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Temel amacı çalışanları işyerinin 
olumsuz etkilerinden korumak; ra-
hat, güvenli ve sağlıklı bir ortamda 
çalışmalarını sağlamak olan işçi sağ-
lığı ve iş güvenliği çalışma yaşamı-
nın en temel unsurlarından biridir. 
Bu alanda 2012 yılında 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve pek 
çok yönetmelik, tebliğ yayınlanmış-
tır. Ancak tüm mevzuat, eğitim, de-
netim çalışmalarına rağmen resmi 
istatistikler yasa, yönetmelik ve uy-
gulamalarda yetersiz kalındığını, iş 
cinayetleri ve buna bağlı olarak da 
ölüm ve yaralanmaların artmaya de-
vam ettiğini göstermektedir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu-
na son derece önem veren Makina 

Kitap Adı:  İSG Mevzuatını Uygulama Kılavuzu

Yayın No:  MMO/693

Sayfa Sayısı: 421

Kitap Türü: Teknik Kitaplar

Yayın Yeri: Ankara

Fiyatı: 40 TL

Mühendisleri Odası üyelerinin bu 
alandaki bilgi ve birikimlerini ge-
liştirerek uzmanlaşmalarına katkı 
sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler 
düzenlemektedir. Bu etkinliklerin 
en önemlilerinden biri 2017 yılında 
dokuzuncusu gerçekleştirilen, tüm 
paydaşların bir araya getirilerek so-
runların ve çözüm önerilerinin tar-
tışıldığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Ulusal Kongresidir. Buna ek olarak 
Odamız tarafından seminer ve eği-
timler düzenlenmekte, iş hijyeni 
ölçümleri ve periyodik denetimler 
yapılmakta, mevzuat ve uygulama 
sorunları hakkında raporlar çıkarıl-
makta ve kitaplar yayınlanmaktadır.

İSG mevzuatı incelendiğinde yönet-

meliklerin genelde öngörülen so-
nucu tanımladığı, alınacak önlemin 
yeterli ve geçerli olması şartını getir-
diği ancak niteliklerine karışmadığı 
görülmektedir. Bunun sonucunda 
uzmanlar mevzuatın yorumlanma-
sında zorlanmakta ve tam olarak ne 
yapmaları gerektiğine karar vereme-
mektedir.  Bu kitabın yayınlanmasın-
daki amaç mevzuatın tercümesini 
yaparak alınması gereken önlemle-
rin nitelik ve niceliklerini daha net 
bir şekilde ortaya koymaktır.

Kitap, daha önceki yıllarda Sayısal 
Denetimli Takım Tezgahları (Yayın 
no: 140), ISO 9000 Işığında Toplam 
Kalite  (Yayın no: 216), ISO 9000 Işı-
ğında Toplam Kalite  Uygulama Kıla-
vuzu (Yayın no: 246) ve Yeni Mevzu-
atın Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği 
(Yayın no: 363-2006) kitaplarını Oda-
mız yayınlarına kazandıran Sayın 
Prof. Dr. Alp Esin tarafından yazıldı.

Kitabın gerek yazılması, gerekse 
düzeltilmesi aşamasında gösterdiği 
özverili ve titiz çalışmaları nedeniyle 
Sayın Prof. Dr. Alp ESİN’e ve emeği 
geçen herkese teşekkürlerimizi su-
nuyoruz. 
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2020 yılı Ekim sayısının konusu “Tasarım “ olarak belirlen-
miştir. Tasarım konusu kapsamında hazırlanmış beş yazıyla birlikte Kitap Tanıtımı, Birlik’ten, Haber, 
Sanayi Analizleri, Basın Açıklaması, Eğitimlerimiz bölümlerine yer verilmiştir.

Tasarım bölümünde yer alan yazılarımızın ilki, Anıl Uçar tarafından hazırlanan “Pnömatik Proje 
Uygulamaları” başlıklı yazıdır. Yazıda, pnömatik sistemlerin kullanım alanları, pnömatik sistem ele-
manları, pnömatik sistemlerin montaj ve maliyetinde dikkat edilmesi gerekenler anlatılmıştır.

Metin Çavuşlar tarafından hazırlanan “Mühendis Bakış Açısıyla Depo Tasarımı” başlıklı ikinci yazı-
mızda, işçi sağlığı ve güvenliği, depo güvenliği ve ürün güvenliği konularında önemli etkenlerden 
biri olan depo tasarımının yöntemleri irdelenmiştir.

Tasarım konulu sayımızın üçüncü yazısı Nermin Çapar Bilimli tarafından hazırlanan “Müşteri Mem-
nuniyeti TS ISO 10002 Genel Bakış” ‘dir. Bu yazıda, bir kuruluşun müşteri sadakatini ve memnuni-
yetini arttırmak, sağlanan ürünleri kalitesini de iyileştirmek için etkili ve verimli bir müşteri şikayet-
leri ele alma, değerlendirme sürecinin planlanması anlatılmaktadır.

Mete Kalyoncu, Bekir Doğan, Nurcan Çevik tarafından hazırlanan “Turboprop Uçaklar İçin Farklı 
Tipte Ana İniş Takımı Açma/Katlama Sistemi Tasarımı ve Analizi” başlıklı dördüncü çalışmada, 
Dahili Kilit Mekanizması (Tip 1), Yan Kol Destek Mekanizması (Tip 2)  türü mekanizmalar için avantaj 
ve dezavantajlar yöntemlerle anlatılmıştır.

Tasarım Bölümünde yer alan yazılarımızın beşincisi, Okan Dinç tarafından hazırlanan “Tasarımda 
Psikolojik Riskler” başlıklı yazıdır. Yazıda, tasarım alanında çalışanlar için riskler konfor alanı görseli 
ile detaylandırılarak anlatılmıştır.

Kitap Tanıtımı bölümünde Prof. Dr. Alp Esin’in İSG Mevzuatını Uygulama Kılavuzu adlı kitabına 
yer verilmiştir.

Haber bölümünde, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 10 Ekim katliamının 5. Yılı dolayısıyla yapmış 
olduğu ortak basın açıklaması haberine, 12 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Merkez Öğrenci Üye 
Komisyonu 48. Dönem 1. Toplantı haberine ve ” TMMOB, Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi Çed 
Olumlu Raporuna Dava Açtı” başlıklı habere  yer verilmiştir.

Birlik’ten bölümünde TMMOB Yönetim Kurulu’nun, 46. Olağan Genel Kurulu’nun Covid-19 salgını 
bahane edilerek İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ertelenmesi ardından 5 Ekim 2020 tarihinde yapmış 
olduğu “İktidar Dayatmasıyla Değil, Genel Kurul İradesiyle Yöneteceğiz” başlıklı açıklamanın habe-
rine ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan 
deprem felaketi üzerine yapmış olduğu basın açıklamasına yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri Bölümünde, Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan “Enf-
lasyon ve Döviz Tehlikeli Virajda  (63)” başlıklı yazı ile mühendislerimize yönelik Ekim ayı içerisinde 
gerçekleştirilen 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
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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

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

Eğitimin Adı Eğitim Tarihi Verildiği Şube

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu (Çevrimiçi) İstanbul 1-4.10.2020

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme (Çevrimiçi) İstanbul 1-3.10.2020

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi) Ankara 2-4.10.2020

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu Eskişehir 15-16.10.2020

Yalın Üretim ve Yönetim Sertifikasyon Programı (Çevrimiçi) İzmir 05-09.10.2020

Medikal Gaz Tesisatı (Çevrimiçi) Ankara 9-11.10.2020

Kaynak Koordinasyonu Personeli Eğitimi (Çevrimiçi) Ankara 12-14.10.2020

Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik Eğitimi (Çevrimiçi) İzmir 13-16.10.2020

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elamanı (Çevrimiçi) İstanbul 15-18.10.2020

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme (Çevrimiçi)*

İstanbul 15-18.10.2020

Ankara 19-22.10.2020

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme (Çevrimiçi)
İstanbul 17-18.10.2020

Ankara 24-25.10.2020

Rüzgar Enerji Santrali Temel Eğitimi (Çevrimiçi) İzmir 19-21.10.2020

Jeotermal Enerji Santrali Temel Eğitimi  (Çevrimiçi) İzmir 23-25.10.2020

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi) İzmir 26-27.10.2020

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme (Çevrimiçi) İstanbul 22-29.10.2020

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü (Çevrimiçi)* Ankara 26-29.10.2020

Şantiye Şefliği (Çevrimiçi) İstanbul 30.10.2020-01.11.2020

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi Kocaeli 16-17.10.2020

Enerji Kimlik Belgesi Uzmani Eğitimi Eskişehir 23-25.10.2020
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103 KARANFİLİMİZE SÖZÜMÜZ VAR: EMEK-BARIŞ 
ve DEMOKRASİ MÜCADELESİ KAZANACAK!

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB 10 Ekim Katliamının 5. yılı dolayısıyla ortak bir basın açıklaması yaptı.

10 Ekim Katliamı’nın üzerinden beş yıl 
geçti…

“Savaşa İnat, Barış Hemen Şim-
di” diyenlere düşmanca saldırdılar. 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen on 
binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimize 
savaştan, gerilimden, kaostan, kutup-
laşmadan beslenen karanlık odaklar 
katliamla cevap verdiler.

103 insanımızı yitirdiğimiz, yüzlerce 
insanımızın fiziksel, yüzbinlerce insa-
nımızın ruhsal olarak yaralandığı 10 
Ekim katliamı, emek, barış ve demok-
rasi uğruna ödenen ağır bedellerden 
sadece biridir.

10 Ekim katliamı, 6 Haziran Diyarbakır 
ve 20 Temmuz 2015 Suruç katliamla-
rıyla başlayan ve ardı ardına gelen IŞİD 
saldırılarının bir parçasıdır. Başta 10 
Ekim katliamı olmak üzere 7 Haziran 
2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasın-
da bunca katliamın neden yaşandığı-

nın cevabı verilmeden 10 Ekim katlia-
mının arka planı aydınlatılamayacaktır.

Katliam sonrası anket yapıp oyları-
nın ne kadar arttığını araştıranların, 
“Kokteyl örgüt” diyerek davayı sulan-
dıranların, yol kontrollerini kaldırarak 
katillere adeta koridor açanların, sal-
dırı olacağı istihbaratını tertip komi-
tesinden gizleyenlerin, patlamaların 
ardından birçok kişinin yaşamını yi-
tirmesine neden olan gaz sıkma emri 
verenlerin, ambulansların geç gelme-
sinin sorumlusu olanların, güvenlik 
tedbiri almayanların katliamdaki rolü 
ortaya çıkarılmadıkça, asıl failler yar-
gılanmadıkça 10 Ekim dosyası kapan-
mayacaktır.

1 Mayıs katliamından Maraş katliamı-
na, Bahçelievler katliamından Sivas 
katliamına, bu ülkenin katliamları ile 
hesaplaşmak için mücadele verenlerin 
karşısına çıkarılan duvarları ve engel-
leri biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, 

ne duvarlar örerlerse örsünler, o du-
varı yıkacak tuğlaları çekip çıkaracağı-
mızdan kimse kuşku duymamalıdır.

10 Ekim katliamında rolü olan, göre-
vini ihmal eden, katliama yol veren 
ve emir veren tüm sorumlular yargıla-
nana ve hak ettikleri cezayı alana ka-
dar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın 
unutturulmak istenmesine izin verme-
yeceğiz. Katledilen arkadaşlarımızın 
hesabını mutlaka soracağız.

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak; 10 
Ekim Ankara katliamının beşinci yıl-
dönümünde sözümüzü bir kez daha 
yineliyoruz: Bu toprakları katliamlarla, 
faili meçhul cinayetlerle anılmaktan çı-
kararak barış ve demokrasiyle taçlan-
dıracak, emeğin ve bir arada yaşama 
iradesinin egemen olduğu Türkiye’yi 
yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımı-
za, 103 karanfilimize armağan edece-
ğiz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU 48. DÖNEM 
1. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

'Tanışma, Şube öğrenci üye çalışmalarının değerlendiril-
mesi, Üniversitelerde uzaktan eğitimlerin değerlendirilme-
si, görüş ve öneriler' gündemleri ile gerçekleştirilen top-
lantıda birçok öğrenci söz alarak süreç ile ilgili önerilerini 
ilettiler.

Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, 
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alp Yılmaz, Oda Teknik 
Görevlileri Meltem Özdemir Çınarel ve H. Cem Şavur katıldı.

Toplantıya Katılanlar:
Elif Öztürk Merkez
Deniz Alp Yılmaz Merkez
H.cem Şavur Merkez
Meltem Özdemir Çınarel Merkez 
Özenç Özger Adana
Selen Şanlı Adana
Ferzan Doruk Ayçiçek Ankara
Fırat Avcı Ankara
İbrahim Enes Onay Ankara

48.Dönem 
Merkez Öğrenci 
Üye Komisyonu 

1.Toplantısı, 
12 Ekim 2020 

tarihinde 24 
öğrenci üyenin 

katılımıyla 
online olarak 

gerçekleştirildi.

Kadir Mert Çakın Bursa
Mert Şah Diyarbakır
Sacide Çiçek Diyarbakır
Oktay Dizi Edirne
Ali Burak Maraditli  Eskişehir
Akın Arslan Eskişehir
Ali Emirhan Eroğlu Gaziantep
Merve Ökçüntekle Gaziantep
Yağızhan Bilgin İstanbul
Mehtap Koca İstanbul
Ahmet Ulaş Öztürk İstanbul
Adacan Botan Akkan İzmir
Şule Uysal İzmir
Rana Hatipoğlu Kocaeli
Seda Demir Mersin
Azizcan Tolon Mersin
Mehmet Musa Elmas Samsun
Mustafa Türkan Zonguldak
Onur BAYRAK Zonguldak
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TMMOB, SİNOP NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ 
ÇED OLUMLU RAPORUNA DAVA AÇTI

Çok büyük bölümü yurtdışından temin 
edilecek kredilerle karşılanacak ve geri 
ödemesi yıllar sürecek yüksek yatırım 
tutarı, üretilecek elektriğe çok yüksek 
fiyatlarla verilen uzun süreli alım 
garantileri gibi topluma yüklenen ağır 
bedelli ekonomik yükümlülüklerinin 
yanı sıra, çalıştığı her dakika bir 
risk kaynağı olan, kapatıldıklarında 
sökümleri ve bıraktıkları atıkların 
tasfiyesi de riskli,  sorunlu ve yüksek 
maliyetli olan,  kaza halinde çok 
geniş alanlarda ve uzun erimli telafisi 
imkansız tahribatlara yol açan, enerjide 
dışa bağımlılığı arttıracak olan Sinop 
Nükleer Güç Santralinin kurulması 
amacıyla; dayanağı olmayan, geçersiz 
bir projeye dayalı olarak hazırlanan 
ÇED Raporu kapsamında tesis edilen 

ÇED Olumlu kararının hukuka aykırı 
olması dolayısıyla TMMOB raporun 
iptalini istedi.

Bilimsel veri ve hesaplamalarla 
“Sinop Nükleer Güç Santraline 
İhtiyaç Bulunmadığı” ortaya konan 
dilekçede; genel olarak nükleer enerji 
santrallerinin etki ve risklerinin ortaya 
konmasının ardından Sinop NGS 
projesinin dışa bağımlılığı arttıran, 
enerji arz ve temin güvenliğini sekteye 
uğratan bir proje olduğu belirtilerek, 
belirlenen amaç ile çelişen ve esasında 
gerçekleştirilmesi amaçlanan tüm 
hususların aksine sonuç doğuran 
Sinop NGS projesine ilişkin olarak 
tesis edilen dava konusu ÇED Olumlu 
kararında hukuka uyarlık bulunmadığı 
ifade edildi.

Dilekçede  ÇED Raporu da kabul 
ve varsayımlara dayalı olarak 
hazırlandığı, geçerliliği bulunmayan 
bir projeye ilişkin olması bakımından 
dayanaksızlığı ortaya konularak, 
Anayasaya, 2872 sayılı Yasaya ve 
çevresel etki değerlendirmesi 
sürecinin esasına aykırı ÇED Olumlu 
kararının iptali istendi.

Projeye ilişkin pek çok esaslı unsuru 
ÇED sürecinin dışında bırakan rapora 
dayalı olarak verilen ÇED olumlu 
kararının ve Sinop NGS projesinin 
kamu yararına aykırılığı da vurgulanan 
dilekçede; öncelikle ve ivedilikle 
işlemin yürütmesinin durdurulması ve 
yapılacak inceleme neticesinde iptali 
istendi.

TMMOB, Sinop’ta Abalı Köyü, 
İnceburun mevkiindeki EUAS 
International ICC Merkezi 
Jersey Adaları Türkiye Merkez 
Şubesi tarafından yapılması 
planlanan "Sinop Nükleer Güç 
Santrali Projesi"ne ilişkin 
olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından verilen 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Olumlu” kararının iptali 
istemiyle dava açtı.
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İKTİDAR DAYATMASIYLA DEĞİL, GENEL 
KURUL İRADESİYLE YÖNETECEĞİZ

Siyasi iktidarın salgınla mücadele-
deki başarısızlığı her geçen gün 

daha da açığa çıkıyor. Sürecin tıbbi 
gereklilikler ve bilimsel gerçekler doğ-
rultusunda yürütülmemesi nedeniyle 
hastalık toplum içinde kontrolsüz bi-
çimde yayılmaya devam ediyor. Sağlık 
çalışanlarının özverili mücadelesine 
rağmen kayıplarımızın sayısı her ge-
çen gün artıyor.

İktidar en başından itibaren, salgınla 
mücadeleyi şeffaf biçimde yürütmek 
yerine kendi iktidar alanlarını pekiştir-
mek için bir fırsat olarak değerlendirdi. 
Bunun en güncel örneklerinden birisi 
de, 2 Ekim 2020 tarihinde İçişleri Ba-
kanlığı tarafından yayınlanan Genelge 
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
örgütlerinin etkinliklerinin ve genel 
kurullarının 1 Aralık’a kadar ertelen-
mesi oldu.

Binlerce kişinin katıldığı siyasi parti 
etkinlikleri ve genel kurulları devam 

TMMOB Yönetim Kurulu, 
TMMOB 46. Olağan Genel 

Kurulu’nun Covid-19 salgını 
bahane edilerek İçişleri Bakanlığı 

genelgesi ile ertelenmesi 
ardından 5 Ekim 2020 tarihinde 
toplanarak aşağıdaki açıklamanın 

yapılması kararını almıştır.

ederken, Cumhurbaşkanı her gittiği 
yerde fiili mitingler düzenlerken, mes-
lek örgütü genel kurullarının yasak-
lanması esasen salgınla mücadele için 
değil, siyasi iktidarın ihtiyaçları doğ-
rultusunda alınmış bir karardır. Meslek 
örgütlerini kontrol altına almak ve iş-
levsizleştirmek için bugüne kadar çok 
sayıda keyfi düzenleme yapan iktidar, 
şimdi de salgınla mücadele adı altında 
kurullarımızın işleyişine müdahale et-
mek istiyor. Anayasal statüdeki meslek 
örgütlerinin demokratik seçim süreç-
lerine iktidar eliyle müdahale edilme-
sine izin vermeyeceğiz.

Bilindiği gibi, TMMOB’ye bağlı Odala-
rımızın genel kurul süreçleri tamam-
lanmış, 23-25 Ekim 2020 tarihlerinde 
gerçekleştireceğimiz TMMOB Genel 
Kurulu ise İçişleri Bakanlığı Genelge-
si ve Yüksek Seçim Kurulu kararıyla 
ertelenmiştir. Yüzbinlerce mühendis, 

mimar ve şehir plancısının katılımıyla 
gerçekleştirilen Oda Genel Kurulları-
mızda açığa çıkan demokratik iradenin 
gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. 
TMMOB Genel Kurulu toplanıncaya 
kadar, Oda Genel Kurullarımızda açığa 
çıkan örgüt iradesini fiilen işleterek, 
Birliğimizin Yönetim Kurulu faaliyet-
lerini mevcut Yönetim Kurulu ve Oda 
Genel Kurullarında TMMOB Yönetim 
Kurullarına seçilen 3 üyenin tamamı-
nın katılımıyla birlikte yürüteceğiz.

TMMOB olarak; dün olduğu gibi bun-
dan sonra da iktidar baskılarına ve da-
yatmalarına asla boyun eğmeyeceğiz. 
Birlik çalışmalarımızı siyasi iktidarın 
keyfi kararlarına göre değil, bilim ve 
tekniğin gerekleri, ülke, halk ve mes-
lektaşlarımızın yararları doğrultusun-
da sürdürmeye devam edeceğiz.

