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ÖNSÖZ
Nesnelerin interneti dönemine hızla girilirken, algoritmaların 
kucağında icat edilen yeni ritüeller tuhaf bir iyimserlik yaratıyor. 
Artık elektrikli ev süpürme robotunu cep telefonunuzdan 
aktive ediyor, taksi şoförüne konum atıyorsunuz. Ağ iletişimi 
kuramayan cihazlar pazarda demode konumda olup, yenilerinin 
eksikliği kusurlu bir haldir.
Belki de ‘ne kolay bir hayat düşüncesi’, bu çok acele iyimserlik 
altında, nüfus ve iklim değişikliğini anlamaya çalışarak; 
yanılsama kaldırılamasa da; hiç değilse yeni bir ışık için 
karamsarlık perdesi aralanabilir. Evet, dünya nüfusu çok hızla 
artmakta ve iklim değişmektedir. Dünyadaki gıda üretimi 
gerilemekte, su kaynaklarında kıtlık alametleri belirmektedir. 
Ülkemizde hem gıda fiyat enflasyonundaki gelişmeler hem de su 
kaynaklarındaki ürkütücü beklentiler bakımından bu kötümser 
tabloya maruzdur. Bir başka deyişle yapılacak her rasyonel 
çalışma değerlidir.
Makina mühendislerine düşen, yükümlülükleri altındaki 
başta tesisat mühendisliği olmak üzere tüm çalışmalarında 
su kullanımını düşürmeye yönelik tasarruf ve geri kazanım 
imkânlarını projelerine yansıtmalarıdır.
Geri kazanılarak su sarfını azaltmak bakımından buna ait 
tesisat alt yapısının hazır olması gereği proje yaparken göz 

önüne alındığında, ilk aşamada uygulanmasa da uygulanmak 
istendiğinde çözümün yarısı hazır olacaktır.
Belediyeler başta olmak üzere tüm kamu gruplarının konuyu 
tariflenen ölçülerde zorunlu tutmaları, uygulamaların kâğıt 
üzerinde kalmaktan kurtarılması için önemlidir.
Gri su tesisatını tanıtan ve bu tesisatın ayrı yapılma esaslarını 
anlatan bu kitabımızın, uygulamanın zorunlu bir parçası olma 
sürecinde başlangıç teşkil edeceğine inanıyoruz.
Kitabın hazırlanma sürecinde Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama 
Esasları’nı oluşturan Makina Mühendisi Dr. Nuri Alpay 
KÜREKCİ’ye, katılımıyla bizi çoğaltan Çevre Mühendisi İrem 
REİS’e, yoğun gündeminde değerli proje katkılarıyla Makina 
Mühendisi Aydan ADANIR’a, iş güvenliği kısımlarını hazırlayan 
Kimya Mühendisi İlker ERDOĞAN’a, kapsam belirlemede çok 
yardımcı olan ve
tüm gözden geçirmeleri yapan Makina Mühendisi Umut Ahmet 
TECER’e, Kadıköy temsilcilikten Makina Mühendisi Mehtap 
ÖNCEL’e ve başlangıçtan sona her türlü desteğiyle devam 
etmemizi sağlayan Uzay Mühendisi Sema KEBAN’a yazım heyeti 
başkanı olarak teşekkür etmeyi borç kabul
ediyorum.

Makina Mühendisi
Celalettin Fırat Türe

2021, İstanbul
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EK 1. Gri su-siyah su ayrımı yapılmayan tesisat örneği, birleşik 
sistem (Alternatif 1) 
EK 2. Gri suyun ileride kullanılması düşüncesi ile gri su-siyah su 
tesisat ayrımı yapılan tesisat örneği (Alternatif 2)
EK 3. Gri su-siyah su tesisat ayrımı yapılan, gri suyun WC 
rezervuarı ve bahçe sulamasında kullanılması düşüncesi ile 
yapılan tesisat örneği (Alternatif 3)
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• Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi, tesisat mü-
hendisliği alanındaki güncel gelişmeleri içeren makaleler, sektörle il-
gili haberler, sektöre yönelik akademik çalışmalar ve duyuruları ile bu 
alanda çalışan makina mühendisleri arasında iletişimi ve bilgi birikimi 
aktarımını sağlamak üzere çıkarılan bir yayındır.

• MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla hazırlanarak 
basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, Tesisat alanında 
çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından beri yayınlanan hakemli 
bir dergidir.

• Derginin baskı adedi 1.500 olup, Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühendisleri Odası üye-
lerine, firmalara, İstanbul il ve ilçe belediyelerine, sanayi ve ticaret 
odalarına, üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir. Dergi ay-
rıca elektronik ortamda www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan 
”Yayınlar” bölümünden ve Makina Mobil uygulaması üzerinden takip 
edilebilmektedir.

Yazarlara Bilgi

Derginin Amacı ve Kapsamı
1. MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla ha-

zırlanarak basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, 
Tesisat alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından 
beri yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, 1993 yılından 
bu yana düzenli olarak yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

2. Makaleler internet ortamında da yayınlanmaktadır. 
3. Makale metinleri ve öz üzerinde yer alan her türlü görüş, dü-

şünce ve yazım hatası açısından sorumluluk tamamen yazar-
lara aittir. 

4. Makalelerde, bölümler (giriş, tanımlamalar, incelemeler, araş-
tırmalar, gelişmeler, sonuçlar, şekiller ve değerlendirmeler vb.) 
bir bütünlük içinde olmalıdır. 

5. Dergimizde, Türkçe dilinde yazılmış özgün niteliği olan orijinal 
araştırma kategorisindeki veya derleme makaleler yayımlanır. 
Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni 
bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni 
bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması bek-
lenir.

6. Makalelerde kullanılan bütün birimler SI birim sisteminde ol-
malıdır. Gerekli görüldüğü takdirde farklı birim sistemindeki 
değerleri parantez içinde verilmelidir. 

7. Makalenin üslubu, formatı ve dili etkinlik yapısına ve mühen-
dislik etiğine uygun olmalıdır. 

8. Makalelerde belirli bir grup, sınıf veya toplumu oluşturan ta-
bakalardan herhangi birinin, firma veya firma topluluklarının 
menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve pro-
paganda yapılmamalıdır. Makalelerde herhangi bir firmanın, 
ürünün (veya sistemin), cihazın veya markanın reklamı yapıl-
mamalıdır. Şekil, resim ve tablolarda ticari bir kuruluşun adı, 
logosu yer almamalıdır. 

9. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildiril-
mez (blind peer review). Hakemlerin de yazar isimlerini görme-
den (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmeleri 
gerçekleştirilir.

10. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değer-
lendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler 
yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çe-
kerler.

11. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir. 
Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere 
geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden 
gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. 
İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görül-
meyen makaleler reddedilir.

12. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde 
yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye 
gönderilmemiş olması zorunludur.

13. Dergimizde yayımlanmak için gönderilen makalelerden her-
hangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Yayın İlkeleri

• Makale Hazırlama: Dergimizde yayınlanacak makaleler, ”Öz ve Ma-
kale Yazım Kuralları”nda belirtilenlere uygun olarak Microsoft Word 
programında hazırlanmalıdır.

• Makalenin Dergimize İletilmesi: Dergide belirlenen yazım kuralları-
na uygun bir şekilde düzenlenmiş makale, http://omys.mmo.org.tr/
tesisat/ adresinde yer alan online makale yönetim sistemine yüklen-
melidir.

• Hakem Değerlendirme Süreci: Tüm yazılar, kimliği kapalı olarak bir 
hakem değerlendirme sürecinden geçirilir ve editör tarafından be-
lirlenen, konusunda uzman en az iki adet hakeme değerlendirilmek 
üzere gönderilir. En az iki hakemden basım için onay alınan maka-
leler basım için kabul edilir; bir kabul, bir red durumunda üçüncü bir 
hakemin görüşüne başvurulur; iki olumsuz hakem raporu makalenin 
basılamayacağını belirler. 

• Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sü-
rede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine 
bildirilir. Yazarlar, basımdan önce hakem raporunda yer alan düzelt-
meleri yapmak ve derginin yazım kurallarına göre yazılarını düzenle-
mekle yükümlüdürler. Dergi yazım kurallarının yazar veya yazarlarca 
dikkatle uygulanması gerekmektedir. Dergi gerekli gördüğü yerlerde 
uygun redaksiyon yapma hakkını saklı tutar. 

* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilim-
sel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı 
sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numara-
ları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği 
ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılması-
na karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası 
geçerliliği de bulunan ”ORCID” bilgisine makalelerde yer verilmesi 
gerekmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID’nin kısalt-
masıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da 
bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli numaralı bir 
URL’dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt 
oluşturabilirsiniz.

• Dergiye gönderilen makalelerde COPE (Committee on Publication 
Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate 
alınmalıdır.

• Dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren klinik ve 
deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik 
kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belge-
lendirilmelidir.

• Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar sorumlu-
dur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edil-
diğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme ve bunu duyur-
ma hakkına sahiptir.

• Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılar-
da intihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın 
yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Tesisat Mühendisliği 
dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

• Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan 
katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhangi bir şekil-
de öncelikli hale getirilmesini isteyemez.

Etik Kurallar
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• Makalelerde yer alan resim, çizim, program ekran görüntüsü, şekil, tablo, 
grafik ve formüllerin yerleşimi metin akışına uygun olarak metin içinde ol-
malı ve refere edilmelidir. 

• Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita 
vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. 

• Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şeklinde numara-
landırılmalıdır.

• Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce 8 punto ve italik olarak 
verilmelidir.

• Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında 
gösterilmelidir. Makale sonunda ”Kaynaklar” başlığı altında [1], [2] şek-
linde verilmelidir.

• Makale kaynakları: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık 
adı, derginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] ya-
zar (editör) soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, 
basım yılı. Tez: [3] yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin ya-
pıldığı üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılmalıdır.

• Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta veya Online Makale Yö-
netim Sistemi üzerinden (http//omys.mmo.org.tr/tesisat) gönderilmelidir.

Öz ve Makale Yazım Kuralları
• Makaleler, Open Office veya Microsoft Word belgesi şeklinde Windows 

ortamına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
• Makaleler sayfada solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5 cm boşluk 

bırakılarak yazılmalıdır.
• Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dâhil en fazla 15 sayfadan oluş-

malıdır. 
• Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde 

oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New Roman yazı tipi kulla-
nılarak yazılmalıdır. 

• Makale başlığının ardından; yazar isimleri, yazarların çalıştığı kurum-
lar, yazara ait ORCID* bilgisi ve varsa e-posta adresleri bilgilerine yer 
verilmelidir. 

• Yazar isimlerini takiben makalenin İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz 
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SUNUŞ

Değerli Okurlarımız,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu, 26-28 Mayıs 2022 
tarihinde Kocatepe Kültür Merkezi'nde, seçimler ise 29 Mayıs 2022 Pazar günü TMMOB Teoman 
Öztürk Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. “Karanlığa Karşı Bilim ve Teknik ile Mücadele Zama-
nı/Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!” başlıklı Genel Kurul Sonuç Bildirgesi’nde 
(http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-47-olagan-genel-kurulu-sonuc-bildirgesi-karanliga-
karsi-bilim-ve-teknik-ile-mucadele) ifade edildiği üzere mesleki bilgi ve birikimlerimizin ülke ve 
halk yararına seferber edillmesi için çabalarımızı elbirliğiyle bundan sonra da sürdüreceğiz. 

Pandemi nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan bir önceki genel kurul dolayısıyla bu dönem 10 
aya sığdırılmaya çalışılan ve salgın döneminin kısıtlamaları altında devam eden TMMOB ve bağlı 
Odaların çalışmalarında meslek alanlarımıza ilişkin çok sayıda etkinlik yapıldı, çok sayıda rapor 
yayımlandı. Genel kurulda üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin mesleki ilke-
lere uygunluğuna yönelik birçok karar alındı (http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-47-olagan-
genel-kurul-kararlari). 

*     *     *

5 Haziran, Dünya Çevre Günü idi ve biliyoruz ki ülkemizdeki çevre tahribatı had safhadadır, 
çevre politikaları göstermeliktir. Oysa çevre tahribatı ve onun sonucu olan iklim değişiklikleri 
doğal çevreyi, doğal yaşamı, tarımsal üretimi, kırsal-kentsel tüm toplumsal yaşamı, ülkemiz ve 
dünyanın bugününü ve ekolojik geleceğini tehdit edici boyutlara ulaşmıştır. Sanayi, tarım, sulama, 
enerji, maden, ulaşım, imar ve diğer alanlara yönelik politikalar ile çevre politikası bir bütünlük 
içinde ele alınmadan doğayı ve insanı bir bütün olarak gözeten bir ekolojiye ulaşılamaz. Odamız 
bu çerçevede ve kamusal sorumlulukla sanayi, enerji, çevre konulu kongre, sempozyum, rapor 
vb. etkinlikler aracılığıyla toplumsal bilinçlenmeye katkı koymayı sürdürecek, doğal çevrelerinin 
talan ve tahribatına direnen halkın yanında olacaktır.

*     *    *

Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yer alan enerji konusundaki çalışmalarımız sürüyor. Oda 
Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Türkiye'nin Enerji Görünümü 2022 Sunumu geçen 
ayın son günlerinde internet sitemizde yayımlandı. Oda Enerji Grubunun diğer Odalardan mes-
lektaşlarımız, ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu’nun üyeleri, akademisyenler, iktisat-
çı, matematikçi, istatistikçi gibi çeşitli meslek gruplarından uzmanların katkılarıyla hazırladığı 
Türkiye'nin Enerji Görünümü 2022 Raporu’nun yayın hazırlıkları da sona ermek üzere. Birincil 
enerji arzı, enerji fiyatları ve enerji yoksulluğu, elektrik, fosil yakıtlar, nükleer enerji, yenilenebilir 
enerji kaynakları, enerji verimliliği, iklim sorunları, sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşan rapor 
çok yakında yayımlanacak. 

*     *     *

Bu sayımızda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir:

Ünal Akdağ ve Selma Akçay “Eliptik Boru Demeti Üzerinden Geçen Nanoakışkanların Laminer 
Akışının Isı Transferine Etkisi” isimli çalışmalarında; sabit yüzey sıcaklığındaki eliptik boru de-
meti üzerinden geçen CuO-Su nanoakışkanın laminer akışının ısı transferine ve sürtünme faktö-
rüne etkilerini sayısal olarak incelemişler, nanoakışkan kullanımının ısı transferini artırdığı, buna 
karşın basınç kayıplarının da bir miktar arttığını belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda boru demeti 
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üzerinden nanoakışkanların laminer akışı için optimum termo-hidrolik performansı sağlayan pa-
rametreleri belirlemişlerdir.

Mürüvvet Zenginoğlu ve arkadaşları “Klima Santrallerinde Isı Köprüsü Oluşumunun Deneysel 
ve Sayısal Olarak İncelenmesi” isimli çalışmalarında; klima santrallerinde enerji kaybının fazla 
olduğu panel ve klima iskeleti birleşim bölgelerini, termal açıdan sayısal ve deneysel olarak ince-
lemişlerdir. Farklı ısı iletim katsayısı ve geometriye sahip ısı köprü bariyerli/ısı köprü bariyersiz 
ürünlerle yapılan panel ve klima iskeleti tasarımları analiz edilerek ısı köprüleme katsayısı değer-
lerini tespit etmiş ve ısıl köprüleme sınıflarını belirlemişlerdir.

M. Ziya Söğüt ve arkadaşları “Bir Tekstil İşletmesinin Enerji Tüketimi ve Verimlilik Analizi” isimli 
çalışmalarında; bir tekstil üretim tesisinde etkin enerji etütleri kullanılarak işletmenin fiili üretim 
ve tüketim değerlerine dayalı olarak geliştirilen metodolojik bir yaklaşımla, enerji verimliliği ana-
lizleri yapıp, sonuçları değerlendirmişlerdir.

Mehmet Emin Uğur Öz, “Ram Makinelerinde Baca Filtrasyonu ve Enerji Geri Kazanım Sistem-
lerinin Termoekonomik Karşılaştırması” isimli çalışmasında; Ram makinelerini terk eden koku 
ve kirlilik yaratan uçucu organik bileşikler içeren sıcak atık havanın filtrasyonunu inceleyerek, 
atık ısının farklı filtreleme sistemleri ile geri kazanımını teorik olarak araştırmış, uygulamalarda 
karşılaşılan termoekonomik karşılaştırmalarını yapmıştır.

Bu sayımızda Dergi Yayın Kurulumuz tarafından gerçekleştirilen tesisat sektörünün temsilcile-
rinin katıldığı “Pandemi Sürecinin Mekanik Tesisat Sektörüne Etkileri” konulu Yuvarlak Masa 
Toplantısı ses kayıt çözümleri de yer almaktadır.

Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmek-
tedir.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Haziran 2022
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Eliptik Boru Demeti Üzerinden Geçen 
Nanoakışkanların Laminer Akışının Isı 
Transferine Etkisi

ÖZ

Bu çalışmada, sabit duvar sıcaklığına sahip eliptik boru demeti üzerinden geçen CuO-
su nanoakışkanın laminer akışının ısı transferine ve sürtünme faktörüne etkileri sayısal 
olarak incelenmiştir. Çalışmada, farklı kesit alanına sahip eliptik borular kademeli ola-
rak yerleştirilmiş ve analizler iki boyutlu olarak gerçekleştirilmiştir. Kullanılan eşitlik-
ler, sonlu hacimler metodu ile SIMPLE algoritması kullanılarak çözülmüştür. Sayısal in-
celemelerde, nanoakışkan tipi ve partikül hacim oranı (j) sabit tutulmuş, eliptik kanalın 
en/boy oranı (AR) ve Reynolds sayısı (Re) değiştirilerek incelemeler gerçekleştirilmiştir. 
Bu parametrelerin ısı transferi karakteristiği ve sürtünme faktörü üzerindeki etkileri ta-
ban akışkan ile de karşılaştırılmıştır. Boru demeti üzerinden nanoakışkanların laminer 
akışında anlık hız ve sıcaklık dağılımları elde edilmiştir. Sayısal sonuçlar, ısı transfe-
rindeki iyileşmenin eliptik kanal kesitinden ve Reynolds sayısından oldukça etkilendi-
ğini göstermiştir. Nanoakışkan kullanımı ile ısı transferinin de arttığı, ancak bu artışın 
sürtünme faktöründe de bir miktar artışa sebep olduğu gözlemlenmiştir. En yüksek ısı 
transferi performansı, AR=1,0 ve Re=1000’de yaklaşık olarak %15 olarak elde edilmiş-
tir. Çalışma sonucunda boru demetleri üzerinden nanoakışkanların laminer akışı için 
en iyi termo-hidrolik performansı sağlayan parametreler belirlenmiştir. En iyi termo-
hidrolik performans Re=1000 için AR=0,5’te yaklaşık olarak %12 olarak elde edilmiştir.
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ABSTRACT

In this study, the effect of the laminar flow of CuO-water nanofluids through the elliptical 
tube bundle with constant wall temperature on the heat transfer and friction factor are 
investigated numerically. In the study, elliptical tubes with different cross-sectional area 
are placed staggered and the analyses are carried out for two dimensions. The govern-
ing equations are solved by using SIMPLE algorithm with finite volume method (FVM). 
In the studies, the nanofluid type and particle volume fraction (j) are kept constant, 
Reynolds number (Re) and aspect ratio of the elliptic channel (AR) are changed. The 
effects on the friction factor and the heat transfer characteristics of these parameters 
are also compared with the base fluid. In the laminar flow of the nanofluids over the tube 
bundle, instantaneous velocity and temperature distributions are obtained. Numerical 
results have shown that the improvement in heat transfer is highly affected by the elliptic 
channel cross-section and Reynolds number. It has been observed that the heat transfer 
increases with the use of nanofluid, but this increase also causes slightly increase in 
friction factor. The highest heat transfer performance is obtained as approximately 15% 
at AR=1,0 and Re=1000. As a result of the study, the parameters providing the best ther-
mo-hydraulic performance for the laminar flow of the nanofluids on the tube bundles are 
determined. The best thermo-hydraulic performance is obtained as approximately 12% 
fort Re=1000 at AR=0,5.
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Elliptic Tube Bundle, Nanofluid, Heat Transfer, Friction Factor, Numerical Study.
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1. GİRİŞ

Boru demetleri üzerinden akış, endüstride ısıtma 
ve soğutma gibi uygulamalarda oldukça sık kul-
lanılmaktadır. Bu nedenle bu tür akışlarda termo-
hidrolik performansın iyileştirilmesi için alternatif 
yöntemler araştırılmaktadır. Bu yöntemler daha 
çok pasif ısı transferi iyileştirme yöntemleri ola-
rak bilinen boruların geometrik düzenlemeleri ve/
veya akışkan ile ilgili özelliklerin iyileştirilmesi ile 
ilgili uygulamaları içermektedir. Isı transferi çalış-
malarında temel akışkanın taşınım özelliklerinin 
sınırlı olması nedeni ile temel akışkana nano bo-
yutlu parçacıklar ilave edilerek akışkanın taşınım 
özelliklerinin iyileştirilmesi yoluna gidilmektedir. 
Nanoakışkanlar ile ilgili yapılan birçok araştırma-
da, temel akışkana ilave edilen bu nano parçacıkla-
rın ısı transferini kayda değer bir şekilde artırdığı 
bildirilmiştir [1-6]. 

Endüstride birçok alanda yaygın olarak kullanılan 
çapraz akışlı, borulu ısı değiştiricilerinin boyutla-
rının giderek küçülmesi nedeniyle, daha kompakt 
ısı değiştiricilerinin tasarlanmasına ihtiyaç du-
yulmaktadır [7]. Bu tür ısı değiştiricilerinde boru 
demetleri üzerinden çapraz akışla ilgili pek çok 
optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Araştır-
macılar, kullanılan boruların kesitleri (dairesel, 
elips vs.), boru dizilimleri (sıralı, saptırılmış vs.), 
borular arasındaki mesafe gibi birçok geometrik 
parametrenin yanında, akış rejimleri (laminer, tür-
bülanslı vs.) akışkan tipi gibi birçok parametreyi de 
inceleyerek en uygun tasarımın ortaya çıkması için 
çalışmalar yapmaktadırlar. Farklı şekillere sahip 
boru demetleri üzerinden zorlanmış taşınımla ısı 
transferi pek çok araştırmacı tarafından deneysel 
ve sayısal olarak incelenmiştir [8-12]. Khan vd. 
[13], düzgün ve saptırılmış sıralı boru demetleri 
üzerinden zorlanmış taşınımla ısı transferini ana-
litik olarak incelemişler ve çalışma sonucunda sap-
tırılmış sıralı dizilişin, düzgün sıralı dizilişe göre 
ısı transferini artırdığını belirtmişlerdir. Zhang vd. 
[14], sabit ısı akısına sahip dairesel boru demetleri 
üzerinden zorlanmış taşınımla ısı transferini sa-
yısal ve deneysel olarak incelemişlerdir. Çalışma 
sonucunda, akışın sapma açısının artmasıyla hem 
sürtünmenin hem de Nu sayısının arttığını belirt-
mişlerdir. Haitham vd. [15] boru demetleri üzerin-
den laminer akışta ısı transferini iki boyutlu sayısal 
olarak incelemişler ve düzgün sıralı dizilişe göre 
saptırılmış sıralı dizilişin çok daha iyi sonuçlar 
verdiğini belirtmişlerdir. Erdinç vd. [16], kare kesit 

alanına sahip çapraz akışlı saptırılmış boru demetli 
ısı değiştiricilerinin ilk yatırım, işletme maliyeti ve 
toplam giderleri araştırarak ekonomik optimizas-
yon çalışması yapmışlardır ve çeşitli parametrelere 
göre elde edilen sonuçları grafikler şeklinde sun-
muşlardır. Li vd. [17], çapraz akışta kıvrımlı oval 
boru demetleri üzerinden geçen akışkanın belirli 
Re sayısı aralığı (7500 ≤ Re ≤ 18000) için hava ta-
rafı ısı transferi ve sürtünme faktörünü deneysel 
olarak incelemişleridir. Çalışmalarının sonucunda 
kıvrımlı oval kesitli boru demetleri için ısı transfer 
performansının dairesel kesitli boru demetlerine 
göre %25,5-33,3 daha yüksek olduğunu bildir-
mişlerdir. Karaçavuş ve Aydın [18], dairesel kesit 
alanına sahip sıralı ve şaşırtmalı dizilmiş boru de-
metleri üzerinden çapraz akışta Nusselt sayısının 
değişimini RNG k-e türbülans modeli kullanarak 
Fluent programı ile incelemişlerdir. Programdan 
elde edilen n değerlerini, korelasyonlar yardımıy-
la hesaplanan değerler ile karşılaştırarak grafikler 
halinde sunmuşlardır.

Jun ve Jiin [19], sabit yüzey sıcaklığına sahip, düz-
gün ve saptırılmış dizilişli boru demetleri üzerin-
den Al2O3 nanoakışkanların laminer zorlanmış 
taşınımla ısı transferini sayısal olarak incelemiş-
lerdir. İnceleme sonucunda nanoakışkan kullanı-
mının saf suya göre ısı transferini ve basınç kaybını 
oldukça artırdığını belirtmişlerdir. Boru demetleri 
üzerinden nanoakışkan akışıyla ilgili yapılan ça-
lışmalarda Reynolds sayısı ve nanopartikül oranı-
nın artmasıyla ısı transferinin arttığı belirtilmiştir 
[20-22]. Wahid vd. [23], farklı geometriye sahip 
düzgün sıralı boru demetleri üzerinden Al2O3-su 
nanoakışkanın %4 partikül hacim oranı için akış 
ve ısı transferini SIMPLER algoritmasını kullana-
rak sayısal olarak incelemişlerdir. Çalışmalarını 
100 ≤ Re ≤ 800 aralığı için laminer daimi akış 
şartlarında iki boyutlu olarak gerçekleştirmişler 
ve sonuçları temel akışkan ile karşılaştırmışlar-
dır. Çalışma sonucunda Re sayısının artması ile 
ısı transferinin de arttığını belirtmişlerdir. Ayrıca, 
tüm boru geometrileri için nanoakışkan kullanımı-
nın basınç düşüşünde hafif bir artış ile birlikte ısı 
transferini temel akışkana göre önemli derecede 
iyileştirdiğini bildirmişlerdir. 

Boru demetleri üzerinden akışta ısı transferi ve 
sürtünme faktörünü etkileyen pek çok parametre-
nin olması nedeniyle optimum parametrelerin bu-
lunmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
Bu çalışmada, Ahmed vd. [24], tarafından yapılan 
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çalışma referans alınmıştır. Referans çalışmada 
dairesel boru demetleri üzerinden akışta nano-
partikül hacim oranı, Reynolds sayısı ve borular 
arasındaki mesafe gibi parametreler incelenmiştir. 
Mevcut çalışmada ise nanoakışkan tipi ve partikül 
hacim oranı sabit tutularak, saptırılmış farklı ke-
sit alanına sahip eliptik boru demetleri üzerinden 
nanaoakışkanın laminer akışında ısı transferi ve 
basınç düşüşü analiz edilmiştir. Anlık akış görün-
tüleri elde edilerek ısı geçiş mekanizması değerlen-
dirilmiştir. 

2. SAYISAL ÇALIŞMA

2.1. Sayısal Model

Şekil 1’de farklı kesit alanına sahip eliptik boru de-
meti üzerinden akış için seçilen çözüm alanlarına 
ait sayısal modelin geometrileri verilmiştir. 

Geometride boru demetleri saptırılmış olarak dü-
zenlenmiştir. Boru eksenleri arasındaki uzaklık 
düşeyde ST ve yatayda SL olarak ifade edilmiştir. 
Çözüm alanı olarak simetrik düzenlemeden dolayı 
hesaplamalarda Şekil 1’de görüldüğü gibi geomet-
riyi temsil eden bir modül alınmıştır. 

Elipsin yatay eksen uzunluğu b, dikey eksen uzun-
luğu a olarak belirlenmiş ve her üç geometri için 
yatay eksen uzunluğu b= 10 mm sabit tutularak a 
uzunluğu değiştirilmiştir. Daha sonra elipsin dikey 
eksen uzunluğunun yatay eksen uzunluğuna oranı 
AR= a/b şeklinde boyutsuz bir sayı tariflenmiştir. 
Çalışmalar, AR= 0,5, 1,0 ve 1,5 olmak üzere üç 
farklı kesit alanı için gerçekleştirilmiştir. Geomet-
ride kullanılan boruların AR= 0,5, 1,0 ve 1,5 için 
hidrolik çapları (Dh) sırasıyla 6,32, 10 ve 11,77 ola-
rak belirlenmiştir. Boru dizilişine esas ölçüler ise 
ST/b= 2 ve SL/b= 1,5 olarak alınmıştır. Çözüm alanı 
ölçüleri H x L= 20 x 120 mm dir. Elips borunun en-
boy oranı hariç diğer tüm geometrik parametreler 
çalışma boyunca sabit tutulmuştur.

2.2. Denklemler ve Sayısal Çözüm

Boru demetleri üzerindeki akış, laminer, sıkıştırı-
lamaz, iki boyutlu ve daimi kabul edilip akışkan 
Newtoniyen özellikte ve tek fazlı olarak düşünül-
müştür. Nanopartiküller ile suyun aynı akış ve ısıl 
şartlarda kanala girdiği kabul edilmiştir. Yerçeki-
mi ve radyasyonla ısı transferi ihmal edilmiştir. Bu 
kabullere göre kullanılan eşitlikler aşağıdaki denk-
lemlerde verilmiştir;

(1)

 (2)

  
(3)

Problemin çözümünde HAD (Hesaplamalı Akış-
kanlar Dinamiği) tabanlı Fluent 18.2 [25], paket 
programı kullanılmıştır. Denklemler, sonlu hacim-
ler metodu ile ayrıklaştırılmış, eşitlikler SIMPLE 
algoritması kullanılarak çözülmüştür, taşınım ve 
yayınım terimleri ise ikinci dereceden ileri fark 
şeması kullanılarak ayrıklaştırılmıştır. Yakınsama 
kriteri olarak enerji eşitlikleri için 10−9, diğer eşit-
likler için 10−6 kabul edilmiştir. 

Ağ (grid) bağımsızlığını ve optimum eleman sa-
yısını belirlemek amacıyla Re= 400 değerinde     
AR= 0,5 kesit alanı için 12587, 26154, 32027 ve 
35243 eleman sayılarında, AR= 1,0 kesit alanı için 
12587, 16283, 25581 ve 28942 eleman sayıların-
da ve AR= 1,5 kesit alanı için 5821, 11679, 14763, 
28281 ve 31423 eleman sayılarında çeşitli çözümler 
uygulanmış ve bu çözümlere göre elde edilen Nu 
sayılarının AR= 0,5, 1,0 ve 1,5 için sırasıyla 32027, 
25581 ve 28281 eleman sayılarından sonra, %2’den 
daha az değiştiği gözlemlenmiş olup çalışmada be-
lirtilen bu eleman sayıları tercih edilmiştir. 

Şekil 1. Sayısal modelin geometrisi (a- AR=0,5, b- AR=1, c- AR=1,5)
  a    b c
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Akışkanın boru demeti üzerine Tg= 300 K sıcak-
lığında üniform olarak girdiği kabul edilmiştir. 
Çözüm alanı girişinde, “hız girişi sınır şartı” ta-
riflenmiş, çıkışta “basınçlı çıkış sınır şartı” uy-
gulanmıştır. Boruların dış yüzeylerine Tw= 400 
K sabit sıcaklık sınır şartı ve kaymama sınır şartı 
uygulanmıştır. Çözüm alanı olarak bir modül se-
çildiğinden, alt ve üst sınırlar simetrik olarak ta-
nımlanmıştır. Maksimum hız ise aşağıdaki gibi 
tanımlanmıştır;

umax = [ST / (ST - Dh)] ug (4)

2.3. Nanoakışkanın Fiziksel Özellikleri

Nanopartiküllerin temel akışkan içine homojen bir 
şekilde dağıldığı kabul edilerek nanoakışkanların 
fiziksel özellikleri için aşağıdaki eşitlikler kulla-
nılmıştır;

ρnf = (1 - φ)ρbf + φρpt (5)

cnf = (1 - φ)cbf + φcpt  (6)

knf = kbf[4,97φ2 + 2,72φ + 1]  (7) 

μnf = μbf[123φ2 + 7,3φ + 1]  (8)

Burada φ, nanopartikül hacim oranını (%), nf, bf, 
pt indisleri sırasıyla nanoakışkanı, temel akışkanı 
ve nanopartikülü göstermektedir. Temel akışkan 
olarak saf su kullanılmıştır. Tablo 1’de suyun ve 
kullanılan CuO nanopartikülün termo-fiziksel 
özellikleri verilmiştir. 

Nanoakışkanın termo-fiziksel özellikleri (özellikle 
ısıl iletkenlik, viskozite ve ısı kapasitesi) literatür-
deki farklı eşitlikler kullanılarak hesaplanmış ve 
bu eşitliklerin, sonucu ne kadar değiştirdiği analiz 
edilmiştir. Elde edilen değerlerin çok fazla değiş-
mediği (en fazla %1,58) gözlenmiştir [26-28]. Bun-

dan dolayı en yaygın kullanılan bu eşitlikler tercih 
edilmiştir.

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMALAR

Bu çalışmada, sayısal çözümün geçerliliğini belir-
lemek için literatürde boru demetlerinin üzerinden 
akış için geliştirilmiş bağıntı olan Zhukuskas [29] 
bağıntısı ve Ahmed, vd. [24] tarafından yapılan 
çalışma referans alınmış ve AR= 1 (dairesel kesit 
alanı) için benzer geometri kullanılarak daimi akış 
şartları için sonuçlar karşılaştırılmıştır. Şekil 2’den 
de görüldüğü gibi elde edilen sonuçların literatürle 
iyi bir uyum sağladığı görülmüştür. 

Şekil 2. Doğrulama için referans çalışmalarla yapılan 
karşılaştırma

Bu çalışmada, farklı kesit alanlarına sahip elips 
boru demetleri üzerinden geçen CuO-su, nanoa-
kışkanın sabit partikül hacim oranı (φ= %3) için 
200 ≤ Re ≤ 1200 aralığında laminer daimi akış 
şartlarında ısı transferi, sürtünme faktörü ve ter-
mo-hidrolik performansı sayısal olarak araştırıl-
mıştır. Çalışmada kullanılan parametreler Tablo 
2’de verilmiştir.

