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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Eylül ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali 

https://www.mmo.org.tr/egitimler adresinden de takip edilebilir.

Eğitim Adı Şube Eğitim Tarihi

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Bursa 1-2.09.2021

Adana 11-12.09.2021

Bursa 16-17.09.2021

Adana 18-19.09.2021

Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
Antalya 1-3.09.2021

Bursa 24-26.09.2021

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu Denizli 1-2.09.2021

LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 

Eğitimi

Kocaeli 1-2.09.2021

Bursa 7-8.09.2021

Ankara 11-12.09.2021

Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*
Eskişehir 3-6.09.2021

İzmir 6-9.09.2021

Mekanik Tesisat Ankara 6-12.09.2021

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Eskişehir 10-12.09.2021

Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara 13-15.09.2021

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü) Kursu Ankara 15-16.09.2021

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi Ankara 17-20.09.2021

Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

Ankara 22-26.09.2021
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3BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizi, Halkımızı, Mesleklerimizi 
ve Örgütlülüğümüzü Kamucu 
Temelde Savunmaya Devam 
Edeceğiz

Tarihimizde önemli bir yeri bulunan 
19 Eylül 1979, TMMOB kararıyla onbir 
yıldan beri TMMOB Mühendis, Mimar, 
Şehir Plancıları Dayanışma Günü ola-
rak anılmaktadır. Mühendis-mimar-
şehir plancıları, 19 Eylül 1979 tarihin-
de TMMOB’nin çağrısıyla bir günlük 
iş bırakma eylemi yaparak ekonomik 
demokratik sorunlarına dikkat çek-
mişlerdi.

1973-1980 döneminin TMMOB Baş-

kanı Teoman Öztürk ve arkadaşlarının 
bizlere devrettiği mücadele gelene-
ğinin bir parçası olan bu eylemden 
42 yıl sonra mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılarının sorunları daha da 
artmıştır. Mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı hizmetleri, kamusal yarar 
yaklaşımının tasfiyesiyle birlikte itibar-
sızlaştırılmaya, değersizleştirilmeye 
çalışılmaktadır. Mesleklerimiz; sana-
yisizleşme, tarımda gerileme, çarpık 
kentleşme-sağlıksız yapılaşma, enerji, 
maden, orman, su kaynakları dahil 
tüm yeraltı-yürüstü kaynaklarının ta-
lanının olumsuz etkilerine maruz kal-
mıştır. Mesleki denetim ve bilimsel–

teknik kriterler, tüm alanlarda devre 
dışı bırakılmaktadır. Esnek-güvencesiz 
çalışma biçimleri, tüm emekçilerle bir-
likte üzerimizdeki sömürüyü artırmış-
tır. Kamuda liyakatın tasfiyesi nitelikli, 
birikimli işgücünü devre dışı bırakarak 
meslektaşlarımızı işlevsizleştirmekte-
dir.

Meslek örgütlerimiz de saldırı altında-
dır. TMMOB ve Odalarımız, neoliberal 
dönüşüm programları ve iktidarın diz-
ginsiz rant çıkarlarından dolayı uzun 
bir süreden beri iktidarın hedefindedir. 
İktidar, kamusal üretim, hizmet ve de-
netimi tamamen ortadan kaldırmanın, 
Anayasal dayanağı bulunan yetkileri-
mizi yok etmenin, özerk örgütlerimizi 
etkisizleştirme ve tasfiyenin peşinde-
dir. Fakat mesleklerimize ve örgütleri-
mize yönelik bu saldırı dalgasına karşı 
duruşumuz, 1970’lerden günümüze 
uzanan mücadeleci geleneğimiz doğ-
rultusunda sürecektir.

Meslek disiplinlerimiz ve örgütleri-
mize yönelik tasfiye çabaları ile ülke 
çapındaki piyasacı-rantçı politikaların 
ve toplumsal muhalefet üzerindeki 
baskıların arasındaki bağları yakın-
dan biliyoruz. Cumhuriyet, demokrasi, 
laiklik, sosyal hukuk devleti, adalet, 
eşitlik, özgürlük, barış, kardeşlik; ka-
mucu politikalar temelinde planlama, 
sanayileşme, kalkınma; kamusal yarar, 
kamusal hizmet, kamusal denetim, 
tam istihdam ve güvenceli çalışma 
mücadelemiz bu bilinçle sürecektir. 19 
Eylül 1979 tarihindeki eylem zamanın-
da ve 1973-1980 döneminde TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı olan Teoman 
Öztürk ve arkadaşlarını bu vesileyle bir 
kez daha sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

                     Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı

TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR 
PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus 
Yener, TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü dolayısıyla “Ülkemizi, Halkımızı, 
Mesleklerimizi ve Örgütlülüğümüzü Kamucu Temelde 
Savunmaya Devam Edeceğiz” başlıklı bir basın 
açıklaması yaptı.
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2021 yılı Eylül sayısının konusu “İklimlendirme” olarak 
belirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış beş yazı ile birlikte Söyleşi Sanayi Analizleri, 
Birlik’ten, Basın Açıklamaları, Etkinlik, Eğitimlerimiz ve Sektör Haberleri bölümlerine yer verilmiştir.

İklimlendirme bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Altan Denizsel tarafından hazırlanan “Güneş 
Hava Isıtma Kolektörleri ile Isıtma, Havalandırma ve Nem Alma” başlıklı yazıdır. Yazıda, güneş hava ısıt-
ma kolektörleri, kapalı ortamlarda ısıtma ve havalandırma eksikliğinin yarattığı sorunlar, güneş hava 
ısı kolektörlerinin kapalı ortamda kullanımı, HVAC sistemleri için ön ısıtma sağlayan güneş hava ısı 
kolektörleri, güneş hava kolektörlerinin çeşitleri anlatılmaktadır.

Esma Sarıaslan Divrikli tarafından hazırlanan “Kimya Laboratuvarlarında İklimlendirme Sistem Öl-
çütleri” başlıklı ikinci yazımızda, kimya laboratuvarlarında yapılacak çalışmaya bağlı olarak standart-
lara göre laboratuvar seviyesinin belirlenmesi ve uygun sistem tasarımlarının yapılması gerekliliği 
anlatılmaktadır.

İklimlendirme bölümünde yer alan yazılarımızın üçüncüsü Ceren Ercan tarafından hazırlanan “Lej-
yonella Bakterisi Nedir ve Fiziksel Yöntemlerle Nasıl Önlenir?” başlıklı yazıdır. Yazıda, lejyonella bakterisi 
nedir, sebep olduğu hastalıklar nelerdir, risk altında olan kuruluş ve tesisler ile dezenfeksiyon yön-
temleri anlatılmaktadır.

Burhan Taş tarafından hazırlanan “Temiz Oda Geçerli Kılınması” başlıklı dördüncü yazımızda, temiz 
oda validasyonu yapılırken kullanılan uluslararası standartlar, temiz oda/HVAC sistemi validasyonu 
teknik şartnamesi, hava akış hızı, hava debisi ve hava dağıtım sayısının hesaplanması, HEPA/ULPA 
filtre sızdırmazlık testleri, oda fark basınç testleri, sıcaklık ve nem sistemi ölçülmesi, geri ısı kazanım 
dekontaminasyon testi, partikül ölçümleri anlatılmaktadır.

İklimlendirme bölümünde yer alan beşinci yazımız Serdar Uzgur tarafından hazırlanan “Klima Sis-
temleri İçin Aktif Sürekli Dezenfeksiyon UV-C Uygulamaları” başlıklı yazıdır. Pandemi süreci veya öncesi 
ve sonrası için dış hava koşulları, mutlaka bulunduğu bölge ve şehirle ilgili olarak çeşitli kademelerde 
filtre işlemlerine gereksinim duymaktadır. Özellikle toz, mantar, spor ve virüsler yönünden iç hava 
kalitesini sağlamak için ise şartnamelere uygun biçimde ve filtre dışında sterilizasyon ve dezenfek-
siyon amacı ile UV-C ürünleri kullanılmalıdır. Yazıda, iç hava kirliliğinin azaltılması, UV-C lambaların 
kullanılma kuralları, ürün tarifi ve tasarım şartları anlatılmaktadır.

Söyleşi bölümünde, iklimlendirmenin hem örgütlü bir sektör olması için hem dünyada öncü bir 
sektör olması için uzun yıllardır çaba harcayan 7235 sicil numaralı üyemiz Friterm Termik Cihazlar 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı makina  yüksek mühendisi Ali Metin Duruk ile yapmış 
olduğumuz söyleşiye yer verilmiştir.

Basın Açıklaması bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener’in, TMMOB 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla yapmış olduğu “Ülkemizi, Halkımızı, 
Mesleklerimizi ve Örgütlülüğümüzü Kamucu Temelde Savunmaya Devam Edeceğiz” başlıklı açıklaması 
ile “BOTAŞ’ın Büyük Sanayi Kuruluşları ve Elektrik Santrallarına Satılan Doğalgaz Fiyatlarında Yaptığı Artış, 
Elektrik ve Sanayi Ürün Fiyatlarında Yeni Zamlar Getirecektir” başlıklı açıklamasına yer verilmiştir.

Birlik’ten bölümünde, 22 Nisan 2022 ‘de gerçekleştirilecek olan TMMOB Afet Sempozyumu haberi-
ne yer verilmiştir.

Etkinlik bölümünde, 8-9 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek, TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Eskişehir Şube yürütücülüğünde düzenlenen, XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Kurultayı duyurusuna yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri bölümünde Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan ”Kali-
tesiz Büyüme: İş Yok, Aş Yok! (73)” başlıklı yazıya,  Eylül ayı sektör haberlerine ve mühendislerimize 
yönelik Eylül 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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BOTAŞ’ın Büyük Sanayi Kuruluşları 
ve Elektrik Santrallarına Satılan 
Doğalgaz Fiyatlarında Yaptığı Artış, 
Elektrik ve Sanayi Ürün Fiyatlarında 
Yeni Zamlar Getirecektir

Ülke ihtiyacının nerede ise tamamı-
nı ithal ettiğimiz doğalgaz fiyatla-
rında dünya ölçeğinde ciddi artışlar 
yaşanmaktadır. 2 Eylül 2021 akşamı 
açıklanan son fiyatlarla, büyük sana-
yi kuruluşları ve elektrik santrallarına 
% 15 oranında zam yapılmıştır. Bu yıl 
içinde BOTAŞ, doğalgaz satış fiyatları-
nı konutlar ve küçük sanayi için % 17,8 
büyük sanayi için % 45, elektrik üretim 
santralları için % 67,5 oranında artır-
mıştır. Devam edecek bu artışlar baş-
ka yıkıcı sonuçlara da neden olacak-
tır. Maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle 
sanayi kuruluşları ürettikleri ürünlerin 
fiyatlarına zam yapacaktır.

2019 Ocak–2021 Eylül döneminde 
BOTAŞ doğalgaz satış fiyatları ve artış 
oranları tabloda verilmiştir.

 Elektrik üretiminde de durum vahim-
dir. 2020’de üretilen elektrik içinde 
doğalgaz yakıtlı santralların payı % 23 
iken, bu yılın ilk yedi ayında bu pay % 

30’a yükselmiştir. Santralların doğal-
gaz alım fiyatlarındaki artışlar, üretim 
maliyetlerine doğrudan yansıyacaktır. 
Bu durum, Ekim ayında elektrik fiyatla-
rına yapılacağı söylenen yüksek oran-
da zammın da gerekçesi olacaktır.

Bu karanlık tablo karşısında, yönetim-
lerin aşağıdaki adımları atması gerek-
tiğini söylüyoruz.

• Gelirleri, yaşamlarını insanca sür-
dürmelerine olanak vermeyen dü-
şük gelirli yurttaşların, işsizlerin, 
salgınla yoğunlaşan ekonomik kriz 

nedeniyle işsiz kalanların, işyerle-
rini kapatmak zorunda kalanların, 
orman yangını, su baskını vb. afet-
lerden mağdur olanların, kent ve kır 
yoksularının; elektrik, doğalgaz, su, 
iletişim faturaları kamu tarafından 
karşılanmalıdır.

• Elektrik, doğalgaz, su, iletişim fatu-
ralarındaki tüm vergiler kaldırılmalı, 
konut aboneleri için KDV oranı % 1’e 
indirilmelidir.

• Enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ka-
musal bir hizmettir ve toplum yararı 
doğrultusunda kamu kuruluşları 
eliyle temin edilmelidir.

• Henüz yalnız yüzde üçünü değer-
lendirdiğimiz güneşe dayalı, dörtte 
birini kullandığımız karasal rüzgara 
dayalı ve tamamen atıl durumdaki 
deniz üstü rüzgara dayalı elektrik 
üretim potansiyelini, yerli mühen-
dislik, taahhüt ve imalat imkanla-
rıyla hızla değerlendirerek elektrik 
üretiminde fosil yakıtların ve dışa 
bağımlılığın payı düşürülmelidir.

                     Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı

DOĞALGAZA YAPILAN ZAM YENİ ZAMLARIN 
HABERCİSİ!

Tüketici Grubu 2019 Ocak 
(TL/Sm³)

2021 Ocak 
(TL/Sm³)

2021 Eylül 
(TL/Sm³)

2019 Ocak 
2021 Eylül 
Artış Oranı 

(%)

2021 
Ocak–Ey-
lül Artış 

Oranı (%)

Serbest Olmayan 
Tüketici 0,890014 1,264169 1,488094 67,2 17,8

1. Kademe Azami 
(300.000 Sm³. Elektrik 

Üretimi Hariç)
0,890014 1,264169 1,488094 67,2 17,8

2. Kademe (300.000 
Sm³’ten Fazla. Elektrik 

Üretimi Hariç)
1,351527 1,414000 2,050857 51,7 45,0

1. ve 2. Kademe Elekt-
rik Üretimi 1,550000 1,414000 2,369000 53,8 67,5

Tüketici Gruplarına Göre 2019 Ocak–2021 Eylül Döneminde BOTAŞ’ın Do-
ğalgaz Satış Fiyatları

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus 
Yener, “BOTAŞ’ın Büyük Sanayi Kuruluşları ve Elektrik 
Santrallarına Satılan Doğalgaz Fiyatlarında Yaptığı 
Artış, Elektrik ve Sanayi Ürün Fiyatlarında Yeni Zamlar 
Getirecektir” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
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20-22 Nisan 2022 tarihlerinde Birliğimiz tarafından 
“TMMOB Afet Sempozyumu” düzenlenmesi planlan-
maktadır. Bağlı odalarımızın yanı sıra ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile üniversitelerden katılım beklenen, sempoz-
yumda “Ülkemizdeki doğa olaylarının afete yol açmasını 
engellemek için atılması gereken adımlar ile zarar azaltma, 
afetlere hazırlık, müdahale ve dayanışma konularında ör-
gütlülüğü geliştirme” amaçları doğrultusunda Afet Politika-
ları ele alınacaktır.

Hem fiziksel hem de sanal ortamda hibrit olarak gerçekleş-
tirilmesi öngörülen sempozyumda, çağrılı sunumların yanı 
sıra sözlü ve poster bildirilere yer verilmesi, ayrıca önemli 
konu başlıklarında paneller düzenlenmesi planlanmaktadır.

“TMMOB Afet  Sempozyumu” 1. Duyurusu bilgilerinize su-
nulmuştur.

Bu bağlamda Sempozyuma bildirilerinizle katkı koymanızı 
diler, katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi suna-
rız.

SEMPOZYUM İLETİŞİM BİLGİLERİ:

e-posta: afetsempozyumu@tmmob.org.tr

Web:  https://afetsempozyumu.org/

İLK DUYURU – BİLDİRİ TALEBİ KONU BAŞLIKLARI

20 – 22 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sem-
pozyumda Afet Politikalarının, “Ülkemizdeki doğa olayla-
rının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken 
adımlar ile zarar azaltma, afetlere hazırlık, müdahale ve da-
yanışma konularında örgütlülüğü geliştirme” amacı doğrul-
tusunda ele alınması hedeflenmektedir.

Her bir konunun ilgili tüm tarafların ve bu konularda çalışma 
yapan/çaba sarf edenlerin katılımı ile değerlendirilmesi, tar-
tışılması, ulusal, kurumsal ve bireysel düzeyde sonuçlara va-
rılması amaçlanan Sempozyumda, başta jeolojik, hidrolojik, 

meteorolojik kökenli doğa olaylarının neden afete dönüştü-
ğünün irdelenmesi olmak üzere;

• Afet Yönetimi,

• Afet ve Acil Durum Hazırlığı,

• Planlama, Uygulama ve Denetim,

• Kurumsal ve Örgütsel Çalışmalar,

• Mevzuat ve Hukuksal Boyut,

• Eğitim,

• Afetlerin Ekonomi-Politiği,

• Afetlerin Sosyal Boyutları,

kapsamında bildiri alınması amaçlanmaktadır.

Konu başlıkları aşağıda belirtilmiş olan Sempozyuma tüm 
tarafları katılmaya ve katkı koymaya davet ediyoruz.

 1. Deprem ve Tsunamiler

 2. Heyelanlar, Toprak Kaymaları ve Kaya Düşmeleri

 3. Çökme ve Oturmalar, Obruklar

 4. İklim Değişikliği

 5. Sıcak ve Soğuk Hava Dalgaları

 6. Seller ve Taşkınlar

 7. Çığ Düşmesi

 8. Don, Dolu, Hortum, Yıldırım ve Fırtınalar

 9. Kum ve Toz Fırtınaları

 10. Kuraklık ve Çölleşme

 11. Orman Yangınları

 12. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN)

 13. Volkanik aktiviteler

 14. Tıbbi Jeolojik Riskler (Asbest, Radon gazı vb. toksik etki-
ye sahip mineraller ve gazlar)

 15. Diğer Afetler (Göktaşı, Manyetik Bozunma, Güneş veya 
Kozmik Radyasyon vb.)

TMMOB AFET 
SEMPOZYUMU 20-
22 NİSAN 2022’DE 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK
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KALİTESİZ BÜYÜME: İŞ YOK, AŞ YOK! (73)

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 73'ün tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet

2021’in ikinci çeyreğinde, beklendiği gibi, sansasyonel bir büyüme oranı yüzde 22 ye yakın açıklanırken bunun arka yüzünde, 
2020 ikinci çeyreğinde yüzde 10,4’lük küçülmenin metematiksel etkisi olacağı biliniyordu. Bu baz etkisinin ötesinde ger-
çekleşen büyüme ise sürdürülebilir görünmediği gibi, sonuçları açısından, özellikle emek için “hayırlı” bir büyüme olmadı. 
Hem milli gelir pastasının bölüşümünde hem de işsizlerin işe kavuşmasında olumlu sonuçlar yaşanmadı. 2021 ikinci çeyreğin 
büyümesinden işgücü, önceki çeyreğe göre 4 puan gelir kaybı yaşadı ve dönemin gayri safi katma değerinden 2020’nin 2. 
çeyreğinde aldığı pay yüzde 37 iken bu yılın 2. çeyreğinde yüzde 33’e kadar geriledi. Buna karşılık “Net işletme artığı/karma 
gelir” olarak adlandırılan kâr, faiz, rantın payı yüzde 42,8’den yüzde 49,8’e yükseldi. Bu, açık bir bölüşüm bozulmasıdır. Başka 
bir ifade ile, büyüdü denen milli gelir pastası, bölüşüme geldiğinde işgücü için büyümedi, tersine pay azaldı. 

Kredi pompalaması, ihracat zorlaması ile gerçekleşen; yan etki olarak yüksek enflasyon ve daha da kırılganlaşan cari denge 
sorunları yaratan bu kalitesiz büyüme, ülkenin en ağır sorunu istihdama, işe erişime de pek yaramadı. İkinci çeyrekte milli 
gelirdeki büyüme yüzde 22’de seyrederken istihdamdaki artış işten çıkarma yasaklarının da etkisiyle ancak yüzde 10’da kaldı. 
Yasak önlemi olmasa, daha düşük bir istihdam söz konusu olacaktı. Nitekim, yasakların kalkmasından sonra istihdamda yaşa-
nanları üçüncü ve son çeyrekte izlemek mümkün olacak. 

Ekonominin omurgası sanayide de flaş büyüme yaşansa da bu, istihdama olumlu katkı yapmadı. Sanayi büyümesi son 10 çey-
rekte ortalama yüzde 6 büyüme gösteriyor olsa da sanayi istihdamındaki artış, çeyrek başına yüzde 1’i bulmuyor. Temmuz ayı 
işgücü –istihdam verileri ise, uzun zamandır eve çekilen çalışabilir nüfusun işgücü piyasasına girdiğini, ama her 6 iş arayandan 
ancak 1’inin iş bulabildiğini oraya koydu. Temmuz’da dar tanımlı işsizilk yüzde 12’ye çıkarken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 
24’e yaklaştı ve sayı olarak 8,5 milyonu buldu. 

Özetle, kalitesiz büyümenin sonuçları emek kesimlerine ne iş ne de aş olarak yansımış görünmüyor. 

Büyümeye omuz vermiş ihracata ise yine emek fiyatlarının ucuzlatılması etkili oldu. Bunun yanı sıra, başka tür maliyetler 
ödeten kurdaki artış, ihracatta belli bir ivmelenme yarattı. Pandemi dolayısıyla navlun fiyatlarının artışı ise Türkiye’ye jeopoli-
tiğiden dolayı bir fırsat yaratarak ihracat artışında etkili oldu. Ama yine de artan ihracat, dışa bağımlı üretim nedeniyle, artan 
ithalat demek ve sonuçta yıllık 21 milyar dolarlık cari açık beklentisinden Türkiye’yi kurtaramıyor. 

