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Kitabın ana amacı mekanizma 

tekniğini almış genç meslektaşla-

rımızın mekanizma alanında kar-

şılaşacakları olası problemlerin 

çözümüne örnek olmasıdır. Kitapta 

her bir problemin çözümü çok de-

taylı açıklanmıştır. Kitapta toplam 

101 problem bulunmaktadır. Ör-

nekler, sanayii uygulamalarından, 

kitaplardan, patentlerden ve inter-

netten alınmıştır.

Kitap dört bölümden oluşmakta-

dır. Her bölümün ilk sayfalarında 

konu kısaca genel olarak açıklan-

dıktan sonra örnek problemler yer 

almaktadır.

• Birinci kısımda, 40 örnekle ser-

bestlik derecesinin belirlen-

mesi anlatılmış ve çoğunlukla 

karşılaşılan özel durumlardan 

örnekler verilmiştir.

• İkinci bölümde konum analizi 

konusu ele alınmıştır. Örnek-

lerde çok değişik düzlemsel 

mekanizmaların ilk olarak dev-

re kapalılık devrelerinin yazılışı 

gösterilmiş, AutoCad® ve So-

lidworks® paket programları ile 

ve analitik olarak çeşitli meka-

nizmalar için konum analizini 

yapılışı gösterilmiştir. Bu bö-

lümde 34 örnek yer almaktadır.

• Üçüncü bölümde ise çeşitli 

düzlemsel mekanizmaların hız 

ve ivme analizi hem grafik hem 

analitik ve hem de yaklaşık sa-

yısal yöntemle elde edilmesi 

açıklanmıştır.

Kitap Adı:  Örneklerle 

Mekanizma Tekniği*

Yayın No:  MMO/707

Sayfa Sayısı: 394

Kitap Türü: Teknik Kitaplar

Yayın Yeri: Ankara

Fiyatı: 50 TL

• Dördüncü kısım ise 16 değişik 

dişli sistemini içermektedir. 

Düz ve planet dişli sistemleri 

ele alınmıştır.

Örneklerle Mekanizma Tekniği 

Kitabının, üniversitelerin makina 

mühendisliği bölümlerinde oku-

makta olan öğrencilerimize ve 

meslektaşlarımıza yararlı olmasını 

dileriz.

Mekanizmalar konusunda mes-

leki bilgi birikimini, ufuk açıcı ve 

yol gösterici örneklerle hazırladı-

ğı Örneklerle Mekanizma Tekniği 

kitabı aracılığıyla Makina Mühen-

disleri Odasına kazandırıp bizlere 

sunan sayın hocamız Prof. Dr. Eres 

Söylemez’e çok teşekkür ederiz.

* Kitabımızı TMMOB Makina Mühendisleri Odası'na bağlı tüm şubelerimizden temin edebilirsiniz. https://www.mmo.org.tr/Genel-iletisim
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MMO EĞİTİM KATALOĞU 2020 YAYINLANDIMMO EĞİTİM KATALOĞU 2020 YAYIMLANDI

MMO Eğitim Merkezi tarafından her Şubede verilen eğitimleri 
içeren Eğitim Kataloğu (Ocak 2020) yayınlandı.

Katalogda; 

• Mekanik Tesisat Hizmetleri Mühendis Yetkilendirme Kursları

• Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Kursları 

• Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme Kursları

• Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursları

• Bilirkişilik Kursları

• Enerji Eğitimleri

• Kaynak ve Tahribatsız Muayene Eğitimleri

• Periyodik Kontrol Eğitimleri

• Planlama ve Yatırım Hizmetleri Mühendis Yetkilendirme Kurs-
ları

• LPG Sorumlu Müdür Eğitimleri

• İşletme Yönetimi Eğitimleri

• Yönetim Sistemleri Standartları Eğitimleri

• Bilgisayar Kursları

• Diğer Eğitimler 

başlıkları altında toplam 86 Eğitim yer almaktadır.

Katalogda her eğitim için ayrı ayrı olmak üzere;

• Eğitimin Kodu

• Eğitimin Süresi

• Eğitimin İçeriği

• Eğitimde Kullanılan Oda Yayını

• Kimler Katılabilir

• Sınav ve Belgelendirme

• Kayıt sırasında İstenilenler

bilgileri de yer almaktadır

Ayrıca kataloğun son bölümünde eğitimlerin 2020 ücretleri de 
bulunmaktadır.

MMO Eğitim Kataloğuna  www.mmo.org.tr, kitaplar bölümünden 
ulaşabilirsiniz.
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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Ocak 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

Asansör Avan Proje Hazırlama 9-10 Ocak 2020 İstanbul 11 Ocak 2020
28-29 Ocak 2020 Ankara 30 Ocak 2020

Asansör 17-19 Ocak 2020 İstanbul 20 Ocak 2020
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 3-6 Ocak 2020 İstanbul 7 Ocak 2020

6-9 Ocak 2020 İzmir 9 Ocak 2020
21-24 Ocak 2020 Adana 24 Ocak 2020

Asansör Yetkili Servis 7-10 Ocak 2020 Bursa 11 Ocak 2020
7-10 Ocak 2020 Denizli 11 Ocak 2020

13-16 Ocak 2020 Trabzon 17 Ocak 2020
14-17 Ocak 2020 İzmir 18 Ocak 2020
16-19 Ocak 2020 Diyarbakır 20 Ocak 2020
16-19 Ocak 2020 Eskişehir 20 Ocak 2020
20-23 Ocak 2020 Konya 24 Ocak 2020
20-23 Ocak 2020 Gaziantep 24 Ocak 2020
20-23 Ocak 2020 Adana 24 Ocak 2020
21-24 Ocak 2020 Ankara 25 Ocak 2020
23-26 Ocak 2020 Kocaeli 27 Ocak 2020
28-31 Ocak 2020 Samsun 1 Şubat 2020
28-31 Ocak 2020 Antalya 1 Şubat 2020

Doğalgaz İç Tesisat* 6-9 Ocak 2020 Ankara 10 Ocak 2020
8-11 Ocak 2020 Adana 12 Ocak 2020

16-19 Ocak 2020 İstanbul 20 Ocak 2020
20-23 Ocak 2020 Gaziantep 24 Ocak 2020
27-30 Ocak 2020 İzmir 31 Ocak 2020

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü* 11-14 Ocak 2020 Ankara 15 Ocak 2020
13-16 Ocak 2020 Adana 17 Ocak 2020
24-27 Ocak 2020 Gaziantep 28 Ocak 2020

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 8-10 Ocak 2020 Kayseri 11 Ocak 2020
20-22 Ocak 2020 İzmir 23 Ocak 2020

Mekanik Tesisat 17-27 Ocak 2020 İstanbul 30 Ocak 2020
Yangın tesisatı 24-26 Ocak 2020 İzmir 27 Ocak 2020
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 4-5 Ocak 2020 Adana 5 Ocak 2020

16-17 Ocak 2020 Ankara 17 Ocak 2020
17-18 Ocak 2020 Antalya 19 Ocak 2020
24-25 Ocak 2020 İstanbul 26 Ocak 2020
27-28 Ocak 2020 Eskişehir 29 Ocak 2020

Şantiye Şefliği 20-22 Ocak 2020 Eskişehir 22 Ocak 2020
22-24 Ocak 2020 Samsun 24 Ocak 2020

Enerji Kimlik Belgesi 6-8 Ocak 2020 Adana 8 Ocak 2020
13-15 Ocak 2020 Gaziantep 15 Ocak 2020
14-16 Ocak 2020 Diyarbakır 16 Ocak 2020
15-17 Ocak 2020 Kayseri 17 Ocak 2020
17-19 Ocak 2020 Adana 19 Ocak 2020
22-24 Ocak 2020 Kocaeli 24 Ocak 2020
24-26 Ocak 2020 Adana 26 Ocak 2020

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon 14 Ocak 2020 Gaziantep  
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina Güncel dergimiz geçen bu yılda, toplumu da yakından ilgilendiren; işçi sağ-
lığı ve güvenliğinden üretime, sanayiden enerjiye teknik gelişmelere kadar birçok güncel konuyu 
paylaştığımız 3. Yılını doldurdu. Son 2 yıllık sayılarımızda, Odamıza emeği geçen isimlerle röportaj-
lara (Oğuz Türkyılmaz, Yunus Yener, Selçuk Somer, Kaya Güvenç, Halim Gürgenci, Secaattin Sevgen, 
Tevfik Peker, Cahit Çıray) yer verilmiş, yurtdışı yayınlardan 25 metin Türkçeye çevirilerek editörlerin 
ve komisyonun çalışmaları sonucunda hazırlanarak yayımlanmıştır.

Dergimiz mühendislikle ve toplumla ilgili güncel konuları öne çıkarmanın dışında, ayrıca bu dö-
nemde yayın komisyonu tarafından belirlenen özel sayılar (İmalat, Nesnelerin İnterneti, Nükleer 
Enerji-I-II, Otomotiv I-II, Otobüs Yangınları, Ar-Ge–İnovasyon-Savunma sanayii, Ar-Ge–İnovasyon-
Beyaz eşya ve diğer sektörler, Ar-Ge –İnovasyon-Otomotiv, Test ve Simülasyon, Endüstriyel Tesislerde 
Yangın) editörlerin ve komisyonun çalışmaları sonucunda hazırlanarak yayımlanmıştır.

Ar-Ge bölümünde, Ali Ruhşen Çete tarafından hazırlanan “Sanayide Rüzgar Tüneli Girişimleri” baş-
lıklı çalışma yer almaktadır. Bu çalışmada, firmanın hayata geçirilen atmosferik rüzgar tüneli,  özel 
sektör ve eğitim amaçlı üniversitelere yapılan benzer rüzgar tüneli girişimleri teknik özellikleri ile 
karşılaştırılarak anlatılmıştır. 

Tasarım bölümünde, Aydın Işık tarafından hazırlanan” Endüstriyel Tasarım ve Üretim” başlıklı çalış-
ma yer almaktadır. Bu çalışmada, endüstriyel tasarım kavramı açıklanarak, sanayi devrimi sürecinde 
üretim, günümüz üretim ve geliştirme sürecindeki işlemler, yenilikçilik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin 
artırılması için hükümetler ve firmalar tarafından alınması gereken öncelikli tedbirler sıralanmıştır. 

Enerji bölümünde, Semih Çalapkulu tarafından hazırlanan” Deniz Suyu Arıtma Teknolojileri” başlıklı 
çalışma yer almaktadır. Bu çalışmada, artan nüfus, su kirliliği ve çölleşme sebebiyle su probleminin 
başlıca önleme yöntemleri olan su kaynaklarının korunması, su dağıtım ve depolandırılmasının iyi-
leştirilmesi, arıtma vb. pek çok çözümünün yanında alternatif yaklaşımla deniz suyundan tatlı su 
elde etmek için kullanılan tuzsuzlaştırma teknolojileri incelenmiştir.

Basın açıklaması bölümünde; Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından İstanbul da se-
petli vinç devrilmesi sonucu iki işçinin hayatını ve çalıştırılmasına izin verilen kömür santralleri ile 
ilgili kuşku veren karar ve uygulamaları üzerine yapmış olduğu yazılı basın açıklamaları, Haberler 
bölümünde, Ocak ayında yürürlüğe giren Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi hakkın-
daki haberimiz yer almaktadır.

Etkinlik bölümünde, Kasım ayı içerisinde, MMO Ankara Şube sekreteryalığında düzenlenen Kaynak 
Teknolojisi Ulusal Kongresi ile MMO Mersin Şube sekreteryalığında düzenlenen Güneş Enerjisi Sis-
temleri Sempozyumu haberleri ve etkinliklerin ardından yayımlanan Sonuç Bildirilerine de ulaşa-
bilirsiniz.

Sanayi Analizleri bölümünde, Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan “Sanayicinin ve Tüketicinin 
Enflasyonu” isimli metinin özeti ve Teknoloji Dünyası Bölümünde, ASME – Mechanical Engineering 
dergisinde yer alan “Yengeç Robot’un İlk Yüzüşü” başlıklı yazının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.

Üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmamaları, mevcut teorik-pratik bilgilerini gün-
cellemeleri için düzenlenen eğitim programı kataloğu tanıtımı ve Ocak ayrıca Sayın Prof. Dr. Eres 
Söylemez tarafından hazırlanarak MMO teknik kitapları içerisinde yer alan “Örneklerle Mekanizma 
Tekniği” kitabının tanıtımına ulaşabilirsiniz.

Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bölü-
münden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabilirsiniz.

2020 yılının siz değerli meslektaşlarımıza sağlık ve başarı, ülkemize demokrasi ve barış getirmesi 
dileklerimizle yeni yılınızı kutluyor, bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.  

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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İstanbul’da sepetli vinç devrilmesi sonucu iki işçinin hayatını kaybetmesi üzerine 
Oda Başkanı Yunus Yener 13 Ocak 2020 tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul’da Yine Sepetli Vinç Devril-
mesi Sonucu 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Gücünüzü “Cinayeti Gördüm”  Di-
yenlere Değil, Cinayet İşleyenlere 
Karşı Gösterin!

İş cinayetleriyle ölümler sürüyor. İşçi-
ler, iş güvenliği uzmanları, mühendis-
ler işyerlerinde ölüyor. Ölümlerin so-
rumlusu olarak iş güvenliği uzmanları 
gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Diğer 
yandan 2020 yılı Ocak ayı yarılanmış 
olmasına rağmenSosyal Güvenlik 
Kurumu’nun en son açıkladığı “İş Ka-
zası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri”  
2017 yılı verilerine dairdir.

İşçi Sağlığı Güvenliği Meclisi (İSİG Mec-
lisi) daha önce İstanbul’da açıkladığı 

“2019 yılı İş Cinayetleri Raporu” nu dün 
Ankara’da Madenciler Anıtı önünde 
açıklamak istedi, ancak güvenlik güç-
leri açıklama yapmak isteyenlerden 
6 kişiyi gözaltına aldı. İSİG Meclisinin 
verdiği bilgiye göre, açıklamaya ilişkin 
dokümanlar güvenlik güçleri tarafın-
dan yerlere atıldı. İş kazaları artarak sü-
rerken, seyredenler, “cinayeti gördüm” 
diyenlere saldırmayı, gözaltına almayı 
ihmal etmiyorlar. Bu arada, İSİG Mec-
lisi açıklamasına göre Türkiye’de 2019 
yılında bin 736 kişinin iş kazası sonucu 
hayatını kaybettiğini belirtelim..

Dün (12 Ocak 2020) İSİG Meclisi ra-
porunun Ankara’da açıklanması-
nın engellendiği saatlerde İstanbul 
Hadımköy’de 2 işçi, bindikleri sepet 

monte edilmiş vincin devrilmesi so-
nucu hayatını kaybetti. Ülkemizde 
daha önce de birçok defa benzeri şe-
kilde Adana’da, Adıyaman’da, İzmir’de, 
Bodrum’da, Bursa’da, İstanbul’da vinç 
devrilmesi ya da vinç sepetinde düşme 
sonucu can kayıpları oldu.

Dünkü olayın görüntüleri incelediğin-
de görülmektedir ki; daha önce ya-
şanan benzeri kazalarda olduğu gibi,  
kullanılan araç mobil vinç olarak bili-
nen bir ekipmandır. Oysa mobil vinçler, 
yük kaldırma amacıyla tasarımlanan 
ekipmanlar olup çalışanların yüksekte 
çalışmasına uygun ekipmanlar değildir. 
Ülkemizde ise yaygın olarak vince se-
pet takılarak işçilerin yüksekte çalışma-
sında kullanılmaktadır. Kısaca, yüksekte 

DÜN İSTANBUL’DA YİNE SEPETLİ VİNÇ 
DEVRİLMESİ SONUCU 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
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çalışma yapmak amacıyla mobil vinç, 
forklift vb. ekipmanlar değil yükseltile-
bilir seyyar iş platformunun kullanılma-
sı gerekmektedir.

Mevcut durumda vinçlerin ayakla-
rı düzgün şekilde kurulmamakta ve 
devrilmeyi önleyici moment sınırlayıcı 
sistem devreye girmemektedir. Yüksel-
tilebilir seyyar iş platformlarının devril-
memesi için denge ayaklarının düzgün 
kurulması, ayaklarının güvenli kurul-
madan sepetin yükseltilmemesi, beyan 
(kaldırılacak, taşınacak yük) kapasite 
sınırlayıcılarının çalışır durumda olması 
gerekmektedir. Aynı zamanda hidrolik 
sistem ve konstürksiyonda herhangi bir 
deformasyon olmamalıdır.

Diğer yandan bir iş ekipmanının gü-
venli çalışmasını sağlamak amacıyla 
periyodik kontroller ve bakımları mut-
laka yapılmalıdır. Fakat işçi sağlığı iş gü-
venliği alanının ticarileştirilmesi son-
rasında periyodik kontrol yapmadan 
belge düzenlenmektedir. Oysa periyo-
dik kontroller dâhil tüm mühendislik 
disiplinlerinde yapılan işin TMMOB’ye 
bağlı meslek odalarınca denetimi esas 
olmalıdır.

Yıllardır kazalar olmakta, insanlar ha-
yatını kaybetmektedir. Kazaların teknik 
nedenlerine baktığımızda, hep birbiri-
nin benzeri ve tekrarı olduğunu görü-
yoruz. Önlenebilir kazalarda her gün 
5 kişi hayatını kaybetmekte ve işyer-
leri denetlenmemektedir. İSİG yönün-
den denetim yapan müfettiş sayısı ise 
420’dir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu 
Başkanlığının 2018 Yılı Faaliyet Rapo-
runa göre; 2018 yılında İSİG yönünden 
yapılan denetim sayısı 12.649, yani bir 
yıl boyunca müfettiş başına düşen de-
netim sayısı 30’dur. Yıllardır ofislerinde 
oturtulan müfettişler 2020 yılında da 
ofislerde oturtulmaktadır.

Ölümlerin önlenmesi için önerilerimizi 
aşağıda bir kez daha yineliyoruz;

1. Sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda 
çalışmak her çalışanın hakkıdır ve 
işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağ-
lanması öncelikle devletin ve işve-
renin görevidir.

2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 
ulusal politikaların oluşturulması, 
kararların alınması ve işyerlerinde 
denetim, diğer sosyal tarafların gö-
rüşleri önemsenmeden tek başına 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı (AÇSHB) tarafından yeri-
ne getirilmektedir. Gelinen nokta 
göstermektedir ki; doğru kararlar 
alınmamakta, istenen uygulamalar 
hayata geçirilememekte, yeterli de-
netim yapılmamaktadır. Bu durum 
giderilerek, sendikalar, üniversite-
ler, TMMOB, TTB, AÇSHB ve Sağlık 
Bakanlığı’nın katılımı ile idari ve 
mali yönden bağımsız, çoğunluğu-
nu emek örgütlerinin oluşturduğu 
ulusal bir enstitü oluşturulmalıdır. 
Enstitü; politikaların oluşturulması, 
kararların alınması ve işyerlerinde 
denetim görevlerini yerine getir-
melidir.

3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile işlevsizleştirilen, nerede ise or-
tadan kaldırılan “Ulusal İş Sağlığı 
ve Güvenliği Konseyi” hükümet ve 
işveren ağırlıklı bir yapıdan çıka-
rılmalı, çalışanlar, çalışan örgütleri 
ve meslek örgütleri ağırlıklı hale 
getirilmelidir. Bu konseyin kararları 
tavsiye niteliğinden çıkarılarak yön-
lendirici ve fonksiyonel bir yapıya 
kavuşturulmalıdır.

4. Sosyal hukuk devletinde iş yasala-
rı, çalışanların haklarını korumak 
ve geliştirmek amacını temel ilke 
edinmesi gerekirken, 4857 sayılı İş 
Yasası, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yasası, Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Yasası ve alana ilişkin 
yapılan diğer düzenlemeler işve-
renlerin çıkarları doğrultusunda 
şekillendirilmiştir. Esnek ve kural-
sız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, ta-
şeronlaştırmayı yasal hale getiren, 

kıdem tazminatlarını, fazla mesai 
ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri 
budayan işçi sağlığı ve iş güvenliği-
ni işveren yükümlülüğü olarak gör-
meyen, örgütlülük önüne engeller 
koyan yasa ve diğer düzenlemeler 
iptal edilmelidir. İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Enstitüsünün oluşumun-
dan sonra, konunun taraflarının 
katılımı ile İş Yasası ile İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası başta olmak üzere, 
tüm mevzuat ve denetim mekaniz-
ması, ekseni “insan” olan anlayışla 
yeniden düzenlenmelidir.

 Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakan-
lığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
TSE başta olmak üzere, ilgili diğer 
bakanlıklar ve kuruluşlarla iş birliği 
içinde olunmalıdır. Çalışma alanına 
ilişkin görevler AÇSHB’den ayrı bir 
Bakanlık olarak örgütlenerek yeni-
den yapılandırılmalıdır.

5. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet-
lerinin piyasalaştırılması, yaşanan 
sorunların en temel nedenidir. İş-
yerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş 
güvenliği hizmetleri, bir kamu hiz-
meti olarak ele alınmalı ve piyasa-
nın insafına bırakılmamalıdır.

İşverenlerin önlem alma yükümlülüğü 
ve devletin denetim görevini atlayarak, 
sorumluluğun iş güvenliği uzmanları, 
işyeri hekimleri ve çalışanlarda olduğu 
anlayışı, işverenlerin umursamazlığı-
nı artırmaktadır. İşyeri hekimleri ve iş 
güvenliği uzmanlarının görevleri reh-
berlik olduğu halde ve yaptıkları tes-
pitler, saptadıkları gereklilik ve öneriler 
yerine getirilmeden iş kazası ve meslek 
hastalıklarından sorumlu tutulmaları 
ve belgelerinin askıya alınması adalet-
sizliktir. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları 
ve iş güvenceleri korunmalıdır. Bakan-
lık kamusal denetim yükümlülüklerini 
yerine getirmelidir.

 Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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10 BASIN AÇIKLAMASI

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 16 Ocak 2020 tarihinde “Çalıştırılmasına 
İzin Verilen Kömür Santralleri ile İlgili Kuşku Veren Karar ve Uygulamalar” başlıklı 

bir basın açıklaması yaptı. 

Çalıştırılmasına İzin Verilen Kö-
mür Santralleri ile İlgili Kuşku Ve-
ren Karar ve Uygulamalar; Yanıt 
Bekleyen Sorular

Kamuoyunda da bilindiği üzere 
santrallerin elektrik üretimi esna-
sında neden oldukları toz, kükürt 
dioksit, azot oksit ve diğer kirletici-
leri yasal düzenlemelerde belirtilen 
sınırların altına düşürecek, çevre 
mevzuatına uyumu sağlayacak 
yatırımları yapmaları için yerli kö-
mür yakıtlı santrallere tanınan sü-

reler birçok kez uzatılmıştı. En son 
31.12.2019 olan bu tarihin, iki buçuk 
yıl daha uzatılmasını öngören yasal 
değişiklik iktidar partilerinin deste-
ği ile TBMM tarafından onaylanmış, 
Odamızın ve birçok meslek, çevre ve 
emek örgütünün kamuoyuna yansı-
yan tepkileri sonucunda ise söz ko-
nusu düzenleme Cumhurbaşkanlığı 
tarafından veto edilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
KURUM ile Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Fatih DÖNMEZ ise, çevre 

yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine 
kadar tamamlamaları gereken 13 
termik santralle ilgili basın toplan-
tısı düzenleyerek, “kamu tarafından 
işletilen veya özelleştirilen termik 
santral tesislerine 6446 sayılı Elekt-
rik Piyasası Kanunu'nun geçici 8'inci 
maddesine göre, gerekli çevresel 
yatırımları yapmaları ve izinlerini 
almaları için 31 Aralık 2019 tarihine 
kadar süre tanındığını, 2872 sayılı 
Çevre Kanunu'nun gereği olarak 5 
termik santralin tamamen, 1 termik 
santralin ise kısmi olarak kapatılma-

ÇALIŞTIRILMASINA İZİN VERİLEN KÖMÜR 
SANTRALLERİ İLE İLGİLİ KUŞKU VEREN KARAR 

VE UYGULAMALAR!
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sı, diğer 7 santralden 4'üne geçici 
faaliyet belgesi verilmesi, 3 santrale 
ise gerekli çevre izinlerinin verilme-
si” kararının alındığını belirterek, Af-
şin A, Seyitömer, Tunçbilek, Kangal 
ve Zonguldak Çatalağzı termik sant-
rallerinin tamamen, Soma B Termik 
Santralinin ise kısmi olarak kapatıl-
dığını duyurdular. 

