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1BİRLİK'TEN

18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da toplanan 
genel kurulumuzla faaliyetlerine başlayan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği, bugün tam 67 yaşın-

da! Meslektaşlarımızın sorunlarını çözme ve faaliyetlerini 
kolaylaştırma, mesleğimizin kamu çıkarları doğrultusun-
da gelişimini sağlama ve mesleki dayanışmamızı büyüt-
me çabasıyla geçen 67 yılımızı ve tüm meslektaşlarımızın 
“Mühendislik ve Mimarlık Haftası”nı kutluyoruz.

1954 yılında kabul edilen 6235 Sayılı Kanun uyarınca farklı 
mühendislik ve mimarlık disiplinlerinden temsilcilerin ka-

tılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB 
tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 meslek oda-
sı kurulmuştu. Bugün 108 farklı mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı disiplininden 600 binin üzerinde meslek-
taşımızın üye olduğu TMMOB, 24 Odası, bu Odalara bağlı 
226 Şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile ülkemizin 
en büyük mesleki demokratik kitle örgütlerinden birisidir.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 67 yıldır, sanayiden plan-
lamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden or-
manlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağ-

KURULUŞUMUZUN 67. YILINDA AYNI 
KARARLILIKLA MÜCADELEYE, MESLEĞİMİZİ, 

MESLEKTAŞLARIMIZI VE ÜLKEMİZİN 
GELECEĞİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDİYORUZ!

18-21 Ekim 1954 yılında 
gerçekleştirilen TMMOB'nin 
Birinci Genel Kurulu'nun 67. 
yıldönümünü ve Mühendislik-
Mimarlık Haftasını kutlamak 
amacıyla TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından 18 Ekim 2021 
tarihinde basın açıklaması 
yapıldı
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lığından madenciliğe, ulaşımdan 
iletişime kadar insana ve topluma 
dair her alanda mesleki bilgi ve bi-
rikimimizi emekten, halktan, ülke-
mizden, meslek-meslektaş çıkarla-
rından yana kullanmaktadır.

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
hak ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarla-
rı temelinde koruyup geliştirirken, 
mesleki birikimlerimizin toplum 
yararına kullanılmasının zeminini 
yaratmak TMMOB’nin mücadele di-
yalektiğidir.

Yıllar içerisinde ülkemizdeki emek 
ve hak arayışı mücadelesinin en 
önemli dinamiklerinden birisi haline 
gelen birliğimiz, ülkemizin kalkınma 
ve sanayileşmesinde bilim ve tekno-
loji politikalarının önemine vurgu 
yapan, kamu yararı ve hakça payla-
şımdan yana, yurtsever, devrimci, 
ilerici ve toplumcu bir çizgide çalış-
malarına devam etmektedir.

Uzun yıllardır devam eden ve gide-
rek derinleşen ekonomik kriz, tüm 
halkımızın olduğu gibi emeğiyle 
geçinen mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının yaşamlarını da olum-
suz etkilemektedir.  Uygulanan ne-
oliberal politikalar yüzünden yıllar 
içerisinde kamusal yatırımların orta-
dan kalkması, sosyal devlet uygula-
malarının sınırlandırılması, kamusal 
hizmetlerin ticarileştirilmesi ve sınır-
sız bir sömürü düzeninin yaratılması 
nedeniyle, ekonomik krizin toplum-
sal sonuçları her geçen gün ağırlaş-
maktadır.

Giderek güçleşen yaşam koşulları al-
tında işsizlik, hayat pahalılığı, düşük 
ücretler, güvencesizlik, özlük hakları 
ve örgütlenme sorunları ülkemizde 
çalışan mühendis, mimar ve şehir 

plancılarının öncelikli sorunları ol-
maya devam etmektedir.

Kamuda çalışan meslektaşlarımız 
düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli is-
tihdam, özlük hakkı kayıpları ve tek-
nik personel ataması yapılmaması 
gibi sorunlarla yüz yüzedir. Kriz tüm 
meslektaşlarımızın emeğinin değer-
sizleşmesine, gelirlerinin düşmesine 
ve borçlarının artmasına neden ol-
maktadır.

Özel sektörde çalışan meslektaşları-
mızın tamamına yakını yatırımların 
durması, projelerin iptal edilmesi, 
reel sektörün tıkanması gibi sorun-
lardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek 
çalışma, güvencesizlik, sağlıksız ça-
lışma koşulları ve reel ücret kaybı 
gibi sorunlar tüm meslektaşlarımı-
zı tehdit etmektedir. Birliğimiz ile 
SGK arasındaki yapılan asgari ücret 
protokolünün SGK tarafından tek 
taraflı olarak feshedilmesi, meslek-
taşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız 
biçimde sömürülmesine zemin ha-
zırlamaktadır.

Siyasal iktidarın karar ve uygulama-
ları, meslektaşlarımızı olduğu kadar 
meslek alanımızı ve mesleki faaliyet-
lerimizden faydalanan halkımızı da 
olumsuz etkilemektedir. Bilime ve 
tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasa-
lar ve yapılan mevzuat değişiklikleri 
nedeniyle halkın iyi ve güvenli mü-
hendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
hizmeti alması engellenmektedir.

Birliğimiz, meslektaşlarımızın bu 
sorunlarının derhal çözülmesi, eko-
nomik krizin emek yanlısı bir prog-
ramla aşılması, üreten-sanayileşen-
kalkınan bir Türkiye’nin yaratılması 
için mücadele etmektedir.

Birliğimiz, halkın iyi ve güvenli mü-

hendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
hizmeti alması için mücadele et-
mektedir.

Birliğimiz, yaratıcı fikirlerin, aklın ve 
teknolojinin gelişmesi, öne çıkması 
ve toplumsal yaşamı kolaylaştırması 
için mücadele etmektedir.

Birliğimiz, mesleğimizin gelişmesi, 
meslektaşlarımızın korunması için 
mücadele etmektedir. Bu mücade-
lemizden asla geri adım atmayaca-
ğız!

TMMOB kuruluşunun 67. yılında da 
karanlığa karşı aydınlığı, savaşa kar-
şı barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, 
faşizme karşı özgürlükleri, ırkçılığa 
karşı eşitliği, linç kültürüne karşı 
bir arada yaşamı, rant ve sömürüye 
karşı emeği, yağma düzenine kar-
şı kamusallığı, emperyalizme karşı 
bağımsızlığı savunmaya devam et-
mektedir.

Unutulmaz Başkanımız Teoman 
Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu 
gibi bugün de, “Yüreğimizdeki in-
san sevgisini ve yurtseverliği; baskı, 
zulüm ve engelleme yöntemlerinin 
söküp atamayacağının bilinci için-
de; bilimi ve tekniği emperyalizmin 
ve sömürgenlerin değil, halkımızın 
hizmetine sunmak için her çabayı 
güçlendirerek sürdürme yolunda 
inançlı ve kararlıyız.”

Bu inanç ve kararlılıkla Odalarımızı 
ve TMMOB’yi savunmaya, büyütme-
ye ve güçlendirmeye devam edece-
ğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşa-
sın Mücadelemiz!

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2021 yılı Ekim sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda Birlik’ten, 
Haberler, Basın Açıklaması, Sanayi Analizleri, Eğitimlerimiz, Sektör Haberleri ve Üretim, Tasarım, Me-
kanik Tesisat bölümlerine yer verilmiştir.

Mekanik Tesisat bölümünde yer alan ilk yazımız Önder Yılmaz tarafından hazırlanan “Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Mekanik Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri” başlıklı yazıdır. Yazıda, ihale mevzuatı, Çevre Ve 
Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları detaylıca anlatılmıştır.

H. Tarık Güner tarafından hazırlanan “Düşük İşletme Basıncında Çalıştırılan Alev- Duman Borulu (Skoç 
Tip) Kazanlarda Su Sürüklenmesi” başlıklı ikinci yazımız Mekanik Tasarım bölümünde yer almaktadır. 
İşletmelerde yakıttan tasarruf edebilmek için zaman zaman buhar kazanlarının çalışma basınçlarının 
düşürülmesi gündeme gelmektedir. Bu yazıda, kazan basıncının düşürülmesi durumunda ortaya çı-
kabilecek zararlar tartışılmaktadır.

Tasarım bölümünde yer alan üçüncü yazımız, İbrahim Zeybek tarafından hazırlanan “Vakumun 
Tanımı, Tarihçesi ve Uygulamaları” başlıklı yazıdır. Yazıda, vakum teorisi, vakum pompaları, vakum sü-
recinde beklenmeyen yan etkiler, endüstride vakum uygulamaları başlıkları detaylıca anlatılmıştır.

Üretim Bölümünde yer alan ”Gaz ve Tüp Valflerinin Tanıtımı ve Çalışma Sistemi” başlıklı dördüncü ya-
zımız, Engin Şaşmaz ve Ayberk Altıntaş tarafından hazırlanmıştır. Bu yazıda, fırın-ocak ve LPG tüp 
valfleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Candaş Urunga tarafından hazırlanan “Firmaların Geliştirdiği Tasarım Standartları” başlıklı beşinci 
yazımız Tasarım bölümünde yer almaktadır. Yazıda tasarım standartlarının önemi, kapsamı, dili, stan-
dartların oluşturulması, güncellenmesi, tasarım standartlarının bölümleri, firmalarda kullanılması, 
mülkiyeti, getirdiği yükümlülükler anlatılmıştır.

Üretim bölümünde yer alan altıncı yazımız Ardıç Karol ve Serkan Çiçek tarafından hazırlanan “Ye-
nilikçi ve Özgün Bir Ürünün Hikayesi: Akordeon Jiletli Tel Üretim Makinesi” başlıklı yazıdır. Akordeon Ji-
letli Tel, özel veya kamu arazi ve mülkleri ile sınır güvenliğinin korunmasında, sınırların tayininde ve 
izinsiz girişlerin önlenmesinde kullanılan bir savunma önlemidir. Yazıda, üretim tekniğinin bilinen 
durumu, ürün ve yenilikçi yönleri anlatılmaktadır.

Birlik’ten bölümünde, 18-21 Ekim 1954 yılında gerçekleştirilen TMMOB’nin Birinci Genel Kurulu’nun 
67. yıldönümü ve Mühendislik Mimarlık Haftasını kutlamak amacıyla  TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Emin Koramaz tarafından 18 Ekim 2021 tarihinde yapılan “Kuruluşumuzun 67. Yılında  Aynı Karar-
lılıkla Mücadeleye, Mesleğimizi, Meslektaşlarımız ve Ülkemizin Geleceğini Savunmaya Devam Edeceğiz!” 
başlıklı basın açıklamasına yer verilmiştir.

Haber bölümünde, 9 Ekim 2021 tarihinde Bursa BAOB Yerleşkesinde gerçekleşen “NDT Günleri- XII. 
Kaynak Kongresine Giderken” balıklı etkinlik haberine ve 8-9 Ekim 2021 tarihinde Eskişehir Büyükşe-
hir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Kurultayı” haberine yer verilmiştir.

Basın Açıklaması bölümünde, 10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden 103 canı anmak için 
10 Ekim 2021 tarihinde yapılan basın açıklamasına yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri bölümünde Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan ”Enf-
lasyon Tırmanışta, Durgunluk Kapıda: Stagflasyona Doğru (74)” başlıklı yazıya,  Ekim ayı sektör ha-
berlerine ve mühendislerimize yönelik Ekim ayı içerisinde gerçekleşen 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
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6 HABER

NDT GÜNLERİ - XII. KAYNAK KONGRESİNE 
GİDERKEN ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendis-
leri Odası Kaynak Eğitim ve 
Muayene Merkezi (KEMM) 

tarafından “NDT Günleri ’XII. Kay-
nak Kongresine Giderken” etkinliği 
9 Ekim 2021 Cumartesi günü BAOB 
Oditoryumu’nda gerçekleştirildi..

Yoğun katılımın olduğu etkinliğin 
açılış konuşmalarını TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yunus YENER ve TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Bursa 
Şube Yönetim Kurulu Başkan Fikri 
DÜŞÜNCELİ yaptı.

Oda Başkanı Yunus Yener’in NDT 
Günleri–XII. Kaynak Kongresine 
Giderken Etkinliğini Açış Konuş-
ması:

"TMMOB Makina Mühendisleri Oda-

sı Yönetim Kurulu ve şahsım adına 
sizleri saygıyla selamlıyorum.

Yirmidört yıldır düzenlediğimiz ve 
onikincisi 19-20 Kasım’da Ankara’da 
toplanacak olan Kaynak Teknolojisi 
Ulusal Kongresi kapsamındaki ikin-
cisini düzenlediğimiz NDT Günleri 
etkinliğimize gösterdiğiniz ilgi ve ka-
tılımdan ötürü teşekkür ediyor, hoş 
geldiniz diyorum.

Bu etkinliği düzenleyen Odamızın 
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-
KEMM Yürütme Kurulu’na, ev sahibi 
Bursa Şubemizin Yönetim Kurulu ve 
çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyor, 
kendilerini kutluyorum.

Bilindiği üzere KEMM’i 4 Mayıs 2019 
tarihinde, Tahribatlı Muayene La-
boratuvarını da 27 Mayıs 2021 tari-
hinde açmıştık. Bu vesileyle gerek 

KEMM, gerekse Tahribatlı Muayene 
Laboratuvarı çalışmalarına katkıda 
bulunan kurum ve kuruluşlara ortak 
çalışmalarımızdan ötürü tekrar te-
şekkür ediyorum.

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

Son yıllarda üretim teknolojileri ve 
malzeme alanındaki gelişmelere 
paralel olarak kaynak yöntemleri, 
tahribatsız ve tahribatlı muayene 
yöntemleri ve kalite güvence gerek-
lilikleri daha da önemli hale gelmiş-
tir. Bu yöntemler ve hizmetlerin ehil, 
uzman kişiler tarafından verilmesi 

''NDT Günleri-XII. Kaynak Kongresine Giderken'' etkinliği 9 Ekim 
2021 tarihinde Bursa BAOB Yerleşkesinde gerçekleştirildi.
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ve bu alanlarda çalışacak personelin 
eğitimi ve belgelendirilmesine titiz-
likle devam ediyoruz.

Bu noktada öncelikle, Kaynaklı ima-
latta muayenenin önemli bir toplum-
sal denetim mekanizması olduğunu 
belirtmek istiyorum. Bu mekanizma, 
imalattan işletme sürecine kadar 
birçok aşamada devreye girmekte 
ve “emniyetli”  ürünlerin üretilmesi 
ve kullanılması ile nihai ürünlerin/
sistemlerin bütün olarak “emniyetli” 
olmasına katkıda bulunmaktadır.

Kaynaklı imalatta  Muayenenin yay-
gınlaşması, iyi kalitede, ulaşılabilir ve 
vazgeçilmez olması için işbirliklerine 
devam edeceğimizi belirtmek iste-
rim. Odamız bu konudaki olanakla-
rını ve birikimini kaynak teknolojisi 
alanında hizmet sunan tüm kurum ve 
kuruluşlarla paylaşmaya hazırdır. İlgili 
tüm kurum ve kuruluşların bu çaba-
lara destek vermesi ve işbirliğine açık 
olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Şimdi sözü değerli uzmanlarımıza 
bırakacağım. Konuşmamı tamamlar-
ken etkinliğimizi destekleyen ve katı-
lan üniversite, kurum, kuruluş, firma, 
konuşmacı ve katılımcılara teşekkür 
ediyor, NDT Günleri’nin verimli geç-
mesini diliyor, saygılar sunuyorum."

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu 
Başkan Fikri Düşünceli ise açılışta 
şöyle konuştu:

“Sevgili Oda Yönetim Kurulu Baş-
kanım, Oda Yönetim Kurulu Sekre-
terim, Odamızın ve Şubelerimizin 
değerli yöneticileri, sayın kurum 
temsilcisileri, bugünkü etkinliğimiz-
de oturum yöneticisi olarak görev 
üstlenen oturum başkanlarımız, 
oturumlarda bilgilerini bizimle pay-
laşacak değerli panelistler, sergi-
mizde yer alan değerli firmalarımız/

desteğini veren kurumlarımız ve 
davetimize uyarak katılan siz sayın 
katılımcılar, basınımızın değerli tem-
silcileri “XII. KAYNAK KONGRESİNE 
GİDERKEN-NDT GÜNLERİ-” 2. etkinli-
ğimize hoş geldiniz. sizleri Şube Yö-
netim Kurulu ve şahsım adına saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi, Mayıs 2019 yılında 
Oda Yönetim Kurulumuz’un kara-
rıyla “Kaynak Eğitim ve Muayene 
Merkezi” Bursa’da kuruldu. Aslında 
2010 yılında Uygulamalı Eğitim Mer-
kezi olarak başladığımız yolculuk,” 
Kaynak Mühendisi Vasıflandırma” ni-
hayi hedefimize emin adımlarla yü-
rüyoruz. En son geçtiğimiz günler-
de hizmete sunduğumuz Tahribatlı 
Muayene Labratuvarımızla bir adım 
daha atarak, sanayimizin hizmetine 
sunduk. Amacımızın bir ayağı daha 
tamamlandı.

“Kaynak Eğitim ve Muayene 
Merkezi”nin kuruluş amaçlarından 
biri de “Kaynak ve Malzeme Tek-
nolojisi” uzmanlık alanlarında gerk 
mühendis, gerekse ara teknik ele-
manlara Makina Mühendisleri Oda-
sı tarafından verilen eğitim, sınav, 
belgelendirme işlemleriyle, yapılan 
test ve muayenelerin; merkezi ola-
rak yürütülmesi, Makina Mühen-
disleri Odası adına tüm ülkede yay-
gınlaştırılmasının yanında bilimsel 
çalışmaların, çalıştay, sempozyum, 
kongrelerin gerçekleştirilmesidir. Bu 
etkinlik amaçlarımızla uyuşmaktadır.

Bugünkü etkinliğimiz, daha güçlü 
bir sektörel birliktelik yaratmanın 
yanı sıra Tahribatsız Muayene ala-
nında önemli konuların anlatılaca-
ğı tartışılacağı ve sonuçlarının yine 
Odamızın önemli etkinliklerinden 
olan “Kaynak Kongresi”ne taşına-
cağı bir buluşma olacaktır.

Buluşmamızın başarılı geçmesi dile-
ğiyle, etkinliğimizin düzenlenmesin-
de emek veren, katkı koyan herkese 
ve bugün bizimle olan siz değerli 
katılımcılara, destekleyen kurum ve 
kuruluş ile firmalarımıza çok teşek-
kür ediyor, herkesi saygıyla selamlı-
yorum.”

Açılış konuşmalarının ardından, 
“Kaynaklı İmalat için Tahribatsız Mu-
ayenenin Önemi”nin konuşulduğu, 
Özgür Akçam’ın (GSI SLV)’ın oturum 
başkanı olduğu, Serdar Akyüz (QUA-
LİTAS), İhsan Karaman (FNSS), Hasan 
Müftüoğlu’nun (HM Mühendislik) 
konuşmacı oldukları birinci oturum 
gerçekleştirildi.

“Tahribatsız Muayene-Teknolojik 
Gelişmeler” konusunun konuşul-
duğu, oturum başkanlığını Prof. Dr. 
Fatih Karpat’ın (Uludağ Üniversitesi) 
yaptığı ikinci oturumun konuşma-
cıları, Sabri Baba (İNCEKARALAR), 
Ercan Özcan (NDT ELEKTRONİK), 
Davut Cem Gözübüyük (MAK ELEKT-
RONİK), Ali Ufuk Noyan (Ultrasonik 
NDT) Tahribatsız Muayene-Teknolo-
jik Gelişmeler hakkında bilgi verdiler.

“Tahribatsız Muayene Sektöründe 
Belgelendirmenin Önemi”nin konu-
şulduğu üçüncü oturumun başkan-
lığını Ayfer Adıgüzel (Serbest Danış-
man) yaptı. Konuşmacılar, H. İlker 
YELBAY (ODTÜ KTTMM), Kaan Selvi 
(TSE), Burak Bayraktaroğlu (MMO 
KEMM), Neslihan Mahmutyazıcıoğlu 
(NONNDT) Tahribatsız Muayene Sek-
töründe Belgelendirme konusunda 
bilgilendirme yaptılar.

‘’Tahribatsız Muayene’’ kapanış ko-
nuşmalarını Melih Şahin (MMO 
KEMM Yürütme Kurulu) ve Murat 
Gümrükçüoğlu yaptı. “NDT Gün-
leri XII. Kaynak Kongresine Gider-
ken” etkinliğinin değerlendirmesini 
yaptılar.
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8 BASIN AÇIKLAMASI

IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde 
Ankara’da düzenlenen Emek, Barış ve 
Demokrasi mitingine yönelik iki canlı 
bombayla düzenlediği saldırının üze-
rinden 6 yıl geçti. Ankara'da anmaya 
gelenlere gar çevresinde polis müda-
hale etti. Pandemiyi gerekçe göste-
rerek yakınlarını kaybedenler dışında 
kimseyi gar önüne sokmayacağını 
açıklayan valilik, Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin anıt meydan için bir gün 
önce alana getirdiği mabet ağaçlarını 
da gece yarısı kaldırdı. Gar önüne gi-
demedikleri için çevrede saygı duru-
şunda bulununlar polisin biber gazıyla 
dağıtıldı. Polisin 22 kişiyi gözaltına al-
dığı anmadaki “sıkı önlemler”, katliam-
da alınmayan önlemleri hatırlattı.

Polis biber gazı ve plastik mermiyle kit-
leyi dağıttı. Tandoğan Meydanı girişin-
de toplananlar yüzlerce metre uzaklaş-
tırılırken, gözaltına alınanların bazıları 
yerlerde sürüklendi. Gözaltına alınan-
lar bir süre sonra serbest bırakıldı.

10 Ekim katliamında yaşamını yitiren-
ler, Ankara’da Karşıyaka Mezarlığında 
da anıldı, yaşamını yitirenlere müca-
dele sözü verildi.

Anmada yapılan ortak açıklama şöyle:

Değerli Basın Emekçileri, Değerli 
Aileler ile Sevgili Dostlar;

7 Haziran 2015 Seçimleri sonrasında 
ülkeye egemen hale getirilmeye çalışı-
lan şiddet ve korku iklimine karşı ba-

rışı, demokrasiyi ve emeğin haklarını 
savunmak için DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB olarak tüm yurttaşlarımızı “Emek, 
Barış ve Demokrasi Mitingi’ne katıl-
mak üzere Ankara’ya davet etmiştik.

Yaptığımız çağrıya kulak veren on bin-
lerce yurttaşımız emek, barış ve de-
mokrasi özlemiyle Türkiye’nin dört bir 
yanından yola çıkmış ve Ankara Garı 
önünde buluşmuştu.

10 Ekim 2015 sabahında bu alanda 
yüreklerinde sevgi, gözlerinde gülüm-
seme, dillerinde barış türküleri olan on 
binlerce kişi kardeşçe yan yana bulu-
nuyordu. O karanlık dönemde hepi-
mize umut veren bu coşkulu birliktelik 
saat 10’u 4 geçe birbiri ardına patlayan 
iki bomba ile kana bulandı.

IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafından 
gerçekleştirilen kanlı saldırı sonucun-
da 104 arkadaşımız hayatını yitirdi. 
500’e yakın arkadaşımız yaralandı ve 
sakat kaldı.

Türkiye tarihinin en büyük kitle katlia-
mında kaybettiğimiz bütün arkadaşla-
rımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Arka-
daşlarımıza olan hasretimiz, her geçen 
gün daha da büyüyor.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili 
Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda, tu-
tuklu sanıklar yönünden 10 Ekim Da-
vası karara bağlandı ve 9 kişi hakkında 
101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası 
verildi. Ayrıca, Ana dosyadan tefrik edi-
len firari sanıkların yargılandığı dosya, 
Türkiye’de ilk defa İnsanlığa Karşı Suç 
kavramının yargıya konu edilmiş dos-
yası oldu. Bu yönüyle 10 Ekim Katliamı, 
Türkiye siyasi tarihi ve yargı tarihi bakı-
mından da kamuoyunu ilklerle buluş-
turan bir konumdadır.

10 EKİM’DE KATLEDİLENLER ANKARA'DA ANILDI

10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden 103 can 
10 Ekim 2021 tarihinde anıldı. Anmaya müdahale eden 
polis 22 kişiyi gözaltına aldı. Gar önünde yapılan anmada 
konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz, 
“İnsanlığa karşı suç işleyen siyasiler yargı önüne 
çıkarılmalı” dedi.
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Halihazırda ceza dosyası kapsamında 
16’sı firari, biri tutuklu 17 sanık yönün-
den yargılama devam etmekte olup 
davanın duruşması; 24 Kasım’da Anka-
ra 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görü-
lecektir.

Nitekim, 5 yıldır katıldığımız her du-
ruşmada, katliamda ihmali olan kamu 
görevlilerinin ve sorumlulukları bu-
lunan siyasetçilerin de yargılanması 
gerektiğini dile getirdik. Ne yazık ki, 
geçen bu süreçte mahkeme heyetinin 
değiştiğine, katılan ve mağdur olanla-
rın sanık olarak addedildiğine, “adalet” 
isteyenlerin mahkeme salonlarından 
çıkarılmak istendiğine tanıklık ettik. 
Mahkeme salonlarında denk gelmedi-
ğimiz adalet, kamuoyu vicdanında da 
tecelli etmiş değil!

Ceza dosyası kapsamında dosyaya 
katılanlar olarak bizlerin talepleri ile 
damla damla kazandırılan deliller ile 
artık hepimiz biliyoruz ki; bugün 6. Yıl 
anmasını yaptığımız, devasa acılara 
karşılık gelen bu katliam önlenebilirdi. 
İki seçim arasında, 2015 yılının karan-
lık bir dönemine tekabül eden 10 Ekim 
Ankara Katliamı siyasi bir cinayettir.

Yakın tarihimizin en karanlık dönemi-
nin aydınlığa kavuşması için siyasetçi-
leri de ellerine vicdanlarına koymaya, 
gerçekleri açıklığa kavuşturmaya ça-
ğırıyoruz: Türkiye’nin barış umuduna 
darbe vuran, insanları sokağa çıkamaz 
hale getiren 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 
seçimleri arasında yaşanan olayların 
sorumlusu kimdir? Bizim çocuklarımız 
neden öldürüldü?

