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TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2020
SUNUMUNUN İNGİLİZCE ÇEVİRİSİ YAYINLANDI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu tarafından
hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü Raporu, 2010, 2012, 2014,
2016, 2018 ve 2020 yıllarında Oda tarafından yayınlandı.

TURKEY ENERGY OUTLOOK PRESENTATION
OF CHAMBER OF MECHANICAL
ENGINEERS IS PUBLISHED IN ENGLISH

G

E

Sunumun Mayıs 2020‘de Oda web sitesinde yayınlanan son versiyonundan hareketle kısaltılmış bir düzenlemesi, Sunumu da hazırlayan Enerji
Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan Aytaç ve Enerji Çalışma Grubu
danışmanı Yusuf Bayrak tarafından
İngilizceye çevrildi ve İngilizce bir
duyuru ile kamuoyuna duyuruldu ve
web sitesine yüklendi.

In the last ten years, in addition to the reports, Turkey Energy Outlook presentations; based on the information provided in the Reports was also prepared and updated continuously a couple of times every year and presented
by members of Energy Commission of Chamber of Mechanical Engineers
in hundreds of meetings, panels, round table talks, seminars, congresses,
symposiums in many cities all around of Turkey.

rup tarafından hazırlanan ve sürekli güncellenen Türkiye Enerji Görünümü Sunumu, çok sayıda
panel, kongre, sempozyum vb. etkinlikte sunuldu, Oda web sitesinde
yayınlandı.

Tamamen gönüllülük, işbirliği ve
dayanışma temelinde hazırlanan
Türkiye Enerji Görünümü Raporu
2020, yine aynı gönüllülük ve imece
esasıyla bölüm yazarları, oda üye
ve yöneticileri tarafından İngilizceye çevriliyor. Çevirisi sonuçlanan
bölümler yayın hazırlıkları sonuçlandıktan sonra önümüzdeki haftalarda
MMO web sitesinde yayınlanacak.

nergy Commission of Chamber of Mechanical Engineers has prepared
Turkey’s Energy Outlook Reports since 2010. Turkey’s Energy Outlook Reports have been published by Chamber of Mechanical Engineers in 2010,
2012, 2014, 2016, 2018 and last one in May 2020. All these Reports as well
as other reports prepared by Energy Commission of Chamber of Mechanical
Engineers are uploaded to Energy Corner at web site of Chamber of Mechanical Engineers https://enerji.mmo.org.tr/yayinlar/ and can be downloaded.

Only a few times, Turkey Energy Outlook presentation was translated to English before for limited audiences.
Abridged special version of Turkey Energy Outlook presentation has been
prepared and translated to English by Oğuz Türkyılmaz, industrial engineer, Chairman of Energy Commission, Orhan Aytaç, mechanical engineer,
member of Energy Commission and Yusuf Bayrak, mathematician, Advisor of Energy Commission. This trio has prepared and presented the Turkish
original of Turkey Energy Outlook presentation for some years. Final proof
reading of the English translation was done by Can Özgiresun, mechanical
engineer. 
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EĞİTİMLERİMİZ

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

Eğitim Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

6-7 Temmuz 2020

Mersin

7 Temmuz 2020

10-12 Temmuz 2020

İstanbul
(Çevrimiçi Eğitim)

13 Temmuz 2020

6-7 Temmuz 2020

Mersin

7 Temmuz 2020

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör Avan Proje Hazırlama
10-12 Temmuz 2020

EĞİTİM KURS PROGRAMI

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Asansör Yetkili Servis

29 Haziran 2 Temmuz

3 Temmuz 2020

Samsun

10 Temmuz 2020

7-10 Temmuz 2020

Bursa

10 Temmuz 2020

30 Haziran-3 Temmuz 2020

İstanbul

4 Temmuz 2020

16-19 Temmuz 2020

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi
(3 Gün)

13 Temmuz 2020

7-10 Temmuz

20-23 Temmuz 2020
Doğalgaz İç Tesisat*

İstanbul
(Çevrimiçi Eğitim)
İzmir
(Çevrimiçi Eğitim

Ankara
(Çevrimiçi Eğitim)
İstanbul
(Çevrimiçi Eğitim

24 Temmuz 2020
20 Temmuz 2020

23-26 Temmuz 2020

Eskişehir

27 Temmuz 2020

17-19 Temmuz 2020

Mersin

20 Temmuz 2020

3-5 Temmuz 2020

Antalya

5 Temmuz 2020

20-26 Temmuz 2020

Bursa

27 Temmuz 2020

13-19 Temmuz 2020

Denizli

20 Temmuz 2020

7-12 Temmuz 2020

Kayseri

12 Temmuz 2020

4-5 Temmuz 2020

Adana

5 Temmuz 2020

16-17 Temmuz 2020

İzmir

17 Temmuz 2020

18-19 Temmuz 2020

Adana

19 Temmuz 2020

22-23 Temmuz 2020

Mersin

23 Temmuz 2020

23-24 Temmuz 2020

İzmir

24 Temmuz 2020

25-26 Temmuz 2020

Adana

26 Temmuz 2020

11-13 Temmuz 2020

Edirne

13 Temmuz 2020

Mekanik Tesisat

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi

Periyodik Kontrol Muayene Personeli
Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itibaren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi,
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin yedinci sayısında, ”Otomasyon” konu başlığı olarak
belirlenmiştir. Otomasyon konusunda hazırlanmış üç yazıya, ayrıca Birlik’ten, Haber, Sanayi
Analizleri, Basın Açıklaması ve Temmuz ayı Eğitim programına yer verilmiştir.
Otomasyon bölümünün ilk yazısı Tülay Akarsoy Altay ve Alper Gerçek tarafından hazırlanan
“Otomasyon Sektörü” başlıklı yazıda otomasyon sektöründe “Teknoloji Temelli Yenilikçi
Eğilimler”, “Dünya Sanayi Otomasyonu ve Robotik Sektörü” ve “Türkiye Sanayi Otomasyonu
ve Robotik Sektörü” başlıkları detaylıca anlatılmıştır.
Cevat İşlik tarafından hazırlanan Otomasyon Bölümünün ikinci yazısı “Sıcak Su Tesisatında
Otomasyon Uygulamaları” dır. Isıtma sektöründe enerjinin verimli kullanımı ve istenilen
optimum konfor koşullarının sağlanmasında otomasyon önemli bir yere sahiptir. Bu yazıda,
tasarım, projelendirme, montaj ve kullanım süreçlerinde doğru ürün ve bunların otomatik
çalışması için uygun otomasyon elemanlarının seçimlerine sahadaki pratik uygulamalar ile
değinilmiştir.
Otomasyon Bölümünün son yazısı olan, Uğur Ayken'in “Bina Otomasyon Sistemlerinin
Pandemi Dönemlerinde Sağladığı Avantajlar” başlıklı yazısında binalarda en az enerji
harcanarak en iyi konforun ve bulaşma riskini en aza indirgeyecek steril şartların sağlanması
yöntemleri anlatılmıştır.
Basın Açıklaması bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in 41 yurttaşımızın
ölümüne, 81 yurttaşımızın yaralanmasına yol açan Pamukova “kazası/cinayeti”nin 16. Yıldönümünde “Demiryolu Politikalarının Olmazsa Olmazı Kamu İşletmeciliği Ve Mühendislik Disiplinlerine Gereken Önemin Verilmesidir” başlıklı ve “6 Temmuz’da açılacak Lunaparklarda
Kamusal Denetim Yapılmalıdır” başlıklı basın açıklamalarına yer verilmiştir. Ayrıca Odamız
(MMO) ile İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren İSKAV, İSKİD, MTMD, TTMD, MÜKAD
ve TRFMA tarafından oluşturulan İklimlendirme Teknik Kurulu tarafından yapılan, “Hastanelerin Klima Ve Havalandırma Tesisatlarında Alınacak Pandemi Tedbirleri”, “Ofislerde Alınması
Gereken Pandemi Tedbirleri”, Yolcu Terminalleri Ve Mevcut Binalarda Pandemi Tedbirleri”, “
Havaalanları Terminal ve İşletme Binalarında Pandemi Tedbirleri” ve “Endüstriyel Tesislerde
Pandemi Tedbirleri” başlıklı basın açıklamalarına yer verilmiştir.
Birlik’ten bölümünde, “Kıyılarımızı ve Doğamızı Korumak İçin Mücadeleye Devam Ediyoruz”
başlıklı 09 Temmuz 2020 tarihli habere yer verilmiştir.
Haber bölümünde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 1973-1980 yılları arasında
başkanlığını yapan ve emekten, halktan yana mühendislik anlayışının yaratılmasında ve örgütlenmesinde büyük çaba harcayan Teoman Öztürk’ü ölümünün 26. Yıl dönümünde saygıyla anıyoruz haberine ve Türkiye Enerji Görünümü 2020 Sunumunun İngilizce Çevirisi Yayımlandı haberlerine yer verilmiştir.
Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri Bölümünde, Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan
“Bünyesi Zayıf Ekonomide Pandemi Hasarı Büyük (60)” başlıklı yazı ile mühendislerimize yönelik Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

HABER
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TEOMAN ÖZTÜRK'Ü ÖLÜMÜNÜN 26.
YILDÖNÜMÜNDE SAYGIYLA ANIYORUZ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin 1973-1980 yılları arasında
başkanlığını yapan ve emekten, halktan yana mühendislik anlayışının
yaratılmasında ve örgütlenmesinde büyük çaba harcayan Teoman
ÖZTÜRK'ü ölümünün 26. yıldönümünde saygıyla anıyoruz.
"... Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci
içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için " her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız...".
Teoman ÖZTÜRK
TMMOB 24. Genel Kurulu Konuşmasından
(24 Mayıs 1980)
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BİRLİK'TEN

KIYILARIMIZI VE DOĞAMIZI KORUMAK İÇİN
MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ!
Ekolojik dokusu ve bitki
örtüsü yok edilen, canlı
yaşamı zarar gören
Bodrum Hebil Mevkisinde
besa Marin A.Ş tarafından
yapılan proje için muğla
Valiliği'nce verilen "ÇED
Gerekli Değildir" Kararının
iptali istemiyle dava açtık.

2

015 yılından bu yana hem idareler hem de ilgili şirket tarafından gerçekleştirilen hukuka
aykırı işlemlerle ekolojik dokusu ve
bitki örtüsü yok edilen, canlı yaşamı zarar gören Bodrum Hebil mevkiinde BESA Marin A.Ş. tarafından
yapılan “Turizm Konaklama Tesisi,
Tatil Evleri (Konut) Projesi, İskele ve
Kıyı Düzenlemesi” Projesi için verilen
“ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali istemiyle dava açtık.

na zarar verilmiş,bitki örtüsü yok
edilmiş,doğal dengesi bozulmuştur.
5 yıllık süreçte şirket tarafından izinsiz hafriyat ve dolgu faaliyetlerinde
bulunulmuş, basına da yansıyan
izinsiz,ruhsatsız, 3194 sayılı imar kanunu ve 2872 sayılı çevre kanunu
başta olmak üzere mevzuata aykırı
faaliyetler yürütülmüş; bu durum
mahkumiyetle sonuçlanan ceza yargılamlarına konu olmuş, Şirket hakkında idari para cezaları uygulanmış
ve yıkımlar söz konusu olmuştur.

Projeye ilişkin başvuru ilk olarak
2015 yılında yapılmış o günden bugüne değin geçen 5 yıllık süreçte
gerçekleştirilen hukuka aykırı faaliyetler ve alınan kamu yararına
aykırı kararlarla bölgenin ekolojisi
telafisi mümkün olmayacak biçimde tahrip edilmiş,deniz canlıları-

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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Beş yıllık süreçte gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemler zinciri bugüne
kadar gelmiş ve iptali istenen “ÇED
Gerekli Değildir” kararı öncesinde
proje büyük oranda tamamlanmıştır. Herkesin gözü önünde yaşanan
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doğa katliamına ve hukuki ihlallere
rağmen, Muğla Valiliği proje hakkında 2 Nisan 2020 tarihinde “ÇED Gerekli Değildir” kararı vermiştir.
TMMOB tarafından, hem kara hem
de deniz coğrafyasında onlarca canlının yaşam sürdüğü yarımadanın,
kara ve deniz ekosisteminin telafisi
imkansız zararlara uğratılmasına,
canlı yaşamının zarar görmesine,
bitki örtüsünün yok edilmesine, tepelerin düzleştirilerek bölge ekolojisinin bütünüyle değiştirilmesine yol
açan, 3194 Sayılı Yasa başta olmak
üzere mevzuata aykırı süreçler yürütülen proje kapsamında verilen
ÇED Gerekli Değildir kararının iptali
istemiyle İdare Mahkemesinde dava
açılmıştır.

BASIN AÇIKLAMASI

9

HASTANELERİN KLİMA VE HAVALANDIRMA
TESİSATLARINDA ALINACAK PANDEMİ
ÖNLEMLERİ METNİ AÇIKLANDI
İklimlendirme Teknik
Kurulu'nun, Covid-19
Pandemisi nedeniyle
hazırladığı “Hastanelerin
Klima ve Havalandırma
Tesisatlarında Alınacak
Önlemler” metni, Kurulda
yer alan dokuz meslek
kuruluşunun başkanlarının
katılımıyla gerçekleştirilen
online basın toplantısı ile
açıklandı.

T

MMOB Makina Mühendisleri
Odası bünyesinde iklimlendirme/tesisat ve tesis yönetimi üzerine dokuz meslek kuruluşu
ve hekim dostlarımızın katılımıyla
oluşturduğumuz
İklimlendirme
Teknik Kurulu’nun çalışmaları hızla
sürüyor.
Haziran ayı içinde açıkladığımız
AVM’lerde Pandemi Tedbirleri, Otellerde Pandemi Tedbirleri, Karayolu
Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi
Tedbirleri, Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri metinlerinin ardın-

dan bugün Hastanelerin Klima ve
Havalandırma Tesisatlarında Alınacak Önlemler metnini açıklıyoruz.
ESSİAD, ISKAV, İSKİD, MMO, MTMD,
MÜKAD, TTMD, TRFMA, UTTMD ve
hekim dostlarımız Prof. Dr. Ali Osman
Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu,
Prof. Dr. Candan Çiçek, Prof. Dr. Dilek
Yeşim Metin, Doç. Dr. Ebru Ortaç Ersoy, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın yer
aldığı MMO İklimlendirme Teknik
Kurulu çalışmaları binalarda durum
tespiti, askeri ve lojistik yapılar, spor
tesisleri-yüzme havuzları, fabrika ve

endüstriyel tesisler, düğün salonurestoran-disco ve barlarda pandemi
tedbirleri üzerine sürmektedir. Kurulun alt komisyonlarında süren bu
çalışmalar tamamlanınca ayrıca paylaşılacaktır.
Covid-19 Pandemisinin dünya ve
ülkemizi uzun bir süre etkileyeceği
gerçeğinden hareketle gündemimize aldığımız bu bir dizi çalışma, ilgili
mekanlardaki mevcut eksiklikler ile
yanlış bilgi ve uygulamaların giderilerek sağlıklı, güvenli ortamlar oluşturulmasına yöneliktir.

NOT: Tam Metin İçin: https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/hastanelerin-klima-ve-havalandirma-tesisatlarinda-alinacak-pandemi-onlemleri
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BASIN AÇIKLAMASI

OFİSLERDE ALINMASI GEREKLİ PANDEMİ
TEDBİRLERİ
İklimlendirme Teknik
Kurulu’nun Covid-19
Pandemisi Dolayısıyla
Hazırladığı Ofislerde
Pandemi Tedbirleri
Metni 6 Temmuz 2020
tarihinde yapılan online
basın toplantısı ile
açıklandı.

T

MMOB Makina Mühendisleri
Odası bünyesinde iklimlendirme/tesisat ve tesis yönetimi
üzerine dokuz meslek kuruluşu ve
hekim dostlarımızın katılımıyla oluşturduğumuz İklimlendirme Teknik
Kurulu’nun çalışmaları hızla sürüyor.

MÜKAD, TTMD, TRFMA, UTTMD ve
hekim dostlarımız Prof. Dr. Ali Osman
Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu,
Prof. Dr. Candan Çiçek, Prof. Dr. Dilek
Yeşim Metin, Doç. Dr. Ebru Ortaç Ersoy, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın yer
aldığı MMO İklimlendirme Teknik
Kurulu çalışmaları binalarda durum
tespiti, askeri ve lojistik yapılar, spor
tesisleri-yüzme havuzları, fabrika ve
endüstriyel tesisler, düğün salonurestoran-disco ve barlarda pandemi
tedbirleri üzerine sürmektedir. Kurulun alt komisyonlarında süren bu
çalışmalar tamamlanınca ayrıca paylaşılacaktır.

Haziran ayından itibaren açıkladığımız AVM’lerde Pandemi Tedbirleri,
Otellerde Pandemi Tedbirleri, Karayolu Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi Tedbirleri, Okullar ve Kreşlerde
Pandemi Tedbirleri, Hastanelerin
Klima ve Havalandırma Tesisatlarında Alınacak Önlemler metinlerinin
ardından bugün Ofislerde Pandemi
Tedbirleri metnini açıklıyoruz.

Covid-19 Pandemisinin dünya ve
ülkemizi uzun bir süre etkileyeceği

ESSİAD, ISKAV, İSKİD, MMO, MTMD,

gerçeğinden hareketle gündemimize aldığımız bu bir dizi çalışma, ilgili
mekanlardaki mevcut eksiklikler ile
yanlış bilgi ve uygulamaların giderilerek sağlıklı, güvenli ortamlar oluşturulmasına yöneliktir. Bu çerçevede
Ağustos ayı sonunda okulların açılmasına yönelik kararın yeniden gözden geçirilmesi ve AVM’ler ile büyük
işyerlerinin işletme şartlarının daha
önce yaptığımız açıklamalar doğrultusunda kontrol edilmesi gerektiğini
önemle belirtmek isteriz.
Açıklamamızın ekinde bulunan Ofislerde Pandemi Tedbirleri metninin
toplum sağlığına katkıda bulunmak
üzere tüm ilgililerce eksiksiz olarak
uygulanmasını diliyoruz.

NOT: Tam Metin İçin: https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/ofislerde-alinmasi-gerekli-pandemi-tedbirleri
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YOLCU TERMİNALLERİ VE MEVCUT BİNALARDA
PANDEMİ TEDBİRLERİ
İklimlendirme Teknik Kurulu'nun, Covid-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı “Gar
Binaları, Otobüs Terminalleri ve Deniz Ulaşım Yolcu Salonları Pandemi Tedbirleri”
ve “Mevcut Binalarda İklimlendirme Havalandırma Sistemlerinin İşletme ve
Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler Prosedürü” metinleri ile
“Kapalı Alanların İklimlendirme Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi”
konulu sunum, Kurulda yer alan on meslek kuruluşunun başkanlarının katılımıyla
gerçekleştirilen online basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı.
İklimlendirme Teknik Kurulumuz Covid-19 Pandemisinden Hareketle Toplum
Sağlığına Yönelik Seri Üretime Devam Ediyor
Kamu İdareleri Öneri ve Uyarılarımıza Kulak Vermelidir

T

MMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) bünyesinde
oluşturduğumuz, iklimlendirme/tesisat ve tesis yönetimi üzerine

kuruluşların yer aldığı, en son Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği/
KLİMUD’un katılımıyla on meslek kuruluşu ve hekim dostlarımızı kapsa-

yan İklimlendirme Teknik Kurulu’nun
çalışmalarının ürünü olan üç yeni çalışmayı kamuoyuna sunuyoruz. Daha
önce açıkladığımız AVM’lerde Pandemi Tedbirleri; Otellerde Pandemi Tedbirleri; Karayolu Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi Tedbirleri; Okullar ve
Kreşlerde Pandemi Tedbirleri; Hastanelerin Klima ve Havalandırma Tesisatlarında Alınacak Önlemler; Ofislerde Pandemi Tedbirleri metinlerinin
ardından bugün Gar Binaları, Otobüs
Terminalleri ve Deniz Ulaşım Yolcu
Salonları Pandemi Tedbirleri metni
ile Mevcut Binalarda İklimlendirme
Havalandırma Sistemlerinin İşletme
ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler Prosedürü’nü ve
7 ayrı Ek’ini ekte sunuyoruz. Online
basın toplantımızda açıklanacak bu
metinler yanı sıra Kapalı Alanların
İklimlendirme Sistemlerinin Denet-

NOT: https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/yolcu-terminalleri-ve-mevcut-binalarda-pandemi-tedbirleri
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maların giderilerek sağlıklı, güvenli
ortamlar oluşturulmasına yöneliktir.

lenmesi ve Belgelendirilmesi konulu
bir sunum da yapılacaktır. Çalışmalarımızın toplum sağlığına katkıda
bulunmak üzere tüm ilgililerce değerlendirilip eksiksiz olarak uygulanmasını diliyoruz.

Bu noktada önemle belirtmez isteriz,
salgınla mücadelede yeterli ve güçlü
adımlar atılmamaktadır. 21 Mart’taki
açıklamamızda belirttiğimiz “salgın
ülkemizde de hızlı yayılma aşamasına
gelmiştir. Bu nedenle bütün ekonomik yaşamın durdurulması seçeneği gecikmeksizin değerlendirmeye
alınmalıdır” yaklaşımı birçok sorumlu
çevre tarafından da dile getirilmiş ancak dikkate alınmamış ve sözü edilen
“normalleşme” adımları da çok erken
ve toplum sağlığını tehdit eder şekilde gündeme gelmiştir. Türk Tabipleri
Birliği, uzman bilim insanları, bizler
gibi kamusal sorumluluk sahibi meslek örgütleri ve halkın uyarıları göz
ardı edilmiştir. Aynı şekilde Ağustos

MMO İklimlendirme Teknik Kurulu
çalışmaları askeri ve lojistik yapılar,
spor tesisleri-yüzme havuzları, fabrika ve endüstriyel tesisler, düğün salonu-restoran-disco ve barlarda pandemi tedbirleri üzerine sürmektedir.
Kurulun alt komisyonlarında süren
bu çalışmalar tamamlanınca ayrıca
paylaşılacaktır. Covid-19 Pandemisinin dünya ve ülkemizi uzun bir süre
etkileyeceği gerçeğinden hareketle
gündemimize aldığımız bu bir dizi
çalışma, ilgili mekanlardaki mevcut
eksiklikler ile yanlış bilgi ve uygula-
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ayı sonunda okulların açılmasına yönelik kararın yeniden gözden geçirilmesi istemleri de duymazdan gelinmektedir. Bu gerçekliğe karşın bizler
mesleki sorumluluğumuz gereğince
bilimsel teknik çalışmalarımızı dost
örgüt ve uzmanlarla sürdürüp tüm
kamu idareleri ve ilgili tesisler/işletmelerce uygulanmak üzere kamuoyuna sunmaya devam edeceğiz.
Halkımızı bu zorlu süreçte bilim çevrelerinin uyarılarını dikkate almaya;
maske, fiziki mesafe, temizlik kurallarına titizlikle uymaya, açık olsun
kapalı olsun toplu bulunulan alanlardan sakınmaya çağırıyoruz.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı

BASIN AÇIKLAMASI
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ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ

İklimlendirme Teknik Kurulu'nun Covid-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı
“Endüstriyel Tesislerde Pandemi Tedbirleri” metni, Kurulda yer alan on
meslek kuruluşunun başkanlarının katılımıyla 20 Temmuz 2020 tarihinde
yapılan online basın toplantısı ile açıklandı.