Ancak gerek söz konusu basın top-
lantısında, gerekse toplantı sonra-
sında çalıştırılmasına izin verilen 
santrallerin yürürlükteki çevre mev-
zuatına uyumları konusunda doyu-
rucu bir açıklama yapılmamıştır.

Bilindiği üzere, 08.06.2010 tarihli 
ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ 
YÖNETMELİĞİ ve bu yönetmeliği 
yürürlükten kaldıran SANAYİ KAY-
NAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTRO-
LU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
(20.12.2014 tarihli 29211 Sayılı Res-
mi Gazete) ile kömür yakıtlı mevcut 
santrallerde baca gazı bünyesinde-
ki doğal çevreye zararlı kirleticiler 
için 08.06.2019 tarihinden itibaren 
uyulması gereken salım (emisyon) 
değerleri yayımlanmıştı. Bu Yönet-
meliklerde yapılan düzenlemelerle, 
işletmedeki büyük santraller için 
izin verilen toz salım sınır değeri 100 
mg/Nm3’ten 50 mg/Nm3’e; kükürt 
dioksit salım sınır değeri 1000 mg/
Nm3’ten 400 mg/Nm3’e, azot oksit 
salım sınır değeri 800 mg/Nm3’ten 
200 mg/Nm3’e düşürülmüştü. 

Yürürlükteki Yönetmelik düzenle-
melerine göre, çalıştırılmasına izin 
verilen santrallerde öngörülen limit-
leri sağlayacak toz, kükürt oksit ve 
azot oksit arıtma tesislerinin olması 

ve bu tesislerde çevrim içi (on-line) 
ölçüm ve değerlendirme yapılması, 
ayrıca diğer ilgili yönetmeliklerde 
belirtilen şekilde atık suların alıcı 
ortama veriliş (deşarj) kriterlerinin 
sağlanması, katı atık (kül ve cüruf ) 
depolama sahalarının düzenlenme-
si vb. gibi detaylı çalışmaların yapıl-
ması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
yetkililerince de bütün bu önlem-
lerin ve gerekliliklerin sağlanıp sağ-
lanmadığının çeşitli test ve ölçüm-
lerle incelenmesi ve denetlenmesi 
gerekmektedir. 

Çevre izin belgesi verilen Yeniköy 
ve Kemerköy Termik Santrallerinde, 
baca gazı arıtması için özelleştirme 
öncesinde EÜAŞ tarafından kurulan 
toz tutucu (elektrostatik) filtrelerin 
ve kükürt arıtma tesislerinin önceki 
Yönetmelik düzenlemelerine göre 
inşa edildiği ve mevcut Yönetmelik 
düzenlemelerinde belirlenen gerek-
lilikleri karşılayamadığı bilinmekte-
dir. Ayrıca mevcut sınır değerler göz 
önüne alındığında, azot oksit arıtma 
tesisine de ihtiyaç doğmaktadır. Bu 
iki santrali satın alan konsorsiyum, 
kendi web sayfalarında da belirtil-
diği gibi, gerekli tesislerin kurulması 
için çalışmaları başlatmış ve ilerlet-
miş, ancak bugün itibariyle henüz 
tamamlayamamıştır. 

Çevre izni verilen bir diğer santral 
ise EÜAŞ’ye ait 18 Mart Çan Termik 
Santrali olup, bu santralde de yeni 
kurulmakta olan baca gazı kükürt 
arıtma tesisinin henüz tamamlan-
madığı bilinmektedir. Toz filtreleri 
önceki Yönetmelik düzenlemele-
rine göre yapılmış olup, azot oksit 
salımı için özel bir tesis mevcut de-
ğildir. Eldeki verilere göre çevre izni 
verilen bu santrallerin hali hazırda 
mevcut Yönetmelikte düzenlenen 

sınır değerleri sağlayıp sağlamadık-
ları konusunda soru işaretleri doğ-
maktadır. 

Geçici faaliyet belgesi ile çalışmala-
rına imkan sağlanan özelleştirilmiş 
Yatağan Termik Santrali, Orhaneli 
Termik Santrali, Çayırhan Termik 
Santrali ile halen EÜAŞ tarafından 
işletilen Afşin B Termik Santralin-
de de yukarıdakine benzer şekilde 
özelleştirme öncesinde EÜAŞ tara-
fından önceki Yönetmelik düzenle-
melerine göre inşa edilmiş olan toz 
filtreleri ve baca gazı kükürt arıtma 
tesisleri mevcut olup, azot oksit 
arıtma tesisi ise mevcut değildir. 
Üstelik bu santrallerde, yukarıda 
söz edilen santrallerden farklı ola-
rak 31.12.2019 öncesinde herhangi 
bir iyileştirme çalışması yapılmadığı 
da bilinmektedir. Gerekli toz filtre-
lerinin ve kükürt arıtma tesislerinin 
iyileştirilmesi ve azot oksit arıtma 
önlemlerinin alınması çalışmaları ile 
yapılacak yatırımların zaman alaca-
ğı ise açıktır.

Bu noktada kurumsal sorumluluğu-
muz gereğince başta Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı olmak üzere tüm 
kamu yönetimine aşağıdaki soruları 
yöneltiyor ve ivedilikle yanıtlanma-
larını talep ediyoruz:

Yönetmelikteki sınır değerleri kar-
şılayamadıkları aşikar olan bu sant-
rallere neden geçici faaliyet belgesi 
verilmiştir? 

Hukuken tartışmalı bu uygulamanın 
sürdürülmeyeceği ve verilen geçi-
ci faaliyet belgelerinin birkaç kez 
uzatılmayacağı neden kamuoyuna 
açıklanmamaktadır?

Kapatılan santrallerde çalışanların 
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çalışma ve sosyal güvenlik hakları 
nasıl korunacaktır?

Kısmi olarak durdurulan Soma B 
Termik Santralinin, konutların mer-
kezi olarak ısıtılmasını da sağladığı 
gerekçesiyle, altı ünitesinden dört 
ünitesinin kış süresince çalıştırılma-
sına izin verildiği belirtilmişti. Ancak 
iki ünitenin çalıştırılmamasıyla sant-
ralin elektrik üretiminde belirgin bir 
azalma olmadığı, Santralde 2019 
saatlik ortalama üretimi 578 MWh 
iken, 3-7 Ocak 2020 arasında 548 
MWh olarak gerçekleştiği bilinmek-
tedir. Bu durumda merkezi ısıtma 
için izin verilen dört ünitenin nere-
deyse tam kapasiteyle çalıştırılması 
gerekli midir?

Öte yandan 26 Mart 2010 tarihli ve 
27533 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan “Atıkların Düzenli Depolan-
masına Dair Yönetmelik” in Geçici 
Madde 3.’ ü, 26 Aralık 2019 tarih ve 
30990 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan “Atıkların Düzenli Depolan-
masına Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 22. 
maddesiyle değiştirilmiştir. Önceki 
halinde teknik özellikleri verilen ve 
yapımı için 1 yıl süre tanınan katı 

atık depolama tesislerine yönelik 
olarak değiştirilen Geçici Madde 3.’ 
te zorunlu teknik özellikler belirtil-
memekte olup, “… elektrik üretim 
santrallerinden kaynaklanan atıkla-
rın depolanmış olduğu sahalarda, 
atık depolanmasına devam edilme-
sinin üniversitelerin çevre ve inşaat 
mühendisliği bölümlerince çevresel 
tedbirleri içerecek şekilde hazırla-
nan kurumsal akademik rapor ile 
uygun görülmesi halinde sahanın 
kurumsal akademik raporda belirti-
len nihai dolgu kotu ve koordinat-
ları aşılmaksızın depolama işlemine 
devam edilebilir” hükmüne yer ve-
rilmiştir. 

Belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesi-
ne aykırı şekilde yerine getirilmesi 
gerekli ve zorunlu koşulları belirt-
mekten vazgeçip subjektif değer-
lendirme ve uygulamalara olanak 
verebilecek yöndeki bu yönetmelik 
değişikliklerine neden ihtiyaç du-
yulduğunun, bu yöndeki bir deği-
şiklikle ne tür bir kamu ve toplum 
yararı hedeflendiğinin ortaya konul-
ması gerekmektedir. 

Yapılan bu manidar düzenleme ne-

deniyle aşağıdaki sorularımızın da, 
kamuoyu önünde yanıtlamasını il-
gili kamu otoritelerinden talep edi-
yoruz.

Çalıştırılmasına izin verilen termik 
santrallerin hangilerinin katı atık 
(kül ve cüruf ) depolama sahala-
rı konuyla ilgili önceki Yönetmelik 
düzenlemelerindeki şartları karşı-
lamakta, hangilerininki karşılama-
maktadır? 

Bu Yönetmelik değişikliğine neden 
ihtiyaç duyulmuştur, bu değişik-
lik konuyla ilgili önceki Yönetmelik 
düzenlemelerindeki şartları karşı-
lamayan santraller düşünülerek mi 
yapılmıştır?

Çalıştırılmasına izin verilen santral-
lerde atık sular için “Su Kirliliği Kont-
rolü Yönetmeliği”nde belirlenen ge-
reklilikler yerine getirilmekte midir?

Sonuç olarak, bu konularda şeffaflık 
sağlanmalı, her santrale ait çevre ko-
ruyucu yatırımların ilerleme bilgileri 
aylık olarak duyurulmalı, işletmede-
ki santrallerin baca gazı anlık ölçüm 
raporları ve diğer atıklara ait veriler 
kamuoyuna açık olmalıdır.

Odamızın Anayasa’da tanımlanmış 
kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşu kimliğinin ve kurumsal 
sorumluluğunun gereği olarak ka-
muoyunu toplum çıkarları doğrul-
tusunda bilgilendirme ve ilgili ku-
rumlara görüş sunma çalışmalarımız 
kapsamında kamuoyuna saygı ile 
duyururuz. 

 Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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13HABER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makine 
Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartna-
mesinin sekiz bölümü İklimlendirme 
Meclisi, Makina Mühendisleri Odası ve 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin 
ortak çalışmaları ile, konusunda uz-
man 200’den fazla mühendise ek ola-
rak Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ve 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tesisat 
Şube Müdürlüğü mühendislerinin 
katkıları yanında, Mekanik Tesisat Mü-
teahhitleri Derneği'nin de aralarında 
bulunduğu sektörel derneklerin des-
tekleriyle yaklaşık iki yıldan fazla bir 
zamanda hazırlanmış; Çevre Bakanlı-
ğında Müsteşarlık ve Fen Kurulu Baş-
kanlığı düzeyinde yapılan toplantılar-
da, Sektörel Dernekler, Firmalar, Kamu 
Kuruluşları ve ilgili bakanlıklardan 
gelen görüşlerle revize edilerek son 
şeklini almış olup, 19 Ocak 2020 tarih 
ve 31013 sayılı resmi gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir.

Şartnamenin kalan bölümleri ile ilgili 
çalışmalar sürdürülmektedir. Söz ko-
nusu Makine Tesisat Genel Tasarım 

Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi, 19 Ocak 2020 tarih ve 31013 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Teknik Şartnamesi özel, tüzel kişiler 
ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve 
yeni yapılacak tüm yapılarda meka-
nik tesisat sistemlerinin tasarımından 
başlayarak, kullanılacak tüm cihaz ve 
ekipmanların teknik özelliklerini, uy-
gulama esaslarını ve işletmeye alma 
sürecini kapsayan temel bir doküman 
olarak düzenlenmiştir. 

19 Ocak 2020 PAZAR

Resmî Gazete
Sayı : 31013

TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MAKİNE TESİSATI GENEL TASARIM TEK-
NİK

ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 
tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 123 üncü maddesi 

kapsamına giren kurum ve kuruluşla-
rın uymak ve uygulamakla yükümlü 
oldukları şartnamelerin belirlenmesi 
amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi 
ve 112 nci maddesinin birinci fıkrası-
nın (d) bendi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır.

Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik 
Şartnamesi

MADDE 3 – (1) Makina Tesisatı Genel 
Tasarım Teknik Şartnamesi bu Tebliğin 
Ek-1’inde düzenlenmiştir.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tari-
hinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini 
Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

MAKİNA TESİSATI GENEL TASARIM 
TEKNİK ŞARTNAMESİ* YAYINLANDI

* Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi'nin tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
 https://www.mmo.org.tr/merkez/haber/makina-tesisati-genel-tasarim-teknik-sartnamesi
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14 SONUÇ BİLDİRİSİ

VIII. GÜNEŞ ENERJİSİ 
SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE 
SERGİSİ SONUÇ BİLDİRİSİ
Makina Mühendisleri Odası adına Mersin Şubesi 
yürütücülüğünde "Güneşimiz Sönmez Enerjimiz Bitmez" 
ana teması ile 08-09 Kasım 2019 tarihlerinde Yenişehir 
Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan VIII. 
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu'nun sonuç 
bildirisi yayımlandı.

Tarihte Güneş Kenti “Soli Pompe-
iopolis Antik Kenti” olarak anılan 
Mersin ilimizde TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası tarafından, ilki 2003 
yılında yapılan ve gelenekselleşen 
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyu-
mu ve Sergisinin sekizincisi Odamız 
adına Mersin Şubesi yürütücülüğün-
de Güneşimiz Sönmez Enerjimiz Bit-
mez ana teması ile 08-09 Kasım 2019 
tarihlerinde Yenişehir Belediyesi Ata-
türk Kültür Merkezi’nde yapılmıştır.

Sempozyum kapsamında 11 oturum 
yapılmış, 42 adet bildiri sunulmuş; 
“Enerjide Güncel Gelişmeler ve Mer-
sin” konulu bir panel düzenlenmiştir. 
Sempozyum ile birlikte düzenlenen 
sergiye toplam 38 kurum, kuruluş 
ve firma katılarak desteklemişlerdir. 
Sempozyum sonuçları aşağıda özet-
le kamuoyunun dikkatine sunulmak-
tadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
ülkemizde tüm enerji kaynaklarının 
ve teknolojinin toplum, kamu ve ülke 
çıkarları doğrultusunda kullanımını 
savunmaktadır. Mesleğimizle ilgili 

alanlarda meydana gelen bilimsel ve 
teknolojik gelişmelerin, yeni uygula-
maların tanıtımı yanı sıra altyapıdaki 
ve yasalardaki sorunların ele alınması 
Odamızın sorumlulukları arasındadır.

Yenilenebilir enerjiler ve özellikle 
güneş enerjisi konularında eğitim 
ve bilgilendirme-bilinçlendirme ça-
lışmalarını görev edinen Odamız 
Mersin Şubesi tarafından MMO Gü-
neş Park Enerji Kompleksi’nde yılda 
ortalama 5 bin ilk ve ortaöğrenim 
öğrencisine yönelik eğitim verilmek-
tedir. Bu dönem ayrıca, öğrencilerin 
bilgi ve algı düzeylerinin artırılması 
ve bilinçlendirilmesine yönelik “Solar 
Robotik Kodlama Proje Sergisi” dü-
zenlenmiştir. Öğrencilerin heyecan-
la, özveriyle yaptıkları araştırmalarla 
gerçekleştirdikleri ürünler bizleri 
umutlandırmıştır. 

Odamızın mesleki eğitim çalışmala-
rı kapsamında, meslektaşlarımızın 
gelişimine yönelik olarak çok sayıda 
düzenlediğimiz kurslarımıza yenile-
nebilir enerjilere bakışımıza uygun 
olarak bu dönemde “Jeotermal Enerji 

Santralı Temel Eğitimi”, “Rüzgar Enerji 
Santralı Temel Eğitimi”, “Güneş Enerji 
Santralı Temel Eğitimi” konulu kurslar 
eklenmiştir. Bu kapsamdaki çalışma-
larımıza devam edilecektir.

Türkiye’de güneş enerjisi ile elektrik 
üretimi kurulu gücü Aralık 2019 so-
nunda 161 MW lisanslı, 5 825 MW 
lisanssız olmak üzere 5 987 MW’a 
ulaşmıştır. Ülkemizde güneşe dayalı 
elektrik üretim potansiyelinin yal-
nızca % 2,4’ü değerlendirilmektedir. 
Bu rakam, ülkemizde güneşe dayalı 
elektrik üretim potansiyelin yüzde 
97’sinden fazlasının hala değerlendi-
rilmeyi beklediğini göstermektedir.

Ülkemizin enerji alanında dışa ba-
ğımlılığı giderek artmaktadır. Oda-
mız çalışmalarında ve sempozyu-
mumuzda yerli, sürdürülebilir ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanımı ile bu stratejik alanda dışa ba-
ğımlılığımızın azaltılmasının ve enerji 
girdileri ithalatına ödediğimiz yüksek 
bedellerin düşürülmesinin mümkün 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

İklim krizinin olumsuz sonuçlarının 
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sınırlanabilmesi için enerji üretimin-
de öncelik ve ağırlığın fosil yakıtlara 
değil, başta güneş ve rüzgar olmak 
üzere yeni ve yenilenebilir enerji kay-
naklarına verilmesi ve enerjiyi verimli 
kullanılması gerekmektedir. Enerji 
kaynaklarının çıkarılması, değer-
lendirilmesi, iletilmesi ve dağıtımı, 
toplum çıkarını gözeten kamusal bir 
planlama dâhilinde gerçekleştiril-
melidir. Temiz ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının başında güneş enerjisi 
yer almaktadır. Dünyadaki yaşamın 
kaynağı olan güneş enerjisinin, dün-
yamızı yoğunlaşan çevre ve küresel 
ısınma sorunlarıyla karşı karşıya ge-
tiren fosil yakıtlara alternatif olacak 
güce sahip olduğu açık bir gerçeklik-
tir. Ayrıca yapıların ve üretim sistem-
lerinin tasarım ve işletilmesi süreçle-
rinde enerjinin mümkün olduğunca 
etkin ve verimli kullanılması yanı 
sıra karbondioksit ve sağlığa zararlı 
tüm salımların azaltılması önemlidir. 
Dünyamızın karşı karşıya kaldığı bu 
çok önemli iklim krizinin çözümünde 
yenilenebilir enerji ve özellikle güneş 
enerjisi, ülkelerin enerji politikaların-
da öncelikli bir çözüm olarak görül-
mektedir. 

Planlama çalışmalarına kültür ve 
tabiat varlıklarını koruyan, çevresel 
ve sosyal etkileri itibarıyla sorunsuz, 
bireysel ve toplumsal haklara karşı 
saygılı, nükleer macera peşinde koş-
mayan, özelleştirme, taşeronlaştırma 
ve iş güvencesinden yoksun çalışma 
koşullarından arınmış, toplumsal ya-
rarı gözeten ve yeniden etkin kamu 
varlığını öngören bir anlayış egemen 
olmalıdır. Öte yandan nükleer sant-
raller, enerji arz eksikliğine ve dışa 
bağımlılığa alternatif olarak göste-
rilerek nükleer santral yapımı için 
adımlar atılmıştır. Ülkemizde güneş 

ve rüzgar enerjisi potansiyeli başta 
olmak üzere tüm yerli ve yenilenebi-
lir enerji kaynakları yeterince değer-
lendirilmezken; yeterli teknik altyapı 
ve mevzuatın olmadığı, kamusal 
denetimin dışlandığı bir yapıda dışa 
bağımlılığı azaltmak mümkün değil-
dir. Yapılan anlaşma ile bu santralle-
rin kurulması ve işletilmesi tamamen 
dışa bağımlı olacak ve ülkemizde 
nükleer enerji teknolojileri anlamın-
da bir bilgi birikimi sağlanamayacak-
tır. Bu nedenlerle Mersin’de nükleer 
santral kurulması projesi ülke çıkarla-
rına uygun değildir. Aynı duyarlılığın 
Sinop ve diğer santraller için de gös-
terilmesi gereklidir.

Güneş enerjisi kullanımında elektrik 
üretimi amaçlı PV uygulamalarının 
yanı sıra ısıl enerji üretimi ve bu ener-
jinin binaların ısıtma ve soğutma 
amaçlı ihtiyacının karşılanmasında 
kullanımı da bir gerekliliktir.

Güneş enerjisinin temel uygulamala-
rı ve endüstriyel uygulamalarında ısıl 
uygulamalarla bu çeşitliliğinin artırıl-
ması da önemlidir.

Üniversitelerimizde bulunan tema-
tik araştırma merkezlerinde; planlı, 
yönlendirilmiş Ar-Ge çalışmaları ya-
pılmalıdır. Bu merkezlerle ilgili bilgi 
paylaşımı, ortak çalışmalar ve birlikte 
üretimler yapılmalıdır. Ortak çalış-
taylar düzenlenerek sonuçları ülke 
gereksinimlerine uygun projelere 
yönlendirilmelidir. 

Öneri ve taleplerimiz

Toplum çıkarlarını gözeten enerji po-
litika ve uygulamalarını, yine toplum 
yararını gözeten alternatif kalkınma 
ve sanayileşme politikaları ile birlik-
te düşünmek ve böyle bir toplum-
cu programı, ilgili kesimlerin aktif 

katkılarına imkân veren demokratik 
katılım mekanizmalarında tartışarak 
geliştirmek gerektiğine inanıyoruz. 
Toplum çıkarlarını gözeten kamusal 
bir planlama içinde:

- Ülkemizin enerji politikalarının; 
güneş, rüzgar ve jeotermale da-
yalı uygulamalarda yerli ekipman 
kullanımını destekleyici olmalı-
dır. “Güneş, Rüzgar ve Jeotermal 
Enerjiye Dayalı Yerli Enerji Ekip-
manları İmalatı” Strateji Belgeleri; 
kısa, orta ve uzun vadeli Plan ve 
Programlar ve Eylem Planları, il-
gili kamu otoriteleri tarafından 
desteklenmeli ve uygulanmalıdır. 
Yerli enerji ekipmanları üretimi 
kümelenmeler, enerji ekipmanla-
rı imalatı özel ihtisas OSB’leri vb. 
uygulamalarla d güçlendirilmeli 
ve yaygınlaştırılmalıdır. Enerjiyi 
verimli ve etkin kullanan, yerli 
ve yenilenebilir kaynaklardan ve 
yurt içinde üretilen ekipmanlarla 
temin eden politikalara geçiş sağ-
lanmalı, üniversitelerin, meslek 
kuruluşlarının, uzmanlık dernekle-
rinin, imalatçıların geniş ve yaygın 
katılımının sağlanacağı, demok-
ratik ve katılımcı bir işleyişi olan 
“Güneş, Rüzgar ve Jeotermal Ener-
jiye Dayalı Yerli Enerji Ekipmanları 
İmalatı” Platformları oluşturul-
malıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı bünyesinde, Sanayi ve 
Kalkınma Bakanlıklarının da tem-
sil edildiği “Yerli Enerji Ekipmanları 
Başkanlığı” kurulmalıdır,

- Enerji talebinin karşılanmasında 
yeni elektrik tesisleri kurulması 
yerine; talep yönetimi ile enerjinin 
daha verimli ve etkin kullanılması-
nın sağlanması ve tasarrufla yeni 
tesis ihtiyacını azaltmaya yönelik 
politikalar ve uygulamalar hayata 
geçirilmelidir, 



16

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  OCAK 2020  www.mmo.org.tr

- Yenilenebilir enerji strateji ve ey-
lem planları, mevzuatı vb. belge-
ler; mutlaka demokratik, katılımcı 
ve şeffaf bir anlayışla hazırlanmalı, 
bu çalışmalar, ilgili kamu kurum-
larının ve yerel yönetimlerin yanı 
sıra üniversiteler, bilimsel araş-
tırma kurumları, meslek odaları, 
uzmanlık dernekleri, sendikalar 
ve tüketici örgütlerinin, etkin ve 
işlevsel katılım ve katkıları ile ya-
pılmalıdır.

