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Sağanak yağmur altında 24 Ocak 
1993 tarihinde Uğur Mumcu’nun ce-
naze töreninde kortejde yürürken, 
yanında bulunan yakın arkadaşları-
na böyle vasiyet etmişti Suat Sezai 
Gürü.

Bu vasiyetinden beş gün sonra doğ-
duğu gün olan 29 Ocak günü Maki-
na Mühendisleri Odası örgütlenmesi 
kapsamında Konya’ya gidişinde için-
de bulunduğu aracın kaza yapması 
sonucunda 1993 yılında aramızdan 
ayrıldı.

Suat Sezai’yi yetmişli yıllarda, ODTÜ 
Makina Mühendisliği Fakültesi’nin 
Bölüm Temsilcisi olduğu dönemde 
tanıdım. O günden sonra bir arada 
da olsak, birbirimizden yıllarca ayrı 
da düşsek, arkadaşım oldu, yoldaşım 
oldu.

Hep gülen bir yüzü vardı. İnsana 
güven verirdi. ODTÜ Mühendislik 
Fakültesini kazanan ve hazırlığa te-
dirginlik içerisinde başlayan öğren-
cilerle anında bağlantı kurar, onları 
bölüm hakkında bilgilendirir, tered-

dütlerini ortadan kaldırırdı. Onlarla iç 
içe yaşamaya başlar ve bir aile ortamı 
oluştururdu. Onunla tanışan bu genç 
beyinler bir müddet sonra onu ken-
dilerine idol olarak seçerlerdi. Sezai 
bölümdeki öğrencilerin abisi, hocası, 
dert ortağı, sırdaşı olurdu.

O bir devrimciydi, DEV GENÇ’liydi. 
Hiç belli etmezdi ama çok dikkatli 
bir gözlemciydi. Devrimci arkadaşla-
rının sıkıntılarını bilir, sorunlarını on-
lar istemeden çözerdi. Ancak bunları 
klasik devrimci ciddiyet havasında 
değil, muzip eğlenceli bir tarzda ger-
çekleştirirdi. Tüm arkadaşları Sezai’yi 
bu haliyle tanıdı ve kabul etti. O di-
siplinli, sıkıntılı ve acılı günlerde biz-
ler için ilaç gibiydi.

Sezai’nin benim yaşantımda özel 
bir yeri var. ODTÜ’de ÖTK yönetici-
liği yaptığım dönemde yaptığımız 
forumlar nedeniyle aranır duruma 
düşmüştüm. Okuldan ayrılıp başka 
yerlerde devrimci çalışma yapmam 
ilk akla gelendi. Ancak biz bu yolu 
seçmedik. 

Aranmama rağmen her gün okulda 
öğrencilerin ve jandarmaların gözü 
önünde olmanın, “Ben buradayım!” 
demenin öğrencilere moral vereceği, 
güvenlerini artıracağı düşüncesiyle 
her akşam arazi olup, ertesi gün or-
talıkta görünmeye başlamıştım.

Ancak öngöremediğimiz bir sorun 
ortaya çıkmıştı. Ben de bir insan-
dım ve yemek yeme, banyo, temiz 
giysi ve barınma gibi ihtiyaçlarımı 
herkesin yararlandığı gibi gideremi-
yordum. Bulunduğum yerlerde kısa 
süre görünüp, hızla yer değiştirmem 

Suat Sezai Gürü

*  Geçmiş dönem Odak Hukuk Danışmanı

Halil Salmanlı*

“Ben ölürsem sakın bana cenaze töreni filan düzenlemeyin. 
Her ölüm yıldönümümde bir araya gelin rakı için. Bir kadeh de 
benim için için!”
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gerekiyordu. Her öğrenci gibi gidip 
yemekhanede yemek yiyemiyor-
dum. Yurtlara girip banyo ve yatma 
ihtiyaçlarımı gideremiyordum. Bu 
dönemde Sezai pastanenin de so-
rumluluğunu yürütüyordu. Günler-
ce sıkı takip etmesine rağmen beni 
bulup yakalayamayan jandarmanın 
aksine Sezai her gün ODTÜ içeri-
sinde mutlaka beni buluyor veya 
buldurtuyor, pastanede hazırlattığı 
yiyeceklerle beni besliyordu. Bunun-
la da kalmıyor temiz giysi, banyo ve 
akşamları ODTÜ kampüsü içerisinde 
yatma sorunlarımın da çözümünü 
sağlamıştı. Aylar sonra çamlık arazi-
de pusuya düşüp yakalandığımda 
karakol komutanı yüzbaşı Taşkent 
beni traşlı, temiz giysili ve besili gö-
rünce hayretler içerisinde kalmış ve 
sormadan edememişti: “Aylarca ka-
çaksın ve ODTÜ kampüsü içerisinde 
yaşadığını ama yurtta kalmadığını bi-
liyoruz. Senin bitlenmen ve bir deri bir 
kemik kalman gerekirdi. Bu halde na-
sıl kalabildin?” Tabi ki aramızda Sezai 
gibi olağanüstü yetenekli arkadaşlar 
var demedim!

12 Eylül Faşizmini tüm acılarıyla ya-
şadık. Devrimciler can verdi, işkence 
gördü, cezaevlerinde yattı. Sezai de 
nasibini aldı. İşkence gördü, yıllarca 
cezaevinde yattı. Aradan yıllar geçti. 
1992 yılının Aralık ayında, Sezai’nin 
Ankara’ya geldiğini, Makina Mü-
hendisleri Odası Genel Sekreterli-
ğini yürüttüğünü öğrendim. Oda’ya 
gidip onu buldum. Hasret giderdik. 
Oda’nın durumundan bahsetti: 
”Oda’nın çok zor durumda olduğu-
nu Oda’nın sahipsiz kaldığını, bizim 
anladığınız anlamda örgütlenmesi-
nin zafiyet içerisinde bulunduğunu, 
Oda Merkezi’nin Şubeleri yönetmesi 

yönlendirmesi gerekirken birkaç şube 
tarafından Oda Merkezi’nin yönetil-
diğini, Oda’nın borç batağında oldu-
ğunu, Ankara Şube yönetiminin mut-
laka alınması gerektiğini, Oda’nın 
derlenip toparlanması gerektiğini, 
bu nedenle İstanbul’daki işini tasfi-
ye ederek Ankara’ya geldiğini ancak 
örgütlenme konusunda çok yalnız 
kaldığını, yardıma ihtiyacı olduğunu 
kendisine yardımcı olmamı” istedi. 
Sezai’nin bu isteğini geri çevirmem 
mümkün değildi. Böylece Sezai ile 
yeniden bir arada, sırt sırta çalışma-
ya başladık.

Fiilen destek olabilmem için 93 yılı-
nın Ocak ayında yarı zamanlı Hukuk 
Danışmanı olarak işe başladım. Daha 
ben Oda’yı tam anlamıyla tanıyama-
dan Ocak ayının 29’unda Suat Sezai 
gittiği Konya’daki Oda örgütlenmesi 
çalışmasından dönerken geçirdi-
ği trafik kazası sonucunda hayatını 
kaybetti. Sezai’yi son yatağına koy-
mak için bir midibüs ile İstanbul’a 
giderken bana Oda ile ilgili anlat-
tıkları aklıma geldi. Kendi kendime, 
“Sezai’nin gözü açık gidecek. Oda’da 
istediklerini hayata geçirmeye fırsat 
bulamadan Oda yolunda can verdi…” 
diye hayıflanırken Sezai’nin ODTÜ 
hazırlık bölümünden başlayarak 
Makina Mühendisliği bölümünde-
ki öğrencilik yıllarından yetiştirdiği 
devrimci arkadaşları yanıma gele-
rek; “O gelinceye kadar Oda işlerinden 
hep uzak durmuştuk. Ancak Sezai’nin 
yarım kalan işlerini biz tamamlamaya 
ve O’nun istediği Oda’yı oluşturma-
ya karar verdik. Bizimle birlikte olur 
musun?” sorusunu sordular. Baktım, 
hepsinin gözleri çakmak çakmak! 
Sezai’nin yıllar önce ODTÜ Hazırlıkta 
ve Makina Mühendisliği Fakültesin-

de yetiştirdiği genç yoldaşları, O’nun 
bıraktığı bayrağı almışlar azimle sal-
lıyorlardı…

Sezai’yi ebedi yatağına yatırıp 
Ankara’ya dönüldükten sonra Oda’da 
hummalı bir çalışma içerisine girildi. 
Günlerce durum değerlendirmesi 
yapıldı. Sezai’nin Oda için koyduğu 
hedefler tek tek belirlendi. Sezai’nin 
genç yoldaşları bu hedeflere göre iş 
bölümü yapıp kolları sıvadı:

Önce icra memurlarının birinin gelip 
birinin gittiği Oda’nın borçları yapı-
landırıldı, ardından Oda’nın geliş-
mesine engel olan ayakbağlarından 
kurtulduktan sonra, Ankara Şube 
seçimlerine yönelik örgütlenmenin 
temelleri atıldı. İki yılı aşkın bir süre 
çok sıkı bir çalışmanın ardından An-
kara Şube seçimleri de kazanıldı. 
Oda Merkezi’nde uyumlu bir dev-
rimci yönetim kurulu oluşturuldu. 
Oda Merkezi, Şubeler tarafından 
yönetilen konumundan çıkartılıp 
Şubeleri yöneten Merkez konumuna 
getirildi. Yıllardır ihmal edilen Oda 
mevzuatı Resmi Gazete’de yayım-
landı. Ekonomik sıkıntılar giderildi. 
Makina Mühendisleri Odası TMMOB 
örgütlülüğü içerisinde ülke genelin-
de emekten yana, insan haklarından 
yana onurlu mücadelenin ön safla-
rındaki yerini aldı. Sezai’nin öğrenci-
leri O’nun bıraktığı bayrağı bıraktığı 
yerden alıp çok ileriye taşıdılar ve 
taşımaya devam ediyorlar…

Sezai’nin vasiyeti mi? Sezai’nin öğ-
rencileri her yıl O’nun ölüm yıldö-
nümünde O’nu anarak ve O’nun 
yerine de bir kadeh rakı içerek bu 
günlere kadar O’nun vasiyetini yeri-
ne getiriyor…
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel Dergimiz, geçen bu yılda toplumu ve mühendisliği yakından ilgilendiren 
birçok güncel yazıyı paylaştığımız 5. yılını doldurdu. 2021 yılında, Pandemi, Otomasyon/ Yapay Zeka/ 
Robotik, Depolama, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tahribatsız Muayene, Yangın Söndürme, Proje Yönetimi, İk-
limlendirme, Havacılık, Yenilenebilir Enerji başlıklarında on özel sayı ile imalat, mekanik tesisat, tasarım 
vb. konularında güncel yazılara yer verilen iki karma sayı yayınlanmıştır. Ayrıca, 2021 yılında dergimizde 
konularında uzman üyelerimiz ile yapmış olduğumuz söyleşilere, çevirilere, köşe yazılarına ve sektör ha-
berlerine yer verilmiştir.

Değerli Meslektaşlarımız, 2022 yılının ilk sayısı ile karşınızdayız. Ocak sayımızın konusu “Makina Tasa-
rım” olarak belirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış beş yazı ile birlikte, Söyleşi, Anma, 
Kongre, Basın Açıklaması, Eğitimlerimiz ve Sektör Haberleri bölümlerine yer verilmiştir.

Makina Tasarım bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Mansuri Çaynak tarafından hazırlanan “ENOCH 
Tasarımı” başlıklı yazıdır. Yazıda, çok amaçlı kullanımı kolay elektrik tahrikli aracın tasarlanması ve mo-
düler üniteler halinde geliştirilmesi anlatılmaktadır.

Yusuf Altıntaş tarafından hazırlanan “Sanal Ortamda Talaşlı İmalat” başlıklı ikinci yazımızda, talaşlı 
imalat mekaniği ve dinamiği, sanal ortamda tezgâh tasarımı ve analizi, sanal ortamda CNC tasarımı, sa-
nal ortamda CNC makinasının talaşlı imalatı anlatılmaktadır.

Makina Tasarım bölümünde yer alan yazılarımızın üçüncüsü Fuat Tiniş tarafından hazırlanan “Endüst-
riyel Tesislerin, Ekipmanların ve Araçların Tasarımında Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirmesi” 
başlıklı yazıdır. Yazıda, endüstriyel tesislerin, ekipmanların ve araçların tasarımında dikkate alınmakta 
olan tesis güvenliği ile işçi sağlığı ve çevre açısından son derece önemli olan tehlike tanımlama ve risk 
değerlendirmesi kavramları açıklanmış ve bu kavramlarda belirtilen tanımlamaların yapılabilmesi, risk-
lerin değerlendirilebilmesi ve bunların sonucunda güvenliğin sağlanması için kullanılmakta olan yön-
temler anlatılmıştır.    

Mehmet Demirtunç, Görkem Can Ateş, Ali Cem Göçer, Abdülhamit Han Doğru, İstemihan Gökdağ, 
Hakan Yavaş, Recep M. Görgüarslan tarafından hazırlanan “Kafes Yapı ve Topoloji Optimizasyonu 
ile Eklemeli İmalat İçin Bir Hava Aracı Parçası Tasarımı” başlıklı dördüncü yazımızda, bir havacılık bra-
ketinden kafes yapılı tasarım elde etmek için topoloji optimizasyonu gerçekleştirilmesi anlatılmaktadır.

Makina Tasarım bölümünde yer alan beşinci yazımız Bayram Çelik, Sergen Uysal, Hasan Berk Güçlü 
tarafından hazırlanan “Hava Alığı İçin Parametrik Optimizasyon Çalışması” başlıklı yazıdır. Yazıda, bazı 
geometrik parametrelerin hava alığı aerodinamik performansı üzerindeki etkileri araştırılmakta ve tepki 
yüzeyi kullanılarak gerçekleştirilen optimizasyon çalışması sonuçları anlatılmaktadır.

Söyleşi bölümünde, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitiren ve bölümün ilk öğrenci-
lerinden olan Odamız üyesi Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu ile yapmış olduğumuz söyleşiye yer verilmiştir.

Anma bölümünde, Odamızın 29 Şubat- 1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan Oda Genel Kurulu’nda Oda 
Genel Sekreterliğine seçilen ve 29 Ocak 1993 tarihinde aramızdan ayrılan Suat Sezai Gürü için Halil 
Salmanlı’nın kaleme aldığı anma yazısı yer verilmiştir.

Kongre bölümünde, Ankara Şubemizin sekreteryalığında 19-20 Kasım 2021 tarihlerinde Anfa Altınpark 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 12. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi’nin sonuç bildir-
gesine yer verilmiştir.

Basın Açıklaması bölümünde, TMMOB Ankara İKK ve Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendi-
kası tarafından 6 Ocak 2022 tarihinde Enerji Bakanlığı önünde elektrik, doğalgaz ve petrol ürünlerine 
yapılan yüksek oranlı zamlar ile ilgili “Elektrik ve Doğalgaz Zamları Geri Çekilsin!” başlıklı açıklamaya yer 
verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Ocak ayı sektör haberlerine ve mühendislerimize yönelik Ocak ayı içerisinde gerçek-
leşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.

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

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) her dönem oldu-
ğu gibi bu dönemde de üyele-

rinin uzmanlık ve çalışma alanlarına 

yönelik çok sayıda etkinlik düzenle-
miştir. Bu etkinliklerle, yeni teknolo-
jik gelişmelerin uygulamaya geçiril-
mesi, endüstrinin talepleri, yaşanan 

12. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE 
VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRİSİ YAYIMLANDI

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
(MMO) tarafından 
Ankara Şube 
yürütücülüğünde 
düzenlenen, Kaynak 
Teknolojisi 12. Ulusal 
Kongre ve Sergisi 
(KAYKON 2021), 
19-20 Kasım 2021 
tarihlerinde Anfa 
Altınpark Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde 
gerçekleştirilen 
Kongrenin sonuç 
bildiri yayımlandı.

sorunlar ve olası çözüm önerilerinin 
ortaya konulduğu tartışma, danışma 
ve paylaşma ortamının oluşturulma-
sı hedeflenmektedir.
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Bu kapsamda kurumsallaşmış etkin-
liklerden olan “Kaynak Teknolojisi 
Ulusal Kongre ve Sergisi” 1997 yılın-
dan bu yana yapılmaktadır. Bu çalış-
ma döneminde Ankara Şubemizin 
sekretaryalığında yapılan etkinliğin 
onikincisi 19-20 Kasım 2021 tarihle-
rinde Anfa Altınpark Fuar ve Kongre 
Merkezinde düzenlenmiştir.

Kongrenin ana temaları;

• Kaynaklı İmalat Alanlarında İSG 
Uygulamaları

• Tahribatsız Muayene Alanındaki 
Gelişmeler, Yeni Uygulamalar ve 
Etkin Örgütlenme Faaliyetleri

• Kaynak Teknolojisi Uygulamala-
rında Sayısal, Mobil Teknoloji ve 
Uzaktan Yönetim

• Endüstri 4.0 ve ilgili Kaynak Tek-
nolojileri Uygulamaları olmuş-
tur.

İki gün süren kongrede yedi ayrı 
oturumda 27 bildiri, 4 poster bildiri 
sunulmuştur. Düzenlenen sergiye 
sektörde ürün ve hizmet üreten 21 
kuruluş katılmıştır. Kongremizi ve 
sergimizi 500’ü aşkın mühendis, tek-
nik eleman, sektör temsilcisi, öğre-
tim görevlisi ve üniversite öğrencisi 
izlemiş ve ziyaret etmiştir.

Kongreye gidiş sürecinde, 09.10.2021 
tarihinde Bursa’da MMO Kaynak Eği-
tim ve Muayene Merkezi’nce tah-
ribatsız muayene alanına yönelik 
“NDT Günleri” etkinliği gerçekleştiril-
miştir. Etkinlikte 3 oturum ve 1 kapa-
nış oturumu olmak üzere toplam 4 

oturum yapılmıştır. Oturumlarda 13 
konuşmacı söz almış; kaynaklı imalat 
ve tahribatsız muayene süreçleri ile 
ilgili önemli paylaşımlarda bulunul-
muştur. Etkinlik boyunca kongreye 
olumlu atıflarda bulunulmuştur.

Önceki etkinliklerde olduğu gibi bu 
kongremizde de kaynak teknolojile-
rindeki gelişmelerin izlenmesi ve de-
neyimlerin paylaşılmasının yanı sıra 
alanda yaşanan sorunlar ortaya ko-
nularak çözüm yolları tartışılmıştır.

Etkinlik boyunca yapılan tartışma ve 
değerlendirmelerde ulaşılan aşağı-
daki sonuçların kamuoyunun bilgisi-
ne sunulmasına karar verilmiştir:

- Kaynak teknolojisi alanında ülke-
nin uluslararası temsiliyeti ile ulusal 
örgütlülüğü temsil eden mevcut ya-
pının, gerçekte sektörce beklenen 
düzeyde olmadığı ve tarafları kap-
samlıca temsil etmediği ifade edil-
miştir. Sektörün tüm temsilcileri 
tarafından; Makine Mühendisleri 
Odasının tarafsızlığı, bilgi birikimi ve 
organizasyon yeteneğini kanıtlamış 
olması açısından öncü kuruluş ola-
rak kabul edildiği vurgulanmıştır. Bu 
kapsamda sektörün tamamını kap-
sayacak bir birliktelik için ulusal ve 
uluslararası platformda çalışmalara 
hız verilmesinin önemi belirtilmiştir.

- Kongrenin kurumsallaşmış kimliği 
ile paralel olarak sektördeki etkinli-
ğinin daha da artırılması için önceki 
etkinliklerde de ifade edildiği üzere;

• Tamamlayıcı etkinlikler belir-
lenerek, sektör ile ilgili kritik 

şehirlerdeki MMO Şubeleri ara-
cılığıyla ön etkinlikler düzenlen-
mesinin yararlı olacağı, 

• Sektördeki gerek ulusal gerekse 
uluslararası kurum ve kuruluş-
ların kongre platformunda yer 
alması için daha etkin çalışılma 
yapılmasının faydalı olacağı,

• Kongrede sunulan bildirilerin 
uluslararası düzeyde yayımlan-
ması için çalışmaların yapılması-
nın önemi,

• Etkinlik ana teması ile uyumlu 
panel, söyleşi, eğitim, vb. faali-
yetlerin de kongre programında 
yer almasının gerekliliği,

• 2023 yılında yapılması planla-
nan Kaynak Teknolojisi XIII. Ulu-
sal Kongre ve Sergisi’nin ulusla-
rarası bildiri katılımlı bir etkinlik 
olarak düzenlenebileceği,

• Kaynak teknolojisi uygulamala-
rında işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunun etkinlik kapsamında 
yeteri derecede ele alınamadığı, 
ayrı bir oturum ile değerlendiril-
mesinin yararlı olacağı belirtil-
miştir.

Kaynak Teknolojisi XII. Ulusal Kongre 
ve Sergisi ‘nin niteliği ve niceliğiyle 
çağdaş, demokratik, üreten, sana-
yileşen, kalkınan bir Türkiye yaratıl-
ması sürecine katkıda bulunacağı 
inancı ile yukarıda belirtilen husus-
ların yaşama geçirilmesinin takipçisi 
olacağız.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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10 BASIN AÇIKLAMASI

Açıklamayı Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
okudu.

Açıklamada, "Ülkemizin yıllardır bo-
ğuştuğu sorunları aşmak ve ekonomik 
krizden mümkün olan en çabuk şekil-
de çıkabilmek ve toplumun vazgeçil-
mez gereksinimlerinin karşılanması 
için; kamu mülkiyeti, kamusal hizmet, 
toplumsal yarar esaslarını temel alan 
demokratik bir planlama ve toplumsal 
kalkınma perspektifi ile kamucu, top-
lumcu bir programın uygulanması ge-
reklidir," denildi.

Açıklamanın tamamı:

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARI GERİ 
ÇEKİLSİN!

Sayın Basın Mensupları, 

Özel elektrik şirketlerinin kazançları-

nı artırmak için yapılan fahiş zamlara, 
yükselen doğalgaz fiyatlarına, benzin, 
motorin, otogaz fiyatlarındaki sürekli 
artışlara, bütün mal ve hizmet fiyatla-
rının daha da artacak olmasına, hayat 
pahalılığının çekilmez hale gelmesine, 
ödenemeyecek faturalar nedeniyle 
elektriği, gazı, suyu kesilecek milyon-
larca yurttaşı soğuk ve karanlık günlere 
mahkum edecek politikalara itiraz etti-
ğimiz için bu açıklamayı yapıyoruz. 

Öncelikle ortak raporumuzun tam met-
nini ekte ayrıca sunduğumuzu, şimdi 
okunacak metnin basın özeti olduğunu, 
taleplerimiz olduğunu, ilgili veri tablo, 
grafik ve önerilerimizin gerekçelerinin 
tam metinde ayrıntılı olarak yer aldığını 
belirtmek isteriz. 

Elektrik zamları ile özel elektrik şir-
ketleri kollanıyor. 

Elektrik Aboneleri için başlatılan, do-
ğalgaz için yasa önerisi sunulan Ko-
nut abonelerine kademeli faturalan-
dırma uygulaması yeni bir kazıktır. 
Şirketlerin çıkarına halkın zararınadır..

Fahiş enerji zamları, yurttaşlarımızın 
gündelik yaşamı ve sanayi üretimi ka-
dar, tarım ve gıda sektörünü de olum-
suz etkilemektedir. Mazot, gübre, ilaç, 
yem, tohum gibi temel girdilerde yüzde 
70 oranlarında dışarıya bağımlı tarım 
sektöründe dövizdeki artışa da bağlı 
olarak, doğalgaza bağlı gübre sektö-
ründe yaşanan fahiş artışlar, traktörün 
mazota bağımlı olması, sulamada kul-
lanılan elektrik maliyetlerindeki artış, 
gıda üretiminde azalış ve tüketiciye 
zamlı fiyat olarak yansıyacaktır. 

Zamların zamanlaması da bilinçli ve 
manidardır. Zammın yürürlük tarihi 1 
Ocak 2022 yapılarak  bu yüksek artışlar 
enflasyon hesabının dışında bırakıldı. 
Böylece yapılan maaş-ücret zamlarının 
önemli bir bölümü, yapılan zamlarla 
geri alınmış durumdadır. 

Yüzde 90`ın üzerinde dışa bağımlı olan 
ve ithal edilen petrolden üretilen akar-
yakıt fiyatları, resmi enflasyon rakamı 
olan yüzde 36,08`dan çok daha yüksek 
oranlarda artmasının başlıca nedenleri, 
dünya genelinde petrol fiyatlarındaki 
yukarı doğru hareketlilik, TL`nin hızlı 
değer kaybı ve petrol ürünlerine uygu-
lanan yüksek vergilerdir. 

Enerji girdileri fiyatlarında son bir yıl 
içindeki olağanüstü artışlar nedeniyle, 
faturalarını ödeyemedikleri için elektrik 
ve gazı kesilen milyonlarca konut abo-
nesine, aynı sorunları yaşayacak onbin-
lerce küçük işyeri sahipleri de eklene-
cektir. Doğalgazın üretimlerinde sınai 

TMMOB ANKARA İKK VE ESM: ELEKTRİK VE 
DOĞALGAZ ZAMLARI GERİ ÇEKİLSİN!

TMMOB Ankara İKK ve Enerji, Sanayi ve Maden Kamu 
Emekçileri Sendikası tarafından 6 Ocak 2022 tarihinde Enerji 
Bakanlığı önünde elektrik, doğalgaz ve petrol ürünlerine 
yapılan yüksek oranlı zamlarla ilgili `Elektrik ve Doğalgaz 
Zamları Geri Çekilsin!` başlıklı bir basın açıklaması yapıldı.
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girdi olduğu sanayi tesisleri, yüzde 345 
oranındaki fiyat artışlarını maliyetlerine 
ve ürün satış fiyatlarına yansıtacaklardır. 
Bütün bunlar geneldeki fiyat artışlarını 
daha da hızla yükseltecek, hayat paha-
lılığını katlanarak artıracaktır. 

Ayrıca belirtmek gerekir, EPDK fahiş 
zamları dünyadaki gelişmeleri çarpı-
tarak gerekçelendirmektedir. EPDK`nın 
31.12.2021 tarihli basın açıklamasında; 
"pandemi koşulları sebebi ile hammadde 
fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda 
enerji maliyetlerinde çok büyük artışlar 
meydana geldiği" ifade edilmekte, "Dün-
ya spot piyasalarında elektrik üretiminde 
kullanılan kömür fiyatlarında 5 kat, do-
ğalgaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar 
olduğu", yani zamların küresel düzeyde 
ortaya çıkan maliyet artışları nedeniyle 
olduğu iddia edilmektedir. Bu ifadeler 
gerçeği yansıtmamaktadır. Bu artışlar  
ile EPDK bir kez daha, esas görevinin 
piyasalara ve şirketlere hizmet etmek 
olduğunu göstermiştir.

Bu gerçeklerden hareketle acil talepleri-
miz şunlardır:

1. Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, 
kabul edilemez. Zamlar geri alınmalıdır. 

2. Elektrikte konutlar için düşük tarife 
sınırı aylık 230 kWh`a yükseltilmelidir.

3. 150 kWh elektrik yardımı uygulama-
sı şeffaflaşmalı, ölçütleri kamuoyu ile 
paylaşılmalıdır. Yoksul ailelere elektrik 
yardım sınırı da aylık 230 kWh`a yüksel-
tilmelidir.

4. Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda 
KDV oranı yüzde 1`e düşürülmelidir.

5. Maddi imkansızlık nedeni ile fatura-
larını ödeyemeyenlerin elektrik, gaz ve 
suyu kesilmemeli, kamu kaynakların-
dan sağlanacak desteklerle, yurttaşların 
karanlıkta, soğukta ve susuz kalmaları 
önlenmelidir. 

6. Hızla artan fiyatlar karşısında düşük 
ücretleri de hızla gerileyen çalışan ve 
emeklilerin gelirleri insanca yaşamala-
rına imkan verecek düzeye yükseltilme-
lidir. 

Köklü çözüm, kamusal hizmetlerin 
kamu eliyle verilmesinde.

Ülkemizin yıllardır boğuştuğu sorunları 
aşmak ve ekonomik krizden mümkün 
olan en çabuk şekilde çıkabilmek ve 
toplumun vazgeçilmez gereksinimleri-
nin karşılanması için; kamu mülkiyeti, 
kamusal hizmet, toplumsal yarar esas-
larını temel alan demokratik bir planla-
ma ve toplumsal kalkınma perspektifi 
ile kamucu, toplumcu bir programın 
uygulanması gereklidir. 

