
1

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

EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim Adı Şube Eğitim Tarihi

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Adana 27-28 Şubat 2021 

İzmir 25-26 Şubat 2021

Samsun 24-25 Şubat 2021

Kocaeli 23-24 Şubat 2021

Trabzon 22-21 Şubat 2021

Kocaeli 16-17 Şubat 2021

Denizli 18-19 Şubat 2021

Eskişehir 17-18 Şubat 2021

Adana 13-14 Şubat 2021

Trabzon 8-9 Şubat 2021

İstanbul 5-6 Şubat 2021

Kocaeli 2-3 Şubat 2021

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi (Çevrimiçi) 

Trabzon 22-23 Şubat2021

Eskişehir 17-18 Şubat 2021

İstanbul 12-13 Şubat 2021

Ankara 11-12 Şubat 2021

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Bursa 15-17 Şubat 2021

İzmir 8-10 Şubat 2021

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi) 
Bursa 15-17 Şubat 2021

Ankara 26-28 Şubat 2021

Şantiye Şefliği 

Adana 26-28 Şubat 2021

İstanbul 19-21 Şubat 2021

Bursa 8-10 Şubat 2021

İzmir 1-3 Şubat 2021

Şantiye Şefliği (Çevrimiçi) Denizli 24-26 Şubat 2021

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu
Gaziantep 24-26 Şubat 2021

Bursa 23-25 Şubat 2021

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi) Ankara 05-07 Şubat 2021

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

İzmir 23-26 Şubat 2021

Adana 23-26 Şubat 2021

Eskişehir 15-18 Şubat 2021

Gaziantep 15-18 Şubat 2021

Adana 12-16 Şubat 2021

Bursa 11-14 Şubat 2021

Trabzon 9-12 Şubat 2021

İzmir 9-12 Şubat 2021

Kayseri 9-12 Şubat 2021

Denizli 5-8 Şubat 2021
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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Şubat ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali 
https://www.mmo.org.tr/egitimler adresinden de takip edilebilir.
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Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi (Çevrimçi)

İzmir 23-26 Şubat 2021

Adana 23-26 Şubat 2021

Antalya 23-26 Şubat 2021

Eskişehir 15-18 Şubat 2021

Ankara 15-18 Şubat 2021

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu Gaziantep 22-23 Şubat2021

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi) 
İstanbul 27-28 Şubat 2021 

Ankara 20-21 Şubat 2021

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü (Çevrimiçi) Ankara 22-25 Şubat 2021

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (5 Gün) (Çevrimiçi) Eskişehir 22-26 Şubat 2021

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 

Bursa 19-21 Şubat 2021

Eskişehir 8-10 Şubat 2021

Denizli 16-18 Şubat 2021

İzmir 5-7 Şubat 2021

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) (Çevrimiçi) İstanbul 26-28 Şubat 2021

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu Bursa 4-7 Şubat 2021

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi) 
İstanbul 18-21 Şubat 2021

Ankara 15-18 Şubat 2021

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi Ankara 15-26 Şubat 2021

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu (Çevrimiçi) 
İstanbul 25-28 Şubat 2021

Ankara 9-12 Şubat 2021

LPG Dolum Tesisi Boşaltım Personeli Kursu Samsun 8-9 Şubat 2021

Üretim Planlama Eğitimi İstanbul 5-7 Şubat 2021

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü) Kursu Adana 4-5 Şubat 2021

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu İzmir 3-7 Şubat 2021

Basınçlı Hava Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi) Ankara 1-3 Şubat 2021

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu Bursa 1-2 Şubat 2021

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme (Çevrimiçi Eğitim) 
Denizli 20-21 Şubat 2021

İstanbul 13-14 Şubat 2021

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme (Çevrimiçi Eğitim) Bursa 20-21 Şubat 2021

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi) İzmir 22-28 Şubat 2021
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2021 yılı Şubat sayısının konusu “Pandemi” olarak 
belirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış üç yazıyla birlikte Birlik’ten, Sanayi 
Analizleri, Basın Açıklaması, Eğitimlerimiz, Köşe Yazısı ve Sektör Haberleri bölümleri-
ne yer verilmiştir.

Pandemi bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Aytekin Çakır tarafından hazırlanan “Mev-
cut Yapı İklimlendirme Sistemlerinde Salgın Döneminde Uygulanacak Ortak Önlem-
ler” başlıklı yazıdır. Yazıda, salgın dönemi yönetimi ve mevcut yapılardaki iklimlendirme 
sistemleri için geçerli öneriler detaylıca anlatılmıştır.

Serdar Ulu tarafından hazırlanan “Pandemide Binalarda İklimlendirme ve Havalandır-
ma Sistemlerinin İşletme ve Bakımı Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler” 
başlıklı ikinci yazımızda, salgın yönetimi için hazırlıklar, iklimlendirme ve havalandırma sis-
temlerinin işletimi ve bakımı, elde edilen verilerin raporlandırılması anlatılmıştır.

Pandemi konulu sayımızın üçüncü yazısı Akif Kayaş tarafından hazırlanan “Pandemi Süre-
cinde” dir. Yazıda, hava filtresi çeşitleri, filtrelerin sınıflandırılması ve filtre seçiminde dikkat 
edilmesi gereken hususlar anlatılmıştır.

Köşe bölümünde, Erhan Özbek tarafından hazırlanan “Salgın Sürecinin Psikososyal Risk 
Etmenleri” başlıklı yazıda, salgın döneminde yaşanılan kaygılar ve bu durumla mücadele-
de yapmamız gerekenler anlatılmıştır.

Basın Açıklaması bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yunus Yener’in 04.02.2021 tarihinde yayımlanan “Yekdem Değişmelidir” başlıklı açıkla-
masına yer verilmiştir.

Birlik’ten bölümünde, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 
10.02.2021 tarihinde yapılan “ Yaylalarımızın, Meralarımızın, Çayırlarımızın Ve Doğal Çevre-
mizin Ranta Açılmasına İzin Vermeyeceğiz” başlıklı açıklamasına yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri bölümünde Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan 
“Sanayi 2020: Kıt Kanaat! (67)” başlıklı yazı ile Şubat ayı sektör haberlerine ve mühendisleri-
mize yönelik Şubat ayı içerisinde gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.

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

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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YEKDEM DEĞİŞMELİDİR
Bedelini Tüketicilerin Ödediği, Özel Şirket Kârlarını Güvence Altına 
Alma Amaçlı Adaletsiz Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik 
Üretimini Destekleme Mekanizması (YEKDEM) Değişmelidir

2011’de, o dönem yatırım ve işletme 
maliyetleri bugüne göre yüksek olan 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üretimini desteklemek ama-
cıyla; on yıl süreyle yüksek alım fiyat-
ları ile alım garantileri uygulamasına 
başlanmıştı. Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarından Elektrik Üretimini Des-
tekleme Mekanizması (YEKDEM) ile 
18.05.2005 tarihinden sonra işletmeye 
girmiş ve 2015 yılı sonuna kadar işlet-
meye girecek olan; hidrolik ve rüzgâr 
kaynakları için 7,3 dolarcent/kWh, je-
otermal kaynağı için 10,5 dolarcent/
kWh, güneş (fotovoltaik) ve biyokütle 
kaynakları için 13,3 dolar cent/kWh 
fiyat ile satın alma garantisi verilmişti. 
Teşviklerden yararlanma süresi ise 10 

yıl ile sınırlandırılmıştı. Ayrıca lisanslı 
tesislerde kullanılan yerli üretim ak-
samlar için de 5 yıl süre ile ek teşvikler 
tanımlanmıştı. Geçen sürede, kayde-
dilen teknolojik gelişmelerle, yatırım 
maliyetlerinin azalmaya başlamasına 
rağmen, 2015 sonunda sona erme-
si öngörülen uygulama, aynı yüksek 
alım fiyatlarıyla 2020 yılı sonuna kadar 
uzatılmıştı. 2020 sonbaharında yapı-
lan başka bir düzenleme ile, bu süre 
küresel salgın gerekçesiyle 30 Haziran 
2021’e ertelenmişti.

YEKDEM’den yararlanan santralların 
toplam gücü 2015’de 5.424 MW iken 
2020’de 21.877,2 MW’a çıkmıştır. Uy-
gulamadan yenilebilir enerji kaynak-

larına dayalı kurulu gücün yarısına 
yakını, tüm kurulu gücün yüzde 22,9’u 
yararlanmıştır. 2020’de üretilen elekt-
riğin dörtte birine yakın bölümü bu 
yüksek fiyatlı alım garantili tesislerden 
karşılanmıştır

2010 yılından bu yana teknolojideki 
gelişmelerle yatırım ve işletme mali-
yetlerinde büyük düşüşler yaşanmış 
olmasına karşın, maliyetlerdeki düşüş-
ler ülkemizde elektrik satış fiyatlarına 
yansıtılmamıştır. Son üç yılda özel şir-
ketlere YEKDEM mekanizmasıyla 110,5 
milyar TL ödeme yapılmıştır.

Geçen yılı Kasım ayında TBMM’ye su-
nulan tasarı hızlı bir şekilde sonuçlan-
dırılmış ve çıkarılan yasa ile Haziran 
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2021'den sonra işletmeye girecek ye-
nilenebilir kaynaklara dayalı elektrik 
üretim tesisleri için yapılacak destek 
uygulamalarında değişiklikler yapıl-
mıştı. 29.01.2021 tarih ve 3453 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de yeni 
esaslar belirlenmiştir. Söz konusu ka-
rara göre, 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 
2025 arasındaki dönemde devreye gi-
recek YEK belgeli santrallarda üretilen 
elektrik için 10 yıl boyunca garantili 
alım fiyatı uygulanacaktır. Bu santral-
larda yerli ekipman kullanıldığı takdir-
de de 5 yıl boyunca alım fiyatlarına ila-
ve yerli katkı desteği eklenecektir.

Kuruş esaslı Türk Lirası olarak belirle-
nen fiyatlar 1 Nisan 2021 tarihinden 
itibaren başlamak üzere üçer aylık dö-
nemler halinde güncellenecektir. Gün-
cellemelerde, TÜFE ve ÜFE artışları yüz-
de 26’lık, USD ve Euro fiyat değişimleri 
ise yüzde 24’lik paylara sahip olacaklar. 
Bu şekilde yatırımcı şirketlere verilecek 
destekler olası fiyat hareketlerinden 
ters yönde etkilenmeyecektir.

Diğer taraftan halen devrede olan 
ve YEKDEM’den yararlananlar ile 
01.07.2021’e kadar devreye girecek 
olan tesislere, YEKDEM’den yararlandık-
ları sürece destekler USD’ye endeksli 
yüksek alım fiyatları üzerinden öden-
meye devam edilecektir. EPİAŞ tarafın-
dan işletilen elektrik borsası PTF ortala-
maları ise 2018 yılında 4,8; 2019 yılında 
4,6; Ocak-Eylül 2020 döneminde 4,0 
dolarcent/kWh olmuştur. YEKDEM kap-
samındaki 22.000 MW’a yakın kurulu 
güçte tesisler için 7,3-13,3 USD cent 
aralığındaki ve piyasa takas fiyatının 

yüzde 82,5-232,5 daha üzerinde fiyat-
larla alım yapılmaya devam edilecektir.

YEKDEM uygulamasının bugüne ge-
len hali ile, 1Temmuz 2021’den sonra 
mevcutla birlikte uygulanacak versiyo-
nunun tüm yükü, faturalar üzerinden 
tüketicilere yansıtılacaktır.

Bilindiği üzere ülkemizde işsiz sayısı 
on milyonu aşmıştır. Kapanan işletme 
sayısı onbinlerle ölçülmektedir. Asgari 
ücret, memur ve emekli maaşları çok 
düşük oranda artarken, özel elektrik 
şirketlerinden yapılacak alım fiyatla-
rının yılda dört kez artmasına imkan 
tanınması, şirketler lehine, tüketiciler 
aleyhine haksız bir uygulamadır. Da-
hası, bu destekleri yetersiz bulan bazı 
yatırımcı dernekleri, alım fiyatlarının 
yükseltilmesini ve  üç ayda bir yapıla-
cak ayarlamaların bütünüyle dövize 
endekslenmesini talep edebilmektedir.

Yenilenebilir enerjiden yararlanmayı, 
mühendislik kurallarına uygun ve ah-
laklı olarak değerlendirilmesi koşuluy-
la uzun yıllardır savunuyoruz. Ancak, 
geçtiğimiz dönemde, özel firmalarca 
üretilen elektrik enerjisine yüksek fiyat-
la alım garantisi verilmesi ve denetim-
sizlik, şirketlerin iştahını kabarttı ve bir 
yandan doğayı-çevreyi olumsuz yönde 
etkileyen bazı yatırımlara sebep olur-
ken diğer yandan yurttaşların elektrik 
faturalarını şişirdi. Özel sermaye çı-
karlarını gözeten uygulama, yatırımcı 
firmaların yanı sıra, yabancı ekipman 
üreticilerinin ve finans kurumlarının da 
ekmeklerine yağ sürdü. Ekipman teda-
rikçileri fiyatlarını maliyet esasına göre 
değil, teşvik fiyatından yola çıkarak be-
lirledi. Süreçte, ekipman fiyatları dünya 
genelinde hızlı düşerken, yurttaşlar bu 
gelişmelerden yararlanmadı, tersine 
sürekli artan faturalarla ceplerinden 
belli bir zümreye kaynak aktarıldı. Mes-
ken, sanayi, ticarethane, tarımsal sula-
ma aboneleri, elektriğe, yüksek bedel-
ler ödedi.

YEKDEM’in son açıklanan şekilde uy-
gulamaya devam etmesi, yurttaşların 
değil özel şirketlerin çıkarlarını göze-

ten bu adaletsizliğin aynı şekilde de-
vam edeceğini gösteriyor. Türkiye ve 
dünya genelindeki ihalelerde ortaya 
çıkan rakamlar, belirli ve sınırlı uygula-
malar dışında yenilenebilir kaynaklar-
dan elektrik üretimine özel destekler 
verilmesinin (uzun bir süredir) gerekli 
olmadığını ortaya koyuyor.

Bu vesile ile gazeteci Özgür Gürbüz’ün 
deyimi ile, adının Osmangazi Nükleer 
Santralı olması daha uygun olan Akku-
yu NGS Projesinde de, köprüden geç-
mesek de ödediğimiz gibi, tüketmesek 
de üretilecek elektriğe yüksek fiyatla 
ve USD esaslı alım garantisi verildiğini 
de hatırlatalım.

Yukarıda belirttiğimiz adaletsizliklerin 
ortadan kaldırılması için:

• YEKDEM ile onun yanı sıra Kapasite 
Mekanizması ve yerli kömür sant-
rallarından özel fiyatla elektrik alımı 
gibi desteklere son verilmelidir.

• Atık lastik ürünlerinden elektrik üre-
timi, bırakın desteklenmeyi tama-
men yasaklanmalıdır.

• Yenilenebilir kaynaklardan elektrik 
üretimi için toplumsal yarar esas 
olmalı, şirketlerin değil yurttaşların 
çıkarları gözetilmelidir.

• Enerji ihtiyacının karşılanması için 
yapılacak yatırımlar ulusal ölçekte, 
bölgesel ve yerel ihtiyaçları dikkate 
alan kamusal bir planlamaya uygun 
olmalıdır.

• ÇED çalışmaları, çevresel ve toplum-
sal etkileri kapsayacak bir içerik ve 
katılımcı bir işleyişle yapılmalıdır.

• Tüm yurttaşların ortak zenginliği 
olan doğal kaynakların yurttaşların 
faydalanamayacağı şekilde kulla-
nımına, tarımsal faaliyetlerin zarar 
görmesine ve yöre halkının isteme-
diği yatırımlara izin verilmemelidir.

• Enerji yönetimi ve özel şirketler elle-
rini yurttaşların ceplerinden çekme-
lidir.

   Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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YAYLALARIMIZIN, MERALARIMIZIN, 
ÇAYIRLARIMIZIN VE DOĞAL ÇEVREMİZİN RANTA 
AÇILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Doğal kaynaklar, ekosistem ve 
doğal ortam içerisindeki şart-
lara bağlı olarak oluşmuştur. 

Oluşumunda insan emeğine ihtiyaç 
duymayan bu kaynaklar üzerinde, 
herhangi gerekçeyle, hiçbir kimse 
veya hiçbir kesim sahiplik iddiasında 

bulunamaz. Bu kaynakların tasarruf 
hakkı topluma ve orada yaşayan tüm 
canlılara aittir. Bir gecede imzalanan 
kararnamelerle doğal kaynaklarımı-
zın rant kaynağı haline dönüştürül-
mesine ve zarar görmesine neden 
olmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu 

kaynakların nasıl korunacağına veya 
kullanılacağına karar verilirken, bu ka-
rarların ekosistemi nasıl etkileyeceği-
ni bilimsel veriler dikkate alınmalıdır.

Üretim ekonomisi yerine rant ve 
faiz ekonomisiyle her şeyin serbest 
piyasada pazarlanmaya/alınıp sa-

30 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile Amasya’da 11, Bolu’da 2, Trabzon’da 2 olmak üzere toplam 15 
bölgenin “yayla alanı” statüsünün kaldırılması hakkında TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 10 Şubat 2021 
tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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tılmaya çalışıldığı günümüzde, ül-
kemizin doğal, tarihi, kültürel miras 
alanları satışa çıkarılmakta ve hızla 
talan edilmektedir. Tek adam rejimi 
altında alınan keyfi kararlarla Fırtına 
Vadisi’nden Munzur Gözeleri’ne, Sal-
da Gölü’nden Kaz Dağları’na ve Kara-
deniz yaylalarına kadar birbirinden 
değerli pek çok kamusal alan arazi 
rantı ile biçimlendirilmek istenmek-
tedir.

Doğaya yönelik bu açgözlü saldırı, 
kamusal alanlarımızın yağmalan-
ması anlamına geldiği gibi, doğal 
dengenin de bozulması anlamına 
gelmektedir. Son yıllarda sıkça ya-
şadığımız doğal afetlerin temel ne-
deni insan kaynaklı doğa tahribat-
ları, yanlış toprak ve su politikaları, 
sınırsız enerji-maden yatırımları ve 
plansız-çarpık kentleşme uygula-
malarıdır.

Doğa talanına resmi izin veren son 
örnek, 30 Ocak 2021 tarih ve 31380 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
3461 sayılı Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarı ile Amasya’da 11, Bolu’da 2, 
Trabzon’da 2 olmak üzere 15 adet 
yaylanın “yayla alanı” statüsünün 
kaldırılmasıdır. Aynı tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan 3456 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çeşitli 
illerde 8 adet yerin turizm merkezi 
statüsü iptal edilmiş, 8 adet yerin 
de sınırları ve bazılarının statüsü de-
ğiştirilmiştir. 6 Şubat 2021 tarih ve 
3138 sayılı Resmi Gazete’de yayın-
lanan 3510 sayılı Cumhurbaşkanlı-
ğı Kararı ile de Rize ili Çamlıhemşin 
ilçesi sınırları içerinde Fırtına Deresi 
kenarındaki taşınmazların acele ka-
mulaştırma yoluyla imara açılması-
na izin verilmiştir.

2013 yılında Bakanlar Kurulu kara-
rıyla yayla statüsü kabul edilen söz 
konusu 15 bölgenin bu statülerinin 
2021 yılında kaldırılma tercihi, doğal 
yaşam alanları, imar ve rant politika-
ları, yayla/yaylacılık kültürü ve hay-
vancılık açılarından ciddi anlamda 
irdelenmelidir.

Alınan son kararla, yeniden yayla-
orman statü değişikliği gündeme 
gelmiştir. Orman Yasası’nın 17. mad-
desindeki istisnalar buraların yapı-
laşmaya açılmasına olanak tanımak-
tadır. Halen kaçak binalarla ciddi bir 
düzensiz yapılaşma yaşanan pek çok 
yaylamızda, 2018 yılında çıkarılan 
7143 sayılı “torba yasa” ile gündeme 
gelen “imar affı(barışı)” bu kararla 
birlikte değerlendirilmelidir. Süreci 
6 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan 
“6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Ek 
16. maddesi Kapsamında Orman 
Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine 
İlişkin Yönetmelik” ile birlikte değer-
lendirdiğimizde, yaylalarımızda yeni 
talanlar adına neler yaşanabileceği-
ni tahmin etmek güç olmasa gerekir.

Son yıllarda yaylalarımızın özellikle 
yerleşim yeri, rekreasyon ve turizm 
faaliyetleri açısından gündeme gel-
mesiyle beraber yaylaların kullanım 
amacı farklılaşmış ve çeşitlenmiştir. 
Bu durum düzensiz yapılaşma, öz-
gün mimarideki bozulmalar, çevre 
kirliliği, çayır ve mera alanlarının 
azalması ve yaylacılık kültürünün 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalması gibi pek çok sorunun yaşan-
masına yol açmaktadır.

