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Sevgili meslektaşlarım,
Bültenimizin 168. sayısı ile
yeniden sizinle birlikteyiz.
Bu sayımızda üyelerimizden
gelen yoğun yazı taleplerine
yanıt vermeye çalışırken sayfa sayımızı da biraz arttırdık.
Keyifli okumalar dileriz.
Yeni yılın ardından Öğrenme
Merkezi ve Bilim ve Teknoloji
Hangarı projelerimizi üyelerimize ulaştırmak için çalışmalarımıza hız kazandırdık.
Pandemi dolayısıyla evlere
kapandığımız günleri daha
verimli geçirebilmek için
meslek içi eğitim, teknik
söyleşi ve webinarlarımıza
aralıksız devam ediyoruz.
23 Nisan’da çocuklarımıza
yönelik atölye etkinliklerimizi
online olarak gerçekleştirdik.
1 Mayıs etkinliğimizi 30
Nisan tarihinde ‘Geçmişten
Günümüze Emek Mücadelesi ve Müzikli 1 Mayıs Tarihi’
konusu üzerinden canlı yayın
etkinliği olarak gerçekleştirdik.
Yine 1 Mayıs’a yönelik olarak
Mühendis Emeği Çalışmaları
ve Araştırmaları Merkezimizin hazırlamış olduğu “Pandemi Günlerinde Çalışma
Hayatında Değişimler” etkinliğimizi canlı yayın yaparak
gerçekleştirdik. Canlı yayın
etkinliklerimize MakinaTV
youtube kanalı üzerinden
erişilebilmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Sempozyumu ve 1. Marmara
Bölgesi Makina İmalat Sanayi
Yerel Sempozyumu ve Sergisi etkinliklerimizle sizlerle
birlikte olacağız.
Bildiğiniz üzere geçen yıl ve
bu yıl, hayatını mühendislik
mesleğine adamış olan üyelerimizi onore etmek amacıyla düzenlediğimiz Meslekte Onur Yılı Etkinliklerimizi
pandemi nedeniyle yüz yüze
gerçekleştiremedik. Etkinliklerimizi bölümler halinde
MakinaTV youtube kanalı
üzerinden gerçekleştirmeye
başladık. Mayıs ayının 20’sinde meslekte 30. ve 35. yılını
dolduran üyelerimizle birlikte
olacağız. Yaptığımız ve yapacağımız tüm etkinliklerin detaylarına makina.mmo.org.tr
portalından ulaşabilirsiniz.

İbrahim M. Tataroğlu
MMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul’da yaşayan mühendislerin sorunlarını araştırdığımız ve çözüm önerileri
geliştirmeyi planladığımız
İstanbul’da Yaşayan Mühendisler anketimize katılımınızı
bekliyoruz. Anket linki dergimizin arka kapağında yer
almaktadır.
Sevgili meslektaşlarım,
Pandemi nedeniyle alanlarda
kutlayamadığımız 1 Mayıs
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününüzü eşit ve özgür
bir ülkede yaşamak umuduyla kutluyorum.

19 Mayıs’ta üyelerimizle ve
aileleri ile 19 Mayıs Koşu
ve Yürüyüşü etkinliğimizde
temsilciliklerimizin belirlediği
parklarda buluşacağız.

Tüm birimlerimiz ve örgütlülüğümüzle Odamız, meslektaşlarımız, halkımız ve
kentimiz için yaptığımız tüm
çalışmaları, Makina Bülten’in
önümüzdeki sayılarını takip
ederek bir arada görebilirsiniz.

Mayıs ayı boyunca Hack4MMO, Su Sorunu Haftası,

Hepinize, mutlu ve sağlıklı
bir yaşam diliyorum.
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8 Mart Kadınlar Günü
Tarihçe
8 Mart 1857’de Amerika Birleşik
Devletleri’nin New York kentinde, bir
tekstil fabrikasında kadın işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebi ile greve başladılar. Polisin işçilere
saldırması, ardından da kadın işçilerin fabrikaya kilitlenmesi tepkilerin
büyümesine sebep oldu. Kadın işçiler fabrikada kilitli iken çıkan yangın
tam bir katliama sebep oldu. İşçiler,
fabrikanın önünde kurulan barikatlar sebebiyle yangından kaçamadılar.
Yangın sonucu haklarını arayan 120
kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze
törenine 10 bini aşkın kişi katıldı.
Dünyada ses getiren bu katliamdan
yıllar sonra 26-27 Ağustos 1910’da
Danimarka’nın Kopenhang kentinde,
2’nci Enternasyonale bağlı kadınlar
toplantısında (Uluslararası Sosyalist
Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden
Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg bir
öneri sundu. 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen
kadın işçiler anısına 8 Mart’ın Dünya
Kadınlar Günü olarak anılması önerisi
bu toplantıda oybirliğiyle kabul edildi. İlk başlarda tarihi kesinleşmediği
için ilkbaharda yapılan anma, ardından 8 Mart bilinciyle dalga dalga tüm
dünyaya hızla yayılmaya başladı.

Tarihin 8 Mart olarak saptanışı ise
1917 Ekim Devrimi’nin önderi ve
Sovyetler Birliği’nin kurucusu Lenin’in dönemine uzanıyor. 1921’de
Moskova’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda (3.
Enternasyonal Komünist Partiler
Toplantısı) gerçekleşti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Türkiye’de ilk
kez kutlanması da bu tarihlerde gerçekleşti. Moskova’da gerçekleşen 3.
Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda
8 Mart’ın tarihi kesinleşirken adı da,
“Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya
Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde
anılması yasaklanan Dünya Kadınlar
Günü, 1960’lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen
çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla batı ülkelerinde daha güçlü
bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977
tarihinde 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar
Günü” olarak anılmasını kabul etti.
Türkiye'de 1921’de kutlanmaya
başlanan 8 Mart Kadınlar Günü kutlamaları 1980 darbesi döneminde
dört yıl yapılamadı. 1984'ten itibaren
her geçen gün daha da geniş kitlelerle kutlanmaya devam ediliyor.

Kadınlar eşit haklara sahip olmak istediklerini her 8 Mart’ta
hep birlikte dile getirmeye devam ediyor.
Kadın-erkek aynı işi yapıyorsa
aynı ücreti alacağı, saatin ve ne
giydiğinin bir önemi olmadan
sokağa çıkmayı, kadın cinayetlerinde iyi hal veya tahrik indirimi
yapılmasını engelleyen bir ceza
sistemini istiyor, yani kadınlar
kısaca can güvenliğini, özgür ve
insanca yaşamayı istiyor.
Kadınların sadece cinsiyetinden dolayı önce meslek seçiminde “bu iş kadın işi değil”
denilerek bazı meslek dallarından uzak durması bekleniyor. İş
hayatına atılınca ise işe alımda
veya terfilerde eşitsizliklerle karşılaşmaya başlıyor. Aynı eğitimi
alan mühendislerden cinsiyeti
göz önünde bulundurularak kadın mühendisler genelde ofise
yönlendiriliyor, şantiyede çalışma şansı tanınmıyor.
Bir yıl önce hayatımıza giren
pandemi iş hayatlarımızda pek
çok değişiklik ve evden çalışma
düzeni getirirken, en çok sıkıntıyı çeken tabii ki kadınlar oldu.

Okula gitmeyen çocuklar ve
onların dersleri ile ilgilenmek,
tüm bireyler sürekli evde olduğundan artan ev işleri, pandemi
dolayısı ile artan hijyen ihtiyacı
kadının yükünü daha da artırdı. Ekonomik sıkıntı sırasında
işyerlerinin işten çıkarma veya
ücretsiz izin kullandırmada da
ilk tercihi kadınlar oldu. Çalışmaya devam edebilen kadınlar
ise hem ev ortamında uygun
olmayan şartlarda çalışıp hem
de diğer işleri yapmaya çalıştı.
Bu sebeple pandemide evden
çalışan kadın ve erkek arasında
da büyük stres ve iş yükü farkı
oluştu.
Bizler TMMOB çatısı altında
hem dayanışmamızı artırmak
hem de iş ve sosyal yaşamda
karşımıza çıkan sorunların çözümü için çalışıyoruz. Makina
Mühendisleri Odası İstanbul
Şube Kadın Komisyonu olarak
mesleğimizin cinsiyetini olmadığını biliyor, hayatın her alanında karşımıza çıkan eşitsizlik
kavramını yok etmek, önyargıları kırmak ve daha özgür bir gelecek için çabalıyoruz.

Eşit ve özgür kadınların olduğu bir dünya tüm kadınların
mücadelenin içinde olması ile
gerçekleşebilir. Dünyayı değiştirecek olan kadının gücüdür.
8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun.
Kadının Gücü Geleceğin Gücü

Aydan Adanır
Makina Mühendisi
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8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin
New York kentinde 40.000 dokuma
işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve
başlamış ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında
işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda
120 kadın işçi can vermiştir. Bunun
üzerine 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar
toplantısında (Uluslararası Sosyalist
Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden
Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen
kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini
getirilmiş ve öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir. Türkiye’de ise 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez
1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü"
olarak kutlanmaya başlandı ve bu
tarihten itibaren her yıl çeşitli kadın
örgütleri tarafından "Dünya Emekçi
Kadınlar Günü" kutlanmaya devam
edilmektedir. Kadının toplumdaki
yerine baktığımızda üstlendiği roller
anlamında her alanda görebilmekteyiz. Özellikle kadın istihdamının
önceki yıllara kıyasla artış göstermesi de bunun kaçınılmaz olduğunun göstergesidir. 2020 yılı TÜİK
verilerine göre, kadınlarda işgücüne
katılma oranı bir önceki yıla göre
%10 düşmüştür. Daha önceki yıllarda bu oran artarak devam ediyordu.

Bu oranın önümüzdeki yıllarda artış
göstermesinde TMMOB gibi örgütlü
kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin yapacağı aktif çalışmaların büyük rol oynayacağı açıktır. Emekçi kadın mühendisler dahil
olmak üzere kadınların iş ve sosyal
hayatlarındaki sorunlarının çözüme
kavuşturulması için çalışmalarını yürüten MMO bünyesindeki Kadın Komisyonu İstanbul Şube tarafından
desteklenmeye devam edecektir.
Bu vesile ile dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam
özlemlerini dile getirdikleri gün olan
‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum.

Elif Soyvural
Endüstri Mühendisi

Hayatımızın her alanında, eşitsizliklerle, ayrımcılıklarla, ötekileştirilmelerle kısacası yaşam
hakkımıza yapılan müdahalelerle geçen bir yılı daha geride bıraktık. Pandemi salgınının kadınlar üzerindeki negatif etkileri de
cabası. Fakat her şeye rağmen
kadın mücadelesinin yükseldiği
bu Mart ayında eşit ve özgür bir
dünya özlemimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da daha da güçlü haykıracağız. Evde, okulda,
sokakta, çalışma alanlarımızda
bir kez daha korkmadığımızı ve
bizi tahakkümü altına almak isteyen bu erkek egemen sisteme

itaat etmeyeceğimizi vurgulayacağız. Doğduğumuz günden
itibaren bize her fırsatta dayatılan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kabul etmiyoruz. Bizler bu
dünyaya hizmetkar, iyi bir anne,
hanımefendi, nazik, korunmaya
muhtaç, zayıf, bakımlı… olmak
için gelmedik. Kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı, kelle
koltukta bu hayatı kabul etmiyoruz. Haklarımız için mücadele
etmeye birbirimizden güç alarak bu mücadeleyi büyütmeye
devam edeceğiz. Yaşasın haklı
mücadelemiz, yaşasın kadın dayanışması!