TMMOB YÖNETİM KURULU
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BİR DEPREM ÜLKESİ OLDUĞUMUZ 
GERÇEĞİNİ İZMİR’DE YENİDEN GÖRDÜK

 TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin 
KORAMAZ 30 Ekim 

2020 tarihinde İzmir'de 
yaşanan deprem felaketi 

üzerine bir basın 
açıklaması yaptı.

maktadır. Deprem kuşağında yer alan 
ülkemizde tüm yapıların depreme 
dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi, var 
olan yapıların sağlamlaştırılması, ge-
rekli tedbirlerin alınmasıve uygunsuz 
alanlara imar izni verilmemesi gerek-
mektedir.

Geçmişte yaşadığımız ve büyük yıkı-
ma neden olan depremler, yapı sto-
kumuzun deprem güvenlikli olma-
dığını ortaya koymuşken, sanki bir 
daha deprem olmayacakmış gibi imar 
planları yapılmakta ve rant politikala-
rına devam edilmektedir. İmar afları ile 
kaçak yapılaşma teşvik edilmiş, yurt-
taşlarımız sağlıksız yapılaramahkum 
edilmiştir. Böylece projesi olmayan, 
hiçbir mühendislik hizmeti almamış 
kaçak yapılar ruhsatlandırılmıştır. 10 
milyonun üzerinde kaçak yapı ruh-
satlandırılarak yapı stokumuzun proje 
uygunluğu ve deprem dayanıklılığının 
denetlenme ihtimali de ortadan kaldı-
rılmıştır.

Yapı alanındaki tek sorun kaçak ve 
riskli yapıların ruhsatlandırılması de-
ğil, yeni yapıların da gerekli mühen-
dislik hizmeti almadan yapılmasıdır. 
Kamusal anlayışla yürütülmesi gere-
ken yapı denetimi sistemi tümüyle ti-
carileştirilmesi ve Odalarımızın mesle-
ki yeterlilik, eğitim, belgelendirme ve 
denetleme gereklilikleri yapı denetim 
süreçlerinden dışlanması, yeni binala-
rın yapı güvenliği konusunda da risk-
ler doğurmaktadır.

Yaşanan deprem sonrasında, özellikle 
metropollerdeki deprem toplanma 
alanlarına olan ihtiyacımızın ne den-
li büyük olduğu bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. Oysa yıllardır sistematik bi-
çimde kent merkezlerinde bulunan 
deprem toplanma alanları yapılaşma-
ya açılmaktadır.Ülkemizi yönetenler 
yaşadığımız acı deneylerden ders çı-
karmalı ve görevlerini daha fazla ge-
cikmeden yerine getirmelidir. Nitekim 
sonuçlarının çok daha ağır olması bek-
lenen, İstanbul depremi er yada geç 
kapımızı çalacaktır. Boşa harcayacak 
bir günümüz dahi kalmamış durum-
dadır.

TMMOB olarak İzmir’de yürütülme-
si gereken arama-kurtarma ve hasar 
tespit çalışmalarında İzmir halkı ile da-
yanışma içerisinde olarak yer almaya 
hazır olduğumuzu ve üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine getireceğimizi ifa-
de ediyoruz. İzmir ve çevresinde bulu-
nan TMMOB İl Koordinasyon Kurulla-
rımız aracılığıyla deprem bölgesinde 
incelemeler titizlikle devam etmekte-
dir. Konuya ilişkin raporumuz en kısa 
sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu vesileyle bir kez daha iktidarı acilen 
çağrılarımıza kulak vermeye ve gere-
ken önlemleri almaya davet ediyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-
lığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın 

açıkladığı verilere göre 30 Ekim 2020 
Cuma günü Ege Denizi Seferihisar 
açıklarında saat 14.51’de 6.6 büyüklü-
ğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Ülkemizin batısında yer alan pek çok 
yerleşim yerinde hissedilen deprem 
sonucunda İzmir’in Bayraklı ve Borno-
va İlçesindeki bazı binalar yıkılmış, çok 
sayıda yurttaşımız hayatını kaybetmiş-
tir. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın 
yakınlarına başsağlığı, yaralılarımız 
için acil şifalar sağlık diliyoruz.İzmir 
halkının acısını paylaşıyoruz.

Deprem ülkesinde yaşadığımız ger-
çeğini; yıkıcı sonuçlara yol açan bir 
deprem ve ardından hayatının kaybe-
den yurttaşlarımız aracılığı ile yeniden 
gördük.

Daha önce de defalarcabelirttiğimiz 
üzere can kayıplarına ve yıkıma; dep-
rem gerçeği ve bilimsel, teknik gerek-
liliklere rağmen geliştirilen politikalar 
ve buna bağlı uygulamalar neden ol-
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ENFLASYON VE DÖVİZ TEHLİKELİ VİRAJDA.. (63)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 63'ün tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet
2020’nin ikinci çeyreğini yüzde 10 dolayında küçülerek kapatan Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte zorlama unsurlarla, ucuz-
latılmış ve genişletilmiş kredi hacmi, bastırılmış döviz kuru ile canlandırılmak istendi ve bu hesapsız ısınma, üçüncü çeyrekte 
göreli bir canlanma yarattıysa da son çeyreğe önemli kırılganlıklar taşıdı. 

2020’nin üçüncü çeyreğinde sanayi üretiminde yüzde 4 dolayındaki artış, yine üçüncü çeyrek GSYH’nin artışının aynı oranda 
gerçekleşmesini sağlamış olabilir. Başka bir ifade ile sanayideki üretim artış oranlarının, çoğunlukla, milli gelirdeki artış oran-
larına paralellik arz ettiği anımsandığında üçüncü çeyrek milli gelirinin de yüzde 4 oranında artmış olabileceğini söylemek 
mümkündür. 2020’nin son çeyreğini oluşturan Ekim-Aralık döneminde ise büyüme yerine yüzde 6 dolayında bir küçülme 
muhtemel görünüyor. Bu da 2020 yılının yüzde 2 küçülme ile tamamlanmasına yol açacak. AKP rejiminin Orta Vadeli Program 
ya da YEP’te 2020 için öngördüğü hedef, yüzde 0,3 ya da binde 3 büyüme. Bu hedefin tutturulması pek mümkün görünmüyor. 

İşsizlik, özellikle gerçek işsizlik ise bütün vahametini koruyor. Resmi işsiz ya da dar anlamdaki işsiz sayısı Temmuz’da 4 milyon 
227 bin; işsizlik oranı ise yüzde 13,4 görünürken, iş aramayan umutsuzlar ve eksik istihdamda olanlar dikkate alındığında, 
geniş anlamda işsiz sayısı 10 milyon 371 bine, gerçek işsizlik oranı da yüzde 29,1’e kadar yükselmiş durumda. 

Zorlama büyüme, bir yandan enflasyonu tetiklerken bir yandan da güvensizliği artırarak döviz fiyatlarında artışa yol açtı. Ta-
sarrufların dövize ve altına yönelişi ile birlikte döviz fiyatı kontrolden çıktı. 

Altına sığınmanın yanında mevduat olarak dövizi seçme bir başka güvenli liman arayışı. Bankalardaki döviz mevduatı 6 Ekim 
2020 itibarıyla 156,2 milyar dolara ulaştı. Gerçek kişiler banka mevduatlarının yüzde 58,4’ünü döviz olarak tutuyorlar. Yastık 
altına çekilen döviz ve altının miktarının giderek artmasının, güvensizlikten kaynaklanan bu yönelişin sorunlarını derinleştir-
diği söylenebilir. 

İlk 8 ayda cari açık 26,5 milyar doları buldu. Bu açık, Merkez Bankası rezervlerini tarihi boyutta, ilk 8 ayda 39 milyar dolar eritti. 

Yılın son çeyreğindeki viraja,  tırmanış halindeki sanayici fiyatları ile giren ekonomi, yılın kalan aylarında yüksek enflasyon 
ateşini yaşayacak. Sanayici fiyatları Ağustos ve Eylül aylarındaki sert artışlarını, önümüzdeki aylarda da sürdürecektir. Bunun, 
beraberinde özellikle dayanıklı tüketim mallarında hızlı artışlara yol açması kaçınılmaz görünmektedir. 

Buna ek olarak iktidar döviz fiyatlarının tırmanışını önleyecek güveni kaybetmiş görünmektedir.  TL faiz artışları da dövizi diz-
ginlemede etkisiz kalmakta, özellikle içeride ve dışarıda güvensizlik, dövize, altına yönelişi artırmaktadır. 

Tırmanışı durmayan döviz fiyatları, önümüzdeki günlerde birçok malın alımını güçleştirebilir ve 1980’den bu yana görülme-
yen mal kıtlıkları, yapılamayan ithalat nedeniyle yaşanabilir. Bunu, değil AKP döneminde, 1980 sonrasında yaşamamış toplum 
için, döviz yokluğu nedeniyle bulunamayan ilaç, enerji başta olmak üzere, çeşitli mal eksikliği, memnuniyetsizlikleri hızla 
artıracaktır. 

Toplumun bu dayanılmaz durumdan çıkmak için politik çözüm arayışları da artacak, erken seçim ihtimali biraz daha güç 
kazanabilecektir. 
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Üçüncü çeyrekte sanayinin genelinde 
yüzde 4 artış yaşandığı tahmin edile-
bilir. Bu da, GSYH’de üçüncü çeyrekte 
yüzde 4 dolayında bir artış tahminine 
imkan tanıyor. 

Sanayinin alt dallarına bakıldığında, 
üçüncü çeyreğe ait Temmuz, Ağustos 
aylarının ortalaması olarak, otomotiv-
deki sert gerilemenin bu aylarda göre-
ce toparlandığı, yine dayanıklı tüketim 
malları üretiminde görece toparlan-
malar yaşandığı, tekstil ve giyimde, 
mobilyada, demir çelik ağırlıklı ana 
metal, kimya ürünleri, kağıt ürünleri 
alt dallarında  görece iyileşmeler oldu-
ğu gözlenebiliyor. Bunların etkisiyle, 
üçüncü çeyrekte sanayinin yüzde 4 
dolayında üretim artışı gerçekleştirdi-
ğini tahmin etmek yanlış olmayacaktır. 

2020’nin üçüncü çeyreğinde sanayi 
üretiminde yüzde 4 dolayındaki artış, 
yine üçüncü çeyrek GSYH’nin artışının 
aynı oranda gerçekleşmesini sağlamış 
olabilir. Başka bir ifade ile sanayideki 
üretim artış oranlarının, çoğunlukla, 
milli gelirdeki artış oranlarına paralel-
lik arz ettiği anımsandığında,  üçüncü 
çeyrek milli gelirinin de yüzde 4 ora-
nında artmış olabileceğini söylemek 
mümkündür. 

2020’nin son çeyreğini oluşturan 
Ekim-Aralık döneminde ise büyüme 
yerine küçülme kaçınılmaz görünüyor. 
Bu sava temel oluştuan ilk olarak 2019 
son çeyreğinin yüksek performansı. 
“Baz etkisi” denilen bu etken, geçen 
yılın katma değer üretimini, bu yılın 
son çeyreğinde yakalamanın zor ola-
cağını gösteriyor. Buna ek olarak, Ekim 
ayından itibaren iç talepte bir daralma 
başladığı gözleniyor. İzleyen aylarda 
da sürmesi muhtemel bu daralma, 
faizlerin yeniden artırılmış olması ile 
de ilgili. Kredi faizlerinin yeniden ar-
tırılmasıyla beraber, tüketici kredisi 

kullanımının sert biçimde düştüğü, 
her hafta gözlenebiliyor. Enflasyonun 
tırmanışı ve yıllık olarak yüzde 12’ye 
yaklaşması karşısında, işi-geliri olan-
ların gelirlerindeki artışın enflasyonun 
gerisinde kalması ve görece yoksul-
laşma da talebi düşürücü bir etken. 
Pandemide toplumun sosyal yardım-
dan, destekten mahrum kalması da 
talebi düşürücü etkiye sahip. Bunların 
yanı sıra, ihracatta bir açılma olmadı-
ğı, tersine S. Arabistan’ın başlattığı ve 
özellikle Mısır’ın örgütlemeye çalıştığı 
bir Arap ülkeleri boykotu gözetildiğin-
de, yeni kayıplar olacağı söylenebilir. 
Pandeminin kontrol altına alınamamış 
olması ve yeni karantina ihtimallerini 
artırması da turizm başta olmak üzere, 
birçok hizmet sektöründe yeni kan ka-
yıplarının sinyallerini gönderiyor.  

Dolayısıyla, son çeyrekte milli gelirde 
sert düşüşlerin yeniden yaşanabilece-
ği  anlaşılıyor. Ve de 2020’nin son çey-
reğinde GSYH’de yüzde 6 dolayında 
bir küçülme olması muhtemel görü-
nüyor. 

Bu da 2020 yılının yüzde 2 küçülme 
ile tamamlanmasına yol açacak. AKP 
rejiminin Orta Vadeli Program ya da 
YEP’te 2020 için öngördüğü hedef 
yüzde 0,3 ya da binde 3 büyüme. Bu 
hedefin tutturulması ise pek mümkün 
görünmüyor. 

Döviz fiyatının seyri ve 
gelecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi-
ne geçişin  tarihi olan 2018 Haziran’ın-
dan sonra, özellikle sert türbülanslara 
maruz kalan döviz fiyatlarındaki dal-
galanmanın, önüne başlangıçta TL fa-
izleri artırılarak sonrasında da Merkez 
Bankası’nın rezervleri piyasaya vererek 
fiyatı bastırması şeklinde geçilmeye 
çalışıldı. Ne var ki, bu bastırmada kul-

Türkiye ekonomisi, pandeminin 
ikinci çeyreğinde yaşadığı yüzde 

10 dolayındaki sert gerilemenin ardın-
dan, üçüncü çeyrekte ucuz ve bol kre-
di, döviz fiyatına baskı gibi geçici kal-
dıraçlarla toparlandı. Ancak, yılın son 
çeyreğine önemli kırılganlıklar taşındı. 

Üçüncü çeyrek toparlanması için kul-
lanılan bastırılmış kurun yeniden sıç-
raması, talepte artış, hem üretici yani 
sanayici fiyatlarında, hem de tüketici 
fiyatlarında yeni bir tırmanış rallisini 
başlattı. Ekonomi yılın son çeyreğine, 
tırmanan bir enflasyonun yanında, 
güvensizlik artışının da etkisiyle, dö-
viz kurunda hızlı yükseliş temposuyla 
girdi. Bunun tehlikeli bir viraj olduğu 
ve iktidarın virajı kolay kolay alama-
yacağı, derin kırılmalara yol açacağı 
yönünde güçlü bulgular var. Cumhur-
başkanlığı hükümet sistemine duyu-
lan güvensizliğin artmasıyla, bu viraj-
da vahim kazalar yaşanabilir.

Sanayi üretimi ve GSYH

Pandeminin ilk iki ayı olan  Nisan 
ve Mayıs’ta kapanan, Haziran’da ise 
“normal”e açılan ekonomi, Haziran’da-
ki canlanmaya rağmen, ikinci çeyreği 
yüzde 10’a yakın bir Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) küçülmesi ile kapadı.

Canlanma, ucuz ve bol kredi, bastırıl-
mış döviz fiyatı ile zorlanarak üçüncü 
çeyreğe, yani Temmuz, Ağustos, Eylül 
aylarında denendi. Ekonominin, dola-
yısıyla GSYH’nin omurgasını oluşturan 
sanayi üretimi, üçüncü çeyrekte, yani, 
Temmuz- Eylül döneminde görece 
canlandı. Eylül sanayi üretim verileri 
henüz gelmemiş olsa da 2020 üçüncü 
çeyreğinde GSYH’de bir toparlanma 
kayıtlara geçti. Üçüncü çeyreğe ait 
Temmuz’da sanayi üretimi yüzde 4,5, 
Ağustos’ta ise yüzde 10,4 arttı. 
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lanılan rezervler eriyince fiyatlar hızla 
yükseldi. Yeniden TL faizlerini küçük 
oranlarda artırma ile fiyat artış tempo-
su yavaşlatılmak istense de dövize ta-
lep çok güçlü ve arz yetersiz kaldı. Bu 
durum, döviz fiyatının geriletilmesini  
zorlaştırıyor ve her artış puanı, ekono-
miyi hızla tehlikeli eşiklere getiriyor. 
Özellikle bu yılın son çeyreği ve 2021 
yılı önemli döviz kıtlıklarıyla beraber, 
1980’den bu yana yaşanmamış du-
rumları Türkiye’ye yaşatabilir. 

2018 Ağustos’unda ABD ile yaşanan, 
Rahip Bronson geriliminin de köpürt-
tüğü döviz türbülansı,   takip eden 
ayda TL faizlerinin 6,5 puan dolayında 
sert biçimde artırılması ile ancak yatış-
tırılabilmişti. Devamında ekonominin 
üççeyrek üst üste küçülmesi ile aza-
lan döviz talebi, fiyatı da belli bir yer-
de dengelemişti. 2019 son çeyreği ve 
2020 ilk çeyreğinde ekonomiyi ısıtma, 
canlandırma çabaları, bir yandan TL 
faizlerin düşürülmesi ve kredi musluk-
larının açılması bir yandan da dövizi 
aşağı doğru itmekle gerçekleştirilmek 
istendi. Bunun için de Merkez Bankası 
döviz rezervleri, kamu bankaları üs-
tünden piyasaya verildi. Bu yolla piya-
sa fiyatına göre ucuzlatılmış dövizden, 
döviz açığı olan ve çoğu AKP’nin altya-
pı, enerji vb. mega projelerini üstlen-
miş firmalar yararlandı. Bunlar, kamu 
bankaları üstünden aldıkları dövizler 
ile döviz açıklarını daralttılar. Bu firma-
ların 2017’de döviz açıkları 211 milyar 
dolara kadar çıkmıştı. 2019 Temmuz 
ayına gelindiğinde açıklarını ancak 
186 milyar dolara indirebilmişlerdi. 
Dövizin bastırıldığı dönemde açıkla-
rını 24 milyar dolar azaltan firmaların 
2020 Temmuz ayı açıkları 162 milyar 
dolara düştü. 

Bastırılmış dövizden, Türkiye’den çık-
ma arayışındaki yabancılar da yarar-
landı ve hisse senedi, devlet kağıdı 

yatırımlarını dövize çevirip çıktılar.   
Bastırılan döviz, TL’den dövize ve altına 
geçmek isteyenler için de fırsat yarattı. 
Tasarruf sahibi   bu dövizden faydalan-
dı. Güvenli liman olarak altına yöneliş, 
altın ithalatçılarına bu fiyattan ithalat 
şansını da sağlamış oldu. 

Altına hücum ve yastık altı

2020 Ocak-Ağustos döneminde altın 
ithalatı yüzde 119 artarak 16,1 milyar 
dolara yükseldi. Yine aynı dönemdeki 
altın ihracatı yüzde 22,2 azalarak 5,4 
milyar dolara indi. Sonuçta 8 ayda 10,4 
milyar dolarlık net altın ithalatı için dö-
viz harcandı.

Net altın ithalatı 2019 yılının ilk 8 aylık 
döneminde sadece 342 milyon dolar-
dı. Dolayısıyla cari açığın 10 milyar do-
larlık kısmı, altın ithalatındaki artıştan 
geldi.

Altına hücumun nedeni yurtiçi yer-
leşiklerin altın talebindeki hızlı artış 
oldu.

Altının dünya fiyatları dolar bazında 
hızlı bir tırmanışa girdi ve pandemi de 
buna hızlandırıcı bir etki yaptı. Bunun 
yanı sıra TL’deki değer kaybı da dün-
ya getirisinin üzerine eklendi. 8 aylık 
dönemde altının dünya fiyatı yüzde 
29 artarken, gram altının Türkiye’deki 
fiyatı yüzde 61 düzeyinde yükseldi. Bu 
tırmanış, altın ticaretine yatkınlığıyla 
bilenen yerleşik tasarruf sahiplerini al-
tına yöneltti.  

Tasarruf sahiplerini altına iten ne-
denlerin başında, hızlı düşüşle TL faiz 
oranlarının enflasyonun altına inme-
si, yani negatif faiz gerçeği oldu. Enf-
lasyon çift haneli rakamlarda, yüzde 
12’ye vururken ortalama mevduat 
faizinin neti yüzde 6,3’e kadar gerile-
di. Gerçekleşen enflasyona göre 4-5 
puanlık negatif faiz karşısında altına 

yöneliş daha akılcı bulundu. Enflasyon 
karşısında TL faizinin bu kadar geride 
kalması ve buna tepki olarak altına, 
dövize yöneliş, en son 1980 öncesinde 
bu ölçüde bir eğilim olarak yaşanmıştı. 

