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EĞİTİMLERİMİZ

*   Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Ağustos 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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Eğitim Adı Şube Eğitim Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 

13.08.2022 İstanbul

22.08.2022 Kocaeli

03.08.2022 Denizli

06.08.2022 Ankara

Asansör Mühendis Yetkilendirme Eğitimi

25.08.2022 İstanbul

2.08.2022 İzmir

19.08.2022 Ankara

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi 18.08.2022 İstanbul

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli Mühendis Yetkilendirme Belge Yenileme Kursu

09.08.2022 Bursa

16.08.2022 Bursa

03.08.2022 Kayseri

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi 
25.08.2022 İstanbul

15.08.2022 Ankara

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesisleriin Doğalgaza Dönüşümü Eğitimi* 03.08.2022 Adana

Enerji Kimlik Belgesi Eğitimi 22.08.2022 Diyarbakır

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 
04.08.2022 İzmir

20.08.2022 Gaziantep

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 

17.08.2022 İzmir

22.08.2022 Kocaeli

22.08.2022 Mersin

22.08.2022 Denizli

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3gün) 

20.08.2022 Mersin

22.08.2022 İzmir

06.08.2022 Edirne

12.08.2022 İstanbul

26.08.2022 Bursa

01.08.2022 Denizli

17.08.2022 Kocaeli
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Medikal Gaz Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu 8.08.2022 İzmir

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi

27.08.2022 İstanbul

08.08.2022 Adana

15.08.2022 İzmir

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi

01.08.2022 Mersi

15.08.2022 Denizli

22.08.2022 Ankara

29.08.2022 İzmir

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 

22.08.2022 Trabzon

25.08.2022 İstanbul

27.08.2022 İstanbul

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi (Mekanik Grubu İçin) 17.08.2022 Ankara

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi (Elektrik Grubu İçin)

24.08.2022 Ankara

25.08.2022 Gaziantep

18.08.2022 Adana

31.08.2022 İzmir

Periyodik Kontrol Temel Eğitimi 

03.08.2022 İzmir

10.08.2022 Adana

11.08.2022 İzmir

24.08.2022 İzmir

Şantiye Şefliği Eğitimi 

17.08.2022 Eskişehir

19.08.2022 İstanbul

29.08.2022 Denizli

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 
19.08.2022 İzmir

01.08.2022 Ankara
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2022 yılı Ağustos sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımız-
da Birlik’ten, Haberler, Basın Açıklaması, Eğitimlerimiz, Sektör Haberleri ve Endüstriyel 
Tesis Altyapısı, Otomasyon, Robotik, Yangın, Enerji/Kaynak/ Su Tasarrufu konularında ha-
zırlanmış beş yazıya yer verilmiştir.

Endüstriyel Tesis Altyapısı bölümünde yer alan ilk yazımız Cafer Ünlü tarafından hazırlanan 
“Temiz Buhar Üretimi ve Kullanımı” başlıklı yazıdır. Yazıda, İşletme Buharı, Temiz Buhar, Bu-
harın Kalitesi, Türleri, Özellikleri ve Kullanım Yerleri, Temiz Buhar Tesisatları, Kondens Tahliyesi 
ve Kondenstoplar, Hava Tahliyesi, Separatör, Sterilizasyon, Nemlendirme Sistemleri başlıkları 
detaylıca anlatılmaktadır.

Ufuk Kaya tarafından hazırlanan “Endüstri 4.0 Sanayi Devrimine Hazır mıyız?” başlıklı ikinci 
yazımız Otomasyon bölümünde yer almaktadır. Yazıda, Endüstri 4.0 ile birlikte küçük/orta öl-
çekli işletmelerin değişim ve dönüşümlere ne kadar hazır olduğu, beklentileri, elde edecekleri 
avantajlar ve bu değişimi ne kadar istedikleri temel düzeyde anlatılmaktadır.

Robotik Bölümünde yer alan üçüncü yazımız, Gürcan Özdemir tarafından hazırlanan “Akıllı 
Robotlar (Kobotlar)” başlıklı yazıdır. Yazıda, endüstriyel bir kobot çalışmasının oluşturulma-
sında, konu olabilecek temel noktalar özetlenmiştir.

Yangın Bölümünde yer alan ”Kimyasal Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri Nasıl Olmalıdır?” 
başlıklı dördüncü yazımız, İsmail Turanlı tarafından hazırlanmıştır. Bu yazıda, Temiz Gazlı Sön-
dürme Sistemlerinde yapılan yanlış uygulamalar daha anlaşılır olması açısından soru yanıt şek-
linde anlatılmaktadır.

Serdar Uzgur tarafından hazırlanan “Tarımsal Damlama Sulama Tekniği ve Uygulamaları” 
başlıklı beşinci yazımız Enerji/Kaynak/Su Tasarrufu bölümünde yer almaktadır. Yazıda, sula-
ma sistemleri, damla sulama bileşenlerinin temel tasarım özellikleri, damlama sistemi tasarım 
ilkeleri anlatılmaktadır.

Birlik’ten bölümünde, “Anayasa Mahkemesi Başvurumuzu Haklı Buldu: TMMOB’nin Refe-
randum ve Seçimlerde Görüş Bildirmesi Yasaklanamaz” başlıklı haber ile 17 Ağustos 1999 
Büyük Marmara Depremi’nin 23. Yılında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
yaptığı basın açıklamasına yer verilmiştir.

Haber bölümünde, Odamız Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ve TMMOB Elekt-
rik Mühendisleri Odası Enerji Daimi Komisyonu Başkanı N. Bülent Damar’ın “Akkuyu Nükleer 
Güç Santralı Kör Bir Kuyu” başlıklı yazısına yer verilmiştir.

Basın Açıklaması bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yapmış olduğu “Tra-
fik Güvenliği Politikalarındaki Sorunlar ve Mevzuat Düzenleme İhtiyaçları Devam Ediyor” baş-
lıklı basın açıklamasına yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Ağustos ayı sektör haberlerine ve mühendislerimize yönelik Ağustos ayı 
içerisinde gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.

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

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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7BİRLİK'TEN

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURUMUZU 
HAKLI BULDU: TMMOB’NİN REFERANDUM 
VE SEÇİMLERDE GÖRÜŞ BİLDİRMESİ 
YASAKLANAMAZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne ilişkin 16 Nisan 2017 
tarihinde gerçekleştirilen Anayasa 
Referandumu sırasında yürüttüğümüz 
“Hayır Kampanyası” nedeniyle 
Birliğimize verilen idari para 
cezasına karşı açtığımız davada 
Anayasa Mahkemesi TMMOB’yi haklı 
bularak, TMMOB’nin referandum 
ve seçimlerde görüş bildirmesinin 
yasaklanamayacağına karar verdi.

Bilindiği gibi 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde ger-
çekleştirdiğimiz 44. Olağan Genel Kurulumuzda 
“AKP’nin Yeni Anayasası; neoliberalizmin kurumsal-

laşması, kamu üretimi, kamu girişimciliği, kamusal denetim 
ve hizmetin tasfiyesi yanı sıra yasama ve yargının önemli 
ölçüde budanmış bağımsızlığını tümüyle ortadan kaldıra-
cak ve parlamentoyu, yürütme erkini tek kişi otoritesinin 
inisiyatifine tabi kılacak, diktatörlüğü kurumsallaştıracak, 
yeni tipte bir sermaye egemenliği, yeni tipte bir faşizm ve şe-
riat-hilafet anayasası olacaktır” değerlendirmesi yapılarak, 
“AKP’nin Yeni Anayasasına ve Başkanlık Sistemine karşı ikir-
ciksiz olarak hayır deme ve bu sürece karşı emek ve meslek 
örgütleriyle birlikte ortak mücadele hattının oluşturulması” 
kararı alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen değişik-
liğin referanduma götürülmesi üzerine 11 Şubat 2017 
tarihinde toplanan 44. Dönem 2. Danışma Kurulumuzda 
“yurttaşlık sorumluluklarımızın ve kamusal, toplumsal so-
rumluluklarımızın bir gereği olarak, referandumda ‘HAYIR’ 
tutumunun benimsenmesi tam bir görüş ve oy birliğiyle” 
karar altına alınmıştır.

Genel Kurul ve Danışma Kurulumuzda alınan bu kararlar 
uyarınca 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu 
süresince Birliğimiz tarafından etkin bir “Hayır” kampan-
yası düzenlenmiş, görüşlerimiz internet sitesinde ve ya-
yınlarımızda dile getirilmiştir.

Söz konusu propaganda çalışmalarımız nedeniyle Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosu tarafından 
Yönetim Kurulu Başkanımız Emin Koramaz’a idari para 
cezası uygulanmış, cezaya karşı yaptığımız itiraz ise Anka-
ra 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız Bireysel 
Başvuru, 29 Haziran 2022 tarihli Anayasa Mahkemesi top-
lantısında incelenmiş ve uygulanan idari para cezası ile 
ifade özgürlüğünün ihlal edildiği tespit edilerek başvuru-
muz kabul edilmiştir.

26 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ana-
yasa Mahkemesi’nin kararında özetle “seçim dönemlerin-
de siyasi partiler dışındaki kişi ve kurumların da propagan-
da yapabileceğinin” ve “seçimlerin demokratik ortamda 
yürütülmesinin esasının, toplumun tüm kesimlerinin dü-
şünce ve kanaatlerinin açıklanması ve tartışılması olduğu-
nun” altı çizilmiştir. TMMOB’nin seçim dönemlerinde gö-
rüş açıklayıp propaganda yapması önünde herhangi bir 
kanuni engel olmadığının altına çizildiği kararda, söz ko-
nusu ceza ile Anayasanın 26. Maddesinde güvence altına 
alınan ifade özgürlüğümüzün ihlal edildiği saptanmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, insan hak ve hürriyetle-
ri ile demokrasi mücadelemiz açısından olduğu kadar, Bir-
liğimizin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmekteki 
ısrarcı tutumunun haklılığını da göstermek bakımından 
da çok önemlidir. TMMOB halktan, demokrasiden ve öz-
gürlüklerden yana görüşlerini açıklamakta bugüne kadar 
hiçbir baskı ve cezaya boyun eğmemiştir, bundan sonra 
da bu doğrultuda mücadelesine devam edecektir. 
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8 BİRLİK'TEN

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 
GEÇEN 23 YILDA GEREKLİ HİÇBİR TEDBİR ALINMADI 
YAŞANANACAK BENZER BİR DEPREM ÇOK DAHA 
BÜYÜK YIKIM VE KAYIPLA SONUÇLANACAKTIR!

17 Ağustos 1999 Büyük Marmara 
Depremi'nin 23. yılında TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz tarafından basın 
açıklaması yapılarak, gerekli 
önlemlerin alınmaması eleştirildi.

20 binden fazla yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 
50 binden fazla kişinin yaralandığı, yüzbinlerce 
yapıyı yerle bir eden 17 Ağustos Depremi’nin 23. 

yılında kaybettiklerimizi bir kez daha özlemle anıyoruz.

Başta İzmit, Yalova ve Adapazarı olmak üzere Doğu 
Marmara’nın tamamını etkileyen 7,4 büyüklüğündeki 
deprem, gerekli tedbirler alınmadığında doğal afetle-
rin ne büyük toplumsal felaketlere dönüşebildiğinin en 
acı örneği olarak tarihe geçti.
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Depremin yarattığı yıkımın ve ya-
şadığımız toplumsal travmanın bü-
yüklüğüne rağmen, aradan geçen 
23 yıl boyunca deprem gerçeği ile 
gerçekten yüzleştiğimiz, yeni dep-
remlere hazırlanma konusunda 
mesafe kaydettiğimiz söylenemez.

23 yılda afet riski olan yerleşim 
yerleri taşınmadı, binalarımız dep-
reme dayanıklı hale getirilmedi, 
kent merkezlerinde deprem top-
lanma alanları oluşturulmadı, afet 
sonrası kriz yönetim senaryoları 
hazırlanmadı. Bu süre içinde imar 
planları depreme hazırlıklı şehirler 
yaratmak için değil, kentsel rantın 
dağıtılması için bir araç olarak kul-
lanıldı. Parsel bazında yapılan imar 
tadilatları ile ormanlık alanlar ve su 
havzaları dere yataklarıyla birlikte 
yapılaşmaya açıldı.

Kamusal bir anlayışla yürütülmesi 
gereken “yapı denetim” sistemi tü-
müyle ticarileştirildi. Odalarımızın 
mesleki yeterlilik, eğitim, belgelen-
dirme ve denetleme gereklilikleri 
yapı denetim süreçlerinden dışlan-
dı.

“İmar Barışı” adı altında projesi ol-
mayan, hiçbir mühendislik hizmeti 
almamış kaçak yapılar ruhsatlandı-
rıldı. 10 milyonun üzerinde kaçak 
yapının ruhsatlandırıldığı bu imar 
affıyla birlikte yapı stokumuzun 
proje uygunluğu ve deprem daya-
nıklılığı konusunda denetlenme ih-
timali ortadan kaldırıldı.

Kentlerin yeniden yapılandırılması 
ve depreme dayanıksız binaların 

yenilenmesi için gerekli olan “Kent-
sel Dönüşüm” uygulamaları ama-
cından saptırılarak inşaat firmala-
rına kaynak aktarılmasının, kentsel 
rantların iktidar yandaşlarında top-
lanmasının bir aracı haline getirildi.

Kent merkezlerinde bulunan afet 
toplanma alanı statüsünde park, 
bahçe ve meydanlar yapılaşmaya 
açılarak afet sonrasında yaşamı sür-
dürmeye olanak verecek güvenli 
alanlar ortadan kaldırıldı.

Son yıllarda sıklıkla yaşadığımız 
her deprem, 17 Ağustos 1999’da 
yaşadığımız büyük felaketi çağrış-
tırmakta, depremin ülkemiz için ne 
kadar yakın bir tehlike olduğunu 
hatırlatmaktadır. Mevcut durumda 
artan nüfus ve yapılaşma nedeniy-
le yaşanacak benzer bir felaketin 
sonuçları çok daha ağır olacaktır. 
Bütün bunların biliniyor olmasına 
rağmen depreme hazırlık konusun-
da gerekli adımların atılmamasının 
sorumluluğu siyasi iktidarın üzerin-
dedir.

Benzer felaketleri bir daha yaşama-
mak için derhal adım atılmalıdır. 
Yapı denetimi sistemi TMMOB ve 
bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili 
kesimlerin katılımıyla kamusal bir 
anlayışla yeniden düzenlenmelidir. 
Yapılaşmadan kaynaklanan riskle-
rin bertaraf edilmesi için çağdaş bir 
"risk yönetim" sistemi oluşturulma-
lıdır.

Bölgesel ve kentsel ölçekte "sakı-
nım planları" hazırlanmalıdır. Ülke 
genelindeki yapılar incelenerek 

riskli yapılar tespit edilip güvenli 
hale getirilmelidir. Uygun olma-
yan zemin ve arazilerdeki yapılar 
derhal boşaltılmalıdır. Tüm yaşam 
alanlarımız bilimin ve teknolojinin 
rehberliğinde, insanların ihtiyaçları 
doğrultusunda ve doğayla barışık 
biçimde yapılandırılmalıdır.

Güvenli yapılaşmanın sağlanması 
ve tüm bu süreçlerin sağlıklı işle-
tilebilmesi için meslek odalarının 
sürece etkin katılımını sağlayacak 
yeni bir planlama, tasarım, üretim 
ve denetim süreci modeli benim-
senmelidir.

“İmar Barışı” adı altında ruhsatlan-
dırılan yapılar derhal denetlenmeli, 
kaçak yapılar hiçbir biçimde af-
fedilmemelidir. Çıkarılan deprem 
yönetmelikleri geliştirilmeli ve har-
fiyen uygulamaya konmalı, yönet-
meliklere aykırı tüm işlemlerin tesis 
edilmesi engellenmeli; Odalarımı-
zın kamusal görevi olan mesleki 
denetim yetkilerini sınırlandırmaya 
yönelik düzenlemeler kaldırılmalı-
dır.

23 yıl önceki acıları yeniden yaşa-
mamamız için ülke olarak depreme 
hazırlıklı olmamız gerekiyor. Depre-
me hazırlıklı olmak için de bilimin, 
tekniğin ve doğanın sesine kulak 
vermemiz gerekiyor.

Daha büyük acılar yaşamamak için 
depremi unutma, unutturma!

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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10 HABER

Geçtiğimiz günlerde, basında yer 
alan çeşitli haberlerde ve Akkuyu 
NGS yatırımcısı Rus devlet şirketi 
Rosatom’un sahibi olduğu Akkuyu 
Nükleer A.Ş.’ den yapılan açıklama-
larda, Akkuyu Nükleer A.Ş’nin, sant-
ral inşaatı ana yüklenicisi olan Rus 
-Türk ortaklığı Titan2 -İçdaş İnşaat 
A.Ş.’nin, yerli ortağı olan İçdaş İn-
şaat A.Ş. ile sözleşmesini fesh ettiği 
bildirilmekteydi. Akkuyu Nükleer 
A.Ş, daha sonra yaptığı bir açıklama 
ile yeni ana yüklenici olarak , Rus Ti-
tan 2 ve iki Rus şirketinin Türkiye’de 
kurdukları TSM Enerji İnşaat Sanayi 
Limited Şirketi ile ana yüklenici ola-

rak yeni bir sözleşme yapıldığı ve sa-
hada çalışan çok sayıda alt yüklenici 
ile yeni sözleşmeler yapılacağını ve 
işlerin aksamadan devam edeceğini 
söyledi.

Bu gelişmeler üzerine, İÇDAŞ hakla-
rının gasp edildiğini, mağdur edil-
diğini öne sürmüş, bazı muhalefet 
temsilcileri ise konudan ne kadar 
bihaber olduklarını içi boş açıklama-
larla gösterirken, iktidar temsilcileri 
ise Rusya ile açıktan ters düşmemek 
için konuyu inceleyeceklerini düşük 
profille bildirmiştir.

HİKÂYENİN BAŞLANGICI

Gelin şimdi filmi başa saralım. 
Türkiye’de nükleer santral kurma 
niyetlerinin geçmişi 1950’li yılla-
ra giderken, santral projesi yatı-
rım plan ve programlarına 1970’li 
yılların sonlarına doğru girildi. 
Mesleki deneyimleri yarım yüzyı-
lı aşan bizler, N.Bülent Damar’ın 
dönemin EMO yöneticisi ve baş-
kanı, Oğuz Türkyılmaz’ın TMMOB 
yöneticisi olarak; hazırlık çalışma-
larına katkı koyduğumuz, Nisan 
1979 tarihli TMMOB Nükleer Sant-
ral Raporu’ndan bugüne, nükleer 
santrallarla ilgili, ülkemiz ve dün-
yadaki gelişmeleri yakından izle-
dik.

İKTİDARIN ÖNLENEMEYEN NÜK-
LEER TUTKUSU

Önceki girişimlerin ardından, 
1990’ların sonuna doğru tekrar 
gündeme getirilen nükleer santral 
yatırım projeleri, o tarihlerde de 
sonuç vermemiştir. Her ne paha-
sına olursa olsun nükleer santral 
sahibi olan bir ülke olarak nükle-
er lige çıkma tutkusu, bugünkü 
iktidarı teslim almış ve Akkuyu 
NGS yatırımını son derece aykırı 
yöntem ve usullerle kurgulamış 
ve gerçekleştirmeye yöneltmiş-
tir. Herhangi bir enerji planlaması 
yapılmadan, nükleer santrallarda 
üretilecek elektriğe yönelik bir ih-
tiyaç ve talep olup olmadığı yete-

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI KÖR BİR KUYU

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma 
Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ve TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası Enerji Daimi Komisyonu Başkanı 
N. Bülent Damar'ın 18 Ağustos 2022 tarihinde BirGün 
Gazetesi'nde yayınlanan yazısı aşağıdadır.
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YANLIŞ: Santral Türkiye’nin, Rusya 
yüklenici.

DOĞRU: Santral, yatırımını yapan ve 
santralı işletecek olan Rus devlet şir-
keti Rosatom’a aittir. İktidarın bilinçli 
olarak gölgelediği bu gerçekliği AA 
canlı yayınında “Projenin sahibi Rus-
ya Federasyonu’na ait burada ku-
rulmuş olan Akkuyu Enerji Santralı” 
olarak belirten ve Akkuyu NGS’nin 
Cumhurbaşkanı Sn.Erdoğan’ın sık-
ça söylediği üzere Türkiye’nin değil, 

TÜRKİYE’DE KURULAN, İŞLETİLEN RUSLAR’IN NÜKLEER SANTRALI

Doğru Bilinen Yanlış Bilgiler

rince araştırılmadan, sektörü ve pro-
jeleri düzenleyecek, denetleyecek 
kurumsal yapı ve işleyiş kurulup faal 
hale getirilmeden, birincil ve ikincil 
yasal düzenlemeler yeterli düzeyde 
oluşturulmadan, adeta adrese teslim 
biçimde Akkuyu NGS yatırımı, birçok 
karar alma yetkileri ile birlikte Rusya 
Federasyonu’na hediye edilmiştir. 
Bu ölümcül hatalar yetmezmiş gibi, 
ticari bir sözleşme TBMM’ye onay-
lattırılmış, böylcce ticari sözleşmeye 
siyasi bir hüviyet verilmiş ve ulusla-
rarası sözleşme statüsü ile bir doku-
nulmazlık zırhına bürünmesine im-
kan sağlanmıştır.

Akkuyu NGS Anlaşması ülke ve top-
lum aleyhinedir. Çünkü;

• Ülkemizin başta rüzgar ve güneş 
olmak üzere çok zengin yenile-
nebilir enerji kaynağı potansiye-
li değerlendirilmeyi beklerken, 
nükleer santral elektrik ihtiyacının 

karşılanması açısından gerekli ol-
mayan bir yatırımdır.

• Santralın 15 yıl boyunca üretece-
ği elektrik enerjisinin yarısına, bir 
devlet şirketi olan EÜAŞ tarafın-
dan 12,35 ABD cent/kwH gibi çok 
yüksek bir fiyatla alım garantisi 
verilmiştir.