Tablo 1. CuO Nanopartikülün ve Suyun Termo-Fiziksel Özellikleri 

 ρ [kg/m3] c [J/kgK] k [W/mK] µ [kg/ms]

Su 998 4182 0,613 0,001003

CuO 6500 533 17,65 -

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Parametreler

Nanoakışkan türü Hacim oranı (φ) Kesit alanı (AR) Reynolds sayısı (Re)

CuO-su %3 0.5 200, 400, 600, 800, 1000, 1200

CuO-su %3 1.0 200, 400, 600, 800, 1000, 1200

CuO-su %3 1.5 200, 400, 600, 800, 1000, 1200
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Boru demeti üzerinden nanoakışkanın akışında, 
boruların yüzeyinde sabit sıcaklık sınır şartı uygu-
lanmış olup çözüm alanında yerel ve ortalama Nu 
sayısı ise Eşitlik (9-10) ile hesaplanmıştır. 

Nux = q"Dh / [k(Tw,x − Tb,x)] (9)

  (10)

Burada k nanoakışkanın ısıl iletkenlik katsayısı, 
Dh hidrolik yarıçap, Tw borunun duvar sıcaklığı ve 
Tb nanoakışkanın yığın akışkan sıcaklığıdır. Boru 
demetinden gerçekleşen ısı transferi performan-
sını belirlemek için Nusselt sayısına bağlı olarak 
η= Nun/Nus şeklinde boyutsuz performans sayısı 
tariflenmiştir. Burada Nun nanoakışkan için he-
saplanan ortalama Nusselt sayısını, Nus ise temel 
akışkan için hesaplanan ortalama Nusselt sayısını 
göstermektedir.

Şekil 3’te farklı Re sayıları ve AR değerleri için 
ısı transfer performansının değişimi, temel akışkan 
ile karşılaştırılarak gösterilmektedir. Temel akış-
kan ile karşılaştırıldığında her üç kesit alanı için de 
nanoakışkanlar, Re sayısı artışına bağlı olarak ısı 
transferini iyileştirmektedir. Düşük Re sayılarında 
(Re ≤ 600), AR= 1,5’da diğer kesit alanlarına göre 
daha yüksek ısı transferi performansı elde edilir-
ken yüksek Re sayılarında (Re ≥ 800) ise AR= 1’de 
en iyi ısı transferi performansı elde edilmiştir. AR= 
0,5 ve 1,0 için Re= 1000 değerinde ise ısı trans-
feri performansı için bir tepe noktası oluşmuştur. 
En iyi ısı transferi performansı ise AR= 1,0 ve Re= 
1000’de yaklaşık olarak 1,15 olarak elde edilmiştir. 

Şekil 3. Re sayısı ve farklı kesit alanları ile ısı transfer 
performansının değişimi

Diğer taraftan, nanoakışkan tipi, partikül çapı, 
partikül hacim oranı ve akışkan hızına bağlı olarak 

cidar ve akışkan içinde meydana gelen kayma ge-
rilmeleri önemli derecede basınç düşüşüne neden 
olmaktadır. Temel akışkana göre nanoakışkanların 
viskozitesinin yüksek olması nedeniyle nanoa-
kışkan kullanarak yapılan ısı transferi iyileştirme 
çalışmalarında basınç düşümünün de değerlendi-
rilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, boru demeti 
üzerinden akan nanoakışkanın basınç düşümünü 
belirlemek için boyutsuz sürtünme faktörü r= fn/fs 
tanımlanmıştır. Burada fn nanoakışkan akışında, fs 
ise daimi akışta elde edilen yüzey sürtünme değe-
rini göstermektedir.

Şekil 4’te farklı Re sayıları ve AR değerleri için bo-
yutsuz sürtünme faktörünün değişimi, temel akış-
kan ile karşılaştırılarak gösterilmektedir. Re sayı-
sının artması ile sürtünme faktörü de artmaktadır. 
Boru yüzey alanının daha fazla olması nedeniyle 
AR= 1,5 değerinde en yüksek sürtünme faktörü 
elde edilirken AR= 0,5 değerinde ise en düşük sür-
tünme değeri elde edilmiştir.

Şekil 4. Re sayısı ve farklı kesit alanları ile boyutsuz 
sürtünme faktörünün değişimi

Isı transferindeki iyileşmeye karşılık sürtünmede 
meydana gelen artışın da birlikte değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bunun için, ısı transferindeki artışı 
ifade eden (Nun/Nus) iyileşme oranının, sürtünme 
faktörüne oranı ile Termo-Hidrolik Performans 
(THP) tanımlanmış olup (Eşitlik 11) termo-hidro-
lik performansın 1’den büyük olması boru demeti 
üzerinden akan nanoakışkanın sebep olduğu sür-
tünmeye rağmen ısı transferinde bir iyileşme oldu-
ğunu ifade etmektedir.

 (11)
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Şekil 5. Re sayısı ve farklı kesit alanları ile termo-

hidrolik performansın değişimi

Şekil 5’te farklı Re sayıları ve AR değerleri için 
termo-hidrolik performansın değişimi, temel akış-
kan ile karşılaştırılarak gösterilmektedir. AR= 1,5 
değeri için tüm Re sayılarında termo-hidrolik per-
formansta herhangi bir iyileşme görülmemiştir. 
Bunun nedeni, ısı transferi performansında artışa 
rağmen boru demetleri üzerinden nanoakışkan akı-
şında sürtünme faktörünün daha yüksek olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Düşük Re sayılarında (Re 
≤ 600) AR= 0,5 ve 1,0 için birbirine yakın değerde 
daha düşük termo-hidrolik performans değeri elde 
edilirken yüksek Re sayılarında (Re ≥ 800) AR= 0,5 
için daha yüksek termo-hidrolik performans elde 
edilmiştir. En iyi termo-hidrolik performans ise 
Re= 1000 için AR= 0,5’te yaklaşık olarak 1,12 ola-
rak tespit edilmiştir.

Çalışmada, farklı kesit alanlarına sahip boru de-
metleri üzerinden CuO-su nanoakışkanın φ= %3 
partikül hacim oranında ve 200 ≤ Re ≤ 1200 ara-

lığındaki sürekli laminer akışı için simülasyonlar 
yapılmış ve değişen parametrelere bağlı olarak akış 
ve sıcaklık alanlarına ait görüntüler elde edilmiştir. 
Bu çalışmada tüm AR değerleri için test edilen en 
düşük Re değeri (Re=200) ile en iyi termo-hidrolik 
performansın elde edildiği Re değerine (Re=1000) 
ait akış ve sıcaklık alanlarının görüntülerine yer 
verilmiştir. 

Şekil 6’da AR=0,5 için Re=200 ve Re=1000 değeri 
için elde edilen hız, akım çizgileri ve sıcaklık alan-
larının görüntüleri verilmiştir. Şekil 6a ve b’de hız 
ve sıcaklık alanlarının Re sayısından oldukça etki-
lendiği açıkça görülmektedir. Hız ve akım çizgileri 
görüntülerinden Re sayısı arttıkça akış içerisindeki 
dalgalanmaların arttığı ve ikincil akış yapılarının 
oluştuğu görülmektedir. Bu ikincil akış yapıları ise 
borular arasında daha iyi akışkan karışımını sağla-
yarak ısı transferini iyileştirmektedir. Şekil 6c’de 
verilen sıcaklık görüntülerinden Re sayısı arttıkça 
sıcak olan boru yüzeyindeki ısı transfer hızının 
daha yüksek olduğu görülmektedir.

Şekil 7’de AR=1 için Re=200 ve Re=1000 değeri 
için elde edilen hız, akım çizgileri ve sıcaklık alan-
larının görüntüleri verilmiştir. Şekil 7a ve b’den 
hız ve sıcaklık alanlarının Re sayısından yine çok 
fazla etkilendiği, Re sayısı arttıkça özellikle akış 
yönünde borular arasında daha büyük ikincil akış 
döngülerinin oluştuğu görülmektedir. Bu akış dön-
güleri, ısı transferi iyileşmesine önemli katkı sağ-
lamaktadır. 

Şekil 8’de ise AR=1,5 için Re=200 ve Re=1000 de-
ğeri için elde edilen hız, akım çizgileri ve sıcaklık 

 AR=0,5, Re=200     AR=0,5, Re=200    AR=0,5, Re=200

Şekil 6. AR= 0,5 için Re sayısı ile akış ve sıcaklık alanlarının değişimi 
(a- hız alanı, b- akım çizgileri, c- sıcaklık alanı)

  a    b c
 AR=0,5, Re=1000     AR=0,5, Re=1000    AR=0,5, Re=1000
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alanlarının görüntüleri verilmiştir. Şekil 8a, b ve 
c’den hız ve sıcaklık alanlarının Re sayısından çok 
fazla etkilendiği, düşük Re sayılarında bile blokaj 
oranının artmasından dolayı akışta dalgalanma-
ların olduğu ve ikincil akış yapılarının oluştuğu, 
yüksek Re sayılarında ise akış döngülerinin tüm 
akış içerisinde etkili olduğu görülmektedir. Bu ya-
pıların tüm akış alanına yayılmasının nedeni elips 
geometriye sahip boruların en-boy oranındaki 
artıştır. Bu durum, düşük Re sayılarında AR=1,5 
değerinde en yüksek ısı transferi performansının 
elde edilmesinin nedeni olduğunu göstermektedir. 
Ancak AR=1,5 değerinde artan Re sayıları ile bir-
likte akış içerisindeki çalkantıların artması sonucu 
akışkan partikülleri arasındaki etkileşimin artması 
ve boruların yüzey alanının daha büyük olması ne-

deniyle yüzeydeki sürtünme değerinin daha fazla 
olması önemli derecede basınç düşüşüne neden ol-
maktadır. Bu nedenle AR=1,5 değerinde artan Re 
sayılarında ısı transferinde artış olmasına rağmen 
yüksek sürtünme değerinden dolayı termo-hidro-
lik performansta herhangi bir iyileşme elde edile-
memiştir. Isı transferindeki artış ve basınç düşümü 
birlikte değerlendirildiğinde en iyi durum, AR=0,5 
eliptik borular üzerinden akışta elde edilmektedir. 

Şekil 6, 7 ve 8’de verilen tüm akış görüntülerin-
den boru demetleri üzerinde φ= %3 partikül hacim 
oranında CuO-su nanoakışkan akışında ısı trans-
feri ve sürtünme faktörü üzerinde boruların geo-
metrisinin ve Re sayısının oldukça etkili olduğu 
görülmektedir. 

 AR=1, Re=200     AR=1, Re=200    AR=1, Re=200

Şekil 7. AR= 1 için Re sayısı ile akış ve sıcaklık alanlarının değişimi 
(a- hız alanı, b- akım çizgileri, c- sıcaklık alanı)

  a    b c
 AR=1, Re=1000     AR=1, Re=1000    AR=1, Re=1000

 AR=1,5, Re=200     AR=1,5, Re=200    AR=1,5, Re=200

Şekil 8. AR= 1,5 için Re sayısı ile akış ve sıcaklık alanlarının değişimi 
(a- hız alanı, b- akım çizgileri, c- sıcaklık alanı)

  a    b c
 AR=1,5, Re=1000     AR=1,5, Re=1000    AR=1,5, Re=1000
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SONUÇLAR

Bu çalışmada, daimi akış şartlarında farklı kesit 
alanlarına sahip eliptik boru demetleri üzerinden 
akan nanoakışkanların ısı transferi ve sürtünme 
faktörü üzerindeki etkileri sayısal olarak ince-
lenmiştir. Sabit partikül hacim oranında (φ= %3) 
CuO-su nanoakışkanın farklı Re sayıları için ter-
mo-hidrolik performansı analiz edilmiş ve sonuç-
lar saf su ile karşılaştırılmıştır. Sayısal simülas-
yonlar sonucunda akış alanına ait hız ve sıcaklık 
görüntüleri elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, 
boru demetleri üzerinden akışta nanoakışkanların 
kullanılmasının ısı transferini iyileştirdiğini ve ısı 
transferindeki bu iyileşmenin ve sürtünme faktö-
rünün eliptik kanal kesitinden ve Re sayısından 
oldukça etkilendiğini göstermektedir. Yapılan ça-
lışma, boru demetleri üzerinden akışta uygun boru 
kesitleri ve nanoakışkan kullanılması halinde ter-
mo-hidrolik performansın etkin bir şekilde arttırı-
labileceğini göstermiştir.
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Klima Santrallerinde Isı Köprüsü Oluşumunun 
Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

ÖZ

Bu çalışma kapsamında, klima santrallerinde enerji kaçağının en yoğun olduğu 
panel ve klima iskeleti (karkas yapısı) birleşim bölgeleri, termal açıdan sayısal ve 
deneysel olarak incelenmiştir. Enerji kaybı sebebi olan ısı köprü bariyersiz klima 
santrallerinin, aynı zamanda yüzeyde yoğuşma meydana getirebileceği ve bu se-
beple ortaya çıkabilecek hijyen problemlerinden bahsedilmiştir. Farklı ısı iletim 
katsayısı ve geometriye sahip ısı köprü bariyerli / ısı köprü bariyersiz ürünlerle 
yapılan panel ve klima iskeleti tasarımları, SolidWorks Flow Simulation progra-
mında analiz edilerek ısıl köprüleme katsayısı (kb) elde edilmiştir. Tasarımın pro-
totip üretimi gerçekleştirilmiştir ve laboratuvarda performans testleri yapılarak, 
hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analiz sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Analiz 
ve testler EN 1886 [1] Standardı'na uygun olarak yapılmış, elde edilen sonuçlara 
göre ısıl köprüleme sınıfları belirlenmiştir.
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ABSTRACT

Within the scope of this study, the connection areas of the panels and air condi-
tioning frame (carcass structure) with the most energy leakage in the air handling 
units were investigated in terms of numerical and experimental. Thermal bridge 
formation due to energy loss and barrier-free air handling units can also cause 
condensation on the surface and hygiene problems that may arise due to this reason 
are mentioned. Panel and air conditioning frame designs with different heat trans-
fer coefficient and geometry with heat bridge barrier / without heat bridge barri-
er products were analyzed in SolidWorks Flow Simulation program and thermal 
bridging coefficient (kb) was obtained. The prototype of the design was realized and 
performance tests were performed in the laboratory and compared with the compu-
tational fluid dynamics (CFD) analysis results. Analyzes and tests were performed 
according to EN 1886 [1] Standard and thermal bridging classes were determined 
according to the results.

Keywords
Thermal Bridge, Computational Fluid Dynamics, Air Conditioning, Air Handling 
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1. GİRİŞ

Günümüzde nüfus ve sanayileşmeyle artan ener-
ji ihtiyacı, enerjiyi verimli kullanma zorunluluğu 
doğurmuştur. Geleneksel enerji kaynaklarının 
(doğalgaz, petrol, kömür) ömrünün olması ve son 
yıllarda çıkan enerji krizleri de enerji verimliliğini 
önemli hale getirmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı’nın 
2011 verilerine göre, en yüksek enerji tüketimi sı-
rasıyla endüstriyel alanda, ulaşımda ve binalarda 
gerçekleşmektedir [2]. Binalarda (hastane ve alış-
veriş merkezleri de dahil olmak üzere) tüketilen 
enerjinin önemli bir kısmı iklimlendirme için har-
canmaktadır (Tablo 1). Bu sebeple havalandırma 
ve iklimlendirme sistemlerinin ısı geri kazanımına 
sahip olması enerji verimliliğini sağlayacaktır.

Tablo 1. Enerji Tüketim Oranları [2]

Alan Dünyada Enerji Tüketim Oranları (%)
Taşıma 28

Endüstri 31
Bina 22

Ticaret 19

Havalandırma üniteleri, en az bir fan yardımı ile 
hava dolaşımı, filtreleme, ısıtma, soğutma, ısı geri 
kazanımı, nemlendirme, nem alma ve karıştırma 
gibi fonksiyonların bir ya da daha fazlasını yeri-
ne getirmek için gerekli ekipmanları bir kasanın 
içerisinde bulunduran ünitelerdir [3]. Ecodesign 
[4] Direktifi’nde havalandırma cihazları, ev tipi 
olmayan havalandırma cihazları -klima santralle-
ri- (>250 m3/h) ve ev tipi havalandırma cihazları 
(<250 m3/h) olarak sınıflandırılır. 

Klima santrallerinde gerçekleşen ısıtma ve soğut-
ma işlemleri sırasında, cihaz içi ve cihaz dışı ara-
sında oluşan sıcaklık farkı yüzünden, klima sant-
rali kasasında ısı transferi meydana gelmektedir. 
EN 1886 Havalandırma- Binalarda- Hava İşleme 
Ünitelerinin Mekanik Performansı Standardı kasa 
yapısının performans sınıflarını belirlemektedir. 
Standartta, farklı üretici ve modeldeki cihazların 
ortaklaştırılması (Modelbox) için gerekli özellikler 
belirtilmiştir ve Modelbox cihazının test yöntemle-
rinden bahsedilmiştir.

EN 1886 Standardı’na göre, belirlenip test edilebi-
lecek beş ana başlık vardır [1];

1. Kasa mekanik dayanımı (D1, D2, D3)

2. Kasa hava kaçağı (L1, L2, L3)
3. Filtre bypass kaçağı (G1-F5, F6, F7, F8, F9)
4. Kasa ısıl performansı (T1, T2, T3, T4, T5; TB1, 

TB2, TB3, TB4, TB5)
5. Kasa akustik izolasyonu
Bu testler arasında incelenecek olan ise ısıl geçir-
genlik sınıfı ve ısıl köprüleme sınıfını içinde barın-
dıran kasa ısıl performansı olacaktır.

Isıl geçirgenliği azaltmak için tasarlanan panel 
yapısı, panel çevrelerinde ve karkas yapısında ke-
sintiye uğramaktadır. İzolasyonun kesintiye uğra-
dığı bu bölgelere ısı köprüsü adı verilmektedir. Isı 
köprüsü, dış ortam ve iç ortam arasındaki sıcaklık 
farkına bağlı olarak meydana gelir. Isıl geçirgenli-
ğin aksine santralin tümüyle ilgilenmez, en yüksek 
(ya da en düşük) dış yüzey sıcaklığıyla ilgilenir. Isı 
köprülerinin önlenememesi durumunda kasanın 
iç ve dış yüzeyinde noktasal yoğuşmalar meydana 
gelebilir. Bu durum korozyona sebep olabilmekle 
birlikte, yoğuşan suyun havayla birleşmesi sonucu 
ortam konfor şartlarını bozan ve hijyenik olmayan 
koşullanmış hava ortaya çıkabilir.

Isıl köprüleme katsayısının standartta belirtilen şe-
kilde hesaplanması (Denklem 1) ile ısıl köprüleme 
sınıfı belirlenir.

kb = (ti - tsmax) / (ti - ta)  (1)

(1) eşitliğinde, kb ısıl köprüleme katsayısını, ti iç 
ortam sıcaklığını (K), ta dış ortam sıcaklığını (K), 
tsmax maksimum dış yüzey sıcaklığını (K) belirt-
mektedir. Testler sonucunda elde edilen değerler 
(1) denklemine konularak elde edilen kb değeri EN 
1886 Standardı’nda sınıflara ayrılmaktadır (Tablo 
2). 

Tablo 2. Isıl Köprüleme Sınıfları [1]

kb Isıl Köprüleme Sınıfı

0,75 ≤ kb < 1,0 TB1

0,60 ≤ kb < 0,75 TB2

0,45 ≤ kb < 0,60 TB3

0,30 ≤ kb < 0,45 TB4

kb < 0,30 TB5

Literatürde yapılan bir araştırmada [5], klima sant-
rallerinde ısı köprü bariyerli klima santral pane-
lindeki ısıl performanslar ANSYS sonlu eleman-
lar yöntemiyle incelenmiştir. İdeal kaset yapıları 
hakkında bilgi verilmiş, farklı tip materyal kulla-
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nılarak tasarlanan panellerin sıcaklık dağılımları 
gösterilmiştir. Ayrıca santral yüzeyindeki sıcaklık 
dağılımı Thermograph metoduyla belirlenmiştir.

Diğer bir araştırmada ise [6], klima santrallerinde 
karkas ve panel yapısındaki ısıl köprüleme incelen-
miştir. Araştırmada üç farklı karkas yapısı ve üç 
farklı panel yapısı kullanılarak altı farklı tip model 

oluşturulmuştur (Tablo 3). Malzeme termofiziksel 
ve mekanik özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.

Tasarlanan modeller SolidWorks Flow Simulation 
programı kullanılarak ve başlangıç koşulları EN 
1886 Standardı’na uygun atanarak HAD yöntemiy-
le analiz edilmiştir (Şekil 1 ve Şekil 2) [6]. 

Tablo 3. Isı Köprü Bariyerli/Bariyersiz Kasa Modelleri ve Malzeme Detayları

Model 1

No Malzeme

1 Sac

2 Kaya yünü

3
Isı köprü bariyersiz alüminyum 

omega profil

Model 4

4 Vida

5 Cıvata

6 Conta

Model 5

7
Isı köprü bariyersiz alüminyum 

modül birleştirme profili

8
Isı köprü bariyerli alüminyum 

omega profil

9
Isı köprü bariyerli alüminyum 

modül birleştirme profili

Model 6

10 Propropilen profil

11 PVC-01 profil

12 PVC-02 profil

13 Çelik kutu profil

Şekil 1. Kasa dış yüzeyi sıcaklık dağılımı [6]
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Elde edilen maksimum yüzey sıcaklığından kb de-
ğeri hesaplanmış ve TB sınıfları öngörülmüştür 
(Tablo 4) [6].

Çalışma boyunca kullanılan modeller kasa yapısı-
nın tamamını değil seçilen bir bölümünü incelediği 
için, yapılan sayısal analizler modellerin ısıl köp-
rüleme özelliklerini birbiri ile kıyaslamaya imkân 
sağlamasına rağmen ısıl köprüleme sınıfının teyidi 
için modellerin Modelbox analizlerine ihtiyaç du-
yulmaktadır.

Bu bildiri, 6 numaralı kaynakça olarak belirtilen 
bildirinin devamı niteliğinde olup yapılacak çalış-
manın amacı, oluşturulan Model 6’nın Modelbox 
çizimini gerçekleştirerek EN 1886 Standardı’na 
uygun bir şekilde HAD analizlerini yapmaktır. Sa-
yısal analizi yapılan modelin deneysel sonuçlarla 
kıyaslanması için üretimi gerçekleştirilecek ve ısıl 
köprüleme testi yapılacaktır.

2. MODELBOX TASARIMI

Farklı üreticiler tarafından, farklı modeldeki kli-
ma santrallerinin kıyaslanabilmesi için oluşturulan 
Modelbox’ların sahip olması gereken zorunluluk-
lar vardır. EN 1886 Standardı’nda açıklanan zorun-
luluklar şu şekildedir [1];

1. Üretici tarafından normal üretimde kullanıla-
cak tasarım tipinde ve montaj yönteminde bir 
Modelbox yapılmalıdır.

2. Modelbox, aşağıdaki spesifikasyonlar dikkate 
alınarak tasarlanmalıdır;

a. Yükseklik ve genişlik ölçüsü 0,9 m ve 1,4 m 
arasında kalmalıdır.

b. Toplam dış yüzey alanı 10 m2 ve 30 m2 arasın-
da olmalıdır.

3. Modelbox, birbirine birleştirilerek oluşturulan 
simetrik iki bölümden oluşmalıdır.

4. Her bölüm Modelbox içine erişime rahatlıkla 
izin veren an az bir adet kapı ve bir adet sabit 
panel bulundurmalıdır (Gerçek ünitenin her 
yapı detayı dahil edilmelidir.)

Tablo 4. Modellerin Isıl Köprüleme Değerleri [6]

Model No Maksimum Yüzey Sıcaklığı (tsmax) [°C] Isıl Köprüleme Katsayısı (kb) Isıl Köprüleme Sınıfı

Model 1 28,5 0,58 TB3
Model 2 28,17 0,591 TB3
Model 3 28,06 0,597 TB3
Model 4 25,76 0,714 TB2
Model 5 25,84 0,708 TB2
Model 6 23,77 0,811 TB1

Şekil 2. Maksimum sıcaklık kesit görüntüsü [6]
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5. Tüm ölçümler alınırken filtre bypass kaçağı-
nın ölçülmesine izin veren bir filtre çerçevesi 
(filtre olmadan) takılmalıdır. Test filtre çerçe-
vesi olmadan gerçekleştirilirse, test raporunda 
ayrıca belirtilmelidir.

6. Yağmurluk sacı, termodinamik değerler belir-
lenirken dahil edilmemelidir.

7. Modelbox, yerden 300 mm ile 400 mm arasın-
da yükseklikte, tabanından ya da karkasından 
destekleyecek şekilde izolasyon blokları üze-
rine yerleştirilmelidir. Test dış ortamı hava 
akışsız (hava akış hızı 0,1 m/s’den az) olma-
lıdır. İzolasyon blokları yüzey alanı, klima 
santralinin taban alanının %5’inden büyük 
olmamalıdır.

8. Test ortamında radyasyon enerjisine izin ve-
rilmemelidir. 

9. İç yüzeye aşağıdakiler monte edilmelidir. Üni-
te içindeki test ekipmanı grubu, kasanın ısı 
iletimini etkilememelidir.

10. Harici olarak kontrol edilebilen bir ya da daha 
fazla elektrikli ısıtıcı bulunmalıdır.

11. Saatte 100 ile 110 arası hava değişimine sahip 
ve ölçüm noktaları boyunca iç hava sıcaklığı 
farkının 2,0 ºC’den fazla olmamasını sağlayan 
bir veya daha fazla fan bulunmalıdır. 

12. Modelbox, Şekil 3’te gösterildiği gibi 3 ana öl-
çüm bölgesine ayrılmalıdır. 

13. Her biri köşe ve kenarlardan 100 mm uzak-
lıkta 16 adet sıcak ölçüm cihazları Modelbox 
içine yerleştirilmelidir.

14. Modelbox içinde ve dışında kullanılan tüm 
hava sıcaklığı ölçüm cihazları, ısıl radyasyona 
karşı korunmalıdır. Kullanılan hava sıcaklığı 
ölçüm cihazlarının doğruluğu ±0,1 ºC, kulla-
nılan yüzey sıcaklığı ölçüm cihazlarının doğ-
ruluğu ±0,2 ºC olmalıdır.

15. Dış hava sıcaklığı, Modelbox’ın üst, alt ve dört 
dikey yüzeyinin merkezinden 0,25 m mesafe-
de ölçülmelidir.

16. Eurovent, EN 1886 Standardı’na ek olarak aşa-
ğıdaki iki zorunluluğu da belirtmiştir [7].

17. Modelbox’ın sağ ve sol yüzeyinde, sol alt kı-
sımda bulunan (300 mm uzaklıkta), 80 mm 
(±5 mm) çapına sahip delik olmalıdır.

18. Kapı genişliği en az 400 mm olmalıdır.

3. MODELBOX SAYISAL ANALİZ ve 
DENEYSEL TESTİ

Testine ve analizine karar verilen Model 6’nın Mo-
delbox tasarımı Bölüm 2’de belirtilen gereklilikler 
göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Modelbox’ta karkas yapısı olarak çelik kutu profil 
kullanılmıştır. Panel yapısında izolasyon malze-
mesi olarak kullanılan kaya yünü iç ve dış sac ara-
sında ısıl köprülemeyi panel boyunca önlemekte-
dir. Ancak iç ve dış sacın birleşmesi gereken panel 
çevrelerinde, sac saca birleşme sonucu oluşacak 
ısıl köprülemeyi önlemek için ısıl iletkenlik katsa-
yısı düşük PVC profil kullanılmıştır (Tablo 3).

Şekil 3. Ölçüm aletlerinin montajı ve uzaklıklar [1]
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Modelbox, özel yapısı sayesinde diğer komponent-
lere göre daha yüksek ısıl iletkenlik katsayısına 
sahip karkas yapısı dış ortamla temas etmemekte, 
böylelikle ısıl köprüleme önlenmektedir. Panel pa-
nele birleşme sırasında karkas yapıya ihtiyaç du-
yulmamaktadır (Karkastan bağımsız dikme kulla-
nılmaktadır).

Modelbox üzerinde kullanılan tüm karkas ve pa-
nel bileşenleri ile, montaj sırasında ihtiyaç duyulan 
menteşe, kilit, vida ve ısıl köprülemeyi önleyen kör 
tapa içerisinde yer alan cıvatalar gerçek ünitede 
kullanılanlar ile aynıdır. 

Tasarımı gerçekleştirilen Modelbox’ın boyutları 
2840 mm x 1040 mm x 970 mm’dir. Toplam dış yü-
zey alanı 15.72 m2 olan Modelbox’ın kapı genişliği 
638 mm’dir. 

3.1. HAD Yöntemiyle Sayısal Analiz

Tasarımı gerçekleştirilen Modelbox’ın SolidWorks 
Flow Simulation paket programı kullanılarak HAD 
sayısal analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz başlan-
gıç koşulları ve şartları aşağıda verilmiştir.

Analizlerde yerçekimi -Y yönünde 9,81 m/s2 alına-
rak doğal taşınım aktif hale getirilmiştir. Program-

da dış akış seçilerek kontrol hacmi oluşturulmuş-
tur. 

Dış ortam sıcaklığı 20 ºC ve iç ortam sıcaklığı       
40 ºC tanımlanmıştır. 

Testin başlaması için gerekli koşul iç ve dış ortam 
arasındaki sıcaklık farkının 20 ºC olmasıdır. Bu 
sıcaklık Modelbox’ın iç yüzeyden 100 mm içeri-
den ölçülmelidir. Oluşturulan Modelbox’ta tüm iç 
yüzeylerden 100 mm uzaklıkta bulunan bir katı 
hacim oluşturulmuş ve hacme 40 ºC sıcaklık veri-
lerek ısı kaynağı olarak tanımlanmıştır.

Profillerin iç boşlukları katı olarak tasarlanmış ve 
ısıl iletkenlik katsayısı verilerek analize dahil edil-
miştir.

Tablo 5. Kullanılan Malzemelerin Termofiziksel Özellikleri

Malzeme Adı Isı İletim Katsayısı
[W/(m*K)]

Yoğunluk
[kg/m3]

Özgül Isı
[J/(kg*K)]

Kaya Yünü 0,04 70 0,8
Conta 0,2 1000 2000

Poli Vinil Clorür (PVC) profil 0,2 1000 2000
Sac 15 7830 500

Hava 0,0263 1,16 1007

Şekil 4. Analizi yapılan Modelbox çizimi

Şekil 5. Ön düzlem sıcaklık dağılımı
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Modelbox’ın 3D çizimi Şekil 4’te, kullanılan mal-
zeme ve termofiziksel özellikleri Tablo 5’te veril-
miştir.

Kontrol hacmin boyutları X-Y-Z ekseninde 4-2-2,8 m 
saptanmıştır. 0,001 m boşluk boyutu verilmiş ve 
başlangıç mesh seviyesi 3 olarak atanmıştır. Lo-
kal mesh sekmesinde, hava ile temas eden yüzey-
lerdeki katı ve katı-akışkan refinement seviyesi 
1 olarak verilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda 
856612 akışkan, 1114604 katı olmak üzere toplam-
da 1971216 mesh oluşturulmuştur.

Analizlerin sonucunda maksimum sıcaklık, servis 
kapısı ve sabit panellerin bulunduğu ön düzlemde 
modül birleştirme kısmında 26,25 ºC olarak bulun-
muştur (Şekil 5). Denklem 1’de yerine koyuldu-
ğunda, ısıl köprüleme katsayısı 0,688 ve ısıl köprü-
leme sınıfı TB2 olarak hesaplanmıştır.

3.2. Isıl Köprüleme Testi

Sayısal analizlerinden sonra Modelbox, Bölüm 
2’de belirtilen şartlara uygun olarak üretilmiştir 
(Şekil 6).

Şekil 6. Modelbox

İçerisine iç ortam sıcaklığının istenilen değerde 
sağlanması için 4 adet elektrikli ısıtıcı ve iç ortam 
hava sıcaklığını eşitlemek için saatte 100 ile 110 
arası hava değişimine sahip 4 adet fan yerleştiril-
miştir.

Her bir köşe ve kenarlardan 100 mm uzaklıkta 16 
adet sıcaklık sensörü, Modelbox’ın iç ortam sıcak-
lığını ölçmek üzere Şekil 7’de belirtildiği gibi yer-
leştirilmiştir.

Dış ortam sıcaklığını ölçmek için dış yüzeylerin 
orta noktasından 250 mm uzaklıkta 6 adet sıcaklık 
sensörü kullanılmıştır (Şekil 8).

Isıtıcılar ve fanlar, iç ve dış ortam arasındaki sıcak-

lık farkı 20 ºC olana kadar çalıştırılmıştır. Testte iç 
ortam sıcaklığı 33,91 ºC, dış ortam sıcaklığı 13,87 
ºC olarak belirlenmiştir.

İç ve dış ortamda, 1,0 ºC’yi geçmeyen standart bir 
sapma sağlanacak şekilde test 30 dakika boyunca 
devam ettirilmiştir.

Ölçüm sırasında, iç ortam ölçüm noktalarında-
ki sıcaklık farkı 2,0 ºC’den fazla olmamalıdır. Üç 
ana bölüme ayrılan Modelbox’ın her bir bölümde 
elde edilen iç ortalama sıcaklık ölçümleri arasın-
daki fark 0,5 ºC’yi geçmemelidir. Aynı şekilde dış 
ortam sıcaklık ölçümleri arasındaki fark 0,5 ºC’yi 
aşmamalıdır. Yüzey sıcaklığı ölçüm cihazının çapı 
7 mm ile 9 mm arasında olmalıdır, ayrıca sıcaklık 
ölçümünün maksimum sapması ±0,2 ºC aralığında 
kalmalıdır.

Şekil 8. Dış ortam sıcaklık sensörleri

Şekil 7. Elektrikli ısıtıcı, fan ve iç ortam sıcaklık 
sensörleri



ARAŞTIRMA MAKALESİ

23Tesisat Mühendisliği - Sayı 190 - Mayıs/Haziran 2022

30. dakikanın sonunda yüzey sıcaklıkları ölçül-
müştür (Şekil 9). En yüksek sıcaklık 19,9 ºC olarak 
kapı ve sabit panellerin bulunduğu ön düzlemde, 
modül birleştirme karkas yapısı üzerinde ölçül-
müştür. Denklem 1’de yerine koyulduğunda, ısıl 
köprüleme katsayısı 0,688 ve ısıl köprüleme sınıfı 
TB2 olarak hesaplanır.