Altına sığınmanın yanında mevduat 
olarak dövizi seçme, bir başka güvenli 
liman arayışı oldu. Bankalardaki döviz 
mevduatı 6 Ekim 2020 itibarıyla 156,2 
milyar dolara ulaştı. Bu, 2019 sonunda 
140 milyar dolar, 2018 sonunda ise 
114 milyar dolardı. 

2020’de, gerçek kişiler banka mevdu-
atlarının yüzde 58,4’ünü döviz olarak 
tutuyorlar. 2019’da bu oran yüzde 52, 
2018’de yüzde 47 dolayındaydı. Bu 
arada, bu sayıların bankalardaki döviz 
olduğu unutulmamalı. Bankalardan 
yastık altına, özel kasalara çekilmiş dö-
viz miktarı bu tutara dahil değil ve AKP 
rejiminin yaydığı güvensizlik ortamın-
da bu yastık altı tutar, hiç de küçümse-
necek boyutta değil. Yastık altına çeki-
len döviz ve altının miktarının giderek 
artması, güvensizlikten kaynaklanan 
bu yönelişin sorunlarını derinleştirdiği 
söylenebilir. 

Dövizdeki tırmanış ve 
Maliyet Enflasyonu

Dövizdeki her tırmanışın, anında sa-
nayici fiyatlarını etkilediği, buradan da 
tüketici fiyatlarına geçirgenliği bilini-
yor. 2018’deki döviz türbülansı, sana-
yici enflasyonu, ardından tüketici enf-
lasyonunu yüzde 25-30 bandına kadar 
çıkarmıştı. 

Ağustos 2020 başlarına kadar bastı-
rılan döviz fiyatının bu tarihten itiba-
ren kontrol edilemez oluşu ile birlikte 
özellikle Ağustos ve Eylül Yİ-ÜFE, yani 
sanayici fiyatlarında hızlı tırmanışlara 
yol açtığı görülebiliyor. 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Eylül ayın-
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da bir önceki aya göre yüzde 2,65, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %14,3 ar-
tış gösterdi. Sanayici fiyatları Ağustos 
ayında da yüzde 2,4 artış göstermiş, 
yıllığı yüzde 11,4’e taşımıştı. Son iki 
ayın sanayici fiyatlarındaki artışını, izle-
yen aylarda benzer oranlarda artışların 
izlemesi çok mümkün. Başta dayanıklı 
tüketim malları, ara ve yatırım malları 
üretiminde ithal girdiye, ara mala ba-
ğımlılık, dövizdeki her artışın maliyet-
lere yansımasına yol açıyor ve sanayi-
cinin kısa vadede bundan kaçınması 
neredeyse olanaksız. 2018 Eylül’ünde 
sanayici fiyatlarının bir ayda yüzde 11 
arttığı ve yıllığının yüzde 46’ya ulaştığı 
hatırlardadır. 

Sanayici fiyatlarında Eylül itibariyle 
yıllık artış yüzde 14,3’e ulaşırken ima-
lat sanayiindeki artışın yüde 15,5 ile 1 
puandan fazla yukarıda seyrettiği gö-
rülüyor. Merkez Bankası, aylık fiyat ar-
tışı değerlendirmesinde şöyle demek-
tedir;  “Üretici fiyatlarında gözlenen bu 
artışta döviz kuru gelişmelerinin be-
lirleyici olduğu değerlendirilmektedir. 
Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi 
fiyatlarının mevsimsellikten arındırıl-
mış eğilimi bu dönemde belirgin ölçü-
de yükselmiştir”. 

İmalat sanayinin alt dallarında  bazı 
sektörlerde artışlar daha yüksek. Ör-
neğin demir-çelik üretiminin ana 
gövdesini oluşturduğu ana metaller-
deki yıllık artış yüzde 26’yı bulurken 
otomotivdeki  yıllık artış yüzde 24,5’u 
bulmuş durumda. Bunlar, ithal girdi 
bağımlılıkları yüksek sektörler. Yine 
aynı özellikteki makina imalat, beyaz 
eşya ve elektrikli cihaz üretiminde de 
fiyat artışları yıllık yüzde 20 dolayında. 
Tekstil ve plastik-kauçukta da yıllık sa-
nayici fiyatları yüzde 16-17 oranında 
artarken gıdadaki sanayici fiyatları, 
yüzde 15 olarak gerçekleşti. 

Sanayici fiyatlarında düşük seyir daha 
çok ithalata bağımlılığı düşük sektör-
lerde ve dünya fiyatları düşük seyre-
den üretim alanlarında oldu. Mobilya, 
İnşaat malzemeleri, giyim ve ağaç sek-
törlerinde fiyat artışları ortalamanın 
altında hatta tek haneli arttı. Dünyada 
ham petrol ve doğalgaz fiyatlarının 
düşük seyri nedeniyle petrol ürünleri 
ve elektrik üreticilerinin fiyatları 2020 
Eylül ayında 12 ay öncesine göre art-
madı, azaldı. 

Eylül sanayici fiyat artışının tüketici 
enflasyonuna belli ölçülerde yansı-
dığını, izleyen aylarda yeni geçirgen-
likler olacağını söylemek mümkün.  
Yıllık enflasyon, dayanıklı mal ve diğer 
temel mallarda yükselirken giyim ve 
ayakkabı grubunda geriledi. Temel 
mal grubu enflasyonundaki artışın sü-
rükleyicisi dayanıklı mallar olmuş; bu 
artışta ise döviz fiyatları ve talep koşul-
ları belirleyici olmuştur.

Dayanıklı mallarda fiyat artışları alt 
kalemler genelinde hızlanarak devam 
etti (aylık yüzde 3,70). Bu gelişmede 
beyaz eşya (yüzde 7,14), otomobil 
(yüzde 4,11) ve mobilya (yüzde 3,30) 
grupları öne çıktı. Otomobil fiyatla-
rındaki artışta matrah ve ÖTV deği-
şikliklerinin de etkili olduğu görüldü. 
Giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar 
mevsimsel ortalamalara kıyasla olduk-
ça zayıf bir seyir izleyerek yataya yakın 
seyretti, yıllık enflasyon yüzde 6,79’a 
geriledi. Eylül’de, diğer temel mal gru-
bu fiyatları birikimli döviz kuru etkileri-
ne bağlı olarak yüzde 1,54 arttı. 

Cari Açık ve dış borçlar için 
döviz 

Türkiye’nin yakın geleceğinde en 
önemli tehditlerden biri tırmanan enf-
lasyon iken cari açığın finansmanı ve 
kısa vadeli borç yükümlülüğünün ihti-

yacı olan döviz eksikliği, bir diğer ağır 
tehdit niteliğinde. GSYH’de 2018’den 
bu yana anlamlı bir büyüme yakalaya-
mayan, bu yıl da muhtemelen küçüle-
cek olan ekonominin döviz açığı, yani 
ödemeler dengesi açığı ilk 8 ayda 26,5 
milyar dolara ulaşmış durumda. Aynı 
döneme ait açık 2018’de 29 milyar 
doları geçmişti; 2019’da ise ekonomi 
daraldığı ve dünya enerji fiyatları da 
gerilediği için cari denge 5 milyar do-
lar fazla verdi.

2020’de ekonomi daralma eğilimin-
de iken cari açığın 8 ayda 26,5 milyar 
doları bulmasında altın ithalatı önemli 
bir etken oldu. Açığın yarısı, altın itha-
latından kaynaklandı. 

Bunun yanında taşımacılıktan elde 
edilen net gelirin 2019’un ilk 8 ayına 
göre yüzde 50, turizmden elde edilen 
net gelirin yine 2019 ilk 8 ayına göre 
yüzde 75 gerilemesi, cari açığın bü-
yümesinde önemli etkenler oldular. 
Buna, ihracatta yüzde 15 gerilemeyi 
de eklemek gerekir. 

Cari açıktaki tırmanış kadar açığın fi-
nansmanında şemsiyenin ters dön-
mesi bu dönemin en önemli ayırıcı 
özelliklerinden birisidir. Türkiye geç-
miş yıllarda da yüksek cari açıklar ve-
riyordu ama özellikle dış sermaye girişi 
ile açıkları çevirebiliyordu. Son 3 yılda 
bu çark işlemez durumda. 2018’in ilk 
8 ayında verilen 29 milyar dolarlık açı-
ğın ancak 2 milyar doları dış kaynak 
ile finanse edilirken, Merkez Bankası 
rezervleri 13 milyar dolar eridi, açığın 
kalanı da “net hata noksan” kalemin-
den yani kayıtsız sermaye girişinden 
karşılandı. 

2019’un aynı döneminde cari açık de-
ğil, 5,3 milyar dolar cari fazla verildi ve 
dış kaynak girişi sıfıra yakınken, kayıt 
dışı 1,5 milyar dolar çıkışa rağmen 
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TCMB rezervleri 4 milyar dolar arttı. 
Buna karşılık 2020 Ocak- Ağustos dö-
nemi açığı 26,5 milyar dolara çıktı.  Dış 
kaynaktan giriş değil çıkış gözlendi ve 
ilk 8 ayda sermaye çıkışı 4 milyar dola-
ra ulaştı. Buna, net hata noksandan 8 
milyar dolar çıkış eklendi ve cari açıkla 
birlikte oluşan 39 milyar dolarlık açık, 
Merkez Bankası rezervlerinden karşı-
landı. Merkez Bankası kaynaklarında 
bu büyüklükte erime, Türkiye Cumhu-
riyeti tarihinde ilk kez yaşandı. Dolayı-
sıyla bu, bir kırılmadır. 

AKP’nin ilk iktidar yılı olan 2003’ten 
2012 sonuna kadar, yani ilk 10 yıl-
da 329 milyar dolara yakın cari açık 
verilmişti. Aynı dönemde yoğun dış 
kaynak akışı oldu. Özelleştirmelerden 
gelen, özellikle bankacılık sektörüne 
giren doğrudan yabancı sermayenin 
yanında borsaya girişler ve kolay kre-
di borçlanmaları ile Türkiye’ye AKP’nin 
ilk 10 yıllık iktidarında 380,5 milyar 
dolar yabancı kaynak girişi oldu. Yanı 
sıra 16 milyar dolar da kayıtlı olma-
yan sermaye girdi. Böylece, 329 milyar 
dolarlık cari açık finanse edildiği gibi 
rezervlere de yaklaşık 68 milyar dolar 
katkı sağlandı. Bu “Dolça vita-tatlı ha-
yat” döneminde, dolar kuru da ancak 
10 yılda 1,50 TL’den 1,80 TL’ye gelerek 
yüzde 20 arttı. 

AKP’nin ikinci dönemi, dünyada liki-
ditenin çekilmeye başlandığı 2013’te 
başladı. Bol ve uçuk dış kaynak döne-
mi geride kalınca, cari açığı kolayca 
finanse etmenin de imkanı daraldı. 
2013-2020 Ağustos arasında cari açık 
228 milyar dolar iken 188 milyar dolar 
dış kaynak girdi. Bu 40 milyar dolarlık 
farka yaklaşık 13 milyar dolar da ka-
yıt dışı sermaye çıkışı eklenince Mer-
kez Bankası rezervleri 53 milyar dolar 
azaldı. Bunun sadece 39 milyar doları-
nın yani yüzde 73’ünün 2020’nin ilk 8 
ayında yaşanması, içinden geçtiğimiz 

konjonktürün önemini yeterince an-
latıyor. Şemsiyenin ters döndüğü bu 
yıllarda dolar kuru da  1 TL’den 6,81 TL 
yıllık ortalamaya çıkarak yüzde 256 ar-
tış gösterdi. 

Finansman sorunu cari açık ile sınırlı 
değil. Yanı sıra kısa vadeli borç yü-
kümlülükleri için de döviz gerekli. 
Merkez Bankası verilerine göre, 2020 
Ağustos ayı itibariyle vadesine 12 ay 
kalan borç tutarı 181 milyar dolar do-
layında. Bu borcun 42,5 milyar doları 
kamunun. Katar’dan yapılan swap işle-
minin yarattığı dış borç ile de Merkez 
Bankası’nın kısa vadeli borcu 21 milyar 
dolar görünüyor. Kısa vadeli borçların 
118 milyar doları ise özel sektörün. Bu-
nun 65 milyar dolarının reel sektöre ait 
olması önemli. 

Merkez Bankası rezervleri ile kısa vade-
li borçların ne kadarının karşılanabile-
ceği, ülkenin borç ödeme kapasitesini 
anlamak açısından önemli. Vadesine 
12 aydan az kalmış 181 milyar dolarlık 
borçların, Merkez Bankası’nın 84 mil-
yar dolar görünen brüt rezerv ile yüz-
de 47,4’ünü karşılamak mümkün. Bu 
oran 2019’da yüzde 62 görünüyordu. 
Önemli bir gerileme var. 

Rezervlerin kalitesi de tartışmalı;  swap 
dolgusu dikkat çekici boyutta. TCMB 
verilerine göre, swap borçları 2017’de 
1 milyar dolar iken 2020’de 64 milyar 
dolara ulaştı. Bunun 20 milyar dolar 
kadarı Katar ile Çin’den, kalanı içeride-
ki bankalardan yapıldı. Swap dolgusu 
olmasaydı TCMB 53 milyar dolar açık 
pozisyona sahip olacaktı. Bu kalitesiz 
rezerv durumu, uluslararası kuruluşlar, 
dış medya ve IMF tarafından yakından 
takip ediliyor ve Türkiye risk priminin 
(CDS) seyrinde etkili oluyor. Türkiye’nin 
dış borçlarını geri ödeme (temerrüt) 

riskini gösteren CDS (Kredi temerrüt 
sigortası) 16 Ekim itibariyle, bir önceki 
haftaya göre yüzde 1 oranında artarak 
515,25’ten 520,2’ye yükseldi. 

Türkiye’nin riski son bir ayda yüzde 
1,53, son bir yılda yüzde 34,3 oranında 
arttı. 

Sonuç

2020’nin ikinci çeyreğini yüzde 10 
dolayında küçülerek kapatan Türkiye 
ekonomisi, üçüncü çeyrekte zorlama 
unsurlarla, ucuzlatılmış ve genişletil-
miş kredi hacmi ve bastırılmış döviz 
kuru ile canlandırılmak istendi. Bu he-
sapsız ısınma, üçüncü çeyrekte göreli 
bir canlanma yarattıysa da son çeyre-
ğe önemli kırılganlıklar taşıdı. 

Zorlama büyüme, bir yandan enflas-
yonu tetiklerken bir yandan da güven-
sizliği artırarak döviz fiyatlarında artışa 
yol açtı. Tasarrufların dövize ve altına 
yönelişi ile birlikte döviz fiyatı kont-
rolden çıktı. Oluşan cari açık, Merkez 
Bankası rezervlerini tarihi boyutta, ilk 
8 ayda 39 milyar dolar eritti. 

Yılın son çeyreğindeki viraja,  tırma-
nış halindeki sanayici fiyatları ile giren 
ekonomi, yılın kalan aylarında yüksek 
enflasyon ateşini yaşayacak. Buna ek 
olarak tırmanışı durmayan döviz fiyat-
ları, birçok malın alımını güçleştirebilir 
ve 1980’den bu yana görülmeyen mal 
kıtlıkları, yapılamayan ithalat nedeniy-
le yaşanabilir. Bu, değil AKP dönemin-
de, 1980 sonrasında bunu yaşamamış 
toplum için, dövizsizlik nedeniyle bu-
lunamayan ilaç ve enerji başta olmak 
üzere, çeşitli mal eksikliği, memnuni-
yetsizlikleri artıracaktır. Toplumun bu 
dayanılmaz durumdan çıkmak için po-
litik çözüm arayışları da artacak, erken 
seçim ihtimali biraz daha güç kazana-
bilecektir. 
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*  Makina Mühendisi, Ankara - anilucarzen@gmail.com

PNÖMATİK PROJE UYGULAMALARI
Anıl Uçar*

1. GİRİŞ

Pnömatik “pneuma” kelimesinden gelmektedir. Latince-
de rüzgâr, nefes gibi anlamlar taşımaktadır. 1925 yılında 
Fetzer adında bir marangoz tarafından keşfedilmiş bir 
teknolojidir. Günümüzde “Pnömatik”, basınçlı havanın 
hareketlerini inceleyen bilim dalı olup basınçlı hava ile ça-
lışan ve kontrol edilen sistemlere de “Pnömatik Sistemler“ 

adı verilmektedir. Çoğunlukla tıp, gıda ve ilaç sektöründe 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer enerji Türleri ile kar-
şılaştırıldığında havanın şartlandırılması ek maliyetler ge-
tirdiğinden, Pnömatik enerjinin elde edilmesi hiç de ucuz 
değildir. Doğada bol miktarda bulunan havanın birtakım 
proseslerden geçirilmesi gerekmektedir. 

2. PNÖMATİK SİSTEMLERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE 
KULLANIM ALANLARI

“Pnömatik sistemler, Ley De Boyle ve Mariotte tarafından 
bulunmuş olan Boyle-Mariotte kanunu ve Gay Lussac ta-
rafından bulunmuş olan Gay-Lussac kanununa dayana-
rak tasarlanmaktadır . Bu kanunlar, sabit sıcaklık altında 
gazın basınç ve hacminin ters orantılı olmasını ve sıcaklık 
ile hacim arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. 

Pnömatik sistemlerin avantajlarının yanı sıra dezavan-
tajları da bulunmaktadır. En büyük dezavantajı, pnöma-
tik sistem elemanlarının oldukça ucuz olmasına karşın 
havanın şartlandırılmasının enerji maliyetini maksimum 
düzeyde artırması nedeniyle diğer enerji türlerine göre 
oldukça pahalı bir enerji türüdür. Tüm bu olumsuzluklara 

 Şekil 1. Pnömatik Sistem Enerji Üretim Adımları
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Şekil 2. Gıda Sektörü  “Mixproof” Vana Tarlası Örneği (Alfa Laval CIP sistemi)

karşın, pnömatik sistemler ile son derece temiz, sağlıklı 
ve hızlı üretim hatlarının kurulması mümkün olmakta-
dır. Örneğin gıda sektöründe vana tarlarında “mixproof”, 
oransal, “changeover” tipi vanaların tamamının otoma-
tik kontrolünde elektropnömatik sistem kontrolü aktif 
olarak kullanılmaktadır (Şekil 2). Tüm bunların dışında 
paketleme, sürme, oranlama, kapı, menfez kontrolü, mal-
zeme taşıma, iş parçalarının döndürülmesi, çevrilmesi, iş 
parçalarının sınıflandırılması, iş parçalarının birbirinden 
ayrılması, iş parçalarının damgalanması ve özellikle de 
günümüzdeki pandemi döneminde hijyenik cerrahi mas-
ke üretiminde aktif olarak kullanılmaktadır. 

3. PNÖMATİK SİSTEMİN KATLARI VE ELEMANLARI

Pnömatik sistemlerde de aynı proses boru sistemlerinde 
olduğu gibi kendilerine ait özel borulama ve enstrüman 
şemaları (P&ID) bulunmaktadır. Ve yapılacak proje uygu-
lamarında bu şemalarda dikkat edilmesi gereken bir çok 

unsur yer almaktadır. Bir pnömatik P&ID şeması Şekil 4’te 
yer alan katlardan meydana gelmektedir;

Bu katlardan en önemlisi enerji katıdır. Bu katta yer alan 
tüm sistemler, doğada bulunan havanın kullanılabilmesi 
için basınçlı hale getirilmesi, kurutulması ve depolanması 
işlemlerinden geçtikten sonra hazır hale getirilmesi için-
dir. Hatta bazı olağandışı durumlarda ve çok sıcak bölge-
lerde havayı soğutmak bile gerekebilmektedir.

Enerji katından sonraki kat, işaret katı adı verilen ilk sin-
yalin alındığı kattır. Bu sinyal çeşitli sistemler tarafından 
gönderilebilir. Örneğin bu sinyal bir sensör tarafından 
oluşturulmuş elektrik sinyali dahi olabilir (basıç algılayıcı 
(PT), sıcaklık algılayıcı (TT), yük hücresi (“load cell”), ka-
pasitif, indüktif  vb.) veya bir başka işaret işleme katından 
gelen hava uyarısı ya da manuel olabilmektedir. Alınan 
bu sinyal, daha sonra ve-veya valfleri olarak adlandırılan 
logic mantık kontrol valfleri tarafından işlenmektedir. 

