavuz Ray Tespit Şekli Tabana Oturan

 
 

Şekil 2. Kabin İskeleti Ağ Örgüsü [1]

 
 Şekil 3. Beyan Yükünün Farklı Konumlarına Göre Analiz Blokları  [1]
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3. BEYAN YÜKÜ YANLARDA OLAN YÜKLEME DURUMU 
(yQ) 
Tablo 1'de kullanılan ve hesaplanan tasarım parametreleri 
aynen kullanılarak bu bölümde bir sonlu elemanlar analizi 
yapılmıştır. Burada kabin yükünün kabin orta noktasında ol-
duğu kabul edilmiştir. Beyan yükünün ise y doğrultusunda 
yQ = 23,58 cm kaydığı asimetrik durumda olduğu varsayıla-
caktır. Bu durumdaki yükleme durumu için Şekil 4‘te görü-
len durum analiz edilecektir [1-5].

Burada A ve B okları ile gösterilen ve Halat_Askı_1-2 adı ve-

rilen noktalar halatların tijler vasıtasıyla kabine bağlandığı 
noktalardır.

Bu şekilde yapılan yükleme durumunda, Şekil 6 ‘da görü-
len 1,89 mm maksimum şekil değişimi meydana gelmiştir. 
Görüldüğü gibi çift pistonla yapılan asimetrik tahrik kabini 
y ekseni etrafında eğmiştir. Buraya bağlanacak patenler va-
sıtasıyla bu etki raylara aktarılacak olsa da tasarımda dikkat 
edilmesi gerekir. Şekil 6 ‘da bu şekil değişiminin genel da-
ğılımını görmek mümkündür.

Şekil 7'de ise özel olarak x-ekseni doğrultusundaki şekil 

 
 

Şekil 4. Kabin İskeleti Yük ve Mesnet Konumları (yQ)
 

 Şekil 5. Kabin İskeleti Maksimum ve Minimum Şekil Değişimi 
(ΔlyQ) [1]

 
 

 
 

Şekil 6.  Kabin İskeleti X Doğrultusundaki Şekil Değişimi (ΔlyQ) [1] Şekil 7. Kabin İskeleti Eşdeğer Gerinimleri (εyQ) Grafiği [1]
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değişimi incelenmiştir. Bu etki ne kadar fazla olursa kılavuz 
raylara o kadar etki edecektir. Bu etkinin kabin iskeleti tasarı-
mında minimize edilmesi daha ekonomik ve güvenli bir kla-
vuz ray bağlantısı seçilmesine olanak sağlayacaktır. Bunun 
yanında patenlerdeki aşınma etkileri de azalacağından daha 
uzun kullanım ömrü ile ekonomiklik sağlayacaktır.

Döner eleman kullanılan patenlerde ise yatak değişim süre-
lerini uzatarak ekonomi ve uzun çalışma ömrü sağlar. Ayrıca 
raylara gelen etkinin azalması da bu kısımdaki betonarme 
yapı bağlantılarına koruyucu etki sağlayacaktır. 

Şekil 7'de elastik gerinim (strain) değerleri görülmektedir. 
Burada kabin iskeleti boyunca düşük değerler görüldüğün-
den emniyetli bir tasarım yapıldığı söylenebilir.

Şekil 8'de ise kabin iskeleti üzerindeki gerilme değerleri gö-
rülmektedir. Bu gerilmelerin maksimum 191 MPa değerinde 
olduğu görülmektedir.

Şekil 7 ve Şekil 8'deki sonuçlara bakacak 
olursak, gerilme ve gerinim dağılımları-
nın tahrik halat bağlantılarında yoğun-
laştığı görülecektir. UPN 140 profillerinin 
uç kısımlarında meydana gelen bu etki-
ler halat bağlantıları yapılırken dikkate 
alınmalıdır. Buradaki emniyeti sağlamak 
için bağlantı yerinde delinecek delikler 
sadece profil yanağına açılmamalıdır. 
Profilin bu kısmı bir destek sacı kaynatıla-
rak sağlamlaştırılmalı ve bağlantı bu sac 
ve profil ikilisi ile taşınacak şekilde imal 
edilmelidir.