Bilinmelidir ki, insanlığa karşı işlenen 
bu suçların faillerini gizleyenler, bu 
suçların ortağıdır. İktidarını korumak 
için toplumu kaos ve şiddet sarmalına 
sürükleyenleri asla unutmayacağız. 
Kardeşlerimizin hayatlarından, bizle-
rin acılarından oy devşirenleri asla af-
fetmeyeceğiz.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili 
Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi, 10 Ekim katliamı, ken-

dinden önce aydınlatılmamış 5 Ha-
ziran 2015 Diyarbakır ve 20 Temmuz 
2015 Suruç katliamları gerçek anlam-
da araştırılsa ve failleri bulunsaydı hiç 
yaşanmayacaktı. Kamusal sorumlulu-
ğun katliamlardaki yerinin ortaya ko-
yulabilmesi, “devletin hizmet kusuru” 
olduğunun bir mahkeme kararında 
geçebilmesi adına açmış olduğumuz 
tam yargı davalarının pek çoğunda 
artık Danıştay aşamasına gelinmiş bu-
lunmaktadır. 2021 yılı Temmuz ayında 
Danıştay tarafından verilen, devletin 
bu katliamlardan dolayı “kusursuz” 
olduğu ve ölenlerin, yaralananların 
kusurlu ve borçlu çıkarıldığına dair ka-
rarı, katliamın 6. Yılında vicdanları ya-
ralamaktadır. İlk derece mahkemeler-
de açık ve bariz kamusal kusura işaret 
edilirken üst mahkeme süreçlerinde 
devletin sosyal risk sorumluluğundan 
dahi bahsedilmemesi büyük bir çeliş-
ki ve sorundur. Elbette ki, verilen her 
yanlış ve hatalı karara karşı bu ülkenin 
iç hukuk yollarını tüketmek amacıyla 
her türlü hukuki başvuruyu yapmış 
bulunmaktayız.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili 
Arkadaşlar,

10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan 
kararla, Ankara Garı önündeki alana, 
"Demokrasi Meydanı" adı verilmişti. 
Alanın ortasında bulunan, üç ayrı yü-
zünde katliamda kaybettiğimiz arka-
daşlarımızın fotoğraflarının ve Emek-
Barış-Demokrasi ifadelerinin olduğu 
sembolik anıt, artık görevini tamamla-
mak üzeredir. Çünkü katliamın gerçek-
leştiği alanın kalıcı bir anıt meydan ve 
anma yeri olarak düzenlenmesi süreci 
başlamış durumdadır. TMMOB, KESK, 
DİSK, TTB ve 10 Ekim Barış Derneği 
olarak verdiğimiz sözü tutup 2020 yı-
lında; Katliamda hayatını kaybeden-
leri anmak, yaşanan insanlık suçunu 
hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla bu 
toplumsal kaybın yaşandığı meydanın 
bütüncül bir yaklaşımla ve bir tür ‘anıt 
meydan’ olarak yeniden ele alınması 
amacıyla  “Emek, Barış ve Demokrasi 

Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslara-
rası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması” 
düzenlemiştik. Ankara Garı ve meyda-
nının kuşaklar boyunca ortak değerle-
rimiz olan emek, barış ve demokrasiye 
adanarak yurttaşların bir araya gelece-
ği bir kamusal mekan olarak yeniden 
üretimini hedefleyen ve uluslararası 
katılımla gerçekleşen yarışmada kaza-
nan projeler; TMMOB, KESK, DİSK, TTB 
ve 10 Ekim Barış Derneği tarafından 
düzenlenen ve Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi temsilcisinin de katıldığı ba-
sın toplantısı ile açıklanmıştı. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi temsilcisi basın 
toplantısında birinciliğe değer görü-
len projenin hayata geçirilmesi nok-
tasında gerekli süreci başlatacaklarını 
kamuoyuna açıklamıştı. Bugün alana 
yerleştirilen Matem Ağaçları ile anıt 
meydan ve anma yeri projesinin yapım 
sürecinin başlamış olması emek, barış 
ve demokrasi adına atılan önemli bir 
adımdır. Bir yıl içerisinde tamamlan-
ması hedeflenen projenin yapım süreci 
boyunca üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getiren ve getirmeye devam 
edeceğine inandığımız Ankara Büyük-
şehir Belediyesine ve sürece katkı ko-
yan herkese teşekkürü borç biliyoruz.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili 
Arkadaşlar

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış 
mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımı-
zın en büyük emanetidir. Bizler bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
bu doğrultuda kararlı mücadelemizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.

Katliamın 6.yılında, bombaların pat-
ladığı bu acı dolu meydandan bir kez 
daha sesleniyoruz:

Kaybettiklerimizi unutmayacağız, 
unutturmayacağız!

Sorumlularını unutmayacağız, affet-
meyeceğiz!

Yaşasın Emek, Barış ve Demokrasi Mü-
cadelemiz.

 DİSK – KESK – TMMOB – TTB – 
 10 Ekim Barış Derneği
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Kurultay kapsamında; ülkemizde 
havacılık/uzay sektöründe gelişti-
rilmekte olan özgün ve ulusal pro-
jelerin, bu projelere katkı sağlayan 
ulusal kabiliyetlerin mevcut duru-
munun ve gelecek planlamalarının 
irdelenmesi, hava araçları bakım 
onarım yenileme faaliyetlerinin ge-

nel durumunun mühendis gözüyle 
değerlendirilmesi amaçlandı. Pek 
çok üniversitenin yanı sıra çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşunun des-
teklediği kurultayda toplam yedi 
oturum ile bir forum düzenlendi. 
İki gün süren Kurultayın açış konuş-
maları Oda Başkanı Yunus Yener ve 

XI. ULUSAL UÇAK HAVACILIK VE 
UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Eskişehir Şube 
yürütücülüğünde düzenlenen, XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği Kurultayı, 8-9 Ekim 2021 tarihlerinde 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Kurultaya Oda Başkanı Yunus Yener, Oda 
Başkan Vekili Selçuk Soylu ve Oda Sekreteri Elif Öztürk katıldı.

Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk 
tarafından yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener açılışta şöyle konuştu:

“TMMOB Makina Mühendisleri Oda-
sı Yönetim Kurulu ve şahsım adına 
sizleri saygıyla selamlıyorum. On bi-
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rinci Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Kurultayına hoş geldi-
niz.

Uçak, havacılık ve uzay mühendisliği 
ile ilgili gelişmeler ve sektör sorunla-
rının değerlendirileceği etkinliğimi-
zin verimli geçmesini diliyorum. 

1954 yılında kurulan Odamızın üye 
sayısı bugün 120 bine ulaşmıştır. 
Odamıza kayıtlı Uçak Havacılık Uzay 
Mühendislerinin sayısı da 928’dir. 

Odamız, kapsadığı bütün meslek ve 
uzmanlık alanlarında olduğu gibi, 
uçak havacılık uzay mühendisliği 
alanındaki çalışmalara birinci dere-
ceden önem vermektedir. Kurultayı-
mız bu kapsamda yirmi yıldır kesin-
tisiz olarak sürmekte ve bu alandaki 
çalışmalar, Oda merkezinde Uçak 
Havacılık Uzay Mühendisleri Meslek 
Dalı Ana Komisyonu(UHUM MEDAK) 
tarafından yürütülmekte ve koordi-
ne edilmektedir. 

UHUM MEDAK çalışmalarının yay-
gınlaştırılmasının, uçak havacılık 
uzay mühendislerinin destek ve ka-
tılımına bağlı olduğunu belirtmek 

istiyorum. Bu nedenle uçak havacılık 
uzay mühendislerini, birikimlerini 
Odamızla paylaşmaya, komisyonlar-
da görev almaya, üye olmamış mes-
lektaşlarımızı üye olmaya, “birlikte 
üretme, birlikte karar alma, birlikte 
yönetme” anlayışımızı hep birlikte 
hayata geçirmeye çağırıyorum. 

Hemen her alanda olduğu gibi uçak 
havacılık uzay mühendisliği alanla-
rında çalışan meslektaşlarımızın so-
runları her geçen yıl artmaktadır. 

Eğitimden çalışma yaşamına, sektö-
rün özel sorunlarından ekonominin 
genel yönetiminin yansımalarına 
kadar bir dizi sorun iktidarın “bili-
nen” politik anlayışı ve uygulamala-
rından ayrı düşünülemez. Ülke ihti-
yaçlarının düşünülmemesi, bir plan 
ve programa bağlı olmama, gerekli 
altyapıların ve yeterli akademik eği-
tim kadrolarının yokluğu gibi olgu-
lar, eğitimde niteliksizleşme ve dip-
lomalı işsiz sayısının artmasına yol 
açmaktadır. 

Serbestleştirme-özelleştirmelerin 
havacılığa olumsuz etkileri, kurum-
sal kapasitelerin parçalanması ve 

gerilemesi, Sayıştay raporlarına da 
yansıyan büyük zararlar, yetersiz is-
tihdam düzeyi, Ar-Ge çalışmaların-
daki yetersizlikler, plansızlık, dene-
timsizlik-denetim yetersizliği, hava 
taşımacılığı, havaalanları, bakım-
onarım-yenileme hizmetleriyle ilgili 
olanlar başta olmak üzere, meslek-
taşlarımız ve genel olarak sektörün 
birçok sorunu bulunmaktadır. 

Örneğin THY ulusal havacılık sektö-
rünü geliştiren, bakım ve mühendis-
lik yatırımlarını planlayan kamu ku-
ruluşu olma özelliğini kaybetmiştir. 
Bir kamu kurumu olan Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü’nün dokümanla-
rında nitelikli personel eksikliği ve 
yeterli sayıda mühendis istihdam 
edilmediği görülebilmektedir. Bir 
Cumhuriyet Kurumu ve ülkemizde-
ki havacılık kültürünün kurucusu 
olan Türk Hava Kurumu’nu havacılık 
kurumu olmaktan çıkarma çabaları-
na, son orman yangınlarıyla bir kez 
daha tanık olduk. 

Diğer yandan belirtmek gerekir ki, 
bakım onarım hizmetleri alanındaki 
teknik eleman sıkıntıları, sertifikasız 
eleman çalıştırılması ve havayolu 
işletmelerinde az sayıda personelle 
çok iş yapma çabaları kaza risklerini 
artırmaktadır. 

Özetle kamunun yanlış yönetimi ve 
serbestleştirme-özelleştirmelerle 
birlikte etkisizleştirilen bir sektör ya-
pısından bahsetmek mümkündür. 

Ancak özellikle belirtmek gerekir, 
değindiğim ve değinmediğim bü-
tün sorunların çözüm anahtarı, ka-
mucu politikaların benimsenmesin-
dedir. 

Havacılık ve uzay sanayimiz savun-
ma sanayii ile sınırlı tutulmadan ve 
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ulusal ölçekli bir stratejiyle ülke ve 
toplum lehine planlı olarak gelişti-
rilmesine; bu alandaki çalışma ve 
ürünlerin barışçıl ve sivil uygulama-
lara yönelmesi için köktenci adımlar 
atılmasına ihtiyaç duymaktadır. 

Kaynakların toplum yararına de-
ğerlendirildiği, bilimi ve teknolojiyi 
esas alan, Ar-Ge inovasyon ve mü-
hendisliğe ağırlık veren, devletin 
ekonomideki yönlendiriciliğini top-
lumsal yararla birleştirerek benim-
seyen, dış girdilere bağımlılığı en 
aza indirilmiş, sosyal hukuk devlet 
anlayışı temelinde istihdam odaklı 
planlı kalkınmayı öngören politika-
lar gerektiğini özellikle belirtmek 
istiyorum. 

Son olarak, Oda Yönetim Kurulu adı-
na kurultaya destek sunan tüm ku-
rum, kuruluş, belediye, üniversite ve 
firmalara, bildiri sunacak, oturumla-
ra katılacak tüm konuşmacılara, de-
legeler ve tüm katılımcılara, kurul-
tayın gerçekleştirilmesini sağlayan 
UHUM MEDAK üyelerine, danışma, 
düzenleme, yürütme kurullarına, 
kurultay sekreterine, Eskişehir Şube 
Başkanımız, Şube Yönetim Kurulu-
muz ve çalışanlarına içtenlikle te-
şekkür ediyor, etkinliğimizin başarılı 
geçmesini diliyor, saygılar sunuyo-
rum” 

Eskişehir Şube Başkanı Atila 
Tomsuk açılışta şöyle konuştu:

“Ülkemiz havacılık sektörüne kat-
kı sağlamak amacıyla 12-13 Mayıs 
2001 tarihinde ilkini gerçekleştirdi-
ğimiz Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Kurultayı’mızın on bi-
rincisine hoş geldiniz.

Makina Mühendisleri Odası, kapsa-
dığı bütün meslek ve uzmanlık alan-

önemlidir. İlk bölüm başkanlığına 
da bu konuda çok emek sarf etmiş 
sevgili hocam Prof. Dr. Melih Cemal 
Kuşhan seçilmiştir. Kendisine tekrar 
hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. 
İlk etapta 7 öğretim görevlisi elema-
nı ile eğitime başlayan bölümümüz 
hızlı bir şekilde bu sayıyı 10’a çıka-
rarak hazır eksiksiz bir hoca kadro-
su ile eğitime devam edecektir. Bu 
sene 62 öğrenciyle eğitime başlayan 
okulumuz %100 İngilizce eğitimiy-
le derslerini verecektir. Sektör için 
önemli bir mühendis kaynağı olan 
bölümümüzle sektörümüz çok hızlı 
bir şekilde ilgilenmiştir. Nitekim TAİ 
ve 1.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü 
fabrikalılarıyla yapılan protokoller 
sayesinde öğrencilerimiz eğitimle-
rinin bir kısmını bu fabrikalarda ya-
pacaktır. Bu protokoller için bütün 
kurumlara teşekkür ediyorum.

Uçak, havacılık ve uzay mühen-
disi yetiştiren üniversitelerimizde 
eğitim; planlamacı bir anlayışla, 
toplumsal gereksinimleri, üretimi, 
istihdamı ve yaşam boyu eğitimi, 
ülkenin bilim ve teknoloji yeterlili-

larında olduğu gibi, Uçak, Havacılık 
ve Uzay Mühendisliği alanındaki 
çalışmalara da büyük önem vermek-
tedir. Kurultayımızın bu kapsamda 
21 yıldır kesintisiz olarak sürmesini 
önemsiyor ve Eskişehir’imizde siz-
lerin katılımı ve desteği ile on birin-
cisini gerçekleştirmekten mutluluk 
duyuyoruz.

Bugüne kadar gerçekleştirilen ku-
rultaylarda eğitimden istihdama, sa-
vunma sanayinden sivil havacılığa, 
uydu ve uzay teknolojilerinden öz-
gün hava aracı tasarımlarına kadar 
yüzlerce konu ele alınmış ve elde 
edilen sonuçlar, sonuç bildirgeleriy-
le kamuoyuna, konuyla ilgili kurum 
ve kuruluşların bilgilerine sunul-
muştur. Konu ile ilgilenen kesimle-
rin çalışmalarında faydalandıklarını 
değerlendiriyoruz

Bilindiği gibi şehrimizde 2019 yı-
lında Osmangazi Üniversitesi çatısı 
altında açılan Uçak Mühendisliği 
bölümü bu sene ilk öğrencilerini al-
mıştır. Ülkemizin havacılık üssü olan 
Eskişehir’de bu bölümün gecikmeli 
de olsa açılması sektör açısından çok 
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ğinin güçlendirilmesini temel alan 
bir anlayışla yaşama geçirilmelidir. 
Mühendislik eğitiminin gelişen tek-
noloji ve bilimin ışığında planlan-
masında ve yapılandırılmasında, 
Makina Mühendisleri Odası mutlaka 
yer almalı ve sektördeki kurumların 
görüş ve önerileri alınmalıdır.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 
havacılık alanında eğitim veren 
yüksekokulların teknisyen ve tek-
niker formasyonuna dönük prog-
ramlarından mezun olanları dahi 
mühendislik unvanı kapsamına al-
maya çalışmaktadır. Böyle bir işlem 
ve düzenleme, yasa ve hukuka aykırı 
olmasının yanında, mühendislik ta-
nımına ve mühendislik formasyonu-
na ilişkin bilimsel gerekliliklere de 
uygun düşmemekte ve mühendislik 
hizmetlerini risk altına sokmaktadır. 

Pek çok mühendislik alanını bir-
leştiren, çok disiplinli bir teknoloji 
gerektiren havacılık ve uzay sanayi 
için Ar-Ge zorunludur. Bu alanda 
yürütülen çalışmalar ayrıca birçok 
sanayi dalına veri teşkil etmekte ve 
o dallarda itici güç yaratmaktadır. 
Sektörün gelişmesi Ar-Ge çalışmala-
rına verilen önemle birebir bağlan-
tılıdır. Bunun yanı sıra ülkemizdeki 
Sanayi ve Teknoloji ortamında adı-
nı çok fazla anmadığımız, çok fazla 
sorgulamadığımız bir başka önemli  
konu da Uygulama Geliştirme Mer-
kezleri ve Uygulama Geliştirme Ça-
lışmalarıdır. Bu konu dünyanın en 
önemli uzay araştırma merkezlerin-
de tecrübe kazanmış uzmanlarımız 
tarafından da yine bu kurultaylarda 
dile getirilmiştir. Ar-Ge merkezleri-
mize ilaveten, Uygulama Geliştirme 
Merkezlerimiz olmadan havacılık ve 
uzay teknolojilerinde somut adımlar 
atılması mümkün değildir.

Ayrıca sektördeki rekabet ve ülke-
ler arası güç mücadelesi; araştırma 
projelerinin desteklenmesinden 
daha stratejik bir işbirliği ortamının 
oluşturulmasını gerektirmektedir. 
Üniversitelerin rolü de, ekonomik 
büyümenin bir faktörü olarak değiş-
mektedir. Teknolojik altyapı kurma 
sürecinde olan ülkelerde ise üni-
versite ve sanayi işbirliğinin önemi 
ve gereği daha da belirgin hale gel-
mektedir.

Havacılık ve uzay sektörünün geliş-
mesi için ayrılan ülkemiz kaynakları 
ister askeri, ister sivil amaçlı olsun 
verimli kullanılmalı, kurumlar arası 
eşgüdüm sağlanmalı, değişik ku-
rumların benzer alanlarda gereksiz 
yatırımlar yapması ve faaliyet gös-
termesi engellenmelidir. Uçak, ha-
vacılık ve uzay sanayimizin ulusal 
ölçekli kapsamlı bir strateji ile geliş-
tirilmesi için köklü adımlar atılması 
gereklidir.

Uçak, havacılık ve uzay sektörünün 
dünya genelinde büyük bir hızla 
ilerlemesi ve gelişmesi paralelinde, 
ulusal sanayimizde sektöre yönelik 
kabiliyetlerin ve ürünlerin artırılma-
sı kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. 
Özellikle havacılık ve savunma sek-
törlerinde ulusal katkı payının bü-
yütülmesi hedeflenmelidir. Bu amaç 
doğrultusunda, ülkemizde havacı-
lık uzay sektöründe geliştirilmekte 
olan özgün ve ulusal projelerin, bu 
projelere katkı sağlayan ulusal kabi-
liyetlerin mevcut durumunun ve ge-
lecek planlamalarının irdelenmesi, 
hava araçları bakım onarım yenile-
me faaliyetlerinin genel durumunun 
mühendis gözüyle değerlendirilme-
si gerçekleştireceğimiz kurultayımız 
kapsamında amaçlanmıştır.

Bu ihtiyaçlar kapsamında düzenle-
diğimiz 11. Ulusal Uçak, Havacılık 
ve Uzay Mühendisliği Kurultayın-
da, mühendis-üniversite-endüstri 
üçgenindeki paydaşların aynı plat-
formda buluşması sağlanarak yeni 
teknolojik gelişmeler, endüstrinin 
talepleri, teknoloji yatırımları, eğitim 
ve istihdam konularında mühendis 
gözüyle bir tartışma, danışma ve 
paylaşma ortamı oluşturulması he-
deflenmiştir.

İki gün boyunca birlikte olacağımız 
kurultayımızda; toplam 7 oturumda 
20 bildiri sunulacaktır. Ayrıca yarınki 
oturumlardan sonra kapanış önce-
sinde, kurultayımızın değerlendiril-
mesi adına serbest katılımlı bir fo-
rum gerçekleştireceğiz.

Kurultayımızın düzenlenmesinde 
emeği geçen kurultay Düzenleme, 
Danışmanlar, Yürütme Kurulu üye-
lerine, bildiri sunan konuşmacılara, 
destek veren kişi kurum ve kuru-
luşlara, Şube Yönetim Kurulu üye-
lerimize ve çalışanlarımıza, kurultay 
sekreterine ve siz değerli katılımcıla-
ra teşekkür ederiz.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün özdeyişinde dediği gibi 
biz de “İstikbal Göklerdedir” diye-
rek sözlerimi son verirken, etkinliğe 
katılan bütün meslektaşlarıma ve 
misafirlerimize tekrar hoş geldiniz 
diyerek hepinize saygı ve sevgileri-
mi sunuyorum.”

Kongrenin sonuç bildirisi önü-
müzdeki günlerde kamuoyu ile 
paylaşılacak.
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14 SANAYİ ANALİZLERİ

ENFLASYON TIRMANIŞTA, DURGUNLUK 
KAPIDA: STAGFLASYONA DOĞRU (74)

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 74ün tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet

Dünya ekonomisinin merkezleri, ABD, Avro alanı, hatta Çin’de enflasyon alışılmadık bir artış içinde ve önlem al-

mayı gerektirecek boyutlara doğru ilerliyor. Enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarınki Covid’19 ortamının da yol 

açtığı fiyat artışları, genelde sanayici fiyatlarını etkiledi ve bu merkez ülkelerdeki tüketici fiyatlarının da alışılmadık 

şekilde artışına yol açıyor. 

Pandemiye giriş yılında yaşanan küresel küçülme, merkez ülkelerde özellikle hizmet sektörlerindeki kapanmalarla 

ağır daralmalar yaşattı. Devletlerin eli açık davranıp büyük bütçe açıkları ve kamu borcu stokunun katlanmasını 

göze alarak uyguladıkları maliye politikalarının da etkisiyle 2021’de göreceli canlanmalar yaşandı. Bu canlanmanın 

getirdiği enflasyonist eğilimlerin kontrol altında tutulması için parasal sıkıştırma politikaları yine gündemde. 

Bu enflasyonist gidiş yakından takip edilirken ekonomide durgunluk günleri de yaşanıyor. Hem tedarik hem talep 

soruları üretimde düşüşlere yol açıyor ve enflasyon içinde durgunluk, yani stagflasyonun belirtileri hissediliyor. 

Merkezdeki stagflasyon riski, Türkiye gibi ülkeleri de yakından etkileyecek. Türkiye’den siyasi basiretsizliğin de kat-

kısıyla kontrolden çıkan enflasyonu, bulunduğu basamaktan daha yukarı, yüzde 20’lerden yüzde 25-30’lara taşıya-

cak dinamikler canlı ve bu, siyasi bir dönüşüme kadar gündemde canlılığını koruyacak gibi görünüyor. 

Üretim ayağında ise hem ucuzlaştırılan “Yoksullaştırıcı” ihracatın hem de içeride öne çekilen harcamaların kat-

kısıyla sanayide alışılmadık bir canlanma, yılın ilk 3 çeyreğinde yaşandı. İhracatta, birim ihraç fiyatları birim ithal 

fiyatlarının altında seyrediyor ve dış ticaret üstünden yoksullaşma yaşanıyor. Dış ticaret hadleri hep 100’ün altında 

seyrediyor. Yoksullaştırıcı ihracat da sürdürülebilir değil. Enflasyonun yanında cari denge sorunu ve döviz fiyatı 

artışlarına yol açan bu kalitesiz büyümenin alt gelir gruplarına iş ve aş yaratmayan kısırlığı, sürdürülebilme şansını 

daha da azaltıyor. Dolayısıyla kontrolden çıkmış bir enflasyonun yanında durgunluğa giren bir ekonomik konjonk-

tür yılın sonlarına doğru kaçınılmaz görünüyor. Bu da stagflasyonun Türkiye versiyonunu yaşamak demek. Hem 

pahalılık hem işsizlik, özellikle alt sınıfların daha yakından hissedecekleri bir sorun olmaya aday.

Mustafa Sönmez2
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Küresel ekonomide son zamanlar-
da en çok konuşulan kavramlar-

dan birisi stagflasyon. Stagflasyon, 
kısaca, ekonomide durgunluk ve 
enflasyonun beraberce görülmesi 
demek. Bu eğilim hem merkez ül-
kelerde hem de çevrede yaşanma-
ya başlandı. Ne kadar süreceği ve 
güçleneceği bilinmeyen bu eğilim, 
Türkiye’yi de kapsayacak gibi. Bir 
yandan yüzde 20 basamağına otu-
ran ve kontrol dışına çıkan bir tüketi-
ci enflasyonu yükselirken bir yandan 
da saman alevi gibi parlayan kalitesiz 
bir büyüme, yerini bir durgunluğa, 
dolayısıyla işsizliğe bırakma eğilimin-
de. Hem pahalılık hem işsizlik gibi iki 
ağır durum, kitleleri tehdit eder hal-
de ve çıkış, doğru siyasi değişimlere, 
rasyonel kararların alınıp denge-de-
netim mekanizmalarının çalışacağı, 
ülke riskinin azaltılacağı politikaların 
izlenmesine bağlı görünüyor. 

Merkez ülkelerde stagflasyon

Son aylarda gelen veriler, başta ABD 
olmak üzere merkez ülkelerde hem 
beklenenden daha az büyüme sin-
yalleri veriyor hem de güçlenen enf-
lasyona işaret ediyor. Küresel eko-
nomide henüz durgunluk yok ama 
yavaşlama belirtileri artıyor. Enflas-
yon ise çok daha hissedilir bir olgu. 
Büyümede yavaşlama ile yükselen 
enflasyon “Stagflasyona giriş” olarak 
tanımlanabilir.

Pandemiye giriş yılında yaşanan 
küresel küçülme, merkez ülkelerde 
özellikle hizmet sektörlerindeki ka-
panmalarla ağır daralmalar yaşattı. 
Devletlerin eli açık davranıp büyük 
bütçe açıkları ve kamu borcu stoku-
nun katlanmasını göze alarak uygu-
ladıkları maliye politikalarının da et-
kisiyle, 2021’de göreceli canlanmalar 
yaşandı. Bu canlanmanın getirdiği 
enflasyonist eğilimlerin kontrol altın-

da tutulması için parasal sıkıştırma 
politikaları yine gündemde. 

Pandeminin yükseldiği 2020 ikinci 
çeyreğinde ABD ekonomisi, pande-
mi öncesi çeyreğe göre yüzde 31 gibi 
dehşetli bir küçülme yaşadı. Avro 
bölgesinde 2020 ikinci çeyreğinin 
küçülmesi yüzde 15’e yaklaşırken 
Japonya’da da yüzde 10’a yakın bir 
daralma yaşandı. 

Pandeminin görece kontrol altına 
alındığı çeyrek yıllarda büyüme to-
parlandı. ABD’de 2020’nin 3. çeyre-
ğinde, ikinci çeyrekteki sert düşüş-
ten hızla çıkıldı. Çıkış Avro Bölgesi 
ve Japonya’da daha düşük tempolu 
oldu. ABD’de 2021’in ilk çeyreğinde 
de yüzde 6 dolayında büyüme tem-
posu ile yol alınırken enflasyon da 
yükseliş halindeydi. 

Dünya ekonomisi küresel ölçekte en 
büyük stagflasyonu 1970’li yıllarda 
yaşamıştı. Enflasyon ve büyümenin 
yavaşlaması, sadece teknik nedenler-
den kaynaklanmıyor. Siyasi istikrar-
sızlık ve güven sorunu da enflasyonu 
besleyip büyütebiliyor. 1970’lerin 
Vietnam sorunu, enflasyon beklen-
tilerini bozan bir etkendi. Bugün de 
ABD’nin Orta Doğu ve Afganistan so-
runu var. 

1970’lerden itibaren ABD’de de ve-
rimlilik oranları düştü, birim mali-
yetler arttı. Verimlilik düşüşü 2000’li 
yıllarda da ABD için aşılamamış bir 
sorun.

Merkezde enflasyon

Merkez ülkelerde enflasyon, pande-
mi yılı 2020 ve devamında önemli bir 
olgu halinde. ABD’de yüzde 1,2–1,4 
aralığında seyreden tüketici enflas-
yonu 2021 Mart’ında yüzde 2,6’ya 
çıktıktan sonra Mayıs’tan itibaren 
yüzde 5’in üstünde seyrediyor. Avro 

alanında pandemi yılı 2020’nin ikinci 
yarısında negatif seyreden enflasyon 
2021 ile birlikte tırmanışa geçti ve 
2021 Ağustos’unda yüzde 3’e kadar 
çıktı. Uzun zamandır negatif enflas-
yondaki Japonya’da ise pandemi de 
bir şeyi değiştirmedi. 

Enerji, emtia fiyatları

Stagflasyona gidişin rüzgarı enerji ve 
hammadde fiyatlarındaki tırmanış-
tan da geliyor. Üstelik, sadece ener-
jide değil tüm emtia gruplarında, 
tarım, metallerde rekor artışlar ger-
çekleşiyor. Ayrıca Corona’19 salgının 
pekiştirdiği tedarik sorunları ve artan 
ulaşım (navlun) maliyetleri enflasyon 
üstünde ek basınçlar yaratıyor, tır-
mandırıyor. 

Petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil ya-
kıtların fiyatlarındaki güçlü artışlar 
başta Avrupa ve Asya olmak üzere 
enerji krizini derinleştiriyor. Yükselen 
enerji fiyatları küresel ekonomide 
enflasyonu daha yukarı, büyümeyi 
aşağı çekmeye aday. Bir başka ifa-
deyle, şimdilik ılımlı hissedilen stagf-
lasyonist eğilimleri sertleştirebilecek 
gelişmeler var.

Rusya’nın da dahil olduğu “OPEC +” 
toplantısından beklenen üretim artış 
kararı gelmeyince, doğalgazdan son-
ra petrol fiyatları da 2014 yılından bu 
yana en yüksek seviyeye çıkmış du-
rumda. Yılbaşında varili 50 dolar ci-
varında olan petrol fiyatları yüzde 60 
artarak 80 dolara yaklaştı. Doğalgaz 
fiyatları yılbaşından bu yana iki katı-
na çıktı. Kömür fiyatlarındaki artış yıl-
başından bu yana yüzde 240’ı buldu. 

Enerji fiyatlarındaki bu yükselişin 
arkasında, küresel ekonominin pan-
demi sonrası büyüme göstereceği 
bir yılda olmasının büyük etkisi var. 
Pandemiye bağlı olarak evlerde ar-
tan sanayi ürünlerine, dayanıklı mal-
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lara talep, çok ciddi bir enerji ihtiyacı 
yarattı. Stoklama eğilimi, tedarik so-
runları bu eğilimi destekledi. 2021 
yaz aylarından itibaren açılan hizmet 
sektörleri de eklenince, talep çok 
daha hızlandı. 

Talebi etkileyen bir başka önem-
li unsur, iklim krizi ile mücadelenin 
hızlanmış olması. Özellikle Avrupa’da 
bu değişime yönelik kamuoyu bas-
kısı arttı. Ulaşımda elektrikli araçla-
ra yönelmekten, elektrik üretimi ve 
ısınmada doğalgazdan ve kömürden 
rüzgar ve güneş enerjisi kullanımına 
yöneliş, yenilenebilir enerjiye tale-
bi artırıyor. Örneğin, İngiltere 2024 
sonuna kadar bütün kömür maden-
lerini kapatma kararı aldı. Toplam 
elektrik üretiminin yüzde 25’i rüzgar 
enerjisinden elde ediliyor. Eylül ayın-
da kuzey denizindeki rüzgarların sert 
bir şekilde azalması, elektrik üretimi-
ni düşürmeye başlıyor. 

Bu durumda, açığı daraltmak için 
kömür ve doğalgaza yeniden tale-
bin artması fiyatları da yukarı çekti. 
Benzer gelişmeler Avrupa’nın farklı 
ülkelerinde de yaşanıyor. Birçok ülke-
de doğalgaz, benzin, elektrik fiyatla-
rında keskin artışlar oldu, bazı sektör 
ve işletmeler, üretime ara vermek zo-
runda kaldı. Asya’da özellikle Çin ve 
Hindistan’da da durum farklı değil. 
Kömür stokları azalıyor, üretimi ak-
satmamak için olağanüstü önlemler 
alınıyor.

Talep artışı fiyatları elbette artırır 
ama sorunun bir başka boyutu arz 
tarafı ile ilgili. İklim krizi ile mücadele 
çerçevesinde 2015 Paris Anlaşması 
ve 2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri, doğalgaz ve petrol üretici-
lerinin yeni yatırımlarını son yıllarda 
düşürmeye başladı. Arz kapasitesi 
düşüyor. OPEC örneğinde olduğu 

gibi bir de üzerine üreticilerin mev-
cut kapasiteyi bile güçlü kullanma-
ma isteği eklenince arzın çok üzerine 
çıkan talep ile fiyatlar çok daha fazla 
yukarı gitmeye başladı. Yine iklim kri-
zi ile mücadele çerçevesinde, üretim 
süreçlerinde limitlerinin üzerinde 
fosil yakıt kullanan firmalar karbon 
kredisi kullanmak ve bunun maliye-
tini karşılamak zorunda kalıyorlar. 
Avrupa’da yılbaşından bu yana kar-
bon kredi fiyatı 35 Avro’dan ‘dan 65 
Avro’ya çıkarak iki katına yaklaşmış 
durumda.

Tüm bu gelişmeler önümüzdeki 
dönemde enflasyonu daha yuka-
rı, üretimi ise aşağı çekmeye aday 
görünüyor. Yaşanan bu enerji fiyat 
artışı sorununun kısa sürede bitme-
sini beklemek çok gerçekçi değil. 
En azından önümüzdeki ilkbahara 
kadar pandemi ve kış mevsiminden 
kaynaklı enerji talebinin devam etme 
olasılığı çok yüksek. Pandemi sonra-
sı baskı kısmen azalabilir. Bununla 
birlikte, iklim krizinden kaynaklanan 
fiyat baskısı daha uzun süre devam 
etmeye aday görünüyor.

Pandemi öncesi, 2019 Ağustos’unda 
59 dolar olan ham petrol varil fiyatı, 
pandemi yılı 2020’nin Ağustos’unda 
44 dolara kadar inmişti. 2021 Ağus-
tos’unda ise 70 doları görmüş du-
rumda. Kömür yeniden gözde oldu 
ve fiyatları yüzde 157 arttı. Doğal-
gazda durum daha kritik. 2019 Ağus-
tos ayı ile 2021 Ağustos ayı arasında 
doğalgaz fiyatlarında yüzde 321 fark 
var ve bu durum, amonyak üretimini 
de olumsuz etkileyerek, gübre fiyat-
larını, dolayısıyla tarımı da olumsuz 
etkileyen bir özelliğe sahip.

Sadece enerji değil, tarım ve maden-
ler, metaller grubunda da anormal 
fiyat artışları var. Şekerin pandemi 
öncesi ve sonrası fiyat artışı yüzde 

58’i bulurken pamukta artış yüzde 
43 dolayında. Pandemi öncesinin 
Ağustos’u ile pandemi sonrası dö-
nemde alüminyum fiyatları yüzde 
50’ye yakın arttı. Bakır fiyatlarındaki 
artış yüzde 65’e yaklaştı, demir cev-
heri fiyatlarındaki artış da yüzde 74’ü 
buldu.

Bütün bunlar, sanayi ürün fiyatları-
na yansıdı ve üretici fiyatlarında sert 
artışlar yaşanıyor. Bunun ancak bir 
kısmı tüketici fiyatlarına yansıyor. 
Eurostat verilerine göre, Avro bölge-
sinde sanayici fiyatları Mart ayında 
yıllık yüzde 4,4 iken Ağustos’ta yüzde 
13,4’e kadar çıktı ve tüketici  fiyatları 
ile makas 10 puanı geçti. Bu, önü-
müzdeki zaman diliminde geçirgen-
likle TÜFE’nin artması anlamına da 
geliyor. 

Türkiye’de ise üretici fiyatları ile tüke-
tici fiyatları arasındaki makas, 25 pu-
ana kadar çıkmış durumda. 

İklim tehdidine karşı Batı’nın ciddi 
bir politika değişimine yönelmesinin 
fosil yakıt arzını (petrol ve doğalgaz) 
uzun süredir kısıtlamaya başladığı, 
buna karşın talebin pandemi koşulla-
rı ile daha da arttığı gözleniyor. Petrol 
ve doğalgaz fiyatları son kez ciddi bir 
çıkış eğilimine girecek. Enerji fiyatla-
rındaki bu olası seyir de enflasyonun 
beklenenden uzun sürmesine yol 
açar.

Bütçe açıkları ve stagflasyon

ABD 1960 ve 1970’li yıllarda altyapı 
yatırımlarına yönelerek büyük büt-
çe açıklarını göze almıştı. Bu durum 
yarattığı talep baskısı ile enflasyonu 
desteklemişti. Benzer bir durum, gü-
nümüz ABD’sinde de geçerli. ABD 
bütçe açığı ve borç stoku rekor sevi-
yelere doğru gidiyor. ABD’nin yüzde 
4,8 olan bütçe açığının GSYH’ye ora-
nı, 2020’de pandemi ile mücadelede 
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bütçede genişlemeci politikalarla 
hızla arttı ve oran yüzde 16’ya kadar 
çıkarken, açığın büyüklüğü de 1 tril-
yon dolardan 3,3 trilyon dolara kadar 
çıktı. Bunun talebi, dolayısıyla talep 
enflasyonunu kamçılaması beklenir. 
Avro bölgesinde de bütçe açıkları 
pandemi öncesi yüzde 0,6 iken pan-
demi yılı 2020’de yüzde 7,3’e kadar 
çıktı. Bu, Avro bölgesinde 76 milyar 
dolarlık bütçe açığından 920 milyar 
dolarlık açığa çıkılması demek. 

1970’lerden farklı mı?

Dünya ekonomisinin 1970’lerde ya-
şadığı stagflasyon yani durgunluk 
içinde enflasyon hali, içinden geçti-
ğimiz konjonktürde dünyanın yaşa-
dıklarını hatırlatıyor. Yaşanan birçok 
benzerlik, ABD’nin olası bir stagflas-
yona doğru gittiği görüşünü olduk-
ça destekliyor. Bununla birlikte, bazı 
görüşlere göre, gelişmeler 1970’ler 
ile tam bir benzerlik taşımıyor, yaşa-
nanlar geçici bir enflasyona, büyüme 
yavaşlamasına yol açacak ama aşıla-
bilir ve hafif bir stagflasyon ile sınırlı 
kalabilir. Bu iyimserliğe sahip olanlar, 
hızla artan teknolojik gelişmelerin, 
yapay zekanın yaygınlaşmasının, on-
line alışverişlerin artmasının verimli-
lik artışını hızlandıracağı görüşünde. 

ABD–Çin arasında 2017 yılında baş-
layan ticaret savaşı ve arkasından 
gelen pandemi koşulları, ABD’yi ima-
lat sanayine daha fazla yönlendirdi. 
ABD’li imalat sanayi üreticileri Çinli 
işgücünden daha az maliyetli üre-
tim süreci arayışını teknoloji kullana-
rak sağlama arayışında. Teknolojiye 
yönelim daha da güçleniyor. Önce 
ABD’de şimdi İngiltere’de vasıflı iş-
gücü bulmak zorlaşırken, işgücü ma-
liyetleri, ücretler de görece artıyor. 
Eğer verimlilik artışı ücret artışlarının 
üstünde seyrederse enflasyonist bas-
kılar azalabilir. 

Verimlilikte artış beklentisinin yanı 
sıra, pandeminin aşılama ile etkisi-
ni iyice yitirmesi, emtia fiyat artışı 
ve ulaşım maliyeti baskısı, tedarik 
sorunlarının azalacağı beklentisi de 
stagflasyondan uzaklaşmayı geti-
rebilir. Ama tersi, stagflasyona girişi 
hızlandırabilecek. 

Tüm bunlardan çıkan sonuç, stagf-
lasyon riski var ve düşük dozda ya-
şanmaya başlanıyor, ama ilerleyip 
ilerlememesi gelişmelere bağlı. 

Enflasyon uzun süreli olabilir ve 
ABD’de faizler beklenenden fazla 
artarsa ABD ve dolayısıyla dünya 
sert bir daralma ile karşılaşabilir. Yani 
güçlü bir stagflasyonu yaşamak kaçı-
nılmaz hale gelebilir de. 

ABD’de enflasyondaki tırmanışın 
geçici bile olsa beklenenden uzun 
olacağı görüşüne paralel olarak, ABD 
tahvil faizleri yukarı yönlü seyrede-
cek ve 2022 başında ABD 10 yıllık 
tahvil faizlerinin yüzde 2, sonbahar-
da ise yüzde 2,5 civarında olacağı 
tahmini yaygın. 

Sadece ABD’de değil, tüm dünyada 
“Küresel tapering” diye adlandırıla-
bilecek bir parasal sıkılaşmaya gidi-
lirken Türkiye’de, Merkez Bankası ile 
politika faizleri, enflasyona rağmen 
indirildi. Bu, ülke riskini ve stagflas-
yon tehlikesini artırmış durumda. 

Türkiye’de enflasyon ve stagflasyon 
riski

Küresel ekonominin merkez ülkele-
rinde enflasyon uzun sürecek bir risk 
olarak duruyor. Pandemi sonrasında 
dünyada toparlanma istikrarsız, hat-
ta durgunluk ihtimali var, dolayısıyla 
enflasyonla birlikte durgunluk, stagf-
lasyon riski büyürken, Türkiye daha 
zor durumda. 

Türkiye’de “Cumhurbaşkanlığı hükü-
met sistemi” adı verilen “tek adam” 
rejiminin yönetimsel hatalarıyla da 
enflasyon kontrolden çıkmış durum-
da ve 2021 için zorlanmış büyüme 
ayağında da tempo yavaşlıyor ve gi-
derek durgunluğa sürüklenme riski 
var. Başka bir ifadeyle hem enflasyon 
hem durgunluk hali, stagflasyon, Tür-
kiye için ciddi bir risk. 

Dünyada hem enerji ve diğer emtia 
fiyatlarının tırmanma halinde olması 
hem de TL’nin döviz karşısında sürek-
li kan kaybı, ithalat üstünden gelen 
maliyet artışlarını tırmandırıyor. Bu 
da başta sanayi ürünleri olmak üze-
re her tür mal ve hizmet üretiminde 
maliyetleri, dolayısıyla maliyet enf-
lasyonunu tırmandırıyor. 

Döviz fiyatı, özellikle Eylül ayında 
yeniden sıçradı ve 8.30 TL olan dolar 
fiyatı, ay sonunda 8.90’lara çıktı, Ekim 
ortasında da 9 TL’yi geçti. 2021’in ilk 
haftasından Ekim ortasına kadar do-
lar fiyatındaki artış yüzde 19,5’u aştı. 
Başka türlü söylersek, TL, dolar karşı-
sında yüzde 16,3 değer kaybetti. 

TL’nin uğradığı değer kaybında, enf-
lasyona rağmen Merkez Bankası’nın 
politika faizini 1 puan indirerek yüzde 
18’e düşürmesi de etkili oldu. Önceki 
dönemlerde dövizdeki hararet, TCMB 
faizi yükseltilerek düşürülmüştü hep. 
Örneğin, 2018’de dolar/TL, düzenli 
artışlarla 7 TL’ye doğru seyrederken 
ve enflasyon yüzde 25’e kadar çıkın-
ca TCMB faizleri 5 puan birden artırı-
larak yüzde 19’dan yüzde 24’e çıka-
rılmış, bunun ardından TL yeniden 
değer kazanmış ve 2020’ye girerken 
faiz yüzde 11’e, dolar/TL ise 6 TL ba-
samağına indirilmişti. 2020’nin son-
larına kadar faizler düşük tutulurken 
dolar 8 TL’ye kadar çıktı ve Merkez 
Bankası Başkanlığına getirilen Naci 
Ağbal, biri 2020 Kasım’ında diğeri 
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Mart 2021’de iki önemli faiz artışına 
giderek TCMB politika faizini yüzde 
19’a kadar çıkardı. Bu, dolar fiyatının 
da 8-8,40 bandında kalmasına imkan 
verdi. Ancak, Ağbal’ın Saray tarafın-
dan faiz indirmiyor diye görevden 
alınması ile dolar fiyatı artık aşağı 
inmedi hep yukarı yönlü ilerledi. Fa-
izlerin 23 Eylül 2021 toplantısında 1 
puan indirilmesi üzerine de dolar fi-
yatı 9 TL’yi geçti 

Dövizdeki artışlar, net olarak Yurt İçi 
Üretici Fiyatları (Yİ-ÜFE) ya da sana-
yici fiyatlarına yansıyor. Her tür ithal 
girdi, ara malı, mamul maddenin it-
halatı, artan döviz fiyatları ile birlikte 
tırmandı ve ÜFE’nin yıllığı yüzde 45 
dolayında basamak yaptı. 

En son Eylül ayında da ÜFE aylık yüz-
de 1,55 arttı ve yıllığı, 2020’nin baz 
etkisine rağmen yüzde 44 dolayında 
gerçekleşti. Üretici fiyatlarındaki bu 
gelişmede süregelen dış fiyat baskı-
ları, arz kısıtları ve enerji fiyatları be-
lirleyici olmaya devam etti.

Ana sanayi gruplarına göre incelen-
diğinde, enerji enflasyonu yüzde 
23’e yakın yıllık artışla ön plana çıktı. 
Eylül’de aylık bazda fiyat artışları alt 
gruplar geneline yayılırken, en belir-
gin artış yüzde 2,73 ile dayanıklı tü-
ketim malları imalatında gerçekleşti. 
Eylül ayında dayanıklı tüketim malla-
rı grubu fiyatlarında meydana gelen 
artışta mobilya, ev aletleri ve tüketici 
elektroniği etkili oldu. Dayanıksız tü-
ketim malları fiyatlarındaki yükselişte 
meyve-sebze, süt ve diğer gıda ürün-
leri ile bazı tekstil ve giyim ürünleri 
öne çıktı.

Eylül’de sermaye malı grubundaki 
yüzde 1,98’lik artışta metal ile bağ-
lantılı ürünler, motorlu kara taşıtları 
ile bunların parça ve aksesuarları ve 
makinelerin etkisi hissedildi. 

Ara malları grubundaki artışta demir-

çelik ve ferro alaşımlar, tahıl ürünleri, 
kağıt ürünleri ve inşaatla bağlantı-
lı kalemlerdeki fiyat artışları dikkat 
çekti. Bu gelişmelerle, tüketici fiyat-
ları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı 
baskıların etkisi oldu. 

Tüketici fiyatları Eylül’de yüzde 1,25 
oranında yükseldi ve yıllık enflasyon 
0,33 puan artarak yüzde 19,58 oldu. 
Tüketici enflasyonundaki yükselişte 
enerji ve hizmet fiyat gelişmeleri et-
kili oldu. Enerji fiyatları Eylül ayında 
yüzde 2,2 oranında arttı. Yıllık ener-
ji enflasyonu Eylül ayındaki artışla 
yüzde 22,8’i buldu. Bu dönemde 
petrol, doğalgaz ve kömür fiyatla-
rındaki artışlarla birlikte uluslararası 
enerji fiyatları olumsuz bir görünüm 
kaydetti. Akaryakıttan alınan ÖTV’yi 
azaltarak gerçekleştirilen “Eşel mobil 
sistemi” ile, akaryakıt fiyatlarındaki 
artışlar emilse de, yurtiçi enerji fiyat-
ları şebeke suyu ile kömür ve odun 
gibi katı yakıt fiyatları kaynaklı olarak 
arttı. Yaz aylarında hızlanan gıda yıl-
lık enflasyonu, bu dönemde sınırlı bir 
oranda gerileyerek yüksek seviyesini 
korudu. 

Bu dönemde, hizmet enflasyonu 
pandemi ile ilgili açılma etkilerine 
de bağlı olarak yükselirken hizmet 
enflasyonu görünümünde okul ve 
üniversitelerin açılmasına bağlı etki-
ler dikkat çekti. Hizmet grubu yıllık 
enflasyonundaki yükselişte okul ve 
üniversitelerin açılmasıyla birlikte 
bağlantılı sektörlerde (üniversite har-
cı, yurt, servis ücreti vb.) gerçekleşen 
güçlü fiyat artışlarının etkisi belirleyi-
ci oldu, eğitim sektöründe sona eren 
geçici KDV indirimleri söz konusu 
fiyat artışlarını daha belirgin hale ge-
tirdi. 

Temel mal yıllık enflasyonu dayanıklı 
tüketim mallarında bir önceki yıldaki 
yüksek bazın da etkisiyle yavaşladı, 

ama gıda enflasyonu önemini koru-
yor. Gıda ve alkolsüz içecek yıllık enf-
lasyonu yüzde 28,8. Yıllık enflasyon, 
işlenmemiş gıda grubunda yüzde 
32,1 işlenmiş gıda grubunda yüzde 
25,8 dolayında. 

Sanayi üretiminde geçici canlılık

Türkiye’de enflasyon hem maliyet 
hem talep yönlü artış trendinde ve 
iktidarın politikaları enflasyonu kont-
rol etmede yetersiz, etkisiz. Beklen-
tiler ise bozulma halinde ve yüzde 
20 basamağına yerleşmekte olan 
tüketici enflasyonunun, önümüzdeki 
dönemde, özellikle TCMB faizlerinde 
bir artışa gidilmemesi ve parasal sı-
kılaştırma yönünde adım atılmaması 
halinde, kolaylıkla yüzde 25-30 basa-
mağına yerleşmesi söz konusu ola-
bilecek. Hem dış rüzgarlar hem de iç 
iklim, bu riski artırıyor. 

Sanayide gözlenen bahar ve yaz ay-
ları canlanması ise süreklilik göstere-
ceğe benzemiyor. 

TÜİK, en son Ağustos ayı sanayi üre-
tim verilerini açıkladı. Sanayi üretimi 
Ağustos’ta yıllık yüzde 13,8 arttı. Sa-
nayinin alt sektörleri (2015=100 re-
ferans yılı) incelendiğinde, 2021 yılı 
Ağustos ayında madencilik ve taşo-
cakçılığı sektörü endeksi bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 14,2 ve 
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sek-
törü endeksi yüzde 9,4 arttı.

Sanayideki Ağustos ayı canlılığının 
sürmediği, Eylül’den itibaren yavaş-
ladığı söylenebilir. Bunun öncü gös-
tergeleri kısa adı İSO olan İstanbul 
Sanayi Odası’nın PMI endeksinden 
(Satın Alma Yöneticileri Endeksi) gö-
rülebiliyor.

İSO’nun İmalat Sanayi (PMI) endeksi 
2021 yılı Temmuz-Ağustos dönemin-
de ikinci çeyreğe göre 3,7 puan arta-
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rak Ağustos ayında 54,1 seviyesine 
yükseldi ve son 7 ayın en yüksek se-
viyesine ulaştı. Ancak Eylül’de endeks 
1,5 puan azaldı ve 52,5’e düştü. 

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde öl-
çülen tüm rakamların sektörde iyileş-
meye işaret ettiği anket sonuçlarına 
İSO bülteninin yorumu şöyle: “Faa-
liyet koşullarındaki iyileşme trendi, 
üretim ve yeni siparişlerde devam 
eden büyümeye bağlı olarak dör-
düncü aya ulaştı. Ancak eylül ayın-
daki artışlar önceki aya göre yavaş 
gerçekleşti”.

Yine İSO bültenine göre, ham madde 
yetersizliği ve ürün ithalatındaki ge-
cikmeler, tedarikçilerin teslimat süre-
lerinin daha da artmasında rol oyna-
dı. Girdi maliyetleri keskin bir şekilde 
yükselmeye devam etti. Firmalar, arz 
kısıtlarına bağlı olarak ham madde 
fiyatlarındaki artışların sürdüğünü 
bildirdi. Döviz kuru gelişmeleri de 
girdi maliyetlerini yükselten bir diğer 
faktör oldu. Girdi maliyetlerindeki 
yükseliş Ağustos ayındakine çok ya-
kın bir oranda gerçekleşti. Buna bağlı 
olarak, imalatçılar satış fiyatlarını hızlı 
bir şekilde yükseltmeyi sürdürdü ve 
nihai ürün enflasyonu Eylül’de hafif 
bir artış kaydetti.

Eylül’de uç veren bu olumsuz eğili-
min izleyen aylarda sürmesi halinde 
sanayi üretimindeki canlanmanın, 
yıl sonuna doğru yerini bir durgun-
luğa bırakması mümkündür. Bunda, 
ihracatta, Batı dünyasında yaşan-
maya başlanan durgunluğun etkisi 
ile talepte düşüşün etkisi olacaktır. 
Dampingli fiyatlara rağmen talepte 
azalma, ihracatı azaltabilir.

TÜİK verileri birim ihraç fiyatındaki 
artışın birim ithalat fiyatındaki artı-
şın gerisinde kaldığını, dolayısıyla dış 

ticaret hadlerinin bozularak ülkede 
değer kanamasına yol açtığını orta-
ya koyuyor. Dış ticaret hadleri, ihra-
cat birim değer endeksinin ithalat 
birim değer endeksine oranlanma-
sıyla elde edilir. Dış ticaret haddinin 
100’ün üzerinde bulunması; dış tica-
rete konu malların baz yılına göre pa-
halıya satılıp, ucuza satın alındığı için 
ihraç eden ülke lehine bir durum söz 
konusudur. Tersi durumda, yani dış 
ticaret haddi 100’ün altına düşünce 
ülke aleyhinde bir durum vardır. Pa-
halıya alınıp daha ucuza satılmakta, 
ülke değeri dış ticaret üstünden dışa 
aktarılmaktadır. 

Dış ticaret haddi son 3 yılda birkaç ay 
dışında, hep 100’ün altındadır. Yani 
ülke aleyhine seyreden bir dış ticaret 
faaliyeti vardır. Özellikle 2021 yılında 
100’ün altında kalmak süreklilik arz 
ediyor. 2021 yılı Ağustos  ayında bu 
değer 86,8 olarak gerçekleşti

2020 yılı Ağustos ayında 104,1 olarak 
elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 
13,6 puan azalarak, 2021 yılı Ağustos  
ayında 86,8 oldu.

İhracattaki bu “Yoksullaştırıcı” sü-
reç sürdürülebilir değil. Bundan bir 
yerde vazgeçilmesi kaçınılmaz. İhra-
cattaki tempo düşüşüne, iç talepte 
harcamaların öne çekilmesinden 
kaynaklanan talep canlılığının doy-
gunluğa erişmesi eşlik edebilir. Bu 
durum, yılın tamamı yüzde 9 dola-
yında bir GSYİH artışı ile sonuçlansa 
da, ekonomiyi yüksek enflasyona eş-
lik eden bir durgunluk sürecine gir-
mekten alıkoyamaz. 

Sonuç yerine 

Özetlemek gerekirse, dünya ekono-
misinin merkezleri, ABD, Avro alanı, 
hatta Çin’de enflasyon alışılmadık bir 
artış içinde ve önlem almayı gerekti-

recek boyutlara doğru ilerliyor. Enerji 
başta olmak üzere emtia fiyatlarınki 
Covid’19 ortamının da yol açtığı fiyat 
artışları, genelde sanayici fiyatları-
nı etkiledi ve bu Merkez ülkelerdeki 
tüketici fiyatlarının da alışılmadık 
şekilde artışına yol açıyor. Bu enflas-
yonist gidiş yakından takip edilirken 
ekonomide durgunluk günleri de 
yaşanıyor. Hem tedarik hem talep so-
ruları üretimde düşüşlere yol açıyor 
ve enflasyon içinde durgunluk, yani 
stagflasyonun belirtileri hissediliyor. 
Merkezde enflasyonun kendisine 
biraz daha ömür bulacağı yaygın bir 
kanı. 

Merkezdeki stagflasyon riski, Türkiye 
gibi ülkeleri de yakından etkileyecek. 
Türkiye’de, siyasi basiretsizliğin de 
katkısıyla kontrolden çıkan enflas-
yon, bulunduğu basamaktan daha 
yukarı çıkabilir, bunun dinamikleri 
canlı ve bu, siyasi bir dönüşüme ka-
dar gündemde canlılığını koruyacak 
gibi görünüyor. Üretim ayağında, 
hem yoksullaştırıcı ihracatın katkısı 
hem de içeride öne çekilen harcama-
ların katkısıyla sanayide alışılmadık 
bir canlanma, yılın ilk 3 çeyreğinde 
yaşandı. Ancak bu, sürdürülebilir de-
ğil. Enflasyonun yanında cari denge 
sorunu ve döviz fiyatı artışlarına yol 
açan bu büyümenin alt gelir grup-
larına iş ve aş yaratmayan kısırlığı, 
sürdürülebilme şansını da azaltıyor. 
Dolayısıyla baş edilememiş ve kont-
rolden çıkmış bir enflasyonun yanın-
da durgunluğa giren bir ekonomik 
konjonktür yılın sonlarına doğru ka-
çınılmaz görünüyor. Bu da stagflas-
yonun Türkiye versiyonunu yaşamak 
demek. Hem pahalılık hem işsizlik, 
özellikle alt sınıfların daha yakından 
hissedecekleri bir sorun yumağı ol-
maya aday. 
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Önder Yılmaz1

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
MEKANİK TESİSAT BİRİM FİYAT VE 
TARİFLERİ

1. GİRİŞ 

Mekanik tesisat sektörü teknoloji ile birlikte gelişim gös-
termektedir. Bu gelişimle birlikte insan sağlığının ve bun-
lara ilişkin tesisat geliştirmeleri ile binalardaki mekanik 
tesisatın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Mekanik tesi-
sat çözümleri arasındaki tercih unsurlarından biri de ma-
liyetlendirmedir.