Su ve oksijen deposu olan orman, 
yayla, mera gibi doğal alanlarımızın 
doğal haliyle korunması ve kullanıl-
ması gerekir. Doğal alanlar ticarileş-

tirilmemelidir. İmar ve rant politi-
kaları ile yerli ya da yabancı kişiler/
kesimler için yapılaşmaya açılan/
açılacak yaylalarımız doğal özellik-
lerini yitirir, amacına uygun kullanı-
lamaz.

Ülkemizde yüzyıllardır geleneksel 
bir hayvancılık şekli olarak yapılan 
yaylacılık yüksek kesimlerdeki çayır 
ve meralardan yararlanmanın en iyi 
yoludur. Endemik türlerle bezenmiş 
yaylalarımız yoğun arıcılık faaliyet-
leri yanında, yararlı ot-şifalı bitkiler 
açısından da önemlidir. Bitkisel ve 
hayvansal üretimin devamlılığı için 
verimli tarım arazilerimiz gibi, yay-
lalarımızın da amacı dışında kulla-
nılmaması gerekir. Çayır, mera ve 
yaylalarımızı korumamanın sonucu, 
hayvansal gıda ürünlerinde ve hay-
vancılığın temel girdisi olan yem-
de dışarıya bağımlılığın artmasıdır. 
Oysa GDO’lu yemlere yeniden izin 
verilen günümüzde doğal yemle 
beslenen doğal üretim temel terci-
himiz olmalıdır.

Doğal varlıklarımız ülkemizin dört 
bir yanında yağma ve talan projeleri 
ile tehdit altındadır. Bu doğa bizim, 
bu dünya bizim, bu ülke bizim. Ül-
kesini, halkını ve doğasını seven her 
yurttaşımızın görevi bu talana karşı 
durmaktır.

TMMOB son yasal düzenlemeler-
le yaylalarımızın da farklı kullanım 
amaçlarıyla planlanarak doğal ya-
pısını ve yayla özelliğini kaybetme-
mesi için alınan yanlış kararlara karşı 
yargı yolu dâhil gerekli mücadeleyi 
sürdürecektir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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SANAYİ 2020: KIT KANAAT! (67)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 67'nin tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet

Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan sanayi sektörü, pandeminin damgasını vurduğu 2020 yılını küçülmeden, kıt ka-
naat ayakta geçirirken, ekonominin tümüne de küçülmeden yılı tamamlamanın şartlarını hazırladı. Ne var ki, bu kıt kanaat da 
olsa ayakta durma, ileriye dönük önemli kırılganlıklar biriktirerek ancak gerçekleşti. Genişletilmiş para politikası, kredi geniş-
lemesi, büyümüş bütçe açığı, bastırılmış döviz kuru, düşük tutulmuş kredi faizleri ile zorlanan iç talep, genelde ekonomiye, 
özelde sanayiye su üstünde 2020’yi geçirme imkanı verse de, ileriki yıllarda suyun üstünde durmayı güçleştirecek önemli 
yükler bindirdi. Bu anlamda sanayinin 2020 serüvenini “Kıt kanaat geçinmeye” benzetmek mümkün.  Bunun ileriki yıllarda 
tekrarı, sürdürülebilirliği ise oldukça zor.

GSYH geneli ve sanayinin, özellikle de imalat sanayiinin büyümesi, çeyrek yıllar temelinde analiz edildiğinde sanayideki yor-
gunluk daha çok ortaya çıkmaktadır. Örneğin 2020’nin ikinci çeyreğinde yani pandeminin baş gösterip ekonomileri kapan-
maya zorladığı, iç ve dış talebin ciddi biçimde gerilediği Nisan-Haziran döneminde GSYH yüzde 9,9 küçülmüş görünürken 
sanayideki küçülmenin yüzde 16,4 gibi oldukça sert bir düşüş içinde olduğu gözlenmişti. 

Sanayi, ekonominin yüzde 3 büyüdüğü 2018’de ancak yüzde 1,4 büyüyebildi, 2019’da yüzde 0,7 küçüldü ve 2020’de de yüzde 
2 GSYH artışı temposunun gerisinde kalarak ancak yüzde 1,2 büyüdüğü tahmin ediliyor.  Özellikle imalat sanayiinin 2018’de 
büyümesinin yüzde 1,1’de kaldığı, 2019’da yüzde 2,3 küçüldüğü hatırlatılmalıdır. 2020’de imalat sanayiinde katma değer ar-
tışının, beklenen yüzde 2’lik GSYH artışının bir hayli altında kalması şaşırtıcı olmayacaktır. Görüleceği üzere, omurgada ciddi 
aşınmalar vardır. 2020’nin tamamında kredi hacmi 2019’a göre yüzde 33’e yakın arttı ve 3,8 trilyon TL’ye yaklaştı. 

Sanayinin 2020’de kullandıklarıyla kredi borcu 1 trilyon 11 milyar TL’ye ulaştı. Sanayicinin kredi borcu 2019’a göre yüzde 32’ye 
yakın arttı. Böylece toplam banka kredileri içinde sanayi firmalarının payı da yüzde 29,3’e ulaştı.

Ticari kredilerin, tüketici kredilerinin daha çok kamçılanmasıyla, ekonomi, geniş anlamda da sanayi, dibe vurmaktan kurtarıldı 
ama iki yan etki, enflasyon ve cari açık artışları, hem büyüme hızını kesti hem de 2021’e önemli kamburlarla girilmesine yol 
açtı. 

Yurt içi üretici ya da sanayici fiyatları 2020 Aralık ayında yüzde 2,36 oranında yükseldi, yıllık enflasyon 2,04 puan artarak yüzde 
25,15’i buldu. İmalat sanayii ürünlerindeki yıllık fiyat artışı yüzde 27,3’ü buldu.  

Sanayinin harareti, cari açığı da büyüttü. 2020’de imalat sanayiinde ithalat artarken ihracat azaldı ve dış ticaret açığı 20 milyar 
dolara yaklaştı. Bu sonuç, 37 milyar dolara yakın açık veren cari dengeyi de etkiledi. 

Yükseltilen faizlerin kredi kullanımını, tüketici kredi taleplerini azaltması, bunun da iç talebi daraltması umuluyor.  Pande-
minin, dünyada aşılama sürecine geçilmesine karşın, etkisi henüz azaltılamadı. Bu durum, sanayi ürünlerine olan iştahsızlığı 
henüz azaltmadı ve sanayi hem iç hem dış talepteki düşük iştahın etkisinde, 2021’de de kıt kanaat yaşayacak gibi görünüyor.  
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minine göre Avro alanının 2020’de 
küçülmesi yüzde 6,8; AB’nin küçülme 
oranı ise yüzde 6,4’ü buldu.

Bu şartlar içinde Türkiye ekonomisinin 
2020 büyüme oranının en az yüzde 
2’yi bulması dikkat çekicidir. Ne var ki, 
bu oranın önünü ve arkasını resmi bü-
yüterek iyi gözlemek gerekir. 

Unutulmaması gereken, Türkiye eko-
nomisinin Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’ne geçiş yılı olan 2018’den 
itibaren düşük büyüme patikasına 
girdiği ve son 3 yıldaki büyüme oranın 
ortalama yüzde 2’ye inmesidir. Başta 
istihdam-işsizlik olmak üzere birçok 
sorunuyla baş edebilmek için ortala-
ma yüzde 5-6 büyümeye ihtiyacı olan 
Türkiye’nin, son 3 yılında yüzde 2’lik 
büyümesi ile yetinemeyeceği, bunun 
birçok sorunu biriktirdiği belirtilmeli-
dir. 

Pandemi ve sanayide çöküş

Daha da önemlisi, Türkiye ekonomisi-
ne omurga teşkil eden sanayinin bü-
yümenin lokomotifliğinde teklemeye 
başlamasıdır. Sanayi, ekonominin yüz-
de 3 büyüdüğü 2018’de ancak yüzde 
1,4 büyüyebildi. 2019’da ise yüzde 0,7 
küçüldü ve 2020’de de yüzde 2 GSYH 
artışı temposunun gerisinde kalarak 
ancak yüzde 1,2 büyüdüğü tahmin 
ediliyor.  Özellikle imalat sanayiinin 
2018’de büyümesinin yüzde 1,1’de 
kaldığı, 2019’da yüzde 2,3 küçüldüğü 
hatırlatılmalıdır. 2020’de imalat sa-
nayiinde katma değer artışının, bek-
lenen yüzde 2’lik GSYH artışının bir 
hayli altında kalması şaşırtıcı olmaya-
caktır. Görüleceği üzere, omurgada 
ciddi aşınmalar vardır. 

GSYH geneli ve sanayinin, özellikle de 
imalat sanayiinin büyümesi, çeyrek 
yıllar temelinde analiz edildiğinde sa-
nayideki yorgunluk daha çok ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin 2020’nin ikin-
ci çeyreğinde yani pandeminin baş 

gösterip ekonomileri kapanmaya zor-
ladığı, iç ve dış talebin ciddi biçimde 
gerilediği Nisan-Haziran döneminde 
GSYH yüzde 9,9 küçülmüş görünürken 
sanayideki küçülmenin yüzde 16,4 
gibi oldukça sert bir düşüş içinde ol-
duğu gözlenmişti. 

2020 İkinci yarıda sanayi

Birçok ülke, pandeminin tahribatını 
azaltmak için, büyük bütçe açıkları 
ve kamu borçlanmasını göze alarak, 
sosyal yardım ağırlıklı politikalarla ön-
lemlerini sürdürürken Türkiye’de AKP 
iktidarı, ekonomiyi Haziran ayından iti-
baren açmaya, karantinayı kaldırmaya 
karar verdi. Ekonomideki daralmalar 
göze alınamadı, tersine, kredi faizleri 
düşürülerek, krediye erişim kamçıla-
narak, Merkez Bankası rezervleri boz-
durulup döviz fiyatı baskılanarak iç ta-
lebi coşturan bir ekonomik hat izlendi.

Bu politika, yılın üçüncü çeyreğinde 
yüzde 7’ye yakın bir büyümeyi geti-
rirken, canlanmanın son çeyreğe de 
etkilerini taşıması ile son çeyrekte de 
yüzde 7 büyüme yaşandığı tahmin 
ediliyor. Ne var ki, hızlı bir tüketici ve 
üretici enflasyonuna, cari açık büyü-
mesine yol açan bu tempolu politika, 
ekonomide riskleri yükseltip yabancı-
ların kaçışına, dolarizasyona, yüksek 
enflasyon hoşnutsuzluklarının artışına 
kapı araladı. Bunun devamında Kasım 
başında Merkez Bankası ve Hazine ve 
Maliye Bakanlığı kadrolarının değişti-
rilmesi, soğumaya geçilmesi zorunlu 
oldu. Yine de Kasım ve Aralık aylarında 
ısınmanın harareti çok azalmadı.  

Sanayi üretiminin pandemiden etki-
lenmesi ve sağlanan teşviklerle to-
parlanmasının aylık gelişimi, Sanayi 
Üretim Endeksi’ndeki değişimden 
(takvim etkisinden arındırılmış) izlene-
bilmektedir. 2020’nin ilk 2 ayında canlı 
görünen sanayi üretimi, pandemi ile 
birlikte sert daralmalar yaşadı. Özellik-
le dayanıklı tüketim malları ve giyim 

T ürkiye ekonomisinin omurgasını 
oluşturan sanayi sektörü, pande-

minin damgasını vurduğu 2020 yılını 
küçülmeden ama kıt kanaat ayakta 
geçirirken, ekonominin tümüne de 
küçülmeden yılı tamamlamanın şart-
larını hazırladı. Ne var ki, bu kıt kanaat 
da olsa ayakta durma, ileriye dönük 
önemli kırılganlıklar biriktirerek ancak 
gerçekleşti. Genişletilmiş para politi-
kası, kredi genişlemesi, büyümüş büt-
çe açığı, bastırılmış döviz kuru, düşük 
tutulmuş kredi faizleri ile zorlanan iç 
talep, genelde ekonomiye, özelde sa-
nayiye su üstünde 2020’yi geçirme im-
kanı verse de, ileriki yıllarda suyun üs-
tünde durmayı güçleştirecek önemli 
yükler bindirdi. Bu anlamda sanayinin 
2020 serüvenini “Kıt kanaat geçinme-
ye” benzetmek mümkün.  Bunun ileri-
ki yıllarda tekrarı, sürdürülebilirliği ise 
oldukça zor. 

2020’de Büyüme/küçülme

1 Mart 2021’de kısa adı TÜİK olan Tür-
kiye İstatistik Kurumu, 2020 Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkla-
yacak. 2020 için tahmini büyümenin 
yüzde 2’den az gelmemesi bekleniyor. 
Pandemi şartlarında ekonomilerin ka-
pandığı, iç talebin düştüğü tüm dün-
yada, özellikle merkez ülkelerde 2020, 
ağır küçülme yılı oldu. 

IMF, 2020 yılında küresel hasılanın yüz-
de 4,4 oranında azalacağını, tahmin 
ederken gelişmiş ülkelerin 2020 yılın-
da küçülmesinin yüzde 5,9’u bulacağı-
nı, öngörmektedir. 

Türkiye dahil, gelişmekte olan ekono-
milerin 2020 yılında yüzde 3,3 oranın-
daki daralma yaşayacağını öngören 
IMF, Çin’in salgına erken maruz kalma-
sı ve daha sonra pandemi yönetimin-
deki başarısına bağlı olarak, yılın ikinci 
çeyreğinden itibaren yeniden büyüme 
patikasına girdiğini ifade etmektedir. 

Avrupa İstatistik Ofisi, Eurostat’ın tah-
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ürünlerine talep sert şekilde azaldı. 
Ancak, kredi faizlerinin ucuzlatılıp kre-
di musluklarının açıldığı Temmuz ayın-
dan itibaren sanayi üretimi de canlan-
dı ve bu canlanma Aralık ayı sonuna 
kadar devam etti. Sonuçta sanayi üre-
timi, pandemi yılında azalma yerine, 
yüzde 1,5 yıllık artışla 2020’yi kapadı. 

Döviz ve kredi ile teşvik

Genelde ekonomiyi, özelde sanayiyi 
pandemi tahribatından en az mali-
yetle çıkarmak için başvurulan yollar, 
döviz fiyatlarının kredi faizlerinin bas-
kılanarak, düşük tutulması, kredi ge-
nişlemesi yollarıyla yapıldı. Bunların 
yanısıra çeşitli vergisel teşvik yolları da 
denendi. 

Döviz, özellikle dolar/TL, Merkez 
Bankası rezervleri kamu bankala-
rı üstünden piyasaya sürülerek (130 
milyar doları bulduğu öne sürülmek-
tedir) baskılandı; bu durum özellikle 
2020’nin ilk yarısında sürdürülmeye 
çalışıldı.

Dövizi baskılama, hem ithalatı cezbet-
ti hem de dış borç yükümlüsü firmaları 
rahatlattı. Ancak Eylül ayından itibaren 
baskılanmada ısrar edilemedi. İçeride 
dolarlaşmanın hızlanması, birikimlerin 
altına bağlanması, altın ithalatının dış 
ticaret açığını dolayısıyla cari açığı bü-
yütmesi dövizi kontrolden çıkardı. 

Dövizi baskılamanın yanında kredi fa-
izlerinin düşürülmesi ve kredi hacmi-
nin başta kamu bankaları eliyle, ama 
özel bankaları da buna mecbur tuta-
rak genişletilmesi, ekonomide iç talebi 
ve sanayi üretimini de canlandırdı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Satınal-
ma Yöneticileri Endeksi, PMI’ın seyri, 
sanayinin nabzını da vermektedir. En-
dekslerin hesaplanması için düzenle-
nen ankette, ankete katılan firmalara 
üretim, yeni siparişler, stok düzeyleri, 
istihdam, tedarikçi performansı ve fi-
yat trendleri gibi parametrelerin han-

gi yönde geliştiği (artış/iyileşme ya 
da düşüş/kötüleşme) sorulmaktadır. 
PMI’ların 50’den büyük olması önceki 
aya kıyasla bir iyileşmeye ya da artışa 
işaret ederken 50’den küçük rakam-
lar önceki aya göre kötüleşme ya da 
düşüş olarak değerlendirilmektedir. 
Endeksler, esas alınan ekonomi ya da 
sektörün faaliyet koşullarındaki de-
ğişimin nicel büyüklüğünü değil, yö-
nünü göstermesi açısından bir eğilim 
göstergesi özelliği taşımaktadır.

İSO-PMI, pandeminin derinleştiği Ni-
san ayında 33’lere kadar indi. Mayıs’ta 
da düşük seyreden endeks sonraki 
aylarda kritik eşik olan 50’nin üzerine 
çıktı ve dalgalandı.

Genişleyen tüketici kredileri, sanayiye 
dış talepte kaybettiklerinin bir kısmını 
da kazandırdı ve hem ticari kredi kulla-
narak hem de artan iç talepten sanayi, 
kıt kanaat geçinmeyi başarabildi. 

2020’nin Kasım ayında Merkez Banka-
sı başkanı değişikliği öncesine kadar 
düşük seyreden kredi faizleri, 2020 yılı 
kredi hacmini (banka kredileri) hızla 
genişletti.  Kasım ve Aralık aylarında 
musluklar kısılsa bile, yılın tamamında 
kredi hacmi 2019’a göre yüzde 33’e 
yakın arttı ve 3,8 trilyon TL’ye yaklaştı. 

Kredilerin yüzde 22,5’lik kısmı (853 
milyar TL)  tüketici kredisi olarak ha-
nehalkına ait. Bunlar içinde de borcu 
borçla kapatmada daha çok kullanı-
lan “ihtiyaç kredisi” önde geliyor. Dü-
şürülen faizler konut kredisine talebi 
de hızlandırdı ve bunun da etkisiyle 
konut satışlarında önemli bir artış göz-
lendi. Bu sektörlerin kredi kullanımları 
2020’de yüzde 30-35 aralığında arttı. 
Konut satışları 2020 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 11,2 artarak, 5 milyona 
yaklaştı. 2020 ipotekli (kredili) konut 
satışı yüzde 72,4 arttı ve 573 bini geçti,  
diğer satış türlerinde ise konut satışı 
yüzde 9 azalarak 926 bin oldu. 2020 
yılında ipotekli satışların payı yüzde 
38,2, diğer satışların payı yüzde 61,8 
oldu.

Sanayinin 2020’de kullandıklarıyla 
kredi borcu 1 trilyon 11 milyar TL’ye 
ulaştı. Sanayicinin kredi borcu 2019’a 
göre yüzde 32’ye yakın arttı. Böylece 
toplam banka kredileri içinde sanayi 
firmalarının payı da yüzde 29,3’e ulaştı. 

Sanayinin kredi borç yükü daha de-
taylıca incelendiğinde, yüzde 29,3’lük 
borcun 20,8 puanının imalat sanayisi-
ne, 7,2 puanının enerji sektörüne, ka-
lan 1,3 puanının madencilik sektörüne 
ait olduğu görülmektedir. 

İmalat sanayii içinde de tekstil, metal 
ana sanayii ile gıda sanayilerinin her 
birinin 3-3,5 puan payla ilk sırayı pay-
laştıkları anlaşılmaktadır. 

Banka kredilerinin yanında Kredi 
Garanti Fonu (KGF) da sanayinin fi-
nansmanında yer aldı.  Ocak 2017’de 
devreye giren 250 milyar TL’lik Hazine 
destekli KGF kefaleti desteği ve be-
raberinde gelen Nefes Kredisi, KOBİ 
Değer Kredisi gibi özel destek prog-
ramları da sanayi firmalarına bir başka 
kaynak oldu. Bunun yanı sıra Covid-19 
pandemisi nedeniyle, İş’e Devam Des-
tek Paketi ve Temel İhtiyaç Destek Kre-
di Paketi gibi ilave destek programları 
ile de destek verildi. 2020 sonu itiba-
rıyla KGF Kefaletli Kredi Risk Bakiyesi 
305 milyar TL’ye ulaştı. Bir yıllık artış 
yüzde 62’nin üstünde kaldı. 

İki yan etki: Enflasyon ve 
cari açık

Ticari kredilerin ve tüketici kredilerinin 
daha çok kamçılanmasıyla ekonomi, 
geniş anlamda da sanayi, dibe vur-
maktan kurtarıldı ama iki yan etki, enf-
lasyon ve cari açık artışları, hem büyü-
me hızını kesti hem de 2021’e önemli 
kamburlarla girilmesine yol açtı. 