- Kamulaştırma denen, sermayenin 
enerji yatırımları için yurttaşların 
oturdukları evlerden, topraklar-
dan, çevrelerden kopartılmasına, 
sürgün edilmesine dayanak olan 
yasal düzenleme iptal edilmeli, in-
san haklarına aykırı bu uygulama 
derhal sona ermelidir.

- Enerji yatırımlarını teşvik iddiasıy-
la, ülkenin ve toplumun ortak var-
lığı olan verimli tarımsal arazilere, 
ormanlara, tarihi ve kültürel sit 
alanlarına enerji tesisleri kurulma-
sına izin veren düzenlemeler iptal 
edilmeli; verimli tarımsal arazile-
rin, ormanların, tarihi ve kültürel 
sit alanlarının yok edilmesi önlen-
melidir.

- Enerji potansiyelini değerlendir-
mek için enerji ile ilgili tüm strateji 
belgeleri ve geleceğe dönük pro-
jeksiyon ve planlama çalışmaları, 
toplum çıkarlarının korunması ve 
geliştirilmesini öngören katılım-
cı bir kamusal planlama içinde; 
çevre ve toplumla barışık bir bakış 
açısıyla tasarlanmalı, kurgulanma-
lı ve hazırlanmalıdır.

- Üretim yöntemi ne denli çevre 
dostu olursa olsun, elektrik üret-
me gerekçesi, santral çevresinde 
yaşayan insanların yaşamsal hak-
larının sınırlanmasını, ortadan kal-
dırılmasını haklı kılamaz. “Çevreci 

santral yapma” iddiası, santralların 
tüm çevresel ve toplumsal etki-
lerini göz ardı etmenin, verimli 
tarımsal arazileri sınırsız biçimde 
işgal etmenin, çok sayıda ağacı 
kesmenin gerekçesi olamaz. Yatı-
rım projelerinin çevresel ve top-
lumsal etkilerini değerlendiren 
fayda/maliyet çalışmaları katılımcı 
süreçlerle yapılmalıdır,

- Yapılacak çevresel ve toplumsal 
etki değerlendirme çalışmala-
rında, fiziksel, çevresel etkiler ile 
toplumsal etkenler (santral bü-
yüklükleri, santral tasarımı, görsel 
etki, gürültü, deşarjlar, ekolojik 
koşullar, toplumsal tepki, santral 
ekonomik ömrü bittiğinde söküm 
vb.) dikkate alınmalıdır.

- İstisnalar kuralı bozar. Kamu yö-
netimi tüm enerji yatırımlarında 
ve özel olarak GES projelerinde, 
yaşam alanlarının olumsuz yönde 
etkilenmemesi için kuralları geçer-
siz kılacak istisnaları kurgulamakla 
değil, kuralları istisnasız uygula-
makla, yurttaşların anayasal hak-
larını savunmakla yükümlüdür. 
Milli park, tabiat parkı, tabiat anı-
tı ve tabiatı koruma alanlarında, 
muhafaza ormanlarında, yaban 
hayatı geliştirme sahalarında, özel 
çevre koruma bölgelerinde ilgili 
Bakanlığın, doğal sit alanlarında 
ise ilgili koruma bölge kurulunun 
olumlu görüşü alınarak; yenile-
nebilir enerji kaynaklarına dayalı 
elektrik üretim tesislerinin kurul-
masına izin verilecek olması doğ-
ru bir uygulama değildir. Bu, ülke 
doğasının tahrip edilmesine, flora 
ve fauna kaybına ve yerel halkla 
yeni çatışma alanlarının yaratılma-
sına yol açabilecek bir husustur. 

- Ortak varlığımız olan bu doğal 
kaynağın en doğru, sürdürülebi-

lir ve çevreye en uygun düzeyde 
kullanımını sağlayacak bir kurallar 
dizisi hazırlanmalı ve uygulanma-
lıdır. Kamu yönetimi, genel olarak 
yatırımcıların çıkarlarının korun-
masına öncelik vermekte, yasal 
düzenlemeler enerji yatırımlarını 
ve yatırımcılarını koruyucu ve des-
tekleyici hükümler içermekte ve 
santralların çalışmalarının denet-
lenmesini önemsememektedir. 
GES projelerinde yer seçiminden-
projenin fizibilite aşaması, tesis 
montajı ve işletme aşamalarına 
kadar tüm süreçte toplum yararı 
ve çevre, öncelikle göz önüne alı-
narak değerlendirilmeli, halkın ka-
bulü, diyalog ve danışma önem-
senmelidir.

- Plansız, çevre ve toplumla uyum-
suz, yatırım bölgesinde yaşa-
yan halkın istemediği, topluma 
maliyeti faydasından fazla olan 
tüm projelerden vazgeçilmeli-
dir, Verimli tarımsal arazilere, or-
manlara, SİT alanlarına, yerleşim 
yerlerinin yakınına santral kurul-
mamalıdır. Aydın’da, Manisa’da, 
Büyük Menderes Havzasındaki 
diğer illerde jeotermal; Trakya’da, 
Yumurtalık’ta, Eskişehir-Alpu’da, 
Çanakkale’de vb. birçok yerde 
kömüre dayalı termik santral, Si-
nop, Akkuyu ve İğneada’da nük-
leer santral, Doğu Karadeniz’de, 
Dersim’de, Alakır’da, Göksu’da, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki HES 
örneklerinde yaşandığı üzere böl-
gede yaşayan halkın istemediği 
tüm projeler iptal edilmelidir 

- Her yıl daha fazla dışa bağımlı 
hale gelen enerji sektörünün sevk 
ve idaresinde, ulusal kaynaklara 
ve yenilenebilir enerji kaynakları-
na öncelik verilmelidir. Ülkemizin 
enerji bağımsızlığı için yeterli öz 
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kaynağımız mevcuttur. Dünyada 
birçok ülke için % 100 yenilenebi-
lir enerji kullanımı hedeflenirken, 
ülkemizde 2023 ve 2050 için ger-
çek ve uygulanabilir hedefler orta-
ya konulmadır.

- Tarım sektöründe sebze ve meyve-
lerin kurutulmasında yenilenebilir 
enerji teknolojileri kullanılmalıdır. 
Bu alanda, ticari ve endüstriyel 
ürünlerin geliştirilmesi Ar-Ge ko-
nusu olarak desteklenmelidir.

- Güneş enerjisinin ülkemizdeki po-
tansiyel uygunluğu değerlendiri-
lerek birçok kentimizde yaklaşık 
sıfır enerjili binaların (NZEB) uy-
gulama ve yaygınlaştırılması ger-
çekleştirilebilir. Şehirleşme, kent, 
kooperatif evlerinin NZED proje 
çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 
Yeni yerleşim planları güneş ener-
jisinin entegre edildiği sıfıra yakın 
enerjili binalar yaklaşımı ile yapıl-
malıdır.

- Ülkemizde yenilebilir enerji koo-
peratiflerinin (YEK) geliştirilmesi-
ne yönelik mevzuat iyileştirilmeli, 
kolaylaştırılmalı ve bölgesel–yöre-
sel–halka açık kooperatiflerin ar-
tırılmasında ilgili meslek örgütleri 
ve yerel yönetimler etkin çalışma-
lar yapmalıdır. Ülkemizde 2018 yılı 
itibarıyla sayıları 22’ye ulaşan YEK 
deneyimleri izlenmeli, başarı ve 
sorunlar paylaşılmalıdır.

- Konutlarda tüketilen enerjinin % 
80`i ısınmaya harcanmaktadır. Bu 
nedenle güneş mimarisi önemse-
nerek uygulanmalı, öncelikle bü-
yük şehirlerden başlanarak yeni 
yapılmakta olan binalarda, şehir 
ve imar planlarında binaların gü-
neş mimarisine uygun şekilde ta-
sarımı ve yapımı ile yalıtıma büyük 
önem verilmelidir. Güneş enerjisi 
destekli bölgesel ısıtma sistemleri, 

maliyetin uygun olması durumun-
da uygulanmalıdır.

- Güneş enerjisi sistemlerinin test-
lerinin yapıldığı akredite labora-
tuvarların ulusal düzeyde oluştu-
rulması ve yaygınlaştırılması için 
gerekli girişimler yapılmalı, yurt-
dışındaki laboratuvarlara ödenen 
test ücretlerinin yurtiçinde kalma-
sı sağlanmalıdır.

- Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 
pompalı güneş enerjisi sistemle-
rinin kurulmasının yaygınlaşması 
için düşük KDV uygulanması, bu 
sistemi kullanan binalar için çevre 
temizlik veya emlak vergisinden 
bir sürelik muafiyet sağlanması 
vb. uygulamalar ile teşvik edilmesi 
gereklidir. İmar yönetmelikleri de 
buna göre revize edilmelidir.

- Güneşten elektrik ve ısı üretimi 
için güneş santrallarının uygun 
yerlere yerleştirilmesi için ön fizi-
bilite çalışmalarının daha hassas 
yapılmasına ve tarım arazilerinin, 
ormanlık alanların, meraların, SİT 
ve ören alanlarının zarar görme-
mesine, yok olmamasına dikkat 
edilmelidir.

- Eğitim kurumlarında ısıtma, so-
ğutma, sıcak su, elektrik gibi enerji 
ihtiyacının karşılanmasında yeni-
lebilir enerji kaynaklarının kulla-
nımı sağlanmalı ve böylelikle yeni 
nesillerin yenilebilir enerjilerin 
kullanımına yatkın, bilinçli bireyler 
olması sağlanmalıdır.

- Yeni planlanan yerleşim alan-
larında, güneş enerjisi ve diğer 
yenilenebilir enerji kullanımları-
nın ve uygulanabilirliğinin ger-
çekleştirilmesi için “uydu güneş 
kent”leri oluşturulmalı, bölgesel 
araştırma merkezleri kurulmalı ve 
performansları ile üretkenlikleri 
sürdürülebilir olmalıdır. Antalya, 

Diyarbakır, Mersin gibi illerimizde 
gerçekleştirilen güneş evi, güneş 
parkı vb. uygulamalar, ülke gene-
linde bilinçlenme ve duyarlılık-
ların geliştirilmesi için yaygınlaş-
tırılmalıdır. Mevcut olanların da 
güncel ve yenilenebilir yapısı ge-
liştirilerek sürdürülmelidir. NZEB 
(yaklaşık sıfır enerjili bina) yakla-
şımlarında, güneş enerjisinin her 
tür uygulamasının (aktif ve pasif ) 
önemi büyük olup, bu tür proje-
lendirmeye ağırlık verilmelidir.

- Gelişmiş ülkelerde güneşten 
elektrik üretimi çatı ile başlaması-
na rağmen ülkemizde sahada üre-
tim ile başlamıştır. Enerjinin üretil-
diği yerde tüketilmesi, kayıpların 
önlenmesi açısından önemlidir. 
Çatıların güneşten elektrik üreti-
mi amacıyla kullanılması ile ilgili 
mevzuat kolaylaştırılmalı ve bu 
konudaki engeller kaldırılmalıdır.

SON SÖZ:

ÜLKEMİZ KADİM BİR GÜNEŞ ÜLKESİ-
DİR.

ŞİMDİ PETROL, KÖMÜR, DOĞAL GAZ, 
NÜKLEER VB. ÇEVREYE VE TOPLUM-
LARA ZARAR VEREN FOSİL KAYNAK-
LARDAN VAZGEÇMENİN ZAMANIDIR.

ŞİMDİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAY-
NAKLARINI TOPLUM ÇIKARLARI DOĞ-
RULTUSUNDA DEĞERLENDİRMEYİ 
ÖNGÖREN, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA 
DEMOKRATİK BİR ENERJİ PROGRAMI-
NI HEP BİRLİKTE OLUŞTURMANIN VE 
UYGULAMANIN ZAMANIDIR.

ŞİMDİ YAŞADIĞIMIZ BU GÜNEŞ ÜL-
KESİNDE YÜZÜMÜZÜ GÜNEŞE DÖN-
MENİN ZAMANIDIR.

 TMMOB 
 Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği
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18 SONUÇ BİLDİRİSİ

KAYNAK TEKNOLOJİLERİ XI. ULUSAL KONGRE VE 
SERGİSİ SONUÇ BİLDİRİSİ

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) her dönem olduğu 
gibi bu dönemde de üyelerinin 
uzmanlık ve çalışma alanlarına 
yönelik çok sayıda etkinlik düzen-
lemiştir. Bu etkinliklerle, yeni tek-
nolojik gelişmelerin uygulamaya 
geçirilmesi, endüstrinin talepleri, 
yaşanan sorunlar ve olası çözüm 
önerilerinin ortaya konulduğu bir 
tartışma, danışma ve paylaşma 
ortamının oluşturulması hedeflen-
mektedir.

Bu kapsamda kurumsallaşmış et-
kinliklerden olan “Kaynak Teknolo-
jisi Ulusal Kongre ve Sergisi” 1997 
yılından bu yana yapılmaktadır. 
Bu çalışma döneminde Ankara 
Şubemizin sekretaryalığında ya-
pılan etkinliğin on birincisi 15-16 
Kasım 2019 tarihlerinde Ankara 
Sanayi Odası 1. OSB Sürekli Eği-
tim Merkezi’nde düzenlenmiştir. 
Kongrenin ana temaları;

• Kaynak Teknolojisinde Yeni Ge-
lişmeler, 

• Enerji Üretim Sektöründe Ko-
ruyucu Bakım ve Kontrol Uygu-
lamaları, 

• Ağır Çelik Yapılarda (Sanat Ya-
pıları, Köprü, Tünel vb.) Koru-

yucu Bakım ve Kontrol Uygula-
maları,

• Endüstri 4.0 ve Kaynak Tekno-

lojileri Uygulamaları olmuştur. 

İki gün süren Kongrede bir panel 
ve yedi ayrı oturumda altısı poster 

Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen, 11. Kaynak Teknolojisi Ulusal 
Kongre ve Sergisi sonuç bildirisi açıklandı.
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bildiri olmak üzere toplam 30 bil-
diri sunulmuştur. Etkinlik süresin-
ce, düzenlenen sergiye sektörde 
ürün ve hizmet üreten 18 kuruluş 
katılmıştır. Kongremizi ve sergi-
mizi 400‘ü aşkın mühendis, teknik 
eleman, sektör temsilcisi, öğretim 
görevlisi ve üniversite öğrencisi iz-
lemiş ve ziyaret etmiştir.

Kongreye gidiş sürecinde, 28 
Eylül 2019 tarihinde Bursa’da 
MMO Kaynak Eğitim ve Muayene 
Merkezi’nce tahribatsız muayene 
alanına yönelik “Tahribatsız Mu-
ayene Günleri” etkinliği gerçek-
leştirilmiş, sonuçları kongremize 
taşınmıştır. Bu alanın sorunları ilk 
günkü “Tahribatsız Muayene Sek-
törünün Değerlendirilmesi ve Ge-
leceği” konulu panelde ele alın-
mış, konunun sanayimizle ilişkileri 
irdelenmiş, izleyicilerin katılımı ile 
konu tartışılmış, görüş ve öneriler 
paylaşılmıştır. 

Daha önce yapılan etkinliklerde 
olduğu gibi bu kongremizde de 
kaynak teknolojilerindeki geliş-
melerin izlenmesi ve deneyimlerin 
paylaşılmasının yanı sıra alanda 
yaşanan sorunlar ortaya konula-
rak çözüm yolları tartışılmıştır. Et-
kinlik boyunca yapılan tartışma 
ve değerlendirmelerde ulaşılan 
aşağıdaki sonuçların kamuoyunun 
bilgisine sunulmasına karar veril-
miştir:

- Kaynak teknolojisi alanındaki, 
ülkenin uluslararası temsiliye-
ti ile ulusal örgütlülüğü temsil 
eden mevcut yapının, gerçek-
te sektörce beklenen düzeyde 
olmadığı, bu durumun ülke 

açısından olumsuzluk yarattığı 
katılımcılarca ifade edilmiştir. 
Kongrede yapılan tartışmala-
rın, kaynak teknolojisi alanında 
“ulusal bir örgütlenme” oluşu-
muna katkı sağlayacağı bir kez 
daha vurgulanmıştır. Sektörün 
tüm temsilcileri tarafından; 
MMO’nun tarafsızlığı, bilgi biri-
kimi ve organizasyon yeteneği-
ni kanıtlamış olması açısından 
motor kuvvet olarak kabul edil-
diği bir kez daha vurgulanmış-
tır.

- Tahribatsız muayene alanında 
da etkin bir örgütlenme olma-
dığı, yaşanan birçok sorunun 
temelini teşkil eden bu eksik-
liğin, konunun tüm taraflarını 
kapsar şekilde geliştirilmesi 
gerektiği, MMO’nun bu konuda 
da nitelikli bir yapılanma olu-
şumu için rol alması gerektiği 
ifade edilmiştir.

- Kongrenin kurumsallaşmış 
kimliği ile paralel olarak sektör-
deki etkinliğinin daha da artırıl-
ması için;

Tamamlayıcı etkinlikler belirlene-
rek, sektör ile ilgili kritik şehirlerde-
ki Şubeler aracılığıyla ön etkinlikler 
düzenlenmesinin yararlı olacağı, 

• Katılımcı sayısının artırılması 
için daha etkin çalışma yapıl-
ması gerektiği,

• Sektördeki kurum ve kuruluş-
ların kongre platformunda yer 
alması için daha etkin çalışıl-
masının faydalı olacağı,

• Etkinlik ana teması/temaları 

ile uyumlu panel, söyleşi, eği-
tim, vb. faaliyetlerin de kongre 
programında yer almasının iyi 
olacağı

- Kongrenin fuar alanının daha 
geniş olmasının katılımcı fir-
maların kendilerini daha iyi 
tanıtmaları için faydalı olacağı 
belirtilmiştir.

- 2021 yılında yapılması plan-
lanan Kaynak Teknolojisi XII. 
Ulusal Kongre ve Sergisi’nin 
uluslararası boyuta taşınarak, 
uluslararası bildiri katılımlı bir 
etkinlik olarak düzenlenebile-
ceği, bunun, daha nitelikli ve 
doyurucu bir kongre yapılma-
sına katkı sağlayacağı ifade 
edilerek, konunun Oda günde-
mine taşınması dileği belirtil-
miştir.

- Kaynak teknolojisi uygulamala-
rında iş güvenliği ve işçi sağlığı 
ayağının etkinlik kapsamında 
yeteri derecede ele alınamadı-
ğı katılımcılar tarafından vur-
gulanarak, ayrı bir oturum ile 
değerlendirilmesinin yararlı 
olacağı belirtilmiştir.

Kaynak Teknolojisi XI. Ulusal 
Kongre ve Sergisi‘nin niteliği ve 
niceliğiyle çağdaş, demokratik, 
sanayileşen, üreten bir Türkiye ya-
ratılması sürecine katkıda buluna-
cağı inancı ile yukarıda belirtilen 
gerekliliklerin yaşama geçirilmesi-
nin takipçisi olacağımızı bildiririz.

 TMMOB 

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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SANAYİNİN VE TÜKETİCİNİN ENFLASYONU 
%2’NİN ÜSTÜNDE (54)

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 54'ün tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet
Eylül ve Ekim aylarında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hem tüketici fiyatlarının (TÜFE) hem de sanayici fiyatları-
nın (Yurt İçi Üretici Fiyatları Yİ-ÜFE) yıllık artışlarının tek haneye indiğini açıklaması, birçok kesimde itirazlarla karşılaştı. 
Tüketicinin fiilen yaşadığı enflasyon ile TÜİK’in açıkladığı verilerin uyumsuzluğundan söz edildi. Hissedilen enflasyonu 
anlamak, yıllık artışlarla değil, 12 ay boyunca ödenen zamlı fiyatların ortalamasının, bir önceki 12 ayın artış ortalaması 
ile kıyaslanarak ifade edilebilir. Bunu, TÜİK açıklamıyor değil, açıklıyor, ama hem aylık bültenlerinde takdim ederken 
arkaya atıyor hem de kamuoyuna sunduğu enflasyon açıklamalarında bu veri setinin ifade ettiği gerçekliği  olduğu gibi 
anlatmıyor. 

Oysa tek haneye düştü denilen tüketicideki yıllık fiyatlara, 12 ayın ortalama artışları dikkate alınarak bakıldığında, Eylül 
enflasyonunun yüzde 18,3, Ekim enflasyonunun ise yüzde 17’ye yakın olduğu görülecektir.

Tüketici fiyatlarına sektörel olarak bakıldığında 12 ay ortalama artışlarda Ekim’de mobilya ve ev aletlerinden sonra gı-
da-içecek sektörü yüzde 22 dolayındaki artışla başı çekmektedir. Tüketici, Ekim itibariyle son 1 ayda gıda fiyatlarını ve 
mobilya ev eşyası fiyatlarını ortalama yüzde 22 zamlı almıştır. 

Bu sektörleri otel ve lokanta hizmet dalındaki yüzde 19’a yakın artışlar izlemiştir. Sağlıkta son 12 ayda yüzde 17 dola-
yında zamlı fiyat ödeyen tüketici için alkol ve tütünde de son 12 ayda ödemeler aylık ortalama yüzde 17’nin üstünde 
olmuştur. 

Yıllık artışlar ile 12 ay ortalamasında artışlar farkı,  tüketici fiyatları kadar, sanayici ya da Yurt İçi Üretici Fiyatları için de 
geçerli. Sanayicinin ürününe yaptığı yıllık zam, 2019 Eylül ayında önceki Eylül’e göre yüzde 2,5, 2019 Ekim’de yüzde 1,7 
oranında artmış görünüyor. Oysa bu iki tarih arasında kalan aylarda etiketler sürekli değişti ve 12 ayın fiyat artışlarının 
ortalaması, önceki 12 ayın ortalaması ile kıyaslandığında sanayici fiyatlarının Eylül’de yüzde 26,4 oranında, Ekim ayında 
ise yüzde 22,6 oranında arttığı görülecektir. Alt sektörler itibariyle bakıldığında 12 aylık ortalamalara göre fiyatı en çok 
artan, yüzde 48,5 ile elektrik ve gaz alt sektörüdür. Yani elektrik ve doğal gaz kullananlar Ekim 2018’den bu yana her ay 
yüzde 48,5 daha fazla ödeyerek bu ürünleri kullanmışlardır. 

Ham petrol ve doğal gazdaki 12 aylık ortalama artış yüzde 31’e yakındır.  İthalata bağımlı kağıt ve otomotiv sektörlerin-
deki 12 aylık ortalama artışlar yüzde 27’nin üzerindedir. İthalata bağımlı öteki iki sektör kimya ve elektrikli teçhizatta da 
12 aylık ortalama artışlar yüzde 25’in üzerindedir. İlginç olan alkolsüz içecekteki artışın yüzde 23’ü, gıdadaki artışın da 
yüzde 22’yi bulmasıdır.

12 ay ortalamalarının ortaya koyduğu enflasyon, aynı zamanda ücretler, maaşlar, emekli gelirleri, asgari ücret tespiti söz 
konusu olduğunda da dikkate alınması gereken orandır. Bu yapılmaz da gelir artış oranları, yıllık artışlar dikkate alınarak 
yapılırsa, bundan başta asgari ücretliler, kamu çalışanları, emekliler zarar görecektir. Çünkü yıllık artışlar, 12 aylık artış-
ların altında seyretmektedir. Müzakerelerde mutlaka, 12 aylık ortalamaların ortaya koyduğu TÜFE üstünden pazarlıklar 
yapılmalıdır.
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Geçtiğimiz Eylül ve Ekim ay-
larında Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) hem 

tüketici fiyatlarının (TÜFE) hem de 
sanayici fiyatlarının (Yurt İçi Üretici 
Fiyatları Yİ-ÜFE) yıllık artışlarının tek 
haneye indiğini açıklaması, birçok 
kesimde itirazlarla karşılaştı. Tüke-
ticinin fiilen yaşadığı enflasyon ile 
TÜİK’in açıkladığı verilerin uyum-
suzluğundan söz edildi, TÜİK’e siyasi 
müdahaleden dem vuruldu. 