Tırmanışı süren enflasyonla baş edemeyen Saray rejimi, astarı yüzünden büyük büyümeyi ön plana çıkararak seçmen gö-
zünde bir başarı öyküsü yazma çabasında ve bunu gerçekleştirmek için faiz indirimi niyetini gündemde tutuyor. Bu karar 
23 Eylül’de uygulanırsa, şimdiden başlayan dolara yönelişin, dolarlaşmanın daha da hızlanması ve önemli türbülanslara yol 
açması; enflasyonu baş edilmez hale sokarak gelir dağılımını, yoksullaşmayı tırmandırması kaçınılmaz hale gelebilir.

Mustafa Sönmez2
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Türkiye ekonomisinin 2021 ikinci 
çeyreğinde bir önceki yılın ikinci 

çeyreğine göre yüzde 21.7 büyüdü-
ğü açıklandı. Bu, yakın zamanların 
en büyük büyüme oranı olarak tak-
dim edildi. 

Oranın bu kadar flaş boyuta çıkma-
sı, 2020’nin ikinci çeyreğinde Gayri 
Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 
10,4 oranında küçülmüş olması ile 
büyük ölçüde ilgili. Ama buna ek 
olarak 2021’in baharında, ertelenmiş 
harcamaların zincirinden boşalma-
sı, pandemi döneminde tüketilmiş 
stokların yerine konulma zorunlulu-
ğu ile artan yeni yatırımlar, pandemi 
kapanmaları sonrasında kıpırdayan 
ihracat ve turizm de büyümeyi flaş 
boyuta taşıdı. 

Büyümenin üçüncü ve son çeyrekte 
sürmesi için Cumhurbaşkanı Tay-
yip Erdoğan’ın talimatıyla Merkez 
Bankası’nın 23 Eylül toplantısında 
faiz düşürüp düşürmeyeceği en bü-
yük merak konularından biri. Bunun 
için 3 Eylül’de açıklanan Ağustos enf-
lasyon verileri, tırmanışın sürdüğü-
nü ve tüketici enflasyonunun yüzde 
19,5’i bulurken, üretici enflasyonu-
nun yüzde 45,5’e ulaştığını ortaya 
koydu. 

Erdoğan için baş edemediği enflas-
yon yerine büyümeye yüklenmek, 
ana strateji. Seçmenlere enflasyon 
konusunda bir şey veremeyen Er-
doğan, bu çaresizliği büyüme ile 
telafi etme ve belki de bu rüzgârla 
bir erken seçime gitme niyetinde. 
Seçmenin kararına etki edecek olan 
ezici enflasyon mu, büyüme rüzgârı 
mı? Erdoğan çaresizce bu kumarı oy-
nuyor ve rulette fişlerini büyümeye 
yatırıyor. 

Parlak büyümenin dolarla ifadesi ise 
pek sönük. Yıllıklandırılmış GSYİH 
765 milyar dolar ve kişi başına gelir 
de 9 bin dolar dolayında. 2013’de ise 
12 bin 500 dolardı. 

2021’in ikinci çeyreği ya da bahar ay-
ları sayılan Nisan-Mayıs-Haziran ayla-
rında GSYİH’nin 2020’nin aynı döne-
mine göre yüzde 22’ye yakın arttığı 
görülürken bunun özellikle özel tü-
ketim artışından kaynaklandığını 
belirtmek gerekir. 2020 baharında 
pandeminin yükselmesi ile haneler 
tüketimlerini kısmış, birçok işyeri kıs-
mi ya da tam zamanlı kapanmış, idari 
kararlarla özellikle hizmetler sektö-
rü kapanınca ekonomi sert biçimde 
daralmıştı. Bu, kendisini GSYİH’nın 
yüzde 10,4 daralması şeklinde ifade 
etmişti. 2021’in yaklaşık yüzde 22’lik 
flaş büyümesi, işte bu 2020 baharının 
çöküş verisi ile kıyaslanarak bulunu-
yor. Buna “baz etkisi” de deniliyor. 
2020 baharı ile 2021 baharı, kuyuya 
düşme ve kuyudan çıkma gibi. Dola-
yısıyla görüntü sansasyonel olsa da 
beklenmeyen bir şey değil. Yaklaşık 
yüzde 22 oranında olmasa da büyü-
me birçok başka ülkede de çift ra-
kamlı boyutlarda gerçekleşti. 

Büyümeye rüzgar nereden?
Türkiye’deki GSYİH artışının yak-
laşık yüzde 22’yi bulmasında bazı 
rüzgârlar etkili oldu. Yükselen enflas-
yona karşılık TL faizlerinin artırılma-
ması, özellikle gelir piramidinin en 
üst yüzde 20’sini dayanıklı tüketim 
malı almaya yöneltti. Otomobil, be-
yaz eşya, mobilya, kısaca dayanıklı 
tüketim malları satışlarında hızlı ar-
tışlar görüldü. Birikimi yetenler konut 
alımına da yöneldiler. Özellikle yatı-
rım amaçlı konut alımları öne çıktı. 

Bunun yanı sıra, pandemi sonrasına 

ertelenmiş talepler dünya pazarla-
rında da yükseldi ve belli Türk mal-
larına olan talep de sanayi üretimini 
etkiledi. İhracattaki kımıldamanın 
yanında, 2020 baharında dibe vu-
ran turizmde de hareketlenme 2021 
baharında ihracata ek olarak katkı 
yaptı. Sonuçta bu iç ve dış talebin 
etkisiyle sanayi çarkları hızla döndü. 
2021 yılı ikinci çeyreğinde, 2020 ikin-
ci çeyreğine göre sanayi üretiminin 
yüzde 40 artmış olması, bu büyüme-
nin öncü göstergesi olmuştu. Çünkü 
sanayi, hizmetlerin de gerilemesiyle 
toplam GSYİH’de yüzde 22’lik bir 
ağırlık taşıyor. Bu daldaki üretim ar-
tışlarının genelde GSYİH’de yüzde 22 
büyüme yaratması sürpriz olmadı. 

Sanayinin yatırımlarının hızlanması 
da bu flaş büyümede etkili oldu. Kı-
sılmış talebin zincirinden boşalma-
sıyla stoktaki hammaddelerini, kuru-
lu kapasitelerini kullanan firmaların 
hemen yenilemeye gitmeleri ile ya-
tırımlar da hızlandı. İstanbul Sanayi 
Odası’nın Satınalma Yöneticileri En-
deksleri Temmuz 2021 anket verileri 
hakkında değerlendirmede bulunan 
IHS Markit Ekonomi Direktörü And-
rew Harker, bu konuda şunları söy-
ledi: “Firmalar hızlı bir şekilde topar-
lanma yeteneğine sahip olduklarını 
geçtiğimiz yıl göstermişlerdi ve bunun 
bir benzerini tekrar gerçekleştirme yo-
lunda görünüyorlar. İstihdam ve satın 
alma faaliyetlerinin ivme kazanması, 
firmaların artan iş yüklerini karşıla-
masına yardımcı oluyor. Öte yandan, 
koronavirüs vaka sayılarının tekrar 
yükselişe geçmesi, büyüme planla-
rının önümüzdeki aylarda yeniden 
olumsuz etkilenebileceği yönünde en-
dişe yaratıyor.”

Flaş yüzde 22 büyüme, 2021 baharı-
nın ülke katma değerini 2020 baha-
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rınınki ile karşılaştırarak elde ediliyor. 
Bir başka kıyaslama da birbirini takip 
eden mevsimler ile yapılıyor. 2021 
baharının performansı 2021 kışının 
performansını yakalayabildi mi? 
Soru böyle sorulup yanıtı araştırılın-
ca cevap olumsuz. Kışa göre bahar-
da katma değer üretimi pek artma-
dı, yüzde 1’de kaldı. Bu da aslında 
ekonominin bir duraklama hatta 
düşme sürecine girdiğinin işareti ve 
büyüme tahminleri yapan kuruluşlar 
bunu daha çok önemsediler. 

Büyümeyi sürdürmek: Nasıl?
Kışa göre duraklayan baharı dert 
etmeyen AKP yönetimi, iki baharı 
karşılaştırmakla elde edilen flaş bü-
yümenin havasını atmaya, seçmeni 
buradan yakalamaya daha meyilli. 
Ama içinden geçtiğimiz yılın mev-
simleri arasında büyüme sürekliliği-
nin olmaması elbette Cumhurbaş-
kanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı 
endişelendiriyor ve burada bekle-
nen, tüketime gaz olması için TL 
faizlerini indirmesi. Hem de yüksek 
seyreden enflasyona rağmen. O ne-
denle 23 Eylül’de yapılacak Merkez 
Bankası Para Politikası Kurulu top-
lantısından çıkacak karar merakla 
beklenecek. 

Kuşkusuz bu karara etki edecek en 
önemli etken, 3 Eylül’de açıklanan ve 
yüzde 19,5’e yaklaşan tüketici enf-
lasyonu ve yüzde 45,5’i bulan üreti-
ci enflasyonu. Durum böyle olunca 
enflasyona rağmen TCMB’nin yüz-
de 19’luk politika faizini indirmek, 
Erdoğan için büyük kumar olacak. 
Böyle bir durumda yeni bir dolarlaş-
ma süreci bekleyen para otoriteleri, 
IMF’den gelen 6,3 milyar dolarlık 
rezerve katkının ve sıcak para akı-
şındaki görece artışın da dövizdeki 

tırmanışı yönetmeye yetmeyeceğini 
belirtiyorlar. 

23 Ağustos tarihi itibariyle mevdu-
atların yüzde 56’sı döviz mevduatı 
olarak tutuluyor ve 2020 sonuna 
göre sadece 3 puanlık bir dövizden 
uzaklaşma var. 

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 
258 milyar doları bulurken bunun 
168 milyar doları gerçek kişiler ve 
yurttaşlar mevduatlarının yüzde 
59,6’sını dövizde tutuyorlar. Faizlerin 
indirilmesi ile yaşanacak yeni bir do-
larlaşma sonucu bu oranın rahatlıkla 
yüzde 60’ları geçebileceği yönünde 
uyarılar var. 

Buna rağmen, Erdoğan’ın bu kumarı 
oynamaya ve baş edemediği enflas-
yona karşı büyüme kartına fişlerini 
yatırmaya devam etmesi bekleniyor. 
Büyümenin seçmen memnuniyeti 
yaratmasını ve bu rüzgârla bir erken 
seçime gitmenin hesapları içinde 
olan Erdoğan’ın umduğunu bulup 
bulamayacağını zaman gösterecek. 

Kalitesiz büyümede işgücü 
kaybetti
Enflasyon içinde büyüme, bazı dö-
nemlerde kredi pompalamasıyla, 
iç talep kışkırtılarak, ucuza ihracat 
göze alınarak sağlanıyor görünse 
de bu, kaliteli bir büyüme değil; sür-
dürülebilir olmadığı gibi, sonuçları, 
bölüşümü emek lehine değiştirecek 
türden değil, tersine, emek kesimi 
için yoksullaşma yaratıyor. Hem bü-
yümenin paylaşımında hem de istih-
dam yaratılmasında ortaya çıkan so-
runlar, büyümeyi iyice kalitesiz hale 
getiriyor. 

2021’in ikinci çeyreğinin flaş büyü-
mesine bölüşüm optiğinden bakıldı-
ğında, ücretlilerin katma değerdeki 

payının (işgücü ödemeleri) yüzde 
37’den yüzde 33’e gerileyerek dört 
puan azaldığı görüldü. İşgücü öde-
meleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 36,1 artarken, net işletme ar-
tığı/karma gelir ise yüzde 78,2 arttı. 
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla 
Gayrisafi Katma Değer içerisindeki 
payı geçen yılın ikinci çeyreğinde 
yüzde 37,0 iken bu oran 2021 yılında 
yüzde 32,9 oldu. Net işletme artığı/
karma gelirin payı ise yüzde 42,8’den 
yüzde 49,8’e yükseldi. Bu, açık bir bö-
lüşüm bozulmasıdır. 

Kalitesiz büyüme istihdam 
yaratmadı
2021’in ilk yarısında, 6 aylık büyü-
me yüzde 14 gibi bir oranı bulur-
ken, bu büyümenin istihdam dostu 
olmadığı, yeterince iş yaratmadığı 
da TÜİK’in işgücü verilerinden orta-
ya çıkıyor. Pandeminin de etkisiyle, 
özellikle beklentilerin kötüleşmesi 
ve Saray rejiminin yaydığı umutsuz-
luk duygusunun etkisiyle, çalışabilir 
yaştaki nüfus, daha çok eve çekildi 
ve işgücünde hissedilir azalışlar gö-
rüldü. Bu durum, daha önce hiç gö-
rülmemiş boyutta işgücü dışı nüfusu 
artırdı ve umudunu yitirmiş işsizler, 
iş arayan işsizleri hızla geçti. 

Bütün büyüme görüntülerine rağ-
men, kitleler ancak Temmuz ayı iti-
bariyle işgücü piyasasına girdiler ve 
özellikle kadınların hizmetler sek-
töründe istihdamı sözkonusu oldu. 
İkinci çeyrek ya da Haziran sonuna 
kadar olan durum ise, büyümenin 
istihdamı artırıcı bir özelliği olmadı-
ğını ortaya koydu. Örneğin ilk çey-
rekte büyüme oranı yüzde 7,6 olarak 
kayıtlara geçerken istihdamdaki ar-
tış ancak yüzde 2,6 oldu ve büyüme 
temposunu 5 yüzde puan geriden 
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takip etti. Bu fark ikinci çeyrekte kat-
landı; 2020’nin ikinci çeyreğine göre 
2021 ikinci çeyrek büyümesi yüzde 
22’ye yaklaşırken aynı dönemde is-
tihdamdaki artış yüzde 10’da kaldı. 

Başka bir ifade ile, 2020 ikinci çeyre-
ğinde 25 milyon 790 bin olan istih-
dam 2021 ikinci çeyreğinde ancak 
28 milyon 234 bin oldu. Aynı sırada 
ikinci çeyreğin dar tanımlı işsizliği 
yüzde 12,4 ve geniş tanımlı işsizliği 
yüzde 25.4’ü buldu. Dar tanımlı işsiz 
sayısında bir yılda neredeyse azalma 
olmadı. 

Belli bir stratejisi olmadan günübir-
lik kararlarla, kredi pompalaması, ya-
pay iç talep yaratılması, ama yan etki 
olarak yüksek enflasyon ve cari açık 
yaratan AKP tarzı büyüme çizgisinin, 
istihdam dostu olmadığı, son 3 yılın 
verileri analize katıldığında daha net 
görülebiliyor. Son 10 çeyrek yılda, 
büyümenin çeyrek yıl ortalaması 
yüzde 3,8 iken, istihdamda çeyrek yıl 
başına büyümenin artmayıp yüzde 
1,6 azaldığı görülüyor. 

Pandeminin yüzde 10,4 küçülmeye 
yol açtığı 2020 ikinci çeyreğinde is-
tihdam da yüzde 8,4 gerilemişti ve 
25 milyon 790 bine inmişti. Bu, nere-
deyse 2014’ün 1. çeyreğindeki istih-
dam düzeyine gerileme demekti. 

Pandemiden çıkışın zorlandığı şart-
larda GSYH büyümeye geçse de 
istihdam aynı tempoda toparlana-
madı ve 1 yıl boyunca 26-27 milyon 
aralığında patinaj yaptı; istihdamın 
yeniden 28 milyon dolayına çıkışı 
ancak ikinci çeyrekte oldu ama o da 
büyümedeki temponun 12 puan al-
tında bir tempo ile oldu. 

Temmuz ayından itibaren işgücü 
piyasasına dönüşlerin artması ile 

birlikte yaratılan istihdam sınırlı ka-
lırken, pandemi sırasında konulan 
işçi çıkarma yasağının kalkmasının 
da etkisiyle erkek işgücü iş kaybe-
derken, evden çıkıp işgücüne giren 
kadınlar istihdam kazanabildiler 
ama yine de Temmuz işsizliği dar 
anlamda yüzde 12, geniş anlamda 
yüzde 24’e yakın gerçekleşti. Takip 
eden aylarda işgücüne katılım arttık-
ça işsizlikte tırmanma görülebilecek. 

Sanayide büyüme ve düşük 
istihdam
Ekonominin omurgası sayılan sana-
yideki büyümenin de çok sınırlı istih-
dam artışı ile seyrettiği gözleniyor. 
2021’in 2. çeyrek büyümesi sanayi 
özelinde yüzde 40,5 gibi sansayonel 
boyutta oldu. Ama 2020 ikinci çeyre-
ğindeki küçülme de sansasyoneldi: 
yüzde 16!

Ne var ki, hızlı dibe vurup çıkma gö-
rüntüsü, sanayi istihdamında göz-
lenmedi. İşten çıkarma yasaklarının 
da etkisiyle 2020 ikinci çeyreğinde 
yüzde 4,2 gerileyen sanayi istihda-
mı 5 milyon 315 bin idi. 2021 ikinci 
çeyreğine gelindiğinde bu sayı an-
cak 6 milyon 73 bin oldu. Yüzde 40 
büyümeye karşılık yüzde 14 sanayi 
istihdam artışı, sanayideki büyüme-
nin de pek emek dostu olmadığını 
ortaya koydu. 

Yine son 10 çeyrek yıl analiz edildi-
ğinde sanayide çeyrek yıl başına kat-
ma değer artışı, büyüme, yüzde 6’yı 
bulurken istihdamdaki artışın çeyrek 
yıl başına yüzde 1’e bile ulaşmadığı, 
yüzde 0,8’de kaldığı görülüyor. Kuş-
kusuz, bu sonuçta bile, işten çıkarma 
yasaklarının etkili olduğunu gözden 
kaçırmamak gerekiyor. 2021’in 3. ve 
son çeyrek istihdam verileri, büyüme 

ile birlikte analiz edildiğinde daha 
net sonuçlar elde edilebilecek ama, 
sanayideki büyümenin de emek 
dostu olmadığı yeterince ortada. 

Sonuç yerine
2021’in ikinci çeyreğinde, beklen-
diği gibi, sansasyonel bir büyüme 
oranı yüzde 22 ye yakın açıklanırken 
bunun arka yüzünde, 2020 ikinci 
çeyreğinde yüzde 10,4’lük küçülme-
nin metematiksel etkisi olacağı bili-
niyordu. Bu baz etkisinin ötesinde 
gerçekleşen büyüme ise sürdürüle-
bilir görünmediği gibi, sonuçları açı-
sından, özellikle emek için “hayırlı” 
bir büyüme olmadı. Hem milli gelir 
pastasının bölüşümünde hem de 
işsizlerin işe kavuşmasında olumlu 
deneyimler yaşanmadı. İkinci çey-
reğin büyümesinden işgücü, önceki 
çeyreğe göre 4 puan gelir kaybı ya-
şadı ve yüzde 37’lik payı yüzde 33’e 
kadar geriledi. 

Kredi pompalaması, ihracat zorla-
ması ile gerçekleşen; yan etki olarak 
yüksek enflasyon ve kırılgan cari 
denge sorunları yaratan bu kalite-
siz büyüme, ülkenin en ağır sorunu 
istihdama, işe erişime de pek yara-
madı. İkinci çeyrekte milli gelirdeki 
büyüme yüzde 22’de seyrederken is-
tihdamdaki artış işten çıkarma yasak-
larının da etkisiyle ancak yüzde 10’da 
kaldı. Yasak önlemi olmasa, daha dü-
şük bir istihdam söz konusu olacak-
tı. Nitekim, yasakların kalkmasından 
sonra yaşananları üçüncü ve son çey-
rekte izlemek mümkün olacak. 

Ekonominin omurgası sanayide de 
flaş büyüme yaşansa da bu, istihda-
ma olumlu katkı yapmadı. Özetle, 
kalitesiz büyümenin sonuçları emek 
kesimlerine yansımış gibi görünmü-
yor. 
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MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ ALİ METİN DURUK:

“ÖZGÜR VE EŞİT BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞARAK 
SAVAŞIYORUZ”

Hülya Aydın*

* Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaydin700@gmail.com

Bu sayımızda sizleri 
iklimlendirmenin hem 

örgütlü bir sektör olması 
için hem dünyada öncü 

bir sektör olması için uzun 
yıllardır çaba harcayan 

7235 sicil numaralı 
üyemiz Friterm Termik 

Cihazlar Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı Makina Yüksek 
Mühendisi Ali Metin Duruk 

ile tanıştıracağız. Duruk 
ile örgütlü sektör olma 

mücadelesinin yanı sıra 
başarıyla sürdürdüğü 

meslek yaşamını, hiç ihmal 
etmediği Oda faaliyetlerini 

ve yine uzun yıllardır 
TEMA’nın içinde yer alarak 
sürdürdüğü doğa ve çevre 
mücadelesini konuştuk…
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Makina Mühendisi olma 
kararını nasıl verdiniz? Ailenizin 
kararınızdaki rolü ve desteği 
nasıldı? Mühendislik kararı 
hayatınızda sizi mutlu etti mi? 