Sanayinin yapısal dışa bağımlılığı, bü-
yüdükçe ithalat ihtiyacı, bu da dövize 
talebi ve döviz fiyatında artışları kam-
çıladı, sonuçta ithal girdi üstünden 
maliyet enflasyonunu tırmandı. 
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Yurt içi üretici ya da sanayici fiyatları 
2020 Aralık ayında yüzde 2,36 oranın-
da yükseldi, yıllık enflasyon 2,04 puan 
artarak yüzde 25,15’i buldu. İmalat 
sanayii ürünlerindeki yıllık fiyat artışı 
yüzde 27,3’ü buldu. 

Üretici fiyatlarında gözlenen bu artışta 
birikimli döviz kuru etkileri ve ulusla-
rarası emtia fiyatlarındaki yükseliş eği-
liminin yanı sıra bazı sektörlerdeki arz 
kısıtları ve güçlü talep koşulları da rol 
oynadı. Bu dönemde, özellikle endüst-
riyel metal, petrol ve tarımsal emtia fi-
yatları belirgin bir artış kaydetti. Petrol 
ve ana metal hariç imalat sanayi fiyat-
larının eğilimi bir miktar gerilemekle 
birlikte, yüksek seviyesini korudu.

Ana sanayi gruplarına göre incelen-
diğinde, yıllık enflasyonun tüm alt 
gruplarda yükseldiği görüldü. Aylık 
bazda ara malları grubu fiyat artışın-
da demir-çelik, inşaat ara girdileri ve 
kâğıt ürünleri öne çıkarken, sermaye 
malı fiyatlarındaki yükselişte metal 
yapı ürünleri ile makineler etkili oldu. 
Dayanıklı tüketim malları fiyatlarında 
ev aletleri ve tüketici elektroniği ürün-
lerinde fiyat artışları izlenirken, ulus-
lararası altın fiyatlarındaki gerilemeye 
bağlı olarak mücevherat kaleminde 
bir miktar düşüş görüldü. Dayanıksız 
tüketim mallarındaki yükselişte katı-
sıvı yağlar, et ve süt ürünleri belirleyici 
oldu. Enerji fiyatlarındaki artışta petrol 
ürünleri belirgin şekilde öne çıktı. Bu 
gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerin-
deki üretici fiyatları kaynaklı baskılar 
devam etti ve tüketici fiyatları yıllık ar-
tışı da yüzde 15’i buldu. 

Sanayinin harareti, cari açığı da bü-
yüttü. Türkiye, 2019 yılında 6,8 milyar 
dolar fazla verdiği cari işlemlerde 2020 
yılını 36,7 milyar dolarlık açıkla kapattı. 

2020 yılında Türkiye’nin döviz gelirleri 
bir önceki yıla göre yüzde 17,1 oranın-
da (43,2 milyar dolar) azalarak 209,7 
milyar dolara gerilerken, döviz gider-
leri yüzde 0,1 oranında artarak 246,4 
milyar dolar oldu. 

Döviz gelirlerinin bu kadar hızlı azal-
ması, turizm gelirlerinin 19,6 milyar 
dolar düşerek 29,8 milyar dolardan 
10,2 milyar dolara, ihracat gelirlerinin 
14 milyar dolar azalarak 182,2 milyar 
dolardan 168 milyar dolara, taşımacı-
lık gelirlerinin 9,9 milyar dolar azalarak 
24,2 milyar dolardan 14,3 milyar dola-
ra gerilemesi ile gerçekleşti. İhracatın 
yüzde 90’ını oluşturan sanayinin ihra-
catında azalma, cari açıkta etkili oldu. 
Yanı sıra sanayinin talebi olan ithalat 
da açığın büyümesini etkiledi.

Bu ölçüde bir açığı finanse edecek ka-
dar dışardan net sermaye/borç bula-
mayan Türkiye, 28,6 milyar dolarlık dış 
finansman açığıyla karşı karşıya kaldı. 

2019’da cari işlemler açığının rezerv-
lerle finanse edilmesi yüzünden döviz 
rezervlerinde net 31,9 milyar dolarlık 
azalma yaşandı. 

2020 yılında Türkiye’ye doğrudan ya-
tırım girişi de bir önceki yıla göre 1,5 
milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara 
geriledi. Bu yatırımın da 4,4 milyar do-
larla büyük bölümü gayrimenkul alımı 
için geldi. 

2020 tahmini milli gelirinin yüzde 
5,2’sine ulaşan cari açık, sürdürülebilir 
değil. Bu nedenle de sanayi ile birlik-
te ekonomiyi soğutacak bir rota de-
ğişikliğine Kasım ayı başında gidildi. 
Merkez Bankası başkanı ve Hazine ve 
Maliye Bakanı’nı değiştirerek gerçek-
leştirilen bu rota değişikliği ile TL faiz-
ler iki ayda 5 puanın üstüne artırılarak 
politika faizi yüzde 17’ye çıkarıldı ve 
izlenen genişlemeci para politikasını 
daraltma yönlü bir irade kullanılacağı 
açıklandı. 

Bu rota değişikliği döviz kurundaki tır-
manışı durdurup dolar fiyatını 7 TL ba-
samağına çekti. Bunun gelecek enflas-
yonu üstünde ne tür etkiler yaratacağı 
henüz bilinmiyor. Yükseltilen faizlerin 
kredi kullanımını, tüketici kredi talep-

lerini azaltması, bunun da iç talebi 
daraltması umuluyor.  Pandeminin, 
dünyada aşılama sürecine geçilmesi-
ne karşın, etkisi henüz azaltılamadı. Bu 
durum, sanayi ürünlerine olan iştah-
sızlığı henüz azaltmadı ve sanayi hem 
iç hem dış talepteki düşük iştahın etki-
sinde, 2021’de de kıt kanaat yaşayacak 
gibi görünüyor. 

Öte yandan, enflasyon ve cari açık, 
önümüzdeki dönemde de kritik 
önemde. Özellikle yükselen ithal em-
tia fiyatları giderek önem kazanıyor. 
Petrol, gıda, metal gibi ürünlerin ulus-
lararası piyasaları yükseliyor. Türkiye 
sadece enerji değil, ana metal ve gıda 
gibi sektörlerde de ciddi ithalatçı. Hem 
üretim hem de tüketim yapısında ithal 
bileşen oldukça yüksek. Bu nedenle, 
emtia fiyatlarındaki artışlar bir yandan 
ithalat faturasını kabartırken diğer 
yandan girdi maliyeti kanalıyla enflas-
yonu olumsuz etkiliyor. Eylülden bu 
yana petrol fiyatları yüzde 50, ana me-
tal ve tarımsal emtia fiyatları yüzde 20 
civarında yükseliş gösterdi. Diğer ürün 
fiyatlarında da önemli artışlar var. Bu 
gelişmeler ithalat fiyatlarını ciddi şe-
kilde yukarı çekmeye başladı. Emtia 
fiyatlarındaki yükseliş enflasyon ve 
cari işlemler dengesine dair ciddi risk 
oluşturmakta.

İthal fiyatlar artarken TL’de ciddi de-
ğer kazancı gözleniyor. İthalat fiyatla-
rı, enflasyonun yanı sıra cari açığa da 
belirgin etki yapmakta. Cari açığın sür-
dürülebilir düzeyler olan 15-20 milyar 
dolara inebilmesi için kredi musluğu-
nun epey uzun bir süre sıkılması, yani 
talebin baskılanması gerekiyor. Sonuç 
olarak, emtia fiyatlarındaki hızlı yükse-
liş ekonomi yönetiminin işini zorlaş-
tıracak. Çünkü ithal fiyatlardaki artış, 
enflasyon ve cari açığı düşürmek için 
öngörülenden daha uzun bir sıkılaşma 
gerekebileceği anlamına geliyor. Siya-
seten buna ne kadar sabredilebileceği 
ise işsizliğe tahammüle ve firmaların 
dayanma gücüne bağlı. 
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1 Makina Mühendisi, İklimlendirme Teknik Kurulu Üyesi - aytekincakir@gmail.com

Aytekin Çakır1

Sars-Cov2 (2019 n-CoV)  virüsünün oluşturduğu Covid-19 
tam bir küresel bir salgın haline gelmiş durumdadır. 

2019 yılı sonunda Çin’de başlayan salgın 2020 Mart ayın-
da ilk kez ülkemizde de görülmüştür. 

Ülkemizle birlikte tüm dünyayı tehdit eden bu virüsün 
salgın hale gelmesinin en önemli nedeni virüsün hava 
yoluyla yayılarak özellikle kapalı ortamlarda ve bir arada 
yoğun olarak bulunulan yerlerde bulunan canlılara ulaş-
ması ve bulaşarak hızla yayılmasıdır. 

Mevcut yapılar ve bu yapıların iklimlendirme sistemleri-
nin hiçbiri salgın koşulları düşünülerek yapılmamıştır ve 
salgına yönelik gereklilikleri sağlamamaktadır. 

Dolayısıyla; mevcut halleriyle kullanılması da büyük risk 
oluşturmaktadır. 

Bu nedenle mevcut ve yapım halindeki tüm yapıların 
özellikle havalandırma tesisatları başta olmak üzere tüm 
iklimlendirme sistemleriyle ilgili önlemlerin yaşamsal 
öneme sahip olduğu ve virüsün yayılmasında çok önemli 
rol oynadığı açıktır.

Bazı yapıların salgın döneminde mevcut halleri ile kul-
lanımını yasaklanmaktadır. Ancak; bazı yapılar hayati ve 
zorunlu ihtiyaçları karşılayan yerler olduğundan, salgın 
döneminde de kullanımı zorunludur. 

Dolayısıyla;  bu yapıların salgın döneminde kullanımına 
mutlaka aşağıda belirttiğimiz önlemler uygulanarak izin 
verilmelidir.

Bu yapıların kullanılmaya devam edilebilmesi;  ilgili mes-
lek kuruluşlarının, uzmanların ve bilim adamlarının öneri-
leri doğrultusunda bulaş riskini en aza indirme hedefine 
yönelik çalışmalar yapılması ile mümkün olabilecektir. 

MEVCUT YAPI  İKLİMLENDİRME 
SİSTEMLERİNDE SALGIN DÖNEMİNDE 
UYGULANACAK ORTAK ÖNLEMLER
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veya mekanik tesisat, elektrik tesisat teknik görevlileri, İş-
yeri hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı (ISG)2 bulunmalıdır. 

Bu görevliler fiilen anılan işyerinde çalışan veya anlaşma-
lı-sözleşmeli olarak dışarıdan görevlendirilen ya da il ve 
ilçede kamudan görevlendirilen kişilerden oluşturulabilir.

Senaryoyu işletmekle yükümlü olan görevliler yapılan iş-
leri günlük olarak raporlamalı ve kayıt altına almalıdırlar.

2) MEVCUT YAPILARDAKİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLE-
Rİ İÇİN GEÇERLİ ÖNERİLER

2A-GENEL KURALLAR
Yapı türü ve kullanım özelliğine göre ayrı ayrı belirlenme-
lidir.

2B- CİHAZ VE SİSTEMLERE AİT GENEL ÖNLEMLER
2B.1-HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ
2B.1.1-Klima Santralleri 
2B.1.1.1- Taze Havalı Klima Santralleri

Taze hava santralleri  % 100 taze hava ile çalıştırılmaya de-
vam edilmelidir. 

%100 Taze havalı klima santralinde debi artırımı ihtiyacı 
söz konusu ise fan kayış kasnak sisteminde gerekli düzen-
leme yapılması veya frekans artırılması vb. yöntemlerle 
fan debisi arttırılmalı,  hatta gerekiyorsa motor revizyonu 
veya değişikliği yapılmalıdır. Debi artırılması durumunda 
ısıtma ve soğutmada kapasite kontrolü yapılmalı ve gere-
kiyorsa serpantin ve diğer donanımlarda da gerekli deği-
şiklikler yerine getirilmelidir.

VAV3 ile taze hava verilen mahallerde CO2 sensörü devre 
dışı bırakılarak debi azalması engellenmelidir.

2B.1.1.2- Karışım Havalı Klima Santralleri
Karışım Havalı Klima Santralleri %100 taze havalı olarak 
çalıştırılmalıdır. Ortamdan emiş yapılan egzoz havasının 
taze havaya karışması engellenmelidir. Dönüş havasının 
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Dolayısıyla salgın döneminde kullanımına mutlaka aşa-
ğıda belirttiğimiz önlemler uygulanarak; hastaneler, en-
düstriyel tesisler, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, büyük 
ofisler, yolcu terminalleri, oteller, okullar, kreşler gibi ge-
nel ve büyük hacimli mahaller ile toplu taşıma araçlarının 
iklimlendirme tesisatlarında salgına yönelik bazı yeni dü-
zenlemeler ile bakım ve periyodik muayenelerin teknikle-
rine uygun olarak yapılması halinde izin verilmelidir.

Aksi halde salgın süresince kullanıma kapatılmalıdır.

1) AMAÇ VE SALGIN DÖNEMİ YÖNETİMİ
1A-Amaç
Salgın döneminde; Mevcut yapılardaki iklimlendirme sis-
temlerinin mekanik tesisat ve hijyen kuralları açısından;

• Salgın senaryolarının oluşturulması, çalışma şekilleri, 
gerekli revize ve tadilatların yapılarak en iyi perfor-
mansla salgının önleyecek şekilde çalıştırılması,  

• İşletmesi devam eden sistemelerin bakım, onarım vb.

kurallarının belirlenmesi  ve uygulamalarının denetlen-
mesidir.

1B-Salgın Dönemi  Yönetimi
Yapı veya tesisin büyüklüğü, üretim veya kullanım kapa-
sitesi, çalışan veya kullanıcı sayısı, çalışma şekli vb. faktör-
lere göre bir “Salgın Kurulu” oluşturulmalıdır. 

Bina işletme planına ek olarak salgın sürecinde mutlaka 
uyulması gereken kuralların belirlendiği “Salgın Yönetim 
Planı” ile birlikte  “Salgın Senaryoları” hazırlanmalıdır. 

Plan ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşlarının belirlediği ku-
rallar ile konuyla ilgili sivil toplum örgütleri, meslek odala-
rı vb. kuralları doğrultusunda hazırlanmalıdır. 

Bu planını ana amacı virüs yayılımı ve bulaşısını sürdürü-
lebilir biçimde en az düzeye indirgemek ve gerekli koşul-
ların oluşmasını sağlamak olmalıdır. Bu planda değişik 
senaryolar ve salgının gelişimine bağlı olarak değiştiri-
lebilecek alternatifler de yeterli düzey ve çeşitlilikte yer 
almalıdır. 

Salgın kurulunun başkanı tesisin yönetiminden sorumlu 
olan en yetkili kişi olmalıdır. Bu kurulda mutlaka salgın se-
naryosunun yürütülmesini takip etmek üzere yapının türü 
ve büyüklüğüne göre  Makina ve Elektrik Mühendisleri ve/

2 Bu kişiler ilgili bina veya tesisin durumuna göre belirlenmelidir.
3 VAV-Değişken Hava Debili Sistemler

 
 Şekil 1. Taze Havalı Klima Santralı
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göre üfleme sıcaklığı tayin edilmelidir. 

Çıkan hesaplar doğrultusunda ısıtma soğutma bataryala-

rı, nemlendirici kapasiteleri, boru ve vana kesitlerinin uy-
gunluğu kontrol edilmeli ve gerekli değişiklikler ile ilave 
düzenlemeler yapılmalı, tüm önlemler alınmalıdır.

2B.1.2-Çatı tipi (Roof-Top) Paket Klima Cihazları
Çatı Tipi paket klima cihazları %100 taze havayla çalıştı-
rılmalı,  eğer karışım havalı ise de tam havalı hale getiril-
melidir. 

2B.1.3-Isı Geri Kazanım Üniteleri
Yukarda belirtilen klima santralları ve çatı tipi cihazlarda 
ısı geri kazanım ünitesi var ise ünite türlerine göre kulla-
nım şartları şu şeklide olmalıdır;

a) Tamburlu Tipi Isı Geri Kazanım Üniteleri: 

karışım hücresine olan bağlantısından önce gaz sızdır-
maz damperler kullanılmalıdır. 

Tam taze hava kullanımına geçilmesi nedeniyle debi-
ler değişeceğinden taze hava alış, egzoz atış ağızları ve 
bağlantı kanalları ebatları boyutları kontrol edilerek dü-
zenlenmeli ve gerekiyorsa büyütülmelidir. Taze hava alış 
ağzına salgın durumunda tam, normal zamanlarda ihti-
yaca göre açılmak üzere yeni kapasiteye uygun motorlu 
damperler konulmalıdır.

Eğer taze hava alış, egzoz atış ağızları ve bağlantı kanalları 
tadilatların yapılması ile serpantin kapasiteleri zorlanıyor-
sa, kullanma şartları kontrol edilerek debinin düşürülmesi 
ama mutlaka karışım kısmı iptal edilerek %100 taze hava 
ile çalıştırılması değerlendirmelidir.

Sistemin kullanıldığı alanlar için salgın mahal şartlarına 

 
 Şekil 2.  Karışım Havalı Klima Santralı

 
 Şekil 3. Karışım Havalı Klima Santralli Sistem

 
 Şekil 4.  Karışım Havalı Klima Santralı-Dönüş Havası İptal 

Edilmiş

 

 

 Şekil 5.  Çatı Tipi Paket Klima Santralı Çalışma Örnekleri
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b) Plakalı tip Isı Geri kazanım Üniteleri: 
 Dönüş havasında bulunan virüslerin sızıntı riski çok 

düşüktür. Sızıntı kontrolü yapılarak kullanımına karar 
verilmelidir.

   

c) Bataryalı Tip Isı Geri kazanım Ünitesi:
 Temiz hava ile kirli geri dönüş havasının birbirine karış-

ma riski olmadığından kullanımına devam edilebilir.

Riskli bulunarak kullanımı durdurulan ısı geri kazanım 
ünitesi bağlantıları taze havaya karışım olmayacak şekil-
de sızdırmaz hale getirilmelidir. Bu önlem salgın süreci 
için geçerli olup, salgın dışında bu ünitelerin daha önceki 
şekilde kullanılmasına devam edilebilir. 

 Tamburun çalışması sırasında geri dönüş havası üze-
rinde bulunan virüslerin, egzoz ve taze hava aynı yü-
zeylerden geçtiği için taze havaya karışma riski oldu-
ğundan kullanılmamalıdır.

 

 

 Şekil 6.  Çatı Tipi Paket Klima Santralı- %100 Taze Havalı 
 

 

  

 Şekil 7.  Tamburlu Isı Geri Kazanım Hücreli Klima Santralı

 
 
 

  
 Şekil 8.  Tamburlu Isı Geri Kazanım Hücresi Çalışma Prensibi

 

 

 
 
 

  

 

Şekil 10.  Plakalı Isı Geri 
Kazanım Hücresi Çalışma 
Prensibi

 

 
 
 
 

  

 Şekil 9.  Plakalı Isı Geri 
Kazanım Hücresi

 
 Şekil 11.  Bataryalı Isı Geri Kazanım Hücresi ve Çalışma 

Prensibi

 
 Şekil 12.  Dönüş Havası İptal Edilerek Sızdırmaz Hale Getirilmiş Klima Santralı
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2B.1.4- Klima Santralleri ve Cihazlarının Düzenlenmesi-Ge-
nel Kurallar

a) Egzoz atış panjuru ile taze hava emiş panjuru arasında 
en az 10 m. mesafe olmalı ve/veya temiz ve kirli hava 
karışma riski olmayacak şekilde düzenlenmelidir. 

b) Taze hava emiş kanalı ve taze hava panjuru % 100 
taze hava ile çalışabilecek şekilde revize edilmelidir. 

c) Taze hava alış ve egzoz atışları insanların yürüme me-
safesinin üstünde yerden en az 4 m. yüksekten yapıl-
malıdır. İnsanların olabileceği ortamlardan uzakta ve 
mümkünse farklı cephelerden olmalıdır. Bu şartların 
sağlanamaması durumunda egzoz atış ağzında HEPA 
filtre ve/veya UV-C bulunmalıdır.

d) Taze hava emiş ağzı riskli ise taze hava girişinde de 
HEPA filtre ve/veya UV-C sistemleri kullanılmalıdır.

e) Mevcut cihaz kapasiteleri kontrol edilmeli,  taze hava 
miktarı ve egzoz havası miktarını artırma koşulları ir-
delenmelidir. İç mekanlara daha fazla taze hava ver-
me ve egzoz debilerini arttırma şartları zorlanmalıdır. 

f ) Isıtma ve soğutmada kapasite düşümünü engelle-
mek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

g) Oluşturulan salgın senaryolarında mahallerin kullanım 
tipine bağlı olarak ilgili Bakanlık, kurum, kuruluş ve İTK4  
kurallarına göre kullanım alanlarındaki kullanıcı sayısı 
ve kullanım koşulları yeniden düzenlenmelidir.

h) Egzoz hava kanalı ve panjurlarında gerekli önlemler 
alınmalı ve gerekli revizyonlar yapılmalıdır.