SONUÇ

Bölgesel ısıl köprüleme incelemesi model kıyas-
laması için yeterli olmakla birlikte ısıl köprüleme 
sınıfının belirlenebilmesi için EN 1886 standardın-

da belirtilen özelliklere göre üretilen Modelbox’ın, 
aynı standarda uygun olarak test edilmesi gerek-
mektedir.

Modelbox’ın maksimum dış yüzey sıcaklığı testler 
ve sayısal analizler sonucunda elde edilmiştir. De-
ğerler, 1 numaralı denklemde yerine koyularak ısıl 
köprüleme sınıfı TB2 olarak hesaplanmıştır.

Sayısal ve deneysel sonuçların kıyaslanabilmesi 
için Modelbox üzerinden kritik noktalar belirlen-
miştir (Şekil 10). İşaretlenen noktalar üzerindeki 
ölçüm sıcaklık değerleri Tablo 6’da verilmiştir. 

Şekil 9. Yüzey sıcaklık ölçüm sonuçları

Şekil 10. Modelbox ölçüm noktaları
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Tablo 6’da test sonuçları, test ve analiz iç ortam 
sıcaklıkları arasındaki 6,09 ºC fark göz önünde bu-
lundurularak ötelenmiştir, sonuçların +1,5/-0,2 ºC 
sapma ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.

KAYNAKLAR

[1] DIN EN 1886 Ventilation for Buildings – Air 
Handling Units – Mechanical Performance 
English Version of DIN EN 1886:2009-07

[2] U.S. Energy Information Administration 
/ Monthly Energy Review (October 2018), 
16.01.2019, https://www.eia.gov/totalenergy/
data/monthly/pdf/sec2_3.pdf 

[3] Eurovent Certified Performance/Pro-
gramme Descriptions, 16.01.2019, http://
www.eurovent-certification.com/en/Certifi-
cation_Programmes/Programme_Descrip-
tions.php?lg=en&rub=03&srub=01&select_
prog=HRS-COIL

[4] Commission Regulation (EU) No 1253/2014 of 
7 July 2014 Implementing Directive 2009/125/
EC of the European Parliament and of the 
Council With Regard to Ecodesign Require-
ments for Ventilation Units.

[5] Beşer, E., Mobedi, E.M., Kumlutaş, D., (2001), 
Klima Santral Kasetlerinin Isıl Özellikleri, V. 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Ser-
gisi, 315-324. 04.11.2018, http://mmoteskon.
org/wp-content/uploads/2014/12/2001-18.pdf

[6] Zenginoğlu, M. Koçak, M. Salman, M. Kes-
kin, H., (2018), Numerical and Experimantal 
Inverstigation of Thermal Bridge Formation 
in Air Handling Units. Fourth International 
Conference On Advances In Mechanical En-
gineering: Icame 2018, 940-949.

[7] Information Sheet for Model Box Test Accord-
ing to EN 1886 (2017), www.tuev-sued.de/is

Tablo 6. Ölçüm Noktalarının Sayısal ve Deneysel Sonuçlarla Kıyaslanması

No Analiz Test* No Analiz Test* No Analiz Test* No Analiz Test*
1 25,7 25,49 5 25,5 25,79 9 26,2 25,99 13 25,8 25,49
2 24,5 25,59 6 24,4 25,59 10 25,2 25,79 14 25,2 25,49
3 23,9 25,39 7 24,2 25,59 11 24,7 25,59 15 24,9 25,69
4 23,6 25,09 8 24,1 25,19 12 24,1 24,89 16 25,7 25,59

* Test sonuçları, analiz ve test iç ortam sıcaklıkları arasındaki 6,09 ºC fark göz önünde bulundurularak ötelenmiştir.
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Bir Tekstil İşletmesinin Enerji Tüketimi ve 
Verimlilik Analizi

ÖZ

Endüstride enerjinin etkin ve verimli yönetimine dayanan pek çok çalışma yapıl-
mıştır. Enerji yönetiminin temel amacı, enerji maliyetlerini düşürürken enerji ve-
rimliliğini artırmaktır. Bu bağlamda, ISO 50001 de dahil olmak üzere birçok model 
veya çalışma geliştirilmiştir. Bununla birlikte, enerji verimliliğinin sürekliliğinin 
sağlanması sürekli ve aşamalı ölçümlerle sağlanır. Bu bağlamda, etkin enerji etüt 
çalışmaları, işletmenin enerji performansının doğrudan doğruya teşebbüs için bir 
hedef belirlerken tanımlanmasını sağlayacaktır. Bu çalışma öncelikle, fiili tüketim 
ve üretim değerlerine dayalı olarak geliştirilen metodolojik bir yaklaşımdan oluş-
maktadır. İşletmeye ait tekstil boyaları üretmektedir. İşletmenin enerji verimliliği 
potansiyeli iki yöntemle analiz edilmiştir. İşletmenin enerji verimliliği performansı 
%28,03, histograma bağlı etkinlik etkisi %13,51 olarak bulunmuştur. Çalışmanın 
sonunda, sistemin enerji çalışmalarının etkileri değerlendirilmiş ve çözümler hak-
kında bazı önerilerde bulunulmuştur.
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ABSTRACT

Many studies are conducted based on effective and efficient management of energy 
in industry. The main purpose of energy management is to increase energy effi-
ciency while reducing energy costs. In this context, many models or studies have 
been developed including ISO 50001. However, ensuring the continuity of energy 
efficiency is available through continuous and progressive measurements. In this 
respect, effective energy study studies will enable the energy performance of the 
enterprise to be defined directly while defining a target to the enterprise. This study 
primarily consists of a methodological approach which is developed based on actu-
al consumption and production values   of an enterprise producing textile dyes. The 
energy efficiency potential of the enterprise is analyzed by two methods. While the 
energy efficiency performance of the enterprise was found as 28,03%, and the his-
togram-dependent efficiency effect was found as 13,51%. At the end of the study, the 
effects of energy studies of the system were evaluated and some suggestions were 
made about the solutions.
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1. GİRİŞ

Sanayi sektöründe pek çok alt sektör için, ürün 
başına enerji girdisinin oldukça yüksek olduğu 
yapılar bulunmaktadır. Yoğun rekabet koşulların-
da birim enerji maliyetin etkisi bazı sektörler için 
%50’leri bulmaktadır. Bu kapsamda işletmelerin 
rekabet gücünü yükseltmeleri, birim enerji mali-
yetlerinde yapabilecekleri etkin indirimlerle değer 
kazanacaktır. Ayrıca doğudan veya dolaylı birim 
enerji maliyet etkilerinin azaltılması işletme kay-
naklı tüketimlerin azaltılmasını sağlarken, çev-
resel kirleticilerin veya sera gazı emisyonlarının 
azaltılmasına da katkı sağlayacaktır. Pek çok alt 
sektör için sürdürülebilir etkin ve verimli üretim 
koşullarını sağlamak, hedef çalışma olarak değer-
lendirilmektedir. 

Üretim proseslerine sahip işletmeler için, enerji 
ihtiyacı çok kaynaklı ve çok amaçlı bir ihtiyaçtır. 
Bu yönüyle enerjinin etkin ve verimli kullanımını 
sağlamak, öncelikle etkin bir yönetim alt yapısının 
kurulmasına bağlıdır. Günümüzde kurumsal yapı-
lar, enerji yönetimini çoğunlukla kalite sistemleri 
içinde önemli bir konu olarak incelese de ulusla-
rarası anlamda değer kazanan en etkin yöntem 
olarak hızla gelişmektedir. Bu yöntem ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi olarak standartlaştırılmış-
tır. Ancak pek çok ülkede yasal tüketim sınırları 
ile tanımlanmış olan uygulama, prosedürleri ne-
deniyle ancak belli bir tüketime sahip yapılar için 
bir zorunluluk olmuştur. Üretim kalite ilişkisi, ISO 
9001 ile bir sertifikasyona ulaşmıştır. ISO 14000 
çevre duyarlılığını sağlarken, ISO 50001 işletmele-
re enerji yönetim sistemini getirmiştir. Ancak ISO 
50001 işletmelerde belirgin bir duyarlılık yaratmış 
olsa da enerji yönetiminin etkin biçimde uygulan-
masında ve istenilen tasarrufların sağlanmasında 
bazı problemler yaşanmaktadır. Bunun en önemli 
nedenlerinden biri, öncelikle işletmelerde enerji 
verimliliği yaklaşımını temel alan davranış kültü-
rünün sağlanamaması ile ifade edilebilir. Bu bel-
genin yasal sınırları dışında kalan işletmelerde ve 
özelikle üretim-tüketim yoğunluğu yüksek olan 
KOBİ’lerde verimliliğinin sağlanması öncelikle 
bir hedef çalışma olmalıdır. Bu nedenle işletme-
lerde etkin ve verimli enerji yönetim alt yapısının 
kurulması, doğrudan uygulama süreçlerinin geliş-
tirilmesine bağlıdır. Bunlar kısaca; farkında olma, 
izleme, analiz etme, değerlendirme ve uygulama 
olarak ifade edilebilir. 

Enerji yönetimi, hizmet ve üretimde kaliteden 
ödün vermeden, enerji tüketimini ve maliyetlerini 
azaltmak, enerji kaynaklarına bağlı çevresel olum-
suzlukları en aza indirmek veya tamamen ortadan 
kaldırmak için geliştirilmiş planlı bir organizas-
yondur [1]. Dolayısıyla işletmelerde etkin bir enerji 
yönetimi yapılmasının önemli kazanımlar sağla-
yacağına şüphe yoktur. Ancak üretimde enerjinin 
etkin yönetimi, çok yönlü ele alınması gereken 
disiplinel bir süreç olarak görülmelidir. Bu yönüy-
le tüketimin öncelikle etüt edilmesi ve buna bağlı 
verimlilik potansiyellerinin tanımlanması ilk adım 
olarak görülebilir. 

Tekstil sektörü, sanayi sektöründe yoğun enerji tü-
keten bir sektör olarak değerlendirilir. Genellikle 
elektrik ve ısı enerjisinin yoğun kullanıldığı sek-
törde, tüm sanayi sektörlerinde olduğu gibi, enerji 
yönetimi önemli bir ihtiyaç olarak değerlendiril-
miştir. Nitekim bu konu, literatür çalışmalarında 
çok yönlü ele alınmaktadır. Örneğin, Doğan ve 
Yılankara çalışmalarında; nüfus ve enerji tüketim 
miktarları, sektörel enerji tüketim oranları, enerji 
verimliliği konularında, enerji yoğunluğu ile enerji 
verimliliğini etkileyen teknolojileri analiz ederek 
değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Çalışmanın 
sonunda sanayi sektöründe, başta motorlar olmak 
üzere, enerji tüketen aletlerin ve sistemlerin tasar-
ruflu olanlarla değiştirilmesi, piyasa dönüşümleri-
nin yapılmasını önermişler [2]. Yamankaradeniz ve 
diğ. tekstilde atık ısıdan yararlanmada ısı pompası 
ile bir çözüm geliştirmişler. Bu çalışmada, tekstil 
boyahanesi için, 65 °C atık ısıdan yararlanılarak 
bir sistem tasarımı geliştirilmiş ve termo ekonomik 
analizler ile önemli tasarruflar sağlanabileceği gö-
rülmüştür [3]. Hasanbeig ve Price çalışmalarında, 
dünyadaki tekstil fabrikalarından örnek olay ince-
lemelerini ve mevcut olduğunda enerji tasarrufu 
ve maliyetlerini incelemişler. Yapılan incelemede, 
184 enerji verimliliği örneği değerlendirilmiştir 
[4]. Korenak ve diğ. gerçek tekstil atık suyu değer-
lendirmesinde önerdikleri yöntemle %94 oranında 
su geri kazanımı sağlanabildiğini ifade etmişler 
[5]. Çınar yaptığı tez çalışmasında, 6 farklı tekstil 
fabrikası için etütler yaparak enerji verimlilik per-
formansını incelemiştir [6]. Bu çalışmalar göster-
miştir ki tekstil sektörü ve bu sektörde doğrudan 
üretim süreçlerine sahip tüm işletmeler enerji yö-
netimi ile birlikte tüketim değerlendirmelerini ve 
verimlilik analizlerini sürekli yapmalıdır. 
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Bu çalışma, öncelikle, tekstil boya üreten bir iş-
letmenin gerçek üretim ve enerji tüketim verileri 
kullanılarak yapılmış enerji verimlilik analizleri-
ni içermektedir. Çalışmada enerji kullanımlarının 
üretimle ilişkisi değerlendirilerek, üretimin enerji 
tüketim histogramı değerlendirilmiştir. Çalışmada 
regresyon analizleri ile üretim dışı değişkenlerin 
neden olduğu baz tüketim yükleri belirlenmiştir. 
Ayrıca önemli enerji kullanıcılarının kümülatif 
toplam değerler grafiği (CUSUM) oluşturulmuş 
ve toplam tasarruf potansiyelleri sorgulanmıştır. 
Çalışmanın sonunda verimlilik değerlendirmesi 
yapılarak bazı öneriler geliştirilmiştir. 

2. ENERJİ YÖNETİMİ ve ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ 

İşgücü piyasasının yaklaşık %7,8’ine sahip olan sa-
nayi sektörü, tüm üretim araçlarıyla birlikte dün-
yada toplam enerji tüketiminin yaklaşık %29’unu 
tüketen enerji yoğun bir sektördür. Fosil yakıt kay-
naklı enerji tüketimlerinde, enerji maliyet etkileri, 
sürdürülebilir büyüme stratejilerinde tüm alt sek-
törleri doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda tüm 
alt sektörler için enerji verimliliğini temel alan ge-
lişmeler, enerji politikalarının şekillendirilmesinde 
öncelikli bir konudur. 

Sanayi sektörlerinde yaygınlaşmaya başlayan ve 
farklı uygulama süreçlerine sahip enerji yönetim 
süreçlerinde toplam tüketim potansiyelleri içinde 
%80 tüketim hedefleri öncelikle dikkate alınır. 
Tüm sektörün enerji tüketim verileri dikkate alın-
dığında, sadece dört temel sektör bu potansiyelin 
yaklaşık 2/3’ünü tüketmektedir. Bu sektörler sıra-
sıyla yaklaşık %33 ile kimya ve petrokimya sektö-
rü, yaklaşık %17’ile demir çelik sektörü, yaklaşık 
%9 ile çimento sektörü ve yaklaşık %5 ile kâğıt 

sektörüdür [7]. Ülkeler ulusal stratejilerini şekil-
lendirirken bu temel sektörlerdeki enerji verimli-
liğini temel alan potansiyelleri dikkate almak zo-
rundadır.

Sektörün enerji tüketim stratejilerinde gelecek 
senaryolar ve etkileri de önemlidir. Nitekim IEA 
(Uluslararası Enerji Ajansı-International Energy 
Agency) sektörel büyüme hedefinin %1,1 potansi-
yel için, 2040 enerji talep potansiyelinin yaklaşık 
%37’lere ulaşacağını öngörmektedir. Bu doğrudan 
fosil yakıt tüketim dağılımının da benzer bir artış 
ile gelişeceğini göstermektedir [8]. Toplam enerji 
tüketiminin yaklaşık %35’ine sahip olan sanayi 
sektörü, pek çok disiplinden oluşan enerji yoğun 
bir sektör olarak tanımlanır. Yoğun enerji tüketen 
alt sektörler, enerji verimliliği ve enerji maliyetle-
rinin azaltılması yönünde önemli bir potansiyele 
sahiptir. Bu konuda potansiyeli tanımlayan pek çok 
çalışma vardır. Alt sektör dağılımına göre tasarruf 
potansiyellerinin dağılımı Tablo 1’de görülebilir. 

Sanayinin bu potansiyelleri ulusal enerji verimli-
liği strateji belgesinde de tespit edilmiş ve enerji 
yoğunluğunun azaltılması ile enerji kayıplarının 
azaltılması stratejik bir amaç olarak tanımlanmış-
tır. Bu konuda belgenin yayın tarihinden itibaren 
her bir alt sektörde enerji yoğunluğunun %10 azal-
tılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda iki eylem, en 
az beş işletmede, dört yıllık periyodlarda enerji 
etütlerinin yapılması (2013-2014) olarak tanımlan-
mıştır [10].

Yılda 5000 TEP üzeri tüketen işletmeler ile kulla-
nım alanı 20000 m2 üzerinde olan ticari ve hizmet 
amaçlı binalarda enerji etütlerinin dört yılda bir 
yapılması (2016-2017) olarak ifade edilmiştir [11].

 

Tablo 1. Sanayi Alt Sektörleri Tasarruf Potansiyel ve Enerji Yoğunlukları [8]

Sanayi alt  
sektörleri

Tüketim payı 
%

Tasarruf potansiyeli  
%

Enerji yoğunluğu  
E(TEP)/1000TL

Makine teçhizat 3 10 0,02
Gıda 7,5 25 0,08

Tekstil 8,5 35 0,08
Kağıt 4 20 0,12
Kimya 12 18 0,16

Taş toprak 19 18 0,46
Ana metal 25 20 0,62

Diğer 21 10 0,16
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Tüm bu önlemler, öncelikle sanayi sektöründe 
enerjinin yönetilme problemini göstermektedir. 
Ancak sektörün, 1990’ların sonunda başlayan ik-
lim değişikliği ile mücadelede kapsamında da ön-
lemler alması kaçınılmazdır. Bu yönüyle sektörde 
enerjinin yönetimi önemli bir konudur ve bütüncül 
bir yaklaşım gerektirir. 

Bu çalışma, tekstil boyaları konusunda üretim ya-
pan bir işletmenin enerji yönetim kültürünü de-
ğerlendirme ve enerji verimlilik potansiyelini de-
ğerlendirme çalışması olarak planlamıştır. Tekstil 
sektörü, iplik, boyama ve işleme olmak üzere pek 
çok alt disiplini içinde barındıran bir sektördür. 
Tekstil boyaları bu sektörel disiplinler için çok çe-
şitli ve yoğun enerji tüketen bir sektördür. Bu kap-
samda birim maliyet etkileri yönüyle enerji dikkate 
alınan bir maliyettir. Son aylarda gerçekleşen yük-
sek enerji maliyetleri nedeniyle işletmelerin enerji 
tüketimlerini değerlendirmeleri yönünde sektörel 
farkındalıkları gelişmiştir. Diğer sektörlerde ol-
duğu gibi, bu tür işletmelerde de önceliğin üretim 
veya hizmetin aksatılmadığı bir yönetim modeline 
verildiğini söylemek mümkündür. ISO 50001 bel-
gesine sahip olsun ya da olmasın bu kapsamdaki 
tüm işletmeler, ana enerji tüketim noktalarında 
kendi alt yapılarına uygun sürekli bir izleme alt-
yapısı oluşturmuşlardır. Bu izleme süreçleri genel-
likle üretime bağlı tüketimlerin ve bunlarla ilişkili 
parametrik değerlerin toplanmasını temel almak-
tadır. Genellikle, üretimde proses için işletmelerde 

belirlenen tecrübeye veya alışkanlıklara bağlı bir 
tüketim verisi üzerinden, üretim verimliliklerinin 
veya süreçlerinin ele alındığı görülmektedir. Bu 
maalesef, üretimde verimliliğin gerçek sonuçlarına 
ulaşılmasından ziyade bir üretim referansına bağlı 
olarak değerlendirme yapılmasın sağlamaktadır. 
Oysa bu tür ısıl etkilere doğrudan bağımlı üretim 
süreçlerinde, başta iklim koşulları olmak üzere 
pek çok değişkenin enerji tüketimi üzerindeki et-
kisi incelenmelidir. Enerji yönetiminin bu yönüyle 
tüm bu süreçte hizmet ve üretim verimliliğini boz-
madan, enerji tüketiminde sürekli bir iyileştirme 
üzerinde çalışmalıdır. Özellikle ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi, üretimde sürekli iyileştirmeyi te-
mel almaktadır. Bu sistem, Şekil 1’de tanımladığı 
üzere, çevrim sürecine bağlı olarak üretimde ener-
jinin etkin yönetimini hedeflemektedir. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, işletmelerde 
mevcut durum analizlerinin yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu çerçevede, enerji yönetiminden 
sorumlu ekiplere, mevcut durum analizine bir baz 
sunmak üzere bir ön etüt çalışması yaptırmaları 
genellikle önerilen bir durumdur. Genellikle ihmal 
edilen bu durum, işletmelerde performans değer-
lendirmeleri için eksik bir durum yaratır. Ön etüt 
çalışması bir tür enerji taraması olarak da tanımla-
nır ve işletmenin enerji verimlilik performansının 
ortaya konulmasını sağlar. Enerji taraması işletme-
nin özelliğine göre değişse de kapsam ve sınırlar 
ile belirlenen enerji türleri üzerinden, bütünden 

Şekil 1. Enerji yönetim sistemi (EYS) döngüsü [12]
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özele, tanımlanan önemli enerji kullanıcıları için 
ayrı ayrı ele alınmalıdır. 

Enerji taramasının en önemli aşaması, veri toplama 
sürecidir. Bu süreç enerji yönetiminin çok önemli 
bir unsurudur ve dikkatle ele alınmalıdır. Enerji 
yönetiminden sorumlu ekip, veri toplama türünü, 
yapısını, toplama noktalarını tanımlamak zorunda-
dır. Ayrıca veri toplama yöntemini, toplanacak ve-
rilerin özelliğini, ölçüm türlerini ve dönemlerini, 
sürelerini de tanımlamalıdır [12,13]. Bu tür enerji 
etkisinin yoğun olduğu sektörlerde, oluşturulan 
izleme sistemleriyle proses verileri sürekli olarak 
alınabilmektedir. Ancak üretim dışı enerji tüketim 
verileri ile düşük enerji tüketen yapılar için ayrı bir 
yöntem tasarlamak mümkün olsa da bu ihmal edi-
len bir durumdur. Bu nedenle ön etütler bir süreç 
değerlendirmesi olarak görülmelidir. 

Veri toplama süreçlerinde, elektrik, doğalgaz, sıvı 
yakıtlar, katı yakıtlar gibi enerji kaynaklarına iliş-
kin tüketim verileri ortak bir birimde tanımlanma-
lıdır. Analiz öncesi bunların dönüşümleri yapılma-
lı veya izleme sistemi bu yapıda kurulmalıdır. Bu 
çalışmada toplanan verilerin işlenmesi, regresyon 
analizine bağlı enerji tüketim standardı veya kü-
mülatif toplam değerler yaklaşımı ile ele alınmıştır.

Enerji tüketim standardı, mevcut enerji tüketimle-
ri ile hedef enerji tüketimleri ve enerji performans 
indeksi ile tanımlanır. Çimento üretimi birçok de-
ğişkene bağlıdır. Bu değişkenler spesifik ve kont-
rol edilebilir değişkenlerdir. Spesifik değişkenler 
üretime göre doğrudan enerji talebini belirleyen 
değişkenlerdir. Enerji ürün ilişkisini tanımlayan 
standart doğru denklemi temelde bu değişkene 
bağlıdır [9]. Kontrol edilebilir değişkenler ise; üre-
timin dışında, enerji sistemleri işletme uygulama-
ları, sistem kontrolü, bakım standardı gibi enerji 
tüketimini en aza indirebilmek için yönetim tara-
fından planlanan değişkenlerdir. Genelde standart 
denklem, enerji gereksiniminin spesifik değişken-
lere bağlı olduğunu gösteren bir doğru denklemi-
dir. Bu denklem temel denklemdir ve aşağıdaki 
gibi tanımlanır.

E = a + b(P) (1)

Bu doğru denkleminde a sabiti, b bulunan katsayı-
yı, P üretimi ifade eden spesifik değişkeni tanım-
lamaktadır. Ancak bir proseste birden fazla değiş-
ken olabilir (x,y,z). Bu durumda değişkenlere bağlı 
doğrusal (lineer) denklem; 

E = a + ∑b(x) + c(y) + d(z)  (2)

olarak tanımlanır. Enerji etütleri için üç farklı doğ-
rusal denklemi kullanılsa da, bu çalışmada tercih 
edilen ve yukarıda verilen denklem, doğrudan üre-
tim-tüketim ilişkisini değerlendirmede en temel 
denklemdir. Enerji tüketim verilerine göre oluş-
turulan regresyon analizleriyle öncelikle standart 
denklem elde edilir. Daha sonra bu denkleme bağlı 
tüketim süreçleri dikkate alınarak hedefler belirle-
nir. Bu çalışma fabrikanın bütünü için ele alınabilir. 
Hedef değerlere göre hesaplanan doğru denklemi 
de standart ile aynı formda bir doğru denklemidir. 
Hedef koşullarına göre işletmede beklenen enerji 
tüketimleri hesaplanmalı ve bunların mevcut du-
rum ile karşılaştırmaları yapılmalıdır [14,15]. 

Enerji performansının değerlendirilmesinde bir 
diğer parametre, Kümülatif Toplam Değerler (CU-
SUM) grafiğidir. Bu parametre, doğrudan enerji 
verilerinin en küçük kareler yöntemiyle potansi-
yellerinin tanımlanması ve bunların kümülatif bi-
çimde toplanması yaklaşımı ile kullanılır. CUSUM 
grafiği veya toplam değerler, incelenen sistemlerde 
hedef tüketimlere bağlı tasarruf potansiyellerini 
veya akış eğilimlerini belirler. CUSUM grafiğinin 
oluşturulması, tüketilen veriler ile hedef veya bek-
lenen gerçek enerji verileri üzerinden yapılan bir 
çalışmadır ve kümülatif toplamda enerji tasarruf 
potansiyelini tanımlar [8,9]. Çizilen grafik perfor-
manstaki değişimleri gösterir. Negatif bölge veya 
negatif değerler tesisin performansındaki iyileş-
meleri, pozitif değerler ise, tesisin performansının 
kötüleştiği zamanları gösterir. Bir CUSUM grafi-
ğinin oluşturulması için öncelikle enerji tüketimi 
ile hedef enerji tüketimi arasındaki farkın kümü-
latif toplamı bulunur. Bu toplam değer şöyle ifade 
edilir: 

  i                    i                   i
∑Etop = ∑Eger − ∑EBek (3)
i=n               i=n                i=n

Burada ∑
i

i=n
Etop kümülatif toplam tasarruf potansi-

yeli, ∑
i

i=n
Eger gerçekleşen enerji tüketimini, ∑

i

i=n
EBek 

beklenen enerji tüketimini ifade eder. Kümülatif 
toplam tasarruf potansiyelini hesaplamada, he-
def tüketimlerin ve maliyetlerin belirlenmesi çok 
önemlidir. Hedef enerji tüketimi potansiyeli ise şu 
denklemle ifade edilir: 
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  i                    i                   i
∑Eküm = ∑Etop − ∑Etop+1 (4)
i=n               i=n                i=n

Burada ∑
i

i=n
Eküm kümülatif enerji toplamı, ∑

i

i=n
Etop 

mevcut ay toplamı, ∑
i

i=n
Etop+1 sonraki ay toplamıdır 

[14,15].

3. BULGULARIN DEĞERLENDİRMESİ ve 
TARTIŞMA

Çalışmada tekstil boyaları üreten bir işletme-
nin gerçek üretim ve tüketim verilerden hareket 
edilerek fabrikanın öncelikle ön etüde bağlı bir 
performans değerlendirmesi esas alınmıştır. Bu 
kapsamda örnek alınan işletmenin enerji tüketim-
leri yukarıda verilen akış yöntemine bağlı olarak 
irdelenmiştir. İşletmenin üretim ve tüketim dağı-
lımlarında veri değerlendirmesi aylık değerler üze-
rinden yapılacaktır. Çalışmada, üretim süreçleri 
dışında enerji tüketen noktalar da incelenmiştir. 

İşletme bir enerji yönetim sistemine sahip değil-
dir. Enerji tüketimleri cari işlem süreçlerinde takip 
edilmektedir. Bu kapsamda 2014-2017 yıl tüke-
timleri incelenmiş ve analiz edilmiştir. İşletmede 

elektrik ve doğalgaz temel enerji kaynaklarıdır. 
İşletme yıllık tüketim dağılımlarında ortalama 
508,16 MWh/yıl elektrik tüketimine karşın ortala-
ma 432,78 MWh/yıl doğal gaz tüketimine sahiptir. 
Bu yönüyle elektrik ve doğalgaz tüketiminin bir-
birine yakın bir tüketim içinde olduğu görülmek-
tedir. İşletmede öncelikle bütüncül analizler ele 
alınmıştır. Alınan enerji verilere göre, dört yıllık 
ortalamada yıllık toplam 77,26 TEP/yıl enerji tüke-
ten bir işletmedir. İşletmenin ortalama tüketim ve 
maliyet dağılımları Şekil 2’de görülebilir.

Tüketim dağılımlarının yıllara bağlı analizleri ya-
pılmıştır. Buna göre 2014 yılında 73,92 TEP olan 
tüketim, 2017 yılında 87,74 olmuştur. Buna karşın 
farklı tür olsa da, 2014 yılında, 8178,5 ton yıl üreti-
me karşın 2017 yılında bu değer, 9645 ton/yıl olarak 
gerçekleşmiştir. Bu dağılımda, 2014 yılı baz alındı-
ğında, %4,2’lik bir tüketim azalması varken, 2015 
yılı baz alındığında 2016 yılında %8,10’luk bir ar-
tış gerçekleşirken, 2017 yılında bu değer %14,61’lik 
bir değerdir. İşletmenin bu tüketim dağılımı doğ-
rudan üretimle benzerlik göstermektedir. Üretim 
dağılımı referans alındığında, tüketim değişimi ile 
çok sınırlı bir değişim gözlenmektedir. Üretim ve 

Şekil 2. İşletmenin tüketim dağılımları

Tablo 2. Toplam Enerji Tüketim Dağılımları 

Yıllar Birim Enerji Tüketimi 
(kWh/kg)

Değişim oranı Enerji Birim Maliyeti
(TL/kg)%

2014 0,1102 0,0261

2015 0,1001 -9,168 0,0252

2016 0,0997 -0,41 0,0245

2017 0,1106 11,00 0,0278
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tüketim ilişkisi birim maliyetler üzerinden ele alın-
mıştır. Tablo 2’de bu dağılım verilmiştir.

Birim enerji maliyetlerinin etkisi de dikkate alın-
dığında, özellikle 2017 yılı için enerji tüketim ve 
maliyet dağılımlarında %11 ve %13,25’lik bir de-
ğişim dikkat çekmektedir. Bu tüketim dağılımında 
referans alınan her iki yakıt etkisi ayrı ayrı ince-
lenmiştir. İşletmenin enerji tüketim performansı 
yıllık analizlerle değerlendirilmiştir. Dağılımlar 
Şekil 3’de verilmiştir.

Aylık tüketimlerde değişkenler doğrudan işletme-
nin tüketim dağılımına ilişkin bir değerlendirme 

imkânı vermemektedir. Yıllık üretim ve tüketim 
dağılımları referans alındığında, pik yükler üze-
rinden tüketim değişimi %26 iken, üretimdeki 
değişim %19 olmuştur. Bu kapsamda %7’lik etki 
üretimde ürün özelliği yönüyle değişim olarak gö-
rülebilir. Ancak yine de değişim etkileyen aylar 
yönüyle işletme tarafından değerlendirilmelidir. 
Enerji kaynaklar dikkate alındığında, yıllık top-
lam tüketimde yaklaşık %53,85’i elektrik iken, 
doğalgazın tüketim ortalaması yıllık %46,15 ola-
rak bulunmuştur. Bu tüketim ortalaması elektrikte 
%4,26’lık bir dalgalanma gösterirken, doğalgazda 
bu değer %5,90 olmuştur. Prosesin enerji verim-

Şekil 3. Aylık ve yıllık dağılımlar

Şekil 4. Standart tüketim grafiği ve denklemi
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lilik analizi, doğrudan her ünite için tüketim ile 
değişkenler arasında sorgulanmıştır. İşletmede 
üretim ve işletme dışı HDD (Heat Degre Day) ve 
CDD (Cooling Degre Day) değerleri üzerinden ayrı 
ayrı sorgulanmıştır. Ancak her iki noktada da bir 
değişken olmadıkları görülmüştür. Çalışma tek 
değişkenini üretim üzerinden regrasyon analizine 
bağlı verimlilik değerlendirilmesi yapılmıştır. İş-
letmenin regresyon sonuçları Şekil 4’de verilmiştir. 

Tüketimde gerçekleşen ve beklenen ilişkisi denk-
leme bağlı incelendiğinde -%0,54’lük bir fark ora-
nına bağlı olarak standart denklem türetilmiştir. 

Bu tüketim dağılımına göre gerçekleşen ve bekle-
nen aylık dağılımlar 2017 yılı için Şekil 5’de veril-
miştir. 

Belirlenen tüketim aralığında enerji tüketim hedefi 
incelendiğinde, mevcut tüketim yükleri üzerinden 
hedef verimlilik potansiyeli %28,03’lük bir verim-
lilik ortaya çıkmıştır. Bu değer normal koşullarda 
tüketilen enerji için beklenen hedef denklemi, 0,96 
R2 değeri ile y= 0,865.(Üretim) – 5517,9 olarak 
tespit edilmiştir. Bu tüketim eşitliğine bağlı olarak 
gerçekleşen ve beklenen tüketim dağılımı Şekil 
7’de verilmiştir. 

Şekil 5. Standart tüketim dağılımları

Şekil 6. Hedef tüketim grafiği ve denklemi

Şekil 7. Hedef tüketim dağılımları
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Mevcut gerçekleşen tüketim dağılımına göre,  iş-
letmenin yıllık hedef değerlendirmesi, 299129 
kWh/yıl’lık bir tasarrufun gerçekleşebileceği gö-
rülmektedir. Ancak bu tüketim analizlerinde işlet-
me yükleri üretime bağlı olarak değerlendirilmiş-
tir. Bu kapsamda Şekil 8’de birim tüketimlere göre 
tüketim histogramı oluşturulmuştur. Tüketim da-
ğılımında görüleceği gibi, ağırlıklı oranların 0,080 
ile 0,100 aralığında değişmektedir. Ancak bu yük 
dağılımının ağırlıklı ortalaması ile şekillendiril-
diğinde 0,084-0,090 aralığında bir değere karşılık 
gelmektedir.

Şekil 8. Birim tüketim histogramı

Bu yönüyle işletme için hedef değerlendirilmesi 
yapıldığında, beklenen tasarruf potansiyeli %13,51 
olarak tespit edilmiştir. Bu dağılıma göre işletmede 
iki yönlü bir değerlendirme önem kazanır. İşletme-
de enerji yönetimi gerçekleşebilecek yüke göre bir 
tercih yapılarak aksiyonlar geliştirilir.