Arz güvenliğinde kamusal ağırlığın 
oluşması ve elektrik enerjisi fiyatlarında 
manipülasyonları önlemek için, gerek 
kurulu güç dengesi gerek üretim mik-
tarı açılarından, üretim altyapısında ka-
munun ağırlık kazanması şarttır. Kamu 
elindeki santralların özelleştirilmesi 
derhal durdurulmalı, verimli özel sant-
rallar kamulaştırılmalıdır. 

Neden oldukları salımları ve çevre kir-
liliğini köklü ve kalıcı bir şekilde azalt-
mayan santrallarla, kömür rezervleri 
tükenen veya dışsal maliyetleri yüksek 
olduğu için kömürün çıkarılmasından 
vazgeçilecek sahalarda bulunan sant-
ralların faaliyetlerine son verilmelidir. 
Büyük rüzgâr çiftlikleri, çok büyük gü-
neş enerjisi üretim sahaları, planlaması 
yapılmış, doğal ve toplumsal çevreye 
zararları asgari düzeyde olacak, yöre 
halkının kabul ettiği ve devreye alındı-
ğında yöre halkına doğrudan ve dolaylı 
katkılar sağlayacak HES vb. yenilenebilir 
enerjiye dayalı büyük elektrik üretim te-
sisleri, kamu eliyle yapılmalıdır. 

Enerji sektöründe yeni bir yapılanma 
ve yeni kurumlar gereklidir. 

Adı üzerinde piyasa kurumu olan ve 
bugüne değin işlevini, yurttaşların de-
ğil, enerji şirketlerinin hak ve çıkarlarını 
kollamak olarak görmüş olan EPDK ka-
patılmalıdır. 

Toplum yararına büyümeyi, istihdamı, 
adil bölüşümü, bölgeler arasındaki ve 
toplumdaki gelir dağılımı eşitsizlikle-
rini gidermeyi, temel bilimleri, yüksek 
teknolojili üretimi temel alan bir sa-

nayi geliştirmeyi; eğitim, sağlık, enerji, 
ulaşım, konut vb. hizmetlerin kamu eli 
ile verilmesini, yani toplumsal kalkın-
mayı planlayacak Türkiye Planlama Ku-
rumu (TPK) kurulmalıdır. Bu kurum ve 
ETKB`nin ortak çalışmalarıyla ve konu-
nun tüm taraflarının içinde yer alacağı 
Ulusal Enerji Platformu oluşturulmalıdır. 
Bu platform ve TPK ile eşgüdüm içinde 
birlikte çalışmak üzere ETKB bünyesin-
de Ulusal Enerji Strateji Merkezi kurul-
malıdır. Bunlarla birlikte bir üst kurum 
olarak; Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) 
kurulmalıdır. Önerdiğimiz bu yapı için-
de iletim faaliyetleri, üst kuruluş TEK 
bünyesinde, kamu iletim işletmesi Tür-
kiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 
yürütülecektir. 

Dağıtım hizmetlerinde de kamu tekeli 
olması gereklidir, bu çerçevede dağıtım 
şirketleri kamulaştırılmalı; üretim altya-
pısında da kamunun ağırlık kazanması 
için kamu elindeki santralların özelleş-
tirilmesi derhal durdurulmalı, verim-
li özel santrallar da kamulaştırılmalı, 
kamu eliyle büyük RES ve GES yatırım-
ları yapılmalıdır. 

Önerdiğimiz yeni kurumsallaşmada 
petrol ve doğalgazın arama ve üretim-
den, iletim ve tüketiciye ulaşmada de-
ğer zincirindeki halkalarının ayrılmaz 
bütünlüğü için arama, üretim, rafinaj, 
iletim faaliyetleri dikey bütünleşmiş bir 
yapıda sürdürülecek, ihtiyaç halinde bu 
yapı dağıtım ve satış faaliyetlerinde de 
bulunabilecektir. Bu amaçla, TPAO ve 
BOTAŞ`ı da bünyesine alacak Türkiye 
Petrol ve Doğalgaz Kurumu (TPDK) ku-
rulmalıdır. 

Ülkemiz, sanayimiz, halkımız ve gelece-
ğimiz için yukarıda sıraladığımız önlem-
ler ve oluşması gereken kamu kurum-
ları mutlak gerekliliklerdir. Ülkemizin 
serbestleştirmelerin, özelleştirmelerin 
acı sonuçlarından ve özel şirketlere su-
nulan hukuk dışı ayrıcalıklardan başka 
türlü kurtulması mümkün değildir. 

TMMOB Ankara İ.K.K
Enerji, Sanayi ve Maden Kamu 

Emekçileri Sendikası
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PROF. DR. BİLGİN KAFTANOĞLU:

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GERÇEKLİĞE AYKIRI 
TUTUMLARDAN VAZGEÇİLMELİDİR

Hülya Aydın*

* Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulya.aydin@mmo.org.tr

ODTÜ Makina Mühendisliği 
Bölümü’nü birincilikle bitiren ve 

bölümün ilk öğrencilerinden 
olan Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu 

ile öğrenciliğinin yanı sıra 
çalışma hayatının büyük 
bölümünü tamamladığı 

ODTÜ’yü ve oradaki 
çalışma hayatını, diğer 
mesleki deneyimlerini 
ve yurtdışında yaptığı 

çalışmaları anlattığı 
güzel bir sohbet 
gerçekleştirdik… 
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Önce biraz kendinizden 
bahseder misiniz? Hayata nerede 
başladınız, ilköğretim ve lise 
yıllarınız nasıldı? Hayatınızın 
bu döneminde yaşamınızın 
şekillenmesinde rolü olduğunu 
düşündüğünüz şehir, kişi ve 
anılarınızı bizimle paylaşır 
mısınız?

1939 yılında Ankara’nın Ulus sem-
tinde mucit bir babanın, çok mari-
fetli ve sevecen bir annenin ilk oğlu 
olarak dünyaya geldim. Babam o ta-
rihlerde fotoğraf makinaları buluş-
ları yapıyor, patentler alıyor, bunları 
üretiyor ve aynı zamanda da kulla-
nıyordu. Buluşları sadece fotoğraf 
makinaları ile ilgili de değildi. Dep-
remleri önceden tahmin eden sis-
temler, yangın alarm sistemleri ve 
matbaa makinaları da ilgi alanları 
içindeydi. Kendi fotoğraf stüdyosu 
ve ayrıca bir üretim atölyesi vardı. 
Bu ortamda hayata başladım. İkinci 
dünya savaşının sürdüğü bu yıllar-
da, ekmek ve diğer gereksinimleri-
mizi karne ile alıyorduk… 

1945 yılında Seyranbağları semti-
ne taşındık. O zaman gerçek üzüm 
bağlarının ve sadece bağ evlerinin 
bulunduğu bir semtti. En yakın il-
kokul Kocatepe’deki Mimar Kemal 
İlkokulu idi. Ben mahalle arkadaşla-
rım ile birlikte toprak yollardan oku-
la yürüyerek gidip geliyorduk. Tam 
bir Atatürk kızı olan İlkokul öğret-
menimiz Leman Saydam, bizi çok iyi 
yetiştirdi. Mimar Kemal’de ortaokul 
olmadığı için 1950 yılında Türk Eği-
tim Derneği Yenişehir Lisesi’nde or-
taokula başladım. Okulumuzun adı 
ertesi yıl TED Ankara Koleji oldu. Öğ-
retmenlerimiz çok nitelikli idi. Me-
sela, edebiyat öğretmenimiz aynı 
zamanda Melih Cevdet Anday’ın 

da eşi olan Sabahat Anday’dı. İn-
gilizce öğretmenlerimizden birisi 
Shakespeare’in eserlerini Türkçe’ye 
çeviren Yusuf Mardin’di. Resim ho-
calarımız, tanınmış Türk ressamla-
rından Turgut Zaim ve Eşref Üren 
idi. Müzik öğretmenimiz yine tanın-
mış bestecilerden Ziya Aydıntan’dı. 

Ortaokul sonrası aynı okulda liseye 
devam ettim. Lise ikinci sınıftayken 
Okul Müdürümüz Cezmi Berktin bir 
gün sınıfa gelerek American Field 
Service (AFS) kurumundan bir tek-
lif geldiğini ve sınıfımızdan içinde 
benimde olduğum birkaç öğrenciyi 
aday öğrenciler olarak seçtiklerini 
söyledi. Buna göre seçilen öğren-
ciler lise öğrenimine, isterlerse bir 
aile yanında kalarak bir yıl sürey-
le Amerika’da devam edebilecek-
ti. Ailemin desteği ile başvurdum 
ve bana 1955 yılı Temmuz ayın-
da kabul yazısı geldi. O tarihlerde 
Avrupa’ya bile uçak seferleri yoktu. 
Venedik’e vapurla, oradan Paris’e 
trenle, Paris’ten de Limanı’na trenle 
gittik ve sonunda Amerika’ya giden 
vapura ulaştık. Yaklaşık 9 gün sonra 

New York’a vardık. AFS merkezinde 
toplantılara katıldık ve sonrası be-
nim gideceğim Minneapolis şehri-
ne gitmek üzere otobüse bindim. 
Üç günlük seyahatten sonra beni 
misafir eden aileme kavuştum. 

Bu yaşlarda yabancı bir ailenin 
yanında kalarak başka bir ülkede 
okumak oldukça güzel ve zor bir 
deneyim sanırım…

Buradaki ailemin babası, ısıtma ha-
valandırma şirketinin sahibi, çok 
becerikli bir insandı. Anne ise aile-
siyle yakından ilgilenen bir hanı-
mefendiydi. Ailenin benim yaşımda 
bir oğlu bir de üç yaş küçük bir kızı 
vardı. Kendileri ile iyi anlaşarak çok 
mutlu bir yıl geçirdim. Beni oradaki 
St. Louis Park High School’da, oku-
duğum derslere ve aldığım notlara 
bakarak son sınıfa aldılar. Dersler, 
Amerikan tarihi dışında seçmeliydi. 
Ancak ben Amerikan tarihi yerine 
edebiyat dersini istediğimde kabul 
ettiler. Diğer derslerim hep fen ders-
leriydi. O yıl derslerimde başarılı ol-
dum ve yüksek şeref derecesi ile lise 
mezunu oldum. Yıl boyunca değişik 
STK’lar tarafından konuşmalar yap-
maya davet edildim, evde babanın 
yaptığı bir tekne imalatına katkıda 
bulundum. Kendisi ile bir yelken 
yarışmasında birinci olduk, diğer 
sportif etkinliklere katıldım. Aka-
demik yılsonunda aileye veda ede-
rek ayrıldım ve AFS’nin düzenlediği 
bir aylık otobüs gezisine katıldım. 
Çeşitli eyaletleri ziyaret ettik, ora-
larda da yine aileler tarafından mi-
safir edildik. Son olarak da Quebec 
şehrinden Avrupa’ya gitmek üzere 
Arosa Kulm isminde bir gemiye bin-
dik. Gene on günlük bir yolculuktan 
sonra, Belçika’da limana yanaştık 
ve ilk defa uçakla İstanbul’a geldik. 

 

 

Annesi Zahide Kaftanoğlu, babası  Fikret Kaftanoğlu ve kardeşi 
Ersin Kaftanoğlu  ile -1945
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Mimar Kemal İlkokulu öğrencisiyken

 

 

Liseyi yanlarında okuduğu Amerikalı aile bireylerini sonradan ziyareti sırasında çekilen bir fotoğraf

Doğal olarak, bu bir yıllık Amerika 
deneyimi 16 yaşında bir genç ola-
rak bana çok şeyler kattı. Çok deği-
şik ülkelerden insanlar ile tanıştım. 
Ayrıca lise öğrenimimi bir yıl önce 
bitirdim.

Makina mühendisi olma 
kararını nasıl verdiniz? Ailenizin 
kararınızdaki rolü ve desteği 
nasıldı? Mühendislik kararı, 
hayatınızda sizi mutlu etti mi? 

Ben makina mühendisi olmaya beş 
yaşında karar verdim. Benim oyun-
caklarım tornavida, çekiç ve pense 
gibi aletlerdi. Babamın atölyesinde 
bir şeyler yapmaya uğraşırdım. Or-
taokul, lise çağlarında ise babamın 
atölyesindeki torna, freze, matkap 
ve taşlama işlerini yapabiliyordum. 
Yazları atölyede çalışıyordum. Bun-
ları gören ailemin, özellikle baba-
mın makina mühendisi olmamda 
büyük etkisi olmuştur. Ayrıca, baba-

mın yaratıcılığına her zaman hayran 
kalmışımdır. Ancak ailem hiçbir za-
man beni zorlamadı ve kararlarımı 
kendim verdim. Makina mühendisi 
olduğum için çok mutluyum. 82 ya-
şımda, halen bir makina mühendis-
liği öğretim üyesi olarak da tam za-
manlı çalışıyorum ve bundan büyük 
mutluluk duyuyorum.

İlk öğrencilerinden olduğunuz 
ODTÜ’yü birincilik ile bitirdiniz. 
Buradaki öğrencilik hayatınızı 
ve o dönemin ODTÜ’sünü 
sizden dinlemek isteriz. Ayrıca 
bu dönemde ülke koşullarının, 
üniversite hayatınızın ve 
özelde orada öğrenci olmanın 
yaşamınızın şekillenmesindeki 
rolü üzerine neler söylersiniz?

Ben Amerika’dan lise mezunu olarak 
1956 yılının Ağustos ayında dön-
müştüm. O zaman Türkiye’de sade-
ce İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
ve Robert Koleji’nde makina mü-
hendisliği bölümü vardı. Bu üniver-
sitelerin de giriş sınavları yapılmıştı. 
Bu nedenle, ben Ankara Üniversite-
si Fen Fakültesi Fizik bölümüne kay-
doldum. Sınavla değil, lise bitirme 
derecesi ile alıyorlardı. Niyetim bir 
yıl sonra makina mühendisliğine 
başvurmaktı. O arada Amerikalı 
dostlarımdan birisi beni University 
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of North Carolina’da okumam için 
davet etti. Ancak ailem bu sefer uy-
gun görmedi, ben de istekte bulun-
madım. Fen fakültesine ciddi olarak 
devam ettim, kendimi fizik, kimya 
ve matematik konusunda geliştir-
dim. Ben derslere devam ederken, 
bir gazetede Orta Doğu Teknoloji 
Enstitüsü açılacak diye bir haber 
okudum. Belirtilen Müdafaa Cad-
desi No: 18, Kızılay, Ankara adresine 
gittim. Burada Mimarlık ve Makina 
Mühendisliği bölümlerinin açıla-
cağını öğrendim. Hemen başvuru 
formunu doldurdum ve sonrasında 
giriş sınavlarına katıldım. Önce yazı-
lı sınavlar yapıldı; sonra kazananla-
rı sözlü sınava aldılar. Bu durumda 
22 öğrenci Makina Mühendisliği 
Bölümü ilk sınıfı olarak kabul edil-
dik. Dönem, hazırlıkların gecikmesi 
nedeni ile Aralık ayında başlamıştı. 
Hocalarımız genellikle yurt dışın-
da yetişmiş ve Türkiye’de farklı ku-
rumlarda görevli kişilerdi. Hepsi de 
üstün bir gayret göstererek bizleri 
yetiştirdiler. Amerika’dan, İsveç’ten, 
Kanada’dan ve Almanya’dan gelmiş 
hocalarımız da vardı. Gayretli hoca-
larımız, bir taraftan TBMM inşaatının 
arkasındaki geçici binamızda labo-

ratuvarlar kurarken, aynı zamanda 
bizleri başka kurumların laboratu-
varlarından da yararlandırıyordu. 
Bizler, ilk öğrenciler olarak, ilk yılı-
mızı Müdafaa Cad. No: 18 Kızılay’da, 
diğer yıllarımızı da TBMM inşaatı 
arkasındaki geçici binada öğrenim 
gördük. Geçici bina yetmeyince de 
barakalar kuruldu. Yani ben bir “Ba-
raka” mezunuyum ve bundan bü-
yük gurur duyuyorum.

ODTÜ’yü, sizin deyiminizle 
Baraka’yı birincilikle bitiren ilk 
kişisiniz değil mi?

İlk Rektörümüz, ABD Pennsylvania 
State Üniversitesinden Prof. Dr. Tho-
mas Godfrey idi. Kendisi ve ailesi 
Müdafaa Cad. No:18 deki binamızın 
üst katında otururdu. Yaz stajlarımı, 
Karabük Demir Çelik Fabrikalarında, 
T.C. Devlet Demiryollarında ve son 
stajımı da Alman hocamız Günther 
Garbrecht’in bulduğu Mercedes 
Benz-Stuttgart fabrikasında yaptım. 
Staj dönüşü, ilk Türk Rektörümüz 
Prof. Dr. Turan Feyzioğlu göreve baş-
lamıştı. Derslerim ve stajlarım da ta-
mamlandığı için mezun olmuştum 

ve diplomamı aldım. Ancak ayrılan 
son Amerikalı Rektör W.H. Wool-
rich, ODTÜ’yü birincilikle bitiren ilk 
öğrenciye bir ödül bırakmış. Rektör 
Prof. Dr. Turan Feyzioğlu, Dekanımız 
Prof. Dr. Mustafa N. Parlar ve Bölüm 
Başkanımız Mahmut Mucuoğlu eş-
liğinde bana birincilik ödülünü ve 
ayrıca 1.000 TL de para ödülü verdi. 
Prof, Dr. Mustafa N. Parlar Hocam 
da benim yurt dışında yetişmem, 
doktora yapmam için İngiltere’den, 
Londra Üniversitesi Imperial Col-
lege of Science & Technolgy’den 
bir CENTO bursu organize etmişti. 
Bu toplantıda bana CENTO bursu 
da verildi. Ancak Rektör Feyzioğlu 
benden bir mecburi hizmet belgesi 
imzalamamı istedi. Ben de kendisi-
ne ODTÜ’de personel veya asistan 
olmadığımı, sadece öğrenci oldu-
ğumu ve bursun da İngiltere tara-
fından verildiğini söyleyerek mec-
buri hizmet belgesini imzalamayı 
düşünmediğimi söyledim. Bana bir 
hukuk hocası olarak “haklısın” dedi. 
Ancak hocaların seni geri bekleye-
cekler dedi. Ben de dönmeye söz 
veriyorum dedim.ODTÜ kurucusu Vecdi Diker

ODTÜ 1. sınıfta Muzaffer Külür Hoca ile MKEK Kırıkkale Fabrikası ziyareti
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ODTÜ’den mezun olduktan 
sonra yurtdışına çıkış öykünüzü, 
buradaki eğitim ve çalışma 
hayatınızı, çalışma alanlarınızı 
ve sizin yaşamınızı etkileyen 
anılarınızı bizimle ayrıntılı olarak 
paylaşır mısınız?

1960 yılında son sınıfta iken hocala-
rımızdan Dr. Ali Argon, MIT’de dok-
torasını yapmış ve askerlik hizmeti 
için Türkiye’de iken ODTÜ’de de ders 
veriyordu. Askerlikten sonra MIT’ye 
hoca olarak döneceğini söyledi ve 
“benimle gelir misin?” dedi. Ben de 
kendisine teşekkür ettim ve Prof. 
Dr. Mustafa Nuri Parlar hocamın 
organize ettiği Imperial College of 
Science &Technology’de lisansüstü 
çalışmalarımı devam ettireceğimi 
söyledim. 

1960 Eylül ayının sonuna doğru, 
ikinci CENTO bursunu alan Uy-
gun Aktürk arkadaşımla beraber 
İngiltere’ye gittik. British Council, 
seyahatimizi ve İngiltere’deki ko-
naklamamızı organize etti. Imperial 
College kayıt kabul ile görüşürken, 
doktoraya kayıt olmak istediğimizi 

söyledik. Kendileri bize, kendi öğ-
rencilerini bile doktoraya kayıt et-
mediklerini ancak bir yılın sonunda 
başarılı olursak kayıt olabileceğimi-
zi söylediler. Bunun üzerine makina 
mühendisliği bölümü başkanı Prof. 
Dr. Sir Hugh Ford ile görüştüm. Ken-
disi konuyu Senato’ya götüreceğini 
ve daha önce bir karar vermeye çalı-
şacaklarını söyledi. Ben de daha çok 
metal şekillendirme ile ilgilendi-
ğimden, Dr. J.M. Alexander tarafın-
dan önerilen derin çekme işleminin 
teorik modellemesi konusunu tez 
konum olarak seçtim. Diğer taraftan 
derslerimize de devam ediyor ve sıkı 
bir şekilde çalışıyorduk. Prof. Dr. Sir 
Hugh Ford bana Senato’nun bir yıl 
değil, bir dönem sonundaki başarı-
mıza göre karar vereceğini söyledi. 
Bu karar bizi mutlu etti ve daha yo-
ğun çalışmaya başladık. Ocak 1961 
tarihinde dönem sonu sınavlarında, 
Imperial College öğrencileri arasın-
da en yüksek notu benim aldığım 
açıklandı. Arkadaşım da iyi bir not 
almıştı. Arkasından, doktoraya ka-
bul kararımız geldi. Derslerimiz ilk-
bahar döneminde de devam etti. 

Daha sonra Türkiye’ye bir aylığına 
geldiğimde ODTÜ’de hocalarımı 
ziyaret ettim. Parlar Hoca sırtımı sı-
vazlayarak Dr. Alexander’dan birinci 
geldiğime dair bir mektup aldığını 
söyledi. 

İlk araştırma makalemi Dr. Alexan-
der ile birlikte 1961 yılında yazdık. 
Araştırmalarımı hem laboratuvar 
ortamında, hem de yeni kullanıma 
giren Mercury bilgisayarında yapı-
yordum. Daha sonra bu bilgisayar 
yeterli olmamaya başladı ve üniver-
site benim için bir şans olarak yeni 
geliştirilen zamanın süper bilgisa-
yarı olan Atlas bilgisayarına kavuş-
tu. Ben de programlarımı bu bilgisa-
yara aktardım. Ancak zaman zaman 
sistem yeni olduğundan, sistem ile 
ilgili sorunları da çözmek zorunda 
kalıyordum. Bilgisayar Merkezi yet-
kilileri bana Merkezde danışmanlık 
teklif ettiler. 1964 yılında danışman 
oldum ve bir taraftan da tezimi bi-
tirmeye çalışıyordum. Arkasından, 
Atlas bilgisayarını üreten şirket ICL 
(International Computers Ltd.) bana 
sistem mühendisi olarak iş teklif 
etti. Bu iş, hem yeni bir teknoloji 
olarak başlayan Computer Aided 
Design (CAD)  çalışmaları, hem de 
İngiltere’nin en gelişmiş Atlas bilgi-
sayarının bulunduğu Atom Enerjisi 
Merkezi’ndeki (Harwell) sistemden 
sorumluluk anlamı taşıyordu. Bu işi 
kabul ettim. Artık doktora çalışma-
larımı da tamamlamış ve tezimi yaz-
maya başlamıştım.

Bu çalışmalarınız sonrası 
Kanada’dan bir teklif aldınız ve 
oraya gittiniz sanırım…

Evet, birkaç ay sonra, Londra’ya ge-
len Kanada Bell şirketinden yetkililer, 
geliştirmekte oldukları bilgisayarlar 
için uzmanlar aradıklarını söylediler 

ODTÜ Makine Fakültesi ilk sınıf öğrencilerinden bir grup
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ve bana Ottawa’da bulunan AR-GE 
laboratuvarlarında araştırmacı ola-
rak çalışmayı teklif ettiler. Teklifle-
rini kabul ettim, ancak tez sınavımı 
verdikten sonra gelebileceğimi be-
lirttim. Tez sınavımı Mayıs 1966 ta-
rihinde başarı ile tamamladım. Çok 
sevdiğim hocam Dr. J.M. Alexander 
bana Imperial College’de hoca ola-
rak kalmamı teklif etti. Ancak ken-
disine teşekkür ettim, kısa bir süre 
Kanada’da çalışacağımı ve arkasın-
dan ODTÜ’ye döneceğimi söyledim.

Temmuz 1966 tarihinde Ottawa 
Kanada’da Bell sistemi için geliştiri-
len gerçek zamanda çalışan bilgisa-
yarların işletim sistemlerini geliştir-
memi ve optimize etmemi istediler. 
Üç yıl boyunca bu alanda çalıştım. 
Diğer taraftan makina mühendisliği 
konularında da geri kalmamak için 
Ottawa Üniversitesi Makina Mühen-
disliği bölümünün davetini kabul 
ederek, kısmi görevli olarak dersler 
verdim, laboratuvar kurdum ve tez-
ler yönettim. 1969 yılının Haziran 
ayında Ottawa Büyükelçiliğine, as-
kerlik süremin uzatılamayacağını ve 
geri dönmem gerektiğine dair bir 
yazı geldi. Ben de zaten artık dönme 
zamanımın geldiğini düşünerek ve 
Ottawa Üniversitesi’nin tam zaman-
lı hocalık teklifine teşekkür ederek 
memleketime döndüm.

1969-2008 yılları arasında ODTÜ’de 
öğretim üyesi olarak çalıştınız ve 
üniversitenin çeşitli kademelerinde 
de görev aldınız. Bu dönemdeki ça-
lışmalarınızı, yurtdışı deneyimleri-
nizi, yine bu döneme ait bahsetmek 
istediğiniz anı ve kişileri bizimle 
paylaşır mısınız? 

Kanada dönüşü, 18 Ağustos 1969 
tarihinde ODTÜ’nün yeni yerleş-
kesindeki Makina Mühendisliği 

Bölüm Başkanlığına gittim. Bölüm 
başkanı Prof. Dr. Sadık Kakaç bana 
hemen “sana bir ders yazdık, yarın 
başlıyoruz dedi”. İlkbahar dönemi, 
Kommer’in arabasının yakılması 
ve çıkan olaylar nedeni ile ancak 
yeni başlıyordu. Ben hemen ders-
lere başladım, ancak kişisel işlerimi 
halletmek için Bölümümüz gerekli 
toleransı gösterdi. Dönem, Aralık 
ayında tamamlandı. Bu arada gene 
çok olaylı bir dönem yaşadık. Fakülte 
Kurulu toplantısını İrfan Uçar isimli 
öğrencimizin önderliğinde bir gu-
rup öğrencimiz bastı ve Dekanımız 
Prof. Dr. Mustafa N. Parlar’a yumurta 
fırlattı. Bu olay tüm öğretim üyele-
rince kınandı. Benim de dersimi alan 
bu öğrenci, benden başarısız olduğu 
için FF notu aldı. Karnesini kontrol 
ettiğimde üç FF ile üç AA notu bulu-
nuyordu. Daha sonra başka olaylara 
da karıştığından tutuklandı ve birkaç 
yıl cezaevinde kaldı. 1974 affından 
yararlanıp tekrar döndüğünde he-

pimize karşı çok saygılı idi ve başarı 
ile eğitimini tamamladı. Kendisinin 
önceki davranışlarının hatalı oldu-
ğunu, tutuklu iken vicdan muhase-
besi yaptığını ve Parlar hocamızdan 
da özür dilediğini söyledi. Ben 1970 
yılı ilkbaharında başlayan zorun-
lu askerlik görevimi Genel Kurmay 
Başkanlığı’nda bilgisayar işlerinden 
sorumlu yedek subay olarak yaptım. 
Bu arada ODTÜ’de ek görevli olarak 
da derslere devam ettim. 

Askerlik dönüşü aynı bölümde 
idari görevlere atandınız, bu 
dönemi anlatır mısınız? 

1971 sonbaharında, askerlik dönüşü 
Makina Mühendisliği Bölüm Başkan 
Yardımcılığına getirildim. 1973 yılın-
da ise Bölüm Başkanlığına atandım. 
Ancak Bölümün desteği olmadan bu 
görevi kabul etmemin doğru olma-
yacağını düşündüğümden, Bölüm 
Genel Kurulunun güvenoyuna baş-
vurdum ve yüzde 90 üzerinde bir 
destek gördüğümden görevi kabul 
ettim. Bölümdeki öğretim üyesi sa-
yısı sadece 17, asistan sayısı ise bir 
idi. Öğrenci giriş sayımız 120 civarın-
da olduğundan çok eksiğimiz vardı. 
Türkiye’de diğer kurumlarda çalışan 
doktoralı kişileri Bölüme davet et-
tim. Ancak bunlar yeterli olmadı. Bu 
durumda, Dekanlık ve Rektörlük izni 
ile her yıl 30 civarında Bölüme ken-
di mezunlarımızdan asistan aldım. 
Bu gençlerin bir kısmını Bölümde 
yüksek lisans ve doktora öğrencisi 
olarak yetiştirdik, diğerlerini de seç-
tiğimiz yurt dışı üniversitelerde ve 
konularda lisansüstü eğitim yapma-
larını sağladık. Aynı zamanda, Bölü-
mün gereksinimi olan yeni derslik-
ler, laboratuvarlar için yeni binaların 
projeleri yapıldı ve inşaatlar başladı. 
1977 yılında, o zamanki mütevel-

 
 
Rektör Prof. Dr. W.H. Woolrich tarafından verilen ODTÜ birincilik ödülü-1960
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li heyet, Hasan Tan isimli sosyoloji 
hocamızı Rektör olarak atadı. Üni-
versiteye militan eğilimli çok sayıda 
personel alındı. Tüm Üniversite, bir-
kaç kişi hariç, buna tepki gösterdik 
ve idari görevlerimizden istifa ettik. 
Üniversitedeki olaylar, eylül ayına 
kadar, Hasan Tan istifa edene kadar 
devam etti. Arkasından Temel Çaka-
loz, Nuri Saryal ve Mehmet Kıcıman 
hocalarımız, dirayetli yönetimleri ile 
ODTÜ’yü düzlüğe çıkardılar. 