Hayatımızın birçok alanında
kadınlar olarak faaliyet gösteriyoruz. Kadının çalışma hayatındaki daha doğrusu hayattaki yerinin çoğu zaman
önemsenmediği gerçeğiyle de
karşılaşmaya devam ediyoruz.
Yaptığımız birçok şeyi çoğu zaman özgürce yapamazken bir
de üzerimizde bunun ağırlığını
hissediyoruz. Bir yerden sonra
bize dayatılan söylemler, -örneğin kadın mühendis mi olur,
evlenmeyen çocuk yapmayan
kadından hayır gelmez vb.- cinsiyetçilik boyutunun yanı sıra
acımasız ve çirkin söylemlere dönüşmeye başlıyor. Her yıl
binlerce kadın erkek şiddetine,
sözlü ve cinsel tacize, tecavüze
maruz kalıyor ve katlediliyor. Artık sokağa çıkarken, işe giderken
ne giysek insanlar yadırgamaz
dikkat çekmeyiz diye düşünmeye zorlanıyoruz. Kaldı ki sadece
kadın olmak bile rahatsız etmek

hatta öldürülmek için bir sebep
olabiliyor. Bütün bunların önüne
geçmeye çalışırken sadece kadınlar olarak değil toplum olarak da dayanışma göstermemiz
gerekiyor. Kadın-erkek eşitliği
konusuna başka bir pencereden
bakarsak bu çifte standart uygulamasını çoğu zaman etrafımızdaki birçok kadında da görebiliyoruz. Erkek şiddetinin yanı sıra
kadının kadına yaptığı şiddetle
de karşılaşmak mümkün olabiliyor. Örneğin tek başına yaşayan
bir kadını, başka bir kadının sorgulamaya hakkı olabiliyor. Veya
bir kadın oğluna “istediğini yapar
aslan oğlum” derken, yine kendi
kızına “otur oturduğun yerde kız
dediğin her şeye karışmaz” vb.
söylemlerde bulunabiliyor. Öncelikle kadınlar olarak birbirimizi
anlamamız ve dayanışma içinde
olmamız gerekiyor. O yüzden
bunun önüne ancak birbirimizi anlayarak, birbirimizin üstüne

Ezgi Kılıç
Makina Mühendisi

basmadan ve empati kurarak
geçmek gerekiyor. Bu da ancak
eğitimle, saygı ve sevgiyle sağlanması mümkün olan bir şey
olacaktır.
Özgür ve eşit bir dünya hayal
değil, yaşasın kadın dayanışması!

Melike Kılınç
Makina Mühendisi
SAYFA 7

Kadın Mühendisler
NİSAN 2021
SAYFA 8

İş’te kadın olmak
Merhabalar ben İpek, 27 yaşındayım. 4,5 yıldır makina mühendisliği
yapıyorum. Makina mühendisi olmaya karar verdiğimde çevremdeki
insanlar, “Başka meslek mi yok mesela öğretmenlik, hemşerilik tam
kadınlara göre” veya “O kadar erkeğin içinde çalışmak zor olur gel
bu hayalden vazgeç” dediler. Beni
hayallerimden vazgeçirmek için
kullandıkları her bir kelime beni pozitif anlamda besliyor; vazgeçirmek
amacıyla kurdukları her cümle ise
hayallerime ulaşacağım köprülere
dönüşüyordu. Elbette işe ilk başladığımda da benzer söylemelerle
karşılaştım ve inanın gülüp geçtim. Erkek egemen tüm sektörlerde ‘kadın olarak var olmak’ kolay
değil. Kendinizi kabullendirmeniz,
erkeklere oranla daha zordur. Ancak önünüze çıkan her bir sorunla
mücadele edip, başarılı işlerle fark
yaratınca kendinizi çok daha güçlü hissediyorsunuz. İşte o güç hem
sizi besliyor hem de yeni ufuklar
açıyor.
Bazen gücünüzü fazlasıyla zorlayan durumlar da olabiliyor elbette.
Mesela pandemi… Bu süreç hepimize yeni farkındalıklar kazandırdı… Örneğin sağlığın her şeyden
kıymetli olduğunu bir kez daha
görmüş olduk. Sevdiklerimize korkmadan sarılmayı, dışarıda sosyalleşmeyi, özgürlüğü mesela tiyatroya,
konsere, sanat galerilerine, kafeye
gitmeyi kısacası kalabalığın içine
korkmadan girebilmeyi özledik…
Bu dönemde hem ruhen hem de
bedenen güçlü kalabilmeyi öğrendik ve motivasyonumuzu koruyarak
var gücümüzle işimize sarılmayı. Bu
süreçte iş benim için bir motivasyon kaynağı olmaya devam ederek
bu süreci en az hasarla atlatmamı
sağladı.
Ben de şu süreçte gözlemlerimden yola çıkarak şunu fark ettim;
doğası gereği kadın çok güçlü bir
varlık ve kadınların bu gücünü pandemi gibi olağan üstü bir dönem-

de kullandıklarına, bu süreci daha
başarılı bir şekilde yönettiklerine ve
sürdürdüklerine tanık oldum. Kadın
hayatın pek çok noktasında sosyo-ekonomik ve kültürel zorlukların yanı sıra, iş yaşamında olsun
hayatındaki tüm zorluklarla başa
çıkmaya çalışmaktadır.
Kadın ekonominin kalbidir. Kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek için sorumluluğu
bulunan tüm paydaşların elini taşın
altına koyup, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü biliyorum
ki kadının özgürlüğü öncelikle ekonomik bağımsızlığından gelir. Kadının ekonomik hayat içindeki yerinin güçlendirilmesi refahı tabana
yaymanın yolu kadınları istihdam
alanına çekmekten, iş ve üretim
alanında kadınlara daha fazla yer
açmaktan geçiyor. Toplumların geleceğini belirleyen kadındır. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü'nde; barışın,
refahın, huzurun ve eşitliğin tüm
dünyaya egemen olacağı bir gelecek diliyorum.

İpek Eyrisakal
Makina Mühendisi

Tüm Dünya’da 2020 yılını esir
alan ve 2021 yılında da devam
eden koronavirüs pandemisi beraberinde bir sürü kısıtlamayı da
getirdi. Bu süreçte birçok şey
uzaktan yapmaya başladık. Çünkü sağlık her şeyden önce geliyordu.
Çalışan kadınların hassas bir
şekilde sürdürmeye çalıştıkları
iş&ev arası denge bu dönemde
bozuldu. Yeni düzende, müşteri
telefonlarını arkadaki çocuk sesleri ile cevaplamak ya da eğitimde kamera ekranına aniden çocukların girip gülümsemesi artık
normalleşmişti. Tesisat sektöründe kadın mühendis olmak zaten
kolay değilken şimdi mesai saatlerinde hem çalışıp hem de evin
düzenini sağlamaya çalışırken;
bir yandan da bir kulağı ile çocuklarının derslerini takip etmek
çok yorucu olmuştu. Tabi ki sürekliliği olmayan bu süreç de en
çok yorulan, en çok çalışan yine
kadınlar oldu. Hatta en çok ses

seviyesi yükselen de... Kısacası
evden çalışan kadınlar, ev işlerine ve çocuklarına ayrılan zamanı
çalışma sürelerinden değil dinlenme sürelerinde yaptıklarından
tükenmişlik sendromu yaşamaları kaçınılmaz oldu.
Ofis ortamında daha kolay hallettiğimiz işleri ya da müşteri ziyaretlerinde elde edilen fırsatları
artık uzaktan yapmak daha çok
efor sarf etmek demekti.
Yeni normalde kadın çalışanlarına esneklik sağlayan firmalar
olduğu gibi patronundan şiddet gören genç kadın mühendis arkadaşımız da oldu. Biz her
8 Mart’ta göstermelik olarak iş
hayatında ne kadar kadın çalışanı olduğunu sosyal sorumluluk
projesi gibi reklamlara malzeme
yapılan rakamlardan ibaret değiliz. Üniversite sınavı sonrasında
tercih yaparken kadın erkek ayrımı yoksa mesleğin de erkek veya
kadın diye ayrımı yapılması doğru
değildir.

Bizim hangi saatte nerede olduğumuzun, ne giydiğimizin
bir öneminin olmadığı, kadına
şiddete dur diyen kişilerin daha
fazla ceza almadığı ve mesleğin
cinsiyet ayrımının yapılmadığı bir
dünyada yaşamak için #kadınaşiddetehayır

8 Mart Dünya Kadınlar Günü…
Söylendiği anda hepimizin de aklına geldiği üzere Emekçi ve Güçlü Kadınların Günü tüm dünyada
kadınların sosyal bilinçlerinin
geliştirilmesinde ve beşeri, ekonomik haklarının savunulmasında çağdaş kadınların hep birlikte
dünya çapında sesini duyurduğu
bir gün olarak hafızalarımızda yer
almaktadır. Günümüzde kadın cinayetlerinin artması, iş hayatında
kadınların rol aldığı pozisyonlarda ikinci sınıf muamele yapılarak
haklarının çiğnenmesi ve adil olmayan çalışma şartlarına mecbur bırakılmaları, ailelerin kızlarını
okutmamasından dolayı kadının
kendine ait mesleği olmaması nedeniyle kocasının sağladığı
maddi olanağa razı olması gibi
olumsuz şartlar sonucunda sosyal, siyasi ve ekonomik haklarının
olması gereken şekilde sağlanamamasına rağmen tüm kadın-

ların eşit, özgür, ayakları sağlam
basan bir duruşla tüm dünyaya
karşı güçlerini gösterdiği gündür. 1921 yılından beri süregelen
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün
her sene büyük bir coşkuyla kutlanarak tüm kadınların dünyada
değerlerinin ve saygınlıklarının
farkındalığı öne çıkmakta, günümüzde yetişen tüm bireylerin
emekçi annelerin ellerinde yetişmesinin sonucu olarak toplumun kültür ve değer alt yapısının
meydana gelmesinde kadınların
varlığının ve gücünün önemi 8
Mart’ta bir kez daha vurgulanıp
duyurulmaktadır ve duyurulacaktır da… Hiçbir zaman kadınların
varlığı, güçleri ve emekleri göz
ardı edilemeyecektir!
Biz Kadın Mühendisler olarak
tüm dünyada hep birlikte kutlanan adil ve gücün temsili olan bu
tarihte tüm emekçi kadınlarımızın
adil şartlarda ve güçlü bir şekilde

sonsuza kadar yaşamalarını temenni ediyorum.
8 Mart Emekçi Kadınlar Günü
Kutlu olsun!

Görkem
Kızıltan Ustalı
Makina Mühendisi

Nazlı Uncu
Makina Mühendisi
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Şube'den Haberler
NİSAN 2021
SA YFA 10

Asansör Bakım Sözleşmesi
Yapılırken Dikkat Edilmesi
Gerekenler
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’ne göre bina sorumlularının
binalarında bulunan asansörlere ayda en az bir defa olmak üzere yetkili
bir asansör firmasına bakım yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu
bağlamda, bina sorumluları asansörlerin bakımları için yetkili servis ile
yıllık asansör sözleşmesi yapmalıdır. Yıllık bakım sözleşmesi yapılırken
dikkat edilmesi gereken önemli hususlar aşağıda sıralanmıştır.
• Bakım sözleşmesinde bina sorumlusu ve yetkili servis bilgileri (adı,
unvanı, vergi numarası vb.) yer almalıdır.
• Bakım; yağlama ve temizlemeyi,
yıllık kontrolleri, kurtarma çalışmalarını, ayarlama işlemlerini, kullanıma
veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşen onarımını
veya değişimini kapsamalıdır. Kabin
içerisi ve sahanlıkların silinmesi bakım kapsamında değildir.
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
yetkili kıldığı asansör firması, TSE kurumundan Hizmet Yeterlilik Belgesi
(HYB) almış olmalıdır. Bu belge güncel tarihli olmalı, belge örneği sözleşme ekinde yer almalıdır.
• Asansöre ait kimlik numarası ve

açık adresi sözleşmede belirtilmelidir. Bakım sözleşmesinin birden
fazla asansörü kapsaması durumunda, bakım hizmeti sunulacak her bir
asansöre ait asansör kimlik numarası
ve açık adresi bu sözleşmede belirtilmelidir.
• Asansöre/asansörlere yönelik
herhangi bir cihaz veya şifreleme
gibi yöntemlerle engelleme veya
kısıtlama yapılıp yapılmadığına dair
bilgiler sözleşmede yer almalıdır.
• Asansör monte eden tarafından
piyasaya arz edilen her yeni asansör,
piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla
en az üç yıl süre ile garanti kapsamına alınır. Asansörün arızalanması
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenmelidir.