• 15 yılda, alım garantili elektriğe 
33 milyar dolara yakın paranın 
ödeneceği, ayrıca üretimin kalan 
kısmının da, piyasa fiyatları ile 
satın alınacağı taahhüt edilmiştir. 
Bu taahhüt, NGS’nin asgari mini-
mum teknik ömrü olan 30 yılda 
70 milyardan daha fazla bir bedel 
ödeneceği anlamına gelmekte-
dir.

• Alım garantisine ek olarak, üre-
tilecek elektrik enerjisinin diğer 
yarısına elektrik piyasasında satış 
garantisi verilmiştir.

• Türkiye’de elektrik satışıyla elde 

edilecek tüm gelirleri yurt dışına 
transfer edilecektir.

• Türkiye’nin elektrik üretiminde 
dışa bağımlılığını ve özellikle, 
geçen yıl ithal edilen doğalga-
zın yüzde 45’ini, kömürün yüzde 
39’unu, petrolün yüzde 24’ünü te-
min eden Rusya Federasyonu’na 
bağımlılığını arttıracaktır.

• Yeterli sayıda yetkin kadrosu olan 
bir kurumsal yapı ve kapsamlı 
yasal düzenlemelerin yokluğun-
da; adeta denetimsiz bir şekilde 
sürdürülen santralda ciddi teknik 
sorunlar yaşanabilecektir.

• Santral Yap-Sahip Ol-İşlet yönte-
miyle yapılmaktadır. Hem sahibi 
bir Rus şirketi hem de ana yapım-
cısı bir diğer Rus şirketidir.

• NGS’lerde, risk sorunu ve atık 
problemi henüz çözülmemiştir. 
Santralda olası bir kaza halinde, 
büyük ve telafi edilmez can ve de-
ğer kayıpları olabilecektir.

Rusya’nın Türkiye’ye devretmek üze-
re değil, Türkiye’de kurup işleteceği 
atom enerjisi santralı olduğunu net-
leştiren cümlelerinin AA’in yazılı me-
tinlerinde yer almaması da yoruma 
ihtiyaç bırakmıyor.

(Murat Yetkin https://yetkinre-
por t .com/2022/08/12/ak kuyu-
gercekleri-ve-bakan-donmezin-...)

YANLIŞ: Nükleer teknolojiyi trans-
fer edeceğiz.

DOĞRU: Yapılan anlaşmada tek-
noloji transferine dair herhangi bir 
hüküm yoktur. Türk yükleniciler Rus 
şirketlerinin denetiminde belirli in-
şaat işlerinin yapımından sorumlu-
dur. Özel teknolojik bilgi gerektiren 
inşaat işleri de Rus şirketleri tarafın-
dan gerçekleştirilmektedir. Rusya’da 
Türk öğrencilerin nükleer mühendis-
lik eğitimi görmesi de, kamuoyunu 
etkilemenin yanı sıra ucuz işgücü 
teminine yöneliktir.
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YANLIŞ: Nükleer santral yerli sana-
yiyi geliştirir.

DOĞRU: İleri teknoloji üretim yön-
temleriyle üretilen ürünler, Rosatom 
onaylı özel Rus imalatçılar tarafından 
imal edilmektedir. Genel ve standart 
ürünlerin imali dışında, yerli sanayi-
nin teknolojik gelişimine etki edecek 
nitelikte bir yerli sanayi geliştirme fa-
aliyeti söz konusu değildir.

YANLIŞ: Nükleer enerji, milli enerji-
dir.

DOĞRU: Bir Rus şirketinin, tamamı 
ithal bir teknoloji ile ithal girdilerle 
üreteceği gayri milli bir enerjidir.

SAPTAMALAR VE YANIT BEKLE-
YEN SORULAR

Akkuyu Nükleer Enerji A.Ş. ve İçDaş 
İnşaat A.Ş.’nin sözleşmesinin fesh ge-
rekçeleri içinde yapım ve inşaat işleri 
ilgili teknik standartlara uyulmaması 
ve işlerin yapımında iş güvenliği ku-
rallarına riayet edilmediği hususları 
da yeralmaktadır.

Bizler, odalarımız ve TMMOB, yıl-
lardan beri Akkuyu NGS inşaatının 
denetimsiz olarak devam ettiğini, 
bu hatalı uygulamanın derhal sona 
ermesi ve nükleer tesislerin yerli 
bağımsız bir denetim kuruluşu ta-
rafından denetlenmesi gerektiğini 
söylemekteyiz. Atom Enerjisi Kuru-
mu ve daha sonra kurulan Nükleer 
Düzenleme Kurumu’nun , bağımsız 
karar verme yeteneğinde olmadığı, 
denetimleri usulüne uygun olarak 
yerine getirebilecek nitelikte, yeterli 
teknik donanım ve teknik elemana 
sahip olmadığı defalarca tekrarlan-
masına ragmen uyarılarımız yetkili-
ler tarafından kulak arkası edilmiştir.

Akkuyu reaktörlerinin temel yapıla-
rında meydana gelen çatlaklarının 
tüm uyarılarımıza rağmen üzerinde 
gereğince durulmamış, çatlakların 
ve çatlayan temel yapıları üzerine 
reaktör yapılarının inşasına devam 
edilmiştir.

Akkuyu şantiyelerinde çalışan emek-
çilerin iş bırakmalarına neden olan 
kazalara, ölümlere her gün yenileri 
eklenmektedir. İşveren ve ana yükle-
nici bu durumdan sorumludur.

İktidar, ilgili bakanlıklar ve kuruluş-
lar, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 
denetimlerden sorumlu kuruluşlar, 
Akkuyu NGS şantiyesinde iş güven-
liğinin eksiksiz sağlanması, binlerce 
işçinin barınma, yeme içme, kültürel 
ve sportif ihtiyaçlarının çağdaş ko-
şullarda karşılayacak bina ve alanla-
rın tesisi için neler yapmıştır?

Siyasi iktidarın, Akkuyu Nükleer 
Santralı’nda, 2023 seçimlerinden 
önce, gösterişli bir törenle, bir reak-
törü devreye alma gösterisi ve “Nük-
leer çağa geçtik” sloganıyla, seçim 
propogandası yapmayı planladığı 
görülmektedir. Yatırımcı firmayı da 
zorlayarak, törene yetişsin diye bi-
lim, teknik ve standart dışı uygulama 
ve işlemlere göz yuman ve nükleer 
santralı denetimsiz bırakan siyasi 
kadrolar, riskli bir durumla karşı kar-
şıya kalındığında sorumluluğu üstle-
nebilecek mi, yoksa Rus yatırımcıyı 
suçlayıp arazi mi olacaklardır?

STRATEJİK YATIRIM STRATEJİK 
KÖRLÜK

Akkuyu NGS, Rusya için stratejik öne-
mi olan bir projedir. Rusya başka bir 
ülkede, kendisine hediye edilen bir 

arazide, mülkiyeti kendisine ait ola-
cak, üreteceği elektriğe alım garan-
tisi verilen, çok para kazanacağı bir 
nükleer santrala sahip olacaktır. Bu 
yatırım Rusya için elbette stratejiktir.

Türkiye ise Rus şirketine;

• Önce bedelsiz arazi tahsis ederek,

• Sonra yatırıma teşvik sistemi kap-
samında “stratejik yatırım “statüsü 
vererek ve milyarlarca dolar vergi 
bağışıklığı tanıyarak,

• Nükleer Düzenleme Kurumu’nun 
kuruluş yasasına eklenen gece-
kondu hükümlerle, bir kaza duru-
munda Rus şirketin tazminat so-
rumluluğunu 700 milyon dolarla 
sınırlayarak, atıkların sorumlulu-
ğunu yatırımcı şirketin üzerinden 
devir alıp ülkemize yükleyen ka-
rarlar alarak ne denli stratejik bir 
körlük içinde olduklarını göster-
miştir.

Stratejik olarak yaptıkları bütün uy-
gulamalardan sonra, ayrıca soruyo-
ruz:

“Akkuyu Limanı’nın kullanım esasları 
nelerdir, limanın yönetiminden han-
gi kurum(lar) sorumludur? Akkuyu 
Limanı’na önce ticari gemilerin, son-
ra bakım onarım amacıyla Rus savaş 
gemilerinin, sonra dilediği şekilde 
Rus savaş gemilerinin gelmesine 
imkân verebilecek gizliaçık bir ‘yeşil 
ışığınız’ oldu mu?

Bir kez daha altını çiziyoruz; 
Türkiye`nin nükleer elektriğe, atık ve 
risk sorunu çözülmemiş NGS`lere ih-
tiyacı yoktur. Akkuyu NGS Projesi bu 
gerekçeler göz önüne alınarak der-
hal iptal edilmelidir. 
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13BASIN AÇIKLAMASI

Kazalar Esasen Yanlış Ulaşım Po-
litikaları, İhmaller ve Denetim Ye-
tersizlikleri Nedeniyle Olmaktadır

Öncelikle Edirne, Mardin, Gaziantep, 
Marmaris, Bursa, Çorum, Balıkesir 
başta olmak üzere son günlerde ya-
şanan trafik kazalarında hayatını kay-
beden yurttaşlarımızın yakınları için 
başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza 
da acil şifalar dileriz.

Bu kazaların yanlış ulaşım politikala-
rı, ihmaller ve denetim yetersizlikleri 
nedeniyle olduğunu belirtmek is-
teriz. En azından yük taşımacılığın-
da demir ve denizyollarına gereken 
ağırlık verilmeyerek karayollarının 
tercihi, kent merkezlerinden geçen 
şehirlerarası yollar, bakanın açıkla-
masında eğim var dediği ters eğimli 
yol gibi teknik altyapının bozukluğu, 

kazalar sonrasında yine 
önlemlerin alınmaması, 
defalarca açıkladığımız 
ve görev alacağımızı 
belirttiğimiz toplu ta-
şıma araçlarının dene-
timlerinin artırılmaması, 
garaj altı müdahalelerin 
önlenmemiş olması, 
kamusal sorumluluğu 
olan taşıt sürücülerinin 
nitelikleri, çalışma şart-
larının ağırlığı ve kont-
rolsüzlüğü (2 saat uy-
kuyla kaza yapılmaması 
mucizedir), bu kazaların 
son olmayacağının işa-
retleridir. 1 Temmuz iti-

barıyla otoyollardaki hız limitlerinin 
artırılmasına yönelik kararın da bu 
bağlamdaki yanlış politikaların so-
nucu olduğunu düşünüyoruz. Oda-
mızın bu konuyla ilgili iki kere uyarı 
niteliğinde basın açıklaması yaptığını 
ve kurumları uyardığını ayrıca belirt-
mek isteriz.

Ağustos ayında ülke genelinde 
meydana gelen trafik kazalarında 
katliamı çağrıştıran ölü ve yaralı sa-
yısının olması, bize trafik güvenliği 
politikalarının doğru yürümediğini 
veya uygulamada aksayan yönle-
rin olduğunu göstermektedir. Daha 
önce devlet yollarında daha sonra 
da otoyollarda bilimsel temeli olma-
yan hız limiti artırımı, ülkenin trafik 
güvenliği politikalarında sorun oldu-
ğunu düşündürmekte ve aşağıda da 

belirteceğimiz gibi daha birçok soru-
nun çözüm beklediği ancak defalarca 
talep etmemize rağmen çözülmediği 
görülmektedir.

Bilindiği üzere bazı otoyollardaki hız 
limitleri; kazaların olduğu Niğde-
Mersin-Şanlıurfa’nın dahil olduğu 
kısımlarda 120 km/h’den 130 km/
h’a, bazı diğer otoyollarda ise 120 
km/h’den 140 km/h’a yükseltilmiştir. 
Karayolları Trafik güvenliği açısından 
uygulanan güvenli–optimum hız sı-
nırının popülist yaklaşımlarla artırıla-
rak değiştirilmesi ve hatalı bulduğu-
muz bu kararla beraber ülkemizdeki 
bilinçsiz sürücü davranışları ile farklı 
hız limitlerini gözetmeden 130 km/h 
ile seyreden otobüsler, 120 km/h 
hızla seyreden tırlar can güvenliğini 
tehdit ederek tehlike yaratmakta, bü-
yük can ve mal kayıplarına ve maddi 
hasarlı kazalara neden olunmaktadır. 
Bu nedenle aşağıdaki önerilerimizin 
dikkate alınmasını istiyor, diliyoruz.

• Ülkemizde yolcu ve yük taşımacı-
lığında, deniz ve demiryolu yolcu 
taşımacılığına ağırlık veren, ayrıca 
Toplu Taşımacılığa öncelik veren 
bir Ulaşım Master Planına ihtiyaç 
vardır. Enerji verimliliği temelinde 
yolcu taşımacılığında demiryolu/
raylı taşımacılığa öncelik verilmeli 
ve “Gece Trenleri” (Anadolu Eks-
presi, Mavi Tren gibi) seferleri artı-
rılmalıdır.

• Hız konusundaki ilk ve öncelikli 
önerimiz, hatalı olan hız sınırı artı-

TRAFİK GÜVENLİĞİ POLİTİKALARINDAKİ SORUNLAR 
VE MEVZUATI DÜZENLEME İHTİYAÇLARI DEVAM 
EDİYOR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener, son günlerde 
meydana gelen trafik kazaları ile 
ilgili olarak bir basın açıklaması 
yaptı.
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rımı kararının geri çekilmesi, uzun 
araştırmalar sonucunda trafik gü-
venliği açısından belirlenen opti-
mum hız sınırlarına, yani eski hız 
limitlerine geri dönülmesidir. Hız 
denetimleri ile beraber şerit disip-
lini ve takip mesafesi denetimleri 
de yapılmalıdır.

• Karayolları Trafik Kanunu’nun gü-
nün şartlarına uygun ve trafik gü-
venliğini gözetecek şekilde yeni-
den düzenlenmesi, hız sınırı aşımı 
ile hız sınırlayıcı ekipman sökümü/
iptalinin asli kusurlar arasında sa-
yılması gerekmektedir.

• Otoyollar ile Şehirlerarası Devlet 
Karayollarının şehir içi geçişleri 
düzenlenerek yerleşim yeri dışına 
alınması ve çevre yollarında imar 
uygulamalarının yasaklanarak 
doğru bir ulaşım koridoru oluştu-
rulması gerekmektedir.

• Trafik güvenliğine yönelik, kavşak 
ıslahı, pasif koruma sistemleri ile 
ilgili uygulamalar ve zemin yüzey 
ıslah çalışmaları artırılmalıdır.

• Standardı düşük olan devlet ve il 
yollarında kritik noktaların iyileşti-
rilmesi, ağır tonajlı trafiğin denet-
lenmesi, gerekirse trafik güvenliği 
açısından ağır tonajlı trafiğe uygun 
olan yeni güzergâhlar belirlenmesi, 
sık sık ve 7/24 saat ağırlık kontrolü 
yapılması gerekmektedir.

• Daha önce açıkladığımız üzere, 
özellikle ticari taşıtlarda; hız sınırla-
yıcıların aktif hale getirilmesi, ayar 
ve denetimlerinin uygun değerler-
de ve gerektiği biçimde yapılması, 
araç muayenelerinde hız sınırlan-
dırıcı donanımlarla ilgili kusurların 
AĞIR KUSUR olarak acilen düzen-
lenmesi gerekir. Hız sınırlayıcıları 
iki yönlü yollarda kamyonlarda 85 
km/h, otobüslerde 80 km/h; bö-
lünmüş yollarda kamyonlarda 85 
km/h, otobüslerde 90 km/h; oto-
yollarda ise kamyonlarda 90 km/h, 

otobüslerde 100 km/h olarak ye-
niden ayarlanmalı ve denetimlerin 
sürekliliği sağlanmalıdır.

• Araç servisleri, denetim, kayıt ve 
sorumluluk altına alınmalı, merdi-
ven altı uygulamalar önlenmelidir. 
Sadece ülkemize mahsus bu çeşit 
uygulamalarla; AdBlue/DPF/EGR/
Elektronik sürüş sistemi ESP/AEBS/
LDW sistemlerinin iptalleri engel-
lenmeli, bu işlemleri yapanlar hak-
kında kararlı denetimlerle önlem-
ler alınmalı, hatalı araçlar uygun 
hale getirilmelidir.

• Takograf denetimleri etkin şekilde 
yapılmalı, yönetmeliklerde belirtil-
diği gibi sürücünün son 28 günlük 
çalışmaları ve takograf manipü-
lasyonları kontrol edilmeli, trafik 
denetim ekiplerinin bu kontrolleri 
hızlı ve güvenli yapabilmeleri için 
gerekli olan takograf veri indirme 
cihazları ve analiz yazılımları en 
kısa sürede temin edilmelidir.

• Trafikte yoğun olarak kullanılan ti-
cari araçlar ve eski araç parkı göz 
önüne alınmalı, Makina Mühen-
disleri Odası teknik yardımı ile şu 
anda yapılan yıllık kontrole ilave 
olarak araçlar yılda üç kez teknik 
servislerde detaylı muayeneye 
alınmalıdır. TÜVTÜRK’te yapılan 
araç muayenelerinde bu tür ku-
surlar maalesef denetlenememek-
tedir. Oysa başta Almanya olmak 
üzere birçok ülkede yılda üç kez 
denetim yapılmaktadır. Dolayısıy-
la araç muayene istasyonlarındaki 
kontrol ve uygulamalar gözden 
geçirilmeli, Avrupa ülkeleri stan-
dartlarına uygun duruma getiril-
melidir.

• Özellikle “kamusal” bir görev olan 
toplu taşım (otobüs, servis araçla-
rı) sürücülerinin çalışma koşulları 
düzenlenmeli ve sıkı bir şekilde 
denetlenmelidir. Son birkaç ka-
zadaki sürücü uykusuzluğundan 
kaynaklı kazalar bu alanda yeni 

düzenlemeler yapılmasını ve bu 
araçların uygun teknik ekipmanla 
(uyku, şerit vs sensörleri) donatıl-
masını ve bunların sıkı bir deneti-
mini gerektirmektedir.

• Özellikle yolcular, araçlar seyir ha-
linde iken başta emniyet kemeri 
olmak üzere kişisel güvenlik ge-
reklerine uymalı, bunun sağlan-
ması için gerekli tedbirler (kemer 
algılayıcı gibi) alınmalıdır.

• Fabrika çıkışı farklı olup tadilatla 
başka maksatla kullanılacak araç-
ların tasarım değişikliği, tadilatı, 
denetimi daha da sıkılaştırılmalı, 
mevzuat (AİTM-Araç İmal ve Tadil 
Yönetmeliği) yeniden kamu dene-
timini esas alan, meslek odalarını 
meslektaşlarının “sicilini” tekrar tu-
tar hale getirecek şekilde yeniden 
düzenlenmelidir. Mühendislerin 
Eğitim ve Belgelendirilmesi, Oda-
ların asli görevidir.

Ulaşım politikalarının oluşturularak 
buna uygun yatırımların yapılması, 
teknik altyapının oluşturulması, mev-
zuat düzenlenmesi ve denetim ka-
munun görevidir. Odamız bu konuda 
yapılacak her tür çalışmaya aktif des-
tek vermeye devam edecektir. Başta 
denetim olmak üzere teknik altyapı, 
mevzuat ve uygulamalar kamusal bir 
görevdir ve piyasanın insafına bırakı-
lamaz. En başta, yukarda dile getirdi-
ğimiz önerilerin yapılmaması ve bu 
alanda denetim ve gözetimler artırıl-
madıkça ölümlü ve yaralanmalı yüz-
lerce kaza görmeye devam edilecek, 
karayollarımızın ne kadar güvensiz, 
araçlarımızın “güvenlik” durumlarının 
ne kadar kötü düzeyde olduğu tekrar 
tekrar görülecektir. Oysa karayolların-
da güvenli seyahat etmek her vatan-
daşın hakkıdır.

 Yunus YENER
 TMMOB Makina Mühendisleri 
 Odası Başkanı
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1  Makina Mühendisi - cafer.unlu@maxval.com.tr

Cafer Ünlü1

TEMİZ BUHAR ÜRETİMİ VE KULLANIMI

1. GİRİŞ

Buhar, endüstrinin birçok alanında olmazsa olmaz konu-
mundadır. Ancak, bazı sektörlerde hijyen nedeniyle temiz 
buhar kullanılır. Özellikle, ilaç ve gıda endüstrisi ile has-
tanelerde temiz buhara ihtiyaç vardır. Bu nedenle şunu 
söyleyebiliriz; farklı endüstri ve uygulamalar için farklı ka-
litelerde buhar üretilir.

2. İŞLETME BUHARI

Bir buhar kazanında üretilen ve proseste dolaylı(endirekt) 
ısıtma için kullanılan buhardır. İşletme buharı içerisinde 
kimyasallar bulunur. Bu maddeler sağlığa zararlı olabilir. 

Dolaylı ısıtma uygulamalarında kullanılabilir. Ancak, ürü-
nün kalitesini içerisindeki maddeler etkileyebilecek ise 
doğrudan(direkt) ısıtma için önerilmez.Örneğin; gıda 
endüstrisinde işletme buharının doğrudan kullanılması 
önerilemez. Bu tür uygulamalarda temiz buhara ihtiyaç 
vardır.

3. TEMİZ BUHAR

İlaç endüstrisinde ve hastanelerde hijyen çok önemlidir.  

Ayrıca, gıda maddelerinin pişirilmesinde, gıda ve içecek 
kaplarının sterilizasyonunda da hijyene dikkat etmek 
gerekir. Hijyenin sağlanması için temiz buhar kullanılır. 
Buharın yüksek sıcaklık ve penetrasyon özelliği onu steri-
lizasyon için en uygun yöntem haline getirir.

Temiz buhar; üretim şekline göre üç ayrı türe ayrılır (Te-
miz buharın üretim yöntemleri, uluslararası geçerli olan 
standartlarda ayrıntılı olarak belirtilmiştir).

1) Filtre edilmiş buhar 

2) Temiz buhar

3) Saf buhar

3.1 Filtre edilmiş buhar: Mikronla tanımlanan çok ince 
bir filtre kullanılarak işletme buharından üretilir. Genel 
olarak, 2 mikron boyutundan daha büyük parçacıkların 
(su zerrecikleri dahil) filtrelenmesi ile elde edilir. 