Bu dönemde, Üniversite-Sanayi iş-
birliğini sağlamak ve öğretim üye-
lerinin sanayi için önemli projeleri 
üstlenmelerini sağlamak üzere Ma-
kina Tasarım ve İmalat Araştırma 
Enstitüsü’nü (MATİMAREN) kurdum. 
Kamu ve sanayi firmaları ile çok sa-
yıda proje yaptık. Öğretim üyeleri-
mizin, sanayi ile ilişkileri arttı. 

Amerika’daki çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?

1981 yılında, ABD Oklahoma State 
Üniversitesi, Makina ve Uzay Mü-
hendisliği Bölümünden, özellikle 
Bilgisayar Destekli Tasarım ve İma-
lat  (CAD/CAM) konusunda dersler 
vermek ve araştırmalar yapmak üze-

re davet edildim. Ağustos ayında, 
ODTÜ’den yedinci yıl iznimi alarak 
bu üniversiteye gittim. Bulunduğum 
iki buçuk yıl içinde bu üniversitede 
sanayiden de büyük destek alarak 
bir CAD/CAM Merkezi kurdum. Bu 
konuda dersler geliştirdim. Tezler ve 
araştırma projeleri yönettim. 1984 
yılının başında ODTÜ’ye dönmek 
üzere hazırlandığımda, bana tam za-
manlı profesörlük teklif ettiler. Ancak 
ODTÜ’ye dönme kararım değişmedi. 

Amerika’dan ODTÜ’ye dönüşünüz 
sonrası üniversite içinde birçok 
kuruluşun oluşmasına katkı 
sunmanın yanı sıra bir süre de 
rektör yardımcılığı yaptınız, bu 
dönemi anlatır mısınız?

ODTÜ’ye Ocak 1984’te döndüğüm-
de, ODTÜ yeni kurulan YÖK kap-
samına girmiş, eski kanununun 
yerine YÖK kanunu yürürlüğe gir-
miş bir üniversite olmuştu. Ancak 
kazanılmış gelenekleri devam edi-
yordu. YÖK kanununa göre atan-
mış Siyasal Bilgiler Fakültesi hocası 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Gönlübol 
gelişimden bir hafta sonra, bir yazı 
yollayarak ODTÜ’de bir CAD/CAM 
Merkezi kurmam için beni görev-

lendirdi. Kendisi ile tanışmak için bir 
randevu aldım. Benim yurt dışında 
bu alanda çalıştığımı duyduğunu, 
ODTÜ’de böyle bir merkezin kurul-
ması için beni düşündüğünü ama 
hiçbir parasal katkı veremeyeceğini 
söyledi. O tarihlerde fazla bilinme-
yen bir teknoloji olduğundan, baş-
ta sanayi firmaları olmak üzere çok 
sayıda kurumda seminerler verdim 
ve destek istedim. Ancak sanayiden 
beklediğim desteği alamadım. 1984 
yılı Haziran ayında, ayrıca Fen Bilim-
leri Enstitüsü Müdürlüğü’ne getiril-
dim. Bu kapsamda, özellikle tezle-
rin özetlerinin bilgisayar ortamına 
geçirilmesi, disiplinler arası Yüksek 
Teknoloji ve Enerji gruplarının kurul-
masını sağladım. Bu arada da CAD/
CAM Merkezi’nin kuruluş desteği-
ni sağlamak için Devlet Planlama 
Teşkilatı’na başvurdum. 

1987 yılında Rektörümüzün süresi 
dolunca yeni rektör olarak Prof. Dr. 
Ömer Saatçioğlu göreve başladı. 
Beni de rektör yardımcılığına da-
vet etti. Yatırımlardan, bütçeden ve 
bilgisayar sistemlerinden sorumlu 
idim. Üniversitemize yeni bir sü-
per bilgisayar almak ve CAD/CAM 
Merkezi’ni kurmak için gayretlerimi 
yoğunlaştırdım. Bu konudaki proje-
lerimiz DPT tarafından kabul edildi. 
ODTÜ’de ilk defa bir IBM 3090 Super 
bilgisayarı ve kampüs çapında Token 
Ring denen fiber optik bir ağ kurul-
du. Ayrıca CAD/CAM/ROBOTİK mer-
kezi (BİLTİR) de 1990-92 yılları ara-
sında faaliyetine başladı. BİLTİR’de 
çok sayıda tez öğrencisi yetiştirdik. 
Bunlar, Türkiye’de değişik kurumlara 
gittiler ve bu teknolojinin yayılma-
sını sağladılar. Ayrıca ODTÜ içinde 
ihtiyaç duyulan binaların yapılma-
sını sağladık. Rektör yardımcılığı sü-
rem içerisinde, laboratuvarlarımızın  

 

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölüm Toplantısı-1973
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gelişmesi için dış destekler bulduk. 
ODTÜ Geliştirme Vakfı aracılığı ile bir 
ilk ve orta öğretim okulu kurduk. Ay-
rıca, ODTÜ Teknokent’in kuruluşunu 
başlattık. OSTİM’de bir arsa tahsisi 
yaptırarak sanayi ile daha yakın iliş-
kiye geçtik. Elmadağ ve Uludağ’da 
spor ve kayak merkezleri kurduk. 
1992 yılında idari görevim sona er-
dikten sonra ODTÜ’de başka bir yö-
neticilik görevi üstlenmedim. Ancak, 
arkadaşlarımızın isteği üzerine halen 
de yürüttüğüm Makina Tasarım ve 
İmalat (MATİM) derneğinin başkanlı-
ğını devraldım. 2006 yılında yaş had-
dinden emekli olana kadar dersle-
rimi, araştırmalarımı, projelerimi ve 
tez yöneticiliğimi sürdürdüm.

ODTÜ’den ayrıldıktan sonra 
Atılım Üniversitesi’nde akademik 
hayatınızı sürdürdüğünüzü 
biliyoruz. Buradaki 
çalışmalarınızdan ve şimdiki 
yaşamınızdan bahseder misiniz?

24 Şubat 2006 tarihinde ODTÜ’den 
yaş haddinden emekli oldum. Ancak 
üzerimde yirmiye yakın tez öğren-
cisi vardı. Derslere de yarı zamanlı 
olarak devam edebiliyordum. Ayrıca 
iki projem vardı. Bu nedenle tam za-
manlı gibi işime devam ettim. Bu ara-
da diğer üniversitelerden de teklifler 
geliyordu. Uludağ Üniversitesi’nde, 
lisansüstü öğrencilere bir otomotiv 
dersi verdim. Ders, ortaklaşa Torino 
Üniversitesi ile birlikte veriliyordu. 
Dersi alanlardan çoğu da ODTÜ’den 
mezun olup, Bursa’da otomotiv fir-
malarında çalışan öğrencilerim idi. 
Başkent Üniversitesi’ne de istemle-
ri üzerine ders verdim. Daha sonra 
Atılım Üniversitesi’nden de ders 
vermem için bir talep geldi. Onu da 
kabul ettim. Atılım Üniversitesi’nin 
Metal Şekillendirme Mükemmeliyet 

Merkezi projesi kabul edilince, be-
nim tam zamanlı olarak katılmamı 
istediler. 2008 yılı Eylül ayında Atılım 
Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bö-
lümüne katıldım, Bölüm Başkanlığı-
nı da üstlendim. Metal Şekillendirme 
Mükemmeliyet Merkezi’ni 9 Nisan 
2010 tarihinde açtık. Ben yönetim 
kurulunda görev aldım. 2013 yılın-
da Bölüm Başkanlığı görevimden 
ayrılarak, Metal Şekillendirme Mü-
kemmeliyet Merkezi Başkanlığına 
atandım ve bu görevimi 17 Nisan 
2017 tarihine kadar sürdürdüm. Ay-
rıca 2011 yılında BOREN destekli, 
Bor Kaplamaları Yetkinlik Merkezi’ni 
de Metal Şekillendirme Mükem-
meliyet Merkezi içinde kurduk ve 
halen bu merkezin başkanı olarak 
görevime devam ediyorum. Atılım 
Üniversitesi’nde ağırlıklı olarak ima-
lat dersleri verdim, yüksek lisans ve 
doktora tezleri yönettim, projeler 
yürüttüm. Halen de bu görevlerimi 
sürdürmekteyim. Şimdiye dek üç 
yüzden fazla yayınım var, yüzden 
fazla da tez öğrencisi yetiştirdim. Ül-
kemizin yetişkin elemana, hele hele 
iyi yetişmiş makina mühendisliği öğ-
retim elemanlarına çok ihtiyacı var.

Meslek hayatınızın büyük 
bölümünü imalat ve tasarım 
alanında çalışarak geçirdiniz ve 
ülkemizde Bilgisayar Destekli 
Tasarım ve Bilgisayar Destekli 
İmalat konularında öncülük 
yaptınız. Bu alanlarda Türkiye 
ve dünyadaki durum hakkında 
genel değerlendirmeleriniz 
nelerdir? Teknolojik olarak 
dünyanın neresindeyiz? 

Bilgisayar Destekli Tasarım ve İma-
lat konusu, dünyada 1963 yılında 
başladı. Londra’da iken ben de 1964 
yılında bu çalışmalara başlamıştım. 
Bilgisayar Destekli Tasarım ve İma-
lat konusunda Türkiye’deki çalışma-
larıma ise 1971 yılında başladım. 
Bu konuda bir yüksek lisans tezi 
verdim. Henüz uygun bilgisayar sis-
temlerimiz yoktu ama teorik düzey-
de bazı çalışmaları yapabiliyorduk. 
Ayrıca ilk olarak da plastik şekil-
lendirme konusunda Türkiye’de ilk 
dersi veren kişiyim. 1980’li yıllardan 
sonra, verdiğim çok sayıda seminer 
ve kurduğumuz BİLTİR merkezi sa-
yesinde Bilgisayar Destekli Tasarım 
(CAD) ve Bilgisayar Destekli İmalat 

ODTÜ Makine Fakültesi ilk Dekanı Halil Kaya ve ilk mezunlar, 1973 mezunlar günü toplantısında
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(CAM) ülkemizde tanınır oldu. BİLTİR 
merkezinde çok sayıda yetiştirdiği-
miz mezunumuz da bu teknolojinin 
ülkemizde gelişmesine ve yayılma-
sına katkıda bulundu. Artık küçük 
firmalarda bile CAD programları 
kullanılıyor ve CNC tezgâhlar (CAM) 
kullanılıyor. 

Ancak bu CAD programları yurt dı-
şından lisanslı olarak kullanılıyor. 
Yerli girişimlerimiz oldu. ODTÜ’de 
1990’lı yıllarda METU CAD isminde 
bir CAD programı geliştirdik. An-
cak, ticari bir kurum sahip çıkmadı. 
Bu programlarda sürekli geliştirme 
ve iyileştirme gerekli olduğundan, 
sürekli bir ekibin çalışması lazım. 
Akademik ortamda ilk aşama sağ-
lanabilir, ancak devamını sanayinin 
üstlenmesi lazım.

Benzer bir konu, takım tezgâhları 
için de geçerli. Türkiye’de önceki 
yıllarda yerli konvansiyonel tezgâh 
üreten firmalarımız vardı. Teknolojik 
gelişmeye ve rekabete dayanama-
dıkları için kapandılar. Ülkemizde 
kullanılan CNC tezgâhların büyük 
çoğunluğu yabancı kaynaklıdır. Bu 
konunun değişmesi gerekir. Yerli 

olanaklarımızla CNC tezgâh ürete-
biliriz. Bu gibi projelerde devletin 
teşvik etmesi gerekir. 

Özet olarak, CAD/CAM konusunda 
Türkiye’de kullanıcı durumundayız. 
Üretici olmamız ve özellikle Uzakdo-
ğu ülkelerini örnek almamız gerekir. 
Asya Pasifik ülkelerinde CNC tezgâh 
üretimi konusu, bir devlet politika-
sıdır. Teşvik görür ve tüm dünyaya 
satarlar.

Meslek yaşamınızın çeşitli 
aşamalarında karşınıza çıkan 
zorluklardan bahseder misiniz? 
Bu bağlamda ülke siyasi 
atmosferinden kaynaklı engeller,  
yasal ya da bürokratik eksiklerle 
de karşılaştınız mı, varsa 
bahseder misiniz? 

Şöyle bir söz vardır: Hiçbir başarı ce-
zasız kalmaz”. Tabi bundan ben de 
nasibimi aldım, hem de defalarca. 
Ama inandığım hedeflerden şaş-
madım ve kararlılıkla üzerine git-
tim. 1970’li yıllarda, yeni kurulmuş 
TÜBİTAK’a yaptığımız başvurular geri 
dönerdi. Çünkü TÜBİTAK İTÜ’lü öğre-
tim üyelerinin elindeydi. ODTÜ’yü o 

zaman hor görürlerdi, hatta kapatıl-
ması için Anayasa Mahkemesi’ne iki 
başvuruları olmuştu. Ancak ben ıs-
rarla savundum ve projelerimizi ka-
bul ettirdim. Benzer sıkıntı, doçentlik 
başvurularında da yaşanıyordu. 

Araştırma ve altyapı projelerimiz için 
mali kaynak bulmak hep zor olmuş-
tur. Bu konuda DPT başlıca kuruluş-
tur. Siyasi eğilimler nedeni ile yanlış 
kararları çok gördük. Ancak müca-
dele ettik ve çoğu zaman başarılı ol-
duk. Sanayi, genelde küçük projeleri 
desteklerdi. Çoğu firmada araştırma 
ve geliştirme geleneği yoktu. Kendi 
projeleri için bile Sanayi Bakanlığı’na 
başvururlardı. 

 

 

ODTÜ ilk mezunlardan Teoman Tümer, Bilgin Kaftanoğlu, Önder Tüzünalp, Özhan Dölen 2003 yılında Bilgin Kaftanoğlu'nun  ODTÜ'deki ofisinde

 

 

ODTÜ'nün ilk Rektörü Prof. Dr. Thomas Godfrey’in 50 yıl 
sonra üniversiteyi ilk ziyareti sırasında Bilgin Kaftanoğlu'nun  
ODTÜ'deki  odasında

 

 İstanbul Kalıp Fuarı'nda 



21

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

rin yapıldığı, açık bir değerlendirme 
sisteminin olmadığı konusunda çok 
sayıda örnekler var. Bilimsel ve tek-
nolojik gerçekliğe aykırı bu tutum-
ların biran önce değişmesi gerektiği 
inancındayım.

Odamızın çeşitli faaliyetlerine, 
kongre ve seminerlerine katılıp 
kıymetli katkılar sunmaktasınız. 
Odamızın mesleki, teknik ve 
diğer etkinliklerinin önemi 
üzerine düşüncelerinizi ve Oda 
çalışmalarının geliştirilerek 
daha etkin kılınabilmesi için 
tavsiyelerinizi bizimle paylaşır 
mısınız?

Odamızın 1969 yılından beri üyesi-
yim. Benden istenen görevleri ye-
rine getirmeye çalışıyorum. Çeşitli 
illerimizde konferanslar verdim. 
Eğitimlere katıldım, dergilerde ya-
zarlık ve hakemlikler yaptım. Bir 
el kitabının bir bölümünü yazdım. 
Halen de danışma kurulu üyesiyim. 
Odamız, diğer ülkelerdeki meslek 
odaları gibi mesleki yetkinlikleri ve-
rebilmeli, indekslere giren yayınları 
sağlayabilmeli, uluslararası ilişkileri-
ni artırabilmeli. Odamız tarafından 
sağlanan eğitim olanaklarını başarılı 
buluyorum.

Özel yaşamınızdan ve meslek 
hayatınız dışında yapmaktan 
mutlu olduğunuz şeylerden biraz 
bahseder misiniz?

Özel yaşamımda doğa yürüyüşle-
rini, denizde yüzmeyi çok severim. 
Ailemle birlikte olmak, torunum ile 
oynamak, en sevdiğim şeyler arasın-
dadır. Türk halk müziği ve hafif batı 
müziğinden hoşlanırım. Türkiye’de 
görmediğim yer nerede ise kalma-
dı. Yurt dışında da çok sayıda ülkeyi 

Her kurumun kendini geliştirmesi 
için mutlaka kendi öz kaynakların-
dan bir bütçe ayırması gerekir. Dış 
kurumlardan alacağı desteğin üni-
versite ile işbirliği sayesinde daha 
büyük başarılar sağlanabilir. Ancak, 
halen ülkemizde bu AR-GE gelene-
ğinin yeterince yerleşmediğini düşü-
nüyorum.

Son yıllarda ise devlet kurumlarına 
sunulan projelerin nesnel olarak de-
ğerlendirilmediğini düşünüyorum. 
Değerlendirilmeler hep tek taraf-
lı oluyor. Karşı görüş sunma şansı 
yok. Bu nedenle de nesnel olmadığı 
söylenebilir. Hâlbuki bilimsel yak-
laşımda, karşı görüşe, eleştiriye yer 
verilmesi gerekir. Bazı siyasi tercihle-

Anıtkabir ziyareti 
 

 

 

 

ODTÜ açılış kokteylinde eşi İncilay Kaftanoğluyla 
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konferanslar ve mesleki temaslarım 
nedenleri ile ziyaret ettim. Değişik 
kültürleri tanımanın insanın ufkunu 
açacağına inanıyorum. 

Bunca yıllık meslek 
deneyimleriniz ışığında genç 
mühendislere ve mühendis 
adaylarına neler tavsiye 
edersiniz?

Öncelikle tüm gençlerimize, mille-
timize çağdaşlık yönünde en iyi ör-
nekleri vermiş ebedi önderimiz Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan 
ayrılmamalarını öneririm. Atatürk’ün 
Gençliğe Hitabesi her gencimizin 
rehberi olmalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde her dalda 
gençlere her zaman ihtiyaç vardır. 

Bu nedenle her gencimiz daha il-
kokul çağlarında, ileride neler yap-
mak istediği konusunda bir vizyon 
geliştirmelidir. Doğal olarak, eğitim 
sürecinde bu vizyonda değişiklikler 
olabilir. Üniversite sınavlarına girme-
den önce bu karar artık kesinleşme-
lidir. Herkes, hayattan beklentilerine 
göre, yeteneklerini dikkate alarak bir 
meslek seçimi yapmalıdır. Aksi halde 
mutsuzluklar ve başarısızlıklar yaşa-
nabilir. Deneyimli kişilere, hocalarına 
ve aile büyüklerine danışmanın mut-
lak faydası vardır. 

Son olarak bizim eksik 
bıraktığımız ve sizin eklemek 
istedikleriniz…

Son dönemlerde gençlerimizden 
bazılarının yurt dışında yaşamak 

 

 
ve çalışmak konularında tercihleri 
olduğunu biliyoruz. Bunun ana ne-
deninin ülkemizde yaşanan olum-
suz gelişmelerden kaynaklandığını 
düşünüyorum. Cumhuriyet değer-
lerimize sahip çıkmak, bir özgürlük 
ortamında adalet sisteminin doğru 
çalıştığı ve demokrasinin işlediği bir 
ülkede yaşamak hepimizin ortak is-
teğidir. Yüz yıl önce böyle bir olum-
suz ortamdan atalarımız yüz akı ile 
çıkmayı başarmış ve bizlere Cumhu-
riyetimizi emanet etmiş. Bize düşen 
görev ise Cumhuriyetimizi yücelt-
mek ve daha da ileriye götürmek-
tedir. Bu nedenle ne kadar zorluk 
olursa olsun, pes etmeyeceğiz ve 
mücadeleye devam edeceğiz. Atala-
rımız gibi biz de başaracağız!

Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi personeliyle - 2016



23MAKİNA TASARIM

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

1   Mansuri Çaynak, Makina Mühendisi , Modüler Makina San.ve Tic. A.Ş. Teknopark İstanbul - mansuri@modulermakina.com   

Mansuri Çaynak1

ENOCH TASARIMI

1. GİRİŞ 

Bu çalışma, çok amaçlı, kullanımı kolay (“Drive by Wire”), 
elektrik tahrikli aracın tasarlanması ve modüler üniteler 
halinde geliştirilmesini içermektedir. Bu çalışma ile aynı 
zamanda dünyada iş makinaları sektöründe yeni gelişen 
elektrik tahriki ve kontrolü eğiliminin ülkemize kazandı-
rılmasını amaçlamaktadır. 

Günümüzde inşaat, sanayi, tarım ve madencilikte kullanı-
lan yol dışı makinalar, gelecekteki beklentileri karşılamak 
için yeniliklere gereksinim duymaktadır. Makinaların üre-
tim, stok ve transfer maliyetleri oldukça yüksektir. Modü-
ler yapılar sayesinde bu sektörlerde gereksinim duyulan 
ağır hizmet aracından beklenen birçok kullanım senaryo-
su tek bir platformda bir araya getirilmiştir. Böylelikle üre-
tim, stoklama, transfer ve kullanım şeklinin değiştirilme-
siyle, imalat ve stok maliyetleri düşürülerek yeni bir ürün 
ortaya konulmuştur. 

2. GELİŞTİRİLEN ARAÇ “ENOCH”

ENOCH “Electric Next-Generation Operational Commo-
dity Handler” olarak adlandırılan; çok amaçlı, güçlü, geliş-

tirilebilir, verimli, güvenli, kullanımı kolay, internete bağlı 
ve otonom çalışabilen çevre dostu bir iş makinası olarak, 
modüler yapılı olması ve yüksek teknolojiyi kullanmasıy-
la pazardaki endüstriyel ve inşaat makinalarının yaptığı 
tüm işleri gerçekleştirmektedir. Kazı, yükleme, kaldırma, 
nakliye ve beton işleri, aracın tam modüler yapısı sayesin-
de tek makinayla yapılmaktadır. Makina kontrol birimine 
uzaktan erişilebilmekte, kontrol yazılımları güncellenebil-
mekte, bölgeye ve kişiye göre çalışma limitleri konulabil-
mektedir. 

Şekil 1. ENOCH Platformu
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Sanal modelleme ile geliştirilmiş, marka bağımsız olarak 
tasarlanmıştır.

İş makinası ana hatlarıyla; tek tip 4x4 platform (ana şase), 
bu şasenin değişik yerlerine takılma özelliğine sahip ope-
ratör kabini, jeneratör modülü ve ilave bataryalar ile, bu 
platforma takılacak birçok donanımdan oluşmaktadır. 

Makina, tedarikçilerden alınacak akslar, elektrik motor-
ları, batarya, hidrolikler (pompa-valf ) ve üretilecek ana 
şase ve ataşmanlardan oluşacaktır.Yapılacak Ar-Ge çalış-
masında öncelikle, makinanın çok alanlı (“multi domain”) 
modelinin geliştirilmesi, aksamların optimal çalışması 
için modelde bileşen şartnamelerinin oluşturulması ve 
sonrasında araç elektronik kontrol ünitesinin (ECU) tarafı-
mızca geliştirilerek üretilmesi, yüklenecek algoritmaların 
yazılması işlemlerini kapsamaktadır. 

3. ARACIN ELEKTRİKSEL, MEKANİK VE HİDROLİK 
SANAL MODELİNİN OLUŞTURULMASI

Aracın mekanik sanal modeli oluşturulurken, literatürde 
kullanılan matematiksel modellerden yararlanılmıştır. 
Lastik tekerlekli bir aracın dinamik analizinin yapılması 
için; ağırlık, ağırlık merkezinin konumu, ön ve arka teker-
lek eksenlerinin ağırlık merkezine göre konumu, aracın 
ivmesi, tekerlek çapları, aks ve şanzımanda bulunan dişli 
oranları gibi birçok değişkenin belirlenmesi gerekmek-
tedir. 

Matematiksel hesaplamalara göre mekanik sanal model 
oluşturulurken MATLAB-Simulink programından yarar-
lanılmıştır. Blok diyagram şekilde kodlama yapmaya izin 
veren altyapısı sayesinde simülasyon avantajı ile aracımız 
hakkında gerçekçi analizler yapılmasına olanak verirken, 
kullanımı ve geliştirmesi kolay bir model ortamı sağlan-
mıştır.

Aracın genel boyut tasarımları yapılırken kompakt-orta 
boyutlu bir iş makinası platformu düşünülmüş, bu doğ-
rultuda pazardaki 4.5 tonluk arazi forkliftleri, 1,5 m3 ge-
nel maksat kovalı lastik tekerlekli yükleyiciler ve 150 HP 
kategori 3 bağlantı tipli tarım traktörleri incelenmiştir. 
Bu sayede genişlik, uzunluk ve akslar arası mesafe genel 
hatlarıyla oluşturulmuştur. Platformun genişliği, tekerlek-
le beraber 2.400 mm, aks merkezleri arası mesafe 3.000 
mm, platform durumundaki yerden yükseklik 1.400 mm 
ve karın altı yüksekliği 490 mm olarak uygulanmıştır.
ENOCH’un boyutları, gücü ve pazardaki rakipleri belir-
lendikten sonra, elektronik kontrollü sürüş fonksiyonu  
“drive by wire” olacak şekilde hidrolik sisteminin kurul-
masına geçilmiştir. ENOCH gibi uzaktan kumandalı, yeni 
jenerasyon (otonoma hazır, uzaktan erişimli) bir elektrikli 
araçta, fren ve direksiyonlama sisteminin tamamen kont-
rolcü tarafından yapılması gerekmektedir. Buna bağlı ola-
rak; direksiyon ve frenler için hidrolik model kurulmadan 
önce, sistem bütünüyle düşünülüp “PWM”  tetiklemeli ya 
da kontrol alan ağı “Control Area Network BUS - CAN Bus”  
olan oransal valfler tercih edilmiştir. Sistem pompasını 
sürecek motor besleme gerilimi 24V olup, aracın geri ka-
lanından bağımsız olacağı için sanal modeli de ayrık bir 

 

 Şekil 2. ENOCH Bileşenleri: Modüller ve Donanımlar

 

Şekil 3. Yüzey ve Araç Arasında Oluşan Kuvvetlerin Gösterimi [1]
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şekilde oluştulmuştur. Oluştulan sanal modelde, belirlen-
mesi gereken aks ve şanzıman hidrolik bilgilerinden son-
ra simülasyon gerçekleştirerek motor gücü, akış miktarı 
ve basınç değeri gibi sistem parametreleri belirlenebilir 
duruma gelmiştir.

4. ARACIN FARKLI İŞ ÇEVRİM KARAKTERLERİNİN 
MODELE UYGULANMASIYLA TAHRİK SİSTEMİNİN 
GÜÇ, HIZ, MOMENT GİBİ PARAMETRELERİNİN 
BELİRLENMESİ

Tüm alt sistemlerinin sanal modeli oluşturulan ENOCH 
için, saha koşullarında çalışan farklı iş makinalarının yüz 
yüze geleceği görev çevrimlerine göre (Şekil5) gereksini-
mi olan parametreler belirlenmiştir. ENOCH için kullanım 

alanları sadece iş sahaları olmadığından, tehlikeli bölge-
lerde veya otoyollardaki standartlar da incelenmiştir. 

Görev çevrimlerine göre yaklaşık ağırlığı 7 ton olarak dü-
şünülen ENOCH’un gereksinim duyacağı parametreler 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Çekiş gücü: 100 kN,

2. Araç Hızı: Çalışma Hızı: 10 km/sa Yol Hızı: 40 km/sa,

3. Sadece bataryayla çalışma süresi: 3 saat,

4. Motor Gücü: 100 kW sürekli, 150 kW pik (60 sn),

Bu parametreleri sağlayacak güçte motor için besleme 
gerilimi, kullanılacak şanzımanve akslar için gerekli lite-
ratür araştırması yapıldıktan sonra 600 V olarak belirlen-
miştir [4]. 