TÜİK’in veri kalitesini sorgulamaya 
gelinceye kadar, asıl odaklanılması 
gereken, açıklanan verinin ne anla-
ma geldiği ve bunun dışında fiyat 
artışlarını ifade eden başka bir TÜİK 
verisi olup olmadığı, bunun ortaya 
nasıl bir görüntü çıkardığıdır. 

Hem medyanın hem birçok yo-
rumcunun gözden kaçırdığı şey şu: 
TÜİK’in  “Yıllık artış” olarak açıkladığı 
son veriler, yılın iki ayrı ayına, Eylül 
ve Ekim aylarına ait fiyat endeksle-
rindeki yıllık yüzdesel artıştır. Şöyle 
ki; tüketici fiyatlarını alırsak, 2019’un 
Eylül’ünün fiyat düzeyi (endeksi) 
2018 Eylül’ünün fiyat düzeyinin sa-
dece yüzde 9,2 üstünde görünüyor. 
Aynı yıllık artış, Ekim ayında yüzde 
8,6’ya inmiş durumda. Bunlara ne-
den olan, “baz etkisi”, yani karşılaş-
tırılan 12 ay öncesinin, baz alınan 
2018’in Eylül ve Ekim fiyatlarının 
olağandışı artmış olması. 2018 Eylül 
ayında fiyatlar aylık olarak yüzde 6,3 
artmıştı, oysa 2019 Eylül’ünde aylık 
artış ise yüzde 1 idi.

2018 Ekim’de fiyatlar yüzde 2,7 art-
mıştı. 2019 Ekim ayında ise artış 
yüzde 2 idi. Bu durum, aritmetiksel 
olarak Eylül ve Ekim aylarındaki yıl-
lık TÜFE artışlarının sırasıyla yüzde 
9,2 ve yüzde 8,6 olması sonucunu 

doğurdu. Ama aynı şey Kasım ve 
Aralık aylarında büyük ihtimalle ol-
mayacak. Çünkü baz alınacak Kasım 
2018’de TÜFE aylık yüzde -1,44; Ara-
lık 2018’de de yüzde -0,40 gerilemiş-
ti. Dolayısıyla 2019 Kasım ve Aralık 
aylarında fiyat artışları yüzde 1’de 
kalsa bile, 2019’un son 2 ayında çift 
haneli enflasyon kaçınılmaz. Bunu 
2020 programı da kabul ediyor ve 
Aralık ayı için yüzde 12 TÜFE öngö-
rüyor, ama bunun bile üstüne çıkıl-
ması ihtimali yüksek. 

Hissedilen Enflasyon ve 12 Ay 
Ortalaması
Özellikle tüketiciler, yıllık enflasyo-
nun tek hane ile ifadesinin kendi ya-
şadıklarını yansıtmadığından şika-
yetçiler ve haklılar. Çünkü hissedilen 
enflasyonu anlamak, yıllık artışlarla 
değil, 12 ay boyunca ödenen zamlı 
fiyatların ortalamasının, bir önceki 
12 ayın artış ortalaması ile kıyaslana-
rak ifade edilebilir. Bunu, TÜİK açık-
lamıyor değil, açıklıyor, ama hem 
aylık bültenlerinde takdim ederken 
arkaya atıyor hem de kamuoyuna 
sunduğu enflasyon açıklamalarında 
bu veri setinin ifade ettiği gerçekliği 
olduğu gibi anlatmıyor. 

Oysa tek haneye düştü denilen tü-
keticideki yıllık fiyatlara, 12 ayın 
ortalama artışları dikkate alınarak 
bakıldığında, Eylül enflasyonunun 
yüzde 18,3, Ekim enflasyonunun ise 
yüzde 17’ye yakın olduğu görüle-
cektir.

Fark şöyle örneklenebilir: Bir sepet-
teki malların 2018 Ekim ayındaki fi-
yatı, 12 ay sonra 2019 Ekim ayında 
yüzde 8,6 artmış görünüyor. Bunlar, 
Ekim ayının bu yıl ve geçen yılki fi-
yat etiketlerinin sonucu. Oysa 2018 

Ekim’inden sonraki 11 ayın her bi-
rinde etiketler değişti. Bazı aylar 
daha çok artış, bazı aylar düşüşler 
görüldü ve tüketici bazı aylar Ekim 
ayında ödediğinden daha çok, bazı 
aylar daha az ödedi. Aslında, 2019 
Ekim ayına geldiğinde, aynı sepe-
te ödediklerini, yıl boyunca her ay 
ödediklerini dikkate katarak he-
saplamak gerekir. Ekim’den Ekim’e 
fiyatlar yanıltıcı olur. Bu nedenle 
hissedilen enflasyonda yıllık artışlar 
değil, 12 ayın ortalamasını almak, 
bunu da önceki 12 ayın ortalaması 
ile karşılaştırmaktır doğru olan.  Bu 
yapıldığında bir hayli fark olduğu ve 
tüketicinin hissiyatına daha uygun 
bir görüntüye ulaşılacaktır. 

Yıllık artışlar ile 12 ay ortalamasın-
da artışlar farkı,  tüketici fiyatları 
kadar, sanayici ya da Yurt İçi Üretici 
Fiyatları için de geçerli. Sanayicinin 
ürününe yaptığı yıllık zam, 2019 Ey-
lül ayında önceki Eylül’e göre yüzde 
2,5, 2019 Ekim’de yüzde 1,7 oranın-
da artmış görünüyor. Oysa bu iki ta-
rih arasında kalan aylarda etiketler 
sürekli değişti ve 12 ayın fiyat artış-
larının ortalaması, önceki 12 ayın 
ortalaması ile kıyaslandığında sana-
yici fiyatlarının Eylül’de yüzde 26,4 
oranında, Ekim ayında ise yüzde 
22,6 oranında arttığı görülecektir. 
Tüketici fiyatlarında olduğu gibi, sa-
nayici fiyatlarında da 12 aylık ortala-
malar, sanayicilerin hissedilen fiyat 
artışlarını ifade etmektedir. Sanayici 
fiyatlarını mercek altına alarak de-
vam edelim. 

Sanayici fiyatlarında Artışlar
İmalat, madencilik ve elektrik-su 
sektörlerini kapsayan geniş anlam-
daki sanayide 600 dolayındaki ürü-
nün fiyatları, “Yurt İçi Üretici Fiyat 
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Endeksi (Yİ ÜFE)” kapsamında aylık 
olarak takip ediliyor.

Üretici fiyatı, yurt içinde üretimi ya-
pılan ürünlerin, KDV, ÖTV vb. dolaylı 
vergiler hariç, peşin satış fiyatıdır.

TÜİK, temel veri kaynağı olarak, ulu-
sal hesaplar, sanayi ürün ve üretim 
istatistikleri, sanayi ciro verisi ve yurt 
içi üretici fiyat endeksi anketini kul-
lanmaktadır.

ÜFE’de sanayi kapsamında yer alan 
maddelerin her ayın 5., 15. ve 25. 
günlerindeki fiyatları derlenmekte-
dir.

Ham petrol ve doğal gaz ve elekt-
rik, gaz üretim ve dağıtımı sektörleri 
için bir ay gecikmeli olarak ağırlıklı 
ortalama fiyatlar derlenmektedir.

Sanayici fiyatlarının özellikle dö-
viz şoku yaşanan 2018 ortasından 
itibaren hızla arttığı hatırlana-
caktır. En sert aylık artışlar, 2018 
Ağustos’ta (yüzde 6,6) özellikle de 
Eylül 2018’de (yüzde 10,9) yaşandı. 
Dövizdeki sert artışlar, girdi, yedek 
parça, vb. mamul mal ithalatına ba-
ğımlı sektörlerde anında maliyet ar-
tışlarına, o da fiyatlara yansıdı. Böy-
lece, Mayıs 2018’de yüzde 20 olan 
yıllık artışlar, Eylül’de yüzde 46’yı 
geçti, Ekim’de yüzde 45’i gördü. 
Sanayici kesim, yaptığı bu zamların 
ardından izleyen aylarda hız kesti. 
Hem iç talepteki sert düşüş hem 
döviz fiyatlarının görece kontrole 
alınması ile ürün fiyatlarında artışın 
hızı yavaşladı. Bu durum 2019’un 
Eylül ve Ekim aylarında tek haneye 
ininceye kadar sürdü. 

Ne var ki, yıllık artışların bu seyri, 
sanayicinin ürünlerini kullananların 
yıl boyu yüklendiklerini yansıtmaz. 

Bunun için 12 aylık artış ortalama-
larını almak gerekir. Bu yapıldığın-
da, yıllık olarak Eylül’deki yüzde 2,5 
artışın,  12 aylık ortalamalarda yüz-
de 26,4’ü bulduğu görünmektedir. 
Ekim’de yüzde 1,7’ye gerileyen yıllık 
artışın ise 12 aylık ortalaması yüz-
de 22,6’dır. Başka bir ifadeyle, Ekim 
2018’den Ekim 2019’a kadar bir sa-
nayi ürünü satın alan bu ürüne her 
ay ortalama yüzde 23’e yakın fazla 
ödeyerek satın almıştır. 

Alt sektörler itibariyle bakıldığın-
da 12 aylık ortalamalara göre fiyatı 
en çok artan, yüzde 48,5 ile elektrik 
ve gaz alt sektörüdür. Yani elekt-
rik ve doğal gaz kullananlar Ekim 
2018’den bu yana her ay yüzde 48,5 
daha fazla ödeyerek bu ürünleri kul-
lanmışlardır. 

Ham petrol ve doğal gazdaki 12 ay-
lık ortalama artış yüzde 31’e yakın-
dır. İthalata bağımlı kağıt ve otomo-
tiv sektörlerindeki 12 aylık ortalama 
artışlar yüzde 27’nin üzerindedir. 
İthalata bağımlı öteki iki sektör kim-
ya ve elektrikli teçhizatta da 12 aylık 
ortalama artışlar yüzde 25’in üzerin-
dedir. İlginç olan alkolsüz içecekteki 
artışın yüzde 23’ü, gıdadaki artışın 
da yüzde 22’yi bulmasıdır. Gıda enf-
lasyonunun 12 aylık ortalamalarla 
ifadesi yüzde 22 dolayındadır. Ör-
neğin bir gıda toptancısından şeker 
alanlar, Ekim 2018’den itibaren 12 ay 
boyunca her ay ortalama yüzde 22 
zamlı şeker almışlardır.

Görüleceği gibi, sanayinin alt dalla-
rında yıllık fiyat artışları ile 12 aylık 
ortalamalar birbirlerinden bir hayli 
farklıdır. Ekim ayında sanayi fiyat-
ları yıllık yüzde 1,7 artmış görün-
mesine karşın, 12 aylık ortalamalar 

ile bakıldığında sanayi ürünlerinde 
artış yüzde 22,6’yı bulmaktadır. Bazı 
sektörlerde Ekim itibariyle yıllıkta 
fiyat artışı değil, azalma, ucuzlama 
görülürken 12 aylık artış tam zıddını 
göstermektedir. Örneğin kimyada 
yıllık artış yüzde 3,2 gerileme göste-
rir iken 12 aylık ortalama artış yüzde 
25’in üzerindedir.

Durum rafineri ürünlerinde de ay-
nıdır: yıllıkta yüzde 21’e yakın azal-
ma varken 12 aylık ortalamada artış 
yüzde 13’e yaklaşıyor. Giyimde bu 
oranlar yüzde -1,3’e karşı yüzde 14’e 
yakındır. Yani, Ekim’de önceki ekim’e 
göre fiyatlar yüzde 1,3 ucuzlamış 
görünüyor. Ama Ekim 2018 sonrası 
aylarda zamlar sürmüş ve aylık orta-
laması yüzde 13,5 olmuştur. 

Tüketici Fiyatlarında Yıllık ile 12 Ay 
Ortalama Farkı
Bilindiği gibi, Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE), hanehalklarının tüketimine 
yönelik mal ve hizmet fiyatlarının 
zaman içindeki değişimini ölçer. Bu 
amaca yönelik olarak hane halkları-
nın, yabancı ziyaretçilerin ve kurum-
sal nüfusun yurtiçinde yaptığı tüm 
nihai parasal tüketim harcamalarını 
dikkate alır. 

TÜİK, 12 ana grup 43 alt grupta, 418 
maddenin fiyatını izliyor.  81 il mer-
kezinin tamamını da içeren toplam 
225 ilçeden fiyat derleniyor. TÜİK’in 
bildirdiğine göre, TÜFE kapsamın-
da ayda 28.711 işyerinden 544.256 
fiyat derleniyor ve 4.274 kiracı en-
deks kapsamında takip ediliyor. İş-
yeri ve fiyat sayıları mevsimsel ya-
pıya göre yıl içerisinde değişkenlik 
gösterebilir.

Yine TÜİK’e göre, fiyatlar, vergiler 
dahil peşin ödemeler olarak belir-



23

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  OCAK 2020  www.mmo.org.tr  

lenir. Taze sebze ve meyveler, fut-
bol maçına giriş ücreti, LPG, tüp 
gaz, mücevher (altın) ve seçilmiş 16 
gıda ürünü haftada bir kez ve diğer 
ürünler ayda iki kez; kiralar dahil ay 
içi fiyat değişimi az olan 70 madde 
çeşidi için ayda bir kez fiyat topla-
nıyor. Benzin ve mazot fiyatları ise 
günlük olarak izleniyor.

TÜFE’de Eylül ve Ekim aylarında 
yıllık artışlar sırasıyla yüzde 9,2 ve 
yüzde 8,6 olarak açıklandı. Ancak 
12 aylık ortalama artışlara bakıldı-
ğında bunların sırasıyla yüzde 18,3 
ve yüzde 16,8 olduğu görülecektir.  

Başka bir ifadeyle, son aylarda hız 
kaybetse de Ekim ayı itibariyle tüke-
ticinin son 12 ayda ortalama yaşadı-
ğı enflasyon yüzde 16,8’i bulmuştur.  

Tüketici son 12 ayda her mal ve hiz-
meti ortalama yüzde 17’ye yakın 
yüksek fiyatla satın alabilmiştir. 

2018’in ilk 5 ayında yıllık artışlar ile 
12 aylık ortalama artışlar biri birine 
çok yakın, yüzde 11 dolayında sey-
rederken, izleyen aylarda yıllık fiyat-
lar hızla arttı ve 12 ay ortalamalar 
altta kaldı. Ancak 2019 Nisan’dan 
itibaren yıllık fiyatlar, baz etkisiyle 
aşağı seyrederken 12 aylık artışlar 
yükseldi, sonra çok az indi. Eylül 
ayında yıllık fiyat artışları ile 12 ay 
arasında bir kat fark var. Ekim’de de 
bu fark neredeyse değişmedi. 

Tüketici fiyatlarına sektörel olarak 
bakıldığında 12 aylık ortalama ar-
tışlarda Ekim’de mobilya ve ev alet-
lerinden sonra gıda-içecek sektörü 
yüzde 22 dolayındaki artışla başı 
çekmektedir. Tüketici, Ekim itibariy-

le son 1 ayda gıda fiyatlarını ve mo-
bilya ev eşyası fiyatlarını ortalama 
yüzde 22 zamlı almıştır. 

Bu sektörleri otel ve lokanta hizmet 
dalındaki yüzde 19’a yakın artışlar 
izlemiştir. Sağlıkta son 12 ayda yüz-
de 17 dolayında zamlı fiyat ödeyen 
tüketici için alkol ve tütünde de son 
12 ayda ödemeler aylık ortalama 
yüzde 17’nin üstünde olmuştur. 

Tüketici için son 12 ayda fiyatı orta-
lama daha az artan sektörler yüzde 
7,5 ile haberleşme, yüzde 7,8 ile gi-
yim olmuştur. Tüketici son 12 ayda 
ulaştırma hizmetlerini de yüzde 11 
zamlı alabilmiştir. Konut harcama-
larındaki fiyat artışları ise ortalama 
aylık yüzde 16’ya yaklaşmıştır. 

Daha detaylı bakıldığında, tüketici 
için son 12 ayda konutun bakım ve 
onarımı hizmetleri aylık ortalama 
yüzde 33’ün üstünde arttı ve Ekim 
ayındaki yıllık artış olarak gösterilen 
yüzde 7’lik artışın 4 katından fazla 
tırmandı. Alkollü içkilerde yıllık artış 
ile 12 ayın ortalama artışının birbi-
rine yakın olduğu gözlendi: yüzde 
30’a yüzde 24. 

Ev tekstili son 12 ayda ortalama 
yüzde 29’a yakın artmıştı ama Ekim 
ayı itibariyle yıllık artış yüzde 1,4 
görünüyordu. 

Mobilyada Ekim itibariyle yıllık ar-
tış yüzde 6 gibi görünüyordu ama 
tüketici son 12 ayda mobilya fiyat-
larının yüzde 23 artışına maruz kal-
mıştı. 

Sigaranın Ekim itibariyle yıllık artışı 
yüzde 45 görünüyordu ama 12 aya 

yayılan yükü ayda ortalama yüzde 
16 idi. Kitap-gazete fiyatları Ekim 
itibariyle yıllık yüzde 5,4 artmış gö-
rünüyordu ama 12 ayın ortalama 
artışı yüzde 19’u buluyordu. 

Özetlemek gerekirse, özellikle bu 

yıl hem tüketici hem yurt içi üretici 

yani sanayici fiyatlarında yıllık ar-

tışlar ile 12 ayın ortalama artışları 

ayrışmış ve bu, enflasyon gerçeğini, 

bunu derinden yaşayan kitlelerin 

gözünden kaçırmak için kullanıl-

mak istenmiştir.

TÜİK, bültenlerinde verisini sundu-

ğu halde, 12 ay ortalamanın önemi-

ni ortaya çıkarmamıştır. İktidar ve 

yandaş medya, tek haneye düşen 

yıllık artışları öne çekerken, 12 aylık 

ortalamaların ortaya koyduğu “his-

sedilen enflasyon” bunun sayılarla 

ifadesi, sektörlere ve mallara göre 

farkları yeterince konuşulmamıştır. 

Oysa bu yapıldığında ortada devasa 

bir fark olduğu, halkın hissettiği enf-

lasyonun ancak 12 aylık ortalamalar 

alınınca görüleceği anlaşılmaktadır. 

12 ay ortalamaların ortaya koyduğu 

enflasyon, aynı zamanda ücretler, 

maaşlar, emekli gelirleri, asgari üc-

ret tespiti söz konusu olduğunda da 

dikkate alınması gereken orandır. 

Bu yapılmaz da,  gelir artış oranla-

rı, yıllık artışlarla yapılırsa, bundan 

başta asgari ücretliler, kamu çalışan-

ları, emekliler zarar görecektir. Çün-

kü yıllık artışlar, 12 aylık artışların 

altında seyretmektedir. Müzakere-

lerde mutlaka, 12 aylık ortalamala-

rın ortaya koyduğu TÜFE üstünden 

pazarlıklar yapılmalıdır. 
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24 TEKNOLOJİ DÜNYASI

YENGEÇ BOT’UN 

Çöp toplayan robotik yengeç suya ilk defa suya indi

Birçok insan yengeçleri meşhur 
yana doğru yürüyüşüyle bilir. 

Ancak, deneyimli şnorkelcilerin ve 
akuatik robot bilimcilerin bildiği 

gibi, sıkça gözlenen yana doğru 
yürüme becerisi, bu kabuklunun 
çok çeşitli manevra kabiliyetlerin-
den yalnızca biridir. Örneğin, yen-

geçler esnek bacaklarını kullanarak 
çetin su altı arazilerinde yönünü 
bulabilir ve zorlu akıntılara rağmen 
kayalara kolayca tutunabilir.

1 Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Kasım 2019 tarihli sayısında yayımlanan yazı, Bizim Ada Tercüme tarafından dilimize çevrilmiştir.
2 Bağımsız Teknoloji Yazarı, New Jersey, ABD

Michael Abrams2

Crab Bot's First Swim1

The BioRobotics Instute, Italy

İLK YÜZÜŞÜ
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Bu hayranlık verici becerileri, yen-
geci okyanus zeminini keşfetmek 
isteyen robot bilimciler için cazip 
hale getirir. Ancak Scuola Superiore 
Sant’Anna, Biyorobotik Enstitüsü, 
biyomühendislik öğretim görevlisi 
olan Marcello Calisti keşiften daha 
fazlasını yapmak istiyor. Calisti, 
okyanusları temizlemek istiyor. 
Calisti'nin Silver 2 adındaki plastik 
toplayan yengeç botu, geçtiğimiz 
Haziran ayında Ligurya Denizi'nde 
ilk dalışını yaptı.

Ocean Cleanup gibi girişimler su 
yüzeyine yakın seviyede bulunan 
büyük plastik parçalarını ve çöple-
ri hedeflerken, Calisti okyanus ta-
banında bulunan mikro plastikleri 
hedef alıyor. Diğer akuatik robot-
lar, deniz yatağına yaklaşırken ya 
da deniz yatağına yerleştiklerinde 
kumu hareket ettirip çöpleri göm-
düğünden ya da ittiğinden, bu 
gibi deniz dibine batmış çöplere 
ulaşamıyor.

Ayrıca, deniz tabanı üzerinde as-
kıda durmak çok fazla çaba gerek-
tirdiğinden, görevi tamamlamaya 
değmiyor. Calisti, "Yengeçleri ör-
nek almak çok doğal bir yaklaşım-
dı; ortamda herhangi bir değişik-
liğe sebep vermeden suya hızlıca 
girip çıkmakta ve ıslak kayaların 
üzerinde durmakta hiç sorun yaşa-
mıyorlar," diyor.

Calisti'nin robotu, yengeçten il-
ham alan ilk örnek değil. Kore 
Okyanus Bilimleri ve Teknolojisi 
Enstitüsü, okyanus zemininde do-
laşmak üzere benzer şekilde ta-

sarlanan Crabster adlı robotlarını 
yıllar önce tanıtmıştı.

Tasarımı Brachyura türünün alt ta-
kımından ilham alsa da, Crabster 
ve benzeri diğer robotlar hareket 
keskinliği bakımından 10 bacaklı 
yengeci taklit edemiyor ve yalnız-
ca düz kum şeritleri boyunca ya-
vaşça hareket edebiliyor. "Yeraltı 
arazilerde, yengeçlerin su dışında, 
düz zemindeki tipik hareketine 
benzer şekilde hareket etmeni-
zi engelleyen kayalar, eğimler ve 
mercanlar gibi etmenler var," diyor 
Calisti.

Yengece benzeyen makineler 
üretme ile ilgili daha önce yapı-
lan başarısız denemelerin aksine, 
Calisti yengeçlerin hareket etme 
şeklini yakalamak için yüksek hız-
lı kameralar kullanmış. Calisti'nin 
Robot yengecinin, her biri üç açı-
da, serbest şekilde hareket edebi-
len eklemli bacakları var. Ayrıca, 
yengeç bacaklarının yaylanma 
özelliği kayalık arazilerde hareket 
etme becerilerini büyük ölçüde 
etkilediğinden, robotun bacakları 
yay yüklü.

Yengeç imitasyonunun doğruluğu 
sayesinde, Silver 2 bir kayaya sa-
atlerce tutunabiliyor. Calisti, "Aynı 
pozisyonu uzun süre korumak, 
belirli bir noktada uzun süre asılı 
kalmak istediğinizde, pilinizi sü-
rekli olarak tüketmeniz gerekiyor" 
diyor. "Noktaya olabildiğince yak-
laşıyoruz ve bacaklarımızı uzatıyo-
ruz. Pilimiz sayesinde, aynı nokta-
da 17 saat kalabiliyoruz."

Calisti şimdiden deniz yatağındaki 

su kalitesini izlemek adına bir filt-

re yerleştirmek için görev almayı 

bekliyor. 90 metrelik bir dalış yap-

mayı ve deniz yatağına bir filtre 

yerleştirip yüzeye dönmeyi kap-

sayan bir görev, Silver 2 için ço-

cuk oyuncağı. Benzer şekilde, bu 

kabuklu robot saatler sürecek bir 

muayene için su altı boruları üze-

rinde ya da mercanlara zarar ver-

meden buradaki yaşamı izlemek 

için mercanlar üzerinde baş aşağı 

asılı durabilir.

Hali hazırda, Silver 2 varoluşunun 

henüz başlangıç aşamalarında. 