Makina mühendisi olmaya veya 
daha doğrusu makinalarla ilgilen-
meye, ilkokulda öğretmenim Na-
zire Hanım’ın bizi bir bakır döküm 
atölyesine götürmesi, orada bakırın 
dökülerek plaka haline getirilmesi 
ve makinalarında bakır kap kacak 
haline gelmesini izletmesi ile başla-
dı. Konya Maarif Koleji’nde lise bir-
de okurken de, matematik ile fizik 
derslerini ve formüllerle uğraşmayı 
çok sevdiğimi fark ettim ve makina 
mühendisi olmaya karar verdim. O 
dönem hedefim klasik matematik 
ile sınav yapan ve özel bir sınavla 
öğrenci alan İstanbul Teknik Üni-
versitesi (İTÜ) Makine Fakültesi’ne 
girmekti. Bu bende büyük bir arzu 
haline gelmişti. Aslında ODTÜ’nün 
sınavı da bağımsızdı ve bizim Maarif 
Koleji’nde modern matematik oku-
mamız da oraya uygundu. Ama ben 
İTÜ’yü istiyordum ve sınavlarında 
başarılı olarak buraya girdim.  İTÜ’yü 
Makine Yüksek Mühendisi olarak 
tamamlayınca çok mutlu oldum ve 
hiç pişmanlık duymadım. Halen ma-
kinalarla ilgilenmek sistem tasarımı 
yapmak ve üretmek en büyük mut-
luluğumdur.

Ülke ve dünyanın büyük toplum-
sal olaylara şahit olduğu 1968 
yılında İTÜ’ye girdiniz. Bu döne-
min ve eğitim hayatınızın yaşa-
mınızın şekillenmesindeki rolü 
üzerine neler söylersiniz?

İTÜ’ye giriş yılım 1967-1968 ve dün-
yanın büyük çalkantılara girdiği, 68 
olaylarının başladığı, kapitalizmin 
değerlerinin tartışıldığı yıllardı. Bu 
nedenle kendimi çok şanslı hissedi-
yorum. İstanbul Üniversitesi ile İTÜ, 
1968 öğrenci direnişlerinin odağı 
haline gelmişti. Sürekli okuyor,  fo-
rumlara, tartışmalara ve toplantılara 
katılıyorduk. Marksizm ve Sosyaliz-
me dayalı eşitlikçi bir dünya görüşü 
benimsemiştim. Tüm insanların eşit 
ve özgür bir dünyada yaşamasını 
hedefliyorduk. Batıdaki özgürlük-
çü düşünce Türkiye’de ilerici Kuvayı 
Milliyeci bir karışımla apayrı saygın 
bir konumda idi. Çeşitli sol grupların 
tek amacı vardı. Açlığın, yoksulluğun 
olmadığı adil ve eşit bir Türkiye dü-
şünüyorduk. 27 Mayıs 1960 hareketi 
iktidarın zorla el değiştirmesi nede-
niyle kötü bir siyasi örnek olmuştu. 
Ancak o zamana kadar yapılmış en 
özgürlükçü anayasa ve kanunlara 
ulaşmamızı sağlamıştır. 1968 hare-

ketinin de bu iklimde yeşerdiğini 
unutmamalıyız.  Ancak ne yazık ki 12 
Mart ve 12 Eylül tüm bu özgürlükçü 
ortamı yok etti. Bu dönemde almış 
olduğum bilinç ve yaşam felsefesini 
hiç terk etmedim ve halen savunma-
ya devam ediyorum.  Özgür, eşit bir 
dünyaya ulaşma umuduyla ülkemiz-
de çalışıyor ve savaşıyoruz.

Meslek yaşamınızın başından 
beri üyesiniz ve birçok 
kademesinde görev aldınız. 
Odamız faaliyetlerine katkı 
sunmayı sürdürüyorsunuz. 
1980 darbesi gibi ülkenin en 
zor dönemlerinden birinde de 
yönetimde yer aldınız.  Biraz 
anlatır mısınız?

Odamıza 1973 yılında üye oldum ve 
Oda o günlerde sağ düşünceli mes-
lektaşlarımızın yönetiminde idi. Oda-
mızın toplum üzerinde önemli bir 
etkisi olacağını ve örgütlü hareketin 
gerekli olacağını düşündük. Türkiye 
Milli Gençlik Teşkilatı (TMGT)’de 10-
12 arkadaş ve abilerimizle toplan-
maya başladık. Aydın Meriç, Yavuz 
Bayülken, Yener Eren, Abdurrahman 
Arıman, Fevzi Şolt, Hulki Tanrıyar, 
Nurettin Yalçın aklıma gelen isimler.

Duruk Ailesi
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TMMOB’de ise Teoman Öztürk dö-
nemi başlamıştı. TMMOB zor olsa da 
1973’te sola geçmişti. Biz de Maki-
na Mühendisleri Odası’nın değişimi 
için uğraşmaya başladık. 1976’da 
İstanbul Şube Yönetimine seçilip 
saymanlık görevine geldim. 1980 
darbesi sonrası Odalar üzerine gidil-
meye başlandı. Bu dönemde tekrar 
görev alma zorunluluğu hissettim 
ve Ankara Merkezde sevgili hocamız 
Prof. Dr. Selçuk Somer’in başkanlı-
ğında görev alıp Merkez Saymanlığı 
yaptım. Selçuk Hoca demokrat yapı-
sı ve meslektaş sorumluluğu ile bu 
dönemde görev almayı kabul ede-
rek 12 Eylül rejiminde Odanın açık 
kalmasına katkı vermiştir.

Bu zorlu dönemde Oda çalışanla-
rımız işlerinden olmuş, binalarımız 
boşaltılmış gelirlerimiz hemen he-
men yok olmuştu. Çalışanlarımızın 
özellikle kıdem alacakları dolayısı ile 
sürekli haciz işlemleri ile uğraşıyor-
duk. Zor ve sıkıntılı bir dönemdi.

İlk kitaplarımızı basıp gelir elde et-
meye başladık ve şu anda Metropol 
Binası olan binamızı tamir ettirdik, 
kiraladık ve o sıkıntılı dönemleri geç-
tik. Daha sonra Odanın denetleme 
kurullarında çalışmaya devam ettim. 
Halen komisyonlarda çalışıyorum.

Odanın mesleki, teknik ve diğer 
faaliyetlerinin önemi hakkındaki 
genel düşünceleriniz nelerdir?

Odamız mesleki ve teknik yönden 
mühendislerin sürekli yaşam boyu 
bilgiye ulaşmaları, bilgiyi güncelle-
meleri konusunda iyi bir imkân aynı 
zamanda mühendislik ve teknisyen 
seviyelerdeki eğitim ve sertifikalan-
dırma konularında çok önemli gö-
revler yürütüyor.

Profesyonel mühendislik konusun-
da istediğimiz seviyeye ve tanımlara 
gelememekle birlikte, gelecekte bu-
nun da sağlıklı bir şekilde kurulaca-
ğına inanıyorum.

Odamızın demokratik savunuculuk 
konusunda eşitli, hakça paylaşım 
mücadelesi ise bence en saygın gö-
revdir ve hiç bırakılmamalıdır.

Ülkemizde ne yazık ki genel fakirleş-
meye bağlı olarak meslektaşlarımı-
zın insanca yaşama seviyeleri geri 
gitmektedir. Asgari ücrete iş arayan 
meslektaşlarımızı gördükçe üzü-
lüyorum. Plansız, programsız, lise 
seviyesi üniversite açma sonucu bu 
durum ortaya çıkmıştır.

Şu anda Odamızda dergi ve kitap 
yayın kurullarında görev alıyorum. 
TESKON’da yürütme kurullarında ve 
hakemlik görevlerinde bulunuyo-
rum. TMMOB ve MMO hangi konuda 
göreve çağırırsa, görev yapmaya ça-
lışıyorum.

Oda faaliyetlerinin geliştirilmesi 
ve daha etkin kılınması için öneri 
ve tavsiyelerinizi bizimle paylaşır 
mısınız?

Oda faaliyetlerinin mesleki anlamda 
daha etkin hale gelmesi için ulusla-
rarası ilişkilerin güçlendirilmesi ve 
uluslararası esaslar içinde mühendis 
sertifikalandırılmasının takip edil-
mesi gerektiğini düşünüyorum.

Amerikalı öğretim üyesi ile Maarif Koleji yılları.

İTÜ Yılları (sağdan üçüncü) - 1968
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Mühendisin yaptığı ve denetlediği 
işlerden ve hizmetlerden sorumlu 
tutulması, buna yönelik sigorta me-
kanizmasının kurulması, bağımsız 
ücret ödeme mekanizmasının ta-
nımlanması gerekmektedir. Yaptırı-
mı olan sorumlulukların net ve açık 
tanımlanması mühendisliğin önünü 
açacaktır.

Özellikle serbest mühendislerin al-
dıkları ücreti, hizmet ürettikleri kişi 
ve kurumdan alması ve bunun üze-
rinde bir denetim olmaması, hizmet 
kalitesi ve etkinliğini düşürmektedir. 
Buna yönelik hangi tedbirler alına-
bilir araştırılmalıdır. Özellikle doğa 
ve çevre konusunda örneğin ÇED ra-
porlarına imza atan mühendislerin 
ücretini işverenden almaları, özgür 
rapor verme ve mühendislik yapma-
larının önündeki en büyük engeldir. 
İşveren, kendisine uygun rapor ve-
recek firmayı seçmektedir. İşverenin 
istediği raporun imzalanması, top-
luma karşı sorumluluğumuzu zede-
lemekte ve mühendislerin yeminini 
takip etmesini engellemektedir.

“Mühendis Etiği” konusunda çalış-
malar yapılması, şeffaf bir topluma 

ulaşmamızı sağlayacaktır. Ancak 
kapitalizm ahlakı, bağımsız mühen-
dis çalışmalarının önünde, özellikle 
bizim gibi örgütsüz ve tanımsız top-
lumlarda, en önemli engel olarak 
görülmektedir. Buna rağmen yılma-
dan ilkelerimizi savunmalı, topluma 
karşı sorumluluklarımızı takip edip, 
toplum çıkarlarını meslek ve kişisel 
çıkarlarımızın üstünde tutmalıyız.

TMMOB ve Odalarımız üzerinde 
özellikle son yıllarda artan, baskı 
ve kapatma girişimleri hakkında 
neler söylersiniz?

TMMOB üzerindeki siyasal baskı her 

dönemde olmuştur. Ancak son dö-
nemde topluma ve doğaya karşı işle-
nen suçlar, talanın kontrolsüz bir şe-
kilde artması nedeniyle TMMOB’ye 
bağlı Odalarının görevleri artmış 
ve toplum nezdinde önemli direniş 
merkezlerinden biri haline gelmiş-
tir. Bu nedenle mevcut siyasi yapı, 
TMMOB üzerine yoğun olarak git-
mektedir.

Toplumda ise TMMOB‘den beklenti 
artmıştır. STK’ların ve Odaların top-
lum nezdindeki itibarı, yapılan ka-
muoyu araştırmalarına göre yüksel-
miştir. Biz de bu beklentiye uygun 
davranmak zorundayız. Şu andaki 
baskılar, uygulanan yöntemler 12 Ey-
lül dönemini bile aratır durumdadır.

Kurucusu ve halen yönetim 
kurulu başkanı olduğunuz 
Friterm’in kuruluşundan, 
faaliyetlerinden ve sektördeki 
yerinden bahseder misiniz? 

1972’de mühendislik yapmaya başla-
dım. 1975’ten beri serbest olarak ça-
lışmaktayım. Çeşitli şirketler kurdum 
ve etkinliklerde bulundum. Bu çalış-
malarda her dönem, etik ilkelerle ça-
lışmak ve öncü olmayı hedefledim. 
Friterm’de 1979’da kurulmuş olan 42 

Nikah töreninde

ISKAV Genel Kurulu (üstte sağdan üçüncü)- 2010
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yılı aşkın ülkeye hizmet eden bir ku-
rumdur. Ben şirketin kurucusuyum. 
Ancak şirketin gücünün, çalışanların 
şirketi sahiplenmeleri ve yönetme-
leri ile güçleneceğine inanıyorum. 
Friterm’in kurumsal yapısı güçlü or-
ganizasyonu sağlamdır. 1998’den 
itibaren ısı transferi, eşanjör tasarı-
mı konusunda yazılımlara öncülük 
etmiş, Eurovent’te Avrupa’da ilk kez 
sertifikalanmış ve yarattığı ısı trans-
feri yazılımı  “FRT Coils”  ile tüm Tür-
kiye firmalarının yanında, Avrupa’da-
ki bir çok firmaya da DLL** vererek 
öncülük yapmıştır. Eurovent içinde 
etkin çalışan ve sertifikalandırılan 
Friterm, standart ve özel “Heat Exc-
hanger” (eşanjör) üretiminde lider 
firmalardan biridir ve olmaya devam 
etmektedir.

Türkiye’de ilk” Eurovent Certify 
All” programını tamamlayan ve 
Avrupa’nın teknolojik olarak ilk dört 
şirketi arasında olan Friterm; paslan-
maz borulu eşanjörlerdeki üretim 
öncülüğü ile kapasitesini yükseltmiş 
ve hava soğutmalı amonyak kon-
denseri üretiminde dünyada öncü-

lük etmiş ve ihracatı artırmıştır. Isı 
geri kazanım bataryalarında “Run a 
round coil” yazılım seçimleri gelişti-
rilmiş, Eurovent’te sertifikalandırıl-
mış ve yüzde 80-85 verime kadar ta-
sarım yapabilme imkanı sağlamıştır.

Tüm bunların yanı sıra eğitime 
de büyük önem veren bir 
şirketsiniz…
Teknolojik öncülüklerin yanında “Fri-
term Akademi” kurulmuş ve şirket 
için eğitimlerin yanında tüm sektö-
re, bayilere, üniversite öğrencilerine 
teknik ve etik, gelişim eğitimleri ve-
rilmektedir. Türkiye’de etik kodlarını 
ilan eden ilk KOBİ olup, iklimlendirme 
sektöründe etik kodların etkinleştir-
mesi ve yaygınlaşması için çalışmış ve 
çalışmaktadır. Etik İtibar Derneği’nin 
“kurucu üyesi” olma onurunu taşı-
yan Friterm, İklimlendirme Soğutma 
Klima İmalatçıları Derneği  (İSKİD),  
Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve 
Eğitim Vakfı  (ISKAV) gibi örgütlerin 
kurucu üyesi olmuş, sektör örgütlen-
mesine öncülük etmiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluk projele-
rinden “Doğaya Dost Sanayi” sloganı 
ile Friterm Akademi de, tüm stajyer-
lerimizden (her yıl yetmiş beş civarı) 
gönüllü olanlarına, doğa ve çevre 
eğitimlerini vermiştir. Bunun yanın-
da 2009’dan beri sokak hayvanları ile 
ilgili olarak “Bizim Sokağın Çocukları” 
projesi, altı adet OSB’de yürütülmek-
te olup, çeşitli ödüller kazanmış ve 
AB’de örnek proje olmuştur. Bu gö-
nüllü çalışmaya şu ana kadar tüm 
stajyerlerimiz katılmış ve etkin pro-
jeler gerçekleştirmişlerdir.

Friterm doğaya, hayvanlara doğru-
dan zarar veren veya verme ihtimali 
olan hiçbir projede görev almaya-
cağını ve katkıda bulunmayacağını, 

etik kodlarını da ilan etmiştir. Örne-
ğin nükleer santrallar, hayvanat bah-
çeleri vs. gibi konularda direk üretim 
yapmayacağını ilan etmiştir. Friterm 
de cinsiyet eşitliği vazgeçilmez bir 
hedef olup, asgari yüzde 40 çalışanı 
kadındır. Cinsiyet eşitliğinin toplu-
mumuzu ileriye doğruya götürecek 
en önemli motor güç olduğuna ina-
nıyoruz.

Meslek hayatınızın neredeyse 
tamamını iklimlendirme ve ha-
valandırma sektöründe serbest 
çalışarak geçirdiniz ve dünyadaki 
teknolojik gelişmeleri de yakın-
dan takip ediyorsunuz. Türkiye ve 
dünyadaki durum hakkında genel 
değerlendirmeleriniz nelerdir? 
Ben özellikle endüstriyel soğutmada 
uzmanlaşmış bir kişiyim. İklimlendir-
me sektörümüz, Avrupa’da ve dün-
yada öncü konumda olup, üretim ve 
ARGE’de gelişmeye devam etmekte-
dir. Yasalar, mevzuat, yönetmelikler, 
AB mevzuatları yönünden örgütlü 
yapımız nedeniyle etkin çalışıyoruz 
dolayısıyla yasa ve yönetmeliklerin 
sağlıklı olarak devreye girmesinde 
başarılı oluyoruz. 

Metin Duruk kızı 1 yaşındaki kızı Şirin Duruk  Dalyan'da

Metin Duruk

** Dynamic Link Library
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AB direktiflerinin, hızlı bir şekilde ül-
kemize uyumlandırılması ve gecik-
meden devreye girmesini amaçlıyo-
ruz. Şu anda en önemli çalışmamız, 
AB Yeşil Mutabakat çalışmalarıdır. Bu 
kapsamda sektörümüzün bilinçlen-
dirilerek, sınırda bir “Karbon Vergisi” 
ile karşılaşmasının engellenmesi-
dir. Dünyada katma değeri yüksek, 
mühendislik ağırlıklı, özgün ve özel 
tasarım ürünlere yoğunlaşarak ba-
şarılı olacağımızı düşünüyorum. 
Türkiye’nin sermayesi yok, ancak 
Cumhuriyet döneminde yetişmiş 
mühendisliği güçlü durumdadır. Bu 
nedenle buna uygun strateji geliştir-
meliyiz.

İklimlendirme ve havalandırma, 
etkin sivil toplum kuruluşlarıyla 
güçlü örgütlü yapısı olan bir sek-
tör. Sizin de bu örgütlü yapının 
oluşmasında ve faaliyetlerinde 
büyük katkılarınızın olduğunu 
biliyoruz. Biraz anlatır mısınız?

İklimlendirme sektörünün örgüt-
lü bir sektör olması, dünyada ve 

Avrupa’da öncü bir sektör olması için 
sürekli katkıda bulunmaya çalıştım. 
1993 yılında İSKİD’in kurulmasın-
da, 1997’de ISKAV’ın kurulmasında 
öncülük ettim ve kurucu oldum. Bu 
arada TTMD (Türk Tesisat Mühendis-
leri Derneği), ESSİAD (Ege Soğutma 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği),  
SOSİAD (Soğutma Sanayi İş İnsan-
ları Derneği), DOSİDER (Doğal Gaz 
Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları 
Dermeği) ve İZODER (Isı Su Ses ve 
Yangın Yalıtımcıları Derneği) kurul-
du ve sektör örgütlülüğünde önemli 
adımlar atıldı. Daha sonra TOBB İk-
limlendirme Meclisi, İklimlendirme 
Sanayi İhracatçılar Birliği  (İSİB) ku-
ruluşlarıyla sektör örgütlülüğünü 
tamamladık. 1995’de Avrupa’nın 
üretim merkezlerinden biri 2005’de 
Avrupa’nın Teknoloji Üretim merkez-
lerinden biri olma hedefini koyduk 
ve bunları gerçekleştirdik. 

İSKİD, Avrupa’da EUROVENT’e üye 
olarak uluslararası boyuta ulaştı. Şu 
anda otuzun üstünde onaylı AR-GE 
merkezi, sektöründe araştırma geliş-

tirme yapmaktadır. Bunun yanında 
sektörümüzde AR-GE ve ÜR-GE tüm 
firmalarımız için bir yaşam felsefe-
miz olmuş ve Avrupa’da öncü konu-
ma gelmişlerdir. Teknolojik olarak 
Avrupa’da öncü konumumuzu sür-
dürmekteyiz ve bundan geri kalma-
mak için “Sektör Strateji Belgesi”’nin  
birincisi 2010 yılında sektör dernek-
leri tarafından yapıldı ve takip edil-
di, şu anda ikincisi yürütülmektedir. 
Strateji belgelerini hayata geçirme-
de, İklimlendirme Meclisi öncülü-
ğünde tüm dernekler, vakfımız ve ih-
racatçı birliğimiz görev almış ve beş 
yıllık bir planı takip etmektedir.

Dünyadaki dijitalizasyon, yapay 
zeka, BIM*** gibi konularda öncü 
olmak için, eğitim, danışmanlık 
çalışmaları başlatılmış, İSKİD/İSİB 
öncülüğünde ÜR-GE çalışmaları 
sürmektedir. ISKAV vakfımız, tüm 
bu konulardaki danışmanlıkları ver-
meye devam etmektedir. Dünyada 
güçlü olduğumuz alanlardaki öncü 
konumuzu kaybetmek istemiyoruz. 
Sektör, dünyanın en büyük üçüncü 
fuarı olan ISK-SODEKS fuarını örgüt-
lemiş ve etkin bir şekilde sürmesi 
için İklimlendirme Meclisi, İSİB ile yo-
ğun işbirliği içerisinde çalışmaktadır. 
Halen ISKAV Yönetim Kurulu üyeliği, 
İSİB Başkan Yardımcılığı, İklimlen-2018 İstanbul

*** BIM: (Building Information modeling 
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dirme Meclisi Üyeliği görevlerimi 
sürdürüyorum. Sektör örgütlülüğü, 
gelişme, teknoloji takibi, sorunların 
hızlı çözümüne katkı sağlamaktadır.

Uzun yıllardır üretim ve sanayiye 
hizmet eden bir iş insanı olarak, 
sanayi, üretim ve büyüme konu-
larında, ülkemizdeki durum hak-
kında neler söylemek istersiniz? 