T

MMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) bünyesinde
oluşturduğumuz,
iklimlendirme/tesisat, tesis yönetimi, klinik
mikrobiyoloji kuruluşlarından oluşan ve hekim dostlarımızı kapsayan
İklimlendirme Teknik Kurulu’nun
yeni bir çalışmasını ekte kamuoyuna
sunuyoruz.
Daha önce açıkladığımız AVM’lerde
Pandemi Tedbirleri; Otellerde Pandemi Tedbirleri; Karayolu Toplu Ta-

şıma Araçlarında Pandemi Tedbirleri; Okullar ve Kreşlerde Pandemi
Tedbirleri; Hastanelerin Klima ve
Havalandırma Tesisatlarında Alınacak Önlemler; Ofislerde Pandemi
Tedbirleri, Gar Binaları, Otobüs Terminalleri ve Deniz Ulaşım Yolcu Salonları Pandemi Tedbirleri; Mevcut
Binalarda İklimlendirme Havalandırma Sistemlerinin İşletme ve Bakım
Yönünden Alınması Gereken Genel
Tedbirler Prosedürü ve Kapalı Alanların İklimlendirme Sistemlerinin

Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi
çalışmalarının ardından bugün Endüstriyel Tesislerde Pandemi Tedbirleri metnini açıklıyoruz.
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu
çalışmaları askeri ve lojistik yapılar,
spor tesisleri-yüzme havuzları, düğün salonu-restoran-disco ve barlarda pandemi tedbirleri üzerine
sürmektedir. Kurulun alt komisyonlarında süren bu çalışmalar tamamlanınca ayrıca paylaşılacaktır.

NOT: Tam Metin İçin: https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/endustriyel-tesislerde-pandemi-tedbirleri
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BASIN AÇIKLAMASI

HAVAALANLARI TERMİNAL VE İŞLETME
BİNALARINDA PANDEMİ TEDBİRLERİ
İklimlendirme Teknik Kurulu'nun Covid-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı
“Havaalanları Terminal ve İşletme Binalarında Pandemi Tedbirleri” metni,
Kurulda yer alan on meslek kuruluşunun başkanlarının katılımıyla yapılan
online basın toplantısı ile açıklandı.

I

klimlendirme Teknik Kurulu'nun
Covid-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı “Havaalanları Terminal ve
İşletme Binalarında Pandemi Tedbirleri” metni, Kurulda yer alan on meslek kuruluşunun başkanlarının katılımıyla yapılan online basın toplantısı
ile açıklandı.

rımızı kapsayan İklimlendirme Teknik Kurulu’nun yeni bir çalışmasını
daha açıklıyoruz.
Daha önce açıkladığımız AVM’lerde
Pandemi Tedbirleri; Otellerde Pandemi Tedbirleri; Karayolu Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi Tedbirleri; Okullar ve Kreşlerde Pandemi
Tedbirleri; Hastanelerin Klima ve
Havalandırma Tesisatlarında Alınacak Önlemler; Ofislerde Pandemi Tedbirleri, Gar Binaları, Otobüs
Terminalleri ve Deniz Ulaşım Yolcu

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) bünyesinde oluşturduğumuz, iklimlendirme/tesisat, tesis
yönetimi, klinik mikrobiyoloji kuruluşlarından oluşan ve hekim dostla-

Salonları Pandemi Tedbirleri; Mevcut Binalarda İklimlendirme Havalandırma Sistemlerinin İşletme ve
Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler Prosedürü ve
Kapalı Alanların İklimlendirme Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi; Endüstriyel Tesislerde
Pandemi Tedbirleri çalışmalarının
ardından bugün Havaalanları Terminal ve İşletme Binalarında Pandemi
Tedbirleri metnini ekte bilgilerinize
sunuyoruz.

NOT: Tam Metin İçin: https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/havaalanlari-terminal-ve-isletme-binalarinda-pandemi-tedbirleri
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DEMİRYOLU POLİTİKALARININ OLMAZSA
OLMAZI KAMU İŞLETMECİLİĞİ VE
MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNE GEREKEN
ÖNEMİN VERİLMESİDİR
Oda Yönetim
Kurulu Başkanı
Yunus Yener, 41
yurttaşımızın ölümüne,
81 yurttaşımızın
yaralanmasına yol
açan Pamukova
“kazası/cinayeti”nin
16. yıldönümünde
bir basın açıklaması
yaparak yetkilileri
tekrar göreve çağırdı.

2

004 yılında meslek kuruluşları ve uzmanların uyarılarına
karşın başlatılan yüksek hızlı
tren (YHT) seferleri sonucu 22 Temmuz 2004 tarihinde 41 yurttaşımızın
ölümüne, 81 yurttaşımızın yaralanmasına yol açan Pamukova “kazası/
cinayeti” halen hafızalardadır. Bu, ne
ilk ne de son “kaza” olmuştur. 2018
yılında Tekirdağ Çorlu’da 25 kişinin
ölümüne 348 kişinin yaralanmasına
ve Ankara’da sinyalizasyon eksikliği nedeniyle 3’ü makinist 9 kişinin
ölümüne 47 kişinin yaralanmasına
yol açan “kazalar”sı akla ilk gelen

olaylardır. Konvansiyonel hatlar ve
YHT hatlarında bulunan sorunlar ile
TCDD’nin yeniden yapılandırılması
uygulamaları kazaların başlıca nedenidir ve Türkiye’deki ölümlü tren kazaları dünya ortalamasının yaklaşık
üç katı üzerindedir.
Demiryolu işletmeciliği yatırımdan
bakıma, yenilenmeye, personele,
eğitime, yeni hatların kurgulanmasına dek merkezi bir kamusal
planlamayı gerektirir. Ancak serbestleştirme ve TCDD’nin yeniden
yapılandırılması uyarınca kurum
parçalanmış, altyapı ve işletmecilik
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bölünmüş, kamu hizmeti anlayışı
yerine piyasacı yaklaşım benimsenmiştir. Mühendislik hizmetleri ve
kriterleri ile teknik mükemmellik
yaklaşımı terk edilmiş, altyapı ile bakım, sinyalizasyon, elektrifikasyon
yatırımları ihmal edilmiştir. Bakım
atölyeleri kapatılarak azaltılmış,
taşınmazlar ve limanlar satılmaya
başlanmıştır. Kurumun meslek lisesi,
basım ve dikimevleri, çamaşırhaneleri, eczaneleri kapatılmış, hastaneleri elden çıkarılmış, birçok istasyon
ve atölye kapatılmış ya da işlevsizleştirilmiş, birçok hizmet taşeronlardan alınmaya başlanmıştır. Güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaşmış,
azaltılan personelle çok iş çıkarma
benimsenmiş, siyasi ve ehil olmayan
kadrolaşma yaygınlaşmıştır. Resmi
plan ve programlarda artık özel sektör tren işletmeciliğinin geliştirilmesi ve Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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Kanunu çerçevesinde özel sektörle
birlikte demiryolu piyasası oluşturulmasına yönelik ikincil mevzuat
çalışmalarından söz edilir olmuştur.
Diğer
yandan
demiryollarının
1950’lerden itibaren karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları nedeniyle
ikinci plana itildiğini belirtmeliyiz.
1950’de karayolu yolcu taşımacılığı
oranı yüzde 49,9; günümüzde yüzde
88,9’dur. Karayolu yük taşımacılığı
da yüzde 17,1’den yüzde 88,4’e çıkmıştır. Demiryolu yolcu taşımacılığı
oranı ise 1950’deki yüzde 42,2’den
yüzde 1’e; demiryolu yük taşımacılığı
da yüzde 55,1’den yüzde 4,1’e gerilemiştir.
Oysa doğru bir demiryolu politikası
kamu işletmeciliği, kamusal hizmet
perspektifi, mühendislik disiplinlerine önem verilmesi, yük ve yolcu
taşımada ağırlığın demiryollarına
verilmesi, ehil/liyakatli kadro bir
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politikası, ulaşımın tamamının kombine taşımacılıkla bütünlüklü bir
şekilde planlanması, maliyet, arazi, kullanım ömrü, güvenlik, enerji
verimliliği, çevre gibi asli unsurlara
dayanması gerekir. Bu çerçeve içinde ulaşım güvenliğini etkileyen bütün hatların onarılması, “kaza”larda
önemli rolleri bulunan elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimlerinin ivedilikle karşılanması; hizmet
dışı bırakılan bakım-tamir atölyeleri
ve bütün tesislerin yeniden işlevli kılınması; TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi, siyasi kadro
atamaları ve her düzeydeki uzman
kadro kıyımına/sürgününe son verilmesi gerekir. Doğru bir demiryolu
ulaşımı politikasına ancak böylece
ulaşabiliriz.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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LUNAPARKLARDA KAMUSAL PERİYODİK
DENETİM YAPILMALIDIR
TMMOB Makina
Mühendisleri Odası
Başkanı Yunus Yener,
“6 Temmuz’da Açılacak
Lunaparklarda Kamusal
Periyodik Denetim
Yapılmalıdır” başlıklı bir
açıklama yaptı.
6 Temmuz’da Açılacak
Lunaparklarda Kamusal
Periyodik Denetim
Yapılmalıdır

Y

az aylarında birçok ailenin çocuklarını lunaparklara götürdüğünü biliyoruz. Fakat içinde
bulunduğumuz Covid-19 Pandemi
koşulları, 6 Temmuz’da açılacak olan
lunapark ve tematik parkların kullanımına dair çok özel bir hassasiyet
gerektiriyor. Sağlık Bakanlığı, Türk
Tabipleri Birliği ve uzman hekimlerin uyarıları doğrultusunda maske
kullanımı, fiziki mesafe ve temizliğin
sağlanması yanı sıra çocuklarımızın
daima göz önünde olması gerekmektedir. Pandemi koşullarında bu
tür kalabalık yerlerin az sayıda insanın bulunduğu yerlerden, toplu
bulunulan kapalı alanların açık alanlardan, yüksek sesle konuşmamıza
neden olan gürültülü yerlerin sakin
yerlerden daha fazla risk oluşturduğu gözetilmelidir. Diğer yandan
söz konusu lunaparklar dahil hiçbir

yerin pandemi koşulları gözetilerek
tasarlanıp işletilmediği ve çocukların bizlere göre çevredeki nesnelerle
elleriyle daha çok temas kurdukları,
birbirleri ile kolayca sıcak ilişkilere
girdikleri gözetilerek azami dikkat
gösterilmelidir.

rımı olan, yüzlerce hareketli parça
ve güvenlik aksamları ile devasa
konstrüksiyonlar olan ekipmanların
güvenlik aksamlarının periyodik test
ve kontrollerinin uzman makina mühendisleri tarafından yapılması gereği ihlal edilmektedir.

Uzmanlık alanlarımızla bağlantılı
teknik açıdan ise lunaparklar ve benzeri eğlence tesislerindeki ekipmanların periyodik bakım ve onarımları
ile işletme testlerinin sezon öncesinde mutlaka yapılmış olması gerekmektedir. Bu gerekliliklerin yerine
getirilip getirilmediği, kamusal nitelikli üçüncü ve bağımsız bir teknik
göz tarafından yapılmalıdır. İşletme
personelinin de pandemi açısından
koruyucu ekipman kullanması, eğitilmiş ve denetlenmiş olması gerekmektedir. Ancak mühendislik tasa-

TMMOB
Makina
Mühendisleri Odası olarak, ülke genelindeki
yaygın örgütlülüğümüz ve yetişmiş teknik personelimiz ile lunaparklardaki makinelerin sağlıklı ve
güvenli kullanımına yönelik periyodik kontrollerinin yapılması için
kamusal sorumluluk ile görev almaya hazır olduğumuzu belirtmek
isteriz.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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SANAYİ ANALİZLERİ

BÜNYESİ ZAYIF EKONOMİDE
PANDEMİ HASARI BÜYÜK (60)
Mustafa Sönmez2

Özet
AKP yönetimi, uzun süredir kan kaybı yaşayan ekonomiye kalıcı çözümler üretemiyor, üretmesi de kolay görünmüyor.
Döviz kazandırma yeteneği güçsüzleşmiş ekonominin dış kaynaklara bağımlılığı, dış yatırımcının çıkış yaptığı son yıllarda ekonomiyi sık sık sarsmaya yetiyor. Dış kaynak bulmanın kolaycılığına aldanan iktidar, hesapsızca üstlendiği döviz
riskinin altında iki büklüm kalmış durumda.
Pandemi öncesi döviz krizi ile sarsılan ekonomi hızla küçülme ve işsizlikte tırmanma, enflasyonda iki haneliliğe saplanma zafiyetleri sergiledi. Pandemi, bu yapıya tuz biber ekti. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15 dolayında küçülmesi
beklenen ekonominin sonraki çeyreklerde kısmi toparlama sağlaması halinde bile yılı yüzde 5 ile 8 arasında küçülme ile
tamamlaması olası. Sanayi üretiminin Nisan ayında yüzde 33 dolayında gerilemesi, otomotivde gerilemenin yüzde 75’i,
bu gerilemenin giyim-tekstilde yüzde 60’a ulaşması ürpertici boyutlar. Resmi işsizliğin yüzde 13 dolayında görünmesine karşılık, genişletilmiş gerçek işsizlik yüzde 25’lere çıktı. Zorunlu izne çıkarılmış istihdamda görünen işsizler dikkate
alındığında işsiz sayısı 13 milyonu, işsizlik oranı yüzde 40’ı buluyor.
Pandemi sonrasına kullanılacak Hazine kaynağı bırakmayan rejim, daha çok genişletilmiş para politikaları ile dümen
tutmaya çalışıyor. Hazine açıkları ve kamu borçlanması büyürken Merkez Bankası kamu bankaları ve Hazine , genişletici
para politikaları ile kredi ucuzlatıp ekonomiyi canladırmaya çabalıyorlar.
Ekonominin sert düşüşünün önünü kesmek için salgını önlemeye dönük tedbirleri erkenden kaldıran rejim, şimdi ülkeyi, ikinci bir salgın dalgasının riski altına soktu. Enflasyonu tek haneye indirme yönünde henüz bir gelişme görülmez
iken ucuzlatılmış kredi faizleri için indirilen mevduat faizleri, dövize yönelişi kamçılıyor, dolarlaşma riski büyüyor.
Kredi musluklarının sadece kamu bankalarına değil özel bankalara da açtırılmaya zorlanması ile büyümede düşüş frenlenmek isteniyor. Ne var ki, bu yaklaşım, birçok yan etki yaratarak yeni sorunlara yol açıyor. Değersizleşen TL karşısında
dövize yönelme, bu yan etkilerden biri. Dahası, genişletilmiş para politikası, enflasyonu tırmandıracak rüzgarlar da taşıyor. Dış kaynak bulmada iyice tıkanan rejim, içeriye ve dışarıya güven veremedikçe, bünye daha da güçsüzleşip daha
da kırılgan hale geliyor.
Ekonomik anlamda güçsüzleşmekten mağdur olanların sayısı her geçen gün daha çok artıyor ve genel durum siyasi
değişim talebini büyütüyor. Bu siyasi değişim basıncının önümüzdeki günlerde daha çok öne çıkması beklenebilir.

1
2

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 60'ın tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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orona virüsü (COVID-19) salgını
Haziran ortalarına kadar olan zaman diliminde dünyada 8 milyon
vakaya ve 450 bine yakın insanın
ölümüne yol açtı. Türkiye 14 Haziran
itibari ile 178 bin 239 vaka ve 4 bin
807 ölümle, dünyada 11’nci ülke oldu.
Salgın birçok ülkede zirve yapıp inişe
geçmekle birlikte, yer yer ikinci dalga
haberleri gelmeye ve her tür senaryo
ikinci dalga ihtimaline göre yenilenmeye başladı. Türkiye’de 11 Mayıs’ta
AVM’lerin açılma kararı ile başlatılan
“yeni dönem”, 1 Haziran kararları ile
hızlandırıldı. Ne var ki, gelen vaka sayılarındaki artışlar, ekonomik saiklerle
başvurulan “normalleşme” için, vaktin
erken olduğu savını güçlendirmeye
başladı.
Pandeminin ekonomide yol açtığı tarihi küresel daralma ile ilgili senaryolar
da içinde ikinci dalga ihtimali barındırmaya başladı. Uluslararası Para Fonu
(IMF), tarafından Nisan ayı başında yayımlanan tahminler, Haziran’da Dünya
Bankası ve OECD tarafından yayımlanan tahminlerin yanında iyimser kaldı. Türkiye için de tahminler yapan bu
kuruluşlar, 2020 Türkiye küçülmesinin
yüzde 5 ile 4 arasında olabileceğini
tekrarlarken ikinci dalga yaşanması
halinde küçülmenin yüzde 8’i aşacağını ifade ettiler.
Haziran ortalarına kadar üretilen öncü
göstergeler, Türkiye’nin tüm dünyada
olduğu gibi 2020 ikinci çeyreğinde
(Nisan-Haziran), tarihinde görmediği
büyüklükte bir küçülme yaşamakta
olduğunu, bunun kontrol altında tutulması konusunda AKP iktidarınca
üretilen politikaların ise çok yetersiz,
sığ ve savsaklayıcı nitelikte olduğunu
ortaya koyuyor. Küresel piyasalarda
oldukça riskli ve mali itibarı yetersiz
olarak görülen Türkiye’de dış kaynak
bulma sorunu büyürken iktidarın hızla
artan kamu maliyesi sorunu eşliğinde pandeminin sağlık ve ekonomik
hasarlarını yönetmekte iyice yetersiz
hale geldiği gözleniyor.

Tahminler, senaryolar
IMF, Nisan 2020 tarihli "Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda 2020'de
küresel ekonominin 2008'deki finansal krizden daha kötü biçimde, yüzde
3'lük sert daralma kaydetmesini beklediklerini bildirdi. Raporda, “Salgını
çevrelemek için efektif politikalara
ve çok taraflı işbirliklerine ihtiyaç var,
baz senaryoda yılın ikinci yarısında
salgının etkilerinin azalacağı varsayımı ve ekonominin normalleşmesiyle
2021'de küresel ekonomi yüzde 5,8
büyüyebilir." dendi.
Raporda her ne kadar sert aşağı yönlü
revizyonlar olsa da risklerin hala aşağı
yönlü olduğu vurgulandı, salgının tahmin edilenden daha uzun süreli olabileceği hatırlatıldı. 2020 yılı gelişmiş
ülke ekonomileri için küçülme tahmini
yüzde -6,1‘e indirilirken ABD büyüme
tahmini yüzde 2'den yüzde -5.9'a, Euro
Bölgesi tahmini yüzde 1.3'ten yüzde 7.5'e düşürüldü.
Raporda gelişen ülke ekonomileri için
2020 tahmini yüzde eksi 1'e çekilirken
2021 tahmini yüzde 6,6 oldu. Çin'in
2020 büyüme tahmini yüzde 1,2'ye
düşürüldü, 2021 tahmini yüzde 9,2
oldu. IMF’ye göre gelişen Asya ekonomisi 2020'de yüzde 1 ile tek büyüyen
ekonomi olacak, gelişen Avrupa ekonomileri için 2020 reel GSYH büyüme
tahmini yüzde -5.2, Rusya tahmini yüzde - 5.5 olarak açıklandı.
2019 yılını zaten yüzde 0,9 gibi çok
düşük bir büyüme ile kapamış Türkiye
ekonomisinin yeniden toparlanmayı
umarken COVID-19 ile sert bir çöküş
yaşaması, 2020’nin nasıl bir sayı ile bitireceği tahminlerine ilgiyi de artırdı.
IMF, son raporunda bunu yüzde eksi 5
küçülme olarak açıkladı.
IMF’in kardeş kuruluşu Dünya Bankası
ise Haziran 2020 tarihli Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda küresel
ekonomi ile ilgili tahminleri biraz daha

aşağı çekti. Salgınının yarattığı hızlı ve
büyük şok ile salgına karşı alınan önlemlerin ekonomiyi ciddi bir daralmaya sürüklediğine işaret edilen Dünya
Bankası raporunda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,2 küçüleceği tahminine yer verildi. Raporda, bunun İkinci
Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan
en derin durgunluğu yansıttığı aktarıldı.
Dünya Bankası, Ocak ayında yaptığı
tahminlerde küresel ekonominin bu
yıl yüzde 2,5 büyüyeceğini öngörmüştü. Bankanın raporunda, 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme
tahmini ise yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye
yükseltildi.
Merkez ekonomilerdeki iç talep ve
arz, ticaret ile finans alanlarında ciddi bozulmaların yaşandığı belirtilen
raporda, bu ülkelerin ekonomilerinin
2020'de ortalama yüzde 7 daralmasının, gelecek yıl ise yüzde 3,9 büyümesinin beklendiği de ifade edildi.
Gelişmiş ülkeler grubunda yer alan
ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,1 küçüleceği, gelecek yıl yüzde 4 büyüyeceği öngörüsü yer aldı.
Avro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıl
yüzde 9,1 daralacağı, gelecek yıl yüzde 4,5'lik büyüme performansı göstereceği belirtildi.
Japonya ekonomisinin de bu yıl yüzde
6,1 küçülürken, gelecek yıl yüzde 2,5
büyüyeceği öngörüsü de raporda yer
buldu.
Çevre ekonomilerinin ise bu yıl ortalama yüzde 2,5 daralacağının tahmin
edildiği raporda, Çin'in bu yıla ilişkin
ekonomik büyüme tahmini yüzde
5,9'dan yüzde 1'e düşürüldü. Çin ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 6,9 büyüyeceği öngörüldü.
Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,8 küçüleceği,
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2021'de ise yüzde 5 büyüyeceği tahmini yapıldı.

yaşanması durumunda ise bu daralmanın yüzde 8,1'e çıkabileceği tahmini yapıldı

Son olarak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yeni tip korona
virüs (COVID-19) salgınının "yüzyılın
en büyük barış zamanında ekonomik
krizi" tetiklediğini belirterek, salgında
ikinci bir dalga ihtimaline ve onun yaratabileceği yeni daralma senaryosuna da yer verildi.

OECD Başekonomisti Laurence Boone, raporda durumu şöyle ifade etti: ,
“2021'in sonundaki gelir kaybı, insanlar, şirketler ve devletler için korkunç
ve uzun süreli sonuçları ile birlikte savaş zamanı dışında son bir yüzyıl içindeki herhangi bir resesyondan daha
fazla olacak.”

OECD'nin Haziran ayı Ekonomik Görünüm Raporu’nda salgının kontrol
altında olduğu ve ikinci dalganın yaşanmayacağı senaryosunda, dünya
ekonomisinin bu yıl yüzde 6 daralacağı ve gelecek yıl yüzde 5,2 genişleyeceği öngörüldü.

Ekonomide bugünün toparlanma politikalarının gelecek on yılda ekonomik
ve sosyal beklentileri şekillendireceğine dikkat çeken Boone, hükümetleri
düşük ücretlileri ve yatırımları desteklemek için daha fazla harcama yapmaya çağırdı.

Bununla birlikte, Covid-19 salgınında
ikinci dalganın gelmesi halinde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 7,6 küçüleceği ve 2021’de ise sadece yüzde 2,8
büyüyeceği tahmini yapıldı.