SONUÇLAR

Bu çalışma, tekstil boyaları üreten bir işletmede, 
gerçek üretim ve enerji tüketim verilerine bağlı 
yapılan ön etüt çalışması olarak görülebilir. Ancak 
doğrudan işletmenin enerji tüketim davranışla-
rı ve verimlilik değerlendirmesi iki yöntemle ele 
alınmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda 
verilmiştir.

• İşletmenin temel kaynakları doğalgaz ve elekt-
rik olmak üzere üretimle doğrudan ilişkilidir. 

• İşletme üretim genel değerlendirme için bir öl-
çüt olarak kullanılabilir. 

• İşletmede standart tüketim denklemi %0,5’lik 
bir sapma ile tespit edilmiştir. 

• İşletmenin regresyona bağlı tasarrufu %28,03 

iken, histograma bağlı hedef tüketimi %13,51 
olarak bulunmuştur. 

• İşletmede enerji yönetimi tanımlanan verilere 
bağlı olarak buhar sistemi ile elektrik motor-
larında enerji verimliliğine yönelik aksiyon 
geliştirmelidir.

Yapılan bu etüt çalışması sanayinin üretim süreç 
yönetimi yönüyle enerji verimliliği için bütüncül 
sonuçlar vermiştir. Enerji yönetimi aylık perfor-
mansı, verilerle değerlendirebilme imkânına sahip 
olmuştur. Enerji yönetimleri öncelikle hedef oluş-
turma yönüyle ön etüt çalışması yapılması, aksi-
yonlar için bir neden oluşturacaktır. 
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Ram Makinelerinde Baca Filtrasyonu ve Enerji 
Geri Kazanım Sistemlerinin Termoekonomik 
Karşılaştırması

ÖZ

Bu çalışmada Ram makinelerinin çıkışında koku ve kirlilik yaratan uçucu orga-
nik bileşenleri taşıyan sıcak atık havanın filtrasyonu için atık hava baca kanalı ile 
Ram çıkışı arasına yerleştirilmiş olan baca filtre sistemleri incelenmiştir. Atık ısının 
farklı filtre sistemleri ile nasıl ve ne kadar geri kazanılabileceği teorik olarak araş-
tırılmış ve uygulamada karşılaşılan modellerin termoekonomik karşılaştırılması 
yapılmıştır. İlk yatırım açısından maliyetler değerlendirildiğinde elektrostatik filtre 
yatırımı önde gelmekte daha sonra yoğuşturuculu hibrit filtre sistemi ve daha sonra 
da ısı değiştiricili elektrostatik filtre sistemi, yakıt tasarrufu açısından ise öncelik-
le elektrostatik filtreli sistem, ısı değiştiricili elektrostatik sistem ve yoğuşturuculu 
hibrit sistem gelmektedir. 
Sonuçta, yoğuşturuculu hava-hava, hava-su ısı değiştirici modellerinin diğer uygu-
lama modellerine göre standart çalışma koşulları altında performanslarının daha 
iyi olduğu tespit edilmiştir. 
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ABSTRACT

Flue gas filter systems at the exit of the stenter machines in textile industry have 
been analysed in this study, which discharge to the atmosphere the volatile organic 
compounds smelling bad and polluting air. How and how much to recovery the 
waste heat from the flue gas by the different filter systems has been researched the-
orically and comparisoned the model performances common practised in the local 
textile industry thermoeconomically. In terms of first investment costs, electrostatic 
filter then condensate hybrid system and heat exchanger with electrostatic system 
sequentially comes. But, according to waste heat recovery and fuel saving firstly 
electrostatic filter then heat exchanger with electrostatic and codensate hybrid sys-
tem comes.
Finally, it has been determined, that the performance under standart conditions of 
the model containing air to air, air to water type heat exchangers and condenser is 
better than the others. 
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1. GİRİŞ

Tekstildeki ram makinelerinin bacalarından açığa 
çıkan hava kirliliğinin önlenmesi ve uygulamada 
açığa çıkan atık ısıların geri kazanılmasını sağla-
yacak farklı teknolojik filtre sistemleri geliştiril-
mektedir. Söz konusu teknolojilerin tekstil firma-
larında yaygın kullanımının önünde verimlilik, 
işletme maliyeti, işletme zorlukları, yangın riski ve 
ithal olmaları gibi ciddi problemler vardır. 

Tekstil üretim kademeleri elyaf üretimi, işlemesi, 
eğirme, iplik hazırlama, kumaş üretimi, ağartma, 
boyama, baskı ve bitirme işlemidir. Her kademe 
uygun bir yönetim gerektiren atık üretir. Islak iş-
lemler yün yıkama, eğirme, boyama, baskı vb. iş-
lemlerdir [1]. 

Ram makineleri kumaşın son aşamalarına gelin-
diğinde kullanılan makine çeşitlerinden biridir. 
Kabin sayısına göre makinenin uzunluğu 50 met-
reye kadar çıkabilir [2]. Ram makinelerinde ıslak 
işlemlerden çıkan kumaşa cinsine göre 120-180 °C 
arasında değişen sıcaklıklarda hava verilerek ısı 
aktarılır ve bu kurutma işlemi sırasında gerdirme 
yapılarak kumaşın en, boy, ağırlık ve nemi tayin 
edilir. Bunun için kumaşlar makinede enine bir 
şekilde iğne ya da paletler tarafından kenarların-
dan tutturulur, bir çift yürüyen zincirle kumaşın 
hareketi düzenlenir. Amaç, kumaşı pişirmek, daha 
düzgün, daha şık ve parlak duran bir kumaş hali-
ne getirmektir. Termofix denilen bu işlemde kul-
lanılan sıcak havayı üretmek için Ram makinesi 
bünyesinde mevcut olan ve zengin hava oranları ile 
çalışan gaz yakıcılar kullanılmaktadır. İlk model-
lerde bunun için kızgın yağ veya buhar serpantin-
leri kullanılmaktadır.

Yakıcının egzost havası kurutma işlemi için ge-
rekli ısıyı verirken kumaşın bünyesindeki suyu 
ve üretim sürecinde kumaşa emdirilmiş olan ağır 
hidrokarbon moleküllerden oluşmuş uçucu organik 
bileşikleri (UOB = VOC: Volatile Organic Compo-
und) buharlaştırır. Ram makinesinin bacasından 
fanlar vasıtasıyla atmosfere atılan bu egzost hava-
sının içinde tekstil havları ve yağlı su buharı diye 
tanımlanan UOB’ler bulunmaktadır. Koku ve kan-
serojen emisyonlar içeren duman gazları rüzgâr 
vb. tesirler ile oldukça geniş bir alana yayılırken 
atmosferi kirletmekte ve bu arada doğal olarak at-
mosfere ısı enerjisi de atmaktadır. 

UOB emisyonlarının zararlı etkilerini bertaraf et-

mek için bu bileşiklerin atmosfere atılmalarının 
önlenmesi gerekir. Bu amaçla endüstriyel UOB 
emisyonlarının kontrolünde uygulamada karşımı-
za geri kazanımı da mümkün kılan (simbiyotik) ve 
tamamen UOB’leri parçalayan filtreleme metot-
ları ve sistemleri çıkmaktadır. En çok uygulanan 
UOB kontrol metotları ıslak tutuculu, elektrostatik 
filtreli, yoğuşmalı, oksidasyonlu, absorbsiyonlu, 
adsorbsiyonlu filtrasyon teknikleridir. UOB Kont-
rolü temelde “İşletme ve ekipmanda değişiklik” ve 
“Kontrol teknikleri eklemek” şeklinde iki grupta 
toplanabilir. Birinci grupta süreç ekipmanı, ham 
madde ve/veya süreç değiştirerek kontrol yapılır. 
İkinci grupta emisyonu düzenlemek için ek bir 
kontrol mekanizması bulundurmak şarttır. Birinci 
metot verimli ve faydalı olmakla beraber süreç ve/
veya ekipmanı değiştirmek genellikle olası değil-
dir ve uygulaması kısıtlıdır. İkinci metot ise imha 
ve geri kazanım tekniği olarak iki alt grupta sınıf-
landırılabilir. Yoğuşma, absorbsiyon, adsorpsiyon 
ve membranlı ayrıştırma gibi birçok tekniği ikinci 
grupta incelemek mümkündür. 

Tekstil sektöründe en büyük enerji tüketimi kurut-
ma işlemlerinde olur. Bu işlemde en sık kullanılan 
makine Ram’dır. Bu nedenle verimsizliklerin azal-
tılması üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Cay ve 
ark. fabrikalardan alınan deneysel verilerin kulla-
nıldığı bir kazan, bir pompalı Ram makinesinin ek-
serji analizinde ekseri verimini 34,4% bulmuşlardır 
[3]. Mohit S. Ishar, Ram makinesindeki yakıcılara 
yakma havası ön ısıtıcısı olarak havadan havaya 
yeni bir kanatçıklı ısı değiştirici modeli üzerinde 
çalışmış ve deneysel sonuçları tasarımda kullana-
rak ekonomik geçerliliğini test etmiştir [4]. Öneri-
len modelin geri ödeme süresi yaklaşık 1 ay olarak 
hesaplandı. Khan ve Ghoshal Ram atık havasından 
UOB'lerin alınması tekniklerini detaylı bir şekilde 
araştırarak her birinin esaslarını dezavantajlarını 
ve uygulanabilirliklerini karşılaştırmışlar ve karar 
alma stratejileri hakkında yol göstermişlerdir [5]. 
Yoğuşmalı UOB yok etme tekniğinde maksimum 
işletme maliyeti 120 $/m3 ve yok etme verim 70-
85%, absorbsiyonda ve aktif karbonlu adsorbsiyon 
tekniklerinde sırasıyla 120 $/m3, 90-98% ve 35 $/
m3, 80-90% bulmuşlardır.

Düşük UOB konsantrasyonlarında yoğuşturma 
tekniği ekonomik değildir. Adsorbsiyondan daha 
fazla sermaye ağırlıklıdır. En yüksek UOB kon-
santrasyonlarında (8000 ppm) adsorbsiyon tekni-
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ği ile rekabet edebilir. Geri kazanılan UOB’lerin 
bir solvent olarak yeniden kullanımı her durumda 
daha ekonomik olması için önemlidir [6]. Sadece 
karbon adsorbsiyonunda yok etme verimi 95% ve 
daha büyüktür, yoğuşturmada 90%’dır. 

Yoğuşturma UOB geri kazanımı için emniyetli bir 
alternatiftir. İkinci bir eleman ve bu nedenle daha 
fazla bir ayırma teknolojisi gerektirmez, kolaydır. 
Yüksek konsantrasyon gereksinimi, yüksek sıcak-
lık ve basınç gibi koşullar, yüksek kaynama sıcak-
lıklı UOB’ler, yüksek işletme maliyeti vb. kısıtlayı-
cı koşullardan etkilenir. Bu durum ticari anlamda 
zorluklara neden olur. Sonuçta, katalitik oksidas-
yon UOB geri kazanımı verim ve maliyet açısından 
önemli değilse iyi bir tercihtir. UOB geri kazanımı 
önemli ise en iyi alternatif adsorbsiyon uygulama-
sıdır. Biyolojik filtrasyon hâlâ araştırılmaktadır, 
gelecekte UOB kontrolünde en çok potansiyeli olan 
bir uygulamadır [5]. 

2. YERLİ FİLTRE SİSTEMLERİ ÖRNEK 
UYGULAMA MODELLERİ 

Ramdan çıkan baca gazlarının filtrasyonunda öne 
çıkan yerli uygulama teknikleri duman gazlarını 
soğutarak taşıdıkları yağ ve su buharlarını basınç-
larına karşılık gelen doyma sıcaklığında yoğuştur-
maktır. Yoğuşturma (Çiğlenme) ile UOB’leri atık 
gaz sisteminden ayrıştırmak için ısı değiştiriciler 
soğutucu akışkan olarak taze hava veya yumuşak 
su kullanır ve atık gazın sıcaklığını düşürürler. Bu 
maksatla tesis ihtiyacına göre hava-hava, hava-su 
tipinde zıt akışlı ısı değiştiricilerden biri veya her 
ikisi birlikte kullanılabilmektedir. Isıtılmış taze 
hava Ram yakıcılarına gönderilmekte (Reküpe-
rasyon), sıcak su ise tesisin destek ünitelerine veya 
sıcak su depolarına yönlendirilmektedir. Eğer tesis 
boyahane ise sıcak su ikincil bir ısıtıcıdan geçirilip 
boya ekipmanlarına yönlendirilebilmektedir. Her 
durumda atık enerji tasarruf edilerek işletme ma-
liyetleri düşürülmektedir. 

Şekil 2. Analiz edilen üretim sürecinin akış şeması

Şekil 1. Ram prensip şeması
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Şekil 1’de Ram makinesinin çalışma prensibi ve 
Şekil 2’de ise tekstil üretim sürecindeki pozisyonu 
gösterilmektedir. 

Yapılan etütler; yerel tesislerde Ram baca gazları-
nın filtrasyonunda uygulanan tüm modellerde ço-
ğunlukla kaba/ince ızgaralar ile bunu takip eden ısı 
değiştiriciler ve ek olarak elektrostatik filtrelerin 
kullanıldığını göstermektedir. 

Yerel imalatçıların uyguladığı sistemleri 3 grupta 
toplamak mümkündür: 

2.1. A Modeli: Isı Değiştirici ve 
Yoğuşturuculu Hibrit Sistem

Bu sistemde Ram baca gazı filtrasyon sistemine 
eklenen bir yoğuşturucu vasıtası ile filtre sistemi-
nin soğutma gücü ve dolayısı ile toplam verimi art-
tırılmaktadır.

Modelin ana yapısı aşağıdaki elemanlardan oluş-
maktadır (Şekil 3.).

•  Otomatik mekanik bir ön filtre, 100 mikrona 
kadar kaba ve ince havların yakalanması için 
kullanılmaktadır. Tekstil kumaş havları ve yağ 
zerreciklerinin yapışkan parçacık topakları 
oluşturmasını önleyebilmek için kaba havları 
ayrıştırmak amacıyla sistem girişine konulan 
filtre tıkandığında sprey nozullardan sıcak su 
ve buhar ile püskürtülerek yıkanır. İstendiğin-
de manuel olarak da bu elekler çıkarılıp temiz-
lenebilir (15-20 dak). 

• Hava - hava tipindeki ısı değiştirici. Bu ısı de-
ğiştiricide Ram makinesinden atılan ve sıcak-

lığı 160-180 °C aralığında olan eğer polyester 
kumaş kurutulmuş ise bağıl nemi %2-3 olan 
atık hava ortamdan alınan 30 °C’de ve yakla-
şık %60 bağıl nemdeki taze hava ile 110 °C’ye 
soğutularak muhteviyatındaki yağ buharlarını 
ve yağ ile topaklanan daha ince partiküllerin 
sistemden ayrıştırılmasını sağlamaktadır. Bu-
rada 90 °C’ye ısıtılan %2 bağıl nemdeki taze 
hava Ram da kullanılmaktadır.

• Hava-su tipindeki ısı değiştirici. Burada       
110 °C’deki atık hava 20 °C’deki besi suyu ile 
70 °C’ye soğutulurken su 45 °C’ye ısınmakta 
ve tesiste ihtiyaç duyulan tüketim noktalarına 
yönlendirilmektedir.

• Yoğuşturucu ünite: Soğutma gücünün artma-
sına yardımcı olan ünitede hava-su ısı değiş-
tiricisinden 70 °C’de çıkan atık hava 45 °C ve 
altına soğutulmakta ve daha fazla sayıda or-
ganik bileşik buharının yoğuşmasına yardımcı 
olarak sistemin verimini arttırmaktadır [7].

2.2. B Modeli: Elektrostatik Filtre ve Isı 
Değiştirici Kombinasyonlu Sistem 

Uygulanan modelin şematik görünüşü Şekil 4’te-
dir.

Sistemin modülleri ve işlevleri aşağıdaki gibidir. 

• Otomatik temizlemeli ön filtre: Ram’dan çı-
kan tekstil kumaş havları ve yağ zerrecikleri-
nin yapışkan parçacık topakları oluşturmasını 
önleyebilmek için kaba havları ayrıştırmak 
amacıyla sistem girişine konulan ve yedekli 
çalışan bir elekten ibarettir. Belirlenmiş basınç 

Şekil 3. Model A şematik görünüşü
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farklarına ulaşıldığında yedek filtre devreye 
girerken tıkanmış olan filtre sprey nozullar-
dan sıcak su ve su bazlı yağ çözen kimyasallar 
püskürtülerek yıkanır.

• Isı Değiştiriciler: Ram makinelerinden atılan 
yaklaşık 180 °C sıcaklıktaki atık hava idarenin 
talebi doğrultusunda sıcak hava üretimi için 
hava-hava veya sıcak su üretimi için hava-su 
tipindeki ısı değiştiricilerden biri veya her iki-
si vasıtası ile 110-70 °C aralığına kadar soğu-
tularak atık havanın taşıdığı yağ buharlarının 
kısmen yoğuşması ve bünyesindeki aerosol 
partiküllerin ayrıştırılarak atık tankında top-
lanması sağlanmaktadır.

• Belirlenen fark basıncına ulaşıldığında kirlen-
miş olan ısı değiştiriciler sıcak su ve su bazlı 
yağ çözen kimyasallar ile temizlenir. 

• Hava-hava tipinde ısı değiştiriciler kullanıldı-
ğında 90-110 °C sıcaklığına ısıtılmış taze hava 
Ram da kullanılmaktadır. Hava-su tipindeki 
ısı değiştiriciler kullanıldığında ise 55-60 °C 
sıcaklığında sıcak su üretilebilmekte atık gaz 
sıcaklığı 60-70 °C aralığına indirilebilmekte-
dir.

• Elektrostatik Filtre: Invertörlü bir fan yardı-
mı ile ön filtreden geçirilerek üniteye çekilen 
atık hava bir iyonizerden geçirilirken güçlü bir 
manyetik alandan pozitif yükle elektriklenmiş 
halde çıkar ve pozitif, negatif yüklü toplayıcı 
yüzeylere girer, burada pozitif yüklü plakalar 
tarafından itilen parçacıklar negatif yüklü pla-
kalarca çekilerek toplanır. Böylece 0,3 mikro-
na kadar büyüklüğe sahip parçacıkların tutul-
ması mümkün olur (Şekil 5).

Şekil 5. Elektrostatik filtre çalışma prensibi [8]

Belirlenen fark basıncına ulaşıldığında kirlenmiş 
olan yüzeyler sıcak su ve su bazlı yağ çözücü kim-
yasallar ile otomatik olarak yıkanır ve temizlenir. 

Bu tip filtrelerin tüm modellerde olduğu gibi SCA-
DA (Supervisory Control and Data Acquisition: 
Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) sistemine 
sahip olması ve PLC (Programmable Logic Cont-
roller: Programlanabilir Mantık Denetleyici) sis-
temleri ile çalıştırılması kaçınılmazdır. 

2.3. C Modeli: Elektrostatik Filtre Sistemi 

Elektrostatik filtre sisteminin yapısı tek bir göv-
dede hemen girişte bir mekanik filtre ve soğutucu 
bölümü ardından gelen elektrostatik filtre bileşen-
lerinden oluşmaktadır (Şekil 6.). Bunlar iyonizer 
ve trafo grubunu takip eden toplayıcı plakalardır.

Şekil 4. Model B şematik görünüşü
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Elektrostatik filtrelerin metal aksamı paslanmaz 
krom nikel alaşımlı olmalıdır. Normal çelik mamu-
lü olanlar paslanmaya uzun süre dayanıklı olma-
makla birlikte uygun bakımları yapıldığı takdirde 
yaklaşık 10 yıl kullanılabilmektedir [9].

Elektrostatik filtrelerin düşük sıcaklıkla çalıştırıl-
ması (yaklaşık 50 °C ve daha düşük) ve periyodik 
yıkama işlemine özen gösterilmesi yangın tehli-
kesini azaltmak için gereklidir. Toplayıcı plaka-
lardaki yağ filminin kalınlığı temizlik periyoduna 
dikkat edilmez ise artarak trafonun uyguladığı 10-
15 kV seviyesindeki elektrik voltajının plakalarda 
elektrik arkı yapmasına ve birikmiş yağ tabaka-
sının yanmasına neden olur. Buna rağmen sistem 
bu tür risklere karşı donanımlıdır. Hemen filtre 
girişindeki bir yoğuşturucu ile atık hava soğutu-
lurken kaba partiküllerden de ayrıştırılmış olmak-
tadır. Ayrıca termostat kontrollü otomatik çalışan 
giriş ve çıkış damperleri yangın tehlikelerine karşı 
emniyet sistemi olarak üniteye eklenmiştir. Yangın 
başladığında termostatik olarak damper kapak-
ları kapanmakta ve iç hacme nozullar vasıtası ile 
su veya buhar püskürtülmektedir. Bu modellerin 
kendi bünyesinde yoğuşturucu mevcut olup Ram-
dan çıkan 150-160 °C sıcaklık ve %2 bağıl nem-
deki (polyester kumaş için) atık hava 55 °C civa-
rına soğutulmaktadır. Çıkışta yağ konsantrasyonu            
50 mg/m3’den daha aşağıya çekilmektedir.

2.4. Atık Gaz Sistemi

Filtre sistemine egzost giriş sıcaklığı: 160-180 °C

ESP filtre çalışma sıcaklığı: 35-50 °C

Çalışma süresi: Ortalama 6000 saat/yıl

Güç kaynağı: 380 V, 50 Hz

Termofiks sıcaklığı: 195 °C

Taze hava kalitesi: 20 mg/m3 yağ buharı

Atık Isı Geri Kazanım Sistemi;

Havadan suya ısı değiştiricilerinde;

Isı değiştiricisine soğuk su giriş sıcaklığı: Ortala-
ma 15-20 °C

Isı değiştiricisinden su çıkış sıcaklığı: Ortalama 
80-90 °C aralığında olabilecek şekilde tasarlanma-
lıdır.

Havadan havaya ısı değiştiricilerinde;

Isıtıcı atık gaz giriş sıcaklığı: Ortalama 180-200 °C

Isıtıcı gaz çıkış sıcaklığı: Ortalama 90-110 °C 

Isıtılan hava giriş sıcaklığı: 25-30 °C

Isıtılan hava çıkış sıcaklığı: 90-110 °C 

Yoğuşturucu; 50-70 °C

Aralığında olabilecek şekilde tasarlanmaktadır.

Şekil 6. Model C şematik görünüşü
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3. ENERJİ GERİ KAZANIMI

3.1. Hesap Yöntemleri

3.1.1. Isı Değiştiricilerinde Isı Transfer Hesabı

Baca gazından atılan ısı miktarı:
Q̇ bg,l = ṁbg∙ Cp,bg ∙ (T2−T3) ∙ ηHI (kW) (1)
Q̇ bg,l = Baca gazının verdiği ısı, (kW)
ṁbg = Baca gazının kütlesel debisi, (kg/sn) 
Cp,bg = Baca gazının sabit basınç özgül ısınma ısısı, 
(kJ/kg.K); Ortalama gaz sıcaklığında
T2 = Baca gazının hava-hava ısı değiştiricisine giriş 
sıcaklığı, °C
T3 = Baca gazının hava-hava ısı değiştiricisinden 
çıkış sıcaklığı, °C
ηHI = Hava-hava ısı değiştiricisinin ısıl verimi
ηHI = Q̇HI / Q̇max

Q̇max = (m ∙ Cp)min ∙ (T2 − T6)
(m ∙ Cp)min = min[(ṁ ∙ Cp,bg),(ṁh ∙ Cp,h)]
ηHI = [(ṁh ∙ Cp,h) ∙ (T7 − T6)]/ [(ṁ ∙ Cp)min ∙ (T2 − T6)]
Isıtılan akışkanın aldığı ısı miktarı: (Örnek: Hava - 
hava tipi ısı değiştirici)
Q̇HI = ṁh ∙ Cp,h ∙ (T7 − T6) (kW)  (2)
Q̇HI = Taze havaya verilen ısı, (kW)
ṁh = Taze havanın kütlesel debisi, (kg/sn)
Cp,h = Taze havanın sabit basınç özgül ısınma ısısı, 
kJ/kg.K
T6 = Taze havanın hava-hava ısı değiştiricisine gi-
riş sıcaklığı, °C
T7 = Taze havanın hava-hava ısı değiştiricisinden 
çıkış sıcaklığı, °C
ηHI = Hava-hava ısı değiştiricisinin ısıl verimi 

3.1.2. Yoğuşturucuda çekilen ısı miktarı 

Q̇ = (ṁbg ∙ Cp ∙ ∆t + ṁy ∙ hsu,ç)/3600 (kW) (3)
hsu,ç = Cp,su,ç∙ tç =4,181 kj/kgK∙tç (K), (kJ/kg)

ṁy = Yoğuşturucuya giren atık havanın taşıdığı ve 
yoğuşturucuda yoğuşan su buharı miktarı,  (Du-
man gazındaki yağ buharlarının yoğuşturulması 
için), (kg su/s)
Δt = Baca gazının yoğuşturucuya giriş ve çıkış sı-
caklığı arasındaki fark, (K)
Yoğuşan su miktarı; 
ṁy = ṁbg ∙ (∆ω ∙ 10-3) (kg su/s)  (4)
∆ω = (ωg − ωç)
ω = Atık havanın özgül nemi (gr su / kg hava), [10] 
Yoğuşturucuya gönderilmesi gereken soğutma 
suyu miktarı;
ṁss = Q̇y / (Cp,s ∙ ∆T) (kg/s)  (5)

3.1.3. Enerji/yakıt tasarruf miktarı

Toplam ısı geri kazanım miktarı (IGK):
IGK = Q̇HI + Q̇SI + Qy  (kW)
Yakıt tasarrufu (YT): 
YT = (IGK ∙ 3600 ∙ a)/(HU ∙ ηK) Sıvı yakıtlar için 
(kg/yıl)
YT = (IGK ∙ 3600 ∙ a)/(HU ∙ 4,184 ∙ ηK) Gaz yakıtlar 
için (Nm3/yıl) 
YT = Hava-su ısı değiştiricisinde tasarruf edilen 
yakıt miktarı, kg/yıl, Nm3/yıl 
IGK = Baca gazının verdiği ısı, kW ( kJ/sn) 
a = Isı değiştiricisinin yıllık çalışma saati, h/yıl
HU = Yakıtın alt ısıl değeri, kJ/kg (Sıvı yakıtlar 
için), kCal/Nm3 (Gaz yakıtlar için)
ηK = Kazan verimi

3.2. Tasarrufun Parasal Değeri

Tasarruf Tutarı; 
TT = YT ∙ BF (TL/Yıl) İşletme giderlerinden dolayı 
sonucun % 80’ i dikkate alınabilir.
BF = Yakıt birim fiyatı (Sıvı yakıt için TL/kg, Gaz 
yakıt için TL/m3) 

Tablo 1. Farklı Filtrasyon Modellerinin Yıllık Gaz Yakıt Tasarrufları

Model A         
20 h/Gün, 30 gün/Ay 6000 h/Yıl için Kaz. ver. η= 80

966088,64 (kj/h) / 109 = 0,000966 TJ/h * 6000 = 5,797 TJ/yıl  

230735,29 (kCal/h) / (8250 * η) = 34,960 Nm3/h D.Gaz    
Model B         

359,2 kW        
308912 (kCal/h) / (8250 * η) = 46,805 Nm3/h D.Gaz    
Model C         

514 kW        

442040 (kCal/h) / (8250 * η) = 66,976 Nm3/h D.Gaz    
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4. EKONOMİK ANALİZ

Ram baca gazlarının filtrasyonu için düşünülen ya-
tırım projelerinin değerlendirilmesinde ve alterna-
tifler arasında seçim yapılmasında çeşitli yöntem-
ler kullanılabilir.

Bu yöntemler nakit akımlarının değerlendirilmesi-
ne ilişkin yöntemlerdir.

 1. Geri ödeme süresi (Payback period) 
2. Net bugünkü değer (NPV - Net Present Value) 
3. Kârlılık indeksi (PI - Profitability Index) 
4. İç Getiri oranı (IRR - Internal Rate of Return) 

4.1. Amortisman

Enerji tesisleri, makine ve cihazları için; 

Amortisman süresi n= 5 yıl, amortisman oranı       
I= %20 [11]. 
Yıllık faiz oranı; i= %24 (TL için),
Amortisman Değeri = P ∙ [1 − (I/100)]n

Amortisman Değeri = P ∙ [1 − (20/100)]5

1 TL = 0,142 Euro 

Elektrik BF= 0,4030 TL/kWh= 0,0573 Euro [12] 
Doğalgaz BF= 1,315 TL/Nm3= 0,187 Euro [13] 
Basit Geri Ödeme Süresi;
Amortismanlı geri ödeme süresi = (İlk yatırım − 
Amortisman değeri) / Senelik net nakit akışı
Geri ödeme süresi ne kadar kısa ise yatırım da o 
kadar caziptir.

4.2. Kârlılık Oranı (KO)

KO = Ortalama yıllık net tasarruflar (amortisman-
dan sonra) / Sermaye gideri
KO ne kadar yüksek ise yatırımın o kadar cazip 
olacağı aşikârdır.

4.3. İndirimli Nakit Akışı

Faiz oranı i, yıl n ve mevduatın değeri D ile göste-
rirsek; S = D[1 + (i/100)]n

İlk yatırımın bugünkü değeri;
P = F / (1 + i)n

İskonto (indirim) oranı;
a = 1 / (1 + i)n

Tablo 2. Net Nakit Akışı

MODEL A
Sermaye 644047,59 TL   NNA

Yıllar Yıllık tasarruf TL Amortisman TL Bakım, onarım TL İşçilik TL Net yıllık tasarruf TL
0 0 0 0 0 0
1 405343,99 128809,52 2500 4000 270034,48
2 405343,99 103047,61 2500 4000 295796,38
3 405343,99 82438,09 2500 4000 316405,90
4 405343,99 65950,47 2500 4000 332893,52
5 405343,99 52760,38 2500 4000 346083,62

MODEL B
Sermaye 523980,00 TL  NNA

0 0 0 0 0 0
1 155277,00 104796,00 2500 4000 43981,00
2 155277,00 83836,80 2500 4000 64940,20
3 155277,00 67069,44 2500 4000 81707,56
4 155277,00 53655,55 2500 4000 95121,45
5 155277,00 42924,44 2500 4000 105852,56

MODEL C
Sermaye 760410,00 TL  NNA

0 0 0 0 0 0
1 403950,24 152082,00 2500 4000 245368,24
2 403950,24 121665,60 2500 4000 275784,64
3 403950,24 97332,48 2500 4000 300117,76
4 403950,24 77865,98 2500 4000 319584,26
5 403950,24 62292,79 2500 4000 335157,45
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Yatırımın kâr etme miktarının (Kârlılık Oranı: KO) 
ve ilk yatırımın kendini hangi sürede geri ödeye-
bileceğinin (Geri Ödeme Süresi: GÖS) hesabı için 
elde edilen yıllık net tasarrufların parasal değeri-
nin (Net Nakit Akışı: NNA) bilinmesi zorunludur 
(Tablo 2). Bunun için yıllık tasarruflardan yıpran-
ma payı ile birlikte tüm masrafların çıkarılması ve 
elde kalacak olanın bilinmesi şarttır.

4.4. Net Bugünkü Değer (NBD)

NBD; projenin ömrü boyunca tüm yıllık sermaye 
giderleri ve tasarrufların bugünkü değerini hesap-
lar. Tüm bugünkü değerlerin toplanmasıyla (gider-
ler negatif, miktarlar ve net tasarruflar ise pozitif 
olarak gösterilerek) elde edilen toplamdır [13]. Na-
kit akışlarının faiz oranlarına göre yıllar bazında 
belirlenmiş bir oranla (İskonto Oranı) indirgenmiş 
değerlerinden (İndirimli Nakit Akışı: İNA) tasar-
rufların bugünkü değeri hesaplanır ki bu değer 
(Net Bugünkü Değer: NBD) karar alma sürecinin 
en kritik göstergesidir.

Bir projenin ömrü boyunca tüm yıllık sermaye 
giderleri ve tasarrufların bugünkü değerinin hesa-
bıdır ve en yüksek olan proje tercih edilir, negatif 
çıkanı ret edilir. Farklı NBD’ler arasında hangisi-
nin tercih edileceğine karar vermek için ise indir-
genmiş net nakitler toplamı olan NBD’nin sermaye 
giderlerine oranı olan karlılık indeksine (Kİ) bakı-
lır [14]. Yüksek Kİ tercih edilir. Tablo 3 bu analizi 
göstermektedir.

NBD negatif ise proje ret edilir, pozitif ise kabul 
edilir.

Net nakit akışı (NNA) = Nakit girişi (NG)-Nakit 
çıkışı (NÇ)

NBD = NNA0*a0 + NNA1*a1 + …..+ NNAn*an

Aşağıdaki tabloda, net tasarrufların uygun “a” 
değeri ile çarpılması suretiyle bugünkü değerler 
bulunmaktadır, NBD’ler sermaye giderlerinin in-
dirimli net tasarrufların toplamından çıkarılması 
ile elde edilmektedir.

Tablo 3. Net Bugünkü Değerler (NBD)

 MODEL A MODEL B MODEL C
1 € 6,39 TL Sermaye 

Gideri 
- 644048 TL -523980 TL -760410

  -100790 € -82000 € -119000

  
Yıllık Tasarruf 

405344 TL 155277 TL 403950

 Faiz 63434 € 24300 € 63216

Yıl
24% NNA (TL) İNA (TL) 

NNA (TL) C İNA (TL) A*C NNA (TL) D İNA (TL) A*D
A B A*B

0 1 -644047,59 -644047,59 -523980 -523980 -760410 -760410

1 0,806 270034,48 217769,74 43981 35468,55 245368,24 197877,61

2 0,65 295796,38 192375,38 64940,2 42234,78 275784,64 179360,46

3 0,524 316405,9 165950,87 81707,56 42854,57 300117,76 157407,94

4 0,423 332893,52 140805,17 95121,45 40233,86 319584,26 135175,7

5 0,341 346083,62 118051,8 105852,56 36107,13 335157,45 114324,8

  NBD = 190905,37 NBD = -327081,11 NBD = 23736,52

  Kİ = 1,3 Kİ = 0,38 Kİ = 1,031

  KO= 10,86 KO= -22,44 KO= 1,04

 
GÖS

Amortismansız 1,6 Yıl 3,4 Yıl 1,9 Yıl

 Amortismanlı 1,1 Yıl 2,3 Yıl  1,3 Yıl

   NNA: Net Nakit Akışı  İNA: İndirimli Nakit Akışı   

 SONUÇ: MODEL B NBD (-) Ret  

 MODEL B KO (-) Ret  

 MODEL A ve C NBD (+) Kabul  

 MODEL A (Kİ) > MODEL C (Kİ) Tercih  Nedeni

 MODEL A (KO) > MODEL C (KO) Tercih  Nedeni

  
Kısa süre 
MODEL A

(GÖS) < MODEL C  (GÖS) < MODEL B
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5. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
ve TARTIŞMA

Yukardaki Tablo 2 ve Tablo 3’ten görüldüğü gibi 
tasarrufların parasal değerinden amortisman ve 
yıllık %24 faiz ödemelerinin çıkarılmasıyla bu-
lunan net tasarrufların (Net Nakit Akışı: NNA 
ve İndirimli Nakit Akışı: İNA) sermaye giderine 
oranından bulunan kârlılık oranının (KO); büyük-
lüğünü dikkate aldığımızda tercih sıralaması:

KO MODEL A > KO MODEL C > KO MODEL B 
olacaktır.