Sanayi ve üretimin, eşitlikçi ve pay-
laşımcı bir temelde olmadığı sürece, 
topluma bir şey vermediğini son 30 
yıldır uygulanan politikalar sonucu 
gördük.  Cumhuriyetin ilk dönemi 
çok daha az üretim ve daha az milli 
gelir vardı ancak, paylaşım; o fakir-
liğe rağmen daha eşitlikçiydi. Şunu 
sormalıyız; “Hangi toplum daha mut-
ludur?”

Kapitalist üretim sisteminin en vah-
şisinin uygulandığı ülkemizde, bir 
de şeffaflıktan uzak, ahbap çavuş 
ilişkisinde bir paylaşım olunca, top-
lum gün geçtikçe güç kaybediyor, 
eziliyor ve daha fakirleşiyor. Sonuçta 
sanayi, üretim, büyüme; halkı esas 

alan bir temelde olmaz ise mutsuz 
bir toplum yaratır. Topraktan başla-
yarak tarım üretimini esas alan bir 
üretim modeli ile sanayi ve hizmet 
sektörünü, eşitlikçi sosyal bir temel-
de geliştirmemiz gerekir. Toplumun 
“eğitim, sağlık, barınma ve gıdaya”  
erişimlerinin garanti altına alındığı 
ve bunların insanlık hakkı olduğu bir 
sistemde sanayi, üretim ve büyüme 
mutluluk sağlar.

Meslek yaşamınızdaki yoğunlu-
ğunuzun yanı sıra sosyal aktivite-
lere de sıkça katılıyorsunuz, doğa 
ve yaşam sevginizi, TEMA’ya 
katkılarınızı biliyoruz örneğin. 
Biraz bahseder misiniz?

Türkiye’nin en büyük STK’sı konu-
munda olan dokuzyüzellibin gönül-
lüye sahip TEMA Vakfında, Yönetim 
ve İcra Kurulu Üyeliği yapıyorum. 
Dünyanın en önemli sorununun 
kaybedilen doğa, toprak, çevre, or-
manlar, su, yaban hayatı vb. olduğu-
nu biliyoruz. Burada çalışmalarımızı 
sürdürmeye devam ediyoruz. Kaz 
Dağları, Kirazlı Maden Direnişinde, 
TEMA öncü olmuş ve Türkiye Maden 

Haritalarını çıkararak, gelmekte olan 
büyük tehlikeden tüm toplumun ha-
berdar olmasını sağlamıştır. Bu ko-
nudaki savunuculuk çalışmaları beni 
heyecanlandıran bir çalışmadır.

Biz 68 kuşağı olarak, topluma karşı 
sorumluluğu yüksek bir kuşak ola-
rak yetiştik. Ülkemizin mutluluğu 
öncelikliydi ancak bir müddet sonra 
bu anlayış değişmeye başladı. Özel-
likle 1980 sonrası değişim hızlı oldu. 
Dünyamızı hızla tüketmeye başladık. 
Dünyamızın evrende çok küçük ve 
kırılgan dengesindeki bir gezegen 
olduğunu anlamadık. Çevre sorun-
ları son dönemde yaşamamızı hızla 
etkilemeye başladı. Türkiye’deki or-
man yok olursa, Yunanistan, Bulga-
ristan çevre ülkelerin etkilendiğini, 
Amerika, Avustralya kıtalarındaki 
yangınların, değişimlerin bizleri et-
kileyeceğini; denizlerdeki plastik 
kirliliğinin deniz yaşamını bitirdiği-
ni; dünyanın ısınmasının, buzulların 
erimesinin birbirine bağlı bir bütün 
olduğunu kavradık ve tüm bunlara 
karşı savaşmak gerektiğini düşün-
düm. Sonuç olarak “iklim değişimi” 
en büyük sorun olarak görülüyor. 

Metin Duruk(sağdan ikinci)
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TEMA topraktan başlayarak çevre so-
runlarını gündemine alan bir STK’dır. 
Ormanlar kaybolunca, sular, sulak 
alanlar yok olunca toplumun toprak-
larını terk etmek zorunda kaldığını, 
üretimin gerilediğini, açlığın arttığı-
nı en önemlisi yaşam kalitesi ve kül-
türünün yok olduğunu gördüm. Ne 
yazık ki olabildiğine gelişmiş finans 
sermayesini beslemek için, dünya-
mızı yok ediyoruz. Sürdürülebilir bir 
dünya için şu andaki tüketimimizi 
yarıdan daha aşağı indirmemiz ge-
rekiyor.  Şu anda tüketimi karşılamak 
için iki buçuk dünya gerekli, bu bizi 
yok oluşa götürüyor. Buna karşı sa-
vaşmak hepimizin sorumluluğunda; 
TEMA bu konularda anaokulların-
dan başlayarak üniversitedeki “Genç 
Tema’lılara”  dokunan bir eğitim 
programı uyguluyor. Yılda altıyüzbin 
genci eğitiyor ve çevre bilinci yüksek 
bireyler haline getiriyor.

TEMA olarak madenciliğin özellik-
le altın madenciliğinin ülkemize ve 
dünyaya geri dönülmez zarar ver-
diğini, direnilmesi gerektiğini düşü-
nüyoruz. Kapitalist tanımlarla değer 
olarak tanımlanan  altının, yüzde 

95’inin, stok külçe ve ziynet olarak 
kullanıldığını düşünürsek, kapitalist 
tanımların mantıksızlığını kavrayabi-
liriz. Bunun için maden sahası ruhsat 
talanının hangi boyutlara geldiğini 
belirten açıklamalar ve maden saha 
haritaları yayınlıyoruz. Tüm siyasi 
görüşlerin üstünde, savunuculuğun 
toplumumuza karşı bir sorumluluk 
ve devrimci bir politika olduğunu 
düşünüyorum. Hepimize büyük so-
rumluluklar düşmektedir. Tüketimi 
azaltmalı ve değer tanımlarımızı de-
ğiştirmeliyiz.

Son olarak bunca yıllık deneyim-
leriniz ışığında, meslektaşlarını-
za, genç mühendislere 
ve mühendis adayla-
rına neler söylemek 
istersiniz?

Mühendislik, analitik 
düşünmeyi gerektiren 
bir eğitim olup, toplumu 
şekillendiren bir mes-
lek grubudur. Özellikle 
makina mühendisliği, 
toplumsal değişimin 
temelini oluşturur. Bu 

konuda genç makina mühendisleri-
nin sorumluluk bilinci içinde hareket 
etmeleri, etik davranıştan uzaklaş-
madan yapılan tüm üretimlerin, top-
lum için olduğu bilincine ulaşmaları 
gerektiğini düşünüyorum.

Bireysel çıkarlarla yapılan mühen-
dislik çalışmaları, yapan kişiye mut-
luluk vermediği gibi uzun vadede 
itibar kaybı ile kısa süreli elde edilen 
kazançların uzun vadede kayıplara 
dönüştüğünü gösterir. Mühendis, 
itibari ile yaşar. Güncel bilgiyi ve 
gelişimi takip eden, etik bir yaşamı 
esas alan her mühendisin mutlu ya-
şadığını düşünüyorum. Kendimize 
karşı sorumluluğumuz, topluma kar-
şı sorumluluğumuzu besler.  Mutlu 
olmak istiyorsak bilgiyi, üretimi, ya-
şamı, sevgiyi paylaşmak zorundayız. 
Hiçbir şey toplumsal yaşam, doğaya 
ve çevreye karşı sorumluluğumuzu 
unutturmasın diyorum.

Genç arkadaşlarıma, sürekli “yeni-
yi araştır, kendini geliştir, doğa ve 
çevreyi öne al” derim. “Tüm dünya 
insanlarına ve canlılarına karşı so-
rumlu olduğunu düşün ve paylaş” 
diyorum. İnsanların mutlu olmaları 
için çok ve lüks tüketmeleri gerek-
miyor. Sade bir yaşam, kendinize ve 
ailenize vakit ayırmanızı sağlar ve 
mutluluk verir.

2020 Antalya TEMA etkinliği-(üst sağdan ikinci)
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1 Makine Mühendisi, BİYOGAZDER Yönetim Kurulu Başkanı - info@biyogazder.org

Altan Denizsel1

GÜNEŞ HAVA ISITMA KOLEKTÖRLERİ İLE 
ISITMA, HAVALANDIRMA VE NEM ALMA

1. GİRİŞ

Ülkemizde güneşli gün sayısı Avrupa’nın birçok ülkesine 
göre çok daha fazladır. İklimsel olarak birçok avantaja sa-
hip olan ülkemizde güneş enerjisinden yeterince fayda-
lanma olanağı olduğu halde sadece su ısıtmada dünyada 
ilk üç arasında bulunmaktadır. Yerinde tüketim için elekt-
rik üretimi konusunda ülkemiz hala çok zayıf durumdadır.

Güneş hava ısıtıcıları kullanarak ısıtma, havalandırma, 
nem alma ve pasif soğutma yapmak da ülkemiz şartların-
da çok avantajlı bir yeni alandır.

2. GÜNEŞ HAVA ISITMA KOLLEKTÖRLERİ

Güneş hava ısıtma kollektörleri ile ısıtma, havalandırma 
ve nem alma, güneşten gelen enerjinin emici bir yüzeye 
düşen güneş ışınları yoluyla alınması ve havanın bu yü-
zeyde ve ortamda ısıtılarak kapalı ortama verilmesini sağ-

layan bir güneş ısıtma teknolojisidir. Güneşle hava ısıtma, 
binaların ısıtılmasında, havalandırılmasında, nem önle-
mede ve sanayide üretimdeki ısı gerektiren uygulamala-
rında kullanılan bir yenilenebilir enerji (ısıtma) teknoloji-
sidir. Güneş teknolojileri içinde, özellikle ticari binalarda 
ortam ısıtılmasında ve sanayi üretimi uygulamalarındaki 
ısıtmada en verimli olanı olarak anılmaktadır. 

 Bu sistemler, dış ortam havasını fan vasıtasıyla panel içi-
ne filtre ederek alır, 15 ila 30 derece ısıtarak kapalı ortama 
basar. 

3. KAPALI ORTAMLARDA ISITMA VE HAVALANDIRMA 
EKSİKLİĞİNİN YARATTIĞI SORUNLAR

Kapalı ortamlar kış aylarında eğer yeterince ısıtılmaz ise 
nem üretmeye başlar. Uzun zaman havalandırılmayan or-
tamlar zaman içinde küflenme yapmaya başlar. Ev içinde 
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bulunan birçok mobilya, duvar, perde, dolap gibi birçok 
malzeme deformasyona uğrar ve tamir, bakım masrafla-
rı ortaya çıkar. Nem özellikle kapalı ortamlarda oldukça 
kötü koku oluşmasına ve kokunun her yere sinmesine 
neden olur.

Taşınmazların çoğu, yetersiz havalandırmadan ötürü git-
gide daha fazla rutubetli hava almakta ve ağır bir hava ile 
dolmaktadır. Kış aylarında, kapı ve pencereler sıkıca kapa-
lıyken, bu sorun yoğunlaşma ve bazen de duvarlarda olu-
şan küflenmeler şeklinde kendini gösterir. Bu durumların 
yaşanması, insan sağlığı için zararlıdır. Küf ve yoğunlaş-
maya neden olan bir atmosferin sürekli olarak solunması, 
konforsuz bir ortam oluşturmanın yanı sıra sağlık sorun-
ları da yaratmaktadır. Bunu engellemek için havalandır-
ma koşullarını iyileştirmek amacıyla kış aylarında kapı ve 
pencereleri açmak gerekir ki bu büyük bir enerji kaybına 
yol açar.

Ortamların havalandırması Radon gazı açısından da çok 
önemlidir. Radon gazı kokusuz, tatsız ve renksiz olan do-
ğal bir radyoaktif gazdır. Solunumla yutulan radon, bronş 
ve akciğerlerdeki hücrelere zarar verir ve bu hasarlar ak-
ciğer kanserine yol açabilir. Radon, Dünya Sağlık Örgü-
tü tarafından akciğer kanserinin sigaradan sonraki en 
önemli ikinci nedeni olarak belirlenmiştir. Radon evlere, 
ev temellerinde yer alan kayalardan ve topraktan çıkarak 
zemin çatlaklarından ve diğer boşluklardan sızar. Hava-
landırmanın sürekli yapılması bu gazın etkilerini minimu-
ma indirir.

4. GÜNEŞ HAVA ISI KOLLEKTÖRLERİNİN KAPALI 
ORTAMLARDA KULLANIMI

Otomatik olarak havayı kurutmak, ısıtmak ve evin içine 
pompalamak için, kış güneşini kullanacak güneş hava ısı 
kolektörleri kullanmak gerekir. Güneş enerjisini kullana-
rak elektriğini üreten PV sistemi, kendi fanını çalıştırarak 
sıfır karbon şartlarına uygun çalışır ve ısıtma, havalandır-
ma işini başarı ile yapar.

Kolektörlerin diğer bir kullanım alanı ise tekne ve yat-
lardır. Tekne ve yatların tamamı, özellikle kış aylarında 
rutubet sorunu ve çürüme, küflenme, paslanma, mantar 
sporları, soğukluk ve istenmeyen koşullar gibi rutubetli 
atmosferin doğal olarak yarattığı çok sağlıksız sonuçlarla 
karşı karşıyadır. Kullanılacak uygun bir güneş hava ısı ko-

lektörü bu sorunu işletme masrafsız ve uygun bir şekilde 
çözmektedir.

Sistemin kullanılması gereken diğer bir ortam grubu ise 
garajlar, atölyeler, kütüphaneler, müzeler ve depolardır. 
Değerli mallar nereye koyulursa koyulsun, onlar için en 
büyük tehdit nemdir. Nemli ortamda eşyalar şaşırtıcı bir 
oranda bozulurlar. Bu ortamlarda saklanan değerli eşya-
lar, yalnızca doğru iklimlendirme şartları ile korunabilir.

Kiler ve bodrum katlarının nemli olması şaşılacak bir 
durum değildir. Çoğunlukla kiler tabanı, zemin suyu se-
viyesine yakındır ya da altındadır. Doğru yöne bakan bir 
güneş hava ısı kolektörü, güneş her seferinde açtığında, 
kilerin aktif olarak ısınmış, kuru, taze hava ile dolmasını 
sağlayacak ve böylece nem yok edilerek kiler nemsiz ve 
temiz olacaktır.

Okullarda kötü iç hava kalitesi nedeniyle öğrencilerde 
astım gibi kronik hastalıklar gelişebilir. İyi havalandırıl-
mayan sınıflarda enfeksiyonların yayılması da daha hızlı 
ve yoğundur. Çocukların hastalanmaları ve enfeksiyonları 
evlerine taşımaları mümkündür. Sınıflarda havada hem 
hastalık yaratan mikroorganizmalardan hem de sağlığı 
etkileyen gaz emisyonlarından korunmanın en önemli 
yolunun sınıfların mekanik olarak havalandırılmasıdır. 
Pencere açarak her zaman istenilen sonuç alınamayabilir 
ve ayrıca ortamın soğuması artarak başka hastalıklara ne-
den olur. Çözüm için en uygun yol işletme maliyeti olma-
yan güneş hava kolektörlerinin kullanılmasıdır. Sistem, 
sürekli sıcak, kuru ve bol oksijenli havayı ortama basarak 
öğrencilere daha kaliteli bir ortam sunar.

Ticari ve sınai işletmelerin birçoğu yetersiz havalandır-
ma ve ısıtma problemleri ile karşı karşıyadır. Bu ortamlar 
artarak daha fazla nemli ve ağır hava ile dolmaktadır. Kış 
ayları boyunca özellikle depo gibi daha az kullanılan alan-
larda, kapılar ve pencereler kapalı iken bu sorun kendisini 
yoğunlaşma ve hatta bazen de küflenme olarak gösterir.

Hemen her spor tesisinde soyunma odaları ve dolaplı 
sporcu odaları mevcuttur ve bunların birçoğu hep var 
olan kötü koku, ter ve duş bölümlerindeki yoğunlaşma 
sorunları ile karşı karşıyadır. Ticari tarzda ısıtma, havalan-
dırma ve iklimlendirme HVAC üniteleri bulunmayan tesis-
lerde bu durum tesisin yıpranmasına, sprocuların sağlık 
sorunları yaşamasına ve ekipmanların çürümesine neden 
olur. Doğru yönde ve yerde, doğru ölçülerde kullanılacak 
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güneş hava ısı kolektörü bu sorunu tamamıyla ve masraf-
sız bir şekilde çözer.

5. HVAC SİSTEMLERİ İÇİN ÖN ISITMA SAĞLAYAN GÜ-
NEŞ HAVA ISI KOLLEKTÖRLERİ 

Büyük ortamları iklimlendirmek büyük ve doğru sis-
temlerin kurulması ile olur. Ortam ve sistem büyüdük-
çe, kurulumların maliyetlerinin artması yanı sıra işletme 
maliyetleri de artmaktadır. Genelde dış ortam havasını 
temizleyerek ve ısısını istenilen duruma getirerek ortama 
basan sistemler ısıtma ve soğutma için oldukça yüksek 
enerji kullanırlar. 

Güneş hava ısıtıcı kolektörleri, HVAC sisteminin önüne 
kurulur. Dış ortam havası ilk önce bu ünitelere alınır ve 
ön ısıtmaya tabi tutulur. Güneşin verimine göre 15 ila 30 
derecelik ısı yükselmesi sağlayarak HVAC sistemine veri-
len hava ile sistem çok daha az enerji kullanarak çalışır. 
%80’e varan enerji tasarrufu sağlama olanağı veren bu 
sistemler, yaz aylarında ise geceleri pasif soğutma yapa-
rak ortamın belli bir süre daha serin kalmasını ve havası-
nın temizlenmesini sağlar.

6. GÜNEŞ HAVA KOLLEKTÖRLERİNİN ÇEŞİTLERİ

Güneş hava kolektörleri genel olarak üç guruba ayrılmak-
tadır.

1- Küçük ortamlar için kolektörler
3 m2’ye kadar olanlar, yaklaşık 80-100 m2 alan ısıtabilir ve 
havalandırabilir.

2- Büyük ortamlar için ön ısıtma kolektörleri
HVAC sistemlerinin önüne seri ve paralel bağlanabilen 2 
m3’lük ünitelerdir.

Ductsox esnek plastik havalandırma boru sistemleri ile 
uygun farklı uygulamalar da yapılabilir.

3. Duvar tipi güneş hava kolektörleri 
Güneşi tam alan büyük yüzeyler kaplanarak büyük ölçü-
de ısıtma ve havalandırma yapılabilir. Emici fanlar ısıtılan 
havayı HVAC önüne veya ortama taşır (Şekil 1). 

Tüm bu sistemlerin doğru kurulumu ve açılandırılması 
çok önemlidir. Güneşin yaz ve kış açılarının farklılıkları, 
sistemlerin verimsiz çalışmasına neden olmaktadır 

7. SONUÇ

Güneş hava ısıtıcı kolektörleri kullanım alanı çok geniş 
olan yeni bir üründür. Tüm AFAD ve göçmen prefabrik ev-
lerinde, orman köylerinde, dağ evlerinde, hobi bahçeleri 
evlerinde, inşaat şantiyeleri yatakhane ve işletme kontey-
nırlarında, yazlık ve kışlıklarda, teknelerde, karavanlarda, 
tamirhanelerde, çamaşır yıkama ve kurutma firmalarında 
kısaca temiz, kuru ve sıcak hava isteyen tüm ortamlarda 
senelerce işletme ve tamir bakım masrafı olmadan kul-
lanılabilen bu ürün enerji tasarrufunda büyük katkılar 
sağlayacaktır.

 

 

 

Şekil 1. Duvar Tipi Güneş Hava Kollektörü (Solarventi firmasının 
sitesinden alınmıştır)
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KİMYA LABORATUVARLARINDA 
İKLİMLENDİRME SİSTEM ÖLÇÜTLERİ

1. GİRİŞ

Kimya laboratuvarlarında havalandırma sistemlerinin 
doğru tasarlanması, çalışan sağlığı ve iş güvenliği açı-
sından son derece önemlidir. Bu nedenle, havalandırma 
tasarımlarında öncelikli olarak çalışan sağlığının en etki-
li yöntemlerle korunmasına yönelik önlemlerin alınması 
gerekmektedir.

Kimya laboratuvarlarında işlem yaparken kullanılan bir-
çok kimyasal maddeden dolayı ortama yayılan aeresol-
ler, kimyasal madde buharları ve kokular kaynağından 
yakalanmazsa laboratuvar havasına karışmakta, kimyasal 
kirleticilerin yayıldığı bu havanın solunması insan sağlığı 
açısından risk oluşturmaktadır. 

2. KİMYA LABORATUVARLARINDA İKLİMLENDİRME 
SİSTEM ÖLÇÜTLERİ

ASHREA2,  laboratuvar havalandırma tasarım düzeyini 
(LVDL-“Laboratory Ventilation Design Level”)  LVDL0 dan 

LVDL4 e kadar olmak üzere beş aşamada belgelendirerek 
tanımlamıştır [1]. 

LVDL0, bir ortaokul laboratuvarı gibi düşük risk tanımlı-
yorken,  LVDL4 de, organik laboratuvar-kimyasal geliştir-
me laboratuvarları tanımı getirmiş ve en yüksek koruma 
seviyesi olarak tanımlanmıştır.

LVDL0’da, sadece seyreltme havalandırması yeterlidir. Bil-
gisayar laboratuvarları veya ortaokul düzeyindeki labora-
tuvarlar bu düzeydedir.

LVDL1’de seyreltme ve yerel egzoz noktaları oluşturulma-
lıdır. Kalite kontrol laboratuvarları gibi örneklendirilebilir.