Geleneksel iktisatta tercih sorunu; kaynakların sınırlı, ih-
tiyaçların ise sınırsız olmasından kaynaklanır. Bu nedenle 
kısıtlı kaynakların doğru yerlere yönlendirilmesi ve gelir 
gider dengesinin sağlanması gerekmektedir. Maliyetlen-
dirmenin mühendislik sektörü dahil olmak üzere, tüm 
yatırım, imalat ve hatta ev ekonomisinde bile önemi bü-
yüktür. Mühendislik projelerinin en önemli ayaklarından 
birinin maliyetlendirme olduğunu söyleyebiliriz.  Mali-

yetleri analiz edilmeyen projelerin gerçekleştirilmeleri de 
çok olanaklı olmaz.  

Maliyetlendirme yöntemlerinden en geçerli olanı maliyet 
kalemlerinin belirlenmesi ile birlikte bu kalemlerin fiyat-
landırılması yöntemidir. Maliyetlendirme, maliyet kalem-
leri, belirgin tariflere bağlanarak maliyetlere esas fiyatla-
rın oluşturulması ve işin projesine dayalı birim metrajları 
ile çarpılması ile oluşur.

Birim fiyatlar, piyasada oluşan ürün fiyatları dikkate alına-
rak belirlenmiş, montaj bedellerinin analizleri ile ve adam 
- saat harcanma bilgileri ile bulunmuş olmalıdır.

2. İHALE MEVZUATI

Kamu harcamaları, toplumun vergileri ile oluşan bütçe-
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lerden yapılan harcamalardır. Bu harcamaların etkin ve-
rimli, doğru yapılması ve ülkemizin kaynaklarının doğru 
kullanılması, ülkemizin gelişmesi açısından çok önemlidir. 
Harcamaların usulüne uygun olarak yapılması, denetime 
elverişli olması, etkin ve verimli olması için harcamalar, 
ihale yöntemi ile yapılmaktadır. TDK sözlüğe göre ihale; 
“İş, mal vb.ni birçok istekli arasından en uygun şartlarla ka-
bul edene verme, eksiltme veya artırma" olarak tanımlan-
mıştır.  Bu harcamaların doğru yapılmasında yaklaşık ma-
liyetlerin hazırlanması en temel işlerdendir. Ülkemizdeki 
cumhuriyet döneminde yürürlüğe giren ihale kanunları  
Tablo 1’de verilmiştir.

2886 Sayılı Kanunun günümüzün değişen ve gelişen ih-
tiyaçlarına cevap verememesi üzerine, Avrupa Birliği ve 
uluslararası ihale uygulamalarına paralellik göstermek, 
kamu kaynaklarının kullanılmasını bir standarda bağ-
lamak ve verimli hale getirmek için ihale mevzuatında 
köklü bir değişiklik yapılmıştır. 4734 sayılı ihale kanu-
nu 22.01.2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 
01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Kanunun ama-
cı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi al-
tında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum 
ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas 
ve usulleri belirlemektir.  

4734 sayılı Kanunun 4. Maddesinde ihale: “Bu Kanunda 
yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım 
işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bıra-
kıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip 

sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler “ ola-
rak tanımlanmıştır.

Kanunun 4. Maddesinde yapım işleri “Bina, karayolu, de-
miryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, 
tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hat-
tı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, 
rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma 
ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili te-
sisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, 
restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlen-
dirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,” tanımla-
maktadır. Bu tanıma göre sayılan işlerle ilgili tesisat işleri 
de yapım işi kapsamında belirtilmiştir.

2.1 Şartnameler

Birim fiyat tariflerinin şartnamelerde gereken hususlara 
uyularak hazırlanması, doğru fiyatlandırmanın yapıl-
ması açısından önemlidir. Ayrıca bu tariflerin projedeki 
atıflarla imalat tarifi haline gelmesi muhtemel olarak dü-
şünülmelidir.

Kamu ihale kanunu, Şartnameler konusunda “İhale ko-
nusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik 
kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik 
şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, 
verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, 
rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün is-
tekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” olarak düzenleme 
içermiştir.  

Tablo 1. Ülkemizde Cumhuriyet Döneminde Yürürlüğe Girmiş Olan İhale Kanunları

Kanun Numarası Kanunun adı Tarihi

661 Müzayede, Münakasa ve İhalat Kanunu 28.04.1925 (Resmi Gazete Tarihi)

2490 Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 10.06.1934 (Resmi Gazete Tarihi)

2886 Devlet İhale Kanunu 01.01 1984 (Yürürlük)

4734 Kamu İhale Kanunu 01.01.2003 (Yürürlük)

4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 01.01.2003 (Yürürlük)
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2.2 İhale süreci 

İhale süreçleri, ihale öncesi, ihale süreci ve ihale sonrası 
olarak üç ana başlıkta düzenlenmiştir.   

İhale öncesi işlemler, ihtiyacın ortaya çıkması, projelerin 
ve şartnamelerin hazırlanması ve bu şartname ve proje-
lere göre yaklaşık maliyetin hazırlanması sürecidir. 

İhale süreci, ihale onayı, dokümanların hazırlanması ve 
sözleşmenin yapılmasına kadar devam eder. 

İhale sonrası süreç, sözleşme imzalanması, iş yeri teslimi, 
işe başlama, hakediş, kontrollük hizmetleri ve muayene 
ve kabul hizmetleri olarak ifade edilebilir. 

2.3 Yaklaşık maliyet mevzuatı

Yaklaşık maliyet hazırlanması konusu, kamu ihale kanu-
nu 9. maddesinde şöyle düzenlenmiştir: “Mal veya hiz-
met alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce 
idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer 
vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve da-
yanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.“ den-
mektedir.  Yaklaşık maliyetle ilgili detaylı tanımlamalar, 
usul ve esaslar Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 
belirtilmiştir. 

“Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tes-
piti” başlıklı 9. Maddede yaklaşık maliyetin hazırlanması 
için çalışma adımları aşağıda belirtilmiştir:

a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması, 

b) Proje zorunluluğu,

c) Mahal listesi hazırlanması, 

ç) Metraj listelerinin hazırlanması,

d) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması,

e) Anahtar teslimi götürü bedelli işlerde, uygulama pro-
jeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri 
veya iş gruplarının teknik tarif ve özelliklerinin belirlen-
mesi.

Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti 
konulu 10. maddede, bu birim fiyat ve rayiçlerin belir-
lenmesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek 
yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler,” ifadesi yer almaktadır. 

3. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI 

Birim Fiyatlar, yaklaşık maliyet belirleme ve ihale sonra-
sında da ödeme yüzdelik dilimlerini belirleyen imalat ka-
lemlerinin yaklaşık fiyatlarıdır. Birim fiyat tarifleri, fiyata 
esas olan imalat listelerinin içeriğinin belirlendiği teknik 
tanım ve tariflerdir.

Kamu ihale mevzuatında bahsedilen birim fiyatlar ve ta-
riflerinin yayımlanması görevi Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığına verilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kuruluş 
kararnamesi olan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının görevleri bölümünde; Madde 97/ k bendin-
de “Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleş-
me, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarif-
leri hazırlamak ve yayımlamak,“ ifadesi ile Bakanlığımıza 
birim fiyat yapma, bunlara ilişkin analiz ve tarif yapma 
görevi verilmektedir.

Bu görev ve yetkiye ilişkin olarak Bakanlığımız Yüksek Fen 
Kurulu (YFK) ve oluşumları ile birim fiyat ve tarifleri ha-
zırlanıp, Yüksek Fen Kurulu’nda görüşülüp, Kurul onayını 
müteakip Bakanlığın internet sitesinde ve kitap olarak 
yayımlanarak, sektörün ve kamunun kullanımına sunul-
maktadır

Birim Fiyatları ve tarifleri üç ana kısımdan oluşmaktadır: 
İnşaat İşleri, Mekanik Tesisat İşleri, Elektrik Tesisat İşleri.

Yazının konusu olan mekanik tesisat işleri bu bölümde 
açıklanacaktır: Mekanik Birim Fiyatları; 8 Ana başlık al-
tında, 124 Gruptan oluşmaktadır. Toplam Birim Fiyat poz 
sayısı 6198’dir.

3.1 Birim fiyat ve tariflerinin kodlama sistematiği: 

Ürünlerin tipine, çeşitliliğine ve kapasitesine göre grupla-
ma, hem sistemli bir çalışma oluşması hem de kolaylıkla 
bulunabilme için önem taşımaktadır. 

Birim Fiyat Cetveli kodlama modeli, 2-3-4 basamaklardan 
oluşmuş bir sistemdir. 

Kodlama sistematiği AA. BBB. CCCC şeklinde tanımla-
nabilir. 
AA basamakları için; 
İnşaat Birim Fiyatları için  15  
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Mekanik Birim Fiyatlar için  25  
Elektrik Birim Fiyatları için    35 değerleri verilir. 

BBB ile belirtilen basamaklar;
Mekanik Tesisat Ana Başlıklarını belirtmektedir.  Örneğin 
Fan Coil cihazları 485 sayısı ile hava kanalları 470 ile kod-
lanmıştır. 

CCCC ile belirtilen basamaklar, 
Ürün çeşitli kapasitelerden oluşan cihaz ise, kapasiteleri, 
ürünün ölçülerine veya çeşitliliklerine göre ardışık olarak 
kodlanmıştır. 

3.2 Mekanik tesisat işleri 

Birim fiyat listelerinde mekanik tesisat kalemleri, işin özel-
liğine göre 8 ana başlıkta toplanmıştır. Tablo 3’te ana bö-
lümler listelenmiştir. 

Sıhhi tesisat bölümünde, genel olarak vitrifiye ve bunla-
ra ilişkin tesisatlar, armatürler, aksesuarlar, su depoları, 
su yumuşatma ve filtrasyon cihazları, hidroforlar, sıcak su 
üreticileri ve sulama cihazları bulunur.

Isıtma sistemleri tesisatında, dökme dilimli, çelik, yoğuş-
malı, duvar/yer tipi kazan tipleri, eşanjörler, radyatör çe-
şitleri, radyant ısıtıcılar, brülör çeşitleri, bacalar ve gerekli 
ekipmanlar yer almaktadır . 

Müşterek tesisat başlığında, tüm mekanik tesisatlarda 
kullanılan, borular, boru elemanları, izolasyonları, pom-
palar, basınçlı hava cihazları yer almaktadır. 

Havalandırma ve klima tesisatında, klima santrallerini 
oluşturan bileşenler, aspiratörler, geri kazanım cihazları, 
hava kanalları, kanal ekipmanları, VRV/VRF/VRS klima ve 
bileşenleri, ısı pompaları, soğutma grupları, soğutma ku-
leleri yer almaktadır 

Otomatik kontrol tesisatında, elektronik duyar elemanlar, 
otomatik kontrol vanaları ve ekipmanları yer almaktadır. 

Mutfak çamaşırhane tesisatında, tamamı endüstriyel ola-
rak, mutfak tezgahları, yemek hazırlama cihazları, fırınlar, 
ocaklar, fritözler, pişirme cihazları, bulaşık makinaları, 
davlumbazlar, çamaşır makinaları, ütü makinaları bulun-
maktadır. 

Hastane tesisatında, medikal gaz tüpleri, borulaması, 
ekipmanları, gaz alarm düzenekleri, prizleri, morg ve gasil 
tezgâhları bulunmaktadır. 

Yangın tesisatında, yangın dolapları, hidrantlar, vanalar, 
yangın pompaları, sulu söndürme sistemi ekipmanları, 
sprinkler sistemleri ve ekipmanları, gazlı söndürme sis-
temleri, davlumbaz söndürme sistemleri, köpüklü sön-

Tablo 2. Birim Fiyat ve Tariflerinin Yayınlanma Formatı 

 

 
BİRİM 
FİYAT  

POZ NO 

 

Tarifler 

 

Montajlı 
Birim 

Fiyatlar 

 

Montaj 
Bedeli 

 

Başlık 

 

Kapasiteler 
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dürme sistemleri ve mekanik tesisata ilişkin yangın önle-
yiciler bulunmaktadır.

3.3 Mekanik Tesisat İşlerinde Yapılan Yenilikler ve Eklemeler

Enerji ekonomisi, çevre, insan konforu ve sağlığı gibi te-
melleri esas alan mekanik tesisat çözümleri, binalardaki 
temiz su, temiz hava, konfor gibi kavramlarla gelişiyor. Bu 
gelişimlere bağlı olarak, hem dünyadaki gelişmiş ülkele-
rin hem de ülkemizin yasa, tüzük ve yönetmeliklerinde 
değişiklikler olmaktadır. Bu değişiklikler esas alınarak, 
birim fiyat tanımları da yenilenmektedir. Yalnızca mevzu-
at değişikliklerine bağlı kalınmaksızın, piyasada rekabeti 
oluşmuş, binalarda   kullanımı artmış ve keşiflerde olması 
gerekli olan tesisat ürünlerin de Birim Fiyat Kitabına ka-
zandırılması hedeflenmiştir. Ayrıca sektörle ilgili teknik 
veya sivil toplum kuruluşlarından ve sektör firmalarından 
gelen başvurular da Yüksek Fen Kurulu değerlendirilme-
sini takiben Birim Fiyat listelerinde yer alabilmektedir. 

Mekanik tesisat birim fiyatlarında, seramik sağlık gereçle-
ri,   vitrifiye malzemelerde anti bakteriyel özellikli olanlar 
eklenmiş, engelli kullanımına uygun gereçlerle erişilebi-
lirlik sağlanmıştır.  

Isıtma sistemleri bölümündeki ısıtıcı cihazların tanım ve 
tarifleri, günümüz kapasiteleri dikkate alınarak düzenlen-
miştir.  Kazanlarda kullanılan brülörlerin verimliliği göz 

önünde tutularak tanımlarında ve kapasitelerinde gün-
cellemeler yapılmıştır.  

Müşterek tesisatta boru ve boru elemanlarının tanımla-
rı, günümüz standartlarına göre yenilenmiştir. Özellikle 
pompalarda, enerji verimliliği göz önünde tutularak fre-
kans konvertörlü pompalar tanımlanmış ve kapasiteleri 
düzenlenmiştir.  

Pandemi ve pandemi önlemlerinin gündemde olduğu 
zamanları yaşıyoruz. Bu nedenle havalandırma ve iklim-
lendirmenin de önemi bir kez daha arttı. Havalandırma 
tesisatındaki, klima santrali ekipmanları tanımları ve çe-
şitlilikleri düzenlenmiştir. Havalandırma cihazlarındaki 
geri kazanım cihazları çeşitleri düzenlenmiştir. Hava ka-
nallarındaki sızdırmazlık ve sac kalitesi ön planda tutula-
rak tarifleri yapılmıştır. Esnek kanalların yangın ve duman 
salınımı ve dayanıklılık gibi kriterler ile tekrar tanımlama-
ları yapılmıştır. Değişken debili klima sistemleri (VRF, VRS, 
VRV), birim fiyat tariflerine kazandırılmış ve güncelleme-
leri her yıl yapılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda parçalı olarak 
keşiflendirilen paket tip soğutma grupları, kompakt ola-
rak tariflenmiş, hem keşiflendirilmesi hem de doğru fiyat-
landırılması sağlanmıştır. Su soğutmalı paket tip soğutma 
grupları, birim fiyat tariflerine eklenmiş, su soğutma kule-
leri çeşitleri de düzenlenmiştir. 

Enerji ekonomisi ve yenilenebilir enerji kaynakları açısın-
dan, çalışmalarımızdan en önemlisi ısı pompaları dene-
bilir. Bu konudaki su ve hava kaynaklı ısı pompaları, bi-
rim iyat tariflerine kazandırılmıştır. Aynı zamanda termal 
solar olarak da adlandırılan, güneş enerji kolektörleri ve 
kurulumu için gereken ekipmanlar da yenileme çalış-
malardan önemli ölçüde etkilenmiştir.  Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın "Bağımsız ve ürünlere entegre sal-
mastrasız devir daim pompaları ile ilgili çevreye duyarlı 
tasarım tebliği"’ne göre EEI≤0,23 enerji verim indeksine 
sahip pompalar tanımlanmıştır. Çevreye duyarlı tasarım 
ve enerji etiketlenmesine ilişkin tebliğlere göre de düzen-
lemeler yapılmaktadır.

Enerji ekonomisi ve konforun odaklandığı otomatik kont-
rol sistemlerine ilişkin birim fiyatlarda da köklü değişik-
likler yapılmıştır. Otomatik kontrol tesisatına ilişkin tüm 
birim fiyat ve tarifleri güncel ve teknolojik olarak yenilen-
miştir. 

Tablo 3. Mekanik Tesisat Kalemleri

No Mekanik Tesisat Ana başlıkları Poz numarası aralığı

1- Sıhhi Tesisat 25.100.1000 - 25.182.2303

2- Isıtma Sistemleri Tesisatı 25.200.1000 - 25.288.5800

3- Müşterek Tesisat 25.300.1000 - 25.410.5100

4- Havalandırma ve Klima Tesisatı 25.450.1000 - 25.505.2215 

5- Otomatik Kontrol Tesisatı 25.550.1000 - 25.567.3205

6- Mutfak Ve Çamaşırhane Tesisatı 25.600.1000 - 25.635.2302

7- Hastane Tesisatı 25.650.1100 - 25.665.1200

8- Yangın Tesisatı 25.700.1000 - 25.740.1208
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Mutfak, çamaşırhane ve hastane tesisatlarına ilişkin yeni-
leme çalışmaları da sektör dernekleri ve firmalarla birlikte 
yapılmıştır. Sağlıklı mutfaklar, etkin, verimli ve doğru fiyat 
yaklaşımı ile revize edilmiştir.

Yangından korunma donanımı ve tesisatı başlığında, sulu 
yangın söndürme konusunda düzenlemelerin yanında, 
gazlı söndürme sistemleri de tariflere kazandırılmıştır. 
Mekanik tesisat ile ilgili yangın önleyiciler ve çeşitli sön-
dürme sistemleri tanımlanmıştır. 

Montaj bedellerinin doğru belirlenmsine ilişkin çalışma-
lara adam - saat yaklaşımı ile başlanmış, analiz çalışmaları 
ile devam etmektedir. Mekanik tesisat kalemlerinin birço-
ğunda işçilik analizleri yapılmış, yapılmayan kısımlarında 
da çalışmalara devam edilmektedir.  

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Binaların yapılmasındaki ekonomi yönetiminin bir yan-
sıması olan maliyetlendirmenin mekanik tesisatta en 
önemli yöntemi, birim fiyatlar ile maliyetlendirmedir. 
Birim fiyatların toplu olarak ulaşılabilir olması, sektörde 
çalışan tüm teknik personelin lehine bir durumdur. Birim 
fiyatlar, bu düşünce ile hem kitap olarak hem de Yüksek 
Fen Kurulu internet sayfasında geçmiş yıllara ilişkin birim 
fiyatlar ile birlikte yayımlanmaktadır.  Ayrıca tüm birim 
fiyatlar ve tarifleri Rusça ve İngilizce olarak kullanıma su-
nulmuştur. 

Doğru tanımların yanı sıra, doğru fiyatlandırma için 
güncelleme çalışmaları her yıl sürmekte, neredeyse tüm 
ürünlerin fiyatının belirlenebilmesi için en az 3 veya 4 fi-
yat alınmaktadır. Montaj bedellerinin fiyatlarının da işçilik 
analizleri ile bulunması hedeflenmiş olup, bu çalışma tüm 
birim fiyatlara uyarlanacaktır.

Mekanik tesisat birim fiyatları, özellikle kamuda görevli ya 
da kamuya danışmanlık ve hizmet üreten teknik persone-
lin kullandığı listelerdir. Bu listelerin doğruluğu ve gün-
celliği, çabuk, güvenilir, hızlı projelendirme ve maliyetlen-
dirme için önemlidir. Ülkemizinin en uzak noktalarında 
çalışan mühendisler açısından hızlı maliyetlendirme, doğ-
ru çözümler bulma, doğru ve rekabeti sağlanmış tanımlar 
kullanımı ile, kamu yararı en üst düzeyde olacaktır.
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DÜŞÜK İŞLETME BASINCINDA 
ÇALIŞTIRILAN ALEV-DUMAN BORULU 
(SKOÇ TİP) KAZANLARDA SU 
SÜRÜKLENMESİ

1. GİRİŞ 

İşletmelerde yakıttan tasarruf edebilmek için zaman za-
man buhar kazanlarının çalışma basınçlarının düşürül-
mesi gündeme gelmekte, hatta imalat müdürlerinin ona-
yıyla çoğu zaman da bu fikir hayata geçirilmektedir.

Ancak bunun, sanıldığının aksine işletmeye para tasar-
rufundan çok zarara neden olacak bir uygulama olduğu 
pek bilinmemektedir. 

Bu yazıda, kazan basıncının düşürülmesi durumunda or-
taya çıkabilecek zararlar tartışılacaktır.

2. ALEV-DUMAN BORULU KAZANLARDA BUHAR 
KALİTESİ

Alev-duman borulu kazanlarda kazan çalışma basıncı-
nın düşürülmesi, buhar sistemine giren buhar kalitesinin 
düşmesine neden olabilir. Çünkü kazan basıncının düşü-
rülmesi, sıvı damlacıklarının tam olarak buharlaşmadan 
kazandan sürüklenmesini artırabilir.

Bir kazandaki buhar kabarcıkları suyun içinden yükselip 
yüzeye ulaştığında, suyun son katmanını kırarak buhar 
boşluğuna girer. Bu noktada istenen her bir H2O molekü-



27

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EKİM 2021  www.mmo.org.tr  

lünün sıvı fazdan buhar fazına geçmiş olmasıdır. Ancak 
kazan etiketinde belirtilmiş olan çalışma basıncından 
daha düşük bir basınçta çalıştırılan kazanlarda bu durum, 
su damlacıklarının sürüklenmesine neden olur ve bu su 
damlacıkları, yükselen buharla sisteme sürüklenir.

Oluşan buhar kabarcıklarının boyutu ve damlacık sürük-
lenme potansiyeli, doğrudan buhar basıncıyla ilgilidir.

Buhar basıncını düşürmek daha büyük kabarcıklara, daha 
yüksek buhar hızlarına ve daha yüksek potansiyelde sü-
rüklenme seviyelerine yol açar. Böylece buhar kalitesi 
düşmüş olur.

Genel buhar sistemine giren buhar kalitesinin düşürül-
mesi, buhar kullanımının genel verimliliğinde azalmaya 
neden olur. Bu durum buhar / damlacık (sıvı / gaz) karışı-
mının ısı transferi daha az etkili olmasına yol açacağı gibi, 
vanalar ve kondenstoplar gibi buhar sistemi bileşenleri-
nin erken arızalanmasına da neden olabilecektir.

Buhar basıncını düşürmenin ne zaman bu etkiye neden 
olacağını etkili bir şekilde hesaplamanın bir yolu yoktur, 
ancak buhar kalitesinin buhar basıncını düşürmeye nasıl 
tepki verdiğinin gözlemlenmesiyle ele alınması gereken 
gerçek bir endişe olmalıdır.

Alev duman borulu buhar kazanları, çok az olumsuz so-
nuçla geniş bir aralıkta değişen buhar basınçlarında ça-
lışabilir.

Alev borulu kazan imalatçıları, 1 bar ile 17 bar arasındaki 
bir çalışma aralığında çıkış değerinde herhangi bir deği-
şiklik olmaksızın aynı kazan modelini ve boyutunu be-
lirtmektedir ve su borulu kazanlarda olduğu gibi basınç 
düşürüldüğünde, kazanda herhangi bir değer kaybı söz 
konusu olmamaktadır.

Kazan suyu taşınan miktarı; kısmen temel alev duman 
borusu tasarımının bir sonucudur.

Alev duman borulu kazanlarda, taşınmayı ve dolayısıy-
la buhar kalitesini etkileyen tasarım parametresi “buhar 
haznesi (alanı)”dır.[1]

Buhar haznesi, kazanda su üzerindeki boşluğun nominal 
hacmi ve yüzey alanı ile tanımlanır. 

Belirli bir kazan boyutunda, her kazan markası ve modeli 
için farklı özellikte buhar alanı oluşur.

Daha büyük bir buhar alanı, hacmi ve su yüzey alanı, sis-
teme daha az su taşınmasını sağlayacaktır.

 

Şekil 1. Alev-Duman Borulu Kazanların Çalışma Şekli ve Terimler [1]
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Basınç 4 bar’a düştüğünde, sabit bir çıkışta 10 bar’lık nor-
mal basınç koşullarında çalışan bir kazan için, su yüzeyin-
den buharlaşan buharın hızı artarak daha fazla taşınmaya 
neden olma eğilimindedir.

3. BUHAR BASINCINI DÜŞÜRMENİN ETKİLERİ VE 
MALİYET HESABI

Buhar basıncını düşürme olasılığını düşünen işletme sa-
hibi için sorulması gereken ilk soru, basınç düşürmeden 
önce taşınmada bir sorun olup olmayacağıdır (ıslak bu-
har).

Kazan tasarımına, ortalama ateşleme oranına ve yük var-
yasyonunun doğasına bağlı olarak, mevcut bir sorun ola-
bilir veya olmayabilir. Buhar basıncının düşürülmesi, so-
run yaratabileceği gibi, var olan sorunu da muhtemelen 
daha da artıracaktır.

Buhar basıncındaki azalma, belirli hacimde bir artışa ve 
belirli bir kütle akışı için hızda bir artışa da neden olabilir.

Alev duman borulu kazanlarda, buhar çıkışında bir çeşit 
nozul vardır. Bu nozul, yaklaşık 20 ila 80 m/s'lik bir hızda 
buhar vermek üzere tasarlanmıştır.

Akışkanlar mekaniğine göre buhar basıncı azaldığında, 
belirli bir debi için hız artacaktır. Bu durumda, artan hızı 
düşürmek için buhar nozulunu daha büyük bir boyuta 
değiştirmek gerekecektir. [3]

Ayrıca kazanın çıkışına mümkün olduğunca yakın bir yer-
de toplanan kondensin iletkenliği ölçülerek de su sürük-
lenmesinin varlığı belirlenebilir.

Bütün bu bilgilerden sonra, 24 saat çalışan bir buhar ka-
zanında 10 bar yerine 4 bar’da buhar üretilmesi ile yapı-
lacak tasarrufun tutarına Tablo 1 ve Tablo 2 incelenerek 
ulaşılabilir.

Hesaplamalarda da görüleceği gibi, 10 bar yerine 4 bar’da 
çalıştırılan buhar kazanında ton buhar başına yapılan ta-
sarruf 1,62 TL olmaktadır.

10 bar yerine 4 barda buhar üretildiğinde;

5 ton/saat kapasiteli yılda 7.200 saat çalışan bir kazanda 
düşük basınçta çalışma ile yıllık yapılacak tasarruf tutarı 
58.320 TL olacaktır.

Bunun yanında işletmeye sürüklenen suyun, buharın ka-
lorifik değerini yani ısı enerjisini ne kadar düşürdüğüne 
bakıldığında, düşük basınçta çalışmanın çok da anlamlı 
olmadığı görülecektir.

Kondensin buhara göre çok daha düşük olan ısı kapasi-
tesinden dolayı, işletmenin ihtiyaç duyduğu ısı enerjisini 
taşıyabilmek için kütlesel olarak daha fazla buharın işlet-
meye taşınması gerekir. 

Kuruluk Oranı: Pratikte, 100 birim suyun buharlaştırıl-
ması işleminde, ne kadarının buhara dönüştüğünü gös-
teren ifadedir.