Amortismanlı geri ödeme süresinin (GÖS); en kı-
sasının en cazip olacağı düşüncesiyle tercih sıra-
laması,

GÖS MODEL A > GÖS MODEL C > GÖS MO-
DEL B olacaktır.

Sermaye giderlerinin indirimli (İskontolu) net ta-
sarrufların (İndirimli Nakit Akışı: İNA) toplamın-
dan çıkarılması ile bulunan tasarrufların bugünkü 
değerlerinin toplamına göre (Net Bugünkü Değer, 
NBD); 

(-) olan NBD’nin ret edilmesi (+) olanının kabul 
edileceği ve en büyük değerin tercih edileceği var-
sayımıyla; 

NBD MODEL B= - 327 081,11 TL ret edilir ve bü-
yüklüğe göre tercih sıralaması;

NBD MODEL A > NBD MODEL C olacaktır.

Farklı NBD’ler varsa kârlılık indeksi (Kİ); en yük-
sek olanının daha cazip olacağı kabulü ile tercih 
sıralaması:

Sonuç: Tercih önceliği Kİ MODEL A > Kİ MO-
DEL C olacaktır. 

İlk yatırım maliyetleri açısından değerlendirilirse 
elektrostatik filtre yatırım maliyeti önde gelmekte 
daha sonra yoğuşturuculu hibrid filtre sistemi ve 
daha sonra da ısı değiştiricili elektrostatik filtre 
sistemi, yakıt tasarrufu açısından ise öncelik sıra-
sına göre elektrostatik filtre sistemi, ısı değiştiricili 
elektrostatik fitre sistemi ve yoğuşturuculu hibrid 
sistem gelmektedir. 

Yoğuşturmanın UOB geri kazanımı için emniyetli 
ve ekonomik bir alternatif olduğu görülmektedir. 

İkinci bir eleman ve bu nedenle daha fazla bir ayır-
ma teknolojisi gerektirmemektedir. Yüksek UOB 
konsantrasyonu, yüksek sıcaklık ve basınç gibi ko-
şullar, yüksek kaynama sıcaklıklı UOB’ler, yüksek 
işletme maliyeti vb. kısıtlayıcı koşullar için yerli 
üretim modelleri daha detaylı incelenmelidir.
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Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi tarafından düzenlenen "Pandemi Sürecinin 
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İstanbul Şube'de hibrid toplantı biçiminde gerçekleştirilmiştir. Toplantı çözümlerini siz meslektaşlarımızın 
bilgilerine sunuyoruz.
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Metin Duruk Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
Uğur Ayken Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
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Eyüp Akaryıldız: Tesisat Mühendisliği Dergisi 
Yayın Kurulu olarak bu pandemi sürecindeki et-
kilenmeler nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kri-
zin etkileriyle de mekanik tesisat sektörünün çok 
büyük zorluklar yaşadığını biliyoruz. Önce bir 
durum tespiti yapalım, durum tespitinden sonra 
neler yapılabilir, ne öneriler getirebiliriz, biz ne 
yapabiliriz, yöneticiler, idareciler neler yapabilir? 
Bu konuları masaya yatırmak amacıyla bir yuvar-
lak masa toplantısını düzenleme kararı aldı Tesisat 
Mühendisliği dergimizin Yayın Kurulu. Mekanik 
tesisat sektörümüzün özellikle projeciler açısın-
dan, imalatçılar açısından çok büyük küçülmelere 
gitme durumlarına şahit oldum. 20-30 mühendis 
çalıştıran proje büroları varken, şu anda sadece 
birkaç kişi ile ve online olarak, evlerden tasarım-
lar yapılmaya başlandı. Bu da yatırımların olma-
dığı, yeni yapıların ortaya çıkmadığı, tadilatların 
durdurulduğu, hatta yurt dışı işlerin de azalması 
nedenleriyle ekonomik kriz ortamı oluşturdu. Çok 
sayıda Odamızın üyesi mühendis de işsiz kaldı bu 
dönemde. Çalışanların da ücretleri, alım gücü çok 
düşük seviyelerde kaldı. O nedenle mekanik tesi-
sat sektörünün bir projeksiyonunu çizelim, ileriye 
yönelik ne ışıklar görüyoruz, var mı öyle bir ışık? 
Durum aydınlatması yapalım diye bu toplantıyı 
düzenledik. Toplantımızda ısı, su, ses yalıtımları 
derneğimiz İZODER’den kurumsal katılım rica et-
tim, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul 
Şen katılıyor. MMO Yönetim Kurulu Başkanımız 
Yunus Yener Ankara'dan online katılıyor. Ekono-
mi ağırlıklı olacağı için gazeteci, yazar, ekonomist 
Mustafa Sönmez bize vakit ayırdı. TTMD (Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği) Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Nermin Köroğlu Işın, İSKİD 
(İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Der-
neği) Genel Sekreteri Turgay Yay katılıyor. Bu ara-
da ben yoldayken İSKİD Başkanı Ayk Didonyan 
telefon açtı, ben de yetişmeye çalışacağım dedi. 
MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği) 
Başkanı Hüseyin Erdem katılıyor. Bunun dışında 
da yayın kurulumuzdan aslında kendisi imalatçı 
da olan Metin Duruk online katılacak Ankara’dan. 
Sektörün nabzını çok iyi tutan, aynı zamanda da 
TEMA, ISKAV gibi toplumsal yarar amaçlı faa-
liyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunda da 
görev yapmakta olduğu için büyük birikime sahip, 
kendisinden katılım rica ettik. Ayrıca dergimizin 
Yayın Kurulu Üyesi Uğur Ayken katılıyor, kendisi 
sektörün içinden, bina otomasyonu konusunda da 
uzmanlığı var birçok alan dışında, İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi halen.

Kısa bir durum değerlendirmesi yapalım öncelikle. 
Kurumsal tespitler yanında kişisel görüşler de mu-
hakkak olacaktır. Bu nedenle kurumsal davet yap-
tık. Ben mekanik tesisat sektörünün şu andaki ge-
nel durum tespitiyle ilgili, bu işin özellikle taahhüt 
safhasında olan arkadaşımız Hüseyin Erdem’den 
ilk görüşlerini, değerlendirmelerini kısaca, 10-15 
dakikada anlatmasını istiyorum. Aslında projeci-
lerden başlayacaktık. Genelde taahhüt uygulama 
sıkıntıları da doğduğu için uygulamacılar ve ima-
latçılardan başlayalım dedik. Buyurun Sayın Er-
dem, ilk söz sizin.

Hüseyin Erdem: Eyüp Hocam teşekkürler. Arka-
daşlar hepinize merhabalar, iyi akşamlar. Tabi bu 
bir ilke sorunu ve ekonomik problem. Ben Mustafa 
Bey’in televizyon programlarını mümkün olduğu 

kadar izlemeye çalışıyorum. 
Kendisi ekonomiyi çok iyi ta-
kip ediyor. Bizim uygulamacı-
ların sorunları çok. Tasarımın 
çok sorunu var, imalatçının 
var. Ben yılardır söylüyorum, 
kimse alınmasın ama, ben 
kendi namına konuşan birisi-
yim, herkesin sorumluluğunu 
biz üstleniyoruz. Çünkü söz-
leşmeler açık açık yazıyor, 
diyor ki siz bir tüccar olarak 
tüm bunlardan sorumlusunuz, 
çünkü içimizde tek teminat 
mektubu veren biziz. Teminat 
mektubu çok ciddi bir konu, 
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çünkü bizim işverenlerimiz, hele hele son dönem-
lerde kontrol mühendislerimiz ile meslektaşımız 
olmalarına rağmen sorunlar yaşıyoruz. Biz kimse-
nin bizi kayırmasını, desteklemesini istemiyoruz, 
etik ve adaletli olmasını istiyoruz. Üç senelik bir 
mühendis karşımıza çıkıp “Ben senin teminatını 
yakayım da gör” diyebiliyor. Çünkü teminatı yaktı-
ğı an, o firmanın her şeyini durdurma şansınız var. 
Son yıllarda en büyük problem işlerin uzaması. Bi-
zim hiçbir sözleşmeyi gününde bitirdiğimiz olma-
dı. Bizim; MTMD’nin; 36 üyemiz var şu anda. 36 
üyemiz de sözleşmelerimize şunu koyduruyoruz 
şu an, iş 8 ay mı, 2 ay uzamasını biz üstlenelim, 2 
aydan fazla uzarsa, işveren bu uzamadan dolayı ya 
kovar, ya ceza keser, ya teminat keser. İşin uzama-
sının sebebi işveren, çünkü niye, ekonomik kriz, 
covid, binanın satılmaması, AVM’nin dolmaması, 
osu busu derken işlerin uzaması. 8 ay diye başlayıp 
28 ay süren işler var… Bir dönem bu işlerin hepsi 
TL idi, bizim TL bazında zarar ederek, cebimizden 
para vererek iş bitirdiğimiz oldu. Hemen hemen 
hepimizin yaşadığı güncel sorunlar.

Son zamanda hepimiz karar verdik, dedik ki mal-
zemeyi hiç olmazsa döviz yapalım, olabildiği ka-
dar; mesela bizim 5 işimiz var, dördünde malzeme 
döviz, işçi ve genel gider TL. Mekanik tesisat alt 
yüklenicilerinin malzemeleri döviz ile de olsa, son 
bir senedir, bir buçuk senedir döviz bazında çok 
ciddi zamlar geldi malzemeye. Demir çelik fiyatla-
rı her hafta değişiyor. Bir örnek vereyim size, yıl-
başında yarım parmak boru 12 lira idi, bugün 42 
lira. Bunu ne döviz karşılıyor, ne sektör karşılıyor, 
ne altından kalkabiliyor. Bırakın onu bir de emtia 
bulunmuyor. Mesela şu anda iki buçuk parmak bo-
ruyu siz Borusan’dan, Çayırova’dan bulun, ne fi-
yat isterseniz vereceğiz, çünkü sahada da elli kişi 
bekliyor. O borunun gelmemesinden, emtia bulu-
namamasından kaynaklı yaşadığımız sorun bü-
yük. Yurtdışından gelen bütün malzemeler döviz 
bazında zam yaptı. Krizdi, coviddi…. vb. Biz zam 
yapamıyoruz, iş uzadı, biz aynı fiyatlara bitirmek 
zorundayız. %100 yapmadığımız gibi, bana göre 
enflasyonun %150 olması, %60 açıklanması, işçi-
nin zammının %50 olması, asgari ücretin artma-
sı… Biz geçen sene imzaladığımız sözleşmelerde 
işçilik farkı da alamıyoruz. Sözleşmeler bir senede 
bitmiyor, bir buçuk seneye uzuyor, işçilik TL’de 
sabit kalıyor, işi bırakamıyorsunuz. İşe devam edi-
yorsunuz, zarar ediyorsunuz. Taahhüdün sorunu o 
kadar fazla ki. Bırakın onu mesela “işsiz kalıyor” 

dedi hocam, tam tersi, benim gibi bu sektöre 46 
yılını vermiş, bu kadar çevresi olan, bu kadar tanı-
dığı olan bir kişi, bir 5 senelik saha mühendisi, bir 
Autocad bilen bırak Rewit’ten vazgeçtik, teknik 
ressam, bir tane projede yetiştireceğimiz dil bilen 
mühendisi bir buçuk aydır ben bulamadım arkadaş-
lar, söylemediğim kalmadı… Biz, bir şantiyemize 
5 yıllık mühendis arıyoruz, merkezimize Autocad 
bilen, Rewit bilirse tercihimiz … Rakamlar da çok 
az değil. Şu doğru değil, rakamlar iyi, hayır, geçen 
sene peynirin kilosu 40 lira idi, şu anda 130 lira, 
en ortalama peynir 85 lira. Yapılan zamlar, perso-
nel zamları, onlar bunlar… Biz güya kendimize 
göre en iyi zammı yaptık, en azından ortalamada 
bir rakam yakaladık.  Ama bugün o zamların hep-
si geri gitti. TL’nin değeri dünden bugüne düştü.  
Eğitim sistemi bozuk, ülke düzeni bozuk, bizde 
de büyük sorun var. Biz, Odamız, Derneklerimiz 
hepimiz, meslek liselerini hâlâ yapmadık, yaptıra-
madık. İmam hatiplere döndü hepsi, meslek lisesi 
mezunlarına hepimizin ihtiyacı var. Tasarımın da 
var, imalatın da var, uygulamanın daha çok… Biz 
istiyoruz ki liseden üniversite yığılması olmasın, 
meslek lisesi eğitimi olsun, Odamız öncülük yap-
sın, biz de öncelikli olarak Odanın bir üyesiyiz. 46 
yıldır bu Odanın bayrağını taşıyoruz, meslek lise-
lerini güçlendirmemiz lazım… Metin Ağabeyim 
büyük özveriyle okullar açmaya ya da buralardan 
eleman yetiştirmeye çalışıyor, uygun eleman bul-
mak için çok büyük mücadele veriyor, biz de onun 
yanındayız. Öncelikle meslek liselerini çok aktif 
hale getirmemiz lazım. Hep söylüyorum, eskiden 
Kocaeli MYO vardı, Yüksek Okul, oradan iki yıl-
lık mezunlar çok işimize yarıyordu. Hem teknik 
çizimde teknik ressam olarak, sahada tekniker 
oluyor, ataşman çizdiriyorduk, shopdroving yaptı-
rıyorduk. Şu anda hiçbir eleman gelmiyor, eleman 
sıkıntımız var, süre sıkıntımız var, fiyat sıkıntımız 
var, işveren tarafından gerekli kontrollük ya da 
meslektaşlarımızın bu konuya etkin, yetkin olma-
malarından kaynaklı yaşadığımız sorunlar var. Bir 
de üstüne birlik olamama sorunumuz var.

Eyüp Akaryıldız: Tasarımcılarla başlıyor eserle-
rin yaratılışı, yani sorunlar. Buyurun Nermin Ha-
nım.

Nermin Köroğlu Isın: Teşekkür ederim. Sizin de 
en başta söylediğiniz gibi yabancı yatırımlar dur-
duruldu. Biz bu dönemin başında birçok projeye 
başlamıştık. Yavaş yavaş söndü, bir kısmı tama-
men durduruldu, bir kısmı beklemede. Ufak tefek 
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artış var fakat yabancı yatırımda pek artış yok. 
Yurt içinde de bunun bazen kullanıldığını düşü-
nüyorum. Ödemelerin çok geç yapıldığını düşü-
nüyoruz, projelerin fiyatları çok düşük. MMO’nun 
yayınladığı 2022 asgari ücretleri ile bir proje alın-
ması imkânsız hala geldi. Fakat bunu zorluyoruz, 
ne oluyor, iş kaybediyoruz, fakat biz bunu belli bir 
kitlede, arkadaşlarımızla konuşuyoruz ve hep bel-
li bir seviyenin üstünde kalmaya çalışıyoruz. Bu-
nun denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Asgari 
ücretin belli bir değerin altına inmemesi gerekir, 
bunu çok önemsiyorum. Ve bu şekilde hiçbir proje-
ci hakkını elde edemez. Bu mümkün değil, bu işin 
hakkı bu değil.

Diğer konu, projenin yapısı. Mesela tadilat proje-
leri var fakat minimumda. Her şeyi en azıyla. He-
pimiz ekonomi yapıyoruz yatırımcı da ekonomi 
yapıyor. Bu etik, fakat bana göre etik olmayan ver-
siyonu şu. Yatırımcıların bünyelerinde çalışan ma-
kina mühendisi, proje bilmeyen, proje işine hâkim 
olmayan diyelim, bünyesindeki bazı firmalar ma-
kina mühendislerine, ‘sen makina mühendisi değil 
misin, sen yap projeyi’ diye onlara veriyorlar. Çok 
büyük yatırımlarda bunları görüyoruz. Tabi ki de 
proje yapmaları mümkün değil, onlar isyan ediyor, 
çok doğal. Sonra diyorlar ki ‘tamam o zaman’, bu 
mühendislik firmasına, tasarımcı firmaya 100 lira-
ya yaptırtacağıma, onlardan 10 liralık danışman-
lık alayım, kendi elemanıma yaptırayım. Danış-
manlık alınıyor, bir rapor yazılıyor 13 sayfalık, o 
kadar. Orada chilleri, cihaz seçimleri, gerekli tüm 
hesapları olan bir rapor hazırlanıyor, bunu rehber 
alarak o projeyi olduğu gibi uygulayıcılarla filan 
toparlıyorlar. Bunun çok büyük bir emek hırsızlığı 

olduğunu düşünüyorum. Bana da denk geldi. Ve bu 
şekilde söylendi de. ‘Biz chilleri neredeyse üç kat 
seçiyormuşuz, baksanıza ne kadar kazandık. Size 
3 kuruş vererek 15 kuruş kazandık. Vay be hari-
ka oldu’ diye bana söylendi. Bunun telaffuz edile-
meyecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunlar 
projeci olarak benim ve dostlarımın yaşadığı bazı 
sıkıntılar. Yatırımlar az, yabancı yatırım olmayın-
ca kârlı ve zevkli bir iş olmuyor. Çünkü çok ekono-
miğine kaçılıyor ve ödemeler sıkıntılı, denetleme 
yok ve ücretler çok çok düşük. 

TTMD olarak ise Covid’den sonra şöyle bir aydın-
lanma yaşandı. Sokaktaki insan bile ‘iç hava kali-
tesi’ diye bir kavramdan haberdar oldu. Biz zaten 
iç hava kalitesi ile ilgili bir hak arayışına girilmesi 
gerektiğini de düşünüyorduk. Yani bir insan bir or-
tama girdiğinde iç hava kalitesini sorgulama hak-
kına sahiptir. Mecbur olduğunuz yerler var, mesela 
okullar, hastaneler, ofislerimiz, plazalar değil mi, 
(AVM’ler) mecbur değiliz aslında ama birazcık da 
mecburuz. İnsanın mutlu olduğu ortamlar, bura-
ya gelip ‘bir dakika bunun iç hava seviyesi nedir’ 
deme hakkına sahip olmalı. Covid’den sonra bu bi-
linç gelmeye başladı. Bu çok güzel bir ilerleme. Fa-
kat burada bir korku ve irkilme de gerçekleşti. Bu 
tamamen bu işi bilmeyen, AVM yöneticisi, teknik 
yönetici olmayan kişilerin bulunduğu ya da daha 
ufak binalardan bahsediyorum. Klimaları kapadı-
lar, ilk iş konforu etkiledi. Aslında yaptığımız iş 
konfor. Konfor lüks değil, insanın sağlıklı yaşaya-
cağı nem ve sıcaklık seviyesini yaratmak. Biz bu 
seviyeyi yakalayamayınca, insan bağışıklığı düşü-
yor. Pandeminin yaklaşık ilk 8 ayı klimaları kapa-
dık, iç üniteleri zaten kapadık, niçin çünkü iç hava-

yı döndürüyor. İç hava kapatıldı, 
karışımlı santraller kapatıldı, so-
nuç olarak ortamın hava dengesi 
bozuldu, hava dengesi bozulun-
ca insanların bağışıklığı düştü. 
Hastalığa çok daha açık bir hale 
geldi. Böyle bir sorun yaşandı. 
İkincisi; ayarlı, özel ayarları olan 
klima santrallerinde ‘%100 ayarı 
varsa açın’ dediler, %100 havayı 
içeri alıyoruz. Şimdi ne oldu, biz 
iklim krizi döneminde yaşıyoruz, 
burada enerji tasarrufu derken 
kat be kat enerji tüketmeye baş-
ladık. Bu ikisi de çözüm değildir.
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Biz, ne iklim krizine olumsuz etkide bulunarak 
%100 taze hava kullanmalıyız, ne de konfor sevi-
yemizi düşürerek klimaları kapatmalıyız, bizim 
yapmamız gereken şey doğru filtrasyon. Burada 
aslında geldiğimiz sonuç filtrasyonu doğru öğren-
mek, hijyen harici birçok yerde de ne yapılması ge-
rektiğini bulmak. Bazı yerlerde F7, bazı yerlerde 
F7 artı F9. Özel filtreler var, birçok katmanda kul-
lanılabiliyorlar. Hepa mecburi değil, hepa hastane-
lerde zaten kullanılıyor. Şöyle bir şey de var, onu 
da söyleyelim, belli bir miktar enfeksiyon yayılma 
riski zaten önlenemez, onu zaten geçiyoruz. Belli 
bir miktarın üzerindekini engellemeye, yani riski 
minimuma indirmeye çalışıyoruz. Bu durumda 
doğru filtreleme öne çıkıyor. Enfeksiyon seviyesini 
minimuma indirmek ve iç hava kalitesini arttırma-
ya yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Eyüp Akaryıldız: Yani mevcut sistemler, eski 
kurgulandığı haliyle çalışmalıydı mı, diyoruz?

Nermin Köroğlu Isın: Çalışmalıydı, filtreleme 
doğru yapılmalıydı, doğru filtreler kullanılmalıy-
dı. Tabi ki de bu da zamanla ortaya çıktı.

Eyüp Akaryıldız: Peki filtreleri hepa filtre yaptı-
ğımız zaman basınç kaybı artıp fanların gücü yet-
meyecek, ne yapacağız?

Nermin Köroğlu Isın: Doğru, ama hepa değil de 
F7 kullanılabilirdi, onun hepa kadar basınç kaybı 
yok. Gerekliliği etüt edilip fan artışına gidilebilir-
di. Yani o kadar da işi büyütmeden aslında yaratıcı 
çözümlerle bir şeyler yapılabilirdi. Hiç dokunma-
mak, sıfıra indirmek doğru bir çözüm olmadı. Tabi 
ki deneyimle öğrenildi. 

Eyüp Akaryıldız: Şurada haklısınız, hava değişi-
mini devam ettirmesi lazımdı. Onun durdurulması 
zaten bir çözüm değil. Tabi burada şu tartışmalar 
oldu sektör içinde. Ben cebri olarak havayı basıp 
emersem içeride hava sirkülasyonunu arttırıyo-
rum. İki kişi arasındaki emniyet mesafesinin hiçbir 
değeri kalmıyor, zaten havayı birinden diğerine sü-
rüklüyorum, virüsü de sürüklüyorum korkusuyla 
da durduruldu ve doğal havalandırma açılır pen-
cereler varsa tavsiye edildi ve şunlarda yanlışlar 
yapıldı. Para kazanmaya gitti birileri, gitti santrale 
birer tane ultraviyole lamba koydu. Hava en az üç 
dakika ultraviyole ışınım altında kalmazsa virüs 
ölmüyor. Saniyede 10 metre hızla geçerken onların 
faydası yok, göz boyamalar yapıldı, hatalar yapıl-
dı. Yani diyorsunuz ki o riske girip içerideki mev-
cut haliyle çalıştırmalıyız. Tabi şu da oldu, dersler 
alındı. Bundan sonraki tasarımlar yeni binalar için 
yapılırken neler yapmalıyız, böyle bir durumla kar-
şılaşırsak ona adapte olabilecek emniyette, önce-
sinden, tasarım olarak da tasarlamamız gerektiğini 
ortaya çıkardı. 

Yunus Yener: Eyüp Bey, burada ben biraz devreye 
gireyim, İklimlendirme Teknik Kurulu’nu burada 
konuşacağız. Şöyle yapılmalıydı, böyle yapılmalıy-
dı… İklimlendirme Teknik Kurulu olarak TTMD 
ve MTMD’nin önerisi üzerine bir araya geldik, 
orada tartıştık birçok şeyi. Bugünden baktığımızda 
bazı şeylere, evet öyle yapılmalıydı diyebiliyoruz.
Ama oradaki tartışmaları hatırlarsanız, ilk otu-
rumlardan itibaren neredeyse tamamında bulun-
muş bir arkadaşınız olarak, yani sektörün tasarım 
kısmında olmayan bir insan olarak belirteyim, çok 
şeyler öğrendim oradan. Virüsün davranışını bil-
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mememizden kaynaklı güvenli tarafta kalma… Te-
mel olan buydu, orada çıkan kararlar, konuşmalar, 
108 arkadaşımızın; hekimler dahil olmak üzere; 
oradaki tartışmalar güvenli tarafta kalma bazın-
dadır ilk açıklamalarda. Temel şeylere de bakar-
sanız toplu bulunulan ortamlara ilişkindir öneriler 
ve taze hava üzerinedir. Taze havanın sağlanması 
temel alınarak , aynı zamanda enerji ekonomisini 
sağlamak amacıyla  konfor aralığı genişletilmiştir.  

Eyüp Akaryıldız: Ekonomi ikinci planda kaldı 
haliyle.

Yunus Yener: Güvenli tarafta kalma çabasıdır. 
Maske ile alakalı, açık hava ile ilgili tartıştığımız 
bir konu vardı. Açık havada maske takılmasının 
pek fazla katkısı ya da etkisinin olmayacağını ko-
nuştuk ama hiçbir zaman da “açık havada maske 
takmayın” demedik biz. Maskeyi genel uygulama 
içerisinde bıraktık, güvenli tarafta kalma eğilimi 
İklimlendirme Teknik Kurulu’nun o zamanki du-
ruşuydu. Okullarla ilgili açıklamalarımız çok netti. 
Okulların açılması ile ilgili taze havayı, İklimlen-
dirme Teknik Kurulu olarak gündeme geldiği için 
söylüyorum hem de Makina Mühendisleri Odası 
olarak sürekli okulların açılmasıyla ilgili açıkla-
malarımız vardı. Yüzyüze eğitim temeldir, eğitim 
yüzyüze yapılmalıdır. Taze hava sağlanmalıdır. 
Taze hava sağlanmadan olabilecek tüm eğitimler 
risklidir. Temel öncelik mimari çözümlerdir, doğal 
havalandırma, baca sistemleri… bunun örnekleri 
zaten var. Ve ihtiyaç olduğunda bu yetmezse me-
kanik havalandırma. Çünkü mekanik havalandır-
mada bizzat beraber Tesisat Kongresinde beraber 
yaşadık, iç hava kalitesi demeye 2010’lardan sonra 
2014’te başladık diye biliyorum. Oradaki süreçte 
çok tartıştık, uzun tartıştık. Sesle alakalı prob-

lemleri en aza indirecek biçimde 
olmalı mekanik sistemler dedik. 
Ondan sonra da doğal havalandır-
manın yetmediği yerlerde meka-
nik havalandırma dedik. Elbette 
ilk başlarda hepa filtreden ultravi-
yolesine birçok öneri geldi. Bugün 
geldiğimiz noktada; arkadaşımız 
çok da güzel ifade etti; tasarım 
kriterlerinde pandemi koşullarını 
göz önüne alarak, iç hava kalite-
sinin şartlandırılmış taze havayla 
sağlanması temel kriterimiz. Ama 
bu enerji ekonomisi içerisinde de 
filtrasyonun, bu tamamen tasa-
rımcının inisiyatifine kalmış bir 

şekilde ve öyle karışım havayla da bunun sağlana-
bileceğine yönelik şeylerdi. Bunlar elbette tartışıl-
malı. Ama ben bunlar olmamalıydı noktasının bir 
parça da o günkü şartlar altında bizlerin güvenli 
tarafta, virüsün hareketlerini bilememe, ne şekilde 
olacağını bilememe yani bir tarafta Çin gibi tam 
kapanma yapan bir ülke, bir tarafta daha serbest 
davranan bir tavır içerisinde arada bir yerlerde… 
Bu anlamda tasarım noktasında bir şeyler de söy-
lenmiş oldu. Şunu da söyleyeyim, İklimlendirme 
Teknik Kurulu, ben buradaki bütün arkadaşlara, 
buradaki bileşenlere, burada olmayan arkadaşlara 
da tekrar teşekkür ediyorum, İTK çalışmaları ne-
ticesinde ülkedeki mühendislik seviyesinin dünya-
dan hiç de aşağıda olmadığını gördük. Birçok nok-
tada birçok şeyde erken davrandık, erken tavırlar 
gösterildi. Ülkedeki mühendislik birikimi hakikat-
ten önemli arkadaşlar.

Metin Duruk: Bir söz alabilir miyim? Ben Başka-
na katılıyorum. Burada kritik olan nokta virüsün 
ne olduğu, ne yaptığı henüz bilinmiyordu, hatta 
hatta doktorların bir çok konudaki yapmış oldukla-
rı tedavinin de işe yaramadığı ortaya çıktı. Ama biz 
iklimlendirme sektörü olarak gerçekten çok aktif 
davrandık, MTMD ve TTMD önerisi ile Makina 
Mühendisleri Odası Teknik Kurulu toplandı, yüz-
lerce sayfa yayın yapıldı, doküman çıkarıldı. Na-
sıl test edileceği, ne yapılacağı… Fakat esas olan, 
aynen Başkanın söylediği gibi taze hava esastır. 
Bunu en verimli şekilde nasıl veririz? Okullardaki 
taze havada yalnız virüs için değil, virüsün dışın-
da, çocukların verimli ortamda sınıfta çalışmaları 
için önemlidir. 20 dakika sonra çocuklar sistem-
den çıkıyorlar, düşüyorlar, 20 dakika sonra onların 
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bütün dikkatleri kayboluyor. Onun hakkında da 
Danimarka’da yapılmış araştırmalar var. O ayrı bir 
konu, onun üzerine ayrıca tartışırız. Konuşma taze 
hava üzerine, yayınlarımızı geliştirdik ve doğru da 
yaptık, doğrudur, gelinen nokta da bugün odur. Te-
şekkür ediyorum.

Yunus Yener: Ben teşekkürü bitireyim, sözleri-
mi bitireyim konuyla ilgili. İklimlendirme Teknik 
Kurulu’ndaki çalışmalar, ülkedeki mühendislik se-
viyesini, birikimini, geldiği noktayı gösterdi. Hiç 
de dünyadan altta kalır değil, hatta birçok nokta-
da daha erken tavır gösterildi. Ben o anlamda, bu 
ortamı sağlayan, bu çalışmalar içerisinde bulunan 
tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu masanın 
etrafında olan insanlarla oldu bu iş. Bu arkadaşla-
rın katılımıyla. Dünyadaki mühendislik çalışmala-
rına baktığımızda, mühendislik kurumları olarak 
mühendisler olarak daha az hata yapan yerdeyiz. 
Bugünden baktığımda elbette şöyle olsaydı diye-
bileceğimiz şeyler var, ama biraz önce söylediğim 
gibi güvenli bir tarafta virüsün ne olduğunu bilme-
diğimiz bir yerden bunları ifade etmiştik.

Eyüp Akaryıldız: Tekrar teşekkür ediyorum kat-
kılarınız için. Hüseyin Bey’in sözü var.

Hüseyin Erdem: Ben katkılarınız için teşekkür 
ediyorum, grupta bulunan bütün arkadaşlara da 
teşekkür ediyorum. Sadece taze havanın değil sis-
tem seçiminin de önemli olduğunu vurgulamak 
gerekiyor. Çünkü taze hava, büyük bir ihtimalle 
sevgili Nermin söyleyecekti, sistemde çok önemli. 
Hem enerji ekonomisi hem taze hava diyorsanız, 
biz 1980’de Sabancı’da VAV’ı uygulamıştık, belki 
bütün sistemleri VAV uygulamaya kalkacağız ama 
o zaman asma tavan boşluğu 50-60 cm olacak. 
Hele hele böyle rantın büyük olduğu, arazinin şu 
kadar olduğu, iki kat kaybedildiği sistemi de iş-

verenler ne kadar kabul edecek. Bunun için evet 
covid daha tam çözülmemiştir, kurallar konulursa, 
sistem seçimi de çok kritiktir. Sistem doğru seçilir-
se çalışmalar çok önemlidir. Ama daha bu konuda 
çok ciddi çalışma yapılması gerektiğini ve belki bu 
komitenin, belki sayıyı azaltarak devam etmesi ve 
çalışması gerektiğini bir daha vurgulayarak teşek-
kür ederim.

Eyüp Akaryıldız: Evet, pandemi süreci tesisatlar-
da tasarım eksiklerimizi de ortaya çıkardı. Tasa-
rımda göz önüne almamız gereken başka durumlar 
da olabileceğini ortaya çıkardı. Ve bu konuda da 
bilgi birikiminin artmasına da yaradı. Ve bunlar 
kullanılacaktır, eksiğimiz olan ülke olarak, bu tür 
tesisatlarla ilgili bina kodlarının hazırlanmasına da 
katkıda verilecektir. Siz devam edin Nermin Ha-
nım.

Nermin Köroğlu Isın: Yunus Bey ile Metin Bey 
benim okullarda iç hava kalitesi ile ilgili söyle-
yeceğim her şeyi özetlediler. Onları tekrar etmek 
istemiyorum ve teşekkür ediyorum. Şu anda şahsi 
olarak bir projeye dahilim. Birkaç pilot okul seç-
tiler ve iç hava kalitesi etüt ediliyor, buna göre ne 
yapılması gerektiği ile ilgili iyileştirmelere bakılı-
yor. Yani iç hava kalitesinin okullarda, bu konuy-
la hiç alakası olmayan kişiler tarafından, yönetim 
tarafından istenmesi gerçekten çok güzel bir şey. 
Burada bir aydınlanma olduğunu düşünüyorum. 
İleride belki Tübitak gibi kurumlar bu projeleri sa-
hiplenecek deniliyor. Böyle bir şey olursa binlerce 
okulda da aynı çalışmanın yapılabileceği tasarlanı-
yor, o yüzden ben ümitliyim.