• Garanti kapsamı içerisindeki asansörde bakım
süresince arızaların giderilmesi (parça değiştirilmemesi halinde) ücretsiz olmalıdır.
• Yetkili Servis ile yapılacak bakım sözleşmesinde
bakımların ayda en az 1 defa yapılacağı belirtilmelidir.
• Bina sorumlusu tarafından yapılacak arıza ihbarı halinde en geç 15 gün içerisinde yetkili servis
gerekli müdahaleyi yapmalıdır.
• Bakım, onarım, arıza giderme ve periyodik
kontrol faaliyetleri yürütülürken gerekli iş sağlığı
ve güvenliği tedbirleri 20/6/2012 tarihli ve 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yetkili servisin görevlisi tarafından alınmalıdır.
• Asansörü oluşturan tüm aksam ve parçaların
bakımı güncel TS EN 13015: Asansör ve Yürüyen
Merdivenlerin Bakımı, Bakım Talimatları İçin Kurallar Standardı’nda belirtilen gerekliliklere göre
oluşturulmuş bakım talimatlarına/bakım föylerine
uygun yapılmalıdır.
• Bina sorumlusu tarafından, bakım sözleşmesi
yapılan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin dışındaki üçüncü tarafların asansöre müdahalesine izin verilmemelidir.
• Deprem, sel, su baskını ve benzeri doğal afetler
gibi etkilerden veya şebeke enerjisinden kaynaklanan asansör arızaları garanti kapsamında değildir.
• Bakım sözleşmesi yapıldıktan sonra bina sorumlusunun belirleyeceği sayıda kişiye acil du-

rumlarda kurtarma çalışması konusunda yılda en
az bir defa eğitim verilmelidir. Eğitim, yetkili servis
teknik bakım ve onarım personeli tarafından verilmelidir. Verilen bu eğitim yetkili servis teknik sorumlusu ve eğitimi veren kişi tarafından imzalanan
bir tutanakla kayıt altına alınmalı ve tutanağın bir
sureti bina sorumlusuna iletilmelidir.
• Binanın bağlı bulunduğu belediye ile protokol
yapmış A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından asansörün yıllık periyodik kontrolü yapılmalıdır.
• Periyodik kontrol neticesinde güvensiz olarak
tanımlanan ve kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen
asansöre; kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz
hale getirilinceye kadar bakım hizmeti sunulamayacağından bina sorumlusundan aylık bakım ücreti talebinde bulunulamaz.
• Asansör bakım, onarım ve servis hizmeti sonrasında oluşan atığın bertaraf edilmesi 9/8/1983
tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na uygun olarak yapılmalıdır. Atığın bertaraf edilmesi yetkili
servisin sorumluluğundadır.
• Asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından asansörde değiştirilecek aksam veya
parça iki yıldan az olmamak üzere garanti edilir.
• Asansör bakımını üstlenen yetkili firma, farklı bir firma tarafından monte edilmiş veya daha
önce başka bir asansör firması tarafından bakımı
yapılan bir asansörün sorumluluğunu üstleniyorsa, asansör bakımına başlamadan önce Asansör
Durum Tespit Raporu düzenlenmelidir.
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"Bizler Henüz
Genç Bölümleriz"
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Bingül ile mekatronik
mühendisliği üzerine yapılan röportajı okurlarımızla paylaşıyoruz.
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Mekatronik mühendisliği hakkında genel bilgileri paylaşmanızı ve sonrasında Dünya’da ve Türkiye’de gelmiş olduğu noktayı değerlendirmenizi
rica ederiz.
İlk olarak bu kavram 1969’da Yaskawa’da bir mühendis tarafından ortaya
atılıyor. Mekanik ve elektronik kavramlarının bir sentezi olarak ortaya çıkıyor. Mekanizma ile elektroniğin birleşimi şeklinde 1969 yılında ortaya çıkan
bir kavram. Zaman içerisinde sadece mekanik ve elektronik birleşimi yeterli
kalmıyor ve işin içine akıllı kontrol, sonrasında ise gömülü yazılım koyulmasına karar veriliyor. Bunun sonrasında da mekatroniğin ilgi alanları artıyor.
Ben mekatroniği 3 bölüme ayırabilirim, ilk kuruluş yılı, gelişim yılı ve şu an
yaşadığımız siber fiziksel sistemler dediğimiz, kablosuz sensor ağlarıdır. Kısaca mekatronik demek akıllı sistemler geliştirmek demektir. Asıl amaç akıllı,
çevresi ile haberleşebilen ve çevresi ile haberleşmeden aldığı bilgi ile kendini
düzenleyebilen sistemler geliştirmektir.
Ülkemizde mekatronik mühendisliğinde verilen dersleri yeterli bulmakta mısınız, eğer bulmuyor iseniz öğrenciler kendilerini hangi noktalarda
tamamlamaya gitmelidirler?
Mekatronik profesörü olmak çok zor. Çünkü farklı alt yapılara sahip olunması gerekiyor. Maalesef Türkiye’de mekatronik bölümündeki hocaların

çoğunun alt yapısı saf mekanik, saf elektrik –
elektronik şeklinde oluyor. Bu da eğitim açısından
çok büyük bir handikap aslında. Belki bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler akademisyen olduğu zaman,
gerçek mekatronik profesörleri doğmuş olacak.
Eğitime sırf mekanik göz ile bakmak, sırf yazılımcı
gözü ile bakmak, ya da sırf elektronik mühendisliği gözü ile bakmak, sadece kontrol mühendisliği bakış açısı ile bakmak tehlikeli bir yaklaşım.
Mekatronik mühendisliği açısından doğru olan,
bunları düzgün bir şekilde birleştirebilen bir bakış
açısı yaratmak. Maalesef Türkiye’deki çoğu mekatronik mühendisliği bölümü bunu gerçekleştiremiyor.
Ama şunu da unutmamak gerekiyor, bizler
henüz genç bölümleriz. En eski bölümümüz
2000’den beri var, yani 20 senelik bir ömre sahip.
20 senelik bir ömür bilim açısından bebeklik çağı
demek. Zaman içerisinde bu bölümler gençliklerini yaşayacaklar, olgunluklarını yaşayacaklar,
zaman içerisinde yetişecekler. Ancak dediğim gibi
şu andaki en büyük sıkıntı, mekatronik ne demek,
neden var, bu da toplum tarafından doğru algılanamıyor. Bunun nedeni de mekatronik bakış
açsının topluma aktarılamaması, ya da insanlara
düzgün bir şekilde anlatamıyoruz. Bunu büyük bir
eksiklik olarak görüyorum. Tabi öğretim üyelerinin de burada büyük eksiklikleri var açıkçası.
Bir de şöyle bir durum var, İTÜ, Mekatronik Mühendisliği bölümü açamıyor, açamamasının nedeni ise Makina Fakültesi’nin bölümün kendi altında kurulmasını, Elektrik-Elektronik Fakültesi’nin
kendi altında kurulmasını istemesi. Herkes bir şeyi
sahiplenme niyetinde, onun getirdiği yararlardan
faydalanma niyetinde değil. Bunu da tehlikeli bir
bakış olarak görüyorum. Halbuki Türkiye’nin kaliteli üniversitelerinde bu bölümün açılıp hizmet
vermesi bence çok önemli bir şey.
Bu bölümlerin gelişim sürecinde, zaman
da önemli bir parametre. Bugün İngiltere,
ABD gibi gelişmiş üniversiteler çok önceden
heybelerine bilgiyi doldurmaya başlamışlar,
bilim bir merdiven gibi, tek tek basamakları yerleştirerek ve bunlara basarak yukarı
doğru çıkabiliyorsunuz. Her basamağı yerleştirebilmek de belli bir zaman gerektiriyor. Bu yüzden bölümlerin gelişimi için
zaman ve kaynak önemli iki parametredir. Türkiye’de ayrılan maddi kaynaklar
sınırlı ve ayrılan bu kaynaklarla insan
kaynağının oluşturulması sınırlıdır.
Neticesinde bu alanda bilimsel gelişim de yavaş gerçekleşiyor. Bir diğer
önemli boyut ise bilimsel kültür ve
farkındalık.

Üniversitelerde mekatronik mühendisliği
bölümlerini arttırmalı mıyız? Bunun için ne gibi
çalışmalar yapılmalı?
Bence bölüm sayısını arttırmak değil de kurulan bölümlerin niteliğini arttırmak daha doğru.
Maalesef günümüzde Türk üniversitelerin hemen
hepsi sıralamalarda ilk 100, ilk 500 üniversite
arasına giremiyor. Sayıyı arttırarak bir şey elde
edemiyoruz.
Mekatronik mühendisliği bölümü zor bir bölüm. Ben YÖK’e ilk önerdiğimde 4 sene olarak
bildirmemiştim, ancak eğitim sistemi 4 sene üzeri
eğitime izin vermiyor. En az 5-6 senelik bir eğitim
amaçlamıştık. Yani mekatronik mühendisliği
çok zengin bir içeriğe sahip, bunu da 4 senede
öğrenciye kazandırmak zor bir süreç. Çok fazla
bölüm açılması doğru değil çünkü Türkiye’de iyi
eğitim almış mekatronik mühendisi öğretim elemanı sayısı çok az. Burada zaman içinde doğru
şekilde büyümek çok önemli.
Mekatronik mühendisliğinin uzmanlaşması gerektiği bir alan olmalı mıdır? Dünyada ve
Türkiye’de olmak üzere değerlendirmelerinizi
rica ederiz.
Eskiden mühendislik daha kolaydı. Teknolojinin
ilerleme hızı daha yavaş olduğu için kurallar ve
teoriler şimdiki gibi hızlı değişmiyordu.
Mekatronik mühendisliğinde ciddi anlamda mekanizma tekniği bilinmeli, yani hareket
mekanizmaları iyi
anlaşılmalı.
Sonrasında oluşturduğumuz
mekanizma ile
gücü –
hareketi nasıl
aktaracağımız,
sonrasında
yaptığımız makinanın titreşimlerini
hesaplayabilmeli,
makina dinamiği
kısmını iyi bilmeli, sonrasında bu
makinanın
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kontrol algoritmaları – kontrol sistemleri iyi bilinmeli, kontrol için fiziksel
veriler toplanmalı, burada da sensor teknolojileri çok iyi bilinmeli, hangi
sensor tiplerinin kullanılması gerektiği bilgisi, dijital kontrolü iyi bilmek gibi
baktığımız da çok geniş bir çalışma alanı mevcut. Biz mekatronik mühendisliği eğitiminde bu içeriğin çoğunu olabildiğince vermeye çalışıyoruz ancak
mekatronik artık bir çuvala sığmayacak bir hale gelmiş durumda.
Ülkemizdeki mekatronik mühendisleri beyin göçü vermekte midir? Eğer
veriyor ise sizce sebepleri nelerdir? Kendi yetkinlik alanlarındaki istihdam
azlığı beyin göçüne sebep olmakta mıdır?
Ülkenin kaynaklarını artırmak teknoloji üretecek, döviz getirecek şirketleri
destekleyerek bunların gelişimlerini hızlandırıcı eylemlerde bulunarak sağlanır. Önümüzde birçok model var. Güney Kore – Türkiye örneğindeki gibi,
80’li yıllarda her iki ülkede de aynı zamanda ihtilal yaşanıyordu. Aynı yıllarda
Güney Kore’nin kişi başına düşen milli geliri Türkiye’den daha düşük durumdaydı. Ancak uygulanan yöntemler sonucunda bugün gelinen nokta çok
daha farklı bir durumda. Dünyaca ünlü teknoloji firmaları Güney Kore’de
yaratıldı. Ancak buradaki hikâyenin temeli şu, yaptığınız yatırım size döviz
kazandıracak. Yaptığımız yatırımın bize geri dönüşü olsun. Ekonominin harcama temelli değil, üretim temelli olması gerekiyor. Üretmemiz gerekiyor ve
ne üretiyor isek bilime uygun şekilde üretmemiz gerekiyor. Şu andaki dünya
yapısı bunu şart koşuyor. Hollanda yüz ölçümü olarak bizden çok daha küçük olmasına karşın bizden daha fazla tarım ve hayvan ihracatı yapmakta.
Dolayısıyla bilimi kullanmadan bir çıkış yolu yok. Bilimi her alanda sonuna
kadar kullanmamız gerekiyor. Ve sanayinin yapısını mutlaka değiştirmemiz
gerekiyor, ucuz iş gücüne dayalı, yenilikçi bakış açısı olmayan sanayiyi dönüştürmemiz gerekiyor.
Robotlar artık bir motor gibi, dışarıdan alınıyor ve kullanılabiliyor. Buradaki
mühendislik robotu nasıl kullandığımız ile ilgili. Ancak bizdeki endüstri piyasasında “Pick and Place” mantığı dışında robotu kullanma kabiliyeti gelişmiş
değil.
Artık PLC devri kapandı. Artık bunun yerine endüstriyel PC’ler var. Tavsiyem mutlaka bir endüstriyel PC’yi kullanmayı, program yazmayı öğrenin.
PLC’de kumanda mantığı devri yerini gerçek zamanlı kontrol algoritmalarının kullanıldığı endüstriyel PC yapılarına bıraktı.
Robotta gidilen nokta ilk olarak kuvvet kontrolü, diğer önemli nokta ise
robot-robot, robot-makina ve robot-insan etkileşimli çalışan yapıların geliştirilmesi.
Üniversiteler de ki staj süreleri yeterli mi?
Zaman göreceli bir kavram. Bu bir aylık staj süresi, nasıl çalışıldığı ile ilgili
bir durum. İşletme stajyeri bir yük olarak görmemeli. 4. sınıf öğrencilerine
3 ay bir fabrikada çalışma izni veriyoruz ve bunu 4. sınıf derslerine saydırıyoruz. Ancak tam olarak amaçlarımıza ulaşamıyoruz. Staj dediğimiz şey tek
taraflı olmaz. Staj çift taraflı gerçekleşir. Staj da bir eğitimdir ve çift taraflı
etkileşim şeklinde olmalıdır.
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Mekatronik mühendisliği okuyan kişiler için geleceğe dönük motivasyonu nasıl sağlarız?
Gelişen teknolojiler, yapay zekâ, makina öğrenmesi, otonom sistemler vb.
yapıların gelişimi ve yaygınlaşması sonucunda mekatronik mühendisi ihtiyacı üssel şeklinde artacaktır.
Endüstri 4.0, Endüstri 5.0’ın olduğu karanlık fabrikalar döneminde artık
işçiye gerek kalmamakta. Bu koşullarda mekatronik mühendislerine çok
büyük ihtiyaç vardır. Bilek ve emek gücü anlamını yitiriyor, beyin gücü ve
entelektüel kapasite devri başladı ve hızla ilerliyor.