Örnek: 

4 bar basınçta %20 (x=0,80) kuruluktaki 5.000 kg/h buha-
rın taşıyabileceği ısı miktarı ne kadardır? (kabul)

X = 0,80 x 2.109 kJ/kg = 1.750 kJ/kg 

1.750 kJ/kg x 5.000 kg = 8.752.350 kJ

Tablo 1. 10 Bar Buhar için Maliyet Hesaplaması

 

 

Açıklama [FT1]: GENEL NOT: 1. Bu 
tablodan şirket logosunu (AYVAZ) çıkarmak 
mümkün müdür? 
2. Joule’ü belirten ve tabloda yer alan 
küçük “j” harfleri, büyük harf “J”ye 
çevrilebilir mi? 

kJ/kg
Nm3

kJ
kJ/Nm3

Nm3

 

 

Tablo 2. 4 Bar Buhar için Maliyet Hesabı 

kJ/kg
Nm3

kJ
kJ/Nm3

Nm3
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10 bar basınçta %10 (x=0,90) kuruluktaki 5.000 kg/h bu-
harın taşıyabileceği ısı miktarı ne kadardır? (kabul)

X = 0,90 x 2.001 kJ/kg = 1.801 kJ/kg 

1.801 kJ/kg x 5.000 kg = 9.005.000 kJ olacaktır.

İkisi arasındaki fark doğalgaz alt ısıl değerine bölündü-
ğünde;

Q= (9.005.000 – 8.752.350) / 34.530

Q=7,32 Nm³/h yakıt fazlalığı anlamına gelecektir.

10 bar yerine 4 bar’da buhar üretildiğinde ıslak buhar ne-
deniyle;

7.200 saat için ; (7,32 Nm3/h x 7.200 h x 1,56 TL/Nm³) = 
82.218 TL zarar edilecektir.

Bu iki hesaplamada da açıkça görüleceği gibi 10 bar ye-
rine 4 bar’da buhar üretilmesi durumunda düşük basınç-

ta çalışmadan dolayı (5.000 kg/h buhar ve 7.200 saat/yıl 
için) 58.320 TL kâr ediliyormuş gibi görünse de sürükle-
nen su sebebiyle düşen entalpi nedeniyle edilecek zarar 
daha fazla olmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra, sisteme sürüklenen suyun içeri-
sindeki kireç gibi yabancı maddeler, kontrol vanaları-
nın arızalanması, eşanjör serpantinlerinin kaplanarak ısı 
transfer katsayılarının düşmesi, kondenstopların tıkan-
ması gibi olumsuz sonuçlarla da karşılaşılması olasılığını 
yaratacaktır. [2]

4. SONUÇ

Sonuç olarak alev duman borulu bir kazanı düşük basınç-
ta çalıştırmaya karar vermeden önce kazan üreticisine 
danışılmalıdır.

Basınç düşürmeden önce ve sonra mutlaka kondens ta-
şınma testi yapılmalıdır.

(Sürüklenen kondensin en kolay görüleceği yer, buhar 
kazanından sonraki ilk kollektörün drenaj vanası olabilir.)

Bu durumda bir seperatör ile sürüklenen suyun ayrıştırıla-
rak sistemden atılması gerekir.

KAYNAKÇA
 1. ARI ARMATUREN, GERMANY  Articles

 2. Ayvaz Endüstriyel Mamüller Kondenstop El Kitabı

 3. Fleming, I.Tarih.  “Optimising Steam Systems: Part II and 
Steam-Engineering-Tutorials” 
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Şekil 3. Ana Buhar Hattından Seperatörle Kondensin Ayrıştırılması [2]
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VAKUMUN TANIMI, TARİHÇESİ VE 
UYGULAMALARI

1. GİRİŞ
"Vakum" kelimesi, "boş" anlamındaki Latince "vacua" dan 
gelmektedir. Ancak doğada tamamen boş bir alan yoktur, 
"ideal boşluk" da yoktur. Vakum, gaz içeren bir hacimden, 
havanın ve diğer gazların bir kısmının çıkarıldığı, kısmen 
boş bir alandır ("gaz" Yunanca "kaos" kelimesinden gelir 
= sonsuz, boş alan). 

Standart DIN 28400, Bölüm 1’de ise "vakum" terimi, “Va-
kum, ölçüm yerindeki basıncın, bulunduğu çevreyi kap-
layan atmosfer basıncından daha düşük olma halidir” ola-
rak tanımlanmıştır.

Vakum teriminin ilk kez Demokritos (M.Ö. 460-370) ve öğ-
rencileri tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. 17. yüz-
yıl başına kadar vakum için, Aristo tarafından ön görülen 
doğada boş alan var “horror vacui” korkusu, fikri kabul 
görüyordu.

17. yüzyıldan itibaren vakum fiziği ve teknolojisi doğmuş-
tur. Galileo (1564-1642), silindir içindeki bir pistonla va-

 

Şekil 1. Torricelli'nin Vakumu Bulma 
Deneyi 

kum üretmek ve gereken kuvvetleri ölçmek için deneyler 
yapan ilk kişilerden biriydi. Galileo'nun arkadaşı Torricelli 
(1608-1647), 1644 yılında, cıva ile doldurulmuş ve bir ucu 
kapalı olan bir cam tüpün, açık ucunu bir cıva havuzuna 
daldırarak deneysel olarak vakum üretmeyi başardı. Tü-
pün boyutu, uzunluğu, şekli veya eğim derecesine ba-
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kılmaksızın cıva sütunu seviyesinin, havuzdaki seviyenin 
her zaman 760 mm üzerinde olduğunu gösterdi (bkz. Şe-
kil 1) ve bu şekilde atmosferik hava basıncı ilk kez ölçüldü. 

Pascal deneyin anlamını hemen anladı ve bunu 1646'da 
tekrarladı. Yapmış olduğu diğer deneylerle, "horror vacui; 
boş alan korkusu" fikrinin kesinlikle yanlış olduğunu ka-
nıtladı ve atmosfer basıncının da yükseklik ile düşmesi 
gerektiğini düşündü. Fransa'nın güneyindeki bir dağda 
deney yapmak için, arkadaşlarıyla birlikte arabayla bir 
barometre taşıdı. Yükseklik ile birlikte, beklenen basınç 
düşüşünü buldular ve böylece meteoroloji biliminin de 
ilk temeli atılmış oldu.

Pascal, vakum fiziği anlayışımıza değerli katkılarda bu-
lundu ve fizikte birçok önemli keşifler yaptı. Uluslararası 
Standartlar Örgütü, (ISO) vakum derecesi ölçü birimini, 
yani SI-basınç birimini, Pascal olarak belirleyerek, Blaise 
Pascal’ı onurlandırdı:

1 Pa = 1 N/m2 = 7,501 x 10-3 Torr =10-2 mbar.

Aynı dönemlerde, Magdeburg şehrinin belediye başkanı 
Otto von Guericke (1602-1686), su pompalarını geliştirdi, 
manometreyi (1661) icat etti, fizik ve astronomideki bir-
çok keşiflerde bulunarak ilk hava pompasını (1650) yaptı. 
Reichstag (Alman Federal Meclisi) yardımıyla, 1654'te Re-
gensburg / Almanya'da halka açık gösteride, 2x8 atın güç 
kaynağı olarak kullanıldığı, yaklaşık 50 cm çapındaki iki 
boş, bakır contalı "Magdeburg Yarımküreleri" ile, en ünlü 
ve muhteşem deneyini gerçekleştirdi. Bu deneyle, büyük 
bir hava okyanusunun dibinde yaşadığımızı ve atmosfer 
kütlesinin bir cm2 yüzey alanı başına 1 kg, veya bir m2 için 
10 tonluk bir basınca karşılık geldiği buldu (bkz. Şekil 2). 
Von Guericke'nin 16 atının yarım küreleri birbirinden ayı-
ramamasının sebebi işte budur. Bu muazzam basınçtan 
hiçbir şey hissetmememizin nedeni ise basitçe, vücudu-
muzun içinde de aynı basıncın bulunmasıdır,

Torricelli, iki bin yıldır felsefi terimlerle tanımlanan boşluk 
ve ortamın doğasını, tek bir deneyle, yerini deneysel fizi-

ğin tanımlayıp, modern görüşe bıraktığı bağlantıyı buldu. 
Yirminci yüzyılda da fizikçiler bunun çok ötesine geçti. 
Hiçbir maddenin olmaması gereken "boş bir yer" değil, 
harikalarla dolu bir boşluk buldular.

2. VAKUMUN TEORİSİ
Vakum süreci “İdeal Gaz Kanunlarına” uyumlu olarak Gaz-
ların Genel Kinetik Teorisi gibi bilimsel verilerle açıklanır. 
Şimdi vakumu bu sınırlamalarla inceleyelim.

2.1 Atmosfer Basıncıncının Yükseklikle Değişimi
Paskal, çevremizi kuşatan atmosfer basıncının yükseklik-
le değiştiğini, arkadaşlarıyla birlikte bir dağın tepesinde, 
zorlukla ölçerek keşfederken, biz deniz seviyesinden dü-
şük veya yüksekliklerdeki atmosfer basıncını, bilim yardı-
mıyla kolaylıkla hesaplayabiliyoruz.

Çevremizdeki hava basıncı hava sıcaklığıyla değişirken, 
45° enlemde deniz seviyesindeki atmosfer basıncı ise 
1.013,25 mbar gibi sabit bir sayı ile belirlenmiştir. Basınç, 
deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça azalır; bu ne-
denle çok daha yukarılarda, gittikçe artan daha büyük 
vakum (daha küçük basınç) değerlerine ulaşılır.

Atmosfer basıncının, deniz seviyesinden h yüksekliğine 
çıkıldıkça nasıl değiştiği incelendiğinde;

Taban alanı S, yüksekliği h; dolayısıyla hacmi V= S x h olan 
rastgele bir gaz sütunu alındığında, bu belirlenmiş sütu-
nun ağırlığı şu şekilde olur:

F=mg=(ρV)g= ρShg

ρ, gaz yoğunluğudur. Daha sonra gaz basıncı aşağıdaki 
formülle ifade edilir:

       
    
       

 

 

Şekil 2. Otto Von Guerick'in Yarım Küreleri
Şekil 3. Basıncın Yükseklikle 
Değişimi
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Herhangi bir katmandaki basınç değişimini dikkate alın-
dığında ise;

dP= -ρgdh     

yükseklik arttıkça basınç düşeceği için ( - ) işareti kullanıl-
mıştır.

Atmosferik hava “ideal gas” olarak düşünüldüğünde;

                      
 
           

   

 
Bu değerler diferensiyal eşitliğe uyguladığında;

          = -   
            

 
              

 
Buradan diferensiyal denklemle, h yükseliğin fonksiyonu 
olarak, gaz basıncı P elde edilir.

Eşitliğin integrali:

                         
  
         

 Her iki tarafın logaritması alındığında "barometrik for-
mül" elde edilir.

           
      

 
C sabit değeri başlangıç olarak kabul edilen deniz seviye-

si şartlarından elde edilebilir. P basıncı (h = 0)  koşulunda, 

       
         değeri 1 olduğundan; buradan P0 = C 

olarak buluruz. P_0 deniz seviyesindeki basınç değeridir. 
Bu koşulda C = P0 = 101,325 olarak kabul edilebilir.

Böylece herhangibir yükseklikteki atmosferik basınç, aşa-
ğıdaki formülle bulunabilir.

             
      

 
45° enlemde deniz seviyesindeki atmosfer basıncı 
101.325 Pa veya 1.013,25 mbar olup, bunun altındaki 
değerler vakum olarak kabullenildiğinde, yukarıdaki for-
mül Everest Tepesi için uygulanırsa 350 mbar, deniz sevi-
yesinden 460 m aşağıda bulunan Lüt Gölünde ise, 1.070 
mbar’ın altındaki değerler vakum diye adlandırılabilir. 

2.2 Çarpışma (“Collision”)
Çarpışmalar, kimyadaki en temel süreçlerden biridir ve bir 
gazda hem kimyasal reaksiyonların hem de enerji transfe-
rinin meydana gelmesini sağlar. Çarpışma oranı genellik-
le bir molekülün birim zamanda maruz kaldığı çarpışma 
sayısı olarak tanımlanır ve çarpışma frekansı olarakta ifa-
de edilir. Çarpışma frekanslarını hesaplamak için kinetik 
teori iki durum için kullanılır: 

1) Bulunduğu kabın yüzeyiyle yaptığı çarpışmalar, 
2) Moleküller arası çarpışmalar

Bir molekülün ardışık çarpışmalar arasında gittiği orta-
lama mesafeye ortalama serbest yol (“Mean Free Path”) 
denir. Ortalama serbest yol uzunluğu aşağıda verilen for-
mülde görüldüğü gibi ortamdaki mol sayısıyla ilgilidir.

n birim hacim başına molekül sayısı; Avogadro sayısı (NA 

mol-1) ve gazın içinde bulunduğu hacim (V) yardımıyla 
ideal gaz yasasından belirlenebilir.

 Şekil 4. Ardışık Çarpışma

Tablo 1. Vakum Değerinin Mol Sayısı ve Ortalama Serbest Yol ile Olan İlişkisi 
 
Vakum Değeri 

Basınç  mbar n  mol sayısı / cm3   Ortalama Serbest Yol 

Atmosferik Basınç 1.013 2,68 x 1019 0,062 x 10-6 mm 

Düşük (Kaba )Vakum 300 - 1 1019 - 1016 0,1 – 100  x10-6 mm 

Orta Değerde Vakum 1 - 10-3 1016 - 1013 0,1 – 100 mm 

Yüksek Vakum 10-3 – 10-7 1013 - 109 10 cm – 1 km 

Çok Yüksek Vakum 10-7 – 10-14 109 – 102 1 km – 16.600 km 
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STP (Standart Sıcaklık ve Basınç) koşullarında 1 cm3 gazın 
içinde 2.68 × 1019 molekül vardır, molekül sayısı azaldık-
ça vakum oluşur, buna bağlı olarak, ortalama serbest yol 
uzunluğu artar. Vakum değerinin mol sayısı ve ortalama 
serbest yol ile olan ilişkisi aşağıdaki Tablo 1’de verilmek-
tedir. (dhava = 3,68 x10-7 mm alınmıştır)

2.3 Gaz Akışı
Gaz akış modelleri vakum teknolojisinde önemli bir rol 
oynar. Bir tank vakum edildiğinde, başlangıçta kabı dol-
duran gaz, borulardan pompaya akar. Sistemin çalışma-
sı esnasında gaz, yüksek basınçtan, daha düşük basınçlı 
bölgelere doğru hareket eder.

 Şekil 5. Genel Basınç Göstergesi

Sınıf Alt Sınıf Gaz Moleküllerinin Durumu Ölçüt 
         

Viskoz Akım 

Türbülent Akım Moleküller arasındaki çarpışma 
oranı, moleküllerin duvara 
çarpmasından çok daha 
yüksektir 

Kn < 0,01 

Re > 4.000 
Laminer Akım Kn < 0,01 

Re < 2.300 
 
Geçiş Aralığındaki 
Akım 
(Ara Akış) 

 Viskoz ve moleküler akış 
arasındaki geçiş bölgesi, akışta 
hem moleküller arası çarpışma, 
hem de molekül-duvar 
çarpışmaları hakimdir. 

 

0,01 <  Kn < 1 

 
 
Moleküler Akım 

 Ağırlıklı olarak gazın duvarla 
yaptığı çarpışmalar hakimdir.  
Moleküller birbirleriyle çarpışmaz 

Kn > 1 

 

Tablo 2. Gaz Akışına bağlı olarak Gaz Moleküllerinin Durumu

Gaz akışı karmaşıktır. Akış hızı, gaz özelliklerinin yanı sıra, 
akışın bulunduğu kanalın geometrisi ve yüzey özellikleri-
ne de bağlıdır.

Bilimde, vakum mutlak değer olarak belirtilir. Referans 
noktası mutlak sıfırdır, bu da vakum değerinin her zaman 
pozitif olduğu anlamını gösterir. Aşağıdaki grafik deniz 
seviyesinden yüksekte olduğu koşulları gösterir.

Mutlak Basınç = Manometre Basıncı + Ölçüm noktasında-
ki atmosfer basıncı 

2.3.1 Gaz Akış Tipleri

Gaz akış sistemleri, gazın yapısı ve bir borudan akan gö-
receli gaz miktarı ile nitelendirilir. Basınca ve bir borunun 
çapı veya kanalın kesitine bağlı olarak, üç tür akış görü-
lebilir: viskoz veya sürekli akış, moleküler akış, ve bu ikisi 
arasında Knudsen akışı olarak bilinen bir geçiş aralığı. 

Gazın yapısı Knudsen sayısı incelenerek belirlenirken, 
Reynolds sayısı, göreceli akışı tanımlar. 

Viskoz gaz bölgesindeki (yüksek basınçlarda) akışa, sü-
rekli akış (“continuous flow”) denir, ayrıca türbülanslı veya 
viskoz olarak da tanımlanabilir.

   
 
    Kn=  Knudsen sayısı (boyutsuz)   λ = Ortalama serbest yol (m)    d= Akış kanalının çapı (m)  

 
   

 
    Kn=  Knudsen sayısı (boyutsuz)   λ = Ortalama serbest yol (m)    d= Akış kanalının çapı (m)  

 
2.4 Akış İletkenliği (“Flow Conductance”), İç Direnç (“Im-
pedance”) ve Gaz Akış Kapasitesi (“Gas Throughput”)
Bir vakum pompası, kelimenin tam anlamıyla gaz mole-
küllerini vakum odasından çeker ve sonra da geri girme-
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lerine izin vermez. Bu şekilde, gaz moleküllerinin uzaktaki 
pompa girişine doğru yayılmasına neden olan bir basınç 
düşümü oluşur.

Gaz hacmini, haznenin içinden dışarıya yol boyunca sı-
kıştırarak itmek, "döner kanatlı", "döner pistonlu" ve diğer 
mekanik pompaların çalışma prensibidir. Molekülleri, bir 
hazneden dışarı itmenin bu yöntemi göz önüne alındı-
ğında, bir pompanın gazı uzaklaştırma yeteneği, "pom-
palama" hızı "olarak tanımlanır. (Birim litre / saniye) Bir 
pompa, "X x l / s” pompası olarak tanımlanırsa, her saniye 
hazneden “X” litre hacmi çıkarma gücüne sahip bir pom-
pa olduğu söylenir. Kab içindeki gazın basıncı, tanımla-
nan “X” litre hacimde, gerçekte kaç tane gaz molekülü-
nün bulunduğunu belirler. Pompalama hızı genellikle Sp 
olarak belirtilir. Yaygın bir vakum sistemi örneği Şekil 6’da 
verilmektedir.

Ancak gazlardan bahsederken terminoloji değişmelidir. 
Bir pompa tarafından taşınan gazın hacmini basitçe takip 
etmek artık gerekli değildir; bunun yerine o pompa tara-
fından hareket ettirilen gaz moleküllerinin miktarı önem 
kazanır. Gaz moleküllerinin miktarı genellikle "N" olarak 
belirtilir ve ideal gaz yasasından şu şekilde verilir: N = (PV) 
/ (kT). P, gaz basıncı, V, gaz hacmi, k, Boltzmann sabiti ve T, 

 
Şekil 6. Genel Vakum Sistemi

gaz sıcaklığıdır. kT genellikle, tüm sistem boyunca ve ilgili 
tüm süre boyunca sabit olarak kabul edilir. 

2.4.1 Gaz Akış Kapasitesi  (“Gas Throughput”)

Gaz Akış Kapasitesi, bilinen bir zamanda, bir düzlemden 
akan gaz miktarıdır diye ifade  edilir ve pompalama hı-
zının, girişteki gaz basıncıyla çarpımı sonucu elde edilir 
(basınç x (hacim / birim zaman). 

Akış Kapasitesi  aynı zamanda bir düzlemi geçen birim 
zaman başına düşen enerji olarak da değerlendirilir; söz 
konusu enerji, gaz moleküllerinde bulunan kinetik ve po-
tansiyel enerji değil, moleküllerin bir düzlemde taşınması 
için gereken enerjidir. Sabit bir sıcaklıkta akış kapasitesi, 
birim zamanda pompalanan moleküllerin sayısına ve do-
layısıyla pompanın kütle akış kapasitesine bağlıdır. 

Gaz miktarını tanımlayan çeşitli yaklaşımlar, birkaç farklı 
akış hızını ortaya çıkarır:

Gazın pompalanmasını (gazın "geçişi") şu şekilde tanım-
layabiliriz:

QPV = Gaz Akış Kapasitesi  = d(PV)/dt

SI sistemde birimi W'dir ve gazı sabit akış hızında, vakum 

Tablo 3. Gaz Sistemindeki Akış Hızı Örnekleri

 Kütle akış hızı Gaz Akış Kapasitesi  
             

Hacim Akış Hızı Molar akış hızı 

Formül      
                

  
      

  
   

Birim kg /s Pa-m3/s m3/s mol/s 

 

 
Şekil 7. Bir Vakum Sistemi Örneği
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sisteminin belirli bir kesiti boyunca, hareket ettirmek için 
gereken gücü ifade eder. (Pa•m3/s) → (N•m /s) = (J/s) = 
(W)

Gaz Akış Kapasitesi  simgesi genelde QPV yerine Q olarak 
tanımlanır.

Vakum sistemine akan kütle miktarı Q, basıncın zaman 
içinde sabit olması koşuluyla, dışarıya akanla her zaman 
aynıdır; 

Gaz Girişi = Gaz Çıkışı

Akış Kapasitesi  zamanla değişmediğinde (kararlı durum, 
“steady state”), Q, boru hattı boyunca her konumda aynı 
değere sahiptir; yani kütle korunur. Pompalama hızı ve 
hazne hacmiyle birlikte vakum sisteminde herhangi bir 
konumdaki basıncın, zamana olan bağlılığıyla belirlenir. 
Bu faktörler arasındaki ilişki aşağıdaki denklemde göste-
rilmektedir.

  
    

 
    

  

 
Burada P, vakum pompası girişindeki basınçtır. Kararlı hal 
durumunda           pompa girişinin üstündeki basınç, 

her zaman Akış Kapasitesi’nin , pompalama hızına bölün-
mesine eşit olacaktır. 

   
  

 S = (Pompalama Hızı), P = Basınç     

Bu eşitlik vakum fiziğinin en temel eşitliklerinden biridir.

2.4.2 Akış İletkenliği (“Flow Conductance”)

Gaz, difüzyonla bir yerden diğerine akar. Difüzyon, mo-
leküllerin rastgele termal hareketinin yüksek yoğunluklu 
bölgelerinden, düşük yoğunluklu bitişik bölgelere ha-
reket ettiği bir süreçtir. Moleküllerin yüksek yoğunluklu 

 

Şekil 8. Vakum Sisteminde Akış İletkenliği

bölgelerden düşük yoğunluklu bölgelere kesintisiz hare-
keti, aynı zamanda kesintisiz bir kimyasal ve termal enerji 
akışı olduğu anlamına da gelir. Bu durum, Akış Kapasitesi   
biriminin, enerji akışıyla da aynı birime (Watt) sahip olma 
gerekçesini açıklar. Hareket eden her molekül kendi ener-
jisini de beraberinde taşır.

Moleküllerin bir bölgeden diğerine akma hızı, Akış Kapa-
sitesi, hem iki konum arasındaki basınç farkına hem de 
aradaki bölmenin geometrisine bağlı olacaktır. Bu geo-
metri farkını açıklayan faktöre "iletkenlik" denir ve şu şe-
kilde tanımlanır:

İletkenlik         
 

       
  

 
İletkenlik = C (l/s), Basınç = P (mbar), Akış Kapasitesi  = Q 
(mbar x l/s)

Genel olarak vakum odaları, borularla bir vakum pompa-
sına bağlanır. Gaz moleküllerinin duvar yüzeyi arasındaki 
dış sürtünme ile, kendi aralarındaki iç sürtünme (visko-
zite) sonucu, akış direnci oluşur. Bu akış direnci, basınç 
farklılıkları, hacim akış hızı veya pompalama hızına bağ-
lı olarak, sistemdeki kayıplar şeklinde kendisini gösterir. 
Vakum teknolojisinde akış direncinin, C simgesiyle, boru 
hatlarının iletkenlik değerleri olarak kullanılması gelenek-
seldir. 

İletkenlik değeri C, bir boru donanımı içerisindeki akış 
hacmidir. ‘Q' akıma (I), ΔP'nin voltaja (V) ve C'nin ise elekt-
riksel iletkenlik değerine karşılık geldiği kabul edilirse, 
yukardaki formülü, vakum teknolojisi için “Ohm yasası" 
olarak düşünülebiliriz.

        
 
        

 
              

 
2.4.2.1  İletkenlik Seri ve Paralel Hesaplama
Aşağıda bir pompaya seri ve paralel olarak bağlanmış, 
farklı iletkenliğe sahip iki boru ve tek bir vakum odasın-
dan oluşan vakum sistemleri gösterilmektedir. Bu sistem-
lerin toplam iletkenliği aşağıdaki gibidir:

2.4.2.1  İletkenlik Seri ve Paralel Hesaplama 

Aşağıda bir pompaya seri ve paralel olarak bağlanmış, farklı iletkenliğe sahip iki boru ve tek bir vakum 
odasından oluşan vakum sistemleri gösterilmektedir. Bu sistemlerin toplam iletkenliği aşağıdaki gibidir: 
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İletkenliğin Pompa Kapasitesine olan etkisi dikkate alı-
narak, aşağıda şekilde gösterilen vakum odası ile pompa 
bağlantı koşullarına göre, etken pompa hızları  Seff (EPS) 
aşağıdaki eşitlikler kullanılarak bulunur [2].

                
    

     
  
        

       
    

   
    

 
      

               
 
    

   
    

 
   

 
1. örnekte Seff = 167 l/s,  2. örnekte Seff = 10 l/s  

(Dikkat: Etkili pompalama hızı, bir araya getirilmiş tek tek 

parçaların minimum iletkenlik (veya pompalama hızı) de-
ğerini asla aşamaz.)

3. VAKUM POMPALARI 
Bir sistemde vakum oluşturmak için, gaz moleküllerinin 
sistemden çıkarılması gerekir. Moleküller sadece, iki böl-
ge arasında basınç farkı varsa hareket eder. Molekül sayı-
sının daha az olduğu bölge düşük basınç, daha fazla mo-
leküle sahip alan ise yüksek basınç olarak kabul edilir. İki 
alan arasındaki basınç farkına neden olan akım makinası 
ise,  vakum pompası olarak tanımlanır.

Vakum hakkında derinlemesine bir bilgiye sahip olma-
yanlar, vakum üretiminin, basitçe bir "pompayı takmak", 
onu çalıştırmak ve vakumun gerekli seviyeye düşmesini 
beklemek olduğunu düşünebilir. Ancak gerçek şu ki, sü-
recin çok daha fazlası var.

Vakum pompaları çalışma şekillerine göre iki gruba ayrı-
lır: 

1- Gaz aktarımı esasına göre çalışan “Aktarma Pompaları”
2- Gaz yakalama esasına göre çalışan “Yakalama Pompa-

ları”

 

                                                                                       

 

Şekil 9. Vakum Pompalarının Genel Sınıflaması
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Aktarma pompaları, mevcut gazı, pompanın girişinden çı-
kışına doğru aktarır. Bu, genellikle pompanın mekanik ola-
rak hareket eden, gaz moleküllerini hızlandıran ve bölgeyi 
düşük basınç yapan bir parçasıyla yapılır. Pompaya giriş 
sayısındaki gaz molekülü, aynı sayıda boşaltılır ve dışarı 
atıldığında gaz, atmosfer basıncının biraz üzerindedir.

Gaz aktarımı esasına göre çalışan pompalarda; 

• Boşaltma pompaları veya
• Momentum pompalarıyla, pompa gaz moleküllerini 

tercih edilen yöne zorlar.

sonuçta, atmosfer basıncının biraz üstünde sıkıştırılmış 
olan gaz, atmosfere atılır.