Eyüp Akaryıldız: Teşekkür ediyoruz Nermin Ha-
nıma. Bu konuda Odanın çalışmaları var, kitapları 
var, hatta ilkokul seviyesinde çocuklara hitaben 
yazılmış. Birkaç belediye de basımına destek ver-

di, bunları ulaşabildiğimiz 
yerlere ulaştırdık MMO 
olarak. Bu kitapların hazır-
lanmasında emeği geçen 
MMO İzmir Şube’yi de 
anmadan geçmeyelim, çok 
büyük emekle, toplumsal 
yarar ilkesiyle hazırladılar.

Evet Mustafa Bey, bazı sı-
kıntılar ortaya dökülsün on-
dan sonra size söz vereyim 
dedim, o yüzden geriye bı-
raktım, söz sizde.
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Mustafa Sönmez: Beni davet ettiğiniz için sağ 
olun. Size ne kadar, nasıl katkım olur emin deği-
lim. Sektöre, genel olarak, yani sanayi olarak aşi-
nayım ama sizin sektörünüz özelinde çok özel bil-
gim yok. Saat 8’de bir toplantıya daha sözüm var, 
izin verdiğiniz ölçüde konuşacağım, sorularınız 
olursa onları da alacağım, sonra izin isteyeceğim. 
Umarım kaba bir davranış olarak algılanmaz. Bu 
süre içerisinde katkıda bulunmaya çalışacağım. 

Kabaca bildiğim kadarıyla yapı sektörüyle, inşaat 
sektörüyle yakın bir dal makina dalı. Dolayısıyla 
ne olup bitiyor ve bundan sonra neler olacağını 
belki biraz inşaat sektörünün gidişatıyla takip ede-
biliriz. Bu sektörün yükseldiği yıllarda, herhalde 
inşaatın yükseldiği yıllarda, sizin dalınız da bir 
anlamda büyüme gösterdi sektöre paralel olarak. 
İnşaat sektöründeki küçülme ve daralmalar haliyle 
bu sektörü de etkiliyordur. İzin verirseniz belki in-
şaat sektörümüzün gidişatını biraz evveliyatı ve şu 
andaki durumunu, gidişatını diğer makro gösterge-
lerle beraber etüd edelim. Bu belki sizin sektörü-
nüze de gelecekle ilgili ışık tutabilir. Siz de yakın-
dan takip ediyorsunuzdur, inşaat sektörü özellikle 
son yıllarda ciddi bir durgunluğa gitti, küçülmeye 
girdi. Bunun makro gidişatla çok ilişkisi var. Çün-
kü inşaat hepinizin bildiği gibi bir iç pazar sektörü, 
iç talep, yani ister konut olsun, ister ofis veya diğer 
binalar olsun daha çok iç taleple büyüyen bir sek-
tör. Kullandığı, sizin sektörü de ilgilendiren her tür 
dış girdi de büyük ölçüde kur politikaları ile ilgili. 
Son yıllardaki duraklamasında ve küçülmesinde 
kurun seyri belirleyici bir etken oldu. Ne zaman 
ki Türk Lirası hızlı bir değer kaybı sürecine girdi, 
bu, makro olarak bütün ekonomiyi daralmaya gö-
türdüğü gibi özellikle iç pazara dönük olan inşaat 

sektörünü ve onun ileri geri bağlantısı olan diğer 
alt sektörleri de olumsuz etkiledi. Kurun, bugün 
aşağı yukarı 2003’ten 2010’a kadar dolar fiyatının 
1,50 olduğunu hatırlayalım, uzun süre yatay giden 
bir kurun, daha sonra, 2013 sonrası, dünyadaki 
gelişmelere bağlı olarak yükselmeye başlaması ve 
Türkiye’de de özellikle 2018’den itibaren sert dal-
galanmalara uğraması, hem genel olarak ekono-
miyi daraltıcı sonuçlara yol açtı, hem de inşaatta 
ve bağlı sektörlerde ciddi bir küçülmeye götür-
dü. Böyle bir realite var. Kurun tabi son yıllarda 
bu kadar dalgalanması da Türkiye ekonomisinin, 
özellikle yabancıların gözünde performansını et-
kiledi. Yabancı kaynak girişi 2015, 2016’ya kadar 
belli bir seyir gösterirken, pozitif giderken daha 
sonra Türkiye’deki göstergelerin kırılganlığı, dış 
dünyada başka cazibe unsurlarının ortaya çıkma-
sıyla beraber bir duraksama geçirdi. Yani yabancı-
lar Türkiye’yi her anlamda yatırım yapılabilir ülke 
olmaktan çıkardılar. Doğrudan yatırım zaten çok 
zayıftı, iyice zayıfladı. Portföy yatırımı dediğimiz 
borsaya, hisse senetleri ya da devlet kağıtlarına 
gelen yatırımda sıcak para olarak ciddi azalmalar 
oldu, sık sık kaçışlar oldu. Türkiye’nin dışarıdan 
borçlanması şeklindeki üçüncü kaynak yolunda 
ise faizler arttı ve Türkiye’nin risk pirimi yüksel-
di o açıdan da kaynak bulmakta sıkıntı çekilmeye 
başlandı. Bu değirmenin suyu bu kadar yavaşlayıp 
giderek azaldığı anda haliyle kur yukarı doğru sey-
retmeye başladı. Türkiye’nin uzun zaman ihmal 
ettiği dış denge yani ihracatı yeterince önemseme-
yip ithalata ağırlık vermesi ve ihracat yeteneğini, 
kabiliyetini geliştirmemesi bu gibi durumlarda tabi 
önüne yüksek cari açıklar, yüksek döviz açıkları 
şeklinde geldi ve beraberinde tabi ki kur artışın-

da sert sıçramalar, buna bazen 
dış politik etkiler de dahil oldu. 
Mesela 2018’de Rahip Brunson 
hadisesi kurda ciddi bir sıçrama 
ve beraberinde sert bir enflasyo-
na yol açtı. Daha sonra onun da 
etkisiyle dış kaynak gelmemesi 
Merkez Bankası rezervlerinin 
eritilmesine yol açtı, o yolu kul-
landılar, devamında da Türkiye 
yabancıların uzak durduğu bir 
ülke haline geldi ve içeride de 
ciddi bir güvensizlik başladı. Çok 
hızlı bir dolarlaşma, özellikle 
2021’de yaşadığımız, dolar fiyatı-
nı 18’e taşıyan bir dolarlaşma ha-



53Tesisat Mühendisliği - Sayı 190 - Mayıs/Haziran 2022

GÜNCEL

disesiyle kur sert çıkışlar yaptı. Kurun sert çıkışlar 
yaptığı durumlarda bütün sektörler sersemliyorlar, 
önlerini göremiyorlar, maliyetler sert artışlara yol 
açıyor ve haklı olarak özellikle yatırım niyetleri 
askıda kalıyor. Kurun nasıl seyredeceğini bilme-
den, istikrarlı politikalar görmeden kimse uzun 
vadeli yatırımlara girmiyor. Bu özellikle inşaat 
sektöründe yaşandı ve ona bağlı olarak da inşa-
at sektörüne girdi sağlayan ileri geri bağlantıları 
olan bütün sektörlerdi yaşandı ve bugün maalesef 
biz bu tünelden çıkmış değiliz. Bu tünelin içinde 
herkes gözünün önünü görmeden, el yordamıyla 
ilerlemeye çalışıyor. Görünen de o ki bir seçim 
düzlemine varmadan bu bir netlik kazanmayacak 
ve seçim sonrasına ‘ondan sonra Allah kerim’ diye 
bakıyor herkes. Dolayısıyla herkes bir şekilde bir 
seçim beklentisinde. Seçim olsun da herkes önünü 
görsün. Yani iktidar değişikliği olacaksa onu göre-
lim, bu sistem devam edecekse ondan sonrasında 
önümüzü görelim diye… Bu haliyle ciddi bir kan 
kaybı, ekonominin geneli için bir kan kaybı, bir za-
fiyet. Tek tek alt sektörler için de böyle. Tuzu kuru 
ya da işi yolunda olan yok mu var, var ama bunla-
rın işleri de çok sürdürülebilir ve uzun ömürlü de-
ğil, ayrıca da başka tür bedeller ödeniyor. Bu sene 
2021’de özellikle yüzde 11 büyüme yaşandı. Ve 
hala seçim ihtimaline karşı ekonomi canlı tutulma-
ya çalışılıyor, bu kadar yüksek enflasyona rağmen. 
Yüksek enflasyon eşliğinde bir Saray büyümesi 
var, sayılara baktığınızda; Saray küçülüyor mu, ha-
yır küçülmüyor. İşi yolunda olan bazı sektörler var. 
Dışarıdan ihracat talebi alarak yelkenlerini şişiri-
yorlar. İçeriden talep var. İçeriden nasıl talep var? 
Tüketici, enflasyona karşı parasını koruyabilmek 
için satın alıyor, ‘bugün alayım yarın pahalı olur’ 
diye, muhtelif dayanıklı tüketim malları alıyor. 
Otomobil fiyatları çok yükseldi ama yine de bir 
yatırım aracı olarak otomobil alıyor ve yatırım ara-
cı olarak konut alıyor. Enteresan bir şekilde, konut 
yatırımları durmuşken, eldeki stok konutlar ina-
nılmaz pahalandı. Çünkü enflasyona karşı hiçbir 
şey korunmuyor. Üretici fiyatı yüzde 115’e varmış 
durumda, dövizin fiyatı yüzde 84 arttı bir yılda. 
Yani döviz bile yetişemiyor üretici fiyatına… Do-
layısıyla burada sanayide böyle bir ….

Eyüp Akaryıldız: İç piyasada böyle bir etkileşim 
var… Peki bu pandeminin dış piyasadaki etkileri 
ile ilgili bir şeyler söyleyebilir miyiz? Çünkü ima-
latçılarımız var ihracata çalışan firmaların olduğu 
dernekler var burada, projecilerimiz yurt dışına da 

proje yapıyorlar, taahhüt firmalarımızın yurt dışı 
taahhüt işleri de var. Yurtdışında da bir azalma var 
mı?

Mustafa Sönmez: Şöyle, pandemiden sonra, pan-
demi genel olarak bir arz eksikliği yarattı. Birçok 
şey üretilemedi, çip üretimi başta olmak üzere. Do-
layısıyla pandemideki arz eksikliği bütün dünyada 
bir anomali yarattı. Yani yeniden insanlar tezgah-
larının başına dönünce, eski alıştıkları tedariği bu-
lamadılar. Ondan dolayı bir fiyat artışı oldu. Tam 
o fiyat artışına adapte olup hayatı yeniden başlat-
maya niyetliyken, Şubat ayında Rusya’nın Ukray-
na krizi çıktı. Beraberinde çok sert enerji fiyatları 
artışı ve ona bağlı olarak her tür emtia fiyat artışı, 
yani metallerden tutun hammaddelere, tarım ürün-
lerine kadar fiyat artışlarına yol açtı ve bu kez alı-
şılmadık enflasyonlar yaşanmaya başladı. Örneğin 
Amerika’da yüzde 8,5, hiç bilmedikleri bir enflas-
yon, Avrupa keza öyle hissediyor. Bu kez enflas-
yonla baş edebilme, anti enflasyonist programlar 
uygulama… Bu ister istemez talebi düşürüyor. İh-
racatçıların önemli bir kısmı da geçen yıl ve bu yıl 
ciddi fiyat kırarak ihracat yapabildiler. Bunu dış ti-
caret endekslerinden biliyoruz. Yani birim ihracat, 
birim ithalat fiyatları olmadık, görülmedik boyutta 
inmiş vaziyette. Pahalıya alınıyor, ucuza satılıyor, 
bu şekilde ihracat sürdürmeye gayret edenler var. 
Ama genelde, baktığımızda, bir dış talep düşüşü 
kaçınılmaz oluyor.

Eyüp Akaryıldız: Dış ülkelerin kendi enflasyon-
larını düşürmek için alacakları tedbirler kuru yük-
seltir mi, bizdeki kuru?

Mustafa Sönmez: Bizdeki kur bir yandan içeride, 
burada baskılanıyor. Aralık ayından bu yana kur 
korumalı mevduatla, Hazine’den sübvanse edilerek 
kurun hızı, önü kesilmeye çalışılıyor. Fakat dövize 
talep üstünde ciddi bir basınç var. Niye var? Bir 
yandan siz ekonomiyi canlı tutmaya çalışıyorsunuz 
ithalat talebi var, dolayısıyla dövize talep var. Bir 
yandan dış borç stokunuz önemli, yani kısa vade-
de, 12 ayda 175 milyarın üstünde dış borç ödemek 
durumundasınız. Öte yandan içeride birikimi Türk 
Lirası’nda tutmayıp tekrar dolara dönme niyeti var. 
Enflasyon bu kur korumalı mevduatı bile boşa çı-
kardı. Kur korumalı mevduata para yatırmış insan-
lar gelip getiriye baktıklarında dolar getirisi, dolar 
getirisinin faizi hariç… Yani enflasyonun altında, 
koruyamamış kendini. Doların altında, sonuçta kur 
korumalı mevduata ne cazibeyle girdiniz, döviz ne 
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kazandırıyorsa bana onu kazandıracak. Ama dövi-
zin kazandırdığı şu an enflasyonun altında. Fakat 
işin kötüsü enflasyonda bir düşme eğilimi yok. Ni-
san ayında tüketici enflasyonu yüzde 70, aynı tem-
poyla devam ederse, en son aylık yüzde 7 gibi, aynı 
tempoyla devam ederse Mayıs’ta 80, Haziran’da 
90, Temmuz’da 100. Üç haneli. Ve bu hiç fantastik 
bir şey değil, olacak bir şey.

Hüseyin Erdem: Mustafa Bey, bir şey sorabilir 
miyim? İç piyasa dediniz de yüzde 60 asgari ücret-
le geçinen bir toplumuz, orta sınıf yok oldu. Gelir 
seviyeleri belli, o zaman bu inşaat sektörü veya bu 
iç pazar, şu anda insanlar 35 lira, 50 lira fasulyesini 
alıp, ya da 35 lira domatesini yemeden, bir inşaat, 
yani konut alma ki konut fiyatları iki günde yüzde 
30 arttı, kredi kullanma, bu tür bir büyüme şansı 
var mıdır? Veya iç piyasanın, tamam üretti, çocu-
ğunuzu evlendiriyorsunuz belki mecbursunuz ama 
evdeki buzdolabınızı, 20 senelik tamam ama ben 
bunu yenileyeyim gücü kaldı mı toplumda?

Mustafa Sönmez: Çok ciddi bir reel gelir erimesi 
var. Özellikle yüksek enflasyon sadece alt sınıfları 
değil orta sınıfları da çok sert bir şekilde vurdu. 
Orta ve orta üst sınıfları. Bu konut sektöründeki 
alım satım piramitin en tepesinde olan bir şey. Kim 
buna talip olabilir. İstanbul’da 2 milyonun altında 
konut bulunmaz oldu, Ankara’da hadi bunun yarısı 
olsun 1 milyon, İzmir’de de yüksek, fiyatlar yük-
seliyor. Bu topun çevrildiği alan piramitin tepesi, 
alt sınıfları filan ilgilendirmiyor. Önceki gün açık-
lanan kredi paketi filan hiçbir zaman alt sınıflara 
hitap eden bir şey değil. Amacı filan da çok farklı. 
Bilhassa bu seçim sandığı ne zaman ortaya konu-
lacak, ne olacak, hakikaten belirsizliğin devam et-
mesi… Bütün aktörlere de Allah kolaylık versin. 
Hakikaten zor bir şey şu dönemde.

Eyüp Akaryıldız: Ben bir de şunu sormak istemiş-
tim. Yurt dışındaki enflasyonu önlemek açısından, 
o ülkelerin kendileri açısından aldıkları tedbirler? 
Örneğin faizi yükseltmeleri, dolarları kendilerine 
çekmeleri, bu bizi ayrıca ek olarak etkileyecek gibi.

Mustafa Sönmez: Tabi, etkiler, etkilememesi 
mümkün değil. Çünkü siz faizi arttırmazken baş-
kası faizi arttırırsa size gelmesi mümkün kaynak, 
sıcak para gelmiyor. Çünkü adam diyor ki senin 
verdiğinin yanında orası şu kadar…

Eyüp Akaryıldız: Peki merak ettiğim bir şey var 
benim. Bankalardan bazıları ilk üç aylık kârlarını 

açıkladılar, geçen seneye göre üç katı kârları var. 
Yani finansa erişmek pahalılaştı mı geçen seneye 
göre yoksa iş hacminden dolayı mı?

Mustafa Sönmez: Orada çok net bir Hazine kârı 
var, hazine taahhütlerinden. Hazine, enflasyon he-
nüz bu seviyeye ulaşmadan TÜFE endeksli tahvil 
çıkardı. Ondan sonra TÜFE fırladıkça Hazine’nin 
yükü arttı, oradan da bankalar çeşitli paralar ka-
zandılar. Bankaların durumu böyle. Bir de kur ko-
rumalı mevduatta filan herhangi bir yük almadılar. 
Zaten kamu bankaları parti bankası gibi çalışıyor, 
sermayeleri eriyor, tekrar Hazine’ye şarj için çeki-
yorlar, Hazine’den şarj ediliyorlar, tekrar istendiği 
gibi kullanılıyor. Özet olarak, bir yüksek enflas-
yon riski, tehlikesi giderek büyüyor ve üç haneli-
nin önüne geçilemeyecek, bu çok net. İktidarın 
seçimi zamanında yapmak, yani 2023 Haziranında 
yapmak ya da öne çekmek konusunda soru işareti 
var. Bu da tabi belirsizliği arttırıyor. Ama hepimiz 
farkındayız, 2001 yılındaki enflasyonist ortam bile 
değil. Orada bir farklılık vardı, neydi o, hem kur 
krizi yaşandığında hem de yüksek bir enflasyon 
yaşandığında bir beklenti vardı. Neydi, eninde so-
nunda IMF’ye gidecekler, IMF gelecek, acı reçete 
filan ama… Bir ezber vardı, şimdi burada bir ezber 
yok. Bu tahribatı arttırıyor. Yani insanlar sürekli 
olarak bir çaba içinde, yapabildikleri ölçüde mal 
ve hizmetlerde fiyat arttırıyorlar, körlemesine. Ve 
bundan sonra ne olacak, bunun telaşı, paniği için-
deler. Özellikle tarım, gıda sektöründe ciddi arz 
problemi var, oradan çok yüksek, sert fiyat artışla-
rı geliyor. Ulaştırma, hem akaryakıttan dolayı hem 
artan kurdan dolayı ithalat bir enflasyon dinamiği 
olarak devam ediyor. Yani bu durumda inşaat en 
son ayağa kalkabilecek sektörlerden biri.

Hüseyin Erdem: 2001'de döviz kurunda stabil bir 
ortam oluşacağını herkes görmüştü. Ve bir nokta-
dan sonra stabil bir ortam oluştu. Şimdi öyle değil 
ki. 6 ay önce 8 lira olan dolar 18’e çıktı, bir de de-
diler ki düştü, nereye düştü işte 8 lira idi dolar. İşte 
14 dediler, biraz sıktılar, Hazine’den verdiler dövi-
zi şimdi tekrar 15’in üstüne çıktı, nereye gideceğini 
kimse bilmiyor.

Mustafa Sönmez: IMF enteresan bir faktör ora-
da, önemli bir faktör. IMF’nin çalıştığı konjonk-
türde bir öngörü yapabiliyorsunuz. İşte, gelecek, 
bir ezber var, şunları yapar, bunları yapar, kamu 
harcamalarını düşürür, ekonomi durgunluğa gi-
rer, bu taleple beraber fiyatlar düşer, ondan sonra 
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tekrar bir denge kurulur yola çıkılır. Şimdi bu defa 
yok. Artık herkes neye endekslendi, seçim. Çünkü 
seçime kadar izlenecek ekonomik politikayı anla-
mak da mümkün değil. Şu an enflasyonla müca-
dele etmiyor, bunun yolu nedir, çok açık, politika 
faizlerini arttıracak. Orada treni kaçırdı. Yüzde 
70 enflasyon, yüzde 14 politika faizi. Bu saatten 
sonra faizi arttırsan ne olacak, kalmadı. Hazine’yi 
tahrip ediyor, Hazine’de büyük bir açık var, açık 
oluşuyor. Buradan toparlamaya da çalışmıyorlar. 
Bu konut işi mesela öyle. Gelenin durumu umur-
larında değil. Giderken götürelim, ne götürebili-
yorsak. Enflasyon yükseliyor, bütçe açığı şuraya 
geldi, cari açık buraya geldi dertleri değil. Bunları 
hiç dert etmiyorlar, böyle kaygıları yok. Hatta bel-
ki seçimi de önemsemeyecekler. Asgari ücret gibi 
popülist politikalara bile meyletmeyecekler belki. 
Şimdi Temmuz’da muhtemelen usulen memur, 
emekli maaşlarını arttıracaklar ama belki asgari 
ücrete hiç dokunmayacaklar. Çünkü eğer gördüler-
se, ‘biz bu seçimi bu defa alamayacağız’, ekonomi 
dışında mesela kimlik politikalarını da, yabancılar 
filan, 2015’te olduğu gibi korku iklimi, bunu da 
eğer göze alamayacaklarsa, o zaman tamam gelin 
alın diyecekler, o zaman biz muhalefete geçiyoruz, 
siz nasılsa bu enkazla… diye düşünüyorum.

Bana başka sorunuz varsa, yanıtlayayım, yoksa 
izin isteyeceğim.

Yunus Yener: Ben, siz ayrılmadan önce, tanım-
ladığım şeyler, aldığım rakamlar vardı, onları da 
sizinle paylaşayım. Özellikle iklimlendirme sa-
nayisinde, kazan firmaları haricinde bir yabancı 

sermaye etkinliği var. Klima santrallerinden ısıtma 
ürünlerine kadar. Fakat sevgili hocamın da belirtti-
ği gibi, oradaki ihracat, yurt dışına ihracat ithalata 
bağlıdır aynı zamanda. Bunu aynı iklimlendirme 
sektöründe de görüyoruz. Şimdi enteresan bir şey 
4,5 milyar dolar civarındaki ihracat, pandemi çı-
kışı sayılabilecek 2021 yılında 6,2 milyar dolara 
çıkıyor, kaba yuvarlamalarla. Şöyle bir şey var, 
ihracatın ithalatı karşılama oranına baktığımızda 
yüzde 90’lar seviyesinde devam ediyor. Bir tek 
2019’da 98,6.  O yıl da 4,7 civarında ithalat var, bu 
seneki ise 6,2 ye 6,5, yani yüzde 95. Geçen seneki-
ne göre bir yükselme var. Burada da sevgili Erinç 
Yeldan çok önemli bir şey ifade etti. Yani bu ihra-
catın artması ve açıklanan sanayide karların art-
ması, gelir dağılımındaki bozukluk, yani emeğin 
iş gücünün ele aldığı payın düşmesi, neredeyse 
belirlenen asgari ücretin tek ücret haline gelmesi, 
bunların etkilerini de direk görüyoruz. Bunu sev-
gili Oktay hocamız birebir Sanayi Kongresi’nde, 
dün beraberdik o da ifade etti, bunu da çok rahat 
görüyoruz, alt sektörler bazında tüm sanayiye 
yönelecek, yan sanayide çalışanlar olarak bakıl-
dığında, alt sektörler dalına baktığımızda emeğin 
payının düşmesinin sektör sektör payın düşüşünü 
ortaya koymuş vaziyette ve 2010’da 590 dolar olan 
ortalama emek geliri de 390 dolara düşmüş durum-
da şu anda. Bütün bunlar sanayinin ürettiğini sat-
masını getiriyor. Enteresan bir şey daha var orada, 
Oktay beyin söylediği, teknoloji yüksek ürünlerde 
artışlar, sanayideki kar  artışı, teknoloji düşük ve 
orta düşük kesimlerdeki kar artışlarından  daha 
düşük, yani düşük teknolojide üretmek ve satmak 
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daha kârlı. Yani siz emek fiyatını baskılayarak ara-
daki kardan ne üretiyorsanız satıyorsunuz. Hocam 
da çok güzel ifade etti, Hüseyin Bey de ifade etti, 
emtia fiyatlarındaki yükselmeler ve kısıtlar, artı te-
darik, pandemiden kaynaklı, Çin’in kapanmasıyla 
beraber tedarik zincirindeki kopmalardan kaynaklı 
üretilen her şeyin neredeyse satılması noktasına…. 
Türkiye’de de dövizin patlamasıyla beraber ihraca-
tın avantajlı hale gelmesiyle sanayide böyle bir şey 
yaşıyoruz. Ama Bakan açıkladı en son gelişmeleri, 
ihracatta yüzde 25 artış, rekor kırmışız ama başka 
bir rekor daha kırdık, ithalattaki artışta da kırdık, 
onu açıklamadı ama. 

Eyüp Akaryıldız: Sizin vaktiniz sınırlı galiba sizi 
fazla tutmayalım Mustafa Bey, biz devam edelim, 
katkınız, katılımınız için çok teşekkür ediyorum.

Mustafa Sönmez: Sağ olun, ben teşekkür ederim, 
size kolaylıklar dilerim.

Eyüp Akaryıldız: Ekleyeceğiniz bir şey varsa 
devam edelim Yunus Bey, başlamışken sözünüzü 
tamamlayabilirsiniz.

Yunus Yener: İsterseniz başladığım yerden ben 
sözümü bitireyim. İnşaat sektörü esas  bizim me-
kanik tesisat sektöründe oraya bağlı… Bu sektörde 
de gelişmeleri izlemek açısından temel gösterge 
ruhsat sayıları, inşaat sektörü içindeki. 2011’de 110 
bin bu rakam, bugün de 106 bin. Fakat 2011’den 
itibaren bir yükseliş trendi içerisinde, 115 bin, 135 
bin, 168 bin … 2017’de 301.875 ruhsat söz konu-
su, sonrasında 2018’de 129 bin, 2020’de 190 bin 
bu sene 106 bin. Neredeyse yüzde 67 bir düşüş var 
2017’ye göre, geçen seneye göre yüzde 40 civarında 
bir düşme var ruhsat sayılarında. Bu az çok bizim 
tasarımcı ve taahhüt sektöründe, proje sektöründe 
tasarım sektöründe bizim krizimiz 2012’de İmar 
Yönetmeliği ile başlıyor. Büyük projeci arkadaşla-
rımızın dışında, özellikle taşrada iş yapan, SMM, 
büro işi yapan arkadaşlarımız olarak baktığımız-
da, ruhsat sayılarındaki artışa ters olarak, Oda üye 
ilişkisinin bittiği 2012’de, imar yönetmeliğinde ya-
pılan değişiklik ile o ilişkiyi koparmaya çalıştılar, 
o işle beraber 3267 imiş 2011 SMM büro sayımız, 
bugün 2021 sonu itibarıyla bu rakam 2100. Şöyle 
düşünün 110 bin 288 iken 3267 tasarımcı arkadaşı-
mız varken, 2017’de tepe yaptığı dönemde 301.875 
iken 2800 tane arkadaşımız var. Rakamlar düşü-
yor. Büro sayımızın artması gerekirken tersine 
bir düşüş var. Bunun getirdiği ne, arkadaşlarımız 
ifade etti, yaşadığımız başka problemleri özellikle, 

ruhsat projesi diye ne olduğunu anlamadığımız bir 
tanımın ortaya çıkması. Hüseyin Bey iyi bilir bu-
nun ne anlama geldiğini. Sırf ruhsat almak için bir 
SMM’le  anlaşıyorsunuz, üç kuruşa bir proje yaptı-
rıyorsunuz, ne idüğü belirsiz bir yerden, sonrasın-
da da müteahhit firmaya gidip deniliyor ki sen bu 
işi yap, tasarımı da sen üstlen, imalatı da montajı 
da, iş yapılıyor, iş yapıldıktan sonra…

Eyüp Akaryıldız: Peki binalar kaçak mı yapılıyor, 
yapı denetim şirketleri yok mu devrede?

Yunus Yener: Şimdi, bu başka bir tartışma konu-
su. Ülkede yapı denetim diye bir şey yok, adı yapı 
denetim olan ama yapı denetimsizliği kurumsal-
laştıran bir yapı söz konusu. Yapı denetim değil 
ülkede yapı denetimsizlik var. İmzacılık var. Her 
ay onur kurulumuza gelen 100 dosyanın 90 tanesi 
yapı denetimle alakalı. Usulsüz iş yapan arkadaşla-
rımızı bakanlık bize şikâyet ediyor, bizde bakıyo-
ruz. Ülkede adı yapı denetim olan ama esasta mü-
teahhitin önünü açıcı, mühendisi değersizleştirici, 
çünkü oda ile üyenin ilişkisini kopardığınız yerde 
gelinen nokta bu oluyor.

Eyüp Akaryıldız: Projesiz binalar da denetleme 
firmaların denetiminde olabilir o zaman.

Yunus Yener: Tabi, yani mekanik tesisat olarak 
ruhsat ile alınıyor, sonra mekanik taşerona verili-
yor, işin büyüklüğüne göre, o iş yapıldıktan son-
ra projesi yapılıyor. Orada ne iş yapıyor o önemli 
değil. 2012’deki İmar Yönetmeliği'ndeki değişiklik 
ile beraber bütün süreç tasarımcının  beyanına bı-
rakıldı. Oda sicil durum belgesi isteniyordu, o ar-
kadaş bu işleri yapabilir diyordu. Oda sicil durum 
belgesi istenirken biz üyenin yapabileceklerini de 
yazıyorduk. Bu arkadaş şu şu şu alanlarda bu iş-
leri yapabilir, yangın yapabilir, klimayı yapamaz, 
bu arkadaş, bu işle ilgili  belgelenmedi diye. Bunu 
kaldırdılar, ben bu işi yapabilirim diyerek yapı de-
netime veriliyor oradan da imara gidiliyor, bu şe-
kilde beyan usulüyle. Sahte mühendisler çıktı bu 
arada. Bu arada arkadaşlar hiç bulunmadıkları, hiç 
vermedikleri projelerden yargılanır hale geldiler. 
Kendisinin haberi yok ama ismi kullanılıyor. Yani 
Yunus Yener, beni tanıyor, SMM’li olduğumu bi-
liyor, benim ismimle veriyor projeyi. Sonra işler 
hatalı yapılıyor, eksik yapılıyor biz de öyle öğre-
niyoruz. Bu şekildekilerin ne kadar olduğunu da 
bilmiyoruz. Bunun ötesinde bunları yaşadık, sayı-
lar düştü, kalite düştü. Bir kişinin bir senede yapa-
bileceği proje ne kadardır, ben soruyorum, orada 
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tesisat mühendisliğinden arkadaşlara soruyorum, 
kaç proje yapıyorsunuz senede? Büyüklüğüne göre 
değişir?

Nermin Köroğlu Isın: Ofis olarak, büyüklüğüne 
göre değişir ama genelde 10-12 projeyi aşması aynı 
ilgi ile beklenemez.

Yunus Yener: Ben 2015’teki rakamı söyleyeyim, 
geçen seneki rakamı söyleyeyim. 2015 Ağustos 
ayında sekreterliği yeni almıştım. Ne yapalım, 
SMM’lerle sıkıntımız var, 236 idi, iki ayrı yerde, 
en yüksek iki rakam 236 idi. Bu arkadaşları kont-
rol ettiğimizde kendilerinin bu işle uğraşmadığı-
nı, isimlerinin kullanılmış olduğunu öğrendik. O 
zamanlar öyle. Geçen seneki rakam, tepe rakam 
1800 küsur, bir tane SMM bürosu, yanında çalı-
şan birkaç tane ressam, yanında başka belgeli mü-
hendis yok, sadece o projeleri imzalamanız, 1700 
tane, günde 5 tane projeyi kontrol edeceksiniz ve 
imzalayacaksınız, tasarımı bırakın. Yani her gün 
çalışma maksadıyla…. Geldiğimiz nokta budur. 
Bugün 2100’e SMM  sayımız inmiştir bu sebeple. 
Sonrasında ne olmuştur, büyük proje büroları belli 
şeyler içerisinde, hastane, otel gibi yerlerin dışın-
da, konut olarak kullanılacak binalar için SMM 
hizmetleri dediğimizde fiyatların artık dip yaptığı 
bir noktadayız. Biz asgari ücret, sadece mühendis 
asgari ücreti değil, proje bedel ücreti olarak asgari 
ücret yayınladık, Bayındırlık birim fiyatlarından 
yola çıkarak. O fiyatlarda,Oda Sicil Durum Bel-
gesi verirken Mesleki Denetim (vize) yapabildiği 
dönemlerde kırımlar en fazla yüzde 15-20’lerde 
giderken, projeyi arttırdığımızda, Mesleki Dene-
tim ortadan kaldırılmaya uğraşıldığında, şu anda 

neredeyse benim bir zamanlar hiciv yapma anla-
mında kiloyla proje dediğim hale gelmiş durumda, 
yüzde 90 kırımlarla hatta yüzde 95 kırımlarla iş 
alınır hale gelmiş. 1700 projeyi başka türlü yapa-
mazsınız. 1700 proje, bir düşünün. Tasarım sektö-
rünün geldiği nokta budur, denetimsizliktir. Pan-
demi koşulları içerisinde bunlarda da bir değişiklik 
yoktur, sadece burada değil her alanda yapılanlar;  
Odalar ile üye ilişkisini kopararak bütün bu üre-
tim sürecinde ki kişileri birey bırakarak, Odaları 
ile ilişkisini, bir arada olmasını ortadan kaldırarak, 
birey olarak bırakarak, meslekleri değersizleştirme 
işlevi görmektedir. Yapılan budur, sadece maki-
na mühendisliği alanında değil, bütün meslekler 
alanında da görüyoruz. Biraz önce ifade ettim, işi 
bilen, ehil insanların işi yapmasıyla alakalı. Sade-
ce meslek liselerinin eksikliği ile de değil, ülkede 
eğitim tarumar edilmiştir, teknik eğitim ortalıktan 
neredeyse yok edilmiştir, yüksek eğitim de dahil 
olmak üzere. Üniversiteler, hocası olmayan, labo-
ratuvarı olmayan makina mühendisliği bölümü… 
Eyüp hocam, en zor açılacak, en fazla yatırım ya-
pılacak bölümlerden bir tanesi makina mühendisli-
ği, makinayı laboratuvarsız düşünemezsin, ısıtma 
laboratuvarından mekanik laboratuvarına kadar 
değişik şeyleri içerisinde barındırır. Laboratuva-
rı olmayan, profesör, bırakın profesörü, doçenti 
olmayan, doktoru olmayan bölümler var. Sadece 
meslek liseleri bitirilmedi…

Eyüp Akaryıldız: Ben devreye gireyim, bir cümle 
söyleyeyim. Termodinamik dersinin seçmeli ders 
olduğu makina mühendisliği bölümleri var, hesap-
layın mezunun nosyonunu.
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Yunus Yener: O alanın bitirildiği, mesleklerin 
değersizleştirildi bir ülkede yaşıyoruz. Ulaştırma 
bakanlığı bu ülkenin gelecekleri olan, geleceğimi-
zi satma anlamına gelen mühendis ihraç ediyoruz 
demiştir. Mühendislerin ihraç edilmesi bu ülkenin 
yetişmiş insanlarının, arkadaşlar bir mühendis ko-
lay yetişmiyor, sadece eğitim süresi 20 yıl, sahada 
yetişmesi süresi olarak da 5 yıl, hadi 10 yıl. Bu gi-
den arkadaşların çoğu, 30 yıl bu ülkenin kaynak-
larını bu insanlara seferber ediyorsunuz, kullanı-
yorsunuz, kullandık. O ülke verdi, anamız verdi, 
babamız verdi, vergilerle verildi. Hadi güle güle 
diyoruz. Geleceğimizi yok ediyoruz. Teknolojiyi 
üreten insanları.