Türkiye’de ikinci çeyrek
küçülmesi
Türkiye ekonomisi, pandeminin etkisini Mart ayının ortalarından itibaren
hissetmeye başladı. Nisan ve Mayıs,
pandeminin tüm ağırlığını yaşamın
tüm alanında gösterdiği aylar olurken
Haziran, “Yeni normal”e geçiş ayı ilan
edildi.

Salgından en fazla etkilenen ülkeler
olan ABD, Fransa, İngiltere, İspanya ve
İtalya'nın bu yıl en sert ekonomik daralmayla karşı karşıya kaldığı raporda
yer aldı.
Salgında ikinci dalganın yaşanmadığı senaryoda, ABD ekonomisi için
2020’de yüzde 7,3 daralma ve 2021
için yüzde 4,1 büyüme tahmininde
bulunuldu. Salgında ikinci dalganın
yaşandığı senaryoda ise ABD ekonomisinin 2020’de yüzde 8,5 küçüleceği
ve 2021’de yüzde 1,9 büyüyeceği öngörüldü.
Avro Bölgesi için de bu yıl yüzde 9,1
küçülme ve gelecek yıl yüzde 6,5
büyüme öngörüldü. İkinci dalga senaryosunda ise bölge ekonomisinde
daralmanın bu yıl yüzde 11,5’e yükseleceği ve 2021’de büyümenin yüzde
3,5 olacağı ifade edildi.

2018 ortasında ağır bir döviz krizine
tutulan Türkiye ekonomisi 2019 yılını
da bu daralma ile geçirdi ve 2019’un
tamamında ekonomi, son aylarda
başlatılan canlandırma müdahalelerinin etkisiyle ancak yüzde 0,9 büyüdü.
Zorlu geçen iki yılın ardından ekonomi toparlanamadan Mart ayında pandeminin etkisiyle yeniden bir daralma
dönemine girdi. 2019’un ilk çeyreğinde Ocak ve Şubat aylarında kredi musluklarının açılmasıyla ekonomi görece
canlanmıştı ancak çeyreğin üçüncü ayı
Mart da, pandemi ile birlikte sert bir
arz ve talep şoku yaşanınca, büyüme
yüzde 4,5’te kaldı.

OECD raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 daralacağını
öngörürken, salgında ikinci dalganın

2020 ilk çeyreğinin ilk 2 ayında büyüme, iç talep ve tüketim kaynaklı hızlanırken, Mart’ta hem iç, hem dış talep
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kaynaklı daraldı. 2020 ilk çeyreğinde
yatırımlar pek kımıldamadı. Kredi genişlemesi daha çok tüketimi uyarırken
yatırımlara pek etkisi olamadı. Yatırımlar 7 çeyrektir daralıyor. Özellikle inşaat yatırımları kımıldamıyor.
2020 ilk çeyrek, 2019’un ilk çeyreğinin çok düşük olmasının baz etkisiyle
yüzde 4,5 artmış görünse de, pandemi
çeyreği olarak anılacak ikinci çeyrekte ulusal gelir sert bir biçimde daralmış görünüyor. TÜİK tarafından 31
Ağustos’ta açıklanacak olan Nisan-Haziran dönemi ya da ikinci çeyrek Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla’nın en az yüzde 1215 dolayında daralmış olduğu tahmin
ediliyor. Bu daralmanın önce hizmetler
sektöründe ağır bir biçimde yaşandığı,
devamında sanayide gerileme olarak
da sürdüğü tahmin edilmekte.
GSYH’nin ikinci çeyrekte yüzde 15 daraldığı, izleyen iki çeyrekte de yüzde
8 ve yüzde 6 gerileyeceği varsayılırsa,
küçülmenin 2020 için yüzde 6,4’e ulaşacağı söylenebilir.
Daha iyimser bir senaryo ile ikinci çeyrekteki daralmanın yüzde 12’de kalacağı ve izleyen iki çeyrekte ise yüzde
7 ve yüzde 5’lik daralmalar yaşanması
halinde, 2020 küçülmesinin yüzde 5
dolayında olacağı söylenebilir ki, bu,
IMF’nin Türkiye için öngördüğü 2020
tahminidir.

Sanayide Küçülme
2020’inin ikinci çeyreği ile ilgili tahminlerin ana dayanağı, bir öncü gösterge olarak sanayi üretim endeksi
sayılabilir. Pandeminin ilk ayı Mart’ta
sanayi üretimi Şubat ayına göre yüzde
7 azaldı. Mart sanayi üretimi 2019 Mart
ayına göre ise yüzde 2 gerilemişti.
Ama esas düşüş Nisan ayında yaşandı
ve sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı. Nisan üretimi, önceki aya, yani Mart
ayına göre de yüzde 30,4 geriledi.

21
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik
ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde
14,5, imalat sanayi sektörü endeksi
yüzde 33,3 ve elektrik, gaz üretim endeksi yüzde 14,9 azaldı.
Sanayi üretimi, Nisan’da, Mart ayına
göre aylık yüzde 30,4 azaldı
2020 yılı Nisan ayında madencilik bir
önceki aya göre yüzde 13,0, imalat
sanayi sektörü yüzde 32,5 ve elektrik,
gaz sektörü endeksi yüzde 12,4 azaldı
Sanayi üretiminde en önemli gerileme,
pandemi ile talebi sert düşüş gösteren
dayanıklı tüketim mallarında yaşandı
ve yüzde 45-50 arası bir üretim düşüşü görüldü. Dayanıksız tüketim malları
üretimi ise üçte bir oranında geriledi.
İmalat sanayisinin omurgası sayılan
otomotivdeki daralma dramatik boyutlarda. Motorlu araç üretimi, Nisan
ayında 2019 Nisan’ına göre yüzde 78’e
yakın, bir ay öncesine göre de yüzde
75’e yakın geriledi. Bu, otomotiv sektöründe dörtte üç oranında oldukça
sert bir azalış demek. İç talebin yanı
sıra dış talebin önemli ölçüde gerilemesi, otomotivde çarkların durma
noktasına gelmesinde etkili oldu.
Giyim-tekstil-deri sektörleri, yine iç ve
dış talep düşüşlerine bağlı olarak en
sert düşüş yaşayan sektörler oldu. Bu
alt sektörlerde hem aylık hem yıllık düşüşler yüzde 60 dolayında gerçekleşti.
Keza pandemi döneminde talebi sert
düşüş gösteren mobilyada daralma
yüzde 40’ın üstünde yaşandı.
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında
referans kabul edilen İstanbul Sanayi
Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma
Yöneticileri Endeksi) Mayıs’ta 40,9’a
yükseldi ancak eşik değer 50,0’nin altında kalarak COVID-19 salgını nedeniyle sektördeki faaliyet koşullarının

yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi.
Hem üretim hem de yeni siparişler mayısta da sert yavaşlama kaydederken,
buna karşılık bazı firmaların operasyonlarını mayısta yeniden başlatmasıyla düşüşler daha sınırlı gerçekleşti.

Bünyesel zayıflık
Salgında bütün dünya ekonomileri,
yaşanan sert talep ve arz şokundan
dolayı krize girdi ve şu anda yoğun
bakım tedavileri uygulanıyor. Ekonominin nabzının durmaması için yüksek
dozda mali ve parasal destek verilmeye çalışıldı. Trilyonlarca doları bulan
paketlerle ekonominin su yüzünde
kalması için çabalanıyor.
Genişlemeci para ve maliye politikalarının merkez ülkelerdeki ağırlığını
nakit transferler oluşturdu. Küçük girişimcilerden, ücretlilere, tüm yurttaşlara geçimlik maaşlar bağlanarak talebin kuruması önlenmeye çalışıldı.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
pandeminin baş göstermesi ile birlikte, ekonominin nabzının durmaması
için mali ve parasal destek paketi açıldığı ilan edildi.
İlk elde 100 milyar TL’lik “kalkan paketi”
olarak açıklanan desteklerin sonradan
262 milyar TL’ye kadar çıktığı belirtildi.
Takdim edilen paketin nakdi yardım
kısmı 5,5 milyon aileye 1000’er TL
yardımdan ibaretti. İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan 6 milyona yakın işçi için
yapılan 14 milyar TL’lik ödeme, zaten
Fon kaynaklarından ödenmişti, ama
destek gibi gösterildi. Paketin yüzde
90’ını aşan kısmı ise ağırlıkla sağlanan
kredi kolaylıklarından oluştu. Vergi ve
prim ödeme ertelemeleri de destek
paketinin ögeleri arasındaydı.
Pandeminin ekonomik hasarına dönük yapılan müdahaleler, özellikle
merkezi bütçeden hane halkı ve şirketlere vergi ve prim ertelemeleriyle

yapılan kaynak transferi, haliyle, bütçe açığının büyümesinde etkili oldu.
Bu açık, kısmen parasal genişleme ile
kısmen de özel tasarruflar ile finanse
ediliyor.
Bütçe açığı ilk 4 ayda 73 milyar TL’yi
bulurken, 2019’un ilk 4 ayını yüzde 35
geride bıraktı. Daralan iç tüketim dolaylı vergilerde sert düşüşlere yol açarken katı harcamalar, özellikle SGK’ya
transferler, açıkları hızla büyütüyor. İlk
5 ayda Hazine’nin nakit denge açığı
82,5 milyar TL’ye yaklaşarak 2019’un
ilk 5 ayının açığını yüzde 24 geride bıraktı.
Sert daralan ekonomi, Hazine açıklarını yıllık 145 milyar TL’ye çıkardı. Açık
büyüdükçe, kamu borç stoku da bunu
çevirmek için kaynak bulma ihtiyacı
da, artıyor.
Krizi yönetebilmek için Merkez Bankası, art arda faiz indirimlerine gitti.
2019 ortalarında yüzde 24 olan politika faizi, 1 yıl sonra yüzde 8.25’e kadar
gerilemiş durumda. Buna bağlı olarak
yıllık mevduat faizleri yüzde 22’den
yüzde 7’lere, konut kredi faizleri yüzde
21’den yüzde 10’a kadar düşmüş durumda.
Finansal koşullardaki gevşeme ile kur
etkisinden arındırılmış kredilerin yıllık
artışı 5 Haziran’da yüzde 30’lara yaklaştı. Kredi artışına kamu bankaları
öncü yapıldı. İleride önemli zararlar
yazmaları pahasına, kamu bankaları, riskli kredi arzında görevlendirildi.
Kamu bankalarının kredi piyasasındaki payı yüzde 47,7’ye çıktı.
Faizlerdeki düşüş, enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki düşüşten daha
hızlı gerçekleşti. Enflasyon yüzde 11,4
olarak gerçekleşirken, 12 ay sonrası
enflasyon beklentisi yüzde 9,2 oldu ,
reel faizler ise negatif düzeyde kaldı.
Faiz indirimlerinin yanında TCMB ikincil piyasadan Hazine Bonosu ve Tahvil
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alımını da artırdı. Tahvil portföyü 2019
sonunda 19,5 milyar TL iken 11 Haziran 2020’de 78,7 milyar TL’ye yükseldi.

Turizm gelirleri neredeyse sıfırlanırken
ihracat hızlı düşüşe girdi. Kısa vadeli
dış borçları çevirmek zorlaşıyor, ithalat
için gerekli döviz talebini bastırmak
için her gün yeni ithal kısıtlamaları ve
döviz talebini caydıracak önlemler bulunmaya çalışılıyor.

TCMB, reel faizleri eksi düzeye çekip
uzun vadeli ve uygun maliyetli fonlama kanalları açarak likidite sıkışıklığını
gidermeyi hedefliyor. Özellikle kamu
bankaları aracılığıyla ciddi bir kredi
desteği sağlanıyor, bu da yine geniş
anlamda parasal büyüme demek. Bütün bu destekler, düzenlemeler, salgının yarattığı makro dengesizliği ve finansal tahribatı sınırlamayı hedefliyor.
Amaç, pandeminin etkisi azalıncaya
kadar şirketleri suyun üstünde tutmak,
batışlarını önlemek.

Ekonomideki daralmaya rağmen cari
açık, önemli bir sorun olmaya devam
ediyor.
İlk 4 aydaki cari açık 12,9 milyar dolara,
ilk 5 aydaki dış ticaret açığı 21 milyar
dolara çıktı. Açık, rezervlerle karşılanıyor. İlk 4 ayda rezervlerdeki azalış 25,1
milyar doları buldu. Cari açık ve sermaye çıkışlarının rezervlerle karşılanması
ile TCMB rezervi geriledi.

Ne var ki, bu kredi ağırlıklı politikaların
yan etkileri birçok soruna sebep oluyor. Bu, ekonominin yıllardır uygulanan savruk politikalar nedeniyle kırılganlaşmış zayıf bünyesi ile ilgili.

Nisan sonunda TCMB brüt rezervi 86,2
milyar dolar, net rezerv 28 milyar dolar, swap yükümlülüğü dahil net rezervler -9,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart itibarıyla kısa vadeli dış borç
168,9 milyar doları buldu.

Yan etki: Dolarlaşma
Yan etkilerin kendini en belirgin gösterdiği değişken, döviz kuru. Ortaya
çıkan bol paranın bir kısmı, güvensizlikle dövize yönelince, “dolarlaşma”
yeni bir sorun alanını oluşturuyor ve
bununla baş etmek kolay olmuyor. Artan döviz talebi ile TL reel olarak tarihi
düşük seviyelere geriledi. USD/TL kuru
yılbaşına göre yüzde 14,7 artarken,
reel döviz kuru endeksi Mayıs sonunda 68,6’ya geriledi.

Özetle, salgın sonrasında yaşanan şoklar ve uygulanan tedavinin yan etkileri, kendini artan döviz talebi, kur üzerinde baskı ve risk algısında bozulma
şeklinde gösteriyor. Kur artıyor, sermaye çıkıyor; bu da enflasyon yaratıp sayıları 13 milyona ulaşmış, geliri sıfırlanmış kitlelerin alım gücünü iyice tahrip
ederek atılan diğer adımların etkisini
sınırlama riskini beraberinde getiriyor.

Yurt içi yerleşikler, TL faizlerin reel
seyrinin negatifleşmesi ve yönetime
duydukları güvensizliğin etkisiyle, döviz ve altın cinsi varlıklara yöneliyorlar.
Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı
Haziran ortalarında 202 milyar dolara
yükseldi. Yabancılar da portföy yatırımlarını satıp çıkıyor, çıkarken de tabii
ki döviz talebi yaratıyorlar. Dışarıdan
kaynak bulmak bir yana, yabancı yatırımcı çıkışı sürüyor ve ilk 6 ayda bu
çıkış tutarı 11 milyar dolara yaklaştı.

Bütünsellikten uzak perakende politikaların yan etkilerini sınırlamayı amaçlayan başka araçlara başvurulması,
beraberinde başka sorunlar yaratıyor.
Finansal işlem kısıtlamaları ve döviz
piyasasına dair alınan önlemler bu
çerçevede. Diğer bir ifadeyle, mevcut
uygulanan yöntem ve “destekleyici
tedaviler” pek planlı değil, gündelik. Atılan her adım beraberinde yan
etkiler ortaya çıkarınca yeni bir araç
devreye sokuluyor, onun da yan etkisi
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çıkınca başka bir araç icat ediliyor. Örneğin, talepteki yavaşlamayı önlemek
için reel faiz eksiye düşürülüyor kredi
muslukları sonuna kadar açılıyor, sonra bu para döviz talebini artırınca, kur
üzerindeki etkiyi azaltmak için zaten
yeterli seviyede olmayan döviz rezervleri kullanılarak dövizin tırmanması sorunu baş gösteriyor.
Bir yandan rezervleri eritip diğer yandan para politikasının en temel aracı
olan faiz silahını gerektiğinde kullanma konusunda kısıtlar koyunca, bu
yapı spekülatif atakları davet ediyor ve
böylece yeni komplikasyonlar ortaya
çıkıyor. Bunun üzerine daha farklı yöntemler devreye sokuldu. Swap piyasasında işlem kısıtlamaları ve döviz piyasasını sığlaştırmayı amaçlayan yüzde 1
vergi önlemlerine gidildi.
Bütün bu yapılanlar, sistemli bir plan
dahilinde değil, perakende, anlık ve
savruk nitelikte. Bu durum, bir sonraki
aşamaya dair spekülasyonları da artırıyor. Bu süreç yerli paraya olan güveni azaltarak dövize olan ilgiyi daha
da artırıyor. Sonuç olarak, sorunun
özüne inen bütüncül ve köklü bir tedavi olmadığı için, denenmemiş farklı önlemlerle ekonomik bünye daha
da bozuluyor, daha da kırılganlaşıyor.
Bütün dünyada uygulanan tedavinin
Türkiye’de daha fazla yan etkiye sebep
olmasının nedeni, bünyenin pandemi
öncesinde zayıf düşmesi olarak söylenebilir.
Bünyesi yeterince güçlü olmayan bir
ekonomi hızla kredi pompalayarak
büyümeye geçirilmek isteniyor, yaratacağı yan etkiler düşünülmeden.
Daha ağır fakat emin adımlarla, temeldeki nedenlerin üzerine giderek her
şeyden önemlisi, içeriye ve dışarıya
güven vererek ilerlemeyi ise yönetim
beceremiyor. İç ve dış güven eksikliği
en önemli etken.

23
Bankalara basınç
Bütüncül bir plan eksikliği ve ortaya çıkan yan etkilerle kısa vadeli geliştirilen
hamleler, finans sistemini daha fazla
riske sokarken, krizi bankacılık sistemine yayma ihtimalini de büyütüyor.
BDDK’nın, aktif rasyosu hesabını Mayıs başında bankalara zorunlu kılması
da yan etkileri sınırlamak amaçlı yapıldı. Dış finansman kısıtları, artan kur
ve risklilik nedeniyle iştahı azalan özel
bankaların gerek reel kesime gerekse
kamuya borç verme eğilimi zayıflayınca, aktif rasyosu aracı devreye sokuldu.
Ülkenin finansal bilançosunu, özel
kesimi de zorlayarak fiilen konsolide etme gayreti var. Farklı döviz satış
yöntemleri, Merkez Bankası bilanço
uygulamaları ve tahvil alımı gibi yöntemlerle Merkez Bankası, Hazine ve
kamu bankalarının bilançoları, pratikte konsolide edildi. Bankalarla yapılan
swaplar ve aktif rasyosu gibi uygulamalar da konsolidasyonun ikinci adımı
olarak geliştirildi.
Bu yeni araçlar nedeniyle, bankaların
kendi bilançoları üzerindeki kontrolleri giderek azalıyor. Bu yapı tabii ki
bankaları zorluyor, yabancı bankaları
Türkiye’de kalıp kalmama kalma konusunda kuşkuya düşürüyor. Bankalar
kendi enflasyon ve aktif kalitesi algıları
ile uyumlu bir fiyatlama gerçekleştiremez duruma geliyorlar ve basınç
sonucu önemli bir faiz riskine maruz
kalıyorlar.
Şirketlerin mali bünyesi ve bunların
bankaların aktif kalitesi üzerindeki
olası yansımaları, yeni bir enerji gerektiriyor. Banka ve şirket bilançoları
olumsuz etkileşim halinde. Maliyetin
tüm kesimler arasında adil bir şekilde
paylaşıldığı bir çözümleme ihtiyacı giderek artıyor.
Piyasa faizleri şu anda birçok farklı

kurumun koordinasyonu ile düşük
tutuluyor. Dış sermaye büyük ölçüde
devreden çıktı. Böylece içerideki aktörleri aktif rasyosu gibi dolaylı veya
diğer doğrudan araçlarla koordine
ederek faizleri düşük tutmak, belki bir
süre için mümkün, ancak sürdürülebilir olmadığı birçok gözlemci tarafından dile getiriliyor.

Enflasyon kumarı
Mevcut stratejinin işlemesi için Mayıs ayında yıllığı yüzde 11,4’e ulaşmış
enflasyonun düşmesi ve faizlerin düşük kalması gerekiyor. Tersi yaşanırsa,
özellikle kamu bankalarında önemli
zararlar oluşacak. Enflasyon yeterince
düşmezse ilerde faizi düşük tutabilmek için bütün bu yan etkileri olan
ilaçlara yenilerini eklemek gerekecek.
Merkez Bankası’nın yüzde 8.25 seviyesindeki politika faizi ile yıllık enflasyon
arasında şimdiden 3,1 puan fark var.
Bu durum faiz indirim temposuna ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Merkez
Bankası’nın yılsonu enflasyon tahmini
yüzde 7,4 olarak ilan edildi . Merkez
Bankası, bu tahmine güven sağlayarak
faiz indirimine devam edeceği iddiasını sürdürüyor ama bu kolay olacağa
benzemiyor. Özellikle döviz kuru yükselişinden ve kontrol altına alınamayan gıda enflasyonundan kaynaklı bir
tüketici enflasyonu, tehdit olmayı sürdürüyor ve oyunu bozacağa benziyor.
Kredi musluklarını açık tutmaya devam etmenin, ya kur üzerinden ya da
talep üzerinden fiyatları olumsuz etkileyeceği, dolayısıyla enflasyonun çift
hanede seyrine neden olacağı, bunun
da birçok dengeyi bozması muhtemel
görünüyor.

Sonuç
AKP yönetimi, uzun süredir kan kaybı
yaşayan ekonomiye kalıcı çözümler
üretemiyor, üretmesi de kolay görün-

müyor. Döviz kazandırma yeteneği
güçsüzleşmiş ekonominin dış kaynaklara olan bağımlılığı, dış yatırımcının
çıkış yaptığı son yıllarda ekonomiyi
sık sık sarsmaya yetiyor. Dış kaynak
bulmanın kolaycılığına aldanan iktidar, hesapsızca üstlendiği döviz riskinin altında iki büklüm kalıyor.
Pandemi öncesi döviz krizi ile sarsılan
ekonomi hızla küçülme eğilimine
girerken işsizlikte tırmanma, enflasyonda iki haneliliğe saplanma
zafiyetleri sergiledi. Pandemi ise bu
yapıya tuz biber ekti. Ortada pandemi sonrasına kullanılacak Hazine
kaynağı bırakmayan rejim, daha çok
genişletilmiş para politikaları ile dümen tutmaya çalışıyor. Ekonominin
sert düşüşünün önünü kesmek için
salgını önlemeye dönük tedbirleri erkenden kaldıran rejim, şimdi ülkeyi, ikinci bir dalganın riski altına soktu. Enflasyonu tek haneye indirme yönünde
henüz bir gelişme görülmez iken
ucuzlatılmış kredi faizleri ile ekonomi
iç taleple canlandırılmaya çalışılıyor.
Kredi musluklarının sadece kamu
bankalarına değil özel bankalara
da açtırılmaya zorlanması ile büyümede düşüş frenlenmek isteniyor.
Ne var ki, bu yaklaşım, birçok yan
etki yaratarak yeni sorunlara yol
açıyor. Değersizleşen TL karşısında
dövize yönelme, bu yan etkilerden biri. Dahası, genişletilmiş para
politikası, enflasyonu tırmandıracak
rüzgarlar da taşıyor. Dış kaynak bulmada iyice tıkanan rejim, içeriye ve
dışarıya güven veremedikçe, bünye
daha da güçsüzleşip daha da kırılgan
hale
geliyor.Ekonomik
anlamda
güçsüzleşmekten mağdur olanların
sayısı her geçen gün daha çok artıyor
ve genel durum
siyasi değişim
talebini büyütüyor. Bu siyasi değişim
basıncının önümüzdeki günlerde
daha çok öne çıkması beklenebilir. 
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OTOMASYON

OTOMASYON SEKTÖRÜ*
Tülay Akarsoy Altay1, Alper Gerçek2

1. GİRİŞ
2009 krizinden sonra 2012 ile başlayan döneme ‘yavaş
ekonomik iyileşme’ denmektedir. Ancak 2016 ve sonrasında küresel ticaretteki genişleme ile birlikte ‘dünya
imalat sanayiinde’ güçlü bir performans sergilendiği
görülmektedir. Aynı yıllarda bu yükselmeyi besleyecek
biçimde süregelen teknolojik dönüşüm büyük bir fırsat
olarak görülmüştür. Yeni teknolojiler ve sanayi üretimindeki verimlilik artışları orta vadede üretim maliyetlerinin
hızlı bir şekilde aşağı çekilmesini sağladığından sanayi

şirketleri yatırımlarını hızlandırarak üretim kapasitelerini genişletmişlerdir. Ancak dünya imalat sanayi sektörü
2018 yılının ikinci yarısından itibaren yeniden yavaşlamıştır. 2017 yılında %4,7 olan dünya ticaret hacmi büyüme
hızı 2018 yılında %3,3’e inerken, sanayi üretimi %3,4’ten
%3,1’e yavaşlamıştır. Ticaret hacmi Mart 2019 itibariyle
%0,5 oranında ilerleme kaydederken, sanayi üretiminde
bu oran %0,8 düzeyinde olmuştur (Şekil 1).
Otomasyon3 imalat sektörünün rekabet gücünde kilit
rol oynadığı için otomasyondaki yatırımlar da imalat sa-

*

Bu makale daha kapsamlı olarak https://www.inovasyon.org/tulay-akarsoy/439-otomasyon-sektoru adresinde yer almaktadır.