MAKİNA
TV

MAKİNAYA DAİR
HER ŞEY BU TV’DE!

Ayın Makalesi
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Güneş Enerjisi ile
Konut Isıtması
Güneş enerjisinden sıcak su elde edilmesinde ve mahal ısıtmasında
yararlanabiliriz. Sıcak su elde edilmesi statik ve dinamik, mahal
ısıtması ise pasif ve aktif sistem olmak üzere iki ayrı bölüm halinde
incelenmektedir.
Pasif sistemde kolektör ve ısı
depolama tankı aynı parça içindedir. Avantajı pompa ve elektronik
kontrol elemanı gerektirmez. Dinamik sistemlerde kolektör paneli çatı
üzerine yerleştirilmiştir. Toplanan
enerji ev içine depodan devreden
su ile transfer edilir. Pasif sistemlere
uygun yerleştirilmiş pencerelerdir
diyebiliriz. Aktif sistemler de dinamik
su ısıtılmasının genişletilmiş şekli
olarak düşünülebilir. İki ana eleman
büyük alanlı kolektör ve büyük ısı
depolanmasıdır. Isı taşıyan sıvı olarak hava veya su kullanılabilir. Depolama olarak 4,2 kj/kg °C kapasiteli
çakıl taşı kullanılabilir. Daha ziyade
hava kullanıldığında depo çakıl taşlarından yapılabilir.
a) Pasif Sistemler
Pompa ve otomatik kumanda cihazları kullanmadan, güneş
enerjisinden pasif olarak yararlanılır. Hatta çok iyi yalıtkan ve güneş

enerjisinden yararlanılacak en iyi
konum seçilerek, hiç kolektör, ısı
taşıyıcı borular, depo kullanılmadan,
yakıtsız, radyatörsüz çalışan, daha
doğrusu çalışmayan pasif sistemler
denenmiştir.
Cambridge, Massachusetts Institute of Technology’de (1) yansıtıcılı
kolektör gibi çalışan Venedik panjuru (Şekil 1) çok ilginç bir patent
çalışması ve mahal ısıtmasına bir
örnektir.
Pasif sistemlere diğer bir buluş
Trombe duvarıdır. Bu sistemde evin
güney duvarı yeteri kadar büyüklükte cam ile kaplanır. Camdan belli bir
uzaklıktan sonra beton duvar yerleştirilmiştir. Duvar ısı deposu yerine
geçmektedir. Yaz ve kış çalışmaları
gerekli yerlere damperler konularak
ayarlanabilir. Bu sistemin uygulanması TÜBİTAK tarafından Gebze’de
yapılan evler uygulanmaktadır. Dört
dairelik bir blok için 30 m2’lik güney
duvarı kullanılmıştır.

dan, faz la bir duvar kalınlığının
dezavantajı vardır. Yardımcı
ilave ısıtma ile 25 cm kalınlık bu
özel halde uygun değer çözüme yakındır. Böyle bir tasarım
ile enerji tasarrufu yaklaşık
olarak %40 olmaktadır.

Şekil 1. Yansıtıcılı kolektör,
venedik panjur
Toplam termal direnç 0,40
m2 °K/W olduğunda ısı kaybı
9150 Kcal/h daire olmakta, direnç arttırılarak 1 m2 °K/W yapıldığında, ısı kaybı 3400 Kcal/h
daire olmaktadır. Avantajı %1,2
ek yatırım ile 8 senede kendini
ödemesidir. E. Bilgen çözümüne göre en iyi duvar kalınlığı
betonarme bir duvar için 40cm
dolaylarında olmaktadır. Isı
depolama kapasitesi arttıkça
duvar kalınlığı azalacaktır. Duvar
içine ısı depolama kapasiteleri
yüksek bazı kimyevi maddeler eklenebilir. Trombe duvarlı
basit bir pasif sistem Şekil 2’de
görülmektedir. P. Ohanessian
ve W.W.S. Charters (2) Odeillo duvar modelini Melbourne
Avustralya kış şartlarında araştırmışlardır. Bu araştırmaya göre
modelin araştırılan mevkide
olumlu çalıştığı görülmektedir.
Çift camın termal avantajı minimum gözükmekte, ılık iklimlerde maliyet tesirli olmaktadır.
Optimum bir duvar kalınlığın-

Kemal Taner
Şekil 2. Trombe duvarı ile pasif
ısıtma
Pasif mahal ısıtmasında diğer
ilginç bir buluş yine Massachusetts Institute of Technology’de
Makine Mühendisliği bölümünden S. Buckley (3) tarafından
yapılmıştır. Termik diod güneş
panelleri ısı akısını bir tek tarafa
geçiren, aksi yöne geçirmeyen
bir alettir. Paneller yalnız güneş
enerjisinin mümkün olduğu
zamanlar güneş enerjisi toplar,
gece ve bulutlu günlerde ısı
kayıplarına engel olurlar.
Panel çalışması: Kolektör ve
depo, yalıtım ile birbirlerinden
ayrılmaktadır. Birinden diğerine az da olsa bir kondüksiyon
görülebilir. Kolektör ve depo kısımları su ile doldurulmaktadır.
Borular ile birbirlerine bağlanmaktadırlar. Kolektör sıcaklığı
depo sıcaklığından büyük olduğunda kaldırma kuvveti valfi

Prof. Dr.
MMO İstanbul Şubesi
Mekanik Tesisat
Komisyonu Üyesi
açmakta ve ısıtılan su depoya
akmaktadır. Bulutlu havalarda
depodan ısı kaybı önlenmelidir. Çalışma, termosifon güneş
enerjili sistem ile aynıdır. Yalnız
burada deponun, kolektörden
daha yükseğe konulması şartı
yoktur.
Termik diod denilen valf, çek
valf gibi çalışır. Buradaki çek
valf yağ ve su yoğunluk farkının
doğurduğu basınç farkı ile çalışmaktadır. Çok düşük basınçlara cevap verebilecek şekilde
dizayn edilmelidir.

Şekil 3. 3 Termik diod valfi
Şekil 3’de (a) Valfin P1 < P2
hali görülmektedir. Bu halde ısı
depolanacaktır.
(b) P1 >P2 olmakta, depolanma durmuştur.
(c) Yağ ve su arakesiti tüpün
15 mm üstünde veya 6mm
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aşağısında olmak üzere dizayn edilmektedirler.
Akışı başlatmak için belli seviyede
basınca ihtiyaç vardır. Akış basınç düşümü ile kabaca orantılıdır.
Basınç için alt sınır 0,025 in H20
kadardır. Bu kolektör ile depo arasında da 1 °C sıcaklık farkına tekabül
eder. Viskozite ve orifis kayıplarının
göz önüne alınması lüzumludur.
Valf hassaslığı yağ ile su yoğunluk
farkı ile orantılıdır. Genel olarak büyük panellerde mineral yağı, küçük
panellerde ise ağır yağ kullanılmaktadır.
Bütün sistem bir panel içinde
toplanabilir: Tek bir panelin boyutu 1,22x2,44 m’dir. Dolayısıyla evin
çatısına veya duvarına yerleştirilir.
Her panel yapısal yükleri taşıyacak
şekilde izole edilerek dizayn edilmiştir. Yatay ile 30° veya daha büyük
açı yapan çatıya monte edile bilinir.
Güneye bakan duvarlar da paneller
ile kaplanabilirler. Belli mevkilerde
termik paneller binayı soğutabilirler.
Akış yönünü değiştirerek aynı sistem
soğutma için de kullanılabilir. Yazın kolektör güneş ışını ile ısıtılınca
binaya, hiçbir ısı geçirilmez, çünkü
çek valf kapalıdır. Kolektör depodan
soğuk olduğunda (yaz gecesi) ısı
depodan dışarı transfer edilecektir.
Ertesi gün depolanmış soğuk hava
binayı soğutmak için ısı kuyusu
gibi kullanılır. Şekil 4’te komple bir
termik diod panel görülmektedir.
Modül halinde konstrüksiyon olduğundan termik paneller tesisat
maliyetini azaltırlar.

Şekil 4. Termik diod panel
b) Aktif Sistemler
Mahal ısıtmasının aktif sistemi,
dinamik su ısıtılmasının genişletilmiş şekli olarak düşünülebilir. Havalı
sistemde çoğu zaman depo olarak
çakıl taşı kullanılır. Bazen şişelerin
de bu iş için kullanıldığı görülebilir.
Şekil (5)’de havalı sistem ile küçük
tek katlı bir evin ısıtılması görülmektedir.

Şekil 5. Havalı sistem ile mahal

ısıtma
Şekil 6. Bileşenlerinin rölatif mevkilerini gösteren kat planı
Sulu sistem ihtiyacını karşılamaktadır. Fakat çok soğuk berrak havalarda kolektör suyunun donmasını
önleyecek pahalı antifriz çözeltisine

ihtiyaç gösterirler. Çakıl taşı
depo döşemenin altına yerleştirilmiştir.
Kolektörden gelen sıcak hava
fan ile aşağı doğru emilir.
Çakıl taşı depodan geçerek
kolektöre geri döner. Diğer
bir fan gün boyunca kolektöre, geceleyin ise çakıl taşı
depo çıkışına bağlanır ve
bodrumdaki izoleli kanallar ile
odaya sıcak hava gönderilir.
Şekil.6’da sistem konstrüksiyonunun daha iyi anlaşılması
için binanın kat planı gösterilmektedir.
1. Oda hava dönüşü ve dağıtım fanı.
2. Kolektör çakıl taşı kanalı,
kolektör fanı.
3. Kolektöre giren oda havası.
4. Çakıl taşı- Kolektör giriş
kanalı.
5. Oda dönüş havası (kesik
çizgili).
6. Çakıl taşı deposunun sınırı
(nokta nokta çizgiler).
B. Hamilton, R. Mc. Connel
(4) havalı kolektör ve çakıl taşı
depo ile Montreal yakınlarında
benzer bir güneş evi dizayn
etmişler, kolektör olarak güney duvarının 37 m2’si seçilmiştir. Maliyet re latif olarak
düşüktür.
Denver güneş evinde, C.S.U.
(Colarado State University
güneş evlerinde Şekil 7’deki
havalı sistem yapılmıştır.

Isıtmaya ihtiyaç duyulduğunda ve güneş de var ise, oda
sıcaklığında hava, kolektörlerden dolaştırılarak ısıtılır ve
binaya geri gönderilir. Isıtmaya gerek yok fakat güneş var
ise hava çakıllardan geçerek
duyulur isi depolanması yapar.
Eğer güneş enerjisi yok, mahal
ısıtma var ise sıcak hava depo
üzerinden eve gönderilir, oda
sıcaklığında hava deponun
altından girer, depo üzerinden
eve gönderilir, oda sıcaklığında hava deponun altından
girer.

Şekil (8.a)—(.8.d) de çizilmiştir.
(a) Modu: Güneşli periyotta, ısıtma ihtiyacı olduğunda
bina direkt kolektörden ısıtılır.
Kolektördeki hava sıcaklığı
öğleyin 40 °C olmaktadır.
Sıcak su eşanjörü kolektör ile
seri olarak bağlanmıştır. Sıcak
hava, kolektörden dağıtıldığında ön ısıtılmış su elde
edilir.