 Şekil 3. Örnek Bir Uygulama Alanı, Cerrahi Maske Üretimi (Festo Maske Üretim Hattı)
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Eğer sistemde programlanabilir kontrolörler (PLC) kulla-
nılıyorsa, bu valfler sanal olarak da oluşturulabilmektedir. 
Bu kata işaret işleme katı adı verilmektedir. İşaret işleme 
katından sonraki kat, sistem ya da makine üzerinde yer 
alan ana kontrol katıdır. Ana kontrol katı, iş katında yer 
alan makine ya da otomasyonun herhangi bir bölgesin-
de yer alan motor, piston ya da mekanizmanın doğrudan 
çalışmasını kontrol etme işlevi de olan kattır. Bu nokta-
da dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sistemde iş 
katında yer alan , mekanik sisteme kumanda eden  pnö-
matik aktuatörlerin sistemin enerjlenme anında yapa-
cakları ilk haraketler iş güvenliği kuralları çerçevesinde 
kontrol altına alınmalıdır. Elbette tüm bunların yanı sıra, 

bir pnomatik sistemde dikkat edilmesi gereken bir diğer 
proje uygulama hususu ise borulamanın nasıl yapılması 
gerektiğidir. Çünkü pnömatik sistemlerde oluşabilecek 
en büyük sorunlardan biri, sistem içerinde oluşacak olan 
nemdir ve bu nemi mutlaka sistem dışına atmak gerek-
mektedir. Bir diğer sorun ise yağdır. Bazı pnömatik sis-
temlerde özellikle vidalı kompresör ile havanın hazırlan-
dığı sistemlerde Basınçlı hava içerisinde yağ partükülleri 
bulunmaktadır; bu da gıda ve ilaç sektörü için son derece 
zararlıdır. Dolayısı ile bu tarz sistemlerde kullanacağınız 
kompresör kesinlikle doğru seçilmeli ve boru hatlarının 
montajı özenle yapılmalıdır.

 
Şekil 4. Pnomatik Sistem P&ID Şeması Örneği ve Sistem Katları Şeması

  

 Şekil 5. Pnömatik Sistem Enerji Katı Elemanları
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4. PNÖMATİK SİSTEMLERİN MONTAJ VE 
MALİYETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Pnömatik dağıtım hatlarında hava akış yönünde mutlaka 
%1-2 eğim ile montaj gerçekleştirilmelidir. Bu eğim, su 
toplama ve boşaltma noktaları dikkate alınarak tasarlan-
malıdır. Eğimden kaynaklanan yükseklik farkının etkisini 
gidermek ve yoğunlaşan nemin alınması için dağıtım bo-
rularının  köşelerinde yükseklik farkı daima verilmelidir. 
Sistemin bakım ve onarımı düzenli olarak gerçekleştiril-
meli, özellikle gıda sektöründe ve ilaç sektöründe kulla-
nılacak bir hava hattı ise sistem daima temiz tutulmalıdır. 

  

 
Şekil 6. Pnömatik Sistemlerde Örnek Borulama

Pnömatik sistemlerde bir başka önemli konu ise mali-
yettir. Pnomatik sistemler, diğer enerji sistemleri ile kar-
şılaştırıldıklarında oldukça maliyetli sistemlerdir. Maliyet-
leri yüksek olmasına rağmen tercih edilmelerinin nedeni 
sağladığı ve diğer sistemlerde olmayan avantajlarıdır. Ele-
manlarının konstrüksüyonun basit ve ucuz olması , yük-
sek hız elde edilebilirliği (1-2 m/sn), kısa anahtarlama 
zamanı, aşırı yüke karşı emniyetli olması ile hız ve kuv-
vetlerin değişik değerlere ayarlanabilmesi gibi özellikler 
tercih sebebi olmasındaki ana unsurlardır. Pnömatik sis-
tem uygulamalarında maliyetleri azaltmak için öncelikle 
sistemde oluşabilecek olan hava kaçakları düzenli yapı-
lacak bakım ve onarım çalışmaları ile tespit edilmeli ve 
acilen giderilmelidir. Çünkü sistemde hava kaçakları olur 
ise, enerji katının ihtiyaç duyulan hava miktarını sağla-
mak için sürekli olarak çalışması ve enerji tüketmesi gere-
kecektir. Kaçak miktarına bağlı olarak 6 bar’da çalışan bir 
sistem için harcanacak fazladan enerji miktarı Tablo 1’de 
verilmiştir.  Öte yandan hava hatlarını kullanmakta olan 
tüm personele gerekli eğitimler mutlaka verilmeli ve de-
netimler sürekli olarak yapılmalıdır. Eğer personel sürekli 
olarak havayı başka amaçla kullanırsa, örneğin tezgah 
temizliği, üst baş temizliği gibi, bunlar  ciddi işletme ma-
liyetlerine sebep olur.

Tablo 1. Pnömatik Sistemlerde Hava Kaçakları ve Sıcaklığa Bağlı Enerji 
Kayıpları

Delik çapı (mm) Hava kaçağı (6 barda) 
l/s

Sıkıştırma için gerekli 
güç (6 barda) KW

1 1 0,3

2 10 3,1

5 27 8,3

10 105 33,0

Giriş havası sıcaklığı 21 °C'de 1000 m3 debi için gerekli 
hava hacmi - m3

21 °C sıcaklığa göre harcama 
tasarrufu

-1 925 +%7.5

5 943 +%5.7

10 962 +%3.8

16 981 +%1.9

21 1000 +%0.0

27 1020 -%1.9

32 1040 -%3.8

37 1060 -%5.7

43 1080 -%7.5

49 1100 -%9.5
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Giriş sıcaklığındaki her 5 °C lik düşme enerji tüketiminde 
%2’lik bir azalmaya neden olur. 21° C de kullanım yerleri-
ne gönderilen 1000 m3  debide hava için, muhtelif giriş 
havası sıcaklıklarına göre enerji tasarrufu veya fazla tüke-
tim oranları yukarıda yer alan  tabloda verilmiştir.

Bir diğer husus ise pnömatik sistemlerde kullanılacak 
ekipmanların doğru ve uygun çalışma koşulları dikkate 
alınarak seçilmesidir. Sistemi sürekli yüksek basınçta ça-
lıştırmak, pistonları yapılacak işe uygun seçmemek (ge-
reğinden büyük yada küçük çaplı seçmek) ve diğer tüm 
ekipmanların ihtiyaç duyulan hava sarfiyatına uygun ola-
rak seçilmemesi, maliyete etki edecek olan diğer faktör-
lerdendir.

5. SONUÇ

Sonuç olarak Pnömatik sistemlerin fabrikalarda ki bakım 
ve onarımlarının düzgün yapılmasından ve denetlen-
mesinden ziyade proje başlangıç aşamasında projenin 
yapılacağı alanın fizibilite çalışmaları son derece doğru 

yapılmalı ve ekipmanlar doğru seçilmelidir. Devam eden 
süreçte kompresörlerin ve sistemdeki diğer ekipmanların 
bakımlarıyla ilgili talimatlar düzenlenmeli ve takip edil-
melidir. Basınçlı hava sistemlerinde yapılacak olan op-
timizasyon çalışmalarının ve yatırımların sistem analizi, 
bakım, ölçüm, kalibrasyon gibi konulara eğilmenin çok 
yüksek enerji tasarrufu olarak kullanıcıya geri döneceğini 
unutmamalıdır.
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MÜHENDİS BAKIŞ AÇISIYLA DEPO 
TASARIMI

Metin Çavuşlar1

1. GİRİŞ
Mühendis olduktan sonra profesyonel olarak çalışmaya 
başladığım zaman mühendisliğin teknik işlerinin ya-
nında lojistik faaliyetler olarak tanımlanabilecek işler-
le ilgilenmek durumunda oldum. Benim dönemimde 
(1980’lerde) bu konular, profesyonel olarak çalışan ma-
kina mühendislerinin genel olarak ilgilendikleri konu-
lardı. Genel olarak başlıkları söylemek gerekirse: Depo, 
Satın Alma ve Planlama. Birçok uygulamada teknik ba-
şarının olması için bu konuların çok düzgün yönetilmesi 
gerekmektedir [1, 2, 3, 4].

Çalışmaya başladığım bu dönem işlerin yoğun ve eko-
nomik yapının farklı olduğu bir ortam vardı. Kapalı bir 
ekonominin yeni açılmaya başladığı, ama içerde talebe 
yetiştirmek için çaba sarf edilen bir çalışma ortamı söz ko-
nusuydu. Rekabet tam anlamıyla oluşmuş değildi. Özel-
likle üretim yapan işletmelerde ürün yokluğu nedeniyle 
üretim kesintileri çok önemli bir sorundu. Talebin karşıla-
namadığı bu durum, doğrudan kârdan kayıp sonucunu 
vermekteydi.

Belirli bir dönem bu konularla ilgilendikten sonra, bu 
konulara sistematik olarak yaklaşmak gereği olduğu ka-
nısına vardım. Teknik anlamda konuyu anlatacak ve çö-
zümleri verecek kaynak aradım. Fakat bu konuda yerli 
veya yabancı ciddi bir kaynak bulamadım. Ben de tüm 
meslektaşlarım gibi kendi başıma bu sorunların üstesin-

den gelmeye çalıştım. Şu sıralarda bu konudaki dene-
yimlerimi ilgi duyan herkesle paylaşmaktayım [1, 3]. Bu 
konuda bir başka söylenebilecek olan husus, çok fazla 
depo uygulaması görmem ve depo yöneticileri ile uygu-
lama örneklerini konuşmamdır. Bu konuşmalarda değişik 
depo uygulamaları konusunda bilgi sahibi oldum. Han-
gi sorunları yaşadıklarını ve nasıl çözümler bulduklarını 
öğrendim. Konuşulan konuları bir kenarda bırakmadan 
sonuna kadar takip ederek, bilgi, sorunlar ve çözümler 
konularında bir bütünlük elde etmeye çalıştım. Bir yerde 
bilginin yönlendiricisi oldum.

Depo; Satın Alma Yönetimi, Planlama Yönetimi, Lojistik 
Yönetimi konuları ile sıkı sıkıya ilintilidir ve bu konular 
topluca ele alınmalıdır. Diğer yandan da bu konuların 
birbirinden bağımsız olarak yönetilmesi gerekmektedir. 
Bu konular veri anlamında birbirlerini etkilemektedirler, 
ama yönetimleri bağımsız olarak düzgün işlevlere sahip 
olmalıdır [1, 2, 3, 4].

Kendi deneyimim olarak sürece baktığım zaman bu ko-
nularda 2000 yılına kadar devam eden geleneksel dönem 
söz konusudur. 2000 sonrasında tam olarak açık pazar 
ekonomisinin düşük enflasyon gerçeği ile oluşan biraz 
daha zorlu rekabet ortamı vardır. 2000 yılından sonra, de-
polarda geleneksel anlayıştan farklılaşmalar başlamış ve 
her şeye daha dikkatle yaklaşılmaya çalışılmıştır [1,3].
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Bu yazımda, depo tasarımı konusuna sistematik ve tek-
nik bir yaklaşımı temsil edecek bir tanımlama yapmaya 
çalıştım.

2. DEPO’YA GELENEKSEL BAKIŞ ve DURUM TESPİTİ
Geleneksel olarak depoda herhangi bir üretim veya ticari 
faaliyet olmadığı için en az yatırım yapılması gereken bir 
departman olmalıdır algısı oldukça yüksektir. Diğer yan-
dan depo için genellikle vasıflı personel istenmemekte-
dir. Bu ise depo konusunda personel masrafının azalma-
sı anlamına gelmektedir. Bir diğer göze batan konu ise, 
depo kapasitelerinin ayarlanamamasıdır. Uygun kapasite 
ile çalışan depo neredeyse yoktur. Depolar ya çok düşük 
kapasiteli olarak tasarlanmakta, ya da çok büyük kapasi-
teli olarak hazırlanmaktadır. Bu ise çok değişik sorunlar 
yaratmaktadır. Tüm bu gerçekler yan yana geldiği zaman 
depolarda standart sorunlar kendisini göstermektedir. Bu 
sorunlar hala devam etmektedir.

Değişiklik gerekliliklerinden en önemlisi 2000 yılından 
sonra kendisini gösterdi. Düşük enflasyon dönemine 
girildiği zaman yabancı sermaye yatırımlarının artması, 
yabancı işletmelerle rekabet etme gerçeğini bize yaşattı. 
Tüm dünya Uzak Doğu ile 1960 yılından itibaren rekabet 
etmeye alıştığı için, rekabetin fiyatlar üzerinden olduğu 
ve karlılıkların düştüğü gerçeği bize de ulaşmış oldu. Bi-
zim fiyatlama geleneğimiz yüksek enflasyonun da etkisiy-
le yüksek karlılık hesaplarına dayandığı için, bu dönem-
de çok ciddi şekilde bocalama yaşadık. Aynı dönemde 
yaşadığımız 2001 krizi de bu konuda piyasamızı oldukça 
zorladı. %3’ler seviyesindeki bir karlılık, işletmelerimizi 
depoları dikkate almak durumunda bırakmıştır. Bu ta-
nımlamadan sonra düzgün depolar görmeye başladık. 
Ancak depoların düzgün görünümlerinin depodaki sıkın-
tıların çok azına çare olduğu bilinen bir gerçektir. Depo 
mutlaka düzgün olmalıdır, ama depoların düzgün çalış-
ma sistemleri de olmalıdır. 2000 sonrasında karlılıkların 

%3’e düşmesi ile uyuşmayan husus depo maliyetleridir. 
Geleneksel olarak depolardaki kayıplarımız önümüzdeki 
en büyük engeli oluşturmaktadır. Ülkemizde sektör ve 
işletmelere göre değişiklik göstermesine rağmen depo 
kayıpları %5-7,5 civarında seyretmektedir. Bu durumu da 
işletmelerimizin yılsonu sayımlarından anlamaktayız. Bu 
durumda, karlılığın %3 olduğu bir yerde depoda %5 ürün 
kayboluyorsa sıkıntı var demektir. Eğer yabancı rakipler 
depoda mal kaybetmiyorlarsa, ülkemiz işletmelerinin re-
kabet edememek gibi bir sorunu oluşmaktadır. Aslına ba-
kılırsa, depodaki asıl sorun maliyetler açısından kendisini 
göstermektedir.

Diğer yandan maliyetlerin oluşumunun temeline bakı-
lacak olursa başka bir gerçekle karşılaşıyoruz. Ülkelerin 
gelişmişliklerine göre maliyet yapılanmaları farklılık gös-
termektedir:

Bu tabloda en dikkat çeken husus, rekabetin ülkeler ara-
sında değil, ülkemizdeki yabancı sermaye yatırımcılarıyla 
kendi ulusal sermayemiz arasındaki para maliyet uçuru-
mu olduğudur. Bu konuda ülkemizin kamu yönetiminin 
herhangi bir çabasının olmadığı ve olmayacağı gayet 
açıktır.

3. DEPO İLE İLGİLİ TEMEL VERİLER 

Rekabetçi koşullarda, depo tasarımı artık eskisi gibi ol-
mamalıdır. Üretim alanımız şu kadar, şu kadar da ürün 
depolasak, bize şu kadar depolama alanı yeterlidir deyip, 
çalakalem bir dörtgen çizmek depolarımızı tanımlamak 
için yeterli değildir.

Depo tasarımı, işçi sağlığı ve güvenliği, depo güvenliği ve 
ürün güvenliği konularında belirleyici ve iş kazaları konu-
sunda da en önemli etkenlerden birisidir. Bu nedenlerle 
çok titizlikle çalışılmalı ve hata yapmamak adına çalışma-
lar bir bütün olarak gözden geçirilmelidir. Eğer aksaklıklar 

Tablo 1. Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyine göre ve Ülkemizdeki Yabancı Yatırımcılar için Personel ve Para Maliyeti Karşılaştırması

Maliyet Bileşeni Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler Ülkemizdeki Yabancı Sermaye Yatırımcıları

Personel Yüksek Düşük Düşük 

Para Düşük Yüksek Düşük 
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ve uyumsuzluklar tespit edilirse, konu üzerine eğilmeli ve 
aksaklık ve uyumsuzlukları giderecek çalışmalar yapılma-
lıdır.

Depolama için kapasite öngörüsü nasıl belirlenmelidir 
sorusunun hassas bir şekilde yanıtlanması gerekmek-
tedir. Bu konuda depoya ne kadar ürün konulmalıdır 
sorusunun hassas bir şekilde yanıtlanması gerekmekte-
dir.  Genellikle tavsiye edilen yaklaşım norm kapasite2 ve 
norm kadro3 değerlendirmelerinden yola çıkılmasıdır. Bu 
durumda ilk başlarda depolarda tam doluluk sağlanama-
ması bir sıkıntı gibi algılanmasına rağmen, depoda %100 
doluluk istenilen bir durum değildir ve eğer bu doluluk 
değerine ulaşılırsa, sıkışık depo kavramı gündeme gel-
mektedir. Bu durumu açıklamak için aşağıdaki şekilleri 
irdelemek gerekmektedir.

Şekil 1’de depo kapasitesinin uygun olması durumun-
da öngörülen ürün hareketleri verilmiştir. Ürün bir defa 
gelecek ve yerine yerleştirilecek ve daha sonra sevk edi-
lecektir. Bu şekilde norm kadro ve norm makine4 hesabı 
yapılabilir. Bu uygulamada ürünler standart olarak iki 
defa elleçlenecektir. Elbette zaman zaman bu değerlerin 
sorun yaratması da söz konusu olabilecektir. Örnek ola-
rak depoda yoğun hareket olan durumu gösterebiliriz. 

Bu durumda, elleçleme operasyonlarında gecikmeler 
söz konusu olabilecektir. Bunun nedeni aynı koridorda 
iki makinanın çalışmayacağı kuralıdır. Eğer bu kural göz 
ardı edilirse depoda kaza riski artacaktır. Depoda hiçbir 
şey yalın doğrusal bir ilişki ile hesap edilemez. Bu neden-
le, yeni bir isimlendirme ile senaryolu hesap yapılması 
gerekmektedir. İşlemlerin ve süreçlerin senaryoları önce-
den tanımlanmalıdır ve bu tanımlama işlemi yapıldıktan 
sonra hesaplamaları yapılmalıdır. Burada değişik süreç 
senaryoları değerlendirilerek uygun olanı seçmek yönte-
mi de kullanılabilir. Olası olumsuzlukların senaryolarıyla 
beraber hesaplamalar yapılmalıdır. Eğer süreçler düzgün 
şekilde analiz edilmezse ve alternatif uygulamalar ile kar-
şılaştırma yapılmazsa, hatalı verilerle tasarıma başlamak 
çok kuvvetli bir olasılık olabilir. Eğer bu konuda hata ya-
pılırsa, tasarım uygulandıktan sonra bunu düzeltmek ol-
dukça pahalı olacaktır. Çoğu durumda da tam olarak dü-
zeltmek söz konusu olmayabilir.