1

Makina Yüksek Mühendisi - tulayakarsoy@gmail.com

2

Elek. Eletronik Yüksek Mühendisi

3

Otomasyon; Sanayii robotlarını, servis robotlarını, robot sistemlerini, otomasyon sistemlerini, hatta sinir ağlarının desteklediği otomasyon sistemlerini kapsar. Sanayii robotları imalatta
kullanılırken hizmet robotlarının alt kırılımları vakum, teslimat, lojistik, hemşire asistanı vb. gibi çeşitlenmektedir. Otomasyon sistemleri restoranlarda veya üretim hatlarında kullanılmaktadır.
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Şekil 1. Dünya Reel Ticaret Hacmi ve Sanayi Üretimi 2012-2018 (3 aylık ortalama % değişimler, önceki üç aya göre)
Kaynak: Netherlands Central Planning Bureau-CPB

Şekil 2.
Kaynak: ARK Investment Management LLC, 2019

nayiindeki dalgalanmalara paralel olarak artış veya azalış
göstermiştir.
Otomasyonun ‘yapılacak işleri’ yok edeceğinden korkulmakla birlikte açıkça görülmektedir ki otomasyon çalışanların verimliliğini artırmakta dolayısı ile hem gayri safi
yurtiçi hasılayı (GSYH) hem de ücretlerin artmasını sağlamaktadır.
Örneğin otomasyonun 2024 yılına kadar ABD’nin GSYH’nı
800 milyar$ daha artırması beklenmektedir. 2035 Yılına
kadar potansiyel olarak GSYH’nın 12 trilyon$ daha artışa
4

ulaşacağı öngörülmektedir (Şekil 2). Böylece 2035 yılına
gelindiğinde, otomasyon nedeniyle GSYH %1,8 yerine
%2,4'lük bir büyüme oranıyla %40 daha yüksek bir artışla
40 trilyon$ dolara ulaşabilecektir, (Şekil 2).
Robot fiyatlarının zamanla ucuzlayacağı yanı sıra 2018'de
yaklaşık 420 000 olan robot satışlarının 2024'te 1,6 milyona, yani dört katına çıkması beklenmektedir (Şekil 3).
Wright Yasası'na4 göre ARK Investment Management,
önümüzdeki beş yıl içinde Boston Consulting Group
(BCG) tarafından yapılan tahminle karşılaştırıldığında

Ampirik araştırmalar, çok çeşitli ürün ve hizmetler için P1 biriminden başlayarak, Px birim üretmenin birim maliyeti için aşağıdaki matematiksel formu doğrulamıştır:
Px=P1 xlog2(b) burada 1-b toplam üretimde her iki katına çıkma birim maliyetteki oransal düşüşü temsil etmektedir.
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Şekil 3. Sanayi Robotları Fiyatlarındaki Düşüş
Kaynak: ARK Investment Management LLC, 2019; Boston Consulting Group (BCG), 23 Eylül 2015

Şekil 4. Dünya Reel Ticaret Hacmi ve Sanayi Üretimi, 2010-2020 (3 aylık ortalama % değişimler, önceki üç aya göre)
Kaynak: Netherlands Central Planning Bureau-CPB
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sanayii robot maliyetlerinde daha hızlı düşüş olacağını
tahmin etmektedir. Bu maliyet düşüşü otomasyonun kullanım oranının artmasına yardımcı olacaktır.
Ancak tüm öngörüler ‘tahminin doğası gereği’ sınırlıdır ve
%100 güvenilir değildir. Sanayi üretimindeki artışın düzleşmesi 2020 Cobit-19 salgını nedeniyle büyük bir düşüş
göstermektedir (Şekil 4). Bu durumun kısa ve orta vadede
otomasyon yatırımları üzerinde de olumsuz etkisi olacaktır; 2021 hatta 2024 yılları beklentilerini de etkileyeceği
düşünülmektedir.

2. TEKNOLOJİ TEMELLİ YENİLİKÇİ EĞİLİMLER
Günümüzde Otomasyon Sektörünü yenilikçilik açısından
etkileyen değişimleri üç grup altında toplayabiliriz.
• Yıkıcı teknolojiler (3D baskı, e-mobilite vb.)
• Esnekliğe ve çevikliğe doğru kurumsal dönüşüm
• Değişen müşteri talepleri (hizmet olarak çözümler ve
özelleştirme de bu kapsamda değerlendirilmelidir)
Bu sınıflandırma bağlamında, sektörün önemli bir özelliği
olarak karşımıza çıkan Ar-Ge temelli yenilikçiliğinin bugünkü sonuçları ve yakın gelecekteki sonuçları hakkında
aşağıda bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bugün öne çıkan yenilikçi karakteristik özellikler yakın gelecekte makina öğrenimine bağlı olarak biçim değiştirecektir.
1950’lerde başlayan 3.Sanayii Devrimi ile ortaya çıkan otomasyon kavramı ile sanayi robotları uzun yıllardan beridir
sanayide kullanılmaktadır. 4.Sanayii Devriminin yaşandığı
günümüzde Sayısal/dijital dönüşümün gerçekleştirilmesini sağlayacak bileşenlerinden birisi de akıllı otomasyon
ve robot teknolojileridir. Başta üretim olmak üzere birçok
alanda sayısal teknolojilerden yararlanarak sayısal bir
altyapı oluşturulmaktadır. Dördüncü sanayi devrimi imalat sektöründe siber-fiziksel sistemlerin kullanılması ile yaşanan sayısal dönüşüm sürecini sunmaktadır.
Sayısal/dijital dönüşüm ile gelen robotik teknolojileri ve
sanayii otomasyonunu etkileyecek yıkıcı teknolojiler ve
eğilimler aşağıda verilmektedir.
2.1 Akıllı Üretim ve Akıllı Otomasyon Sistemleri
Sanayii 3.0 ile kullanılmaya başlanan otomasyon sistemleri başta olmak üzere kullanılan sistemlerin IoT (nesnelerin
interneti), veri analizi ve yapay zekânın yardımıyla akıllı
hale getirilmesi Sanayii 4.0’ın temel hedefleri arasındadır.
Şu an için kısıtlı kontrol yapabilen sistemler gelecekte çok

daha fazla veriyi toplayan, değerlendiren, analiz eden,
gereken durumlarda da karar verip uygulayan sistemlere dönüşecektir. Bu dönüşümdeki amaç, anlık durumlara en hızlı tepkinin verilebilmesini sağlamaktır. Bu bakış
açısıyla ortaya çıkan ‘Akıllı Üretim’ modeli, kendi kendini
izleyen üretim süreçlerini ve makinaları, nihai ürünlerin
otomatik kalite güvencesini ve üretim sürecinin dışından
gelen öngörüleri birleştirmeyi hedeflemektedir. Üretime
yönelik bu yeni modelde, yapay zekâ destekli bilgisayarlar gerçek dünyada meydana gelen fiziksel süreçleri tespit edip rapor edebilmekte ve bazen ‘siber--fiziksel üretim
sistemi’ olarak da adlandırılan bu sistem gerçek zamanlı
insan benzeri kararlar alabilmektedir. Makinalar ve ilgili
bütün toplanan gerçek zamanlı bilgiler kullanılarak arızaların tespiti ve arıza sürelerini önlemek için kestirimci bakım servisi sağlamaktadır. Aynı zamanda uçtan uca değer
zincirinde otomatik kararlar, tahminler ve gerçek zamanlı
optimizasyonlar yapmak için verilerin kullanması da bu
modelin sundukları arasındadır. Sanayii 4.0 ve ona bağlı
akıllı üretim işçilik maliyetlerini düşürmek, ürün kusurlarını azaltmak, planlanmamış arıza sürelerini kısaltmak, geçiş sürelerini iyileştirmek ve üretim hızını arttırmayı, aynı
zamanda daha esnek hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu
kapsamda yeni dönemde tercih edilecek otomasyon sistemleri bu hedefler için gereken çözümleri içerecek akıllı
sistemler olmak zorundadır.
2.2 Dikey Entegrasyon
Sanayii 4.0'daki dikey entegrasyon, bir işletmedeki tüm
mantıksal katmanları birleştirmeyi amaçlamaktadır.
Organizasyonlar gittikçe artan bir şekilde, üretim ve iş
operasyonlarının bütüncül ve bütünsel bir görünümünü
sağlamak kesintisiz bir bağlantı talep etmektedir. Dikey
entegrasyon birden fazla veri akışı sağlar, ancak karar
vermez. Başarılı bir dağıtım, kuruluşların değişen pazarlara yanıt vermesini ve yeni fırsatları sorunsuz bir şekilde tespit etmesini sağlamalıdır. Yazılımdaki gelişmeler,
bu eğilimi yüksek düzeyde ölçeklendirilebilir, kullanımı
kolay, esnek ve uygulaması kolay platformlarla giderme şansına sahiptir. İlerleyen dönemlerde otomasyon
çözümlerinin dikey entegrasyon bakış açısıyla donatılmış olması, işletmedeki diğer yazılım araçlarıyla (Örnek:
Kurumsal Kaynak Planlama -ERP, Akıllı Stok Yönetimi,
Müşteri İlişkileri Yönetimi gibi) güçlü entegrasyonlar
içermesi beklenecektir. Üretim süreçlerinden elde edilen bilgiler doğru bir şekilde diğer süreçlere aktarılması,
otomatik raporlama ve analiz işlevleri standart hale gelmek zorundadır.
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2.3 İmalatta Benzeşim/Simülasyon ve Sayısal/Dijital İkiz
Sayısal ikiz, gerçekte var olan herhangi bir sisteminin
sayısal bir kopyası yaratılması diğer bir deyişle benzeşim
elde edilmesidir. Sayısal ikizler toplanan verileri yapay
zekâ, makina öğrenimi ve yazılım analizi ile birleştirerek
neredeyse gerçek zamanlı olarak gerçekte var olan sistemlerle birlikte güncellenerek değişirler. Böylece sayısal
ikizler karmaşık makina parçalarını yansıtmak için kullanılabilirler ve söz konusu makinaların belirli senaryolara
nasıl tepki vereceğinin tahmin edilmesini sağlarlar. Ayrıca
üreticilerin daha hızlı, daha ucuz Ar-Ge döngülerine sahip olmalarına; daha güvenli, daha yüksek kaliteli ürünler yaratmalarına ve sonuçta daha iyi karar vermelerinin
kolaylaştırılmasına aracı olurlar. Fiziksel parçalardaki IoT
sensörleri ve kontrolleri sayısal benzeşime sinyal göndererek tesis operatörlerinin parçaların durumunu hemen
bilmelerini, gücü optimize etmelerini ve bakımın gerekli
olup olmadığını anlamalarını sağlarlar. Operatörler ayrıca
sayısal ikizleri çeşitli koşulları simüle etmek ve gerçek hayattaki karşılılarının nasıl etkileyebileceklerini belirlemek
için de kullanabilirler. Özelleştirme-kişiselleştirme, sayısal
ikizlerin bir başka potansiyel yararıdır. Giderek daha fazla
müşteri, ürünleri kendi özelliklerine göre özelleştirmeyi
ve kişiselleştirmeyi ummaktadır. Ancak geçmişte, müşteri girdisini tasarım sürecine dahil etmek zahmetli, zaman
alıcı ve pahalıydı. Sayısal ikizler, ürün tasarımcılarının farklı ürün varyasyonlarını hızlı ve kolay bir şekilde test etmelerine olanak tanıyarak ‘gerçek dünyada’ nasıl çalışacaklarını görmelerini sağlar. Geleceğin sanayi otomasyonu
çözümleri sayısal ikiz ve benzeşim kavramlarını içerecek
ve bütünsel çözümler sunacaktır.
2.4 İmalatta Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR)
ve Sanal Gerçeklik (Virtual Reality-VR)
Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik, üretimde verimliliği büyük ölçüde artırdığı için giderek daha fazla işletme süreçlerine ve ürünlerine dahil etmektedir. Artırılmış
Gerçeklik (AG) gerçek dünyadaki görüntülerin diğer bir
deyişle algılarımızın bilgisayarlar yardımıyla eklenen ses,
görüntü, video verileriyle çoğalması anlamına gelmektedir. AG teknolojisini Sanal Gerçeklik (SG) teknolojisinden
ayıran fark, sanal gerçekliğin sadece yaratılmış bir görüntü
ile, AG’nin ise gerçek bir görüntü üzerinden deneyimlenebilmesidir. AG teknolojisi ile o anda görülen gerçek görüntü üzerine istenilen bilgi yerleştirilmekte, böylece gerçek
dünya ile bilgisayar ürünü sanal dünyayı bir araya getirilmektedir. Burada sağlanan avantaj, gerçek dünyadan kopmadan sayısal dünya ile etkileşmenin sağlanmasıdır.
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AG kullanıcıya, görevi güvenli ve verimli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olmak için sonsuz bir bilgi
kaynağına anında erişim sağlar. Sorunu tanımlamak için
parçaların 3D (üç boyutlu) kopyalarını görüntüleyebilir,
güvenlik uyarıları alabilir ve hatta işe başvurabilecek bir
konu uzmanına uzaktan görüntülü görüşmeyi tetikleyebilirler. Tüm bunları, ellerini serbest tutarken, işte daha
verimli ve daha güvenli hale getirerek yapabilirler. Artırılmış gerçeklik, üretim ortamlarında kalite güvencesi söz
konusu olduğunda benzer kullanımlara sahiptir. Artırılmış ve sanal gerçeklik, uzman yardımını hızlı ve kolay bir
şekilde kolaylaştırmak için de kullanılabilir. Birçok üretici
operasyonları dağıtmıştır ve denetçilerin ve teknisyenlerin bir makinayı, parçayı veya ürünü incelemek için bu
fiziksel yerler arasında seyahat etmeleri gerekir. Karma
gerçeklik, bu uzmanların yerinde bir teknisyenin “gözlerine” bakmalarını sağlar; dünyanın her yerinden tavsiye
verebilir, sorun giderebilir ve onay sağlayabilir. Böylece
üreticiler hem zaman hem de maliyet açısından büyük
tasarruf sağlamış olur. Yeni nesil otomasyon çözümlerinin
AG/SG teknolojilerini içeriyor olması kaçınılmazdır.
2.5 Eklemeli Üretim (3 Boyutlu Yazıcılar)
3 Boyutlu baskı ile eş anlamlı olan eklemeli üretim, malzeme katmanlarını önceden tasarlanan bir şekle art arda
yerleştirerek istenen nesne biçiminin oluşturulması teknolojisidir. Eklemeli üretimin faydalarından biri, çok daha
düşük maliyetlerle özel ürünler oluşturma yeteneği diğeri de üreticilerin belirli bir tasarıma kilitlenmesinin önlenmesidir. Bir ayarlama yapılması gerekiyorsa, parçayı bu
modifikasyonla yeniden yazdırmak kolaydır. Bu nedenle,
üretimde kullanımının yaygınlaşacağı böylece bu teknolojiyi içeren veya kullanan otomasyon çözümlerinin tercih edilebileceği öngörülmektedir.
2.6 Güçlü Siber-Güvenlik Çözümleri
Sayısal dönüşüm birbirine bağlantılı ve tamamen sayısal
teknolojilerle donanmış sistemleri içerdiğinden güvenli
iletişim ve güvenlik büyük önem kazanacaktır. Yeni nesil
otomasyon sistemlerinin güçlü siber-güvenlik çözümleri
içermesi aranan en temel özellikleri olacaktır.
2.7 Talep Bazlı (On-demand) Servis Verme Yaklaşımı
Bulut bilişim her yerde yaygınlaştıkça, ‘Hizmet Olarak Her
Şey’ (XaaS) iş modelleri de daha popüler hale gelmektedir. Maliyet etkin olması, güncellemelerin işletmen (operatör) tarafından yapılması, işletim kolaylığı göz önüne
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alındığında XaaS iş modelinde çalışan ve siber- güvenlik
çözümleri içeren otomasyon çözümleri ileride tercih sebebi olacaktır.
2.8 Yeni ve Eski Sistemlerin Bütünleşik/Entegre Çalışması
Akıllı üretime geçiş; sıfırdan başlamaktan ziyade yeni teknolojileri var olan üretim ortamı ile etkili bir biçimde bütünleştirmek anlamına gelir. Önümüzdeki yıllarda, daha
fazla firma, firma içi eski sistemlerin çok az özelleştirme
gerektiren veri ve kayıt işlevlerine ve daha yüksek düzeyde
kontrol ve güvenlik gerektiren bilgilerin depolanmasına
yönelik bir hibrit veri merkezi modelini benimseyecektir.
2.9 Açık Otomasyon
Açık otomasyon, günümüzde imalat otomasyonu için
kullanılan programlanabilir mantık denetleyicilerinden
(PLC) farklı bir mimariye sahip yeni nesil otomasyon sistemlerini tanımlayan bir terimdir.

Bilişim teknolojileri tarafındaki yeni oyuncular oyun alanına girebilir ve sahadaki cihazları doğrudan (kendi) bir
IoT platformuyla BUS5 üzerinden bağlamayı hedefleyebilir. Bunu yaparak, ilgili tüm bilgiler doğrudan oluşturulduğu ilgili donanım bileşeninde (örneğin sensörlerde
veya aktüatörlerde) toplanır; daha sonra bir BUS sistemi
aracılığıyla IoT platformuna iletilir; daha sonra da uzak
cihazlar kullanıcı uygulamalarına (veya diğer cihazlara)
bağlanır ve donanım ile uygulama katmanları arasındaki
tüm etkileşimler yönetilirler. BUS sistemi ayrıca standart
cihazları bulut tabanlı uygulamalar ve hizmetlerle birlikte
güçlendirir. Saha cihazlarını doğrudan IoT platformuna
bağlayarak, otomasyon teknolojisi yığınının gömülü seviyesindeki PLC atlanır. Böylece istihbarat gömülü katmandan/PLC'den saha seviyesine ve özellikle yerel yazılım
veya bulut seviyesine dağıtılır. Bu gelişme PLC'nin uzun
vadede ilinti düzeyini (ve potansiyel olarak değerini) kaybetmesine yol açacaktır. Yani PLC’ler için bir tehdit varlı-

Şekil 5. Mevcut ve Açık Otomasyon Karşılaştırması
Kaynak: McKinsey, Changing Market Dynamics 2019
5

BUS sistemi, bir bilgisayarın içindeki bileşenler arasında veya bilgisayarlar arasında veri aktaran bir iletişim sistemidir.
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ğından söz edilebilir (Şekil 5). Bununla birlikte, başka bir
kavram veya felsefe, tüm verilerin gömülü yazılım seviyesinden yani PLC'den geçeceğini, böylece makina kontrol
sağlayıcılarının var olan güçlü konumunu daha da güçlendireceğini öngörmektedir.

melerinin çevikliğine ve üretim birimleri kümelerinin düzenlenmesine ilişkin yeni gereksinimler gerektirecektir. Bu
yapıyı yönetebilen sanayi süreçleri otomasyonu gelecekteki söz konusu gelişmelerde önemli bir rol oynayacaktır.

2.10 5G Teknolojisi

Tüketiciler ve hükümetler şirketleri üretim yaparken yarattıkları çevresel etkiden sorumlu tutmaktadırlar. Yeşil iş
uygulamaları giderek yaygınlaşmakta, daha fazla üretici
çevreye duyarlı olma yolunda somut adımlar atmaktadır.
Üreticiler, enerji tasarruflu ısıtma ve soğutma sistemlerinin kurulması ve aydınlatma gibi adımlarla genel enerji
tüketimini azaltmak için tesislerini ve üretim süreçlerini
optimize etmeye gayret ederken üretim esnasında oluşan atık, sera gazı ve diğer kirlilik miktarını azaltmaya
çalışmaktadır. Üreticiler, çalışmalarına güç vermek ve
mümkün olduğunda geri dönüştürülmüş, geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir malzemeler kullanmak için
rüzgâr ve güneş gibi alternatif enerji kaynaklarına giderek daha fazla yatırım yapmaktadır.

Yeni 5G ağları akıllı üretim için büyük bir destek olacak
ve işletmelerin çok miktarda gerçek zamanlı verileri hızlı bir şekilde ve neredeyse her yerden işleme yeteneğini
hızlandıracaktır. Üreticiler giderek artan şekilde hizmet
tabanlı iş modellerini benimsediğinden, her yerde yüksek
hızlı internete sahip olma yeteneği iş başarısı için kritik
önem taşımaktadır. 5G saha servis temsilcilerine sadece
bilgiye hızlı erişim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda IoT
sensörleri ve cihazlarının ağa güvenli bir şekilde bağlı
kalmasını da sağlar. Akıllı bir fabrikada bulunan binlerce
cihaz ve sensör tarafından üretilen büyük miktarda verinin işlenmesi, yıldırım hızında bir Sanayii kablosuz ağ
gerektirir. 2020 yılında dünya çapında piyasaya sürülmesi
beklenen 5G teknolojisi, akıllı üretimin başarısı için kritik
öneme sahip olacaktır.
2.11 Sınır/Uç Noktada Bağlantı Özelliği (Edge Computing)
Bulut bilişimin üreticilerin iş yapma biçiminde devrim yarattığı bir gerçek olmakla birlikte, bulut bilişim gecikme,
bant genişliği ve çevrimdışı erişim eksikliği gibi sınırlamaları da içermektedir. Bu sınırlamaları çözmek için, birçok
üretici uçta hesaplama yöntemine yönelmektedir. “Edge
computing” üreticilerin buluta bağlı şirket içi altyapı ile
uygulamaları çalıştırmasına ve veri depolamasına olanak
tanımaktadır. “Edge” teknolojisini kullanmak ağ üzerinden gönderilmesi gereken veri miktarını azaltır, kararları
hızlandırır ve yanıt süresini yalnızca milisaniyelere indirir
ve bilgi işlem maliyetlerini azaltır. Ayrıca üretim kesintileri
riskini en aza indirir. Yeni nesil otomasyon çözümleri kendi altyapılarını oluştururken edge computing özelliğinin
göz ardı edilmemesi faydalı olacaktır.