Şuan hareket kabiliyetini sağlayan 

yalnızca altı bacağı var. Yakında 

çöp toplamak için bir kıskaç ekle-

necek. Calisti'nin vizyonuna göre, 

robot su altı havuzlama istasyon-

larındaki çöp birikintilerini topla-

yacak.

Calisti, "Yengeç bu işi aşağı yukarı 

beş saatte yapacak. Çöpler topla-

nınca plastik ayrılacak ve aynı işi 

yapmak için bir sonraki yere geçe-

ceğiz" diyor.

Şuanda yengeç botun su yüzeyin-

deki bir teknede bulunan biri tara-

fından kontrol edilmesi gerekiyor. 

Ancak, Calisti bir gün robotunun 

tamamen kendi başına okyanus 

yüzeyinde dolaşıp çöp toplayaca-

ğını umuyor. "Gelecekle ilgili ha-

yalim bu ... yengeç botu tamamen 

otonom hale getirmek."
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* Dr., Öğretim Üyesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, TURBOTEK firması kurucu ortağı - arcete@turbotek.com.tr

SANAYİDE RÜZGAR TÜNELİ 
GİRİŞİMLERİ

Ali Ruhşen Çete*

1. GİRİŞ
Türkiye’de havacılıkta söze konusuna Cumhuriyetimi-
zin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çok isabetli 
öngörüsüyle başlamak gerekir  “İstikbal Göklerdedir”.  
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında bu öngörü ile çok büyük 
ilerleme ve adımlar atılmıştır. Rüzgar tünellerindeki geli-
şim ise yine Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları ile bir 
Ankara’da endüstriye hizmet etmek üzere büyük  tünel 
(Ankara Rüzgar Tüneli) ve bir de İstanbul’da akademik kü-
çük tünel (İTÜ Gümüşsuyu Rüzgar Tüneli) planlanmıştır. 
Tünelin bulunduğu  bölüm,  1941'de İTÜ Makine Fakül-
tesi bünyesinde Uçak Mühendisi yetiştiren bir dal olarak 
kurulmuş ve daha sonra 1944'te Makine Fakültesi'nin bir 
bölümü haline getirilmiş, 1983’ten sonra  ayrı bir fakül-
te olarak devam etmiştir. Akademik eğitimimin tümünü 
aldığım ve mensubiyetinden büyük gurur duyduğum 
İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü İTÜ Gümüşsuyu Rüzgar 
Tüneli’nin ev sahibidir. Havacılıkta çok önemli adımlar 
olan bu iki tünelin hikayeleri de inişli çıkışlı, biraz hüzün-
lü ama gurur verici hikayelerdir. İTÜ Gümüşsuyu tüneli 

şimdi aktif değildir, TÜBİTAK SAGE Ankara Rüzgar Tüneli 
aktif olarak çalışmaktadır. Cumhuriyet ilk yıllarında Hava-
cılık sektörüne tünellerle, bölümlerle ve fabrikalarla hızlı 
bir giriş yapmış  ama  ülkemiz maalesef bu ivmeyi koru-
yamamıştır. Uzun yıllar havacılık konusunda kıpırdanma 
dahi olmamıştır. Rüzgar Tüneli açısından STM’nin yaptığı 
büyük kapalı döngülü dikey tünel, ODTÜ Rüzgem Tüneli-
nin yapılmaya başlanması bir kıpırdanma yaratmıştır. Bu 
yazıda küçük bir firma olan TURBOTEK firmasının Rüzgar 
Tüneli girişimleri anlatılacaktır.

2. SON YILLARDA YAPILAN ENDÜSTRİYEL RÜZGAR 
TÜNELİ GİRİŞİMLERİ
Rüzgar Tünelleri sadece havacılık  değil gerçek bir çok 
sektörün ihtiyacı olan yüksek teknolojik ürünlerdir. Rüz-
gar Tüneli ile ilgilenen sektörler Havacılık, Otomotiv, Rüz-
gar Enerjisi, Eğitim ve İnşaat sektörüdür. Devlet destekli 
ve büyük kurumlar maalesef ülkemizde şimdiye kadar ye-
terli Rüzgar Tüneli girişimlerini yapamamıştır. Yapılan giri-
şimlerde çok yavaş ilerlemektedir. Bu durum özel sektör  
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girişimleri tetiklemiştir. Burada anlatmaya çalışacağımız 
Turbotek firması bu  girişimleri yapan küçük bir firmadır. 
Turbotek firması ticari anlamda Rüzgar Tüneli Tasarımı ve 
üretimi yapan ilk ve tek firmadır. 

Turbotek firmasının rüzgar tüneli hikayesi, STM firmasının 
özel kuvvetlere 2007 yılında yaptığı 4 m çaplı test odasına 
sahip dikey rüzgar tüneli tasarımına, İTÜ ile beraber katıl-
ması ile başlamıştır. Aslında bu tünel ülkemiz için büyük 
bir adımken çok dikkat çekmemiş ve devamı getirileme-
miştir. Yine de bu çalışma oldukça ilham verici olmuştur. 
Firma bu çalışma sonrasında uzun süre Rüzgar Tünelleri 
ile ilgili faaliyet göstermemiştir. Bu faaliyet tekrar eğitim 
sektörüne yapılan tünellerle tekrar başlamıştır. Bu baş-
langıçla Turbotek firması birçok üniversiteye Rüzgar ve 
Su Tünelleri yapmıştır. Bu üniversiteler, ODTÜ, Bilkent 
Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Sakarya Üniversite-

si, TED Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve 
yurtdışında Lübnan Amerikan Üniversitesi’dir.

Şekil 1 ve Şekil 2'de yapılan bu tünellerden örnek veril-
miştir. Bu çerçevede Turbotek firması 10 seneden fazla 
süredir ticari anlamda rüzgar tünelleri tasarlayıp üret-
mektedir. Endüstriyel Rüzgar Tüneli sanayi sektörlere ak-
tif hizmet sunabilen tüneller olarak ifade edilebilir. Genel-
de endüstriyel tüneller daha büyük test kesitli olmaktadır. 
Turbotek firmasının endüstriye yönelik tünellerde dene-
yimi Şekil 3’te görülen Ankara OSTIM organize sanayide 
bulunan bir firmaya Rüzgar türbinleri test etmek amacı 
ile tasarlanmış rüzgar tüneli (Ostowan ve arkadaşları, 
2012) ile başlanmıştır. Maalesef bu rüzgar tüneli şu an ak-
tif değildir fakat küçük ölçekli bir firmanın Rüzgar Tüneli 
kurması açısından önemlidir. Bu tünelde küçük ölçekli 
rüzgar türbinleri ve pervaneler test (Onay ve arkadaşları, 
2012) edilmiştir. Yine 2012 ODTÜ Rüzgem büyük rüzgar 
tünelinin (Uzol ve Perçin, 2020) ön tasarım işi ODTÜ ha-
vacılık bölümüyle beraber yapılmıştır. Bu tünelin detay 
tasarım süreci bir Kanada firmasına yaptırılmıştır, detay 
tasarım sonrasında yapılan ön tasarım genel hat ve de-
ğerleri açısından yakın olduğu görülmüştür.

3. ATMOSFERİK RÜZGAR TÜNELİ
Turbotek Firması edindiği deneyimi değerlere dönüş-
türme çabalarına devam etmiş ve Fan üreticisi olan AL-
FER firması ile beraber bir TÜBİTAK TEYDEB projesi çer-
çevesinde büyük bir endüstriyel rüzgar tüneli yapmaya 
2014’ün ikinci yarısında başlamıştır. Bu tünelin bir atmos-

Şekil 1. Lübnan Amerikan Üniversitesine Yapılan 1x1 m2 test Odası 
Kesitli Açık Çevrim Rüzgar Tüneli [4]

 

 
Şekil 2. Eğitim/Akademik Çalışmalara Uygun Tam Aksesuarlı Kapalı 
Çevrim Rüzgar Tüneli (TED Üniversitesi) [4]

 

Şekil 3. Sanayiye Tasarlanan, GSR Firmasına Yapılan Rotor Test Rüzgar 
Tüneli. (Bu Tünel Açık Jet Odalı, 1.5x1.5 m2 Test Kesitlidir) [4]
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ferik rüzgar tüneli olması planlanmıştır. Tünelin (Şekil 4) 
imkânlar ve kapalı lokasyon kısıtlarına göre yapılması 
gerekmiştir. Tünel ALFER Mühendisliğin Sincan Organi-
ze Sanayi Bölgesindeki  tesisinde 2016 yılında (1,5 yılda) 
tamamlanmıştır. Bu tünel 2019 yılının sonlarına kadar 
TÜBİTAK SAGE ART tünelinin bakımda olması nedeniyle 

bir çok bakış açısına göre en büyük (en büyük debili, en 
büyük kesit alanlı) aktif rüzgar tüneli olmuştur. ART tü-
nelinin aktif hale gelmesinin ardından sadece en büyük 
test odası kesitli rüzgar tünelidir. Elbette ODTÜ RÜZGEM 
tüneli aktif hale geldiğinde bu liderliğini devredecektir. 
Yine de TURBOTEK bu tünelin ön tasarımında çalışmış ol-
maktan gururludur.

Tablo 1’de bu tünelin genel özellikleri verilmiştir. Tünelin 

Açık jet test odası Şekil 5’te verilmiştir. Bu boyutta bir tünelin 

ticari bir girişimin sonucunda yapılması oldukça önemli ve 

öncü bir adım olduğu aşikârdır. Elbette bunun gerçekleşe-
bilmesinin ekonomik motivasyonu inşaat sektörüdür. Bu ne-
denle tünel bir atmosferik rüzgar tüneli olarak tasarlanmıştır. 
Atmosferik rüzgar tüneli, standartlara göre tanımlanmış at-
mosferik sınır tabaka profili benzeşimi yapabilen tünellerdir.

Şekil 6’da atmosferik sınır tabaka benzeşimi için kullanılan 
vorteks üreteci ve pürüz medyalar görülmektedir. Bu araçlar 
kullanılarak TS EN 1991-1-4 standardına göre 1:300 ölçekte 
tanımlanan atmosferik sınır tabaka profilleri (Hız ve Türbü-
lans profilleri) her arazi kategorisi için sağlanabilmektedir. 
Bunun anlamı bu tünelde 1:300 ölçeğinde 1000 m çapında 
bir diğer alanda büyük yapıların modellenebileceği (Şekil 7) 
anlamına gelmektedir. 

Bu tünelde kurulduğu tarihden günümüze 3. Havaalanı 
kontrol kulesi, Sabiha Gökçen Havaalanı kontrol kulesi baş-
ta olmak üzere bir çok bina rüzgar tüneli testleri başarı ile 
yapılmıştır. Burada, tünelde kullanılan tüm aksesuarların öz-
gün olarak tasarlanması önemli bir başarıdır. Bu tüneldeki 
bir önemli nokta, şu an en fazla senkron basınç ölçümü (550 
senkron basınç ölçümü, Şekil 8) sisteminin bu tünelde ta-
sarlanmış ve kurulmuş olmasıdır. Şu an kurulu basınç kanalı 
sayısı çok daha büyük kaynak ve imkanlarla yapılacak ODTÜ 
RÜZGEM Tüneli hedef basınç kanalı sayısından bile fazladır. 
Aynı şekilde kuvvet ölçümü konusunda TURBOTEK firması 
özgün çok eksenli kuvvet ölçümü sistemlerini tasarlamıştır 
(Şekil 9).

Bahsedildiği üzere bu tünelin tüm sistemleri özgün olarak 
tasarlanmıştır. Buna sistemin fanları da dahildir (Şekil 10). Bu 
tünel ekonomik değerler ve verimlilik açısından çok fonksi-
yonlu yapılmış. Bu Tünel, Havacılık, Rüzgar Enerjisi, Otomo-
tiv sektörlerine ve yukarıda anlatıldığı gibi İnşaat sektörüne 

yönelik olarak tasarlanmıştır.

Parametreler Açıklama

Deney Odası Boyutları
Ön Test Odası: 3.2m x 2.5m
Açık Jet Odası: 6m x 6m x 9m

Ön Test Odası Uzunluğu 21 m

Tünel Uzunluğu 43 m

Maksimum Hız 50 m/sn

Genel Boyutlar 6m x 6m x 43m

Fan Özellikleri 3x f2000 , 350 kw, 1500 rpm Fan

Daralma oranı 2.5:1

Tünelin Kullanım Alanları
Havacılık, Rüzgar Enerjisi, Otomotiv 
ve İnşaat Sektörleri

Basınç Ölçümü
550 Senkronize Basınç Sensörlü 
Okuma Sistemi

Kuvvet Ölçümü 6 Eksenli Kuvvet Ölçüm Sistemi

Model ve Ölçüm Traverse Sistemi
3.2mx2.5mx1m Alanı Tarayabilme 
özelliği

Akım Görüntüleme Sistemi Duman ve Lazer ile Görüntüleme

Tablo 1. Atmosferik Rüzgar Tüneli Özellikleri (ALFER-TURBOTEK)

 
Şekil 4. Atmosferik Rüzgar Tünelinin Kesiti (ALFER-TURBOTEK)
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Şekil 5. TURBOTEK-ALFER Atmoferik Rüzgar Tüneli Açık Jet Test Odası Görünümleri 

  

 
Şekil 6. TURBOTEK-ALFER Rüzgar Tüneli Atmosferik Sınır Tabaka Benzeşimi Araçlarının Görünümü

  

  

  

 

Şekil 7. TURBOTEK-ALFER Rüzgar Tünelinde Bina Yapıları Modellerinden Örnekler
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Şekil 8. TURBOTEK-ALFER Rüzgar Tüneli 550 Kanal Basınç Priz Bağlantı Kutuları (Test tablası altı)

 
Şekil 9.  Eksenli Kuvvet Sensörü Bağlantı Kutuları (Test tablası altı) [4]

 

 Şekil 10. TURBOTEK-ALFER Rüzgar Tüneli için Tasarlamış Olan Fanlar [4]
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4. SONUÇ
Ülkemizin farkına varamadığımız büyük cevherleri vardır, 
en büyük cevherimizin insan kaynağı olduğu açıkça görül-
mektedir. Bu yayında anlatılan çalışmaların küçük firmalar 
tarafından yapıldığını duyan herkes büyük bir şaşkınlığa 
uğramaktadır. Kendimizi, kabiliyetlerimizi tanımak ve ken-
dimize güvenmek şu günlerde en ihtiyaç duyduğumuz bir 
konudur. Burada anlatılan çalışmaların değerli mühendis ve 
bilim adamı okuyuculara ufuklar açacağını düşünmekteyiz.
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Şekil 11. Rüzgar Tüneli Havacılık Faaliyetine Örnek Görüntüler (TURBOTEK-ALFER)

  
Şekil 12. Rüzgar Tünelinin Birebir Otomobil Testine Uygun Yapıldığını 
Gösterir Görünüm (TURBOTEK-ALFER)

Şekil 13. Rüzgar Tünelinde Yapılmış Bir Rüzgar Türbini Testi Örneği 
(TURBOTEK-ALFER)
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Aydın Şık *

Günümüzde tasarım kelimesinin kullanılmadığı alan 
hemen hemen yok gibi evden çıkıp sokaklardaki 
reklam tabelalarına bakıldığında saç tasarımı, takı 

tasarımı, ayakkabı tasarımı, mobilya tasarımı, arayüz tasa-
rımı, görsel iletişim tasarımcısı, moda tasarımı gibi ilanları 
görmekteyiz. Peki bunların hangileri endüstriyel tasarım 
sınıfına girmekte ve hangileri üretim yapabilmektedir.

Endüstriyel Tasarım Meslek Kuruluşuna göre; Endüstri-
yel Tasarım, endüstride üretilen, nihai kullanıcıya yönelik 
ürünlerin, işlevsellik, hedef kitlenin beğenisine ve kul-
lanıcının ihtiyaçlarına uygunluk gibi ölçütleri gözeterek 
fikren geliştirilmesi ve üretime uygun yeni bir ürün olarak 
projelendirilmesidir. Endüstriyel tasarım, endüstriyel yön-
temlerle üretilen nesnelerin insanla ilişkisini kurmaya yö-
nelik bir meslektir. Endüstriyel yöntemler, geniş anlamıyla 
pazarda bir alıcı kitlesini hedeflediği için çok sayıda üretil-
mesi gereken ürünlerin malzeme, işlem sayısı ve işçilik gibi 
giderlerinin optimize edilerek ekonomisinin sağlanmasını 
amaçlar. Tasarımcı bu yöntemleri bilir ve endüstriyel or-
tamın diğer elemanlarıyla (mühendisler, işletmeciler) bu 

yöntemlerin dilini kullanarak iletişim kurar. Tasarımcı, ürü-
nün insanla ilişkisini, öncelikle ürünün kullanımı sırasında 
konforlu, sağlıklı, güvenli, iletişimli bir ilişkiyi sağlamak, 
daha sonra bunlara ihtiyaç duyan tüketiciye bu ürünü ulaş-
tırmak amacıyla o ürüne yüklediği bütün görsel, estetik ve 
fonksiyonel değerlerle ifade eder. Tasarımcı endüstriyelli-
ğin gerekleri doğrultusunda, insanın ihtiyaçlarına cevap 
verirken aynı zamanda kendisini istihdam eden, tasarla-
dığı ürünü üretip pazarlayacak olan girişimciye de ürün 
üzerinde rekabet avantajı sağlayacak bir farklılık yaratma 
çabasındadır (http://etmk.org.tr/tr/endustriyel-tasarim). 

Türk Dil Kurumuna göre; Belirli bir gereksinimi karşılamak 
amacıyla ürünün görünüşü, değeri ve işlevlerinin gelişti-
rilmesi ve ürünün üretimi için gerekli makine, donatım ve 
çevrenin tasarlanmasıdır.

Türk Patent ve Marka Kurumuna göre ise;  Bir ürünün 
tümünün veya bir parçasının veya ürün üzerindeki bir 
süslemenin; çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya 
esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya 
özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

ENDÜSTRİYEL TASARIM VE ÜRETİM
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Endüstri, bu kadar gelişmemiş olsaydı günümüzde in-
sanların sahip oldukları yaşam standardına sahip olama-
yacaklardı. Sanayi devrimlerinden önce üretilen ürünler 
ihtiyaçları karşılayacak şekildeydi ve yine de belirli gö-
rünüşleri bulunmaktaydı. Örneğin, insanların su içme 
şekli, önce ellerini avuç şeklinde yaparak su içmeye ve 
daha sonrada yaptıkları su içme kaplarını buna benze-
terek üretmeye başladılar. Kesici alet yaptıklarında ise ilk 
akla gelen dayanımının çok yüksek olması, dayanımının 
yüksek olması nedeni ile de hem kesici hem de delici ol-
masıydı. Kesici olması için kesen kısmın çok ince ve delici 
olması içinde o kısmın sivri olmasıydı. Daha sonraki sana-
yi devrimlerinde ise bu ürünler makine desteği ile büyük 
miktarlarda üretmek için seri üretim sistemleri oluştu. 
Seri üretim sürecini oluşturmak, sürekli iyileştirme yap-
mak ve sürdürülebilirliğini yapabilmek için mühendislere 
ihtiyaç duyulmuştur. Endüstriyel tasarımcılar, tüm sanayi 
devrimleri süresince mühendislerin arkasındaki en bü-
yük güçlerdi. Bu güçlerini mühendislerden farklı olarak, 
ürünün sadece ekonomik olması değil aynı zamanda bu 
ürünleri estetik açıdan iyi görünmesi ve insanların onları 
almak istemelerini sağlayacak yolları buluyorlardı. 

Sanayi devrimleri ile birlikte baş döndürücü şekilde geli-
şen teknoloji ile iletişim güçlenmiş bilgi yayılımları hızlan-
mış ülkeler arası sınırlar kalkmış ve iletişim cep telefonu 
gibi küçük bir aletin içine sığdırılmıştır. Gelişen teknoloji 
ile küreselleşme olarak adlandırılan bir kavram oluşmuş 
bu da insanların yaşam tarzları birbirlerini etkilemeye 
başlamış ve sonuç olarak iş yaşamını etkileyerek benzer 
ürünlerin tüketilmesi sağlanmıştır. Bu değişim ile yeni pa-
zarlar ve büyük rekabet alanları oluşmuştur. Bazı işletme-
ler için bir avantaj ve yaşam kaynağı olurken bazı işletme-
lerin sonunu getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. 

İşletmelerde buna önlem olarak üretim yöntemlerini de-
ğiştirerek müşteri odaklı üretim yöntemlerini uygulamaya 
başlamışlardır. Bu anlamda yeni ürün ve yeni ürün geliştir-
me süreçlerine de yönelmişlerdir. Bu da tek başına yeterli 
gelmemektedir. Doğru zamanda, doğru tasarım, doğru 
hedef kitleye üretilmeyen, yüksek maliyetli yeni ürünler 
başarısız olmaya mahkûmdur.  Üretilen yeni ürünün ba-
şarılı olabilmesi için o ürünün üretim ve geliştirme süreci-
ne bağlıdır. Ürün, üretim ve geliştirme sürecinde işlemler 
pazar taleplerini karşılayacak şekilde yapılırsa ve gerekli 
önlemler zamanında alınırsa ürünler kısa sürede pazara 
sunulabilir. Zamanında üretilmeyen ürünün pazarda ba-
şarılı olma şansı bu hızlı teknolojinin gelişimi ile çok azdır.

Düşünce olarak çok başarılı olan ancak pazarda aynı ba-

şarıyı bulamayan ürünler bulunmaktadır. Bunun yanında 
fikir olarak biraz daha düşük ancak pazarda başarıyı yaka-
lamış ürünler de bulunmaktadır. Sonuç olarak sürecin her 
bir basamağının ayrı bir önemi olduğu görülmektedir. 
Yeni ürün geliştirme süreci sırasında eş zamanlı mühen-
dislik yaklaşımını kullanmak ürün geliştirme süresinde 
önemli ölçüde faydalar sağlamaktadır. Son zamanlarda 
teknolojinin gelişimi ile birlikte mekanik testlerin yerini 
artık Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA- Failure Mode 
and Effect Analysis) ve Kalite İşlev Yayılımı (QFD-Quality 
Function Deployment) gibi tekniklerinin de kullanılması 
hatalı ürünler üretilmeden, müşteri taleplerine tam cevap 
veren ürünler üretilmesi konusunda süreci yönlendir-
mektedir. Böylece ürünün hatalı olan kısmı üretilmeden 
tasarım aşamasında tespit edilerek zaman ve maliyet ka-
lemlerinden tasarruf edilmiş olacaktır.

Günümüzde yeni ürün üretmenin firmalar açısından "re-
kabet edebilme" yeteneğinin en güçlü alanı endüstriyel 
tasarımdır. 

Bu günlerde gündemde olan yerli otomobil üretimi kimi-
leri destekleme kimileri ise olumsuz yaklaşıp eleştirmek-
tedirler. Tasarımcılar bazı otomobillere benzetirken bazı-
ları ise tamamen farklı olduğunu söylemektedirler.

Bazı yayın organları son dakika haberleri olarak “Son daki-
ka! Yerli otomobil tasarım ve özellikleri ile hayran bıraktı! 
İşte o detaylar” diye manşet atarken kimi yayın organları 
ise, yerli otomobilin 2022'de yollara çıkmasının mümkün 
olmadığını belirterek, "Her şeyi ile sıfırdan bir fabrika ku-
rup, personel ve teknisyenleri yetiştirdikten sonra 4 fark-
lı modelde aracı seri halinde üretip 1 yıl sonra piyasaya 
sürülmesinin gerçekleşme imkanı olmadığı" ifade edildi. 
Ayrıca kamuya 30 bin yerli oto alınması ile yerli otonun 
pazarlaması çözülerek bir süreklilik oluşturulabilecek mi 
belli değildir. Kamuda üst yönetimde görev alanlar genel-
de lüks araç tercih edilirken bu aracı kullanacaklar mı ve 
güvenliği açısından ne kadar güvenli bulup alacaklar.