Şekil 2, depo kapasitesinin yetersiz olduğu durumda olu-
şan ürün hareketlerini göstermektedir. Bu durumdaki de-
polara sıkışık depolar demek gerekir. Gelen ürünler için 
raflarda yer olmaması durumunda ürünler koridorlara 
yerleştirilmektedir. Daha sonra o koridorların içlerinden 
ürün sevk edilmesi gerekirse koridorda bulunan ürün-

 
Şekil 1. Depo Kapasitesinin Uygun Olması Durumunda Öngörülen Ürün Hareketleri

2 Norm Kapasite: İşletmenin kurulu tam kapasitesidir.
3  Norm Kadro: İşletmenin Norm Kapasite ile çalıştığı zaman gerekli olan personel kadrosu 
4 Norm Makine: İşletme norm kapasite ve norm kadro ile çalışılması durumunda deponun makine gereksinimi.
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lerin başka yerlere nakledilmesi gerekmektedir. Ürünler 
standart olarak 3 defa elleçlenecektir. Bu durum depoda 
gereğinden fazla makine ve eleman çalışmasını gerektir-
mektedir. Personel ve makine gereksinimi %50 oranına 
kadar artabilecektir. Bu gerekliliğe karşın işletmeler bu 
gereksinimi fazla mesailer ile karşılamaya çalışmaktadır-
lar. Bu şekilde çalışma başladıktan sonra, işletme fazla 
mesai ile işleri yapma kararı verdiği zaman ister istemez 
kayıp ve hasarlarda artış olacaktır. Bu ise depolama ma-
liyetlerine kayda değer oranda yansıyacaktır. Bu durum-
dan çıkış için genellikle iki yöntem söz konusu olmakta-
dır. Bir tercih depoyu büyütmek, diğer tercih ise depoyu 
yalınlaştırmaktır. Depoyu büyütmek, işletmenin kapasite 
artışı olmayacaksa yüksek maliyet anlamına gelmekte-
dir. Talepte düşüş ve bu duruma bağlı satışlarda düşüş 
olursa gereksiz bir yatırım haline gelebilir. Diğer yöntem 
olan depoyu yalınlaştırmada ise, her ürün çeşidinde de-
podaki ürün miktarını azaltmak gerekmektedir. Bu yak-
laşım karmaşık bir takım hesaplamaları barındırdığı için 
basit pratik yanıtları olmayan bir yöntem olmaktadır. Bu 
durumda yapılacak olan şey, çalışmada envanter plan-
lamasına geçilmesidir. Envanter planlamasında, azami, 
asgari ve ortalama stok miktarları belirlemek gerekmek-
tedir. Bu belirlemeler öyle olmasını istediğimiz için değil, 
risk öngörülerimize bağlı olarak oluşturulmalıdır. Kabaca 
yaklaşımı tanımlamak için aşağıdaki açıklamaları yapmak 
gerekmektedir:

Hangi stok seviyesi geçildiğinde stokları taşımak finan-
sal, teknolojik ve miat bakımından risk oluşturacaksa o 
seviye en yüksek stok seviyesi olarak tanımlanmalıdır. Bu 
konuda değişkenler oldukça fazladır. Ürünün fiyatı, ürüne 
bağlanan paranın miktarı ve ürünün miadı konuları belir-
leyicidir. Ürün miktarı konusunda da işletmenin sermaye 
gücü ve iş yapma yöntemleri de belirleyici olmaktadır. Bu 
nedenlerle kesin formüller söz konusu olamamaktadır. 
Her işletme kendi durumuna göre belirlemelerini yapa-
caktır.Tam bu noktada söylenmesi gereken şey, bugünün 
depo kapasite gereksinimini, depo kapasitesi olarak alıp 
depo kapasitesi diye belirlemenin, doğru yaklaşım olma-
yabileceğidir. Bu konuda gelecek dönemler içim projek-
siyon yapılması uygun olacaktır. Bu projeksiyon 5-10 yıl 
seviyesinde bir dönemi kapsamalıdır. Böylece depo ku-
rulduktan hemen sonra depo yetersizliği sorunu oluşma-
sı engellenebilir. Depo alanının uygun rant maliyeti olan 
bir bölgede seçilmesi depo yatırım maliyetlerinin uygun 
bir seviyede tutulmasına destek olacağı da kesindir. Bu 
durumda da projeksiyon yapılan dönemde de doluluk 
hedefi %80 olarak alındığında, yeni depo gereksinimi 
oluştuğu zaman depo yatırımı kararlarının verilmesi ve 
yatırım yapma süresinde de bir tolerans tanınmış olacak-
tır. Eğer öngörülen projeksiyonda ve planlarda bir sap-
ma gerçekleşirse, bu durum sorunsuz olarak atlatılabilir. 
Ürünlerin hareket hızlarını belirleyen stok devir hızını art-

 

Şekil 2. Depo Kapasitesinin Yetersiz Olduğu Durumda Oluşan Ürün Hareketleri
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tırma olanağı varsa, depo alan gereksinimi azalacaktır. Bu 
hızlanmanın tüm ürünleri kapsaması gerekmemektedir. 
Bunun için depo verilerinin sürekli olarak analiz edilmesi 
gerekmektedir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus 
ise, var olan depoda, deponun büyüme alanlarının belir-
lenmesidir. Yeni bir alanda depo kurulacaksa, bu durum-
da deponun genişleme alanları mutlaka belirlenmeli ve 
bu alanlar gelecek depo büyüme projeleri için alan kul-
lanımı amaçlı olarak alan stoğu gibi görülmelidir. Eğer bu 
husus sağlanamazsa, bu durumda tüm işletmenin yer de-
ğiştirmesi olasılığı gündeme gelebilecektir. Bu ise talihsiz 
bir şekilde çok büyük bir yatırım gerekliliğini bize işaret 
edecektir.

Rant maliyetlerinin kontrol edilebilmesi için deponun iç 
yerleşimi de belirleyici olmaktadır. Bu yaklaşım gelenek-
sel bir depo anlayışında söz konusu değildir. Temel pren-
siplerden bahsedildiğinde palet şeklinde muhafaza edi-
lecek ürünlerimizi yığma olarak yerleştirdiğimizde 3mt 
yüksekliği geçmiyorsa, genellikle depoda raf sistemi ya-
pılmasını önermiyoruz. Genellikle denilmesinin nedeni, 
ürünün dayanıklılığı konusunun zorlaması olabilir. Palet-
te bulunan ürünler üstlerine konulacak olan ağırlığa fiziki 
olarak dayanamayacaksa bu durumda raf yapılması zo-
runludur. Raflar ciddi anlamda maliyet oluşturmaktadır, 
bu nedenle iyi çalışılması gerekmektedir. Ağır hizmet raf-
larında tasarım palet ölçülerine göre yapılması durumun-
dadır. Tasarımın karmaşıklaşmaması için işletmede tek 
tip palet ölçüsü belirlemek oldukça yararlı olmaktadır. Bu 
durumda da satın alma sipariş verilirken palet ölçüsünün 
dikte ettirilmesi gerekmektedir. Eğer bu uygulanamazsa, 
depoda hem boş kapasite olup, hem de depo zeminine 
palet konulması gibi bir durumla karşılaşılabilir. Diğer 
yandan bunu engellemek için gelen ürünlerin paletler-
den boşaltılarak tekrar standart ölçüde palete yerleşti-
rilmesi söz konusu olabilir, ancak bu uygulama ilave iki 
elleçleme işlemi gerektirecektir ve personel maliyetlerini 
yaklaşık olarak %50 oranında artıracaktır. Ayrıca verimsiz 
operasyon alanı sonucunu oluşturacaktır.

4. DEPO TASARIMI
4.1 Depo Binası 
Depo ile ilgili olarak özel bir şekilde dikkat edilmesi gere-
ken konu binanın kendisi olmalıdır.

Depo binaları çok basit görünmekle beraber, hataya çok 
açık konuları içinde barındırmaktadır. Depoların aldatıcı 

kısmı içerde işlevin az olması nedeniyle basit zannedil-
mesidir. Oysa depo içinde ürünlerin depolanması depo 
binasının yükleri açısından sıkıntılar yaratmaktadır. Ör-
nek vermek gerekirse, depoda on katlı bir raf sistemi ol-
duğunu var sayarsak ve 1 paletin 1 m2 alan kapladığını 
var sayarsak yük hesabı yapıldığında temel veri 10 kat üst 
üste paletin bize 10 ton/m2 yük oluşturduğu görülecektir. 
Ancak, bu hesaba hem raf sisteminin statik yükü ve kori-
dordan geçecek olan istif makinası ve üzerindeki yükün 
dinamik etkisi de ilave edilmelidir. Tüm bunların hesap-
lanması da yeterli olmamaktadır. Bu hesaba, olası olum-
suzlukların da ilave edilmesi gerekecektir. Burada dikkate 
alınması gereken en önemli olumsuzluk, en üst raftan, 
yani yaklaşık 10 m yüksekten dolu bir paletin zemine 
düşerek çarpması sonucu oluşacak darbenin getirdiği 
yükün ilave edilmesi gerekliliğidir. Böyle olunca, depoda 
zemin dayanımının en az 20 ton/m2 olması kaçınılmazdır. 
Bu hesabı yapmış olmak da henüz güvenli tarafta oldu-
ğumuz anlamına gelmemektedir. Bunun nedeni, rafın 
genel yapısından kaynaklanmaktadır. Depo rafları, ayak 
pabuçlarındaki ankrajlarla yere bağlandığından yük yapı-
sı tekrar değişmektedir. Genel olarak bu konuda sıkça ya-
pılan hata, zemin yük verisinin değişmesinin dikkate alın-
mamasından kaynaklanmaktadır. Birim alana düşen yük 
zemine düzgün ve eşit olarak yayılmamaktadır, sadece 
ayak pabuçlarının alanı kadar bir yüzeyden zemine etki 
etmektedir. Bundan dolayı da zeminde ayak pabuçlarının 
bastığı yerlerde yük yoğunlaşmaktadır. Ayak pabuçlarının 

 

 

Şekil 3. Zemine Aşırı Yük Gelmesi Durumunda Zeminde Oluşacak Olan Kırık 
Kesiti ve İstif Makinası Tekerleğinin Uğrayacağı Darbe Görüntüsü
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bastığı yerlerde zeminler zaman içinde zedelenmektedir.  
Elbette yüklerin mertebesine bakıldığı zaman zedelenme 
ifadesinin yetersiz olacağı gayet açıktır. Zemin kırılması/
çatlaması, birçok olumsuzluğa neden olmaktadır. Depo 
bu haliyle kullanılmaz hale gelebilir (bu durumda tadilat 
veya binanın yeniden yapılması gerekebilir) veya çatlak 
ve kırıklarla kullanılmaya devam edilir. Eğer binayı tasar-
layan ve yapan mühendisler, konuyu göz ardı etmişlerse 
ve bu sonuçlarla karşılaşılmışsa, o zaman durumu ida-
re etme yoluna gidilmektedir. Durumun idare edilmesi 
demek, genellikle zemindeki çatlak ve kırıkların beton 
yamalarla sürekli olarak iyileştirme çabasıdır. Öncelikle 
depo zeminine aşırı yük geldiği zaman oluşan duruma 
bir göz atmak gerekmektedir.

Yük çok fazla olduğunda bu yamaların sonuç vermesi 
olanaksızdır. Zeminde çatlak ve kırıklar olan depolarda şu 
sonuçlar kaçınılmazdır:

• İstif makinaların sağlıklı olarak çalışmaları olanaksız-
dır. Oldukça sık arıza yapacaklardır.

• Depoda hijyen ve temizliği sağlamak olanaksız hale 
gelecektir.

Birbirinden derzlerle ayrıştırılmış bloklar şeklinde şeklin-
de beton dökülmesi bir çare gibi görünebilir, ancak bu 
durumda da zemin dayanım farklılıklarının neden olacağı 
Şekil 4 ve Şekil 5’te gösterilmiş olan sorunlar oluşabile-
cektir.

Depo binası ile ilgili olarak farklı yaklaşımlar söz konu-
sudur. Artık betonarme binalardan kaçınılmaktadır. Yer-
leşim yerlerinde rant değişimleri bu konuda işletmeleri 
zorlamaktadır. Kamu ve yerel yönetimler şehir planların-
da değişiklik yaptıkları zaman ticari ve sanayi işletme-
lerinin yer değiştirmesini de zorlayabilmektedirler. Bu 
durumda silo depo veya raf bina da denilen depo bina 
uygulamasına geçilmektedir. Basit olarak tanımlanırsa, 
depo zemini beton olarak hazırlanır, daha sonra bu zemi-
ne raf sistemleri yerleştirilir. Bu montaj şekli, raf binasının 
iskeletini oluşturmaktadır. Bu iskeletin üzerine cephe ve 
çatı giydirilerek inşaat tamamlanmaktadır. Bu özel uygu-
lamada, raf tasarımında bazı teknik detaylar söz konusu 
olmaktadır ve tasarım çelik yapı uzmanlığı gerektirmek-
tedir. Bu konuda bazı yanlış uygulamalar sonucunda 
gerçekten üzücü durumlarla karşılaşılmıştır ve konunun 
uzmanı olmayan tasarımcıların bazı vahim hataları nede-
niyle istemeyen bazı kazalar gözlemlenmektedir. Raf bina 
depo uygulaması tasarımında rafların yüklerinin üzerine 
bina yükleri de eklenmelidir. Bu tür tasarımda, deprem 
etkisini standart bina tasarımından daha titiz bir şekilde 
ele almak gerekmektedir. Bunun nedeni, rafın çelik yapısı 
ve bağlantılarının zayıf noktalar üretmesidir. Bu konuda 
yapılan hatalar nedeniyle, bina geometrisinin bozulması 
gibi birçok olumsuz sonuçlarla karşılaşılması söz konusu 
olabilmektedir. Dış cephe kaplamalarında alüminyum 
sandviç paneller tavsiye edilir, ancak bazı uygulamalarda 
ucuz olması gibi bazı gerekçelerle dayanıklı branda da 
kullanılmaktadır.

Şekil 6 ve Şekil 7’de, raf bina uygulamalarına örnekler ve-
rilmiştir.

Şekil 4. Zemin Dayanımının Farklı Olduğu Durumda Blok Betonun Alacağı 
Şekil

 

 

SERT ZEMİN 

GEVŞEK ZEMİN 

GEVŞEK ZEMİN 

SERT ZEMİN 

Şekil 5. Blok Beton Çöktüğü Zaman Kesit Görüntüsü ve İstif Makinası 
Tekerleğinin Uğrayacağı Darbe Görüntüsü
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4.2 Raf Tasarımı
Diğer bir sorun ise, raf üreticisinin genleşmeyi dikkate 
almadan zemin bağlantısını tasarlamasıdır. Raf sistemi-
nin montajının yapıldığı zamana bağlı olarak, raflarda 
genleşme veya kısalma oluşmaktadır. Zemine bağlantıda 
genleşmeyi veya kısalmayı karşılayacak oval delik uygu-
lanmazsa, genellikle rafta deformasyon oluşmaktadır, bu 
deformasyon rafa yük uygulanmadan önce gerilim yarat-
maktadır, bu şekli ile de raf kapasitesi düşmektedir. Şekil 

8’de rafların zemine bağlantısında uygulanması gereken 
detay gösterilmiştir.

Seçilecek olan raf sistemleri koridor genişliklerini etkile-
mektedir. Bu durum, depo verimliliği ve istif makinasının 
seçimi ile de doğrudan ilişkilidir. Koridor genişliği en geniş 
3,75 m, en dar 1,3 m olabilmektedir. Koridorların enleri-
nin azalması, ya dar koridor istif makinası, ya da paleti yan 
alabilen ataşmanlı makina kullanılmasını gerektirmektir. 
Dar koridor yüksek istif makinaları (operatörler bu maki-

Şekil 6. ÜÇGE DRS Raf Bina Uygulaması

Şekil 7. Jungheinrich Raf Bina Uygulaması
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nalara asansör demektedirler/40 m yüksekli-
ğe kadar paletleri yukarıya çıkarabilmektedir), 
çok pahalı olduklarından yüksek raf sistemleri 
için kullanılmaları önerilmektedir. Bu makina-
ların yatırımı pahalı olmasına karşın, çok dar 
alanda yoğun depolama olanağı sağladığı için 
yatırımın geri ödemesi olanağı vardır. Şekil 
9’da bu uygulamanın fotoğrafı yer almaktadır..

Depolarda kullanılacak olan rafların malze-
meleri ve boyaları da çok kritik seçimlerdir. 
Depo raflarının yapımında kullanılan malze-
meler form ezberleyen malzemeler olmalıdır. 
Form ezberleyen malzeme tercihi ile farklı 
kötü sonuçlar ve kalıcı deformasyon engel-
lenmiş olur. Birçok işletme ve uygulamacı işin 
estetik ve görüntü yönüyle ilgilenmektedir. 
Bir uygulamada kalıcı deformasyon ne kadar 
fazla olursa, rafın üzerinde paleti kararlı bir 
şekilde tutmak o ölçüde zorlaşmaktadır. Raf 
elemanlarında kalıcı deformasyon nedeniyle 
aşırı sehim ve sarkma bu olumsuz sonucu ya-
ratmaktadır. Diğer yandan rafları depo içinde 
çelik yapı gibi görmek gerekmektedir. Çelik 
yapı olarak ele alındığı zaman yapının kararlı 
bir şekilde durması ve yük altında dengesini 
muhafaza etmesi gerekecektir. Bu nedenle raf 
yapısının 3 boyutta da gergi parçalarına sahip 
olması gerekmektedir. Gergi parçaları çelik 

 Şekil 8. Raf Ayaklarının Zemine Sabitlenmesinde Uygulanması Gereken Detay [3]

 
Şekil 9. Yüksek İstif Makinası Uygulaması (Jungheinrich’ten alınmıştır)
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yapının dikdörtgen gözlerine konulan çapraz parçalar-
dır. Bu şekilde kararsız dikdörtgen yapı, çapraz parçalar-
la kararlı üçgen yapılar haline gelmektedir. Betonarme 
depo binalarındaki depo uygulamalarında, Kamu İSG5  
uzmanlarının görüşlerinin aksine, depreme karşı muka-
vemet adına zemin ankarajlarının dışında, raflar duvara 
veya tavana hiçbir şekilde bağlanmamalıdır. Bu konuyu 
kısaca açıklamak gerekirse, depremin yanal kuvvet etkisi-
nin, birbirinden farklı yapılar ile karşılanması farklı salınım 
sorunu yaratmaktadır. Raf sistemi ile bina salınımı farklı 
frekanslarla gerçekleştiği zaman (ki hep farklı salınım 
oluşacaktır / bu durum malzeme dayanımı ve yük altın-
da malzeme davranışı nedeniyle oluşmaktadır) deprem 
kuvveti etkisine göre hesaplanan bina duvarlarının üzeri-
ne hiç gelmemesi gereken yüklerin yanal olarak gelmesi 
durumu oluşacaktır. Bu durumda, depoda 1000 ton ürün 
varsa, bina yükü ve deprem yükünün üzerine 1000 ton 
ek yük gelecek demektir. Hiçbir depo binası, bina yükleri 
ve deprem yükünün üzerine 1000 ton ilave yük için ta-
sarlanmayacağı için, depo binasının yıkılması kaçınılmaz 
olacaktır. Bu nedenlerden dolayı, raf sistemi betonarme 
depo binalarında hiçbir şekilde zemin dışında duvar ve 
tavana bağlanmamalıdır. Raf bina depolarda bu konuda 
her hangi bir sorun yoktur. Bina zaten raf sistemi üzerine 
giydirilmektedir. Bina dış cephe ve çatısı çelikten yapıldı-
ğından, malzemenin farklı şekilde direnmesi söz konusu 
değildir. Bu konuda tasarım yapan kişilerin çelik yapılar 
konusunda deneyimli uzmanlar olması sorunun uygun 
şekilde çözümünü sağlayacaktır. Raf sisteminin ankrajlar-
la zemine bağlanması işlemi için raflar tek köşeden sabit-

lenmeli, diğer ayak bağlantılarında genleşme sırasında 
kaymaya izin verecek oval delik uygulamaları yapılmalı-
dır. Çelik yapıyı bütünleştirmek adına raflar birbirlerine 
uygun traversler ve yöntemlerle bağlanarak çelik yapının 
oturma alanı genişletilmeli ve devrilmeye karşı dirençli 
bir yapı elde edilmelidir. Rafların çelik yapıları gaz altı toz 
altı kaynak makinaları ile yapılmalıdır. Depoya yeni raflar 
ilave edileceği durumda veya başka bir gereklilik duru-
munda hiçbir şekilde elektrot kaynağı ile işlem yapılma-
malı, çelik konstrüksiyonda matkapla delik açılmamalıdır. 
Bu uygulamaları traverslerin ve ayakların mukavemetini 
azaltmakta ve uygulamada riskleri arttırmaktadır.

Sıradan uygulamalarda kullanılan sentetik boyalar, hiçbir 
şekilde hijyen gerektiren depolarda kullanılmamalıdır. Bu 
boyalar zehirli nitelikte olup, kesinlikle hijyen gereken 
durumlarda kullanılmamalıdır.

Açık gıda, ilaç ve sağlık malzemeleri depolarında kesinlik-
le kullanılacak olan raflar, ya paslanmaz çelik ya da galva-
nizli sacdan yapılmalıdır. Raflar çelikten yapıldığında pas 
oluşumuna engel olunamayacağı için hijyen konusunda 
riskler oluşmaktadır.

4.3 Yükleme Rampaları
Binada bir diğer konu ise yükleme rampaları olmaktadır. 
Eğer depomuzda farklı kapasitede araçlar kullanılacaksa, 
bu durumda her değişik araç için kapı, rampa ve körük 
tasarımı dikkate alınmalıdır. Konu ile ilgili görseller Şekil 
10 ve Şekil 11’de verilmiştir.