2.13 Yeşil Üretim

Birçok şirket, çevresel etkileri değerlendirmek için ürünlerinin yaşam döngüsü değerlendirmelerini de yapmaktadır. Bu, ambalaj tasarımından atığı azaltmaya, ürün
tasarımından zararlı malzemeleri azaltmaya ve geri dönüştürülebilirliği geliştirmeye kadar her şeyi ve depolama ve malzeme yönetimi taleplerini azaltarak üretimi
daha verimli ve çevre dostu hale getirmek için yalın üretim uygulamalarının kullanımını içermektedir.
2.14 Otonom Araçlar
Otonom araçlar, ulaşım araçlarının ve çevresel sensörler,
bağlam farkındalığı ve yapay zekâ kullanarak otonom karar verme gibi robotik yeteneklerden kaynaklanan yeni
bir alandır. Kendi kendini süren bu araçlar, çevrelerini tanıma, kontrolsüz bir ortamda gezinme ve çevresine zarar vermeme yeteneklerine sahiptir. Üretimden lojistiğe
kadar birçok alanda değişik amaçlar için kullanılmaktadır.

2.12 Dağıtılmış Üretim Süreci

2.15 Yapay Zekâ (AI) ile Güçlendirilmiş Robotik Çözümler

Bugün hammaddelerin ürünlere dönüşümü (yarı mamul,
ara ürün gibi), birkaç farklı çözüm sağlayıcının ve üreticinin
olduğu dağıtılmış bir üretim süreci olarak işletilmektedir.
Gelecekte üretim sürecinin dağılımının genişlemeye devam edeceği öngörülmektedir. Küresel olarak dağıtılmış
bir üretim sürecini giderek daha değişken olan talepler ile
birleştirmek, yüksek bir ‘Toplam Ekipman Etkinliği (Overall
Equipment Effectiveness-OEE)’ sağlamak için üretim işlet-

Yapay zekâ teknolojisi robotik sistemlerin ortamın ve
makinaların sınırlamalarına uygun süreçlere göre tasarlanması yerine, çalışma ortamlarına uyum sağlama özelliğine sahip olmasına, verilerdeki arızalar ve diğer mekanik
sorunlarla ilişkili desenleri tanımlayarak bunların yapay
zekâ destekli analizlerinin yapılmasına dolayısı ile işletmelerin kaliteyi artırmak ve israfı azaltmak için süreçlerini
optimize etmelerine yardımcı olacaktır.
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Şekil 6. Geleneksel Sanayi ve İşbirlikçi Robotların Kurulum Sayıları, 2017 ve 2018
Kaynak: IFR, 2019

2.16 İnsan-Robot İş-birliği ve İşbirliğine Dayalı Robotlar
(Cobots)
Sensörler ve görüntü teknolojilerindeki hızlı gelişmeler,
robotların ortamlarındaki değişikliklere gerçek zamanlı olarak yanıt verebilmesi özelliğini giderek güçlendirmektedir. Böylece robotların işçilerin yanında güvenli bir
şekilde çalışabilmesi, bir insanın karşısına çıkması durumunda gücü otomatik olarak azaltabilmesi veya durdurabilmesi sağlanmış olacaktır. İnsan-robot iş birliği her
büyüklükteki şirkete uygundur. Özellikle küçük, değişken
üretimin otomasyonunu ekonomik olarak uygulamada
öne çıkmaktadır. Kişiselleştirme gereksinimine yanıt veren büyük üreticiler ve küresel olarak üreticilerin büyük
çoğunluğunu oluşturan KOBİ’ler için de önemlidir.
Şekil 6’da da görüleceği gibi kurulum miktarları dikkate
alındığında işbirlikçi robotlar halen niş bir alan olmaya
devam etmektedirler.
2,17 Akıllı Tutucular/Takımlar (Smart Grippers)
Uç efektörleri6 sensör ve görüntü teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle daha duyarlı hale gelmektedir. Bunlar
sensörlerin ve görüş teknolojilerinin kombinasyonu ile,
kavrayıcıların malzemeleri tanımasına ve önündeki bileşeni veya malzeme parçasını manipüle etmek için doğru
güç seviyesini uygulamasına olanak tanımaktadırlar.
2.18 Bütünleşme/Entegrasyon-Tak ve Çalıştır Kolaylığı
Robot ve uç efektör üreticileri, robot içinde ve üretim sis6

temleri arasında uyumluluk sağlama konusunda adımlar
atmaktadır. Örneğin çoğu uç efektörü; robot kontrolörlerine ayrı ayrı bağlanmadan, kontrolörün otomatik olarak
bağlanmasını sağlayan, kendini tanımlayan yazılım içerir.
Robotlar takım tezgahlarına giderek daha fazla entegre
olmaktadır, diğer bir deyişle bütün programlama modifikasyonları tek bir operatör kontrol ünitesinde yapılmaktadır. Böylelikle robotları üretim sistemlerine bağlamak
giderek daha kolay hale gelmekte ve süreç optimizasyonu için geniş avantajlar sağlanmaktadır.
2.19 Programlama Kolaylığı
Robot üreticileri, özellikle kısa üretim çalışmaları ve çoklu
görevler için tasarlanmış iş birliğine dayalı uygulamalar ve
mobil robotlar konusunda robotların programlanmasını
kolaylaştırmaya odaklanmaktadır. Programlama ara-yüzlerin giderek daha sezgisel hale gelmesiyle programlama
bilgisi olmayan bir işçi doğal bir dil ara yüzü aracılığıyla
gerçekleştirilecek eylemleri seçebilmekte ve robotu yeni
görevi için ayarlayabilmektedir.
2.20 Kendi Kendine Optimizasyon
Kendi kendine optimize etme özelliğine sahip robotlar,
gerçek zamanlı koşullara uyum sağlamak için parametrelerini ayarlayabilir, böylece hata riskini azaltır ve üreticilerin süreç kalitesini iyileştirmesini sağlarlar. Ancak çoğu
imalat organizasyonundaki sayısal bağlantı seviyesi, robotların veya tüm süreçlerin kendi kendine optimizasyonunu sağlamak için hala çok düşüktür.

Efektör: Robotik bir kolun ucundaki çevre ile etkileşime geçmek için tasarlanmış bir cihaz
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Söz konusu tüm eğilimlere yanıt verebilmek Ar-Ge ve
yenilik yatırımları ve teknolojideki ilgili gelişmelerin
adaptasyonuyla mümkün olabilmektedir. Gelişmelere uyum sağlamak için her seviyedeki kuruluşun ArGe ve yenileşim süreçlerine daha fazla kaynak ayırması gerekmektedir.

3. DÜNYA ‘SANAYİ OTOMASYONU VE ROBOTİK’
SEKTÖRÜ
3.1 Ülkeler Bazında Robot Kurulumları
2018 itibarıyla yılda 400 000’den fazla robotun kurulumu
gerçekleşmiştir.
2018’de Küresel çapta, %6 artarak 421 870 birim robot kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bunun parasal değerinin 16,5
milyar ABD dolarının üstünde olduğu; aktif görevde olan
robot sayısının yaklaşık 2,5 milyon birim olduğu hesaplanmaktadır. En fazla robot kullanan otomotiv ve elektrik/elektronik sanayilerinin güçlükler yaşadığı ve iki ana
oyuncu olan ABD ve Çin’in bir ticaret savaşı yaşamakta
olduğu ve bu durumun küresel ekonomide istikrarsızlık
doğurduğu göz önünde tutulduğunda, bu sayılar son derece sürpriz sayılmalıdır. Her şeye rağmen, otomotiv sanayisindeki kurulum miktarı toplam kurulumun %30’unu
karşılamaktadır. Diğer sanayilerde ise dağılım; toplam

kurulumun %25’i elektrik/elektronik sanayi, %10’u metal
ve makina sanayi, %5’i plastik ve kimya sanayi, %3’ü gıda
ve içecek sanayisindedir (Şekil 7). Robot kurulumunun
%19’unun nerede olduğu hakkında bilgi yoktur. Sonuç
olarak geçen yıla göre artış %5’ten daha fazladır.
Otomasyondaki ve sanayi robotlarındaki teknik iyileştirmeler ve yeniliklerle uyumlu olarak sanayi robotlarına
olan talep 2010’dan beri hatırı sayılır ölçüde artmaktadır.
2013 yılından 2018 yılına kadar yıllık kurulumdaki ortalama artış, YBBO (CAGR) %19’dur.
2005- 2008 arasında yıllık ortalama robot satışı yaklaşık
115 000 birim olarak gerçekleşmiştir. 2008’deki küresel
ekonomik ve finansal kriz robot kurulumunu etkilemiş,
2009’da satış rakamları 60 000 birime kadar düşmüştür.
Yanı sıra yatırımlar da söz konusu krizden etkilenmiştir.
2010’da yatırım miktarı artarak robot kurulumu 120 000
birime, 2015’te de iki katına çıkarak hemen hemen 254
000 birime yükselmiş, 2016’da 300 000 rakamı geçilirken
2017’de 400 000 birime yaklaşmış ve satış rakamları %5,5
artış ile 2018’de 421 870 olarak gerçekleşmiştir.
Asya Durgunlaştıkça Avrupa ve Amerika Güçlü Bir
Şekilde Büyüyor
2018’de dikkate değer ölçüde azalmakla birlikte, Asya
dünyanın en büyük sanayi robotu pazarıdır. 2018’de bir

Şekil 7. Sektörler itibariyle Yıllık Sanayi Robotu Kurulumu, 2016-2018
Kaynak: WR 2019, Industrial Robots
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önceki yıla göre ancak %1 artışla 283 080 birim kurulum
gerçekleşmiştir ki bu sayı hala son 6 yılın en yüksek kurulum sayısıdır. 2018’de dünyada kurulumu gerçekleşen her
3 robotun 2’si Asya’da olmuştur. 2013- 2018 arasında bu
coğrafyada robot kurulumu yılda ortalama %23 (YBBO/
CAGR) artmıştır. 2018 de Asya’nın üç büyük pazarından
Çin’de %1 düşüşle 154 032 birim, Güney Kore’de %5 düşüşle 37 807 birim, Japonya’da ise %21 artışla 55 240 birim robot kurulumu gerçekleşmiştir.
İkinci büyük pazar olan Avrupa’da robot kurulumu %14
artışla 75 560 birime ulaşmıştır ki bu altı yıldır arka arkaya gelen yeni bir zirve olmuştur. 2013 – 2018 arası yıllık
ortalama büyüme hızı, YBBO (CAGR) %12’dir. Amerika’da
2018’de %20’den fazla artışla 55 212 robot kurulumu gerçekleşmiştir ki bu da Asya ve Avrupa’daki gibi son altı yılın
zirvesidir, 2013 – 2018 arası yıllık ortalama büyüme hızı,
YBBO (CAGR) %13’tür.
Küresel robot kurulumunun %74’ü Avustralya ve Yeni Zelanda dahil 5 ülkede gerçekleşiyor.

Çin, Japonya, ABD, G. Kore ve Almanya’dır. Bu ülkelerde
robot kurulumu dünya toplamının %74’üdür.
•

Çin 2013’ten bu yana en büyük sanayi robotu pazarıdır. Hem 2017 hem de 2018’de toplam robot kurulumunun %36’sı burada gerçekleşmiştir. 2017’de kurulumu gerçekleştirilen robot sayısı 156 176 birim,
2018’de %1 azalarak 154 032 birim robot kurulumu
gerçekleştirilmiştir. Yine de söz konusu rakam 130 772
birim olan Avrupa ve ABD toplamından daha yüksektir. Nihayetinde, Çin hem büyük bir robotik alıcısı hem
de mevcut firmalar için yükselen bir rakip olacaktır. Bu
da Sanayii için gerçek bir x faktörü demektir.

•

Japonya’da robot kurulumu 2018’de %21 artışla 55 240
birime ulaşmıştır. 2013’ten bu yana sanayii üretiminde
otomasyon düzeyi yılda ortalama %17 artmıştır.

•

ABD’de robot kurulumu 8 yıldır %22 artış göstererek
40 373 birime ulaşmıştır. Bu sayı G. Kore’den sonra
üçüncü artış düzeyine işaret etmektedir.

•

G. Kore’de yıllık robot kurulumu 2016’da 41 373 birimle
tepe noktaya ulaşmıştır. Ancak 2018’de 37 807 birimle
%5 azalma eğilimi göstermiştir. Bu ülke için kurulum
rakamları, 2018'de zor bir yıl geçiren elektronik sanayisine büyük ölçüde bağlıdır. Bununla birlikte, kurulumlar 2013'ten bu yana yılda ortalama %12 artmıştır.

•

Beşinci büyük pazar olan Almanya’da 2018 yılında robot kurulumu %26 artarak 26 723 birime çıkmıştır. Bu
artış esasen otomotiv sanayisinde gerçekleşmiştir.

Dünyanın ilk beş büyük robot pazarı olan ülkesi sırasıyla;

3.2 Sektör Bazında Robot Kurulumları
Otomotiv Sanayisinde istikrarlı Robot Kurulumları
Şekil 8. Kıtalarda Sanayi Robotlarının Yıllık Kurulum Sayı
Dağılımı 2008-2018, Birim
Kaynak: WR 2019, Industrial Robots

Şekil 9. Yıllık Sanayi Robotu Kurulumunda En büyük 15 Pazar
Ülke, 2018
Kaynak: World Robotics 2019

Dünya otomotiv sektörü sanayi robotu kullanımında
%30 ile başı çekmektedir. 2017’de %21 artışla 123 439
robot kurulumu, 2018’de %2 artışla 125 581 robot kurulumu gerçekleşmiştir. 2013-2018 arasında yıllık ortalama
(YBBO/CAGR) robot kurulumu %13 düzeyinde olmuştur.
2008/2009 ekonomik krizinin ardından araç üreticileri işlerini yeniden yapılandırdılar. 2010 yılından bu yana, gelişmekte olan pazarlarda yeni üretim kapasitelerine yapılan
yatırımlar ve büyük otomobil üreticisi ülkelerde üretim
modernizasyonuna yapılan yatırımlar, robotlara olan talebi artırmıştır. Yeni malzeme kullanmak, enerji tasarruflu
tahrik sistemleri geliştirmek ve tüm ana otomobil pazarlarında yüksek rekabet, mevcut kapasitelere rağmen yatırım talebini artırdı. Otomotiv parça tedarikçileri 2009’dan
sonraki bu yeniden yapılanmadan şiddetle etkilendiler.
Motorlu araç tedarikçileri yeni yatırım planlarının uygu-
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lanmasını müteakip kendi yollarını bulmaya çalıştılar. Dolayısıyla otomotiv parça üreticilerine yeni robot teslimatları biraz geriden geldi ve ancak 2011’de hız kazandı.
Elektrik/elektronik Sanayisindeki (bilgisayar ve ekipmanları, radyo TV ve iletişim cihazları, tıbbi ekipmanlar, hassas elektronik ve optik cihazlar dahil) robot kurulumu
2013’ten bu yana her yıl ortalama %24 artarak 2017’de
%31 düzeyine ulaşmıştır. Buna göre en önemli robot kullanıcısı olarak otomotiv sektörünü geçmesi bekleniyordu.
Ancak 2018’de elektronik cihazlarla elemanlarına olan küresel talep dikkate değer ölçüde düştü. Bu Sanayii, Asya
ülkelerinin elektronik araç gereç üretiminde lider olması
nedeniyle, ABD ile Çin arasındaki ticaret krizinden olumsuz olarak en fazla etkilenen Sanayii oldu. Robot kurulumu bu sektörde 2017’de 121 955 birimden %14 düşüşle
2018’de 105 153 birime geriledi.

Şekil 10. Yıllık Küresel Sanayi Robotu Kurulumu 2013-2018 ve
Öngörüsü 2019-2022, Birim
Kaynak: IFR, 2019

İmalatta Otomasyon Giderek Artıyor.
2018’de İmalat sanayilerindeki robot yoğunluğu 10 bin
işçi başına 99 birimdir. Bu değer sadece çalışır vaziyette
robotlara sahip ülkeleri kapsamaktadır. Ancak düşük robot yoğunluğuna sahip ülkeleri sistematik olarak dışladığı için söz konusu 99 rakamı gerçeğin üstünde bir rakamdır. Aynı durum aşağıda verilen değerler için de geçerlidir.
En yüksek sanayi robotu yoğunluğu Avrupa’da olup 114
birimdir. Amerika’da bu oran 99, Asya-Avustralya’da 91’dir.
Son yıllardaki yoğun yatırımlar nedeniyle Asya’da robot
yoğunluğunun gelişme hızı ötekilere göre en yüksek düzeyde olup Amerika’yı yakalamak üzeredir. 2013 ile 2018
arasında Asya’da robot yoğunluğunun gelişme hızı %16
olurken, bu hız Amerika’da %9, Avrupa’da %6 olmuştur.
Dünya pazarında sanayi robotunun kurulum artışının
2018-2019 yılları arasında %10, 2020-2021 yılları ve 20212022 yılları arasında %12 artışla 2022 yılında yaklaşık 600
bin birime ulaşması öngörülmektedir (Bkz. Şekil 10).
3.3 Küresel Sanayi Otomasyonu Pazarı
Sanayi otomasyonu sanayi robotları ve otomasyon sistemlerini kapsamaktadır. Veracious Statitistics Research’e
göre küresel sanayi otomasyonu pazar büyüklüğünün
%7,7-%13 CAGR aralığında 2025'te 355,7 milyar ABD
Doları’na ulaşması beklenmektedir7. Mart 2020’de yayınlanan Data Bridge Pazar Araştırma Raporuna göre ise Kü-

Şekil 11. Küresel Sanayi Otomasyon Pazar Öngörüsü, Milyar ABD
Doları
Kaynak: Veracious Statistics Research

resel Sanayi Otomasyonu pazarının 2020-2027 döneminde %9,6 oranında pazar büyümesi ile 2027 yılına kadar
442,5 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir8.
Küresel Sanayi otomasyonu pazar büyüklüğü, bileşen
(komponent) ve yazılım olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bileşenler kendi içerisinde; Kontrol Sistemleri, Enstrümantasyon, Sensörler ve diğerleri olarak ayrılırlar. Otomasyon
pazar büyüklüğünde öne çıkan bileşenler bölümüdür.
Dağıtılmış Kontrol Sistemi (Distributed Control System DCS), Güvenlik Enstrümanlı Sistem (Safety Instrumented
System - SIS), Üretim Yürütme Sistemi (Manufacturing
Execution System - MES), Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition
System - SCADA), İnsan Makina Arayüzü (Human Machine Interface - HMI) ve Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (Programmable Logic Controller - PLC) sanayi
otomasyonu uygulamaları için kullanılan ana otomasyon
teknolojilerinden öne çıkanlardır.
Otomobillere yönelik artan talep, küresel Sanayi otomasyonu pazarını önemli ölçüde yönlendirmektedir. Uygula-

7

https://www.veraciousstatisticsresearch.com/research-study/factory-automation-market/

8

https://www.openpr.com/news/1960939/factory-automation-market-prognosticated-for-a-stunning-growth
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Şekil 13. Sanayi Otomasyonu Pazar Büyüme Tahmini 2016-2021, YBBO/
CAGR
Kaynak: Ronald Berger Industrial Automation Perspective 2019

Şekil 12. Sanayi Otomasyonu Oyuncuları9

ma veya kullanım alanı olarak otomotiv sektörü için 2017
yılında 74,2 milyar ABD doların üzerinde olan otomasyon
pazar büyüklüğünün %8,2'den fazla bir CAGR ile 2025
yılına kadar 138,6 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir.
Yiyecek ve içecek sektörü için 2017 yılında 24,1 milyar
ABD dolarının üzerinde olan küresel otomasyon pazarının 2025 yılına kadar 46,6 milyar ABD dolarını aşacağı
tahmin edilmektedir.
Otomasyon firmalarının yaklaşık beşte ikisi sürekli (prosess) üretim sanayisine, beşte üçü de kesikli üretim sanayisine yönelik çalışmaktadırlar10. Ancak sürekli üretim
sanayilerine hizmet sunan firmaların ciroları daha yüksektir. Küresel Sanayi otomasyonu pazarında öne çıkan
oyuncular sırasıyla; Siemens, ABB, GE, Emerson, Rockwell
Automation Inc, Schneider Electric, Fanuc, Honeywell, Yokogawa, Kuka, Yaskawa’dır. Bunlar yaklaşık olarak pazarın
%49’una hakimdir. Bunları Mitsubishi Electric Corporation, OMRON Corporation, SD3D Printing, Dwyer Instruments, WIKA Instruments, Hitachi, VEGA Grieshaber gibi
firmalar izlemektedir. Bu firmaların dışında kalan kısım
çok parçalanmış gözükmektedir.
Hizmetin son kullanıcısı olarak sürekli üretim sanayileri
(process industries) segmenti 2017 yılında %60 ile en bü-

yük pazar payına sahip olmuştur. Sürekli üretim sanayileri, otomasyon yazılımı ve donanımı için geniş bir kurulum
tabanına sahiptir. Otomasyon çözümü sağlayıcılarının
değer zincirine entegrasyonu, küresel sanayi otomasyonu hizmetleri pazarının büyümesinde önemli etkenlerden birisi olmaktadır.
Küresel sanayi otomasyonu hizmetleri pazarına %35’lik
pazar payı ile EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) öncülük etmektedir. EMEA bölgesini Amerika ve APEC (AsyaPasifik) bölgesi takip etmektedir. Önümüzdeki dönemde
pazardaki büyümenin ağırlıklı olarak APEC bölgesinden
olması beklenmektedir.
3.4 Küresel Sanayi Robotları Dış Ticaret Verileri
Sanayi robotları küresel pazar verileri GTIP Kodu 847950
bazında TradeMap uygulaması kullanılarak analiz edilmiştir.
Sanayi robotları toplam dünya ihracatı 6,156 Milyar ABD
Dolarıdır.
İlk 30 ihracatçı ülke; Japonya, Almanya, İtalya, Fransa, Çin,
Danimarka, ABD, Avusturya, İsveç, G. Kore, Hollanda, Tayvan, Vietnam, Singapur, Lüksemburg, İspanya, Belçika, İngiltere, Kanada, İsviçre, Hong Kong, Finlandiya, Portekiz,
Meksika, Macaristan, Türkiye, Hırvatistan, Romanya, İsrail
ve Bulgaristan’dır. Listelenen bu ülkeler, 2018 yılında top-

9

Roland Berger Industrial Automation Perspective, 2019

10

Otomasyonun kullanıldığı sanayileri “kesikli” (discrete) ve “sürekli” (process) şeklinde iki ana gruba ayırmak mümkündür. Kesikli üretim yapan sanayiler makina, otomotiv, beyaz eşya ve
ambalaj sanayileri ve benzerleridir. Buna karşın kâğıt-selüloz, petro-kimya, kimya, elektrik enerji üretimi, su-atık su, çimento, cam, tekstil, ilaç, maden-mineral, yiyecek-içecek sanayileri
sürekli üretim yapan sanayiler kategorisinde yer almaktadır. Burada yığın (batch) tipi üretim yapan sanayiler de sürekli üretim yapan sanayiler kapsamında değerlendirilmiştir.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



TEMMUZ 2020



www.mmo.org.tr

36
Hollanda, İngiltere, Kanada, Brezilya, Belçika, İsviçre, Türkiye, Polonya, Avusturya Malezya, Vietnam, Slovakya, Singapur, Portekiz, Japonya, İsveç, Lüksemburg Tayland ve
Hong Kong’ tur.
Aşağıda, değer olarak 2018 yılında sanayi robotlarını ihraç eden en üstteki 15 ülke belirtilmiştir.
Şekil 14. Sanayi Robotları Küresel İhracat ve İthalat Değerleri,
Bin ABD Doları
Kaynak: TradeMap

lam sanayi robotları küresel ihracatının %85’ini gerçekleştirmiştir.
Buna karşın ilk 30 ithalatçı ülke; Çin, Almanya, İtalya, Hindistan, G. Kore, Meksika, Çekya, Fransa, Tayvan, İspanya,

Şekil 15. Sanayi Robotları İlk 30 İhracatçı Ülke, Bin ABD Doları

Şekil 16. Sanayi Robotları İlk 30 İthalatçı Ülkeler, Bin ABD Doları
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3.5 Sanayi Otomasyonu Ve Robot Pazarının Lider Firmaları
Dünyada sanayi gereksinimlerini karşılamak için Sanayi
robotları kullanan ve yıllarca sürekli çalışabilen ve sürekli
olarak yüksek üretim kalite standartlarını karşılayan çok
çeşitli üst düzey sanayi robotu şirketleri bulunmaktadır.
Sanayi robotu gelirine dayanarak 2017 yılında küresel
Sanayi robotu pazarında lider firmalar aşağıdaki şekil ile
gösterilmektedir. Bunlar 2017 yılında sanayi robotu satış-

37
larından toplam 15 469 milyon avro (17 466 milyon ABD
doları) gelir elde etmişlerdir.
Sanayi otomasyonu sektöründe pazarın yaklaşık
%49’una hâkim 11 firmanın gelirleri aşağıdaki grafik ile
verilmiştir (Şekil 19); toplam gelirleri yaklaşık 90 milyar
ABD Dolarıdır. Siemens, ABB ve GE lider oyunculardır.
Öne çıkan firmalardan sadece büyük oyuncular Sanayi
otomasyonunun tüm iş dallarında hizmet vermektedir
(Şekil 20).