LVDL2 laboratuvarlar için yerel egzoz havalandırması ve 
davlumbazlar uygulanmaktadır. Çeker ocak, kimyasal do-
lap bulunan sistemlerdir.

LVDL3 laboratuvar türlerinde, daha çok akademik araştır-
ma laboratuvarları karşımıza çıkmaktadır.

İnşaat ve işletme maliyetleri yüksektir. Seyreltme, yerel 
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egzoz hatları ve davlumbazlar uygulanmaktadır. Bu la-
boratuvarlar için ASHRAE, basınç farkını izlemeyi tavsiye 
etmektedir.

LVDL4 laboratuvarlarda, basınç izlemesi ve otomasyon 
sistemlerinin kurgulanması şarttır. Yedekli egzoz fanları 
kurgulanmalı ve sistem riske atılmamalıdır.

LVDL4 laboratuvarlarının türleri, kimyasal geliştirme la-
boratuvarları, polimer sentez laboratuvarları, organik / 
inorganik kimyasal sentez laboratuvarları ve özel yüksek 
tehlike araştırma laboratuvarları şeklindedir.

Aynı bina içerisindeki farklı kimya laboratuvarlarında ya-
pılan işlemler esnasında çıkan kimyasal madde buharla-
rının egzoz edilirken bile birbirine karışması durumunda 
patlama riski oluşabileceği için, her laboratuvarın egzoz-
larının ayrı ayrı toplanması gerekebilir. Laboratuvar çalış-
ma şekli ve risk tanımlamalarının en başta iklimlendirme 
tasarım ekibine verilmiş olması gerekmektedir.

Kimya laboratuvarlarında havalandırma sistemleri planla-
nırken iki önemli parametreye dikkat etmek gerekir:

1-Cihazların çalışma gereksinimleri doğrultusunda hava-
landırma sistemi kurulması.

2-Laboratuvarda çalışan insanların konforunun sağlan-
masına yönelik havalandırma sistemlerinin kurulması.

2.1 Cihazların Çalışma Gereksinimleri Doğrultusunda 
Havalandırma Sistemi Kurulması
Cihazlar çalışırken ortam havasını kullandıkları için önce-
likle laboratuvar tefrişinde bulunan cihazlar için gereksi-
nimlerin neler olduğu belirlenmelidir. Laboratuvar tefriş-
lerini mutlaka kullanıcı istekleri ve görüşleri de dikkate 
alınarak mimar, kimya mühendisi, makina mühendisi ve 
elektrik mühendisi birlikte planlamalıdır. 

LVDL3 ve LVDL4 kimya laboratuvarları içerisinde egzoz 
planlaması yapılması gereken cihazlar, genellikle çeker 
ocaklar, akrobatik kollar ve kimya dolaplarıdır. Çeker 
ocaklarda hızlı tepkimeli motorlu VAV damperler kullanı-
lırken, akrobatik kollar ve kimyasal dolaplarda yine hızlı 
motorlu CAV (sabit hava debili) damperler kullanılmalıdır.

Özellikle LVDL4 laboratuvarlarda bu cihazların emiş hat-
larına ayrı ayrı olmak üzere, hızlı tepkimeli motorlu VAV 
(değişken hava debili) veya CAV (sabit hava debili) dam-
perler takılmalıdır. 

Tüm egzoz kanallarında, VAV ve CAV cihazların gövde ve 
bağlantı noktalarında sızdırmazlık sağlanmış olmalıdır. 

Laboratuvar cihazlarının çalışması ile birlikte devreye 
girecek olan egzoz sistemi ile birlikte ortamdan çekilen 
hava kadar temiz hava ortama yine hızlı tepkimeli motor-
lu VAV damperler ile gönderilecek şekilde temiz hava fan 
ve menfez sistemi dizayn edilmelidir. 

Sistem talep kontrollü olarak planlanmalıdır. Egzozda kul-
lanılan ve temiz havada kullanılan VAV cihazlarında ba-
sınç sensörleri olmalı ve ortam içerisinde sıcaklık, nem ve 
basınç değerlerinin mutlaka kontrol edildiği, laboratuvar 
otomasyon sistemi planlanmalıdır. VAV sistemin hareket 
kabiliyeti de, bu otomasyon sistemi ile ilişkilendirilerek 
çalıştırılmalıdır.

Cihazlar çalışmadığı zamanlarda da laboratuvar çalışa-
nının ve cihazların konforunu sağlamak üzere ortam ha-
valandırması için ayrı ve ikinci bir egzoz aspiratörü plan-
lanmalı ve taze hava cihazıyla birlikte çalıştırılarak ortam 
havalandırması sağlanmalıdır.

Laboratuvar ısıtma ve soğutma yükleri, merkezi sistem-
den karşılanabilir veya ortama gönderilen hava iklimlen-
dirilerek kontrol edilebilir.

Ortam içerisinde kullanılan VAV cihazlarının hepsinde 
LON, BacNET veya MODBUS gibi protokolleri destekleye-
cek şeklide, çalışma modu seçimi, ortam çalışma debisi 
seçimi, sıcaklık veya basınç farkı kontrolü için, hava de-
ğişim miktarı, ortam fark basıncı, cihaz üzerinden geçen 
debi ve damper pozisyonu, ortam toplam üfleme ve emiş 
debileri (ayrı ayrı ve toplam) parametreleri bina otomas-
yon sistemi üzerinden izlenebilir ve kontrol edilebilir ol-
malıdır. Ortamda istenilen şartlar herhangi bir nedenle 
sağlanamadığında, sorunun ne olduğu anlaşılabilecek 
şekilde bina otomasyon sistemine alarm bilgisi aktarıl-
malıdır. 

LVDL3 ve LVDL 4 gibi yüksek nitelikli laboratuvarlarda ya-
pılan işleme bağlı olarak egzoz edilen havanın içerisinde-
ki kimyasal madde buharı ve aeresollerin doğaya direkt 
atılmaması gerekir. Bu laboratuvarlarda yapılan işlemlere 
bağlı olarak ortaya çıkan gazların çevre etki değerlendiril-
mesi yapılmalı ve buna göre filtrasyon sistemleri seçilerek 
kurgulanmalıdır. 

Tehlikeli atık gazların ve partiküllerin oluşması durumun-
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da, KBRN filtre dediğimiz iki kademeli filtreler kullanılma-
lıdır. KBRN filtrelerde, egzoz edilen gazlar öncelikle HEPA 
filtreden daha sonra aktif karbon filtreden geçirilerek 
ve temizlenerek doğaya verilmesi sağlanır. NATO AEP54 
standardına göre, partikül filtrasyonu için HEPA filtre ve 
gaz filtrasyonu için aktif karbon filtrelerden oluşan ve 
otomasyona entegre edilerek değişme zamanı takip edi-
lebilen sistemlerin kurgulanması gereklidir. 

İşletme açısından pahalı olan bu sistemlerin kurgulan-
ması, tamamen yapılan çalışmada ortaya çıkacak gaz 
buharları ile ilgili olarak ve kimya mühendisinin öneri-
sine bağlı olarak yapılmalıdır. Filtrelerin kullanım ömrü-
ne bağlı olarak değiştirilme gerekliliklerinden dolayı bir 
maliyet söz konusu olduğu gibi, tıkanmaya bağlı olarak 
oluşturacağı dirençlerden dolayı fan elektrik tüketimini 
de arttıracaktır. Eğer bu sistem kurgulanacaksa, labo-
ratuvar ile filtrasyon sistemi arasında kurgulanacak bir 
otomasyon sistemi ile, filtreler sürekli devrede olmadan 
ve gerek olduğunda çalıştırılacak şekilde laboratuvar ça-
lışanına seçim yaptırılır ve hat üzerine konulacak zaman 
saati ile filtrelerin ne kadar zaman devrede kaldığı ve kul-
lanım ömrü bilgisi otomasyon sistemi aracılığıyla haber 
verilerek takip yapılabilir.

Laboratuvarlarda yer alan bazı cihazların elektronik par-
çalarında tozlanmalar nedeniyle zarar meydana gelebilir. 
Bu cihazların korunması açısından da iyi bir havalandırma 
ve filtreleme önemli olmaktadır.

2.2 Laboratuvarda Çalışan İnsanların Konforunun Sağlan-
masına Yönelik Havalandırma Sistemlerinin Kurulması

Laboratuvarda, laboratuvar havalandırma tasarım düze-
yine bağlı olarak ayrıca bir konfor havalandırma sistemi 
tasarlanır. Bu, çalışanların ve laboratuvar malzemelerinin 
konforunu sağlamak üzere ortamda havalandırma ve ik-
limlendirme amaçlı sistem tasarımıdır. Bu sistemde de, 
talep kontrollü VAV sistemlerle tasarım yapılır. Hava de-
ğişim sayısı laboratuvar havalandırma tasarım düzeyine 
göre belirlenir ve laboratuvarlarda %10-15 negatif basınç 
uygulanır. Ortam için kurgulanacak sistemler, yaz ve kış 
için sıcaklık-bağıl nem değerlerinde aynı konfor şartları-
nın oluşmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.

Bütün bu sistemlerin doğru kurgulanması ve sistemin 
ekonomik ve düzgün olarak çalışabilmesi için iyi bir tasa-
rımın çok önemli olduğu görülmektedir. Yanlış tasarlan-
mış havalandırma sistemlerinin tekrar düzeltilerek verim-
li hale getirilmesi için yapılacak çalışmalar, hem zaman 
kaybına neden olacak hem de ekonomik açıdan maliyeti 
yükseltecektir. En baştan doğru tasarımın yapılması için 
uygun ekiplerin bir araya gelerek sürece katkı koyması ve 
bütünleşik tasarımın gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

LVDL2’de dört değişim/h genel olarak yeterli olmakta 
iken, LVDL3’te -altı ya da sekiz değişim/h ve LVDL4’te se-
kiz ya da daha konformist sistemlerde on değişim/h esas 
alınarak ve %10-15 arasında negatif basınç olacak şekilde 
havalandırma debileri planlanabilir.

 
 Şekil 1. Kimyasal Sentez Laboratuvarı Otomasyon Prensip Şeması [2]
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3. KİMYA LABORATUVARLARINDA SIHHİ TESİSAT 
SİSTEMLERİ

3.1 Sıvı Atıkların Yönetimi-Nötralizasyon Üniteleri

Kimya laboratuvarlarındaki atık yönetimi de, havalandır-
ma sistemi kadar üzerinde hassasiyetle durulması gere-
ken bir konudur. Laboratuvar yönetim sistemi içerisinde 
atık yönetimi önemli bir yer tutar. Ancak burada sadece 
laboratuvarlardaki sıvı atık sistemleri üzerinde durula-
caktır. Laboratuvar eviyeleri, yıkama eviyesi ve kimyasal 
eviye olmak üzere ayrı ayrı planlanmalı ve kullanıcıyı 
uyaran yönlendirme levhaları mutlaka bulundurulmalı-
dır. Kimyasal eviyelerin aside dayanıklı malzemeden ya-
pılması, atık borularının da aynı şekilde çelik boru olması 
önemlidir. Kimyasal eviyeden toplanan atıklar, mutlaka 
nötralizasyon ünitelerinde biriktirilmelidir.

Günümüz teknolojisinde nötralizasyon üniteleri oldukça 
gelişmiştir. İçinde bulunabilecek beş farklı kimyasalı al-
gılayabilen, uygun sıralama ile öngörülen limitler içinde 
nötralize ederek zararsız olarak atık sistemine sevkiyatı 
sağlayan üniteler bulunmaktadır. Tanklar ve borulama, 

PP1  Bodrum Kat laboratuvarlarından ve süzgeçlerden toplanan kimyasal atık hatları için pis su pompası

NS-1  Nötralizasyon Tankı-1

NS-2  Tandem tipi Nötralizasyon sistemi

PP-2  Nötralize edilmiş atık suyun kanalizasyona gönderecek olan pis su pompası

Şekil 2. Nötralizasyon Sistem Detayı [2]

yüksek basınç ve kimyasal dayanımına sahip PVC, PP, 
U-PVC malzemelerden yapılmalı, metalik kullanımın zo-
runlu olduğu noktalarda ise en az 316 kalitede paslan-
maz çelik kullanılmalıdır. 

Otomatik olarak tüm işlemlerin bir ekran aracılığı ile iz-
lenmesine olanak tanıyan ve gerektiğinde raporlayabi-
len otomasyon sistemleri olan modeller kurgulanabilir. 
Bu nötralizasyon sistemlerinde herhangi bir sorun olma-
sı durumunda, uyarı ve acil durum olarak iki farklı alarm 
seviyesi tanımlanabilmektedir.

3.2 Acil Duş Sistemleri

Kimya laboratuvarlarında yapılacak çalışmalar esnasında 
saf su veya iyonize su ihtiyacı için gerekli cihaz ve tesisat 
sistemleri oluşturulmalıdır. Ayrıca mutlaka laboratuvar 
içinde şok duşlar ve göz duşları bulunmalıdır.Acil duş 
hatları gereksinim anında sistemden ani ve yüklü debi-
de su çektikleri için, binadaki diğer su gereksinimleri ve 
basınç sistemini bozmaması için ayrı bir hatla çekilmesi 
ve basınç dengelemesinin kollektör çıkışında yapılması 
gerekir.
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4. KİMYA LABORATUVARLARINDA ENDÜSTRİYEL GAZ 
SİSTEMLERİ

Laboratuvarda gereksinime uygun endüstriyel gaz tesi-
satları kurgulanmalıdır. Basınçlı hava, vakum, oksijen, ar-
gon, CO2, sıvı nitrojen, azot, kuru hava, vb. gazların gerek-
sinime göre laboratuvar ortamında olması sağlanmalıdır. 

Laboratuvar güvenliği açısından son derece önemli olan 
endüstriyel gaz sistemleri, çok önemli ve geniş bir başlık-
tır. Ayrı bir yazı konusu olarak değerlendirilmelidir. Bura-
da çok kısa olarak bahsedilecektir.

Laboratuvarda yapılacak çalışmalar sırasında hangi gaz-
lara ne kadar miktarda gereksinim olduğu belirlenmeli ve 
kullanılacak olan gazın cinsine uygun boru ve tesisat şekli 
seçilmelidir.

Laboratuvarlarda kullanılan boru ve birleştirme sistemle-
ri,

• Medikal bakır boru tesisatı

• Paslanmaz boru tesisatı

• Yüksüklü birleştirme yöntemleri

• Orbital kaynak yöntemi  

şeklindedir.

Ortam içerisinde kullanılacak olan tüplerin mutlaka yan-
gın yönetmeliğine uygun güvenlikli tüp dolapları içeri-
sinde olması önemlidir. 

Tüp dolapları, tüpler için montaj rayları, katlanma rampa-
sı, silindirlerin sabitlenmesi için tutma kayışları ve silin-
dir tutucuları olan,  boru çıkışları için üstte boru kesitine 
uygun giriş çıkış boşlukları olan dolaplarıdır. Mümkünse 

tüm tüpler açık alanda tasarlanmalı, ihtiyaca uygun kapa-
siteler belirlenip bazı endüstriyel gazların merkezi olarak 
planlanması yapılmalıdır. Uygun vana kutuları ve gaz ka-
çaklarına karşı alarm sistemleri planlanmalıdır.

5. SONUÇ

Kimya laboratuvarlarında yapılacak çalışmaların sağlıklı 
ve verimli yürütülebilmesi, gerekli teçhizatın kurulması 
ve korunabilmesi, çalışan sağlığının korunması, çevreye 
atılacak atıkların doğru yönetilmesi amacıyla, mekanik 
sistem gereksinimlerinin belirlenmesi ve uygun sistemle-
rin kurgulanması son derece önemlidir.

Bu makalede kimya laboratuvarlarındaki temel gereksi-
nimlerden bahsedilmiştir. Her laboratuvarın yapılacak ça-
lışmalara bağlı olarak standartlara göre laboratuvar sevi-
yesi belirlenmeli ve uygun sistem tasarımları yapılmalıdır.

Gereksinimlerin belirlenebilmesi ve doğru kurgulanabil-
mesi için laboratuvarlarda çalışma yapacak ekibin, yap-
mak istedikleri çalışmaların anlatıldığı teknik şartnameler 
hazırlanmalı, gereksinimlerin doğru olarak sağlanabilme-
si için kimya mühendisleri, mimar, makine mühendisi ve 
elektrik mühendisinden oluşan tasarım ekibinin proje sü-
recini birlikte yürütmesi gerekir.

KAYNAKÇA
 1. Classification of Laboratory Ventilation Design Levels - 

ASHRAE Technical Committee 9.10, Laboratory Systems 
Laboratory Classification Subcommittee

 2. ESSA Mühendislik tarafından yapılan Biyoloji Kimya Tekno-
loji Merkezi-Üniversiteler-İlaç Endüstrisi Kimya Laboratu-
varları tasarım çalışmaları 

    
 Şekil 3. Acil Duş        Şekil 4. Göz Duşu                Şekil 5. Yangın Tüp Dolabı
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Ceren Ercan1

LEJYONELLA BAKTERİSİ NEDİR 
VE FİZİKSEL YÖNTEMLERLE NASIL 
ÖNLENİR?

1. GİRİŞ 

11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından CO-
VID-19 pandemi ilan edilmesiyle hayatımızda her an-
lamda yeni bir dönem başlamıştır. Hayatımızın merke-
zine yerleşmiş olan COVID-19, sosyal yaşantımızdan, iş 
hayatımıza kadar birçok alanda ciddi etkiler bırakacaktır.  
Türkiye’de salgın ilan edildiğinden bu yana ülke çapında 
alınan birçok önlem salgının ülkemizde kontrol altına 
alınmasında büyük etki oluştururken, uzun süredir kapalı 
kalan AVM, otel, spor salonları, SPA merkezleri gibi tesis-
lerde başka tehlikelerin oluşumuna neden olmuştur. Bu 
tehlikenin en başında ise, özellikle durgun sularda yaşam 
alanı oluşturan Lejyonella bakterisi bulunmaktadır.

2. LEJYONELLA BAKTERİSİ NEDİR?

Lejyonella bakterisi, 1976 yılında Philadelphia'da bir otel-
de Amerikan Lejyonerlerinin (paralı asker) toplantısına 

katılanlarda ortaya çıkan bir salgın sonucu keşfedilmiş-
tir. 221 kişinin rahatsızlanıp 34 kişinin ölüme yol açan 
bu enfeksiyon; salgından etkilenenlerin anısına lejyoner 
hastalığı olarak ve keşfedilen yeni bakteri de legionella 
pneumophila olarak adlandırılmıştır. Türkiye literatürü-
ne lejyonella bakterisi ismi ile giren bakteri; mikroskobik 
görüntüsü kapsülsüz, hareketli, biraz düzensiz çomak tipi 
bir bakteri türüdür (Şekil 1). Bugüne kadar 50'nin üzerin-
de lejyonella bakterisi türü tanımlanmış; bazı türlerde ise 
60'tan fazla aileye ulaşılmıştır.

Lejyonella bakterisi nemli ve sulu ortamlarda yaşar ve 
çoğalır. En yaygın bulaşma yolu binalardaki sıhhi tesisat 
ve klima tesisatıdır. Özellikle hastane, otel, iş merkezleri, 
AVM, SPA merkezleri ve fabrika gibi büyük ve karmaşık 
sistemlerde yaşam alanı oluşturur ve çoğalırlar. 

Lejyonella bakterisi, suda 20°C ve 50°C arasındaki sıcak-
lıklarda çoğalabilir. 20°C'nin altında, bakteriler bulunur fa-
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kat aktif değillerdir. 25°C ile 45°C arasındaki su sıcaklıkları, 
5-8.5 pH aralığı lejyonella bakterileri için optimum büyü-
me ortamı sağlar. Büyüme ayrıca sıhhi tesisat sistemlerin-
deki biyofilmler, sediment ve diğer mikroorganizmaların 
varlığıyla desteklenir. Uygun ortamı bulan bakteri, yani 
pH 6 ve 37°C de 2 saatte 2 kat kadar çoğalır ve 48 saatin 
sonunda sayıca kontrol edilemez hale gelir. 

3. LEJYONELLA BAKTERİSİNİN SEBEP OLDUĞU 
HASTALIKLAR

Lejyonella bakterisi insanlarda iki hastalığa neden olabi-
lir:

a) Pontiac ateşi, 1 ila 2 günlük bir kuluçka döneminden 
sonra gelişir. Semptomları ateş, kas ağrıları, baş ağrısı 
ve bazı durumlarda bağırsak şikâyetlerini içerir. Bu tip 
lejyonella enfeksiyonu genellikle yaygın grip ile karış-
tırılır ve antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulmadan 2 
ila 5 gün aralığında devam eder.

b) Lejyoner hastalığı, 2 ila 10 günlük bir kuluçka dö-
neminden sonra gelişir (ortalama 5 veya 6 gün). 
Semptomlar yüksek ateş, kas ağrıları, ishal, baş ağ-

rısı, göğüs ağrısı, öksürük, bozulmuş böbrek fonksi-
yonu, zihinsel karışıklık, yönelim bozukluğu ve uyu-
şukluk içerebilir. Lejyoner hastalığının zatürreden 
ayırt edilmesi zordur. Tedavi, bir antibiyotik rotasını 
içerir. Lejyoner hastalığı, özellikle geç tanı konması 
veya daha yaşlı, zayıf veya bağışıklık sistemi düşük 
olan hastaları içermesi durumunda ölümcül olabilir. 
Erkekler, kadınlardan iki ila üç kat daha hassas olma 
eğilimindedir. ABD'de her yıl 8.000 ila 18.000 kişinin 
lejyoner hastalığı ile hastaneye yatırıldığı tahmin 
edilmektedir. Türkiye’de lejyoner hastalığına dair 
herhangi bir tanı konulmadığından dolayı, bu hasta-
lığın ülkemizdeki potansiyeli ve yaygınlığı net olarak 
bilinmemektedir.  