5 İSG: İşçi Sağlığı ve Güvenliği

 Şekil 10. Depolarda Kapı Uygulama Örneği [3]
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4.4 Depo Zemini
Eğer depoda hijyen gerekiyorsa, bu durumda zemin 
epoxy ile kaplanmalıdır. Epoxy kullanımı yangın konu-
sunda da yardımcı olacağı için uygun bir malzeme ol-
maktadır. Ancak malzeme dayanıklı olmadığı için zaman 
zaman bu kaplama yenilenmelidir.

Şekil 11. Bir Rampa ve Körük Uygulaması [3]
 

 

Şekil 12. Depolarda Epoksi Zemin 
Uygulama Örnekleri  (Görseller Epokon 
Epoksi Zemin Kaplama Sistemleri’den 
Alınmıştır)

4.5 Depoda Havalandırma ve Soğuk Hava 
Uygulamalarının Tasarıma Etkileri
Depoda ısıtma ve havalandırma konuları mutlaka üzerin-
de çalışılması gereken konular olmaktadır. Bu konudaki 
uygulamalar, çevre etkenleri ve ürün özellikleriyle bera-
berce ele alınarak çözülmek durumundadır. Konunun 
uzmanlarıyla bu konuları detayına konuşmak ve detaylı 
olarak sorunu değerlendirmek gerekmektedir. Genellikle 
depolarda çevre iklimi çok zorlamadığı durumlarda ısıt-
ma düşünülmemektedir. Eğer depoda uçucu maddeler 
varsa, ürünlerin küflenmesi veya bozulması söz konusu 
olacaksa havalandırma da gerekli olabilir. Ancak, hava-
landırma ve ısıtma sistemlerinin yangın durumunda yan-
gını körükleme etkisi yapacağının unutulmaması ve bu 
konuda önlemlerin alınması gerekecektir.

Açık gıda ve çeşitli kimyasallar, ürün yapısı gereği hava-
landırma gerektirebilmektedir. Bu durumda, ürün gerek-
sinimleri çok iyi tanımlanmalı ve tasarımcıya bu konuda 
veriler eksiksiz verilmelidir. Bu konuda da deneyimli uz-
manlarla çalışmak çok önemlidir.

Soğuk hava depoları ise çok başka gereksinimlere yanıt 
vermek zorundadır. Soğuk hava depolarının teknik an-
lamda tasarımının yanında depo içinde nereye yerleş-
mesi gerektiği konusu da çok önemlidir. Özellikle don-
durulmuş gıda konusunda soğuk zincirin korunması ve 
depoya personel girişi ve personelle birlikte ürün giriş 
çıkış protokollerinin uygun olmaması tasarımların ha-
talı yapılmasına neden olmaktadır. Bu konuda bir diğer 
önemli konu, enerji tasarrufunun soğuk hava depoların-
da nasıl uygulanacağının bilinmemesi olmaktadır. Enerji 
ve raf tasarımı konusunda zaman içinde gelişmeler ol-
maktadır. Günümüzde, 10 yıl önce hiç aklımızdan geçme-
yen bir takım yeni uygulamalar söz konusu olmuştur. So-
ğutma sistemlerinde de bu gelişmeler kaçınılmaz olarak 
gerçekleşmiştir. Fakat bu gelişmelerin her zaman depola-
rı bir takım hatalardan arındırdığı anlamını taşımadığını 
da belirtmek gerekmektedir. Soğuk hava depolarının dış 
cepheye açılan, kendisine özel korunaklı kapı-rampa-kö-
rük sistemi olmalıdır. Yaya ve yaya ile ürün giriş çıkışı için 
depoya kademeli giriş-çıkış depo tasarımı sırasında ön-
görülmelidir. Soğuk hava depoları, ciddi anlamda elektrik 
enerjisi tüketimi gerektirdiği için elektrik tesisatı ve elekt-
rik alt yapısı titizlikle tasarlanmalıdır. Aksi takdirde depo-
da  yangın riski artacaktır.
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4.6 Depo İç Yerleşiminin ve Depo Operasyonlarının 
Depo Tasarımına Olan Etkileri
Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, depoda her 
türlü uygulama, çok taraflı olarak sonuçları etkilemekte-
dir. Depo tasarımında en basit bir konuda bile verilecek 
olan yanlış kararlar, umulmadık başka yerlerde sorunlar 
yaratabilecektir. Raf sistemi seçimleri, depo iç yerleşim ta-
sarımı, istif makinası seçimleri, kapı-rampa-körük seçim-
leri ve depo operasyonları topluca neden sonuç ilişkileri 
üzerinden değerlendirilmek durumundadır. Diğer konu-
lar ile ilişkiler değerlendirilmeden alınacak olan herhangi 
bir konuda basite indirgenerek alınmış olan kararlar, bü-
yük bir olasılıkla sorunlar yaratacaktır.  Bu, fiziki anlamda 
bir sorun yaratmak olabileceği gibi, kullanım sırasında 
operasyonları engellemek gibi sonuçlar da yaratabile-
cektir. Deponun koridorlarıyla ilgili karar, istif makinası 
seçiminizi de etkileyecektir. İstif makinası seçimleri de, 
depo verimliliğini etkileyebilir. Bu nedenlerle kararlarınız 
hızlı ve oldu bitti ile verilmemeli, detaylı etütler yapma-
lı, paydaşlarla paylaşılmalı, konular tartışılmalı ve emin 
olduktan sonra kararlar verilmelidir. Eğer depo binası ile 
beraber tasarlanacaksa, benzer büyüklükteki bir alanda 
ölçümler yapılması yoluyla deponun nasıl şekilleneceği 
konusunun daha gerçekçi olarak görülmeye ve canlandı-
rılmaya çalışılması uygun olur. 

Depo iç yerleşimi, depo operasyonları açısından belirle-
yici olmaktadır. Yanlış bir depo yerleşimi, ürün depo ka-
pasitesi, personel ve makine verimsizliğine neden olabil-
mektedir.

4.7 Depo Tasarımında Güvenlik Önlemlerinin 
Etkileri, Aydınlatma Çözümleri ve Yangın Önlemleri
Depo denildiğinde ticari değeri olan ürünlerden söz edil-
mektedir. Bu nedenle ürünlerin ve depo binasının gü-
venliği de çok önemli olmaktadır. Bu gerçekliğin ışığında, 
depoda güvenlik konusunun depo tasarımı sırasında ele 
alınması gerekecektir. Bu konuda yerleşik bir takım ku-
rallardan bahsetmek olası değildir. Güvenlik önlemleri 
konusunda işletme yetkililerinin  kendilerini güvencede 
görmeleri çok daha önemlidir. Elbette bu aşamada alına-
cak olan önlemlerin bir kısmının deponun fiziki yapısıyla 
ilgili olması gerekir, diğer kısmının da elektronik olarak 
çözülmesi gerekmektedir.

Diğer bir başka önemli konu ise başta gıda ve hijyenik 
depolar olmak üzere, tüm depolarda haşere ve zararlılara 
karşı alınacak olan önlemler konusunun tasarım sırasında 
belirlenmesi ve bu gerekliliklerin yerine getirilmesidir.

Elbette içerideki operasyonlarla birlikte, giriş çıkış dene-
timleri de sağlanmalıdır. Bu konuda deponun bina olarak 
ve içindeki ürünler olarak güvenliklerinin de tasarım sıra-
sında dikkate alınması gerekmektedir. Bu konuda ürünün 
vasfı belirleyici olmaktadır. Özellikle bu konuda FMCG6  
(hızlı hareketlenen tüketici ürünleri) ürünlerini depola-
yan işletmelerin depolarının tasarımı sırasında çözümler 
üretilmeleri gerekmektedir.

Depo içerisinde kazalara ve hatalara neden olunmama-
sı için aydınlatma çözümleri uzmanlar tarafından tasar-
lanmalıdır. Aksi takdirde iç mekân aydınlatması sorunlar 
yaratmaya aday olacaktır. Bu konuda önemli bir nokta, 
depo raflarının yüksekliği ve aydınlatma araçlarının zo-
runlu olarak çok yükseklerde olması nedeniyle aydınlat-
ma konusunun uzmanlık gerektirmesidir. Konuyla ilgili 
bilgisi yeterli olmayan tasarımcıların bu konuda hata yap-
tıkları zaman, depo içerisinde uygun olmayan aydınlat-
ma gerçekleşmektedir. Bu durumda görüş de zorlaşacağı 
için, özellikle istif makinası operatörleri kazalara açık hale 
gelmektedirler. Aydınlatma hiçbir şekilde görüşü zorlaya-
cak şekilde olmamalıdır.

Yangına karşı alınacak tedbirler üç yönden bakılarak çö-
zülmelidir:

• Tasarımda yangına karşı alınacak önlemler.

• Depoda yangını körükleyecek olan malzemelerin 
kullanımından kaçınmak.

• Yangın sırasında süreci en iyi şekilde yönetecek siste-
matik kararların alınması ve depo tasarımında süreci 
iyi yönetmek için alınacak olan tedbirler.

Öncelikle deponun yangını başlatacak veya artıracak 
faktörlerden arındırılması gerekmektedir. Bu nedenle 
yangına karşı ürünlerin sınıflandırılması gerekir: yanıcı 
olmayan malzemeler, yanıcı malzemeler, yanıcı parlayıcı 
malzemeler, yanıcı patlayıcı malzemeler. Bu sınıflandırma 
sonucu ayrıştırılan ürünlerin deponun farklı bölgelerinde 
depolanacak şekilde tasarım yapılmalıdır.

6   FMCG : “Fast Moving Consumer Goods”
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Depolama alanının çeşitli bölümlere bölünmesinin yan-
gına karşı önlem almak konusunda da yararı olacaktır. 
Böyle bir uygulama ile bu bölümler yangın sırasında izole 
edilebilirse, her hangi bir bölümde çıkan yangının diğer 
bölümlere atlaması engellenebilir.

Yangın başladıktan sonra belirli ürünler için yangın sön-
dürme sistemleri çalışabilir. Yanıcı parlayıcı ve yanıcı pat-
layıcı malzemeler, yangın söndürme sistemleriyle sön-
dürülemezler. Bu şartlar altında yangının izole edilmesi 
ve itfaiye gelene kadar kontrol altında tutulması daha 
mantıklı olmaktadır. Ürünlerin ambalajlarında kullanılan 
malzemelerin yangını körükleyici malzemeler olmasın-
dan kaçınmak gerekmektedir. Elbette depo mahallinde 
sigara içilmesinin engellenmesi gerekmektedir. Yangın 
algılama ve söndürme sistemlerinin tasarımında ko-
nusunda uzman kuruluşlar ve personelle çalışmak çok 
önemlidir. Fakat bu konuda uzmanlara doğru ve uygun 
bilginin verilmesi de çok önemlidir. Uzmanlar kendi ko-
nularında çok iyi olabilirler, fakat işletmedeki uygulama, 
süreçler ve ürünleri en iyi tanıyan deponun işletmecisidir. 
Diğer yandan da istif makinalarının bakım onarımlarının 
ve arıza önleyici bakımlarının zamanında yapılması da 
yangın önlenmesi bakımından çok önemlidir. Depolarda 
yangın konusunda uzman tasarımcı ve uygulamacılarla 
çalışmakta yararlar söz konusudur. Bu uzmanlara depo 
içindeki ürünler ve olası yangın riskleri aktarılmalıdır. Bu 
verilerin hazırlanması sırasında, yatırımcı olarak, beledi-
yeler ve ilgili kamu denetimleriyle işbirliği yapılarak ek-
siksiz hazırlık yapılmalıdır.

4.8 Deponun Bina Dışı Tasarımı
Bir diğer çözülmesi gereken konu depo binasının dışı ol-
maktadır. Dış mekân sorunu sadece kapı, rampa ve körük 
tasarlanması ile bitmeyecektir. Kamyonların depo kapıla-
rına yanaşma düzeni de tasarlanmalıdır. Bu husus, birçok 
uygulamada depo iç mekân alanının kısıtlamalarını da 
gerektirebilmektedir. Bu çözümlerde araçların manev-
raları için gereken düzenlemeler yapılmazsa, operasyon 
hızları oldukça düşecektir. Bazı hallerde hem kapı, rampa 
ve körük maliyetinden kaçınmak için depolar hemzemin 
(bina dışı zemin ve bina içi zemin aynı seviyede olacak 
şekilde)  tasarlanmaktadır. Hemzemin depolarda rampa 
kullanılamadığı için yükleme ve boşaltma sırasında palet-

lerin zedelenmesi gibi istenmeyen birçok olumsuzluk ya-
şanmaktadır. En zorlayıcı sonuçlar ise paletlerin kırılması 
nedeniyle oluşabilecek olan kazalardır. Bu tür kazalar ya-
ralanma, sakatlanma ve ölümle sonuçlanabilen durumlar 
yaratabilmektedir. Hemzemin depo iç mekânının verim-
liliğini arttırmak amacıyla araç yükleme ve boşaltma için 
depo içinde ve dışında mobil veya çeşitli değişik şekiller-
de rampalar kullanılmaktadır. Ancak bu tür uygulamalar 
gerçekçi çözümler olmaktan çok uzaktır ve alan kullanı-
mının en verimsiz olduğu şartları temsil etmektedir. De-
polarda en doğru şekilde araç boşaltma ve yüklemeler 
için kapı, rampa ve körük sistemleri kullanılması uygun 
olacaktır. Bu şekilde ürünlerin paletleri hasarlanmadan 
yükleme boşaltma yapılması olanaklı hale gelecektir. 
Araç kasasının içi, ürün düzenleme alanı olarak kullanı-
labilecektir. Yükleme boşaltma için araç şoförünün araç 
çadırını açmak gibi bir zorunluluğu olmayacak, şoför sa-
dece aracın arka kapısını açacak, depo operatörü de ram-
payı ve körüğü yerleştirdikten sonra yükleme boşaltma 
işlemi hemen yapılmaya başlayacaktır. Bu uygulamanın 
kolayca yapılabilmesi için depo iç zeminini ile depo dış 
zemini arasındaki kot farkının yaklaşık olarak 1,1 - 1,2 m 
olması gerekmektedir. Yaklaşık ifadesinin kullanılmasının 
nedeni, bu yükseklik kamyon ve TIR’lar için genellikle ge-
çerli olan yüksekliklerdir. Araçlar değiştikçe (kamyonet, 
alçak kasalı kamyon, panelvan, kaptıkaçtı vb.) rampanın 
yüksekliği, bu yeni duruma göre değişkenlik gösterme-
lidir. Bu şekilde yükleme boşaltma yapılabilmesi için, 
kullanılacak elleçleme makinasının elektrikli transpalet 
olmasını uygun olacaktır. Bu makina hem operasyon ko-
laylığı sağlayacaktır, hem işlem süresini kısaltacaktır, hem 
de araçların zarar görmesi engellenecektir.

Şekil 13’te yükleme - boşaltma rampalarının tasarımında 
dikkat edilmesi gereken hususlar verilmiştir. Bu uygula-
malar bina tasarımında veri olarak dikkate alınmazsa, 
daha sonraki uygulamalarda bu konunun çözülmesi ola-
naksız hale gelecektir.

4.9 Depoda Ürün Hareket Şekillerinin Depo 
Tasarımına Olan Etkileri
Depo tasarımında ürünlerin hareket şekilleri de önemli-
dir. FIFO7 (ilk giren ilk çıkar) veya LIFO8 (son giren ilk çıkar) 
hareket şekli, depo alan kullanım verimliliği üzerinde ol-

7 FIFO: “First In First Out”
8   LIFO: “Last In First Out”
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dukça fazla etkiye sahiptir. FIFO veya LIFO, stokta bulun-
durma maliyetleri ve fiyatlar için maliyetlendirme tekniği 
olarak kullanılmaktadır. Gerçek maliyetleri temsil etmek-
ten uzak, var sayımlı bir yaklaşımdır ve hala kullanılmakta-
dır. Depo yönetimi olarak bu kavramlar maliyetlendirme 
dışında ürün gereklilikleri ve operasyonları tanımlamak 
için de kullanılmaktadır. İlk bakışta bir farklılık anlaşılmasa 
bile, detaylar çalışıldığı zaman ne demek istenildiği daha 
kolay anlaşılacaktır. Her hangi bir nedenle eğer ürün-
le ilgili SKT (son kullanım tarihi) varsa, FIFO uygulaması 
zorunluluktur. Bu zorunluluk ürün ile ilgili SKT, ürünün 
modeli, teknolojisi, modası veya her hangi bir nedenle 
anılan sürede tüketilmesi zorunluluğu nedeniyle gerekli 
olabilir. Bu durumda hatasız operasyon yapılması adına 
FIFO zorunlu olarak kullanılacaktır. Depoya yerleştirme 
ve depodan sevkiyat işlemlerinin zorluk olmadan ve kısa 
sürede gerçekleşmesi ve depoda kargaşa olmaması için 

ürünlerin tümüne ulaşılması gerekmektedir. Bunu teknik 
anlamda sağlamak için, depo oturma alanının büyük bir 
kısmını koridorlara ayırmak gerekmektedir. Bu durumda 
deponun oturma alanının sadece %25’i depolama ama-
cıyla kullanılabilecektir. Bu ise depolama için gerekli ala-
nın 4 katı alana gereksinim yaratacaktır. Oysa böyle bir 
gereksinim olmadığı zaman depo alan kullanımını %95 
mertebesine kadar çıkarmak olasıdır. 

Bir de LIFO uygulamasını incelemekte yarar var. Muhase-
be ve üst düzey yöneticiler, sadece hesap için kullanılan 
LIFO hesaplama yöntemini uyguladıklarında, ürünlerin 
de aynı düzende hareket etmesini zorunlu hale getirmek-
tedirler. Oysa ürünün niteliği son girenin ilk çıkması koşu-
lunu zorunlu hale getirdiği durumlarda depoda FIFO uy-
gulamasında olduğu gibi alan kaybı söz konusu olacaktır. 
Mutlak bir şekilde son giren ilk çıkacaksa, o zaman her 

Şekil 13. Yükleme – Boşaltma Rampalarının Tasarlanmasında Dikkate Alınması Gereken Boyutsal ve Şekilsel Ölçütler [3]
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ürüne mutlaka ulaşılması gerekecektir. Bu durumda alan 
kullanımı verimi ancak %25 olabilecektir. Eğer depo yö-
netimi LIFO uygulamasını ne zaman girerse girsin ve ne 
zaman çıkarsa çıksın şeklinde anlarlarsa, o zaman depo 
alan kullanımını arttırmak gayet olasıdır. Bu nedenle FIFO 
ve LIFO uygulamalarıyla ilgili kararlar alelacele verilme-
meli, dikkatli bir irdelemeden sonra verilere dayanarak 
bu karar verilmelidir.

4.10 Depoda Elektrik Sistemleri
İstif makinalarının akü şarjları ve depo içerisindeki ısıtma, 
havalandırma, klima tesisatları ve soğuk hava depolarının 
çok elektrik yükü çekmeleri nedeniyle, ilgili elektrik do-
nanımlarının zaman içinde ısınmaları ve tehlike oluştura-
bilmeleri de dikkate alınmalıdır. Depolarda bu konuların 
uzmanlarla çözülmesi çok önemlidir.

4.11 Depoda Yazılımlar ve Elektronik Etiketlemeler
Yeni depo tasarımında depo hareketleri konusunda ya-
zılımlardan da yararlanmak gerekecektir. Depo verile-
rinden ne kadarının değişeceğini çalışmak ve o konuda 
yazılımcılar ile işbirliği yapmak gerekliliği vardır. Elbette 
ilk yazılımların iki ayaklı olduğunu da görmek gerekmek-
tedir. İlk yazılımlar ERP9 (İşletme Kaynakları Planlaması) 
MRP10 (Malzeme Gereksinim Planlaması veya Üretim Kay-
nakları Planlaması) şeklinde tanımlanan işletme sistemle-
ri yazılımlarıdır. Bu yazılımlar, bir bütün olarak işletmenin 
yönetimini hedef alır. Diğeri ise WMS11 (Depo Yönetim 
Sistemi) yazılımı olarak tanımlayacağımız depoya özel 
yazılımlar olmalıdır. Bazı durumlarda WMS yazılımı, ERP 
ve MRP yazılımlarından ayrışmaktadır ve özel olarak de-
ponun optimizasyonu için özel olarak tasarlanmaktadır. 
Depoda operasyonların yapılması ve yerleşim düzeni ko-
nusunda oldukça yararlı bir takım uygulamalara erişmek 
de söz konusu olabilmektedir.