Şekil 17. Küresel Sanayi Robot Pazarındaki Lider Firmalar, 2017
yılı geliri Milyon €
Kaynak: Statista 2020

Küresel B2B Sanayi Otomasyonu Platformunun 2019 yılı
değerlendirmesine göre sanayii robotu üreticisi firmalarından öne çıkanların listesi aşağıda verilmiştir. 11
1. ABB Ltd.
2. General Electric Company
3. Mitsubishi Electric Co.
4. Fanuc Corp.
5. Yaskawa Electric Corp.
6. Yokogawa Electric Corporation
7. Siemens Automation Company
8. Schneider Electric Company

Şekil 18. Küresel Sanayi Otomasyonu Pazarındaki Lider
Firmalar, 2017 yılı geliri Milyar $
Kaynak: Ronald Berger

9. Adept Technology Inc. (Omron)
10. Kawasaki Heavy Industries Ltd. (KHI)
11. Rockwell Automation Companay
12. Kuka AG
13. Honeywell International Inc.
14. Emerson Electric Co.
15. Aurotek Corp.
16. Stäubli Robotics
17. Janome Group
18. Seiko Epson Corparation

Şekil 19. Lider Firmaların Sanayi Otomasyonu Alt Başlıkları
Kapsama Alanları
Kaynak: Ronald Berger

11

19. İrobot
20. Boston Dynamics

https://www.plantautomation-technology.com/articles/top-industrial-robotics-companies-in-the-world
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Sektörde öne çıkan uluslararası şemsiye örgütler sıralaması aşağıda verilmiştir.
A3-Association for Advancing Automation

https://www.a3automate.org/
https://www.controlsys.org/home

CSIA-Control System Integrators Association
EFFRA-European Factories of Future Research Asso.
EUnited Robotics
euRobotics AISBL(Ass. International Sans But Lucratif)
IFR-International Federation of Robotics

https://www.effra.eu/
https://www.eu-robotics.net/eurobotics
https://www.eu-nited.net/eunited+aisbl/sectors/robotics/
https://ifr.org/

ISR-International Symposium on Robotics

https://www.ieee-ras.org/

IEEE-Robotics and Automation Society

https://www.isa.org

IERA- Award-Innovation and Entrepreneurship
ISA- The International Society of Automation

https://themcaa.org/

MCCA-The Measurement, Control & Automation Ass.

http://omac.org/

OMAC- The organization for Machine Automation and Control

https://www.robotics.org/

RIA-Robotic Industries Association & Robotic Online

Öte yandan unutulmaması gereken bir noktada; kesikli imalat şirketlerinin (otomobil, oyuncak mobilya, uçak gibi somut
çıktısı olan şirketlerin) yanı sıra, dünyadaki diğer sanayi sektörleri de giderek otomatikleştirilmiş çözümlere yönelmektedir. Kimya, elektronik, yarı iletken ve tıbbi sanayiiler gibi birçok yeni ve kazançlı uç pazar araştırılmak için uygun alanlar
gibi gözükmektedir. Bu yeni pazarlar, yeni oyuncuları da sahneye çağıran büyümeler vaat etmektedirler. Daha önce tipik
Sanayi Otomasyon Oyuncuları olarak kabul edilmeyen şirketler artık oyunun bir parçasıdırlar. Dolayısı ile yazılım, bileşen,
sistem ve çözüm sağlayıcılar, holdingler veya büyük oyuncular vb. gibi sektördeki yerleşik oyuncular çözümleri ve entegre
çözümleriyle pazarlarını savunmalıdırlar. Yine de er geç bu dağınık tedarikçi yapısı, büyüklü küçüklü binden fazla pazar
oyuncusu ve geniş bir yelpazede farklı ürün, hizmet, sayısal uzmanlık ve stratejilere sahip mevcut statüko yoğunlaştırılmış
bir konsolidasyon dalgası yaşayacaktır. Gerçekten de birleşme ve devralmalar Sanayiinin tipik örneklerindendir.
2016 yılında robot üreticisi Kuka, Çin Midea Grubu tarafından satın alınmıştır; ABB, 2017 yılında fabrika otomasyonundaki
tarihi boşluğunu kapatmak için Avusturyalı kontrol üreticisi Bernecker & Rainer'ı devralmıştır. Haberlerde yer alan büyük
birleşme ve devralma işlemlerinin yanı sıra birçok küçük, stratejik ve hedefe yönelik anlaşmalar da gerçekleşmiştir. 20132018 arasında, devralmaların yaklaşık %60'ı sanayi otomasyonu değer zinciri boyunca yer alan şirketler tarafından yapılmıştır. Satın almaların yaklaşık %25'ini finansal yatırımcılar, %10’unu Çin'den stratejistler veya finansal yatırımcılar ve en az
%5'ini imalat alanındaki uzmanlıklarını genişletmek isteyen son müşteriler oluşturmuştur.

Tedarikçiler

3.6 Otomasyon Sektörü Tedarik Zinciri
Otomasyon ve robotik sektörü tedarik zinciri sürecinde
yer alan kuruluşlar gerçekleştirdikleri işlevler açısından
üç başlıkta ele alınmaktadır:
OEM ve Sistem Entegratörleri
- OEM’ler (makinalar ve/veya robotlar, makina ve robot
imalatçıları (B2C))
- Sistem Entegratörü (müşteriye özel üretim hücresi
veya hatları için bileşen/ komponent ve makinaların
entegrasyonunu sağlayanlar)
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- Otomasyon bileşen (komponent) tedarikçisi (aktüatör,
sensör gibi otomasyon bileşeni üretenler)
- Otomasyon bileşen tedarikçisi – makina kontrol (PLC,
DCS, vb.)
- Doğrudan otomasyon olmayan bileşen/komponent
tedarikçisi (makina donanım elemanları imalatçısı)
Yazılım, platform ve uygulama sağlayıcıları
- Yönetim yazılım sağlayıcıları (MRP, ERP, vb.)
- IoT platform sağlayıcıları
- Veri saklama/depolama sağlayıcıları (Bulut)
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daha popüler hale gelmektedir. Otomasyon çözümleri
oldukça karmaşıktır ve farklı sistemlerin entegrasyonunu
gerektirmektedir. Bu, son kullanıcıları belirli bir alanda uzmanlığa sahip farklı otomasyon kontrol satıcılarını tercih
etmeye zorlamaktadır. Küresel sanayi otomasyon hizmetleri pazarı MAC’a olan ihtiyacı artırmaktadır.14
Sanayi otomasyon hizmetleri pazarının büyümesinde
otomasyon çözümü sağlayıcılarının sürece katılmasının
da önemli etkisi olmuştur.
3.7 Sanayi Otomasyonu Değer Zinciri
Şekil 20. Otomasyon ve Sanayi Robotlarında Tedarik Zinciri

12

- İşletme uygulamaları sağlayıcıları (önleyici, kestirimci
bakım çözüm geliştirenler gibi)
Şekil 20'de de sanayi otomasyonu ve robotiğinin basitleştirilmiş tedarik zinciri süreci gösterilmektedir. Ancak bu
yapılanma içerisinde giderek öne çıkan bir durumu vurgulamakta yarar bulunmaktadır. Son kullanıcıların artan
gereksinimleri nedeniyle otomasyon sistemleri gittikçe
daha karmaşıklaşmakta ve ‘Otomasyon Ana Yüklenicisi
(Main Automation Contractor – MAC13 )’ kavramı giderek

Sanayi Otomasyonu; özellikle Sanayii 4.0 ve Nesnelerin
Sanayi İnterneti (IIoT) olmak üzere sayısallaşma/dijitalleşme konusunda yeni zorluklarla ve fırsatlarla karşı karşıyadır. Sanayi Otomasyonunun geleceğe giden yolu açıkça
tanımlanmış görünmektedir; bir şey otomatik hale getirilebiliyorsa, otomatikleştirilecektir. Ancak "nasıl" sorusu
çok önemlidir.
Sanayi Otomasyonunun değer zincirlerindeki faaliyet
alanları (segmentleri) çok çeşitli kullanım durumlarına
uyarlanabilir. Farklılık sadece saptanan çözüm ve son kul-

Şekil 21. Sanayii Otomasyon Faaliyet Alanları/Segmentleri 15
Kaynak: Ronald Berger

https://www.slideshare.net/boinyc/investment-promotion-policy-for-automation-and-robotics-industry
MAC bir danışman gibi davranır ve otomasyon kontrol sistemlerinin sorunsuz bir şekilde uygulanmasına izin veren bir plan geliştirmek için mühendislik, tedarik ve inşaat şirketleri ile
birlikte çalışır. Bu, planlama ve uygulama maliyetlerini azaltır, çeşitli projelerde standardizasyonu korur ve maliyeti düşürür (Technavio).
14
https://www.businesswire.com/news/home/20180625006053/en/
15
https://www.slideshare.net/SvenSiepen/roland-berger-industrial-automation-perspective-2019
12
13

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



TEMMUZ 2020



www.mmo.org.tr

40

Şekil 22. Segment Esaslı Değer Zinciri Kar Profilleri 16 - Bir Örnek
Kaynak: Ronald Berger

lanıcı aşamasında oluşmaktadır. Bu da genellikle değer
zincirindeki adımların ve yazılımın farklı olduğu aşamadır
(Şekil 21).

likleri tüm alanlarda öne çıkmakta ve değer zincirlerinin sayısal süreçlere dönüşümü nedeniyle de giderek
önem kazanmaktadır.

Herhangi bir segmentin ‘değer zinciri içerisindeki değer
zincirinin konumuna’ dayalı olarak marj/kar profilleri de
farklılık göstermektedir. Bu durum Şekil 22'de örneklenmiştir.

- Dönüşüme hazır olmak: İş modelleri mevcut ekonomik
koşullara uyum sağlamak için yapılarındaki, süreçlerindeki ve maliyet tabanlarındaki pazar değişikliklerine
her zaman cevap verebilmelidir.

Bileşen düzeyinde, Sanayi Otomasyonu bakış açısı ile
yönlendirilmiş stratejik hedefleri gerçekleştirmede başarılı olan firmalara ilişkin çok sayıda örnek bulunmaktadır.
Örneğin, optik veya sensör teknolojisi alanındaki başarılı
firmalar son derece yenilikçi bir şekilde çalışmaktadır ve
çift haneli aralıkta yıllık FVÖK marjlarıyla ekonomik olarak
öne çıkmaktadır. Başarı ve kâr marjında değer zinciri boyunca konumlanma önemli bir faktördür.

- Hizmet yelpazesini genişletmek: Yeni son kullanıcı
pazarlarının artan beklentilerini karşılamak üzere firmalar, uygun hizmetleri ekleyerek ürün portföylerini
genişletmelidir.

Sektördeki firmaların uzun vadeli başarılı olmaları ve yeni
değer zincirlerini kendi avantajlarına dönüştürebilmeleri
için sanayi otomasyonu alanında süregelen dönüşümü
anlamaları ve aşağıdaki yaklaşımları benimsemeleri yaşamsaldır.17
- Geleceğe hazırlıklı olmak: Eğilimlerin ve pazar segmenti
üzerindeki etkilerinin derinlemesine anlaşılması ve sayısal olgunluk gelişiminin takip edilmesi gerekmektedir.
- Sayısallaşma yetkinliklerini artırmak: Yazılım yetkin-

3.8. Sanayi Otomasyonunun Büyüme ve Verimlilik Etkisi
Yeni teknolojiler, sanayi üretiminde verimlilik artışlarının
yanında orta vadede üretim maliyetlerinin hızlı bir şekilde aşağı çekilmesini sağlamaktadır. Robot, robot sistemleri ve görüntü işleme sistemlerinin sanayide daha yoğun
kullanılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesini ve yüksek kalite standartlarına erişilmesini sağlamaktadır. Bu
nedenle de rekabetçiliklerini artırmak isteyen ülke, sektör ve şirketler giderek artan oranlarda robotik teknolojilerine yatırım yapmaktadır. Söz konusu yatırım eğilimi,
özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha belirgindir, zira
bu ülkeler gelişmiş ülkelerden teknoloji transferi, lisans
altında üretim, ortak geliştirme vb. modellerle ileri teknoloji yatırımı çekmeye çalışmaktadır.

16

Marj Profili veya Kar Marjı Profili (Margin Profile): Satış işlemini kârlı hale getirmek için gereken brüt marj (pay) yüzdesidir. Kar Marjı Profili, gelecekteki kârların bir resmidir. Mal veya
hizmetlerin maliyeti, faaliyet maliyeti ve vergi öncesi kar hedefinin toplamıdır. FAVÖK (İngilizcesi EBIT): Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar.

17

https://www.rolandberger.com/ru/Point-of-View/The-ecosystem-of-Industrial-Automation-IIoT-and-Industry-4.0.html
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Otomasyonun hızla yaygınlaşması sanayi üretiminde robotların daha çok ve farklı işler üstlenmesine neden olmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde robotik
otomasyon temelli sanayi üretimi; büyüme, verimlilik, işgücü ve üretim maliyetleri gibi temel ekonomik faktörleri
olumlu etkilemektedir. Bu durum uzun erimde yeni sektörlerin, yeni mesleklerin ve yeni işlerin ortaya çıkmasına
da neden olacaktır. Sürecin uzun sürmesi beklenmekle
birlikte ‘robot temelli sanayi/imalat’ dünya ekonomik
sisteminde şimdiden önemli bir konum işgal etmektedir. Kademeli olarak öncelikle gelişmiş ülkelerde kendini
göstermekte olan robotik otomasyon süreci, sonrasında
dünyanın geri kalan ülkelerine de yayılmaktadır.
Teknolojik gelişmeler sonucunda sanayi robotlarının otomasyon sürecinde artmasının en önemli sonucu, hatta
en önemli nedeni üretim sürecindeki verimliliği ve işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmasıdır. Verimliliğin
artması ve dolayısıyla maliyetlerin azalması sonucunda
olumlu etkilenen rekabet edebilirlik büyük işletmeler
kadar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin
temelini oluşturan küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmeler
için de önemlidir. Ancak robot kullanımının ekonomide
sağlayacağı verimlilik üzerine yapılan uygulamalı çalışmalarda; kullanılan yönteme, seçilen döneme ve çalışılan
ülkeye bağlı olarak farklı sonuçlar elde edilebilmektedir.
OECD’nin18 2015 yılında yaptığı bir çalışmada teknolojik
yenilikleri etkin şekilde kullanan şirketlerin kullanmayanlara göre 2 veya 10 kat daha fazla verim sağladığı
saptanmıştır. 2017’de McKinsey19 tarafından yapılan bir
çalışmada üretim sürecinde otomasyon ve robot teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmasının işletmelerin hatalarını azaltıp, mal ve hizmet kalitelerini iyileştireceği ve
üretim sürecinin hızını artıracağı ve bu yolla küresel bazda verimliliğin yıllık %0,8 ile %1,4 arasında artacağı; yanı
sıra gelecek 50 yıl içerisinde GSYH’de %2,8'lik bir büyüme
sağlamak için gereksinim duyulan toplam verimlilik artışının yaklaşık yarısının otomasyondan kaynaklanacağı
öngörülmüştür.
1850-1910 Yıllarında buhar makinasının verimlilik üzerinde yaptığı etki ile robotların 1993-2007 yılları arasında
verimlilik üzerinde meydana getirdiği etkinin sonuçlarını

Şekil 23. Yıllık İşgücü Verimlilik Artışına Robotların Yüzde
Katkısı

Kaynak: Wall ve Anders (2015)

ortaya koyan bir araştırma yapılmıştır (Şekil 23). Araştırmada elde edilen sonuç; yaygın robot kullanımının üretim sürecindeki verimliliğe çok daha fazla etkide bulunması yönündedir20.
2015’te BCG Şirketi21 tarafından dünyanın en büyük 25
ihracatçı ülkesi için yapılan çalışmada, 2025 yılına gelindiğinde tüm işlerin yaklaşık olarak %25'inin robotlar
tarafından yapılacağı varsayılarak işgücü maliyetlerinin
yaklaşık olarak %16 azalacağı tahmin edilmiştir. Ayrıca
önümüzdeki on yılda sanayi robotlarına yapılan yatırımın
bugün ortalama %2 ila %3 olan yıllık büyümesinin %10'a
çıkacağı tahmin edilmektedir.
İşgücü maliyetleri açısından en çarpıcı iyileşmenin Güney Kore'de yaşanacağı beklenmektedir. Güney Kore'deki üretkenliğe dayalı işgücü maliyetlerinin, 2025 yılında
%33 daha düşük olacağı beklenmektedir. Güney Kore’de
tahmin edilen ortalama maliyet düşüşü dünyanın önde
gelen 24 ihracatçı ülkesinin ortalamasına göre %100 daha
fazladır.
3.9 Robotik Otomasyon İle Dönüşüm Süreçlerinin Sosyal
Etkileri
PwC Tarafından 2018 yılında 29 ülkede 200 000'den fazla
işçinin işlerinin analizine dayanarak hazırlanan raporda22
üç farklı otomasyon dalgası olacağı öngörülmüştür.
• Birinci dalga, 2020'lerin başlarına kadar sürecek olan
‘algoritma’ dalgasında otomasyondan etkilenen işlerin
%2 ile %3 arasında değişebileceği iddia edilmektedir.
• 2020'lerin sonlarına kadar sürecek olan ‘güçlendirme’
dalgasında bu oran %20’ye yükselirken,

OECD. (2015). The Future of Productivity. Retrieved January 18, 2019
McKinsey Global Institute. (2017b). A Future That Works: Automation, Employment and Productivity.
20
Wall ve Andes (2015), Robots Seem to Be Improving Productivity,Not Costing obs. Harward Business Review. Retrieved February 10, 2019 from https://hbr.org/2015/06/robots-seem-tobe-improving-productivity-not-costing-jobs
21
Boston Consulting Group (BCG). (2015a). The Robotics Revolution. The Next Great Leap in Manufacturing. Boston: BCG.
22
PwC. “Will Robots Really Steal Our Jobs? An International Analysis of The Potential Long Term Impact of Automation” Jan, 2019, https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/
impact_of_automation_on_jobs.pdf
23
Robot Ekonomisinin Yükselişi; Doç. Dr. Dilek Kurt, Dr. Öğr. Üyesi Ümit Bozoklu, Sosyal Bilimler Metinleri, Yıl: 2019, Sayı: 01
18
19
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• ‘Özerklik’ olarak adlandırılan üçüncü dalgada ise etkilenen işlerin oranı %30'a kadar çıkmaktadır. Bu çalışmada robotların işsizliği arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.”23
Benzeri diğer çalışmaların sonuçları da robotların çalışanların işlerine el koydukları yönündedir. Bazı çalışmalarda her bir sanayi robotu ile ortaya çıkan istihdam
kaybı 6,2 kişi olarak hesaplanırken, diğer bir çalışmada
sanayide kullanılan her bir robotun 3,4 kişinin işini kaybetmesine neden olduğu doğrultudadır.
2018 Tarihli PwC Raporunda üç dalgada en çok etkilenecek olan ülkenin Slovakya, en az etkilenecek ülkenin
Güney Kore olduğu görülmektedir. Türkiye 12. sırada yer
almaktadır. Türkiye ilk dalgada daha az etkilenecek olmasına rağmen, ikinci ve üçüncü otomasyon dalgasında
daha yoğun etkilenecektir.
PwC Raporunda, 2030 yılına kadar olan dönemde erkek
çalışanlar için otomasyon riski %34, kadın çalışanlar için
ise %26 olarak tahmin edilmiştir. Bunun nedeni erkek ve
kadınların çalıştıkları sektörlerin farklı olmasıdır. Erkek
çalışanlar; taşımacılık ve depolama, imalat ve inşaat gibi
yüksek oranda otomatikleştirilebilecek sektörlerde daha
fazla yer alırken, kadın çalışanlar daha çok sağlık, sosyal
hizmet ve eğitim gibi nispeten daha düşük otomasyon
riskine sahip sektörlerde çalışmaktadır.
Otomasyon riski yaş grupları açısından da oldukça yaygındır. 25 yaşından küçük veya 55 yaşından büyükler için
otomasyon riski hemen hemen aynıyken, 25 – 54 yaş aralığı için ise otomasyon riski daha düşüktür.