3.2 Temiz buhar: Deiyonize edilmiş besi suyundan, bu-
har jenaratörü kullanılarak üretilir. Sistem, işletme buha-
rından ısısını alır. Temiz buharın besi suyu içerisinde sınırlı 
miktarda kimyasal kullanılabilir.

3.3 Saf buhar: Damıtılmış veya deiyonize edilmiş, enjek-
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Şekil 2. Temiz Buhar Jeneratörü

siyona uygun su kullanılarak üretilmiş buhar, saf buhar 
olarak tanımlanır. Saf buhar içerisinde kimyasala izin ve-
rilmez.

Temiz buhar üretimi, birbirinden farklı özelliklere sahip 
olmasına karşın; her üç üretim de “Temiz Buhar” olarak 
adlandırılmaktadır.

Temiz buharın kullanılma yerleri:

• Sterilizasyon: İlaç endüstrisi ve hastanelerde, çeşitli 
cihaz, kaplar ve tekstillerin sterilizasyonunda, gıda ve 
içecek endüstrisinde kullanılır.

• CIP (“Cleaning in place” – Yerinde Temizlik) ve SIP 
(“Sterilization in place” – Yerinde Sterilizasyon) ünite-
lerinde: İlaç, gıda ve içecek endüstrisinde kullanılır.

• Klima sistemlerinde: Temiz odaların klima sistemlerini 
nemlendirmek için temiz buhar kullanılır.

• İlaç üretiminde: İlaçların ve ara ürünlerin üretiminde 
ve ekipmanların son temizliğinde kullanılır.

Buhar Türleri, Özellikleri ve Kullanım Yerleri

 İşletme buharı Filtre edilmiş buhar Temiz buhar Saf buhar

Besi Suyu Özelliği Yumuşatılmış su. Kimyasal 
içerir.

Yumuşatılmış su. Kimya-
sal içerir.

Ters ozmoz.  
Sınırlı kimyasal içerir.

Ters ozmoz. 
Enjeksiyona uygun su. 

Kimyasal içermez.

İletkenlik Kriter yok   Kriter yok max. 10 µS/cm max. 1,1 µS/cm

Yoğuşmayan Gazlar Kriter yok   Kriter yok <40 ml/kg <40 ml/kg

İzin Verilen Kızgınlık Sıcaklığı <10 °C <10 °C <5 °C <5 °C

Uygulama Yerleri Genel ısıtma Gıda ve içecek
Temiz oda 

nemlendirme, 
gıda ve içecek

Sterilizasyon. 
Enjeksiyon ilaçları ve her 

türlü ilaç üretimi

Buhar Cihazları Malzemesi Demir döküm, çelik döküm Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik 

316L
Paslanmaz çelik 

316L

Tablo 1.  Buharın Türleri Ve Kullanım Yerleri [1]

Şekil 1. Filtre Edilmiş Buhar Tesisatı
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4. BUHARIN KALİTESİ, TÜRLERİ, ÖZELLİKLERİ VE 
KULLANIM YERLERİ 

- Temiz buhar kuru olmalıdır. Kuruluk oranı en az %95 
ve yukarı orandadır.

- Buhar içerisinde hava vb. yoğuşmayan gaz olmama-
lıdır.

5. TEMİZ BUHAR TESİSATLARI

Buhar dağıtımı, kondensin sistemden en etkili şekilde bo-
şaltılacağı dikkate alınarak yapılmalıdır.

Temiz buhar hatlarında kondens tahliyesi çok daha 
önemlidir. Çünkü tesisatta kondens (yoğuşma suyu) bi-
rikmesi kesinlikle istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle 
buhar sistemlerinin tasarımında aşağıdaki hususlara dik-
kat edilmelidir. 

1) Boru çapı saptanırken basınç, hız ve buhar miktarı dik-
kate alınarak boru  çapı seçilmelidir.

2) Boru çapı saptanırken hız olarak 25 m/s tercih edilme-
lidir.

3) Buhar dağıtımı daima üstten yapılmalıdır. Alttan dağı-
tım durumunda, borunun alt kısmında birikmiş olan 
kondens de taşınabilir.

4) Borulara 1/70 – 1/100 oranında eğim verilmelidir.

5) Temiz buhar tesisatı, işletme buharının tesisatına bağ-
lanmamalıdır.

6. KONDENS TAHLİYESİ VE KONDENSTOPLAR

Buhar sistemlerinde oluşan kondensin boşaltılması için 
kondenstoplar kullanılır. Temiz buhar ve saf buhar sistem-
lerinde, ana buhar hatlarından ve proses sistemlerinden 
kondensi dışarı atmak için iki tür kondenstop kullanılır. 
Bu kondenstoplar termostatik ve termodinamik tiptir. 

Termostatik Kondenstop: 
Sıcaklık farklılıklarını algılayarak çalışır. Termostatik kon-
denstoplar havayı iyi boşaltır. Böylece, kullanıldığı nokta-
larda çabuk ısıtma sağlarlar. Termostatik kondenstoplar 
“arızada – açık” özelliğine sahiptir. 316L paslanmaz çelik 
malzemeden üretilmiş olup, 0,5 µ yüzey pürüzlülüğüne 
sahiptir. Kondenstop içerisinde kondens birikmesi söz 
konusu değildir. Termostatik kondenstoplar, temiz buhar 
ve saf buhar sistemlerinde; buhar dağıtımı, CIP, SIP ve re-
aktörler, sterilizatörler ve proses tanklarında birinci seçim 
olarak kullanılırlar.

Termodinamik Kondenstop: 
Termodinamik prensiple çalışır. Soğuk ve sıcak konden-
si iyi tahliye eder. Buhar dağıtım hatları ve kollektörlerde 
alternatif olarak kullanılabilir. Ancak; CIP, SIP, reaktörler 
ve sterilizatörler için uygun değildir. Termodinamik kon-
denstoplar, 316 paslanmaz çelik malzemeden filtresiz (Y 
tipi) olarak kullanılırlar.

Kondenstoplardan istenen ortak özellik; sistemde kon-
dens bırakmamasıdır.

6.1 Kondens Tesisatları

Kondens, herhangi bir noktada birikmeyecek şekilde ta-
sarım yapılır.

Şekil 3. Buhar Dağıtımı ve Kondens Tesisatı

  

Termostatik Kondenstop  Termodinamik Kondenstop

Şekil 4. Temiz Buhar Hatları Kondenstopları

Şekil 5. Kondens Cebi: Yanlış ve Doğru Uygulama
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1)  Kondens, yerçekimi ile, serbest akış olarak, bir noktaya 
boşalacak şekilde uygulama yapılmalıdır. 

2)  Birden fazla kondenstop çıkışı, ortak bir kollektöre 
bağlanarak dışarı atılmalıdır.

3)  Grup kondenstoplamadan kaçınılmalıdır. Her cihaz 
için ayrı bir kondenstopa gereksinim duyulur. Tersi 
durum, sistemde kondens birikmesine neden olur. 

4)  Temiz buharın kondensi, saf buhar sistemine besi 
suyu olarak verilmemelidir. 

5)  Çapı 50 mm’ye kadar olan borularda 30 m’de bir, daha 
büyük çaplı borularda 25 m’de bir cep yapılarak kon-
denstop montajı yapılır 

4. Kondens ceplerinin çapları, DN100’e kadar boru çapı 
ile aynı, daha büyük çaplarda 1-2 çap küçük olabilir.

7. HAVA TAHLİYESİ

Bir dağıtım sisteminde, başlangıçta veya herhangi bir 
bölümün herhangi bir operasyon periyodundan sonra 
kaçınılmaz olarak, hava veya diğer yoğuşmayan gazlar 
bulunacaktır. Sürecin eksik sterilizasyonunu önlemek için 
hava tahliyesi verimli bir şekilde yapılmalıdır. Çünkü hava 
buhar ile karışırsa sıcaklığı düşecektir. Ayrıca yalıtkan bir 
durum ortaya çıkacaktır. 1 mm kalınlığında bir hava filmi 
15 m kalınlığında bir bakır katmanı ile aynı termal dirence 
sahiptir. Gerçek anlamda, ısı transferi veya sterilize edici 
yüzeyde bulunan bu ince film, yoğuşmuş film ara yüzü-
nün sıcaklığını düşürecektir; 121°C'de (250°F) buharla bu 
indirgeme 5°C (41°F) olacaktır ve bu da sterilizasyonun 
tamamlanamamasına neden olur. Temiz buhar sistemle-

 

Şekil 6. Hava Atıcı Uygulaması

 

Şekil 7. Separatör Uygulaması

 

Şekil 8. Otoklav Uygulaması
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rinde, bazı cihazların üzerinde ve hat sonlarında mutlaka 
hava atıcı kullanılmalıdır.

8. SEPARATÖR

Saf buhar jeneratöründen üretilen buharın çok kuru ol-
ması gerekir. Suyun sisteme taşınması, korozyon ve bak-
teri üreme açısından ciddi sorunlar yaratır. Bu nedenle 
daha kuru buhar üretmek için mutlaka seperatör kullanı-
lır. Separatörün alt kısmında kullanılacak kondenstopun 
tipi, bu amaç için özel üretilmiş temiz buhar kondensto-
pudur (CST – “Clean Steam Trap”).

Uygulama örneği
Şekil 8’de temiz buhar uygulaması yapılmış bir otoklav 
şeması bulunmaktadır. Bu örnekte, kazanda üretilen bu-
har, otoklavın ceketine verilmektedir. Sterilizatör kısmına 
ise temiz buhar verilmektedir. Temiz buharın geçtiği bo-
rular ve tüm armatürler 316L paslanmaz çelik malzeme-
den üretilmiş olmalıdır.

9. STERİLİZASYON                                                                                                                                                                     

Buharlı Sterilizatör (Otoklav)
Herhangi bir cismin veya bir maddenin üzerinde veya 
içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılma 
işlemine “sterilizasyon” denir. Bu işlem sonrasında, hasta-
lık yapan ve yapmayan tüm mikroorganizmalar öldürül-
mektedir. Bu işlem sonucunda bakteriler, virüsler, man-
tarlar gibi tüm mikroorganizmalar ortadan kaldırılır. 

Mikroorganizmalar için ölüm; gelişme ve bölünme yete-
neklerinin bir daha geri kazanılmamak üzere kaybolma-
sıdır. Mikroorganizmaların fiziksel veya kimyasal yöntem-
lerle öldürülmeleri birinci dereceden bir reaksiyon olarak 
gerçekleşir [2]

Mikroorganizmaların öldürülmesindeki yarar ve neden-
ler:

• İnsan, hayvan ve bitkilerde enfeksiyon oluşturan mik-
roorganizmaları yok etmek ve böylece enfeksiyonlara 
engel olmak,

• Gıdaların bozulmalarını önlemek,

• Saf kültürlerin elde edilmesini sağlamak ve bunlara 
mikropların bulaşmasını (kontaminasyonunu) önle-
mek,

• Malzeme ve aletlere (özellikle ameliyat aletlerine) mik-
ropların bulaşmasını (kontaminasyonunu) önlemek,

• Hastalık etkeninin etrafa yayılmasını ve bulaşmasını 
önlemek olarak özetlenebilir.

Sterilizasyon işlemi uygulanmış maddeler ve aletler için 
“steril” kelimesi kullanılır. Steril olan bir ortama mikrop-
ların bulaşmasına “kontaminasyon” adı verilir. Bu yüzden 
sterilize edilmiş aletler, paketleri açılır-açılmaz kullanıl-
malıdır. Bir ortam mikrop içeriyorsa ”septik”, içermiyorsa 
“aseptik” ortak olarak tanımlanır. 

Basınçlı buhar ile sterilizasyon yönteminde; belli bir sıcak-
lıktaki doymuş buhar, daha soğuk bir malzeme ile karşı-
laştığında, malzeme üzerinde hemen yoğuşur. Yoğuşma 
sırasında malzeme hızla buharın sıcaklığına ulaşır. Bu sı-
rada malzeme üzerinde oluşan ince su tabakası da mik-
roorganizmalar üzerine öldürücü etkiyi sağlar. Doymuş 
buharın sıcaklığı ve kullanım süresi sterilizasyon işlemini 
etkiler.

Basınçlı buhar ile sterilizasyon yöntemi, 100 °C’nin üze-
rindeki sterilizasyondur. Bu yöntemde otoklav denilen 
cihazlar kullanılır. Otoklav ile sterilizasyonda nem, sıcaklık 
derecesi, uygulama süresi ve basınç, sterilizasyon işlemi-
ni etkiler. Otoklav sıcaklığı °C veya °F ile gösterilir. Basınç 
deyimi ile manometrede okunan değer anlaşılmaktadır. 
Çeşitli sıcaklık dereceleri için otoklav basınçları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

Basınçlı buhar sterilizasyonunda sterilizasyonu sağla-
maya yeterli olan sıcaklık, basınç ve uygulama süreleri; 
121 °C için 1 bar ve 15 dakika, 134 °C için ise 2 bar ve üç 
dakikadır. Bu yöntemle, sıcaklığa dayanıklı tıbbi araçlar 
yanında sıvılar da steril edilebilir. Temel ilke, steril edile-
cek malzemenin her noktasının belli bir sıcaklığa sahip 
doymuş su buharı ile yeterli süre temas etmesini sağla-
maktır.

Tablo 2. Sterilizasyon Sıcaklığı ve Uygulama Süreleri [2]

Buhar basıncı (barg)  0,7  bar 1 bar 1,4 bar 2 bar

Steriliizasyon sıcaklığı (°C) 115 121 126 134

Minimum süre (dakika)  30 15 10 3
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9.1 Doymuş Buhar ve Sterilizasyon
Doymuş buharın özellikleri, sterilizasyon için onu ideal 
bir madde haline getirmektedir. Buhar, otoklav haznesine 
girmeden önce boru hattı içinde uzun yol aldıktan sonra 
kirlenmiş yükle temas eder. Buhar, kaynağından otoklava 
giderken koşullar ideal olmadığında, bu koşullar sterili-
zasyon işlemini engeller.

Sterilizasyon için iyi olmayan en yaygın iki koşul şunlardır:

•  Islak buhar

•  Kızgın buhar

Islak buhar 
Islak buhar, doyma sıcaklığında %5'ten fazla su içeren bu-
hardır. Islak buhar, buharın ısı iletme verimliliğini düşürür 
ve bu da verimsiz bir sterilizasyon sürecine neden olur. 
Islak buhar, sterilizasyon açısından birçok önemli soruna 
neden olur:

• Sterilizasyon esnasında, buhardaki ıslaklık, paket-
lenmiş ürünlerin gözeneklerini tıkar ve buharın sarılı 
yüklere veya kapalı torbalara düzgün şekilde işleme-
sini önler. Islaklık ayrıca, buharın ürüne işlemesini de 
engeller.

• Aletler veya ürünler, çok fazla nemi emerek, süreç so-
nunda ıslak ürünlere neden olur. Bu büyük bir sorun-
dur, çünkü nem, bakterilerin gelişmesi için harika bir 
yaşam alanıdır.

• Islaklık, cihazın sterilizasyonu sırasında korozyona 
veya lekelenmeye de neden olabilir.

Buhar, kazanda üretilir. Kullanım noktalarına varıncaya 
kadar borularla taşınır. Hastanelerde buhar, kullanım sı-
cak suyu, merkezi ısıtma, çamaşırhane, hastane mutfağı 
ve sterilizasyon gibi birçok alanda kullanılır. Ortalama ola-
rak, sterilizasyon için kullanılan buhar, toplam üretimin 
ancak %5'i kadardır. 

Kazanda üretilen buhar, genelinde “ıslak buhar” tanımın-
dadır. %95-98 kuruluk iyi olarak kabul edilir. Ancak, buha-
rın kuruluk oranı genelde %95 ve altındadır. Buhar ilerler-
ken, ısı kayıpları le yoğuşması da söz konusudur. Buharın 
yoğuşmuş haline kondens denir.

Buhar, boru bağlantıları ile temas ettiğinde yoğuşur, ay-
rıca izole edilmemiş borularda ısı kayıpları ile yoğuşma 
meydana gelir. Borularda oluşan kondens, belirli aralıklar-
la yerleştirilmiş kondenstoplarla sistemden uzaklaştırılır. 
Kondensin iyi boşaltılamaması, işletmede bazı sorunlara 
neden olur.

•  Islak buharın ısıl verimi düşüktür.

•  Korozyona ve aşınmaya neden olur.

•  Isıl verim düşük olduğu için ısınma zamanını uzatır. 

Otoklav

 

Şekil 9. Temiz Buhar Jeneratörü ve Tesisatı
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Kızgın Buhar
Kızgın buharla beslenen bir otoklav, mikro organizmala-
rın öldürülmesi ve sterilizasyonu için doymuş buhar kadar 
etkili değildir. Kuru ısıyla sterilizasyon işlemi, yüksek sıcak-
lıklarda bile daha uzun sürer. 180 °C sıcaklıkta kuru ısı ste-
rilizasyonu için en az 30 dakikalık bir süre gereklidir. Oysa 
ki doymuş buhar ile sterilizasyonda, bu süre daha kısadır.

Doymuş buhar için ideal koşulların oluşturulması, sterili-
zasyon sonuçlarını olumlu şekilde etkiler. Islak buhar veya 
kızgın buhar problemlidir. İdeal doymuş buhar, %96-98 
kurulukta ve filtre edilmiş temiz buhardır.

Doymuş buharın başlıca avantajları:
•  Verimli süreç.
•  Kolay kontrol ve koruma.
•  Gözenekli yüklere iyi işleme.
•  Diğer yöntemlerden  daha çabuk sterilizasyon.
•  Ürünün herhangi bir şekilde kirletilmemesi.
•  Çevre kirliliğine neden olmaz.

10. NEMLENDİRME SİSTEMLERİ 

Hastane Havası Nemliliği
Hastanelerde nem oranının kontrolü önemlidir. En eko-
nomik nemlendirme sistemi, merkezi kazan tesisatından 
gelen buharın direkt enjeksiyonudur. Ancak buhar, ko-
rozyon önleyici kimyasal maddeler taşır. Nemlendirmede 
kullanılan buharın içindeki kimyasalların, bu maddelerin 
ortam havasındaki yüksek konsantrasyonlarına maruz 
kalan insanlarda sağlık sorunlarına yol açtığı konusunda 
endişeler bulunmaktadır. Bu kimyasal maddeler oda ha-
vasına nemlendiriciler yolu ile taşınmaktadır. 

Nemlendirme Nerede Gerekir?
Hastanelerde; ameliyathaneler, laboratuvarlar, doğum-
haneler, hasta odaları, yeni doğan çocuk odaları, yoğun 
bakım odalarında nemlendirme gereksinimi vardır. 

Temiz buharlı nemlendiriciler: Temiz buhar jeneratö-
ründe üretilmiş buhar ile yapılan nemlendirmedir. Bu sis-
temlerde deiyonize edilmiş su kullanılır.

Buhar enjeksiyonlu nemlendirici-
ler: 
Buhar enjeksiyonlu nemlendiriciler, 
temiz buharı veya merkezi kazan te-
sisatından gelen buharı dağıtmak 
için kullanılır. Bu sistem ile, verimli 
hava-buhar karışımı sağlanır. Ses se-
viyesi son derece düşüktür.

Buharlı Nemlendirme Sistemi
Buharlı nemlendirme sistemlerinde 
kazanda veya temiz buhar jenera-
töründe üretilen buhar, bir enjektör 
(nozul) ile ortama veya kanal içerisi-
ne verilir. Buharlı nemlendirme siste-

mi aşağıdaki elemanlardan meydana gelir:

- Buhar giriş vanası
- Separatör ve kondenstop grubu
- Kontrol vanası
- Nozul (Enjektör)
- Nozul ısıtma buharı kondenstopu

SONUÇ

İlaç ve gıda endüstrisi ile hastanelerde temiz buhara ih-
tiyaç vardır. Temiz buharın üretim sistemi ile dağıtımı ve 
kullanılan cihazlar önemlidir. Her noktada hijyen konusu 
dikkate alınmalıdır. Buhar dağıtım borularının tasarımı, 
normal işletme buharınkinden farklıdır. Ayrıca kullanılan 
cihazlar da temiz buhara uygun, paslanmaz çelik malze-
melerden üretilmelidir. Diğer taraftan buharın kalitesi de 
sterilizasyonu etkileyeceği için buharın kızgın olmaması 
ve kuruluğunun da %95’den aşağı olmaması gerekir. 

KAYNAKÇA

1.  Ünlü, C. 2017. “Maxval Buhar Sistemleri (Tasarım-Uygulama-
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Şekil 10. Buharlı Nemlendirme Sistemi
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ENDÜSTRİ 4.0 SANAYİ DEVRİMİ’NE 
HAZIR MIYIZ?

1. GİRİŞ

İlk kez 2011 Hannover (Almanya) Teknoloji Fuarı’nda or-
taya atılan  “Dördüncü Sanayi Devrimi” ya da dünyada 
popüler olan adıyla “Endüstri 4.0”, adından da anlaşıla-
cağı gibi büyük bir hızla gelişmeye devam eden yeni bir 
endüstriyel döneme işaret etmektedir . 

Bu yeni dönemde KOBİ’lerin otomasyon sistemlerini diji-
tal teknolojiler ile bütünleştirmesi, verileri dinamik bir şe-
kilde işlemesi ve kontrol etmesi, siber-fiziksel sistemlerin 
varlığını nasıl karşılayacağı ve yöneticiler tarafından bu 
sürece olan eğilimlerinin ne olduğunun belirlenmesi, el-
bette merak konusudur. Türkiye’nin diğer dünya ülkeleri 
ile rekabet edebilmesi için bu dönüşümü ve değişimi hızlı 
bir şekilde sağlaması kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Hal böyleyken, Endüstri 4.0 ile birlikte küçük/orta ölçekli 
işletmelerin değişim ve dönüşümlere ne kadar hazır ol-
duğunu, beklentilerini, elde edeceklerini düşündükleri 
avantajları ve bu değişimi ne kadar istediklerini temel 
düzeyde tartışmak da en az bu değişim kadar önem ta-
şımaktadır.