Tüm bu değerlendirmelerin yanında, yeni depo tasarımı 
sırasında veri toplama sisteminin de elden geçirilmesi 
gerekebilmektedir. Bu, elektronik kodlama sistemlerinin 
gözden geçirilmesi anlamını taşımaktadır. Bilindiği gibi 
çeşitli kodlama sistemleri vardır. Bunlardan biri BARKOD 

(Çubuk Kodlama) sistemidir. Bu sistem veri toplamayı ko-
laylaştırmakla beraber, çok az veri kodlanabilmektedir. 
Aynı kodlu ürünlerin ayrıştırılmaları ve ilgili kodlamaların 
işlenmesi de ayrı bir sorun yaratabilmektedir. Ancak BAR-
KOD sistemi en yalın haliyle bugün perakende mağaza-
larında kasalarda işlevi olan etiketleme sistemidir. QKOD 
(Kare Kod) olarak tanımlanan etiketler ise biraz daha ve-
rimli olabilmektedir. Ancak onlarla yapılabilecek olanlar 
da hala kısıtlı olmaktadır. QKOD etiketlere örnek olarak, 
ilaçların üzerindeki etiketler ve uçağa binmemizi sağla-
yan Biniş Kartlarının üzerindeki etiketler verilebilir. Diğer 
yandan RFID12 (Radyo Frekanslı Tanımlama) bize sınırsız 
denilebilecek uygulama kolaylıkları sağlayabilmektedir. 
Eğer bu konuda yenilikler düşünülüyorsa, veri toplama 
tasarımının yapılması ve elektronik donanımın (el termi-
nalleri, etiket okuyucular, bilgi işleme sistemleri, yazıcılar, 
vb.) seçiminin de yapılması gerekmektedir. Bu konuda 
dikkat çekilecek hususlar vardır. RFID sistemler, gerek el 
terminalleri uygulamalarında, gerekse de etiketler ko-
nusunda teknik anlamda çeşitli kısıtlamalar ve destek 
donanımlarına gereksinim göstermektedir. Bu konuların 
teknik projeler olduğu hatırdan çıkartılmamalı ve konu-
nun uzmanlarıyla proje şeklinde uygulamalar yapılmalı-
dır. Özellikle de çeşitli olumsuzluklar için gerekli önlemler 
konusunda hazırlıklar yapılmalıdır.

4.12 Depoda Öngörülemeyen Hususların Tasarıma 
Uyarlanması
Depo tasarımına girişmeden önce, depo paydaşlarının 
tümü ile görüşmeler yapmak çok önemlidir. İşletmedeki 
istif makinası operatörleri, depocular, işletmenin sürekli 
olarak taşıma işini yapan taşıma şirketleri ve onların şo-
förleri, tedarikçiler ve müşterilerin tümü depo ile ilgili çe-
şitli fikirlere sahiptirler ve bu konudaki fikirleri son derece 
değerli ve yol gösterici olabilir. Diğer yandan depodaki 
hasar ve kayıplarla ilgili kayıtlar ve nedenleri de bu ha-
sarlara neden olan yapısal sorunların tanımlanması açı-
sından önemlidir. Depo yöneticilerinin ve depocuların 
da kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri gerekmektedir. 
Bu, ilgili yayınları takip etmek, ilgili fuarlara gitmek gibi 
yöntemlerle yapılabilir.  Bunların yanı sıra olabildiğince 

9 ERP1/2 : “Enterprice Resources Planning”
10  MRP1: “Material Requirement Planning”
 MRP2: “Manufacturing Resources Planning”
11 WMS: “Warehouse Management System”
12 RFID: “Radio Frequency Identification”
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çok ve değişik depo uygulamalarının yerinde ziyaret ede-
rek görülmesi ve uygulayıcılardan depo detayları hakkın-
da bilgi alınması önemlidir. Tüm bu çalışmalar sırasında 
akıl defterlerinin oluşturulması çok yararlı olacaktır. Bu-
nun nedeni şu şekilde açıklanabilir. Yeni bilgiler ilk öğre-
nildiğinde oldukça hoş ve çekici olabilir. Oysa detaylı bir 
şekilde değerlendirildiğinde, her yeni gelişmenin bizim 
uygulamamızda yararlı olamayabileceği sonucuna ulaşı-
labilir. Bu notları son anda oluşturmak değil, bilgiyi elde 
edildiği anda tutmak ve bilgiyi konusuna göre sınıflandır-
mak önemli olmaktadır.

5. SONUÇ
Yukarıdaki açıklamalardan görülebileceği gibi, depo ile 
ilgili konular oldukça çok ve geniş kapsamlıdır. Burada sa-
dece tasarım ile ilgili önemi konular irdelenmeye çalışıl-
mıştır. Bu konuların içinde hiç değinilmemiş olan önemli 
bir başlık da deponun uygulanacağı sektör ve o uygula-
madaki özel ürünlerin gereksinimleridir. Depolar uygu-
landıkları sektörler ve içinde depolanacak olan ürünlerin 
özelliklerine göre şekillenen tasarımlardır. Bu konunun 
enine boyuna çalışılması gereklidir. Depo tasarımlarında, 
burada kritik olarak belirtilmiş konular üzerinde belirli bir 
sistematikle çalışılmalı ve verilere dayalı olarak kararlar 
verilmelidir. Bu yazıda bahsi geçmeyen konular önemli 
değil diye algılanmamalı ve bu konuların dikkate alın-
mamasına neden olmamalıdır. Depo, detayları çok fazla 
olan bir konudur. Depoların tasarımı sırasında dikkate 
alınmayan konularda, daha sonra o konuyu çözmek için 
bedel ödemek zorunda kalınacağını akıldan çıkarmamak 
gerekmektedir.

Diğer bir başka husus ise, depo tasarımının işçi sağlığı ve 
güvenliği, depo güvenliği ve ürün güvenliği konularında 
belirleyici ve iş kazaları konusunda da en önemli etken-
lerden biri olduğudur. 

Burada vurgulanmak istenen, depo tasarımının bir kâğıt 
üzerine rastgele çiziktirilen bir dörtgen olmadığı ve başlı 
başına maliyetleri baskılamak için yapılan önemli bütün-
leşik bir çalışma olduğudur. Ayrıca operasyonların verimli 
olabilmesinin tek yolu, deponuzun operasyonlarınıza 
göre tasarlanmasıdır.

Tüm bu nedenlerden dolayı, depo tasarımı hafife alınma-
ması ve olabildiğince detaylı çalışmalar yapılması gereken 
bir konudur. Depo tasarımı sırasında bu yazıda belirtilen 
konuların dikkate alınmasıyla, sonuçlarından memnun 
kalınacak bir depoya sahip olmak mümkün olabilecektir.
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ TS ISO 
10002 GENEL BAKIŞ

Nermin Çapar Bilimli*

1. GİRİŞ

Günümüzde gerek hizmet, gerek üretim sektöründe fa-
aliyet gösteren kuruluşlarımızın temel sorunlarından biri 
de müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürdürebilmektir.

2.  TERİM OLARAK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşteri memnuniyeti ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin 
gerekliliklerinden biri olup standardın ilgili maddelerin-
de de karşımıza çıkmaktadır. Süreci daha iyi benimsemek 
adına ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardı kuruluş-
larda açık bir şekilde anlaşılmakta ve en doğru biçimde 
uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu uygulama kuruluşlar 
bakımından yalnızca bir standart zorunluluğu olmayıp, 
aynı zamanda sunulan hizmet ve/veya ürünün kalitesini 
de arttırmaktadır. Bu şekilde müşteri nezdindeki bu algı 
hem sektörel hem de kuruluşlar için önemli bir değer ya-
ratmaktadır. 

Müşteri memnuniyeti tanımını daha teknik olarak vere-
cek olursak; planlama, tasarım, geliştirme, işletme, bakım 
ve iyileştirme dâhil olmak üzere bir organizasyon içindeki 
ürün ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerin çok disiplinli bir yak-
laşım ile ele alınması sürecine ilişkin kılavuz bilgiler veren, 
açıklanan şikâyet -taşıma süreci, genel bir kalite yönetim 
sisteminin süreçlerinden biri olarak kullanım için uygun 
olan, müşteriyi ve müşteri ilişkilerini yönetmekle ilgili ge-
liştirilen tüm stratejilerin toplamına müşteri memnuniye-
ti denir.

3. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ STANDARDININ AMACI

ISO 10002 kârlılık, gelirler, iş sürekliliği ve müşteri tatmi-
nini en üst düzeye çıkarmak üzere tasarımlanmış bir iş 
standardıdır. Bir kuruluşun mevcut müşterisini elinde tut-
ması, yeni müşteri edinmesine kıyasla en az dört kat daha 
masraflıdır. Müşteri kaybeden kuruluşların bu kayıplarını 
geri kazanmaları, itibarlarını tekrar kazanmaları büyük 
çaba ve maliyet gerektirir. Özellikle günümüzdeki sosyal 
medyanın gücüde eklendiğinde bu durumlara maruz kal-
mamak için her yönetim sisteminin ortak yaklaşımı olan 
önleyici yaklaşımla sistemin yönetilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca, müşteriler ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler 
ve etkileşimler kurulması için, ISO 10002 mutlak gerekli-
liklerden biridir. ISO 10002, şirketin potansiyel ve var olan 
müşterileri ile uzun dönemli ilişkiler kurmasını ve bu iliş-
kileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır.
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4. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SÜRECİ

Müşteri memnuniyeti süreci kuruluşa müşteri 
şikâyetlerinin de doğru zamanda ele alınıp değerlendiril-
mesi için fırsat tanımaktadır. Bu nedenledir ki şikâyetler 
aşağıdaki hususlar kapsamında incelenmektedir:

a) Geri bildirime açık (şikâyetler dâhil), alınan şikâyetleri 
çözme ve kurumun müşteri hizmetleri dâhil olmak üzere 
ürün ve hizmetlerini geliştirme becerisini geliştiren müş-
teri odaklı bir ortam oluşturarak müşteri memnuniyetini 
arttırmak;

b) Personel eğitimi dâhil olmak üzere kaynakların uygun 
şekilde edinilmesi ve dağıtılması yoluyla üst yönetimin 
katılımı ve taahhüdü;

c) Şikâyet sahiplerinin gereksinim ve beklentilerini tanı-
mak ve ele almak;

d) Şikâyetçiye açık, etkili ve kullanımı kolay bir şikâyet sü-
reci sağlamak;

e) Müşteri hizmetleri de dâhil olmak üzere ürün ve hiz-
metlerin kalitesini iyileştirmek için şikâyetleri analiz et-
mek ve değerlendirmek;

f ) Şikâyet ele alma sürecinin denetlenmesi;

g) Şikâyetlerin ele alınması sürecinin etkinliğini ve verim-
liliğini gözden geçirmek.

Bu standart, kuruluş dışındaki çözüm veya istihdam ile 
ilgili anlaşmazlıklar için geçerli değildir.

Bu süreç, müşteri şikâyeti ile karşılaşılan durumlarda ku-
ruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir. 
Kuruluşlara, müşteri ile yaşanan bir olay sonrasında “özür” 
dilememiz yeterli mi, yoksa telafi etmek için tazminat 
ödemek de dâhil olmak üzere daha büyük bir faaliyet mi 
planlamamız gerektiğine dair rehberlik eder. Müşteri ile 
yaşanan problemlerin en adil şekilde ele alınmasını sağ-

lar. Şikâyetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alan-
ların tespit edilmesini sağlar. ISO 10002 Yeni Nesil Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi, kuruluşların elektronik ti-
caretle ilgili olanlar dâhil olmak üzere tüm ticari veya tica-
ri olmayan faaliyetler için etkili ve verimli bir şikâyetlerin 
ele alınması sürecini planlamak, tasarlamak, geliştirmek, 
işletmek, sürdürmek ve iyileştirmek için rehberlik sağla-
maktadır. 

5. KURULUŞLARDA MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİ ELE 
ALMA

Şikâyetleri ele alma sürecinin etkili ve verimli bir şekilde 
çalışmasını sağlamak için, üst yönetim kaynak ihtiyaç-
larını değerlendirmeli ve bunları temin etmelidir. Bun-
lar personel, eğitim, yönergeler, dokümantasyon, uz-
man desteği, malzemeler ve teçhizat, bilgisayar yazılımı 
ve donanımı ve mali kaynaklar gibi kaynakları kapsar. 
Şikâyetleri ele alma sürecine dâhil olan personelin seçimi 
desteklenmesi ve eğitimi özellikle önemli unsurlardan-
dır. Müşteriyi memnun ederseniz size para kazandırır ve 
devamlılığı halinde kazancın devamlı olmasını sağlar. Bu 
nedenle, kuruluşlarımız müşteri istek ve gereksinimleri-
nin en yüksek seviyede karşılanmasını arzu etmektedir. 
Şikâyetleri ele alma sürecinin ve ürünlerin kalitesinin sü-
rekli iyileştirilmesi kuruluşun sürekli hedefi olmalıdır.

6. SONUÇ 

Sonuç olarak, kuruluş; müşteri sadakatini ve memnuni-
yetini arttırmak, sağlanan ürünlerin kalitesini de iyileştir-
mek için etkili ve verimli bir müşteri şikâyetleri ele alma, 
değerlendirme sürecini planlamalı ve uygulamalıdır.

KAYNAKÇA
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2. TS ISO 10002:2015
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TURBOPROP UÇAKLAR İÇİN FARKLI 
TİPTE ANA İNİŞ TAKIMI AÇMA/KATLAMA 
SİSTEMİ TASARIMI VE ANALİZİ

Mete Kalyoncu1, Bekir Doğan2, Nurcan Çevik3 

1. GİRİŞ

İniş takımı sistemi, bir uçak yapısı ile yer arasında köprü 
vazifesi görmektedir. İniş sırasında uçak yapısına gelen 
yüklerin sönümlenmesi iniş takımlarının temel görevle-
rindendir. Bu basit gibi görülen amaca karşılık, ilk uçağın 
icadı olan 1900 yıllarının başından bu yana çeşitli tiplerde 
ve özelliklerde iniş takımı tasarımları yapılmıştır [1]. İlk ta-
sarımları her ne kadar sabit (gövdenin içerisine katlanma-
yan) tipte olsa da zamanla hızları git gide artan uçakların, 
sabit iniş takımları kullanımı dezavantajı haline gelmiştir. 
Aerodinamik açıdan uçağı olumsuz etkileyen sabit iniş 
takımları zamanla yerini daha karmaşık olan geri çekilebi-
lir, katlanabilir iniş takımlarına bırakmıştır. Geri çekilebilir 
iniş takımlarının 1911’deki icadından bugüne kadar çok 
farklı tipte ve konfigürasyonda katlanılabilir iniş takımla-
rı tasarlanmış ve imal edilmiştir [2]. Günümüzde ise sabit 

iniş takımına sahip uçaklar neredeyse yok denecek kadar 
azdır. Tüm modern ticari uçaklarda katlanabilir iniş takımı 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise iniş takımları açma ve 
katlama sistemlerinin farklılıkları ile alakalı, iki farklı tipte 
açma ve katlama sistemi üzerinde durulmuştur. Aynı iniş 
takımı dikmesine sahip farklı mekanizma ile hareket et-
tirilen bu iki tip için de farklı katı modeller oluşturulmuş 
ve iki tip için ayrı ayrı kinematik, dinamik ve mukavemet 
analizleri yapılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlar 
kullanılarak farklı tipteki katlama sistemlerinin olumlu ve 
olumsuz yönleri değerlendirilip kıyaslama yapılmıştır. Bu 
kapsamda ikisinin de aynı emniyette çalışması sağlan-
mıştır.

İniş takımı parçaları şunlardır (Şekil 1 ve Şekil 2): Dikme 
(1), şok emici (2), tekerlek (3), yan kol destek mekanizma-
sı ya da dahili kilit mekanizması (4)-(5), elektronik lineer 
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eyleyici ya da hidrolik silindir (6), tork kolu (7), far (8), pim 
(9)-(10).

Üzerinde çalışacağımız iki tip sistem için kısaltmalar kulla-
nılacaktır. Bu kısaltmalar;

1. T1 (Tip 1) = Dahili Kilit Mekanizması: Hidrolik silindir 
içerisinde mekanik bir kilitleme yaparak, silindirin 
içerisine pistonun girmemesini (hareket etmemesini) 
sağlayan mekanizmadır (Şekil 1).

2. T2 (Tip 2) = Yan Kol Destek Mekanizması: İniş takımı 
dikmesinin yanında durarak dikme açık pozisyonda 
iken ona destek olan ve iniş takımının katlanmasını 
sağlayan çift kol mekanizması (Şekil 2).

2. SİSTEMİN MEKANİK TASARIMI VE ANALİZİ

2.1 Sistemin Teknik İsterleri

İniş takımları 2500 kg’lık bir uçağa entegre edilecek şekil-
de tasarlanmıştır. İniş takımlarının gövdede kaplayacağı 
maksimum hacim 1330x456x168 mm olması istenmek-
tedir. Sistemin açılma ve geri çekilme süresi 8 saniye ol-
ması istenmektedir. İniş takımlarının üzerine maksimum 
kuvvetler, iniş takımları açık pozisyonda ve uçak belirli 
bir ivme ile yere inerken tekerin yere temas ettiği anda 
meydana gelir. Bu doğrultuda bir iniş takımının parçala-
rı üzerine gelen maksimum gerilmeler, uçağın yere inişi 
sırasında gelecektir. Dinamik iniş durumunda, ana iniş 
takımı tekerleği merkezine etki eden en yüksek kuvvet-
ler örnek bir uçaktan sağlanmıştır. Bu değerler Tablo 1’de 
verilmiştir.

 

Şekil 1. Dahili Kilit (T1) Mekanizması ve Parçaları

Şekil 2. Yan Kol Destek (T2) Mekanizması ve Parçaları
 

Tablo 1. Tekerlek Merkezine Gelen Kuvvetler ve Momentler

Fx Fy Fz Mx My Mz

Birim [ N ] [ Nmm ]

Maximum 11272,6 10049,3 31334 2019879 0 71662,6

Minimum -11208 -6632,67 4549,333 -1333120 -819333 -50118,7
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2.2 Sistemin Ön Tasarım Boyutlarnın Belirlenmesi

İniş takımı dikmesi için ön tasarım boyutları Şekil 3'te ve-
rilmiştir.

3. KATI MODEL VE MONTAJ

Bu çalışma da iniş takımlarının ayrıntılı tasarımı yapılmış 
ve SolidWorks yazılımında parçalarının katı modelleri çizi-
lerek montajı yapılmıştır. Ayrıca tasarlanan iniş takımları-
nın katı modelleri, ülkemizin sahip olduğu, TUSAŞ tarafın-
dan imal edilen Hürkuş eğitim uçağının üzerine ayrı ayrı 
montajları yapılmıştır (Şekil 4).

4. KONUM, HIZ VE İVME ANALİZLERİ

Seçilen iki tip (T1 ve T2) iniş takımı için ön boyutlandırma 
doğrultusunda kinematik analizleri yapılmıştır. Burada ki-
nematik analizleri basitleştirmek için iniş takımı dikmesi 
ve diğer katlamayı sağlayan uzuvlar rijit bir çubuğa ve 
teker montaj aksamı ise noktasal kütleye benzetilerek ya-

 
Şekil 3. İniş Takımı Ön Tasarım Boyutları

 
Şekil 4. Ana İniş Takımının Uçağa Montajlı Hali

 
Şekil 5. İniş Takımı Montajı Detay Görünümü
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Şekil 6. T1 Kinematik Analizi

 
 

Şekil 7. T2 Kinematik Analizi
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pılmıştır. İniş takımlarının kinematik analizinde en önemli 
parametre konumdur. Çünkü geri katlamadan kasıt tam 
anlamıyla dikme ve bütün montaj elemanlarının gövde-
nin içerisine sorunsuzca girmesi demektir. Diğer önemli 
bir etken ise hızdır. Her iki iniş takımı tipi içinde 8 saniyede 
kapanması istenilerek lineer eyleyici hızları bu doğrultu-
da belirlenmiştir. Bu hızlarda kinematik analiz yapılmıştır. 
Hesaplama yapılan katlanma sistemi tiplerinin kinematik 
analizleri Working Model yazılımında iki boyutlu olarak 
sağlanmıştır. Burada dikme için açısal konum, hız ve ivme 
analizleri Working Model yazılımından alınmıştır (Şekil 6 
ve 7).