Lejyoner hastalığı, lejyonella bakterileri içeren yeterli 
miktarda ultra ince su damlacıkları (1 ila 5 mikron çaplı) 
soluyarak kapılır. Bu tür damlacıklar; duş başlıkları, mus-
luklar, kaplıcalar, nemlendiriciler, dekoratif çeşmeler ve 
soğutma kuleleri gibi alanlarda üreyebilirler. Lejyoner 
hastalığı, kişiden kişiye geçmez.

Lejyoner hastalığı son yıllarda daha çok görülür ve bilinir 
hale geldi. 

 

Şekil 1. Lejyonella Bakterisi
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4. RİSK ALTINDA OLAN KURULUŞLAR VE TESİSLER

Özellikle geçtiğimiz bu zor günlerin ardından, aylardır 
kapalı kalan otel, AVM, SPA merkezleri gibi aşağıda sırala-
nan kuruluş ve tesislerin havalandırma sistemleri ve sıhhi 
tesisatları ciddi risk altındadır. 

a) Hastaneler, klinikler, bakımevleri, vb.,

b) Oteller, kışlalar, kamp alanları ve genel olarak konutlar,

c) Spor merkezi ve okullar,

d) Soğutma kulesi olan binalar,

e) Yüzme havuzları,

f ) SPA merkezleri,

g) Süs havuzları ve yapay şelaleler.

Yıllarca bu hastalığın yayılmasının sebebi çoğunlukla kli-
ma sistemleri olarak görülmüştür. Gerçekte durum böyle 
değildir. Kısaca belirtmek gerekirse, suyun ısıtılmasını ve 
atomizasyonunu içeren bütün teknolojik sistemler ve sü-
reçler risk altındadır. En yüksek risk altında olan sistem-
ler ve kritik noktalar: soğutma kuleleri (açık devre ıslak 
kuleler, kapalı devre kuleler, buharlaşmalı kondenserler, 
klima sistemleri, ıslak paket nemlendiriciler, sprey hava 
yıkayıcılar, pülverizatörler, damla seperatörler, filtreler, 
susturucular), sıhhi tesisat sistemleri (boru tesisatı, depo-
lama tankları, vanalar ve musluklar, duş başlıkları, banyo 
ahizesi), acil durum sistemleri (acil duşlar, acil göz duşu is-
tasyonları, itfaiyecilik sulama sistemleri), yüzme havuzları 
ve banyo küvetleridir (yüzme havuzları ve jakuziler, sıcak 
su banyoları).

Bakterinin yayılması ve hastalığın geçişindeki zincirin 
en önemli 3 halkası, çoğalma, yayılma ve geçiştir. Geçiş 
tesisatta başlar ve hastalıkla mücadelenin esas alanı tesi-
sattır. İyi kurgulanmış tasarım, doğru uygulama, iyi bakım 
ve doğru işletme ile bakteriye uygun ortamı yaratmamak 
mümkündür. 

Mücadele yöntemlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından ha-
zırlanan  "Lejyoner Hastalığı Kontrol Usül ve Esasları Hak-
kında Yönetmelik" 13 Mayıs 2015 tarihinde 29354 sayılı 
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu yönetmelik ile birlikte kurum ve kuruluşlar mevzuat 
kapsamında sorumluluklarını bilerek, özel kurumları da 
bağlayıcı nitelikte olup; yaşanan sorunları en aza indir-
meyi ve mücadeleyi hedeflenmektedir. 

5. DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ

Ülkemizde ve yabancı ülkelerde yayınlanmış lejyoner 
hastalığı kontrol programı rehberlerine göre, lejyoner de-
zenfeksiyonu amacı ile kullanılan yöntemler üç ana baş-
lıkta toplanabilir:

• Fiziksel (termal dezenfeksiyon, hazır ısıtma, memb-
ran, filtrasyon),

• Kimyasal (klorlama, gümüş/bakır iyonizasyonu, ultra-
viyole ışınları vb.),

• Kombine yöntemler. 

5.1 Kimyasal Yöntemler

Tesisatta lejyonella bakterisinin yaşamaması ve çoğalma-
ması için kimyasal yok etme yöntemlerinden biri seçile-
rek; doğru ürün, doğru uygulama ve yönetmelikte belirti-
len standartlara göre uygulanmalıdır. 

Lejyonella bakterisinin sistemlerdeki varlığını yok etmeyi 
veya büyük ölçüde sınırlandırmayı hedefleyen dezenfek-
siyon yöntemleri çeşitli olup, aşağıda listelenmiştir.

• Klorlama,

• Klor dioksit, 

• Hidrojen peroksit,

• Sentetik bakteri öldürücüler,

• Ozon,

• Katalize edilmiş oksijenli su,

• Filtreleme,

• Ultraviyole ışınlar (UV).  

5.2 Fiziksel Yöntemler – Termal Dezenfeksiyon

Tesisatın her noktasında bakterinin ürememesi ve çoğal-
maması için sistemde suyun fiziki şartlarının bakterinin 
yaşaması ve çoğalmasını engelleyecek şekilde düzenlen-
mesine fiziksel yöntem denmektedir. 

Filtrelemede olduğu gibi, bu işlemlerin gücü herhangi bir 
kimyasal eklemeden tamamıyla bakteri öldürücü yöntem 
olarak kullanılabilmeleri gerçeğinde yatmaktadır. Bu yön-
temde herhangi ilave bir sisteme ihtiyaç yoktur. Temel 
prensip; yüksek sıcaklıkların genel olarak bakterilerin, 
özellikle lejyonella bakterisinin ölümüne yol açmasına 
dayalıdır. Diyagramda görüleceği üzere su sıcaklığının 
değişimine bağlı olarak lejyonella’nın hayatta kalma sü-
resi de değişmektedir (Şekil 2). 
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Bu tablo, ısıl yöntemler (termal dezenfeksiyon) için kesin 
dayanak noktası olarak uluslararası düzeyde kabul edil-
miştir ve daha önceden kabul edilen ve daha az güvenilir 
tabloların yerini almıştır. Pratikte bu tabloya göre, eğer su 
50°C’nin üzerinde tutulursa lejyonellanın gelişme riski or-
tadan kaldırılmış olur.

Termal dezenfeksiyon, aşağıda belirtilmiş sıcaklıklarda ve 
sürelerle yapılabilmektedir: 

Sıcaklık = 70°C / 10 dakika süre ile 

Sıcaklık = 65°C / 15 dakika süre ile 

Sıcaklık = 60°C / 30 dakika süre ile 

Sistemin genelinde bakteri üreme riskini ortadan kaldır-
mak için Şekil 3’te belirtilmiş olan sıcaklık değerleri mut-
laka sağlanmalıdır. 

Termal dezenfeksiyonda etkili olan faktörler, sıcaklık, te-
mas süresi, ortam basıncı ve mikroorganizmanın ısıl di-
rencidir.

Tesisler uzun süre kapalı kaldıysa, yani su uzun süredir ha-
reketsiz ise, bütün sıcak su tankları 70°C’ye çıkarılır ve en 
az 24 saat bu sıcaklık korunur. Sıcak su tesisatındaki tüm 
musluklar ve açıklıklardan, beş veya on dakika boyunca 
su akıtılmalıdır ve buradan akan suyun sıcaklığının mutla-
ka 60°C’den yüksek olması sağlanmalıdır. Bu sıcaklık sağ-
lanamazsa, işlem başarısız olur.

Herhangi bir lejyonella bakterisi salgınının belirtisi oldu-
ğunda, su sıcaklıkları 70-77°C sıcaklıklara kadar yükseltil-
melidir. 

Termal dezenfeksiyon işleminin önemli avantajları vardır. 
Bu avantajlar, ekonomik işletme şartlarını sağlaması, sis-

 

 Şekil 2. Lejyonella Bakterisi Hayatta Kalma Derece Tablosu

 

 Şekil 3. Termal Dezenfeksiyon Yöntemi için Genel Sıcaklık Kuralları
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temde herhangi bir kimyasal madde kullanılmasına ge-
rek kalmaması, bakteriyi hızlı bir şekilde sistemden uzak-
laştırmasıdır. 

Sıhhi tesisatta önemli olan diğer bir konu ise, her bir ko-
londaki kullanım suyu sıcaklığının homojen olarak da-
ğılmasını sağlamaktır. Sistemde oluşabilecek homojen 
olmayan soğuk su dağılımlarını önlemek ve dengesiz su 
dağılımlarında oluşabilecek lejyoner bakterisinin önüne 
geçmek amacı ile sistemde debi dengelemesini yapmak 
gerekmektedir. Böylece sistemi, lejyoner poliferasyonu2 

riskinin olmadığı sıcaklıklarda tutabiliriz (Şekil 4). 

Termal ayar yapan resirkülasyon hattına takılan balans 
(denge) vanaları, içerisinde bulunan çift termal modül 
sayesinde hem debi kontrolü ile birlikte sistem çalışma 

sıcaklığını korur, hem de sistem dezenfeksi-
yona geçtiğinde termal dezenfeksiyon işle-
vi sayesinde dezenfeksiyon görevini yerine 
getirir. 

Sistem termal dezenfeksiyon yaparken 
oluşan başka bir risk vardır. Dezenfeksiyon 
aşamasında lavabo ya da duşta sıcak su 
kullanan bir kişi haşlanma tehlikesiyle karşı 
kaşıya kalır.

Yanık tehlikesinin önüne geçilebilmesi için 
haşlama önleyici cihazlar kullanılmalıdır. 
Tablo 1, haşlama önleyici bir düzeneğin ol-

madığı senaryoda gerçekleşebilecek yanıkların ne kadar 
tehlikeli olabileceğini gözler önüne getirmektedir.  

Böyle bir senaryoda haşlanmanın önüne geçmek için sis-
temlerde, haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası 
kullanılmalıdır.  

Haşlama önleyicili termostatik karışım vanaları, dağıtım 
noktasındaki sıcaklığı, sıhhi tesisat kullanımına uygun 
hale getirmek için, depolama birimindekinden az olan 
bir değere kontrollü bir şekilde düşürmektedir. Bu vana-
lar, gerektiğinde sistemde termal dezenfeksiyon işlemi 
yürütülmesini mümkün kılacak sıcaklık ayar aralığına sa-
hiptir; sıcaklık, giriş basıncı ve debi değerlerinde değişim 
olsa bile dağıtım sıcaklığını sabit tutabilmektedir. Ayrıca 
soğuk su kaynağı girişinde olabilecek bir arıza ve kesinti 
durumunda faaliyet gösteren bir termal kapanma işlevi-
ne sahiptir.

6. SONUÇ

Lejyonella bakterisi ile mücadele alanı bina tesisatıdır. 
Bakterinin tesisatta oluşum zinciri üç önemli halkadan 
oluşur; çoğalma, yayılma ve geçiş. Bu halkaları sistemde 
oluşturmamak ve bakteri riski taşımayan sitemler oluş-
turmak iyi bir mühendislik tasarımı, doğru uygulama, ba-
kım ve doğru işletme ile mümkündür. 

İyi tasarlanmış, doğru uygulanmış ve rutin bakımları yapı-
lan sistemler bakteri riski taşımaz. 

 

 

Şekil 4. Termal Balans (Denge) Vanaları ile Dengelenmiş Resirkülasyon Şeması

2 Poliferasyon: Hücrelerin uygun koşullarda hızlı bir şekilde hücre döngüsünü tamamlayarak çoğalması durumudur. 

Tablo 1. Haşlama Önleyici Düzeneğin Olmadığı Durumda Kısmi 
Yanığa Neden Olabilecek Sıcaklığa Maruz Kalma Süreleri
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Burhan Taş1

TEMİZ ODA GEÇERLİ KILINMASI

1. GİRİŞ

ISO 14644-1:2015  ve ISO 14644-3:2005 standartları temiz 
oda geçerli kılınması yapılırken dünyada ve ülkemizde sık 
kullanılan standartlardır. 

Geçerli kılma yapıldıktan sonra bulduğumuz değerlerin 
bu standartlardaki değerleri sağlayıp sağlamadığına ba-
kılır. Daha sonra elde edilen değerlerin çıktıları alınarak 
belgelendirmesi yapılır. Bu belgelendirme işlemine ise 
kalifikasyon adı verilmektedir. Temiz odalarda en az yılda 
bir defa olmak üzere geçerli kılma ve kalifikasyon işlem-
leri yapılmalıdır.

ISO 14644-2’ye göre; hijyenik havalandırma sistemlerinin 
değerlendirilmesinde kullanılan performans testlerinin 
bir aşaması olan parçacık sayımı yapılmadan önce;  

Hepa filtre sızdırmazlık testinin, 

Hava debisi - hava değişim sayılarının, 

Ortam fark basınçlarının ve hava akış hızlarının ölçülmesi 
gerekmektedir. 

Parçacık ölçümü geçerli kılma işlemlerinde son aşamadır.
Parçacık ölçümü sonucunda çıkan paçacık değerlerine 
bakılarak IS0 14644-1:2015 e göre odanın sınıfı bulunur.
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3. TEMİZ ODA /HVAC SİSTEMİ GEÇERLİ KILINMASI 
TEKNİK ŞARTNAMESİ      

Temiz alanlarda kurulu olan havalandırma sistemleri 
HVAC geçerli kılınması sürecinin parçası olan Çalışma ve 
Performans Nitelendirmesi (OQ & PQ) testleri ve rapor-
landırılması TS EN ISO 14644-1:2016 ve TS EN ISO 14644-
3:2019 standartları temelinde olmak üzere aşağıda sırala-
nan unsurlardan oluşur.

1. Hepa/Ulpa filtre sızdırmazlık (DOP) testleri 

2. Ortam sızıntı testi, 

3. Hava akış miktarı ölçümü, 

4. Hava değişim sayılarının hesaplanması, proje ve stan-
dartlara göre değerlendirilmesi, 

5. Basınç farkı ölçümü, 

6. Hava akış yönlerinin tespiti, 

7. Laminer akış (“laminar flow”) (LAF) ünitesi (varsa) 
hava hızı ve hız dağılımlarının ölçümü, görselleştirme 
testlerinin gerçekleştirilmesi,

8. Parçacık ölçümü, steril alan temizlik sınıflarının belir-
lenmesi ve oda sınıflandırması, 

9. Yeniden temizleme süresinin belirlenmesi, 

Tablo 1. ISO 14644 Standardı 

ISO 14644-1  Temiz Odalar ve Bunlarla İlgili Kontrollü Ortamalar - Parçacık Derişimi ile Hava Temizliliğinin Sınıflandırılması (“Cleanro-
oms and Associated Controlled Environments - Classification of Air Cleanliness by Particle Concenteration”)

ISO 14644-2
Temiz Oda ve Bağlı Kontrollu Ortamlar - ISO 14644-1 ‘e sürekli uygunluğunun sınanması için deney ve izleme şartları 
(“Cleanrooms and associated controlled environments- Specification for testing and monitoring to prover continued 
compliance with ISO 14644-1)

ISO 14644-3 Temiz Odalar ve Bunlarla İlgili Kontrollü Ortamalar – Deney Metodları (“Cleanrooms and Associated Controlled Envi-
ronments – Test Methods”)

ISO 14644-4 Temiz Odalar ve Bunlarla İlgili Kontrollü Ortamlar - Tasarım, İnşaat ve İlk Çalıştırma (“Cleanrooms and Associated Cont-
rolled Environments – Design, Construction and Start-up

ISO 14644-5 Temiz Odalar ve Bunlarla İlgili Kontrollü Ortamlar - İşletme (“Cleanrooms and Associated Controlled Environments - 
Operations”)

ISO 14644-6 Temiz Odalar ve Bunlarla İlgili Kontrollü Ortamlar – Terimler ve Tarifler (“Cleanrooms and Associated Controlled Envi-
ronments - Vocabulary”)

ISO 14644-7
Temiz Odalar ve Bunlarla İlgili Kontrollü Ortamlar - Ayırıcı Mahfazalar (temiz hava davlumbazları, eldivenli kutular, 
yalıtıcılar ve mini ortamlar) (“Cleanrooms and Associated Controlled Environments - Separative Enclosures (clean air 
hoods, gloveboxes, isolators, mini-environments)”)

ISO 14644-8 Temiz Odalar ve Bunlarla İlgili Kontrollü Ortamlar - Hava Kaynaklı Moleküler Kirlenmenin Sınıflandırılması (“Cleanro-
oms and Associated Controlled Environments - Classification of Airborne Molecular Contamination”)

ISO 14644-9 Temiz Odalar ve Bunlarla İlgili Kontrollü Ortamlar - Partikül Derişimi ile Yüzey Temizliğinin Sınıflandırılması (“Cleanro-
oms and Associated Controlled Environments - Classification of Surface Cleanliness by Particle Concentration”)  

ISO 14644-10 Yüzey temizliğinin kimyasal konsantrasyona göre sınıflandırılması(“Classification of surface cleanliness by chemical 
concentration”)

ISO 14644-12 Nano ölçekli parçacık konsantrasyonuyla hava temizliğini gözlemek için spesifikasyonlar  (“Specifications for observing 
air cleanliness with nanoscale particle concentration”)

ISO 14644-13 Parçacık ve kimyasal sınıflandırma açısından tanımlanmış temizlik seviyelerine ulaşmak için yüzeylerin temizlenme 
(“Cleaning of surfaces to achieve defined cleanliness levels in terms of particle and chemical classification”)

ISO 14644-14 Havadaki parçacık konsantrasyonu ile ekipman kullanımına uygunluğun değerlendirilmesi (“Evaluation of airborne 
particle concentration and suitability for equipment use”)

ISO 14644-15 Havadaki kimyasal konsantrasyon ile ekipman ve malzemelerin kullanımına uygunluğun değerlendirilmesi ( “Evaluati-
on of chemical concentration in the air and suitability for use of equipment and materials”)

ISO 14644-16 Temiz Odalarda ve ayırıcı cihazlarda enerji verimliliği (“Energy efficiency in cleanrooms and separative devices”)

ISO 14644-17 Parçacık biriktirme oranı uygulaması (“Particle deposition rate applications”)

2. TS EN ISO 14644 STANDARDI



36

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

Testler TS EN ISO 14644-1 ve TS EN ISO 14644-3 standardı-
na uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Test sırasında kullanılacak tüm cihazlar güncel kalibras-
yon belgeli ve testleri yapacak olan personelin sertifikalı 
olması gereklidir.

4. HAVA AKIŞ HIZI, HAVA DEBİSİ VE HAVA DEĞİŞİM 
SAYININ HESAPLANMASI

Hava debisi ölçümü, TS EN ISO 14644-3 standartında 
açıklanan temiz oda sınıfına uygun kalitede ve miktar-
da havanın sağlanıp sağlanmadığının kontrolü için hava 

debilerinin balometre ile ölçülerek saatteki hava değişim 
sayısının hesaplanmasıyla yapılan bir testtir.

Hava akış hızı ölçümü (m/s), balometre ile direkt olarak 
hava debilerinin (m3/h) ölçülmesi ya da anemometre kul-
lanılarak yapılan ölçümlerdir.

Hava değişim sayınının hesaplanması, ölçülen toplam 
hava debisinin mahal hacmine bölünmesiyle bulunan sa-
atteki hava değişim oranının bulunması şeklinde yapılır.

5. HEPA/ULPA FİLTRE SIZDIRMAZLIK(DOP)TESTLERİ

HEPA filtreler, arasından geçen havadaki çeşitli boyut-

Şekil 2. Sızdırmazlık Testi
 

 
 Şekil 1. Hava Debisi Ölçümü
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lenmiş olur. Komşu mahallere göre 2,5 Pa-15 Pa arasında 
negatif basınç olmalıdır. 

Oda fark basınç testleri, TS EN ISO 14644-3:2019’a göre 
yapılır.

7. SICAKLIK VE NEM ŞİDDETİ ÖLÇÜLMESİ

Sıcaklık ölçümü, kızılötesi (infrared)  termometre ile yapı-
lır. Bu termometreler lazerli ve optik cihazlardır. Sıcaklık 
ölçümünün amacı “Temizoda”lar ve temiz alanlar için ku-
rulan iklimlendirme sistemlerinin belirli bir alan için ge-
rekli süre boyunca hava sıcaklığı seviyesini sürdürebilme 
başarısını belgelendirmek ve doğrulamaktır. 

Sıcaklık ölçümü testi, TS EN ISO 14644-3:2019 ve IEST-RP-
CC006.3:2004, EU Guidelines to GMP:2015 ölçütlerine ve 
talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Sıcaklık ölçümü yöntemleri iki seviyede uygulanmaktadır. 
Birinci seviye tüm cihazların bağlantılarının tamamlan-
masının ardından (“as-built”) aşamasında yapılan genel 
ölçümlerdir. İkinci seviye ise tüm ekipmanların ve eşyala-
rın tamamlanmasının ardından insansız işletme sırasında 
(“at-rest”) ve insanlı işletme sırasında (“in operation”) aşa-
malarında yapılan geniş kapsamlı testlerdir. İkinci aşama 
testler daha hassas sıcaklık başarısı göstermesi beklenen 
düzenekler için uygulanmaktadır.