Devlet garantisi ne zamana kadar ve nasıl devam ede-
cektir. Artık insansız ve güneş enerjili çalışan otomobiller 
üretilmeye başlanmaktadır. Dünya da otomotiv firmala-
rında büyük dönüşüm yaşanırken ve çoğu birleşmeye 
doğru giderken yerli otomobil hangi özelliği ile ön plana 
çıkacaktır. Yapay zeka, yenilenebilir enerji ve endüstri 4.0 
olan çağımızda yerli otomobil bunların neresinde ve ne 
kadarını nasıl kullanmıştır ya da kullanacaktır. Bu tekno-
lojik özelliklerin yanında en büyük sorunlardan biri tasarı-
mıdır.  Tasarımı sayesinde albenisi nasıl olacaktır, tasarımı 
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satışları etkileyebilecek midir? Özel tasarımlar özellikle 
kullanıcısının sosyolojik ve psikolojik isteklerine göre de-
ğişkenlik göstermektedir. Özel tasarımda ana fikir o ürü-
nün o kişiye özel olması ve başkalarına göre uygunluk arz 
etmemesi bu alışıla gelmişin dışında farklı ama kullanıcısı 
için gayet doğal kabul görmesi gibidir. Acaba üretilecek 
yerli oto bu özellikleri sağlıyor mu?

Avrupa’da yenilikçilik faaliyetlerinin artırılması için hükü-
metler ve firmalar tarafından alınması gereken öncelikli 
tedbirler konusunda Avrupa Sanayi ve İşverenler Konfe-
derasyonlar Birliği (UNICE)’nin önerileri şunlardır: 

Yaratıcılığı ve yenilikçiliği geliştirme: 
Hükümetler: 

• Yaratıcılık ve yenilikçiliğin önemine ilişkin bilinci artır-
malıdır. 

• Risk alan ve yenileştirme faaliyetlerinde bulunan bi-
reyleri ve firmaları desteklemelidir. 

Firmalar: 

• Avrupa’da yaratıcılık ve yeniliğin önemine ilişkin bilin-
cin artırılması için hükümetlere yardımcı olmalıdır. 

• Kendi içlerindeki yaratıcılık ortamını geliştirmelidir. 

Yeni ürün ve Pazar potansiyelinin önünü açma: 
Hükümetler: 

• Yenileştirmeye karşı engelleri kaldırmalıdır. 

• Pazarı yavaşlatan, belirsizlik yaratan veya geliştirme 
maliyetlerini artıran yasalarda düzenleme yapmalıdır. 

Firmalar: 

• Gelişen yeni işletme yöntemlerini, müşterileri, ürün-
leri ve yeni pazarları saptamak ve yararlanmak için 
gayret sarfetmelidir. 

• Hızlı büyüyen bilgiye dayalı yeni sektörlere ve gele-
neksel ürünlerin sürekli geliştirilmesine yönelik yeni-
likçilik çalışmalarına daha fazla kaynak ayırmalıdır. 

• Kendilerinin bilgi ve iletişim teknolojisi altyapılarını 
yenilemelidir. 

Yaratıcılığın, bilgi ve yeni fikirler kullanımının kolay-
laştırılması 
Hükümetler: 

• Kamu araştırma ihalelerinde rekabet seviyesini artır-
malıdır. 

• Kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğini artırmalıdır. 

• Fikri haklar sistemini geliştirmelidir. 

Firmalar: 

• En iyi küresel uygulamaları benimseyerek iyileştirme 
sistemlerini sürekli yenilemelidir. 

• Teknoloji stratejilerini genel iş stratejilerine entegre 
etmelidir. 

Halkın bilgi ve niteliklerini geliştirme 
Hükümetler: 

• Matematik, bilim, teknoloji (bilgi ve iletişim dahil) ve 
yönetim eğitimini geliştirmelidir. 

• Sürekli eğitim programlarına toplumun tüm üyele-
rinin katılmasına yardımcı olmalıdır. Sürekli eğitim 
programlarına katılacak bireylerin sayısı için bir hedef 
belirlemelidir. 

Firmalar: 

• Okullarla ve üniversitelerle teması artırmalıdır. 

• Sürekli eğitim ve öğrenim için yatırım seviyesini artır-
malıdır. 

• Yeni organizasyon yapıları geliştirmelidir. 

Yenileştirme finansmanının geliştirilmesi 
Hükümetler: 

• Yenilikçi firmalar için çekirdek finansman artışını des-
teklemelidir. 

• Daha etkili finansman planlarının yapılması konusun-
da küçük ve orta ölçekli yerel işletmelere yardım et-
melidir. 

Firmalar: 

• Firmalar arasındaki ortak girişim imkanlarını artırmalı-
dır. 

• KOBİ’lerin biraraya gelerek daha etkin finansman pla-
nı yapması konusunda onlara yardımcı olmalıdır. 

Yukarıdaki öneriler yaratıcılığın sadece firmaların ya da 
bireysel üreticilerin sorumluluğu olmadığı, idarecilerin 
ve yasa koyucuların da bu çalışmaları destekleyecek ya-
sal zeminler hazırlamak, geliştirici ve destekleyici yatırım 
ortamı oluşturmak gibi görevlerini de belirlemesi ve yol 
gösterici olması nedeniyle gerçekçi ve dikkate alınması 
gereken sonuçlardır. 

Tasarım, insan ve çevre ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
mühendislik bilgi ve tecrübesinin kullanılarak düşünü-
len nesnenin bir yüzey, kâğıt veya bilgisayar ortamına iki 
veya üç boyutlu olarak aktarılmasıdır. 
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Tasarım yapılırken o nesne birçok aşamalardan geçerek 
iki veya üç boyutlu hâle dönüşür ve daha sonra

imalata geçilerek insana veya çevreye faydalı bir ürün 
hâline gelir. Tasarımın sanayiye uygulanması ise endüstri 
ürünleri tasarımı alanına girmektedir. Seri üretim için tü-
ketici ihtiyaç ve problemlerine yönelik, estetik, işlevsellik, 
ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yön-
temleri ve olanakları gibi çeşitli kriterler gözetilerek yapı-
lan tasarıma endüstri ürünleri tasarımı ya da endüstriyel 
tasarım adı verilmektedir.

İmalat işlemlerinin esas amacı; istenen geometri, ölçü ve 
yüzey kalitesinde parça üretmektir. Her parçanın kendine 
özgü şekli, mukavemeti, yüzey şekilleri, boyutu ve değişik 
yüzey kalitesi vardır ve montaj edildiği yerde diğer par-
çalarla uyum göstermesi gerekir. Ayrıca düşük maliyetli 
olması da önem arz etmektedir. Yüksek maliyetli imalat-
lar çok kısa sürede hemen gerçekleştirilemez. Ürünün 
tasarımı, malzeme, metot ve ekipman seçimi, metodun 
tasarımı, takım seçimi ve tasarımı gibi birbirine bağımlı 
işlemler arasında yakın bir ilişki vardır. Bu adımların her 
biri dikkatlice düşünülmeli, planlanmalı ve imalat başla-
madan önce koordine edilmelidir. Bu hazırlık zamanı ön-
celikle kompleks (karmaşık) ürünler için aylar hatta yıllar 
alabilir ve büyük masraflar gerektirebilir. Tipik bir örnek 
olarak, tamamen yeni model bir otomobilin veya modern 
bir uçağın hazırlık süresi 4-5 yıl alabilmektedir.

Tasarım ve üretim arasındaki zayıf iş birliğinin mali-
yeti: Endüstriyel olarak tasarlanan ürünün üretimi önem-
lidir. Çok iyi tasarlanmış bir ürün eğer istenilen zaman ve 
maliyette üretilmiyorsa yapılan tasarımın hiçbir anlamı 
kalmaz. Bu nedenle tasarlanan ürünün üretilebilmesi çok 
önemlidir. İyi bir tasarımcı üretim yöntemlerini çok iyi bil-
melidir. Endüstriyel tasarımcı ile ürün üretim mühendisli-
ği arasında sıkı bir işbirliği olmalıdır.

Ürün yaşam sürecinin sunum döneminde tasarımı sü-
rekli değişen, talebi düşük ve fiyatı çok önemli olmayan 
bir ürün ile tasarımı oturmuş, yüksek talebe sahip, reka-
betçi fiyatlı, olgunlaşma dönemindeki bir ürünün üretim 
süreci gereksinimi farklı olmaktadır. İşletmeler rekabetçi 
olmak için, ürettikleri tüm ürünlerin yaşam sürecindeki 
değişimlerine üretim sistemlerini adapte etmelidirler. 
Üretim yönetimi, kapsamındaki faaliyetleri yerine geti-
rirken işletmenin işlevleri ile karşılıklı etkileşimde bulun-
maktadır. Üretim yönetimi faaliyetlerini yürütürken diğer 
işletme işlevleri ile ilişkisi faaliyetin başarılı olmasında 
önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, diğer işletme 
işlevlerinin de faaliyetlerinde başarılı olmaları üretim ile 
ilişkilerine bağlı olmaktadır. İşletmeye bağlı tüm işlevler 
birbirileriyle etkileşim halinde olmak zorundadır. Başka 
şekilde, bu işlevlerin tek başına başarılı olmaları olası de-
ğildir. Tüm işletme işlevleri, birbirlerinden doğrudan ya 
da dolaylı olarak beslenmektedir. Bazı işlevlerin çıktıları 
bazılarının girdisi durumundadır. 

Tasarlanan ürünü üretebilmek için zorunlu olarak işbir-
liği yapmak gerekiyor. Üretim mühendisliği ve tasarım 
bölümleri bilgileri paylaşmalı ve sürekli iletişim halinde 
bulunarak bilgi alışverişinde bulunmalıdırlar.

Üretim aşamasında tasarımı üretilemeyecek şekilde ha-
talı tasarlanan bir ürünün ortaya çıkması sonucu fazla 
gecikmeye ve maliyete neden olmaktadır. Bu nedenle ta-
sarım bölümü ürün tasarım aşamasında üretim mühen-
disliği bölümünü sürece dahil etmelidir.
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1. GİRİŞ
Dünya’nın dörtte üçü su olmasına rağmen, içme ve 
kullanıma uygun tatlı su kaynakları oldukça kısıtlıdır. 
Dünya’nın toplam tatlı su kapasitesi yaklaşık 35 milyon 
km3 (Dünya’nın toplam su kapasitesinin %2,5’i) olup bu-
nun sadece 105 bin km3'ü (%0,3’ü) doğal çevre ve insan 
kullanım ihtiyaçlarına elverişli tatlı su kaynaklarıdır. Diğer 
tatlı su kaynakları ise kutuplarda ve yer altında kullanı-
mı çok kısıtlıdır. Mevcut kullanılabilir tatlı su kaynakları 
(%0,3); Kuraklık, iklim değişikliği, sanayileşme, artan nü-
fus yoğunluğu, plansız şehirleşme gibi nedenlerle gün 
geçtikçe azalmaktadır. Su kaynaklarındaki yetersizlikler, 
sürekli artan su ihtiyacı, içme ve kullanma suyu temini 
için alternatif su üretme yöntemlerinin uygulanmasına 
neden olmuştur

Okyanuslarda ve denizlerde bulduğumuz suyun geri ka-
lanı, tuzluluk seviyesinden dolayı içilebilir değildir. Tuzdan 
arındırma çok fazla enerji gerektirir. Tuzdan arındırma ma-
liyeti enerji maliyetine bağlı kalmaya devam ettiği sürece, 
bu teknolojiler kendilerine en çok ihtiyaç duyan enerji 

Hızla artan nüfus, su kirliliği ve çölleşme 
tarafından yüksek kaliteli su kaynaklarının 
tüketimi artan ihtiyacın başlıca nedenleri 

olmaktadır. Su tüketim kontrolü, korunması, 
dağıtımı ve depolanmasının iyileştirilmesi, 

arazi iyileştirme, arıtma ve yeniden kullanma, 
daha az su kullanan ürün vermek, yeni 
kaynakları kullanmaya başlamak gibi 
konuları kapsayan su probleminin pek 
çok çözümü vardır. Bu koşullarda deniz 

suyunun kullanımı iyi bir alternatif yaklaşım 
olmaktadır. Bu amaçla ülkemiz için ekonomik 
ve uygulanabilir tuzsuzlaştırma yöntemlerini 

belirlenmek ve bu konuda yapılan çalışmaları 
araştırarak optimum çözümleri ortaya 

koymak hedeflenmiştir. Bu çalışmada, deniz 
suyundan tatlı su elde etmek için kullanılan 

tuzsuzlaştırma teknolojileri incelenmiştir.
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yılı için yapılan tahmine göre günümüzde 4.500 km3 olan 
su ihtiyacının 6.900 km3 olması beklenmektedir. Tahmin 
edilen miktar mevcut kullanılabilir su potansiyelinin %40 
fazla olduğu görülmektedir. Su kaynaklarını etkileyen 
diğer faktörler de dikkate alındığında 2030 yılına kadar 
gerekli önlemler alınmazsa içme ve kullanma suyu kay-
nakları yeterli olmayacaktır. 

Dünya 2019 yılı nüfusu 7,6 milyar olarak açıklanmıştır. 
2030 yılı Dünya nüfusu 8,3 milyar kişi olacağı tahmin edil-
mektedir. Artan nüfusun yaklaşık %60’ının kentlerde ya-
şayacağı tahmin edilmektedir. Bu durum mevcut tatlı su 
kaynaklarının miktarını ve kalitesini ve sağlıklı temin edil-
mesini zorlaştıracaktı. Gıda, su ve enerji ihtiyaçları nüfus 
ve tüketimin artışlarının etkisiyle 2030 yılına kadar %50 
artması beklenmektedir. İklim değişikliği sonucu oluşa-
cak olumsuz durumlar bu kaynakların mevcut potansiyel-
lerini daha da azaltacaktır. İklim değişikliği tahminlerinde 
genel olarak, hava değişimlerinin keskin olacağı, yağışla-
rın ve kuraklıkların artacağı beklenilmektedir. Kuraklıkla-
rın beklendiği yerlerde, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney 
Avrupa başta gelmektedir. Bu durumlar su kıtlığının daha 
da artacağının habercisidir. Özellikle Ortadoğu, Kuzey Af-
rika ve Güney Avrupa çevrelerinde alternatif su kaynakla-
rı üzerinde ciddi ve pahalı çalışmalar yapılmaktadır.

2. DENİZ SUYU ÖZELLİKLERİ VE İÇME SUYU KALİTESİ 
BAKIMINDAN TUZLU SU
İçme suyu temini dünyanın giderek büyüyen bir sorunu 
olup, su sıkıntısının giderilmesinde kullanılan çeşitli yol-
lar mevcuttur. Bunlar, tutumlu ve ölçülü bir su sarfiyatı, 
yağmur sularının biriktirilip kullanıma sunulması, su faz-
lası olan bölgelerden su kıtlığı çekilen bölgelere su nakli-
nin sağlanması, deniz suyu veya az tuzlu yer altı sularının 
tuzlarının çeşitli metotlarla giderilmesi olarak sayılabilir. 
Gerek yaşamın ve gerekse kalkınmanın vazgeçilmez bir 
girdisi olan suyun kirletilmesinin ve gereksiz sarfiyatının 
önüne geçilmesi şarttır. 

Eski çağ denizlerinden ve yağmurlarından oluştuğu be-

açlığı olan gelişmekte olan dünyanın çoğuna yardımcı ol-
maz. Tuzdan arındırma sadece enerji yoğunluğu haricinde 
ayrıca geride bıraktığı toksik çamur sorunu da var. 

İçme ve ev kullanımı için ve ayrıca ticari ve endüstriyel iş-
lemler için yeterli miktarda suya erişim sağlık ve refah için 
kritik öneme sahiptir. Dünya nüfusunun büyümesiyle sı-
nırlı miktarda tatlı suyun mevcudiyeti azalmaktadır. %71 
yeryüzü yüzeyinden; %97,5'ü deniz suyu ve %2,5'sı temiz 
sudur.

Türkiye, toplam yüz ölçümü 783.562 km² ‘dir ve üç tarafı 
denizler ile çevrili bir ülkedir. Türkiye,  su kaynakları açı-
sından zengin bir ülke değildir. Türkiye ılıman, yarı-kurak 
ve sıcaklıklarda aşırılıkların olduğu bir iklim kuşağındadır. 
Türkiye yapılan çalışmalara göre tatlı su kaynakları sınırlı 
ve gelecek için yapılan tahminlere göre su kıtlığı tehlikesi 
ile karşılaşması beklenmektedir. Türkiye’de yıllık ortala-
ma yağış miktarı 643 mm olarak hesaplanmakta olup, bu 
miktar dünya ortalamasının (800 mm) aşağısında olduğu 
görülmektedir. Türkiye’nin toplam tüketilen su miktarı 
her yıl artmaktadır ve önümüzdeki yıllarda artışın devam 
edeceği tahmin edilmektedir. 2023 yılı Türkiye tatlı su tü-
ketimi tahminlerine göre, mevcut tatlı su kapasitesinin ta-
mamını kullanması beklenmektedir. Ayrıca Türkiye’nin 25 
havzasında birçok nedenlerden dolayı su kıtlığı sınırına 
yaklaşılmıştır. Türkiye’nin mevcut su durumu ve tahminle-
re göre, su temininde ciddi sorunlar oluştuğu ve alternatif 
su temin yöntemlerini uygulama çalışmalarına başlamış-
tır. Türkiye’de yıllık ortalama yağış miktarı 643 mm’dir. 
Türkiye için bu yağış miktarı, yılda ortalama 501 milyar 
m3 suya karşılık gelmektedir. Yağışlarla gelen suyun 158 
milyar m3’ü yüzey suyu olarak akarsulara ve göllere katıl-
maktadır. Ekonomik ve teknik şartlar dikkate alındığında 
ise kullanılabilir su miktarı yıllık 112 milyar m3‘tü

Özellikle su kıtlığı yaşanan, denize kıyısı olan bölgelerde 
deniz suyundan içme ve kullanma suyu temin edilebilir 
durumdadır. 

Dünya’da sadece ortalama gelişmeler baz alınarak 2030 
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lirtilen fosil su rezervlerinin çıkarılarak dünya üzerinde 
yaşanan su sıkıntısına çözüm getirme fikri ise henüz bir 
tartışma ve araştırma konusudur. Magmaya çok yakın 
bölgelerdeki bu rezervlerin yüksek mineral içeriğinden 
dolayı, bu suların içilebilir hale getirilmesi için yüksek ma-
liyetli tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum ise fosil 
su rezervlerinin cazibesini azaltmaktadır. Buz dağlarının 
yük gemileri ile kutup bölgelerinden kurak bölgelere ta-
şınması yoluyla su temini ise taşıma maliyetleri nedeniyle 
günümüzde olabilir görünmemektedir. Deniz suyundan 
tatlı su elde edilmesi yüksek maliyetlere ihtiyaç duyduğu 
için, kullanılacak tekniğin fizibilite etüdünün ayrıntılı ola-
rak yapılması gereklidir. Denizden denize tuz içeriği bü-
yük ölçüde farklılıklar gösterir. Denizlere olan tatlı su akı-
şına bağlı olarak tuz içeriği yüksek ya da az olabilmektedir. 
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’e göre daha az tuzlu 
bir denizdir. Bu, düşük tuzluluk oranlarında, Karadeniz’e 
dökülen Tuna, Bug, Dinyester, Dinyeper, Don, Kızılırmak 
gibi büyük akarsuların önemli payı vardır. İstanbul ve 
Çanakkale boğazları aracılığıyla Karadeniz ile Ege Denizi 
arasında su alışverişi sağlayan Marmara Denizi’nin yüzey 
suları Ege ve Akdeniz’e göre daha az Karadeniz’e göre ise 

daha tuzludur. 15-20 m derinlikte yüzey katmanında %2.2 
olan tuzluluk oranı, 30 m’de %3.7’ye, 150 m’de ise %3.85’e 
ulaşmaktadır.  Ege Denizi’nin Karadeniz ve Marmara’dan 
daha tuzlu olmasının nedeni, Karadeniz ve Marmara’dan 
gelen yüzey sularının Ege Denizi’nde saatte 2 km’yi aşan 
bir üst akıntı oluşturmasıdır. Bu üst akıntı Yunanistan kıyı-
larını izleyerek güneyde Akdeniz’e ulaşır.

Tablo 1'de Ülkelere göre tatlı su çekimi ve kullanımı tab-
losunda ülkelere göre verileri görülmekte olup veri 2010 
yılına aittir.

Deniz suyunda 100’den fazla elementin varlığı belirlen-
mişse de bunların en önemlileri Tablo 2'de verilmiştir.

Tuzdan suyu ayırmak için damıtma, membran ve kimya-
sal prosesler olmak üzere üç temel proses bulunmaktadır.

2.1 Damıtma Prosesleri
Suyun (gaz ya da katı) hal değişimi özelliğini kullanarak 
değişen fazını ayırmak için termal araç kullanılan proses-
lerdir. Amaç, fiziksel olarak tuz çözeltisinden suyu buhar-
laştırarak ayırmak ve daha sonra tekrar sıvı forma dönüş-

Tablo 1. Ülkelere Göre Tatlı Su Çekimi ve Kullanımı Ülkelere Göre Tatlı Su Çekimi ve Kullanımı

Ülke
Toplam 

Tatlısı Çekimi 
(km3/yıl)

Kişi Başı 
Tatlısu Çekimi 

(m3/kişi/yıl)

Evsel 
Kulla-

nım (%)

Sanayi 
Kullanımı 

(%)

Tarımsal 
Kullanım 

(%)

2010 Nüfusu 
(milyon)

Angola 0,4 18 23 17 60 19

Mısır 68,3 809 8 6 86 84

Somali 3,3 352 0 0 99 9

Kanada 45,1 1.330 20 69 12 34

ABD 482,2 1.518 13 46 41 318

Brezilya 58,1 297 28 17 55 195

Çin 578,9 425 12 23 63 1.362

Hindistan 761,0 627 7 2 90 1.214

İsrail 2,0 268 36 6 58 7

Japonya 88,4 696 20 18 62 127

Türkiye 40,1 530 15 11 74 76

Fransa 33,2 529 16 74 10 63

Rusya 76,7 546 19 63 18 140

İngiltere 11,8 190 22 75 3 62

Avustralya 59,8 2.782 15 10 75 22
Ters Osmoz Yöntemi ile Deniz Suyundan İçme-Kullanma Suyu Temininin Teknik ve Ekono-
mik Olarak Değerlendirilmesi Avşa (Balıkesir) Örneği “Uzmanlık Tezi” (Yunus Emre BIYIKLI), 
İLBANK A.Ş. Nisan 2017, Sayfa 4]

Katyonlar (g/kg) Tuzluluğa Katkısı 
(%)

Na+ 10.770 30.61

Mg2+ 1.294 3.69

Ca2+ 0.413 1.16

K+ 0.384 1.10

Toplam 1.864

Anyonlar (g/kg)

Cl- 19.353 55.04

2
4SO −

 
2.712 7.68

HCO3 0.142 0.41

Br- 0.067 0.19

I- 0.060 Eser

Toplam 22.334

Genel Toplam 35.198 g/kg 99.88

Tablo 2. Su İçinde Bulunan Anyon ve 
Katyonların Ortalama Değerleri

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi; Deniz Suyu 
Arıtım Teknolojileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölü-
mü, Samsun, (Fulya Aydın, Yüksel Ardalı) 2011, 
Sayfa 159]
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türerek toplamaktır. Bu sistemler için termal enerji ya da 
güneş enerjisi kullanılmaktadır. 80’lerden önce damıtma 
tuzsuzlaştırması (DT) deniz suyu arıtımı için en popüler 
yöntem olmuştur. Ticari olarak kullanılan ilk deniz suyu 
arıtma prosesleri olmasının yanında dünyada deniz suyu 
arıtım proseslerinin %65’lik kısmını halen bu prosesler kul-
lanılarak yapılmaktadır. Termal kısmına ek olarak damıtma 
prosesleri sık sık daha düşük sıcaklıklarda da buharlaştır-
mayı arttırmak için vakum uygulamasıyla birleştirilmiştir.