2. İŞLETMELERİN FARKINDALIĞI

Bu tartışmaya dayanak olması açısından Mukaddes Mer-
ve Dündar’ın 2020’de “KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü” ile 
ilgili yaptığı Yüksek Lisans Tezi çalışmasına [1] göz atmak 
yeterlidir.

“Çalışma, Sanayi 4.0 ile birlikte küçük/orta ölçekli işletme-
lerin değişim ve dönüşümlere ne kadar hazır olduğunu, 
beklentilerini, elde edeceklerini düşündükleri avantajları 
ve bu değişimi ne kadar istediklerini temel düzeyde orta-
ya çıkaracaktır. Bu doğrultuda 32 küçük/orta ölçekli işlet-
meye sorulmak üzere 7 adet kategorili araştırma sorusu 
hazırlanmış ve işletme yöneticileri tarafından cevaplan-
dırılmıştır. Çalışma sonunda, KOBİ’lerin yeni sanayi dö-
nemine birçok yönden hazır olmadıklarını; bu süreçte en 
çok bütçe, gerekli bilgi donanımı ve teknolojik alt yapıyı 
sağlama noktasında zorlanacakları bilgileri elde edilmiştir. 
Bu çalışmayla birlikte, küçük/orta büyüklükte işletmelerin 
yeni teknoloji uygulamaları sayesinde en çok beklentisi-
nin olduğu alanlar: yenilikçi üretim anlayışını kazanmaları, 
daha kaliteli ürünler üretebilmeleri, katma değersiz işler-
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de iyileştirmeler yapabilmeleri ve işletmelerin kurumsal-
laşmasına yardım etmesi olarak belirlenmiştir.”

Yukarıda belirtilen sonuçlardan anlaşılacağı üzere, işlet-
meler aslında dijital dönüşümün gerekliliğini, kazanımla-
rını, bununla birlikte bu süreçte yaşayacakları olası sorun-
ların farkında olduğu görülmektedir. Aslında bu bile bir 
kazanımdır.  Çünkü yukarıda geçen “gerekli bilgi donanı-
mına sahip olma” ölçütü bütçe ve teknolojik altyapıyı da 
belirleyecek bir ön şart niteliğinde olduğundan son dere-
ce önemlidir. En az bunun kadar önemli başka bir nokta 
ise temel kaygı olan Operasyonel Mükemmellik Sistemi-
ne geçişin sağlanabileceği yöntemleri ve bu yöntemleri 
uygulayacak, geliştirecek ve denetleyecek insan kaynak-
larının, bu farkındalığa sahip yönetim anlayışıyla birlikte 
ele alınmasıdır. KOBİ’lerin Dijital Dönüşüm yolculuğunda 
en çok zorlanacakları ölçüt de aslında budur.

3. NE YAPMAK GEREKİYOR?

Peki ticari potansiyel büyüklüğünün yadsınamaz bir ger-
çek olduğu bir ortamda, değişim isteğinde olan Sana-
yi İşletmeleri’nin kapılarının çalınarak, bir çok kez iddia 
edildiği gibi 6 -12 ayda anahtar teslim dijital dönüşüm 
projeleri mümkün müdür? Başka bir ifadeyle, sadece tek-
nojik altyapının sağlanması ile işletmeler ana hedefe yani 
“Operasyonel Mükemmelliyet’e ulaşabilir mi?

Bu sorunun yanıtı için öncelikle sanayide en çok karşılık 
bulan E 4.0 uygulamalarına göz atmakta fayda olacaktır;

• Durum izleme (“Condition Monitoring”)
• Dijital Performans Motoru (“Digital Performance 

Engine”)
• Dijital SOP (“Standart Operation Procedures”)
• Dijital Kalite Yönetimi (“Digital Quality Management”)
• Gerçek zamanlı çevirim analizleri (“I Cycle Time 

Analysis”)
• Cobot (“Colobrative Robots”)
• 3 Boyutlu Yazıcılar, Katmanlı (Eklemeli) Üretim 

(“Layered Production”)
• Akıllı Lojistik (“Smart Logistic”; “Pick to Light”, AGV, 

Elektronik Kanban vb)
• Artırılmış Gerçeklik (“Augmented Reality”)
• Sanal Gerçeklik (“Virtual Reality”)
• Otonom Taşıma Araçları (“Autonomus Guided 

Vehicles”)

Bu noktada ham bilgi olan verinin nereden, hangi sık-
lıkta ve boyutta sağlanacağı, nasıl ve kimler tarafından 
anlamlandırılacağı ve hangi hedeflere/stratejilere yöne-
lik üst bilgiler üretileceği yeniden karşımıza çıkmaktadır. 
Toplanacak verinin güvenilir ve doğru olması ise kritik 
önemdedir. Yukarıda belirtilen E 4.0 uygulamalarından 
Durum İzleme’yi (“Condition Monitoring”) ele alalım. Bu 

 
Resim 1. Anlık Durum İzleme (“Condition Monitoring”) Ekranı
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uygulamanın üretimde kullanılmasının temel amacı tüm 
makinaların anahtar göstergelerinin canlı olarak izlene-
bileceği, otomatik uyarı ve haberleşmeyle birlikte veri 
karşılaştırmasının olanaklı olabileceği bir sistemin kurul-
masıdır.

Bu sistem sayesinde, herhangi bir makinanın daha önce 
tanımlanmış nedenlerden (arıza, malzeme eksiği, bakım 
eksiği, ayar, operatör hatası, enerji kesintisi, vb.) durması, 
yavaşlaması gibi hat dengesini bozacak ve günlük hedef-
leri olumsuz etkileyecek durumların anında saptanması 
olasıdır. Sistemin OEE (“Overall Equipment Effectiveness” 
- Toplam Ekipman Verimliliği), Verimlilik, Bakım Onarım 
Masrafları ve kalite Anahtar Performans Göstergelerine 
(KPI – “Key Performance Indicator”) etkisi yüksek sevi-
yededir ve elde edilecek başlıca iyileştirmeler, daha hızlı 
tepki süresi ve şeffaflaştırılmış (tüm üretim personelinin 
üretimdeki ekranlardan izleyebileceği) üretim süreçleri 
sayesinde daha iyi kararlar alınmasını sağlamaktır. 

Bu sistemin amaca uygun çalışabilmesi için, sadece tekno-
lojik öğelerden (sensörler, PLC’ler (“Programmable Logic 
Controler”)) alınacak veriler, ekranlar, vb. yeterli değildir. 
İlgili işletme, öncelikle OEE kavramından ve bunun ken-
disine ne sağlayacağından haberdar olmalıdır. Gereksiz 
ara stokların ve buna bağlı birikmelerin, gereksiz taşıma-
ların, iş kuyruklarının ya da beklemelerin oluşmaması için 
makinaların bir hat dengesi içinde çalışması ve tek parça 
akışının sağlanabileceği bir yerleşime (“layout”) sahip ol-
ması gerekmektedir. Hat dengesinin sağlanabilmesi için, 
müşteriye sevk edilecek ya da montaj bölümüne iletile-
cek parçaların optimum üretim sürelerinin belirlenmiş ve 
makina hızlarının buna göre ayarlanmış olması gereklidir. 
Karma siparişlerde model değişim (kalıp / aparat değiş-
tirme, ayarlama) sürelerinin Yalın Üretim SİMED (“Single 
Minute Exchange of Dies”) teknikleriyle tekli dakikalara  
indirilmiş olması gereklidir. 

Yukarıda seçilen tek bir uygulama örneğinde de görü-
lebileceği üzere, Dijital Dönüşümün üretim sektöründe 
verimliliği artırmaya yönelik bir fayda getirebilmesi için 
işletmelerin gereksiz harcamalarından arındırılmış süreç-
lere ve insan yetkinliklerine sahip olması gerekmektedir. 
Bu sistematik yaklaşıma (Yalın Üretim temelli) sahip ol-
mayan bir firmanın ne 6 ay, ne de sonrasında dijital olarak 
dönüşmesi mümkün değildir. Gerçek gereksinimlerin ışı-
ğında, gerekli teknolojik yatırım kapsamının belirlenmesi 
de ancak bu sayede olabilir.  Öyle olmazsa, tüm çabalar 
ve harcanan kaynaklar; değer katmayan süreçlerin, ve-
rimsizliklerle dolu kısır bir döngünün, dijital platforma 
taşınmasından başka bir anlam taşımayacaktır.

Yukarıda belirtilmiş olan süreçleri uygulamaya geçme-
den yani büyük bedelli yatırımları yapmadan önce seçil-
miş system ve süreçlerin doğru bir şekilde çalışacağının 
düşük maliyetlerle test edebilmek önemli olmaktadır. 
Bunu gerçekleştirebilmenin yöntemlerinden biri de mo-
del veya sanal fabrikalardır.

4. ASO MODEL FABRİKA UYGULAMASI VE 
DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin ilk Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi olan 
“ASO Model Fabrika”, KOBİ’ler başta olmak üzere verimli-
lik kaygısı ve beraberinde getirdiği değişim isteğini “hata 
yapma serbestliğinin olduğu  gerçek bir üretim hattında 
deneyimsel öğrenme metotlarıyla hayata geçiren ve iş-
letmelere, içinde bulundukları gereksiz harcamalarının 
farkına vardırıp nasıl yok edeceklerini gösteren, bir baş-
ka değişle “balık tutmayı öğreten” bir işleyişe ve kavrama 
sahiptir. Merkezimiz, işletmelerimize “Dijital Dönüşüm” 
farkındalığını da sağlayacak, yol haritalarını ve öncelik-
lerini belirleyecek E 4.0 deneyimsel eğitimlerini de Mayıs 
2022‘den başlayarak aşamalı olarak hizmet kapsamına 
ekleyecektir. Bu kapsamda, kurulum ve eğitim senaryola-
rı çalışmalarına hız kesmeden devam edilmektedir. 

KAYNAKÇA
1.  Dündar, M. M. 2020. “KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü”, TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üni. Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek 
Lisans Tezi.

 
Resim 2. Çankaya Üniversitesi, TTMD ve İcoins işbirliği ile yapılan ”Sanayi 4.0 Trenini 
Kaçırmamak” Konulu Panel Konuşması
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AKILLI ROBOTLAR (KOBOTLAR) 
“COLOBRATİVE ROBOTS”

1. GİRİŞ

Otomasyon ve makineleşme günümüzde yeni bir şekle 
girmiş ve makinelerin internet teknolojisini kullanarak 
birbiri ile etkileşim halinde olduğu otonom sistemler de-
nilen bir şekle dönüşmüştür. Bu robot tasarımında ve kul-
lanımında yeni bir çağ açmış ve insanlarla birlikte çalışır-
ken, insanlara zarar vermeden faaliyet gösteren robotlar, 
yani kobotlar çağını getirmiştir. İktisadi ve sosyal siste-
min bir parçası olarak düşünüldüğünde pek çok tartışma 
konusunu içinde barındırmasına rağmen otomasyonun 
bu yeni şekli, mühendisler için bilgi çağının getirdiği bir 
çalışma alanı olmaktadır. Bu yazıda endüstriyel bir kobot 
çalışmasının oluşturulmasında, konu olabilecek temel 
noktalar özetlenmeye ve bir yol haritası oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Konu ile ilgilenen kişilere yardımcı olması 
umulmakta ve amaçlanmaktadır.

2. VERİ, ENFORMASYON VE BİLGİ

Bilgi çağının üç temel kavramı olan veri, enformasyon ve 
bilgi kavramının tanımı ile başlamak,  veriyi, otonom sis-
temlerin girdisi olarak kullanılması nedeniyle ve birbiri ile 
yakın anlamda kullanıldıkları ve karıştırıldıkları için enfor-
masyon ve bilgi kavramlarını da netleştirmekte yerinde 
olacaktır.

İşlenmemiş ham bilgiye veri denir. Başka bir deyişle çe-
şitli durum, gözlem veya oluşumların her türlü gösterimi 
veridir. Bu gösterim sayısal veya alfa numerik karakterler 
veya semboller olabileceği gibi diğer çeşitli biçimlerde de 
olabilir. Ayrıca üzerinden yıllar geçse bile veri hep aynıdır 
ve içeriği önemi değişmez.

Düzenlenmiş/işlenmiş veri enformasyon olarak tanımla-
nır. Günümüzde bilgi teknolojileri tarafından gerçekleş-
tirilen verilerin işlenmesindeki amaç, belli bir amaç için 
yeterli değil ancak konu hakkında sentez yapabilmek 
için (bilgi altyapımızı oluşturmak için) gerekenleri elde 
etmektir. Bu nedenle bilgiye ulaşmak için gerekli olan en-
formasyona sahip olmalıyız.

İşlenmiş, derlenmiş, organize edilmiş, yorumlanmış ve 
karar almada kullanabilmek için bir işlem sürecinden ge-
çilerek anlamlı ve değerli hale dönüştürülmüş kararları ve 
davranışları etkileyen değerlere bilgi denir [1].

2.1 Bilginin Önemi ve Amacı
Bilgi artan ve çoğalan şekli ile ekonomik faktörlerden biri 
haline gelmiştir. Bu anlamda diğer ekonomik faktörler 
gibi bir rekabet aracıdır. Bilgi ekonomisi kavramı ile birlik-
te diğer ekonomik faktörlerin amaç edindiği gibi, bilgide 
insanlara faydalı olabilecek iktisadi ve sosyal sistemlerin 
oluşturulması amacını taşımaktadır.
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2.2 Bilginin Türleri
Bilginin ne olduğunu ve neye yaradığını daha iyi anlamak 
için, belirli kriterlere göre sınıflandırılarak tanımlanması 
ve açıklanması yararlı olacaktır. Bu açıdan bakıldığın-
da bilginin; kullanma ve düzenlenme tarzına, kaynağı-
na ve niteliğine göre sınıflandırılması mümkündür [2]. 
Otomasyon sistemlerinde kullanılmak üzere toplanan 
verilerden elde edilen bilginin (sensörler yardımı ile dış 
dünyadan toplanan verilerin, otomasyon sistemine ta-
nıtılması için kullanılan bilgi) türü, örtülü ve açık bilgi 
olarak ikiye ayrılır;

Örtülü Bilgi (İnsandaki Bilgi), bireye özgü ve bireyle 
birlikte hareket eden, onun inanç, perspektif ve değer-
leriyle ilgili olan kişisel bilgidir. Anlaşılması ve ulaşılması 
çok güç olan insandaki bilgi, zihinsel modeller, deyimler 
ve beceriler olarak tanımlanabilir.

Açık Bilgi, resmi-biçimsel sistematik dilde ifade edilebilir 
olan bilgidir [1].

2.3 Bilginin Özellikleri
Bilginin en önemli iki özelliği doğru ve gereksinim duyu-
lan bilgi olması, gereksinim duyulurken iken ulaşılabil-
mesidir. Bunun yanı sıra bilginin özelliklerini, çeşitli kay-
naklardan toplanmış halde, aşağıdaki gibi özetleyerek 
sıralamak mümkündür [3] ;

• Bilgi üretilebilir.
• Bilgi sınıflandırılabilir.
• Bilgi erişilebilir.
• Bilgi sorun çözmek için kullanılabilir.
• Bilgi stratejik bir kaynak konumunda olabilir.
• Bilgi organizasyonlar için yaşamsal öneme sahip ola-

bilir.
• Bilgi kurumsal planlama ve kontrol için vazgeçilmez 

bir kaynaktır.
• Bilginin kaynağı olan veri tek başına anlamlı değildir, 

veriler işlenerek anlam kazanır ve bilgiyi oluşturur.
• Üretilen bilgi, yönetsel kararlarda belirsizliği azaltır.
• Bilgi çağı ile toplumun gelişip karmaşıklaşması ile, ka-

rar alıcıya sunulan bilginin güvenliğinin azalma olası-
lığı artmaktadır.

• Başkaları tarafından hazırlanan bilginin hata içerme 
olasılığı vardır.

• Bilginin güvenliğinin arttırılması yolu, yönetsel dene-
tim yöntemlerini sürekli uygulamaktır. 

3.  VERİ, BİLGİ VE OTONOM SİSTEMLER

Yukarıda değinildiği gibi otomasyon sistemlerinde kul-
lanılan bilgi, sensörlerle toplanan verilerin, otomasyon 
sistemine tanıtılan (bir ardunio ve microişlemci program-
lamaya yarayan program dili ile oluşturulan algoritmalar 
sayesinde) şeklidir. Bu temel yapının üzerine topladığı 
verileri birbiri ile etkileşim içerisinde kullanabilen cihaz-
lar, otonom sistem yapısını oluşturur. Kullanılan bilgilerin 
tanıtılması, yine yukarıda anlatıldığı gibi örtülü bilgilerin, 
açık bilgi haline getirilerek makinelere öğretilmesi (örün-
tü tanıma) mantığına dayanır.

4. ÖRÜNTÜ TANIMA

Örüntü tanıma, veri tabanında depolanan bilgileri, 
gelen verilerle eşleştiren bir teknolojidir. Bir otomasyon 
makinasında, bilgisayar ve elektronik teknolojisi ile ma-
kinaya tanıtılmış bilgileri ile, makinanın sensör veya ka-
meralar ile aldığı anlık verileri, eşleştirilip-değerlendiren 
ve makinanın bir karar vermesini sağlayan teknolojiye 
Örüntü Tanıma denir.

4.1 Örüntü Tanımada Kullanılabilecek Veri Türleri

Örüntü tanımada kullanılabilecek veri türleri şu şekil-
dedir:

 Metinler ve Kelimeler: Bilgisayar teknolojileri ile metin 
ve kelimeleri makinalara tanıtmak mümkündür.

 Görüntüler: Yine bilgisayar teknolojileri ile (kameralar 
yardımıyla) görüntüleri makinalara tanıtmak müm-
kündür.

 Duygular: Yine bilgisayar teknolojileri ile insanların 
belirli bazı duygularını makinalara tanıtmak mümkün-
dür.

 Sesler: Yine bilgisayar teknolojileri ile insanlara veya 
hayvanlara veya diğer ses kaynaklarına ait sesleri ma-
kinalara tanıtmak mümkündür.

 Diğer Unsurlar ve Bilgiler: Yine bilgisayar teknolojileri 
ile ısı, sıcaklık, nem gibi diğer unsur ve bilgileri (sen-
sörler yardımıyla) makinalara tanıtmak mümkündür.

4.2 Örüntü Tanımada Kullanılan Yöntemler
Örüntü tanımada kullanılan sensör, kamera gibi araçlarla 
toplanan veriler; sınıflandırma, kümeleme  gibi işlemlere 
tabi tutulur. Bunları gerçekleştirmek için kullanılan bazı 
yöntemler (yapay zeka yöntemleri) aşağıda sıralanmıştır.

	 İstatistiksel Örüntü Tanıma Yöntemi
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 Sözdizimsel (Sezgisel) Örüntü Tanıma Yöntemi
		Yapay Sinir Ağları ile Örüntü Tanıma Yöntemi
gibi...

4.3 Örüntü Tanıma, Makina Öğrenmesi, Derin Öğrenme
Örüntü Tanıma, Makina Öğrenmesi, Derin Öğrenme gibi 
kavramlar, birbirleri ile aynı anlama gelmektedir.

4.4 Makina Öğrenmesi Yöntem ve Araçları
Makina öğrenmesinde kullanılan yöntemler, örüntü tanı-
ma ile aynıdır. Kullanılan araçlar ise şu şekilde sıralanabilir;

	Sensör, kamera gibi veri alma araçları.
	Ardunio (microişlemci; makinaya komut vermek için 

algoritmaların yüklendiği araç)
	Servomotor (makinaya algoritmalar ile verilen komut-

ları, makina için hareket haline dönüştürme aracı)
	Programlama (Yazılım) dili paket programı (ardunio ve 

microişlemciye algoritma yüklemeye yarayan araç)

4.5 Makina Öğrenmesi, Robotlar ve Otonom Sistemler
Robotları ilkçağlardaki örneklerini de içine alan bir ifade 
ile tanımlamak istersek; doğayı taklit eden makineler ola-
rak adlandırabiliriz. Çağdaş robotik ile ilgili daha detaylı 
bir tanımını yapacak olursak,  “Otonom ya da kumanda 
edilen, algılayıcıları, kontrol sistemi, eyleyicileri ve beden-
sel yapıları ile nesneleri tutmak, kavramak, hareket ettir-
mek, taşımak, üretim yapmak gibi amaçları yerine geti-
rebilen elektronik, mekanik veya sibernetik yapılardan 
oluşan yapay sistemlerdir.” diye tanımlayabiliriz [4].

Robotlar, yaygın kanının aksine endüstri devriminden 
sonra değil, çok daha öncesinde, yazının dahi olmadığı 
antik çağlarda ortaya çıkmaktadır. Antik çağlardaki be-
timlemeler, destanlar ve mitler içerisinde kendilerine yer 
bulmuşlardır [4].

Ancak ilk ciddi çalışmalar, 1136 yılında Cizre’de doğmuş 
olduğu düşünülen El Cezeri, yani tam adıyla Ebü’l İz 
İbni İsmail İbni Rezzaz El Cezeri, tarafından yapılmıştır. 
Kitabü’l-Cami Beyn’en-İbni ve’l-Ameli en Nefi fi Sınaati’l-
Hiyel (Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Faydalan-
mayı İçeren Kitap) kitabında 50’den fazla mekanik düze-
nek yer almaktadır. Sonrasında 1452 yılında İtalya’da Vinci 
kasabasında doğan Rönesans’ın büyük ilim adamı ve sa-
natcısı Leonardo Da Vinci tarafından1495  yılında tasarla-
nan savaşçı robot önemli bir çalışmadır [4].

1986 yılında Japon otomobil firması Honda’nın başlattığı 
insansı ve yürüyebilen robot projesi, 2000 yılında tanı-
tılan ve serinin şimdiki son prototipi olan Asimo ile son 
haline ulaştı [4].