Şekil 8. Havalı aktif sistem ve
metotları

Şekil 7. Denver güneş evinin
ısıtma tesisat şeması
Güneş enerjisi yetmediği
hallerde yardımcı enerjiye
ihtiyaç vardır. Sistemde TOÇ
— TN > 5° olduğunda kolektör
çalışır, aksi halde durur. Damperler motorizedir. Kolektör
çalıştığında A damperi şekilde
dolu çizgi ile gösterildiği pozisyondadır.
Diğer bir havalı aktif sistem
şeması ve çalışma metotları

(b) Modu: Isı depolanmaktadır. Güneş enerjisi ile ısıtılan
hava çakıl deposundan geçirilir.
Bu esnada soğuk hava tekrar
ısıtılmak için kollektöre döner.
(c) Modu: Akşam ve geceleyin
binadan gelen devridaim havası
ile ısı, depodan dağıtılır. Isı talebini karşılamada kolektörden
ve depodan gelen hava sıcaklığı çok düşük ve ısı çok az ise,
sistem otomatik olarak elektrik
veya yakıt ısısından faydalanılarak yardımcı ısı sağlanır.
(d) Modu: Soğuk gece havası
yaz gün saatlerinde, evaporatif soğutucudan geçirilerek
kullanılacak şekilde dizayn
edilmiştir. Soğuk çakıl taşı
depoda depo edilir. Mahal gün
boyunca ısınınca, hava soğuk
çakıl deposundan geçirilir (c
Modundaki) gibi odalara verilir.
Bu tip soğutma günlük sıcaklık
farklar epeyce büyük olan ve
yaş termometre sıcaklıkları düşük olan yerlerde iyi bir çalışma
performansı gösterir.
Isı transfer akışkanı (sıvı) su
olan aktif bir sisteme örnek
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Şekil 9. Sıvılı aktif sistem

olarak C.S.U. Güneş Evi I’deki tesisat
gösterile bilinir.
Bu sistemde kolektör; Aalüminyum absorbe edici levhalar, ısı
taşıyan borular, iki tabaka cam,
fiberglas izolasyondan meydana
gelmiştir. Debi 0,015 lt/m2.sn’dir.
Kolektördeki ısı boru-levha tip
eşanjör ile su deposuna giden
4165 It suyu ısıtır. Sıcak su kışın,
havayı serpantin ile ısıtır. Yazın
soğutma için Lityum-Bromid
absorbsiyon sisteminin jeneratörü
ve sıcak su elde edilmesinde ısı
değiştirgecidir. Gaz yakan kazan
da su ısıtılmasında yardımcı olmaktadır. E.E. Adsett, A.W. Gunn,
V.M. Ireton (5) sıvılı sistem ile ticari
binaların ısıtılması ve soğutulması
dizayn edilmiştir. Şekil (9)’da tesisat
şeması görülmektedir.
Kollektör levha sıcaklığı, su depo
sıcaklığının üstünde ise su sirkle
edilir, aksi halde sirkülasyon pompası durur. Kolektördeki su depoya
boşalır, paralel olarak kendi kendine boşalan valfler kullanılmaktadır.
Su drenajına izin verildiği için: 1520 misli daha fazla enerji kullanıla
bilinir. Suya Nutek 876 alüminyum
korozyonunu önlemek için eklenir.

Soğutma kulesi sisteme fazla
ısıyı depodan çıkarmak için kullanılır. 21 °C’den 5 °C sıcaklık farkı
için soğutma. Kulesi devridaim
pompası çalışmaya başlayacaktır.
Depo sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa
düşünce pompa duracak, donmayı
önlemek için sistem boşalacaktır.
Referanslar:
1.
Pierce, N.T., “Efficient, Low
Cost, Concentrating Solar Collectors”, Solar Energy, 19, 395-401,
1977.
2.
Ohanessian, P., Charters,
W.W.S., “Thermal Simulation of a
Passive Solar House Using a Trombe-Michel Wall Structure”, Solar
Energy, 20, 275-283, 1978.
3.
Buckley, S., “Thermic Diode
Solar Panels for Space Heating”,
Solar Energy, 20, 495-505, 1978.
4.
Hamilton, B., McConnel, R.,
“Experimental Evaluation of a Solar
House Heating System in Quebec”, I.S.E.S. Winnipeg, Vol 3, 1976.
5.
Adsett, E.E., Gunn, A.W.,
Ireton, V.E., “Solar Heating and
Cooling in a Commercial Buildings”, ISES American Section, Winnipeg, 1976.
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Isıtma Sistemlerinin
Tarihi Gelişimi
1. Giriş
Yaşamın bir kaynağı olan ısınma
ihtiyacı insan oğlu var olduğundan
bu yana çeşitli yöntemler ile karşılanmaya çalışılmıştır. İlk başlarda
ihtiyaç odaklı ilkel çözümler üretilirken, daha sonraları özellikle gelişen teknoloji ve rekabet pazarı ile
birlikte ısıtma sektöründeki üreticiler
hem ihtiyaçları hem de tasarruf
odaklı sistemleri kurgulamaya başlamıştır.
İlkel çözümlerden gelişen teknolojiye kadar ısıtma tesisatının tarihi
gelişimini ve bu gelişime öncülük
eden mucitleri bu yazımda sizlere
aktarmaya çalışacağım.

2.Hipokaust (Alttan Isıtmalı Sistem)
Romalıların M.S. 1. yüzyılda kurdukları merkezi ısıtma sistemidir.
Bu sistem bir yapının zeminine inşa
edilen bir fırınla işlemekteydi. Fırının
(şömine) ürettiği sıcak hava sütunlardan oluşmuş "hipokaust" adlı kanallardan geçiyor ve buradan da bir
bacayla evin duvarlarına veriliyordu.
Genel olarak halka açık hamamların
ısıtılmasında kullanılsa da soğuk aylarda evlerin ısıtılmasında da kullanılmıştır. Yandaki şekilde Hipokaust
çalışma prensibi görülmektedir.
Hipokaustların çalışma prensibine
göre iki adet zemin bulunur. Alt-

ta bulunan zemin üzerine sık
mesafeler ile yaklaşık 60 cm
yüksekliğindeki kiremit sütunlar
eklenir ve bu sütunlar üzerinde
ikinci zemin yükselir. Sütunlar
ile birlikte iki zemin arasında
oluşan boşluk praefurnium adı
verilen bir fırın tarafından ısıtılır.
Yandaki şekilde kazı çalışmaları
sonucunda Antik Roma çağında
ortaya çıkan bir Hipokaust.

kullandı. Anadolu topraklarında
Biga ilçesine (Çanakkale) bağlı
Kemer Köyü sınırları içinde Parion Antik Kenti yer alır. Boğazın
Anadolu kısmının Marmara Denizi’ne doğru açılan bölümünde
bulunan antik kentte Roma
dönemine ait bir villada kalorifer sistemi olduğu tespit edildi.
(2009 Yılında yapılan kazı)

sistemlerinin ilk yapı taşlarını
oluşturmaktadır. Şöminelerin
insanoğlunun yaşamında ateşin
kullanılmaya başladığı çok eski
çağlardan bu yana var olduğu
sanılmaktadır. Bu dönemlerde
yerlere kazılan çukurlar biçiminde kullanılan şöminelerde
yakılan ateşin dumanları yapının
tavanına delikler açmak suretiyle oluşturulan ilkel bacalardan
atılırdı.

İki katlı evlerin ilk yapıldığı
dönemlerde bile bu teknolojinin kullanıldığı şömineler aynı
dönemde yapıların dış kesimlerinde yer almaya başladı.

M.Ö. 200’lü yıllarda hamamların ısıtılmasında kullanılan sistem, M.S. 1. Yüzyılda mekanları
ısıtmak için kullanılıyor. (Antik
Roma Çağı)
Osmanlı döneminde de
durum pek farklı değildi. Antik
Roma çağında kullanılan sistemin benzeri ilk olarak hamamlarımızda kullanıldı. (Osmanlı
Dönemi)
Roma hypokostu, geç Antik
Çağ’da ve Emeviler halifeliğinde
daha küçük bir ölçekte kullanılmaya devam etti. Daha sonra
Müslüman inşaatçılar daha basit
bir yerden geçen boru sistemi

Kazı Başkanı Prof. Dr. Cevat
Başaran: “Bu ısıtma sisteminde,
ateşin yandığı bir merkez var.
Burada ısıtılan su ya da ortaya
çıkan buhar, duvar ve zemine
yerleştirilen kanallar yardımıyla binanın içinde sürekli devir
daim yaparak, sıcaklığın belirli
bir oranda tutulmasını sağlıyor.
Bu sistem, günümüzdeki kalorifer sisteminin ilk örnekleri
arasındadır.”
3. Şömineler
Daha sonraları antik çağ sistemlerinden esinlenerek, ısıtma
sisteminde şömine dönemine
geçildi. Evlerin belirli alanlarında yer alan günümüz de de
hala var olan şömineler ısıtma

1678 yılında İngiltere Kralı II. Charles’ın yeğeni Prens
Ruppert’ın şöminelerde hava akımı ve
bugünkü baca sistemini geliştirmesi ile
şöminenin tarihinde iki büyük
devrim gerçeklemiş oldu.
Benjamin Franklin,
1740’ta “Pennsylvania şöminesi” ya da
“Franklin sobası” adı
verilen bir düzenek
geliştirdi. Bu dü-
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İngiliz yazar Hugh Plat, 1594’te
bir sera için buharla çalışan merkezi
ısıtma tasarladı.

zenek, şöminelerden çıkan ısının,
şöminenin ya da sobanın arkasından geçirilmesi ile, ısınan havadan
daha iyi verim alınmasını sağlıyordu.
Franklin bu yöntem ile oturma odasını eskiden yaktığı odunun dörtte
birini yakarak, iki kat daha çok ısıttığını söylüyordu.
4. Sobalar
Sobalar,
ocakların
üstü kapatılıp pişirme
sistemleri
geliştirilirken, daha
çok Güney
Avrupa’da
su ısıtma ve
yıkanma suyunun ısıtılması sorununu çözmek için üretildi. Ama ocaktan bağımsızlaşan gerçek sobanın
mucitleri Kuzeylilerdir.
İskandinavya ve Rusya’da, en
fazla ısının elde edilmesine yarayan
demir levhalar asılmış uzun boru ve
bacalar kullanılmışken, ilk dökme
demir soba, ızgarası bulunmayan
bir “kutu”dan ibaret de olsa, 1642’de
ABD’de yapılmıştır.
5. Buharla Çalışan Isıtıcılar
1600’lü yılların sonunda buhar
enerjisinin bulunmasından kısa süre
sonra vazgeçildi. Sıcak hava dolaşan
borulara artık buhar veriliyordu. Havagazı ve akaryakıtta yaşanan gelişmelerden sonra kalorifer yaygınlaştı.
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1764 yılında, İskoç bir mucit olan
James Watt’a, onarılması için bir
Newcomen makinesi verilmiştir.
Verimliliği düşük olan bu makineyi onaran James Watt, sonrasında
makinedeki verimi yükseltmek için
farklı bir çalışma yapmıştır.

Bir önceki makineler aynı odanın
buharla doldurulması (ısıtılması) ve
soğutularak yoğuşturulması esnasında çok fazla enerji kaybı olduğunu anlayarak, çift odalı buhar
makinesi geliştirmiştir. Bu değişiklik,
endüstri devriminin başlangıcı sayılır
ve bu dönem bugünkü tanımlamalarla Endüstri 1.0 olarak anılır.
James Watt’ın geliştirmiş olduğu
makinenin veriminin %7 gibi çok
düşük değerlerde olması nedeniyle,
ilk etapta maden ocaklarındaki suyun tahliyesi ve tekstil fabrikalarında
kullanılabilmiştir.
Termodinamik biliminin kurucusu
sayılan Sadi Carnot, verimlilik üzerine birtakım çalışmalar yapmıştır.

Mühendislikte Carnot çevrimi
olarak bilinen ve günümüzde hala buzdolabı-klima gibi
cihazların ısıtma- soğutma
prensibini oluşturan çevrimi
geliştirmiştir. Carnot’un verimlilik üzerine yaptığı çalışmalar
sonrasında yüksek güçte buhar
makinelerinin önü açılmış ve
buharlı gemiler-buharlı lokomotifler ve buharlı otomobiller
geliştirilerek endüstrinin logaritmik gelişmesi tetiklenmiştir.

6. Kalorifer Tesisatı
Angier Mart Perkins, Londra- 1830 Isıtma sistemi ile ilgili
ilk borulu sistem (dişli vidalı)
tasarımı ve uygulaması ve ilk
genleşme tankı uygulaması.
O zamanlar merkezi ısıtma
İngiltere'de yaygınlaşıyordu,
genellikle buhar veya sıcak hava
sistemleri kullanılıyordu.
İlk borulu sistem ve İlk Genleşme Tankı-1830
Latince, ısı anlamında kullanılan ‘calor’ ve taşıyıcı anlamındaki ‘ferre’ sözcüklerinden
türetilen ‘calorifére’ kelimesi
1807’den beri kullanımdadır.
Türkçe’de ise kullanımı biraz
daha farklı. Kalorifer, sıcak havayı üreten tesisatın adı olarak
kullanılıyor. Yaygın kullanımında
‘petek’ olarak bilinen radyatöre
(radiateur) de kalorifer deniyor.