• Çok işlemli damıtma (multiple-effect distillation)  

• Çok kademeli şok damıtma (multi-stage flash distillati-
on) 

• Mekanik buhar sıkıştırma (mechanical vapour comp-
ression) 

• Güneşle damıtma (solar distillation)  

2.2 Membran Prosesler
Membran prosesler, fiziksel olarak bileşenlerin ayrılma-
sında membran sisteminin kullanıldığı proseslerdir. De-
niz suyu arıtımında en çok kullanılan iki membran prosesi 
ters osmoz ve elektrodiyalizdir. Ayrıca membran distilas-
yon (MD) prosesi de kullanılmaktadır.  Ters osmoz yön-
teminde, suyun basınç altında tutulmasıyla açığa çıkan 
kimyasal potansiyel eğilimiyle çözünen madde membran 
boyunca geçer ve sudan fiziksel ayrımı gerçekleşir. Elekt-
rodiyalizde, çözeltide iyonlar bir elektriksel alana karşılık 
anyon ve katyon seçici membranlar boyunca hareket 
ederler. Akış boyunca sudan çözünmüş iyonları ayırmak 
ve toplamak için bir elektriksel alan kullanılmaktadır. Her 
iki proses de büyük ölçekte ticarileştirilmiştir.

• Ters Osmoz (Reverse Osmozis – RO)

• Elektrodiyaliz (Electrodialysis-ED)

• Membran Distilasyonu (Membran distillation- MD)

2.3 Kimyasal Prosesler
Bu kategori damıtma ve membran proseslerinden daha 
değişkendir ve iyon değiştirme, sıvı-sıvı ekstraksiyonu 
veya diğer arıtım tasarımlarını kapsamaktadır. Tuzsuzlaş-
tırma için damıtmanın ve membran proseslerinin verilen 
süresi kimyasal prosesler veya kimyasal ve diğer proses-
lerle birlikle bir hibrit sistem tanımıyla hemen hemen alı-
şılmışın dışındadır. Genel olarak, kimyasal prosesleri tatlı 
suyun üretimi için uygulamak oldukça pahalı bulunmuş-
tur. Ancak kimyasal proseslerden biri olan iyon değiştir-
me özel uygulamalar için yüksek saflıkta de-iyonize su 
üretmek için kullanan özel bir prosestir. Bunun yanı sıra, 

iyon değiştirme çözünmüş katı madde miktarı yüksek 
olan sular için de pratik olmayan bir prosestir. Ancak de-
niz suyundan bor uzaklaştırmak için kullanılan en uygun 
teknoloji olduğu yapılan çalışmalarla desteklenmiştir. 
Aynı zamanda içme suyu kalitesinde deniz suyunun tuz-
luluğunu azaltmak için gerekli olan ters osmoz proses ile 
de birleştirilebilmektedir. 

Desalinasyon Tesisleri

Böbrekler, idrarı deniz suyundaki tuzu vücuttan etkisiz 
hale getiremiyor ve içtiğiniz bir bardak sudaki tuzu atmak 
için bir bardaktan daha fazla idrar üretmeniz gerekiyor. 
Bu durumun çözümü desalinasyon, yani tuzdan arındır-
ma. Bu işlem deniz suyunu tuzdan arındırarak içilebilir 
hale getiriyor ve bunun için de ya çok kademeli şok de-
nen kaynatma tekniği ya da ters osmoz adlı filtreleme 
yöntemini kullanıyor. Genel manada, Şekil 1'de Desani-
lasyon tesisini görmekteyiz.

Çok kademeli şok damıtma, güneş enerjili damıtıcılarla 
aynı ilkeyi kullanıyor. Su kaynayınca saf su buharı yükse-
liyor ve tuz kristalleri geride kalıyor. Bu su buharını topla-
mak, yoğunlaştırmak ve içmek mümkün.

Ters osmoz ise suyu yalnızca su moleküllerinin geçmesine 
izin veren bir filtreye yüksek basınçla püskürterek tuzdan 
arındırıyor. Su, filtreyi geçiyor ve membranın bir tarafın-
da tuzlu, diğer tarafında içilebilir su kalıyor. Şekil 2'de Ters 
Osmoz görmekteyiz.

Uluslararası Desalinasyon Birliği’ne göre dünyada şu an 
18.000’den fazla desalinasyon tesisi var ve bunlar her gün 
150’den fazla ülkede 300 milyon insana 860 milyar litre-
den fazla su sağlıyor.

Ters osmoz membranları uzun zamandır acı su ve deniz 
suyu arıtımında geniş ölçekte kullanılan ve gelişen bir tek-

Şekil 1. Desanilasyon Tesisi
Pros And Cons Of Seawater Desalination Using RO For Drinking Water (By 
Nick Nicholas) 2019, https://www.wateronline.com/doc/pros-and-cons-
of-seawater-desalination-using-ro-for-drinking-water-0001 ]
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nolojidir. Deniz suyu RO sistemleri için işletim parametre-
leri esas itibariyle sıcaklık ve besleme suyu tuzluluğunun 
bir fonksiyonudur. Şekil 3 ve Şekil 4 desalinasyonların aşa-
malarını görmekteyiz.

RO basınçlandırılmış tuzlu çözeltiden suyu çözünenlerden 
ayıran bir membran ayırma prosesidir. Uygulamada tuzlu 
su membrana karşı basınçlandırılan kapalı bir kanal içine 
pompalanır. Suyun bir kısmı membran boyunca geçerken 
kalan besleme suyunun tuz içeriğinde artış gözlenir. Aynı 
zamanda besleme suyunun bir kısmı membran boyunca 
geçmeksizin deşarj edilir. Bu deşarjın kontrolü olmadan 
aşırı doymuş tuzların çökelmesi gibi problemler yaratan 
tuz konsantrasyonundaki artış devam eder ve membran-
ların geçiş sırasında osmotik basınç artar. Bu tuzlu suda 
atık olarak deşarj edilen besleme suyunun miktarı besle-
me suyunun tuz konsantrasyonuna bağlı olarak besleme 
akışı %20-%70 arasında değişir. Şekil 5'te ters osmoz tesisi 
planının basit bileşenlerini göstermektedir. 

Ters osmozun nasıl çalıştığını anlamak için doğada osmoz 
sürecini anlamaya yardımcı olur. Farklı çözünmüş mineral 
konsantrasyonlarına sahip iki çözelti, yarı geçirgen bir zar 
ile ayrıldığında, su daha az konsantre çözeltiden daha yo-
ğun çözeltiye akar. Yarı geçirgen zar örnekleri, canlı bir or-
ganizmanın hücre duvarları, tavuk yumurtasının içindeki 

Şekil 2. Ters Omoz
Pros And Cons Of Seawater Desalination Using RO For Drinking Water (By 
Nick Nicholas) 2019, https://www.wateronline.com/doc/pros-and-cons-
of-seawater-desalination-using-ro-for-drinking-water-0001]

Şekil 3. Desalinasyon Aşamaları      Şekil 4
Konak Kimya Yayınları; http://www.konakkimya.com.tr/ters-osmoz-reverse-osmozsis-nedir/ ]

Şekil 5. Ters Osmoz Tesisi Planının Basit Bileşenleri [4]     
Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi; Deniz Suyu Arıtım Teknolojileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 
Samsun, (Fulya Aydın, Yüksel Ardalı) 2011, Sayfa167]
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zar, memelilerin bağırsak astarları veya bu karakteristiği 
gösteren insan yapımı malzemelerdir (plastik türü).

Ozmotik basınç, suyun "temiz" taraftan "kirli tarafa" (dü-
şük mineralden yüksek mineral içeriğine kadar olan yan 
membran) ne kadar kötüye gitmeyi istediğinin bir ölçü-
südür ve mineral yoğunluk diferansiyeline göre yönetilir. 
Bu basınç şaşırtıcı derecede yüksek olabilir ve ağaçları 
suyun en derin kökten en uzun bacağa, çoğunlukla 100 
veya daha fazla ayağa dikey bir mesafeye taşımak için 
kullandığı bir mekanizmayı açıklar. Su membrandan ge-
çerken içerdiği minerallerin çoğu geride kalır. Çözünmüş 
minerallerin (iyonların) çoğunu geride bırakarak su mole-
küllerini membrandan geçmesini sağlayan mekanizma-
lar tam olarak anlaşılamamıştır ancak basit filtrasyondan 
kesinlikle çok daha karmaşıktır. Difüzyon ve aktif taşıma, 
rol oynayan modellerdir. Bir tanım, osmozu "su molekül-
lerinin dipole momentinin bir membranın diğer tara-
fındaki iyonlara ve kutup moleküllerine çekilmesinden 
kaynaklanan su moleküllerinin bir membrandan geçişi" 
olarak adlandırır.

Ters osmoz sistemleri , diğer yönden akmaya çalışan do-
ğal ozmotik basıncın üstesinden gelmek için "kirli taraf" 
(yüksek mineral içerikli taraf ) üzerindeki insanın indük-
lediği basıncın yanı sıra, suyun yarı- geçirgen zar "temiz 
tarafa" geçirir. RO sürecinde, çözünmüş minerallerin% 
98'i veya daha fazlası "kirli taraf" ın gerisinde kalıyor. Şekil 
6'da Deniz Suyu Arıtma Teknolojileri sıralamasını görebil-
mekteyiz.

Ters osmoz, büyük miktardaki zar yüzey alanını küçük bir 
hacme sığdırmak için bir çekirdeğin çevresinde sarılmış 

membranları kullanır. Bu zarlar "spiral yara" olarak adlan-
dırılır ve erken "içi boş fiber" sistemleri büyük ölçüde yer 
değiştirmiştir. Membran, çözünmüş iyonların %98'inin 
temiz su akışına geçmesini önlediğinden, membranın 
"kirli" tarafında bir sürü mineral bırakılır. Bunları süpürüp 
ölçeklendirmeyi en aza indirgemek için (mineraller daha 
konsantre hale geldiği için çoğu çözünürlük konsantras-
yonunu aşabilir ve çökelmeye veya membrana yapış-
maya başlar ve böylece filtrasyon verimliliğini azaltır ve 
potansiyel olarak gereksiz hale getirir) tipik olarak topla-
mın yaklaşık %25'i Besleme suyu membranın kirli tarafı 
boyunca boşaltmak için yıkanır. Konsantre minerallere 
ilaveten, besleme suyundaki asılı kirteki küçük parçacık-
ların büyük kısmı da boşaltma için yıkılır. Bu, çok temiz 
bir ürün suyu üretir çünkü en çok toplam organik karbon 
veya TOC dahil olmak üzere çok küçük parçacıklar (0,0001 
mikrona kadar) da çıkarılır.

Ek mineral azaltma arzu edildiğinde, iyon değişimli de-
mineralizasyon, ürün suyunu parlatmak için kullanılabilir. 
Çözülmüş iyonların% 98'inde RO işlemi sırasında uzaklaş-
tırıldığından, iyon değiştirici reçineler borsalarda önemli 
kapasiteye sahiptir. Besleme suyu ters osmoz sisteminin 
akış yukarısında doğru şekilde işlenirse, sadece önemli 
bir hareketli kısmı olan bir pompaya sahip oldukları için 
bakım genellikle azdır. Günümüzde kullanılan en yaygın 
RO zarları klorla tahrip olmaktadır, bu nedenle ön işlem 
genellikle sodyum bisülfit gibi indirgeyici bir ajan ya da 
de klorinasyon (yani serbest klorin eliminasyonu) için ak-
tif karbon filtreleri kullanmayı içerir. Kalsiyum ve magnez-
yum karbonatları kireç oluşumunu önlemek için azaltmak 
için iyon değişimi yumuşatma işlemi gerekebilir, ancak 
antiscalal kimyasalların hızlı gelişimi onları genellikle seç-
me yöntemi yapar (tuz tüketimini ortadan kaldırır). Su, 
önemli silt içeriyorsa, çoklu ortam filtrelemesi gerekebilir. 
Beslenme suyu, erken tedavi yöntemi belirtmeden önce 
bir silt yoğunluğu testi (SDI) ile değerlendirilmelidir çün-
kü prematüre membran yetmezliği ve/veya sık yıkama, 
yetersiz ön hazırlık tasarımından kaynaklanabilir. SDI, 30 
psi'lik bir basıncı muhafaza ederken 0,45 mikron mutlak 
filtreden akan birkaç zamanlanmış tahliye koleksiyonun-
dan hesaplanan bir birim-az sayıdır.

3. TERS OSMOZ NEDİR?

Osmoz suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama 
emilme sürecidir. Ters osmoz ise bu sürecin basınçla ter-

Şekil 6. Deniz Suyu Arıtma Teknolojileri
Tampa Bay Seawater Desalination, https://www.tampabaywater.org/
tampa-bay-seawater-desalination]
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sine döndürülerek çok yoğun ortamdan temiz su ayrıştır-
mak için kullanılır. Tamamıyla doğal, fiziksel bir yöntem-
dir. Isı, ışın veya kimyasal kullanılmaz.

İdeal içme suyu nasıl olmalıdır? 
İdeal içme suyu 0 - 50ppm'dir. 170ppm'e kadar olan sular 
kabul edilebilir düzey sayılırken, 170ppm'den daha fazla 
değeri olan su sert su diye tabir edilir.

Dünya içme suyu standartlarına göre içme suyu TDS de-
ğeri en fazla 500ppm olabilir.

500ppm üzerindeki su içilebilme özelliğini yitirmiştir.

Yine dünya standartlarına bakıldığında ortalama çeşme 
suyu değerleri 150ppm ila 400ppm arasında değişiklik 
göstermektedir.

Ters Osmoz cihazları ile arıtılan su ise; Giriş suyu değer-
lerine bağlı olarak 10ppm ila 18ppm gibi ideal değerlere 
sahiptir.

Bir ters osmoz sistemi aşağıdaki ana bileşenlere sahiptir: 

• Ön Arıtma  • Yüksek Basınç Pompası  • Membran Sistemi  
• Son Arıtma

Ön arıtma ters osmoz sisteminde önemlidir çünkü bes-
leme suyu işlem süresince çok dar kanallardan geçmek-
tedir. Membran proseslerinde membran performansının 
bozulmasına, temizleme ve geri kazanma maliyetleri gibi 
sonraki adımları sınırlayan en büyük problem olarak kir-
lenme sık sık beklenen bir sorun olarak görülmektedir. 
Bu nedenle askıda katı maddeleri uzaklaştırılmak ve tuz 
çökelimi ya da membran üzerinde mikroorganizma bü-
yümesinin meydana gelmesini engellemek için su ön arı-
tımdan geçirilmektedir. Sıcaklık, toplam çözünmüş katı 
maddeler ve biyolojik kalite gibi deniz suyunun su kalite 
parametreleri çok sayıda deniz suyu arıtma tesisinin ön 
arıtım sistemlerini etkilemektedir.  Genellikle ön arıtım 
adsorpsiyon, elektrokoagülasyon, mikrofiltrasyon ve ko-
agülasyon/flokülasyon sistemlerinden meydana gelmek-
tedir. Membran teknolojilerindeki ilerlemeler, deniz suyu 
ön arıtımı için mikrofiltrasyon ve nanofiltrasyon proses-
lerinin araştırılması ve uygulanması yönünde olmaktadır. 
Ön arıtım yöntemleri besleme suyunun koşullarına ve 
membran materyaline göre değişiklik göstermektedir.  
Yüksek basınç pompaları suyun membran boyunca ge-
çişini sağlamak için gerekli olan basıncı oluştururlar. Bu 
basınç tuzlu su için 250-400 psig arasında ve deniz suyu 

için 800-1180 psig arasında değişmektedir. Ters osmoz ta-
rafından tüketilen enerjinin çoğu tuzlu suyun basınçlan-
dırılmasından oluşmaktadır. Membran topluluğu, bir ba-
sınç kanalı ve membrana karşı basınçlandırılmış besleme 
suyuna izin veren membranlardan meydana gelmektedir. 
Yarı geçirgen membranlar hassastır ve tuzların akışını en-
gellenirken tatlı suyu geçirebilme özellikleri değişir. Ters 
osmoz ile deniz suyu arıtımında genellikle polivinil klorür 
(PVC), polivinilidin florür (PVDF), polieter sulfon (PES) ve 
diğer organik polimerlerden üretilen organik membran-
lar kullanılmaktadır. Ancak, alümina ve silika gibi seramik 
membranlar mekanik özellikleri, kimyasal ataleti, termal 
denge ve uzun ömürlülüğü ile polimerik membranlardan 
daha üstün olmaktadır. 

Membran materyallerinin gelişimi genellikle araştırma 
aktivitesine göre ikiye ayrılmıştır: 

(i) uygun materyal (kimyasal bileşim) ve membran olu-
şum mekanizması için araştırma, 

(ii) fonksiyonellik ve dayanıklılığı arttırmak amacıyla 
membran formülasyonu için daha kontrollü koşulların 
gelişimi . 

Ters osmoz membranları değişik konfigürasyonlarda üre-
tilmiştir. Ticari olarak en çok başarılı olanlardan ikisi spiral-
sarmal levha ve boşluklu ince liflerdir. İmalatçılara bağlı 
olarak değişmesine rağmen membranın ve basınç kana-
lının tasarımı besleme suyunun tuz içeriği ve bu konfigü-
rasyonların her ikisi hem tuzlu suyu hem de deniz suyunu 
arıtmak için kullanılmaktadır. Ters osmoz membranları 
pH’a, oksidantlara, organiklerin geniş aralıklarına, bakte-
rilere, partiküllere ve diğer kirliliklere duyarlıdır.  

Son arıtma, suyun dengelenmesi ve dağıtılmasını içer-
mektedir. Bu son arıtma hidrojen sülfür gibi gazları uzak-
laştırma ve pH’ın ayarlanmasından oluşabilir. Ters osmoz 
ile yapılan arıtımda membran maliyeti ana maliyetinin 
%20-30’nu,  membran yenilenmesi ise işletim maliyeti-
nin %25-30’unu oluşturmaktadır. Bu nedenle ters osmo-
zun membranlarının ekonomik değeri güçlü bir şekilde 
membran ömrüne bağlıdır ve bu yüzden bozulma kont-
rol edilmelidir. Ayrıca üretilen tatlı suyun her metreküpü 
için yaklaşık olarak 3-10 kilowat-saat elektrik enerjisine 
ihtiyaç duymaktadır. Deniz suyu ters osmoz tesislerinin 
işletme maliyetinin hemen hemen yarısını elektrik ma-
liyeti oluşturmaktadır. Bazı araştırmacılara göre bu mali-
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yet RO sistemleri için en önemli dezavantaj olarak ifade 
edilmektedir. Bu nedenle enerji geri kazanımını sağla-
mak amacıyla bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Son za-
manlarda RO’nun güvenilirliği ön arıtım adımlarında RO 
ile birleştirilebilen mikrofiltrasyon (MF), ultrafiltrasyon 
(UF) ve nanofiltrasyon (NF) gibi diğer çeşitli membran 
proseslerinin gelişimi ile geniş ölçüde artmıştır. Deniz 
suyu arıtımında çeşitli membran ünitelerinin optimi-
zasyonu ve entegrasyonu sayesinde sıfır tuz üretimi ve 
artan geri kazanım oranı ile daha iyi kalitede su temini 
etmek mümkündür. 

İçme Suyu İçin RO Kullanarak Deniz Suyu Tuzdan Arınma-
nın Artıları ve Eksileri; Deniz suyunu tuzdan arındırma, su 
kıtlığının mevcut olduğu zamanlarda, kıyı toplulukları ve 
ada ülkeleri için içme suyu üretiminin geleceği konusu-
dur. Birkaç ülkede zaten oldukça yoğun bir şekilde kulla-
nılıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD, 
dünyada içme kapasitesine göre ilk üç tuzdan arındırma 
üreticisidir ve bunu Avustralya, Çin ve Kuveyt izlemek-
tedir. Bu ülkeler tuzdan arındırma sistemlerinden yarar-
lanmaktadır. Çünkü özellikle çok az tatlı su kaynağı olan 
kuru iklimlere sahiptirler veya su kaynaklarının mevcut su 
kaynaklarının üzerinde bir genişlemesini gerektirirler. Bu  
deniz suyu tuzdan arındırma sistemleri  tipik olarak kıyı 
toplulukları tarafından kullanılır ve pratik olarak sınırsız 
miktarda besleme suyu sağlar. Bu deniz suyu tuzdan arın-
dırma teknolojisinin uygulamaları hakkında bazı ayrıntı-
ları bilerek, deniz suyunun ters osmoz tuzdan arındırma 
ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi verirsek;

Bazı SWRO temelleri; Tuzdan arındırma işleminin nihai 
hedefi, deniz suyunda bulunan ve yaklaşık %3 ile %3,5 
oranında konsantre edilmiş tuzların uzaklaştırılmasıdır. 
Deniz suyunda renk, silika ve mikroorganizmalar gibi ele 
alınması gereken başka bileşenler de vardır. Bunu yap-
mak için süreç, okyanus suyunu bir sahil kuyusundan bir 
giriş pompası veya deniz tabanına gömülü bir giriş boru-
sundan çekerek başlar. Bu su bir dengeleme tankına veya 
havzaya girer. (Şekil 7'de Deniz Suyu Arıtma Teknolojileri 
görmekteyiz.)

Bu işlemden sonra, su ön arıtmaya tabi tutulur. Ön işlem 
genellikle 1 nanometreden daha büyük partikülleri gide-
ren bir veya daha fazla filtrasyon ünitesinden oluşur. Bu 
ön işlem süreci, RO membran kirlenmesi riskini azaltmak 
için çok önemlidir.

RO işleminde, ozmotik basıncın üstesinden gelmek için 
basınç uygulanır. Bu nedenle, su zardan daha düşük tuz 
konsantrasyonuna sahip bir alana akar ve tuzların kon-
santre bir çözeltiye (tuzlu su) akmasına izin verir. Elde edi-
len temiz su, yeniden mineralizasyon ve artık dezenfeksi-
yon içeren bir işlem sonrası işlemden geçirilir. Son olarak, 
üretilen tuzlu su konsantresi dikkatlice okyanusa dağınık 
bir şekilde boşaltılır. Bu deşarj süreci, yerel deniz ekosis-
temi üzerindeki olumsuz etkileri önemli ölçüde azaltmak 
için tasarlanmıştır.

İçme suyu için ters osmoz deniz suyu tuzdan arınmanın 
bazı artılarını ve eksilerini inceleyelim.

3.1 Artıları

Modüler sistemler: Sermaye maliyetlerini azaltmak için 
kompakt ve taşınması ve kurulumu kolay olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Alanın sınırlı olabileceği belediye veya ti-
cari içme suyu uygulamaları (oteller gibi) için mükemmel-
dir, ancak çok sayıda insan sağlamaları gerekir.

İçme suyu kaynaklarının genişletilmesi; Tuzdan arındırma 
işleminin arkasındaki itici güç. Mevcut su kaynaklarımızın 
durumu hakkında daha sürdürülebilir bir şekilde düşün-
mek önemlidir, ancak mevcut olduğunda alternatifler de 
gereklidir. Okyanus çok büyük bir alternatif oluyor. Dünya 
okyanuslarının içme suyu için uygun bir kaynak olduğu 
için, insanlığın en değerli kaynağını üstel bir farkla geniş-
letir. Okyanusların Dünya'daki tüm suyun yaklaşık yüzde 
97,5'inden fazlasını oluşturduğunu unutmayın.

Daha yüksek verim; Şu anda kullanılan diğer tuzdan arın-
dırma işlemi termal çeşitliliktir. Su döngüsüyle aynı şekil-

Şekil 7. Deniz Suyu Arıtma Teknolojileri (Sea Water Desalination 
Technologies)
Gleick, PH, Cooley, H. ve Wolff, G. (2006) Tuz Taneli: Deniz Suyu Tuzdan 
Arındırma Hakkında Güncelleme. “Dünyanın Suyu: 2006-2007” de. Ed. PH 
Gleick tarafından. Island Press. Washington DC.]
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de çalışır, suyu buhara buharlaştırır ve yoğunlaştığında 
temiz su sağlar. Bu yaklaşım, istenmeyen partiküllerin 
giderilmesinde çok etkilidir, ancak buharın toplanması ve 
yoğunlaştırılması verimsizdir ve RO'dan çok daha düşük 
saf su verimi üretir. Aynı çıkış suyu hacmi için, termal iş-
lemler yaklaşık üç kat daha fazla deniz suyu gerektirir.