Endüstriye robotlar fabrikalarda işçilerin yaptığı işleri ko-
laylaştırarak ve onlara yardım etmek amacı ile kullanılan 
robot türleridir. Bu tür robotlar otomasyonun gelişimi-
ne paralel olarak gelişim göstermiş ve günümüzde Zeki 
İmalat Sistemlerinin oluşturulmasında büyük payı olan 
robot türleridir. Bu konulardaki son gelişme otonom sis-
tem mantığı ile çalışan robotlar şeklindedir.  

Robot tasarımında üç ana disiplin esastır;
	Mekanik Sistem Tasarımı
	Elektronik Sistem Tasarımı
	Yazılım Sistem Tasarımı

Mekanik sistem tasarımlarında en yaygın olarak kullanı-
lan yazılım Solid Works iken, yazılım sistemi tasarımlarını 
PLC Programlama ve Robot Sistemleri geliştiren bir çok 
firmanın kullandığı yazılımlar (Örneğin; Robot Studio – 
ABB) ile yapılmaktadır.

İnsanlar ile beraber çalışırken, insanlara zarar vermeden 
çalışan robotlar (bu çok önemli çünkü ölümcül kazalara 
yol açmış uygulamalar görülmüştür.) Kobot olarak adlan-
dırılır.

4.6 Colobrativ Robotlar (Kobotlar)
Kobot tanımı yukarıda tanımlandığı gibidir ve  Endüstri 
4.0 kapsamında bu önemli bir tartışma konusudur. Ro-
botların Sosyal ve Ekonomik hayata etkilerinin yanı sıra 
bir hukuk disiplini ile de tartışılması gereken bir durum-
dur. 

5. SONUÇ

Buharlı makinenin keşfi, Endüstri 1.0, Elektrikli makinele-
rin kullanılmaya başlanması Endüstri 2.0, Bilgisayarlaşma-
nın makinelerde yaygınlaşması Endüstri 3.0 ve son olarak 
günümüz Endüstri 4.0 dünyası hep teknolojinin insan-
lara fayda  ve kolaylık sağlaması için olan dönüşüm ve 
gelişmelerdir. Akıllı robotlarda (kobotlar) makinelerin en 
baştan günümüze kadar gelmiş  son şeklidir ve insanlara 
fayda – kolaylık sağlama amacındadır diye düşünülebilir.
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KİMYASAL TEMİZ GAZLI SÖNDÜRME 
SİSTEMLERİ NASIL OLMALIDIR?

1. GİRİŞ

Yıllardır son derece açık bir şekilde tüm bilgiler gözleri-
mizin önünde apaçık durmasına rağmen, pek çok konu-
da olduğu gibi Temiz Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri 
açısından da, onlarca yanlış uygulamanın yapıldığını gör-
mek oldukça üzücü bir durumdur. 

Bir parça olsun bu konulara bir daha değinerek az da olsa 
bir farkındalık yaratma çabasındayız, Başarılı olursak ne 
mutlu bizlere… Öncelikle bu yazıda konunun daha basit 
ve anlaşılabilir olması için soru-yanıt şeklini kullanacağız. 
Uygulamada yapılan hataların temelinde, bu sorular kar-
şısında üretilen yanlış yanıtların yattığı düşünülmektedir.

2. TEMİZ GAZ NEDİR? 

Yangından korunma sektöründe “temiz gaz“ tanımı, sön-
dürücü akışkan olarak kullanılan maddenin yangını sön-
dürme performansı sırasında standartlarda belirlenmiş 
koşullar ve maruz kalma sürelerine bağlı olarak canlıların 
sağlığına zarar vermemesi ve özellikle duyarlı elektronik 
yapıların üzerinde korozif bir etkisinin olmaması temeline 
dayandırılmıştır.

 

Resim 1. Farklı Kapasitelerdeki Temiz Gaz Silindirleri
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“Yani canlı bulunan yerlerde, yangın sırasında kullanılsa 
bile canlılara zarar vermeyecek, duyarlı ekipmana değse 
bile korozyona neden olmayacak ve kullanım sonrasında 
o bölgede temizlik gerektirmeyecektir.”

3. YANGIN KORUNUM SİSTEMİ PERFORMANS 
KRİTERLERİ NEDİR?

Sektörün en temel sorusu bu olsa gerektir. Teoride ve pra-
tikte oksijenle temas kesildiğinde veya tüm ısı soğuruldu-
ğunda yangının bir doğum günü pastasının üstündeki 
mum gibi anında söneceği ve sona ereceği bilinmektedir. 
Acaba tek kriter bu mudur? Bu konu biraz irdelendiğinde 
“Olası Yangın Hasar Maliyeti” ve “Yangından Korunum Sis-
temi Kurulum ve İşletme Maliyeti“ kavramlarının anlaşılır 
şekilde açılması gerekir.

Bir yangın söndürme sistem performansının üç temel kri-
teri bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Olası hasar maliyeti,

2 . Yangın korunum sistemi kurulum ve işletme maliyeti, 

3. Yangını etkisiz hale getirebilecek söndürme perfor-
mansıdır. 

Yeterince anlaşılamadığı düşünüldüğü için burada özel-
likle “Olası Hasar Maliyeti” üzerinde durulacaktır. Olası ha-
sar maliyeti kavramını oluşturan ögeler şunlardır:

 Olası Can Kaybı,

 Olası Mal Kaybı,

 Olası Duruş Maliyeti,

 Olası Geri Dönüş Maliyeti.

Olası Can Kaybı
Çok önemli olmasına rağmen, 
başlıktan yeterince anlaşılması 
nedeniyle can kaybı hasarının 
üzerinde durulmayacaktır. 

Olası Mal Kaybı
Aynı şekilde mal kaybı da adın-
dan anlaşılabilmektedir. Ancak, 
mal kaybı konusunda, kaybedi-
lenin sadece yangından kaynak-
lı değil aynı zamanda o yangını 
söndürmek için yapılan uygula-

ma sonucu ortaya çıkan hasarı da içerdiği unutulmama-
lıdır.

Olası Duruş Maliyeti
Olası duruş maliyeti kavramını iyi kavrayabilmek için ör-
nekle  açıklamanın daha yararlı olacağı düşünülmektedir.

Örneğin bir bankaya ait veri merkezi ele alınmış olsun ve 
herhangi bir nedenle çıkan yangın sonucu üretilen hiz-
metin durduğu varsayılırsa, bu tür  bir yangında, ortala-
ma duruş maliyetinin dakikada 8.000 USD’nin üzerinde 
olduğu  belirtilmektedir. 

Bu noktada  belirtmek gerekirse, yangın ve yangın sön-
dürme sonrasında oluşan hasar nedeniyle hizmetin dur-
masının da bir maliyet olduğu unutulmamalıdır. Kuşkusuz 
üretilen hizmetin yapısına bağlı olarak, durma maliyetle-
ri, ilgili kurum veya işletme tarafından hesaplanmalıdır. 
Her kurum ve işletmenin risk değerlendirmesi ve maliyet 
öngörüsü farklılık gösterebilir.

Bunun yanında, savunma sanayi haberleşme ve komuta 
kontrol sistemleri gibi bazı kurumlarda oluşacak duruş 
maliyetinin parayla ölçülebilmesinin söz konusu bile edi-
lemeyeceği çok açıktır. 

Olası Geri Dönüş Maliyeti
Duruş maliyetinin yanında bir de olası geri dönüş maliye-
tinden bahsetmek gerekir. 

Resim 2. Yükseltilmiş Döşemeye Uygulanan Söndürme Sistemi
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Yine veri merkezi örneğinde bu kez işletme, sunucu hiz-
meti sağlayan bir kuruluş olsun ve ABC A.Ş. de, bu kuru-
luştan sunucu kiralamış olsun. Yangın sonrası veri mer-
kezi sistemi yeniden kurulmuş ve 30 günlük bir süreden 
sonra yeniden hizmet vermeye hazır hale gelmiş olsun. 
Acaba ABC A.Ş. hâlâ hizmet satın almak için bu kuruluşu 
bekliyor olacak mıdır? Örnek verdiğimiz kuruluş, kaybet-
tiği müşteri ve pazarı nasıl, ne kadar zamanda ve hangi 
çabayla geri kazanabilecektir? Dolayısıyla bunlar da bir 
maliyet unsuru olarak karşımıza çıkacaktır.

Tüm bunları yan yana koyduğumuzda aslında yangın ko-
ruma sistem seçiminde tek kriterin zamandan ve olası ha-
sar maliyetinden bağımsız yangın söndürme performansı 
olduğunu söylemek doğru değildir.

Doğru Sistem Seçimi
İşletmenin yapısına ve ürettiği hizmetin kritikliğine bağlı 
olarak aşağıdaki kavramlarının tartışılması ve değerlen-
dirilmesi, doğru sistem seçimi için kritik düzeyde anlam 
taşır.

a.  Olası Hizmet Durma Maliyeti,
b. Olası Geri Dönüş Maliyeti,
c. Sistem Kurulum ve İşletme Maliyeti,

d. Yangını etkisiz hale getirme performansı.

4. YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN 
HFC ESASLI FM-200 SİSTEMİ İLE İLGİLİ PARİS İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSINDA ALINAN KARARLAR VE 
KISITLARI NELERDİR?

Her ne kadar iklim değişikliği (Paris) anlaşmasına ülke ola-
rak 2015 yılında imza koyulmuş ise de bu anlaşma 2021 
yılında TBMM‘de onaylanmış ve ilk kez 4 Ocak 2018 tarihli, 
30291 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış, F Gazlar mev-
zuatı çerçevesinde ele alınmıştır. 

İlgili Avrupa Çevre Ajansının FM200 gazı ile ilgili takvime 
bağlanmış bir kısıtı olmamakla beraber, alternatif yön-
temlerin teşvik edilmesi ile birlikte üretici, satıcı, uygula-
macı ve son kullanıcı açısından aşağıdaki gibi ek farkında-
lık yükümlülükleri getirdiği dikkate alınmalıdır.

 Sızıntı kontrollerinin FM-200 kapasitesine bağlı kont-
rol edilme sıklığının belirlenmesi,

 Sektör paydaşlarının farkındalık eğitimleri alma zo-
runluluğu ve bunu belgelendirmeleri,

 Merkezi kayıt sistemlerine kullanıcıların FM-200 sis-
temlerini bildirme zorunluluğu gibi konular, bu çerçe-
vede örneklendirilebilir.

Bu konuda özellikle tüzel kişilikler için getirilen zorunlu-
lukları detaylandırmak için, 24 Eylül 2020 tarihli 31254 
sayılı Resmî Gazete’deki “Florlu Sera Gazı İçeren Veya Gaz-
lara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek Ve Tüzel 
Kişilerin Bilgilendirilmesine Dair Tebliğ”e başvurmak uy-
gun olacaktır.

5. FM-200 VEYA NOVEC 1230 GİBİ SİSTEMLERİN 
BASINÇ SINIFI NE OLMALIDIR?

Gerek yürürlükte olan TS EN 15004, gerekse Çevre Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın birim fiyat tarif 
kitapçığında 25 ila 42 bar aralığı açıkça ifade edilmiştir. 
Buradaki önemli konu, basıncın düşük olmasının, sistem 
güvenliği açısından daha olumlu bir yaklaşım olduğu 
gerçeğidir. Aynı performansı 25 bar ile sağlamak, basınçlı 
kap riskinin 42 bara göre daha az olması anlamına gelir ve 
olumlu bir durumu işaret eder.

Hatta akredite kuruluş tarafından onaylı olmak koşulu ile 
42 bar üstü sistemler de kullanılabilir. Ancak basınç değe-
rinin aynı performans için daha küçük olanının seçilmesi, 
güvenlik ve işletme kolaylığı açısından tercih edilen yön-
tem olmalıdır.

 
Resim 3. 25 Bar Sistem Manometresi 
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ratuvar sonuçları olmaksızın jenerik gaz kullanımının risk 
içerebileceği ve bilinmezlik taşıdığı unutulmamalıdır.

7. FM 200 VEYA NOVEC 1230 SİSTEMLERİNDE NOZUL 
ÇIKIŞ SES SEVİYESİNİN 115 DB’DEN DÜŞÜK OLMASI 
NEDEN GEREKLİDİR? 

Özellikle gazlı söndürme sistemi yapılan sabit disk sürü-
cülü (HDD) sunucularda yüksek ses seviyesi (115 dB‘den 

 

Resim 4. 42 Bar Sistem Manometresi

6. NOVEC 1230 BİR ÜRETİCİYE AİT TESCİLLİ MARKA 
OLMASI NEDENİYLE AYNI AMAÇLA FK-5-1-12 JENERİK 
GAZ OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Novec 1230 bir üreticiye ait marka olup jenerik olarak üre-
tilen FK-5-1-12 gazlarının açıkçası aynı olduğunun söyle-
yebilmek için, en azından “raf ömrü“ açısından ilgili jenerik 
gazın raf ömrünün 30 yıldan az olma-
ması ve saflık değerinin ilgili UL stan-
dardında tanımlanan değerde olması 
gerekir. Ayrıca malzeme güvenlik for-
mu incelendiğinde sağlık ve çevre de-
ğerlerine göre doyurucu verilere sahip 
olması ve bu verilerin bağımsız labora-
tuvarlarca doğrulanmış olması gerekir.

Özelikle Novec 1230 ve benzeri temiz 
gazların insan sağlığı açısından ilgili 
standartlarda tanımlanmış maruz kal-
ma (“exposure time”) sürelerine bağlı 
olarak insan sağlığı açısından tehlike 
içermediğini bu akredite laboratuvar 
çalışmaları olmaksızın söylemek olası 
değildir.

Novec1230 kullanımında gaz saflık de-
ğerine ve insan sağlığı açısından risk 
içerip içermediğine ilişkin akredite labo-

 

Resim 5. Susturuculu Nozul ile Standart Nozul Gösterimi

Grafik 1. Bağımsız Kuruluşça Yapılan 25 Bar Sistem Nozul Ses Seviyesi Test Grafiği2
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Resim 6. Sızdırmazlık Test Ekipmanları

büyük) arızaya veya veri transfer hızı kaybına  neden ol-
maktadır.

Bu nedenle her ne kadar sistem tanımında FM 200 ve No-
vec 1230, 25 ila 42 bar aralığında tanımlanmış ise de yapı-
lan test çalışmalarında 25 bar sistemler dışında, 42 bar ve 
üstü basınçlı sistemlerde, standart nozul kullanımında 115 
dB değerinin aşıldığı ve hasara  yol açtığı saptanmıştır.

42 bar ve üstü sistem seçiminde bu nedenle ses seviyesi-
ni azaltıcı önlem alınması zorunluluktur. Bu risk 25 barlık 
sistemlerde söz konusu değildir.

8. SIZDIRMAZLIK TESTİ NEDİR? NEDEN 
YAPILMALIDIR?

TS EN 15004 Standardında, FM 200 veya Novec 1230 sis-
temi ile yangın söndürme işlemi yapılan yerlerde gazın 
boşalma sonrası yeniden tutuşma olmama-
sı için 10 dakikalık bir süre boyunca bulun-
duğu bölgede tutulması gereklidir.

Bu testin yapılabilmesi için özünde, fan, öl-
çüm probları ve özel bir yazılım içeren kalib-
re edilmiş sızdırmazlık test kitleri kullanılır.

Bu sayede herhangi bir yangın sırasında ga-
zın yangın söndürme bölgesinde 10 dakika 

boyunca kaldığını kanıtlamış ve ilgili bölgedeki sızıntı de-
ğerlerinin, varsa açıklıklar kapatılarak standartta izin veri-
len en fazla değerin altında kalması sağlanmış olur.

TS EN 15004 Standardı sistem kurulumu öncesinde sız-
dırmazlık testini zorunlu tutar ve her yıl bu sızdırmazlık 
testinin tekrarlanmasını ister.

9. 10 YILDA BİR FM 200 VEYA NOVEC 1230 
BOŞALTILIP YENİDEN DOLDURULMALI MIDIR?

TS EN 15004 Standardı, FM 200 ve Novec 1230 sistem-
leri için dikişli veya çelik çekme silindir kullanılmasına  
izin verir. Basınçlı kaplar yönetmeliği gereği malzeme 
yorulmasına karşın ilgili basınçlı kabın her on yılda bir 
hidrostatik teste tabi tutulması gerekir. Bu hidrostatik 

 Tablo 1. Sızdırmazlık Test Raporu Örnek Taslağı3
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testin akredite kuruluşlar tarafından yapılabileceği, ilgi-
li bakanlıkça zorunlu tutulmuştur.  Hidrostatik test için 
öncelikle silindir içindeki gazın boşaltılması gerekir. Hid-
rostatik test sonrasında standartlara uygun olarak işlem 
gören ve yeniden markalanan silindirler, aynı gaz ile ye-
niden doldurulur.

Silindirden gazın alınması ve yeniden doldurulması işle-
mi sırasında %20’lik bir kayıp söz konusudur. Ancak tüm 
gazın hidrostatik test için atılması söz konusu değildir. Bu 
yüzden ilgili FM 200 veya Novec 1230‘un raf ömrünün 30 
yıl ve üstü olması sistem işletme maliyeti açısından önem 
kazanır.

10. FM 200 VEYA NOVEC 1230 BULUNAN YERLERDE 
GAZ BOŞALIMI SIRASINDA OTURUP BEKLEYEBİLİR 
MİYİZ?

TS EN 15004 Standardında ve üretici malzeme güvenlik 
formlarında insan sağlına dönük tüm değerler  beş daki-
kalık maruz kalma (“exposure time”) süreci baz alınarak 
belirlenir. Gaza bu süreden daha fazla maruz kalınması, 
kişinin sağlık durumuna bağlı olarak beklenmeyen so-
nuçlara neden olabilir. 

Bu nedenle, bir bölgeye gaz boşalımı sırasında o yerlerde 
canlıların bulunmaması esastır. Yani oturup orada bekle-
meye devam edemeyiz. 

11. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

• Yangın korunum sistemlerinde performans kriter-
lerinin değerlendirilmesinde olası hasar maliyetleri 
önem arz etmektedir. Bu değerlendirme; “olası can 
kaybı”, “olası mal kaybı”, “olası duruş maliyeti”, “olası 
geri dönüş maliyeti” şeklinde 4 ana başlıkta irdelen-
melidir. 

• Temiz gazlı söndürme sistemleri hacim esaslı söndür-
me sistemleri olduğundan sistemin işlevselliği için sız-
dırmazlık testi yüksek önem arz etmektedir. 

• Bu sistemlerin silindirlerinin, basınçlı kaplar yönetme-
liği gereğince her 
on yılda bir hidros-
tatik teste tabi tu-
tulması gerektiği 
unutulmamalıdır. 
Bu testlerin ak-
redite kuruluşlar 
ve yetkin perso-
neller tarafından 
gerçekleştirilmesi, 
söndürme perfor-
mansını etkileyen 
önemli unsurlar-
dandır.

Sistem dizayn 
kriterleri göz 
önünde bulun-

durularak, gerek FM200 gerek Novec1230 söndürme 
sistemlerinin birbirine göre avantaj ve dezavantajları 
uygulamaya göre değişiklik göstermektedir. Her iki sis-
temde gerek F Gaz Regülasyonu gerek SNAP programı 
çerçevesinde sınırlandırma olmaksızın alternatif olarak 
birbirinin yerine kullanılabilir.

KAYNAKÇA

1.  4 Ocak 2018 tarihli 30291 nolu Resmi Gazete https://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180104-2.htm

2.  Emetrology Test firmasının 25 Bar Sistem için Nozul Ses 
Seviyesi Test Grafiği

3.  RetroTEC Firmasının Gazlı Söndürme Sistemleri için Sızdır-
mazlık Test Raporu

 

Resim 7. Novec 1230 Gaz Boşalma Anı
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TARIMSAL DAMLAMA SULAMA TEKNİĞİ 
VE UYGULAMALARI

1. GİRİŞ

Gerek ülkemizde gerek ise dünyada beslenme amaçlı 
tarım alanları için gereken tatlı su kaynaklarının doğru 
kullanılması, kuraklık veya seller nedeni ile tarım alanla-
rının verimli ürün için çevreye zarar vermeden ekonomik 
yöntemler ile yeniden düzenlenmesi zorunluluk haline 
gelmiştir. Sulama için gerekli su miktarı, ürün ve  toprak 
cinsi ile arazi eğimi ve yağmur mevsimi özellikleri değer-
lendirilerek belirlenmelidir. 

Su kaynaklarının doğru kullanım planlaması için, çeşitli 
sulama teknikleri birbirlerine göre kıyaslanarak sulama 
tekniği seçilmesi gerekir. Bu konu ulusal temelde değer-
lendirilerek 2021 yılı içerisinde yeni hedefler konulmuş-
tur. Sulama verimliliği açısından salma sulamaya göre 
kabaca, sprinkler ile %50-%60, yağmurlama sulaması ile 

%50 ve damla sulaması ile %90 verime ulaşılabilmekte-
dir. Ayrıca yapılan araştırmalarda, damla ve yağmurlama 
sulamalar için verimliliğin yerçekimi değerine bağlı olabi-
leceğini göstermiştir [1]. Yine benzer araştırmalar, damla 
sulamasının toprak altı veya üzerinden yapılması ile de 
meyve bahçelerinde iklim bölgelerine bağlı olarak dam-
la sulama suyunun, yetişmiş ağaçlar için %4-%12  genç 
ağaçlar için %8-%43  oranlarında buharlaştığı saptanmış-
tır. Bu nedenle toprak altı damla sulaması ile su tasarrufu 
sağlanabileceği belirlenmiştir [2].

2. SULAMA SİSTEMLERİ

Günümüzde uygulanan sulama teknik ve sistemleri ile 
su iletim ve dağıtım yöntemleri şu şekilde  sınıflandırı-
labilir:
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2.1 Geleneksel Sulama (Yüzey Sulama)

Geleneksel (yüzey) sulama sistemleri aşağıdaki gibi sıra-
lanabilir:

a. Salma sulama,
b. Tava (göllendirme) sulama,
c. Karık (Ark) sulama,
d. Uzun tava sulama.