4. BEYAN YÜKÜ ÖNDE OLAN YÜKLEME DURUMU (XQ) 
Bu kısımda ise beyan yükünün x ekseni doğrultusunda xQ = 
23,58 cm öne veya arkaya kaydığı durumdaki analizi yapı-
lacaktır. Şekil 9'da yük ve bağlantı noktalarının uygulandığı 
yerler görülmektedir [1-5].

Şekil 10'da ve Şekil11'de bu durumdaki şekil değişimleri gö-
rülmektedir. Görüldüğü gibi maksimum şekil değişimi 1,53 
mm olarak, yine asimetrik tahrik ve yüklemeden kaynaklı 
olarak kabin iskeletinin üst kısmında meydana gelmiş ve pa-
tenler aracılığıyla kılavuz raylara etki edecek şekildedir. Şekil 
değişimleri iskeletin üst kısımlarında dağılım göstermiştir ve 
tasarımda dikkate alınmalıdır.

Şekil 11'de ise özel olarak z doğrultusunda meydana gelen 
şekil değişimi incelenmiştir. Bu şekil değişimi tahrik halatı 
bağlantı noktalarında meydana gelmiştir. Buradaki değerin 
yüksek olması ani yükler ve çalışma esnasında meydana ge-

 
 Şekil 8. Kabin İskeleti Eşdeğer Gerilmeleri (syQ) 

 
 Şekil 9. Kabin İskeleti Yük ve Mesnet Konumları (xQ) [1]

 
 

Şekil 10. Kabin İskeleti Maksimum Şekil Değişimi (ΔlxQ) [1]
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lecek sarsıntıların şiddetine bağlıdır. Asansör ivme değerleri 
bu etkinin oluşmasında önemli bir parametredir.

Şekil12'de ise gerinim değerleri yine halat bağlantı nokta-
larında maksimum değerlere gelmiştir. Yine Şekil13 ‘den de 
görülebileceği gibi aynı noktalarda 151 MPa gibi bir geril-
me değeri oluşmuştur. Buradan, tahrik halatlarının bağlantı 
noktalarındaki tasarımın önemi görülmektedir. Uygun bir 
tasarım optimizasyonu ile bu etkiler daha düzgün bir dağı-
lım sergileyecek şekilde bir tasarım yapılabilir. 

Genel olarak oldukça emniyetli bir kabin iskeleti tasarımı 
yapılmıştır. Ancak gerilme, gerinim ve şekil değişimlerinin 
yığılma yaptığı ve geniş yelpazede değişimler gösterdiği 
bölgeler tasarım değişikliğine gidilerek düzeltilmeli ve ima-
lat esnasında dikkate alınmalıdır.

5. SONUÇ
Bu çalışmada, tasarım verileri Tablo 1'de verilen hidrolik asan-
söre ait kabin iskeleti Autodesk İnventor yazılımı ile bilgisayar 
ortamında modellenerek ANSYS programı vasıtasıyla analiz 
edilmiştir. Analizler farklı yükleme durumlarını gösterecek şe-
kilde seçilmiş ve kabin iskeletinin davranışı incelenmiştir. 

Burada iskelet üzerindeki maksimum gerilmeler ve şekil 
değişimleri gözlemlenerek tasarımın emniyetli olduğu so-
nucuna varılmıştır. Kabin iskeleti üzerinde gerilme ve şekil 
değiştirmelerin yoğunlaştığı bölgeler tespit edilmiştir. Bu 
analizlerin sonucunda kabin iskeletinin seçilen işletme şart-
larındaki kritik zorlanma bölgeleri belirlenmiş ve gerek ima-
lat gerekse tasarım aşamasında bu bölgelerin dikkate alın-
masının gerekli olduğu sonucu çıkarılmıştır. 
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Şekil 11. Kabin İskeleti Z Doğrultusu Şekil Değişim (ΔlxQ) [1] Şekil 12. Kabin İskeleti Eşdeğer Gerinim Değerleri (εxQ) [1]

 
 Şekil 13. Kabin İskeleti Eşdeğer Gerilme Değerleri (sxQ) [1].
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 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.