5. PLATFORM VE YÜKLEYİCİ DONANIMININ MEKANİK 
TASARIMI

ENOCH platformu lastik tekerlekli bir araç olduğundan, 
bazı ölçülerinin kendi ağırlığındaki diğer iş makinaların-
dan örnek alınarak belirlenmesi gerekmiştir. Örneğin aks 
açıklığı, tekerlek iz genişliği, dönüş yarıçapı, maksimum 
hız, vb. gibi parametreler, tasarımı önemli ölçüde etkile-
yen faktörlerdir. Araç modüler yapısı sayesinde çok deği-
şik işler yapabilmektedir.

ENOCH mekanik ve kinematik modelleri, proje çalışma-
larının başlarında donanım (örneğin yükleyici ataşmanı) 
ve şasi tasarımlarına karar verilirken Simulink Simscape 
kütüphanesi kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca yükleyici, te-

 

Şekil 4. MATLAB ile Çift Etkili Hidrolik Piston Kontrol Modeli [2]

 

 

 

 
 

 

 

 

Şekil 5. Örnek Görev Çevrimi ve Buna Göre Oluşan Tahrik ve Hidrolik Sistemlerindeki Güç Dağılımı [3]



26

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

lehandler  ve dozer bıçağı gibi ataşmanlarda karşılanması 
gereken farklı ölçü parametreleri olduğundan, şasi tasarı-
mı da bu kriterlere dikkat edilerek yapılmıştır.

ENOCH için genel boyutlandırmaya karar verildikten son-
ra tahrik sistemi bileşenleri seçilmeye başlanmıştır. Bunun 
için çeşitli aks ve şanzıman tedarikçileriyle görüşülmüş ve 
kategori 2 direksiyonlamalı aksların kullanılmasının uy-
gun olduğu saptanmıştır. Yol ve çalışma hızı için: İki kade-
meli 1200 Nm torklu şanzımanının kullanılmasına karar 
verilmiştir. 

Piston kalınlığı, kova büyüklüğü ve bağlantı noktaları gibi 
yükleyici donanımının da temel özellikleri belirlenmiştir. 
Platform için ise, kapak yapısının nasıl olacağı, dış ölçüler 
ve genel görünüş belirlenmiştir.

6. PLATFORM VE YÜKLEYİCİ DONANIMIN DETAY 
TASARIMI

ENOCH’u düz bir taşıma platformu haline getirecek ka-
pakların optimizasyon tasarımları yapılmış ve üretilmiştir. 
Bu kapaklar, hem içerideki elemanları dış etkilerden ko-
ruyacak, hem de platform üzerine sabitlenecek modül-
ler için bir zemin sağlayacaktır. Aynı zamanda sökülerek 
makina saşisinin ön tarafındaki ve arka kısmındaki dona-
nım bağlama kuleleri ortaya çıkacaktır. Örneğin, yükleyici 

donanımı ön kuleye, telehandler donanımı arka kuleye 
takılabilecektir. 

Ön tasarımı yapılan donanım için, ENOCH’a benzer daha 
fazla araç incelenmiş ve ölçülerde değişiklikler yapılmış-

tır. Bununla beraber pistonlar üzerinde kuvvet ve hız ana-
lizi, hidrolik modül özelliklerine göre yapılmıştır. Aracın 
donanım hidroliği, yükleyici ataşmanıyla beraber analiz 
edildikten sonra piston seçimleri, yükleyici ataşmanının 
boyutsal erişim özellikleri en az rakip yükleyiciler kadar 
olması sağlanmıştır. Bu sayede makina çok amaçlı bir 
platform olmasına karşın, yükleyici olduğunda en az pi-
yasadaki rakipleri kadar ödün vermeden iş yapabilecek 
yetenekte olması sağlanmıştır.

7. ELEKTRİK GÜÇ AKTARIM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİNİN 
BELİRLENMESİ

Çok disiplinli sanal modeller sayesinde araca çeşitli görev 
çevrimlerini uygulamak, bu iş paketini gerçekleştirmekte 
çok yardımcı olmuştur [5].  Çeşitli makaleler incelenerek 
oluşturulan bir yükleyici görev çevrimi, olduğundan daha 
zor koşullar girilerek aracın sanal modeline uygulanmış-
tır. Buradan elde edilen verilerle de motorun sahip olması 
gereken maksimum tork miktarı ve 600 V olarak seçilen 
gerilim seviyesinde ortalama çekeceği güç miktarı hesap-
lanmıştır.

Tüketilecek ortalama toplam güç miktarının zorlu Y-Cycle 
uygulandığında 37 kW olması nedeniyle, aracın sadece 
bataryasıyla çalışabileceği süre yaklaşık iki saat olarak 

seçilmiş ve 64,5 kWh kapasiteli özel üretilecek bir batar-
ya tasarlanmıştır. Aracın ortalama tüketim koşulunda üç 
saat, maksimum olarak da sekiz saat çalışacağı öngörül-
mektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 6. Yükleyici Donanımı Tasarımı
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600 V nominal gerilimde toplam 300 A akım verecek şe-
kilde tasarlanan iş makinası bataryasında, LFP hücreler 
kullanılmıştır. Bu tip hücrelerin tercih edilme nedeni pi-
yasada daha yaygın bulunan NMC hücrelere göre daha 
uzun ömürlü olması, daha güvenli çalışması (yanma di-
renci fazla) ve tehlikeli ortam koşullarına karşı daha yük-
sek toleranslı olmasıdır. LFP tip hücreler, daha ağır olma-
sından ötürü genellikle çok tercih edilmese de ENOCH 
için bu ağırlık, yük kaldırmada faydalı yük olarak kullanı-
lacağından avantaj sağlamaktadır.

Çekiş motoru için, verilen yükleyici görevinde aracın yüke 
girmesi ve yüklü bir şekilde yokuş çıkması için gereken 
torkun 1.000 Nm olması gerektiği hesaplanmıştır. Bunun 
yanında araçta çalışma ve yol hızı olarak iki hız belirlen-
miştir. Belirlenen iki hızı da -çalışma: 12 km/sa, yol: 40 
km/sa- sağlaması için şanzıman değerlerine göre mini-
mum 3.700 d/dk dönüş hızına gereksinim bulunmakta-
dır. Bununla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda da TM4 
HV1200 motoru seçilmiştir. Kendi sürücüsüyle beraber 
tedarik edilen tahrik motorunun, farklı sürüş modları ve 
gerektiğinde rejeneratif fren yapabilme özelliği bulun-
maktadır.

Aracın yüksek güç elektroniğini oluşturacak bileşenlerin 
(“On-Board Charger”, “DC-DC Converter”, tahrik motoru 
inverteri, vb.) bataryadan sağlanan 600 V gerilime ula-
şabilmesi ve güvenli şekilde bağlantısının yapılması için 
araçta bir güç dağıtım ünitesine gereksinim duyulmuştur. 

Kullandığımız PDU (“Power 
Distribution Unit”) CAN ha-
berleşme yapısına sahip 
olacak şekilde donatılmıştır. 
Bu sayede elemanlara sigor-
talı şekilde güç sağlamak-
la kalmayıp, gerektiğinde 
elemanlara giden elektriği 
kontrolcüden gelen komut-
lara göre bağımsız şekilde 
kesip bağlayabilecektir. Hid-
rolik Modül ve Jeneratör Mo-
dülü gibi sonradan bağlanıp 
ayrılabilecek bileşenler için; 
hem yüksek güç dağıtımı 
sağlayabilecek hem de kont-
rolcüden gelecek haberleş-

me sinyallerini ve düşük gerilimi modüllere taşıyacaktır.

8. ENOCH PLATFORMU; ELEKTRİKSEL, MEKANİK VE 
HİDROLİK BİLEŞENLERİN YERLEŞİMİ VE BAĞLANTI 
HATLARININ TASARIMI

Seçilen elemanlar, artık araç üzerine yerleştirilmeye hazır 
hale gelmiştir. Bu noktada ENOCH üzerinde bulunan yan 
kutulardan sol taraftaki elektrik sisteminin, sağ taraftaki 
ise direksiyonlama ve fren hidrolik sisteminin yerleşti-
rilmesi için tasarlanmıştır. Geri kalan yürür aksamlar ise 
(Motor-Şanzıman-Akslar), birbirine kardan şaftlarla bağlı 
bir şekilde şasi içine aracın ortasında konumlandırılmıştır.

Sol taraftaki kutunun içine sabitlenecek batarya, şasiden 
çıkan iki destek üzerine takozlarla bağlanmıştır. Bu saye-
de 600 kg yük üzerine eklenecek fazladan “g” ivmesini (en 
fazla 5g ivmenin olacağı öngörülmüştür) sönümleyebile-
cektir. Diğer taraftan sistemi korumak için kutu şeklinde 
yapılar kullanılarak dış ortamdan izolasyon sağlanmıştır. 
Bataryanın yerleşiminden sonra diğer elektronik eleman-
lar da batarya üstünde duracak şekilde bir tablaya bağla-
nıp, tabla da bütünüyle şasi üstündeki kapakları taşıyan 
kanatlara sabitlenmiştir. Bu şekilde imalatta da modüler-
lik sağlanmıştır. Burada kurulan sistemin en büyük avan-
tajlarından biri, araç içindeki yüksek gerilim hattının (600 
V) en kısa kablo uzunluklarıyla bağlanmasıdır.

Direksiyonlama ve fren hidrolik sisteminin yerleşiminin 
yapılacağı sağ kutu içindeki hidrolik valfleri, hidrolik güç 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. TM4 HV1200 Tork-Hız Grafiği
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ünitesini, hidrolik tankı ve 24 V aküleri taşıyacak bir tabla 
tasarlanmıştır. Bu sayede tek bir tabla üzerinde toplanan 
elemanlar, araca monte edilirken modülerlik sayesin-
de kolaylık sağlanmaktır. Bileşenler, düşük ağırlıkları ve 
konumları gereği kutunun alt sacına belirli bir uzaklıkta 
sabitlenerek şasiye bağlanmıştır. Daha sonra platformun 
tüm hareketlerini kontrol edecek hidrolik sistemin şeması 
doğrultusunda hat tasarımı yapılmıştır.

10. PLATFORMA AİT HİDROLİK SİSTEM (FREN VE 
DİREKSİYONLAMA) TASARIMI VE ÜRETİMİ

Platform hidrolik sistemi, 600 V besleme sisteminden ta-
mamen bağımsız olarak düşünülmüştür. 600 V batarya-
nın kapanması ya da DC-DC dönüştürücüde çıkacak bir 
sorunda direksiyonlama ve fren sisteminin çalışmaya de-
vam etmesi için; forklift hidrolik sistemlerinde kullanılan 
24 V elektrik tahrikli güç ünitelerinden seçim yapılmıştır.

Hidrolik sistem, platformun yan bölmelerinde konum-
lanacak şekilde motor-pompa ikilisi, hidrolik yağ tankı, 
valfler ve 24 V akü seti gibi bileşenlerden oluşmaktadır. 
Platformdan bağımsız tasarım sayesinde tüm bileşenler 
sağlandığında, hidrolik bölme içinde tasarlanan tabla 
üzerine montajı yapılarak, araçtan bağımsız şekilde test 
edilip çıkabilecek sorunlar giderildikten, optimizasyo-
nundan sonra platforma montajı yapılmaktadır. 

Seçilen aksların hidrolik direksiyonlama silindirleri nede-
niyle 180 bar ve 20 lt/dk olarak şekillenen hidrolik sistem 
için önce 24 V motor-pompa ikilisi seçilmiştir. Daha sonra 

 

 

Şekil 8. Platform Sistem Görünümü

valfler, akümülatörler ve hidrolik tank seçilmiştir. Verimi 
artırmak ve elektronik kablo karmaşasından kurtulmak 
için valfler olabildiğince yüksek teknolojili seçilip CAN-
Bus özelliği aranmıştır. Buna rağmen hala PWM kullanan 
valfler ve analog sinyal gönderen sensörler nedeniyle 
aracın sağ bölmesinde konumlanacak hidrolik sistem için 
ayrı bir kontrolcü tasarlanması düşünülmüştür. Bu kont-
rolcü, daha çok kablo karmaşasını ortadan kaldırmak ve 
sensörlerden gelecek bilgiyi elektriksel gürültüye uğra-
madan okumak için kullanılmaktadır.

11. DONANIMLARI BESLEYECEK HİDROLİK MODÜLÜN 
TASARIMI

ENOCH’un modüler olmasının en büyük özelliklerinden 
biri de farklı donanımları kullanabilme yeteneğidir. Bu 
yüzden hidrolik modül, birçok çeşitli donanıma gereken 
gücü sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Aracın dona-
nım sisteminin tahrik sisteminden tamamen bağımsız ol-

 

Şekil 9. Elektrik Sistemi Yerleşimi

 

Şekil 10. Hidrolik Direksiyonlama Sistemi Yerleşimi
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ması sayesinde, modül bileşenleri seçilirken ayrı bir sanal 
model kurulup buradan elde edilen sonuçlara göre hare-
ket edilmiştir. Oluşturulan sanal model hem simülasyon 
hızını artırıp hem de deneme sayısını artırarak bileşen se-
çimini hızlandırmıştır.

Piyasadaki farklı yükleyici modelleri incelenerek, bir yük-
leyicinin performansını belirleyen parametreler (örneğin 
yükleyici için bom kaldırma süresi, kaldırma kapasitesi, 
boşaltma süresi) elde edilmiştir. ENOCH’a bu parametre-
leri ve daha fazlasını sağlayacak şekilde bir modül tasar-
lanmıştır.

Modül için gerekli güç maksimum 70 kW olarak hesap-
lanmıştır. Bileşenlerdeki çeşitliliği azaltmak için seçilen 
motor, tahrik sisteminde de kullanılan HV1200 motoru-
dur. 

Motorla beraber çalışabilecek ve gerekli donanım para-
metrelerini sağlayabilecek pompa seçilmiştir. Pompa için 
yerli üretim olan Hema QS5 serisi 67,8 cc hacminde dö-
küm gövdeli dişli pompa tercih edilmiştir. Bunun nedeni 
ise endüstriyel mobil araçlarda daha uzun ömürlü olarak 
çalışmasıdır. Ayrıca motorun elektrikli olması nedeniyle 
diğer makinalarda bulunan değişken debili hidrolik siste-
mi, pistonlu pompa ile değil, dişli pompayla sağlanabil-
mektedir. Nominal devir sayısına kadar aynı tork değerini 

koruyabilen elektrikli motor, hidrolik sistemlerde birçok 
avantaj  sağlamaktadır.

Değişken debi sistemi; verimliliği artırması açısından, 
motor devri, joystick’lerin  ve basınç değerine göre de-
ğişkenlik gösterecek şekilde algoritma oluşturulmuştur. 
Elektronik joystick’ler tarafından tetiklenecek valflerin 
maksimum geçireceği debi hesaplanacak ve buna göre 
motor devri ayarlanacaktır. 

Kurulan sistemin bir diğer avantajı da dişli pompa sis-
temini, basınca duyarlı değişken debili pistonlu pompa 
gibi kullanarak sisteme giden akışı kesebilmesidir. Birçok 
hidrolik sistem, basınç sınırlarına ulaşıldığında basınç 
tahliye (“pressure relief”) valfi ile fazla akışı tanka gön-
derir. Bu da sistemde yüksek basınçlı boşa giden akıştır. 
Ayarlanabilir pistonlu pompa sistemleri ile beraber ge-
len avantaj ise pompanın basınca duyarlı olarak yağ akı-
şını kesmesidir. Hidrolik gücün formülü olan “P (güç) = p 
(basınç) x Q (hacimsel debi)” üzerinden yapılan hesapta, 
tanka dönen akış sabit olsa bile düşük basınçta olması 
harcanan gücün düşeceği anlamına gelir. Sistem ise bu 
yöntemi dişli pompayla kurarak, pompa hattından oku-
nan basınç maksimum basıncı geçerse, motor devrini 
kısacak şekilde oluşturulmuştur. Bu da tanka dönecek 
yüksek basınçlı debiyi yani güç kaybını neredeyse sıfıra 
indirecektir.

 

Şekil 11. ENOCH Fren ve Direksiyonlama Hidrolik Sanal Modeli
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Modülün tasarımı, kapaklar üzerine yerleştirileceğin-
den, boyut olarak kapak boyutlarını geçmeyecek şe-
kilde yapılmıştır. İçerisine montajı yapılacak soğutucu 
radyatörler, pompa, motor, yağ tankı, motor sürücüsü 
gibi bileşenlerin yerleşebileceği şekilde yükseklik be-
lirlenmiştir. Hidrolik modülün son tasarımı yapılırken 
de profillerden oluşan bir iskelet üzerine yerleştirilerek 
pompadan çıkacak P (basınç), T (dönüş, tank) hatları 
modülün altından çıkarak platforma veya donanıma 
verilecektir. Kendi içinde bağımsız şekilde sıvı soğutma 
sistemine sahip olduğundan; modülü platforma bağlar-
ken, hidrolik P-T hattı ve elektrik bağlantılarını yapmak 
yeterli olacaktır.

Hidrolik modül, yükleyici donanımını besleyeceğinden; 
donanım üzerinde bulunan üç dilimli CAN Bus vananın 
algoritması da, modül içerisine koyulacak bir kontrolcü-
de bulunacaktır. Kontrolcü, kumandadan valflerin açılma 
komutunu alacak, buna göre motorun devrini ve valfle-
rin açıklığını kontrol edecektir. Modül içerisinde bulunan 
basınç ve sıcaklık sensörleriyle gerekli kontrolleri yapa-
rak, sıvı soğutma sistemini ve donanımda kullanılan ya-
ğın soğutmasını da bu kontrolcü üstlenecektir.

12. JENERATÖR MODÜLÜNÜN MEKANİK VE 
ELEKTRİKSEL TASARIMININ YAPILMASI

Jeneratör modülü, araçta kullanım süresini uzatmak 
amacıyla (“range extender”) yerleştirilen bir modüldür. 
Hidrolik sistemin bulunduğu sağ kutuda, şasiden çıkan 
destekler üzerinde yerleştirilmiştir. Standart jeneratörle-
rin aksine, araca uygun tasarlanacak jeneratör modülü 
650 VDC çıkışa sahiptir. DC çıkışa sahip olması nedeniyle 

batarya şarj edilirken hızlı şarj yöntemi kullanılabilecek 
ve ek bir yerleşik şarj birimine ihtiyaç duyulmayacaktır. 

Jeneratör motoru olarak 44 kW gücünde dizel motor kul-
lanılmaktadır. Motor şaftına bağlanacak bir alternatör ve 
inverterle beraber modül, bataryayı ortalama 40 kWh gü-
cünde şarj etmektedir.

Şasi desteklerine bağlanan modül, kendi içinde takozlar-
la bağlanacağı için dışarıda ek bağlantılar olmayacaktır. 
Ayrıca modülün kendi içinde elektrik soğutma sistemi 
olduğundan, jeneratör modülü makinaya bağlandığında, 
dışarıdan sadece yüksek gerilim ve haberleşme bağlantısı 
içeren kablonun bağlanması yeterli olacaktır.

Bu sayede, araç üzerindeki güç dağıtım ünitesine tek hat 
üzerinden güç sağlanacak ve bu şekilde batarya şarj edi-
lebilecektir.

Jeneratör modülünde kullanılacak dizel motorun gücü, 
aracın orta seviye iş çevriminde çalıştığı varsayılarak belir-
lenmiştir. Buradaki amaç, ENOCH yüksek güç tüketirken; 
bataryaya destek olmak ve aynı zamanda güç tüketimi 
azaldığında, şarj yüzdesini artırarak aracı sonraki perfor-
manslı işlere hazır hale getirmektir. Bu yüzden seçilen 
motor 44 kW gücüyle her iki durumda da kullanılabilecek 
bir motordur. 10 l/sa yakıt tüketimine sahip motor için, 
jeneratör modülüne yaklaşık 90 litre yakıt tankı takılarak 
ENOCH’un aralıksız çalışma performansına sahip olması 
sağlanmaktadır.

Jeneratör Modülünün kontrolü ise araçta kullanılan aynı 

 

Şekil 12. Hidrolik Modül Tasarımı

 

Şekil 13. Jeneratör Modülü Tasarımı
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kontrolcüden sağlanmaktadır. Modüle ana kontrolcüden 
CAN üzerinden gönderilen sinyaller dönüştürülerek gaz 
ayarı sağlanmakta, içerideki soğutma işlemlerini ve mo-
dülün güvenliğini ise modül kontrolcüsü sağlamaktadır. 
Bu sayede Jeneratör Modülü’ne sadece CAN üzerinden 
bağlanarak kontrol sağlanabilmektedir.

13. PLATFORM VE MODÜLLER İÇİN KONTROL 
ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ

Çoklu ortam modellemeleri, tamamlanan platform ve 
modül sistemlerinin algoritma çalışmaları da birbirin-
den bağımsız geliştirilebilmektedir. Algoritma geliştirme 
çalışmalarına önce platformun yürür sistemini kontrol 
edecek ve kritik öneme sahip olan hidrolik sistemden 
başlanmıştır.

Araç kontrolcüsünü kodlamak için gerekli algoritmala-
rın yazılı hali çıkarıldıktan sonra modellemesi yapılmıştır. 
Yapılan bu algoritma CAN Bus ortamında modellenme-
diğinden henüz kontrolcüye gömülmeye hazır değildir. 
Kullanılan bileşenlerin üreticileriyle görüşülüp her bile-
şenin veri (“database” (.dbc uzantılı)) dosyası alınmıştır. 
Bu sayede bir bileşenin hem gönderdiği mesajlar hem de 
aldığı mesajlar kolayca entegre edilebilecektir. Örneğin 
tahrik inverterinin dbc dosyası incelendiğinde görülen 
kullanım modu seçeneği, bize motoru jeneratör olarak, 
tamamen elektrik motoru olarak ya da boşta olmak üze-
re üç farklı kullanım seçeneği sunmaktadır. Algoritmalar 
arasında olan; “araca gaz verilmiyorsa, rejeneratif fren 
yapmaya başla” komutu içeriğinden faydalanılacaktır. 
Aynı anda bataryanın şarj durumu ve motordan çekilecek 
akım miktarı da kontrol edilerek, kontrolcü için ilk algorit-
manın gerçeğe uygun şekilde kodlanması sağlanacaktır. 

14. ARACIN SANAL MODELİNİN HIL YÖNTEMİYLE  
TESTİNİN VE KONTROL ÜNİTESİ REVİZYONUNUN 
YAPILMASI

Aracın sanal modeline göre seçilen bileşenler, üretilen 
şasiye montajlanır. Bundan sonraki aşamalarda sanal 
model, arazi testlerinde elde edilecek verilerle güncelle-
nir. Bu durum modeli gerçeğe daha da yakınlaştıracaktır. 
Sanal modellerin neredeyse tek eksiği olan çevre koşulla-
rının verime ve performansa etkisi, testlerden sonra gö-

rülecek ve güncellenen sanal model artık aracın bir kara 
kutu (“black box”) modeli olarak görev yapacaktır. Bunun 
amacı ise, eğer bir üretici ENOCH için yeni bir ataşman 
tasarlamak isterse, önce modellemesini yapmalıdır. Daha 
sonra ENOCH üzerinde önce sanal olarak test edip opti-
mizasyonu yapıldıktan sonra kolayca seri üretime geçile-
bilecektir.

ENOCH gibi yüksek teknolojili bileşenler içeren bir aracın 
gereksinimlerini tam olarak karşılayacak bir kontrolcü 
yapılması gerektiğinden kontrolcü tarafımızdan geliştiril-
miş ve üretilmiştir.  

15. SONUÇ 

“Drive by wire” kontrol sistemine sahip modüler bir plat-
formun geliştirilmesi ve prototipinin yapılması; iş ve ta-
rım makinalarında gereksinim duyulan yeni sistemlerin 
(otonom uygulamalar, uzaktan erişim ve kontrol, iş öl-
çümleme, kaza önleme vb.) uygulanmasını son derece 
kolaylaştıracak, kullanıcıya ve üreticiye yıkıcı bir üstünlük 
sağlayacaktır.
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 SANAL ORTAMDA TALAŞLI İMALAT

1. GİRİŞ 

Sanal ortamda makina tasarımı ve talaşlı imalatın başlan-
gıcı, 1970’lerin başında, CAD (Computer Aided Design) ve 
CAM (Computer Aided Manufacturing), yani bilgisayarda 
grafikle tasarım ve takım yollarının (NC programların) 
çıkartılması teknolojisi ile başlamıştır. Bilgisayar teknolji-
sinin hızlıca gelişmesi, kapsamlı teorilerin ve hesapların 
paket programlarla mühendislerin kullanımına açılması, 
günümüzde dördüncü endüstri devriminin kapısını aç-
mıştır. Artık, bir makina; tasarım, analiz, imalat ve  pazar-
lamasından kullanımına kadar sayısal ortamda takip edi-
lebilmektedir. 

Bu yazı kırkbeş yıldır takım tezgahları tasarımı ve talaşlı 
imalat teknolojisinde yaptığımız çalışmalardan örnekler 
içermektedir. Yazıda anlatılan mühendislik ilkeleri 2000 ve 
2012 yıllarında “Manufacturing Automation” adlı kitapta 
toplanıp 2018’de Türkçe’ye çevrilmiştir [1]. Laboratuvar, 
üniversitenin başlangıçta (1987) verdiği $8.000 ile kurul-
maya başlamış olup, şu anda 6 milyon dolarlık donatıma 

sahiptir. Asistanların maaşları dahil, laboratuvarın tüm 
aletleri ve masrafları TÜBİTAK’ın Kanada'da karşılığı olan 
NSERC ve uluslararası şirketlerden alınan projelerden kar-
şılanmaktadır. Üniversite ayrıca, şirketlerden gelen araş-
tırma fonlarından %40 vergiyi, kaynağında kesmektedir.

2. TALAŞLI İMALAT MEKANİĞİ VE DİNAMİĞİ

Takımlar, sanki ince disklerin birleştirilmesiyle tasarlan-
mış varsayımıyla, her ince diskin üç  boyutlu kesme me-
kaniği modellenir. Şekil 1.a’da talaşın bir kesici element 
tarafından, malzemeden plastik deformasyonla kesilmesi 
mekaniği göstermektedir. 

Kesme teorileri ile kesme kuvvetleri, takım ağız açısı, talaş 
açısı, malzemenin kayma gerilmesi ve sürtünme katsayı-
ları kullanılarak hesaplanır. Bu  kuvvetler önce takım ko-
ordinatlarında toplanır ve  operasyonun (örneğin torna-
lama, delik delme ve genişletme, frezeleme, dişli azdırma, 
vb.) kinematiğine göre tezgah koordinatlarına aktarılıp 
tezgaha, takıma ve parçaya gelen yükler hesaplanır.  Kı-
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sacası, oldukça kapsamlı olan aşağıdaki tek denklemle, 
operasyon parametreleri transformasyon matrislerine [1] 
girilerek herhangi bir talaşlı imalat mekaniği sanal ortam-
da hesaplanabilir.  
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Örneğin, değişken ağız aralıklı ve helis açılı, küre kafalı 
konik bir parmak frezenin Titanyum alaşımı işlerken çı-
kardığı kesme kuvvetlerinin simülasyonu ve makinada 
ölçüm değerleri, Şekil 1.b’de karşılaştırılmıştır. Bu kuvvet-
lerden iş mili motorunun güç ve moment gereksinimleri 
ve parçaya gelen kuvvetlerden toleransı etkileyen elastik 
çökmeler hesaplanabilir. Keza, takımdaki sıcaklık dağılımı 
da yine kesme kuvvetleri ve malzemenin özelliklerini kul-
lanarak hesaplanır.

Atölyelerde üretimi etkileyen büyük sorun “tırlama” tit-
reşimleridir. Tırlamanın matematik modeli, talaşın alt ve 
üst yüzeyindeki titreşim dalgalarının kesme kuvvetlerine 
yansıltılması ile yapılır. Örneğin, frezelemede talaş, (x, y) 
yönlerindeki titreşimlerin talaş kalınlığına yansıtılması 
Şekil 2.a’da gösterilmiştir. Tırlama, mühendislikte “insta-
bility”, yani titreşimlerin zamanla eksponensiyel olarak 
artması demektir. Tırlama, çok uçlu, dönen takımlarda, 
periyodik, iş mili dönme zamanı gecikmeli (T), kendinden 
tahrikli, yani titreşimlerin (x, y) kuvveti etkilediği, çözümü 
zor olan, aşağıda örneklenmiş denklemlerle modellenir.