Boşaltma pompalarına dönen piston ve kanatlı pompa-
lar, root gibi örnek verilebilir.Momentum pompalarına da 
diffüzyon ve türbomolekül pompalar gibi hareket sonu-
cu gaz moleküllerine ivme değişimi kazandıran pompalar 
örnek verilebilir.

Yakalama pompaları, vakum sistemi içinde, yüzeyde bu-
lunan gaz moleküllerini, özel yüzeylerde bloke ederek, 
yakalamaya çalışır; yani pompa, iç yüzeyden, absorpsiyon 
(içine çekme, emme) veya yoğunlaşma yoluyla gaz mo-
leküllerini uzaklaştırır. Gaz molekülleri pompanın soğu-

tulmuş yüzeyi ile temas ederse, gaz yoğunlaşacak ve sıvı 
olarak uzaklaştırılacaktır. Yakalama pompaları, transfer 
pompalarından daha düşük akış hızlarında çalışır ancak, 
10-12 mbar'a kadar ultra yüksek vakum sağlayabilir ve yağ-
sız bir vakum da oluşturabilir. Yakalama pompaları kriyo-
jenik yoğuşma, iyonik veya kimyasal reaksiyon kullanarak 
çalışır ve hareketli parçaları yoktur.

Pompaların çalışma prensiplerine göre sınıflandırması 
aşağıdaki şekilde verilmektedir.

3.1 Çalışma Basıncı Aralığı
Bir vakum pompasını belirleyen en önemli özelliklerin-
den birisi, nihai basınç ve pompalama hızıdır. Genellikle 
nihai vakum olarak adlandırılan bir pompanın nihai ba-
sıncı, pompanın tasarımı tamamlandığında ve öngörülen 
koşulda çalıştığında ölçülen değerdir. Genel olarak, pom-
pa girişi, bir basınç göstergesi ile kapatılır, pompa bir süre 
çalıştırılır, elde edilen basınç kaydedilir ve bu değer nihai 
basınç olarak belirlenir. Çok çeşitli basınç birimi olduğun-
dan Torr, milibar, Pascal, inç Hg, vb. gibi değişik değerlerle 
pompa tanımlanır.

Pompalama hızı, gaz çıkışının, pompanın giriş ağzına ya-
kın olan belirli bir noktadaki gazın kısmi basıncına oranı 
olarak tanımlanır.

 
Şekil 10. Çalışma Aralığına göre Vakum Pompaları
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Vakum pompanın çalışabileceği basınç aralığını, doğal 
olarak pompa tasarımının mekaniği  belirler. Vakum en-
düstrisi, aşağıdaki tanımlanan basınç aralıklarına göre va-
kum pompalarını tasarlar;

 Kaba Vakum (RV): 1.000 - 1 mbar
 Düşük Vakum  (LV): 1 – 10-3 mbar
 Yüksek Vakum (HV): 10-3 - 10-7 mbar
 Ultra Yüksek Vakum (UHV): 10-7- 10-14 mbar

Herhangi bir tekli pompanın yeteneği ile Ultra Yüksek 
Vakum aralığına ulaşmak olanaksızdır. Gerçekten de, 10-4 

mbar’ın altındaki bir basınca ulaşmak için, birden fazla 
pompa gerekir. Gaz aktarma ve gaz yakalama arasındaki 
ayrımlar, uygulamalar için önem taşırken; vakum çalışma 
aralığına göre sınıflandırma ise, pompa seçiminde daha 
yararlı olmaktadır. 

Bu vakum aralıkları için farklı pompa türleri, aşağıdaki şe-
kilde de sınıflandırılabilir:

• Birincil, Destek (“Primary”) Pompalar: Kaba ve düşük 
vakum basınç aralıkları.

• Güçlendirici (“Booster”) Pompalar: Kaba ve düşük va-
kum basınç aralıkları.

• İkincil (“Secondary”) Yüksek Vakum Pompalar: Yüksek, 
çok yüksek ve ultra yüksek vakum basınç aralıkları.

3.2 Islak ve Kuru Vakum Pompaları

Vakum pompası teknolojileri, sıkıştırma işlemi sırasında 
gazın yağa veya suya maruz kalıp kalmamasına bağlı ola-
rak ıslak (yağlanmış) veya kuru (yağsız veya kuru çalışma) 
olarak kabul edilir.

Islak tip pompalar, pompalama mekanizması için düşük 
buhar basınçlı yağ kullanırlar. Örneğin bir difüzyon pom-
pası, pompalama mekanizmasında yağ buharını akışkan 
olarak kullanırken, döner kanatlı pompada, kanatlar ile 
gövde arasındaki sürgülü bağlantıları yağlamak ve sız-
dırmaz hale getirmek için, sıvı yağ kullanır. Böylece, her-
hangi bir ıslak pompada, pompa vakum hacminde yağ, 
sıvı ve buhar olarak birlikte bulunur. Bu sıvı ve buhar ise, 
pompalanan gazı kirletebilir.

Yağlı pompalar, nispeten ucuz olup, yüksek pompalama 
hızları ve geniş bir nihai vakum aralığı sağlar. Bununla 
birlikte pompalar, rutin bakım ve yağ değişimi gerektirir. 
Yağ, vakum kalitesini kirletebilir. Pompalar ayrıca, pom-
payı ve çevreyi korumak için, giriş ve çıkış filtrelerine ih-

tiyaç duyar. Yağ ile yağlanan pompalar arasında yaygın 
olarak, döner kanatlı pompalar ve dişli pompalar bulunur.

Kuru pompalar, pompa dişlilerinde ve yataklarında ge-
nellikle yağ veya gres kullanıldığından, tamamen kuru 
ve yağsız değildir. Bu yağlar, vakum sıkıştırma tarafından 
ayrı tutulur. Kuru pompalar, kirlenme ve yağ buharı riskini 
azaltır. Ayrıca, yağlanmış pompalar gibi yağların atılması 
gerekmeyeceği için, çevresel üstünlüklere de sahiptirler.

Yağsız sistemlere, sadece, mevcut yağ sızdırmaz pompa-
ları kuru pompalarla değiştirilerek ulaşılamaz. Bölmeler-
deki tüm yüzeyler ve pompalama hatları, sıkı bir şekilde 
temizlenmez veya değiştirilmezlerse, mevcut yağ film ta-
bakası ikincil bir yağlayıcı kaynak gibi davranacaktır.

Pompalar hakkında daha geniş bilgi, üreticilerin yayınla-
rından elde edilebilir.

4. VAKUM SÜRECİNDE BEKLENMEYEN YAN ETKİLER 
Basıncı artıran şey, yavaş veya hızlı hareket eden gaz mo-
leküllerinin varlığıdır. Vakum, örneğin bir oda veya bir şişe 
içinde bulunan moleküllerin sayısını azaltarak oluşturu-
lur. Böyle bir odanın iç yüzeyine basınç uygulayan mo-
leküllerin sayısı azaltılarak, basıncı düşürülebilir fakat ne 
yazık ki bu süreçte, "ek" moleküllerin devreye girmesine 
engel olunamaz.

Bu ek moleküllerin iki ana kaynağı vardır: 

1- Yüzeyin mikroskobik pürüzlülüğüne takılabilecek 
veya dolaşabilecek, yüzeye yakın moleküller,

2- Vakum odasının kendi iç yüzeyine gömülü olan ve va-
kum arttıkça, sınırlama basıncı kaldırıldıkça, kütleden 
yüzeye "sızan" moleküller.

Sanki vakum, mühendisinin uğraşması için yeterince kar-
maşık değilmiş gibi, dikkate alınması gereken başka gaz 
kirletici kaynakları da vardır. Bunlar, parmak izleri ve içer-
dikleri insan yağı gibi harici kirleticiler, reaksiyon ürünleri, 
yağın içinde bulundukları pompalardan vakum atmosfe-
rine geri akışı ve vakum sitemlerindeki contalar gibi bu-
har basınç kaynakları.

Bu çeşitli (ve birleşik) "ek" molekül kaynakları, vakum 
pompalarının zamanında ve öngörülebilir bir şekilde he-
deflenen vakum düzeylerini kolayca elde etme ve sürdür-
melerini engeller. Çözümler çoktur ve şu şekilde listelene-
bilir: Bu parçaların yapıldığı malzemenin kirletici madde 
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bakımından olabildiğince düşük olmasını sağlamak, bi-
leşenleri monte ederken lateks tozsuz eldivenlerin kul-
lanıldığından emin olmak, yağ kaynaklarının (kesinlikle) 
izole etmek, mümkün olan her yerde, kauçuk ve plastikle-
ri diğer "moleküler olmayan üretici" malzemelerle değiş-
tirmek ve son olarak, bileşenlerin "pişirmek” (“Bake-out”) 
gibi. Örneğin gaz çıkışı, HV ve UHV amaçlanan sistemdeki 
elde edilebilir vakum değerine ulaşmayı engelleyebilir; 
zira gaz çıkışı en önemli gaz oluşum kaynağıdır. Gaz çı-
kışı terimi, bir vakum odasının duvarlarından veya bir va-
kum sisteminin içindeki diğer bileşenlerden gazların ve 
buharların serbest kalmasını ifade eder. Bu gaz miktarı 
aynı zamanda P x V'nin değeriyle de ifade edilir; burada 
V, gazların serbest bırakıldığı kabın hacmi, P veya daha 
doğrusu ∆P, mevcut hacime, gazların içeri girmesinden 
kaynaklanan basınç artışıdır. 

Özellikle yüksek vakum sonucu hedeflenen basınca ulaş-
tıktan sonra, vakum kaybı yaşanabilir, bu nedenle; vakum 
edilecek parçanın kirliliği yanında aşağıda belirtilen olası 
sorunların çözümü gerekir. (Konuyla ilgili çok miktarda 
uluslararası kaynak vardır)

A. Buharlaşma
B. Desorpsiyon (absorpsiyonun tersi işlemidir; vakum 

odası yüzeyleri ve sistem içi bağlantı elemanlarına 
bağlı moleküllerin salınımı)

C. Difüzyon -  moleküllerin malzemenin iç yapısından yü-
zeye doğru olan hareketidir.

D. Geçirgenlik – (“permeability”) moleküllerin, dış atmos-
ferden yığın (kümeler halinde) olarak vakum yüzeyine 
doğru olan hareketidir.

Olası sorunlar, hedeflenen basınca bağlı olarak, doğru te-
mizlik, fırında ısıtma (“baking out”) ve uygun (“compatib-
le”) malzeme seçimiyle azaltılabilir.

Bir vakum pompasının bir hazneden gazı emdiğini dü-
şünmek yaygın bir hatadır. Emme diye bir kuvvet yoktur. 
Kapalı bir hacmin bir "bölümündeki" gaz molekülleri çı-
karılırsa, daha sonra kalan hacimdeki moleküller, rastge-
le, yüksek hızlarda, toplam alanı daha düşük bir basınçla 
doldurana kadar birbirleriyle veya duvarlarla çarpışırlar. 
Farklı bir şekilde ifade edersek, bir molekül (rastgele çar-
pışma sonucu itilen) bir pompanın pompalama meka-
nizmasına girene kadar, içinde bulunduğu hazneden 
çıkarılamaz, yani pompa uzanarak hazneden bir molekül 
kapıp onu içine çekmez. Bu temel gerçeği kavramak, va-
kumun diğer tüm yönlerinin anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu 

nedenle, vakum teknolojisinin ilk prensibi şudur: Vakum 
emmez!

5. ENDÜSTRİDE VAKUM UYGULAMALARI
760 mbar’dan başlayıp 10-14 mbar’a kadar elde edilme 
aralığı bulunan vakumun, endüstrideki kullanımı tahmin 
edilemiyecek kadar geniştir.  En temelden yüksek veya 
nano teknoljik olarak tanımlanan tüm ürünler için üretim 
süreci; taşınma ve saklanmasında ısı ve ses izolasyonu, 
nem, toz, yağ gibi kirlilikler kontrol altında tutulmak is-
tendiğinde vakum hak ettiği önemi kazanır. Hedeflenen 
vakum değerine ancak sürecin her aşamasının kontro-
lüyle ulaşılır; örneğin basınç, olası kaçak oranıyla birlikte 
ölçülmelidir. Sistemdeki gaz çıkışı fırınlama ile birlikte 
düşünülmelidir. Sistem tasarımı, pompa, kullanılan mal-
zeme ve contalarla beraber değerlendirilmelidir. 

Ultra Yüksek Vakum (UHV) koşulları, bilimsel araştırmanın 
ayrılmaz bir parçasıdır. Yüzey bilimi deneyleri, genellikle 
istenmeyen adsorbatların ((yüzeye tutunan çözünmüş 
katı maddeler ile sıvı ve gaz madde atomları)) olmadı-
ğı kimyasal olarak temiz bir numune yüzeyi gerektirir. 
X-ışını, fotoelektron spektroskopisi ve düşük enerjili iyon 
saçılması gibi yüzey analizi araçları, elektron veya iyon 
ışınlarının iletimi için UHV koşullarını gerektirir. Aynı ne-
denle, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC, “Large Hadron 
Collider”) gibi parçacık hızlandırıcılardaki kiriş boruları 
UHV'de tutulur.

Ülkemizde yaygın olarak, vakum özelliklerini kullanan 
bazı örnekleri incelediğimizde aşağıda belirtilmiş uygu-
lamalarla karşılaşılır.

5.1 Isı izolasyonu 

Vakum çok iyi bir ısı izolasyon kaynağıdır. Vakumun bu 
özelliği, özellikle kriyojenik endüstrisinde çok yaygın ola-
rak kullanılmaktadır. Sıvı oksijen, azot, LNG, He gibi kayna-
ma sıcaklığı 110 K (-160 °C) ve altında olan krayojenik sı-
vılar, ekonomik gerekçelerle, krayojenik tanklarda saklanır 
veya krayojenik tankerlerle taşınırlar. İç ve dış tank olarak 
birlikte imal edilen krayojenik tank ve tankerler, iki tank 
arası 1x10-3 mbar’a kadar vakum edilerek, iç tankta sakla-
nan çok soğuk ürünün ısınması ve basınçlanmasını önle-
yerek, muhafaza eder. Şekil 7'de bir krayojenik tankın ara 
bölümünün vakum edilmesini göstermektedir. (Bu resmi 
sağlayan meslektaşım Sn. Serdal Kara’ya teşekkür ederim.)
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5.1.1 Vakum Ortamında Isı Transferi
Isının aktarılmasında üç temel yöntem vardır; Taşıma 
(“conduction”), Yayılım (“convection”) ve Işıma (“radiati-
on”).

Taşıma ısının akması için, öncelikle bir iletkene sahip ol-
ması gerekir. Isı, (veya termal enerji) doğal olarak yalnızca 
tek bir yönde akar, sıcaktan soğuğa. Yani bir ucu sıcak, di-
ğer ucu soğuk bakır boru gibi bir iletken, sıcak ısıyı soğu-
ğa doğru çeker ve sıcak ısı soğuk uca doğru akar. Soğuk 
uç ısınır ve daha sonra ısı, her iki ucu aynı sıcaklığa gelene 
kadar, molekül tarafından aktarılır. Moleküller her zaman 
hareket halindedir, aynı kütleye sahip olsalar bile, sıcak 
atomlar ve moleküller ortalama olarak soğuk olanlardan 
daha hızlı hareket ederler. Bu nedenle, bir sıcak uçlu bakır, 
vakum ortamına yerleştirilirse, vakumda ısı iletimi mev-
cut olabilir, çünkü bakır iletkendir. Krayojenik tank ima-
latçıları bu nedenle taşıma ısı transferini düşürmek için 
iç tankı, dış tanka destekleyen yüzey alan ve uzunlukları 
mümkün olduğu kadar kısa ve düşük alan olarak tutmaya 
çalışır ve taşıma ısı transfer kat sayısı en düşük olan ürün-
leri tercih ederler.

Yayılım da ısı, partiküllerin hareketi ile aktarılır, ancak va-
kumda partikül yoktur, bu nedenle yayılım vakumda ça-
lışamaz. 

Yayılım, su veya hava gibi bir ortama ihtiyaç duyar. Yayı-
lımda, taşımaya benzer şekilde, sıcak hava soğuk havadan 
daha az yoğun olduğu için yükselirken ve soğuk hava ise 

alçalır. Sıcak hava yükseldikçe ısı aktarılır ve yayılım akı-
mı oluşur. Vakum ortamında, yayılım için gerekli ortam 
olmadığı için, yok varsayılır. Vakum, basit anlamda hava 
olmadığı anlamına gelir, ancak su, vakum odasına konul-
duğunda ise durum farklılaşır. Isı, sudan vakum odasına 
doğru akar ve sıcak su şişesi gibi ısıtır. Yayılım ancak bu 
şekilde vakumda gerçekleşecektir. Bu nedenle vakumlu 
izolasyonda, su ve su buharı istenmez.

Işıma ise ortamdan bağımsızdır çünkü ısı, içindeki ısıyı ta-
şıyan bir ışıma dalgasında taşınır. Işımanın kendi ortamı 
vardır, yani vakum ortamında var olabilecek bir boşluk 
gibi. Bu nedenle krayojenik tank ve tankerlerde ısı emisi-
vitesi düşük alüminyum folyolar veya beyaz renkli perlit 
kullanılır.

5.2  Kurutma
Vakum, malzemelerdeki nemin uzaklaştırılmasına yar-
dımcı olur, malzeme yüzeylerindeki nemi giderir ve mal-
zemeleri düşük sıcaklıkta tutar

Uygulama alanları aşağıdaki gibidir;

•  Antibiyotiklerin, kan hazırlama ve aşılar gibi enjeksi-
yon solüsyonlarının saklanması,

•  Elektronik bileşenlerin ve metal malzemelerin temiz-
lendikten sonra kurutulması,

•  Klima gaz tesisatının, ahşabın, kurutulması gibi kurut-
ma işlemleri,

Klima sanayiinde tesisatın mutlak anlamda kuru olması 
(vakuma çekme işlemi) hareketli parçaların ömrü açısın-
dan önemlidir .

Ahşabın kuru olması olası deformasyonu önler. Mobilya 
ve döşeme tahtalarının kalitesinde vakumla kurutma iş-

 
Şekil 12. Vakum ile Sebze/Meyve Kurutma Fırını

 

Şekil 11. Krayojenik Bir Tankın Vakuma 
Alınması
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lemi, ahşabın yoğunluğunun düşmesi ve dış etkenlerden 
etkilenmemesine neden olur.

• Baharatların, sebze ve meyvelerin kurutulması.

Sebze ve meyvelerin içindeki su oranlarının %98’e kadar 
olanı vakum yardımıyla alınarak kurutulur. Bu şekilde, 
ürün konsantresi yüksek olduğu için taşınması ve saklan-
ması daha ekonomik ve sağlıklı olmaktadır.

5.3  Oksidasyon Önleme (“Oxidation Prevention”)
Vakum pompaları, ısıl işlem fırınlarında metallerle reak-
siyona girebilen gazları uzaklaştırmak için, yaygın olarak 
kullanılırlar.

Soluduğumuz hava, uygun koşullar altında metallerle re-
aksiyona girebilen bir dizi element içerir. Atmosferimizde 
önemli miktarlarda nem, oksijen, karbondioksit ve hidro-
jen bulunmaktadır. Her biri, birçok farklı metalle farklı de-
recelerde reaksiyona girebilir. Bu reaksiyonların çoğu, oda 
sıcaklığında yalnızca küçük bir ölçüde gerçekleşirken, ge-
nellikle ısı varlığında büyük ölçüde hızlanırlar. Bir ısı kayna-
ğı üzerinde tutulan parlatılmış bir metal parçası örneğini 
düşünün. Atmosferdeki elementler sıcak metalle reaksiyo-
na girdikçe sonunda maviye veya siyaha dönecektir.

Çoğu durumda, ısıl işlem uygulayıcısı, ısıl işlem sırasında 
bu reaksiyonların kapsamını en aza indirmeye çalışır. Re-
aksiyonlar, metalin yüzey özelliklerinde, bileşenin geri ka-
lanından çok daha yumuşak (veya daha sert) bir "kabuk" 
ile, değişikliklere neden olur. Bu istenmeyen reaksiyonları 
en aza indirmek için, reaktif elementlerin kaynağı olan 
hava, ısıl işlem ortamından uzaklaştırılmalıdır. Bazen bu, 
ısıl işlem odasındaki havayı nitrojen, argon veya diğer gaz 
karışımları gibi reaktif olmayan bir atmosferle değiştire-
rek yapılır. Bu genellikle kontrollü atmosfer ısıl işlem ola-

rak adlandırılır. Diğer bir alternatif, reaktif olmayan erimiş 
tuz banyosunda ısıl işlemdir. Bununla birlikte, bu ortam-
lar hala bazı çok düşük seviyelerde de olsa istenmeyen 
artık içerir, bu nedenle kontrollü bir atmosferde veya tuz-
da ısıl işlem görmüş metaller genellikle az miktarda renk 
değişikliği gösterir.

Vakumlu ısıl işlemde, havanın çoğu ve reaktif elementler 
ısıl işlem ortamından uzaklaştırılır. Çoğu zaman, bu işlem, 
bir vakumlu pompalama sistemi vasıtasıyla, sıkıca kapa-
tılmış bir ısıl işlem odası boşaltılarak yapılır. Pompalama 
sistemi havanın tamamını çıkaramasa da, ısıl işlem gören 
metalle reaksiyona girecek neredeyse hiçbir şey kalma-
yacak kadar çok şey ortamdan çıkartılır. Bazı pompalama 
sistemleri, diğerlerinden daha fazla havayı çıkarmak için 
tasarlanmıştır. Tek başına mekanik pompalama sistemine 
sahip bir fırın, paslanmaz çelikler veya takım çelikleri gibi 
en yaygın metallerin ısıl işlemi sırasında görünür yüzey 
reaksiyonları (renk değişikliği) olmayacak kadar havayı 
çıkarır. Bununla birlikte, titanyum ve bazı süper alaşımlar 
(Inconel, vb.) gibi oldukça reaktif malzemeler, yalnızca 
mekanik pompalama ile bir fırında ısıl işleme tabi tutu-
lursa yine de renk değiştirecektir. Bu tür malzemeleri her-
hangi bir renk değişikliği olmadan işlemek için, pompala-
ma sistemine bir yağ difüzyon pompası eklenir. Difüzyon 
pompası, işleme için "süper temiz" bir ortam sağlamak 
için ısıl işlem odasından daha da fazla hava çıkaracaktır. 
Vakumlu sert lehim fırınlarında difüzyon pompalı sistem-
ler de tercih edilmektedir.

6. SONUÇ 
Vakum sisteminin sadece tanka bağlı bir pompa olma-
dığı, kararlı süreklilik için kullanılan bağlantı elemanları, 
montaj, gaz çıkışı, malzeme seçimi ve temizliğin önemli 
olduğu, detaya girildikçe görülecektir. Güvenlik esas ol-
mak koşuluyla, vakum süresini ve enerji kullanımını dü-
şürmek ana hedef olmalıdır. Yayın dünyası ve üniversite-
lerimiz ile birlikte endüstrimizde vakum teknolojisinin, 
hak ettiği değer ve ilgiye en kısa süre içinde kavuşması 
dileğiyle.
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GAZ VE TÜP VALFLERİNİN TANITIMI VE 
ÇALIŞMA SİSTEMİ

1. GAZ YAKAN CİHAZLAR VE TÜP VALFLERİ 

Gaz yakan cihazlar; yemek pişirme, ısıtma, sıcak su üret-
me amaçlı kullanılan gaz yakıtlı ürünlerdir. Bu cihazlarda 
doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan gaz 
valfleri (musluk) kullanılmaktadır. Fırın muslukları, fırın 
termostatları ve kuzineler yaygın olarak kullanılan gaz 
valfleridir.

LPG tüpü, genellikle “tüpgaz” olarak adlandırılan LPG (sı-
vılaştırılmış petrol gazı), ham petrolün damıtılması, par-
çalanması sırasında ya da doğal gaz yataklarından elde 
edilen ve basınç altında sıvılaştırılan bütan (C4H10) ve 
propan (C3H8) gazlarının karışımıdır. LPG ısıtma, pişirme 
ve aydınlatmada kullanılan yaygın bir enerji kaynağıdır 
(otogaz için kullanılan LPG karışımı ve basıncı farklıdır ve 
konu kapsamında değildir).

Bu yazıda, fırın-ocak ve LPG tüp valfleri hakkında bilgiler 
verilmiştir.

2. GAZ YAKAN CİHAZLAR

Gaz yakan cihazlar ya da fırın-ocak gaz valfleri, konutlar-
da kullanılan evsel ocak ve fırınlarda, endüstriyel fırınlar-
da kullanılan valflerdir. Bu valflerin kullanıldığı fırınların 
temel bileşenleri şunladır:

- Brülör: Ocak brülör gövdesi ve üst yanıcı grup parça-
larından oluşur;

 Brülör (bek) gövdesi: Bu odanın içerisinde gaz-hava 
karışımı oluşur.

 Brülör (bek) kafası: İç parçanın oturma yüzeyini teş-
kil eden düzenektir. 

 Brülör iç parçası: Yanıcı gazı, hava ile oransal olarak 
yanmaya hazır şekilde hazırlayan hücredir. 

 Brülör kapağı: İç parçanın üzerini örterek çıkış hücre-
sini meydana getiren kapaktır.

- Bek Tablası: Bir pişirme cihazının bir veya daha fazla 
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kapalı beki veya açık bekleri ve/veya bir veya daha faz-
la elektrik ocağı ve muhtemelen bir bek tablası ihtiva 
eden parçadır.

- Izgara: Bek tablasında bulunan açık beklerin üzerine 
yerleştirilir ve ısıtılacak olan malzemenin tutulmasını 
sağlar.

Bu valflerde akışkan gaz olarak LPG ve doğalgaz (DG) 
kullanılmaktadır. Üründen geçen LPG ve doğalgaz debi 
aralıkları enjektör ile belirlenir. LPG, DG’ye oranla daha 
agresif (yanıcı) bir gazdır. LPG’li mamullerde enjektör tam 
klapeleme (kapatma) yapmaktadır ve gaz geçişi sadece 
enjektörden gerçekleşmektedir. Bu durum debinin dü-
şük olmasına neden olur. Doğalgaz ürünlerinde ise tam 
klapeleme yoktur, daha yüksek debi değerleri elde edi-
lir. Yani, aynı enerji için doğalgazda daha fazla gaz geçişi 
olur. LPG’nin ısıl değeri 23600 kcal /m3, DG’nin ısıl değeri 
ise 8250 kcal/m3’tür.

2.1 Gaz Valfleri Bileşenleri ve Hammaddesi

Günümüzde gaz valflerini oluşturan gövde, konik, mil 

gibi temel bileşenler genellikle pirinç malzemeden üre-
tilmektedir. Bunun sebebi ise pirinç malzemenin kolay 
şekillendirilebilir olması, işleme kolaylığı ve korozyona 
karşı dirençli olmasıdır. Pirinç dışında son yıllarda alümin-
yum gövde, mil vb. kullanılmaya da başlanmıştır. Gelişen 
teknoloji ile mekanik özellikleri iyileşen alüminyum ala-
şımları bu ürünlerin üretiminde yer almaya başlamıştır. 
Alüminyumun özgül ağırlığının pirinç malzemeye göre 
düşük olmasından ötürü de maliyet olarak daha avantaj-
lıdır. Bu nedenlerden ötürü alüminyum malzemeden üre-
tilen mamuller her geçen gün artış göstermektedir. Temel 
bileşenlerin yanı sıra, conta, o-ring gibi sızdırmazlığı sağ-
lamak için kullanılan destek bileşenleri bulunmaktadır.

2.2 Gaz Valfleri Çeşitleri

Gaz yakan cihazlarda kullanılmak üzere, fırın muslukları 
(Şekil 1.a), fırın termostatları (Şekil 1.b), radyan soba gaz 
valfleri ve kuzine muslukları (Şekil 1.c) üretilmektedir. 
Fırın muslukları, ocaklarda beklere giden alevin miktarı-
nı gaz debisi ile ayarlayan, açan veya kapatan valflerdir. 
Musluk açıldığında gaz, musluktan enjektöre gider ve 

Şekil 1. Gaz Yakan Cihazlar (a) Fırın Musluğu  (b) Fırın Termostatı    (c) Kuzine Musluğu

                       

 

(a) (b) (c)
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enjektörden çıktıktan sonra hava ile karışarak beklerde 
yanar. Farklı alev büyüklükleri, farklı gaz geçiş debileriyle 
sağlanmaktadır. 