2B.1.5- DİĞER CİHAZ VE SİSTEMLER

2B.1.5.1-İç Havayla Çalışan Klima Cihazları

1. Fan-Coil, VRV - VRF, Isı Pompası, Split klima iç üniteleri 

vb. gibi iç havayla çalışan cihazlar aşağıdaki tedbirler alı-
narak çalıştırılmalıdır. 

a) HEPA Filtre ve/veya UV-C sistemleri kullanılmalıdır. 

b) Hava sirkülasyon yönleri kontrol edilmeli, bulaş riski 
minimum seviyede tutulacak şekilde olmalıdır.

c) HEPA filtre kullanılması durumunda seçilen filtreye 
göre fan basıncı kontrol edilmeli ve gerekli önlemler 
alınmalı ve gürültü seviyesi gürültü yönetmeliği şart-
larını sağlamalıdır.

d) Cihazlarda UV-C lambalar aşağıdaki koşulların tama-
mı sağlanarak kullanılabilir; 

 • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

 • İnsan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tedbirler 
alınmış olmalıdır.

 • Virüsleri yok edecek şekilde gerekli süre ve şiddette 
uygulanmalıdır.

 • Kullanılacak lambaların ışınım maruziyet şiddeti ve 
maruziyet süresi konusunda yapılan bilimsel çalış-
maların takibi sonrası belgelenmiş olmalıdır.

 • UV-C lambaların kullanımı süresince; Üretici firma-
nın önerdiği lamba etkin kullanım ömrü için takip 
prosedürü oluşturulmalı, lamba ömrü zaman saati 
ile izlenmeli, etkinlik süresi dolanlar değiştirilmeli ve 
atık prosedürüne uygun olarak uzaklaştırılmalıdır.

2. Yukarda belirtilen Fan-Coil, VRV - VRF, Isı Pompası, 
Split klima gibi iç havayı kullanan cihazlar yukarıda 
2b.1.5.1.1 maddesinde belirtilen şartları sağlamıyorsa 
kullanılmamalıdır.

3. İçeride sürekli insan bulunmayan (Server odası, UPS 
odaları vb.) mekanlardaki iç üniteler çalıştırılmaya de-
vam edilebilir.  

 
 Şekil 13.  Dönüş Havası İptal Edilerek Sızdırmaz Hale Getirilmiş Klima Santralı

4 İTK-İklimlendirme Teknik Kurulu
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4. İç havayla çalışan hava perdeleri kullanılmamalıdır.

5. Dönüş iç havasıyla çalışan cihazlar; santraldan gelen 
şartlandırılmış %100 taze hava veya dışarıdan alınan 
şartlandırılmamış %100 taze hava ile çalıştırılmasına 
izin verilebilir. Bu uygulamalarda mahalden iç hava al-
mayacak şekilde düzenleme yapılmalı ve gerekli tüm 
önlemler alınmış olmalıdır. 

2B.1.5.2-Hava Temizleme Cihazları
Mahal tipi hava temizleme cihazları ulusal ve uluslararası 

standartlara uygun olmak ve virüsleri yok edecek şekil-
de hava hızları uygulanmak koşulu ile hava sirkülasyon 
yönleri kontrol edilerek bulaş riskini minimum seviyede 
tutacak şekilde kullanılabilir. Bu cihazlar oda havasını 5 
değişim/saat filtre edecek ve homojen dağılım olacak sa-
yıda seçilmelidir.

2B.1.5.3-Genel Öneriler
a) Havalandırma tesisatlarında mümkün olduğunca 

hava turbülansının az olacağı çözümlere gidilmelidir. 

 

 

 

 

 
 

Şekil 14. Split Klima (İç Havayla Çalışır)

Şekil 15. VRV/VRF Klima Sistemi (İç Havayla Çalışır)

   
 Şekil 16.                  Şekil 17.Kanal veya Cihazda UV-C Lamba          Şekil 18.

                Uygulamaları
 
 

 
  

 
Şekil 19. Split Klimada UV-C Lamba 
Uygulaması

 
 

 
  

 
Şekil 20. HEPA Filtre (Kutu İçi)

 
 

 
  

 Şekil 21. Kasetli HEPA Filtreler
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Mümkün ise üstten üfleme, yer seviyesine yakın yer-
lerden emiş yapılması hava turbülansını önleyecektir. 

b) Mevcut cihazlarda yapılan değişikliklere bağlı olarak 
ısıtma soğutma sistemlerinin ve pompa sistemlerinin 

salgın senaryoları dahilinde yeterliliği kontrol edilme-
lidir. Yetersizlik durumunda gerekli önlemler alınmalı, 
gerekli düzenleme ve revizyonlar yapılmalıdır.

c) Klima cihazı bulunmayan mekanlarda gerekiyorsa 
%100 taze hava alınacak ve %100 bağımsız egzoz 
yapılacak şekilde; hız anahtarlı, CO2 sensörlü, çift fan 
sistemi ile cebri havalandırma yapılmalıdır. Bu uygu-
lamada taze hava girişine kış için kanallı tip fan ve 
elektrikli ısıtıcı kullanılmalıdır. Bu da yapılamıyorsa 
pencereler kullanılarak yapılabilecek en yüksek oran-
da doğal havalandırma yapılmalıdır. 

d) Su akışkanlı sistemlerde kış sezonunda cihazların ka-
patılması durumunda tesisatın donmasına karşı ge-
rekli önlemler alınmalıdır 

2.C-KULLANIM YERLERİNE GÖRE ÖNLEMLER
2.C.1- TUVALETLER-ATIK SU
a) Tuvalet fanları 7 gün 24 saat kesintisiz çalıştırılmalıdır. 

Tuvaletlere mümkün olduğunca egzoz havasının % 
80’i kadar taze hava verilerek mutlaka negatif basınç 
sağlanmalıdır. Tuvalet egzozlarında ortak baca kulla-
nımlarında geri dönüş havasını almayacak geri dönüş 
klapeleri kullanılmalıdır. Egzoz atışları kesinlikle taze 
hava emişine karışmaması sağlanmalı, tuvalet şaftla-
rında tercihan dikey atışlı fanlar kullanılmalıdır.

b) Egzoz fanı yok ve tuvalet pencereleri dış ortama açılı-
yor ise pencereler tam açık konumda olmalıdır.

c) Lavabo bataryaları, pisuar muslukları, sıvı sabunluklar 
fotoselli, dizden, ayakla kumandalı vb. çalışacak şekil-
de el değmeden çalışan tipte olmalıdır.

d) Kapılar el değmeden açılacak şekilde çalışmalıdır. 

e) Hava ile çalışan el kurutma sistemleri kapatılmalı ve 
kağıt havlular kullanılmalıdır. 

f ) Klozetlerde tek kullanımlık klozet örtüleri kullanılmalı-
dır (Mümkünse el değmeden otomatik değişen tipler).

g) Tuvalet kabinlerine mutlaka dezenfektan ve tuvalet 
kağıdı konulmalı ve sık sık kontrol edilerek sürekli bu-
lunması sağlanmalıdır.

h) Klozetlerde, sifonu çekmeden önce klozet kapakları 
kapatılmalıdır. Klozet kapağı kapatılmadan sifonun 
çalışmayacağı bir düzenek yapılması tavsiye edilir. 
Toplu kullanım alanlarında bu konuda kullanım tali-
matları asılmalıdır. 

 
Şekil 22.  Fan-Coil Filtreleri

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 Şekil 23. Hücreli Hava Temizleme Cihazı Şekil 25. Mobil Hava Temizleme Cihazı
Şekil 24. Mobil Hava Temizleme 
Cihazı
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i) Alaturka tuvaletlerde hijyen anlamında özel tedbirler 
alınmalı veya klozetlerle değiştirilmeli, bunlar yapıla-
mıyorsa kullanıma kapatılmalıdır. Temizlik takibi için 
görevli belirlenmeli, takip kartları düzenlenerek iş-
lemler kayıt altına alınmalıdır. 

j) Yer sifonlarına sürekli su ilave edilmeli, süzgeçlerin 
kuru kalması engellenmelidir. 

k) İşlemlerin düzenli yapılması için görevliler belirlen-
meli ve yapılacak işlemler takip kartları düzenlenerek 
kayıt altına alınmalıdır.

  
 Şekil 26.  Fotoselli Lavabo Bataryası                   Şekil 27.  Elle Kumandalı
                      Lavabo Bataryası

   
 Şekil 28.  Fotoselli Sabunluk      Şekil 29.  Basmalı  Sabunluk           Şekil 30.  Basmalı  Sabunluk

  Şekil 31.  Kayar Kapı (El Değmeden Çalışan)                           Şekil 32.  Hidrolik Kapı (El Değmeden
             Çalışan)
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2.C.2- MUTFAKLAR

a) Mutfak klima santrali ayrı olarak planlanmış olmalıdır. 
%100 taze havalı olarak çalışacak bu klima santrali sü-
rekli çalıştırılmalıdır.

b) Egzoz aspiratörlerinin çalışması esnasında, mekana 
egzoz debisinin % 80’i oranında taze hava takviyesi 

yapılmalıdır. Egzoz aspiratörü ile taze hava aspiratö-
rü eş zamanlı çalışacak şekilde düzenleme yapılmalı-
dır.

c) Mahallerden çekilen egzoz ile yakın bir yerden mut-
fak hava beslemesi yapılıyorsa egzoz hattı mutfaktan 
uzaklaştırılarak uygun yer ve şartlarda atmosfere atıl-
ması sağlanmalıdır.

d) Pişirme ünitelerinin davlumbaz sistemlerinde çift ci-
darlı davlumbazlar kullanılması önerilir.

e) Mutfak klima santrali ayrı olarak planlanmış olmalıdır. 
%100 taze havalı olarak çalışacak bu klima santrali sü-
rekli çalıştırılmalıdır.

f ) Pişirme ünitelerinin üzerindeki davlumbazlar her gün 
kullanımı bittikten sonra dezenfekte edilmelidir.

g) Cihazların önlerinde paslanmaz çelikten tavalı ve si-
fonlu ızgaralar olmalıdır.

h) Sebze ve meyveler elle değil sebze yıkama makinası 
ile yıkanmalıdır.

i) Personel giyinme alanları, duş, tuvalet alanları ve de-
polar, mutfak ana giriş kapısı ile diğer mahallerden 
ayrılmış olmalıdır. Bu alana giriş kapıları kart okumalı 
vb. el teması olmadan çalışan hermetik kapılarla de-
ğiştirilmeli ve yetkilendirilmiş personel dışında kişile-
rin girişleri engellenmelidir.

j) Mutfak girişinde sağlıklı paspas oluşturulmalıdır.

k) Servis alanında eğer yoksa el yıkama alanı oluşturul-
malı ve diz kontrollü ya da ayaktan kumandalı fotoselli 

  
 

Şekil 33-34. Hava ile Çalışan El Kurutma Cihazları (Uygun Değil)

 
  

 Şekil 35. Fotoselli Kağıt Havluluk (Uygun)      Şekil 36. Fotoselli Kağıt Havluluk (Uygun)  Şekil 37. Katlanmış Kağıtlı Havluluk (Uygun)

  
 

  
 Şekil 38. Tek Kullanımlık Klozet 

Örtüsü Şekil 39. Otomatik 
Değişen Klozet Örtüsü
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su ve sabun dağıtıcı otomatiklerle donatılmış olmalıdır.

l) Ürünlerin hazırlanması ve servisi esnasında kullanılan 
malzemelerin bulaşıkları mutlaka bulaşık makinasın-
da minimum 60˚C’de yıkanmalıdır.

m) Mutfak personel üniformaları ve ayakkabı/terlikler 
günlük olarak minimum 60˚C sıcak suda temizlenme-
lidir. 

n) Soyunma kabinlerinde varlık sensörlü UV-C’lerle ön-
lem alınmalıdır.

2.C.3- KAFETERYA ve YEMEKHANELER

a) Girişte otomatik sensörlü veya pedallı tip el dezenfek-
tan makinaları bulundurulmalıdır.

b) Yemekhanelerde tüm hijyen kuralları gözetilerek ve 
yemeğe giriş-çıkış saatleri planlanarak hizmet veril-
meli, menüler salgın döneminde bağışıklık sistemini 
güçlendirecek şekilde düzenlenmelidir.

  
 Şekil 40. Çift Cidarlı Davlumbaz                              Şekil 41. Çift Cidarlı Davlumbaz Çalışma Şekli

  
 Şekil 42. El Teması Olmadan Çalışan Hermetik Kapı    Şekil 43. Hijyenik Paspas

 
 Şekil 44. Personel Giyinme Soyunma Bölümü

 
 Şekil 45. Fiziki Mesafe Kuralları Sağlanmış Yemekhane
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c) Menüler salgın döneminde bağışıklık sistemini güç-
lendirecek şekilde düzenlenmelidir.

d) Yemek alımı ve yenmesi sırasında özellikle fiziki me-
safe kurallarına uyulması sağlanmalı ve denetlenme-
lidir. Yemekhane ve kafeteryadaki masa ve sandalye 
araları 1,5 metre olacak şekilde çapraz oturma düzeni 
yapılmalıdır. Yemek esnasında kesinlikle konuşulma-
ması konusunda uyarılar yapılmalıdır.

 e) Tüm yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, 
siperlik, maske ve eldiven kullanımı sağlanmalıdır. 
Gün içerisinde yoğunluk durumuna ve hizmet türüne 
göre eldiven ve maskeler belirli aralıklarla değiştiril-
melidir.

f ) Her öğün sonrasında masa üstleri ve yemek servis 
alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. 
Gün sonunda yemekhane ve kafeteryada ilgili kurum 
ve kuruluş talimatları ve İTK İşletme ve Bakım komis-
yonun hazırlamış olduğu kurallara göre detaylı temiz-
lik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.

g) Yemekhaneye giren tüm sebze ve meyveler uygun 
sistemlerle yıkanmalı, tüm paketli gıdaların ambalaj-
ları silinmelidir. Yıkama için otomatik yıkama sistem-
leri tavsiye edilir.

h) Su ve yemek numunesi kontrolleri düzenli olarak ya-
pılmalıdır.

i) Pandemi döneminde açık su servisi yapılmamalıdır.

j) Tek kullanımlık ambalajlanmış çatal, kaşık, bıçak, pe-
çete ve kürdan kullanılmalı, tuz ve karabiber de tek 
kullanımlık küçük poşetlerde dağıtılmalıdır.

k) Serviste tepsi kullanılıyorsa her kullanımdan sonra 
sterilize edilmelidir.

l) Açık büfe uygulaması kaldırılmalıdır.

m) Yemekhanelerde hava kalitesini artırmak için aşağı-
daki sistemlerden uygun olanı seçilmelidir;

m.1) Yemekhanelerde filtreli ısı geri kazanımlı havalandır-
ma cihazları kullanılması önerilir.

m.2) %100 taze hava alacak ve %100 bağımsız egzoz ya-
pacak şekilde; CO2 sensörlü, hız anahtarlı, çift fan sis-
temi ile cebri havalandırma yapılabilir. Taze hava giri-

şine kış için G4 Filtre, kanallı tip fan ve elektrikli ısıtıcı 
tavsiye edilir. 

m3) Yukarıdakiler yapılamıyor ve dışa açılan pencereler 
var ise yapılabilecek en yüksek oranda doğal havalan-
dırma yapılmalıdır

2.C.4- ÇAY OCAKLARI ve KAT MUTFAKLARI
a) Egzoz aspiratörü varsa sürekli çalıştırılmalı mekana 

egzoz debisinin %80’i oranında taze hava beslemesi 

yapılmalıdır. Bu alanda bulunan klima ve havalandır-
ma ünitelerinde de yukarıda açıkladığımız kurallara 
uyulmalıdır. 

b) Çay, kahve makinası, su sebilleri vb. ortak kullanılan 
ekipmanlar kullanılmamalıdır.

c) Çay ocaklarında sadece çay ocağı personeli bulun-
malı, çay ocağı personeli dışında kimse çay ocağına 
girmemelidir. Tek kullanımlık ve kapaklı bardaklar kul-
lanılmalıdır. Çöp kovaları sensörlü veya ayak ile açıla-
bilir pedallı tip, şeker poşetli ve tek kullanımlık, çay 
karıştırıcıları da tek kullanımlık ahşap veya plastikten 
olmalıdır.

d) Ortak alanlara yiyecek konulmamalıdır.

2.C.5- ÇAMAŞIRHANELER

a) Çamaşırhane klima santrali ayrı olarak planlanmış 
olmalıdır. %100 taze havalı olarak çalışacak bu klima 
santrali sürekli çalıştırılmalıdır.

b) Çapraz kontaminasyon5 olmaması için kirli ve temiz 

5 Çapraz kontaminasyon; Bakteri ve virüslerin kirlenmiş bir yüzeyden, başka bir yüzeye transfer olması

 
 

 
 

 
 

Şekil 46. Su Sebili 
(Kullanılmamalıdır)

Şekil 47. Kahve Makinası 
(Kullanılmamalıdır
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alanlar mutlaka ayrılmış olmalıdır. Kirli giriş ve temiz 
çıkış trafiği hijyen kurallarına göre düzenlenmelidir.

c) Kirli alanlarda, basma havuzlarının üzerinden alınan 
davlumbazların bağlı olduğu ayrı bir egzoz sistemi ol-
malı. Egzoz atış ağzına insanların bulunduğu ortama 
atılmamalı, zorunlu olarak atılma zorundaysa atışta 
HEPA filtre + UV-C lamba konulmalıdır. 

d) Kirli alanların egzozları ayrı bir aspiratörle planlanma-
mışsa mutlaka özel (back)  damperler kullanılarak te-
miz alana hava kaçışı engellenmelidir.

e) Çamaşır kirli ayırma mahalleri negatif basınçta olmalı-
dır. Mutlaka egzozun %80 i kadar taze hava beslemesi 
yapılmış olmalıdır.

f ) Kirli tekstili makinaya yükleme yapan personel uygun 
kıyafet, koruyucu maske ve eldiven ile çalışmalıdır. 
Kirli tekstil yerde bırakılmamalıdır. Yükleme makine 
kapasitesi üzerinde olmamalıdır.

g) Temiz alan ise pozitif basınçta tutulmalıdır

h) Temiz alanda %40- %60 RH (Bağıl nem) önerilir.

i) Temiz çamaşırlar hazır hale geldiğinde paketlenmiş 
olarak istiflenmelidir.

j) Hijyenik bariyerli tam otomatik çamaşır makinaları 
önerilir.

k) İklimlendirme Teknik Kurulu tarafından yayımlanan 
bakım ve işletme prosedürlerine uyulmalıdır.

2.C.6- ASANSÖRLER

a) Zorunlu olmadıkça asansöre binilmeyip mümkünse 
merdivenler kullanılmalıdır. 

b) Asansörlerde taşınan insan sayıları azaltılmalıdır. 1 m2 
ye 1 kişi olmak üzere kullanılmalıdır. 

c) Gerekli ayarlamalar yapılarak bekleme halindeyken 
asansör kabini kapıları açık olacak şekilde beklemesi 
sağlanmalıdır. 

d) Asansörün bekletileceği katta binanın dış havaya açı-
lan kapısı veya penceresi varsa açık tutulmalıdır. Bek-
leme halinde iken varlık sensörü  ile çalışan UV-C ile 
dezenfeksiyon yapılıyorsa kapılar kapalı tutulmalıdır.

e) Asansör kuyusu mümkünse üstten havalandırılıp 
mümkün olan en alt kottan egzoz edilmelidir. Kuyu 
boşluğunun en alt kotuna denk gelen katta dış hava-

ya bağlantı yapılarak egzoz fanı ile atış yapılmalıdır. 

f ) Asansör kuyusunda kabinden geri kalan alan;

• Kabin taban alanından %50 oranında veya daha 
küçükse ve asansör kuyusu dibinden taze hava 
alınabiliyorsa kabin içi fanlara gerek kalmadan 
emme basma tulumba gibi çalışacak kabinin ya-
rattığı etki ile kuyu sürekli taze hava ile beslene-
bilir.  Kabin içinde alt ve üst menfezlerin olması 
veya fan boşluğunun olması bile yeterli olabilir.

• Kabin taban alanından %50 veya daha fazlası ka-
dar büyükse üstten basılacak fanın basıncı aşağı-
ya inişte sıkışan hava basıncına göre daha fazla 
olmalıdır. 

g) Kabin içine mümkünse hava yukarıdan basılıp aşağı-
dan toplanmalıdır.  

h) Kabin taze hava fanının önüne HEPA filtre takılması 
önerilir.

i) Asansör kuyularının bakım ve temizliği sağlanmalı, 
bakım periyodunda kuyu temizliği kayıt altına alın-
malıdır. İşlem şekli ve süreci İklimlendirme Teknik Ku-
rulu tarafından yayımlanan bakım ve işletme prose-
dürlerine göre belirlenmelidir.

j) Kuyu diplerinde oluşacak nem ve su birikintisi için 
süzgeç pis su pompası vb. tesisatlar oluşturularak ön-
lem alınmalı ve zeminin kuru kalması sağlanmalıdır.