Çok saf su; Ters osmozdan sonra, su o kadar saftır ki, as-
lında mineralleri geri koymak zorundayız. Süreç, insanla-
rın ihtiyaç duyduğu su minerallerini ve aşina olduğumuz 
tatları giderir. Bu nedenle, yeniden mineralizasyon sonra-
sı süreç bununla ilgilenir ve pH'ı düzenler.

3.2 Eksileri

Membran teknolojisi iyileştirme gerekli; Ters osmoz 
membranları çok hassastır. Dolayısıyla, daha dirençli bir 
zar malzemesi geliştirilmedikçe, ön işlem önemli bir ge-
rekliliktir. Bu olmadan, zar pratik olarak işe yaramaz hale 
gelebilir, verimi azaltabilir veya saf su üretebilir. Hatalı ön 
işlemden geçirilmiş deniz suyu, zerrecik halinde madde-
yi membrana bırakabilir. Bu kirleticiler, işletme maliyetini 
artıran uygun membran akışını ve basıncını etkiler.

Daha yüksek enerji kullanımı; Ters osmoz sistemleri sabit 
akış süreçleridir, bu nedenle sıvılar sürekli olarak pompa-
lanır ve silindirik membran kaplarına sürekli olarak basınç 
uygulanır. Gerekli basınç bazı sistemlerde 1000 psi'ye (69 
bar) kadar çıkabilir. Bununla birlikte, konsantre çözeltide 
depolanan ozmotik basınç enerjisi, toplam enerji mali-
yetlerini azaltmak için gerçekten geri kazanılabilir. Yaygın 
olarak kullanılan bir teknoloji döner basınç değiştiricidir. 
Etkili deniz suyu, eşanjör içindeki RO ünitesinden yüksek 
basınçlı konsantre reddetme akışı tarafından bastırılan 
kanallardaki pistonlarla basınçlandırılır. Tuzlu sudan kine-
tik enerjinin bu şekilde yeniden kullanılması enerji mali-
yetini verimli bir şekilde azaltabilir.

Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Pahalı Olabilir; Herhangi bir 
enerji tasarrufuna bakılmaksızın, dünyanın birçok ülke-
sinde tuzdan arındırma projeleri inşa etme ve işletme ka-
pasitesi yoktur. Deniz suyu tuzdan arındırma işleminden 
üretilen içme suyu tipik olarak arıtılmış yeraltı suyu, acı su 
veya yüzey suyu kaynaklarından daha pahalıdır.

3.3 Deniz Suyunun Özellikleri

Deniz Suyunun Tuzluluğu; Deniz suyunun tuzluluğunu 
oluşturan belli başlı erimiş tuzlar sırasıyla klor, sodyum, 
sülfatlar, magnezyum, kalsiyum, potasyum bikarbonat ve 

bromdur. Bilinen tüm elementler deniz suyunda mevcut-
tur. İçindeki brom ve iyotların klor ile değiştirildiği 1 kg 
sudaki toplam klor, iyot ve bromun gram olarak miktarına 
tuzluluk denir. Son zamanlarda daha pratik ve güvenilir 
olduğu için tuzluluk tayini elektriksel iletkenlik ölçüm-
leriyle yapılmaktadır. Tuzluluk denizlerde genel olarak 
derinlikle artar. Bu artış miktarı büyük değildir. Yazın ise 
buharlaşma nedeniyle tuzluluk artışı yüzeye doğrudur. 
Okyanuslarda tuzluluk %3.4 - %3.8 arasındadır. Tuzlulu-
ğun derinliğe göre diğer kısımlara nazaran daha hızlı de-
ğiştiği bölgeye haloklin tabakası denir.

Deniz Suyunun Sıcaklığı; Deniz yüzeyinde ve yüzeye ya-
kın bölgelerde su sıcaklığı hem mevsimlik hem de günlük 
değişim gösterir. Su derinliğinin az olduğu kıyı kesimle-
ri dışında, deniz tabanına yakın bölgelerde su sıcaklığı 
önemli bir değişiklik göstermez. Suyun yüzeyi ile deniz 
tabanı arasında sıcaklığın derinliğe göre diğer kısımla-
ra nazaran çok daha hızlı değiştiği bölgeye termoklin 
tabaka denir. Termoklin bölgesinin üzerinde yer alan su 
tabakasının sıcaklığı yazın dipteki tabakanın sıcaklığın-
dan daha fazladır. Kış mevsiminde ise yazlara göre zıt bir 
durum gözlenir. Denizlerde üç çeşit termoklin bulunur. 
Birincisi daimidir ve oldukça derinlerde oluşur. İkincisi 
mevsimliktir, ilkbaharda oluşur ve sonbahar sonunda or-
tadan kalkar. Üçüncüsü ise günlüktür, sabah oluşup ak-
şam ortadan kalkar.

Deniz Suyunun Yoğunluğu; Yoğunluk, deniz suyunda ta-
bakalaşmaya ve akıntıların oluşmasına etki eden önemli 
bir faktördür. Denize genellikle dipten deşarj edilen atık 
suların yoğunluğu deniz suyuna göre daha düşük oldu-
ğundan yüzeye doğru yükselir ve deniz suyu ile karışarak 
seyrelirler. Bu arada mevcut tabakalaşmaya göre yüzeye 
çıkarlar ya da belli bir derinlikte kalırlar. Deniz suyunun 
yoğunluğu; Basınca, derinliğe, tuzluluğa ve su sıcaklığı-
na bağlı olarak değişiklik gösterir ve 4°C’deki yoğunluğu 
1000 kg/m3 olan saf sudan fazladır. Yoğunluk, tuzluluk ve 
sıcaklık değişimlerine bağlı olarak derinlikle değişir. Ge-
nellikle az yoğun bir üst tabaka ve tabanda yoğun bir alt 
tabaka mevcuttur. Bu iki tabaka arasında yoğunluğun de-
rinliğe göre hızla değiştiği pinoklin tabaka yer alır.  

Deniz Suyundan İçme ve Kullanma Suyu Elde Etme Tek-
nikleri; Tüm doğal sular belli konsantrasyon oranlarında 
özünmüş tuz içerirler. Doğal sulara ek olarak endüstri 
de doğrudan kullanıma uygun olmayan tuzlu su üretir. 
İçerdikleri toplam çözünmüş madde konsantrasyonuna 
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(TÇM) bağlı olarak sular sınıflandırılmaktadır. Buna göre; 
TÇM<1000 mg/l ise tatlı su, TÇM≈1000-35000 mg/l ise acı 
su (yer altı suyu), TÇM≈35000 mg/l ise deniz suyu olarak 
adlandırılır.

Tuzdan arındırma teknolojilerinin gelişmesiyle, deniz 
suyu tatlı su sıkıntısıyla başa çıkmak için ilginç bir su kay-
nağı haline gelmiştir. Bu işlem güvenilir bir su kaynağına 
ihtiyaç duyulan her yerde uygulanabilir. Deniz suyuna pa-
zar ilgisi olan minerallerle de ulaşılmaktadır. Birçok coğ-
rafi alanda büyük tuz talebi ile tuz üretiyoruz. Deniz suyu 
tuzdan arındırma için en yaygın olarak uygulanan ve tica-
ri olarak mevcut teknolojiler iki tipe ayrılabilir: membran 
işlemleri ve termal işlemler.

Ters osmoz (RO) ve Nanofiltrasyon (NF) şu anda önde 
gelen deniz suyu tuzdan arındırma çözümleridir. Kilit 
ekipmanlardaki (membranlar, pompalar, enerji harcı geri 
kazanım cihazı) gelişmeler süreci enerji verimli hale ge-
tirerek düşük yatırım maliyeti (CAPEX) ve düşük işletme 
maliyeti (OPEX) ile sonuçlandı. Günümüzde tuzdan arın-
dırma, tipik olarak tropik bölgelerde ve açık deniz alan-
larında tatlı su sıkıntısı ile başa çıkmak için çok uygun bir 
çözüm haline gelmiştir.

Tuzdan arındırma çekirdek işlemi; Ters Osmoz Membran 
teknolojisine dayanır, ancak tek başına, güvenli içme 
suyu sağlamaz ve verimli bir bitki garanti etmez.

Ters osmoz işlemi, ürünün su gereksinimlerine, deniz suyu 
tuzluluk ve sıcaklığına bağlı olarak bir veya iki geçişle de 
yapılabilir. Çoğu durumda, özellikle bor içeriği (1 mg/L) 
ile ilgili olarak AB içme suyu standartlarına ulaşmak için 1 
geçiş yeterlidir. WHO bor kılavuzuna (0.5 mg/L) ulaşmak 
için ikinci bir geçiş gerekebilir (Bor çıkarma işlemi)

Enerji geri kazanım cihazı, elektrik maliyetleri belirler 
önemli bir faktördür. Yerel enerji maliyetleri ve çevre 
politikalarına göre dikkatle seçilmelidir. Uygulamadan 
sonra uygun hale getirmek için ters osmoz membran iş-
leminden sonra suyu şartlandırmak için işlem sonrası ve 
/ veya parlatma adımları gereklidir. Salamura bertarafı , 
fauna ve floranın yerel deniz suyu tuzluluk artışına du-
yarlı olduğu bazı alanlarda çevresel ve ekonomik bir so-
run olabilir. Salamura bertarafı duruma göre incelenmeli 
ve tasarlanmalıdır.

Tuzdan arındırma sanatı, su üretim maliyetlerini ve kalite-

sini optimize etmek için mevcut teknolojileri belirlemek 
ve birleştirmektir.

Dünya ekosistemlere zarar vermeden daha fazla içme 
suyuna ihtiyaç duyuyor ve deniz olası bir kaynak. AB ta-
rafından finanse edilen araştırmacılar, tuzdan arındırma 
tesisleri için mevcut filtrelerinkine kıyasla enerji kullanı-
mını, atık ve bakım maliyetlerini azaltan kendi kendini 
temizleyen bir filtre membranı geliştirmektedir.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli dünya nüfusu-
nun %60'ı 2050 yılına Avrupa'yı hem de gelişmekte olan 
ülkeleri etkileyeceği açığı tarafından yeterince su yok ön-
görüyor. Tatlı su kaynakları üzerindeki sonuçtaki baskıyı 
azaltmak için, tuzdan arındırılmış deniz suyu değerli bir 
içme suyu kaynağı olacaktır.

Bununla birlikte, tuzdan arındırma tesisleri tarafından 
kullanılan filtrelerin kendi sorunları vardır: mikroskobik 
deniz yaşamı ve mineral birikintileri ile tıkanırlar, temiz-
lendiklerinde atık oluştururlar ve düzgün çalışması için 
büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyarlar.

AB tarafından finanse edilen NAWADES projesi, maden 
yataklarına direnen uzun ömürlü bir tuzdan arındır-
ma filtre membranı geliştirmektedir. Temiz kaldığı için, 
membran tuzdan arındırma enerjisini ve bakım maliyet-
lerini düşürmeli ve sürecin yarattığı kirliliği azaltmalıdır.

Proje üyesi MANN + HUMMEL GmbH'daki yeni filtrasyon 
uygulamaları direktörü Steffen Schütz şöyle açıklıyor: 
“Konsorsiyumun odak noktası, suyun tuzdan arındırma 
sürecini ve tuzdan arındırma ekonomisini nasıl iyileştire-
bileceğimizi, ihtiyaç duyulan enerji ve kimyasalları nasıl 
azaltabileceğimizi görmektir.”

Bunu yapmak için, proje ekibi, farklı süreçlerden filt-
re membranlarının yapısına kadar deniz suyu tuzdan 
arındırma işleminin tüm yönlerine baktı. “Tüm tek işlem 
adımlarını ve birbirlerine bağımlılıklarını birlikte düşün-
melisiniz; Sadece birine odaklanmak mantıklı değil ”diyor 
Schütz.

Ekip, artıkların birikmesine direnmek ve filtreyi temiz tut-
mak için nanoteknoloji kullanan yeni membran malze-
meleri ve kaplamalar geliştirdi. Ayrıca yeni membranlara 
dayanan modüler bir filtre tasarımı geliştirdiler.

Proje ekibinin membranları değiştirmesinin bir yolu, 
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membranlara yerleşen organik maddeyi parçalamak için 
güneş ışığı ile reaksiyona giren nano ölçekli bir titanyum 
dioksit kaplama eklemekti.

Filtreleri temiz ve tıkanıklıklardan uzak tutarak arıtma 
tesisleri, tuzun sudan uzaklaştırılması için yüksek su ba-
sıncına ihtiyaç duymaz, böylece enerji tasarrufu sağlar. 
Kendi kendini temizleme teknolojisi, tesis operatörleri-
nin filtreleri temizlemek için gerekli kirletici kimyasalların 
miktarını azaltabileceği ve bakım maliyetlerini azaltabile-
ceği anlamına da gelir.

3.4 Finansal Gereksinimler ve Maliyetler
Tuzdan arındırma maliyeti literatüründe yakın zamanda 
yayınlanan bir inceleme, maliyetlerin sahaya çok özel ol-
duğunu ve tedavi edilen hacim başına maliyetin büyük 
ölçüde değişebileceğini göstermiştir. “Metreküp” başına 
maliyet üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu bildiri-
len faktörlerden bazıları şunlardır: enerji maliyeti, tesisin 
ölçeği ve kaynak suyun tuz / TDS içeriği (Karagiannis ve 
Soldatos, 2008). İnşaatın sermaye maliyetleri de önemli 
bir husustur ancak neredeyse tamamen sahaya özeldir.

Membran tuzdan arındırma maliyeti, tuz konsantrasyonu 
azaldıkça keskin bir şekilde azalır. Deniz suyu ortalama 
olarak yaklaşık 35.000 mg/L TDS içerir; 1000-10.000 mg 
/ L'deki acı sular çok daha az pahalı bir şekilde arıtılabilir 
(Greenlee ve ark., 2009). 

RO kullanarak acı su tuzunu gidermek için hacim başına 
maliyetlerin genellikle 5.000-60.000 m3/gün üreten bü-
yük tesisler için 0.26-0.54 $/m3 arasında değiştiği ve 1000 
m3'ten az üretim yapan tesisler için çok daha yüksek 
(0.78-1.33/m3) olduğu bildirilmiştir. Deniz suyu RO için 
hacim başına maliyetin, 12.000 m3/gün'den fazla üretim 
yapan tesisler için 0.44-1.62 $/m3 olduğu bildirilmektedir 
(Karagiannis ve Soldatos, 2008).

İklim değişikliğine uyum stratejileri sadece gelecekte-
ki iklim tahminlerini değil, gelecekteki teknolojik ge-
lişmeleri de dikkate almalıdır. Tuzdan arındırma ile ilgili 
maliyetler, teknolojik verimlilik arttıkça kademeli olarak 
azalmaya devam etmektedir. Yukarıda belirtildiğim gibi, 
tuzdan arındırma maliyetlerini büyük ölçüde azaltan yeni 
bir teknolojinin geliştirilmesi de mümkündür.

Hem buharlaşma hem de ters osmoz kullanan hibrid sis-
temler, şu anda üretilen 0,5 ABD Doları/m3'ün altındaki 
tatlı suyun altında bulunan düşük maliyetler nedeniyle 
son derece dikkat çekti. Öte yandan, yüksek petrol fiyat-
ları ve sıkı metal arzı işletme ve inşaat maliyetlerini artı-
rabilir, bu nedenle gelecekte su üretim maliyetini düşük 
tutmak zor olabilir.

• Tatlı su kaynakları talebi karşılamak için yetersiz (su 
stresi veya su kıtlığı) 

• Su kaynağı çeşitlendirmesi ve tatlı su kaynakları üze-
rindeki azaltılmış basınç sayesinde su kıt alanlarda ik-
lim değişikliğine uyum yararları sağlar

• Membran sistemleri için, düşük tuz/TDS konsantras-
yonuna sahip bol miktarda acı su kaynağı mevcuttur; 
veya termal sistemler için, popülasyon, bol miktarda 
atık ısı veren bitişik bir tesise (ör., bir elektrik santrali) 
sahip bir sahil şeridinde bulunur.

• Tüketiciler, arıtılmış atık suyun yeniden kullanımına 
karşı çıkıyor

• Teknolojik gelişmeler, tuzdan arınmanın ekonomik ve 
çevresel etkilerini sürekli olarak azaltmaktadır

• Sürdürülebilir enerji kullanım yöntemleri ve güvenli 
deşarj uygulandığında neredeyse sınırsız su sağlama 
potansiyeline sahiptir.

3.5 Tarihsel Gelişimi

Gemilerde 17. ve 19. yüzyıllar arasında deniz suyu basit 
yöntemlerle distile edilerek içme ve kullanma suyu temin 
edilmekteydi. 1928 yılında Curaça (Hollanda Antilleri) 
Adası’nda, 1930’ların başında Mısır’da ve 1938’de Suudi 
Arabistan’da denizden tatlı su eldilen tesisler kurulmuştur 
(Lattemann, 2010; El-Dessouky, 2002). 

Bu tesisler doğadaki buharlaşmayı taklit eden bir proses-
le dizayn edilmiştir. Petrol endüstrisindeki gelişmeye pa-
ralel olarak 1929’dan 1937’ye artış yaşanmış, takip eden 
yıllarda 1935’den 1960’a kadar toplam kapasitede yıllık 

TERS (REVERSE) OSMOZ NEDİR?TERS (REVERSE) OSMOZ NEDİR?



47

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  OCAK 2020  www.mmo.org.tr  

ortalama %17 olarak logoritmik artış yaşanmıştır (Breme-
re, 2001). 

Ortadoğu’da ilk yapılan geniş ölçekli desanilasyon tesis-
lerinde prosesdeki ısı transfer yüzeyleri, yapı elemanları 
ve korozyon üzerine çalışmalar yapılmıştır. Çoklu etkili 
ani distilasyon (Multi Effect Distilation- MED) prosesi şe-
ker ve tuz üretiminde uzun yıllardır kullanılmaktadır. İlk 
uygulanan tuz giderme tesislerinde kullanılan MED pro-
sesi, 1960’larda geliştirilen, tortu katmanı oluşumuna 
karşı dirençli çok etkili damıtma (Multi Stage Flash-MSF) 
prosesine yerini bırakmıştır. 1980’lerde daha düşük sıcak-
lıklarda ve enerji ihtiyacında işletilebilmesi sebebiyle MSF 
prosesine ilgi artmıştır (Lattemann, 2010).  

Desanilasyon proseslerinin gelişim sürecinde 1950’de 
Kuveyt Oil Company tarafından 450 m3/günlük ilk geniş 
ölçekli tesis kurulmuştur (Delyannis, 2010). 1959 yılından 
itibaren proseste tortulaşmanın engellenmesi için suyu-
nun tuzsuzlaştırılması sırasında antisilikant kullanımına 
geçilmiştir. Distilasyon tesisinde kullanılan polifosfat içe-
rikli antisikalantlar su sıcaklığının 95°C’nin üstüne çıkar-
tarak tesisin işletme kapasitelerini 200-600 saatten 8000 
saate kadar yükseltmiştir. 1960’larda; MSF kapasitesi dün-
yada günlük 25.000 m3‘e kadar artmıştır. Aynı yıllarda 6000 
m3/gün kapasiteli dünyanın en büyük desanilasyon tesisi 
Manş Adaları’nda kurulmuştur. Balon tesisi temizliği, an-
tisikalant eklenmesi gibi işlemler online olarak yapılmaya 
başlanmış ve kojenerasyon tesisi inşasına geçilmiştir. İş-
letme maliyetini %50’ye düşüren kojenerasyon tesislerini 
işletmeye almaya başlamışlardır (El-Dessouky, 2002). 

Ortadoğu’daki ülkelerde petrol krizinden dolayı büyük 
ölçekteki tuz giderme tesislerinin enerji gereksinimini 
karşılamak için güneş enerjisinden elektrik üreten tesisler 
kurulmuştur (Belessiotis, 2000). 

1970’lerde elde edilen deneyimler ile tesis inşası, yöne-
tilmesi, kimyasal arıtımı, korozyon önlenmesi ve kontro-
lü hakkındaki tanımlar ortaya konulmuştur. 1970’lerde 
MSF tesislerinin yapımında önemli bir güç olarak Japon 
üreticiler pazarda kendini göstermiştir. 1990’ların ba-
şında yapılan çalışmalar neticesinde polifosfat yerine 
polimer antisikalantlar kullanılmaya başlanmış ve su sı-
caklığı 110°C’ye çıkarılarak arıtım verimleri yükseltilmiş-
tir 1980’de; düşük sıcaklıklı buhar sıkıştırmalı ünitelerin 
dizaynı yapılmıştır ve işletmeye alınmaya başlanmştır. 
1990’larda düşük sıcaklıklı tek ve çoklu etkili buharlaştır-
ma (Single and Multiple Effect Evaporation-MEE) tesisle-

rinin dizaynı ve işletmesi gerçekleştirilmiştir. 1990’ların 
ortalarında büyük kapasiteli MSF ve MEE tesisler inşa 
edilmiştir. 2000’lerde yüksek performanslı MSF tesisleri 
kurulmuş ve işletilmiştir (ElDessouky, 2002). 

17.yüzyıldan günümüze kadar hakkında çalışmalar yü-
rütülen membranların tuzsuzlaştırılma da kullanılması, 
1950 yılında pratikte uygulaması çok zor ve akısı olduk-
ça düşük seviyelerde olan selüloz asetat membranların 
bulunmasıyla gündeme gelmiştir. 1960 yılında asimet-
rik selüloz membranların geliştirilmesiyle daha yüksek 
akı seviyesine sahip membranlar üretilmiştir. Bu gelişme 
membranları uygulanabilir hale getirmiştir (Williams, 
2003). Membran proseslerinin ticari düzeyde gelişim sü-
reçlerinde 1960’ da selüloz asetat spiral sargılı membran-
lar kullanılmaya başlandı (El-Dessouky, 2002). 1960’ların 
başında sürücü kuvveti elektrik potansiyeli olan ve iyon-
ları ayıran elektrodiyliz (ED) proesleri kullanılmaya baş-
lanmıştır. Özellike Amerika’da acı suların tuzsuzlaştırılma-
sında ED kullanılmıştır (Buros, 1999). 

1963’te Kaliforniya Üniversitesi’nden Loeb ve Sourirajan 
yüksek tuz giderimi sağlayan asimetrik selüloz memb-
ranları geliştirmiştir (Wilf, 2007). 1970’lerde Ters Osmoz 
sistemleri kullanılmaya başlanmıştır (Buros, 1999). 

1973’ün sonunda Dupont, tek geçişte deniz suyunu arı-
tabilen asimetrik ısıya dayanıklı ve güçlü bir sentetik lif 
türü olan aramid fiber Permaseb B-10 permeator model 
membranlarını piyasaya sürmüştür. 1970’lerin ortasında 
Dow Chemical Company tarafından selüloz triasetat hol-
low (boşluklu) fiber membranlar ticarileştirmiştir. Aynı za-
man aralığında Fluid Systems and FilmTec firmaları spiral 
sargılı poliamid ince film komposit membranları üretmiş 
ve ticareileştirmiştir. 1980 yılları süresince bu membran-
ların geliştirilmesine yönelik olarak çalışmalar yapılmıştır. 
Günümüzde aramitler, poliamid ve selüloz asetat/triase-
tat membranlar üretilmekte ve spiral sargılı ve hollow fi-
ber konfigurasyonlarında kullanılmaktadır (El-Dessouky, 
2002). Tarihsel gelişime bakıldığında Membran teknolojile-
rinin en önemli özelliklerinden biri sürekli geliştirilmesidir. 
Membran teknolojisindeki gelişme ile 1980 yılından günü-
müze bir membrandan elde edilen süzüntü suyu miktarı 
üç misli artmıştır. Aynı zaman diliminde, bir membranın 
üretim maliyeti ise %90 oranında azalmıştır. Bu verilerle 
beraber, 1980 yılında kurulan bir ters osmoz tesisinin yatı-
rım maliyeti ile bugün 30 kat daha fazla süzüntü suyu elde 
edilebilir tesis kurmak mümkündür (Torunoğlu, 2010).
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 13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir. 

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

 15. 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, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.