Yukarıda sayılan her dört yöntem, aslında küçük ayrı-
lıklar ile aynı ana sulama yöntemini kullanmaktadır. Te-
mel olarak yer altı veya yer üstü su kaynaklarının kanal 
veya borular ile sulanacak tarımsal alana serbest olarak 
bırakılması biçiminde uygulanmaktadır. Su kaynağının 
araziden yüksekte olmaması durumunda, teknik zorun-
luluktan dolayı su dağıtımın yapılabilmesi için pompa 
kullanılması gerekmektedir. Bu yöntemde, tarım arazisi 
içerisinde oluşturulan kanalcık ve izlere su serbest ola-
rak bırakılarak tüm toprak yüzeyinin ıslanması sağlanır. 
Bunun doğal sonucu olarak su, sadece bitki köklerine 
değil, su ulaşması  gerekmeyen yerlere de gittiğinden ve 
oraları da ıslattığından daha fazla su akışına gereksinim 
duyulur. Arazi eğimi ve suyun dağıtımı sırasındaki debisi, 

                     
             

 

                     
            

 

            

 

                   

             

 

Şekil 1. Yaygın Salma Sulama Şekil 2. Tava Sulaması 

Şekil 3. Yaygın Suyun Karık (Ark) 
Sulaması Şekil 4. Uzun Tava Sulaması 

her bitkinin eşit miktarda suya ulaşmasına da izin verme-
yebilir. Gereğinden fazla su kullanımı, toprak özellikleri-
ne bağlı olarak, köklere zarar verebileceği gibi, yüzeyde, 
kırılması gereken kaymak tabakası da oluşturabilir. Sal-
ma sulaması (Şekil 1) arazinin tamamına su salınırken, 
tava (göllendirme) (Şekil 2) sulamada kontrollü bölgele-
re ayrık olarak göllenme yapılmaktadır. Temel olarak bu 
ayrım ekim zamanları arasındaki fark veya ürün çeşitle-
melerinde tercih edilmektedir. Tipik olarak ark sulaması 
veya karık sulama bitkilerin arklar arasında bulunması ve 
suyun ark içerisine salınması ile yapılmaktadır. Ülkemiz-
de özellikle sulama kanallarından faydalanılarak tarım 
arazilerine su verilmektedir, bu hem suyun buharlaşma 
miktarını arttırmakta hem de arkların içerisinde yabani 
ot üremesine neden olmaktadır (Şekil 3). Uzun tava su-
laması ise tarım arazisinin etrafın da oluşturulan toprak 
kanallara su verilerek suyun serbest emilmesi yöntemini 
kullanmaktadır (Şekil 4).

Yukarıda tanımlanmış olan her dört yöntem de suyun ve-
rimli olarak kullanılmasını gözetmeye, ayrıca gerek topra-
ğa gerekse de bitkilere zarar veren yöntemler olduğun-
dan, “vahşi sulama” şekilleri olarak adlandırılmaktadır.
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2.2 Basınçlı Sulama

Basınçlı sulama, aşağıdaki yöntemlerle yapılmaktadır:

a. Makro sulama- Yağmurlama sulama

b. Mikro sulama 

- Damla sulama

- Mikro jet sulama

- Mini Sprinkler – Mini Fıskiye, Yağmurlama

- Sızdırma sulama

2.2.1 Yağmurlama Sulama (Makro Sulama) 
Yağmurlama (makro) sulama yönteminde, temel ola-
rak herhangi bir su kaynağından gelen su, pompa ile 
basınçlandırıldıktan sonra toz halinde  yukarıdan aşağı 
püskürtülerek bitki gövdeleri üzerinden bitki köküne 
yönlendirilir. Prensip olarak, basınç ve yağmurlama baş-
lığı fıskiyesinin yapısı gereği oluşan su sisi, kaynaktan ge-
len suyun filtre edilmesini zorunlu kılar. Bitki gövdesine 
çarpan su damlacıklarının birleşerek gövde üzerinden 
akması sonucunda köke ulaşan su, daha az su miktarı ile 
bitkinin sulanmasını sağlar. 

Doğal olarak vahşi sulamada kullanılan su miktarının çok 
altında su kullanımı ile daha verimli sulama yapılmış olur. 
Farklı yağmurlama başlık tipleri kullanılarak arazi içeri-
sinde kenar, köşe yüksek alçak sulama yapılabildiği gibi, 
pompa basma borusu üzerinde konulan kapalı devre 
elemanları aracılığıyla bitki ilaçlama veya gübre verme iş-
lemleri de yapılabilmektedir. Arazinin düz ve veya eğimli 
olması yağmurlama işlemlerinde ciddi bir sorun oluştur-

mamasına karşın, kollar arasında basınç dengeleme ge-
reksinimi, suyun doğru ve eşit dağıtılması açısından tek-
nik bilgi gerektirir. Ayrıca suyun toz halinde püskürtülerek 
dağıtılması sonucunda ne kadar süre sulama yapılması 
gerektiğinin saptanabilmesi için, yağmurlama yarıçapı, 
su basıncı, pompaya olan uzaklık ile toprak yapısına bağlı 
olarak daha ayrıntılı incelemeye gereksinim duyulur. Kötü 
bir boru tasarımı, bazı bölgelerin gereğinden fazla su al-
masına, bazı bölgelerin ise yeterli su alamamasına neden 
olabilir. Bu yöntemde, otomatik kontrollü sulama, gübre-
leme, ilaçlama yapılması olanaklıdır (Şekil 5). 

2.2.2 Damla Sulama (Mikro Sulama) 
Mikro sulama sistemleri içerisinde damla sulama tekni-
ğinin en önemli dikkate değer konusu ise bitkiler için 
hem sulama hem de gübreleme işlemlerinin en sağlıklı 
ortamda gerçekleştirilmesidir. Gübre sadece kökler tara-
fından emilmektedir ve bu metot ile en az gübre tüketi-
mi de sağlanmaktadır. Damla (mikro) sulama, mikro jet 
ve mini fıskiye sistemlerinden yukarıda belirtilen küçük 
farklılıkları içeren sulama tekniklerinden biridir.  İlke ola-
rak mikro sulama tekniğinde her bir yöntem için sulama 
hedefi bitki kökü olduğundan en tasarruflu su harcama 
amacı güden benzer teknikler ve yöntemler için üretil-
miş su çıkış elemanlarına sahiptirler. Teknik olarak değer-
lendirildiğinde olumsuz etki olarak değerlendirilecek tek 
konu, yatırım maliyeti dışında mühendislik hesap ve uy-
gulama gereksinimidir. Sulamayı uygulayacak çiftçi için 
mühendislik hizmeti ve bunun yanı sıra ölçme ve değer-
lendirme desteği verilmesi gerekir (Şekil 6).

 

Şekil 5. Yağmurlama Sulama Tekniklerinden Sprinkler Şekil 6. Sulama Tekniklerinden Damla Sulama
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Tablo 1. Tipik Faydalı Sulama Verimliliği (WUE)[3]

YÜZEY SULAMA HAVADAN (YAĞMURLAMA) SULAMA DAMLAMA SULAMA

Sulama (WUE2)(%) 55 75 90

Su kalitesi gerekli
Baş üstü veya damlama için çok 
yüksek tortu yükleri olan sular için 
uygundur.

İnsanlar ve hayvanlar için güvenli kalmak 
için su kalitesi içilebilir olmalıdır.

Geri dönüştürülmüş, içilemez su güvenle 
kullanılabilir.

Toprak
Yüksek süzme ve sızdırma 
özelliği olan kumlu topraklar için 
uygun değildir.

Her toprağa uygundur. Her toprağa uygundur.

Su dağıtımı Tek tip ama kontrolsüz. Islatma tüm alanı kaplamayabilir Tek tip ve kontrol edilebilir

İklim
Bol su olan ve az rüzgârlı alanlar 
için uygundur.

Bol su ve az rüzgârlı alanlar için uygun-
dur.

Rüzgârın yüksek buharlaşmaya katkıda 
bulunabileceği alanlar için uygundur.

Hazırlık ve bakım
Çok az teknik bilgi ama, emek 
yoğun saha tesviyesi ve kazma işi 
gerektirir.

Bilgi birikimi, az saha tesviyesi, gerekli 
boruların bakımı gerektirir.

Tıkanmayı önlemek için teknik bilgi, saha 
tesviyesi gerektirmez, boruların bakımı ve 
filtrasyon gerekir.

Alan şekli Herhangi bir şekil
Genellikle dikdörtgen, kare veya daire 
şeklinde olur. Şekli, fıskiye taşıyıcı kolların 
şekil ve cinsine göre belirlenir

Herhangi bir şekilde olabilir

Erozyon
Sellere ve erozyona karşı savun-
masız topraklar yaratır.

Su havuzları varsa topraklar kolayca 
aşınır.

Toprak erozyonu en aza indirilir.

Tuzluluk

Tuzları aşağıdan yukarıdaki 
ıslak toprağa çeken kılcal etki 
(Capillary affect) nedeniyle toprak 
tuzlanması oluşabilir.

Yüzey sulamaya göre daha az olmakla 
birlikte, tuzlanma köklerin yakınlarında 
daha fazla olabilir.

Sistem periyodik olarak yıkanmazsa 
ıslatma cephesinde tuzluluk sorunları 
oluşabilir.

Fertilizasyon3 Gübreleme için uygun değildir.
Toprak fertige4 edilebilir ancak bunların 
savurganlığına yol açılabilinir

İlaçlama ve gübreleme verimli şekilde 
yapılabilir.

Eklenen kimyasallar
Gübre ve biyosit türünde sınırla-
ma yoktur.

Gübre ve biyosit türünde sınırlama yoktur.
Yüzey ıslatma gerektirmeyen gübreler ve 
biyositler seçmeniz gerekir.

Ürün sağlığı
Çimlenme, genellikle su ile sınırlı 
değildir.

Çimlenme, genellikle su ile sınırlı değildir.
Çimlenme, sadece ıslak alanda meydana 
gelen sınırlı su olabilir.

Hastalık
Yeşillik kuru kalır ve mantar has-
talığına karşı daha az duyarlıdır.

Yeşillik ıslanır ve bazı ürünlerde hastalığı 
kolaylaştırır.

Yeşillik kuru kalır ve mantar hastalığına 
karşı daha az duyarlı kalır.

Yabani Otlar Yabancı otlar ürün kadar su alır. Yabancı otlar ürün kadar su alır.
Su bitkiyi hedefledikçe, yabani otlar en 
aza indirilir.

Maliyet
En düşük kurulum maliyeti 
olmakla birlikte, başlangıçta emek 
yoğun işlerin yapılması gerekir.

Yüksek yatırım maliyetleri ve nispeten 
yüksek işçilik ve enerji maliyetleri vardır.

Genellikle en yüksek yatırım ve değiştirme 
maliyetlerine sahiptir (plastik güneşte 
bozulur veya kemirgenler tarafından saldı-
rıya uğrayabilir), ancak daha düşük işçilik 
ve enerji maliyetlerine sahiptir.

2 WUE- Water Useful Efficieny- Faydalı Sulama Verimliliği
3 Fertilizasyon- Her türlü ilaç, gübre ve ek destek gereksinimlerinin sıvı ile karıştırılarak verilmesi
4 Fertige- Fertilizasyon işlemlerinin yapılması
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3. DAMLA SULAMA BİLEŞENLERİNİN TEMEL TASARIM 
ÖZELLİKLERİ

Temel olarak damla sulama tekniği seçiminde, öncelikle 
bitki türü, yağmurdan yararlanma süresi, sulama mevsi-
mi, toprak özellikleri, arazi yapısı, sulama için su kaynağı, 
enerji kaynağı ve son olarak da maliyet önemli yer tutar. 
Yukarıda sayılan birbiri ile ilişkili parametrelerin hepsi 
farklı bilgi ve teknik becerileri kapsar, aynı zamanda sü-
rekli bilgi güncellemeleri ve teknolojiden yararlanmayı 
da zorunlu kılar. Artık tarım sadece köylünün ekip biçtiği 
beslenme enerji kaynağı değildir. Ülkenin tarım politika-
larının belirlenmesinde; bitkisel besin kaynaklarının plan-
lanması dışında, tesisat mühendisliğinin de sulama süreci 
içerisinde yer almasını gerektirmiş, tarım artık gelişmiş 
ülkelerde bir endüstri haline dönüşmüştür.

Tarım endüstrisi için bilgi/enerji kaynaklarını sıralarsak;

1. Tarım alanı toprak yapısı için ziraat mühendisi,

2. Yetiştirilecek bitki türü ve döngüsü için ziraat mühen-
disi,

3. Yağmur mevsimi ve hava durumu için meteoroloji 
mühendisi ve anlık meteoroloji durum bilgisi,

4. Sulama için su kaynağı temini planlama konusunda 
sondaj/yerüstü kaynağı sulama mühendisi,   

5. Sulama için pompa, debi, basınç hesapları ve tesisat 
boru tasarımı tesisat mühendisi,

6. Enerji gereksinimini karşılamak için elektrik mühendi-
si,

7. Bitki ekim ve toplanması için insan işgücü/ çiftçi ve 
makina gücü,

8. Bitki su gereksinimini karşılamak için sulama denetimi 
(el ile/otomatik sulama) çiftçi/sulama uzmanı.

Aslında yukarıdaki listeden de anlaşılacağı üzere siste-
matik bir yöntem uygulamaksızın hem en yüksek verim 
almak hem de en ekonomik süreci yakalamak olası de-
ğildir. Özellikle temiz su kaynaklarının yanlış kullanımı 
sonucunda ortaya çıkan kuraklık, beklenmedik mev-
simsel iklim değişiklikleri veya beklenmeyen sel, heye-
lan gibi doğa olayları sonrasında sadece gıda teminini 
güvence altına almak için değil aynı zamanda kaynakla-
rın savurganca harcanması ve kirletilmesinin de önüne 

geçmek için, gereken bilgi ve teknolojiden yararlanmak 
zorundayız.

Bu sulama yöntemi, yaygın olarak mikro sulama, damla 
sulama, düşük hacimli sulama olarak da adlandırılır.  Bu, 
suyu toprak yüzeyine veya kök bölgesine verimli bir şe-
kilde ulaştıran bir sulama yöntemidir; bu işlem en yaygın 
olarak "damla yayıcılar" veya "damlatıcılar" olarak adlan-
dırılan cihazlardan yavaşça su damlatarak yapılır.

Damla sulamanın erken dönemlerdeki kullanım yöntemi, 
kil kapların suyla doldurulduğu ve daha sonra toprağa 
gömüldüğü eski zamanlara kadar izlenebilir. Bu yöntem, 
suyun yavaş yavaş dışarı ve yakındaki bitki örtüsünün kök 
bölgesine sızmasına izin verir. Damla sulama kaynakları-
nın ilk resmi gelişimi 1866 yılında Afganistan'da başladı 
ve çeşitli kil boru türleri kullanarak damla sulama ve dre-
naj sistemleri test edildi. Colorado Eyalet Üniversitesi'nde 
bir araştırmacı, Sn. E.B. House, 1913 yılında doğrudan kök 
bölgesine yeraltı suyu uygulamaya başladı. Delikli boru, ilk 
kez 1920 civarında Almanya'da sulama için kullanılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra plastikleri kalıplama ye-
teneği yaygınlaştı ve bu sulama sistemi daha uygun ma-
liyetli hale geldi. Bu durum, damla sulama sistemi bile-
şenlerinin üretiminde yeniliklerin önünün açılmasına 
yardımcı oldu. Bu sırada, ABD ve Avrupa'da "mikro boru" 
veya "spagetti tüpü" olarak da adlandırılan Polietilen (PE) 
boru ve yayıcıların (“drippers”) erken versiyonları daha 
yaygın hale geldi ve çeşitli alanlarda kurulmaya başlandı.

ASCE5, çiftlik sulama için kılavuz taslağında [3] "Tarım 
Sulama Yöntemleri Seçimi" damla/mikro sulama bölüm-
lerinde çok sayıda damla/mikro benzer tasarımları, üs-
tünlükleriyle birlikte tartışılmakta ve kusurları ile anlatıl-
maktadır. 

Bu yazıdaki genel bakış açısı temel olarak, damla/mikro 
sulama için su tasarrufu ve diğer avantajları ile teknoloji 
sayesinde endüstriyel tarım için bazı değerlendirme-
ler yapmaktır. Sınırlı su kaynakları bulunan arazilerde 
sulama yöntemlerinin temel su tasarruf tekniği, suyun, 
doğrudan en küçük bitki alanlarına ulaştırılmasıdır. Bir 
su borusu boyunca yerleştirilen su dağıtıcıları, yayıcıları 
veya damlatıcılar teslimat hattı (tipik olarak bir polietilen 
hortum) bitki gövdesine ve köklerine en yakın alanlara 

5 American Society of Civil Engineers – Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği
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su bırakılmasını sağlamak üzere kurulur. Bir meyve bah-
çesinde veya bağda tipik olarak bir veya daha fazla su 
dağıtım cihazı olmalı, ağaç başına veya değişik türde su 
yayıcılar kullanılmalıdır. Sıra bitkileri için (brokoli, marul, 
domates, biber vb.) yayıcı cihazlar yeterince yakın aralık-
larla yerleştirilerek toprağın kılcal etkisinden faydalana-
rak, her bitki kök bölgesine suyun ulaşması sağlanabilir.  
"Damlama" emisyon cihazı başına akış hızları tipik olarak 
küçük ölçekte 1,5-8 l/saat (0,025-0,133 l/dakika) olurken, 
bazı mikro sprey sistemleri büyük debilerde suyu 40-60 
l/saat (0,667-1,0 l/dakika) sulama bölgesine bırakır. Diğer 
sulama tekniklerinde kullanılan su debilerine bakıldığın-
da bu debiler gerçekten çok küçük akış hızı olarak da sı-
nıflandırılabilir. 

 Damla sulamada su, bitki kökünün yakınında, toprak 
yüzeyinin üzerinde veya altında, saatte 2-20 litre ara-
sında değişen düşük bir oranda, yayıcılar veya dam-
latıcılar yoluyla uygulanır. Sık sulama yapılarak toprak 
neminin en uygun düzeyde tutulması hedeflenir.

 Tüm sulama yöntemleri arasında, damla sulama en 
verimli olanıdır ve özellikle sebzelerde, meyve bahçesi 
bitkilerinde, çiçeklerde ve plantasyon bitkilerinde çok 
çeşitli ürünler için uygulanabilir.

 Üstünlükleri: Lokalize uygulama ve azaltılmış su sız-
ması sayesinde gübre ve besin kaybı en düşük düzeye 
indirilir. Arazi tesviyesi gerekli değildir. Geri dönüştü-
rülmüş içme suyu olmayan tüm su çeşitleri ile kullanı-
labilir. Su uygulama verimliliği yüksektir. Toprak eroz-
yonuna ve yabancı ot büyümesine engel olur.

 Kusurları: İlk maliyet göreceli daha yüksek olabilir, 
düzgün kurulmazsa tıkanma, su israfı, zaman ve ha-
sat kaybı ile sonuçlanabilir (insan odaklı kontrol ne-
deniyle).

Damla sulama sistemini kurmak için gereken tüm parça-
ları ve sistemleri bilmek, biraz ürkütücü görünebilir. An-
cak yeterince yakından bakılırsa, tüm damla sulama sis-
temlerinin 3 ana  bölüme ayrıldığı görülür. 

 İlk bölüm, Su Kaynağı ve İşleme bölümüdür.  Bu bölüm, 
damlama sistemini, su kaynağına bağlamak için gereken 
tüm parçaları kapsar. Bu bölümde ortak olan parçalar; 
Hortum/Boru, Zamanlayıcı veya Otomasyon Sistemi, Va-
kum Kırıcı, Boru Filtresi, Basınç Regülatörü ve Boru Adap-
törleridir. Su kaynağı doğal kaynak veya su tankına bağlı 
hortum boru veya şebeke musluk bağlantısı veya sula-
ma vanası olabilir. Genel olarak küçük ölçekte, su besle-
me bağlantısı 3/4" erkek hortum ve hatları veya PE boru 
hatlarını kapsar. Genel olarak gübreleme ve filtre tankları 
ile diğer ekipmanlar, gerekiyorsa pompa ve ilgili işletme 
vanaları da ilk bölümde bulunmaktadır. Bu kısım saha dı-
şında atölyede hazırlanıp sulama alanına paket halinde 
gönderilebilir veya yerinde birleştirilebilir (Şekil 7).

İkinci bölüm Su Dağıtımı Hatları bölümüdür. Bu bölüm, 
sulama suyunuzu sulanacak alanlara getirmek için ge-
reken tüm parçaları kapsar ve Ana Besleme Hattı Bo-
rusu, Bağlantı Parçaları, Sayaç, Boşaltma Ağzı, Havalık, 
Basınç Regülatörleri, Yardımcı ve Yanal Borulardan olu-
şur (Şekil 8). 

 
 Şekil 7. Damla Sulama Bileşenleri
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Şekil 8. Su Dağıtım Hatları
 

 
Şekil 9. Çeşitli Toprak Altı ve Toprak Üstü Hortum Damla Sulama Çeşitleri

Sonuncu bölüm Su Cihazlarıdır. Bu, bitkileri doğrudan 
sulamak için gereken tüm parçaları kapsar.  Bu bölümde 
ortak olan parçalar; Damla Yayıcılar, Mikro Jetler, Püskür-
tücüler ve Islatıcı Hortum Damlatıcılarıdır (Şekil 9). 