2C.7-  SPOR SALONLARI

Kapalı spor alanları salgın döneminde kullanılmamalıdır.

2.C.8- DİĞER MEKANLAR

a) Abdest alma mahallerinin en büyük risk taşıyan alan-
lar olması ve insan sirkülasyonunun fazla olması ne-
deniyle; abdest alma bölümleri sosyal mesafeye uy-

.  
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gun olarak paravanlarla ayrılmalı, fotoselli bataryalar 
kullanılmalı ve kullanılan suyun başka kişilere bulaş-
masıyla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmalı aksi halde 
salgın süresince kapalı tutulmalıdır.

b) Abdest alma suyunda lejyoner hastalığı riskine karşı 
mutlaka gerekli önlemleri alınmalıdır. Havalandırma 
ve klima koşulları genel mekanlarla aynı olmalıdır. 

c) Mescitler 4 m2 de 1 kişi olacak şekilde ve tek kulla-
nımlık seccade vb. kişisel ibadet malzemeleri ile kul-
lanılmalıdır. Aksi durumda zeminlerin halı olması ve 
el, ayak, yüz vb. temasların yüksek riski nedeniyle 
mescitler kullanılmamalıdır. Saatte en az 5 değişim 
esasına göre taze hava verilmesi ve egzoz yapılması 
sağlanmalı veya saatte en az 5 değişim esasına göre 
seçilmiş hava temizleme cihazları kullanılmalıdır.

d) Açık otopark alanı azaltılan ziyaretçi sayısı için yeterli 
ise kapalı otoparklara araç alınmamalıdır. 

e) Açık otopark alanı yeterli değilse ve kapalı otopark 
kullanılacak ise araç girişlerinde araç dezenfeksiyon 
havuzu tesis edilmelidir. 

f ) Kapalı otopark kullanımlarında egzoz aspiratörleri sü-
rekli çalıştırılmalıdır.

g) Otoparklara verilen iç mahal egzoz çıkışları var ise bu 
atış hatları otoparkın dış ortamlarına kadar taşınmalı-
dır.

h) Revirler havalandırılmalıdır. Hasta ve Sağlık personeli 
maske ve siperlik kullanmalıdır. Hasta revirden ayrıl-
dıktan sonra tüm kullanılan sedye vb. malzemeler de-
zenfekte edilmelidir.

i) Salgın sürecinde uzun süre kapalı olan sistemlerde 
olası diğer bakteri ve mantar risklerine dikkat çekil-
melidir. Su depoları, soğutma kuleleri, rezervuar gibi 
alanlarda uygun önlemler alınmalı, tesisat temizlikle-
rinin yapılması sağlanmalıdır.

j) Oda içerisinde döşemede halı kaplama var ise kolay 
temizlenebilir ve silinebilir parke/seramik vb. malze-
melerle değiştirilmesi önerilir.

k) Emzirme odaları, çocuk bakım odaları, aile odaları 
gibi bölümlerde tek kullanımlık kullan at hijyen örtü-

ler olmalıdır. Veya hacimsel boyutları da dikkate alı-
narak mümkünse çift varlık sensörlü oda üstü UV-C 
cihazları ile içeride kimse yokken çalışacak şekilde 
kullanılmalıdır. 

3) SALGIN DÖNEMİ YÖNETİMİNDE İŞ AKIŞI
3.A- PROJE veya RÖLEVE 
Mevcut yapılardaki iklimlendirme tesislerinin mevcut 
mekanik tesisat projesi varsa bu projeler,  projesi yoksa 
mekanik tesisat röleveleri hazırlanarak aşağıdaki içerikleri 
belirtilen tesisatların kolon şemaları hazırlanmalıdır.

• Klima Santralleri

• Havalandırma Sistemleri

• Egzoz Aspiratörleri

• Isıtma Sistemleri

• Soğutma Sistemleri

• Sıhhi Tesisat (Ortak kullanımlar)

3.B- RAPORLAR, SALGIN SENARYOLARI VE 
HESAPLAMALAR

Hazırlanan proje, röleve,  kolon şemaları üzerinden ge-
rekli raporlar ile yapıların salgın senaryoları ve bu senar-
yolara uygun hesaplamalar yapılmalıdır.

3.B.1- RAPOR VE İÇERİKLERİ

a) Hazırlanacak raporlarda aşağıdaki bilgiler bulunmalı-
dır;
• Yapının Bulunduğu İl-İlçe,

• Yapının Bulunduğu Isı Bölgesi,

• Yapının Kullanma Amacı,

• Yapıda Kullanılan Enerji Miktarı,

• Yapıda Bulanan Tesisat Sistemleri,

• Yapının Atık Yönetim Sistemi,

b) Rapor içeriğinde salgın mahal şartları belirlenmelidir;
• Sıcaklık ve Bağıl Nem Oranı;

Yaz Rejiminde: Maksimum 30°C KT, %40 -%60 RH 6,7

Kış Rejiminde; Minimum 18°C KT,  %40 -%60 RH 6,7

c) Rapor içeriğinde salgın döneminde yapının kullanım 
kriterleri belirlenmelidir;

6 Sıcaklık için önerilen genel değerlerdir, yapının kullanım şekli ve özelliğine göre farklı değerler alınabilir. 
 Salgın döneminde enerji tüketiminin çok artmaması amacıyla hissedilen sıcaklığın normal kullanımdaki konfor kriterlerinden farklı alınması uygun olacaktır.
7 Sars-Cov2 (2019 n-CoV)  virüsünün en az gelişme kaydettiği %40 -%60  RH  alınmıştır. 
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• Ortak alanlardaki kişi kapasitesi: İlgili bölümlerde 
belirtilenler dışında %50 azaltılmalıdır.

• Ortak Alanlardaki Aydınlatma kapasitesi: %50 azal-
tılmalıdır.

Salgın sürecinde;
• Soğutma yapılırken; batarya kapasitesini artırmak 

amacıyla soğutma grubunun 7-12 °C yerine, 6-11 °C 
veya 5-10 °C vb. farklı çalışma rejimlerinde,  üretici 
firmadan da bu konunun uygunluk teyidi alınarak 
kullanılması sağlanabilir.

• Isıtma yapılırken; 80/60°C veya 70-50°C vb. düşük sı-
caklık rejiminde çalışan sistemler 90/70°C olarak ça-
lıştırılarak ısıtma kapasitesinin artırımı sağlanabilir.

3.B.2- SALGIN SENARYOLARI
Yapıda bulunan tüm mekanik sistemlerin çalışma pozis-
yonlarını salgın dönemi ve normal işletme dönemini kap-
sayan şekilde otomatik olarak değiştirip diğer rejimde 
işletmeye devam edecekleri senaryodur.
 
Salgın konumu seçildiğinde sistemler salgın senaryosuna 
göre çalışacak, diğer konuma geçildiğinde otomatik ola-
rak pozisyonlar değiştirilecek normal işletme koşullarına 
dönülecektir. 

Mevcut sisteme buna uygun değil ise otomasyon yazılım-
ları, otomatik kontrol vanaları, otomatik kontrol damper-
leri ve motorları ilave edilecektir.

3.B.2- HESAPLAR, ONAY ve İŞLETME İZİNLERİ
Salgın senaryosunda çalıştırılacak ve devreden çıkarıla-
cak cihazların durumuna göre kapasitelerin yeterli olup 
olmadığı kontrol edilecek santral bataryalarında, fanlar-
da, pompalarda, ısıtma soğutma sistemlerinde hesapla-
malara bağlı olarak gerekli olan düzenlemeler yapılma-
lıdır.

a) Hazırlanan senaryo İKLİMLENDİRME TEKNİK 
KURULU'na onaylatılmalıdır. İllerinde bulunan MMO 
Şube veya Temsilciliği kanalı ile süreç işletilecek yatı-
rımcı bu salgın senaryosunun uygulamasını yapmalı-
dır.

b) Yapılan uygulamanın test ve kontrolleri İKLİMLEN-
DİRME TEKNİK KURULU   tarafından yetkilendirilecek 
MMO Şube veya Temsilciliği kanalı ile süreç işletilecek 

ve işletme onayı verilerek çalıştırılacaktır.

c) Eksik işlemler olması halinde rapor tutulup süre veri-
lecektir.

TEŞEKKÜR
Bu çalışma İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmamaların-
da oluşan ve yayınlanan çalışmalar esas alınarak hazırlan-
mıştır. 

Bu vesileyle İklimlendirme Teknik Kurulunda çalışmalara 
özveriyle büyük emek ve katkılar koyarak tam bir takım 
çalışması yapan değerli arkadaşlarıma teşekkür ederim.

KAYNAKÇA
İklimlendirme Teknik Kurulu Çalışmaları  

https://www.mmo.org.tr/merkez/iklimlendirme-teknik-kurulu-ca-
lismalari

a) 12.06.2020 AVM'lerde Pandemi Tedbirleri-Rev01

b) 22.06.2020  Otellerde Pandemi Tedbirleri-Rev01

c) 29.06.2020 Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri

d) 06.07.2020 Ofislerde Pandemi Tedbirleri

e) 14.07.2020 Gar Binaları, Otobüs Terminalleri Ve Deniz Ula-
şım Yolcu Salonları Pandemi Tedbirleri

f ) 14.07.2020 İTK Webinarı 1-Mevcut Yapılarda Pandemi Ted-
birleri

g) 20.07.2020 Endüstriyel Tesislerde Pandemi Tedbirleri 

h) 27.07.2020 Havaalanları Terminal ve İşletme Binalarında 
Pandemi Tedbirleri

i) 20.08.2020 İTK Webinarı 2-Pandemi Sürecinde Filtrelerin 
Önemi

j) 24.08.2020 İTK Webinarı 3-UVC Lambalar ile Hava ve Yüzey 
Dezenfeksiyonu

k) 28.09.2020 Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri-Rev1

l) 28.09.2020 Okullar Ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri-Rev1

m) 28.09.2020  Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda 
Pandemi Tedbirleri

n) 22.10.2020 İTK Webinarı 4-Okullarda ve Kreşlerde İç Hava 
Kalitesi ve Pandemi Tedbirleri

o) 19.12.2020 İTK Webinarı 5-Mevcut Binaların Hav.ve İkl.Sis-
temlerinde İşletme ve Bakım Önlemleri
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1 Iklimlendirme Teknik Kurulu Üyesi - mserdarulu@yahoo.com

Serdar Ulu1

1. GİRİŞ
Covid 19’un bulaşma yollarından birinin, havada asılı 
kalan damlacıkların dolaylı olarak solunması, yani koro-
navirüs taşıyan aerosollerin, iç mekanda, doğası gereği 
hava hareketi ve akımlara sebep olan havalandırma ve 
iklimlendirme sistemleri ile uzaklara taşınması ve bu vi-
rüs içeren havanın insanlar tarafından solunması olduğu 
düşünülmektedir.

Genel olarak, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri-

ni tamamen devre dışı bırakmak, virüsün dolaylı bulaşını 
azaltmak için tek başına bir önlem değildir.

Kaldı ki, iklimlendirme sistemleri tamamen devre dışı 
bırakılmış mekanlar, insanlarda ısıl strese neden olarak, 
doğrudan sağlığı tehdit edebilir ve/veya bağışıklık siste-
minin zayıflamasına sebep olmak sureti ile enfeksiyona 
karşı direnci azaltabilir.

Bu çalışmanın amacı mevcut binalarda bulunan iklimlen-
dirme ve havalandırma sistemlerinin; 

PANDEMİDE MEVCUT 
BİNALARDA İKLİMLENDİRME VE 
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN 
İŞLETME VE BAKIMI YÖNÜNDEN 
ALINMASI GEREKEN GENEL 
TEDBİRLER
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gereklilik olarak her zaman mevcut olmalıdır. Havalandır-
ma (dolaşım) oranının arttırılması ise oda havasındaki kir-
leticilerin seyreltilmesine yardımcı olabilir ve potansiyel 
olarak enfeksiyon olasılığını azaltabilir. 

Modülasyonlu taze hava sistemlerine sahip sistemlerde 
veya taze hava oranını ayarlamanın mümkün olduğu yer-
lerde, taze hava oranlarının arttırılması gerekir. Bu aynı 
zamanda sistemin egzost hava hızının arttırılmasını ge-
rektirecek ve dolaşım esnasında havadaki kirleticileri sey-
reltmeye yardımcı olacaktır.

Havalandırma sistemi, bina kullanım süresinden en az 2 
saat önce nominal hıza, bina kullanım süresinden 2 saat 
sonra düşük hıza geçirilmelidir.

Taze hava hızının ve / veya havalandırma oranının arttı-
rılmasının, enerji kullanımının artmasına ve bazı durum-
larda sistemde istenen iç sıcaklık ve nem koşullarını sür-
dürmede zorluklara yol açabileceğine dikkat edilmelidir.

Covid-19 salgınının yayılma olasılığını azaltmak için, basit 
veya kapsamlı havalandırma ve iklimlendirme sistemleri-
nin işletimine ilişkin, bir dizi pratik önlem vardır.

1. İklim koşullarına göre dışa açılan pencere varsa; pence-
re ve kapı açık olarak doğal havalandırma yapılmalıdır.

2. Açılabilir pencere yoksa, havalandırma yönergeleri 
uygulanmalı veya iç ortamı 5 çevrim havalandıracak 
sayıda pencere açılır hale getirilmelidir. Açılabilir alan 
1 m/s hava hızına göre hesaplanmalıdır.

3. Havalandırma tesisatlarında mümkün olduğunca 
hava türbülansının az olacağı çözümlere gidilmelidir. 
Mümkün ise üstten üfleme, yer seviyesine yakın yer-
lerden emiş yapılarak hava türbülansı önlenmelidir .

4. İç ortam nem seviyesi  %40 ile %60 aralığında tutul-
malıdır.

5. Ayrıca fan-filtre üniteleri ya da taşınabilir HEPA filtreli 
hava temizleme cihazları kullanılarak ortamdaki olası 
virüs yüklü hava seyreltilmelidir.

6. Konvektör fanları kapatılmalıdır.

7. Bina Girişlerinde bulunan tüm hava perdeleri kapalı 
konumda tutulmalıdır.

8. Birden fazla kişinin kullandığı ofis alanlarında ayaklı, 
masa üstü, tavan, duvar vantilatörleri kullanılmamalıdır. 

9. Tam taze hava kullanımına geçilmesi nedeniyle taze 
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- salgın ortamına uygun hale getirilmesi, 

- bulaş riskini en aza indirecek şekilde işletilmesi ve 

- salgın şartlarında bakımlarının yapılmasında dikkat 
edilmesi gereken konuları vurgulamaktır.

2. SALGININ YÖNETİMİ İÇİN HAZIRLIKLAR
AVM’ler, ofisler, plazalar, oteller, okullar vb. mevcut bina-
larda iklimlendirme sistemleri olarak aktif kullanılan Kli-
ma Santrali, Fancoil, çatı tipi Rooftop, VRV-VRF, Split Klima 
ve Isı Pompası vb. ekipman ile Sıhhi Tesisatın maksimum 
verimlilik ve performansta kullanılması için sürdürülen 
mevcut bakım faaliyetleri, alınacak teknik ve İşçi Sağlığı 
İş Güvenliği önlemleri ile salgın senaryolarına uygun hale 
getirilmelidir.

Bu kapsamda salgına yönelik olarak yayınlanan Ashrae, 
Rehva, WHO, OSHA, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Makina Mühendisleri Odası vb. kurumların ya-
yınları ve 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yö-
netmelikleri gereğince ulusal ve uluslararası standartlara 
uygun teknik bilgiler ve yönlendirmeler doğrultusunda 
bakım öncesinde, bakım anında ve sonrasında yapılması 
ve alınması gereken ek tedbirler aşağıda sıralanmıştır.

Bu önlemlerin İşletme ve Bakım faaliyeti sırasında uygu-
lanmasından İşveren, İşletmeci, Bina Yöneticisi ve Bakım 
Firması, uygulandığının takibinden ilgili İşletme ve Bakım 
Yetkilileri sorumludur.

Bina Yönetimi ve İşverenler tarafından, salgına karşı Acil 
Durum Eylem Planı, Risk Analizi ve İş Güvenliği Talimatları 
ile çalışan teknik kadroların eğitimleri güncellenmeli ve 
salgının işyerini etkilemesi durumunda sorumlu çalışan-
lar ve sorumlulukları belirlenmelidir. 

Bu kapsamda Bina veya Tesis Yönetiminin, salgın süresin-
ce Acil Durum Eylem Planı kapsamında yapılması gereken 
çalışmaları yönetebilmek amacıyla, Salgın Teknik Kurulu 
oluşturması tavsiye edilir. Salgın Teknik Kurulu içerisine, 
ihale ile bu işletmelerin dışarıdan bakımını yapan bakım 
firmalarının dâhil edilmesi ve alınacak önlemlerin birlikte 
kararlaştırılması önemlidir.

3. İKLİMLENDİRME ve HAVALANDIRMA 
SİSTEMLERİNİN İŞLETİMİ
Mevcut binalarda, minimum taze hava oranları temel bir 



30

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

gürültü seviyesi, gürültü yönetmeliği şartlarını 
sağlamalıdır.

b) Sistemlerde UV-C lambalar ulusal ve uluslararası 
standartlara uygun olmak ve insan sağlığına zarar 
vermeyecek tedbir alınmak kaydıyla, virüsleri yok 
edecek gerekli süre ve şiddette uygulanmak koşu-
lu ile kullanılabilir. UV-C lambalarda ışınım maruzi-
yet şiddeti ve maruziyet süresi konusunda yapılan 
bilimsel çalışmaların takibi sonrası, belgelenmek 
koşulu ile uygulanmalıdır.

c) Mahal tipi hava temizleme cihazları ulusal ve ulus-
lararası standartlara uygun olmak ve virüsleri yok 
edecek filtrasyon ve bu filtrasyona uygun hava hız-
ları uygulanmak koşulu ile, hava sirkülasyon yönle-
ri kontrol edilerek bulaş riskini minimum seviyede 
tutacak şekilde kullanılabilir. Mahal tipi hava te-
mizleme cihazları, mahal havasını saatte 5-6 çev-
rim filtre edecek ve homojen dağılım sağlayacak 
sayıda seçilmelidir.

16. Server odası, sistem odası v.b. içeride çalışanların bu-
lunmadığı mekanlardaki iç üniteler, çalıştırılmaya de-
vam edilebilir.

17. Merkezi otomasyon sistemi takip ekranından CO2, 
nem, sıcaklık, hava debisi ve hızı kontrol edilmeli, sesli 
ve ışıklı bir alarm sistemi yok ise tesis edilmeli; alarm-
lar sürekli olarak otomasyon merkezinden izlenmeli 
ve kayıtları saklanmalıdır.

Salgında Mahal Şartları:

 Yaz Rejiminde : 30°C Kuru Termometre (Maksimum),   
%40 -%60 RH  önerilir. (Hissedilen sıcaklık maksimum 
33°C ‘yi geçmemelidir.)

 Kış Rejiminde : 20°C Kuru Termometre (Minimum),    
%40 -%60 RH  önerilir.

 Bundan başka;

 Ortak Alanlardaki kişi kapasitesinin: %50 azaltılması,

 Ortak Alanlardaki aydınlatma kapasitesinin: %50 
azaltılması değerlendirilmelidir..

 Salgın sürecinde;

 a) Soğutma yapılırken; batarya kapasitesini artırmak 
amacıyla, üretici firmadan konunun uygunluk teyidi 
alınarak, soğutma grubunun 7-12 °C yerine, 6-11 °C 

hava alış, egzost atış ağızları ve bağlantı kanalları bo-
yutları kontrol edilerek düzenlenmelidir. Taze hava alış 
ağzına salgın durumunda tam, normal zamanlarda 
ihtiyaca göre açılmak üzere yeni kapasiteye uygun 
motorlu damperler konulmalıdır. Eğer taze hava alış, 
egzost atış ağızları ve bağlantı kanalları tadilatlarının 
yapılması; serpantin kapasitelerini zorluyorsa, kullan-
ma şartları kontrol edilerek debinin düşürülmesi ama 
mutlaka karışım kısmı iptal edilerek %100 taze hava ile 
çalıştırılması değerlendirilebilir. Tüm egzost atış pan-
juru ile taze hava emiş panjurları arasında en az 10 m. 
mesafe olmalı ve/veya temiz ve kirli hava karışma riski 
olmayacak şekilde düzenlenmelidir.