Nem oranı ölçümünün amacı, “Temizoda”lar ve temiz 
alanlar için kurulan iklimlendirme sistemlerinin belirli bir 
alan için gerekli süre boyunca havanın nem seviyesini 
(bağıl nem veya çiğ noktası diye anılır) sürdürebilme ba-
şarısını belgelendirmek ve doğrulamaktır. 

lardaki parçacıkları tutan birçok katmandan oluşan fiber 
yapılı ortamlardır. Uzun kullanım sonrasında veya montaj 
esnasında filtrelerin içerisinde veya çerçevesinde hasar-
dan kaynaklı hava kaçakları oluşabilir. Sızdırmazlık testi 
bu tür kaçakların bulunmasında yardımcı olur. Fotometre 
veya aerosol jeneratörü kullanılarak yapılan bir testtir. 

Sızdırmazlık testi, TS EN ISO 14644-3:2019’a göre yapılır.

6. ODA FARK BASINÇ TESTLERİ

Dışarıdan içeriye hava girmesi istenmeyen odalar, pozitif 
basınçlı oda olarak adlandırılır. Bu odalarda hava içeri-
den dışarıya doğru hareket eder. Enfeksiyon gelişme riski 
yüksek olan hastaların bulunduğu ortamlar için pozitif 
basınçlı havalandırma yapılmalıdır. Bazı hastalar enfeksi-
yonlara yakalanmaya aşırı derecede yatkındır.  

Enfeksiyon riski, pozitif basınç yoluyla ciddi manada aza-
lır. Hasta odası ile oda dışındaki alanlar arasında 2,5 ile 
15 Pa arasında bir basınç farkı bulunmalıdır. Filtre edilen 
havanın akım yönü hastadan koridora doğru olmalıdır 
(temizkirli).

Hava yoluyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan hasta-
ların negatif basınçlı odada yatırılması gerekir. Bu amaçla 
oluşturulacak izolasyon odalarında hastanın bulunduğu 
bölüm “kirli” olarak kabul edilir. Hasta odasının, oda dı-
şındaki alanlara oranla negatif basınçta tutulması gerekir. 
Böylelikle hem oda içindeki basil yükü azaltılmış, hem de 
kirli havanın hastanenin diğer bölümlerine yayılması ön-

                               

 

Şekil 3.  Oda Fark Basınç Testleri

 

 
Şekil 4. Sıcaklık, Nem Şiddeti Ölçülmesi
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8. GERİ ISI KAZANIM-DEKONTAMİNASYON TESTİ

ISO 14644-3: Cleanrooms And Associated Controlled En-
vironments - Part 3: Test Methods" standardında açıkla-
nan temiz oda sınıfının gerektirdiği partikül seviyesinin 
yüz kat kirletilmesi ve tekrar kendi seviyesine düşmesi 
için gereken sürenin standartlarda belirtilen kabul kriter-
lerine uygun olup olmadığının kontrolü için bir duman 
üretici ve partikül sayım cihazı kullanılarak gerçekleştiri-
len testlerdir.

9. PARÇACIK ÖLÇÜMÜ

Parçacık sayımı, TS EN ISO 14644-1 standardına göre ya-
pılır ve bu test, temiz oda sınıfının gerektirdiği parçacık 
seviyesinin standartta belirtilen kabul ölçütlerine uygun 
olup olmadığının kontrolü için parçacık sayım cihazı kul-
lanılarak, 1 m3 içinde bulunan 0,3, 0,5, 1,0 ve 5,0 mikro-
metre büyüklüğündeki parçacıklar sayılarak yapılan bir 
ölçümdür. 

10. SONUÇ

Koronavirüs gibi büyük enfeksiyon hastalıklarının ve-
receği tahribat gözönüne alınırsa, temiz oda iklimlen-
dirilmesi ve geçerli kılınması işlemleri  büyük  önem 
kazanmaktadır. Hem temiz oda yapılırken hem de ge-
çerli kılma işlemleri sırasında uluslararası standartların 
esas alınması çok önemlidir. Temiz oda iklimlendirme 
sisteminin son aşaması olan geçerli kılma işlemleri ve 
bulduğumuz sonuçların ilgili standartlara göre doğru-
laması yapılmadan temiz oda iklimlendirme sistemini 
bitirmiş sayılmayız. Temiz oda iklimlendirmesi ne kadar 
standartlara uygun olarak doğru yapılırsa, geçerli kılma 
işlemleri sonucunda elde edeceğimiz sonuçlar da o ka-
dar doğru olur. Bu yüzden temiz oda iklimlendirmesi 
yapan firmaların bu konudaki standartları iyi bilen ve 
uzmanlaşmış firmalar olması çok önemlidir. Hatta te-
miz oda iklimlendirmesi yapan firmalar da geçerli kıl-
ma firmaları gibi belgelendirilmeli ve belgesi olmayan 

ISO Classification 
Number (N)

Maximum Concentration Limits (Particles/m3 of Air) For Particles um

0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 5 µm

ISO Class 1 10 2

ISO Class 2 100 24 10 4

ISO Class 3 1.000 237 102 35 8

ISO Class 4 10.000 2.370 1.020 352 83

ISO Class 5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29

ISO Class 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293

ISO Class 7 352.000 83.200 2.930

ISO Class 8 3.520.000 832.000 29.300

ISO Class 9 35.200.000 8.320.000 293.000

Tablo 2. TS EN ISO 14644‘e göre Temiz Oda Sınıfları

 
 Şekil 5.  Duman Üretici ve Parçacık Sayım Cihazı
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firmaların temiz oda iklimlendirmesi yapmasının önüne 
geçilmelidir.

Maalesef günümüzde hem temiz oda iklimlendirmesi 
hem de geçerli kılma işlemlerinde büyük hatalar yapıl-
maktadır.  Bunun nedeni ise, gerek temiz oda iklimlen-
dirmesi gerekse de geçerli kılma işlemlerinin yüksek 
rakamlar tutmasından dolayı işin daha ucuz maliyetlere 
yaptırmak düşüncesidir. Bu yüzden standartlara uygun 
olmayan  ucuz ve yanlış olan sistemler seçilmektedir. 
Geçerli olan temiz oda standartlarına göre yapılmayan 
yanlış bir sisteme geçerli kılma işlemi yapılamaz. Ayrı-
ca, doğru olmayan bir sistemin ikinci kez yapılmasının 
maliyeti çok daha yüksektir. İnsan hayatını ilgilendiren 
temiz oda yapımı konusunda işin maliyetini değil insan 
sağlığının ön planda tutulması gereklidir.

KAYNAKÇA
 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım 

Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

 2. T.C. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları

 3. TS EN ISO 14644-1:2016 – CLEANROOMS AND ASSOCIATED 
CONTROLLED ENVIRONMENTS, PART:1 CLASSIFICATION OF 
AIR CLEANLINESS

 4. TS EN ISO 14644-3:2019 – Cleanrooms and Associated 
Controlled Environments, Part:3 Test Methods

 5. IEST-RP-CC006.3:2004 – TESTING CLEANROOMS

 6. IEST-RP-CC034.3: 2009 Hepa and Ulpa Filter Leak Test

 7. DIN 1946-4:2018 – Ventilation and air conditioning – Part 4: 
Ventilation in buildings and rooms of health care

 8. Makina Mühendisleri Odası, Hastane ve Klinikler HVAC 
Tasarım Kılavuzu (MMO/2009/503).

 9. T.C. Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği

 

 
Şekil 6. Parçacık Ölçümü Parçacık Ölçer ile Yapılır (TS EN ISO 14644-1:2016)
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KLİMA SİSTEMLERİ İÇİN AKTİF SÜREKLİ 
DEZENFEKSİYON UV-C UYGULAMALARI

1. GİRİŞ

Kapalı alanlar söz konusu olduğunda elimizde sadece üç 
çeşit havalandırma metodu bulunmaktadır;

a. Doğal havalandırma (Özellikle iklim şartlarının uygun 
olduğu bölgelerde, iç ortam hava şartları açılabilen 
pencereler ve hava akımı ile sağlanır ve egzoz havası 
ve aynı yöntemle dışarı atılır.)

b. Karışım havalı havalandırma (Hava, ister taze hava 
santralından hacme beslensin ister karışım havalı 
santral ile beslensin, iç hava kalitesini ve konfor şart-
larını sağlamak için gerekli olan hava, hava kanalları 
vasıtası ile sağlanır. %100 dış havalı santral kullanılıyor 
ise, mutlaka alınan dış hava kadar egzoz yapılmalıdır. 
Eğer taze hava ve dönüş havası karışım santralında 
kullanılıyor ise, santral üzerinde egzoz atış ve taze 
hava alış kanalları dış ortama bağlanır.)

c. Yer değiştirmeli havalandırma (Genel olarak yüksek 
hava değişimi gereken hassas sıcaklık ve nem şartla-
rı istenen ortamlarda, iç ortam havası, şartlandırılan 
hava ile çok düşük hava hızları ile yer değiştirir.)

Yukarıda belirtilen hangi yöntem kullanıldığında iç hava 
kalitesinin yaşamaya uygun şartları oluşturduğu da 
önemlidir. Bulunduğunuz iklim koşulları ve çevresel hava 
kalitesi, sizler için gereken iç ortam şartlandırma ve kon-
for koşullarını da seçilecek havalandırma koşullarını da 
sizlere zorunlu kılar. Özellikle klima ve iç hava şartlarını 
belirlerken kılavuz kabul edilen ASHRAE 62.1’de, kapalı 
alanın kullanım koşullarına ve mahaldeki insan sayısına 
bağlı bağlı olarak gereken taze hava miktarı, 2016 yılın-
daki düzenlemeye kadar öncelikle konfor esas alınarak 
tarif ediliyordu. 2016 versiyonu ile, iç hava şartları için 
EPA tarafından tehlikeli kabul edilen temel birleşenler de 
değerlendirilerek belirlenmiş olan iç hava kalitesinin sağ-
lanması için, dış ortam kalitesine bağlı olarak farklı filtre 
ve işlemler ile önlem alınarak sistemlerin kurulması kıla-
vuzunu oluşturmuştu. 

ASHRAE, süreç içerisinde covid-19, ayrıca standart uygu-
lamalara, özellikle aerosol etkisi ile 1 mikron altındaki öl-
çüdeki virüsler ve benzer nitelikteki insan sağlığını tehdit 
eden tehlikeli organizmalara karşı ek önlemler alınmasını 
önerirken, daha önce sınırlı kullanımı olan filtre dışında 
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başka dezenfeksiyon araçlarını gündeme getirmiştir. Bu 
makale, yenilenmiş ASHRAE 62.1 2016 içerisindeki klima 
hava prensip şeması için covid-19’a yönelik olarak öneri-
len düzenlemeler için yazılmıştır.

2. İÇ HAVA KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASI

Her şart altında temiz hava standartları gerek dış hava ge-
rekse iç hava kalitesini en üst düzeyde tutmak için Şekil 1 
ve Şekil 2’de belirtilen havalandırma ve egzoz havası için 
enerji emniyetli yüksek tasarruflu klima tasarımlı bina ve 
ortamları zorunlu kılmaktadır [1].

İç hava kalitesini mikropsuz hale getirmenin Amerika Bir-
leşik Devletleri için getirisinin aşağıdaki değerlerde olabi-
leceği öngörülmektedir.

• Ciğer hastalıklarının azalması ile tahmini potansiyel 
yıllık tasarruf ve verimlilik kazançları $6 milyar ila $14 
milyar; 

• Alerji ve astım riski azalması ile $2 ila $4 milyar tasarruf;

• Hasta bina sendromu semptomları ile $10 ila $30 mil-
yar tasarruf; ve

• Hastalıktan etkilenmemek nedeniyle artan işçi perfor-
mansı ile 20 ila 160 milyar dolar tasarruf elde edilebilir.

Yukarıda tasarruf edilmesi muhtemel parasal kazanç için 

tasarım düzeltmeleri planlanırken, Şekil 1 ve Şekil 2’deki 
şemalarda [2] görülen ek filtre/dezenfeksiyon ekipman-
ları olarak kullanılacak çeşitli tip ve nitelikte hepa filtre, 
elektrostatik filtre gruplar, ozon veya UV-C dezenfeksiyon 
sistemleri kullanılması önerilmektedir.

Diğer yöntemlerin etkisi, hali hazırda kısmen dezenfeksi-
yon sistemleri için tartışılsa da UV-C kendini ispatlamış ve 
yeterince klinik test sonuçları [3] olan en etkili sistemler-
den biri olarak öne çıkmaktadır. 

2020 tarihinde MIT Üniversitesinde yayınlanan ve daha 
sonra da 2021’de yenilenen “Cov-19 parçacıklarının iç 
havada transfer kılavuzu [4] adlı yazıda, prensip olarak 
covid-19 için karışım havalandırmalı kapalı ortamlarda 
maskenin, sosyal mesafe 1,8 metre ölçüsünden daha 
etkin koruyucu olduğu tezini, sınıf ve yaşlılar evleri için 
nefes alıp verme işlemleri nedeniyle bulaş risklerini ma-
tematik model ile incelemişlerdir. Bulaş mekanizmalarını 
incelemek için ağızdan çıkan damlaların ölçeklendirilerek 
dağılımı yapılmıştır. Model üzerinden çeşitli parça büyük-
lüklülerine bağlı olarak ortam içerisinde dolaşan ortam 
havası ile virüslerin sayısının artışı ve ortam içerisinde 
kalınma süresi ile hastalık riskinin doğrudan arttığı belir-
lenmiştir. Şekil 3’te çeşitli aktiviteler ile aerosol oranlarını 
damla çap değişimine göre ve Şekil 4’te ise ortamdaki 
insan sayısının ortamda bulunma süresine göre artışı 

 
Şekil 1. Önerilen Klima ve Taze Hava Şartlandırma Prensip Şeması [3]
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Şekil 2. Önerilen Havalandırma Klima Egzoz Sistemleri Prensip Şeması [3]

 

 
Şekil 3. Çeşitli Faaliyetler için Ağızdan Çıkan Damlacık Yarı Çapı ve Havada Askıda Kalan Parçacıklara Oranı [4]
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göstermektedir. Özellikle sosyal mesafe kuralının sınırları, 
dikkat edilen en önemli konu olup, doğal havalandırma 
ve mekanik havalandırma hava değişim sayılarına göre 
riskin büyüklüğü tanımlanmıştır. Bu artışın UV-C ile düşü-
rülerek etkisizleştirildiğini belirlemişlerdir. Sonuç olarak, 
etkili virüs etkisizleştirme işlemleri olarak, ultraviyole rad-
yasyonu (UV-C) [5] veya kimyasal dezenfeksiyon (H2O2, 
O3) [6] işlemleri bir adım öne çıkmaktadır.

3. UV-C LAMBALARININ KULLANILMA KURALLARI 

Şekil 4’te görülebileceği üzere, dersliklerde, maskesiz ola-
rak öğrenci sayısına bağlı olarak emniyetli kalma süresi, 
doğal havalandırmalı dersliklerde dakikalar ile sınırlıyken, 
maskeli olarak 30 kişi için 2 güne kadar çıkmaktadır. Me-
kanik havalandırma (8 hava değişimi) ile 20 kişilik sınıflar-
da maskeli olarak 6-8 saate kadar olan hastalık riskinin, 
1,8 metre sosyal mesafe kuralı ile emniyetli ve emniyetsiz 
sınırları değişmektedir. Doğal havalandırma ile, ortam 
içerisinde 0,34 hava değişimi ve 8 kişi ile 2 saate kadar ve 
mekanik havalandırma ile 18 saate kadar potansiyel risk-
le maskesiz kalınabilmektedir. 20 kişiye kadar aynı mahal 
için 1 saat ortam emniyeti söz konusu iken, potansiyel 
riskle 7 saat maskesiz kalınabilir. Mekanik hava dağıtım 
elemanlarının %100 taze hava verilirken iç havanın da 
üfleme sırasında sürüklenerek taze havaya karışması so-
nucu tamamen emniyetsiz ortama sebep olmaktadır. Yaş-
lılar evi için tek kişilik odaların emniyetli olması dışında, 

belirli sürelerde veya sürekli doğal havalandırma yeterli 
gözükmektedir. Eğer aynı ortam içerisinde 2 kişi mevcut 
ise, 30 dakika sonrası doğal havalandırma yapılsa bile 
riskli ortama sebep olmaktadır. 

Mevsimlerden arındırılmış ve nem kontrollü olarak yapı-
lan bu testler ve sonuçları, enerji ekonomisi hesaba katıl-
dığı zaman, yalnızca %100 dış hava alınıp egzoz edilerek 
steril ortam sağlanması durumu sürdürülebilir olmadığını 
göstermektedir.  Hava dağıtım sistemlerinin mutlaka yer 
değiştirmeli sisteme dönüştürülmesi veya maske, sosyal 
mesafe koşulu olan 1,8 metre ve kapalı yerde kalma süre-
sini kontrol ederek dönüş havalı santrallar üzerinde UV-C 
lambaları kullanılması gerekmektedir. Ayrıca bu yöntem, 
doğru tasarım ile virüslerin, mantar, mikrop, küf ve spor-
ların da üremesini engellemektedir. Taze hava ile ilgili 
EPA tarafından kabul edilen sırasıyla havadaki toz, PM2.5, 
PM10 [µg/m³], Kükürt dioksit SO2 [µg/m³], Azot dioksit 
NO2 [µg/m³], Karbon dioksit CO2 ppm, Karbon Monoksit 
CO [µg/m³], Ozon O3 [µg/m³], Azot oksitler NOx- ana (beş) 
sekiz parametrik değerler Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmek-
tedir.

Bu işlem için iki tip UV-C ışınımı kullanımı söz konusudur.

1- 253,7 nm dalga boyunda olan ve klima santrallarında 
yüzey ile kanal dezenfeksiyonu için veya genel olarak 
piyasada karşılaşılan mavi ışıklı tüm ekipmanlarda 

 

 
Şekil 4. Ders Sınıfı ve Yaşlı Evi için Sosyal Mesafe, Maske ile Doğal-Mekanik Havalandırma İnsan Sayısı Sınırı [4]
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kullanılan UV-C lambaları. Bu sistemler, Tüm Ultravi-
yole Mikrop Kırıcı Işınlama (UVGI) sistemi olarak ad-
landırılmaktadır.

2- 222 nm dalga boyunda olan genellikle açık hava veya 
uzak mesafelerde kullanılan ve FAR UV-C olarak adlan-
dırılan virüs etkisizleştirme ürünleri.

Burada 253,7 nm dalga boyunda olan UV-C lambaların, 
klima santrallarında tasarım ve uygulama ilkelerinden 
bahsedilecektir. Ayrıca oda içerisinde doğal havalandır-
malı kapalı alanlarda ısınan havanın yükselmesiyle tavana 
monte edilen tavan tipi cihaz içerisinden geçerken virüs-
lerin etkisizleşmesini sağlayan tip üniteler daha kullanıcı 
dostu ve basit olan otomatik cihazlardır. Bu tip cihazlar 
genel olarak doğal havalandırmalı olan ve mekanik hava-
landırma yapılmayan ortamlarda iç hava kalitesini kont-
rol etmek için tasarlanmışlardır.

Klima santralları ve dönüş hava kanalları içinde kullanılan 
tip UV-C lambalar, bir dizi hesap ve ışınım süresi ile ilinti-
li kesit alanları için kuralları oluşturmak ve bakım onarım 
amaçlı yapılması gerekenleri açıklamak için hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN TARİFİ

Merkezi klima santralları içerisinde su soğutma serpantin-
leri ve split gazlı soğutma serpantinlerini dezenfeksiyon 
için ultraviyole C-Bandında (UV-C) ünitesi monte etmek 
gerekir. Işınım dağılımının düzgün olarak tüm yüzeyde 
ve drenaj tavasında eşit olmasını sağlamak için UVC lam-
ba ve lambaları ile ve algılayıcıları yeterli sayıda ve tüm 
yüzeyi ışınımın kapsaması için konuşlandırma sağlanma-
lıdır. Enerji kaynağı yüksek elektronik tip güç sağlayıcı 
olmalıdır. Serpantin öncesi ve sonrası yerleşimde yapı-
lan montaj durumunda, en yakın serpantin yüzeylerine 
en az 820 µW/cm2 veya daha üzeri ışınım sağlanmalıdır. 