Bu yazıda özellikle su kaynak ve işleme sistemleri üze-
rinde durulmuştur. Pompa, filtre, su kaynağı ve gübre/
ilaçlama tankı kendi başlarına her birinin seçimi önem 
taşısa da esas olarak sulama suyu harcamasını belirleyen 
en önemli parça sulama otomasyon sistemleridir. Damla-

ma/mikro sulama sistemleri diğer sulama sistemlerinden 
farklı olarak "Bulut Temelli" otomasyon potansiyeline sa-
hip olabilirler. Bununla birlikte, bu sistemlerin çoğunluğu 
büyük bir yüzdeyle elle çalıştırılmaktadır. Otomatik filtre 
geri yıkama işlemlerine sahip olmak dışında gübreleme, 
ilaçlama ve sulama sıklığı ile sulama süresi, toprak gerek-
sinimine göre sürekli izlenerek kolayca yapılabilir.  Sula-
ma suyu genellikle günlük veya haftada birkaç kez bitki 
için gerekli olmakla birlikte, mevsimsel yağmurlar veya 
iklimsel değişiklikler nedeni ile oluşacak nemden dolayı, 
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zamana bağlı otomasyon sistemleri zaman zaman sorun 
yaratabilir.  Bazı otomasyon sistemleri su akışını saatlik 
olarak bırakır ve toprağın havalandırmasını veya kılcal 
su sızmasını engeller. Sulama için temel amaç, hareket 
eden suyun köklerde emilme süresine bağlı suyun top-
rakta kalması ve sonrasında fazla suyun drenaj edilme-
sidir. Damlama su bırakımı, fazla sulamanın yaratacağı 
sorunları engeller. Sulama sıklığı marul gibi bazı ürünler 
için çok sık olması gerekirken, domates türü sebzelerde 
2-3 günde bir sulama gerekeceğinden gerek toprak yapı-
sı gerekse bitki türleri, sulama damlatıcı seçimlerini etki-
lemektedir. Sulama sıklığı her zaman en yüksek kalitede 
verim üretmeyebilir. Damla sulama sistemleri için temiz 
su gerekir. Su dağıtım cihazlarının tıkanması, kirlenmesi 
veya gereğinden fazla eğim nedeniyle doğru sulama ya-
pılamaması, başarısız ürün verimi ile sonuçlanabilir.

Su filtre grubu bileşenleri, işletme ve bakım maliyetinin 
önemli bir bölümünü oluştururlar. Damlama/mikro su-
lama sistemlerinde diğer sulama sistemlerinden farklı 
olarak kimyasal tıkanmayı önlemek için genellikle yanal 
borularda ve su dağıtım cihazlarında bakteriyel büyüme 
ve/veya kimyasal çökeltme nedeniyle boru hat yıkama ve 
boşaltma için uygun basınçlı yıkama da gereklidir. 

Otomatik kontrol sistemleri su tasarrufunun temelini 
oluşturmaktadır. Diğer tasarruf miktarları birçok kaynak-
tan elde edilebilir, toprağa gömülü veya yerüstü damla-
ma sistemi verimliliği burada anlatılmaktadır. Diğer sis-
temler, damla sulama sistemine uygun olmayan bitkiler6  
hariç  uygun olan bitkiler için diğer sulama sistemleri de-
taylandırılmadan sadece toprakaltı ve toprak üstü damla 
sistemleri basit olarak değerlendirilmiştir.

3.1 Toprağın Nem İçeriğini Algılayan Otomatik Sulama 
Sistemi
Otomatik sulama sistemi, toprağın nem miktarını algı-
lamada ve bu işlemi gerçekleştirmek için nem ölçerler 
yardımıyla röleler kullanarak dalgıç pompaları açıp ka-
patan sulama sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak 
kullanılmaktadır. Bu basit sulama otomasyon sistemini 
kullanmanın temel avantajı, insan faktörünü azaltmak 
ve uygun sulama sıklığını sağlamaktır. Mikro denetleyici, 

tüm projenin ana aklı olarak işlev görür ve bir transfor-
matör, bir köprü doğrultucu devresi ve voltaj regülatörü 
yardımıyla tüm devreye 5V'luk güç sağlayan bir güç kay-
nağı bloğu kullanılır. Mikro denetleyici çeşitli tip ve kapa-
sitelerde kullanılabileceği gibi, örnek olarak 8051 mikro 
denetleyici, topraktaki nemin değişen koşullarını bilmek 
için bir karşılaştırıcıdan oluşan algılama malzemesinden 
giriş sinyalini alacak şekilde programlanır. Karşılaştırıcı 
olarak kullanılan OP-AMP7, toprağın nem koşullarını, yani 
ıslaklığını, kuruluğunu aktarmak için algılama malzeme-
si ile mikro denetleyici arasında bir ara yüz görevi gö-
rür. Mikro denetleyici verileri algılama ekipmanlarından 
aldıktan sonra, verileri programlandığı gibi karşılaştırır, 
toprak neminin yetersiz olduğu belirlendiğinde de çıkış 
sinyalleri üretir ve pompayı çalıştırmak veya solenoid 
vanaları açmak için röleleri etkinleştirir. Algılama düzen-
lemesi, tarım alanına belirli bir uzaklıkta yerleştirilen iki 
sert metalik ölçme çubuğu (pH, toprak iletkenliği, nem 
miktarı, vb.) yardımıyla yapılır. Bu metalik çubuklardan 
gerekli bağlantılar, pompanın toprak nemi içeriğine göre 
çalışmasını kontrol etmek için kontrol ünitesine bağlanır. 
Bu tip otomatik sulama sistemi, güneş panellerinden elde 
edilen güneş enerjisini tüketen ileri teknoloji kullanılarak 
daha da geliştirilebilir.

3.2 Güneş Enerjili Otomatik Sulama Sistemi

Yukarıda anlatılan en basit otomasyon uygulaması için, 
sistemi çalıştırmaya gereken güç şebekeden temin edile-
bilir ve pahalıdır. Yukarıda tartışılan sistemin bir uzantısı 
olarak, devreye güç sağlamak için güneş panelleri kulla-
nılması olanaklıdır. Tarım alanında, otomatik sulama yön-
teminin doğru kullanımı, arazi rezervuar suyunun kıtlığı 
ve yağış kıtlığı gibi gerçek dünyanın bazı sorunları nede-
niyle çok önemlidir. Su seviyesi (yeraltı suyu tablası), su-
yun yerden sürekli olarak çıkarılması nedeniyle azalmakta 
ve böylece tarım bölgelerini yavaş yavaş çorak topraklara 
dönüştüren su kıtlığına neden olmaktadır.

Yukarıdaki sulama sistemine (Şekil 7), sulama pompası-
nın çalıştırmak için sadece güneş panellerinden üretilen 
güneş enerjisi kullanımı eklenmesi ile ve elektrik enerjisi 
tüketen her türlü vana veya sensörler güneş panel sis-

6  Damla sulama sistemine uygun olmayan bitkiler, örnek pirinç,
7  OP-AMP- (Operatör Amplifiyer ) Sinyal Yükseltici
8  En yaygın kullanılan op-amp IC741'dir. 741 op-amp voltaj amplifikatörüdür, çıkıştaki giriş voltajını tersine çevirir, elektronik devrelerde hemen hemen her yerde bulunabilir.
9  Bir solar şarj kontrol cihazı, temel olarak pili şarj etmek ve elektrik hücrelerinin aşırı şarj olmasını önlemek için bir voltaj veya akım kontrolörüdür.



42

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

tem kurulumundan beslenmektedir. Devre, OP-AMP IC8  
kullanılarak üretilen, toprak nem sensörlerinden oluşur. 
OP-AMP veri karşılaştırıcı olarak kullanılır. Toprağın ıslak 
mı yoksa kuru mu olduğunu bilmek için toprağa iki sert 
bakır tel (çeşitli kademelerde sensörler bulunan) yerleşti-
rilir. Güneş enerjisinin tüm devreyi beslemesi için fotovol-
taik hücreleri şarj etmek üzere bir şarj regülatörü9 devresi 
kullanılır.

Toprağın durumunu algılamak için nem sensörleri aracılı-
ğı ile hangi seviyeye kadar toprağın ıslak ya da  kuru oldu-
ğunu bildiren giriş sinyalleri, kontrol panosuna taşınarak 
daha sonra tüm devreyi kontrol eden mikro denetleyiciye 
iletilir. Mikro denetleyicinin makina veya kullanıcı dostu 
yazılım ile programlanması sonrası hem toprak nem du-
rumuna göre su gereksinimi, hem de su besleme için 
pompa vana açma/kapatma işlemi otomatik olarak yöne-
tilir. Toprak durumu “kuru” olduğunda mikro denetleyici 
röle sürücüsüne10 komutlar gönderir ve motor açılır, su 
gereksinimini bildiren sensörlerin bulunduğu devreye ve 
tarlaya su sağlanır ve toprak yeterince ıslandığında, pom-
pa motoru ile devre solenoid vanası, sırasıyla kapanır ve 
hat drenaj vanası, zaman devresiyle açılır.

Sensörlerden karşılaştırıcının çıkışı yoluyla mikro de-
netleyiciye gönderilen sinyaller, mikro denetleyicinin 
ROM11'unda saklanan yazılım programının kontrolü altın-
da çalışır. LCD12, mikro denetleyiciye ara yüzlü pompanın 
durumunu (açık veya kapalı) görüntüler.

Burada anlatılan otomatik güneş enerji destekli sulama 
sistemi, motorun anahtarlama işlemi üzerinde kontrol 
sahibi olmak için GSM teknolojisi13 kullanılarak daha da 
geliştirilebilir.

3.3 GSM Tabanlı Otomatik Sulama Sistemi

Günümüzde ülkemizdeki çiftçiler, tarım alanlarında gü-
nün her saatinde çok fazla emek harcarlar. Sabahları saha 
çalışmaları yapılır ve aralıklı zaman dilimleri ile gece sa-

10  Röleler, düşük güç sinyali veya bir sinyal kullanarak birkaç devreyi kontrol etmek için kullanılan elektromekanik anahtarlardır. Bunlar her türlü cihazda bulunur. Röleler, bir devre-

nin ilkinden tamamen ayrı olabilen ikinci bir devreyi değiştirmesine izin verir. İki devre arasındaki rölenin içinde elektrik bağlantısı yoktur; bağlantı sadece manyetik ve mekaniktir.
11  ROM (Read On Memory)- Nasıl çalışması gerektiğinin yazılı olduğu hafıza çipi.
12  LCD-(Liquid Crrystal Display)- Sıvı kristal yapıda ekran
13  GSM (Mobil İletişim için Küresel Sistem) dijital hücresel teknoloji, mobil verilerin yanı sıra ses servislerini iletmek için de kullanılır.
14 Android İşletim sistemi tabanlı GUI uygulamaları sadece elektrikli cihazların kontrolünde değil, robotların kontrolünde de kullanılabilir.
15 Işık Yayan Diyot-LED, yarı iletken bir P-N bağlantı diyotudur. Çoğunlukla GaAsP'den oluşur ve yüksek parlak LED'ler için GaAlAs kullanılır. Bir diyot açıldığında, N-bölgesinden 

gelen elektronlar P-bölgesine doğru hareket eder ve deliklerle birleşir; Son olarak, ışık enerjisinin formu serbest bırakılır. LED'in rengi, yarı iletkenin enerji boşluğu ile belirlenir. 

LED'lerin çoğu 1,5 ila 2V arasında çalışır – ancak parlak LED'ler 3V gerektirir.

atlerinde araziler sulanır. Tarlaları sulama görevi, işlerinde 
düzenlilik eksikliği veya toprak nem durumunu bileme-
me nedeniyle çiftçiler için oldukça zor hale gelmektedir. 
İnsan hataları nedeniyle, bazen motorun zamanında ka-
patılmaması su israfına yol açabilmekte veya fazla sula-
ma, ürüne zarar verebilmektedir. Benzer şekilde, sulama 
sisteminin açılmaması veya yetersiz yağmur sonrası ek-
sik sulama da yine ürünlere zarar verir. Bu tip sorunların 
üstesinden gelmek için aşağıda açıklanan bulut ve GSM 
teknolojisini kullanmayı içeren yeni teknikler, bazı firma-
lar tarafından patentli ürünler ile uygulanmaktadır.

GSM Tabanlı otomatik sulama sistemi, tarım alanlarında 
gerçekleştirilen operasyonun durumunu GSM modem 
yardımı ile SMS ile güncellenen otomasyon yöntemidir. 
LCD ekranlar, web kamerası ve diğer akıllı kontrol ci-
hazları14 gibi diğer sistemlerin de eklenmesi ile sadece 
sulama değil diğer bilgiler ve alınması gereken kararlar 
(ürün rekoltesi, gereksiz sulamanın engellenmesi, kısmi 
sulama gereksinimi, hasat zamanı bilgileri, meteorolo-
jik bilgiler gibi.) için kritik verilere de ulaşılabilir. Ayrıca 
meteoroloji istasyonundan alınan veriler (hava nemi, sı-
caklığı, radyasyon miktarı ile güneşlenme durumu gibi), 
sulama sıklık miktarını veya sulama toplam su miktarını 
da etkiler.

Burada toprağın kuru veya ıslak olup olmadığını bilmek 
için nem seviyesini algılamak üzere kullanılan toprak nem 
sensörünün tanımlanması dışında farklı seviyelerde sen-
sörler kullanılarak drenaj veya fazla sulama da ölçümle-
nebilir. Nem sensörleri ve meteorolojik veriler, mikro de-
netleyici ile ara yüz vasıtası ile işlenir. (mV,mAmp, mOhm 
gibi) Nem sensörlerinden gelen giriş veri sinyalleri mikro 
denetleyiciye gönderilir ve buna bağlı olarak DC moto-
ru etkinleştirir ve bir motor sürücüsü yardımıyla motoru 
açar. Toprak ıslandıktan sonra, motor otomatik olarak ka-
patılır. Tarım alanlarının durumu, Işık Yayan Diyot (LED)15  
göstergesinden veya sahaya yerleştirilen GSM modeme 
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gönderilen mesajdan bilinebilir. Aynı zamanda, GSM mo-
deme bağlı bir cep telefonu üzerinden mesaj göndermek 
olasıdır. Böylece sulama motoru, solenoid vanalar, boşalt-
ma vanaları mobil veya GSM modem kullanılarak denet-
lenebilmektedir.

Yukarıda sıralanan otomasyon teknikleri, tarım alanların-
da çalışan kişiler için yararlı olan farklı teknolojiler kulla-
nan basitçe uygulanabilecek üç seçenektir.

İkinci kısım ana boru dahil, tali borular ve yanal borula-
rın tamamı, genelde PE boru ve bağlantı elemanlarından 
oluşur. Ayrıca toprak altı veya toprak üzerinde boru dağı-
tımı yapmak olanaklıdır. Temel fark, toprak üzerinde boru 
damlama sistemlerinde suyun hala bir kısmının faydalı 
kök bölgesine gitmeden buharlaşmasıdır. Bu da faydalı 
sulama verimliliğini azaltmaktadır.

4. DAMLAMA SİSTEMİ TASARIM  İLKELERİ

Bitkiler için sulama su döngüsüne bakıldığında, toprağın 
sulama sıklığını kontrol etmenin zorunlu olduğu görülür. 

Bitki yapraklarının terlemesini kontrol etmek olası ol-
mamasına karşın topraktan su buharlaşmasını sulama 
sistemleri seçimi ile kontrol etmek olasıdır. Ayrıca toprak 
cinsine göre ne kadar su sızdırma kapasitesi ve hava-
lanma miktarı olacağı, damlatma tekniği dışında ayrıca 
çapalama emek ve maliyetini oluşturmaktadır. Toprağın 
suya doygunluğu ise tamamen sulama süresine bağlıdır.

Aşağıdaki her iki şekilde belirtildiği gibi eğer toprak su 
tutma kapasitesi düşük ise sulama sıklığının arttırılması 
gerekirken yüksek ise sulama sıklığının azaltılması gere-
kir. Bilinenin aksine, köklerin uzun süre hava alma şansı 
olmadan su içinde kalması bitkinin köklerinin kalıcı çürü-
mesine neden olmaktadır. 

Çok net olarak havadaki yağmur olasılığı veya havanın ve 
toprağın çok nemli olması ürün verimini doğrudan etki-
leyen faktörlerin başında geldiğinden, su verme sıklığının 
denetimi aynı zamanda su tasarrufu veya faydalı sulama 
tekniği anlamına gelmektedir. Türkiye’de sadece kurak 
yaz sezonunda değil, geçiş mevsimlerinde de yerel veya 
bölgesel yağmurlar ile yoğun bir şekilde karşılaşılmakta-
dır. Bu nedenle, sulama gereksiniminin ilgili sulama alanı 
ile interaktif sulama gereksiniminin belirlenmesi temelin-
de bazı parametrelerin kullanılarak basit bir Excel temelli 
hesap metodu geliştirilmesi ve kullanılması otomasyon 
sisteminin sulama yapıp yapmamasına rahatlıkla karar 
verebilecek duruma getirir. Ayrıca damlama borularının 
toprak üzerinde olması veya toprak altında evaporasyona 
maruz kalmadan bitki köküne su vermesi durumlarında  
%60 evaporasyon kaybının tasarrufu, depolanması gere-
ken su miktarı ve sulamada kullanılan su harcamasının da 
denetim altına alınmasında faydalı olur.

Sulama temelli toprak bitki verimi etkileşimi için belirleyici 
durumların iklim parametreleri ile birleştirilerek otomas-
yon performansı yükseltilebilir (Şekil 10, 11, 12, 13, 14).

   
Şekil 10. Evapotranspirasyon Şekil 11. İnfiltrasyon/ Sızdırma Şekil 12. Toprak Doygunluğu
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Ürün yetiştirmek için toprak davranışı bitki kök derinliği 
ve mevsimsel yağmur miktarları ile sulama için yerel ara-
zide toprak derinliğine bağlı olarak ölçme ve meteorolo-
ji değerlerini aktif olarak izleyerek oluşturulacak, her bir 
tarla ürün bilgilerine göre benzer programların, makina 
diline dönüştürülerek, sulama bilgileri için kaynak oluş-
turmak gereklidir. 

Tablo 2’de örnek olarak verilen dosya, Amerika’da ger-
çek tarım arazinde bölgesel ürünler için  tarımsal sulama 
konusunda yapılmış ve mevcut durumda halen kullanıl-
maktadır. Temel olarak toprağın türüne göre verilmesi 
gereken su miktarı ile yaprak ve toprak üzerinden buhar-
laşan su ve toprak cinsine bağlı olarak suyun emilmeden 

  

Şekil 13. Toprak Su Tutma Kapasitesi    Şekil 14. Bitkinin Kalıcı Olarak Solması

Tablo 2. Toprak-Su Dengesi ve Sulama Miktarı [4]

 

Sulama Takvimi Kontrol Metodu Instructions İç  Linkler Dış Linkler Authors
North Dakota ET Tables, SI Units. #VALUE! NDAWN Disclaimer

Mahsul: Corn #VALUE! Web Soil Survey Revisions
Tarla Alanı: Smith's NE 29, Madison Twp, 2016 Mısır Ürün Büyüme Evresi: 3-May-09 #VALUE! Ver. 2.5

Değerler Toplamı
Tarih Günlük 

Maksimum 
Sıcaklık
(Tmax)

Bitki 
Ortaya 
Çıkışın

dan 
Önce 

Geçen 
Hafta 
Sayısı

ET Değerinin Kuru 
Toprak Stres 

Faktörüne Göre 
Düzenlenmiş Hali 

(Alfalfa)
(ET)

Etkili 
Yağmur 
Mktarı

(R)

Etkili 
Sulama 
Miktarı

(I)

Toprak 
Su 

Doyma 
Dengesi
(SWD)

Toprak-
Su  

Eksiklik 
Oranı

(SWDP)

Toprak-Su  
Eksiklik 
Oranı 

(Ölçülen)
(SWDPadj)

Su Kayıbı 
(Derine Su 
Kaçması 

veya 
Drenaj);

(WL)

Kök Bölgesi 
Derinliği 

(RZ)

Kök Bölgesi 
İçin Olanaklı 
Toprağın Su 

Tutma 
Kapasite 
Miktarı

(AWHCRZ)

Toplam 
Evapo
Transp
oratas
yon
ET

Toplam 
Yağmur

Toplam 
Sulama

Toplam 
Su 

kayıp 
Miktarı 
(Günlü

k)

Notlar İzin verilen 
Tüketim Miktar 

Yönetimi (MAD)

- oC - mm mm mm mm % % mm mm mm mm mm mm mm %
30-Apr-09 10 0 0,0 1,5 0,0 0% 0% 0,0 102 7,2 0,0 1,5 0,0 0,0 50%
1-May-09 12 0 0,0 0,3 0,0 0% 0,3 102 7,2 0,0 1,8 0,0 0,3 50%
2-May-09 18 0 0,0 2,8 0,0 0% 2,8 102 7,2 0,0 4,6 0,0 3,1 50%
3-May-09 10 1 0,3 0,0 0,3 4% 0,0 102 7,2 0,3 4,6 0,0 3,1 50%
4-May-09 5 1 0,0 0,0 0,3 3% 0,0 121 8,9 0,3 4,6 0,0 3,1 50%
5-May-09 17 1 0,5 0,0 0,8 8% 0,0 140 10,6 0,8 4,6 0,0 3,1 50%
6-May-09 23 1 0,8 0,0 1,6 13% 0,0 160 12,4 1,6 4,6 0,0 3,1 50%
7-May-09 25 1 0,8 1,0 1,4 10% 0,0 179 14,1 2,4 5,6 0,0 3,1 50%
8-May-09 22 1 0,8 2,5 0,0 0% 0,3 198 15,8 3,2 8,1 0,0 3,4 50%
9-May-09 18 1 0,5 0,0 0,5 3% 0,0 217 18,3 3,7 8,1 0,0 3,4 50%
10-May-09 12 2 0,5 0,0 1,0 5% 0,0 237 20,8 4,2 8,1 0,0 3,4 50%
11-May-09 13 2 0,5 0,0 1,5 6% 0,0 256 23,3 4,7 8,1 0,0 3,4 50%
12-May-09 16 2 0,8 0,0 2,3 9% 0,0 275 25,8 5,5 8,1 0,0 3,4 50%
13-May-09 10 2 0,5 1,3 1,5 5% 0,0 294 28,3 6,0 9,4 0,0 3,4 50%
14-May-09 15 2 0,5 0,0 2,0 6% 0,0 314 31,2 6,5 9,4 0,0 3,4 50%
15-May-09 15 2 0,5 0,0 2,5 7% 0,0 333 34,3 7,0 9,4 0,0 3,4 50%
16-May-09 25 2 1,0 0,0 3,5 9% 0,0 352 37,3 8,0 9,4 0,0 3,4 50%
17-May-09 22 3 1,5 0,0 5,0 12% 0,0 371 40,4 9,5 9,4 0,0 3,4 50%
18-May-09 24 3 1,5 1,3 5,2 12% 0,0 391 43,5 11,0 10,7 0,0 3,4 50%
19-May-09 22 3 1,5 0,0 6,7 14% 0,0 410 46,6 12,5 10,7 0,0 3,4 50%
20-May-09 14 3 0,8 0,0 7,5 15% 0,0 429 49,6 13,3 10,7 0,0 3,4 50%
21-May-09 16 3 1,3 0,0 8,8 17% 0,0 448 52,7 14,6 10,7 0,0 3,4 50%
22-May-09 23 3 1,5 0,0 10,3 18% 0,0 468 55,8 16,1 10,7 0,0 3,4 50%
23-May-09 32 3 2,0 0,0 12,3 21% 0,0 487 58,9 18,1 10,7 0,0 3,4 50%
24-May-09 23 4 2,3 4,6 10,0 16% 0,0 506 62,0 20,4 15,3 0,0 3,4 50%
25-May-09 22 4 2,3 0,0 12,3 19% 0,0 525 65,6 22,7 15,3 0,0 3,4 50%
26-May-09 25 4 2,3 0,0 14,6 21% 0,0 544 69,5 25,0 15,3 0,0 3,4 50%
27-May-09 30 4 2,8 32,0 0,0 0% 14,6 564 73,3 27,8 47,3 0,0 18,0 50%
28-May-09 31 4 2,8 0,0 2,8 4% 0,0 583 77,2 30,6 47,3 0,0 18,0 50%
29-May-09 21 4 1,5 1,0 3,3 4% 0,0 602 81,0 32,1 48,3 0,0 18,0 50%
30-May-09 22 4 2,3 0,0 5,6 7% 0,0 621 84,9 34,4 48,3 0,0 18,0 50%
31-May-09 21 5 2,0 0,0 7,6 9% 0,0 641 88,7 36,4 48,3 0,0 18,0 50%
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Bitki Türü Sulama Süresi Sıcak İklim Ilıman İklim Serin İklim