10. Taze hava emiş kanalı ve taze hava panjuru gerekiyor-
sa % 100 taze hava ile çalışabilecek şekilde revize edil-
melidir. Taze hava alış ve egzost atış ağızları, insanların 
yürüme ve bulunma ortamlarından uzaklaştırılmalı ve 
mümkünse farklı cephelerde olmalıdır. Bu şartın sağ-
lanamaması durumunda  egzost atış ağzında HEPA 
filtre ve/veya UV-C (ultraviyole-c ışını) uygulanmalıdır.

11. Mevcut cihazların kapasitesi kontrol edilmeli, taze 
hava miktarı ve egzost havası miktarını artırma koşul-
ları irdelenmelidir. İç mekanlara daha fazla taze hava 
verme ve egzost debilerini arttırma şartları zorlanma-
lıdır.

12. Otoparklara verilen iç mahal egzost çıkışları var ise bu 
atış hatları dış ortama kadar taşınmalıdır.

13. Yoğuşma tavalarında biriken suyun iç hava kalitesini 
oldukça olumsuz etkileyeceği göz önünde tutulmalı-
dır.

14. Ofislerde bulunan Fan-coil, VRV - VRF, Isı Pompası iç 
üniteleri vb. gibi iç hava sirkülasyonu yapan cihazlar 
kapatılacak veya aşağıda Madde 15 te bahsedilen ted-
birler alınarak çalıştırılmalıdır.

15. Mevcut tüm iklimlendirme ve havalandırma cihaz ve 
sistemlerinde, 

a) HEPA Filtre kullanılarak, hava sirkülasyon yönle-
ri kontrol edilerek, bulaş riski minimum seviyede 
tutulabilir. HEPA filtre kullanılması durumunda, fan 
basıncı kontrol edilmeli ve HEPA filtre karşı basıncı-
nı yenebilecek gerekli önlemler alınmalıdır. Ancak, 
yapılacak çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak 
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- Kontrollerde kullanılacak tüm ölçüm cihazlarının ka-
librasyonu ve bakımı yapılmış olmalıdır. 

- İlgili personel cihaz kullanım konusunda eğitimli ve 
tecrübeli olmalı, ölçüm tekniği (hız, debi, nem, sıcak-
lık, ∆P, CO2 , devir vb.) ve uygulamaları konusunda 
dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi ol-
malıdır.

4.2 İş Güvenliği Ekipmanları

Tesisat işletme ve bakım ekipleri enfeksiyona karşı koru-
yucu önlemler alınmadan klima cihazlarına ve diğer ci-
hazlara yaklaştırılmamalı ve korunmalıdır. 

Mevcut İşçi Sağlığı İş Güvenliği ekipmanı yanı sıra, salgın 
şartlarına uygun olarak aşağıda belirtilmiş KKD (Kişisel 
Koruyucu Donanım) ile hizmet verilmesi ve hizmet son-
rası Atık Yönetmeliğine uygun olarak bertaraf edilmesi 
sağlanmalıdır.

- Maske ( N95 kalite filtreli yüz maskeleri, minimum 
FFP3 kalite), 

- Eldiven (vinil kauçuk veya nitril olabilir),

- Gözlük ( yan siperlikli), 

- Yüz siperi,

- Kullan at tulum, kapüşonlu (Tulumlar tipik olarak 
360 derece koruma sağlar, arka ve alt bacaklar ve 
bazen baş ve ayaklar da dahil olmak üzere tüm vücu-

veya 5-10 °C vb. farklı çalışma rejimlerinde, kullanıl-
ması değerlendirilmelidir. 

 b) Isıtma yapılırken; 80/60°C veya 70/50°C rejiminde 
düşük sıcaklıklarda çalışan sistemler, 90/70°C olarak 
çalıştırılmak sureti ile, bir kapasite artırımı sağlana-
rak çözüme yardımcı olunabilir.

4. İKLİMLENDİRME ve HAVALANDIRMA 
SİSTEMLERİNİN BAKIMI

4.1 Bakıma Hazırlık

Bakım faaliyetlerine başlanmadan önce;
- İşverenler ve Bina Yöneticileri Bakım konusunda bil-

gilendirilir.

- Bakım Ekibi İşletme Ekibi ile birlikte, hizmet verilecek 
alana yönelik, İşletme ve Bakım Faaliyeti Risk Değer-
lendirmesi ve Salgın Süreci Acil Durum Eylem Planı 
ve talimatlarına göre güvenlik tedbirlerini alır.

- Bina veya işletmeye yönelik özel İş Güvenliği konula-
rı var ise giriş öncesi bakımı yapacak kadrolara akta-
rılmalı ve/veya Eğitimleri verilmiş olmalıdır. 

- Bakım faaliyetine başlamadan önce bakım faaliyeti 
için kullanılacak olan İş Güvenliği ekipmanları, takım 
çantası ( el aleti, avadanlık vb ) içeriği ve ölçüm cihaz-
larının eksiksiz olarak var olduğu doğrulanır. 

 
 Not: Tüm KKD ler salgın şartlarında kullanım talimatlarına uygun kullanılmalı ve bertaraf edilmelidir.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html
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du kaplayacak şekilde tasarlanmıştır) OSHA 3990-03 
2020 / https://www.osha.gov/

4.3 Eğitim

Teknik işletme ve bakım personeline, genel İşçi Sağlığı İş 
Güvenliği ve Yangın Eğitimleri dışında, corona virüs bu-
laşı ile ilgili risk analizi yapıldığında ortaya çıkan risklerin 
ağırlığına uygun yeterlilikte;

- Covid-19 ve corona virüsten genel korunma eğitimi, 

- İdarenin yayınladığı kılavuz ve genelgelerin eğitimi,

- İklimlendirme ve havalandırma sistemlerinde uygu-
lanan günlük işletme kuralları eğitimi,

- İklimlendirme ve havalandırma sistemlerinde yapı-
lacak bakımlara ilişkin kurallar eğitimi verilmelidir.

4.4 İşletme ve Bakım Faaliyetinde Kullanılacak Kimyasal 
Dezenfektanlar

İş yeri temizliği günlük olarak yapılmalı ve havalandırıl-
malıdır. Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli ve 
havalandırılmalıdır.

- İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan 
yüzeylerin (kapı kolları, masa yüzeyleri, merdiven 
trabzanları, v.b.) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu 
amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksi-
yon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük 
çay bardağı) sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. 

- Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalı-
dır.

- Klor bileşiklerinin uygun olmadığı, ortak kullanılan 
ofis makinalarının yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek 
dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

- Çalışma tezgâhları düzenli olarak temizlenmeli ve 
%70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.

- Dezenfektan seçiminde üretici firma önerileri dik-
kate alınmalı, dezenfektan ile deterjan vb kimyasal 
maddeler birbiri ile karıştırılmamalıdır. 

- Otel odaları veya hastane odalarında, her hasta veya 
misafir çıktığında, oda dezenfekte edilmelidir.

- Salgın süresince bakım faaliyetleri kapsamında kul-
lanılacak kimyasal dezenfektanların Sağlık Bakanlığı 
tarafından onaylı ve ruhsatlı ürünler olmasına dikkat 
edilmelidir.

4.5 Bakım Faaliyeti  (Salgın Senaryosuna Uygun) 

Salgın döneminde, bakım faaliyetleri özel tedvirler alına-
rak gerçekleştirilmelidir.

- Bakım faaliyetlerine başlamadan önce makina ve 
ekipmanın, üretici tarafından teslim edilen kullanıcı 
kılavuzlarında tarif edilen şekilde devre dışı bırakılma-
sı ve teknik emniyetinin sağlanması gerekmektedir.

- Hava kontrol ünitesi kapatıldıktan sonra, toz veya 
diğer parçacıkların havaya karışmasını önlemek için 
kirli filtreler dikkatlice montaj yerlerinden çıkarıl-
malı, silkelenmeden dikkatlice torbalara konulmalı, 
bu torbaların ağız kısımları hava almayacak şekilde 
bağlanmalı ve filtreler uygun bir atık imha işlemi ile 
bertaraf edilmelidir. 

- Klima santrali içerisinde kalan partikülleri gidermek 
için yüzeyler deterjan ve dezenfektan ile temizlen-
melidir. 

- Yıkanabilir hava filtrelerinin bakımı da yine benzer 
onaylanmış prosedürler ve Kişisel Koruyucu Dona-
nım kullanımı ile yapılmalıdır.

- Bakım personelinin enfekte olması riskini bertaraf 
etmek amacı ile, bakım faaliyetlerine başlamadan 
önce iklimlendirme sisteminin bakım yapılacak alan 
ve ekipmanı, özellikle de filtre hücreleri dezenfekte 
edilmelidir.

- AVM, Ofis ve Oteller gibi yerlerde ise KKD kullanılarak 
ve Hepa Filtrelere ön dezenfeksiyon yapılarak deği-
şim yapılmalıdır.

- Yapılan bakım sırasında kullanılan test ve ölçüm ci-
hazları, genel kullanma talimatlarına göre kullanılır. 
Yapılacak testler, mevzuat, standart ve yönetmelik-
lerde belirtilen koşullarda gerçekleştirilmelidir.

- Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım 
ve dezenfektasyonu daha sık yapılmalıdır. Her gün 
sonunda filtrelerin tekniğine uygun dezenfekte edil-
mesi tavsiye edilir (Özellikle otellerde her müşteri 
değişiminde yada personel giriş çıkışı söz konusu ol-
duğunda). 
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- Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kulla-
nılan tüm filtreler ve değişim ihtiyacı olan parçaların, 
orijinal yedek parça olduğu doğrulanmalıdır.

- Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ile ilgili 
ekipmanın üretici tavsiyesi ve fabrika ayarlarına uy-
gun olarak belirlenmiş teknik özelliklere göre kulla-
nılması sağlanmalıdır. Salgın süreci için önerilen yeni 
ayarların (sıcaklık ayarı, iç sirkülasyonun kapatılma-
sı, temiz havanın artırılması vs) Elektronik Kontrol 
Ünitesine işlenmesi teknik olarak mümkünse Yetkili 
Servis tarafından yapılmalı ve yapılan değişiklik kayıt 
altına alınmalıdır.

- Bakım işlemi sonucunda ilgili mevzuat, yönetmelik, 
mevcut kayıtlar ve standartlara uygun olmayan du-
rumlar, açıklamaları ile birlikte Bakım Formuna kay-
dedilir.

4.6 Bakım Sonrasında Yapılacaklar
- Kişisel Koruyucu Donanım biyolojik risklere özel kapa-

lı bir atık kutusuna atılmalıdır. 

- Filtre üzerindeki virüs ömrü sıcaklık ve bağıl nemin 
bir fonksiyonudur. Değişim yapılan filtreler atılma-
dan önce uygun bir dezenfektanın hafifçe püskür-
tülmesi ile dezenfekte edilmelidir.

- Değişimi yapılan kirli filtreler, biyolojik risklere özel 
kapalı bir atık kutusunda toplanmalıdır.

- Atık kutusunda toplanan atıklara yetkili kurumların 
ve yerel otoritelerin talimatlarına göre, en kısa süre-
de bertaraf prosedürü uygulanmalıdır.

- Yıkama yapılan filtreler tamamen kurumadan tekrar 
yerine takılmamalıdır. 

- Yıkama sonucu oluşan atık sular atık yönetmeliğine 
uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

- Bakım işleri tamamlandığında bakım için kullanılan 
tüm alet, avadanlık ve techizat özel olarak dezenfek-
te edilmelidir.

- Bakım çalışmalarından sonra personel derhal ellerini 
su ve sabunla yıkamalı veya alkol bazlı el dezenfekta-
nı kullanmalı, en kısa süre içinde kişisel hijyen temiz-
liğini yapmalıdır.

4.7 Atık Yönetimi

Maske, eldiven, siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman 

ve bakım faaliyeti sonucu oluşan atıklarının yönetimi 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 07.04.2020 tarih ve 
2020/12 sayılı genelgesi gereklilikleri doğrultusunda ve 
aşağıdaki bilgiler doğrultusunda düzenleme yapılmalıdır. 

- Bakım alanı yakınlarında veya ilgili  alanlarda gri 
renkli, pedallı ya da fotoselli üzerinde “MASKE-ELDİ-
VEN ATIK KUMBARASI” ibaresi yazılı olan atık kumba-
rası oluşturulmalıdır.

- Kumbaranın içerisinde siyah, kalın plastikten, daya-
nıklı ve sızdırmaz çöp poşeti geçirilmiş olmalıdır.

- Kumbara işletme temizlik görevlileri tarafından sü-
rekli olarak kontrol edilmeli ve içerisinde ¾ oranında 
doluluk olduğunda ağzı sıkıca tesisin kapalı alanında 
ya da açık alanda oluşturulacak olan geçici atık de-
posuna taşınmalıdır. 

- Geçici atık deposu kapalı bir alan ise mutlaka en az 
10 değişim/saat esas alınarak cebri olarak veya oluş-
turulacak alt ve üst menfezlerle doğal olarak hava-
landırılmalıdır.

- Bu atıklar geçici atık deposunda en az 72 saat ağzı 
sıkıca kapalı şekilde bekletilmeli ve daha sonra bele-
diyelerin çöp alma hizmetlerine evsel atık kapsamın-
da teslim edilir. Eğer geçici atık deposunda 72 saat 
bekletilemiyorsa tıbbı atık statüsünde uzaklaştırıl-
malıdır.

- Sorumlu temizlik görevlileri kişisel koruyucu ekip-
man kullanmalıdır.

- Atık kumbarası da her boşaltımdan sonra dezenfekte 
edilmelidir. 

- Atık yönetimi konusunda çöp alma işlemini gerçek-
leştiren kurum ve kuruluşlarla bu hususlarda iş birliği 
sağlanmalıdır. 

5  RAPORLAMA  
Bakım sonucunda, bakım ekibinin hazırladığı Bakım for-
mu 3 suret olarak 

1. İşverene, İşletmeciye, Bina yöneticisine,

2. Arşivlenmek üzere birim sorumlularına,  

3. Bakımı yapan ekibe teslim edilmek üzere hazırlanır. 

Bu raporlarda minimum aşağıdaki bilgilerin bulunması 
gerekir: 
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• Mevcut kayıtlar, belgeler ve bakım sonuçları 

• Bakım tarihi ve Numarası, 

• Bakım yapılan cihazların; marka, tipi, seri numarası, 
kapasitesi, yapım yılı gibi temel bilgileri,  

• Ekipman veya sistem üzerinde, yapıldı ise salgın se-
naryosuna yönelik teknik iyileştirmeler ve uygunlu-
ğu,

• Bakımın hangi mevzuat ve standartlara veya ilave 
şartlara göre yapıldığı, 

• Yapılan kontroller, ölçümler hakkında bilgiler, 

• Yapılan bakım işleminde kullanılan cihazların kayıt 
bilgileri, saptanan uygunsuzluklar, 

• Sonuç. 
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1. GİRİŞ
Burada anlatacaklarım mümkün olduğu kadar bilgi kirli-
liğinden arındırılmış, kafa karışıklığına yol açmayacak he-
men hepimizin bildiği temel doğrulardır. Kısaca şimdiye 
kadar pek değişmemiş klasik tıp bilgileridir, tabii ki yeni 
çok şey var ancak klasik bilgileri değiştirebilecek nitelikte 
değiller.

Corona virüsün Sars Cov-2 diğer adı Covid-19 ilk defa 
Çin’in Vuhan kentinde tespit edildiği söylenmişti. Buna 
benzer salgın haberleri yıllar içersinde hatta geçtigimiz 
yıllarda da duymustuk, ancak bizi bu kadar kuşatabilece-
ği bir durumu bizler yaşamadık. En yakın örnek İspanyol 
gribi (İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi, 1918 - 1920 
yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün 
yol açtığı grip salgınıdır. 500 Milyondan fazla kişiye bu-

laşması sonucu 18 ay içinde 50 milyon dolayında insanın 
ölümüne sebep olarak insanlık tarihinde bilinen en bü-
yük salgınlardan biri olmuştur.[1]) Bu bir influenza virü-
südür. Yakın zamanda influenza salgınlarından kuş gribini 
domuz gribini eminim hatırlıyoruzdur. Corona virüs ola-
rak ise hatırlayacağımız iki salgın Mers-Cov ve Sars-Cov. 

Hayvanlarda hastalık yapan bir etken öncelikle insan 
hücresine tutunabilme özelliği kazanmalıdır, bunu başa-
rabilen Covid 19’un en büyük avantajı çok kolay bulaşa-
bilmesi. Aslına bakarsanız nezle de salgın sırasında çok 
kolay bulaşır, hijyenimize yeterince dikkat ettiğimiz halde 
nasıl bulaştığını çok kez anlayamayız. Olsun, nihayetinde 
bu bir nezle ve ayakta geçecek, yatağa düşürmeyecek. 
Covid-19’da sorun tam da burda başlıyor, kolayca bulaş-
masının devamında ağır bir hastalık tablosu ortaya çıka-
biliyor. 

SALGIN SÜRECİNİN PSİKOSOSYAL RİSK 
ETMENLERİ  
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“Ekonomik kaygılar, borcumu ödeyebilecek miyim?”, 

“Herhangi bir kaygım yok, korunmaya bile ihtiyaç duy-
muyorum”, 

“Kaygılıyım ancak maske, mesafe ve el hijyeni yeterli, 
ekonomi biraz kötü de olsa devam ediyor ve düzelmesi-
ni umuyorum”, “Çok kaygılıyım, evden çıkmaya bile kor-
kuyorum, daha ne kadar devam edecek, ne yapacağımı 
bilmiyorum”. 

Bugün ekleyeceğim özellikle salgının yine çok artma-
sı, çok fazla yeni vaka olması, yoğun bakım yataklarının 
dolması gibi birçok durumu maalesef yaşadık, yine yaşı-
yoruz. Sanırım sağlık hizmeti kapasitesini aşmak en bü-
yük tehlike olacaktır. Asılnda en tehlikeli olanı hiç kaygı 
duymamak; bu nedenle korunma-hijyen kurallarına uy-
mayan ve en kötüsü hastalığı hafif geçirseler bile bulaş-
tırdıkları insanlar (ki çok sevdiği yakınları da olabilir) ağır 
geçirip belki hayatlarını da kaybedebileceklerdir. Tabii ki 
kişi toplumun dışında (yerleşim merkezinden uzak kendi 
çiftliğinde izole bir şekilde) yaşıyorsa durum başka. 

Bulunduğumuz durum, bu Pandemi sadece Covid-19 ile 
ilgili bir dönem, mutlaka aşı, antiviral, karantina tedbirleri 
ile aşılacaktır, demiştim. Birçok aşı geliştirildi, birçok ülke-
de uygulanmaya başlandı, ancak aşı rehavetine de kapıl-
mamak gerekiyor. Belli bir zaman aralığında tüm dünya 
nüfusunu büyük oranda aşılayabilirsek başarılı olacağız. 
Belli bir kesimin aşılanması maalesef salgının dönüp 
dolaşıp bu kişileri yeniden hasta edebilme olasılığını da 
unutmamak gerekir. Tüm bunlar bir iki yıla kadar son bu-
lacaktır, yani bir süre daha maske mesafe ve hijyen kural-
larına devam edeceğiz.

Belki de asıl kaygı duyulması gereken, küresel ısınma ve 
hızlı nüfus artışı... 

Kaygılarımızı arttıran diğer şeyler, buraya siz de mutlaka 
bişeyler ekleyebilirsiniz; 

Alınan tedbirler, 

Sokağa çıkma kısıtlamaları,

Bazı işletmelerin kapatılması, 

Eğitime ara verilmesi, 

Seyahat kısıtlamaları, 
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Salgının başlangıcından bu güne birçok şey öğrendik. 
Ne kadarı sağlıklı ve doğru bilgi? İlk günlerindeki sosyal 
medya paylaşımları bizi paniğe ve korkuya sürükledi. Bu-
gün Covid-19 hakkında neler söyleniyor, sıralayacağım 
açıklamaların hangisi sizin bildiğinize yakın? Bunları bakış 
açısına göre her iki taraftan yorumlamak çok kolay. Kafa-
ları iyice karıştıralım.  

“Diğer virüs salgınlarından farklı değil.” 

“Korunma tedbirlerine gerek yok, o kadar kolay bulaş-
maz.” 

“Covid-19 var ancak nasıl bulaştığı ve tedavisi tam bilin-
miyor.” 

“Ne yaparsak yapalım bir şekilde bulaşacak, korunmak 
için çok da zorlamaya gerek yok.”

 “Salgını maske, mesafe ve el hijyeni ile kontrol altına ala-
biliriz.” 