4. TÜRKİYE ‘SANAYİ OTOMASYONU VE ROBOTİK’
SEKTÖRÜ
4.1 Genel Görünüm
Türkiye’deki otomasyon firmalarının sayısı iki yüz dolayındadır. Bu firmaların bir kısmı ithalat yapmakta, diğerleri
de mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Bu iki yüz firmanın içerisinde Siemens, Mitsubishi Electric, Schneider
Electric, Honeywell, Festo gibi dünya otomasyon devlerinin tamamının Türkiye’deki ofisleri de bulunmaktadır.
Bu uluslararası firmaların çok azı faaliyetlerini temsilcilikleri eliyle yürütmektedir. Türkiye otomasyon sektörü bir

yandan iç talebe çözüm sunmakta, diğer yandan da yurt
dışında ihale alan taahhüt firmaları başta olmak üzere
yabancı ülkelerdeki projelere otomasyon mühendisliği
ve sistem entegrasyonu hizmetleri sunmaktadır. Türkiye
otomasyon firmalarının da dünya geneline uyumlu olarak yaklaşık beşte ikisi ‘sürekli üretim sanayisine’24, beşte
üçü ‘kesikli üretim sanayisine’ yönelik çalışmaktadır. Ancak toplam satışlardan aslan payını ‘sürekli üretim sanayine’ çözüm sunan firmalar almaktadır.
“Kesikli otomasyon sektörü kapsamında yer alan otomotiv firmaları Türkiye’de lojistik konum avantajı, yetenekli
mühendis ve gelişmiş yan sanayi bulmaları nedeniyle
sürekli büyümektedir. Bununla beraber bu büyüme kapsamındaki yeni üretim hat yatırımları için gereken ekipman alımlarının büyük bir kısmını yurt dışından temin
etmektedir. Dolayısı ile Türkiye’deki otomotiv sanayinin
varlığının otomasyon pazarı üzerinde beklenen pozitif
Türkiye otomasyon sanayi bazı açılardan güçlüdür; otomasyon sektöründe büyük ölçekli projelerde sistem entegratörü
olarak yer almış küçük ve orta ölçekli firmalar yer almaktadır.
Bu firmalar ‘sürekli üretim otomasyonu’ ve ‘kesikli üretim otomasyonu’ yapabilmektedirler, mekanik ve elektronik tasarım
alanlarında tecrübe ve bilgi birikimleri vardır; veri analitiği,
süreç optimizasyonu, yapay zekâ gibi sayısal dönüşüm konusunda çözüm sağlayacak ekiplere sahiptirler. Ancak söz
konusu küçük ve orta büyüklükteki otomasyon firmalarının
dünya devleri ile baş ederek uluslararası pazarlarda var olması ancak doğru kamu politikaları ve destekleri ile olası gözükmektedir.
TÜİK verilerine göre imalat sanayinin gayrisafi yurtiçi hâsıla
içindeki payının, 1998-2017 yılları arasında 4,8 puan azalarak %17,5’e gerilemiş olması otomasyon sanayi yatırımları için negatif bir etki yaratırken ‘imalat sanayinin sayısal
dönüşümü’ hem imalat sanayilerinin verimliliğini artıracak
hem de otomasyon kullanımına dolayısı ile otomasyon sanayinin güçlenmesine fırsat sunacaktır. Dolayısıyla imalat
sanayinde otomasyonun yaygınlaşması ile artan verimlilik
kamu politikalarının önceliği olmalıdır ama bu öncelik Türkiye’deki otomasyon firmalarının teknolojik yetkinliklerinin
ve yenileşimci özelliklerinin artırılması doğrultusunda ele
alınmalıdır. Aksi takdirde imalat sanayinde verimliliği artırma adına Türkiye yabancı otomasyon sektörleri lehine bir ithalat cennetine dönüşebilir. Bugün Türkiye’nin otomasyon
sanayindeki ithalat-ihracat dengesi olumsuz bir görünüm
sergilemektedir (Şekil 24).

Otomasyonun kullanıldığı sanayileri “kesikli” (discrete) ve “sürekli” (process) şeklinde iki ana gruba ayırmak mümkündür. Kesikli üretim yapan sanayiler makina, otomotiv, beyaz eşya ve
ambalaj sanayileri ve benzerleridir. Buna karşın kâğıt-selüloz, petro-kimya, kimya, elektrik enerji üretimi, su-atık su, çimento, cam, tekstil, ilaç, maden-mineral, yiyecek-içecek sanayileri
sürekli üretim yapan sanayiler kategorisinde yer almaktadır. Burada yığın (batch) tipi üretim yapan sanayiler de sürekli üretim yapan sanayiler kapsamında değerlendirilmiştir.
25
Robotik Teknolojileri Sektör Raporu, STM, 2016 https://www.stm.com.tr/documents/file/Pdf/9.Robotik%20Teknolojileri_2016-08-03-11-00-47.pdf
24
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tin analizlerine göre işletmelerde otomasyon teknolojilerinin kullanım durumları.” 26, Şekil 25’te gösterilmektedir.
Şekil 24. Sanayi Robotları Türkiye İhracat ve İthalat Değerleri, Bin
ABD Doları
Kaynak: TradeMap

etkisi bulunmamaktadır. Ülkenin önde gelen beyaz eşya
firmaları da bünyelerinde otomasyon departmanları kurmuş olduklarından çözüm değil daha çok ürün ve cihaz
alıcısı konumundadırlar.” 25
4.2 Türkiye’de Otomasyonun Kullanım Yaygınlığı
“Sayısal teknolojilerin kullanım alanları kapsamındaki
otomasyon sistemleri ile ilgili olarak TÜBİTAK tarafından
2016 yılında Türkiye’deki işletmelerin akıllı üretim konularında ilgi ve entegrasyon seviyelerini ölçmek amacıyla
‘Yeni Sanayi Devrimi: Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik
Kilit ve Öncü Teknolojiler Önceliklendirme Anketi’ gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK Ar-Ge destek programlarından
faydalanan yaklaşık 1 000 yerli işletmenin katıldığı anke-

Şekil 25. Türkiye’de Otomasyon Sistemlerinin Kullanım
Durumu, 2016, %
Kaynak: TÜBİTAK, 2016
26

Türkiye’deki işletmelerin o tarih itibariyle ağırlıklı olarak
üretimlerinde kısmen otomasyon sistemleri kullandıkları
ve işletmelerin sanayi robotlarından faydalanma oranlarının düşük olduğu dikkat çekici bulunmuştur. İşletmelerin yarıdan çoğu sanayi robotlarından faydalanmazken,
sadece %4,8’i gelişmiş robotik sistemler kullanmaktadır,
bu verimlilik açısından düşündürücü olmakla birlikte aynı
veri Türkiye’de önemli bir otomasyon kurulum potansiyelinin bulunduğuna da işaret etmektedir. Bunun nedeni,
yani Türkiye’de sayısal olgunluk düzeyinin istenen yerde
olmaması; ortalama işgücü maliyetlerinin görece düşük
olması dolayısı ile pahalı robotik sistem yatırımlarının mali
açıdan yeterince çekici olmaması ile açıklanabilir. Ancak
Şekil 26'dan da görüleceği gibi, Türkiye’de sanayi robotu
kullanımı 2014’den itibaren hızlanan bir artış sergilemektedir. 2007-2018 Yılları arasında sanayi robotu kullanımının yıllık birleşik büyüme oranı (YBBO) yaklaşık %27 ile
oldukça yüksek bir oranda seyretmiştir. Türkiye’de hali
hazırda kurulu ve aktif çalışan toplam sanayi robotu adeti
geçen yıllara göre artarak 2018 yılı sonunda yaklaşık 13
500 adede ulaşmıştır (Şekil 26).
Yukarıda sözü edilen TÜBİTAK Anket çalışmasından (Yeni
Sanayi Devrimi: Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik Kilit ve
Öncü Teknolojiler Önceliklendirme Anketi) çıkan diğer bir
sonuç; Türkiye imalat sanayinde üretim faktörlerinin (makina ve işgücü) takibine çok önem verildiği, lider işletme
oranının da yüksek olduğudur. Şekil 27'den de görülebileceği gibi makina performansının takibi konusundaki
ortalama sayısal olgunluk seviyesi 5 üzerinden yaklaşık
3,6 ve işgücü performansı takibi için 3,5 düzeyindedir.

Şekil 26. Türkiye’de Aktif Sanayi Robotu Kullanımı, Birim
Kaynak: ENOSAD

Dijital Türkiye Yol haritası, Tübitak, 2019 https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/2023_Dijital-Turkiye-Yol-Haritasi.pdf
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Şekil 2928. Türkiye’deki Sanayi Robot Kurulumu, Birim
Kaynak: ENOSAD

Şekil 27. Türkiye’de Firmaların Üretim Takip Durumu, 2016
Kaynak: 2023 Dijital Türkiye Yol Haritası

Türkiye sanayinde robot kurulumları 2016-2017 yılları
arasında yaklaşık %17 artış göstermektedir, 2017 yılında
robot kurulumu 2100’ü bulmuştur. Söz konusu rakamla,
2017’de 20. olan Türkiye 2018’de küresel sıralamada 21.
olarak yer almaktadır. Türkiye’de sanayi robotları kurulumu 2007-20018 yılları arasında dikkat çekici bir büyüme
oranı yakalamıştır, bu tarihler temel alındığında YBBO
%20’dir, toplam sanayi robotu kurulumu 2018 yılında
2300 birime ulaşmıştır (Şekil 29).

Şekil 28. Türkiye’deki Teknoloji Tedarikçilerinin (ithalatçılarının)
Durumu, 2016
Kaynak: 2023 Dijital Türkiye Yol Haritası

Öte yandan, bu uygulamalardaki yüksek takipçi şirket
oranı istenen düzeyin altındadır; halen bu şirketler gerçek
zamanlı uzaktan izleme ve takip ile anlık geri bildirimler
kullanılarak verimlilik artışı sağlama ve duruş zamanını
düşürmeye yönelik hususlarda önemli bir yol kat etmek
durumunda gözükmemektedirler.
Aynı ankette, otomasyon ve kontrol sistemleri tedarikçileri/ ithalatçıları ile ilgili sonuçlar da bulunmaktadır, Şekil
28. Buna göre ithal edilen sistemlerin ‘hasılattaki’ 27 ağırlıkları dengeli biçimde dağılmaktadır; hasılatın %37’sinde
sitemlerin payı %10, hasılatın %30’unda %10-%50 arasında, hasılatın %33’ünde %50’den fazla otomasyon ve
kontrol sistemlerinin payı bulunduğu dile getirilmiştir.
27
28

Buradaki hasılat üretim sonuçlarının parasal karşılığı olarak kabul edilmiştir.
Şekil 29’daki rakamlar yuvarlatılmıştır.
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Türkiye’de kullanılan sanayi robotlarının sektörlere göre
dağılımına bakıldığında en fazla robotun ‘otomotiv parçaları ve motorlu taşıtların üretiminde’ kullanıldığı görülmektedir. Sektör temelli dağılımda; Otomotiv Sanayi
%39, Metal Sanayi %14, Plastik ve Kimya Sanayi %14, diğer %33 oranında pay almaktadır. Robot yoğunluğu dağılımı; imalat sanayinde 10 000 çalışan başına 27 sanayi
robotu, otomotiv endüstrisinde 10 000 çalışan başına 194
sanayi robotu ve diğer sektörlerde 10 000 çalışan başına
17 sanayi robotu düşecek biçimdedir.
Türkiye’de kullanılan sanayi robotlarının süreçlere göre
dağılımına bakıldığında; robot kullanımının en yoğun olduğu süreç elleçlemedir. Bunu kaynak sürecinde kullanılan robotlar izlemektedir.
Türkiye’de kullanılan sanayi robotlarının türlerine göre
dağılımına bakıldığında, en fazla kullanılan robotlar %80
gibi büyük bir oranla mafsallı/eklemli robotlardır.
4.4 Türkiye Otomasyon Sektöründe İhracat, İthalat
Türkiye Sanayi Robotu İhracatı

45
Türkiye'nin sanayi robotu (GTİP kod
847950) ihracatı bu ürün için dünya
ihracatının %0,2'sini temsil etmektedir, dünya ihracatındaki sıralaması ise
26’dır.
Türkiye’nin 2019 yılı ithalat değeri 2018
yılına göre %13 artış ile 17 Milyon ABD
Doları olarak gerçekleşmiştir

Şekil 30. Türkiye’de Sektör Temelli Sanayi Robotu Kurulumu, 2016-2018, Birim
Kaynak: ENOSAD

Şekil 31. Türkiye Sanayi Robotları İhraç Pazarları Değişimi – 2019 yılı ihracatında ilk 30 Ülke

Türkiye Sanayi Robotu İthalatı
IFR Raporunda, Türkiye’nin sanayi robotu kurulumları için gelecek vaat
eden bir pazar haline geldiği, bunun
nedenin otomobil ve ticari araçlar
için üretim yeri olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir; buna 2017
yılında Türkiye'de yaklaşık 1,7 milyon
otomobil ve ticari araç üretildiği, ayrıca Türkiye’nin ekonomik olarak büyüdüğü ve oldukça genç nüfusa sahip
avantajlı bir ülke konumunda olduğu
da eklenmiş; robot yoğunluğuna bakıldığında Türkiye’nin hala çok düşük düzeyde olduğuna da dikkat çekilmiş ve
söz konusu rakamların Türkiye’nin sanayi robotu pazarı için oldukça önemli
ve büyüyen bir pazar olduğunun göstergesi olduğu belirtilmiştir.

Kaynak: TradeMap

Şekil 32. Türkiye Sanayi Robotları İthalat Pazarları Değişimi, 2015-2019 yılı ihracatında ilk 24 Ülke
Kaynak: TradeMap
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Türkiye'nin sanayi robotu (GTİP kod 847950) ithalatı bu
ürün için dünya ithalatının %1,6’sını temsil etmektedir,
dünya ithalatındaki sıralaması ise 18’dir.
Türkiye’nin 2019 yılı toplam ihracat değeri 2018 yılına
göre %28 azalış ile yaklaşık 63 Milyon ABD Doları olarak
gerçekleşmiştir.
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SICAK SU SİSTEMLERİNDE
OTOMASYON UYGULAMALARI
Cevat İşlik1

1. GİRİŞ

2. SICAK SU TESİSATI VE OTOMASYON

MMO-İstanbul Şubesi Mekanik Tesisat Komisyonu olarak,
meslektaşlarımızın ısıtma sistemi proje ve saha uygulamalarına katkı sağlamak üzere 2019 yılı çalışmalarımız
kapsamında bu çalışma tarafımdan hazırlanmıştır. Bu
çalışmanın kapsamı Mekanik Tesisat Komisyonu arkadaşlarımızın sektörde gereksinim gördükleri konuları
belirlemesi ile oluşturulmuştur. Yazıdaki şekil, çizim ve
fotoğraflar uzun yıllardır çalıştığım Erensan Isı Cihazları
Pazarlama ve Servis A.Ş’ nin saha uygulamalarından alınmıştır. Mesleki deneyimim çerçevesinde doğru ve pratik
otomasyon uygulama yöntemleri meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Sıcaklık değeri maximum 100 °C’a kadar olan sistemlere
sıcak su tesisatı denir.

1

Sıcak su tesisatı elemanları, ısı üreteci kazan, bacası, suyun dolaştığı borular, dolaşımı sağlayan pompa, suyun
akışını kontrol eden vanalar, genleşme tankı ve ısıyı yaşam mahallerine veren ısıtıcılardır.
Isı üreteci kazanda optimum yanmanın sağlanması, ısıtıcı akışkan suyun sisteme verilmesi, ısıtma mahalleri ve
diğer kullanım cihazlarına uygun sıcaklık değerlerinde
ulaştırılması, ısıtma mahallerinde uygun konfor sıcaklık
değerlerinin temin edilmesi, dış hava sıcaklık değerine

Mekanik Tesisat Komisyonu-2019 Çalışma Dönemi - c.islik@erensan.com.tr
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göre kompanse edilmesi otomasyon uygulamaları ile
sağlanmaktadır.

3. OTOMASYON UYGULAMALARININ SEYRİ
Sıcak su tesisatlarında otomasyon uygulamaları ülkemizde 1980 sonrasında başlamıştır.
Sonraki süreçte, teknolojik gelişmeler, enerji fiyatlarının
artması, ısınma konfor bilincinin yaygınlaşması ve enerjinin verimli kullanımının toplum ve sektör uygulayıcıları
tarafından benimsenmesi ile otomasyon yaygınlaşmıştır.
2000’ li yılların başında otomasyon uygulamaları % 10’un
altında iken günümüzde % 90’lara yükselmiştir.

4. OTOMASYON UYGULAMALARININ DAĞILIMI
Günümüzde pratik ve ucuz olması nedeni ile Otomasyon
Paneli en yaygın kullanımda olan uygulamadır.
Büyük site ve özellikle AVM’lerde, ısıtma sistemi çalışmasının sürekli gözetim altında bulundurulması amacı ile daha
kapsamlı uygulama olan PLC kullanımı tercih edilmektedir.
Bunların dışında, termostatik vana, zon dengeleme, frekans invertörlü pompa, termostat ile boyler /akümülasyon tankı kontrolü, şönt pompa ve düşük su seviye
kontrolü gibi uygulamalar sıcak su tesisatlarında tek veya
birkaçının kullanımı şeklinde görülmektedir.
4.1 Isıtıcılarda Termostatik Vana Kullanımı
Isıtma mahallerindeki radyatörlere termostatik vana takılarak, mevsimsel koşullar ve kişilerin tercihlerine göre
set edilen sıcaklık değerine ulaşıldığında, sıcak su girişi
kapatılarak gereksiz yere ısının yükselmesi önlenerek, ısı
ekonomisi sağlanmaktadır.

ısıtıcı veya dairelerde ısıtma kullanımının kapatılması halinde, toplam kapasiteye göre seçilen pompa gereksiz
yere yüksek debi ve basma yüksekliğinde çalışmaya ve
dolayısı ile elektrik tüketimine devam eder.
Isı gereksinimine göre pompanın debi ve basma yüksekliğini azaltarak, elektrik enerji tüketiminden de ekonomi
sağlamak üzere sabit devirli pompaların yerine frekans
invertörlü pompa kullanılmaktadır.
Frekans invertörlü pompalar sıcaklık veya basınç farkı
esasına göre set edilerek kullanılmaktadır.
4.4 Termostat ile Boyler / Akümülasyon Tankı Kontrolu
Sıhhi sıcak su kullanımında yer alan boyler veya akümülasyon tanklarında istenilen sıcaklık değerinin sağlanmasında
önceki dönemlerde ısıtma ve sıcak su temini için tek sirkülasyon pompası ve termostatik vana kullanılmakta idi.
Daha esnek ve hidrolik dengeli uygulama olarak son
dönemlerde, boyler ve akümülasyon tankı devresindeki
sirkülasyonu bağımsız olarak yapan sirkülasyon pompasının, sıhhi sıcak su temin edilen tankın gövdesine monte
edilen daldırma tipi termostat ile kontrolü sağlanmakta
ve set edilen sıcaklık değerine ulaşıldığında sirkülasyon
pompasının durdurulması sağlanmaktadır.
4.5 Şönt Pompa Kullanımı
Doğal gaz ile yanma sonucu oluşan duman gazının içindeki su, çiğlenme derecesi olan 57°C’nin altında iken su
fazında, üstünde iken buhar fazında bulunmaktadır.
Sıcak su kazanının kapasitesi, sistem toplam su hacmi ve
ısıtma hatlarının uzunluğu ile doğru orantılı olarak çiğlenme derecesinin aşılma süresi uzamaktadır.

Dengeleme vanası kullanılmaması halinde, sıcak su kazanına yakın olan hatlara su akışı ve doğal olarak ısı transferi
fazla olur iken, uzak olan hatlara daha az su akışı ve daha
az ısı transferi olacağından istenilen konfor sıcaklıklarına
ulaşmada sıkıntı yaşanır.

Duman gazından oluşan yoğuşma suyu saf su karakterinde olup, Ph değeri 4-5 mertebelerinde olup, son
derecekorozif karakterdedir. Duman gazında yoğuşma
suyu olmaması veya minimize edilmesi amacıyla, kazan
çıkışından, kazan dönüşüne, dönüş suyu sıcaklığında istenilen değere ulaşılana kadar su sirkülasyonunu sağlayacak şönt pompa kullanılmalıdır. Şönt pompanın debisi
ana sirkülasyon pompasının 2/3’ü olmalıdır. Şönt pompa,
sıcak su kazanı dönüş hattına takılan termostat ile kontrol
edilmektedir.

4.3 Frekans İnvertörlü Pompa Kullanımı

4.6 Düşük Su Seviye Kontrolu

Sistemde termostatik vana kullanılması durumunda, bazı

Isıtma sistemlerinde su seviyesi ve basıncının en üst kot-

4.2 Kolon ve Zon Dengelenmesi
Kolon veya zon sayısının fazla olduğu ısıtma sistemlerinde, ısı dengesi sağlanması için uygun debi değerlerine
ayarlanmış dengeleme vanası kullanılmaktadır.
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Şekil 1. Otomasyon Prensip Şeması

taki ısıtıcılardaki su sirkülasyonun duracağı değere düştüğünde veya ani su boşalması halinde sıcak su kazanı ile
sistemin emniyetini sağlamak üzere, uygun değerlere set
edilen basınç presostadı veya uygun kotlara monte edilen elektrotlar ile su seviye kontrolü yapılabilmektedir.

Şekil 1’de beş adet yer tipi sıcak su kazanı ve otomasyon
panelinin kaskat olarak çalıştığı görülmektedir. Kaskat çalışmada sıcak su kazanlardan birinde arıza olması halinde
grubun diğer kazanları normal çalışmalarına devam edebilmektedir.

4.7 Otomasyon Paneli Seçimi ve Kullanımı

4.7.2 Direkt Isıtma Devresi Kontrolü

Isıtma sisteminin projelendirme aşamasında otomasyon
uygulaması mutlaka netleşmeli, ona göre ekipmanların
belirlenmesi ve uygun yerlerde kullanımı doğru tasarımlanmalıdır.

Isıtma sistemlerinde son kullanım yerinde ayrıca ayarlama donanımı olan, klima santrali, substation, fan-coil ve
havuz besleme hatları ile sadece sirkülasyon pompası

Kullanılacak panelin özellikleri iyi etüt edilmeli ve tüm
fonksiyonlarından faydalanılacak şekilde tasarım ve uygulama yapılmalıdır. Panelin monte edileceği yer, emniyet donanımı ve ısıtma sisteminde kullanılacak sensörlerin montajına uygun düzenlemeler tekniğine uygun
yapılmalıdır. Panel ve sensörlerin bağlantısında imalatçı
firmanın belirlediği elektrik kablo cinsi ve kesit ölçülerine
uyulmalıdır ve panelin fonksiyonları ile kullanılacak brülörün uyumuna dikkat edilmelidir.
4.7.1 Kaskat Uygulaması
Otomasyon panellerinin bir çoğunda kaskat çalışma özelliği vardır. Aynı ısıtma sisteminde birden fazla sıcak su kazanı ve dolayısı ile otomasyon paneli kullanımında, ortak
çıkış suyu sensöründen algılanan değer ve en yüksek
ısıtma devresi esas alınarak yeteri kadar sıcak su kazanı
devrede olacak şekilde çalışma esnekliği sağlanır.