Fırınlarda kullanılan musluklar tek ve çift çıkışlı olabilir. 
Tek çıkışlı gaz musluklarında, kumanda mili 90° döndü-
rüldüğünde maksimum gaz debisi ayarlanırken, çift çıkış-
lı ürünlerde saat yönünün tersi yönünde döndürülürse 
brülör bölümünden geçen gaz debisi ayarlanır ancak, 
saat yönünde döndürüldüğünde gaz debisi ayarlanma-
dan maksimum debi geçer. Buradaki debinin kontrolü 
brülör ile musluk arasında gaz akışını sağlayan borunun 
ucuna takılan enjektör yardımı ile ayarlanır. Daha ayrıntılı 
anlatılacak olursa, musluklar ana dağıtım borusuna mon-
tajlanır ve buradan verilen gazın musluk gaz girişinden 
gaz çıkışlarına verilmesi ile sağlanır. Yani kumanda milinin 
ileri tahrik edilip saat yönünün tersi yönünde döndürüle-
rek musluk içerisindeki deliğin, gövdenin gaz girişine ko-
numlandırılarak gazın konik içerisine girmesi sağlanır ve 
bu kısımdan birinci gaz çıkışı gelir. Sonra mil daha da ileri 
çevrilerek minimum debiye getirilir ve alev boyu kısaltılır. 
Eğer fırının diğer brülör bölümü yakılmak istenirse, mus-
luk saat yönünde döndürülerek konik üzerinde bulunan 
kanalın gövdenin gaz girişine konumlandırılması ile gaz, 
ikinci gaz çıkışına yönlenerek brülör bölümüne ulaşır ve 
burada yanma oluşur. Bu kısımdan geçen gazın debisi 
ayarlanamaz ve gaz maksimum debide geçmeye devam 
eder.

Mutfakta kullanılan bazı fırın ve ocak gibi gazlı pişirme ci-
hazlarında bek alevinin süt, kahve taşması ya da farklı bir 
sebeple sönmesi durumunda oluşan gaz kaçakları insan 
hayatını etkileyebilecek kazalar meydana getirebilir. Bu 
durumda birçok gazlı pişirme cihazında bek alevinin sön-
mesi durumunda gazı kesen bir emniyet sistemi bulun-
maktadır. Ayarlanabilir metal elektrot şeklinde olan ateşi 
denetleyici sensör, ocağın iletkenliğini kontrol etmekte 
ve elektronik amplifikatöre sinyal göndermektedir. Amp-
lifikatörün devresinde ateşin sönmesi durumunda gazın 
kapatılmasını sağlayan zaman ayarlayıcı sığaç (kondansa-
tör) ve kapatma ünitesinin işlemini belirten bir güvenlik 
sistemi vardır. Bu sistemin bulunduğu fırın musluklarına 
emniyetli, bulunmadığına ise emniyetsiz fırın musluğu 
denir. Bu ayrım yapılırken alev sönme emniyetinin (mık-
natısın) kullanılması kıstas alınır. Mıknatıs, gazlı fırınlarda 
ve ocaklarda herhangi bir sebepten dolayı brülör alevi 
söndüğünde, gazın 20-30 saniye sonra otomatik olarak 

kesilmesini sağlayan emniyet sistemidir. Mıknatısa bağ-
lı olan termokupl sönmeden dolayı musluğu uyararak 
gazın kesilmesini sağlayan cihazdır. Ocak ısındığında, ısı 
enerjisini elektrik enerjisine çevirir. 900 °C sıcaklıkta 0,03 
mV gerilim üretir. Musluk içerisinde manyetik alan yara-
tarak gaz geçişini açar, şayet gerilim 0,01 mV’a düşerse 
manyetik gerilim kaybolur ve gaz geçişi durur. Böylece 
standart basit bir sisteme sahip ocak ya da benzeri yanış 
sistemlerini güvenli hale gelir.

2.3 Gaz Valflerinin Üretim, Kalite Testleri ve Kullanım 
Şartları Hakkında Belirlenen Standartlar

Günümüzde gaz musluklarının test ve kullanım koşulla-
rını belirten dünya standartları bulunmaktadır (EN 1106, 
EN 125, EN 126, vb.). Şu anda gaz musluğu üreten firmalar 
da ürettikleri mamulleri, bu standartlarda belirten koşul-
lar altında kalite testlerini gerçekleştirmektedir. Yapılan 
bu testler sonucunda ürünün güvenliği, güvenirliği ve 
kalitesi belirlenir. Standartlara göre evsel pişiriciler için 
çalışma ömrü 40000 çevrimdir. Bu sayıya ulaştıktan son-
ra yapılan sızdırmazlık testinde ürünün sorunsuz olarak 
geçmesi gerekir. Ayrıca yapılan bu testin 5000 çalışma 
ömrünün olduğu kısım yaklaşık 160 °C altında yapılmak-
tadır. Bu standartlara göre ise en büyük kaçak gaz debi-
leri, iç kaçak ve dış kaçak olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Kabul edilebilir iç sızıntı ve dış sızıntı 20 cm3/s’dir. Bu de-
ğer teorik olup, üretilen mamullerin gerçekte sızdırmazlı-
ğı sağlayıp, hiç kaçak vermemesi gerekmektedir. Bu ürün-
ler 65 mbar basınca dayanıklı olmak zorundadır. Belirtilen 
standartlar, musluk üzerinde kullanılan elastomerlerin 
dayanımından da bahsetmektedir. Standarda göre gaz 
musluklarında kullanılan elastomerler yağlayıcılara, gaza, 
korozyona, neme karşı standartta belirtilen koşulları sağ-
lamalıdır.

Bu belirtilen koşulların sağlanabilmesi adına ürünlerin 
gövde ve konikleri pirinç veya alüminyum malzemeden 
yapılmaktadır. Konik karmaşık bir geometriye sahip olup, 
hassas talaşlı imalat operasyonlarına tabi tutulur ve göv-
deyle beraber çok dikkatli bir şekilde yıkanır. Bunun ama-
cı parçalarda çapak ve benzeri partiküllerin kalmamasını 
sağlamaktır. Eğer ürünlerde çapak kalırsa kaçak görülebi-
lir. Ancak bazı durumlarda partiküller o kadar küçük ola-
bilir ki, gözle görülmesi mümkün olmayabilir.  Sadece 
ürünler montajlandıktan sonra sızdırmazlık testinde gö-
rülebilir. Bunun dışında musluğun imalatı sırasında göv-
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de ile konik arasında iyi bir yağlama yapılmaktadır. Aksi 
takdirde musluk 40000 ömür çevrimine ulaşamaz. Ayrıca 
zaman içerisinde iki metal parçanın birbirine sürtünme-
si sonucunda gövde ile konik üzerinde aşınmalar olacak 
ve musluk kaçak vermeye başlayacaktır. Bu da evlerde 
kullanılan ocak ve fırınlarda çok ciddi tehdit oluşturabilir 
(gaz zehirlenmeleri, bina içerisinde yangın veya gazın sı-
kışmasıyla beraber meydana gelebilecek patlamalar vb.). 
Tüm bu koşullar değerlendirildiğinde, muslukların her bir 
üretim süreci çok büyük önem arz etmekte olup, insan 
faktörü en aza indirilerek otomasyona geçilmektedir [1]. 

3. LPG TÜP VALFLERİ

LPG tüpü, ısıtma, pişirme ve aydınlatmada kullanılan yay-
gın bir enerji kaynağıdır. LPG’nin depolanmasını ve gaz 
akışını sağlayan elemanlar aşağıda sıralanmıştır.

Tüp (Basınçlı Kap): Çelik Sac veya kompozit malzeme-
den üretilen silindirik şekle sahip kap.

Valf: Tüp içerisindeki gazın debisinin ayarlanmasını ve 
gaz yolunun açılıp, kapanmasını sağlayan elemandır.

Regülatör (Dedantör): Valfin çıkış kısmında yer alır. Valf 
açık konumdayken tüpün iç basıncı ile akan gazı, belirli 
bir basınç değerine düşürmeye yarayan sistem elemanı-
dır. 

Hortum: Regülatör tarafından basıncı ve debisi ayarla-
nan LPG’nin ocağa ulaşmasını sağlar.

LPG, basınç altında likit halde basınçlı kap(tüp) içerisin-
de tutulur. Gaz halinde havadan ağırdır, renksiz ve koku-
suzdur (güvenlik amacıyla kokulandırılır). LPG, bütan ve 
propan gazlarının karışımıdır; gazın kullanılacağı ortam 

Tablo 1. LPG’nin Özellikleri

Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG) Özellikleri

Genel Özellikler Birim Ticari Propan Ticari Bütan Miks LPG

Bileşim - C3H8 C4H10 %30 C3H8  + %70 C4H10

Orijinali kokusuzdur, etil Mer-
kaptan (C2H5SH) ile kokulan-
dırılmıştır

Orijinali kokusuzdur, etil 
merkaptan (C2H5SH) ile 
kokulandırılmıştır

Orijinali kokusuzdur. Etil 
merkaptan (C2H5SH) ile 
kokulandırılmıştır. 

Buhar Basınçları

20 °C bar 9,2 1 3,5

40 °C bar 15,3 2,8 6,6

Kaynama Sıcaklığı °C -42 -9 -18

1 m3 Sıvının Ağırlığı kg 509 582 561

Göreceli Yoğunluğu (Suya Göre) 0,509 0,532 0,561

Molekül Ağırlığı g/gmol 44,1 58,1 53,5

Gaz Hacmi/Sıvı Hacmi 272 238 248

Alt Isıl Değer kCal/kg 11100 10900 10960

Tutuşma Sıcaklığı (Havada) °C 493-549 482-538 482-549

Buharlaşmadan Sonra

Toplam Isıtma Değeri kCal/kg 11950 11740 11800

Maksimum Alev Sıcaklığı °C 1980 2008 2000

%95'inin Buharlaşma Sıcaklığı °C -38,3 2,2 2,2

Yanma Ürünleri

CO2 % 11,6 12 11,9

N2 % 72,9 73,1 73

H2O % 15,5 15 15,1

Maksimum Kükürt Miktarı mg/kg 185 140 140

Hava-Gaz Karışımında Patlama Sınırları

Alt % 2,15 1,55 1,55

Üst % 9,6 8,6 9,6
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şartlarına (iklime) bağlı olarak karışım oranı değişmekte-
dir. Türkiye’ deki ev tüplerinde kullanılan LPG %70 bütan, 
%30 propan gazlarından oluşmaktadır. LPG’yi oluşturan 
gazların özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1’de görüldüğü üzere, propanın kaynama sıcaklığı 
(-42°), bütana (-9°) göre oldukça düşüktür ve 20 °C’de pro-
pan gazının basıncı (9,2 bar), bütana (1 bar) göre oldukça 
yüksektir. Propan yüksek basınçlı bir gaz olması özelliği ile 
itici görevi görür. Günlük hayatta kullanılan birçok benzer 
basınçlı kap içerisinde propan gazı itici güç oluşturması 
açısından bulunur ve içerisinde çözünen, kap içerisinde 
yer alan diğer gaz, toz ve parçacıkları püskürtülen yüzeye 
ulaştırır. Örnek: deodorant.

LPG, çelik tüplere doldurularak tüketiciye sunulur. LPG 
tüpü içerisinde bütan ve propan gaz karışımı basınç al-
tında hem sıvı hem de gaz halde bulunur. LPG tüpünden 
basıncın etkisiyle dışarıya çıkan gazın debisinin ayarlan-
masını ve gaz yolunun açılıp, kapatılmasını sağlayan ele-
man valflerdir. Propan ve bütan gazları düşük kaynama 
sıcaklığı sayesinde tüpün dış çeperlerden ve bulunduğu 
ortamdan ısıyı emerek tüp içerisinde kaynayarak buharla-
şır ve gaz fazına geçer. Valf kapalı konumdayken, tüp içe-
risindeki karışım hem sıvı hem gaz fazında olacak şekilde 
dengededir. Valfin açılması ile gaz fazındaki LPG basıncın 
etkisiyle atmosfere yayılır. (LPG’nin gaz fazında dışarı atıl-
ması için tüpün dik bir şekilde kullanılması zorunludur; 
yatık olması halinde sıvı LPG gaz ile dışarıya fışkırır ve teh-
like yaratır.) Bu esnada tüp içerisinde gaz fazında bulunan 
LPG azalmaya başlar ve tüpün basıncı az da olsa düşer. 
Valfin kapatılması ile söz konusu ısı transferi tekrar ger-
çekleşir ve sıvı fazdaki LPG kaynayıp buharlaşarak gaz fa-
zına geçer. Tüp çalışma basıncına gelene kadar kaynama 
devam eder ve bir süre sonra sıvı-gaz dengesi tekrar olu-
şur. Tüpteki LPG gazının basıncı ancak sıvı fazdaki LPG’nin 
tam dolu seviyeden %70 oranında tüketilmesiyle büyük 
oranda düşer. Tüp tamamen bittiğinde içeride sıvı LPG 
bulunmaz. 

Tüplerde kullanılan valf tipleri, tüpün boyutuna, kulla-
nım yerine, bağlantı tipine ve kullanıcıya bağlı olarak 
değişmektedir. Tüp tipleri, çoğunlukla ev, sanayi, piknik 
tipi olarak bilinirler. Bunların yanında forklift araçlarında, 
deniz araçlarında ve farklı amaçlarda da kullanılırlar. Tüp-
lerin bu denli farklı tiplerde olması, üzerinde kullanılan 
valflerin de farklılaşmasına sebep olmuştur. 

3.1 LPG Tüp Valfleri Çeşitleri

• Volanlı Tip: Şekil 2.a’da görseli verilen volan tip tüp 
valfi, 12-45 kg’lık tüplerde kullanılmaktadır. Elle çalıştı-
rılan (aç-kapa) mekanizmaya sahip olup, kullanıcı valfi 
açma, kapatma işlemini ve debi ayarını manuel olarak 
yapar. Bu mekanizmayı oluşturan ana elemanlar; vo-
lan, volana bağlı bir mil ve milin uç kısmında yer alan 
plastik contadır. Volan, valf gövdesine dişli bağlantı ile 
bağlandığı için, volanın saat yönünde döndürülmesi 
ile mil hareket eder ve mil ucundaki conta valf klapesi-
ne baskı uygulayarak gaz yolunu kapatır ve gaz geçişi-
ni engeller. 

• İğneli (Supap) Tip: 12-45 kg’lık tüplerde kullanılmak-
tadır. Gazın geçişini ve açma- kapatma işlemini oto-
matik olarak yapan mekanizmaya sahiptir. Bu meka-
nizmanın çalışması, debi aralığını kapatan conta, bu 
contanın bağlı olduğu mil ve mil ile contanın klapeye 
basınç uygulamasını sağlayan yay elamanlarına bağlı-
dır. Valf çıkışına bağlanan regülatör açık hale getirildi-
ğinde, regülatör mili, valf miline ve yayına karşı kuvvet 
uygulayarak contanın klapeden uzaklaşmasını sağlar 
ve gaz yolunun açılmasını sağlar. Regülatör kapalı ko-
numa getirildiğinde veya valften söküldüğünde, re-
gülatör milinin uyguladığı karşı kuvvet ortadan kalkar 
ve valf mili kendi yayının etkisiyle tekrar klapeyi kapa-
tır. Böylelikle olası kullanıcı kaynaklı hataların büyük 
oranda önüne geçilerek kullanıcının ihmali sonucun-
da meydana çıkabilecek tehlikeleri ortadan kaldırır 
(Şekil 2.b). 

• Piknik (“Camping”) Valf: Türkiye’ de özellik 2 kg’dan kü-
çük tüplerde kullanılırlar. Bu tip valflerin mekanizması 
yine supap mantığına dayanır. Bu sefer, conta mil üze-
rinde değil valf klapesinde yer alır. Yay mili veya mil 
görevi gören bilyayı iterek contaya baskı yapmasını 
sağlar ve gaz yolunu kapatır. Şekil 2.c’de ürünün resmi 
verilmiştir.

• Forklift tip valf: Forklift araçların bir kısmında yakıt ola-
rak LPG kullanılır. LPG ise otomobillerde olduğu gibi 
tanktan değil yine araca bağlı tüp içerisinden çekile-
rek motora gönderilir. Burada genel kullanımın aksine, 
tüp yatay olarak konumlandırılır; bu şekilde tüpün alt 
kısmında sıvı fazda LPG bulunurken üst kısmında gaz 
fazında bulunur. Motora gönderilmesi için sıvı fazda 
LPG’nin tüpten çekilmesi gerektiğinden, valf girişine 
yerleştirilen açılı boru, tüp içerisinden sürekli olarak 
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sıvı LPG’nin çekilmesini sağlamaktadır. Bu yüzden 
forklift araçlarda kullanılan tüm valfler borulu olarak 
üretilmektedir ve kullanılmaktadır (Şekil 2.d).

3.2 LPG Tüp Valfleri Bileşenleri

LPG Tüp valfini oluşturan ana unsurlar olan gövde, mil, 
volan ve genel olarak valf içerisinde yer alan dişli parça-
lar pirinç malzemeden üretilmektedir. Pirinç malzemenin 
kolay şekillendirilebilir olması, işleme kolaylığı ve koroz-
yona karşı dirençli olması genel olarak valf üretiminde 
elverişlidir. Valfin gövdesindeki figürlü ve karmaşık par-
çalar (gövde), dövme yöntemiyle üretilir. Dövme için kul-
lanılan pirinç alaşım olarak dövmeye uygun olmalıdır ve 
ilgili standartlarda şart koşulan alaşım ve malzeme özel-
liklerini taşımalıdır. Otomat çubuğundan işlenen gövde iç 
parçaları ise, işlenebilirliğin artırılması için kurşun yüzde-
si yüksek alaşımlı pirinçten üretilmektedir. Pirinç dışında 
sızdırmazlığı sağlayan o-ring, conta gibi pirinç olmayan 
malzemeler LPG ile çalışmaya uyumlu ve ilgili standarda 
uygun şekilde belgeli olarak kullanılmalıdır. Sızdırmazlık 
elemanı olarak kullanılan conta sert plastik de kauçuk 
malzeme de olabilir. 

Fırın musluklarında olduğu gibi, tüp valflerinde de em-
niyet tertibatı bulunan tipleri vardır. Tüp valflerindeki 
emniyet düzeneği, tüpün bulunduğu ortamda muhte-
melen yangın kaynaklı ortam sıcaklığını artıracak bir etki 
oluştuğunda, kaynaklı tüp içerisindeki basınç çok yüksek 
değerlere ulaşabileceğinden, emniyet düzeneğinin ayar-
landığı basınç değerine yakın değerde valf açılarak iç belli 

miktarda LPG’yi dışarı atarak iç basıncı düşürmeye çalışır 
ve basınç etkisiyle tüpün patlamasını önler. Dünya gene-
linde ayrı olarak kullanılan emniyet valflerinin mantığı ile 
birebir aynı olan bu mekanizma, tüp valfi gövdesine en-
tegre edilebilmektedir. Emniyet düzeneği, conta bu con-
tanın yer aldığı conta yuvası parçası ve bu ikilinin klapeyi 
sıkıca kapatmasını ve istenilen basınç değerine ayarlan-
masını sağlayan bir yay ve son olarak yayın ayarlanmasını 
sağlayan ayar vidasından oluşmaktadır. Ayarlanan basınç 
değeri, kullanılan tüpün boyutuna, kapasitesine, müşteri 
talebi ve kullanıldığı bölgeye bağlı olarak değişir. Piyasa-
da emniyetli veya emniyetsiz olarak tüp valfleri kullanılır-
lar. Emniyet tertibatı kullanılması gereken yerlerde (örne-
ğin evlerde) emniyetli valf kullanımı zorunludur. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Gaz valfleri ve tüp valfleri dünyada Ar-Ge potansiyeli en 
yüksek armatürlerin başında gelmektedir. Özellikle geli-
şen ve değişen dünyada teknolojinin hızla ilerlemesi ve 
ürünlerin hızla elektronikleşmesiyle, bu teknolojinin hızla 
gaz armatürlerine de entegre edilmesi ihtiyacı doğmak-
tadır. Bugün E.C.A. Valf Sanayii A.Ş. Ar-Ge departmanı 
olarak bu düşünce ve vizyonla yeni ürünler tasarlamaya 
devam etmekteyiz. 
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Şekil 2. LPG Tüp Valfleri  (a) Volanlı Tip   (b) İğneli Tip  (c) Piknik Tip  (d) Forklift Tip
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FİRMALARIN GELİŞTİRDİĞİ TASARIM 
STANDARTLARI

1. GİRİŞ 

Tasarım yapan kurumsal şirketlerin tümünde tasarımcıla-
rının kullanması için hazırlanmış tasarım standartlarının 
olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ISO ve ASME gibi kuruluş-
ların da yayınladığı genel tasarım standartları bulunmak-
tadır. 

Boeing, AIRBUS, Mercedes-Benz, Bosch vb. gibi birçok 
büyük firma, tasarımcılarının izlemesi ve uygulaması için 
detaylı, açık, anlaşılır, kolaylaştırıcı tasarım standartları 
hazırlar ve bunları sürekli olarak günceller. 

Bu standartlar, firmaların tasarım sırasında ve sonrasında 
yaşadıkları deneyimlerden ders alınarak hazırlanır ve tüm 
tasarımcılar tarafından uygulanması amacıyla kayıt altına 
alınarak oluşturur   .

2. TASARIM STANDARTLARININ ÖNEMİ

Tasarım standartları sayesinde tasarımcıların

1. Doğru, kaliteli, güvenilir

2. Düşük maliyetli

3. Hızlı, kolay 

tasarım yapabilmesi mümkün olmaktadır.

Bir örnek vererek tasarım standartları sayesinde tasarım-
cıların nasıl yukarıda belirtilen avantajlara sahip olabildi-
ğini görelim:

Firmanın tasarımda kullanacağı bağlayıcıların seçimi ve 
delikleri ile ilgili bir standardının olduğunu düşünelim. Bu 
standart sayesinde gereksinimlere göre bağlantıyı doğru 
bir biçimde sağlamak için bağlayıcının;

• Malzemesi

• Tipi

• Boyutu

• Sayısı

• Kaplaması

• Yağlaması

• Diş tipi ve sınıfı

• Deliklerinin çap ve toleransı

• Delik merkezinin kenardan olan en kısa uzaklığı
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• Delik merkezlerinin birbirlerinden olan uzaklık aralığı

• Delik merkezlerinin büküm yarıçapından olan en kısa 
uzaklığı vb.

gibi bilgiler (yazılı anlatımlar, formüller, çizimler, şemalar, 
tablolar, grafikler, vb.) tasarım standardında bulunacaktır. 
Tasarımcı, bu bilgilerden yararlanarak tasarım kararlarını 
rahatlıkla verebilir. Doğru, kolay ve hızlı tasarım kararının 
verilebilmesi için standardın, detaylı, açık ve anlaşılır ol-
ması zorunludur. 

Standartların hazırlanması sırasında doğru formüller 
oluşturulması gerekmektedir. Örnek olarak; delinecek 
deliğin kenardan en kısa uzaklığını (U) delik çapından (D) 
faydalanılarak hesaplanmasını sağlayacak olan U= k x D 
formülünün oluşturulması için firmadaki analistlerin de-
taylı çalışmalar yaparak ve malzemenin yorulma durumu-
nu değerlendirerek formüldeki k katsayısını belirlemeleri 
gerekir. 

k katsayısının, olması gerekenden küçük olması, deliğin 
kenara yakın olan bölgesinin çatlamasına sebep olabile-
cektir. 

Havacılıkta bu katsayı alüminyum için genellikle 2 olarak 
belirlenmektedir. Delik 10 mm çapındaysa, delik merke-
zinin kenardan olan en kısa uzaklığı 2 x D = 2 x 10 mm = 
20 mm olarak hesaplanıp bu kurala uyarak doğru, hızlı ve 
kolay bir tasarım yapılabilir. Bu standarda göre yapılmış 
tasarımlar analiz sonuçlarında çoğunlukla problemsiz 
olacağından, analistlerden de hızlı bir biçimde onay alı-
nabilecektir.

Standardın olmadığı durumda ise, tasarımcı her deliği ke-
nardan farklı uzaklıklarda yapabilecek ve analistler birçok 
çalışma yapmak zorunda kalacaktır. Yaptıkları analiz so-
nuçlarına göre birçok deliği “kenardan daha uzak olmalı” 
şeklinde tasarımcıya bildirmesi olasılığı gündeme gelebi-
lecektir. Bu çok fazla analiz-tasarım geri dönüşlerine ne-
den olacak, dolayısıyla tasarım ve onay sürelerini uzattığı 
gibi,  maliyeti de ciddi bir biçimde arttıracaktır. 

Yukarıdaki örneğe istisna olabilecek bir durumla karşı-
laşıldığını düşünelim: Parçanın çok küçük olması ve se-
çilmiş olan bağlayıcıya göre delinecek deliğin kenarlara 
standartta belirtilen değerden daha yakın olması gerek-
sin. Böyle bir durumda parçanın standarda göre tasarla-
namadığını analiste yazılı olarak bildirmek gerekir. Analiz 

sonuçları bu duruma rağmen olumlu olursa tasarım onay-
lanacak, olumsuz olursa analistin önerilerine göre başka 
bir tasarım çözümü bulunmak zorunda kalınacaktır.

Analistler, gelen bütün tasarımları kontrol etmekle yü-
kümlü olduklarından, standarda uygun yapılan tasarım-
larda çoğunlukla hiçbir problem ortaya çıkmayacağından 
tasarımcıya sık geri dönüş yapma ve tasarımcıların da sık 
değişiklik yapma durumu ortadan kalkar. Bu; tasarımın 
doğru, hızlı ve düşük maliyetle yapılmasını sağlayacaktır.

Yukarıda verilen örnek, bağlayıcının malzemesinin seçi-
mi için de genişletilebilir. Standartta bağlayıcının hangi 
malzemeden olmasını belirleyebilmek için gerekli bilgiler 
(galvanik korozyon uyumu gibi) olursa hızlı bir biçimde 
bağlayıcının mevcut malzemelerin hangisinden olması 
gerektiği seçilebilir. 

Standardın olmaması durumunda tasarımcı malzeme 
seçimiyle ilgili tüm bilgilere sahip olamayabileceğinden, 
tasarım kararını yanlış verebilir ve/veya detaylı araştırma 
yapmak zorunda kalıp zaman kaybedebilecektir. Tabi ki 
hatalar analiz mühendisinin ve malzeme mühendisinin 
kontrolünde ortaya çıkabilecek ve değişiklik tasarımcıya 
bildirilecektir. Ancak tasarımın doğru, hızlı ve düşük ma-
liyetle yapılması için standardın verdiği bilgilere göre se-
çim yapmak uygun olacaktır.  

Yukarıda verilen örneklerde bağlayıcı konusunda alınma-
sı gereken onlarca tasarım kararından iki tasarım kararı-
nı inceledik. Standardın olmadığı durumda tasarımcının 
tüm bu konularda doğru, hızlı, kolay ve düşük maliyelerle 
tasarım kararları vermesinin mümkün olamayacağı net 
bir biçimde görülebilir.

Tasarım standartları tasarım sürecinin ayrılmaz bir parça-
sıdır. Eğer çalışılan firmalarda tasarım standartları yoksa, 
firmanın tasarım sürecinin tamamlanmadığı ve tanımlan-
madığı düşünülebilir. Tasarım standartları, tasarım bilgi 
ve deneyiminin aktarılması içindir.