Hepsi için kısmen doğru ya da yanlış olduklarını söyle-
yebiliriz. Nereden baktığınıza bağlı. Örneğin son bilgi 
doğru gibi. Bu önlemler bireysel olarak alınabilir, ancak 
toplumsal olarak da tedbirler alınmalı, kurallar konulma-
lı ve uygulanmalıdır. Tabii ki bu, bir bölgede değil tüm 
dünyada eş zamanlı olarak yapılmalıydı. Bulaşmaz fikri de 
aslında kısmen doğru, ancak korunma tedbirlerini tam 
ve eksiksiz uygulamaz, maske takmaz, mesafemizi koru-
maz ve hijyene yeterince dikkat etmezsek bulaşacaktır. 
Özellikle kapalı ve/veya kalabalık yerler, ciddi bulaş riski 
taşır. Bu bölüme eklemek istediğim son bir konu var, o da 
Covid-19 diye birşeyin olmadığı ile ilgili ortalıkta dolaşan 
kirli bilgide, konuyu yazanın bilgisinin yeterli olmadığını 
“mikroskop ile gösterilemediği” ifadesidir. Sormak isterim 
ne zamandır virüsler mikroskop ile gösterilyor? Buradan 
size ilk ödev; araştırın, virüsleri nasıl görebiliyoruz? 

Salgının başladığı günlere göre daha fazla bilgiye sahibiz 
ve virüs ile ilgili çok şey öğrendik, yine de kaygılarımız var. 

“Bana ya da yakınlarıma bulaşması ve hastalığın ağır sey-
retmesi”, 

“Alınan tedbirlere uyulmaması ve salgının kontrolden çık-
ması”, 

“Evde kapalı kalmak, eski normale artık dönemeyecek ol-
mak”, 
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kenarlarda açıklık kalmadan doğru olarak takılmalıdır., İki 
metrelik mesafe korunmalıdır. Kapalı ve/veya kalabalık 
alanlardan kaçınmalıdır. Bu iki kural bile bulaşma riskini 
çok azaltacatır. 

Temel olması açısından, yazıda yer yer anlatılsa da enfek-
siyonun bulaşma riskinin yüksek olduğu durumlar: 

• Kapalı alanlar (Kışın grip salgınlarının fazla olmasının 
en büyük nedeni soğuk hava nedeniyle camların ka-
patılmasıdır, bakkalın camları, kapısı kapanır, otobü-
sün camları kapanır, sınıfların camları kapanır….),

• Yakın mesafe, kalabalık,
• Maske takmamak,
• El hijyenine dikkat etmemek (Sağlam ciltten hiçbir 

enfeksiyon hastalığı bulaşmaz, ancak yüzeylere doku-
narak bulaştırdığımız virüsü elimizle gözümüze, ağzı-
mıza, burnumuza taşırız).İnsanlar farkında olmadan 
günde binden fazla kere elini ağzına burnuna gözüne 
yüzüne sürmektedir, 

• Son zamanlarda kapalı ve/veya kalabalık alanlarda 
kısa süreli de olsa bulunmak durumundaysanız ya 
daha üst bir maske FFP3-N95, ya da üst üste iki adet 
cerrahi maske kullanılması CDC tarafından öneril-
mektedir.

3. ÇÖZÜM HAKKINDA
Çözümde görev almayanlar  problemin bir parçası olurlar.  
                          Goethe

Maske takmayanlar için şunu söyleyebiliriz, ya kendileri 
ya da bulaştırdıkları insanlar hastalanıp, sağlık hizmetinin 
kapasitesinin aşılmasına neden olmaktadırlar. Toplum 
sağlığını ilgilendiren kuralların uygulanmasını kişilerin 
inisiyatifine bırakmak ne kadar doğru olabilir? Burada 
hatırlatmakta fayda görüyorum. Kullandığımız maskeler 
karşımızdakine bulaştırmamak için daha etkilidir, bizi pek 
de korumaz. Maskeyi karşımızdaki için takıyoruz. Şim-
di bu ne demek? Hemen çoğumuzun bildiği gibi maske 
karşılıklı doğru şekilde takılmışsa, bulaş riskini oldukça 
azaltıyor. Virüs kimde var da bulaşıyor? Bende virüs mü 
var? Bu soruların cevabı “evet” olabilr. Yukarıda geçmişti, 
“%80” ne demek onun üzerine biraz kafa yoralım, hasta-
lığın belirtisiz ya da çok hafif belirtilerle geçirilme oranı 
“%80”, diğer bilgi de çok kolay bulaşıyor. Bu iki bilgiyi bir-
likte değerlendirirsek, virüs bulaşmışsa, ki kolay bulaştı-
ğını biliyoruz, %80 hafif ya da belirtisiz bir durum olabilir. 

Moral bozan haberler, 

Yeni vaka sayıları, ölüm haberleri,...

2. BİLGİ KİRLİLİĞİ 
Özellikle sosyal medyada, salgının ilk zamanlarında daha 
fazla olmak üzere kaygılandırıcı çok çarpıcı, ürkütücü 
haberler ve görseller paylaşıldı, acaba diyerek merakla, 
kaygıyla karışık zihnimizi meşgul ettik. Bilgi kirliliği de-
vam ediyor, bilmediğimiz konularda kafamız karışmaya 
devam ediyor, doğru bildiklerimizi bile sorgular olduk.

Haberin doğruluğunu mutlaka birkaç kaynaktan sor-
gulamalıyız. Özellikle bildiklerimizle çelişen konularda 
bir bilene danışabiliriz, bilimsel makalelere bakabiliriz, 
“wikipedia”ya, üniversitelerin, meslek odalarının, dünya 
sağlık örgütünün, bakanlıkların kendi web sayfalarına 
bakabiliriz, araştırabiliriz. Bir haberi birden fazla güvenilir 
kaynaktan doğruladıktan sonra kabul etmeliyiz, faydası 
olacaksa paylaşmayı bile iki kez düşünmeliyiz, 

Kafa karışıklığına yol açan oldukça önemli bir konu da Co-
vid-19 hastalığı %80 belirtisiz ya da hafif belirtilerle geçi-
yor. Kalan %20 ise ağır, çok ağır geçiriyor, hatta bir kısmı 
hayatını kaybediyor. Bu %20”nin içinde miyiz bilmiyoruz. 
Ayrıca yaşımıza sağlık durumumuza hiç güvenmememiz 
gerekiyor. Ölenler sadece yaşlı insanlar değil, ileri yaşta 
ölüm oranı diğer hastalıklarda da fazla, maalesef Covid 
enfeksiyonundan gençler de hayatını kaybediyor.  

Maske ile korunmak ne kadar yanlış anlaşılabilir, birisi sözlü 
olarak anlatsa eminim çok güzel olur, belki siz anlatırsınız.

Teyze riskli bölgeden gelmiş, sağlık kontrolünde -”evine 
git, evde kal, kimseyi ziyaret etme, konuşursan maske tak, 
biz seni telefonla arayıp sağlık durumunu kontrol edece-
ğiz” demişler. Aradıklarında, “hiç bir yere gitmedim, evde-
yiz, komşular da burada, maskemiz de var kim konuşmak 
isterse maskeyi ona veriyoruz” yanıtını alıyorlar. 

Komik bir durum, ancak bu kafa sadece teyzede yok. 
Türkiye’de demek istemiyorum, tüm dünyada oldukça 
yaygın benzer kafada olan insanlar var. Lütfen bilmediği-
miz konularda, ilgili uzmanlara danışalım, iligil uzmanları 
dinleyelim.

Kurallar çok basit ve herkesin anlayabileceği dilde olmalı. 
Örneğin toplum içerisinde (açık alan kapalı alan fark et-
mez) maske burunu ve ağzı kapatacak şekilde üst, sağ-sol 
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Sizlerin de eminim evinizde işyerinizde mutlaka pratik 
önlemleri olacaktır. “Maske-Mesafe-El hijyeni”, salgın bite-
ne kadar hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etme-
miz gerekiyor. 

Hijyen konusu da kafa karıştırabilir. Reklamı yapılan bir 
çok ürün var, ancak bizim klasik bilgimiz, el hijyeninde 
alkol oranı %70 olan kolonya, virüsler için de oldukça 
etkili, tabii ki su ve sabuna ulaşamadığımızda. Maalesef 
yeni çalışmaya başladığım bir işyerinde ambalajı çok 
güzel ve kullanımı kolay bir yüzey dezenfektanı vardı. 
Kullanım detaylarını okuduğumda virüsler ile ilgili her-
hangi bir ifadeye rastlamdım. Alkol oranı da düşük. Kul-
lanım amacına baktığında, mutfak tezgahı gibi yüzey-
lerin gıda işlemeden önce temizliğinde 3-4 saat etkili 
güzel bir dezenfektan. Tabii ki virüsler için uygun değil. 
Şimdi virüslere de etkili yüzey dezenfektanı kullanılıyor. 
Benzer bir durumu da bankada yaşadım. Müşteri temsil-
cisi masasında şeffaf seperatör ve müşteri tarafinda üst-
ten basmalı el antiseptiği vardı, temsilcinin işi uzayınca 
kutu üzerinde yazanlara göz attım. Yine aynı durum, 
virüse karşı herhangi bir etken madde içermiyor. Tem-
silciyi “bunu kim aliyor, kim karar veriyor? Bilen birisine 
danışın” diye bilgilendirdim. Sonra da bütün tedbirleri 
aldım yine de bulaştı diyenler için, “Bu bilgisizlikle nasıl 
bulaşmasın?”

Temizlik suları (zeminler için): Bu oranlar Covid’den önce 
de vardı ve tabii ki Covid’e de etkili. 1/100 sulandırılmış (5 
litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum 
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri 
yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için 
kullanılması önerilen bir dezenfektandır. 

Sık dokunulan yüzeyler için 1/10 sulandırılmış çamaşır 
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılma-
lıdır.

Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, 
telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek 
dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

Not: Sodyum hipoklorit, bidiğiniz çamaşır suyudur. An-
cak, öyle dağ esintili vb. değil standart çamaşır suyu. Ayrı-
ca bu oranlar Covid-19’dan sonra çıkmadı ve sadece ona 
etkili değil. Diğer virüslere de etkili, Covid bittikten sonra 
da mevsimsel grip salgınlarında da kullanabilirsiniz.

5. BAŞKA NELER YAPABİLİRİZ? KENDİNE İYİ BAK
Sosyal kalmaya bu koşullarda da devam etmek, yakınları-

Hiç bir şikayeti olmayan biz ya da karşımızdaki, virüs ile 
enfekte olmuş ancak tipik hastalık belirtileri oluşmamış-
tır. Bunu test etmenin bir anlamı da yok, test işlemleri sı-
rasında ya da hemen sonrasında da kolayca bulaşabilir. 
Genel kural olarak cerrahi maskelerin takılma mantığında 
olduğu gibi, maske takıp, konuşurken etrafa virüs-bakteri 
saçmamaktır. Tanı testi (PCR) hastalık belirtileri gösteren-
lere yapılmasındaki iki temel neden, kişi klinik bulgularla 
enfeksiyon geçirdiğinde virüsü daha çok yayacaktır ve te-
davisi konulan tanıya göre belirlenecektir. Bu arada şunu 
da söylemek istiyorum, PCR pozitif olduğunda virüsü tes-
pit etmiş demektir, virüs kesin olarak vardır, ancak nega-
tif olması virüsü tespit etmemiştir diyebiliriz ancak virüs 
yoktur diyemeyiz. Kişiden alınan örnekte virüse rastlan-
mamıştır, kişide virüs olabilir, hiç belirtisi olmayanlar dahil 
sonradan yapılan testlerde bazı vakalarda PCR pozitif ol-
muştur. Burayı iyi anlayabilirsek, nedan karşımızdaki için 
maske takmamız gerektiğini de daha iyi anlamış oluruz.

4. NELER YAPABİLİRİZ?
Tamam, Covid-19 var, çok kolay bulaşıyor, bazı insanlarda 
ağır seyrediyor ve ölüme bile yol açabiliyor, maskeler, me-
safeler, kısıtlamalar nereye kadar, hayatımıza nasıl devam 
edeceğiz?
• Kaygılanmak yerine, yapacaklarımıza odaklanma 

daha doğru bir hareket şeklidir.

Virus bana da bulaşacak kaygısı olmalı ancak buna takılıp 
kalmak yerine Virüsün bulaşmasını engelleyebilmek için 
neler yapılabileceğini araştırmayı düşünmek, karşı koy-
mak için ilk adım olabilir. Kim söylemiş bilmiyorum ancak 
kafanıza çöp düşünceler girerse çöp düşünceler çıkar, 
karşı durmak için neler yapabiliriz buna odaklanıp hare-
kete geçmek bize bulaşacak kaygısının derinleşmesine 
izin vermeyecektir.

Evet virüs var ve bazı insanlarda çok ağır bir hastalık ya-
pıyor, ancak alınan maske mesafe ve el hijyeni tedbirleri 
bile yayılmasını bulaşmasını engelliyor. Bunu yaşayarak 
hepimiz gördük. Yapmadığımızda da vaka sayılarının he-
men arttığını da gördük. Ne yazık ki bunu yine görüyo-
ruz. Bile blle lades.Burada bulaşacağı endişesine takılıp 
kalmak zihni oldukça meşgul edip yorulmasına ve işlevsiz 
hale gelmesine yol açacaktır. Hiç kaygısız olmak ise ko-
runma tedbirlerinin alınmasını gereksiz bulacaktır, hatta 
başkalarını da zarar verecektir. Temel korunma tedbirle-
rini tekrarlıyalım; doğru şekilde karşılıklı takılmış maske, 
mesafe, hijyen.
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mızla, yaşlılarımızla iletişimi sürdürmek,  arkadaşlarımızla 
kaygımızı paylaşmak, 

Fizik aktiviteyi sürdürmek, eve kapanma durumunda her 
gün en az iki fiziksel egzersiz (en kolayı yürüyüş) ile be-
den sağlığımızı devam ettirmek (hareketsizlik kasların 
zayıflaması, kilo almanın artması, kansızlık gibi sorunlara 
neden olur. Yaşlılarda hareketsizliğe bağlı gelişen durum-
ların temel nedenlerinden biri olan kemik erimesini de 
buna eklemek gerekir).

Olanak varsa öğlen güneşini 15-30 dakika doğrudan gö-
rün (yüzünüz, kulaklarınız, boynunuz, kollarınız, dizden 
aşağı bacaklarınız), olmuyorsa doktorunuza danışarak 
D vitamini alın. Bu kas iskelet sisteminizi ve en önemlisi 
bağışıklığınızı da güçlendirecektir. Güneş ışınlarının, D 
vitamininin fazlasının zararlı olduğunu da unutmayınız.

Bağışıklığınızı güçlendirecek ikinci doğal ve bedava olan 
şey, uyku saatlerinin düzenlenmesidir. 23:00 – 06:30 uy-
kuda olmak için en iyi saatlerdir. 40 kez denerseniz sonu-
da alışırsınız. Olmuyorsa örneğin çay-kahveden ve uyu-
maya yakın yüksek ses ve ışıktan uzak durabilirsiniz.

Bilgi kirliliğinden, panik yapmış insanlardan uzak durmak 
önemlidir. Hatta Covid-19 Pandemisi haberlerini yaşlıları-
mızın, kaygı düzeyi yüksek olanların izlememesini sağla-
mak doğru olur.

Yeni normalde, işinizi nasıl sürdürebileceğinize odakla-
nın, ya da, yeni iş olanakları araştırın.

Kitap okuyun. 

Bu alanda yapılacak daha çok fazla şey var. Ancak yazımın 
başında belirttiğim gibi, buradakiler temel bilgiler, diğer 
bir deyişle olmazsa olmazlar. Eminim daha fazlasını da 
yaparsınız. Ancak, beden ve ruh sağlığnız için kendine iyi 
bak bölümünde konusu geçen ilk dört eylemi gerçeklerş-
tirmek için bir yerden başlamalısınız.

Beck Anksiyete Ölçeği [2]

Aşağıda insanların kaygılı ya da endişeli oldukları za-
manlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Lütfen her 
maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki 
belirtinin bugün dahil son bir haftadır sizi ne kadar rahat-
sız ettiğini yandaki uygun seçeneği işaretleyerek belirle-
yiniz. Her maddeyi yanıtlayınız.

 Puanlar: Hiç=0  Hafif =1 Orta= 2 Ağır= 3 

 1. Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma/karınca-
lanma     

 2. Sıcak / ateş basmaları  

 3. Bacaklarda halsizlik, titreme    

 4. Gevşeyememe     

 5. Çok kötü şeyler olacak korkusu  

 6. Baş dönmesi/sersemlik hissi    

 7. Kalp çarpıntısı    

 8. Dengeyi kaybetme korkusu    

 9. Dehşete kapılma     

 10. Sinirlilik     

 11. Boğuluyormuş gibi olma duygusu

 12. Ellerde titreme     

 13. Titreklik     

 14. Kontrolü kaybetme korkusu    

 15. Nefes almada güçlük    

 16. Ölüm korkusu     

 17. Korkuya kapılma     

 18. Midede hazımsızlık/rahatsızlık hissi   

19. Baygınlık     

 20. Yüz kızarması     

 21. Terleme (sıcağa bağlı olmayan)   

Bu test tanı amaçlı değildir, genel olarak kaygı derecenizi 
değerlendirebilirsiniz. İhtiyaç duyuyorsanız mutlaka bir 
uzmandan yardım almalısınız. (Örneğin kaygınız günlük 
işlerinizi etkiliyorsa)

0 - 8 puan = Normal düzeyde anksiyete

8 – 15 puan = Hafif düzeyde anksiyete

16 - 25 puan = Orta düzeyde anksiyete

26 - 63 puan = Şiddetli düzeyde anksiyete

KAYNAKÇA 
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Hava insan yaşamı için gerekli olan temel maddeleri içe-
rir. İnsan, O2 (oksijen) konsantrasyonunun %12 limitinin 
altında olduğu ya da CO2 (karbondioksit) konsantrasyo-
nunun %5’den fazla olduğu ortamlarda yaşayamaz.

Hava, bulunduğu ortama göre çöl kumu, deniz tuzu, çü-
rümüş organik parçacıklar, mikrobik canlılar gibi doğal 
ve/veya fabrika baca gazları, araç egzoz gazları gibi en-
düstriyel kirleticileri barındırır. 

Havada asılı kalan ve teneffüs edilebilen partiküller PM 
(Particulate matter) olarak adlandırılır.  PM boyutları mik-
ron seviyelerinde olup, kirleticiye göre farklılık göstermek-
tedir. Bu partiküller, boyutları küçüldükçe vücudumuzda 
daha derinlere ulaşabilmekte, en küçük boyuttakiler so-

lunum sisteminden dolaşım sistemine ve oradan da iç 
organlara ulaşarak sağlığımızda ağır tahribatlara yol aça-
bilmektedir. Ayrıca, gerek hassas endüstriyel proseslerle 
işlenen ürünlere, gerek makine ve malzemeye temasları 
ve yüzeylerde birikimleri ekonomik kayıplara sebep ola-
bilmektedir. Şekil 1’de PM partikül boyutları kıyaslamalı 
olarak gösterilmektedir. Şekil 2’de partiküllerin büyüklük-
lerine göre solunum sistemimizde nerelere kadar nüfuz 
ettiği görünmektedir.

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hem ka-
palı alanlardaki hem de açık alanlardaki hava kirliliğinin 
2012 yılında tüm dünyada 6.5 milyon kişinin ölümüne 
neden olduğunu açıkladı. WHO’nun açıkladığı ve her 
sekiz ölümden birinin nedeninin hava kirliliği olduğunu 

PANDEMİ  SÜRECİNDE FİLTRELERİN 
ÖNEMİ
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belirten yeni verilere göre, hem kapalı alanlarda hem de 
açık alanlarda hava kirliliğine maruz kalmanın inme, iske-
mik kalp hastalıkları, kardiovasküler hastalıkların riskini 
artırdığını, ayrıca hava kirliliği ve kanser arasında güçlü 
bir bağ olduğunu ortaya koyuyor. 

COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün 
havadan bulaşması, enfekte kişilerin solunum damlacık-
ları (genellikle >5 µm) ve aerosol damlacıkları  (genellikle 
< 5 µm) yolu ile gerçekleşir. Yerçekimi ile hızla aşağı doğru 
çekilen büyük damlacıklarla karşılaştırıldığında, aerosol-
ler havada bir saat veya daha uzun süre asılı kalabilir. Ha-
vada asılı kalan bu aerosoller göz mukozasından ve/veya 
soluk alırken ağız ve burundan enfekte edebilme potan-
siyeline sahiptir. [1]

Virüs ile ilgili önlem almak için büyüklüklerini ve yayılım 
mekanizmalarını bilmek gerekir. 