Stabilite denklemleri ile takımın, malzeme ve tezgâhın 
esnekliğinin modellenip, hangi iş mili hızlarında ve kes-
me derinliklerinde tezgâhın tırlamadan talaş kesebile-
ceği hesaplanır [1]. NC programları bu diyagramların 
kılavuzluğunda yazılır. Örneğin 3.000 devir/dakikada 
sadece 4,5 mm derinliğinde malzemeyi kesebiliyorsa, 
aynı tezgah ve takım 8.000 devirde 6 mm derinliğinde 
tırlamadan kesebilmektedir. Bu da parçanın hem yüzeyi-

Şekil 1. a) Genelleştirilmiş Talaşlı İmalat Mekaniği. b) Genelleştirilmiş Teorinin Uçak Motorlarının Kompresörlerini İşleyen Takımlarda Kuvvet 
Hesabı için Uygulanması
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nin pürüzsüz hem de %355 daha verimli üretimini sağlar. 
Tırlama teorisi hem parçaların kesme planlanlamasında, 
hem de aşağıda örneklendiği gibi tezgâh tasarımında 
kullanılır. Ölçme ve simülasyon algoritmaları CUTPRO adı 
altında paketlenip, endüstride 2000 yılından beri kulla-
nılmaktadır [2].

3. SANAL ORTAMDA TEZGÂH TASARIMI VE ANALİZİ

Bir tezgâhın parça işlemedeki verimi, gerekli takım ge-
ometrisi ile hedeflenen malzemenin tırlamasız, iş mili 
ve ilerleme motorlarının yeterince güç ve moment ve-
rip, gereken hassasiyetle kesebilmesi ile ölçülür.  Kesme 
kuvvetleri ile gereken ilerleme ve iş mili motorları seçilir. 
Tezgâhın tırlaması ise iş miline takılan takım ve parçanın 
bağlandığı masa arasındaki dinamik esnekliğe, yani “Fre-

kans Response Fonksiyonu”na (FRF), bağlıdır. FRF (Şekil 
3.c) tasarım aşamasındaki tezgâhların sonlu elemanlar 
modelinden hesaplanır (Şekil 3.a). Tezgâh imal edilmişse, 
FRF kesiciye takılan titreşim sensörü ve kuvvet sensörlü 
çekiç darbeleri ile ölçülür (Şekil 3.b). 

Ölçülen FRF’den takım ile parça arasındaki titreşim mode-
li, makinanın doğal frekansı, söndürme ve yay katsayıları, 
modal analiz yöntemleri ile hesaplanır. Kesme kuvvetle-
ri ile birleştirilip tırlama diyagramları, statik çökmeler ve 
titreşimlerin boyutları hesaplanır. Şekil 3.b’deki en yüksek 
titreşimler, tepeciklere  karşılık gelen doğal frekanslardan 
kaynaklanır ve tezgâhın verimini düşürür. Bu hesaplarla, 
mühendis bu doğal frekansların kaynağı olan aksamın 
tasarımını değiştirip tezgâhın verimini, daha tezgâh imal 
edilmeden artırır.  
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Şekil 3. a) Tezgâhın Sonlu Elemanlar Modeli, b) Hazır Tezgâhın FRF Ölçümü, c) Tezgâhin FRF Diyagramı  

Şekil 2. a) Freze İşlemlerinde Tırlama Titreşimlerinin Talaşa Etkisi, b) Tırlama Diyagramı
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Burada kritik araştırma konusu ise tezgâhın standart 
montaj parçalarına ayrılıp, sonlu elemanlarla herbirinin 
modellenip, matematiksel montaj ile hesapların sanal 
ortamda hızlıca yapılmasıdır. Çünkü tezgâh, özellikle beş 
eksenli tezgâhların FRF’leri, yani dinamik esnekliği, pozis-
yonuna göre değiştiği için yüzlerce konumun hızlı hesap-
lanması gereklidir.  

Bir iş milinin sanal ortamda modellenmesi ve analizi ör-
nek olarak Şekil 4 de verilmiştir. Proje, 2000 yılının başın-
da Boeing ve yüksek hızlı iş mili üreten Siemens Weiss fir-
malarınınlaboratuvarımızdanyardım isteği ile yapılmıştır. 

Boeing 33.000 devir/dakikada dönen, 120 Kw lık iş mil-
lerinin iki ağızlı freze ile alüminyum keserken çok fazla 
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Şekil 4. a) İş Mili Modeli, b) Sensörlerle Donatılmış İş Mili, c) İş Milinin Tezgâhtaki Testi
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Sekil 5. a) Ölçülen ve Hesaplanan FRF’lerin Karşılaştırılması, b) Tırlama Sırasında Ölçülen ve İş Miline Sanal Ortamda Yüklenen 
Kesme Kuvetleri, c) Ölçülen ve Hesaplanan x ve y Yönündeki Titreşimler
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tırladığını ve bilyalı yatakların 34 saatte dağılmaların-
dan dolayı tezgâhı sadece 12.000 devir/dakika civarında 
kullanabildiklerini açıkladı. Weiss firması Şekil 4.a daki iş 
milini, titreşim sensörleri ile donatıp imal etti. Doktora 
çalışmasında, iş mili şaftı Timeshenko kiriş teorisi bazlı 
sonlu elemanlar tekniği ile modellendi. Bilyalı yatakların 
ön yükleme ve hıza bağımlı nonlineer modeli çıkartıldı ki 
bu, araştırmanın en zor tarafıdır. 

Bölüm 1’deki hesaplar kullanılarak parmak freze takılmış 
iş milinin gereken devirde tırlamasız çalışacağı; doğal 
frekans, yay katsayıları ve bilyalı yatak yerleri hesaplan-
dı. Sanal ortamda iş milinin FRF’leri hesaplandı ve tırla-
ma (stabilite) diyagramları, kesme kuvvetlerinin bilyalara 
getirdiği yükler, iş milinin titreşimleri ve çökmeleri sayısal 
ortamda kesme simuasyonları ile hesaplandı. 

Deneysel ve sayısal simülasyon sonuçları Şekil 5’te karşı-
laştırıldı. FRF’lerin üst üste çakışması demek (5a), sayısal 
ortamda geliştirilen matematik  modelin doğruluğunun 
kanıtıdır. İş mili kesme testleri yapıldı, kuvvetler ölçüldü 
ve iş milinin sayısal modeline yük olarak konuldu (5b). İş 
miline yerleştirilen altı adet sensörle titreşimler ölçüldü 
ve sayısal hesaplarla çok yakın olduğu kanıtlandı (5c). Kı-
sacası, iş milinin tasarımı ve sanal kesim testleri tamamen 
matematiksel olarak modellendi, simülasyon programla-
rına yerleştirildi ve iş mili tasarım mühendislerine paket 
olarak sunuldu. 

Sonuçta tasarım mühendisi, iş milinin tasarım ve testini 
kısa zamanda yapıp sadece tek prototip ile atölyede kes-

me testlerine geçebilmesi, deneme yanılma olmaksızın iş 
milinin, müşterinin uygulamasına cevap verecek şekilde 
imal edilmesi sağlandı [3]. Tüm tezgâh tasarımının da 
aynı ilkelerle yapılması üzerine araştırmalarımız devam 
etmektedir.

4. SANAL ORTAMDA CNC TASARIMI 

CNC ünitesinin, tezgahın kavisli takım yollarını hassas ta-
kip edebilmesi için iyi seçilmesi ve “ayarlanması” gerekli-
dir.  NC program CNC ye yüklenir. CNC linear (G01) veya 
dairesel (G02, G03) komutlarını, “trajectory generation” 
denilen algoritma ile, her servo kontrol zaman aralığında 
üç boyutta ilerleme miktarını hesaplar. İlerleme miktarı-
nın birinci türevi hız, ikinci türevi ivme, ve üçüncü türevi 
olan jerk (sarsıntı) ne kadar sürekli olursa, makina o ka-
dar düzgün şekilde, salınımsız çalışır. Dolayısıyla, ilerleme 
beşinci dereceden polinom olarak modellenir, ki üçüncü 
türevi olan jerkin ikinci dereceden sürekliliği olabilsin. 
Sürekliliği olmayan servo komutlarının içinde çok frekans 
olur ve bu frekanslardan biri ivmelenme sırasında tezga-
hın doğal frekanslarını tahrik edip, kesmeden bile titre-
şimlere neden olur. 

Servo kontrol matematiği CNC nin veya sayısal (dijital) 
motorların bilgisayarlarında, hasasiyete göre 0,1ms ile 
1ms arasında çözülüp ((Gc (s), Gff (s))), hız komutları sürü-
cü amplifikatörlere gönderilir. Servo kontrol ünitesinde, 
enkoderin hissettiği titreşimlerin geri beslemede servo-
yu tahrik etmemesi için filtreler konulur. Titreşime neden 

Şekil 6. a) CNC’de Bilgi Akışı, b) İlerleme Mili,  c) İlerleme Milinin Servo Kontrol Diyagramı
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olan doğal frekanslar ne kadar yüksek olursa, servo da 
kavisli ve dairesel profilleri o kadar yüksek ilerlemelerde 
hassas olarak takip edebilir. Tezgâh sürücüsünün tahrik 
olmadan komut takip etme frekans aralığına “bandwidth” 
denir ve tezgâhın hassasiyet kalitesinin ölçüsüdür. 

Laboratuvarımızda ilk CNC’yi parasızlıktan 1988 yılında 
yapmıştım. Hem de hiç otomatik kontrol dersi almadan. 
Makinayı CNC’ye çevirmeden araştırma yapamayacağım 
için oturup kendim öğrenmek zorunda kaldım ve CNC 
araştırması bu şekilde başlamış oldu. Ticari CNC’ler kapalı 
kutu oldukları için, kendi geliştirdiğimiz kontrol ve “tra-
jectory” (yörünge) algoritmalarını denememiz olanaksız-
dı. Her uzmanlık asistanının da yeniden CNC yapmasının 
araştırmaya yenilik getirmeyeceği gibi, boşuna harcanan 
zaman olması nedeniyle, açık mimarili, kolayca herhangi 
bir tezgâha ayarlanabilen CNC kütüphanesi oluşturduk. 
Bilgisayar kökenli asistanlarım da program mimarisini ve 
bilgisayarın gerçek zamanda işletimini garantileyen sis-
temler geliştirdiler. 

Şu anda 9 eksene kadar denediğimiz, herhangi bir tezgâhı 
araştırma açısından kontrol edebilen ve hızlıca tasarlaya-
bilen bir CNC sistemimiz var. Bu konudaki yayınlarımız 
ise dünyada en fazla atıf almakta.  Şekil 7’de, kendimizin 

tasarladığı 9 eksenli, 200.000 devir/dakikalık iş mili olan 
CNC mikro işlem makinası ve CNC fonksiyonları görül-
mektedir. Makinanın termal genleşmeyi minimize eden 
granit gövdesi, üç ekseni lineer servo motorlu  ve lineer 
cetvelli ilerleme sistemi vardır. Masanın üstüne manye-
tik alanla havaya kalkıp hızlı şekilde dönebilen fakat her 
eksende 200 mikron ilerleme yapıp her eksen etrafında 
dönebilen, sürtünmesiz 6 serbestliği olan döner masa 
vardır. Döner masa, bir master öğrencisi, tüm CNC ise bir 
doktora asistanı tarafından yapılmıştır. Tezgâhın sadece 
5 ekseni gerektiğinden, 4 fazla ekseni “redundant” kine-
matikdtr. Tezgâhın lineer ekseni uzun mesafeli (250 mm), 
manyetik masa da kısa mesafeli (200 µm) olduğundan ki-
nematik modeli ve aynı yönde çift eksenli  hareket servo 
kontrol algoritmaları komplekstir. 

Ayrıca üç boyutlu koordinat sisteminde 9 ilerleme sürü-
cülerine 1 ms aralıklarıyla pozisyon üretilmesi (“trajectory 
generation”) gereklidir. Tezgahtaki montaj hatalarının 
lazer ile ölçülüp, matematik modelinin çıkartılıp, CNCde 
kompanse edilmesi gerekmektedir. Açık kütüphaneli 
CNC sistemimiz, bu araştırmada geliştirdiğimiz ek fonksi-
yonlarla makinayı 1 µm’nin altındaki hassasiyetle kontrol 
edip, mikro kalıpları işlemekte denenmiştir [4].

Şekil 7. 9 Eksenli CNC Mikro İşlem Merkezi ve CNC Fonksiyonları 
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5) SANAL ORTAMDA CNC MAKINASININ TALAŞLI 
İMALATI 

Bir parçanın, sanki makina üstünde kesilip, kuvvetlerin, 
gücün, titreşimlerin, CNC ve kuvvetlerden gelen çökme 
hatalarının ölçülmesinin yerine geçecek sayısal ikizinin 
yaratılması, yukardaki modellemelerin hassas şekilde 
yapılmasına bağlıdır. Parça kesme sırasında, çıkan kuv-
vetlerin hesaplanması ve sebep oldukları elastik çökme 
hatalarının, titreşim frekans ve boyutlarının, tırlamanın, 
ilerleme servo sürücü sistemlerinin entegre edilip takım 
yolu boyunca, parçanın geometrisi değiştikçe simüle 
edilmesi gereklidir. Yaptığımız araştırmaları toparlayıp, 
bilgisayar programcısı mühendislerle, “Sanal Ortamda 
Parça kesme” simülasyon teknolojisini geliştirdik ve bunu 
üniversitenin desteğiyle kurduğumuz şirket aracılığı ile 

2011 yılında dünya piyasasina MACHPRO markasi olarak 
sürdük (www.malinc.com). MACHPRO, CAM sisteminden 
aldığı NC programları analiz edip, takım yolu boyunca 
kesme kuvetlerini, güç ve momentleri, çökme hataları-
nı, tırlama olasılıklarını, talaş kalınlıklarını, iş miline gelen 
yükleri hesaplayıp, ilerleme hızlarını tezgâha ve tolerans-
lara uyumlu hale otomatik olarak getirmektedir (Şekil 8). 

Araştırmayı destekleyen Sandvik Coromant takım şirketi, 
atölyelerinde ilk testleri yapıp %30 ile %70 arasında par-
ça işleme zamanlarını düşürdüklerini rapor ettiler (Şekil 
9).  Algoritmalar, Siemens NX ve CATIA 3DS sistemlerine 
de entegre edilmis olup, NC programcıları daha parça iş-
lemeden tezgâhta çıkacak problemleri CAM ekranında 
görüp önlem alabildikleri gibi, parçalar da daha az hata 
olasılığı ile  en  hızlı şekilde  üretilebilmektedir [5-6].   

Şekil 8. MACHPRO – Sanal Ortamda Parca Kesme Simuslasyonu ve Optimizasyon Yapan Sistem [8]
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Şekil 9. Uçak ve Gaz Türbini Parçalarının MACHPRO ile Sanal Ortamda Kesme Simulasyonu ve Optimizasyonu (www.malinc.com). 

6. SONUÇ

Makina tasarım ve üretim mühendisliği, endüstride ge-
nellikle, deneyim ve deneme-yanılma yöntemleri ile gö-
türülmektedir. Bunun sonucu ise uzun ve masraflı makina 
tasarım süreçleri ya çok fazla ıskarta ürün çıkması, ya da 
işleme zamanlarının uzun olması sonucunu doğurmak-
tadır. Bilimsel yöntemlerin, bilgisayar programlarında 
paketlenip, tasarım ve üretim mühendislerince kolayca 
kullanılmasını sağlayan, el emeği yerine bilginin yoğun 
olduğu “sayısal (dijital)”  teknolojiler yaratmakla müm-
kündür.  

Üniversitelerin bilimsel üretimi ise, teknolojinin yaratıl-
ması ve teknolojiyi endüstriye uygulayabilecek nitelikte, 
bilgili mühendislerin yetiştirilmesi ile mümkündür. Tek-
nolojinin ilerlemesi için üniversitelerin  bilimsel yeterlili-
ğe bağlı, araştırmalarının kaynaklarını yaratıp bağımsızca 

kullanan, eğitim ve araştırmayı üstün tutan bir kültürle 
yapılanması gereklidir.
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ENDÜSTRİYEL TESİSLERİN, EKİPMANLARIN 
VE ARAÇLARIN TASARIMINDA TEHLİKE 
TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

1. GİRİŞ

Bu yazıda, endüstriyel tesislerin, ekipmanların ve araçların 
tasarımında dikkate alınmakta olan tesis güvenliği ile işçi 
sağlığı ve çevre açısından son derece önemli olan tehlike 
tanımlama ve risk değerlendirmesi kavramları açıklanmış 
ve bu kavramlarda belirtilen tanımlamaların yapılabilme-
si, risklerin değerlendirilebilmesi ve bunların sonucunda 
güvenliğin sağlanması için kullanılmakta olan yöntemler 
anlatılmıştır.    

2. ENDÜSTRİYEL TESİSLERİN, EKİPMANLARIN VE 
ARAÇLARIN TASARIMINDA SAĞLIK, GÜVENLİK VE 
ÇEVRE 

Endüstriyel tesislerin, ekipmanların ve araçların mühen-

dislik, inşaat/imalat, işletmeye alma ve işletme aşamala-
rında, sözleşme ve mevzuat gereklilikleri doğrultusunda 
yangın, güvenlik, kontrol kaybı, işçi sağlığı, çevre koruma, 
atık yönetimi konularında aşağıda belirtilmiş olan değer-
lendirmeler yapılır [1], [2]. 

Proje için tanımlanmış olan ulusal ve uluslararası stan-
dart ve yasal düzenlemeler ile işverenin Sağlık, Emniyet 
ve Çevre (SEÇ) Politikasının gereksinimlerini karşılamak 
ve Projenin SEÇ risklerini azaltmak için gerekli tüm risk 
değerlendirme çalışmaları yürütülür. Genel bir uygulama 
olarak, mühendislik aşamasına başlamadan önce Tasarım 
SEÇ Planı, Tasarım Güvenliği ve Çevre Felsefeleri hazırla-
narak işverene sunulur. Sözleşme gerekliliklerine uymak 
şartıyla, aşağıdakiler, SEÇ sürecinin en önemli unsurları-
dır.
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2.1 Nicel (Kantitatif) Risk Değerlendirmesi (QRA – 
“Quantitative Risk Analysis”)
Bir Nicel Risk Değerlendirmesi (QRA), bağımsız bir Üçün-
cü Taraf Danışman tarafından, kurallar çerçevesinde ger-
çekleştirilir. Gerekli tüm girdiler tanımlanır, hazırlanır ve 
bu verileri doğrulayacak olan Üçüncü Taraf Danışmana 
sunulur. Danışmanın önerileri, riskin en aza indirilmesini 
ve azaltılmasını sağlamak için detay tasarıma katılır (ör-
neğin: H2S oranı, her bir ünite için yangın ve patlama teh-
likesi olası vakaları, vb.). Bu değerlendirme çalışmaları so-
nucunda hazırlanmış olan QRA Raporu işverene sunulur.

2.2 Tehlike Tanımlama ve Kaza Risk Değerlendirme 
Çalışmaları
Nitel (kalitatif ) ve nicel (kantitatif ) tehlike ve kaza riski 
çalışmaları, sözleşme gerekliliklerine göre yürütülür ve 
yorumlanır. Çalışmalar tehlikeleri tanımlar, riskleri değer-
lendirir ve riskleri, olası en düşük seviyeye indirmek için 
gerekli önlemlerin alındığını gösterir (ALARP – “as low as 
reasonably practicable”). Riski en aza indirmek için mü-
hendislik, satın alma, inşaat-imalat, kurulum, devreye 
alma ve işletme aşamaları detay mühendisliği geliştiri-
lirken aşağıdaki eylemler, belirtilen öncelik sırasına göre 
gerçekleştirilir:

• Tehlikelerin varlığını ortadan kaldırmak,
• Tehlikelerin gerçekleşmesini önlemek için yöntemler 

aramak,
• Bir tehlike gerçekleştiğinde büyüklüğünü veya sıklığı-

nı kontrol etmek,
• Tehlikenin tesis ve personel üzerindeki sonuçlarını ha-

fifletmek için donanım veya yazılım sağlamak. 

Nihai Güvenlik Değerlendirme sürecinden elde edilen 
çıktı; tehlike giderme, kontrol ve hafifletme arasında den-
geli bir risk yönetim sistemi olarak kabul edilir. Tehlikeler 
belirlendikten sonra, belirlenen her bir tehlikeyle ilişkili 
risk düzeyini ölçmek için her bir tehlike senaryosunun 
sonuçları ve sıklıkları analiz edilir. Bu analizlerin çıktısı, uy-
gun olan hallerde, genel tasarımda kilit faktörler olarak 
kullanıldığından, çalışmalar, tasarım süreci ve QRA ve da-
nışman tarafından yapılan diğer güvenlik çalışmaları ile 
etkileşimli bir şekilde yürütülür.

Gerçekleştirilen tehlike değerlendirme çalışmaları, tama-
mı bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki gibi sıra-
lanabilir: 

2.2.1 Tehlike Tanımlama (HAZID  – “Hazard 
Identification”) Çalışması
Tehlike tanımlama (HAZID), dikkate alınan faaliyetle ilişki-
li tüm önemli tehlikelerin tanımlanmasına yönelik bir tek-
niktir ve çalışma ekibi üyelerini, hayal güçlerini kullanarak 
tehlikeleri tanımlamaları için yönlendirmek amacıyla kıla-
vuz sözcükler kullanır. HAZID tipik olarak içsel tehlikele-
ri tanımlamayı amaçladığı için tesis yerleşim çizimlerine 
odaklanır. HAZID aynı zamanda, tehlikeleri ilk kademede 
olabildiğince düşük seviyede (ALARP) tanımlama seçe-
neği tekniğidir. Tehlike analizi tüm üniteler için yapılır ve 
bir rapor hazırlanır. HAZID Çalışması (çalıştay) bağımsız 
bir üçüncü taraf danışman tarafından yönetilir. Bu aracın 
projenin erken aşamalarında kullanılması, projenin uygu-
lanabilir olup olmadığını belirleyen önemli bilgiler sağla-
yabilir [3]. 

HAZID çalışmasının yöntemi aşağıdaki gibidir:

HAZID'i çok disiplinli bir ekip gerçekleştirir. HAZID'in kap-
samlı olarak gözden geçirilmesini sağlamak için onay ma-
kamının2 ve işletmecinin temsilcileri ile bağımsız üçüncü 
taraf yöneticisi ve yine bağımsız üçüncü taraftan rapor 
tutucu bu çalışmada yer alır.

Kararlaştırılan eylem maddeleri HAZID çalışma sayfaları-
na kaydedilir.

Bu çalışmada çeşitli çizimler ve destekleyici belgelere uy-
gun şekilde atıfta bulunulur. Çalışma aşağıdaki adımlarla 
ilerler:

1.  Tesisin tasarım amacı ve normal işletme koşulları belir-
lenir.

2.  Tehlikelerin olası nedenleri ve sonuçları belirlenir. Bir 
tehlike, inandırıcı bir nedeni varsa ve zararlı sonuçlara 
yol açabiliyorsa "anlamlı" olarak kabul edilebilir.

3.  Tasarımda yer alan mevcut koruyucu, tehlikeyi azaltıcı 
ve kontrol edici önlemler tanımlanır.

4.  Güvenlik veya çevresel etkilerine dayalı olarak tehlike-
lerin bir sıralaması yapılır ve

5.  Daha fazla etki azaltmanın gerekli olması halinde, 
öneriler ve eylem tarafları belirlenir.

HAZID Prosedürü ve Kapanış Raporu işverene sunulur.

2 Onay makamı, işveren veya işverenin belirlediği bir temsilci olabilir. Bundan sonra işveren onayı olarak yazı içerisinde geçen ifadeler, doğrudan işverenin onayı veya işveren temsilcisinin 
onayı olarak anlaşılmalıdır.
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2.2.2 Tehlikeler ve İşletilebilirlik (HAZOP – “Hazard 
and Operability Analysis”) Çalışması
HAZOP çalışmalarında, disiplinlerarası bir ekip, amaç-
lanan süreç koşullarından sapmaların bir sonucu olarak 
ortaya çıkan tehlikeleri ve işletilebilirlik sorunlarını tanım-
lamak için sistematik bir yaklaşım kullanır. Deneyimli bir 
ekip lideri, ayrı konumlardaki belirli “süreç parametrele-
rine” veya süreç sistemindeki “analiz noktalarına” yönelik 
sabit bir “kılavuz sözcükler” seti kullanarak, tesis tasarımı-
nı sistematik olarak yönlendirir. “Analiz noktaları”, süreç 
sistemindeki belirli bir nokta olabileceği gibi, belirli bir 
boru hattı da olabilir.

HAZOP çalışmasını yürütmek için en iyi zaman, tasarımın 
oldukça sona yaklaştığı zamandır. Bu aşama, süreçte or-
taya çıkan sorulara anlamlı yanıtlara izin verecek kadar iyi 
tanımlandığında, büyük bir maliyet olmadan tasarım ve 
uygulama değiştirilebilir.

HAZOP çalışması (çalıştay) bağımsız bir üçüncü taraf da-
nışman tarafından yönetilir.

HAZOP Analizi yürütme planı, önerilen ekip amiri ve di-
ğer önerilen ilgili ekip üyeleriyle birlikte, konu alanları 
bazında hazırlanır ve onaylanmak üzere işverene sunulur. 
Çalışma öncesinde, gerekli dokümantasyon tasarım so-
rumlusu tarafından, aşağıda verilenlerle sınırlı olmamak 
üzere, yayımlanır ve bu dokümanlar HAZOP çalışması ön-
cesi çalışmayı yöneten danışman tarafından incelenir.

• Ana ekipman bilgi föyleri,
• Malzeme güvenliği bilgi föyleri (MSDS),
• Sebep ve etki diyagramları,
• Yerleşim planları ve alan sınıflamaları,
• Emniyet vanası hesaplamaları ve bilgi föyleri;
• Boru ve enstrüman diyagramları (P&ID’ler) ile ısı ve 

malzeme dengesinde belirtilmiş olan süreç akış diyag-
ramları (PFD'ler),

• Elektrik resimleri,
• Malzeme seçim diyagramları,
• Yangından korunma çizimleri,
• Ağır ekipmanlar için taşıma ve kaldırma planları.

HAZOP çalışmasının yöntemi aşağıdaki gibidir:

1.  Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramlarında süre-
cin bir düğümü belirlenir.

2.  Düğümün tasarım amacı ve normal çalışma koşulları 
tanımlanır.

3.  IEC 61882 kılavuz sözcük listesine dayalı kılavuz söz-
cükler uygulanarak amaç veya çalışma koşulundan bir 
sapma belirlenir.

4.  Sapmanın olası nedenleri ve sonuçları belirlenir. Bir 
sapmanın, inandırıcı bir nedeni varsa ve zararlı sonuç-
lara yol açabiliyorsa "anlamlı" olarak kabul edilebilir.

5.  Varsa güvenlik önlemleri belirlenir.
6.  Hiçbir önlem sağlanmadıysa veya önlemler yetersizse, 

öneriler ve eylem tarafları belirlenir.

Uygulamada kılavuz sözcükler/sapmalar, gözden geçiri-
len sistemlerle ilgili standart bir soru listesi halinde be-
lirlenir.

Tamamlanan HAZOP Çalışma Raporu incelenmek ve onay-
lanmak üzere işverene sunulur. HAZOP Çalışmaları’ndan 
kaynaklanan tüm öneriler işverenin yazılı onayından son-
ra mühendislik çalışmalarına yansıtılır.  Çalışma sonucun-
da güvenli ve işletilebilir bir tesis sağlamak için gerekli 
olan tüm onaylı yaplacak işler, Tasarım Sorumlusu tara-
fından tasarımlara katılır. HAZOP Prosedürü ve Kapanış 
Raporu işverene sunulur. 

2.3 Hata Modları ve Etkileri Analizi (FMEA – “Failure 
Modes and Effects Analysis”)

Hata modları ve etkileri analizinin (FMEA) amacı, gerek-
li iyileştirici yöntemlerin tanımlanabilmesi için öğelerin 
veya süreçlerin işlevlerini nasıl yerine getiremeyebilece-
ğini belirlemektir. Bir FMEA, hem yerel hem de küresel 
olarak, öğe veya süreç üzerindeki etkileriyle birlikte hata 
modlarını belirlemek için sistematik bir yöntem sağlar. 
Hata modlarının nedenlerinin belirlenmesini de içerebilir. 
İyileştirmeyle ilgili kararları desteklemek için hata modla-
rına öncelik verilebilir. Kritiklik sıralamasının en azından 
sonuçların ciddiyetini ve sıklıkla diğer önem ölçülerini 
içerdiği durumlarda, analiz, hata modları, etkileri ve kri-
tiklik analizi (FMECA) olarak adlandırılır.