İndeks HKİ

SO2 
[µg/m³]

NO2 
[µg/m³] CO [µg/m³] O3 

[µg/m³]
PM10 
[µg/m³]

1 Sa. Ort. 1 Sa. Ort. 8 Sa. Ort. 8 Sa. 
Ort.

24 Sa. 
Ort.

İyi 0 - 50 0-100 0-100 0-5500 0-120 0-50

Orta 51 - 100 101-250 101-200 5501-10000 121-160 51-100

Hassas 101 – 150 251-500 201-500 10001-16000 161-180 101-260

Sağlıksız 151 – 200 501-850 501-1000 16001-24000 181-240 261-400

Kötü 201 – 300 851-1100 1001-
2000 24001-32000 241-700 401-520

Tehlikeli 301 – 500 >1101 >2001 >32001 >701 >521

Tablo 1. Ulusal Hava Kalitesi İndeksi Kesme Noktaları [7]

Tablo 2. İndeks Hesaplanan Parametrelerin Sınır Değerleri [8]

Parametre
SO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] CO [µg/m³] O3 [µg/m³] PM10 [µg/m³]

1 Sa. Ort. 1 Sa. Ort. 8 Sa. Ort. 8 Sa. Ort. 24 Sa. Ort.

Ulusal Sınır 
Değer 410 270 10.000 120 70

AB Üye Ülkele-
ri Sınır Değeri 350 200 10.000 120 50
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En uzak noktada da bu ışınım değerinin %60’ının altında 
bir değere düşülmemelidir. Eşit miktarda ışınım, drenaj 
tavasına direk veya yansıyarak sağlanmalıdır. Montajda, 
yukarıdaki belirtilen nedenle yüzey için konulması gere-
ken set sayısı doğru hesaplanmalı ve lambalar serpantin 
kanatlarına doğru açı ile ışınım ve yansıma sağlayacak 
şekilde yerleştirilmelidir. Böylece cihaz üzerinde ekstra 
direnç oluşmasına izin verilmemelidir. Montaj yeri olarak 
uygun mesafeler olması durumunda, ısıtma serpantini ta-
rafına lamba üniteleri konulmalı, yeterli mesafe olmama-
sı durumunda, fan tarafında yerleştirme gerekli tedbirler 
alınarak yapılmalıdır. Pandemi dışındaki dönemlerde de 
820 µW/cm2 değeri korunmalıdır.

Dönüş kanalı hava toplama kutusu uygulamalarında, ci-
hazın dönüş hava emişinde dışarıdan erişilebilir F7kalite 
filtre  bulunmalı gerek cihaz gerekse filtre için müdahale 
mesafeleri her doğrultuda bulunmalıdır. Yapılan bu top-
lama/dağıtım kutusu ile, cihaz bağlantı kanalı arasında 
ayrıca hava basıncını dengelemek için damper ve kutu ile 
en yakın dağıtım veya toplama branşmanı arasında he-
sap edilen debi ile ışınım etkisinde kalınan süre değerine 
göre tasarım ve ölçülendirme yapılmalıdır. Pandemi dışı 
dönemlerde komple filtre kirliliği ölçümlenerek UV-C ci-
hazı kapatılabilir. Işınıma maruz kalan filtreler, malzeme 
olarak cam elyaf esaslı olmalıdır.

UV-C ünitesi, aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

a. UVC lamba modülü ve destek ve bağlama malzeme-
leri 

b. Emniyet anahtarları

c. UVGI sistem kontrol panelleri

d. Kablo ve iletişim kabloları 

e.  UVC ışınım izleme sistemi (opsiyonel)

f.  UVC radyometreleri (opsiyonel)

g.  Gözetleme camı (UVC korumalı)

h.  Yedek parçalar.

5. TASARIM ŞARTLARI
5.1 AHU (klima santrali) Ultraviyole Ekipmanları İçin Hava 
ve Yüzey Dezenfeksiyonu İçin Karakteristik Değerler

UVC lambalar, soğutma bataryası yüzeyini temiz tutmak 

için kullanıldığında, UVC enerjisi, en az 1 metre mesafe-
deki 1 inç boyutundaki lamba başına 4-10 mikro W.sn/
cm²'den daha az olmamalıdır. İki yıllık süre zarfında %20
'den fazla ışınım kaybına (ilk çıktısının %80'i) izin verilmez, 
bu lambaların klima santrali içindeki yerleşimleri soğutma 
bataryası önünde olmalıdır. UVC lambaların verimli çalı-
şabilmesi için lambalar soğutma bataryasından 30-90 cm 
(12”-36”) mesafede monte edilmiş olmalıdır. UVC lamba-
lar, soğutma bataryası ve drenaj tavasını görecek şekilde 
yerleştirilmiş olmalıdır. UVC ışınım süresi yüzey temizliği 
için kullanıldığında maruz kalma süresi kısa olduğu için, 
sadece bakteri ve mantar sporlarına karşı etkili olur. Bu du-
rumda, UVC direnci fazla olan virüs, bakteri ve mikroplara 
karşı etkisi azdır. UVC lambalar paralel yerleştirildiğinde 
aralarındaki mesafe 35” (90 cm)’den fazla olmamalıdır. Yu-
karıda belirtilen 10 µW.sn/cm² değeri cov-19 referans de-
ğeridir, 1 metre mesafe için geçerlidir ve UVC ışık kaynağı 
lambaların batarya ve drenaj tavasına olan mesafesi de 
bu 1 metre değerini geçmemelidir. 30 cm’den daha yakın 
mesafeye monte edilen lambaların aralarındaki mesafe 80 
cm’den daha fazla ise, batarya yüzeyinde ışık görmeyen 
kısımlar oluşacaktır. Tedarikçi, bu değerlerin tamamını ori-
jinal seçim çıktısı üzerinde göstermeli ve ışıma değerlerini 
garanti etmelidir. Lambaların yoğuşma suyunun kopan 
damlalarından etkilenmemesi için gerekirse lambalar ko-
ruyucu bir kılıf ile kaplanmalıdır. Hesap yapılırken yansıma 
katsayısı kullanılamaz. Frekans kontrollü değişken debili 
klima santralları otomasyon ile hava debisi alt ve üst sı-
nırları içerisinde sürekli değişikliğe uğradığı için tasarım 
sırasında öngörülen üst sınır değeri içerisindeki taşınan 
patojenlerin miktarı da aynı olmamaktadır devreye alırken 
ölçülen alt üst debi değeri karşılaştırılmalıdır;

En Yüksek Debi, m3/sn. ilk miktar [____], Tasarım [____] 

Ortalama Debi, m3/sn ilk miktar [_____], Tasarım [_____]

En Düşük Debi, m3/sn ilk miktar [_____], tasarım [_____]

UVC ışınımı 253,7 nm, 1 metrede 1 cm yüzeye [_____]

olarak çalışma aralıkları tanımlanmalıdır.

5.2 AHU (klima santralı) Ultraviyole Ekipmanları Kanal İçi 
Hava ve Yüzey Dezenfeksiyonu İçin Karakteristik Değerler 

HVAC sistemlerine veya ilgili kanal sistemine monte edil-

2 F7 filtre, EN ISO 16890 standardına göre, gerçek ölçüm sonuçlarına göre ortalama verimlilik aralığı ePM1 ePM2,5 ePM10 için sırası ile %40-%65, %65-%75, %80-%90 toz tutma oranına 
sahip torba filtredir.
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miş UVC lambalarının D99 (%99,9)  oranında başarı sağla-
ması için kullanılmakta olan tek aşamalı bozulma denkle-
mi aşağıdaki gibidir.

S = e−kD   

S = Hayatta kalma oranı (%)

k = UVC oranı sabiti, m2/J

D= Gerekli UVC dozu

S değeri %0,1 veya daha düşük ise UVGI sistemi tasarı-
mı başarılıdır. Havalandırma sisteminde UVGI tasarımı 
yaparken ışın yoğunluğunu sağlamak için kullanılacak 
parametreler, hava miktarı, hava hızı ve havanın geçtiği 
sistemde ışığa maruz kalma süresidir. Havanın geçtiği 
ortamın (kanal veya cihaz içi) kesiti ve boyu önemlidir. 
Havanın ışınıma maruz kaldığı süre azaldıkça kullanılacak 
UVC dozu artacaktır. Bunun için kullanılan eşitlik de aşa-
ğıda verilmiştir.

Gerekli UVC dozu (µW.sn/cm²) (D) = Yoğunluk (µW/cm²) x 
Maruz kalma Süresi (sn.)

Havanın ışık yoğunluğunda geçiş süresi ve yoğunluk mik-
tarı, lamba sayısını belirler. Tedarikçi firma seçim çıktıla-
rında ve hesap dosyasında bu değerleri açıkça gösterme-
lidir. UVC lambalar, kanal içine monte edilebilir veya klima 
santrali içinde yeterli boşluk sağlanması koşulu ile soğut-
ma bataryalarına yakın yerlere monte edilebilir. Böylelikle 
hem batarya temizliği sağlanmış olur hem de virüs, spor, 
bakteri, mantar küf gibi tehlikeli ve insanın hassas oldu-
ğu hastalık yapıcı mikro organizmaların etkisizleştirilmesi 
sağlanmış olur. Mevcut kurulu sistemleri iyi analiz etmek 
ve doğru tasarım sağlamak önemlidir.

Pandemi dönemi dışındaki dönemlerde insanların doğal 
bağışıklık sistemlerinin çökmemesi için, yukarıda belir-
tilen dozda ışınım yapılmaması, ışınım şiddetinin, sade-
ce yüzey dezenfeksiyonu için gerekli kıstas olan [2730] 
µW.sn/cm² değeri, bazı lambaların ya ışınım şiddeti düşü-
rülerek (dim edilerek) veya bazı lambaların söndürülmesi 
ile AHU içi yüzey ve kanal dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. 

Ultraviyole ekipmanları, 12 ay 24 saat kanal içi hava ve 
yüzey dezenfeksiyonu için karakteristik değerleri içinde 
çalışmalı ve pandemi dönemlerinde tasarım değerlerine 
uygun kesintisiz 24 saatlik dezenfeksiyon sağlamalıdır.

6. SONUÇ 

Enerji tasarrufu ve pandemi riskleri etkisizleştirilmesi sağ-
lanırken dış hava şartlarının sağlık kıstası özellikle sekiz 
parametre ile tanımlandığından dolayı pandemi süreci 
veya öncesi ve sonrası için dış hava koşulları, mutlaka bu-
lunduğu bölge ve şehirle ilgili olarak çeşitli kademelerde 
filtre işlemlerine gereksinim duymaktadır. Özellikle toz, 
mantar, spor ve virüsler yönünden iç hava kalitesini sağ-
lamak için ise şartnamelere uygun biçimde ve filtre dışın-
da sterilizasyon ve dezenfeksiyon amacı ile UV-C ürünleri 
kullanılmalıdır.
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Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından, T.C. 
Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği (İSİB) destekleriyle düzenlenen 
Avrasya Bölgesi’nin  HVAC&R sektör buluşması 
ISK-SODEX Fuarı, bu sene “Sağlıklı İklimlendirme 
Çözümleri” temasıyla sektör profesyonellerini bir 
araya getirmeye hazırlanıyor. Fuar bu yıl 29 Eylül-2 
Ekim 2021 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşecek. ISK-SODEX Fuarı, ısıt-
ma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, 
vana, tesisat, su arıtma, yangın, havuz ve güneş 
enerjisi sistemleri başta olmak üzere iklimlendirme 
sektörünü temsil eden profesyonelleri buluşturacak.

1997 yılından beri yapılan, sektörünün ilk ve en 
önemli fuarı olarak görülen ISK-SODEX Fuarı 2021 
ISKAV, DOSIDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, 
SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB işbirliğiyle dü-
zenlenecek. 44.804 m² net stant alanı ile toplam 
14 salonda yapılan ISK-SODEX ISTANBUL 2019’u, 
36 ülkeden toplam 1.021 katılımcı ve 106 ülkeden 
85.371 ziyaretçi takip etmişti. Fuar 2019’daki en 
son edisyonunda geldiği nokta ile sektördeki yeri 
ve konumunu iyice güçlendirerek, sektörünün ve 
Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağlamıştı.

ISK-SODEX Fuarı, 2014/4 sayılı Sektörel Nitelik-
li Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine 
İlişkin Karar kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı ta-
rafından teşvik kapsamına alınmıştı. Bu bağlamda 
ISK-SODEX Fuarı katılımcısı olan ve Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihra-
catçı birliğine üye şirketlerin, stant kirası ve kons-
trüksiyon harcamalarının belirli miktar ve oranlarda 
desteklenmesi uygun görüldü. İzmir Ticaret Odası 
(İZTO)’da ISK-SODEX Fuarı’nı destekleyerek, 2021 
yılında teşvik verilecek fuarlar kapsamına aldı.

Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılımcı olmak için 
www.sodex.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), “Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Sektörü 2020 Yılı Pazar Verileri ve Trendleri”ni açıkladı. Rapora göre 
sektör, TL bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 oranında büyüyerek 
189 milyar TL'lik hacme ulaştı. İhracatını 10 milyar 520 milyon TL olarak 
gerçekleştiren sektörün istihdamı da 158 bin kişiye yükseldi. Raporda 
ayrıca uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim, fiziksel dünyada sosyal me-
safe, sanal sosyal hayat, e-ticaretin yükselişi, güçlü M&A aktivitesi ve 
Türkiye’nin ilk unicornu, artan veri kullanımı ve telekom şirketlerinin 
güçlü 2020 performansı, Türkiye’de bilgi ve iletişim sektöründe öne 
çıkan gelişmeler olarak değerlendirildi.

2020 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri ve 
Trendleri”nin açıklandığı dijital toplantının açılışında konuşan TÜBİSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan verilere dair şu ifadeleri kullan-
dı: “Veriler ışığında, 2025 yılında yıllık yüzde 5,3 büyüme ile 5 trilyon 
dolar seviyesine ulaşmış bir küresel bilgi ve iletişim pazarı görünümü-
ne tanık olacağız. Önümüzde duran bu tabloda Türkiye’nin alacağı yeri 
değerlendirdiğimizde 2016 ile 2020 yılları arasında Türk Lirası bazında 
ortalama yıllık yüzde 20’ye yakın büyüme sevindirici olmakla birlikte, 
dolar bazında yaşanan yüzde 1’lik daralma ışığında kur baskısının sek-
törümüzün gelecek projeksiyonu üzerindeki olumsuz etkisinin aşikâr 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğrultuda sektörümüzün ve ülkemizin 
geleceğin dijital görünümünde sağlam bir konuma oturabilmesi için, 
güçlü bir sıçramaya ihtiyacımız olduğu görülüyor.”

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.tubisad.org.tr/tr/guncel/de-
tay/Turkiye-bilgi-ve-iletisim-teknolojileri-sektorunun-buyuklugu-189-
milyar-liraya-ulasti/58/3294/0

ISK-SODEX ISTANBUL 2021 Fuarı 29 
Eylül-2 Ekim 2021 Tarihlerinde Yapılacak

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Büyüklüğü 189 
Milyar Liraya Ulaştı

Pompa, Vana ve Armatür Sanayii Sektör Raporu 2020 
Yayınlandı
ESDH Başkanı Doç. Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından pompa, vana ve armatür sek-
törlerini tüm yönleriyle ele alan ve POMSAD için hazırlanmış olan Pompa ve Vana 
Sanayii Sektör Raporu 2020 çalışması yayınlandı.

2020 yılı verilerini kapsayan güncellenen rapor; pompa, vana ve armatür sektör-
lerinin tanımları ve kapsamlarını ele alarak başlıyor ve ardından; “Türkiye’de Sa-
nayiinin Gelişimi ve Temel göstergeleri” başlığı altında sektörleri girişim sayıları, 
istihdam rakamları, üretim değerleri, katma değer, ciro, makine sanayii içindeki 
paylar, sanayi üretimi, iş gücü verimliliği, dış ticaret rakamları ve pazarlar, rekabet 
yapısı, firma ölçekleri, karlılık ve faaliyet karları, teknoloji faaliyetleri, üretimde it-
hal aksam ve parça kullanımı verileri, iç pazar büyüklüğü, gelişme eksenleri baş-
lıkları altında ele alalıyor. Raporda; “Dünya Pompa-Vana-Kompresör Sanayii” başlı-
ğı altında; dünya pazar büyüklükleri, gelişme alanları, üretici ve tüketici eğilimleri, 

bölgesel pazarlar, çeşitler, kullanıcı sektörleri, dünya ihracat 
ve ithalat verileri, ithalatçı ve ihracatçı ülkeler ve Türkiye’nin 
ticaret alanında dünyadaki konumu gibi başlıklar detaylı bir 
şekilde, grafik ve tablolarla ele alınıyor. 

Bir önceki rapora göre içeriği genişletilerek daha detaylı 
dünya pazarı bilgileriyle hazırlanmış raporun bu baskısı 136 
sayfa olarak hazırlanmıştır.  

Rapora ulaşmak için tıklayınız: http://www.pomsad.org.tr/
index.php/TR/
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Plast Eurasia İstanbul 2021, 30. Uluslararası İstanbul 
Plastik Endüstrisi Fuarı TÜYAP tarafından PAGEV iş bir-
liği ile 1- 4 Aralık 2021 tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul’da düzenlenecek. 

Avrupa’da her yıl düzenlenen en büyük plastik endüst-
risi fuarı olan Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi 
Fuarı Plast Eurasia İstanbul 2021, Tüyap Tüm Fuarcılık 
Yapım A.Ş. tarafından PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri 
Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) iş birliği ile dü-
zenleniyor ve bu yıl da 50’ye yakın ülkeden katılım ya-
pılması bekleniyor.

Fuara kayıt ve katılım için tıklayınız: https://plasteura-
sia.com/

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Emre GENCER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burç AN-
GAN, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ÖZKAYAN ve Genel 
Sekreter Sefa Sadık AYTEKİN’in katılımları ile gerçekleşen 
“KazanSummit2021” esnasında Tataristan Makine Endüst-
risi Kümelenmesi ile MİB arasında bir iş birliği protokolü 
imzalandı.

Tataristan Makine Endüstrisi Kümelenmesi adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Sergei Vasilyevich MAYOROV ve MİB adına 
Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre GENCER’in imzaladığı iş 
birliği protokolü, uzun süreli olarak karşılıklı çıkarlar gö-
zetilerek bilgi alış-verişi dışında; iki ülke arasında faaliyet 
yürütmek isteyen üyelerinin hedefleri doğrultusunda 
mevzuat konuları başta olmak üzere bedelsiz olarak yar-
dımlaşma ve iletişim konusunda yardımcı olmayı içeriyor. 

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.mib.org.tr/tatarist-
an-makine-endustrisi-kumelenmesi-ile-mib-arasinda-isbi
rligi-anlasmasi-imzalandi/

Plast Eurasia İstanbul 2021, Aralık Ayında 
Yapılacak

Tataristan Makine Endüstrisi Kümelenmesi ile 
MİB İşbirliği Anlaşması İmzaladı

PAGDER'in 38. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER)’in 38. Olağan Genel Kurul Top-
lantısı İstanbul’da yapıldı. Türkiye’nin ilk sivil toplum yapılanmaların-
dan biri olan PAGDER’in 38. Olağan Genel Kurul Toplantısında tek 
liste ile girilen seçimde Selçuk Gülsün’ün başkanlığındaki yönetim 
listesi PAGDER’in 2021-2024 dönemini yeniden devraldı. Bir önceki 
dönemde de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selçuk Gül-
sün genel kuruldaki konuşmasında; 37. Yönetim Kurulu olarak üç yıllık 
görev süresi boyunca en fazla önem verdikleri konulardan biri olan 
kurumsallık üzerine çalışarak karar alma mekanizmalarında çok seslili-
ği sağladıklarını ifade ederek,  “Pandemi döneminde fiziksel olarak bir 
araya gelmek zorlaşsa da varoluş amacımız olan hak savunuculuğu 
faaliyetlerimize devam ederek sektörümüzün yapısal sorunlarını dile 
getirmeye devam ettik. Reaktif değil proaktif bir yaklaşımı benimse-
meye ve sorunları ortaya koyarken çözüm önerileri geliştirmeye özen 
gösterdik. Bunun en canlı örneğini plastik geri dönüşüm sektöründe 
atık ithalatı mevzuatı ile ilgili henüz ortada bir kısıtlama yokken basında 
yer alan haberlerden bir algı yönetimi söz konusu olduğunu hisse-
derek 2019 yılı Nisan ayında geniş katılımlı bir çalıştay düzenleyerek 
ortaya koymuş olduk” dedi. 

Konuşmasının devamında 37. Yönetim Kurulu döneminde gerçekle-
şen faaliyetlere sırasıyla değinen Selçuk Gülsün, 1. Etap çalışmaları 
tamamlanıp 2. Etap çalışmaları başlamış olan PAGDER-ASLAN Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde önce TOY-KOOP ve sonrasında EVSİD ile pro-
tokol imzalandığını paylaşırken sektörün yatay ve dikey kümelenmesi 
açısından ihtisas OSB’lerin çok önemli bir rol oynadığını dile getirdi. 

Pagder’in 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu seçilen yeni yöne-
timi şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri;
Tisan Mühendislik Plastikleri (Selçuk Gülsün), Güven El Plastik (Kenan 
Benliler), Boliş Plastik (Ali Alper Olgun), Tetra Polimer (Tarık Özdemir), 
Hür-mak Plastik Otomotiv Makine (Burç Angan), Gürlek Plastik (Oğuz 
Han Gürlek), Beno Plastik (Hakan Dirgeme), Nüve Plastik (Melih Ateş-
can), Mete Plastik (Pelin Karadeniz),

Yönetim Denetim Asil Üyeleri;
Fortis Plastik (Murat İçin), Gökhan Plastik (Halil Gökhan Can), Ekin Ma-
kine (Latife Karabulut)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri;
Pimar Plastik (Aydın Hülagü), Altan Plastik (Kemal Altan), Yapraksan 
Plastik (Volkan Yaprak), Semi Elektronik (Ünal Aykun), Erka Ambalaj 
(Selahattin Yılmaz), Borbaylar Polimer (Yavuz Çoroğlu), Enelkon Elekt-
ronik (Serhat Balta), Gurbetçiler Plastik (Ömer Köstek), Akso Polimer 
(Hakan Usta)

Yönetim Denetim Yedek Üyeleri;
Gema Polimer (Erkan Aydın), Üstün İş Makine (Murat Bektaş), Yelken-
ciler Mühendislik (Hakan Yelkenci)

Detaylı bilgi için: https://pagder.org/haberdetay.php?id=508