5. SİSTEMİN YAPISAL ANALİZİ İLE PARÇALARIN 
İNCELENMESİ

5.1 Malzeme Seçimi

Uzay teknolojisinin uygulandığı uygulamaların başında 
risk faktörünün belki de en fazla olduğu uçak endüstrisi 
gelmektedir. Bu endüstri temelde incelendiğinde etkili 

faktörlerin başında malzeme konusunun büyük rol oyna-
dığı görülmektedir. Malzeme seçimi mekanik özelliklere 
(sertlik, mukavemet, korozyon davranışı vb.), fiziksel özel-
likler (yoğunluk, vb.), üretilebilme kolaylığı, kullanılabilir-
lik ve diğer özellikler temel alınarak seçilmelidir. Ayrıca 
malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli 
hususlardan birisi de korozyon direncidir. Korozyon uça-
ğın ömrü ilerledikçe çeşitlenmekte ve çoğalmaktadır. 
Korozyon hasarları başlangıçta tespit edilemez ve tamiri 
yapılmaz ise bütün yapı için ciddi tehlike oluşturabilir [3]. 
Bu sebeple proje de kullanılacak bağlantı elemanlarına 
geomet kaplama4 yapılarak korozyon direnci artırılacak-
tır. Belirtilen faktörler dikkate alınarak mekanizmalarda 
kullanılacak malzemeler Tablo II de verilmiştir.

5.2 Mukavemet Hesaplamaları

İniş takımı dikmesinin üzerinde gerilmeler Von Mises 
akma kriterine göre hesaplanmış ve emniyet katsayıları 
bulunmuştur.

T1 ve T2 mekanizmalarında kullanılacak olan dikme aynı 

Tablo 2. Malzeme Özellikleri

Malzeme Özelliği 1. Al7475 -T61
2. PH 13-8 Mo (1.4534)

(Paslanmaz Çelik)
3. Ck45 

(Paslanmaz Çelik)
4. AISI Type S15500 

 (15Cr-5Ni)

Yoğunluk (g/cc) 2,81 7,80 7,7 7,7

Akma Dayanımı (MPa) 490 1310 510 1140

Çekme Dayanımı (MPa) 565 1410 850 1170

Elastisite Modülü (MPa) 70300 221000 210000 200000

Tablo 3. Bileşenlerin Yapısal Davranışı

4  Çinko ve alüminyum parçacıklarından oluşan, su bazlı inorganik bir kaplamadır. Yapısındaki alüminyum, çinko, silisyum oksitin pasivasyonu ile maksimum korozyon koruması sağlan-
maktadır. Civata ve somunların üzerine ince film tabakası şeklinde kaplanarak etkin korozyon koruması sağlayan bir kaplama çeşidi olan Geomet, gümüş grisi renkli, elektrolitik olmayan, 
krom içermeyen özelliğe sahiptir.

Mekanizma Tipi Bileşen Nu.
(Şekil 1-2)

Malzeme
(Tablo II)

Ağırlık
(Kg)

Eş Değer Gerilme (MPa) Emniyet Katsayısı

Tip 1

1-2-7 1 8,5 348,3 1,5

4 3 3,1 115 2,5

9-10 4 1 - 5

3 - 17,5 - -

Tip 2

1 1 8,5 243,3 2

4-5 1 1,5 300 2

6 - 7 - -

9-10 4 1 - 5

3 - 17,5 - -
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özelliklere sahiptir. Her iki mekanizma da aynı olan dikme 
için kritik çap hesaplaması yapılmıştır. Dikmenin malze-
mesi hafif olması için alüminyum olarak seçilmiş ancak 
daha küçük boyutlar elde edebilmek için akma mukave-
meti yüksek olan 7000 serisi alüminyum (Al 7178-T6) ter-
cih edilmiştir. Dikmenin minimum çapı 1,5 kat emniyetli 
olacak şekilde 75 mm hesaplanmıştır [4].

T2’de alt ve üst kol üzerine gelen kuvvetlerle kolda boyut-
landırma yapılmıştır. Katlama kol mekanizmasında iniş 
takımlarının üzerine maksimum kuvvet geldiği durumda 
lineer eyleyici üzerine kuvvet gelmemektedir. Katlama 
kol mekanizmasında alt ve üst kol açık pozisyonda kitlen-
mekte ve hareket etmemektedir.

T1 ise, normal ve acil durum portlarını içeren çift etkili 
hidrolik bir silindir tarafından tahrik edilmektedir. Hidro-
lik silindir, iniş takımlarının katlanmasında ve açılmasında 
kullanılır. Silindir üzerine gelen kuvvetler ile kritik çap he-
sabı ve kilit mekanizmasında bulunan kilitleme segmenti 
(Şekil 7) için kalınlık hesabı yapılmıştır. Hidrolik silindirin 
burkulma yüküne ve basma gerilmesine göre çap hesabı 
yapılmıştır. Hidrolik silindir uzamış durumda iken meka-
nik kilitlemeler sayesinde iniş takımlarının geri çekilmesi-
ni önler. Bu mekanik kilitlemeler bilya, kilitleme segmenti 
gibi çeşitli parçalardan oluşmaktadır. Bu çalışmada meka-
nik kilitlemesi, kilitleme segmenti içeren hidrolik silindir 
kullanılmıştır [5]. Hidrolik silindirin içindeki kilitlemeyi 
sağlayan segment için ise; kesme gerilmesine ve ezilme 
gerilmesine göre mukavemet hesabı yapılarak kalınlığı 
belirlenmiştir.

6. MAKİNA ELEMANI HESAPLAMALARI

İniş takımı sistemlerinde kullanılan bağlantı elemanları-
nın bazıları NAS (“Nation Aerospace Standards”) ve bazı-
ları ise Mil-STD (“Military Standards”)’a uygun olarak be-
lirli kataloglardan metrik ve inch serisi olarak seçilmiştir 
[6]. Bazı parçalar ise özel üretim olarak üretilerek kulla-
nılacaktır. Kullanılan bağlantı elemanların hesaplamala-
rı yapılmış ve pim çapları hesaplanmıştır. Rulman ömür 
hesabı yapılmış ve gövde ile dikmenin birleştiği yerlere 
dana gözü rulmanlar SKF rulman kataloğundan seçilmiş-
tir [7]. T1 tipindeki sistem için ise mekanik kilitleme sis-
temine sahip hidrolik bir lineer eyleyici kullanılacaktır. T2 
için elektronik lineer bir eyleyici seçilmiştir.

7. ANSYS YAZILIMINDA SONUÇLARIN DOĞRULANMASI

Mukavemet ve makine elemanları için yapılan hesapla-
malar sonuçları ANSYS yazılımında doğrulanmıştır. İniş 
takımı dikmesi için her iki tip içinde kritik nokta olan 
dikmenin katlama için bağlantı noktasında ki çap hesabı 
%0,23 hata ile hesaplanmıştır. 

Kol katlama uzuvlarının alt ve üst kol için kalınlık hesap-
lamaları yapılmıştır (Şekil 8) ve makina elemanlarının 
pernoların, civataların ve pimlerin çap hesaplamaları ya-
pılmıştır. Dahili kilit mekanizmasında bulunan hidrolik si-
lindir için kritik çap hesabı yapılmıştır. İçerisinde bulunan 
mekanik kilitleme segmenti için ise, üzerine gelen mak-
simum kesme kuvvetinin teorik hesaplamaları yapılarak 

 
Şekil 8. Dahili Kilit Mekanizması Kesit Görünümü
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ANSYS’de bu sonuçlar doğrulanmış ve sonuçlardan yola 
çıkarak segmentin kalınlığı belirlenmiştir. (Tablo 4)

8. PARAMETRE DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Kinematik ve dinamik hesaplamaların ön boyutlandırma-
ya göre verilen uzuv boyutları ve kalınlıkları analiz progra-
mında kontrol edilerek emniyet katsayısı en az 1,5 olacak 
şekilde ayarlanmaya çalışılmıştır. Uzuv boyutları ve bağ-
lantı noktaları katlama esnasında daha az yer kaplaması 
için küçük değişiklikler yapılmıştır. Yan destek katlama kol 
tipi için alt ve üst katlama kollarının genişlikleri artırılmış-
tır. Dahili kilit mekanizmasının hidrolik piston çapı ve iç 
mekanik dahili kilit boyutları gerekli emniyet katsayısının 
sağlanması için artırılmıştır.

 

Şekil 9. (T2) Alt Kol ANSYS Analizi

Dikme Üzerindeki 
Maksimum Gerilme

Dikmenin Emniyet 
Katsayısı

Yan Kol Destek 
Maksimum Gerilme

Yan Kol Destek 
Emniyet Katsayısı

Segmentin Üzerine 
Gelen Maksimum Gerilme

Segmentin 
Emniyet Katsayısı

Teorik 243,3 MPa 1,74 390,1 MPa 2,05 182,4 MPa 2,53

Ansys 239,93 MPa 1,7553 393,9 MPa 2,1321 185,38 MPa 2,7511

Tablo 4. Teorik ve ANSYS Sonuçlarının Kıyaslanması

Ağırlık
[Kg]

Maliyet
[₺]

Kapladığı Hacim 
[m3]

Katlanma 
Açısı 

Katlanma 
Süresi (s)

T1 43,7 15200 0,08444 86,3° 8

T2 48,1 12165 0,08042 90° 8

Tablo 5. T1 ve T2 İçin Parametreler

9. FARKLI İKİ TİP SİSTEMİN KIYASLAMASI

T1 ve T2 ağırlıklarının kıyaslanması, hidrolik yağın sadece 
hidrolik piston içindeki kısmı düşünülerek yapılmıştır. Bu 
durumda T2 mekanizmasını daha ağır olduğu gözlem-
lenmektedir.

9.1 Maliyet

İki tip içinde maliyet hesabı, parçaların birim fiyatları he-
saplanarak ve kullanılan hazır parçaların fiyatları ile yapı-
lan maliyet çalışmasında T1’in daha pahalı olduğu görül-
mektedir.

9.2 Parametrelerin Hesaplanması ve 
Değerlendirilmesi

Aynı uçak için T1 86,3 derece katlanmakta iken T2 için mi-
nimum alan kaplamak için 90 derece katlanmaktadır.

9.4 Fonksiyonel özellikler

Her iki tip içinde katlanma süresi 8 saniyedir.



46

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EKİM 2020  www.mmo.org.tr

10. SONUÇ

Farklı iki tip sistemin kendilerine göre avantaj ve deza-
vantajları mevcuttur. Bu çalışmada belirlenmiş olan T1 
ve T2 türü mekanizmalar için avantaj ve dezavantajlar şu 
şekilde sıralanabilir;

• T2 için elektronik bir eyleyici tercihi yapılabilmektedir. 
Bunun için onun eyleyicisi elektrikli olarak tercih edil-
miştir. Çünkü, elektrik birincil kaynak olduğu için hid-
rolik sistemlerden hem daha yüksek verimlidir  hem 
de herhangi bir hidrolik akışkan barındırmadığından 
kaçaklar dolayısıyla kirlenme riski barındırmaz. T1’de 
eyleyici üzerine gelen kuvvetler büyük olduğundan 
hidrolik bir eyleyici kullanılması uygun görülmüştür. 
Hidrolik eyleyici, içerisinde bir mekanik kilitleme sis-
temi barındıran özel bir hidrolik silindirdir.

• T2’de alt ve üst kol olduğu için, ağırlığı dahili kilit me-
kanizmasından daha fazladır (Tablo 3). Hava araçları 
için ağırlığın çok önemli olması nedeniyle bu bir de-
zavantajdır. 

• T1’in açı olarak daha az katlanması gerekmektedir. 
Bu yüzden hacmi, katlama kol mekanizmasına göre 
daha büyük olmaktadır.  Bu durum uçağın montaj 
edilecek yere göre değişebilir. Çünkü eğer iniş takımı 
montaj yerinin yapısı dahili kilide uygun tasarlanırsa 
daha az bir hacim kaplayabileceği görülmektedir.

• Maliyet olarak sadece mekanik parça fiyatları ve ha-
zır standart parça fiyatları göz önüne alınan bu iki tip 
için, T2’nin T1’den çok daha ucuz olduğu görülmek-
tedir. Parça işlemleri, kalite ve üretim göz önünde bu-
lundurulursa dahili kilit mekanizmasının daha pahalı 
olacağı öngörülmüştür.

Sonuç olarak, farklı avantajları olan bu iki tip sistemin se-
çiminde uçağın iniş takımları yerinin yapısı  ve bazı diğer 
parametreler (uçak yapımında kullanılacak maddi imkan-
lar, üretim de hassasiyet imkanları ve elimizde halihazır-

da kullanılabilir bulunan malzemeler) daha göz önünde 
bulundurulmalıdır. T1 için hidrolik bir eyleyici kullanılma-
sından dolayı maliyeti yüksek ve zamanla iniş takımlarını 
hareket ettirmek için kullanılan hidroliğin sızıntılar sebe-
biyle uçağın içerisinde istenmeyen bir kirlenme yapması 
söz konusudur. T2’de ise elektronik bir eyleyici olduğun-
dan hidrolik kaynaklı bir kirlenme olma ihtimali yoktur. 
Ayrıca daha az yer kaplamakta ve daha az kayıplarla ça-
lışmaktadır ki uçaklar için enerji gerçekten çok önemlidir. 
Bununla beraber T1’in çalışma mantığı T2’ye oranla daha 
basittir ve hesaplamaları daha kolaydır. 
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TASARIMDA PSİKOLOJİK RİSKLER
Okan Dinç*

Tasarımın tanımı ile başlayalım. Türk Dil Kurumu sözlü-
ğünde “Tasarım” kelimesinin karşısında ;

1. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur:
 "İmgeleme dayanan duyusal tasarımlar, şiirinin başlıca 

malzemesi." - Selâhattin Hilav 

2. Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk tasla-
ğı, tasar çizim, dizayn:

 Kentsel tasarım. Çevre tasarımı.

3. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek 
yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn.

4. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bi-
linçte sonradan ortaya çıkan kopyası.

Tasarımın tanımı aslında tam olarak sosyolojik ve psikolo-

jik olguları ortaya koyuyor. Psikolojik riskleri tespit etmek 
ve önlem almak bir o kadar zor. 

Tasarım deyince aklımıza ya mühendis ya da teknik res-
samlar geliyor. Bu insanların sadece yaratıcı olmalarını 
değil, karşılaştıkları sorunları tespit edip çözüm bulma-
larını da bekleriz. Bir anlamda şüpheci olmalarını isteriz.

Şüphe duymamız bizi kötü yapmaz tedbirli yapar. 40 yıl-
lık sanayii tecrübemde karşılaştığım tasarım hatalarından 
sadece birkaçını söylemeden asıl konuya geçemeyece-
ğim. Maalesef mühendislerimizin büyük çoğunluğu mat-
kap ucu açısını bilmeden öğrenmeden mezun oluyorlar. 
Bu normal bir durum diyebilirsiniz. Metrik 30 bağlantı 
elemanını talaşlı imalatta ürettirmeye çalışırlar. Sürücü 
koltuğu ile direksiyonu farklı eksenlerde olan traktör gör-
düm ben bu ülkede. Sapı ile akarı aynı eksende olmayan 
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çaydanlık. Sabır çaydanlığı adını koydum. Tutma kulpları 
aynı eksen de olmayan tencereler.

Bu kadar basit mi diye düşünüyorsunuz. Basit ve düzeltil-
mesi de bir o kadar zor. Neden mi? Çünkü bu bölümlerde 
çalışanlar için psikolojik riskleri hiç hesaba katmıyoruz. 
Oysa tasarımın felsefesinde ne kadar güzel tanımlamışız; 
daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte 
sonradan ortaya çıkan kopyası. Baskı altında büyümüş ve 
kendi koruma alanını daha çocuklukta tüm tehlikelere 
karşı kapatmış olan gençliğe verdiğiniz mühendislik eği-
timinden de elinde kalan sadece bu. 

Mühendislik ve psikolojik ilk defa General Motors Saturn 
projesi ile bir araya geldi. Uzay ya da havacılık değil bir 
otomotiv projesi. Hani şu meşhur konfor alanı olarak bil-
diğiniz görsel ile tanıştık. GM bu projede ilk defa psikolog 
ve sosyologlardan oluşan bir ekip kurdu ve riskleri tespit 
etme başarısı gösterdi. Sürdürülebilirliğini sağlasaydı 
şuan çok farklı bir konumda olurdu.

İlk büyük psikolojik risk tasarımda çalışanların “KORKU 
BÖLGESİNİ” aşamamaları.  Araştırma geliştirme, mühen-
dislik, tasarım bölümleri için bu ölümcül bir risktir.

En yetenekli olarak tanımladığımız mühendisler için bile 
ikinci en büyük risk “YALNIZLIK” tır. Kendini yalnız hisse-
denler ekip olamazlar. Fikirlerini açıkça özgürce ifade 
edemezler. En azından onlar öyle düşünürler ve öyle his-
sederler.

Üçüncü büyük risk de “KAYGI BOZUKLUĞUDUR.” Kaygı 
strese verilen bir reaksiyon olduğu için kaygı taşıyan mü-
hendisler stres altında çalışamazlar, dağılırlar.

Bu risklerin üçü de acil önlem alınması gereken risklerdir. 
Türkiye’de benim bildiğim hiçbir Ar-Ge merkezinin kad-
rosunda psikolog bulunmamaktadır. Oysa bu bölümler 
psikologlara en çok ihtiyaç duyulan yerlerdir. Her yaratıcı 
projenin içinde psikologların olması gerekmektedir.

Bugün dönüp dolaşıp aynı kısır döngünün içinde sıkışıp 
kalıyoruz. Sonra neden yaratıcı, değerli tasarımlar yapa-
mıyoruz diye hayıflanıyoruz. Oysa konfor alanımızdan her 
çıkmaya çalıştığımızda korkup geri dönüyoruz. İş hayatım 
boyunca hiç mazeret üretmedim. Hiç kimsenin de maze-
retini dinlemedim. Korku ve baskı ile büyütülen gençlik-
ten yaratıcı olmalarını beklemek hayal olur. Yine de bir 
yerde farkına varıp kendimizi geliştirebiliriz.

Yalnızlık, özellikle Covid-19 salgını döneminde ve sonra-
sında karşımıza gelecek en ölümcül risk olacaktır. Zaten 
bir ekip oluşturamadığımız çalışanlar gittikçe yalnızlaşa-
caklar. Bu aşamada şunları düşünmek önemlidir. Ne ya-
pacağız neler yapabiliriz onlar için? Bu yalnızlıktan nasıl 
kurtarabiliriz onları? Eğer bu sorulara hızlıca yanıt bula-
mazsak bu konuda çalışanlarda daha büyük kaygı bozuk-
lukları oluşacak.

Yalnızca tasarım konularında çalışanlarda değil mühen-
disliğin tüm alanlarında psikolojik riskler artacak. Üretim-
de çalışanları bekleyen en büyük risk “DEPRESYON” ola-
cak. Firmanızda üretimde çalışan mühendis arkadaşlarını 
biraz gözlemlerseniz depresif tavırlar sergilediklerini he-
men fark edersiniz.

Gelin bu yazıyı eski bir anı ile bitirelim. Yıllar önce birgün 
Kocaeli Makine Mühendisleri Odasında oturup bir işimi 
halletmeye çalışırken, içeriye otuzlu yaşlarda bir makine 
mühendisi arkadaş girdi. “Affedersiniz odadan kaydımı 
sildirmek istiyorum” dedi. Herkes şaşkın şakın ona bakar-
ken devam etti. “Ben firmada kalite bölümünde çalışıyo-
rum. İş tanımım Kalite Mühendisi olarak değişti” dedi. 

Dikkatli olun çok daha zor ve büyük bir dalga geliyor 
hayatımıza. Sevgi ile kalın okuduğunuz için teşekkür 
ederim.
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 Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinim-
lerini karşılamak üzere,  TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.

 2. Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler 
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik 
alanlarıyla sınırlıdır. 

 3. Derginin yazım dili Türkçe’dir.
 4. Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
 5. Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir. 
 6. Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da, 

kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır. 
 7. Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
 8. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açı-

sından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta 
aracılığıyla bildirilir. 

 9. Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir. 
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.  

 10. Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri 
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.

 11. Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen 
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.

 12. Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir. 

 13. Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır. 

 14. Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.  
 15. Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların so-

rumluluğu yazar/larına aittir. 
 16. Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 17. Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.  

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
 1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4 

(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
 2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
 3.  Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
 4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik 

cümleler içermemelidir.
 5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir. 
 6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
 7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.  
 8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
 9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan 

önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
 10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
 11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelge-

ler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların 
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır. 

 12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
 13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir. 

 14. Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.

 15. Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir. 
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir: 

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları. 
Örnek 1: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.
Örnek 2: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya 
ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.
Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir. 
Kaynak bildiri ise:  Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın adı, tarihi, yapıldığı yer.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.