Hüseyin Erdem: Başkanım bütün sektörlere öyle 
bakılıyor, doktorlara bile öyle bakıyorlar.

Yunus Yener: Bilimsel bilgiyi, gündelik hayata 
uyarlama anlamında sektörün üreten insanlarını, 
geleceğimizi gönderiyorsunuz. Diyorlar ki mühen-
dis ihraç ediyoruz. Mühendis ihraç etmiyorsunuz, 
geleceğimizi satıyorsunuz. Bu ülkenin geleceği-
ni satıyorlar, buralardayız. Pandemi döneminde 
SMM arkadaşlarımız hakikaten canla başla çalıştı. 
Ciddi bir problemdir, bu alanda neredeyse makina 
mühendislerinin yüzde 20’sinden fazlasının çalış-
tığı bir sektör olan tesisat sektörü, inşaat sektörüne 
bağlı olan tesisat sektörü tasarım bölümü, artması 
gereken yerde tam tersine alandan çekilen insan-
lara götürmüştür mesleğin değersizleştirmesi. Sa-
nayideki kısmı Mustafa Bey bir şekilde ifade etti. 
Orada da sanayi, dünyadaki o gidişat, Türkiye’de 
doların önünün açılması vb. şeylerde Sayın Ok-
tay Küçükkiremitçi; sanayiye ilişkin verdiği detay 
çalışmalarda uzman bir arkadaşımızdır, yakında 
Sanayi Bakanlığı’ndan kitabı çıkacak istatistiksel 
olarak; onun da çok iyi ifade ettiği gibi ücretlerin 
düşmesi, doların artması ve tedarik zincirlerinin, 
dünya tedarik zincirindeki kırılmalar nedeniyle 
siz ne üretirseniz onu satabilirsiniz. Oradan bak-
tığımızda da bildiğimiz kazan firmalarına, klima 
firmalarına baktığımızda, yurtdışı bağlantıları-
nı zamanında sağlayan büyük firmalar ayaktalar. 
Ama burada da en önemli şeylerden bir tanesi, bu 
firmaların ana gelirleri yine ithalat. Siz 6,2 milyar 
dolarlık ihracat yapabilmek için sacı ithal etmek 
zorundasınız, kompresörü ithal etmek zorundası-
nız, malzeme ithal etmek zorundasınız, yan sanayi 
otomasyon malzemeleri ithal etmek zorundası-
nız… O nedenle ihracat rakamları ile beraber itha-
lat rakamları da artıyor. İhracatın ithalatı karşıla-

ma oranı yüzde 90 civarında, siz ihracatı arttırınca 
ithal etmek zorundasınız. Biraz önce söylenildi, 
boru için bırakın ne kadar olduğunu, boru bulunca 
kaç paraysa almak zorundasınız, o duruma gelmi-
şiz. Artı sanayicinin bu süreçte karşılaştığı bir baş-
ka olumsuzluk da pandemi sürecinde yaşadığımız 
en önemli şeylerden bir tanesi de navlun ücretler-
deki yüksek artışlar ve konteyner krizleri. Yeniden 
bir konteyner krizinden söz ediliyor, o yüzden de 
konteyner bulamama, ürettiği malzemeyi gönde-
rememe durumuyla karşı karşıya kaldı sanayiciler, 
onları da bir parça ifade edelim burada. Pandemi 
döneminde tasarım dedik, imalat dedik, montajla 
ilgili rakamlar ortada, ona bağlı olarak yaşanılan 
problemler değişiyor. En önemli şeylerden bir tane-
si de bu sektör olarak baktığımızda tasarım, malze-
me imalatı, yapı inşaatı montajı ve bakım ve işlet-
me dediğimizde de özellikle toplu bulunulan otel, 
hastane gibi yerlerdeki bakım ve işletmenin de ne 
kadar önemli olduğunu bu pandemi döneminde öğ-
renmiş olduk. O anlamda o alanın önemine ilişkin 
olarak bundan sonraki süreçte, tüm pandemi süreci 
olarak baktığımızda, tüm yaşamımızda artık, bü-
tün tasarım süreci içerisine baktığımızda pandemi 
olmadan artık, pandemi düşünülmeden herhangi 
bir mekanik imalatın yapılması hiçbir arkadaşımız 
tarafından düşünülecek bir konu değil. Bu anlamda 
da bu sürecin bize öğrettiği en önemli şeylerden bir 
tanesi, ekonomikliği sağlamak, enerji tasarrufu, 
A sınıfı, A plus sınıfı tanımlayabilmek ve konfor 
şartlarını sağlayabilmek. Tasarımcı arkadaşları-
mızın da başka kriterler yanında, sadece taze hava 
konusunda değil içeride şartlandırılmış hava içeri-
sinde filtrelendirme vb. noktalarda daha farklı ara-
yış içinde olmaları gerekiyor. Hakikaten zor bir ül-
kede yaşıyoruz, dibe doğru hızlı bir inişin olduğu, 
freni patlamış otobüsün arkasına güçlü bir rüzgâr 
da alarak hem hız hem ivme ile beraber hızın da 
katlamalı olarak arttığı bir hızla gittiğimiz, ivmesi 
artan bir hızla gittiğimiz, dibe doğru bir gidiş ya-
şadığımız bir dönemdeyiz ama bu süreç içerisinde 
ülke olarak baktığımızda sanayideki farklı bir yer-
de duruyor, ama bunun halka yansıması daha fark-
lı yerde. Pandemi sürecinde eğitimin de getirdiği 
şartlar nedeniyle işsizlik, ücret düşüklükleri, bütün 
mühendislerin içerisinde bulunduğu bütün ekono-
mik şartlar içerisinde, pandemiden arta kalan ve 
önümüzde duran problemlerdir. Bizim en önem-
li, buradaki İklimlendirme Teknik Kurulu’nda da 
yaşadığımız şey, o birlik dediğimiz şey, bir arada 
olmanın, birlikte olmanın, bu platformları kullan-
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manın, hakikaten ürünler, kolektif ürünler çıkması 
ve kamu yararına, halkın yararına bilgimizi, biri-
kimimizi sunmamızın önemli olduğunu ifade edi-
yorum. “Ehil insanlar eliyle, işlerin yapılmasını 
sağlamak” diye geçer yasayla verilmiş görev. Bu-
nun yerine getirilmesi için eğitim ve belgelendir-
me diyoruz. O anlamda her türlü bilgi ve belgenin 
ortaklaştırıldığı platformlar yaratmaya çalışıyoruz. 
Ben o anlamda önümüzdeki dönem mücadele ol-
madan, bu şartlar altında pandemi sonrası süreçte 
de pandemi öncesinde iyi olmayan koşulların daha 
da kötüleşmiş bir vaziyette, özellikle mühendisler 
açısından, biraz önce ifade ettim, hocası olmayan 
laboratuvarı olmayan üniversiteden mezun olan, 
eksik bilgiyle mezun olmuş, mühendislik diploma-
sı taşıyan arkadaşların, bizlere, Odalara, en azın-
dan temel iş yapabilme anlamında eğitim ve bel-
gelendirme süreçlerine ihtiyaçları var. O noktada 
önümüzde daha alınacak çok yol var. Bu süreçler-
de hep beraber, beraber olmak, beraber tartışmak 
önemli, bu masanın önemi oradan kaynaklanıyor. 
Hepinize çok teşekkür ediyorum. Pandemi sonrası 
pandemi öncesinden daha iyi koşullarda değiliz, bu 
koşulları değiştirmek de ancak bizlerin mücadele-
sine bakıyor.

Eyüp Akaryıldız: Sayın Başkan, katkılarınız için 
çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, yararlı bilgiler 
ve doneler aktardınız. Bir soru varmış, Turgay Bey 
buyurun.

Turgay Yay: Başkanım bu yeni ruhsatlarda 110 
bin, 2017, 307 bin top yapmış, şimdi 106 bin, bura-
daki, bir ara tasarım kriterlerinde büyüklük önem-
li dedik, metrekare, bu inşaat alanına ulaşmamız 

mümkün mü bu veriler içerisinden? O veriyi bula-
bilir miyiz?

Yunus Yener: Ortalama büyüklükler olarak ben-
zer büyüklüklere geldiği için SMM ile ruhsat sa-
yıları arasındaki o ters ilişkiyi, olması gereken 
düz ilişkiyi, birebir ilişkiyi göstermek için verdim. 
Onlara da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden 
ulaşılabilir, o metrekareler de var.

Turgay Yay: Çünkü benim gözlemim, bu 106 bine 
düşmüş ama hakikaten büyük proje yok, hep küçük 
küçük projeler, belki üç misli değil, belki dört beş 
misli düştü büyüklük anlamında.

Yunus Yener: Tabi ki ben rakamsal anlamda kar-
şılaştırma yaptım, o bakımdan haklısınız. Ben bir 
başka şeyi de söyleyeyim, ben ülkedeki mühendis-
lik birikimi anlamında bir şeyi de atladım. Pan-
demi süreci içerisindeki o araştırmacı yaklaşımı 
görmüş olduk. Taze havaya ilişkin ürünler tasa-
rımlar çıktı… Pandemi sürecine ilişkin olarak da 
imalat anlamında da yani ürün anlamında da çok 
hızlı geri dönüşler oldu. Split klimada taze hava 
düşünülmezken taze havalı split klimalar piyasaya 
sürüldü. Muhakkak ki bunlar tasarımcı arkadaşlar 
tarafından, enerji verimliliği içinde bunlar da de-
ğerlendirilecektir. Yani o süreçte, sadece dünyada-
ki gelişmeleri almadık biz, ülkede ciddi anlamda 
hareketlilik vardı; ürün geliştirme yönünde, araş-
tırma yönünde, onları da yaşamış olduk.

Hüseyin Erdem: Bu VRV splitten korkulur, taze 
havalı split nasıl olacak?

Turgay Yay: Korkacak bir şey yok. Bu söylemler, 
Başkanım, hocam özür dilerim. Nermin hanım ne 
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dedi, önemli olan konfor, bağışıklığın düşmeme-
si dedi. ASHRAE bunu ilk deklarasyondan sonra 
Mayıs’ta, ikinci deklarasyon diye böyle manşet 
gönderdi. Ben de komisyondaydım, Mevcut Yapı-
lar Komisyonu. Ama birkaç tane büyüğümüz, ama 
terminal ünitesi, fancoil, VRV, split kapatın dedi. 
Kapattık ne yaptık, insanlar yandılar, AVM’lerde 
daha…

Eyüp Akaryıldız: Konumuza geri dönelim, sıra 
sizdeydi Turgay Bey, buyurun. Mustafa Bey’in 
acelesi vardı, ona önce söz vermiştim, buyurun.

Turgay Yay: Pandemi süresinde sektörümüze et-
kilerinden birçok konuşmacı bahsetti, bizim, üre-
ticiler anlamında, ısıtma, soğutma, klima imalat-
çıları olarak söylüyoruz, pandemi öncesinde 4,5 
milyar dolar olan ihracatımız 6,5 milyar dolara 
çıktı. Hakikaten ihracatımız yurt içi piyasada sek-
törü tutmuştur. (Soru: Ama sadece ısıtmada arttı 
herhalde, diğerleri o kadar artmadı, arttı tabi ama 
yine büyük bir başarı ama…) Havalandırma, so-
ğutma çok bir fark yok, ısıtma da var soğutma da 
var üreticilerimizde. Bu anlamda yurt içi pazar-
da üreticilerimizin ayakta durmasını ihracatımız 
desteklemiştir. Birçok şeyden bahsettik, dernek 
olarak üreticilerimizin hep yanında olduk, üretim-
lerini geliştirmeleri için burgelerimizi kesmedik, 
BİM projelerinde, bunların uluslararası pazarlara 
açılmasına destek olduk. Yine yurt içi pazarda da 
üreticilerimizin haksızlığa uğramaması için gerek-
li çalışmaları yapıyoruz. Özellikle yurt dışı yeni 
çıkan enerji verimliliklerini hem Bakanlık seviye-
sinde hem de üreticilerimiz seviyesinde gündeme 
getirerek, webinarlar yaparak sektörümüzü bu ko-
nuda ileri çekmeye çalışıyoruz. Bugün ihracatımız 
Avrupa’nın tüm ülkelerine gidiyor. Yani Almanya-
sına, eskiden oradan klima santrali ithal ederdik, 
buradan gidiyor. İtalya’ya buradan ihracatımız var, 
bu anlamda çalışmalarımıza hız veriyoruz.

Eyüp Akaryıldız: Peki ürünlerde bir değişiklik 
oldu mu? Pandemi de olabilir diyerek örneğin filt-
relemede, bypass devrelerinde, santrallerde?

Turgay Yay: Ürünlerde tabi ki pandemi sırasın-
daki yeni tasarımlara uygun klima santralleri ko-
nusunda tasarımcılarımızın istediği hem standart 
çalışmasını yapsın, bu ne demek karışım havalı ya-
pabilsin, hem de gerektiğinde yüzde yüz taze hava 
ile çalışsın gibi şeyler de yapıldı. Yeni ürünler geldi 
pazara, yeni taze hava ürünleri geldi. Portatif hava 
temizleme cihazları veya bu terminal üniteleri de-

diğimiz fan coil, split …. Ünitelerinin hepa booster 
dediğimiz hepa üniteleri gibi hızlı adapte edildi. 
Sektör buna çok hızlı argesiyle üç dört ay içinde ce-
vap vererek ürün gamına ekledi. Bunu yaparken de 
yeni yönetmelikler, yeni verimlilik yönetmelikleri 
de göz önüne alındı. Artık pandemi sonrası hiçbir 
klima santralimiz üreticilerimizin hepsi plug fan-
lı. Artık çift çekişli fanlar, ….. kayış kasnak şeyi 
kalktı. Frekans onvörtörlü, otomasyonlu bir hava 
dağılımı olsun diye daha verimli sistemler adapte 
edildi. Başkanım buyurun lütfen.

Eyüp Akaryıldız: Evet Sayın Didonyan, Başkan 
olarak Turgay Bey’in sözlerine ekleyecekleriniz 
vardır…

Ayk Didonyan: Herkese selamlar tekrar, Ankara’ya 
da selam, Yunus Başkanım. Özlemişiz galiba bir-
birimizi. Birkaç tane notum var, müsaadenizle 
hepsini geçeceğim. Birincisi toplantıya biraz geç 
katıldım, özür diliyorum, İstanbul trafiği, İstanbul 
dışından geliyorum. İkincisi biraz kafam karıştı, 
biz neyi konuşuyoruz diye. Çünkü pandemi süreci-
nin mekanik tesisat sektörüne etkileri. Bu etkileri-
ni düşünürken ben iki yönlü düşünüyorum. Birin-
cisi mekanik tesisat mühendislerimiz ne durumda? 
Kötüydü içler acısı hale mi geldi, daha mı iyi oldu, 
kıymeti mi bilindi? O yön aklıma gelmişti. İkinci-
si de bundan sonra ne olacak? Projelerde mekanik 
tesisatın kıymeti arttı mı yoksa yine aynı vaziyette 
miyiz? Ben iki yönden düşünmüştüm. Fakat ara-
ya ihracat verileri girdi, başka şeyler girdi. Yunus 
Başkana hemen oradan söyleyeyim, ihracatımız 
2020’de 4,7 milyar dolardı yaklaşık. Ben aynı za-
manda İklimlendirme İhracatçılar Birliğinde De-
netim Kurulu üyesiydim o dönemlerde. 2021’de de 
6,2 ile bitirdik. İklimlendirme ihracatçılar birliği 
ve iklimlendirme sektörü dinamik bir sektör, bu-
rada hatırı sayılır atılımlar yapıldı, bunların etkisi. 
İkinci bir challange yani başarı, 2022’de ne olacak? 
Baktım rakamlara, 2022’nin ilk çeyreğinin rakam-
ları yüzde 15 yukarıda. Dolayısıyla 7 milyar dolar-
lık bir ihracata doğru iklimlendirme sektörü gidi-
yor. Zaten sektörün hedefi 2022 için 7 milyar dolar. 

Hüseyin Erdem: Burada da malzeme artışı ve dö-
viz artışının etkisi oldu.

Ayk Didonyan: Bir kısmı ondandır, ama yüzde 
10’u ondan oluyor.

Eyüp Akaryıldız: Ürün artışı da vardır diyorsu-
nuz.
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Ayk Didonyan: Tabi ki. Dolayısıyla eğer meka-
nik tesisat mühendislerimizin kıymetinin bilin-
mesini istiyorsak başka yerlerde aramamız lazım, 
kıymetini bilmemiz lazım, üreticilerin de kıyme-
tini bilmemiz lazım, devletin, kamunun çok ciddi 
bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Yunus 
Başkanım mühendis ile Oda arasındaki ilişkiden 
bahsetti. Koltuk da biraz o bakış açısını veriyor, 
haklıdır. Ama ben birazcık daha, bina kodları, yapı 
kodları dedik ya, İSKİD bakış açısıyla okullarda 
iç hava kalitesi ve çalışma ruhsatı yani bir bina 
inşa edildi, inşa edildikten sonra ruhsat alıyor. Bu 
ruhsatlandırma aşamasında iklimlendirme ne du-
rumda acaba, bunu denetliyor muyuz? İnsan sağ-
lığı için neyi denetliyoruz, yangını denetliyoruz, 
niye, çünkü orada bir yangın çıksa ortalık birbi-
rine girecek, insan hayatı tehlikeye girecek. Peki 
ya havalandırma, havalandırmada bir eksik varsa 
insan hayatı tehlikeye giriyor mu? Demek ki işye-
ri ruhsatlandırması aşaması, her ne kadar geç bir 
aşama olsa da iklimlendirme açısından da denet-
lenmesi gereken bir adım. Diyeceksiniz ki, hepi-
miz aklı başında insanlarız, mühendisiz hepimiz, 
yapıyı yaparken aklın neredeydi? Orada da olacak. 
Yapı ruhsatında da bu iklimlendirmenin ‘must’ 
olması lazım. İşyerini açarken, çalışmaya başlar-
ken, ruhsatlandırma aşamasında da bunun olması 
lazım. Eğer benim işyerimde, 20 kişi, 50 kişi, 100 
kişi çalışacaksa, kesinlikle havalandırma olma-
sı lazım. Tabi ki split klima veya salon tipi klima 
da bir çözümdür. Fakat sağlıklı taze havayı oraya 
yönlendirmenin ana çözüm noktası değildir. Bunu 
yapmanın muhtelif çözümleri vardır. Uzun lafın 
kısası, bunu da yapacak yatırımcı değildir. Bizim 
devletin önüne, kamunun önüne, ey kamu, bunu 
şu şu şu kriterlere göre yaptırman, sonra denetimi-
ni, ki biliyorsunuz denetim de çok güzel bir eksik 
yanımız, kıvırdığımız kısım. Hiç olmazsa üç, beş 
senede bir bunu denetlememiz gerekir. Bu işletme 
acaba soğuk hava deposunu ruhsatlandırma aşa-
masında almış da sonra kullanıyor mu kullanmıyor 
mu? İstenilen değerler sağlanıyor mu sağlanmıyor 
mu? Aynı şekilde karbondioksit oranları, örnekli-
yorum müsaadenizle, istenilen değerlerin altında 
mı değil mi, eğer altındaysa ne yapıyoruz denetler-
ken süre veriyoruz ona. Dolayısıyla bu hem birçok 
asgari müşterekte anlaşacağımız kullanım alanla-
rında, örneğin restoranlar, örneğin okullar, örneğin 
oteller, örneğin AVM’ler, örneğin hastaneler gibi 
yapı kodlarını oluşturup mutlaka olması gereken 
çözüm önerilerini koyup, kamuyu da bunu denet-

lemeye, periyodik denetlemeye, yapı denetimde, 
başta da, inşaatta da denetlemeye zorlamak zorun-
dayız. Bence bir bütün olarak bu masa etrafındaki 
herkes izolasyondan tutun, artan enerji maliyetleri-
ni de düşünerek her yönüyle bu hedeflere ulaşma-
mız katkı sağlayacaktır. Mühendislerin kıymeti de 
anlaşılacaktır Yunus Başkanım.

Yunus Yener: Mühendisin kıymetli elbette… 
Denetim kamusal bir iş, havalandırma ile alakalı 
beraber çalışmalarımız da var. İşyeri denetimin-
de havalandırma kontrol edilirken artık Odanın 
kriterlerine bakılıyor. Ben bütün olarak orada sü-
recin, yapı kodları ve mühendislik şeyinin bir bü-
tün olduğunu ifade edeyim en basitinden o şekilde 
olacak. Bu denetimin kamusal olduğuna Odanın 
mühendislerin belgelendirilmesini ve sicilinin 
tutulmasını, yani belgelendireceğiz, kamusal bir 
görevdir bu ve ondan sonra da yanlış yapıyorsa di-
siplin kuruluna,onun için var onur kurulları. Mes-
lekte uyarı, meslekten men, tasarım bürosundaki 
arkadaşlar iyi bilir, bu işin kamu eli ile yapılması 
gerekiyor.

Ayk Didonyan: Yunus Başkanım, sözünüzü bal-
la kesiyorum oraya gelemedik. Yatırımcı ve kamu 
denetimi eliyle, yatırımcıyı ve kullanıcıyı, makina 
mühendislerinin bilimine, bilgisine, tecrübesine 
başvurmaya motive etmemiz lazım. Bunu ticari 
saikler ve denetimle yapmadığımız sürece siz is-
tediğiniz kadar Makina Mühendisleri Odası’ndan 
icazet verin, bu mühendis iyi proje yapar deyin, 
yatırımcı o kapıyı çalmaz. Zaten şu an olan da bu. 
Benim ekleyeceklerim var, siz Yunus Başkanım, 
çok affedersiniz.

Yunus Yener: İki alandan örnek vereyim. Olumlu 
örnek asansör, Sanayi Bakanlığı ile ortak çalışma 
içerisinde mevcut asansörlerin iyileştirilmesi diye 
başladığımız proje, bunu sakın ha sakın özele ver-
meyin dedik, Bakanlık görevlendirme yapsın de-
dik. Tek farkımız oradadır. Şu anda, güvenli bir 
şekilde, 10 yıllık bir süre sonunda, bütün asansör-
ler, neredeyse ülkedeki asansörlerin çok büyük bir 
kısmına güvenilir bir şekilde binilebilir duruma 
geldi. Bakanlıkla ortak çalışma, Makina Mühen-
disleri Odası sürecin birebir içinde. Araç İmal Ta-
dil Yönetmeliği’nde Odayı süreçten çıkardılar, şu 
anda ne olduğu belli değil. Türkiye’de daha önce 
800 civarında SMM varken, bu işi yapan büro var-
ken, neredeyse şu anda ülkedeki tüm araç tadil iş-
leri üç beş tane firmanın elinde, gitmiş vaziyette. 
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1500 kişilik alanlarda eğitime giriyorlar,alan dü-
zensiz bir hale gelmiş vaziyette, iki ayrı alanı ör-
nek verdim. O alanlara benzer şekilde burada da 
arada bir yerdeyiz tesisat sektöründe…

Eyüp Akaryıldız: Sayın Başkan sağ olun teşek-
kür ediyorum vaktimiz sınırlı, ben o nedenle, an-
ladığım kadarıyla Sayın Didonyan şunu söylüyor-
du: İşvereni zorlayacak bir mevzuat çıkarmamız 
lazım, yapı kodları bunlardan biridir. Bu kodlara 
uygun yaptırmak zorunda işveren, mühendisler de 
bu kodlara uygun yapmak zorunda.

Ayk Didonyan: Ve şöyle bir avantajımız da var, 
enerji fiyatları yükseliyor, her ne kadar nihai tüke-
ticinin, mühendisin hoşuna gitmezse de vatandaşın 
enerji fiyatlarının yükselmesi de yatırımcıyı, bir-
birlerine danışması gerektiği konusunda fazlasıyla 
uyarıyor. Yunus Başkanım teşekkürler, bana bir 
şey daha hatırlattınız not almıştım. Bundan 5-10 
sene önce elektrik hatlarında kaçak akım rölesini 
yeni yeni elektrikçiler takmaya başlamıştı, hatta 
birçok noktada da bunlardan yana sıkıntı yaşıyor-
duk. Bugün sizin tesisatınızda kaçak akım rölesi 
yoksa elektriğinizi açmıyorlar, tanıdık geldi mi 
size? Ama biz kamuya açık bir noktada havalan-
dırmanın adam akıllı yapılıp yapılmadığını denet-
lemeden oraya insanların girip çıkmasına müsaade 
ediyoruz. Yani kaçak akım rölesi olmadan elektrik 
veriyoruz gibi bir şey oluyor. İkinci bir bakış açım 
da mekanik tesisat mühendislerimizin ve proje fir-
malarının durumu, bence bunu da, diğer konular 
kadar bunu da konuşmamız gerekir, bana bu söz 
düşer mi bilmiyorum ama ben uzaktan eski bir üre-
tici temsilcisi olarak, bir iki çift laf edeyim.

İnanılmaz bir değişim, dönüşüm sürecindeyiz. 
Ticari olarak da değişim, dönüşüm var, eğitim se-
viyesi olarak da var, olumsuz yönde. Gelirler ko-
nusunda da, evet, haklısınız, kimse emeğinin kar-
şılığını alamıyor, fakat bir şekilde ayakta kalmak 
durumundayız. Proje firmalarının ayakta kalabil-
mesi için değişmesi, dönüşmesi ve günümüzün ko-
şullarına ayak uydurması gerekiyor, başka çaresi 
yok.

Eyüp Akaryıldız: Ucuza mı yapsınlar. Günümü-
zün koşulu derken?

Ayk Didonyan: Ucuza yapmayacaklar. Sadece 
Türkiye’de iş yapan yurt dışında da iş yapacak. Sa-
dece yurt dışında iş yapan yurt içinde de yapacak. 
Ben hastane projelerinden başka hiç proje yapmam 
diyen varsa da başka projelere de bakmak zorunda 
kalacak. Niye bunu söylüyorum, çünkü üreticiler 
aç kalacaklarını anladıklarında, 94 krizi dönemin-
de mecburen dönüştüler, çünkü dönüşmeyenler 
yok oldular. İhracata başladılar, yeni makinelerle 
devam ettiler vs. vs., benzer paralel sektörlere geç-
tiler. Ben bu sektördeyim, soğutmadayım, imkânı 
yok başka sektörde çalışmam diyenler, mecburen 
kendilerini ayakta tutmak için dönüştüler. Acaba 
projecilerimiz kendi meslek uzmanlıklarında ça-
lışırken, odaklanırken, ticari kısmı gözden mi ka-
çırıyorlar? Oradaki olan dönüşümü, markalaşma, 
kurumsallaşma nihai yatırımcının elinde fazlasıyla 
yönlendirilmeden kendi ayakları üzerinde durabil-
me, satranç adımlarını atabilmekte eksik mi kalı-
yorlar?

Eyüp Akaryıldız: Biraz daha açabilir misiniz? 
Yanlış anlamalar olabilir.
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Ayk Didonyan: Mekanik projecilerimiz kendi de-
ğerlerini, kendi kıymetlerini yatırımcının gözüne 
sokmak durumundalar. Bazen bu anlaşılamayabi-
lir, anlaşılamadığında mutlaka bir yöntem bulup 
kendi kıymetlerini onlara göstermeleri gerekir. 
Bazen ısrarcı olmaları lazım, bazen de yeni müşte-
ri bulmaları gerekir. Her zamanki müşteriye bunu 
anlatamıyorsan…

Eyüp Akaryıldız: Peki projeye ürün markası yaz-
ma konusunda bir öneriniz var mı? Mekanik tesisat 
tasarımcıları yapabiliyor.

Ayk Didonyan: Ben uygun bulmuyorum çünkü 
birbirinden ayrı konular, projeci ticari saiklerden… 
kesinlikle yazılmaması lazım. Ama ortak kriterle-
ri, yatırımcının istediği neticeyi alması için gere-
ken kriterleri sağlaması lazım. Der ki 300.000 ki-
lokalori burada benim soğutma yüküm var, ısıtma 
yüküm var, bunu sağlayacak, bu debiyi sağlayacak 
cihazı bana sağla, olur biter. Ama mekanik tesisat 
projeleri firmalarının da bu dönüşümü kaçırma-
maları gerektiğini düşünüyorum, yoksa 2 sene, 3 
sene, 5 sene sonra, proje firmalarımızın sayısı her 
geçen gün düşer, bundan kimse de kârlı çıkmaz. 
Teşekkür ederim.

Eyüp Akaryıldız: Biz teşekkür ederiz. Arada Hü-
seyin Bey kısa bir söz istedi, buyurun Hüseyin Bey.

Hüseyin Erdem: Arada bazı şeyleri söylemek la-
zım. Türkiye’de belli şeyler yok, ancak şu da bir 
gerçek ki bizim önce düzgün işverenimiz olması 
lazım, düzgün tasarım yapılması lazım, düzgün 
üretim yapılması lazım, düzgün uygulama yapıl-
ması lazım, hakikaten TAD’ın artık olmazsa olmaz 
olduğu yani test, devreye alma olmazsa olmazı ol-
ması gerekiyor, işletmenin çok iyi yapılması gere-
kiyor ve bu arada tüketiciyi koruyacak bütün ön-
lemlerin komple alınması gerekiyor. Belki baştan 
işveren adına commissingte sistemin adı konması 
lazım. Şöyle bir durum var, X projeci diyor ki ben 
sadece VRV yaparım, öbürü diyor ki ben sadece 
fancoil yaparım. Bu değil, önce bizim düzgün bir 
işverenimiz olacak, işverene bizim her alternatif 
sistemleri koyacağız, işletmede ne düşünüyorsa bu 
sistemleri oturtacağız, bir taraftan enerji verimlili-
ği bir taraftan taze havası vs. bunları yaptık, bunla-
rı yaparken de bizim birlik olmamız gerekiyor, biz 
dağılıyoruz, birlik olmadığımız sürece olmuyor. 
Evet şu anda İSİB kanalıyla İSKİD, ISKAV, İZO-
DER, sizler bir güçsünüz, bizler sizlerin yaptığının 
yanında hiçiz. Ancak eğer tasarım olmazsa, eğer 

uygulama olmazsa, sizin cihazlarınızı kimse bir 
yerlere yazmazsa, biz de sizin cihazlarınızı doğ-
ru uygulamazsak, siz ne yaparsanız yapın ben bu 
mücadeleyi hep vereceğim, siz ne yaparsanız ya-
pın, siz de sadece cihaz satarsınız orada kalırsınız. 
Siz yurt dışına giderseniz, ki son dönemde İSİB 
Başkanı bu konuda çok duyarlı, hepimizi arayıp 
soruyor, gidelim diyor, birlik olmadığımız sürece 
biz eğer yurt dışına gideceksek beraber gidece-
ğiz. Çünkü sizin şöyle bir artınız var, siz santral 
ya da işte soğutma grubunu, reklam yapıyorum; 
25 Mayıs’ta VRV üretimini açacaklar, bizi de ça-
ğırıyorlar; üreterek satabilirsiniz, satıyorsunuz da. 
Fakat eğer tasarım gruplarımız sizlerle beraber bu 
güç birliği olduğunda sizi yut dışında daha iyi tem-
sil edecekleri için, tasarım gruplarımız sizi yazarsa 
daha güçlü olacaksınız, bir. Uygulama gruplarımız 
sizin cihazlarınızı kullanıp, sizin cihazlarınızı 
doğru monte edip devreye alırlarsa siz daha güçlü 
olacaksınız. Herkesin kendi bildiği konuda uzman-
laşması lazım. Bir kısım, yangında şu anda yeni 
çıktı, bir anda VRV cilerle boğuştuk epey, hâlâ 
yapsalar da eskisi kadar yapmıyorlar, sanki VRV 
tek başına çalışıyor, bu VRV’yi buraya koydunuz, 
bakır boruyu yaptınız, önündeki plenumu ben ya-
pacağım, işte üflemesini ben yapacağım, arkadaş 
VRV’yi benden önce monte edecek, etmeyecek 
diye diye ben bu mücadeleyi çok verdim, biraz bi-
raz bunlar bir yere geldi, şimdi yangıncılar başladı. 
Yangıncılar en büyük sorun şu anda. Yangıncılar 
ne yapıyor biliyor musunuz, projeyi yapıyor, mal-
zemeyi satıyor, aynı zamanda uygulamayı yapıyor. 
Durun, ne oldu arkadaşlar, birleşelim birlik ola-
lım derken dağılmak için her yolu deniyoruz. Ci-
haz satabilirsin, malzeme satabilirsin, bir başkası 
monte edebilir. Ben Tüyak Başkanı ile görüşmeye 
çalışıyorum. Yangıncı tasarım yapacak, malzeme 
satacak, uygulama yapacak. VRV’ci daha işin ba-
şında gidecek, VRV sistemini kendi tasarlayacak, 
ya da yapacak, ya da birine tasarlatacak, satacak, 
VRV’yi satacak, sonra taahhütçü gelecek, diyecek 
ki işveren, ya biz VRV’yi aldık, X firması yapacak, 
siz bunun önündeki plenumu, şununu bununu… ve 
de sözleşmede sorumluluğu da bize ait. Bakın ben 
saatlerce konuşurum. Öncelikle birlik olmamız la-
zım, tasarımcının işin başından sonuna kadar ta-
sarımını takip etmesi lazım. Marka konusunda da 
şöyle bir düşüncem var, marka yazılmaz diye bir 
şey yok. Çeşitli markalar yazılır ancak şu var, ta-
sarımcı arkadaş markayı kabul etmek zorunda. Şu 
anda uluslararası bir projede, bir de üretim projesi, 



Tesisat Mühendisliği - Sayı 190 - Mayıs/Haziran 202264

GÜNCEL

hiçbir cihaz sığmıyor yerine, yeri de büyütmüyor-
lar. Üç üreticinin cihazı da sığmıyor buraya, biz 
oraya dandik merdiven altı cihaz koyamayız ki. 
Orada bir referans alınacak, bir markanın cihazı 
oraya seçilecek, özellikle ekipmanlarda, tamam 
boruda Borusan mıydı, Çayırova mıydı, izolasyon-
da Ode miydi, İzocam mıydı bunları geçin. Flanslı 
sızdırmaz kanal x marka y marka olabilir, ama ci-
hazda, illaki bu marka derlerse o zaman iş karışı-
yor ama bir marka referans alınıp özellikle makina 
dairelerinde, kutu değil bu abi cihaz işte. Çünkü 
bize verilen makina dairesi, metrekaresi şu kadar 
olan bir binada öyle bir makina dairesi veriliyor 
ki. Servis tarafı mesela, bunun bir işletmesi var, 
bu serpantin buradan çıkmaz, abi koy, ben koya-
mam abi çünkü ben işletmeyi biliyorum, onun için 
tasarımcının bunu dikkate alması lazım. Sonuç-
ta, biz projecisiyle, imalatçısıyla, çözüm ortakları 
hepsi bizim, uygulamasıyla, devreye almasıyla, 
işletmesiyle, commisingi ile bir olmamız lazım. 
Özbekistan’a birlikte gitmemiz lazım, arkadaşlar 
milyon dolarlarını milyon dolar arttırabilirler, an-
cak orada bir gün yanlış montajdan dolayı üç tane 
cihaz patlarsa sonunda adımız kötüye çıkar. İngiliz 
geliyor her şeyi, neredeyse çiziyi bile İngiliz ya-
zıyor. Bizim tasarımcılarımıza güç verin, katın, 
beraber gidelim, her tarafa y yazsınlar, x yazsın-
lar… Yani sonuçta birlik olduğumuz sürece başta 
Odamız, İSİB, derneklerimiz, biz de dernekler 
adına buradayız firmamız adına burada mücadele 
vermiyoruz. Mühim olan dernek üyesi bu firmala-
rın, üretimcisiyle, tasarımcısıyla, uygulamacısıyla, 
işletmesiyle, test devreye almasıyla doğru yapılma-
sı. İstediğiniz kadar iyi tasarım yapın, istediğiniz 
kadar iyi cihaz üretin, istediğimiz kadar iyi uygu-
layalım, iyi işletemezseniz... Gidiyorsunuz hiçbir 
sistem çalışmıyor, niye, enerji arttı, haklı, hiçbir 
otelde şu anda cihazlar çalıştırılmıyor. Nedeni ne, 
taze hava filan dedik ya, niye, elektrik fiyatları üç 
misline çıkmış, adam işletmemi batıracağım mı di-
yor, evet, bina kodu yok, denetim yok, devlet yok, 
sonunda ciddi bir denetim gerekir ki bu sistemler 
istediğimiz düzeye gelsin.