2.4 Hata Ağacı Analizi (FTA – “Fault Tree Analysis”)

Hata ağacı analizi (FTA), bir dizi alt düzey olayı birleştir-
mek için Boolen mantığı kullanılarak bir sistemin isten-
meyen durumunun analiz edildiği yukarıdan aşağıya, 
tümdengelimli bir hata analizidir. Bu analiz yöntemi esas 
olarak güvenlik mühendisliği ve güvenilirlik mühendis-
liğinde sistemlerin nasıl başarısız olabileceğini anlamak, 
riski azaltmanın en iyi yollarını belirlemek ve bir güvenlik 
kazasının veya belirli bir sistem seviyesi (fonksiyonel) ha-
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tasının olay oranlarını belirlemek (veya bir izlenim almak) 
için kullanılır.

2.5 İşçi Sağlığı Risk Değerlendirmesi (HRA – “Health Risk 
Assessment”)

İşçi Sağlığı Risk Değerlendirmesi (HRA), iş sağlığı tehli-
kelerinin tanımlanmasını ve değerlendirilmesini içerir. 
Genellikle benimsenen yöntem, söz konusu çalışmayı bir 
dizi özel göreve ayırmayı ve daha sonra her bir görevle 
ilişkili sağlık risklerinin değerlendirilmesini içerir. Sağ-
lık üzerinde olumsuz etkisi olabilecek tüm unsurlar göz 
önünde bulundurularak geniş bir yaklaşım benimsenme-
lidir. HRA Prosedürü ve Raporu işverene sunulur.

2.6 Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL – “Safety Integrity 
Level”) Doğrulama Çalışması
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi Doğrulama Çalışması, kont-
rol ve enstrümanlı koruyucu sistemlerin güvenilirliğini 
değerlendirmek için yapılır. SIL Doğrulama Çalışması 
(çalıştay) bağımsız bir üçüncü taraf danışman tarafından 
yönetilir. SIL Prosedürü ve doğrulama çalışması raporu iş-
verene sunulur.

Gereksinim duyulan SIL seviyesinin belirlenmesinde 
ALARP, Risk Grafiği, Risk Matrisi, Hata Ağacı Analizi (FTA – 
“Fault Tree Analysis”) ve Koruma Katmanları Analizi (LOPA 
– “Layers of Protection Analysis”) yöntemleri kullanılabilir. 

2.7 Güvenlik Durumu (“Safety Case”)
Güvenlik Durumu, varlık bütünlüğü hizmet ömrü boyun-
ca Büyük Kaza Tehlikesi ve Yüksek SEÇ Risklerinin siste-
matik olarak değerlendirildiğini ve olabildiğince düşük 
seviyede (ALARP) yönetildiğini veya yönetileceğini gös-
teren resmi yazılı bir kayıttır. Güvenlik Durum Çalışması, 
bağımsız bir üçüncü taraf danışmanın yönlendirmesiyle 
yapılır. Güvenlik Durum Raporu, işverene sunulur.

2.8 Eşzamanlı Operasyonlar Çalışması (SIMOPS  - 
“Simultaneous Operations”)
Eşzamanlı Operasyon Çalışması (SIMOPS çalıştayı), işve-
ren ve varsa diğer ilgili tarafların katılımıyla düzenlenir ve 
gerçekleştirilir. SIMOPS yöntemi, matrisi ve raporu işvere-
ne sunulur.

2.9 Ergonomi / İnsan Faktörleri Mühendislik Çalışması
Ergonomi çalışması, vana kritiklik analizi ve görev gerek-
sinimleri analizini belirlemek için yapılır. Ergonomi çalış-
ma raporu işverene sunulur.

2.10 Gürültü Kontrolü
Tasarım dosyasında yer alan geçerli yönetmeliklere ve 
standartlara uygun gürültü kontrol kısıtlamaları uygulanır.

2.11 Zehirli ve Yanıcı Gaz Yayılımı
Zehirli ve yanıcı gazların açığa çıkabileceği ve potansiyel 
tutuşma kaynağına erişebileceği tesisler için, zehirli ve 
yanıcı gazların yayılım çalışması yapılır. Yayılım çalışması 
raporu, işverene sunulur.

2.12 Yangın ve Patlama Güvenliği
Tesisler için yangın ve patlama riski değerlendirmesi ger-
çekleştirilir. Yangın ve patlama riski değerlendirme rapo-
ru işverene sunulur.

2.13 Tahliye, Kaçış ve Kurtarma (EER – “Evacuation, 
Escape and Rescue”) Değerlendirmesi
Tahliye, kaçış ve kurtarma değerlendirmesi, işletmecinin 
olası tahliye, kaçış ve kurtarma durumlarını dikkate alma-
sı ve bunları EER hedefleri ve kabul edilebilirlik kriterle-
riyle karşılaştırması amacıyla yapılır. EER değerlendirme 
raporu işverene sunulur.

2.14 Yangın ve Gaz Algılama ve Korunma Sistemleri
Yangın ve gaz algılama ve korunma sistemleri için tasarım 
felsefesi, Yangından Korunma Tasarım esaslarına uygun 
olarak hazırlanır. Kontrol sistemi, kapatma sistemine bağ-
lı bir yangın ve gaz algılama sistemini içerir. Asgari koşul 
olarak, aşağıdaki algılama ekipmanlarının tesis edilmesi 
sağlanır. 

• Gaz (yanıcı ve zehirli) algılama sistemi
• Duman ve yangın algılama sistemi.

2.15 Pasif ve Aktif Yangından Korunma
• Yangından korunma düzenlemelerinin düzeyi, tesis-

lerin yangın riski analizine dolayısıyla tesiste yangın 
oluşturacak malzeme cinsine ve bunun oluşturaca-
ğı yangın yüküne dayanmaktadır. Tesislere kurulum 
için yangın riskine göre oluşturulacak ve katı/sıvı/gaz 
yangınlarına göre ayrı ayrı hazırlanarak düzenlenecek 
yangın söndürme sistemi için gerekli tüm cihazların 
listesive yerleşim planı hazırlanır.

• Genel Güvenlik ve Alarm Sistemleri tasarlanır. 

• Manuel Alarm Çağrı noktaları ve genel sirenler stra-
tejik yerlerde konumlandırılır. Borulama, vanalar ve 
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ekipman üzerinde güvenli bakım çalışma koşullarını 
kolaylaştırmak için tasarımda pozitif izolasyon dikkate 
alınır. 

• Gerekiyorsa acil durum duşları ve göz banyo istas-
yonları, tehlikeli maddelerin taşınacağı, depolanacağı 
veya işletileceği alanlara yerleştirilir.

2.16 Güvenli Erişim ve Kaçış Güzergâhları

2.16.1 Güvenli Erişim
Mekanik, elektrik ve kontrol teknisyenlerince vanaların 
kullanılması, rutin bakım ve kontrollerinin yapılması gibi 
işletmeyi ilgilendiren çalışmalara olanak sağlamak üzere, 
uygun yüksekliklere güvenli erişimler sağlanır. Tasarımda, 
gerçekleştirilecek bu tür işletme çalışmaları dikkate alınır. 
Tüm basınç, sıcaklık ve akış göstergeleri ile vanalar, kalıcı 
erişim platformlarından kolaylıkla okunabilecek ve ku-
manda edilebilecek şekilde düzenlenir.

2.16.2 Kaçış Güzergâhları
Kaçış ve tahliye yollarının tasarımında, yapılmış olan risk 
analizinden yararlanılır. Kaçış yolları, tehlike noktaların-
dan, göreceli olarak daha güvenli olan alanlara giden en 
kısa ulaşım yollardır. Kaçış yolları, tehlikeli bir bölgeden 
kaçan personeli, daha az tehlikeli bir bölgeye ulaştırırken 
tehlikeli bölgelerden geçmeyecek şekilde planlanır. Tüm 
kaçış yolları, personeli toplanma alanlarına yönlendirir. 
Her kaçış yolu, kolayca erişilebilir, engelsiz ve belirgin ola-
rak işaretlenir. Bu konuda, gerekli ve yeterli yön gösteri-
ci işaretleme ve levhalama planlaması yapılır. Ayrıca risk 
analizine göre, gürültülü ortamlar için veya yalnızca ışıklı 
uyarı sistemlerinin uyarı için yeterli olmadığı koşullar için 
sesli ve ışıklı uyarı sistemleri dikkate alınır.

Ayrıca endüstriyel tesis içindeki makina ve donanımları-
nın yerleşim planlarının değiştirilmesi durumunda, kaçış 
ve tahliye yollarının güncellemesi yapılmalıdır.

2.17 Çevre Koruma Gereksinimleri
Aşağıdaki hususlar, temel mühendislik ve tasarım gerek-
sinimlerine katılır:

2.17.1 Menfezler ve Bacalar
Havalandırma menfezlerinin ve bacaların konumları ile 
yükseklikleri, yayılımı ve elektrikli ekipmanlarda, tehlikeli 
alan etkisi yaratmamak için optimum konumlandırmayı 
ve boyutlandırmayı dikkate alarak belirlenir. Egzoz emis-
yonları ve egzoz ölçme ve izleme sistemi, mevcut en iyi 
uygulamaları ve teknolojiyi dikkate alarak seçilir.

2.17.2 Drenaj Sistemi
Hidrokarbon veya tehlikeli maddelerin karaya / denize 
boşaltılmasını önlemek için kapalı bir drenaj sistemi oluş-
turulur.

2.17.3 Tehlikeli Maddeler
Tehlikeli maddelerin kaydı ve envanteri hazırlanır. Bu ka-
yıt ve envanter, tesiste veya ünitelerde kalıcı veya geçici 
olarak depolanacak tüm yanıcı malzemeleri, pas yapıcı 
ve zehirli maddeleri, kimyasalları ve radyoaktif maddeleri 
içerir. Sürekli kullanımına gerek duyulan tehlikeli madde-
lerin toplu olarak depolanması dikkate alınır. Bu envanter 
işverene sunulur.

2.18 Malzeme Taşıma ve Kaldırma

Kaldırma ekipmanları, risk analizi doğrultusunda ve üre-
tim sırasında güvenli çalışmaya izin verecek şekilde ko-
numlandırılır ve tasarlanır. Özellikle ağır ekipmanlarda, 
taşıma ve kaldırma planları oluşturulmalı, vinç palet veya 
ayaklarının bastığı zeminlerin taşıma güçleri kontrol edil-
meli, gerekiyorsa zemin güçlendirilmelidir. 

2.19 SEÇ Tehlike ve Etkileri Kaydı

SEÇ tehlike ve etkileri kaydı, tasarım geliştirme sürecin-
den kaynaklanan SEÇ ile ilgili tüm çalışmalar ile iç ve dış 
incelemeler ile denetimlerden elde edilen önerilere uy-
gun olarak konmuş çalışmaların resmi bir kaydını tutmak 
üzere oluşturulur ve güncellenir. 

2.20 SEÇ Kararları Dosyası

Tesis tasarımı ve işletmesi sırasında alınan tüm önemli 
SEÇ kararlarının kaydı tutulur ve bu sürdürülür. SEÇ Eylem 
İzleme Sistemi, SEÇ çalışmaları ve risk değerlendirmesi 
gibi faaliyetlerden elde edilen tüm SEÇ önerilerinin bir 
kaydını tutar. Onaylanmış eylemler tasarıma katılır. SEÇ 
çalışmaları hakkında aylık rapor ve gerektiğinde bu çalış-
maların güncelleme durumunun kaydı tutulur.

2.21 Proje Sağlık, Emniyet ve Çevre Gözden Geçirmeleri 
(PHSER – “Project Health, Safety and Environment 
Review”)

Proje Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Gözden Geçirmeleri 
(PHSER), denetim gerekliliklerinin bir parçası olarak iş-
veren veya temsilcisi tarafından yapılır. PHSER sırasında 
Tasarım Sorumlusunun katılımı gerekir. Gerek duyması 
durumunda, işverene yardım sağlanır. Kapanış raporu ha-
zırlanır.
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2.22 SEÇ Açısından Kritik Olan Ekipmanların ve Sistemlerin 
Tanımlanması ve Bütünlük Güvencesi
Güvenlikle ilgili tüm cihazları, ekipmanları, sistem ve mal-
zemeleri içeren kapsamlı bir güvenlik cihazları ve gere-
kiyorsa bunların kalibrasyonlarının kaydı tutulur ve bu 
kayıt güncellenir.

Bu güvenlik ekipmanları hakkındaki bilgiler cihazdan 
cihaza değişmekle birlikte, her durumda ilgili tasarım 
esasları ve hizmet koşulları ile birlikte kayıt altına alınır ve 
destekleyici olan ve boyutlandırma için hazırlanmış olan 
hesaplamalara atıf yapılır.

3. İLGİLİ STANDARTLAR VE YASAL DÜZENLEMELER

Yukarıda açıklanmış olan tehlike belirleme ve risk değer-
lendirmesine esas olmak üzere pek çok ulusal ve ulusla-
rarası standartlar ve yasal düzenlemeler bulunmaktadır.

3.1 Standartlar

Tehlike belirleme ve risk değerlendirmesi konusundaki 
uluslararası standartlar “International Electrotechnical 
Commission” (IEC), “International Standards Organisati-
on” (ISO) ve “European Standars” (EN) tarafından hazırlan-
mıştır ve başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.

IEC 61508-2010 “Functional Safety of Electrical/ Electro-
nic/Programmable Electronic Safety-Related Systems”, 
şemsiye bir güvenlik standardıdır ve özellikle güvenlik 
fonksiyonları çalışmaz ise oluşacak tehlikeleri kapsamak-
tadır. Bu standart 7 bölümden oluşmuştur.

IEC 61882-2016 “Hazard and Operability Studies (HAZOP 
Studies) - Application Guide”, kılavuz kelimeleri kullana-
rak, sistemlerin HAZOP çalışmaları için hazırlanmış bir kı-
lavuzdur; tanım, hazırlık, inceleme oturumları ve sonuçta 
ortaya çıkan belgeler ve takip dahil olmak üzere tekniğin 
uygulanması ve HAZOP çalışma prosedürü hakkında reh-
berlik eder.

TS EN IEC 60812-2018 “Arıza Modları ve Etki Analizi (FMEA 
ve FMECA)”, arıza modları, etkiler ve kritiklik analizi (FME-
CA) opsiyonu dahil olmak üzere, arıza modları ve etkileri 
analizinin (FMEA) nasıl planlandığını, gerçekleştirildiğini, 
belgelendiğini ve sürdürüldüğünü açıklar.

TS EN 61025-2008 “Fault Tree Analysis (FTA)”, hata ağacı 
analizini açıklar ve temel ilkelerin tanımı, ilgili matematik-
sel modellemenin tanımlanması ve açıklanması, FTA'nın 

diğer güvenilirlik modelleme teknikleriyle ilişkisinin 
açıklanması, FTA'nın gerçekleştirilmesiyle ilgili adımların 
açıklaması, uygun varsayımların, olayların ve başarısız-
lık modlarının tanımlanması ile yaygın olarak kullanılan 
sembollerin tanımlanması ve açıklaması şeklinde uygu-
lanmasına ilişkin rehberlik sağlar.

ISO 17776-2002 “Petroleum and Natural Gas Industries – 
Offshore Production Installations – Guidelines on Tools 
and Techniques for Hazard Identification and Risk Assess-
ment", petrol ve doğalgaz endüstrisinde tehlike belirle-
me ve risk değerlendirme araç ve tekniklerine kılavuzluk 
eden bir standarttır.

ISO 26262-2018 “Road Vehicles Functional Safety Packa-
ge”, otomotiv sektörüne yönelik bir standarttır ve özel-
likle otomotiv ile ilgili ürünlerin geliştirilmesi ve kullanım 
süresi boyunca güvenliğini sağlamak için bu standardın 
gereklerine uymak kritiktir. Bu standart, 10 bölümden 
oluşmuştur.

TS EN 61511-2018 “Fonksiyonel Güvenlik - Süreç Sanayi 
Sektörü için Güvenlik Enstrümanlı Sistemler”, proses içe-
ren sektörlerde güvenliği sağlamak için güvenlik enstrü-
manlı sistemin şartname, tasarım, kurulum, işletme ve 
bakımı için gereksinimleri veren standarttır. Bu standart 
5 bölümden oluşmuştur.

TS EN 62304-2006 “Tıbbi Cihaz Yazılımı-Yazılım Yaşam 
Çevrimi Süreçleri”, standardına uymak, güvenlik açısın-
dan tıbbi yazılım geliştiriciler için kritik önemdedir. Bu 
standart 9 bölümden oluşmuştur.

TS EN IEC 62061-2021 “Makina Güvenliği - Güvenliğe 
İlişkin Elektrik, Elektronik ve Programlanabilir Elektronik 
Kontrol Sistemlerinin Fonksiyonel Güvenliği”, makina en-
düstrisinde kullanılan ve riski azaltmak için SIL seviyeleri-
ni kullanan bir güvenlik standardıdır. Makina endüstrisin-
de kullanılan diğer bir güvenlik standardı ISO 13849-2015 
“Safety of Machinery – Safety-Related Parts of Control 
Systems"dir. Bu standart 2 bölümden oluşmuştur.

TS EN 60880-2006 “Nucleer Power Plants – Instrumenta-
tion and Control Systems Important to Safety – Software 
Aspects for Computer Based Systems Performing Cate-
gory A Functions”, nükleer güç santrallerinde kullanılan 
güvenlik standardıdır.

Bunların dışında tüm işletmelerce uyması beklenen iş 
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sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili de aşağıdaki stan-
dartlar vardır.

TS EN ISO 14001-2015 “Çevre Yönetim Sistemi – Şartlar ve 
Kullanım Kılavuzu”, bir kuruluşun çevresel performansını 
geliştirmek için kullanabileceği bir çevre yönetim sistemi 
için gereksinimleri belirtir.

TS ISO 45001-2018 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Siste-
mi”, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemi için ge-
reklilikleri belirtir ve kuruluşların işle ilgili yaralanmaları 
ve hastalıkları önleyerek ve aynı zamanda İSG'yi proaktif 
olarak geliştirerek, güvenli ve sağlıklı işyerleri oluşturma-
larını sağlamak için kullanmalarına rehberlik eder.

3.2 Ulusal ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler

Standartlar dışında, endüstriyel tesislerin, ekipmanların 
ve araçların tasarlanmasında tehlikeleri belirlemek ve 
riskleri yönetmek ve engellemek anlamlı birçok ulusal ve 
uluslararası yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Bu-
rada yalnızca özellikle yönetmelik şeklinde yayımlanmış 
olan yasal düzenlemelerin belli başlıları sıralanmıştır. 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği,

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği,

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Yönetmelik,

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

Atık Yönetim Yönetmeliği,

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yö-
netmeliği,

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik,

Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,

Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği,

Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği,

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korun-
ması Hakkında Yönetmelik,

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına 
Dair Yönetmelik,

Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan 
Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik.

4. DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞLER

Ülkemizdeki mevcut bazı tekil tasarım şirketlerinde veya 
mühendislik, satınalma ve inşaat türü taahhütler üstle-
nen bazı şirketlerdeki tasarım gruplarında var olan mü-
hendislik gücü üst düzeydedir. Ne var ki, bunların sayısı 
çok değildir. 

Bu gücü korumak ve geliştirmek ve ülkemizde tasarımı 
yapılamayan endüstri tesisleri, ekipman ve araçlar konu-
larında belli bir strateji planı içerisinde tasarım yeteneği 
elde etmek çok önemlidir. Bu yeteneği geliştirmenin bir 
yanı da, tehlike tanımlama ve risk değerlendirme çalış-
malarını ulusal ve uluslararası belirleyici belge, esas ve 
standartlara uygun olarak yürütebilmektir.    

Bu anlamda, tasarım sorumluları kadar yukarıda belirtil-
miş olan çalıştayları düzenleyebilecek ve yönetebilecek 
yetenek ve deneyimde tehlike belirleme ve risk değer-
lendirme konularında çalışan grupların da oluşması son 
derece önemlidir. Bu tür deneyimli şirketlerin sayılarının 
yurdumuzda artmakta olması da sevindirici bir durum-
dur.
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KAFES YAPI VE TOPOLOJİ 
OPTİMİZASYONU İLE EKLEMELİ 
İMALAT İÇİN BİR HAVA ARACI 
PARÇASI TASARIMI 

1. GİRİŞ

Topoloji optimizasyonu, önceden tanımlanmış hedefler, 
kısıtlamalar, sınırlar ve yük koşulları dahilinde malzeme-
nin belirli bir tasarım alanında en uygun dağılımını ta-
sarımcıya sunabildiğinden, havacılık ve uzay yapılarının 
tasarımında en etkili tekniklerden biri olarak kabul edil-
miştir [1]. Kafes yapılı parçaların tasarımı, özellikle topo-

loji optimizasyonu kullanılarak elde edilmiş kafes yapılı 
parçalar, havacılık ve uzay parçaları için ağırlık azaltma ve 
yüksek dayanıklılık nedeniyle uçuş performansını artır-
mak için oldukça kullanışlıdır.  

Eklemeli imalat (Eİ) olarak ifade edilen ve bir üç boyutlu 
(3B) bilgisayar destekli tasarım (computer-aided design – 
CAD) modelini malzeme katmanlarını üst üste ekleyerek 
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üretebilen imalat teknikleri, yüksek geometrik karma-
şıklığa sahip kafes yapılı tasarımların üretilebilmesi için 
gereklidir. Eklemeli imalat teknolojisi, talaşlı imalat ve 
döküm gibi geleneksel imalat yöntemleri ile üretileme-
yecek karmaşıklıktaki geometrilerin serbest biçimli ima-
latına izin verir. Ayrıca eklemeli imalat süreçleri, teslimat 
süresini önemli ölçüde kısaltır ve tek parça için maliyet 
açısından etkilidir [2]. 

Kafes yapılı hücresel malzemeler, mikrometre ve mili-
metre seviyesinde birbirlerine bağlı çubuk elemanların 
oluşturduğu boşluklu yapı sayesinde hafif ve daha güç-
lü malzemeler oluşturma avantajı sunar. Dahası, metal 
kafes yapılı malzemeler, ultra hafif, yüksek özgül direnç, 
yüksek özgül sertlik, yüksek dayanıklılık ve yüksek enerji 
sönümleme gibi mükemmel mekanik özelliklere sahiptir 
[3,4]. Kafes yapılar yüksek mukavemet ve hafiflik sunma-
sına karşın, bu yapıların geometri karmaşıklığı, gelenek-
sel CAD modelleme ve tasarım optimizasyon tekniklerini 
verimsiz kılar. O yüzden, kafes yapıların tasarımda kulla-
nılması, dikkatli bir şekilde karakterize edilmiş malzeme 
özellikleri ve iyi modellenmiş yapılar gerektirir. 

Topoloji optimizasyonu problemi ilk olarak Michell [5] ta-
rafından sunulmuştur. Beghini [6] tarafından, topoloji op-
timizasyonu kullanılarak yüksek katlı yapılar için braket 
sistemlerinin tasarımı üzerine bir çalışma yapılmıştır. Zhu 
vd. [7] uçak ve uzay yapıları tasarımında topoloji optimi-
zasyonunu kullanmıştır. Saleem vd. [8], ANSYS yazılımını 
kullanarak ticari bir hava taşıtı dikey dengeleyici parçası 
üzerinde parametrik olmayan topoloji optimizasyonu uy-
gulamışlardır. Görgülüarslan vd. [3] bir boyut optimizas-
yon algoritması kullanarak kafes yapıları için örnek bir ta-
sarım geliştirmiştir. Elde edilen tasarımın sonlu elemanlar 
analizi (SEA) sonuçları, eklemeli imalat ile üretilen kafes 
yapıların deneysel sonuçları ile doğrulanmıştır.  Görgülü-
arslan vd. [4], eklemeli imalat süreci için üretim kısıtlama-
larını dikkate alan iki aşamalı bir kafes yapı optimizasyon 
sürecinin otomotiv parçalarına uygulanabilirliğini göster-
mişlerdir. 

Seabra vd. [9], bir metal Eİ tekniği olan seçmeli lazer er-
gitme (SLE) yöntemi ile üretilecek bir uçak braketi için to-
poloji optimizasyonunu kullanmıştır. Shi vd. [10], topoloji 
ve boyut optimizasyonundan yararlanarak bir havacılık 
braketinin kütlesini %18'in üzerinde azaltmayı başarmış-
tır. Sudin vd. [11], bir fren pedalı tasarımında topoloji op-

timizasyonu gerçekleştirmiştir. Performans gereksinimini 
karşılayarak mevcut fren pedalından %22 daha az nihai 
ağırlığa ulaşmışlardır.

Tomlin vd. [12] Airbus A320 menteşe braketi için sertliği 
korurken maksimum gerilimi azaltan topoloji optimizas-
yonunu yöntemi kullanmıştır. Tucker vd. [13], uçak kanadı 
kaburga kirişleri için topoloji optimizasyonunu kullanmış-
tır. Eves vd. [14], bir uçağın yapısal yerleşiminin kavramsal 
tasarımlarını geliştirmek için topoloji optimizasyonunu 
kullanmaya yönelik yeni bir yaklaşım önermiştir. Amacı, 
yerel sehim ve burkulma kısıtlamalarının katılımıyla ilişkili 
bazı sorunların üstesinden gelmektir. Zhu vd. [15], yüksek 
ölçekli gerilerek şekillendirme kalıbı tasarımı için bir to-
poloji optimizasyon yöntemi göstermiştir. Üretim gerek-
sinimlerini karşılayan yönlü yapılar oluşturmak için tasa-
rım değişkenlerini doğrusal enterpolasyona dayalı olarak 
tanımlamışlardır. Dunning vd. [16], yapılandırılmamış üç 
boyutlu bir ağ için bir seviye ayarlı topoloji optimizasyon 
yöntemi geliştirerek bunu birleşik “aero” yapısal hususlar 
için kanat tasarımına uygulamışlardır.

2. PROBLEM TANIMI

Bu projede, bir hava aracında kullanılan braket geometri-
si, topoloji optimizasyonu ve sonrasında kafes yapılar ile 
optimizasyon kullanılarak yeniden tasarlanmıştır. Bu hava 
aracı braketinin topoloji optimizasyonunda kullanılacak 
ilk tasarım alanı Şekil 1’de gösterilmiştir. Tasarım sırasın-
da, Şekil 1(a)’da gösterilen tasarım alanının istenilen da-
yanım şartlarını sağlayacak şekilde hafifletilmesi hedef-
lenmektedir. Şekil 1(b)’de gösterilen ve braketin bağlantı 
noktalarını oluşturan parçalar ise tasarım alanı dışında 
tutulmuştur; ancak parça dayanımına etkisi olduğundan, 
analizlere dahil edilmiştir. 

 

 
                     (a)   (b)

Şekil 1. Hava Aracı Braketi Başlangıç Modeli 
(a) Braket tasarım alanı (b) Tasarım dışı alanı
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2.1 İlk Tasarım Alanı Düzenlemeleri

Bu tür bir modelin kafes yapılar ile modellenmesi için kü-
bik yapıda hücrelere bölünmesi gereklidir aksi taktirde 
model üçgen prizmalara bölünecek ve kafes yapı tipleri 
oluşmayacaktır. Bu durumda sadece üçgen prizmaların 
ayrıtları kirişlerle modellenecek ve bu durum elde olma-
yan gerilmelerin oluşmasına sebep olabilecektir.  Fakat, 
Şekil 1’de görüldüğü gibi kübik yapı ile uyumsuz olan 
silindirik bölümler bulunmaktadır. Bu yüzden, modelin 
kübik yapı ile uyumsuz olan silindirik bölgeleri Şekil 2’de 
görüldüğü gibi köşeli olarak değiştirilmiştir. Bu süreçte 
braketin delikleri çevresindeki tasarım dışı alanlar geniş-
letilmiş ve oval olan delik bölgeler dikdörtgen hale geti-
rilmiştir. Ayrıca, braketin alt bağlantı noktalarından diğer 
parçalara montajlanabilmesi için belirli bir yükseklikte 
ve derinlikte boşluk içermesi gerekmektedir. Bu şartları 
sağlaması için, alt taraflarda bulunan delikler Şekil 2(a)’da 
görüldüğü gibi derinleştirilmiştir.  Böylelikle montaj için 
uygun alan başlangıç modeli üzerinde açılmıştır. Ayrıca, 
dikdörtgen şeklinde oluşturulan katı alanlar nedeniyle 
gösterilen tasarım dışı bölgede yüksek miktarda kütle ar-
tışı yaşanmaktadır. Bu durum, optimizasyonun sonunda 
tasarım dışı bölgenin yüksek ağırlıklı olmasına neden olur 
ve oluşturulacak son şekilde hedeflenen kütlenin elde 
edilmesini zorlaştırır. Bu sorunun üstesinden gelmek için, 
Şekil 2(b)’de görüldüğü gibi tasarım dışı alandaki delik kı-
sımları mümkün olduğunda ince modellenmiştir. 