İshak Paşa Sarayı – Türkiye
(Ağrı) 1685 -1784

Sadi Carnot - Carnot Çevrimi
George Babcock ve Stephen
Wilcox ABD'de suyun borularda
dolaştığı su borulu kazanı keşfeder. Buharla çalışan makine
1882'de elektrik üretmek için
kullanılır.
Babcock & Wilcox kazanları, bugün de devam eden bir
ilişkiye başlayarak ABD Deniz
Kuvvetleri ve Merchant Marine
gemilerine güç sağlamak için
kullanıldı.
Halen Babcock & Wilcox,
dünya çapında enerji üretim
sistemleri ve ekipmanı tasarlama, tedarik etme ve servis
verme konusunda sektöründe
liderdir.

6. 1 Dünyada İlk Isıtma Sisteminin Kurulduğu Yer
Yapımına 1685 yılında başlanan Doğu Beyazıt’taki İshak
Paşa Sarayı, 7.600 metrekarelik
bir sahada inşa edilen ve 99
yıllık bir çalışma sonucu bitirilen
saray olup; dünyada kalorifer
tesisatı döşenen ilk saray olma
unvanına sahiptir. Bugün Türkiye’nin Ağrı Yukarıtavla ilçesinde
bulunan bu saray mekanik tesisat sisteminde devrim niteliğinde çalışmaların yer aldığı bir
yapıttır. Çünkü buradaki ısıtma
sistemi ayrıca ilk merkezi ısıtma
sistemidir.

St. Petersburg’da yaşayan
Rusya doğumlu bir Rus işadamı
olan Franz San Galli, modern
merkezi ısıtmanın son şekillendirilmesinde önemli bir adım
olan 1855 ve 1857 arasında
radyatörü yani kalorifer peteğini
icat etti.
Viktorya döküm radyatör, 19.
yüzyılın sonuna kadar yaygınlaştı ve Amerikalı Radyatör
şirketleri, ABD ve Avrupa’daki
düşük maliyetli radyatör pazarını genişletti.

Yapının saray bölümü iki
kattan oluşuyor. 366 oda bu iki
kat içinde yer alıyor. Her odada
taştan yapılmış ocaklar bulunuyor. Taş duvarlardaki boşluklar bütün yapının merkezi bir
ısıtma sistemine sahip bulunduğunu gösteriyor. İlginçtir ki,
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bundan dört asır önce yapımına
başlanan sarayda ısıtma sistemi
merkezidir. Belirli bir yerde ısıtılan
suyun sıcaklığı, kanallarla tüm odalara ulaştırılmış ve sarayın ısıtılması
sağlanmıştır. Cami bölümünün
ısıtılması ise aynı yöntemle yerden
ısıtma şeklindedir.
Sıcak hava, ikinci avlu altında bulunan bir ocakta üretilerek, duvarlar
içine yerleştirilmiş pişmiş toprak
borularla sarayın belli bazı bölümlerine gönderilmiş ve özellikle haremi, Beyazıt’ın karlı kış gecelerinde
ısıtmış. Bu kalorifer sistemi camide,
medresede, tören salonunda ve
haremde kullanılmış. Zemine döşeli künk borularda dolaşan buhar
ya da sıcak havayla işleyen sistem
sarayın bütün odalarına ulaşmamış.
Hizmetkar Odası gibi yerlerde birer
ocak var.
Taş duvarların içinde görülen
boşluklar, sarayın, kalorifer tesisatını
andıran merkezi ısıtma sistemiyle
ısıtıldığını gösteriyor.
Bugün, sarayı dolaşırken kalorifer
tesisatının bir bölümünü birinci avluda; toprak boruların içinde bulunduğu kanalları Harem Bölümü’nde
görmek mümkün. Burada dikkat
çeken husus taşların içindeki sıcak
hava kanallarının, ısı kaybının en
yüksek olduğu pencere etraflarında
dolaştığı yandaki görsel de net bir
şekilde görülmektedir.

İşte bu icattan sonra, ısıtma sisteminde devrim niteliğinde gelişmeler
oldu.
Fuel-oil / mazot ile çalışan kazanlar, katı yakıt kömür/ odun ile çalışan kazanlar ve şu an evlerimiz de
kullandığımız doğal gaz ile çalışan
kazanlar. Geçmişine dönüp baktığımız da bu tarihsel gelişimin altında
yatan hep tasarruf odaklı verimlilikti.
Yani az yakıt ile çok enerji üretme.
Bunun sonucu hem cebimize hem
de doğamıza yansıyor.

Kömürlü Kazan

Fuel-Oil Kazan

Brülörlü Doğalgaz Kazanı
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6.2 Kalorifer Sisteminin Diğer Gelişimleri ve Otomasyon
Peki sonraları ne oldu, yukarıda
radyatörün icadından bahsetmiştik.

Kaskad Sistem

Katı yakıtlı, sıvı yakıtlı, yoğuşmalı kazanlar derken manuel
kontrol ettiğimiz sistemleri otomasyon (BMS) üzerinden:
Motorlu vana, frekans invertörlü pompalar, sıcaklığı kontrol
eden duyar elemanları, termostatik vanalar, kalorimetreler,
balans vanaları, Isı istasyonları,
oransal motorlu vanalardan
kombine motorlu vanalara geçiş ile sistemleri konfor şartları
içinde en verimli şekil de yönetmeye başladık. Sistemi hem
ölçtük hem izledik ve dolayısı
ile yönetebildik.
7. Isı Pompaları
Şu an Dünya üzerindeki en
güncel ısıtma-soğutma sistemi
ısı pompalarıdır. Doğadaki doğal kaynakları kullanarak konfor
şartlarını maksimum tasarruf
ile oluşturan devrim niteliğinde
sistemlerdir. Peki bu sistemler
nasıl çalışır? Aslında bu sorunun
yanıtını 1830-1840 yıllarında
Sadi Carnot bize vermişti.

Evlerimizde yer alan buzdolabı, klima gibi ürünlerde de
kullanılan soğutma çevrimi
(Carnot Çevrimi) prensibine
göre çalışmaktadır. Isı pompaları kaynak kullanımına göre
toprak kaynaklı, hava kaynaklı
ve su kaynaklı olarak üçe ayrılmaktadır.

8. Sonuç
İnsanoğlu yüzyıllardan bu
yana ısınma sorunu için sürekli
çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların temel nedeni ihtiyaç
duyduğumuz ısı enerjisidir. Isı
enerjisi tarihte ilk hamamlarda
sıcak su daha sonraları ısınma
ihtiyacı için kullanılsa da gelişen
teknoloji ile birlikte sanayide
de kendine çok büyük bir yer
bulmuştur. Gelişen teknoloji ile birlikte oluşan en büyük
rekabet ise doğayı koruyarak
maksimum enerji ile minimum
maliyetli sistemlerin tasarlanması ve üretilmesidir. Termodinamiğin babası Sadi Carnot’un
1830-1840 yıllarında yaptığı
bilimsel çalışmalar neticesinde
ortaya çıkarttığı Carnot Çevirimi, şu an yavaş yavaş Türkiye’de
de yaygınlaşan ve yukarıda da
kısaca bahsettiğimiz Isı Pompa
sistemlerinin çalışma prensibidir. Sadi Carnot o yıllarda bu
çalışmaları yaparken teknolojinin belki nasıl gelişeceğini
bilmiyordu. Fakat bilinen bir
gerçek var:
Isı pompa sistemleri yerini
yeni bir teknolojiye bıraksa da o
teknolojinin de yine Sadi Carnot sayesinde çalışacağından
eminiz.
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Bireysel - Merkezi Isınma
Karşılaştırılması
TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) 2008-2010 Dönemi Enerji
Komisyonu Etkinlikleri kapsamında; Komisyon ve Dernek üyeleri için
hazırlanan aynı başlıklı sunum bilahare makale olarak düzenlenerek
Tesisat Dergisi’nin Temmuz 2017, 259. sayısında yayınlanmıştır. Burada
aynı makale güncelleştirilerek (Temmuz 2020) okura sunulmaktadır.
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GENEL
Bireysel ısınma kavramı, özellikle
doğal gaz ile ülke ve sektör gündemine gelmiştir. Başlangıçta, kalorifersiz
apartmanların doğal gaza dönüşümünde, hem karar hem de uygulama
süreçleri bakımından sağladığı kolaylık nedeni ile tercih edilen bireysel
ısınma ya da kombi kullanımı, giderek
merkezi ısıtmalı bina dönüşümlerinde
de yüksek oranlarda tercih edilir olmuştur. Devamında da teknik manada
bilimsel bir nedene dayanmayan bu
tüketici eğilimi kombi ve inşaat sektörlerince vazgeçilemez ve dayanılamaz bir pazarlama verisi olarak değerlendirilmiştir. Son 25-30 yıl içinde inşa
edilen ve binlerle konut içeren siteler
içinde merkezi ısınma kullanımı yok
denecek kadar azdır. 30-40 m²’lik ba-

ğımsız bölüm içeren konutlar da bile
tereddütsüz bireysel ısınma uygulanmış ya da bireysel ısınma satılmıştır.
Örneğin, 2010’lu yıllarda, aynı semt
içinde yapılmış konut projeleri;
Kent Plus: 2.044
Uphill: 1.600
Myworld: 3.626
Soyak Yenişehir: 3.000
adet konut içermektedir. Bölgesel
ısıtma, kojenerasyon önerilecek-öngörülecek bu proje gruplarında toplam: 10.300 adet kombi kullanılmıştır.
DOSİDER’in 2008’de yayınladığı
sektör envanterine bakacak olursak:
Çelik Kazan : 4.728
Hermetik Kombi : 571.669
Döküm Kazan : 1.641

Bacalı Kombi : 12.284
Döküm Atmosferik Kazan : 327
Yoğuşmalı Kombi : 60.047
Yoğuşmalı Yer Tipi Kazan : 383
Yoğuşmalı Duvar Tip Kazan : 9.860
Toplam Kazan : 16.939 adet
Kombi : 644.000 adet satılmıştır.
Kazan, sayısal olarak %2,5 mertebelerinde tercih
edilmekle beraber, ortalama 10 konut için bir kazan
satıldığı düşünüldüğünde, kullanımın-ihtiyacın minimum %20’sine cevap verebilmiştir.
KARŞILAŞTIRMADA KRİTERLER
Burada, tabii ki her iki uygulamadan herhangi biri
tümü ile yanlış, diğeri tümü ile doğru diyemeyeceğiz. Burada makalenin de konusu gereği her iki uygulama başlıca;
• Yatırım
• İşletme-Servis
• Yanma-Yakıt Ekonomisi
• Mimari-Estetik. Emniyet
• Arz Güvenliği
• Konfor
• Ömür
• Çevre
yönleri ile karşılaştırılacaktır.
A- Yatırım
Bireysel ısınmada:
• Mevcut ısınmadan doğal gaza dönüşüm yapılıyor
ise toplu karar almadaki kolaylığı;
• Apartman veya site ortak yatırımın sadece kolon
tesisatı yapımından ibaret olması ve maliyetinin işin
bütününe göre çok düşük olmasından ötürü dönüşüm isteyen her bağımsız bölüm bireysel uygulamasını kendi imkanlarına göre planlayıp yaptırabilmesi
gibi avantajlara karşılık
• Yüksek ilk yatırım maliyeti (Zen Projesi örneklemesi/bireysel: 19.3$/m2 - merkezi: 13.6 $/m²)
• Bodrum ve çatıya göre daha kıymetli ve daha çok
tesisat alanı.
• Mevcut merkezi sistemlerden dönüşümde ise;
konut içlerinde gerekli tesisat ve dekorasyon tadilatları için ilave ortalama 5000-6000TL’de bütçe ve
• Aynı zamanda ekonomik ömrünü doldurmadan
zayi olan mevcut tesisat gibi dezavantajlar içerecektir.
Merkezi ısınmada ise:
• Pay ölçerli uygulama koşullarında dahi %30-40
düşük maliyet (Zen Projesi örneği)
• Bodrum veya çatı gibi yapıda değeri en az olan
alanların kullanılabilmesi,
• Mevcut sistemden doğal gaza dönüşüm uygu-