 Hava Filtresi ve Filtreleme Mekanizmaları
Hava filtresi havada bulunan parçacıkları yakalayabilen ve 
muhafaza edebilen bir endüstriyel üründür. Hepa filtreler 
genellikle 2 ile 500 nm arasında değişen çaplarda mikro 
cam elyaf veya diğer fiber liflerinden çok katmanlı veya 
rasgele düzenlenmiş filtre medyasından pile şeklinde 
imal edilirler. Hava filtreden geçerken içerisinde bulunan 
partiküller 3 filtreleme mekanizmasından biri tarafından 
yakalanır; Atalet, kesişme ve difüzyon.
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 Şekil 1.  PM Partikül Boyutlarının Görsel Kıyaslaması

 

 
Şekil 2.  PM Partikül Boyutlarının İnsan Solunum Sistemine 
Nüfuz Etmesi

 

 Şekil 3.  Çeşitli Mikroskobik ve Mikroskobik Olmayan Nesnelerin Göreceli Boyutları [2]
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küçüldükçe ve hafifledikçe prensip daha da verimli hale 
gelecektir. 

 MPPS (En çok nüfuz eden partikül boyutu)
Yakalanması en zor olan MPPS değerindeki partikül bo-
yutları, filtre medya yapısı ve hava hızına bağlı olarak 0,1-
0,3 µm arasındadır. Mikro cam elyaf medyada bu değer 
0,12-0,25 µm arasındadır. Bir hepa filtrenin verimi MPPS 
partiküllerinden daha küçük ve daha büyük boyutlardaki 
partiküllerin filtre edilmesinde, MPPS değerindeki veri-
minden daha yüksektir.

Yani 0,1 µm altındaki partiküller difüzyon etkisi ile, 0,3 

 Atalet Etkisi (inertial seperation)
Ataletli büyük parçacıklar filtrenin elyafları çevresindeki 
akışı takip edemez bunlar elyaflar tarafından yakalanarak 
tutulur.

Partiküller hava akımından yer çekimi kuvvetiyle ayrılır. 
Bu metot yer çekim kuvvetinin etki edebileceği (çok) bü-
yük partiküller için geçerlidir. 

 Kesişme Etkisi (intersection effect)
Küçük çaplı parçacıklar hava akışı izlerler ancak bir elyafın 
yakınından geçerken temel elektromanyetik kuvvetlerle 
elyafa çekilerek bağlanırlar.

  Difüzyon Etkisi
1 um’den daha küçük çaplı parçacıklar akış yollarını izle-
mezler. Ancak Brownian ilkesine (Hava akımının içinde 
gaz molekülleriyle çarpışarak rasgele bir yörünge içinde 
ilerler) göre dolaşırlar. Bu tip rastgele hareket eden parça-
ları, yollarının üzerine sık dokulu engeller çıkararak yaka-
lamak mümkündür. Etkin bir filtrelemenin sağlanabilmesi 
için çok sayıda partikülün medya lifleriyle çarpışabilmesi 
gerekmektedir. Bunun için, medya içinde 0.02 m/s gibi 
çok düşük bir hız kullanılmalıdır. Van der Waals kuvveti 
adı verilen moleküler çekim gücü, partikülü medya lifle-
ri üzerinde tutmaktadır. Bu durumda partikülün boyutu 

 Şekil 4.  Atalet, Kesişme ve Difüzyon Filtrasyon 
Mekanizmalarının Şematiği

 Şekil 5. Partikül Boyutu ve Filtreleme Mekanizmasının Bir 
Fonksiyonu Olarak Yüksek Verimli Partikül Hava Filtresi 
Verimliliği. MPPS, En Nüfuz Edici Parçacık Boyutu

 

Şekil 6.  ASHRAE’ye göre MPPS [3]
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Filtre medyası genellikle sentetik elyaf, poliüretan me-
talik veya cam elyaf malzemelerden, kasa malzemesi ise 
metal, karton veya polimer esaslı malzemelerden imal 
edilirler.

  Torba Tipi Hassas Filtre
Merkezi klima sistemlerinde kullanılır. Konfor klima tesi-
satlarında son filtre olarak kullanılır. Hepa filtreli sistem-
lerde hepa filtreden önce kullanılır. Endüstriyel tesislerde 
kullanılır. ISO 16890 standardına göre ePM1, ePM2,5 ve 
ePM10 verim sınıflarında üretilir.

Genellikle filtre medyası sentetik veya cam elyaf malze-
melerden, kasaları ise metal veya plastikten imal edilir.

  Rijit Tip Hassas Filtre
Merkezi klima sistemlerinde kullanılır. Torba filtreye göre 
daha kısa yer ihtiyacı vardır. Konfor klima tesisatlarında 
son filtre olarak kullanılır. Hepa filtreli sistemlerde hepa 
filtreden önce kullanılır. Endüstriyel tesislerde kullanılır. 
Mikro cam elyaf ve sentetik malzemelerden üretilir. ISO 
16890 standardına göre ePM1, ePM2,5 ve ePM10 verim 
sınıflarında üretilir.

µm’ den büyük partiküller ise filtre medya liflerine takıla-
cağından her iki durumda da çok verimli bir şekilde filtre 
edilebilmektedir.

Şekil 6’de ASHRAE’ye göre hepa filtre MPPS değerlendir-
mesi görülmektedir. İlgili hepa filtrenin 0,3 µm’ de etkin-
liği %99,97 iken MPPS değerinde %99,94 olarak gerçek-
leşmektedir.

Şekil 6’da ASHRAE’ye göre hepa filtre MPPS değerlendir-
mesi görülmektedir. İlgili hepa filtrenin 0,3 µm’ de etkin-

liği %99,97 iken MPPS değerinde %99,94 olarak gerçek-
leşmektedir.

 Hava Filtresi Çeşitleri

  Kaset Filtreler
Havalandırma klima tesisatlarında ilk kademe filtre olarak 
kullanılır. Kaba toz ve liflerin tutulmasında, korozif ortam-
larda hava filtrelemesinde, gres yağı ve kıvılcım tutmada, 
yağ buharlarının ayrıştırılmasında ve boya tutucu olarak. 
ISO 16890 standardına göre Coarse filtre olarak sınıflandı-
rılır ve çeşitli verimlerde üretilir.
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Genellikle filtre medyası mikro cam elyaf malzemelerden, 
kasaları ise metal veya plastikten imal edilir.

  EPA, HEPA Filtreler
Yüksek verimli partikül hava (HEPA) filtre medayası genel-
likle 2 ila 500 nm çapa sahip borosilikat mikro elyaflardan 
yapılır. Lif uzunlukları ve kullanılan liflerin oranları genel-
likle kontrol altındadır. Tipik bir HEPA medyası genellikle 
0,508 mm (0,020 inç) kalınlığın altındadır. Bu nedenle, 
imalatında kullanılan elyaf çapları için filtre medyası, bir-
kaç yüz elyaf tabakasından oluşur. Böylece bir katmanda 
açık boşluklar olsa bile, arkasındaki katmanlar parçacıkla-
rın daha fazla taşınmasını engeller. [4]

Elektronik, tıbbi ürünler, fotoğraf endüstrisi havalandır-
masında, hastaneler, laboratuvarlar, temiz odalar, veri iş-
leme merkezlerinde atmosfer kontrolünde kullanılır.

Pandemi riskine karşı havalandırma klima tesisatlarında 
virüs ve bakteri riski olan bölgelerde bulaşı engellemek 
amacıyla tercih edilir. EN 1822 standardına göre E10, E11, 
E12, H13, H14, U15, U16, U17  sınıflarında üretilir.

Genellikle filtre medyası mikro cam elyaf malzemelerden, 
kasaları ise metal, ahşap veya plastikten imal edilir.

  Aktif Karbon Filtre
Boya kabinlerinde solvent tutmada,  mutfaklarda ızga-
ra ve yemek kokularının giderilmesinde, biyogaz arıt-
ma tesislerinde, hava alanlarında uçak egzoz gazlarının 
klima sistemlerine karışmasının önlenmesinde, petro 
kimya gibi tesislerde havada bulunan kimyasalların 
klima tesisatlarında filtre edilmesinde kullanılırlar. Kö-
mür, hindistan cevizi kabuğu gibi çeşitli malzemeler-
den imal edilebilir. Aktive edilmiş karbon üzerine farklı 
kimyasallar emprenye edilerek, zararlı kimyasal gazlar 
da tutulabilir.

  Güvenli Filtre Değişim Kabinleri (Canister/Safe 
Change Filter Housing)
Hastanelerin karantina odalarının egzoz çıkışlarınuda ay-
rıca Laboratuvarlar, kimyasal, nükleer ve ilaç endüstrisi 
gibi alanlarda bulunan zehirli, radyoaktif partiküller ve 
zararlı organizmaların çevreye ve çalışanlara zarar ver-
memesi için güvenli bir havalandırma sistemi ile filtre 
edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan filtreleme 
sistemlerinde filtrelerin kritik tesislerde tam güvenli sevi-
yede kullanılabilmesi ve değiştirilebilmesi için tasarlan-
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mış modüler filtre hücrelerine Bag-in/Bag-out sistemi, 
Canister veya Güvenli Filtre Değişim kabini denir. 

  Hava Filtrelerinin Sınıflandırılması
Hava filtreleri Yakaladıkları partikül boyutlarına göre sınıf-
landırılırlar.  Kaba, orta ve hasas filtreleri ISO 16890 stan-

dardına, mikron altı partikül filtreleri ise EN Standartına 
göre sınıflandırılırlar. ISO 16890 standartı 2018 yılında EN 
779:2012 standardının yerini almıştır.

 Virüs ve Nano-Partikül Filtrasyonunda Hepa 
Filtreler

 

Tablo 1.  EN 779 ve ISO 16890 Standartlarına Göre Kaba, Orta ve Hassas Filtrelelerin Sınıflandırılması 

Tablo 2.  ISO 29463:2017 Standartlarına Göre Kaba, Orta Ve Hassas Filtrelelerin Sınıflandırılması [5]
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Son günlerde Sars Cov-2 virüs enfeksiyonundan korun-
mak için kapalı mekân havalandırma sistemleri önem 
kazanmıştır. Ancak uzun vadede canlı ve cansız parti-
küllerin insan sağlığına olumsuz etkilerinin olduğu bi-
linmektedir. Özellikle insan yapımı nano-partikül olarak 
adlandırılan 100 nm’den daha küçük partiküllerin insan 
sağlığına ne derecede etki ettiği henüz tam olarak tespit 
edilememekle birlikte olumsuz etkileri olduğu endişesi 
yaygın olarak taşınmaktadır.

Teorik olarak hepa filtreler nano-partikülleri genel filtras-
yon ilkelerine göre MPPS değerindeki verimlilik değerin-
den daha iyi filtrelediği kabul edilir. Nitekim, yakında EN 
1822 filtre standardının yerine geçecek olan ISO 29463 
(High efficiency filters and filter media for removing par-
ticles from air) standardında da atıf yapılan, David Y. H. 
Pui tarafından yapılan bir çalışmada hepa filtrelerin 5nm’ 
ye kadar olan partiküllerde filtrasyon ilkesinin çalıştığı 
ortaya konmuştur. Yani, hepa ve ulpa filtreler nano-par-
tikülleri de verimlilik değerlerinin üstünde filtre edebil-
mektedir.

 Filtre seçiminde dikkat edilecek hususlar

Toplu insan yaşamın olduğu her yerde kirleticilerin sevi-
yesi ölçülmeli ve ihtiyaca göre filtre edilmelidir. 

 Başlangıç basınç kaybı

 Toz tutma kapasitesi

 Ortalama basınç düşümü

 Toplam LCC maliyeti (Life Cycle Cost-Kullanım süresin-
ce işletme maliyeti) 

 Ortama uygun filtrenin kullanıldığından emin olmak.
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TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası adına İzmir Şubesi yü-
rütücülüğünde ilki 1993 yılında 
düzenlenen ve 2021 yılı Hazi-
ran ayında 15.’si düzenlenecek 
olan Ulusal Tesisat Mühendis-
liği Kongresi TESKON sektö-
rün en önemli etkinliği olan 
SODEX Fuarı’yla birlikte 2-5 
Haziran 2021 tarihleri arasında 

İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek. 

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek teskon+SODEX Fuarı, 
10 yılı aşkın süredir TESKON kongresi ile eş zamanlı olarak düzenleniyor. Gerçekleşe-
cek olan kongrede birçok seçkin akademisyen, mimar, mühendis, proje firmalarının 
yetkilileri ve sektör profesyonelleri teskon+SODEX çatısı altında bir araya gelerek 
önemli bilgi paylaşımlarında bulunacaklar. Hem tesisat mühendisliği hem de diğer 
disiplinlerde teorik ve uygulamalı bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sunan TESKON 
Kongresi, 2021 yılında da SODEX Fuarı’yla birlikte organize edilecek ve sektörden 
önemli isimleri bir araya getirecek. 

Her iki yılda bir İzmir’de gerçekleşen etkinlik en son 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında 
gerçekleşti. 2019 yılındaki kongrenin teması ise "Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gele-
cek" olarak belirlenmişti. Hem tesisat mühendisliği hem de diğer disiplinlerde teorik 
ve uygulamalı bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sunan TESKON Kongresi 2019 yılında 
da SODEX Fuarı ile organize edildi.

Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılımcı olmak için http://www.teskonsodex.com/tr si-
tesini ziyaret edebilirsiniz.

Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) 2019 
yılı Dünya Robotik Raporunu Ocak ayında ya-
yınladı. Raporda açıklanan en son istatistiklere 
göre 2019 yılında imalat endüstrisindeki ortala-
ma robot yoğunluğu, 10 bin çalışan başına 113 
robotla yeni bir küresel rekora ulaştı.

Raporda dünyada en fazla otomatik üretime 
sahip bölgeler sıralamasında Batı Avrupa 225 
birimle ilk sırada yer aldı. İskandinav Avrupa 
ülkeleri 204 birimle ikinci, Kuzey Amerika 153 
birimle üçüncü ve Güney Doğu Asya 119 bi-
rimle dördüncü sırada yer aldı.   

Her yıl dünyanın en otomatik 10 ülkesini açıkla-
yan IFR, sıralamayı toplam çalışan sayısı içinde 
en fazla endüstriyel robot bulunduran ülkele-
rin sıralaması olarak tanımlıyor. Buna göre; 
2019'da yüksek robot yoğunluğuna sahip ülke 
sıralamasında 10 bin çalışan başına 918 robot-
la Singapur açık farkla en ön sırada yer aldı. 
Güney Kore 868 ile ikinci sırada.

 Dünyanın önde gelen robot üretim ülkesi 
olan ve küresel robot üretiminin yüzde 47'sini 
yapan Japonya 364 robatla 3. Sırada yer aldı. 
Avrupa'nın endüstriyel robotlarının yüzde 
38'inin ülkedeki fabrikalarda faaliyet gösterdi-
ği, Avrupa'nın en büyük robot pazarı Almanya 
ise 346 robotla 4. sırada. Alman otomotiv en-
düstrisindeki robot yoğunluğu, dünyadaki en 
yüksekler arasında. İsveç, metal endüstrisinde 
yüzde 35, otomotiv endüstrisinde yüzde 35'lik 
bir payla çalışan 274 adet robot yoğunluğu 
ile 5. sırada yer aldı. 6’ıncı sıra Danimarka, 7. 
Hong Kong, 8. Çin, 9. ABD’nin oldu.  10’uncu-
luk sırasını ise Belçika ve Lüksemburg paylaştı.  

teskon+SODEX Fuarı Haziran Ayında Yapılacak

Termal Radyasyon Isı Transferi Kitabının 7. Edisyonu Yayımlandı

Dünyanın En Otomatik 10 Ülkesi 
Açıklandı

Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) 
Direktörü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç’ün ortak 
yazarları arasında olduğu, alanında dünyanın 
en çok kullanılan ve en çok satan kitabı olma 
özelliğine sahip “Thermal Radiation Heat 
Transfer” adlı çalışmanın yedinci edisyonu 
yayımlandı.

İlk kez 1968 yılında NASA tarafından yürütü-
len Apollo ve Gemini projeleri için yayına ha-
zırlanan kitap Robert Siegel ve John Howell 
imzası taşıyordu. 2008 yılından beri Siegel ve 
Howell ile çalışan Prof. Dr. Mengüç, kitabın 5. 
ve 6. edisyonlarının da ortak yazarları arasın-
da bulunuyor.
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Pandemi koşulları nedeniyle 2020 yılında yapılama-
yan ve en son Mart ayında yapılması planlanan WIN 
EURASIA 2021 fuarı, 10-13 Kasım 2021 tarihlerine 
ertelendi. Yoğun bir araştırma ve değerlendirme 
süreci sonunda, pandeminin küresel ölçekteki mev-
cut durumunu göz önünde bulunduran Hannover 
Fairs Turkey, WIN EURASIA'yı yaklaşık dokuz ay er-
teleme kararı aldı. 

Hannover Fairs Turkey tarafından yapılan açıkla-
mada devam eden pandemi, artan kısıtlamalar ve 
yeniden başlayan sokağa çıkma yasakları nedeniyle 
piyasalarda belirsizlikler bulunduğu, yıl ortasına ka-
dar aşıların insanlar için önemli koruma sağlayacak 
düzeye ulaşmasının beklendiği ve bu nedenle yılın 
son çeyreğinin WIN EURASIA için daha uygun ola-
cağı belirtildi. Hannover Fairs Turkey almış olduğu 
bu kararla, müşterilerinin ve destekçilerinin 2021 
yılı için güvenilir bir şekilde planlama yapmasına da 
olanak sağlamayı amaçlıyor. 

Beş ticari fuarın bir araya geldiği ve 27. kez dü-
zenlenmesi planlanan WIN EURASIA kapsamında 
katılımcılar, 360 derece imalat sanayini teşhir ve 
tecrübe etme fırsatına sahip olacak. WIN EURASIA, 
sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, 
otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik 
ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden 
tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ih-
tiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya getirmeyi 
hedefliyor. 

Pandemi koşulları nedeniyle ertelemelerin önüne 
geçemeyen Hannover Fairs Turkey, bünyesindeki 
tüm fuarları için, ConnectionDays dijital platformu 
üzerinden global işbirliği oluşturma ve yeni işbirlik-
lerinin yaratılması noktasında fayda oluşturabile-
cek çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

WIN EURASIA 2021 Tekar 
Ertelendi, Yeni Tarih 10-13 Kasım

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre 2020 yılının 12 ayında ağaç işleme 
makineleri sektörü, 110 milyon 112 bin 234 dolar ihracat gerçekleştirdi. 2019’da bu 
rakam 98 milyon 16 bin 644 dolar, 2018’de ise 102 milyon 510 bin 492 düzeyindey-
di. Buna göre sektör ihracatı, yüzde 12 ile 2018'den beri en yüksek büyüme oranını 
yakalandı. 

Açıklanan veriler ihracattaki artışta Kasım ayının önemli bir payı olduğunu gösterdi. 
Kasım ayında en çok ihracat yapılan 5 ülke, sırasıyla 9 milyon 550 bin 800 dolar ile 
Rusya, 868 bin 188 dolar ile Irak, 559 bin 217 dolar ile Bulgaristan, 546 bin 612 dolar 
ile Birleşik Krallık ve 529 bin 175 dolar ile Cezayir. 2019’da Rusya, 3 milyon 954 bin 
892 dolarla, en çok ihracat yapılan üçüncü ülke konumundaydı. İhracattaki artışın en 
önemli nedeni de, Kasım ayında Rusya’ya yapılan ihracat miktarının diğer aylara göre 
çok daha yüksek olması olarak açıklandı. 

Ağaç işleme makineleri sektörünün 2020 yılında ihracat rekoru kırmasını değerlendi-
ren Ağaç İşleme Makinaları ve Yan Sanayicileri İşadamları Derneği (AİMSAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol, pandemide sadece Rusya’da değil, birçok ülkede 
mobilya yatırımlarının çoğaldığının altını çizerek “Çünkü insanlar pandemi boyunca 
vaktinin çoğunu evlerinde geçirdiler ve mobilyalarını daha çok kullanmaya başladılar. 
Tabii bu da rahat ve ergonomik olmayan mobilyaları değiştirmelerine sebep oldu” 
dedi. 

2020 yılında, pandemiye rağmen tüm sağlık tedbirleri alınarak Ekim ayında Woodtech 
Fuarı’nın gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erol, bu durumun Ekim ve Kasım aylarındaki 
ihracattaki artışta etkisi olabileceğini, ancak sektör firmalarının 2020’de yurtiçi/yurtdışı 
Woodtech dışında hiçbir fuara katılmadığına dikkat çekti. İhracat artışının en büyük 
sebeplerinden birinin firmaların kendilerince yaptıkları pazarlama olduğunu belirten 
Erol fuarların olmaması, seyahatlerin kısıtlanması gibi sebeplerden firmaların öz de-
ğerlendirmelerini yaparak, doğru bir strateji uyguladıklarını ifade etti.

Ağaç İşleme Makineleri Sektörü Salgına Rağmen İhracat Rekoru Kırdı