2.2 Malzeme

Parçanın üretiminde, hafiflik sağlamak ve SLE tekniği ile 
üretebilmek için, malzeme olarak AlSi10Mg kullanılmıştır. 
Bu malzemenin elastik modülü E = 65 GPa, Poisson oranı 
v = 0,3, akma dayanımı Sy = 152 MPa ve yoğunluğu ρ = 
2,67 g/cm3 olarak alınmıştır. 

2.3 Tasarım Kriterleri

Bu braketin Şekil 1’de gösterilen ilk tasarım alanı, yaklaşık 
4,2 kg'lık bir kütleye sahiptir. Hali hazırda hava aracında 
kullanılan tasarım 0,5 kg ağırlıkta iken elde edilen braket 
tasarımının kafes yapıların da tasarımda kullanılması ile 
istenilen şartları hala sağlarken daha da hafifletilmesi he-
deflenmiştir. Bu amaçla, kafes yapı ile tasarım sürecinde 
kütlenin %30 azaltılarak 0,35 kg hedef kütle ile tasarlan-
ması hedeflenmiştir.

Topoloji optimizasyonu ve kafes yapı ile tasarım sürecin-
de, malzemenin akma dayanımına bağlı olarak verilen bir 
marjin (M) değerinin 1’den büyük olması hedeflenmiştir:  

  
  

        
     

 

 (1)

Bu denklemdeki güvenlik faktörünü temsil eden SF = 1,5 
olarak seçilmiş ve parça üzerindeki en büyük gerilmeyi 
temsil eden Smaks ise SEA ile belirlenmiştir [18]. Tüm bu de-
ğerler yerleştirildiğinde, kafes yapı ile elde edilecek tasa-
rım üzerindeki izin verilen en yüksek gerilme değeri Shedef 
= 51 MPa olarak hesaplanır. Bu değer, SEA simülasyonla-
rında, tüm eksenlerde ayrı ayrı incelenmiş ve buna göre 
tasarım yapılmıştır. Ayrıca, tasarımın doğal frekansının 
140 Hz'in üzerinde olması da bir tasarım kriteridir. 

3. SONLU ELEMANLAR ANALİZİ MODELİ

3.1 Sonlu Elemanlar Ağ Örgüsü

Tasarım sürecinin ilk aşamasında topoloji optimizasyonu-
na sokulacak Şekil 2’deki başlangıç braket modelinde, her 
bir sonlu eleman, sonrasında kübik kafes hücreler ile mo-
delleneceğinden, kafes hücrelerin sığabileceği büyüklük-
te 3B kübik katı elemanlar kullanılmıştır. Sonlu elemanlar 
ile ağ örgüsü oluşturma işleminde, Hypermesh yazılı-
mında katı haritalama tekniği kullanılmıştır. Bu teknikle, 
iki boyutlu dörtgen ağ yapıları, bir doğrultuda ve sıklıkta 
uzatılarak, 3B katı elemanlarla örülmüş sonlu elemanlar 
ağı elde edilebilmektedir. 

Bu çalışmada, üç farklı boyutta sonlu elemanlar ile üç 
farklı ağ örgüsü modeli oluşturulmuştur. Şekil 3(a)’da 
20 mm boyutlardaki elemanlara sahip kaba ağ örgüsü, 
Şekil 3(b)’de 10 mm’lik orta ağ örgüsü ve Şekil 3(c)’de 5 
mm’lik sıkı ağ örgüsü gösterilmiştir.  Kaba ağ örgüsünde 
795, orta ağ örgüsünde 2.487 ve sıkı ağ örgüsünde ise 

 

 

 
 (a)   (b)

Şekil 2. Braketin Düzenlenmiş Başlangıç Modeli 
(a) Braket tasarım alanı (b) Tasarım dışı alan
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15.113 adet 3B katı kübik eleman bulunmaktadır. 3B ağ 
elemanının sayısının artması, çözücünün daha çok güç 
kullanması anlamına geldiğinden, analiz ve optimizas-
yon işlemlerinin daha uzun süreceği unutulmamalıdır. 
Ağ oluşturma işleminde, modelin bazı bölümlerinde 
geometrinin asimetrik yapısından dolayı kübik yapılar-
da uzunluk uyuşmazlıkları meydana gelebilmektedir. Bu 
bölgelerde, sonlu eleman boyutları; ince ağ için 4 mm, 
orta ağ için 7 mm ve kalın ağ için ağ uzunlukları 12 mm'ye 

kadar düşebilmektedir. Tasarım dışı alanda da deliklerin 
etrafına ağ yapıları oluşturulur ve oluşturulan ağ yapıları 
ile diğer ağ yapıları arasında bağlantı problemi oluşması 
istenmez. Bu nedenle, ağ kalitesi göz ardı edilmeden de-
lik çevresinde farklı geometrilerde ağ yapıları kullanılabi-
lir. Ek olarak, braketin alt kısmındaki deliklerin çevresinde 
ekstra ağ yapıları oluşturularak kafes yapıların, optimize 
edildikten sonra geometrideki tasarım dışı alanla bağlan-
tısının kuvvetlenmesi amaçlanmıştır.

3.2 Sınır Koşulları ve Yüklemeler

Şekil 4(a)’da görüldüğü gibi braketin altındaki dört tasa-
rım dışı alan, altı serbestlik derecesinden sabitlenmiştir. 
Üstteki dört bölge, kütle ile birbirine bağlıdır. Bu bölgeler, 
Şekil 4(b)’de gösterilen “RBE2” elemanları ile birleştirilerek 
sabitlenmiştir. Statik analiz için uygulanan kuvvet, parça-
ya etkiyen yerçekimi kuvvetidir. Havacılıkta yerçekimi her 
eksenden uygulanır ancak bu eksen, hava aracının sürek-
li yön ve yükseklik değiştirmesi nedeniyle sürekli olarak 
değişebilmektedir. Bu nedenle, braket, üç eksende de 
dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ve her eksendeki yer 

çekimi kuvveti ile ayrı ayrı analiz edilerek sonuçlar ince-
lenmiştir. Bu projede kullanılan yerçekimi kuvveti değe-
ri, yer çekimi ivmesi g ile gösterildiğinde, 20g’ye eşit bir 
kuvvete karşılık gelecek kuvvet olarak belirlenmiştir. Bu 
yüzden, üç eksenin her birinde 20g değeri uygulaması, 
Hypermesh yazılımında “GRAV” yükleme kartı ile tanım-
lanmıştır.  

Ayrıca, braketin üstünde, brakete 0,8 kg kütleli bir başka 
parçanın statik yük uygulaması bulunmaktadır. Bu parça-
nın tamamını modellemek yerine sadece kütle merkezi 

 

 

 

 

(a)

(b)

(c)

Şekil 3. Sonlu Elemanlar Ağ Örgüsü 
Modeller 

(a) Kaba (b) Orta 
(c) Sıkı ağ örgüsü

  

 
  (a) (b)
Şekil 4. Sonlu Elemanlar Modeli 
(a) Sınır koşulları ve yüklemeler (b) Delikleri sabitlemek için kullanılan 
RBE2 elemanları 
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modellenerek Şekil 4(a)’da gösterildiği gibi dört köşedeki 
delik merkezlerine RBE2 elemanları ile bağlanmıştır. Ayrı-
ca bu noktasal kütlenin doğru modellenmesi için atalet 
değerleri de üç yönde Ixx = 0.001 kg.m2, Iyy = 0.001 kg.m2 
ve Izz = 0.002 kg.m2 olarak tanımlanmıştır. 

Titreşim analizi için ise, Hypermesh yazlımı üzerindeki 
“eigrl” kartı kullanılmış ve beş mod da incelenmiştir. Bu 
amaçla titreşim analizi sonuçları olarak öz vektörler ve öz 
değerleri incelenmiş ve bunlardan kaynaklanan frekans-
lar listelenmiştir [17]. İncelenen beş modun hepsinin 140 
Hz'den fazla olması amaçlanmıştır.

4. KAFES YAPI OPTİMİZASYON SÜRECİ

4.1 Topoloji Optimizasyonu

Kafes yapılar ile tasarım oluşturulmadan önce, Şekil 3’te 
üç farklı ağ örgüsü ile oluşturulan sonlu elemanlar model-
leri ile Şekil 4’teki statik yükleme koşulları altında, verilen 
kütle kısıtlamasını sağlayacak (0,35 kg) şekilde braketin 
esnekliğini (C) en düşük yapacak bir topoloji optimizas-
yonu Altair Optistruct yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Op-
timizasyon sonrası, ağ örgüsündeki her bir elemanın gö-
receli yoğunluk değerleri (xi) belirlenmiştir.

                                     

                                   

                                   

                                   

                                    

                               

 

 

(2)

Gerçekleştirilen topoloji optimizasyonunda, yukarıdaki 
optimizasyon problemi kullanılmıştır. Bu problemde u 
sehimi, K rijitlik matrisini, F kuvveti, C(x) esnekliği, xl ve 
xu sırasıyla göreceli yoğunluk alt ve üst sınırları, msabit ve 
m(x) ise sırasıyla sınırlanan ve elde edilen kütleleri, Smaks ve 
Shedef değerleri ise sırasıyla en büyük elde edilen ve Eşitlik 
(1) ile elde edilen izin verilen gerilme değerlerini temsil 
etmektedir.

4.2 Kafes Yapı ile Tasarım 

Topoloji optimizasyonundan elde edilen göreceli yoğun-
luk değerlerine bağlı olarak, her bir sonlu eleman, seçilen 
kafes hücre tipi ile doldurulmuştur. Hypermesh yazılımın-

da dört farklı kafes hücre tipi bulunmaktadır. Bu kafes tip-
leri (KT) Şekil 5’te KT = {1,2,3,4} olarak verilmiştir. 

Kafes yapı ile tasarım modeli oluşturulurken, göreceli 
yoğunluk değerlerinin alt ve üst limitleri tanımlanır. Bir 
sonlu elemanın topoloji optimizasyonundan elde edilen 
göreceli yoğunluğu, burada tanımlanan alt limitten kü-
çükse, o sonlu eleman kafes yapı ile modellenmek yerine 
modelden tamamen silinir ve o bölge boşaltılmış olur. 
Yoğunluğu üst limitten büyük olduğu durumda ise, o 
sonlu eleman tamamen katı olarak bölgeye yerleştirilir. 
Bu çalışmada alt limit 0,3 olarak tanımlanmış ve bu de-
ğerin altındaki yoğunluklara sahip elemanlar modelden 
silinmiştir. Üst limit tanımı ise, tasarımda katı bölge isten-
mediğinden, kapalı tutulmuştur. Bu sayede sadece kafes 
yapılar ile modelleme yapılabilmiştir. 

Kütle kısıtı olan msabit = 0,35 kg değeri kafes yapı ile ta-
sarım sürecinde de bir kısıt olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 
kafes yapının kiriş bileşenlerinin modellendiği kiriş ele-
manlar üzerinde oluşan von Mises gerilmesinin Eşitlik (1) 
ile belirlenen σx

- = 51 MPa’dan az olması kısıtı da tanım-
lanmıştır. Bu kısıtlar altında oluşturulan kafes yapılı braket 
tasarımı, esnekliğin minimize edilmesi hedefi kullanılarak 
optimizasyona sokulmuştur. Hatalı bir kafes yapı optimi-
zasyonunda, ağ yapıları ve diğer belirtilen parametreler 
gözden geçirilerek işlemler tekrarlanmıştır. Sonuç olarak 
dört farklı kafes tipi ve üç farklı ağ yapısı olmak üzere on 
iki farklı model elde edilerek analiz edilmiştir.   

4.3 Kafes Yapı Boyut Optimizasyonu

Kafes yapı ile tasarım süreci sonrasına elde edilen tasa-
rımda en küçük üretilebilir çap değeri tanımlanmadığı 
için, elde edilen sonuç son tasarım olarak kullanılama-
maktadır. Ayrıca, Tablo 1’de görüldüğü gibi, elde edilen 
kütle değeri hedef değerden biraz az veya çok olabilmek-
tedir. Bu şartları net şekilde kullanabilmek için kafes yapı 
tasarımı üzerinde çubuk çaplarını değiştirecek bir boyut 
optimizasyonu gerçekleştirmek uygun olacaktır. Bu bo-

 
   KT = 1  KT = 2            KT = 3                   KT = 4

Şekil 5. Kafes Hücre Tipleri [17]
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yut optimizasyonunda hedef olarak yine esneklik mini-
mize edilmiş; kısıtlamalar olarak da kütle kısıtlaması msabit 

= 0,35 kg olarak, gerilme kısıtlaması σx
- = 51 olarak giril-

miştir. Ayrıca, tasarım değişkenlerini temsil eden xi, kafes 
yapıların bileşenleri olan her i’inci kiriş elemanın çapları 
olarak tanımlanmıştır. Bu çap değerleri üretimde daha alt 
değerlerin üretimi sorun yaratabileceğinden, en az xl = 
1 mm olarak tanımlanmıştır. Boyut optimizasyonu sonu-
cunda, eğer bir kiriş eleman çapı 1 mm’den az çıkarsa, bu 
eleman model üzerinden silinmiştir. Boyut optimizasyo-
nunun formülasyonu:

                                    

                                 

                                                      

                                     
                                   

                               

 

 

(3)

Gerçekleştirilen boyut optimizasyonunda yukarıdaki op-
timizasyon problemi kullanılmıştır. Bu problemde u se-
himi, K sertlik matrisini, F kuvveti, C(x) esnekliği, xl ve xu 
sırasıyla alt ve üst çap değerlerini, msabit ve m(x) ise sınırla-
nan ve elde edilen kütleleri, Smaks ve Shedef  değerleri ise kiriş 
elemanlar üzerinde SEA ile hesaplanan gerilme ve Eşitlik 
(1) ile belirlenen izin verilen gerilmeyi temsil etmektedir.  

Bu boyut optimizasyonunda, üç tip optimizasyon algorit-
ması kullanılmıştır. İlk ikisi Optistruct yazılımı üzerindeki 
algoritmalardır. Bunlardan birincisi, Optistruct yazılımı 
üzerinden FSD kartı kullanılarak simetrik optimizasyon 
yapılmasıdır. Bu yöntemin dezavantajı, FSD kartı kullanı-
lırken optimize geometri simetrik olmasına rağmen, sıfır 
kuvvet çubuklarının boyut optimizasyonunda yapıdan 
çıkarılmamasıdır. İkinci optimizasyon yöntemi, Optistruct 
üzerinde PNORM kartı kullanılarak, başlangıçta asimetrik 
oluşan geometrinin, daha sonra manuel olarak simetrik 
hale getirilmesidir. Asimetrik kafes yapının nihai modeli, 
stres taşımayan elemanların atılması ve stres taşıyan ele-
manların değiştirilmesi ile elde edilmiştir. 

Son olarak, Şekil 6’da akış şeması verilen bir MATLAB al-
goritması geliştirilerek eklemeli imalat ile üretim kısıtı 
olarak kafes hücrelerdeki her çubuk eleman için mini-
mum 1 mm çap olması gerekliliği tasarım oluşturulurken 
göz önüne alınmıştır. Fakat 1 mm çapı doğrudan alt sınır 

olarak koymak, bu değerin altında çaplara sahip birçok 
çubuk elemanın silinmesine neden olacaktır. Bu nedenle 
süreksizlikler meydana gelebilmektedir. Bunu önlemek 
için, öncelikle alt sınırlar 0,01 mm gibi sıfıra çok yakın 
belirlenmiş ve üst sınırları 5 mm olarak ayarlanarak Op-
tistruct ile optimizasyon gerçekleştirilmiştir. Fakat, çıkan 
sonuçta, alt sınır 0,01 mm olduğundan, üretim alt limiti 
olan 1 mm çap değerinden daha küçük çapta çubuklar 
da bulunmaktadır. Önerilen MATLAB algoritması ile bu 
üretim alt limitinden küçük çaptaki çubukların düzen-
lenmesi hedeflenmiştir. Bunun için, MATLAB algoritması, 
optimize edilmiş yapının kiriş elemanlarının çap değerle-
rini okur, önceden tanımlanmış bir eşik çap değerinden 
daha düşük olanları modelden siler. Geri kalan çubuklar 
için, çapları eşik değer ile üretim alt limiti olan 1 mm ara-
sındaki çapları, üretim alt limiti olan 1 mm’ye yuvarlar. Bu 
çalışmada eşik değeri 0,2 mm alınmıştır. Daha sonra alt 
sınır 1 mm olacak şekilde Optistruct yazılımında tekrar bir 
optimizasyon yapılır. Böylece, sistemde üretilemeyecek 
çubuk çapı oluşumu elimine edilmiştir. 

5. TASARIM VE ANALİZ SONUÇLARI

5.1 Tüm Alternatif Kafes Yapı Tasarım Sonuçları

Bölüm 4.2’de, topoloji optimizasyonu yoğunluklarına 
bağlı olarak elde edilen on iki farklı tasarımın sonuçları 
Tablo 1’de listelenmiştir. 

Elde edilen on iki farklı model karşılaştırıldığında, kafes 
hücre tipleri 2 ve 4 olan modellerin, kafes tipi 1 ve 3’e 
göre, aynı ağ yapılarındaki kütlelerinin daha fazla olduğu 
görülmüştür. Bu yüzden, 1 ve 3 numaralı kafes hücre tip-
lerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Ağ yapısı için ise, 
orta ve sıkı ağ yapılarında kiriş sayılarının daha yüksek ol-

 
Şekil 6. MATLAB Algoritmasının Akış Diyagramı
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ması optimizasyon süresini uzattığı halde daha iyi sonuç-
lar vermediği için bunlar kullanılmamıştır. Sonuç olarak, 
kaba ağ örgüsü ve KT=1 ve KT=3’ün kullanılmasına karar 
verilmiştir. 

5.2 Boyut Optimizasyonu Sonuçları
Bölüm 4.3’te anlatılan üç farklı boyut optimizasyonu yön-
temi ve Bölüm 5.1’de uygun olarak belirlenen kaba ağ 
örgüsü ve iki farklı kafes tipinde yapılan optimizasyon iş-
lemleri sonucunda PNORM kartı ile elde edilen sonuçlar, 
geometrinin simetrik olmamasından dolayı, yüklemeler 
altında asimetrik bir tasarım oluşturmuştur. Bu tasarımı 
simetrik tasarıma çevirmek elle müdahale gerektirmek-
tedir. Bu tasarımın otomasyona uygun olmamasından 
dolayı kullanılmamasına karar verilmiştir. Optistruc yazı-
lımında FSD algoritması kullanılması ve MATLAB yardımı 
ile eşik değer kullanılması ile yapılan optimizasyon süreç-
lerinde ise kaba ağ örgüsü ve KT=1 ile KT=3 kafes yapıla-
rıyla dört farklı tasarım elde edilmiştir. Bu tasarımların 3 
farklı yönde statik 20g kuvvetin uygulandığı SEA sonuç-
ları ve titreşim analizi sonuçları Tablo 2’de listelenmiştir. 

Kaba ağ örgüsü ile KT=1 ve KT=3 için Tablo 1’de Yöntem 
1 olarak verilen Optistruct FSD algoritması kullanılarak 
elde edilen kafes yapı tasarımlarının kütle, gerilme, üre-
tim kısıtlarını sağladığı görülmektedir. Fakat sonuçlar kar-
şılaştırıldığında, KT=3 modelinin, statik gerilme ve doğal 
frekans açısından KT=1 modelinden daha kötü sonuç 
verdiği görülebilir.

Kaba ağ örgüsü ile KT=1 ve KT=3 için Tablo 1’de Yöntem 
2 olarak verilen MATLAB algoritması kullanılarak elde 
edilen kafes yapı tasarımlarının sonuçlarının da kütle, 
gerilme, üretim kısıtlarını sağladığı görülmektedir. KT=3 
modeli, KT=1 modelinden daha yüksek gerilimlere sahip 
olmasına rağmen, KT=3 modeli (321 gr), KT=1 modelin-
den (347 gr) daha az kütleye sahiptir. Her iki tasarım için 
de uyum çok benzerdir ve doğal frekanslar da tasarım 
isteri olan 140 Hz’in üzerinde olduğundan güvenli bölge-
dedir. 

5.3 Alternatif Tasarımların Değerlendirmesi

Tablo 2’de verilen sonuçların karşılaştırması sonucunda 
aşağıdaki çıkarımlar yapılmıştır:

1. Kendi aralarında aynı kafes tipleri incelendiğinde öne-
rilen MATLAB algoritması ile elde edilen Yöntem 2 çö-
zümünün esneklik değerlerinin ve kütlelerinin, sadece 
Optistruct ile elde edilen Yöntem 1 çözümüne göre daha 
düşük olduğu dolayısıyla, tercih edilmesinin daha uygun 
olduğu görülmüştür. 

2. KT=3 için, Yöntem 1 ile elde edilen x ve z eksenlerinde-
ki gerilme sonuçları, Yöntem 2 ile elde edilen sonuçlara 
göre daha düşük olmasına rağmen, y eksenindeki 49,7 
MPa gerilme değeri, 51 MPa olan izin verilen gerilme de-
ğerine daha yakın oluştuğu için Yöntem 2’deki MATLAB 
algoritması ile elde edilen tasarımın tercih edilmesi geril-
meler açısından da uygun gözükmektedir. 

Kütle Kiriş sayısı

Kaba ağ KT=1 351 gr 2887

Kaba ağ KT=2 409 gr 6226

Kaba ağ KT=3 347 gr 6399

Kaba ağ KT=4 384 gr 6226

Orta ağ KT=1 346 gr 8472

Orta ağ KT=2 390 gr 18315

Orta ağ KT=3 348 gr 18548

Orta ağ KT=4 369 gr 18311

Sıkı ağ KT=1 346 gr 71582

Sıkı ağ KT=2 391 gr 155891

Sıkı ağ KT=3 345 gr 153209

Sıkı ağ KT=4 372 gr 154762

Tablo 1. Farklı Ağ ve Kafes Hücre Türleri İçin Optimizasyon Sonuçları

Tablo 2. Tasarımların SEA Sonuçları (Yöntem 1: Sadece 
Optistruct ile çözülen optimizasyon, Yöntem 2: MATLAB 
algoritması ile çözülen optimizasyon, Smaks : Maksimum 
gerilme, C: Esneklik, ω: Doğal Frekans, m: kütle)

Yöntem 1
KT=1

Yöntem 1
KT=3

Yöntem 2 
KT=1

Yöntem 2 
KT=3

Smaks,x 
[Mpa]

23,75 30,81 37,34 40,27

Smaks,y 
[Mpa]

34,72 49,70 36,57 41,22

Smaks,z 
[Mpa]

27,43 39,19 39,63 44,21

Cx 9,47e-3 9,67e-4 9,45e-4 8,70e-4

Cy 2,55e-3 2,47e-3 2,55e-3 2,44e-3

Cz 2,74e-3 3,00e-3 2,74e-3 2,55e-3

ω[hz] 401,5 384,1 423,1 414,5

m [g] 348 346 347 321
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 Şekil 7. MATLAB Algoritması Kullanılarak KT=3 
Kafes Türü İçin Elde Edilen Tasarımın Statik Analiz 
Gerilme Sonuçları (a) 20g kuvvetin x yönünde, (b) 
20g kuvvetin y yönünde, (c) 20g kuvvetin z yönünde 
uygulandığı durumlar.

(a) 

(b) 

(c)

3. KT=1 için Yöntem 1 ile elde edilen gerilme sonuçları di-
ğer modellere kıyasla daha düşük olmasına rağmen, en 
yüksek kütleye ve Yöntem 2 sonuçlarına göre daha yük-
sek esneklik değerlerine sahiptir.

4. Yöntem 2 olarak verilen MATLAB algoritması ile çözü-
mün KT=1 ve KT=3 tasarım sonuçları karşılaştırıldığında, 
KT=1 gerilmeleri daha düşük olsa da KT=3 için esnek-
lik değerleri ve özellikle kütle daha düşük olduğundan, 
KT=3 daha uygun görülmüştür. 

Bu değerlendirmeler sonucunda, MATLAB ile elde edilen 
iki çözümün de sadece Optistruct ile elde edilen çözüm-
lere oranla daha tercih edilebilir olduğu sonucuna varıl-
mıştır. İki MATLAB çözümü karşılaştırıldığında, gerilme 
olarak kritik bölgeden uzakta olan KT=3'ün kütlesi, ilave 
imalat sırasında oluşabilecek olası bir kütle eklentisi için 
tolere edilebilir olduğundan, daha uygun olarak öngö-
rülmüştür. Sonuç olarak, Tablo 2’de sonuçları verilen ve 
MATLAB ile yapılan KT=3 çözümünün seçilmesi uygun 
olacaktır. Bu tasarım için, minimum doğal frekans değeri 
ise Tablo 2’de 414,5 Hz olarak elde edilmiştir. Dolayısıyla 
bu sonuç, tasarım isteri olan 140 Hz’in üzerinde olma iste-
rinin de sağlandığını göstermektedir. 

Bu tasarımlar arasından daha uygun görülen Yöntem 2 
ve KT=3 kafes yapı türü ile elde edilen tasarım için 20g 
yüklemenin x, y ve z ekseninde ayrı ayrı uygulanması ile 
elde edilen statik gerilme dağılımları, sırasıyla Şekil 7 (a), 
(b) ve (c)’de gösterilmiştir. İlk 5 mod için doğal frekans de-
ğerleri ise Tablo 3’te listelenmiştir. Şekil 7’den görüldüğü 
gibi, gerilme değerleri sadece çok az kirişte maksimum 
değerlere ulaşmıştır. 

5.3 Seçilen Tasarım Modelinin Eklemeli İmalat ile Üretimi 
için Hazırlanması

Tasarlanan son model, eklemeli imalat ile üretim için ha-
zır hale getirilmelidir. Fakat, kiriş elemanlar kullanılarak 
modelleme gerçekleştirildiğinden, bu kiriş elemanların 
birbirlerine bağlantılarının doğrudan yapılması keskin 
geçiş kenarlarının oluşmasına neden olacaktır. Bu keskin 
geçişler hem gerilme konsantrasyonu oluşturabilir ve ha-
sara sebep olabilir hem de eklemeli imalat ile üretim için 
zorluklar oluşturabilir. Bu soruların oluşmaması için Şekil 
8’de gösterildiği gibi kiriş elemanların bağlantı noktala-
rına kiriş çapları ile uyumlu küreler eklenerek son model 
oluşturulmuştur. 
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Bu kürelerin eklenmesi ve kiriş elemanlarla düzgün bir 
yüzey oluşturacak şekilde bir STL modelinin elde edil-
mesi için Autodesk Netfabb yazılımı kullanılmıştır. Fakat 
Hypermesh’teki kiriş elemanlarla oluşturulmuş kafes yapı 
tasarımını doğrudan Netfabb yazılımına aktarmak müm-
kün değildir. Bu aktarımı sağlamak için, kiriş elemanların 
çaplarını ve birbirleri ile olan bağlantı ilişkilerini Netfabb 
formatına dönüştürecek bir MATLAB algoritması gelişti-
rilmiştir. Bu MATLAB algoritması aynı zamanda kiriş bağ-
lantı noktalarına otomatik olarak kiriş çapları ile orantılı 
küreler de tanımlamaktadır. Bu sayede Netfabb yazılımı-
na aktarılan model, burada eklemeli imalat için gerekli 
olan STL formatına dönüştürülmüş ve üretime hazır hale 
getirilmiştir. 