lamalarında ise; mevcut tesisatın kullanımı, yalnızca
yakma kısmında (kazan, brülör, baca) yenileme, konut başına 1/3-1/2 oranında daha düşük dönüşüm
maliyeti, konut ortamı dışında dekorasyon ve tesisat
tadilatı
gibi avantajlara karşılık,
• Mevcut istemden doğal gaza dönüşüm uygulamalarında karar için %51 çoğunluk,
• Bütün bağımsız bölümlerin finansmanda ki paylarını zamanında ödeyememeleri,
• Bağımsız bölüm bazlı ölçüm ve zonlama için
(pay ölçer-enerjimetre-substation) için ilave bütçe
gerekliliği gibi dezavantajları sıralayabiliriz.
B-İşletme-Servis
Bireysel ısınma:
• Az kullanılan konutlarda yakıt ve az aşınmadan
dolayı düşen kullanım ve servis-bakım giderleri,
• Bağımsız veya site-apartman yönetimlerini ilgilendirmeyen ödeme olanağı,
• Ofis-konut karışık kullanımlı yapılarda daha az
paylaşım ihtilafları,
• Çok az kullanılan toplu yapılarda (yazlık site vb.)
kısa süreli bireysel ısınma taleplerinin bağımsız karşılanabilmesi gibi avantajlara karşılık,
• Bağımsız her bölüm için ayrı ayrı bakım, yedek
parça, servis maliyeti ve yönetimi,
• Özellikle garanti sürelerinin bitiminde beliren ve
artan servis giderleri,
• Her konutta cihazı tanıyan-izleyen ve otomatik
kontrol var ise ayarlarını yapabilen en az bir kişiye
ihtiyaç olması gibi dezavantajları içerecektir.
Merkezi ısınma ise:
• Sistem cihaz yükünün tek bir nokta da olması nedeni ile bağımsız bölüm başına düşük ve s-te
apartman aidatları içinde tanımlanan servis, yedek
parça ve yenileme maliyetleri,
• Bakım, kontrol ve otomatik kontrol işletmesi için
tüm yapıya, 1 veya 2 eğitimli kişinin yeterliliği
şeklinde açıklanacak avantajların karşılık;
• Ödeme veya özellikle eksik ödemeler için finansman yönetimi,
• Bağımsız bölüm bazlı ölçüm ve zonlama için tesis edilen pay ölçer - enerji metre sistemlerin işletmesi için ilave bütçe gerekliliği gibi dezavantajları da
içerecektir.
C-Yanma-Yakıt Ekonomisi
Bireysel ısınma:
• Az kullanılan veya hiç kullanılmayan bağımsız
bölümlerde düşen yakıt giderlerine karşılık
• Kombilerin ısıl güçleri bağımsız bölüm ısı yükünden ortalama %100 fazla olduğu ya da 120 m² bir
konutta maksimum yükün 10.000 kcal/h olabileceği
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gerçeği ile; nerdeyse tüm kombilerin
kısmi yükte çalışması sonucu ya da
düşük alev boyunda yakma ve hava
fazlalığı sonucu (yoğuşmalı cihazlar
hariç), Şekil 1’de tanımlanan düşük
yanma verimi.
• Her bağımsız bölümde ayrı yanma,
• Müşterek hacimlerin ısıtılmaması
ve sürekli oturulan bağımsız bölümlerin, oturulmayan bölümleri de ısıtmaları nedenleri ile yükselen yakıt giderleri gibi dezavantajları içerecektir.

Şekil 1
Örnek aldığımız Zen projesi model
çalışmasında bireysel ısınmanın yakıt
giderlerini %11 artıracağı belirlenmiştir. Tabii bu fark, tüm kat maliklerine
eşit dağılım şeklinde olmayacağı gibi
birinin avantajı diğerine dezavantaj
veya daha yüksek oranlı bir yakıt maliyeti olarak yansıyabilecektir.
Merkezi ısınma ise:
• Üfleme brülörlü kazanlarda ki hava
gaz oranının her kademe de sabit olması nedeni ile tüm yüklerde yüksek
ve eş yanma verimi,
• Oransal brülör ile pay ölçer ile birlikte dış hava kompanzasyonlu otomatik kontrol uygulamalarında azalan
yakıt tüketimi
sağlanabillmesine karşılık olarak;
• Mevcut binalar veya mevcut bina
dönüşümlerinde sürekli kullanılmayan
bağımsız bölümlerin de giderlere kısmen veya tam ortak olma zorunluluğu,
• Müşterek harcamalara duyarlı olmayan kat maliklerinden (açık pencere-kapı vb.) kaynaklanan maliyetler
gibi olumsuzlukları içerecektir. Bu iki
olumsuzluğun de BEP yönetmeliğinin
doğru uygulanması ile ortadan kaldırılması mümkündür.

D-Mimari veya Estetik Öncelikler
Bireysel ısınmada, yapı bütünlüğü
açısından ilk bakışta olumlu bir yan
söylenememekle beraber özellikle;
• Dışarı sarkan ve birbirinden farklı
görünen kombi egzozları (Resim 1)
• Mevcut sistemden dönüşümlerde
ise; daire içlerinde ki zorunlu tadilatlar, yatay borulamalar, sonradan oluşturulan kombi mekanları, vb. nedenler
ile estetik ve mimari bütünlüğü korunamayan bağımsız bölüm ve bina dış
görünümleri ortaya çıkmaktadır.
Merkezi ısınmada ise;
• Yeni yapılarda geleneksel mimari
veri veya fonksiyonların değişmemesi,
• Mevcut sistemden doğal gaza dönüşümlerde ise yapının ve bağımsız
bölümün orijinal durumunun muhafaza ediliyor olması
gibi sonuçlar yapıların mimari-estetik bütünlüğünün korunması açısından önemli bir artı olmaktadır.

E-Emniyet
Osmangazi Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Muammer Kaya’nın 2008 araştırması ile;

• Türkiye’de son 5 yılda bireysel kullanıma bağlı
baca kazası: 10.000,
• Bu kazalarda ki ölüm sayısı: 500 (Trafik kazalarını
takip eden ilk sıra),
• Bu ölümlerin; %63’ü soba, %30’u şofben, %7’si
kombi kaynaklı olduğu belirlenmiştir.
Bu veriler, bireysel ısınmada:
• Her bağımsız bölümde ayrı ve sürekli gaz yakılmasından dolayı yükselen, yüksele gelen gaz kaçağı
nedeni ile patlamalar,
• Duman gazlarının kontrol edilememesi nedeni
ile CO zehirlenmesi ve boğulma risklerinin emniyet
açısında önemini veya dezavantajını öne çıkarmaktadır.
Merkezi ısınmada ise:
• Yanmanın bağımsız bölüm veya konutlar dışında
ki tek mekânda olması,
• Yanma mekanının sürekli kontrol altında tutulabilirliği,
• Gaz kaçağı ve deprem alarm sistemi uygulamalarının zorunluluğu nedenleri ile duman ve patlama
kaynaklı kaza riskleri çok daha düşüktür.
F-Arz Güvenliği
Ulusal veya uluslararası ticari nedenler ya da boru
hatlarındaki arızalar sonucu doğal gaz arzının kısa
veya uzun süreler ile durdurulması olasılıkları özellikle ağır kış koşullarında insan sağlını direkt etkileyecektir. Doğal gaz kullanımında göz önünde bulundurulması gereken bu olasılıklarda,
Merkezi ısınma:
• Tank depolayacak alana sahip tüm yapı ve sitelerde diğer gaz kaynaklarının (LPG-LNG) sisteme
adaptasyon kolaylığı,
• Brülör değişimi ile sıvı yakıt kullanım kolaylığı,
• Daha da ötesi kazan değişimi ile katı yakıt kullanma kolaylığı veya alternatiflerini kullanabilme olanaklarına sağlayabilmektedir.
Bireysel ısınmada ise tek alternatif: kombiyi kapat –
sobayı yak olabilecektir, tabii ki imkân dahilin de ise.
G-Çevre
Doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanılmasında; güncel çevre sağlığı için; Nox-SO2 ve CO emisyonlarını,
sera etkisini önlemek için de; CO2 salımını düşürmek amaçlanmaktadır. Yapılardaki enerji kimlik karnesi vb. uygulamaların, yakıt ekonomisinin yanı sıra
diğer bir önceliği de çevre sorumluluğudur.
Bu konuda, Bireysel ısınma, daha çok yakıt tüketimi sonucu daha fazla duman ve beraberinde CO2
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salımını da sebep olacaktır. Yoğuşmalı kombinin zorunlu hale getirilmesi
doğru kullanım koşullarında bu dezavantajı azaltacaktır.
Merkezi ısınma ise;
• Düzenli bakım ve ayar, emisyon
ölçümü ve ayar koşullarında oransal yanma olanağından üst seviyede
yararlanılması sonucu CO salımı çok
düşük seviyelere indirilebilmesine,
• Daha fazla duman ve beraberinde
CO2 salımının azaltılabilmesi için de
otomatik kontrol, oransal yanma ve
pay ölçer uygulamalarının yaygınlaştırılmasına olanak sağlamaktadır
H-Konfor
Bireysel ısınmada,
• Her bağımsız bölüm manuel müdahalenin kolaylığı nedeni ile arzu
edilen sıcaklıkta ısıtılabilmesine karşılık,
• Merdiven holü gibi müşterek hacimlerin ısıtılmaması sonucu apartman içinde ve özellikle daire girişlerinde azalan konfor,
• Arıza halinde; servis müdahalesine
kadar ısınmama ve sıcak su kullanamama riski,
• Mevcut merkezi sistemden doğal
gaza dönüşüm uygulamalarında ise;
konutların bütününde iş yapılıyor olması nedenleri ile; gürültü ve toz başta olmak üzere uzun sürelere yayılan
pek çok sorun konfor ve insan sağlığını olumsuz manada etkilemektedir
Merkezi ısınmada ise:
• Yapının tek kaynaktan ısıtılıyor olması ile belirsiz-beklenmedik ısıl davranışların ve sıcaklık değişimlerinin
önlenebilmesi,
• Arıza koşullarında 2. veya yedek
kazanı olan yapılarda konforun devamlılığı,
• Mevcut sistemden doğal gaza dönüşüm uygulamasında da tüm müşterek ve bağımsız hacimlerin orijinal
projenin bütünlüğüne uygun ısıtılıyor
olması
gibi konfor avantajlarına karşılık,
• Merkezi ısınma koşullarının üstünde veya altında sıcaklık talebi olan
bağımsız bölümlerin elektrik vb. diğer

kaynaklara başvurmak zorunda kalması ya da haksız yakıt ücreti ödemesi gibi bireysel manada dezavantajlar
akla gelmektedir. Bu dezavantajlar,
özellikle kalorimetre-pay ölçer-daire
istasyonu vb. uygulamalar ile önlenebilmektedir.
I-Ömür
ASHRAE 2003, HVAC Applications
SI Edition owning and operationing
costs 36, 3 sayfa, Tablo 3’e göre;
I) Serpantinli su ısıtıcıları - 20,
II) Dökme demir su ısıtıcıları - 35,
III) Çelik kazan (duman borulu) - 25,
IV) Dökme demir kazanı - 35 yıl
ömür tanımlanmıştır.
Kombiler için ise ortalama 15 yıl
ömür bildirilmekle birlikte, Ülkemizdeki uygulamalarda 10. yıl itibari ile
yenilenen pek çok ürün olmuştur.
İGDAŞ İstanbul yenileme ortalaması:
800-1000 kombi/hafta.
Bu bilgiler ve veriler ile birlikte ele alındığında; Bireysel ısınmada,
• Ancak çok az kullanılma koşullarında cihaz maksimum ömrü ile sınırlı
ömür,
• Her ölçekte ki finansman talebini
karşılayabilme ve rekabet nedenleri ile
çok farklı kalitelerde ve ömürde ürün
arzı,
• Sürekli kullanım ve kombine çalışma koşulları nedenleri ile ortalama
10-15 yıllık periyotlarla cihaz yenileme
gerekliliği başlıca ömür faktörleri ve
sonuçlarıdır.
Merkezi Isınmada ise, ortaklaşa finansman olanakları sonucu;
• Düzenli bakım ve servis,
• Döküm veya özel alaşımlı çelik gibi
yüksek ömürlü malzemelerden mamul ürünleri satın alabilme kolaylıkları
cihaz ve sistem ömürlerini artırılabilmektedir. 25-30 yıl Türkiye için ortalama ömür sürelerdir.
KAYNAKLAR:
1. MMO Enerji Yıllığı, 2009
2. Dosider 2008 Envanteri
3. Sarven Çilingiroğlu, Zen Projesi
Analizleri
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Madeni Yağların Ticari
Kullanımı, Katkı Maddeleri,
Test Metotları – 6:
Çeşitli Sektörler İçin Viskozite
Sınıflandırılması
En mükemmel şekilde üretilmiş parçaların yüzeylerinde bile tam
bir düzgünlük ve parlaklık sağlanamaz. Yüzeyde asperit adı verilen,
çok küçük ve ancak mikroskopla görülebilen girinti ve çıkıntılar
vardır. İki kuru yüzey birbirine temas ettiğinde, bu girinti ve
çıkıntılar yüzeylerin hareketine karşı direnç gösterir. Bu dirence
“sürtünme” denir. Yağlayıcıların esas görevi, yüzeyler arasındaki bu
sürtünmeyi azaltmak, birbirleriyle temas halindeki yüzeyler arasında
film tabakası oluşturarak iki katı cismi birbirinden ayırmak ve
parçaların kolay hareketini sağlamaktır. Yazı serimizin 6. bölümünde
geçen ayın devamı olarak vizkozite karşılaştırma tablosu, madeni
yağlarda kullanılan katkı maddeleri, petrol, petrol kimyası, yakıtlar
yağlar, akma noktası düşürücü katkı maddeleri, aşınma önleyici
katkı maddeleri, aşırı yük katkı maddeleri, biyosidler, konuları
anlatılmıştır.