Eyüp Akaryıldız: Peki, teşekkür ederiz. Evet, 
tesisatları yaptık ama bir de enerji ekonomisi var, 
enerji kayıpları var, emniyetli çalışma var. Yalıtım 
var. Söz sizde Ertuğrul Bey.

Ertuğrul Şen: Teşekkür ederim. Tabi ki burada 
yalıtım konusu denilince Hüseyin Başkan izo-
lasyon dedi, Ayk Başkanım izolasyon dedi, ben 

‘yalıtım’ demekte ısrar ediyorum, izin verirseniz 
düzelteyim. Çünkü çok önemli, İngilizcesinde bile 
farklı kullanılıyor. Birliktelik yakalamak istiyoruz; 
her anlamda birleşelim, güç olalım, kavram birlik-
teliği olmasında da fayda var. Isı, su, ses ve yangın 
yalıtımcıları derneği, ama dile pelesenk olduğu 
için İZODER markasını değiştiremiyoruz. Ben bu-
rada iklimlendirme sektörü ya da mekanik tesisat 
tarafında yalıtımın rolünü rakamla ifade edeyim. 
Rakamlar verildi, ihracatta 6,2 milyar dolara ula-
şan bir rakam var. Bunun içerisinde tabi ki büyük 
oranda, ki yanılmıyorsam yüzde 95’leri aşan oran-
da cihaz ve onun yan ürünleri yer alıyor. Yalıtım 
rakamlarına baktığımız zaman 6,2 milyarın içe-
risinde, 170 milyon dolar civarında, yüzde üçü ci-
varında bir rakam. Dolayısıyla rolümüz bu kadar 
az diye tanımlamak değil niyetim, bizim buradaki 
müdahil, dahilimiz, bu kadar büyüklükle olabili-
yor, ama önemimiz çok yüksek. Dediğiniz o işin 
verimlilik ayağında sadece biz varız.

Eyüp Akaryıldız: Parasal ayağına hiç bakmadık, 
öneminizi bildiğimiz için buradasınız.

Ertuğrul Şen: Bizi en son dakika çağırdığınızı be-
lirttiniz ya ondan bile alınmadım.

Eyüp Akaryıldız: Bir kurucunuzu çağırmıştık, 
araya bayram tatili girdi, ondan dolayı size geç 
döndük, affınıza sığınıyorum.

Ertuğrul Şen: Evet, Orhan Başkanımız bizim 
medarı iftarımız, ona ulaşmak zor artık. Mekanik 
tesisat ayağında da en güçlü üreticilerimizden bir 
tanesi. Sizler enerjiyi sağlayan, ortaya çıkaran, ısıt-
ma, soğutma ve klima anlamında enerjiyi mekanik 
ortama getiren tarafındasınız. Ama biz yalıtımcılar 
bunu korumak zorundayız ve korumakla mükelle-
fiz, sorumluyuz. İşte burada yapı fiziği içerisinde, 
yapı kabuğu dediğimiz alanda biz daha güçlüyüz. 
Ülkenin bana göre şu anda enerji fiyatlarıyla ge-
linen noktada enerjiye vermesi gereken önem çok 
açık. Fakat ne yazık ki Ankara bu konuda; kafası 
o kadar dolu ki fark etmiyor ve bilirler Hüseyin 
Başkanım, Metin Başkanım, Makina Mühendisleri 
Odamız da bilir, benim özellikle yönetim kurulun-
da görevim ve sorumluluk alanım ülke menfaatle-
rine olan bu konuyu Ankara’da iyi anlatabilmek. 
Fakat siyaseten bu konuda o kadar yanlı ki, ülke 
menfaatleri bir kenara konuluyor, enerji maliyet-
lerinin yükseldiği bu zaman diliminde, enerjinin 
en fazla kullanıldığı binalar ayağında hâlâ 2008 
yılındaki enerji limitleri ile çalışıyoruz. Hâlâ 2008 
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yılında belirlenmiş olan u değerleri ile çalışıyo-
ruz. Bugün Avrupa Birliği veya gelişmiş ülkeler 
diyelim, Amerika’yı da dahil edelim, oradaki U 
değerlerine ve yalıtım kalınlıklarına göre en az üç 
kat daha gerideyiz. Biz burada hâlâ 5 cm kavga-
sını verirken, denetlenip denetlenmemek ayrı bir 
sorun ama güncel olmayan mevzuatların yarattığı 
bu büyük sorunla hâlâ başbaşayız. Sizin cihazlarla 
sağlayacağınız enerjinin korunmasında, yani bi-
zim başlığımız olan enerji verimliliğinde, özellikle 
binalarda en büyük rol, ısıtma soğutma enerjisi, bi-
nalarda kullanılan enerjinin yüzde 80’ini geçiyor. 
Bunların korunması lazım. Korunduğu zaman ne 
olur, hepinizin bildiği gibi yüzde 50’lik bir verimli-
lik elde ediyoruz. Ben tasarruf demekten de imtina 
ediyorum, çünkü tasarruf başka bir şey verimlilik 
başka bir şey. Bunları size anlatmak istemiyorum 
ama önemimizi vurgulamak açısından söylüyo-
rum. Yapı fiziği açısından ne kadar önemli oldu-
ğunu, sadece binalarda değil, sanayideki rolümüzü 
de biliyoruz. Mekanik tesisattaki rolümüz, her ne 
kadar buradaki ….

Eyüp Akaryıldız: Enerji ithalatını azaltmak iste-
miyorlar mı?

Ertuğrul Şen: İstemiyorlar belki de. Ben yıllar 
önce İgdaş ile ‘gelin sizinle beraber bir kampanya 
yapalım’ diye genel müdürüne gittim. Dedi ki yan-
lış yere geldiniz herhâlde, ben daha fazla doğalgaz 
satmak istiyorum dedi, yıllar önce... Ben dedim ki; 
‘enerji verimliliği kavramını, ısı yalıtımı yaptırın 
kavramını faturalara ekleyin, yazalım, aboneleri-
niz ve ülke faydalanacak bundan’ ama ikna edeme-
miştik. Sanayici burada ön planda değil, hakika-
ten değil, ben sanayici değilim, bilir Başkan, ben 
bir mühendisim, yapı fiziği konusunda Avrupa’da 
eğitim aldım, inşaat mühendisiyim ve ülkem için 
çırpınıyorum. Ve sanayicilerimiz de benim söyle-
diklerime değer veriyor. Onlar ön planda değil der-
ken tabi ki bir çıkar örgütü olarak İzoder’in bir rolü 
var ama yalıtım sektörünün tümünü kapsadığı için, 
burada hizmet görenler var, biz açtık tüzüğümüzü, 
tasarımcıların da girebilmesine imkân sağladık, 
ama tabi ki işin mali yükünü sanayiciler çektiği 
için onlara da bir alan açmak lazım.

Ayk Didonyan: Mühendislik yeminimiz var, ‘ülke 
kaynaklarımızı boşa harcamayacağız’ diye.

Ertuğrul Şen: Tabi ki, hepimizin rolü olmalı, ben 
de ödüyorum o faturayı, sen de ödüyorsun. Ülke-
mizde en fazla enerji kullandığımız alan binalar, 

binalarda ısı yalıtım kalınlığı hâlâ 5 santimde gi-
diyor, ama Avrupalı 15 santimden aşağı kullanmı-
yor. Biz 130, 150 Kwh/m2.yıl yılda ısıtma enerjisi, 
ısıtma enerjisi sadece bugünkü mevzuatta, daha 
soğutmayı bile koymamışız, benim çağrım şudur; 
buraya da onun için geldim. Heyecanımı mazur 
görün, Avrupa 15 Kwh/m2.yıl altına indirmeye ça-
lışıyor, adamların bugünkü mevzuatı 30-50 Kwh/
m2.yıl, biz neyden bahsediyoruz, 130-150 Kwh/
m2.yıl o da ısıtmada sadece, daha soğutmaya gele-
memişiz. TS 825 diye hepimizin içinde bulunduğu 
bir standart var, Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları 
Standardı, ama onu da kapsayan binalarda BEP 
yönetmeliğimiz var, hepimizi ifade eden bir yönet-
melik, bu yönetmeliğin içerisindeki TS 825 değer-
lerinin süratli bir şekilde indirilmesi lazım. Geçen-
lerde, 2022 yılı başında Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’nın BEP Binalarda Enerji 
Performans Yönetmeliği’nde yaptığı güncelleme 
ile sadece yenilenebilir enerji kavramı getirildi. İti-
raz etmiyoruz tabii ki, olmalı güncelleme, hazırlık 
çalışmalarında, ama bakış açısı neydi? Tüketilen 
enerjinin yüzde 5’ini yenilenebilir enerjiden sağla-
yacaksın demiyor, fotovoltaik ile yapacaksın diyor. 
İtiraz ettik, Konya’daki Şura’da filan ısrarla itiraz 
ettik, Yenilenebilir Enerji olarak değiştirildi. Na-
sıl değiştirildi, birlik olduk. Tabi ki oradaki diğer 
kurumlarımızla beraber. Onun için ben birliğe çok 
inanıyorum, burada da aynı şeyi yapmamız lazım, 
benim gücüm ya da dahlim ne kadarsa, ifade et-
mem gereken neyse, kurumsal olarak biz burada-
yız, her zaman. Zaten biz iklimlendirme sektörü-
nün olmazsa olmazıyız, ayrıca biz iklimlendirme 
sektörel platformlarında da varız, yalıtımın önemi 
herkes tarafından biliniyor ve takdir ediliyor, ama 
ben ondan öte bizim bu 825’teki, birçok kurumu-
muz da var, makina mühendisleri, mühendislerin 
orada yeri var, çalışma grubu içerisinde, orada çok 
iyi revize rakamlara erişmemiz lazım, mevcut ra-
kamların yüzde 40-50 oranında indirilmesi lazım. 
Yenilenebilir enerji tarafında itirazımız yok. Bir de 
sınırlandırdılar, ne dediler, 5000 metrekarenin al-
tındaki projeleri ilgilendirmeyecek bu. Türkiye’de 
bakıyorsunuz inşaat rakamları içerisinde bu met-
rekare yüzde 2’lerde, anlamsız kalıyor. Ama şu 
iyiliği var bu işte, yenilenebilir enerjinin oraya 
girmiş olması. Tabi ki sera gazı azaltımında yeni-
lenebilirin rolü çok önemli, ama günümüz şartları 
içerisinde ekonomik boyutuyla baktığınızda geri 
dönüşümle, çevre boyutuyla yalıtımın rolünü ya 
da enerji verimliliği konusundaki, cihazlardaki 
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sınıflandırmayla, konunun çok önemli olduğunun 
ben altını çizeyim, onun için burada birlikteli-
ğimizin, gerek Makina Mühendisleri Odamızın, 
gerekse diğer sektörel kuruluşlarımızın kavram 
birliği içerisinde sağlanması taraftarıyız. Son bir 
şey daha söyleyeyim; bizim bilinç oluşturma ça-
lışması projemiz var, önümüzdeki günlerde dev-
reye sokacağız. Bütün sivil toplum örgütlerine 
de çağrıda bulunacağız, başta Tema olmak üzere, 
tabi ki kendi sektör paydaşlarımız da olmak üzere. 
Burada bizim ifade ettiklerimizi paylaşmanızı isti-
yoruz, özellikle de Makina Mühendisleri Odası’nı 
çağıracağız, ısı yalıtım boyutuyla, çünkü bize ses, 
su ve yangın yalıtımı boyutunu söylüyoruz ama 
buradaki birlikteliğimizin temelinde ısı, yalıtım ve 
enerji ile ilgili, dolayısıyla Makina Mühendisleri 
Odamıza da bu konuda çağrıda bulunuyoruz, bi-
zim söylem birliğimize, bizim ifade ettiklerimize, 
ki hepsi bilimsel temelde doğrulardır, mühendislik 
kurallarına uygun olan konulardır, bu konuda bize 
de destek vermeye çağrıda bulunuyorum. Çok te-
şekkür ediyorum söz verdiğiniz için.

Eyüp Akaryıldız: Peki ben bu arada, aklıma gelen 
bir şey var, bu merkezi sistemler kombiye dönüş-
tükten sonra, daireler arasında izolasyon şartı yok 
mu yurt dışında?

Ertuğrul Şen: Yurt dışında var. Dilimizde tüy bi-
tiyor, dile getiriyoruz tabi ki. Merkezi ısıtma siste-
mini tercih ediyoruz biz.

Eyüp Akaryıldız: Tesisat Mühendisliği Dergisi 
sektörün bir dergisi, MMO sektöre katkı vermek 
için bu dergiyi çıkarıyor, yayın kurulumuz tabi 
ki MMO genel ilkeleri ve etik değerleri doğrultu-
sunda dergiyi çıkarıyor. Dergimiz makaleler içeri-
ğinde firmasal reklamları yapmıyor. Ama reklam 
sayfaları ayrı. Ülkenin enerji tasarrufuna bir katkı 
sunacak ürün reklamı içermeyen bütün makaleleri 
yayınlıyoruz. İZODER olarak bu konuda (u) değer-
lerinin azaltılması ne getirir ne götürür, Avrupa 
nasıldır, neden bunu öneriyoruz? İthalat, ihracat, 
yurtdışı enerji bağımlılığı konularını da kapsayan 
Dernek olarak da bir yazıyı gönderirseniz, yayın 
kurulumuzun itiraz edeceğini zannetmiyorum.

Ertuğrul Şen: Memnuniyetle…

Eyüp Akaryıldız: Bizim amacımız sektöre katkı.

Ayk Didonyan: Tebrik ederim, u dönüşümü kam-
panyanız da çok başarılı bir kampanya idi.

Ertuğrul Şen: Teşekkür ederim, bilinç oluştur-

ma çalışmasıydı. Makina Mühendisleri Odamız 
da üyesi olduğum İnşaat Mühendisleri Odası da 
bu konularda bu söylemlere sahip çıkmalı, isteme-
li, talep etmeli, aksi takdirde biz zayıf kalıyoruz, 
İZODER söylüyor, …. ancak karar vericiler nez-
dinde çoğu zaman yeterli baskıyı oluşturamıyor.

Eyüp Akaryıldız: Evet, Nermin Hanım’ın bir 
sözü var.

Nermin Köroğlu Isın: Ben kampanyanızı çok ya-
kından takip ettim. O dönem İZODER programıyla 
da ilgili bir sürü sıkıntı yaşıyordum, her zaman ya-
şıyorum o programla ilgili, hâlâ yaşıyorum. Ama 
Timur Bey, müthiş insanlar, çok yardımcılar… 
Çok faydalı, hemen destek alabiliyorum, sürekli 
takılıp takılıp çözüyoruz. En yakın dönüş U Dö-
nüşü, ben çocuklarımın okullarına gidip izlettim 
videoları, yani boşuna yapmadınız onu demek is-
tiyorum. Ve inanın çok bilinçlendirici, kamu için 
çok çok önemli videolardı. Ben de hep düşündüm, 
neden bu sektörde kaldı, neden daha çok yayılmadı 
diye. Diğer bir konu ise; çok kısa olarak; İZODER 
programı ile bu konuyu bağdaştırdığımız zaman, 
izolasyonu (dışarıdan söz: yalıtımı) bağdaştırdığı-
mız zaman tam örtüşmeyen değerler var. Ben de 
dilimi temizlemeye çalışıyorum, mesela ‘adam 
akıllı’ yerine ‘layığıyla’ gibi. Aşırı cinsiyetçi ko-
nuştuğumu fark ettim, ondan da mutsuzum, buna 
da dikkat edeceğim, teşekkür ederim. Yalıtım, 
arttırıyoruz arttırıyoruz. Özellikle geçiş mevsim-
lerinin uzun olduğu ülkelerde. Bu geçiş mevsimleri 
olan yerlerde, belli bir yalıtım kalınlığından sonra 
binanın terlemesi engellendiği için soğutma yükü-
nün arttırıldığı söyleniyor. Bunları biliyorsunuzdur 
belki yirmi yıllık konu. Carrier buna göre program 
hazırladı. Ve ben simüle ettiğimde ne oluyor biliyor 
musunuz, mesela nzep ile bir çalışma yaptık, bazı 
yerlerde yalıtımı belli bir miktardan fazla arttır-
mak bana tamamen zarara döndü. O yüzden, onun 
etüdü için neden 8760 saatlik simülasyon yapan bir 
programla çalışmıyorsunuz, İZODER programın-
da tartışması çıkıyor.

Ertuğrul Şen: Hemen yanıt veriyorum, çünkü TS 
825 ile soğutmayı dahil ederek, dediğiniz bazı ik-
lim bölgelerine göre sorun yaratan şeyi gidermeye 
çalışacağız, soğutmayı da dahil ettiğimiz yepyeni 
bir program çıkarıyoruz. 2008’de yapılan revizyon 
ile geldiğimiz noktada 14 yıl sonra, bakanlığı ikna 
edemedik, ama eli kulağında, bugünlerde, iki ay 
diyorlar bize, iki aylık süre içerisinde bu revize 
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edildikten sonra yeni enerji limitleriyle ve soğutma 
ilavesiyle yepyeni bir program geliyor…

Nermin Köroğlu Isın: Soğutma işin içine girdiği 
zaman iş değişiyor, çünkü sonuç değişiyor. Yüzde 
80 iyileşme olmuyor da yüzde 40 oluyor.

Ertuğrul Şen: Kesinlikle öyle. O konuda bizim 
mücadelemiz, karşıtlığımız olmuştu, Ahmet Arı-
soy hocamla da… ‘Ya kardeşim sen de sıcak böl-
gelerde yalıtım yalıtım diyorsun, soğuk bölgelere 
göre dizayn ettiriyorsun, gerekmiyor, hatta zararlı.’ 
Çok doğru, mantık, teknik yapımı gösteriyor. Ama 
bu, mevzuatın yetersizliği, içerisinde soğutmanın 
olmaması. Dahil edilmesiyle birlikte bunlar da çö-
zülmüş olacak.

Nermin Köroğlu Isın: Kasım ayında mechtalks 
etkinliğimiz olacak, MTMD, TTMD, Borusan des-
teğiyle. Daha önce online yapıldı, şimdi yüz yüze 
olacak.

Eyüp Akaryıldız: Evet arkadaşlar, beklettim 
Uğur Beyi. Sektörde yılların birikimi, ODTÜ’lü-
lüğü, değişik sektörler ve çalışma grupları içindeki 
tecrübeleriyle bir değerlendirme istiyoruz, buyu-
run Uğur Bey.

Uğur Ayken: Benim çalıştığım bina otomasyon 
sektörü 35 yıla yaklaştı, deminden beri sizin ko-
nuştuğunuz tesisatın beyni aslında. Buradaki ener-
ji verimliliğini sağlamanın bir yolu da doğru bina 
otomasyonu yapmak, tesis etmek ve bunun doğru 
kullanılmasını sağlamak. Türkiye’de maalesef 
işverenlerin de yatırımcıların ucuzcu davranma-
larından dolayı ve mühendisliğe çok fazla önem 

vermemelerinden dolayı, bu konu geçiştirilmekte, 
göz ardı edilmekte veya buraya para harcanma-
makta. Enerji maliyetlerinin artması ile birlikte, 
yalıtım kadar bence enerji verimliliğini sağla-
manın bir yolu da doğru otomasyonla bu sistemi 
yönetmek. Pandemi için de bu önemli, yani hava 
kalitesinde konforun, en az enerji ile en fazla kon-
forun sağlanmasının yolu otomasyon. Bundan 
sonraki çalışmalarda veya birtakım devlet tara-
fından konulan şeylerde bu otomasyonun ön plana 
çıkarılması gerekiyor. Ben ikinci kimliğimle de 
buradayım, Şubenin Yönetim Kurulu Üyesiyim, 
o konuda da birkaç şey söylemek istiyorum. Hü-
seyin bey siz söylediniz, eğitimin kötülüğünden 
bahsettiniz, gerek teknik lise anlamında gerekse 
de üniversitelerdeki eğitim ile ilgili. Bunun için 
de Makina Mühendisleri Odası’nın bu konuda bir 
şeyler yapması gerektiğini söylediniz. Şubemizde 
o konuda bir projemiz var, Kartal’da bir Bilim ve 
Teknoloji Hangarı kuruyoruz. Bilim ve Teknoloji 
Hangarı’nın iki önemli noktası var, bir yandan o 
bölgedeki belediye ile ortak bir çalışma bu, o böl-
gedeki çocuklara, gençlere bilim ve teknolojinin 
önemini anlatmak, onlara sevdirmek, diğer yandan 
bölgedeki kapıcı, apartman görevlisi gibi kişileri 
teknik anlamda eğitmek, mevcut sistemleri iyi kul-
lanmalarını sağlamak, ama bir yandan da orada bir 
meslek içi eğitim sektörü kurarak, üniversitelerde 
olsun teknik liselerde olsun yeterince eğitim ala-
mayan ya da günün koşullarına tam yetişemeyen 
insanlara ek meslek içi eğitim vererek onları daha 
iyi daha teknik insanlar olarak mühendisler olarak 
yetiştirmek amacımız. Benim kısaca söyleyecekle-
rim bu kadar.
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Hüseyin Erdem: Çok önemli bir proje. Bir tek şey 
söylemek istiyorum, Uğur Bey hatırlattığı için. Bu 
uygulama gruplarının en büyük şeylerinden biri-
si de otomasyona geç karar verilmesi. Geç karar 
verildiği için otomasyon genelinde şimdi bizden 
çıkarıldı, biraz bize bağlı olmasına rağmen oto-
masyonu ayrı çıkarıyorlar ihaleye, işin tam teslim 
süresine yaklaşırken otomasyoncuya karar veriyor-
lar. Tabi otomasyon boya ile yapılmıyor, zamana 
ihtiyacı var, mühendisliği var, montajı var, devreye 
alması var… Geç karar verildiği için bizim özel-
likle canımızı yakan kesin hesabımız veya sonuna, 
biz uygulamacılar bu konuda çok zor durumdayız. 
Yüzde 20-25 parayı sonuna bırakırız, işi bitirelim, 
işi bitirelim, arkadaşlar da geç başladığı için ve bu 
iş geç bittiği için, bizim sonunda o yüzde 25 para-
mız, sözleşmede her ne kadar kesin hesap bir ayda 
biter, bir ayda ödenir denilse de otomasyondan do-
layı sekiz ay, dokuz ay uzadığı durum var. Yani bu 
konuyu da dergide böyle bir makale ben yazmak 
istiyorum çünkü otomasyonun da bizim işveren ya 
da kontrol mühendislerimiz ya da danışmanları-
mız, otomasyonun da en geç şu dönemde olması 
gerektiğini, ya da mekanikçiden ayrılmaması ge-
rektiğini, o da ayrı bir konu da, olması gerektiği-
ni ve otomasyonun da zamanında ihale edilmesi 
gerektiğini, aynı şey TAD için de geçerli. TAD’ı 
dışarıdan alacaksak, onun için de geçerli.

Uğur Ayken: Biz şu aşamada tasarımcı arkadaşla-
ra da destek veriyoruz, otomasyon özel bir konu ol-
duğu için tasarımcılarla ortak çalışıyoruz. Yapılan 
işe göre bir nokta listesi hazırlamaya çalışıyoruz, 
ihaleye o nokta listesi ile birlikte girilirse çok daha 
iyi oluyor. Şu da var, bu ara bir tedarik zincirindeki 
kırılmalardan dolayı bazı malzemelerin teslim sü-
resi belli değil. Normalde bir ay bir buçuk ay olan 
teslim süresi üç dört aya çıkan malzemeler var.

Eyüp Akaryıldız: Metin Beye söz vereceğim, mü-
sait olduğunda… uçaktan indi sanırım. 

Metin Duruk: Tartışmalarınıza teşekkürler, gayet 
başarılıydı, inşallah güzel bir yuvarlak masa tartış-
ması sonucuna ulaşırız.

Eyüp Akaryıldız: Peki teşekkür ediyoruz, sağ 
olun. Bu arada unuttum dediğiniz bir şey varsa kı-
saca onu alabiliriz katılımcılardan.

Turgay Yay: Ben bir iki şey söylemek istiyorum. 
Tasarımcının problemi sadece tasarımcının prob-
lemi değil. Ayk Başkanım söyledi, Hüseyin abimiz 

söyledi. Bu sektörün tümünün problemi, yatırımcı 
tasarımcının değerini bilirse yatırımının da değe-
rini biliyor. Yeni bir proje ofisi açan, iki sene ça-
lışıyor tasarımda, çıkıyor ofis açıyor, ona yüz bin 
metrekare proje veriyorlar. Hem tasarım tarafında 
hem mekanik tarafında böyle hızlı şekilde büyüdü. 
Türkiye çapında, belki Türkiye’de benim kadar ta-
sarımcılara hâkim olan birebir ulaşabilen kişi yok 
gibi. 250 kişi vardı, şimdi 2500 kişi var, son 6-7 
senedir, Başkanımın söylediği 2012’deki manev-
ralardan artmış da olabilir. Tasarımcı oturmuş bir 
ofis olunca yatırımcısını da bilgilendiriyor. Pro-
jeyi çiz yap teslim etmek değil, bu yatırım şu şu 
şu tesisat şu kadara mal olur, otomasyon yapman 
lazım, mekanik… bunların hepsi bir değer, sen 
hizmet alacaksın hizmetinin karşılığında iyi bir 
mekanik tesisat istiyorsan şu kadar olacak diyor. 
Bunlar gördüklerim, hep büyük ofislerimizin işle-
rinde çok sıkıntı olmuyor, ama bunları yatırımcıya 
siz iletemezseniz sıkıntı oluyor. Ya da yatırımcının 
bir vekili oluyor, bazen ağırlıklı inşaatçı oluyor, 
ona karar veren, inşaat mühendisi, mekanik şeyi 
olabiliyor, bunlar da kendini patrona karşı stres 
yapıyorlar, pres ediyorlar, fiyat ve kalite kontrol 
şeylerinde, tasarımı sonradan değiştirmeye çalışı-
yorlar uzatmak için, ama bu birlik, bu birliği biz; 
mimarlar dahil, inşaat mühendisleri dahil sürekli 
tasarımın önemini gündeme getirip yükseltmemiz 
lazım, tasarımcılarımızın, ofislerimizin değeri-
ni. Benim ilk müdürüm, Erhan Akattan diye bir 
müdürüm vardı, 91 yılında ben bu sektöre girdim, 
sektöre değil satış sektörüne girdim, bana derdi ki 
mekanik sat 100 dolara, bugün yine tesisat bitir-
meye çalışıyor 100 dolara. Kendileri 30.000 dolara 
Çekmeköy’de daire satıyorlar, hâlâ 100 dolara tesi-
satı bitirmeye çalışıyorlar. O 100 dolar mekanik te-
sisatın en az yüzde 15’i idi. Zaten 1000 dolara 1200 
dolara ev satıyorlardı. Mekanik tesisat yatırımın 
yüzde 15’ine geliyordu.

Ertuğrul Şen: Ben de bir iki şey söylemek istiyo-
rum. Bizim ülkemizde inşaat sektörünün bir tanı-
mı yok. İnşaat sektörü denilince Ankara’daki üç 
beş müteahhit ya da oradaki bir tane temsilci ku-
rum, onlar bile etkili değil, temsil edildiği zaman 
inşaat sektörünün sanayisi var, üreticilerimiz var, 
ama en başta inşaat sektörünün kazmayı vurma-
dan önce tasarımcısı var, mühendisi var, hesabı ki-
tabı yapan, projeyi çizen eden. Bunların hepsi bir-
den inşaat sektörünü oluşturuyor. Fakat aralarında 
öyle bir mücadele var ki sanayicisiyle müteahhit 
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kavga ediyor, müteahhit ile tasarımcı kavga ediyor, 
aralarında bir birlik yok. Ne yapıyor müteahhit sır-
tını Ankara’ya yaslayarak sektörü temsil ettim de-
yip geçiyor, bütün mevzuatlar onun istediği şekilde 
oluyor. Dolayısıyla bizim ana konularımızdan bir 
tanesi de inşaat sektörü tanımını bir gözden geçir-
mek.

Metin Duruk: Başkanım küçük bir açıklama yap-
mak istiyorum. Hepinize, verdiğiniz değerli bilgi-
lere teşekkür ederim. Fakat Türkiye’nin en önemli 
olayı, üçüncü göz dediğimiz test, ayar, dengeleme 
ve commissining dediğimiz kısmın gelişmemesi. 
Commissing kontrol mekanizması, üçüncü göz, ra-
porlamalar olmadığı sürece yalıtımcının yalıtımı 6 
cm mi 5,5 cm mi bunu da kimse anlamıyor. Öbür 
tarafta yapılan projenin sonuçlarını kimse bilmi-
yor. Başımızdan geçen basit bir olayı anlatacağım, 
Marmaray test ayar dengelemesine girdiği zaman, 
mekanik müteahhitti, elektrik müteahhitti önemli 
değil her şey sıfırdı, Japonlar test ayar dengeleme 
yapılmamış olan bir istasyon olan Sirkeci istasyo-
nunu bir buçuk ay açmadılar. Bizim vakıftan iste-
diler, biz bunu yetiştiremeyiz dedik, bir buçuk ay 
açmadılar. Bir üçüncü göz kontrol mekanizması 
olmadığı sürece inşaat kalitesi demir kalitesi ya-
lıtım kalitesi yapılan mekanik işçiliğin kalitesi 
tasarımın sonuçlarının ölçüldüğü kalite, test ayar 
dengelemeler, vs.ler. Avrupa’da bu işin sağlıklı 
yürümesinin sebebi her konuda üçüncü gözü çok 

sağlıklı götürüyorlar. Bütün hikâye burada. Bizim 
eksik dediğimiz olay, tasarımcıya yeteri kadar de-
ğer biçilmemesi, uygulamacıya yeteri kadar değer 
biçilmemesi veya imalatçıya değer biçilmemesi, 
bunların hepsi commissing ve test ayar dengele-
medir. Ben üçüncü göz konusunun Türkiye’de de-
vamı getirilmediği sürece söylediğimiz her konu 
ortada kalacağını düşünüyorum. Demirden çala-
caktır, çimentodan çalacaktır, kumun kalitesinden 
çalacaktır, oradan buradan çalacaktır, mekanikçi 
mekanikten yalıtımcı yalıtımdan, tasarımcının da 
sorumluluğu olmayacaktır. Teşekkür ediyorum.

Hüseyin Erdem: Yine uygulamacının da tasarım-
cının da sorumluluğunda olan, mekanikçide olma-
ması gereken bir de bizim ciddi bir boru geçişle-
rinde filan yangın durdurucu. Bu konu hakikaten 
mekanikçinin değil inşaatçının olması gerek. Sa-
dece borunun ya da kanalın geçtiği yerin yangına 
dayanıklı olması yetmez ki, binanın komple, bina 
dinamiği ya da statiği olarak ele alınması lazım, 
bu işin inşaat kaleminin içinde olması lazım. Bize 
yazıyorlar diyorlar ki yangın durdurucu, bir tek ka-
lem. Ben yazıyorum biliyorsam düzgün 100 lira, 
diğeri 5 lira. Yangın bariyeri dediğimiz olay, bu-
nun da ciddiye alınması gerek.

Eyüp Akaryıldız: Katılım göstererek sektöre ufuk 
açabilecek katkılarınızı aktardığınız için şahsınıza 
ve nezdinizde kurumlarınıza içtenlikle teşekkürle-
rimi sunuyorum. Sağ olunuz!