Şekil 2. Direkt Isıtma ve Karışım Devresi Bağlantı Şeması
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kullanılan radyatör ısıtma devreleri için “Direkt Isıtma Devresi” tanımlaması ve sıcaklık değeri set edilmesi yapılabilmektedir.
Şekil 1”deki otomasyon panellerinin her biri için birer adet Direkt Isıtma Devresi (DD1) tanımlanmaktadır.
Direkt ısıtma devresinde set edilen sıcaklık değerine ulaşıldığında ilgili
devrenin sirkülasyon pompası durmaktadır.
4.7.3 Karışım Devresi Kontrolu
Radyatör ve yerden ısıtma devrelerinde dış hava sıcaklığına göre kompanzasyon yapılması için 3 Yollu Karıştırıcı Tip Vana ve üzerinde yüzer
kontrol özelliği olan servomotor kullanılmalıdır.
Servomotor ile otomasyon paneli uyumlu olmalıdır.
Şekil 2’de görüldüğü gibi, igili karışım devresine (KD1 ve KD2) ait sirkülasyon pompası, 3 Yollu Vananın AB ağzı tarafında olmalıdır. yollu
vananın su girişi olan ağızlarına pislik tutucu konulmalıdır.
Otomasyon panelinin özelliğine göre birden fazla karışım devresi
kontrol edilebilir.
4.7.4 Boyler Devresi Kontrolu
• Sıhhi sıcak su temini için kullanılan boyler veya akümülasyon tankını, otomasyon paneli ile kontrol etmek mümkündür.
• Boyler ve akümülasyon tankındaki su sıcaklığını algılayan sensör ile
set edilen sıcaklık değerine ulaşıldığında ilgili devrenin sirkülasyon
pompası durdurulmaktadır.
4.7.5 Şönt Pompa / 3 Yollu Vana Kontrolu
Şekil 3. Boyler Devresi Bağlantı Şeması.Şeması

Sıcak su kazanlarında duman gazındaki su buharının yoğuşmasının

Şekil 4. Şönt Pompa ve 3 Yollu Karıştırıcı Tip Vana İle Yoğuşma Kontrolü Bağlantı Şeması
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önlenmesi ve minimize edilmesi için kullanılan şönt pompa veya bu görevi yapan 3 yollu karışım vanasının otomasyon panelinden kontrolü mümkündür.
4.7.6 Eş Yaşlandırma
Birden fazla sıcak su kazanının kullanıldığı ısıtma sistemlerinde bir adet sıcak su kazanı master (asıl) seçilmekte,
diğerleri slave (yardımcı) olarak belirlenmektedir.
Otomasyon panelindeki eş yaşlandırma fonksiyonu aktif
edildiği takdirde, belirlenen periyotlarda master kazan
pozisyonu değişerek, sistemdeki sıcak su kazanlarının çalışma sürelerinin eşit olması sağlanmaktadır.
4.7.7 Lejyoner Koruma
Sıhhi sıcak su temini için boyler veya akümülasyon tankı
kullanılan ısıtma sistemlerin, kullanım suyu devrelerinde
zaman içinde insan sağlığı için zararlı mikro organizmalar
ürer. Zararlı mikro organizmaların bertaraf edilmesi için
kullanımın en az olduğu zaman diliminde (02:00-03:00
gibi) belirlenen periyotta kullanım sıcak su devrelerinde
70°C mertebelerinde sıcaklıkta sirkülasyon ile dolaşım
yaptırılmaktadır.
Bina ve tesiste yapılacak lejyoner koruma uygulama duyuruları hassas şekilde yapılarak bu süreçte sıcak su kullanımı yapılmaması sağlanmalıdır.
4.7.8 Oda Termostatı Kullanımı
Özellikle mülkiyeti ve kullanımı aynı aileye ait villa ve
benzeri binalarda opsiyonel olarak Oda Sıcaklık Sensörü
(Termostatı) kullanılması, ısıtma sistemi konfor sıcaklığının, sensörün bulunduğu ısıtma mahallini referans alarak
kullanımı mümkündür.
4.7.9 Don Koruma Programı
Tatil veya başka amaçlar ile binanın ısıtma programının
aktif olarak kullanılmadığı süreçlerde Don Koruma Programı aktif hale getirilerek sistemin donmaya karşı korunması sağlanmaktadır.
47.10 Baca Sıcaklık Kontrolu
Emniyet amaçlı olarak sıcak su kazanı çıkışındaki baca sıcaklık değerinin set edilen değere ulaşması halinde, ilgili
brülörü duruş konumuna alacak şekilde opsiyonel olarak
Baca Sıcaklık Sensörü kullanımı mümkündür.

4.7.11 Güneş Paneli Sıcaklık Kontrolu
Isıtma sisteminde çift serpantinli tip boyler kullanılarak,
serpantin devresinin birinde güneş kolektöründe ısınan
sudan enerji kazanımı sağlanacak şekilde uygulama yapılabilir.
Güneş kollektöründe ısı değeri set edilen değere ulaştığındaki ilgili devrenin sirkülasyon pompası çalıştırılarak,
ısının boyler tankına transferi sağlanır.
4.7.12 Isıtma Zaman Programı
Otomasyon panellerinde gün içinde, başlangıç ve bitiş
zamanları belirlenen üç zaman dilimi için aktif ısıtma olacak şekilde program yapılabilir.
Aktif ısıtma olan zaman dilimlerinde ortam sıcaklığı 20°C
olacak şekilde, dış hava sıcaklığı değişimine göre belirlenen sıcaklıkta suyun ısıtıcılara gönderilmesi sağlanır.
Aktif ısıtma harici zaman dilimlerinde ortam sıcaklığı 14°C
olacak şekilde suyun ısıtıcılara gönderilmesi sağlanır.
Günlük yapılan zaman programının haftanın diğer günlerine (Pazartesi-Cuma) kopyalanması yapılabilir. Hafta
sonları (Cumartesi-Pazar) ve tatil dönemleri için ayrı zaman programı yapılabilir.

5. PLC KULLANIMI
Günümüzde, PLC (“Programmable Logic Controller”)
otomasyon sistemlerinin temel taşı haline gelmiştir. PLC,
endüstrinin birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. PLC’nin Türkçe açınımı “Programlanabilir Mantıksal
Denetleyici”dir.
Yaygın olarak kullanımı endüstri alanında olmak ile birlikte, son dönemde büyük konutlar ve AVM’lerin ısıtma
tesisatlarında kullanımında artış söz konusudur.
5.1 PLC Kullanımının Hedefleri
PLC kullanımın hedefleri aşağıdaki gibidir:
•

Isıtma sisteminin tesisteki diğer kontrol ve ekipman
birimlerinden bağımsız olarak çalıştırılması,

•

Isıtma sisteminin sürekli olarak istenen şartlarda çalışabilmesinin sağlanması,

•

Acil durum algoritmaları sayesinde, acil durumlarda
sistemin emniyetli bir şekilde durdurulması,
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•

Isıtma sistem verilerinin bir operatör panel vasıtasıyla
izlenmesi,

•

Isıtma sistemine ait tüm verilerin ve alarmların kayıt
altına alınabilmesi , gerektiğinde print edilebilmesi.

5.2 PLC Sisteminin Bölümleri
-

Sistem üç ana bölümden oluşmaktadır:

-

Kontrol ve Kumanda Sistemi (PLC),

-

Veri İzleme Sistemi (Operatör Paneli),

-

Saha Ekipmanları.

5.2.1 Kontrol ve Kumanda Sistemi (PLC)
Kontrol ve kumanda sistemi, sıcak su sistemi kontrol senaryolarını gerçekleştiren birimdir. PLC, sahadaki kontrol
elemanlarından gerekli sinyalleri toplar ve üzerindeki
yüklü programa göre sahaya komutlar gönderir.
PLC sistemine gelen dijital sinyaller; motorların çalışma
ve termik arıza sinyalleri, otomatik/manuel sinyalleri, birtakım arıza sinyalleri gibi sinyallerdir.
Seviye/basınç/sıcaklık sensörlerinden gelen sinyaller ise
analog sinyallerdir (4-20 mA, 0-10 VDC, PT100 vs).
PLC sistemi, saha ekipmanlarından gelen bu sinyallere
göre vana ve motorlara kumanda edecek dijital sinyaller
üretir.
5.2.2 Komut Gönderme ve İzleme Sistemi
Komut gönderme ve izleme sistemi, kontrol ve kumanda
sisteminin kontrolü altında bulunan prosesin temel verilerinin izlenebildiği operatör panelinden oluşmaktadır.

Şekil 5. PLC Uygulaması Prensip Şeması

Şekil 6. PLC’ li Sıcak Su Kazan Sisteminde Örnek Operatör Panel Görüntüsü
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Bu cihaz, PLC ile sürekli haberleşme içindedir. Operatör
paneli devre dışında ise, otomasyon sistemi çalışmasında
bir aksaklık meydana gelmez. Ancak bu süreç içinde haberleşme olmayacağı için, izleme yapılamaz.

5.2.5
•

Kazan su seviye kontrolu (seviye anahtarı min. alarm)
(opsion),

5.2.3 Saha Ekipmanları

•

Pompalar, vanalar, sensörler (seviye, basınç, sıcaklık), limit swichler, sinyal çeviriciler, kazan ve civarına montajlı
PLC’ye bağlı tüm ekipman saha ekipmanlarını oluşturur.

Kazan min. basınc kontrolu (basınç anahtarı min.
alarm) (opsion),

•

Kazan maks. basınc kontrolu (basınç anahtarı maks.
alarm) (opsion),

•

Kazan emniyet sıcaklık kontrolu (sıcaklık anahtarı
maks. alarm, 105°C),

•

Kazan limit sıcaklık kontrolu (sıcaklık anahtarı maks.
alarm, 95°C),

•

Kazan sirkülasyon pompalarının çalışma ve arıza bilgileri,

•

Kazan şönt pompalarının çalışma ve arıza bilgileri (opsion),

•

Kazan yoğuşma kontrol motorlu vanası çalışma bilgileri (opsion),

Bu ekipmanlar, PLC’ye giriş modülleri ile sinyal ulaştırırlar
ya da çıkış modülleri ile sinyal alırlar.
5.2.4 PLC’de İzlenecek ve Ayar Yapılacak Analog
Değerler
PLC’de izlenecek ve ayar yapılacak analog değerler aşağıda listelenmiştir:

PLC’de İzlenecek Dijital Bilgiler

PLC’de izlenecek dijital bilgiler ise aşağıda listelenmiştir:

•

Kazan basıncı,

•

Kazan su çıkış sıcaklığı,

•

Kazan su dönüş sıcaklığı,

•

Kazan baca gazı çıkış sıcaklığı,

•

Brülörün çalışma ve arıza bilgileri,

•

Kazan yoğuşma kontrol motorlu vana pozisyonu (opsion) (normal sıcak su kazanları içindir),

•

Pompa ve kontrol vanalarının otomatik manuel seçim
bilgileri,

•

Kazan sıcak su akış miktarı (opsion),

•

Pompaların ve brülörün çalışma süreleri.

•

Ekonomizör duman çıkış sıcaklığı (opsiyon),

•

Ekonomizör su giriş sıcaklığı (opsion),

•

Ekonomizör su çıkış sıcaklığı (opsion),

•

Gaz tüketim miktarı (opsion),

•

Kazan suyu iletkenlik değeri (opsion),

•

Brülör yük oranı (opsion) (elektronik kamlı brülörde),

•

Kazan baca O2 değeri (opsion),

•

Direkt kazan verim hesabı (gaz ve sıcak su sayacı olması durumumda yapılabilir),

•

İndirek kazan verim hesabı (gaz ve sıcak su sayacı olmaması durumumda yapılabilir).

6. SONUÇ
Isıtma sektöründe enerjinin verimli kullanımı ve istenilen
optimum konfor koşullarının sağlanmasında otomasyon
çok önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle meslektaşlarımızın tasarım, projelendirme, montaj ve kullanım
süreçlerinde doğru ürün ve bunların otomatik çalışması için uygun otomasyon elemanlarını seçimine katkıda
bulunmak amacıyla mesleki deneyimimim ve firmamın
uygulamaları paylaşılmıştır. Teorik hesaplamalara hiç değinilmeden, sahadaki pratik ve doğru uygulamalara yer
verilmiştir.
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BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN
PANDEMİ DÖNEMLERİNDE
SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
Uğur Ayken1
Bilindiği gibi bina otomasyon sistemleri tasarlanmış
mekanik sistemler göz önüne alınarak o sistemin gereksinmelerine göre terzi usulü tasarlanmaktadır. Yani iyi,
kullanışlı bir bina otomasyon sisteminin ön şartı doğru
tasarlanmış bir mekanik sistemdir.
Özellikle bulaşma riskinin en aza indirilmeye çalışıldığı
bu dönemde mekanik tasarıma başlanırken mahallerin
özellikleri ve gereksinimleri iyice belirlenmeli ve tasarım
buna göre yapılmalıdır. Mahallerin kullanım gereksinmeleri göz önüne alınarak hava değişim katsayılarına,
birbirlerine olan (pozitif veya negatif ) basınç durumlarına göre tasarım yapılmalıdır. Örneğin basınç kontrolü
için VAV (Variable Air Volume-Değişken Hava Debisi),

1

nem kontrolü için nem alma ve nemlendirme cihazlarının kullanılması, sıcaklık kontrolü için ısıtma ve soğutma
serpantinlerine oransal motorlu vanalar bağlanması gibi
mahallerde istenilen basınç, sıcaklık ve nem değerlerini
sağlayacak cihazlar seçilmelidir. Gerek kullanılan havalandırma santralları gerekse de kanal sisteminin standartlara göre imal edilmesi gereklidir..
Kullanılan havalandırma santrallarının malzemeleri,
konstrüksiyonu, serpantinleri, filtreleri, damperleri , fanları standartlara uygun olmalı ve mahallin özelliklerine
göre de (EU4,EU7, EU9 gibi) kademeli sayıda filtreler kullanılmalıdır. Gereken mahallerde (örneğin temiz odalar)
üfleme menfezleri öncesi hepa filtreler kullanılmalıdır.

Makina Yüksek Mühendisi - ugur.ayken@adeksmuhendislik.com.tr
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Mahallere hava taşıyan havalandırma kanallarının da gerek malzeme gerekse de konstrüksiyon olarak standartlara uygun imal ve monte edilmesi gerekir.
Son yıllarda dünyadaki birçok standart ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Önemli olan yazılı standartların
tasarımlarda ve uygulamalarda hayata doğru olarak geçirilmesi ve özellikle uygulamalarda gerek malzeme olarak gerekse de imalat olarak gerekli denetim ve testlerin
bu standartlara göre yapılmasıdır.
Bina otomasyonu HVAC sistemlerinde birçok şeyin hızlı
ve kolay kontrolü ile denetim altında tutulmasını sağlar.
En az enerji harcanarak en iyi konforun ve bulaşma riskini en aza indirgeyecek steril şartların sağlanmasına yardımcı olur. Sıcaklık, nem, basınç, hava debisi, damper pozisyonlarını hem kontrol eder, hem de izlenmesini sağlar.
Filtre kirliliklerinin sürekli izlenmesini ve gerektiğinde
müdahale edilerek temizlenmesi veya değiştirilmesi
uyarısını verir. Frekans invertörlü fanlarda filtre kirlilikleri
analog olarak izlenir ise optimum kirliliklerde değiştirilmesi yapılarak enerji tasarrufu sağlanır.
Bina otomasyonu, mahallerin virüsün üremesinin en az
olduğu sıcaklık (20-26 °C ) ve nem (%40-60 bağıl nem)
değerlerinde tutulması sağlar. Ameliyathane, yoğun bakım gibi mahallerin set edilen basınçlarda olabilmesi için
VAV sistemlerini, istenilen sıcaklık ve nem değerleri için
motorlu vanaları ve nemlendiricileri kontrol ederek bu
değerleri sağlar. Ayrıca bu mahaller kullanılmadığı zamanlarda hijyen standartlarının bozulmaması için basınç
değerini değiştirmeden hava değişimini azaltarak enerji
tasarrufu yapılmasını sağlar. Pozitif veya negatif basınç
altındaki steril mahallerin -bu basınç değerlerini sürekli
muhafaza edebilmesi için- havalandırma sistemlerinin
sürekli olarak çalıştırılması zorunludur. Bina otomasyon
sistemiyle kontrol edilen değişken debili (frekans konvertörlü, EC motorlu) fanlar veya VAV kutuları vasıtasıyla
bu basınç değerlerinin istenilen seviyelerde tutulması
sağlanır. Yine bina otomasyon sistemleri vasıtasıyla bu
sistemler izlenerek herhangi bir arıza durumunda gelen
alarmlara hemen müdahale edilmesi sağlanır.
Hastane gibi, zaten bir çok mahallinin HVAC sistemi hijyen şartlara göre tasarlanmış binalarda bu sistemlerin
doğru çalışmasının denetlenmesi daha dikkatli yapılmalıdır. Bekleme salonları, muayene odaları, koridorlar gibi
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-işletmesinin ekonomik olması nedeniyle- karışım havalı
olarak tasarlanmış HVAC sistemlerinin pandemi zamanlarında virüsün yayılmasını engellemek için %100 taze
havalı olarak çalışır hale dönüştürülmesi gerekir.
AVM, restoranlar, otel, ofis binaları HVAC sistemleri, normal zamanlarda işletmesinin ekonomik olması nedeniyle
karışım havalı olarak tasarlanır. Ancak pandemi zamanlarında karışım havalı sistemler -iç hava taze dış hava ile
karıştırılarak tekrar mahallere üflendiğinden- virüsün yayılmasına ve mahallerdeki insanlara bulaşmasına neden
olacağından bu tür HVAC sistemlerinin de %100 taze
hava ile çalışacak biçimde dönüştürülmesi gerekir. Yine
havalandırma cihazlarının çalışma zaman ve sürelerini
ayarlayan zaman programlarının sterilizasyon şartlarını
göz önünde bulundurularak yeniden gözden geçirilmesi
gerekir. Örneğin normal zamanlarda kullanımdan hemen
önce devreye giren HVAC sisteminin zaman programlarının pandemi zamanlarında bina kullanım zamanından
belirli bir süre önce çalıştırılarak steril ortamın sağlanmasına yardımcı olacak süpürme işleminin yapılmasını sağlayacak şekilde değiştirilmesi gerekir.
Bina otomasyon sistemleri, binalardaki havalandırma
cihazlarının çalışma ve arıza durumları, damper pozisyonları, mahallerin sıcaklık, nem, iç hava kalitesi gibi değerleri kaydederekk HVAC sistemlerinin gerekli şartlarda
çalıştırılıp çalıştırılmadığına denetimler esnasında geriye
dönük olarak bakılabilmesini sağlar.
Normal şartlarda özellikle toplantı salonları, restoranlar
gibi insan yükü zamana göre değişen mahallerde uygulanan talebe bağlı kontrol senaryosu (mahaldeki insan
sayısına göre değişen -iç hava kalitesindeki CO2 miktarını belirli bir değerin altında tutmaya yönelik- taze
hava miktarını ayarlayan kontrol senaryosu) pandemi
dönemlerinde devre dışı bırakılmalıdır. Çünkü bütün havalandırma cihazlarının %100 taze hava ile çalıştırılması
gereklidir.
Karışım havalı, üfleme ve dönüş fanları olan klima santralları bina otomasyon sistemlerindeki minimum taze
hava miktarı set değeri %100’e getirilerek karışım (bypass) damperi kapalı, taze hava ve egzoz damperleri tam
açık hale getirilip bunların %100 taze hava ile çalışması
sağlanabilir. İç hava kalitesi hissedicisi vasıtasıyla damperler ayarlanıyor ise iç hava kalitesine yüksek kalite bir
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set değeri verilerek de bu yapılabilir. Hava kirliliğinin fazla olduğu, özellikle de kış aylarında bu uygulama sorun
yaratacaktır. Yine de CO2 miktarı fazla kirli hava solumak
Covid-19 hastalığına yakalanma riskine tercih edilebilir.
Yine özellikle elektrik enerjisinden tasarrufu yapmak için
kullanılan mahal sıcaklık set değerine yaklaştıkça değişken debili fanların kısması (debi azaltması) senaryoları
da bu dönemlerde devre dışı bırakılmalı ve santralların
tam debi ile çalışması sağlanarak mahallere bol taze
hava verilmelidir.
Karışım havalıdan %100 taze havaya dönüştürülen klima
santrallerinde en büyük sorun ısıtma ve soğutma enerjisi maliyetlerinin artmasıdır. Klima santralleri %100 taze
hava ile çalıştığı zaman büyük oranda şartlandırılmış iç
hava yerine çok soğuk veya çok sıcak dış havayı kullandığı için bu havayı konfor şartlarına getirebilmek için çok
daha fazla ısıtma veya soğutma enerjisine ihtiyaç duyar.
Bunu azaltmanın bir yolu konfordan biraz fedakarlık
ederek mahallerin ısıtma ve soğutma set değerlerinin
sınırlara çekilmesi (ısıtma set değerinin 22 yerine 20,
soğutma set değerinin 24 yerine 26 °C yapılması), diğer
yolu da egzoz havası ile taze hava arasında ısı alışverişi
yaparak bir oranda taze havayı şartlandıran ısı geri kazanım (IGK) sistemleri kullanmaktır. Artık %80-90 verime
ulaşan IGK lar üretilebilmektedirler. IGK üniteleri kulla-

nılarak ısıtmada verimlilikle doğru orantılı enerji tasarrufu sağlanabilirken, soğutmada bu oran daha azdır. (Isıtmada %50 verimli IGK ile soğutmada %35, %75 verimli
IGK ile %42 enerji tasarrufu sağlanabilmektedir). Endirek
evoporatif soğutmalı IGK sistemleri kullanılarak soğutmada da daha fazla enerji tasarrufu sağlanabilir. Ancak
tanburlu IGK sistemleri, geri dönüş havası üzerinde bulunan virüslerin, tamburun çalışması sırasında egzoz ve
taze hava aynı yüzeylerden geçtiği için taze havaya karışma riski bulunması nedeniyle pandemi dönemlerinde
kullanılmamalıdır.
Hastanelerdeki karantina odalarının virüsün diğer mahallere yayılmaması için çevresindeki mahallerden daha
düşük basınca sahip (vakumlu) olması gerekir. Yani hava
akışının dış mahallerden bu odaya doğru olması gerekir.
Bu odadan üflenen havadan daha fazlasının egzoz edilmesiyle sağlanabilir. Bu senaryo da bina otomasyonu sistemiyle kontrol edilen hava fark basınç hissedicisi ve VAV
sistemi ile gerçekleştirilebilir. Bina otomasyon sistemi
oda kapısı açıldıkça içeri giren havadan dolayı yükselen
basıncın hava fark basınç hissedicisi vasıtasıyla ölçümüyle –genellikle- egzoz VAV’ını açarak veya -daha az kullanılan bir yöntem olan- üfleme VAV’ını kısarak mahali set
edilen basınca getirir. Bazıları ekranlı olan bu fark basınç
hissedicilerinin ekranlarındaki oda basıncı oda girişinden de izlenebilirse kullanıcılar açısından daha iyi olur.
Özellikle pandemi zamanlarında mekanik ve bina otomasyon sistemlerinin periyodik bakımları daha da önem kazanmaktadır.
Bu dönemlerde sistemin bütünüyle
temiz olmasına, özellikle de filtre temizliklerine ve değişimlerine daha
fazla özen gösterilmelidir. Ekipmanların, hava kanallarının ve damperlerin
sızdırmazlıkları daha fazla önem kazanmaktadır. Belirli periyotlarla santralları ve hava kanallarını kapsayacak
şekilde tüm HVAC sistemleri dezenfekte edilmelidir. Bina otomasyon sistemlerinin periyodik bakımları yapılarak hatasız çalışması ve havalandırma
sistemlerini pandemi şartlarına göre
yönetmesi sağlanmalıdır.
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Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri
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Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.
Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik
alanlarıyla sınırlıdır.
Derginin yazım dili Türkçe’dir.
Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir.
Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da,
kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır.
Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açısından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta
aracılığıyla bildirilir.
Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir.
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.
Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.
Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.
Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir.
Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır.
Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.
Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazar/larına aittir.
Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4
(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
3. Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik
cümleler içermemelidir.
5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir.
6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.
8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan
önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır.
12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir.
14.
15.

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

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