Cemil Koyunoğlu
Öğretim Üyesi
Yalova Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri
Mühendisliği
Vizkozite Karşılaştırma Tablosu
Madeni Yağlarda Kullanılan Katkı
Maddeleri
• Madeni yağlar, hangi amaçla üretilirse üretilsin
TS Standartlarında istenen Viskoziteyi elde etmek
için harman edilerek gerekli viskozite sağlandıktan
sonra istenen performansı ve özellikleri kazandırmak için, içine çeşitli katkı maddeleri konulur.
Birkaç Formülasyon Örneği
• İnfenium Katıkları SF/CD 15W/40 CC/SC 20W/50
• D 1222 paket katık 4,1 2,2
• D 9340 (TBN) 0,51 0,45
• D 4677 (VI) 3,6 8,50
Tablo 1. Dizel-Benzinli ve Süper Dizel-Süper Benzinli arasındaki vizkozite karşılaştırmaları
Baz yağlar ve katkılar

Dizel-Benzinli
CC/SC (20W-50)

Süper Dizel-Süper Benzinli
CD/SE (15W-40)

Light neutral
Heavy Neutral -SN 500
Bright Stock
Hitec 8448 (TBN)
Htec 634 Akma N Düzen.
Hitec 5748 (V.I.)
Hitec köğük kesici

%19-10
%66,5-69
%2,7
%0,15
%7,5
Ppm

%69
%10
%4
%0,15
%9
Ppm

Petrol, Petrol Kimyası, Yakıtlar Yağlar
Katkı maddeleri, yakıtlar, yağlar veya diğer ürünlere performanslarını artırmak amacıyla çok az miktarlarda (çoğu kez ppm seviyelerinde) ilave edilen
ve yakıtta (veya diğer ürünlerde) çözünebilen kim-

yasal maddelerdir. Petrol ürünlerinde kullanılan
katkı maddeleri genellikle petrol bazlı hammaddelerden elde edilirler.
Katkı maddelerinin tür ve yapıları, ne kadar gerektiği kullanılacağı ürünlere göre değişir. Örneğin, benzin, dizel yakıtı, jet yakıtı, uçak benzinleri,
yağlama yağları, vs., gibi çeşitli ürünler veya karışımlarda kullanılan katkı maddelerinin bazıları
aynı veya benzer olabilir, bazıları tamamen farklı
olabilir veya ürüne göre özel katkı maddeleri kullanılabilir. Örneğin, uçak benzinlerinde özel oktan
sayısı artırıcı ve boya katkı maddeleri kullanılırken,
jet yakıtlarında bu maddeler kullanılmaz, özel korozyon ve buzlanma önleyiciler kullanılır.

Akma Noktası Düşürücü Katkı
Maddeleri
Akma noktası düşürücüler, parafinik (waks yapılı)
bileşikler içeren hidrokarbon karışımlarının (bunlara stoklar denir) düşük sıcaklıklarda akışkanlıklarını sağlamak veya iyileştirmek amacıyla kullanılan
katkı maddeleridir. Örneğin, parafinik bazlı ham
petrollerden üretilen madeni yağlar bu tür karışımlara tipik örneklerdir; bunlar soğutulduğunda
ince mumsu tanecikler kristallenerek ayrılır, bir
arada toplanarak büyük katı yapılara (aglomerler)
dönüşürler; yağ viskozlaşır ve giderek tamamı katı
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bir kütleye dönüşür.
Akma noktası düşürücüler, waks
kristallerinin oluşmasını ve aglomerasyonunu engellerler; petrol bazlı stokların akma noktasını 5-25 oF
daha aşağıya kadar düşürürler. Sentetik bazlı stoklar parafinik bileşikler
içermediklerinden bu tür katkı maddelerine gerek olmaz. Tipik akma
noktası düşürücüler waks yapılı alkillenmiş naftalenler, çapraz bağlı
waks alkillenmiş fenoller, vinil asetat/fumarik asit ester kopolimerleri,
vinil asetat/vinil eter kopolimerleri,
stirenester kopolimerleridir

Aşınma Önleyici Katkı
Maddeleri
Aşınma, birbiri üzerinde hareket
eden yüzeylerde, yüzeyler arasındaki
boşluğun değişmesi sonucu oluşan
metal kaybıdır; sürekli olması halinde malzeme bozulur. Metal-metal
teması, yüzeyler arasına film yapıcı
maddeler ilave edilerek engellenebilir; bu bileşikler fiziksel absorbsiyon
veya kimyasal reaksiyonlarla yüzeyleri korur.

Aşınma önleyici katkı maddeleri arasında organik fosfitler, sülfürlenmiş
olefinler, çinko ditiyofosfatlar, alkali bileşikler (nötralleştirici olarak) ve
polar moleküller (fatty oiller, asitler
ve esterler gibi) sayılabilir.
Motor yağlarında kullanılan çinko
ditiyofosfatlar oksidasyon önleyici,
aşınma önleyici ve yatak korozyonu
engelleyici gibi çok amaçlı bir katkı
maddesidir. Bu bileşiklerin elde edilmesi aşağıdaki reaksiyonlarla gösterilebilir; R=alkil veya aril grubudur.

Aşırı Yük Katkı Maddeleri
Hidrolik akışkanları ve dişli yağları
gibi yağlara, yüksek yük taşıma kapasitesi ve yüksek kuvvetleri iletme
özelliği kazandırmak için aşırı yük
(veya aşırı basınç, EP) katkı maddeleri ilave edilir.
EP katkı maddeleri fosforlu, sülfürlü
ve klorlu bileşiklerdir; bu bileşiklerdeki fosfor, sülfür ve klor atomları sürtünme/yüksek yük (sıcaklık ve
basınç) koşullarında metallerle reaksiyona girerek metal yüzeyinde koruyucu metal kompleksleri meydana

getirir ve kontrolsüz aşınmayı engellerler.
Tipik bir EP katkı maddesi di-n-dioktilftalattır.

Biyosidler
Yakıtlar rafinerilerden çıktıklarında sterildirler, ancak hava ve suda bulunan mikroorganizmalar nedeniyle hemen kirlenirler. Bu mikroorganizmalar
bakteriler ve mantarlardır; bunlar sulu ortamlarda,
fosfor varlığında, orta sıcaklıklarda, bazıları havalı
ortamlarda, bazıları havasız ortamlarda zamanla
artan derecelerde çoğalırlar. Mikroorganizmaların çoğalması belirli seviyelere ulaştığında biyosid
katkı maddelerine gerek olur. Biyosidler hem yağda hem de suda çözünebilen maddeler olmalıdır;
böylece her iki fazdaki mikropları da yok edebilir;
kullanılma konsantrasyonu 200-600 ppm aralığıdır.
Biyosidler mikroorganizmaların büyüme ve çoğalmalarını engellerler, ancak tankın veya ekipmanın
yüzeyinde ağır bir biyokütle oluşmuşsa, biyosidler
bu toplulukların derinliklerine girip yaşamalarını
durduramaz ve oluşmuş biyokütleyi yok edemezler, bu gibi hallerde tankın boşaltılması ve mekanik olarak temizlenmesi gerekir. Biyosidler mikroorganizmaları (bakteriler ve mantarlar) öldürmek
için hazırlanmış kimyasal maddelerdir, zehirlidirler; bu nedenle biyosid içeren herhangi bir atık

(özellikle de su) uygun yöntemlerle yok edilmelidir. Yakıt tanklarında su seviyesinin en az düzeyde,
hatta mümkünse sıfır düzeyinde tutulması gerekir.
Yakıtlar yüksek sıcaklık rafineri prosesleri dolayısıyla sterildir, fakat hava veya suda bulunan mikroorganizmalarla kısa sürede kirlenirler.
1. Sulu ortamlar; mikroorganizmaların çoğu sulu
ortamları sevdiklerinden biyo çoğalma
y a kıt-su ara yüzeyinde yoğunlaşır.
2. Yiyecek; mikrop çoğalması için bazı elementel
yiyeceklere gereksinim vardır;
bunlardan
fosforlu maddeler çok önemlidir ve biyo çoğalmayı engellemek için
yakıtlardaki fosforlu
bileşiklerin konsantrasyonu yeteri kadar düşük olmalıdır.
3. Yüksek ortam sıcaklığı; biyo çoğalmayı destekler.
4. Hava; bazı organizmaların havaya gereksinimleri vardır (aerobik), bazıları ise havasız ortamlarda
(anaerobik) yaşarlar ve çoğalırlar.
5. Zaman; mikroorganizmaların çoğalmaları zamanla paralel olarak artar. Az miktarlarda, h a t t a
birkaç bin tane olduklarında bile bu organizmalar
herhangi bir sorun yaratmazlar,
ancak
çok
fazla büyüyecek kadar zaman olduğunda koloninin oluşturduğu artan yan- ürün asitlik tanklarda
korozyona, biyokütle de filtrelerde tıkanmalara yol
açar.
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Mayıs - Haziran Ayında
Gerçekleştirilecek Çevrimiçi
Eğitim ve Ücretsiz Seminerlerimiz
Çevrimiçi Mühendis
Yetkilendirme Kursu

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme
Asansör Mühendis Yetkilendirme (Akşam Eğitimi)
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi (Akşam Eğitimi)
Şantiye Şefliği
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi
Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli
Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü
Klima Tesisatı

20.05.2021
20.05.2021
21.05.2021
27.05.2021
28.05.2021
28.05.2021
29.05.2021
3.06.2021
11.06.2021
23.06.2021

Teknik Söyleşiler

Ölçme Ve Kontrol
Asansör Ve Sektör Bilgilendirmesi
Yalın Üretim&5S
CNC Takım Tezgahları
İletişim Teknikleri Ve Satışa Etkisi
Kalite Yönetim Sistem Bilgilendirme

20.05.2021
27.05.2021
3.06.2021
10.06.2021
17.06.2021
24.06.2021

Webinarlar
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Endüstride Plastik Tesisat Boruları Ve Birleştirme Tekniği
Blow Molding - Şişirme Üretim Teknolojisi Nedir ?
Dünü, Bugünü ve Geleceği
Makina Tasarımında Pratik Toleranslandırma Yöntemleri
Toprak Kaynaklı Isı Pompası
İngiltere'de Mühendis Olmak / Farklılıkları ve Altyapısı
Isı Yalıtımı - Mantolama
OTOMOTİV HAFTASI

10.05.2021
11.05.2021
12.05.2021
18.05.2021
24.05.2021
25.05.2021
1.06.2021

Çevrimiçi
Eğitim

Endüstriyel Çamaşırhane Tesisatı:
Projelendirme ve İşletme Esasları
Buhar Tesisatları Ve Enerji Verimliliği
Mühendisler İçin Satış Yönetimi Sertifika Programı
Üretim ve İşlemler Yönetimi
Nesnelerin İnterneti (IOT) Temel Eğitimi
ExcelLive Eğitimi
Biyokütleden Enerji Üretimi Temel Eğitimi
Yapay Zeka Temel Eğitimi
Kurumsal Satınalma Süreçlerinin Tasarımı
ve Yönetimi Sertifika Programı
APQP İleri Ürün Kalite Planlaması
Entegre Yönetim Sistemleri Bilgilendirme
ve İçtetkik (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001)
ExcelLent Eğitimi
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
EN 13445 Basınçlı Kaplar Standart Eğitimi
ExcelLans Eğitimi
ExcelLent Eğitimi
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
EN 13445 Basınçlı Kaplar Standart Eğitimi

10.05.2021
12.05.2021
15.05.2021
15.05.2021
20.05.2021
20.05.2021
22.05.2021
24.05.2021
25.05.2021
26.05.2021
29.05.2021
2.06.2021
5.06.2021
12.06.2021
15.06.2021
2.06.2021
5.06.2021
12.06.2021

Detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak
için https://makina.mmo.org.tr adresini
ziyaret edebilir ya da Makina Mobil
uygulamanızı kullanabilirsiniz.

Etkinlik Takvimi

Mayıs - Haziran Ayında
Gerçekleştirilecek Çevrimiçi
Eğitim ve Ücretsiz Seminerlerimiz
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İstanbul’da Yaşayan
Mühendisler Araştırması’na
katılmak için;
https://forms.gle/vipkCVg2yC9WqrER9