3. TASARIM STANDARTLARININ KAPSAMI

Tasarım standartları firmanın tasarladığı malzeme tipine 
(plastik, metal, kompozit, vb.) oluşturulabileceği gibi, üre-
tim tekniğine (sacdan bükme metal parçalar, talaşlı imal 
edilen parçalar, vb.) göre de oluşturulabilirler. Ayrıca stan-
dartlar ürüne yönelik (uçak, buzdolabı, vb.) hazırlanabi-
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leceği gibi daha da spesifik olması için projeye yönelik 
olarak da hazırlanabilirler.

Tasarım standartları çok genel olursa, standart kullanan 
tasarımcılar için tüm tasarımlarında yeterince yol göster-
meyebilir; ancak çok spesifik olmaları durumunda da ha-
zırlanmaları çok uzun sürebilecektir. Tabi ki ideal durum, 
tasarım standardının tasarımcıya tüm tasarım süreci bo-
yunca eksiksiz bir biçimde yol gösterebilmesidir.

4. TASARIM STANDARTLARININ DİLİ

Dil olarak Türkçe ve/veya İngilizce kullanılma seçimi fir-
malara göre değişebilir. Eğer firmada Türkçe bilmeyen 
çalışanlar varsa ve/veya standartta çok fazla İngilizce te-
rim kullanılması gerekebiliyorsa İngilizce yazılması daha 
uygun olabilir. Ancak çalışanların İngilizce yetkinlikleri 
düşük ise, standardın Türkçe olmasında yarar vardır. Stan-
dartların hem Türkçe hem de İngilizce yazılması, sürdürü-
lebilirlik açısından önerilmemektedir. 

5. TASARIM STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI

Tasarım standartlarının oluşturulabilmesi için alanlarında 
çok deneyimli mühendislerden ve/veya akademisyenler-
den oluşan bir ekip kurulmasının büyük önemi vardır. Ta-
sarım standartlarını oluşturmak için ciddi kaynak ayrılması 
gerekmektedir. Ayrıca bu standartlar yaşayan doküman-
lar olduğundan sürekli güncellenmeleri gerekmektedir. 
Kısa vadede firmaya yük olarak gözükebilecek maliyetler 
ortaya çıkabilirken, orta ve uzun vadede standartların fir-
maya katkısı, maliyetlerinin onlarca kat üzerinde olacaktır. 
Standartlar, tasarımla ilgili tüm işlemlerde (analiz, üretim, 
kalite vb.) uyumlu çalışılmasını sağlayacaktır.

6. TASARIM STANDARTLARININ GÜNCELLENMESİ

Standartların gelişen teknolojiyle sürekli güncellenme-
si gerekmektedir. Örneğin talaşlı imal edilen parçalarda 
eskiden en az imal edilecek cep derinliğinin dörtte biri 
çapındaki çakıların kullanılması önerilirken, günümüzde 
çakı teknolojisinin gelişmesinden ve yüksek hızlı kesim 
mekaniğinin çakıları daha az zorlamasından dolayı, cep 
derinliğinin altıda biri çapındaki çakılar rahatlıkla önerile-
bilmektedir. Dolayısıyla derin cepleri bulunan parçaların 
cep köşe yarıçapları eskiye göre çok daha küçük olabile-
ceğinden, imal edilebilirlikle ilgili tasarım standardı gün-
cellenmelidir.

Tüm tasarım standartlarının tek bir doküman olmasın-
dansa birden fazla dokümandan oluşması güncelleme-
lere daha kolay ve hızlı fırsat vermesi açısından tercih 
edilebilir. Elbette ki standart basılı doküman yerine bil-
gisayardan erişilebilen bir doküman (veya yazılım) olarak 
oluşturulursa, güncellemeler her durumda rahatlıkla ya-
pılabilir.

Tasarım yapan bir firmanın tasarım standartları dışında 
analiz standartları, modelleme standartları, teknik resim 
standartları gibi birçok standart türüne daha gereksinimi 
olacaktır. 

7. TASARIM STANDARTLARININ BÖLÜMLERİ 

Tasarım standartlarında aşağıda örnek olarak belirtilmiş 
bölümler bulunabilir:

• Hazırlayan Kuruluş

• Hazırlayan İnsanlar (Bölüm, ad-soyad, görev, vb.)

• Doküman Kaydı (İsim-kod, revizyon numarası, tarih, 
güncelleyen, güncelleme nedeni)

• İçindekiler

• Referanslar

• Kısaltmalar

• Amaç

• Konular (Bu kısımda yazılı ifadeler, formüller, tablolar, 
şekiller ve grafiklerden faydalanarak anlatım yapılır.)

Standartlar dijital ortamda hazırlanırsa, bilgilerin video, 
animasyon gibi yöntemlerle aktarılması ve hesaplamala-
rın otomatik yapılması ve benzeri uygulamalar mümkün 
olabilir.

8. TASARIM STANDARTLARININ FİRMALARDA 
KULLANILMASI

Tasarım standartlarının oluşturulması tek başına etkin 
olamayacaktır. Tasarım standartlarının etkin olarak kulla-
nılabilmesi için firmaların tasarım eğitimlerine ve tasarım 
onay döngüsüne ihtiyaçları vardır. Tasarımcılar, tasarım 
standartlarında belirtilen kurallarla ilgili olarak tasarım 
eğitimleriyle bilgilendirilmeli, tasarımların tasarım stan-
dartlarına uygun olarak yapıldığı tasarım onay döngü-
süyle kontrol edildikten sonra tasarımları onaylanıp ya-
yınlanmalıdır. 
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Bu şeklide çalışan bir tasarım firması kişilere bağlı olmak-
tan çıkmış kurumsal bir firma olmayı başarmıştır.

Tasarımı onaylayacak kişilerin de görevlerini en iyi şekilde 
yapabilmeleri için, tasarım standartlarına göre oluşturu-
lacak tasarım kontrol listesi (“check list”) standardından 
yararlanmalıdır. Onay döngüsünde, otomasyondan da 
olabildiğince yararlanılabilir. Örneğin deliklerin standart-
larda belirtilen çaplarda olup olmadığı, yazılımlar saye-
sinde otomatik olarak kontrol edilebilir.  

Ülkemizdeki çok az sayıda firmada Şekil 1’de gösterilmiş 
olan üç bileşenin tam olarak çalıştığı bir sistem olduğu, 
birçok firmada ise bu bileşenlerin bir veya daha fazlasının 
olmadığı veya işletilmesinde problemler olduğu söylene-
bilir. Bazı firmalarda oluşturulmuş standartlar var, ancak 
onay döngüsünde bu standartlara göre tasarım yapılıp 
yapılmadığı etkin bir şekilde kontrol edilemiyor. Ya da 
onay döngüsü var ancak tasarım standartları yok, dola-
yısıyla tasarımın uygunluğunun belirlenmesi onaylayan 
kişiye göre değişiyor. Tasarım eğitimleri olan firmalarda 
da standartlardaki tüm bilgiler ya tam olarak anlatılmıyor 

veya standartlardaki bilgilerle eğitimdeki bilgiler zaman 
zaman çelişebiliyor.

9. TASARIM STANDARTLARININ MÜLKİYETİ

Tasarım standartları çoğu firmanın ticari gizlilikle koru-
dukları değerli varlıklarıdır. Firmalar tasarım standartlarını 
oluşturarak tasarım bilgilerini biriktirebilir ve geliştirebi-
lirler. Dolayısıyla bu standartlar, firmaların diğer firmalar-
la tasarım alanında rekabet edebilmelerinin belkemiğini 
oluşturur.

10. TASARIM STANDARTLARININ GETİRDİĞİ 
YÜKÜMLÜLÜKLER

Tasarımcı standarda göre çalışmak durumundadır. Her-
hangi bir dava açılırsa tasarımcı firmanın standartlarına 
göre çalıştığını göstermesi durumunda cezadan muaf 
tutulabilecekken, standartlara göre çalışılmaması ise ce-
zalandırılabilecektir.

Standartların olmadığı bir firmada çalışan tasarımcı tüm 
kararlarını başka belgelere dayandırmak zorunda olaca-
ğından, çok daha büyük bir yük altındadır.

11. SONUÇ

Yıllardan beri hem çalıştığım firmalarda hem de kurucusu 
olduğum Ecan firması kapsamında yaptığım çalışmalar-
da, mühendislikte standartların (tasarım, analiz, imalat, 
modelleme vb.) önemi ve standartlaşma kültürünün ül-
kemizde oluşmasına katkı yapmaya çalıştım. Umarım bu 
yazıyla da tasarım standartları özelinde standartların ne 
kadar önemli olduğunu aktarabilir ve ülkemizde stan-
dart oluşturma ve standartlarla çalışma kültürüne katkı 
sağlayabilirim.

 
 

Onay 
Döngüsü 

Standartlar  Eğitim 

Şekil 1. Standartların Uygulanması
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3 “Grand View Research”

Ardıç Karol1, Serkan Çiçek2

1. GİRİŞ 
Akordeon Jiletli Tel (AJT), özel veya kamu arazi ve mülkleri 
ile sınır güvenliğin korunmasında, sınırların tayininde ve izin-
siz girişlerin önlenmesinde kullanılan son derece önemli bir 
savunma önlemidir. AJT, tel örgü, dikenli tel, panel çit gibi 
diğer güvenlik araçları ile kıyaslandığında, koruma seviyesi-
nin yüksek oluşu nedeniyle global olarak en çok tercih edilen 
güvenlik araçlarından biridir.

GVR3’nin 2017 yılında yayınladığı rapora göre, Güvenlik 
teli/çiti pazarının 2015 yılındaki global büyüklüğü, 24 mil-
yar Amerikan Doları olarak tahmin edilmiştir [1]. Bu paza-
rın %52’sinin “metal malzeme segmentine” ve bu miktarın 
%45’inin de Akordeon Jiletli Tel sınıfına ait olduğu değerlen-
dirildiğinde, 2015 yılı AJT global pazar büyüklüğü 5,5 milyar 
Amerikan Doları olarak hesaplanmaktadır.

Bu rapora göre, global AJT tüketiminin %70’i Avrupa ve Ku-
zey Amerika’da gerçekleşmektedir. Global AJT pazar büyük-
lüğünün, yıllık en az %4,6 artış ile 2025 yılında 9 milyar Ame-
rikan Doları’na ulaşacağı öngörülmektedir.

Tüm dünyada yaşanan terör olayları, mülteci krizleri, sosyo-
ekonomik ve politik eğilimler sonucunda kamu yönetimleri 
ve bireyler her geçen gün koruma seviyelerini güçlendirmek 
adına gerekli enstrümanlara daha fazla yatırım yapmaktadır. 
Ülkemizde ve dünyada AJT yıllık tüketiminin, önümüzdeki 
beş yıl boyunca her yıl en az %10 mertebesinde artacağını 
tahmin edilmektedir.

AJT, iki hammaddenin (çelik tel ve çelik jilet) sıvama, çem-
berleme, klipsleme ve kesme adı verilen dört temel işlemle 
birleştirilmesiyle oluşmaktadır. Şerit halinde akan tel ve jilet, 
sıvama operasyonunda plastik olarak deforme edilerek ay-
rılamaz şekilde birleştirilir. Birleşen ikili hâlâ şerit halindedir, 

YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN BİR ÜRÜNÜN 
HİKAYESİ: AKORDEON JİLETLİ TEL 
ÜRETİM MAKİNESİ
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tim süreçleri için gerekli tüm prosesleri insandan bağımsız ve 
otomatik bir şekilde yapabilmektedir. 

2. ÜRETİM TEKNİĞİNİN BİLİNEN DURUMU
AJT, ülkemizde ve dünyada büyük ölçüde el emeği ve insan 
işçiliği ile üretilmektedir. Üretim tekniğinin bilinen durumun-
da AJT'nin temel hammaddeleri olan jilet ve tel, sarılı olduk-
ları tamburlarından salınarak bir basit makineye beslenir. Bu 
basit makinenin ilk istasyonunda jilet ve tel, mekanik rulolar 
vasıtası ile plastik şekillendirilerek ayrılamaz bir şekilde birleş-
tirilir ve ikinci istasyona aktarılır. 

İkinci istasyonda jilet-tel kombinasyonu doğrusal formdan 
çember formuna çevrilir (çemberleme) ve bu akış yer çeki-
mi yönünde serbest bırakılarak, kangalların (her bir dairesel 
jilet-tel sargısı) birbiri üzerine istiflenmesine olanak sağlanır. 
Üst üste istiflenen kangal sayısı, operatör tarafından sürekli 
olarak sayılır ve istenilen kangal adedine ulaşıldığında ma-
kine, operatör tarafından durdurulur. Bu süreçler sırasında 
herhangi bir kontrol mekanizması bulunmamaktadır. Her şey 
operatör yeteneğine bağlıdır. Makine durdurulduktan sonra 
operatör, bir el aleti yardımı ile jilet-tel kombinasyonunun 
bağlı ucunu keser. Bu sayede arzu ettiği uzunluk ve kangal 
sayısındaki ham ürünü elde etmiş olur. Ham ürünün, ürün ha-
line gelebilmesi için klipslenmesi gerekmektedir.

Kesilen kangallar, bir el aleti yardımı ile işbu makineyi işleten 
operatörün önünden başka bir işçi tarafından alınır, tesis içe-
risinde başka bir bölgede konuşlanmış olan klipsleme işçileri-
nin önüne konur. Klipsleme işçileri bu "sargıyı" alır ve önlerin-
deki düzeneğe yerleştirir. Buradaki "düzenek", ham ürün olan 
jilet-tel kombinasyonunu, iç yarıçapındaki birkaç noktadan 
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dairesel form alması için yine mekanik kuvvetler altında çem-
berlenir. Metal klipslerin dairesel jiletli tel üzerine sıkıldığı 
aşama ise klipslemedir. Ardışık çember segmentleri üzerine 
çember çevresi boyunca üç ila beş adet klips atılır. Bu klipsler, 
çemberlenmiş AJT’nin “akordeon” şeklinde açılmasını sağ-
larlar. İstenilen dairesel sarım/sargı sayısına ulaşıldığında ise 
kesme operasyonu ile ilgili grup akıştan ayrılır.

AJT üretimindeki dört temel süreçten sıvama ve çemberle-
me, basit veya yarı-otomatik makineler ile yapılabilmektedir. 
Bugüne kadar makineleştirilememiş operasyon ise klipsle-
medir. 

Küresel anlamda önemli bir ürün olan AJT’nin üretimi için 
temel ve en önemli sorun, AJT üretiminin insan gücüne doğ-
rudan bağımlılığıdır. AJT üretimi, her safhasında yoğun ve 
kaliteli bir işçilik gerektirir. Ek olarak, AJT’nin sivri ve keskin 
tabiatı sürekli olarak iş kazaları ve yaralanmalara sebep ol-
maktadır. İşçiler de bu nedenlerle, bu yoğun ve kazaya açık 
sektörde çalışmak istememektedir. İşçi verimsizliği ve kaybı, 
işletmeler için üretim kapasitesinin ve kalitesinin düşmesine, 
teslimat tarihlerinin tutturulamamasına ve bu sebeplerden 
oluşan maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. 

AJT üretiminde yer alan mavi yakalı personelin sürekliliğini 
sağlamak, bu personelin istihdamına göre çok daha zordur. 
Sektördeki mavi yakalı sirkülasyonu son derece fazladır. Bu 
durum, nitelikli ve eğitimli işgücünü sürekli kaybeden işlet-
melerin rekabet gücüne doğrudan zarar vermektedir. 

Belirtilen problemleri ortadan kaldırabilmek adına dünyanın 
ilk tam otomatik Akordeon Jiletli Tel Üretim Makinesi (CLIP-
CON 2) ülkemizde tasarlanmış ve üretilmiştir. Ürün, AJT üre-

 

 Şekil 1. Akordeon Jiletli Tel Uygulaması
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me prosesini de otomatik olarak yapabilmektedir. Klipsleme 
süreci ile birlikte CLIPCON 2, kullanıcı işletmelerin AJT üretimi 
için gerekli tüm ihtiyaçlarına cevap verip üretim kapasiteleri-
ni arttırırken, maliyetlerini de düşürmektedir.

CLIPCON 2'ün, günümüzdeki üretim sürecine göre getirdiği 
en önemli yenilik, sıvama, çemberleme, klipsleme ve kesme 
proseslerini tek bir çatı altında gerçekleştirmesidir. Buna ek 
olarak CLIPCON 2, TSE tarafından yayınlanmış olan TS 8745 
[2] standardında yer alan beş farklı çaptaki (450, 750, 915, 965 
ve 1015 mm) kangalı üretebilmektedir.

Bu özellikleri ile birlikte CLIPCON 2, üretici işletmenin işgücü 
ihtiyacını ve buna bağlı maliyetlerini çok ciddi oranda azaltır-
ken, AJT üretim hızı ve üretim kapasitesini de önemli ölçüde 
arttırarak, işletmenin karlılığına katkı sağlamaktadır. CLIP-
CON 2, performans özelliklerinin yanı sıra, klipsleme görevini 
yerine getiren işçiler için ciddi bir iş güvenliği tehdidi olan 
jiletleri, insan eli değmeden klipsleyeceği için iş kazalarının 
önüne geçebilmektedir.

4. SONUÇ

AJT üretimi için gerekli tüm üretim proseslerini tek bir çatı al-
tında toplayan Dünyadaki ilk ürün CLIPCON 2’dir. Tamamı ile 
yerli olanaklar ve yerli mühendislik ile üretilen ürün, an itibarı 
ile patent beklemektedir. Dünyadaki birçok pazara sunula-
cak ürünün, kullanıcısına getireceği yararlar ile birlikte, AJT 
üreticileri için bir vazgeçilmez gereksinim, ülkemiz adına da 
yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli bir ihracat değeri 
oluşturması hedeflenmektedir. 

KAYNAKÇA
1.  Grand View Research, 2017, “Fencing Market Analysis, 

Industry Research Report”

2.  Türk Standartları Enstitüsü, 2015, “Üstüvane (Helisel Silindi-
rik Sarımlı) ve Düzlemsel Sarımlı Tel - Jiletli Şerit ve Telden 
İmal Edilen”

tutan çubuklardan ibarettir. Bu aşamadan sonra klipsleme 
işçisi 1 adet metal klipsi alır, bunu bir el aleti içerisine koyar 
ve jilet-tel kombinasyonunun arzu ettiği bir yerinden sıka-
rak kangala klipsler. İşçi, bu klipsleme işini, çevre boyunca 
üç veya beş defa yapar. Tüm kangal çiftlerine klips atıldıktan 
sonra, ham ürün artık bir "ürün" haline gelmiştir. Bu aşama-
dan sonra ürün ambalajlanmak üzere başka bir yere sevk 
edilir. Tüm AJT üretim süreci insan kontrolündedir ve büyük 
ölçüde insan emeği ile gerçekleştirilmektedir.

3. ÜRÜN VE YENİLİKÇİ YÖNLERİ
CLIPCON 2, AJT üretim süreçlerinin tamamını kendi başına, 
kullanıcıdan bağımsız bir şekilde yerine getiren bir üründür. 
Bu yönü ile CLIPCON 2, daha önce üretilmemiş, tamamen 
yeni ve özgün bir sistemdir. CLIPCON 2, farklı süreçleri bir-
leştirmekten ziyade, otomatikleştirilmesi çok zor olan ve bu 
nedenle tüm dünyada manuel olarak gerçekleştirilen klipsle-

 
 

 

Şekil 2. AJT Üretim Tekniğinin Bilinen Durumu (Yarı Otomatik Sarım ve El ile Klipsleme)

 

 Şekil 3. CLIPCON 2, Akordeon Jiletli Tel Üretim Makinesi
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Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği 
İZODER'in Mali Genel Kurul Toplantısı 16 Eylül'de 
İstanbul’da yapıldı. Toplantıda İZODER Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve İZODER üyeleri bir araya geldi.

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu 
açılış konuşmasında şunları söyledi: “Son aylarda 
ülkemizin ve dünyanın gündeminden düşmeyen 
iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz 
etkileri, sel ve orman yangınları gibi felaketlerle 

kendini derinden hissettirdi. Tüm bu olumsuz 
gelişmeler Türkiye'deki binaların tümünün, daha 
az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya ka-
vuşması gerektiğini ortaya koyuyor. Binalarımızı 
yalıtımlı hale getirerek kışın ısıtma, yazın ise so-
ğutma için harcanan enerji tüketimini düşürebilir, 
böylece atmosfere yayılan sera gazı salınımını da 
azaltmış oluruz. Fosil yakıt tüketiminin azalmasını 
sağlayan yalıtımı uygulamaları, çevresel sorunlar 
ile mücadelede en etkin uygulamalardan biridir. 
Yalıtım sektörü olarak kentsel dönüşüm sürecini 
ülkemizde güvenli, enerji verimli, çevreye duyar-
lı, sağlıklı ve konforlu yapıların temininde önemli 
bir fırsat olarak görüyoruz."

Türkiye'deki binaların daha az enerji harcayan, 
dayanıklı, güvenli ve çevre dostu bir yapıya ka-
vuşması için ısı, su, ses ve yangın yalıtımı ürün-
lerinin standartlara uygun şekilde üretilmesi ve 
uygulanması gerektiğine dikkat çeken Eruslu, bu 
doğrultuda, tüm branşlarıyla ülkemizin sürdürü-
lebilir kalkınmasına önemli katkı sağlayan yalıtımı 
tüm yapılarda yaygınlaştırmak için çalışmalarını 
hızlandıracaklarını söyledi.

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.izoder.
org.tr/haber/2314/izoder-2021-mali-genel-kurulu-
gerceklesti

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD)’ın 2020 
yılında Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan 49. Olağan Seçimli 
Genel Kurulu ve 2021 yılında yapılamayan 50. Olağan Genel Kurulu 
22 Eylül 2021 Çarşamba günü İstanbul’da yapıldı.

Divan kurulunun oluşması ve saygı duruşunun ardından Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sefa Targıt 2019-2020 ve 2021 Yıllarına ait faaliyet rapor-
larını üyelerin bilgisine sundu. Özellikle pandemi döneminde yoğun 
çalışmalar yürüten AYSAD’ın, bu süreçte sektörün ayakta kalması 
için yaptığı temaslar ve alınan olumlu sonuçlar takdir edildi. Dernek 
merkezinin değişen adresinin tüzüğe yansıması nedeniyle gündeme 
alınan tüzük değişikliği önerisi Genel Sekreter Harun Şimşek tarafın-
dan okundu. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üye seçimleri bölü-
münde, mevcut kurulların bir sonraki seçimli genel kurula kadar gö-
revlerine devam etmeleri yönündeki öneri, Divan Başkanı tarafından 
oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 

2020-2022 döneminde AYSAD Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:
Sefa Targıt – ASRAY
Aziz Bilge – BUGA OTIS
Rıza Latif – FUPA
İzzet Güven – ISAS
Sedat Yıldız – GM
Can Mutu – SCHINDLER
Nihat Güven – MİK-EL ELEKTRONİK

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.aysad.org.tr/aysad-49-ve-50-
genel-kurul-toplantilarini-gerceklestirdi/

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
(TTMD) İç Çevre Kalitesi Teknik Komitesi 
tarafından, 26 Eylül 2021 tarihinde ger-
çekleştirilen “İç Çevre Kalitesi ve Uyku 
Semineri”nde elde edinilen bilgi ve payla-
şımlar ışığında “İç Çevre Kalitesi ve Uyku” 
kitabı, TTMD’nin 41 numaralı Yayını olarak 
hazırlandı ve yayımlandı.

Kitap hakkında detaylı bilgi için tıklayı-
nız: https://ttmd.org.tr/haberler/ic-cevre-
kalitesi-ve-uyku-kitabi-yayimlandi

İZODER 2021 Mali Genel Kurulu YapıldıAYSAD 49. ve 50. Genel Kurul Toplantılarını Yaptı

İç Çevre Kalitesi ve Uyku Kitabı 
Yayımlandı



56

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EKİM 2021  www.mmo.org.tr

TOK 2021 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi 
Ulusal Kongresi, 2-4 Eylül 2021 tarihlerinde Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde çevrimiçi 
(online) olarak gerçekleştirildi.

TOK 2021 Açılış töreni, Savunma Sanayii Başkan 
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci, Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, TOK 
Başkanı Prof. Dr. İbrahim Eksin, Prof. Dr. Talha Dini-
bütün, kontrol alanında çalışan akademisyenler ve 
sektör temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi. 
Açılış konuşması TOK 2021 Onur Konuğu Savunma 
Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci ta-
rafından yapıldı. 

Kongre kapsamında İnönü Üniversitesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği-Kontrol ve Kumanda 
Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret 
Tan moderatörlüğünde, ENOSAD Başkan Yardım-
cısı Hasan Terzioğlu, Omron Türkiye Pazarlama 
Müdürü Nurcan Konak ve Schneider Electric Satış 
Mühendisi Ahmet Atız’ın panelist olarak yer aldığı 
“Türkiye’de Kontrol Teknolojilerinin ve Sanayinin 
Dijital Dönüşümü” paneli yapıldı.

TOK 2021 hakkında detaylı bilgi için tıklayınız: 
http://tok2021.yyu.edu.tr/kongre/

TOK 2021 Otomatik Kontrol Ulusal Kongresi 
Gerçekleştirildi

TARMAKBİR Olağan 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) 30. 
Olağan Genel Kurulu, 25 Eylül 2021 Cumartesi Günü Ankara’da ya-
pıldı. Tek listenin oylandığı Genel Kurul’un ardından toplanan Yö-
netim Kurulu, başkanlığa Şenol Önal’ı seçti.

Makine İhracatçıları Birliği’nde yapılan ve pandemi şartları nede-
niyle sadece TARMAKBiR üyelerinin hazır bulunduğu Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal’ın açılış konuşmasıyla başladı. 
Önal konuşmasında: “2000’lerin başında sadece 70 milyon dolar 
seviyesinde ihracat yapan ve dış ticaret açığı veren endüstrimiz, 
bugün 1,1 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatı ile dış ticaret 
fazlası vermeye başlamıştır. 2001 yılında dünya sıralamasında 31. 
sırada yer alabilen ve toplam dünya ihracattan binde 3 pay alan 
Türkiye, 2020 yılını 15. sırada tamamlamış ve toplamdan aldığı payı 
yüzde 1,6’ya yükseltmiştir. Bununla birlikte bu değerlerin küresel 
ticarette marka bir ülke olmak için yeterli olmadığının da bilincinde 
olmalıyız. Yeni dönemdeki en önemli hedefimiz ölçek ekonomisinin 
kurallarını bir an önce tesis edip ihracatımızı 2 milyar doların üze-
rine çıkararak dünya sıralamasında ilk 10’a girmek olmalıdır” dedi. 

Genel Kurul Delegeleri, gündemin ilgili maddeleri gereğince, yeni 
dönemde görev alacak TARMAKBiR “Yönetim Kurulu”, “Denetle-
me Kurulu”, “Etik Kurulu” ve “MAKFED Temsilcileri Kurulu” üyele-
rini belirledi.

Buna göre, TARMAKBiR 30. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki 
isimlerden oluştu:
Şenol Önal (Agriönal Dış Ticaret Ltd. Şti.) 
Mümtaz Özalp (Alpler Ziraat Aletleri San. ve Tic. A.Ş.) 
Ahmet Büyükateşli (Ateşpar Motorlu Araçlar San. Dış Tic. Ltd. Şti.) 
Gökhan Bayramoğlu (Başak Traktör Tarım Zir. ve İş Mak. San. Tic. 
A.Ş.) 
Serkan B. Kayın (Çelsan Ziraat Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.) 
Ö. Faruk Dönder (Dönder Tarım Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.) 
Tolga Saylan (Erkunt Traktör Sanayi A.Ş.) 
Güven Çetin (Fimaks Mak. Gıda ve Tar. Ürn. San. Tic. A.Ş.) 
Ahmet Küçükbacak (Harmak Ziraat Mak. San. Tic. Ltd. Şti.) 
Ahmet Kurt (Kurtsan Tarım End. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.) 
Bülent Duman (Özdöken Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.)
Halim Tosun (Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.) 
Bilgin Türkay (Türkay Tarım Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.) 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız: http://tarmakbir.org/tr/