Çiçek 30 Dakika ila 1 Saat Her 1-2 Günde Bir Her 3 Günde Bir Her 3-4 Günde Bir

Küçük Ağaçlar ve Çalılar 1 ila 2 Saat Her 1-2 Günde Bir Her 2-3 Günde Bir Her 3-4 Günde Bir

Orta Ağaçlar ve Çalılar 4 ila 6 Saat Her 2-3 Günde Bir Her 3-4 Günde Bir Her 4-5 Günde Bir

Büyük Ağaçlar ve Çalılar 6 ila 8 Saat Her 2-3 Günde Bir Her 3-4 Günde Bir Her 4-5 Günde Bir

Sebzeler 30 Dakika ila 1 Saat Her 1-2 Günde Bir Her 3 Günde Bir Her 3-4 Günde Bir

Üzüm 3 ila 6 Saat Her 1-2 Günde Bir Her 3 Günde Bir Her 3-4 Günde Bir

Saksı ve Kaplar 10 ila 30 Dakika Her 1-2 Günde Bir Her 2 Günde Bir Her 3 Günde Bir

Tablo 3. Damla Yayıcılar ve Islatıcı Hortum Damlası Miktar ve Sulama Süresi

Tablo 4. Mikro Spreyler ve Jetler için Miktar ve Sulama Süresi

Bitki Türü Sulama Süresi Sıcak İklim Ilıman İklim Serin İklim

Çiçek Tarlaları ve Zemin Örtüsü 30 Dakika-  1 Saat Her 1-2 Günde Bir Her 3 Günde Bir Her 4-6 Günde Bir

Küçük Ağaçlar ve Çalılar 1- 2 Saat Her 1-2 Günde Bir Her 4-5 Günde Bir Her 5-6 Günde Bir

Orta Ağaçlar ve Çalılar 2- 3 Saat Her 2-3 Günde Bir Her 4-5 Günde Bir Her 6-7 Günde Bir

Büyük Ağaçlar ve Çalılar 2- 5 Saat Her 2-3 Günde Bir Her 4-5 Günde Bir Her 5-7 Günde Bir

Seralar 5- 15 Dakika 2-4 kez/gün 2 kez/gün 1-2 kez/gün

16  MAD- (Management Alloved Depletion) İzin Verilen Su Tüketim Miktar Yönetimi

kaybedilmesini hesaplama yöntemi olup, mevcut elekt-
rotların ölçümlerini kullanarak su tutma süresi ve köklerin 
sudan yüksek verimlilikte faydalanmasını hedeflemekte-
dir. Örnek dosya içerisinde ayrıca çeşitli ürün cinslerinin 
temel yetişme özellikleri yanı sıra toplam su kayıp miktarı 
ve gün içerisinde sulama verimliliği denetimi de düzenli 
olarak yapılabilmektedir.

Ürün büyüme evresinde toplam su eksiklik oranı ve top-
lam toprak su doyma dengesi ürünün doğru sulama ya-
pıldığının denetimini sağlanmasına yardımcı olur. Burada 
dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi, kök bölge-
sinin de bitki geliştikçe derinleşmesidir, yani suyun daha 
derine işlemesi gerekliliğidir. 

Sabit sulama süreleri, özellikle otomasyon yok ise, sadece 

toprak üzerinde görülen ıslaklık, sulama konusunda tek 
bilgi kaynağı haline gelmektedir.

Kullanıcılar, ürünün kuraklık duyarlılığına bağlı olarak 
MAD16 değerini değiştirmek isteyebilir. Örneğin, Lunds-
trom ve Stegman (1988) [5] şunları belirtmektedir: "Or-
tak bir sulama planlama kılavuzu, toprak nem açığının 
kök bölgesindeki mevcut toprak nemi tutma kapasi-
tesinin yüzde 50'sini aşmasını önlemektir. Bu genel bir 
kılavuzdur ve mısır ve küçük tahıllar için geçerlidir. Bu-
nunla birlikte, sulama yönetimi teknikleri, ürünlere göre 
değişecektir. Örneğin, patateslerin, genellikle yüzde 35 
ila 40 oranında daha küçük bir izin verilen açık [MAD, bu 
bağlamda] kullanılarak programlanması gerekebilir. Ay-
çiçeği ve bazı yem bitkileri, genel yüzde 50 kılavuzundan 
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biraz daha yüksek bir açığa dayanabilir. Soya fasulyesi, 
genellikle mevsimin başlarında daha kuru bir toprağı 
veya daha yüksek bir açığı korumak için sulanır, bu ne-
denle vejetatif büyüme kısıtlanır. Çiçeklenme başlangı-
cında, en az yüzde 50 su açığını korumak için soya fasul-
yesi sulanmalıdır.” 

Toprak yapısına, ekilen bitki türlerine göre ve iklim böl-
gelerine göre sulama boru ve tasarım kriterleri ile sulama 
gereksinimi değişmektedir (Tablo 3), (Tablo 4). Bu kriter-
ler aynı zamanda boru çap belirleme ve damlatıcı türü-
nün de ne olması gerektiğine karar verirken belirleyici 
olmaktadır.

BTipik sulama sürelerinden görüleceği üzere buradaki ik-
lim bölgelerine göre sulama sıklığına dikkat edilirse, çok 
net olarak sulama verimliliğine bağlı olarak su depolama  
gereksinimi artmaktadır ve  pompalama için gereken 
enerjinin, güneş enerjisinden sağlanması ile de tasarruf 
etme kapasitesi net olarak anlaşılmaktadır.

5. SONUÇ 

Damla sulama sistemleri, enerji tasarrufu ve su tasarrufu 
temelli tarım arazilerinin yüksek verim alınacak ortam-
da endüstriyel ekim için tercih edilmesi gereken sulama 
yöntemidir. Sadece damla sulama sistemleri özelinde 
toprak altı sulama ile toprak üzeri sulama arasında bile 
suyun buharlaşması sonucu suyun faydalı kullanımında 
ciddi fark görülmesi, birçok tarımsal uygulama için özel-
likle su kıtlığı olan bölgelerde tercih edilmelidir. 

Damla sulama, düşük su basıncı ve küçük debiler ile bü-
yük alanları sulamayı olanaklı kılmaktadır. Yukarıda ba-
sitçe anlatılan sulama otomasyon sistemleri ile yalnızca 
zamanlayıcı ile sulama yerine, toprağın nem miktarını 
ölçen ve meteorolojik durumu da  izleyerek, yalnızca su 
tasarrufu değil ayrıca yüksek ürün verimliliği elde etmek 
de hedef olarak konulmalıdır. 

Örnekte verilmiş olan basit döngüsel hesap sayfa ve dos-

yası gibi bir uygulama ile eş zamanlı olarak toprak içeri-
sindeki nem, ıslaklık miktarı ve toprak direnci ölçümleri 
yetiştirilen ürünün gelişimine paralel olarak, su gereksini-
mini de hesaplamak olanağı  olabilecektir.   

Güneş enerji panel ve sistemler çeşitli güç değerleri için 
standartlaştırılarak, riskleri ortadan kaldıracak donanım-
da taşınabilir pompa, filtre ve otomasyon sistemlerini 
kapsayan paket üniteler oluşturulup tarım alanlarında 
kullanılmalıdır. Bu sistemlerin göreceli yüksek kurulum 
maliyeti devlet tarafından desteklenerek karşılanmalı ve 
kullanıcılar özendirilmelidir.  

Bu yazı bağlamında, tarımda bütünleşik çalışmanın öne-
mini anlamadan ürün verimi, sulama ve enerji tasarrufu 
ile ekolojik ve ekonomik tarım yapılmasının olası olmadı-
ğı çok açık şekilde görülmektedir. 

Tarım alanlarında endüstriyel üretim yapılabilmesi için de 
ülke enerji politikaları, teşvik ve bilgi kaynaklarının doğru 
nitelikte üniversitelerle ortak çalışma yapılarak her karış 
tarım alanının doğru planlanması gerekmektedir.
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Güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji sektörünün Türki-
ye’deki ilk ve tek uluslararası etkinliği SolarEX İstanbul 
Fuarı, 2023 organizasyonunda 5 kıtadan, 97 ülkeden 
katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlayacak. 15. kez düzenle-
necek olan fuar, bu yıl da ülkemizde solar endüstrisinin 
uluslararası en büyük ve prestijli merkezi olma özelliği-
ni sürdürmeyi hedefliyor. Uluslararası SolarEX İstanbul 
Fuarı, 6-8 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi’nde 5 kat daha büyük 35.000 m2 alanda bir kez 
daha sektörün öncü firmaları ile çok sayıda profesyonel 
ziyaretçiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. 

Uluslararası SolarEX İstanbul Fuarı, ”ülkemizin güneşin 
merkezi” olması yolunda önemli adımlar atarak, dünya 
markası firmaların katılımıyla sektördeki son teknolo-
ji ürünlerinin görücüye çıktığı ticari bir platform olma 
özelliği taşıyor. Dünya genelinde uluslararası birçok 
STK ve kuruluşla işbirliği yapan etkinlik, eş zamanlı kon-
ferans oturumlarını simultane tercüme eşliğinde canlı 
yayın altyapısıyla gerçekleştirerek yatırımcılara dünya 
genelinde pazardaki son gelişmeler ve finansmana dair 
tüm sorunlarına yanıt almalarına olanak sağlıyor.

Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı’nın ilk yılından bu 
yana projeyi yöneten Yasemin TERLE, fuar hakkında 
şu açıklamada bulundu: “Ekip olarak fuarımızı özellikle 
yurtdışında tanıtmaya büyük önem veriyoruz. Geçen yıl 
Amerika’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar 5 kıta da 
12 yurt dışı fuara katılarak tanıtım yaptık. Bu yıl kapsamı 
daha da genişleterek özellikle yurtdışından satın alma 
heyetlerini İstanbul’a getireceğiz. Güneşin sınırsız ener-
jisinin güçlü bir ticari kaynak olduğu ülkemizde 15 yıldır 
solar camiasını aynı çatı altında topluyoruz. 2023 yılın-
da da Doğu Avrupa’dan Yakın Doğu’ya,  Orta Doğu’dan 
Kuzey Afrika’ya güneş enerjisi yatırımcılarını ve sektör 
profesyonellerini bir araya getireceğimiz organizasyon 
ile solar sektörü için güçlü bir ticari arena sunuyor ol-
maktan mutluluk duyuyoruz. Sektörümüz adına çok 
güzel gelişmeler oluyor ve daha güzel müjdelerle katı-
lımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin karşısında olacağız.” 

Fuara katılım ve detaylı bilgi için tıklayınız: www.solare-
xistanbul.com

Uluslararası SolarEX İstanbul Fuarı İçin Geri Sayım 
Başladı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından plastik 
sektörünün birleştirici gücü Türk Plastik Sanayicileri 
Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) iş birli-
ğinde 31. kez düzenlenecek olan Plast Eurasia İstan-
bul Fuarı, 23-26 Kasım 2022 tarihleri arasında sektör 
profesyonellerini bir araya getirecek. 2021 yılında 
120 bin metrekarelik alanda 854 katılımcı firma ile 
60.742 ziyaretçiyi bir araya getiren fuar, 138 ülkeden 
8.971, Türkiye’nin dört bir yanından 51.771 ziyaretçi-
yi, Rusya’dan Ortadoğu ve Afrika’ya uzanan geniş bir 
coğrafyayı temsil eden 39 ülkeden 900’ün üzerinde 
alım heyetini ağırladı.

Hazırlıkları neredeyse tamamlanan fuarda bu yıl sek-
tör firmalarından gelen yoğun katılım talebi üzerine, 
mevcut salonlara bir yenisi daha eklendi ve 11. sa-
lon da katılımcı ve ziyaretçilere açıldı. Satışların yüz-
de 95’inin tamamlandığı fuarda makina firmaları 11. 
salonda yerlerini almaya başladı. PDA Otomasyon 
Makina, Ais Mühendislik, Bilgili Makina, Varilsan, Bir-
likflex Makine İmalatı ve Pazarlama, Uçkan Test ve 
Ölçüm Sistemleri, Toroplas Plastik Kalıp, Nokta Plas-
tik, DMK Dizayn Makine Kalıp, Gülnar Plastik, Güven 
Makine Kalıp, Vakumsan Ambalaj, Tekno Kalıp, En-
kosan Kompresör ve Makine, Candar Otomasyon 
Sistemleri, Benli Plastik 11. salonda hemen yerini 
alan firmalar arasında yer alıyor. 

Almanya, Amerika, Belçika, Çin, Danimarka, Finlan-
diya, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İspanya, İs-
rail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Malezya, Taylan, 
Tayvan ve İran katılımcı ülkeleri arasında yerini aldı. 
Bu ülkelerin yanı sıra Rusya ve İngiltere ile de görüş-
melerin yoğun bir şekilde devam ettiği fuarda 50’nin 
üzerinde ülkeden 1.000’e yakın katılımcı firmanın yer 
alması bekleniyor. T.C. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB 
tarafından destek kapsamına alınan fuarın katılımcı-
ları kendilerine en uygun desteğe, fuar sonrasında 
başvuru yaparak fuar harcamalarının bir kısmını geri 
alabilecek. 

Fuara katılım ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız: https://
plasteurasia.com/

Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı 
Kasım Ayında Yapılacak
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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 
Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Türkiye ve AkbanK, Şu-
bat ayında başlattıkları “KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Proje-
si” kapsamında yedi ilde bölgesel düzeyde gerçekleştirilen 
çalıştayların ardından “Yeşil Dönüşüm Zirvesi” düzenliyor. İç 
Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nun 
(İÇASİFED) desteğiyle 15 Eylül Perşembe günü Ankara’da 
gerçekleşecek zirveye ulusal ve uluslararası düzeyde ala-
nında uzman konuklar katılım gösterecek. TÜRKONFED Yö-
netim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, KAS Türkiye Tem-
silcisi Walter Glos, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür 
Yardımcısı Bülent Oğuz ve İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Kurt’un açılış konuşmalarıyla başlayacak olan zirve-
nin özel konuk konuşmacısı Avrupa Birliği Türkiye Delegas-
yonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise “Avrupa 
Yeşil Mutabakatı ve Türkiye Uyum Politikaları”nı ele alacak.

Zirvede, proje kapsamında düzenlenen çalıştayların sonuç-
larını ve Türkiye’de dönüşüm için inşa edilen mevcut politika 
çerçevesine KOBİ perspektifinden katkıda bulunacak politika 
önerilerini içeren “Yeşil Dönüşümde Riskler, Fırsatlar ve Bek-
lentiler Raporu” da ilk kez kamuoyu ile paylaşılacak. Raporun 
sunumunu, aynı zamanda raporun yazarı olan TÜRKONFED 
Akademik Danışmanı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Nazlı Karamollaoğlu yapacak. Zirvenin son bölü-
münde ise “KOBİ’ler için Sürdürülebilir Yol Haritaları” başlıklı 
bir panel düzenlenecek. Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başka-
nı Şeref Oğuz’un moderatörlüğündeki panelde TÜRKONFED 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyon Başkanı 
Onur Ünlü, T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve 
Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, T.C. Çev-
re, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği 
Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Abdulkadir Bektaş, Hedefler 
için İş Dünyası Platformu (B4G) Başkanı İrem Oral Kayacık ve 
EBRD KOBİ Finansmanı ve Kalkınma Kıdemli Bölge Yöneticisi 
Serpil Çetinçift konuyu farklı yönleriyle masaya yatıracak. 

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://turkonfed.org/tr/de-
tay/3815/kobilerin-yesil-donusumundeki-yol-haritasi-
masaya-yatirilacak

KOBİ’lerin Yeşil Dönüşümündeki Yol Haritası 
Masaya Yatırılacak

Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik 
Sanayicileri Derneği (TAYSAD), küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin 
tedarik zincirine etkilerini “Dijital Dönüşüm” ana temasıyla düzenledi-
ği Tedarik Zinciri Konferansı’nda mercek altına aldı. İstanbul’daki Elite 
World Asia’da düzenlenen etkinlikte; otomotiv sektörünün dönüşümü 
ekseninde hem küresel hem ulusal ölçekte tedarik zincirini çevreleyen 
gelişmeler ele alındı. “Dijital Dönüşüm” ana temasıyla gerçekleştirilen 
etkinlik, alanında uzman çok sayıda değerli ismi ağırladı.

TAYSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam konferansın açılış 
konuşmasında “Son beş yıldır Volkswagen yatırımı ile ilgili Türkiye’nin 
sunduğu fırsatları anlatırken ya da daha bir ay evvel Almanya’da ya-
pılan ve otomotiv konusundaki en büyük etkinliklerden biri olan Car 
Semposium’da otomotiv sektörümüzle ilgili sunum yaparken söyle-
diğimiz ilk şey ‘Türkiye’ye gelin, Türkiye’de hat durmaz’ oldu. Bunu 
sağlayan sizlersiniz. Bu açıdan büyük bir teşekkürü hak ediyorsunuz. 
Konferansı’mızın diğer etkinliklerimiz gibi imza bir etkinlik olarak, önü-
müzdeki senelerde de devam etmesi sizlerin desteği ile mümkün ola-
cak” açıklamasını yaptı. TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Hacıoğlu 
Şengül ise açılış konuşmasında “Artık büyük balığın küçük balığı yediği 
bir ortamda değiliz. Hızlı balığın yavaş balığı yuttuğu bir ortamdayız” 
diyerek, dijital dönüşümün tedarik sektörü açısından sunduğu avantaj-
lara dikkat çekti.

Konferans, daha sonra Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan’ın “Tedarik Zincirinde Diji-
tal Dönüşüm” başlıklı konuşması ile devam etti. Norm Holding Tedarik 
Zinciri Direktörü Mehmet Karaca da Norm Holding’deki örnek uygula-
maları paylaşırken, İstanbul Üniversitesi Tedarik Zinciri Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Murat Erdal ise lojistikte dijital dönüşüm alanında yaşanan 
gelişmelere değindi. Konferansın öğlenden sonraki bölümü de PwC 
Ortağı ve Tedarik Hizmetleri Lideri Dr. İsmail Karakış’ın konuşması ile 
başladı. Karakış, konuşmasında “Satınalmada Dijital Dönüşüm” konu-
su ile ilgili gelişmeleri paylaştı. Etkinlikte “İyi Uygulama Çoşkunöz Me-
tal Form” başlığı altında da Müşteri ve Üretim Planlama Müdürü Adem 
Akan Gözübüyük, “Müşteri Sefer Formlarının Sistem Entegrasyonu”, 
Lojistik Mühendislik ve Operasyonlar Müdürü Eda Bozyel “Sevkiyat 
Sürecinde RFID Uygulaması”, Malzeme Planlama Müdürü Zeynep 
Mete de “Hammaddelerin ASN ile Mal Kabul Yapılması” konuları hak-
kında bilgiler verdi.

Konferansta düzenlenen “Tedarik Zincirinde Kriz ve Fırsatlar” başlık-
lı panelin moderatörlüğünü KPMG Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri 
Bölüm Başkanı, Vergi Bölümü Şirket Ortağı Murat Palaoğlu üstlendi. 
Ford Otosan Malzeme Planlama ve Lojistik Lideri Gökşen Töre Sancak, 
Bosch Lojistik Direktörü Ersin Öztürk, SOGAD Yönetim Kuru Üyesi ve 
Borçelik İcra Kurulu Üyesi Güvenç Temizel, Ekol Global Büyüme Di-
rektörü Mehmet Şahintürk de panelin konuşmacıları arasında yer aldı. 
Konferansın kapanış konuşmasını ise TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Fatih Uysal yaptı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız: https://www.taysad.org.tr/tr/haber/
taysadin-bu-yil-ilk-kez-duzenledigi-tedarik-zinciri-konferansi%2c-
sektorun-tum-paydaslarini-bulusturdu

TAYSAD’ın Düzenlediği Tedarik Zinciri Konferansı, 
Sektörün Paydaşlarını Buluşturdu
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