6. SONUÇ

Sonuç olarak, bu proje kapsamında bir havacılık brake-

tinde kafes yapılı tasarım elde etmek için topoloji opti-
mizasyonu gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu optimi-
zasyon sonucunda elde edilen braket geometrisinde; 
belirli bir kütle azaltılması, yüksek doğal frekans ve yapı-
sal olarak güvenli bölgede olan bir tasarım elde edilmesi 
amaçlanmıştır. İlk olarak, optimizasyona uygun bir yapı 
elde etmek amacıyla tasarım bölgesi değiştirilmiş ve 
elde edilen tasarım alanına üç farklı boyutta ağ örgüsü 
çalışması yapılmıştır. Elde edilen kaba ağ örgüsü geo-
metrisi üzerinde topoloji optimizasyonu gerçekleştirile-
rek elde edilen yoğunluk değerlerine göre Altair Hyper-
mesh yazılımında bulunan dört farklı kafes hücre tipi ile 
modellemeler oluşturulmuştur. Üç farklı ağ yapısının her 
biri için dört farklı kafes tipi olmak üzere on iki farklı mo-
del içerisinden en uygun olanlar seçilmiştir. Sonrasında 
da, Altair Optistruct ile kafes yapı tasarımı için boyut op-
timizasyonu gerçekleştirilmiştir. Optistruct çözücüsü ile 
yapılan optimizasyon, ayrıca bir MATLAB algoritması ge-
liştirilerek eklemeli imalat kısıtı olan en küçük üretilebilir 
çap kısıtı da optimizasyona dahil edilerek desteklenmiş, 
sadece Optistruct çözücüsü ile elde edilen tasarımlarla 
karşılaştırılmıştır. Elde edilen tasarımlar, üç ayrı eksen-
de 20g yerçekimi yükü altında statik gerilim analizi ve 
titreşim analizi yapılmıştır. Bunlardan KT=1 ve KT=3 ka-
fes hücre tiplerine sahip tasarımların kriterleri sağlayan 
sonuçlar verdiği görülmüştür. Bu sonuçlar arasında ise 
MATLAB algoritması kullanılarak elde edilen KT=3 kafes 
hücre tipindeki tasarımın istenilen kriterleri sağlayan en 
uygun tasarım olduğu sonucuna varılmıştır. Seçilen nihai 
model, Netfabb programında eklemeli imalat için hazır 
hale getirilmiştir.

Bu sonuca dayanarak, kafes yapılı tasarım elde etmek için 
topoloji ve boyut optimizasyonuna bağlı olarak bu ça-
lışmada kullanılan yöntemin, havacılık uygulamalarında 
standart topoloji optimizasyonuna kıyasla hafifletme açı-
sından avantajlı olabileceği görülmüştür. Bu çalışmanın 
gelecekteki aşaması ise, tasarımı sonlandırılan braketin 
SLE tekniği ile üretilmesi ve fiziksel testlerinin yapılarak 
sonuçların doğrulanmasıdır. 
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Modeli
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HAVA ALIĞI İÇİN PARAMETRİK 
OPTİMİZASYON ÇALIŞMASI

1. GİRİŞ

Jet motorları sahip oldukları yüksek verimlilik oranları ve 
yüksek itki üretebilme özellikleri nedeniyle havacılıkta 
hem sivil hem de askeri uygulamalarda oldukça yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Jet motorlar atmosferden alınan 
havayı bir dizi işlemden geçirerek enerjisini yükseltir ve 
oluşan yüksek enerjili karışımı egzoz kısmından atarak 
gereken itkiyi üretir. Bu motorların performansını etki-
leyen en önemli faktörlerden birisi, atmosferden emile-
rek motor arayüz düzlemine iletilen havanın kalitesidir. 
Motor yüzeyine ulaşan havanın kalitesi, havanın motor 
giriş düzleminde homojen dağılıma sahip olması ve alık 
boyunca kaybedilen basınç ile değerlendirilebilir [1]. 
Hava alıklarının temel işlevi, motor giriş düzlemine uy-
gun Mach sayısında ve kalitede olan havayı iletmektir. Bu 
sebeple hava alıklarının hedeflenen motor performan-

sını karşılayabilecek şekilde tasarlanması gerekir. Hava 
alığı tasarımında, aerodinamik performans beklentileri 
dışında, hava aracının gereksinim duyduğu bazı genel 
tasarım isterleri etkili olmaktadır. Özellikle askeri hava 
araçlarında, hava aracının radara yakalanma alanının dü-
şük olması veya kanat altı mühimmat yerleştirme alanı-
na gereksinim duyulması gibi nedenlerle motor, gövde 
içine yerleştirilmektedir. Bu konfigürasyon seçimi, hava 
alığının S şekilli difüzör tipinde tasarlanması ihtiyacını 
doğurur. Bu tipteki hava alıklarının, motor arayüz düzle-
minde girdap yapılarına neden olduğu bilinmektedir [2]. 
Ayrıca göreceli olarak daha kalın bir sınır tabaka oluşa-
cağı, bu sebeple toplam basınçta yaşanacak kayıp mik-
tarının daha fazla olacağı öngörülebilir. Girdap yapıları 
motor arayüz düzlemindeki akışı etkileyerek, kompresör 
rotorlarındaki hücum açılarının lokal olarak artışına ya da 
azalışına sebep olur. Bu açı değişimlerinin büyüklüğüne 
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bağlı olarak “stall4” bölgesine girilmesi söz konusu olabilir. 
Ayrıca hücum açısındaki döngüsel değişiklikler rotor ve 
statorlar üzerindeki yükleme büyüklüğünün de döngüsel 
olarak değişmesine sebep olacağı için, yorulma olayının 
ortaya çıkmasını tetikleyecektir [2]. Kompresör rotorların-
da yaşanacak yorulma olayı, motorun yıkıma uğramasına 
sebep olabilir [3]. Bu sebeplerle hava alığı tasarımının ol-
dukça hassas bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu ça-
lışmada; hava alığı tasarımında kullanılan bazı geometrik 
parametrelerin aerodinamik performans üzerindeki etki-
lerinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği araçları ile ince-
lenmesi, elde edilen sonuçlar doğrultusunda jet motorlu 
bir eğitim uçağı için tasarlanan hava alığının geometrisi-
nin aerodinamik performans bakımından optimize edil-
mesi hedeflenmiştir.

2. S-ŞEKİLLİ DİFÜZÖRLERİN KARAKTERİSTİKLERİ

Deneysel çalışmalarda tam olarak kompresör giriş yüze-
yindeki akış özelliklerini ölçümlemek, teknik bakımdan 
olası değildir. Bu sebeple deneysel çalışmalarda yapılan 
ölçümler, kompresör yüzeyindeki akış özellikleri ile çok 
küçük farklılıklar bulunan ve kompresör yüzeyinden bir 
miktar daha ön kısımda yer aldığı varsayılan ‘Motor Ara-
yüz Düzlemi’ (AIP – “Aerodynamic Interface Plane”) üze-
rinden yapılmaktadır [4].

Bu çalışmada, hava alığı aerodinamik performansını de-
ğerlendirebilmek amacıyla, basınç kazanım oranı, bozu-
num katsayısı ve kütlesel debi özellikleri izlenmiştir. Ba-
sınç kazanım oranı, hava alığı tasarımında kullanılan en 
önemli performans parametresidir. Basınç kazanım oranı, 
motor arayüz düzlemindeki ortalama toplam basıncın 
serbest akımdaki ortalama toplam basınca oranı olarak 
tanımlanmaktadır. Bu parametre, hava alığı boyunca 
kaybedilen toplam basıncı ifade etmektedir. Bir başka 
deyişle, hava alığının verimliliği hakkında oldukça önemli 
bilgiler vermektedir. Bu sebeple basınç kazanım oranı çok 
önemli bir tasarım parametresidir. Basınç kazanım oranı 
eşitlik 2.1 ile gösterilmiştir.

          
  

   (2.1)

Bozunum katsayısı (“Distortion Coefficient”) motor ara-
yüz düzlemindeki toplam basıncın dağılımını açıklayan 

bir parametredir. Yüksek bozunum katsayıları, motor ara-
yüz düzlemindeki akışın homojenlikten uzak olduğunu, 
düşük bozunum katsayıları ise homojene yakın bir karak-
ter sergilediğini ifade etmektedir. Hava alığı tasarımında 
akışın homojen olarak motora iletilmesi, dolayısıyla dü-
şük bozunum katsayılarının sağlanması hedeflenmekte-
dir. Motor üreticileri genellikle kendi geliştirdikleri hesap-
lama yöntemlerini kullandıklarından, bozunum katsayısı 
için kabul görmüş bir hesaplama yöntemi bulunmamak-
tadır. Her ne kadar hesaplama yöntemleri farklı olsa da, 
tüm üreticiler için bozunum katsayısının minimize edil-
mesi ortak bir amaç olmaktadır. Bu çalışmada, eşitlik 
2.2’de gösterilen Rolls Royce tarafından geliştirilmiş olan 
hesaplama yöntemi kullanılmıştır.

                                  
                     (2.2)

Denklemde yer alan            terimi, motor arayüz düzlemi 

üzerinde çizilen derecelik daire dilimleri arasında orta-
lama toplam basıncı en küçük olan dilimin ortalama top-
lam basıncını ifade etmektedir. Bu çalışmada 60°’lik daire 
dilimleri kullanılmıştır.

3. HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YAKLAŞIMI

Hesaplamalı akış analizlerinde, akışı yöneten denklemler 
olan süreklilik, momentum ve enerji denklemlerinin ya-
kınsaması takip edilmiştir. Özellikle motor arayüz düzle-
mindeki toplam basınç ve kütlesel debi değerlerinin has-
sas bir şekilde yakınsıyor olması yakından takip edilmiştir 
ve basınç temelli, eşlenik akış çözücü kullanılarak analiz-
ler gerçekleştirilmiştir. Eşlenik akış çözücüsü, süreklilik ve 
momentum denklemlerini eş zamanlı olarak çözen bir 
algoritmaya sahiptir [5]. Sahip olduğu bu algoritma ne-
deniyle analiz süresi göreceli olarak daha fazla olmakta-
dır [6]. Fakat bu çalışmada olduğu gibi sıkıştırılabilir akış 
özelliklerinde ve şok yapılarının ortaya çıktığı durumlarda 
eşlenik akış çözücüsünün diğer çözücülere kıyasla daha 
hassas sonuç verdiği bilinmektedir. Lim, Al-Kayiem ve 
Kurnia’nın çalışmasında iç akış durumu için çeşitli türbü-
lans modellerinin performansları karşılaştırılmıştır [7]. Bu 
karşılaştırmaya göre k – ω SST türbülans modelinin diğer 
modellere kıyasla daha hassas sonuç verdiği gözlemlen-
miştir. Bu sebeple k – ω SST modeli tercih edilmiştir.

4 Hücum açısının kritik değeri geçmesi sonucunda akışın yüzeyden ayrılması
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4. GEÇERLİ KILMA ÇALIŞMASI

AGARD (“Advisory Group for Aerospace 
Research&Development”) tarafından yayımlanan, M2129 
hava alığı deneysel çalışmalarını içeren 270 numaralı tav-

 

Şekil 2. Geçerli Kılma Çalışması için Ağ Yapısı

 Şekil 3. Analiz Sonucu (solda) ve Deneysel Sonuç (sağda) Karşılaştırması

siye raporu referans alınarak bir geçerli kılma çalışması 
gerçekleştirilmiştir. M2129, NASA ve Birleşik Krallık Sa-
vunma Bakanlığı tarafından hesaplamalı akışkanlar dina-
miği kodlarının kalibrasyonu için geliştirilen S şekilli bir 
hava alığı modelidir.  Bu model, eşitlik 4.1 ve 4.2 ile göste-
rilen merkez çizgi ve merkez çizgi boyunca sahip olduğu 
yarıçap ile tanımlanmıştır.

  = 0.15                 (4.1)

             
         

  = 3       
 

          
 
      (4.2)

M2129 geometrisinde sınır tabakayı temsil edebilmek 
için gereken ağ yapısı özellikleri, y+ = 1 olacak şekilde he-
saplanmıştır. %20 büyüme oranına sahip olacak şekilde, 
ilk katman kalınlığının, ∆s = 2,99705x10-5 mm olmasının 
ve toplamda 30 katman oluşturulmasının sınır tabaka 
etkilerini incelemek için yeterli olacağı görülmüştür. Ağ 
yapısı bağımsızlığını incelemek amacıyla, 734.813 ve 
90.823 element sayısı aralığında toplamda 10 farklı ağ ya-
pısı oluşturulmuştur. Yaklaşık 500.000 element sayısından 
sonra, sonuçlardaki değişimlerin ihmal edilebilir ölçüde 
azalmaya başladığı görülmüştür. Bu noktadaki element 
sayısı motor arayüz düzleminin çapı ile boyutsuzlaştırıl-
mış, 1 mm’lik çap başına 3.281 adet element gerektiği 
görülmüştür. Elde edilen analiz sonuçları, deneysel çalış-
mada yer alan sonuçlar ile karşılaştırılmış ve sonuçların 
uygun olduğu görülmüştür.

 
Şekil 1. M2129 Difüzör Geometrisi
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5. HAVA ALIĞI TASARIMI

Bu çalışmada jet motorlu bir eğitim uçağı için hava alığı 
geometrisinin optimize edilmesi hedeflenmiştir. Haliha-
zırda kullanılmakta olan hava araçlarının geometrik de-
taylarına ulaşmak, askeri bilgi gizliliği nedeniyle mümkün 
olmamaktadır. Bu sebeple, sadece bu çalışmada kulla-
nılmak üzere bir parametrik hava alığı geometrisi oluş-
turulmuştur. Bu geometri oluşturulurken EJ200 motoru 
ve KAI T-50 eğitim uçağının geometrik boyutları referans 
alınmıştır. Hava alığı dudak geometrisi, aerodinamik per-
formans açısından oldukça önemlidir. Yapılan tasarımda, 
NACA 1 serisi boyutsuz profilleri kullanılarak dudak ge-
ometrisi oluşturulmuştur. Dudak yarıçapının, akım ayrıl-
ması üzerinde ciddi etkileri olduğu bilinmektedir [8]. Bu 
nedenle dudak yarıçapı ve bağıl dudak uzunluğu, geo-
metrik parametreler olarak seçilmiştir. Yapılan literatür 
taramasından elde edilen bilgiler doğrultusunda, her 
bir geometrik parametre için 4 farklı değer belirlenerek 
toplamda 16 adet geometri oluşturulmuştur. Oluşturulan 

 

Şekil 4. Hava Alığı Tasarımı

 
Şekil 5. Dudak Yarıçap Değişiminin Girdap Yapılarına Olan Etkisi
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her bir geometri için geçerli kılma çalışmasında elde edi-
len bağımsızlık için gereken toplam element sayısı çar-
panı kullanılarak, yaklaşık olarak 2.500.00 element içeren 
uygun ağ yapıları oluşturulmuştur.  

6. HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ ANALİZİ

Hesaplamalı akış analizlerinin gerçekleştirilmesi için kal-
kış, seyir uçuşu ve maksimum motor gücünde uçuş ol-
mak üzere üç kritik uçuş koşulu belirlenmiştir. Kalkış du-
rumunda hava aracı “stall” hızına oldukça yakın bir hıza 
sahiptir, bu sebeple kritik bir uçuş koşuludur. Ayrıca kalkış 
durumunda serbest akış hızının çok düşük olmasına kar-
şın motorun kütlesel debi ihtiyacı oldukça fazladır. Seyir 
uçuşu optimizasyon açısından oldukça kritiktir çünkü 
hava aracı çoğunlukla bu koşullar altında görev yapacak-
tır. Maksimum güçte uçuş ise motorun çok yüksek küt-

lesel debiye ihtiyaç duyması nedeniyle oldukça kritik bir 
uçuş durumudur. Bu uçuş koşulları için sınır şartları, re-
ferans motor EJ200’ün performans isterleri göz önünde 
bulundurularak belirlenmiştir. 

Üç farklı uçuş koşulu ve 16 aday geometri ile toplamda 48 
adet analiz gerçekleştirilerek optimizasyon için gereken 
uzay oluşturulmuştur. Yapılan analizlerde performans 
çıktıları olarak, basınç kazanım oranı, bozunum katsayısı 
ve sürükleme kuvveti izlenmiştir. Elde edilen sonuçlarda, 
dudak yarıçapının baskın olarak etkili olduğu görülmüş-
tür. Şekil 5’te gösterildiği üzere, dudak yarıçapının artı-
şıyla motor arayüz düzleminde oluşan girdap yapılarının 
büyüdüğü gözlemlenmektedir. Ayrıca Şekil 6 ‘de görüle-
bileceği üzere, dudak yarıçapının artışıyla akım ayrılma 
noktasının önemli ölçüde yer değiştirdiği ve ayrılmanın 
ciddi ölçüde büyüdüğü gözlemlenmiştir. 

Tablo 1. Belirlenen Optimum Geometri Özellikleri ve Hedeflenen Performans Değerleri

Optimum Geometri Dudak Yarıçapı 
(mm)

Dudak Bağıl 
Uzunluğu (%)

Basınç Kazanım 
Oranı

Bozunum 
Katsayısı

Sürükleme Kuvveti 
(N)

#1 0,8 45 0,99 0,072 53,581

#2 0,8 60 0,9897 0,068 84,219

#3 1,18899 48,1449 0,9854 0,057 195,388

#4 1,31655 60 0,9847 0,097 211,129

 
Şekil 6. Dudak Yarıçap Değişiminin Akım Ayrılmasına Olan Etkisi
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Geometrik parametrelerin aerodinamik performans 
üzerindeki etkileri tepki yüzeyi metodolojisi kullanılarak 
analiz edilmiş ve görselleştirilmiştir. Kalkış uçuş koşulu 
durumunda, bir başka deyişle 0,4 Mach uçuş koşulunda, 
dudak yarıçapının bozunum katsayısı üzerindeki etki-
sinin parabolik bir karakter gösterdiği, bu etkinin Mach 
artışıyla yön değiştirdiği gözlemlenmiştir. 

7. OPTİMİZASYON

Elde edilen analiz sonuçları ışığında tasarımı yapılan 
hava alığı için bir optimizasyon çalışması yapılmıştır. Ya-
pılan optimizasyon çalışmasında, uçuşun kritik aşamala-
rından olan kalkış durumu için önem derecesi, diğer uçuş 
koşullarına oranla arttırılmıştır. Basınç kazanım oranının 
maksimize, bozunum katsayısının ve sürükleme kuvve-
tinin minimize edilmesinin hedeflendiği çalışmada, ba-
sınç kazanım oranının optimizasyon önem derecesi de 
diğerlerine oranla arttırılmıştır. Yapılan analiz çalışması 
ile, 48 analiz yapılarak taranmış olan bölge içerisinde bu-
lunan, dört optimal geometri ve hedeflenen performans 
değerleri aşağıdaki tabloda öneri sıralamasına göre gös-
terilmiştir. 

8. SONUÇ

Bu çalışmada, bazı geometrik parametrelerin hava alığı 
aerodinamik performansı üzerindeki etkileri araştırıl-
mıştır. AGARD tarafından yayınlanan 270 numaralı rapor 
referans alınarak M2129 hava alığı için geçerli kılma ça-
lışması gerçekleştirilmiştir. Jet motorlu eğitim uçağı is-
terlerine uygun olarak tasarlanan parametrik hava alığı 
geometrisi kullanılarak 16 aday geometri oluşturulmuş, 
belirlenen 3 kritik uçuş koşulu için 48 adet akış analizi 
gerçekleştirilmiştir. Akış analizi sonuçlarına göre, dudak 
yarıçapı parametresinin akış özelliklerini baskın olarak 
etkilediği görülmüştür. Elde edilen bilgiler ışığında tepki 
yüzeyi yöntemi kullanılarak bir optimizasyon çalışması 

gerçekleştirilmiş ve dört adet optimum geometri belir-
lenmiştir. 
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Türk iklimlendirme sektörü, 
2021 yılının başında, yılsonu 
için hedef olarak koyduğu 5 
milyar dolarlık ihracat hedefini 
1,2 milyar dolar daha artırarak 
6 milyar 196 milyon dolarlık ih-
racat büyüklüğü ile yılı kapattı. 
Sektörün ihracatı bir önceki 
yıla göre yüzde 32,9 büyür-
ken 2021 yılbaşından bu yana 
Türkiye ihracatından aldığı 
pay yüzde 2,7 olarak gerçek-
leşti. Ülkemizin 2020 yılında 
ihracatın ithalatı karşılama ora-
nı yüzde 83,4 iken 2021 yılın-
da iklimlendirme sektörünün 
ihracatının ithalatı karşılama 

oranı ise yüzde 96,1’e yükseldi. 2021 yılında ihracatın en yüksek 
olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve 
Romanya oldu.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Şanal, konuyla ilgili şunları söyledi: “Sektör olarak 
2021 yılı sonu için hedef koyduğumuz 5 milyar dolarlık ihracat bü-
yüklüğünü 1,2 milyar dolar daha artırarak 6,2 milyar dolar seviye-
lerinde kapattık. Ülkemiz ihracatı adına her geçen gün büyüyor ve 
uluslararası piyasalarda etkinleşiyoruz. Türk iklimlendirme sektörü, 
tüm paydaşları ile koordineli, verimli ve iştahlı bir şekilde ilerliyor. 
Yaptığımız yoğun mesainin karşılığını alıyoruz.”

Haberin detayları için tıklayınız: https://www.isib.org.tr/haber/turk-
iklimlendirme-sektoru-2021-yilini-62-milyar-dolar-ile-kapatti/

ISKAV, 47. Mütevelli Heyeti Olağan Seçimli 
Genel Kurulu Yapıldı

Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı Başvuruları Açıldı

Türk İklimlendirme Sektörü 2021 Yılını 6,2 Milyar Dolar 
ile Kapattı

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı 47. 
Mütevelli Heyeti Olağan Seçimli Genel Kurul Toplan-
tısını, 29 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da gerçek-
leştirdi. Toplantı görev süresi dolan Mütevelli Heyeti 
Başkanı Ersin Gökbudak,  Mütevelli Heyetinin talebi 
üzerine yeniden aday oldu ve oybirliği ile seçildi. 
Başkanlık seçiminin ardından, Kazan ve Basınçlı Kap 
Sanayicileri Birliği (K.B.S.B)’nin mütevelli heyeti üye-
lik talebi heyete sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 
K.B.S.B Başkanı Cem Özyıldırım teşekkür konuşması 
yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet ve ardından 
komisyon başkanları, 2021 yılı çalışma raporlarını ve 
2022 çalışma planlarını heyete sundu. Ardından vakıf 
saymanı Nurettin Özdemir vakıf ve iktisadi işletmenin 
2022 yılı bütçesini açıkladı. Mütevelli heyeti başkanı 
bütçeyi onaya sundu ve oy birliği ile kabul edildi. Ça-
lışma raporu ve bütçenin onaylanmasının ardından, 
9. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulları seçimine 
geçildi. Yapılan seçimin ardından 9. Dönem Yönetim 
Kurulu adına Sarven Çilingiroğlu teşekkür konuşması 
yaptı.

Toplantı ISKAV Kurucu üyelerinden Friterm AŞ tem-
silcisi, 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı A. Metin 
Duruk’un mütevelli heyeti üye temsilciliğinden ay-
rılma konuşması ile devam etti. Friterm AŞ’nin yeni 
temsilcisi firma genel müdürü Naci Şahin oldu. Top-
lantı Mütevelli Heyeti üyelerinin görüş ve temenni ko-
nuşmaları ile sona erdi.

ISKAV 9. Dönem Yönetim Kurulu Listesi:

Sarven Çilingiroğlu İSKİD

Ayça Eroğlu SystemairHsk

Turgay Karakuş SOSİAD

Nurettin Özdemir Makro Teknik  

Önder Polat MTMD

Cem Savcı İSKİD

Gökhan Ünlü TTMD

Turgay Yay Daikin

Taner Yönet İSKİD

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.iskav.org.tr/
haber/mutevelli-heyeti-genel-kurulu-18-kasim-2019-
tarihinde-gerceklestirildi

Sabancı Vakfı'nın kadın, genç 
ve engelli bireylerin eşit fırsat-
lara sahip olmaları ve topluma 
aktif katılım sağlayabilmeleri 
hedefiyle sürdürdüğü 2022 
Hibe Programı başvuruları açıl-
dı. Vakıftan yapılan açıklamaya 
göre, sivil toplum kuruluşla-

rının “eğitim” ana başlığı altında gerçekleştireceği projelerin 
destekleneceği Hibe Programı için online başvurular, 3 Ocak-9 
Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Sabancı Vakfı, Hibe Programı’na başvuru yapacak kurumların ni-
telikli eğitime eşit erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken 
yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve 
güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik, iklim değişikliği ile 
mücadele gibi alt temalardan en az birine değinen projelerini 
bekliyor.

Sabancı Vakfı 2022 yılı Hibe Programı'na başvuracak projelere 
100 bin TL ile 300 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak ve 
toplam 2 milyon TL destek verilecek. Desteklenecek projelerin 
en erken 18 Temmuz 2022’de başlaması ve en geç 21 Temmuz 
2023’te sona ermesi ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içe-
risinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil top-
lum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları gerekiyor. 

Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı 
bilgi için tıklayınız: https://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degi-
sim/hibe-programlari
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Türk Pompa Sanayicileri Derneği (POMSAD)’ın daha 
önce mücbir sebeplerle ertelenmiş olan 12. Olağan 
Genel Kurulu 02 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Di-
van Asia Hotel'de yapıldı. POMSAD Başkan Nurdan 
Yücel, MAKFED Başkan Yardımcısı Sn. Sefa Targıt ve 
TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu'nun açılış ko-
nuşmalarının ardından, Dr. Can Fuat Gürlesel tara-
fından “Dünya ve Türkiye - 2022 Beklentileri ve Ön-
görüler” konulu bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından Başkan Nurdan Yücel 2018-
2021 dönemi yönetim kurulu üyelerine teşekkür 
plaketlerini verdi. 2018-2021 döneminde gerçek-
leştirilen faaliyetler genel kurul katılımcılarıyla pay-
laşıldı. Denetim kurulu raporu okundu ve dönem 
ibrası gerçekleştirildi. Tüzük değişiklik önerilerinin 
oylanmasının ardından dilek ve temennilerin pay-
laşıldığı genel kurul sona erdi. 

POMSAD 2021-2023 dönemi Yönetim Kurulu şu 
isimlerden oluştu: 

Nurdan Yücel (Layne Bowler-Samsun Makina)

Ercan Çelebi (Standart Pompa)

Sinan Özgür (KSB) 

Vahdettin Yırtmaç (Mas Grup)

İsmail Gökhan Çıtak (Göksan Pompa)

Murat Çopur (Alarko Carrier)

İbrahim Akdemir (Asteknik Vana) 

Bülent Hacıraifoğlu (Doğuş Vana)

Ziya Şeftalioğlu (Eagle Burgmann)

Detaylı bilgi için tıklayınız: http://www.pomsad.
org.tr/index.php/TR/guncel_duyurular/484-
derne%C4%9Fimiz-9-ola%C4%9Fan-genel-kurul-
u-ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirildi-26.html

 POMSAD 12. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

8. Ulusal As-
falt Sempoz-
yumu, “Dijital 
Dönüşüm ve 
Mobilite için 
Asfalt 4.0” te-
masıyla,  as-
falt kaplamalı 
üstyapı lar ın 
dijitalleşme-
si, mobiliteye 
etkileri, tasa-
rımı, yapımı 
ve bakımı 
konular ında 
yeni buluşla-
rı, teknolojik 
ge l işmeler i , 

karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak üzere Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü hi-
mayesinde, Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Türkiye Asfalt 
Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) iş birliği ile 8-9 Aralık 2021 ta-
rihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışında 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KGM Genel 
Müdürü ve YTMK Başkanı Abdulkadir Uraloğlu ve ASMÜD Baş-
kanı Ayberk Özcan konuşma yaptı.

ASMÜD Başkanı Ayberk Özcan sempozyumun açılış konuşma-
sında “Geleceğin mobilite politikaları kapsamında şekillenecek 
olan yollarımızın temel malzemesi olan asfalt, yol yapım ve ba-
kımında anahtar bir öneme sahiptir. Asfalt endüstrisi günümüz-
de dördüncü endüstri devrimi veya diğer adıyla dijital çağın 
sunduğu fırsatları yakalayarak, döngüsel ekonomiye ve karbon-
nötr hedefine katkı sağlayan sürdürülebilir yeni ürünler ve tek-
nikler geliştirmeye başladı” dedi. Özcan ayrıca, 8. Ulusal Asfalt 
Sempozyumu'nda “Asfalt 4.0” temasına odaklanarak, sektörün 
tüm taraflarını bir araya getirmeyi, ortak akıl ile gerek mevcut 
teknolojileri dijital çağın gereklerine uyarlamayı ve gerekse ye-
nilerine yatırım yapmak için endüstrinin yol haritasını oluştur-
mayı hedeflediklerini belirtti. 

İki gün süren sempozyumda, “Türkiye’de ve Dünyada Dijital 
Dönüşüm ve Mobilite İçin Asfalt 4.0”, “Asfalt Karışım Perfor-
mansı ve Ölçümleri”, “Asfalt Kaplamalarda Sürdürülebilirlik”, 
“Üstyapı Yönetimi, Bakımı ve Onarımı” ile “Sağlık, Güvenlik ve 
Çevre” başlıklarında 5 teknik oturum düzenlendi ve bu oturum-
larda toplam 19 bildiri sunuldu. 

Haberin detayları için tıklayınız: http://www.asmud.org.tr/Ha-
ber.asp?ID=163

8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi Ankara’da 
Gerçekleştirildi


