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SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina dergimizde yer alan ilk makalemiz, Tamer Savaş, Murat Kara-
derili ve Öznur Usanmaz’ın “İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Ayrılmamış Hava Sa-
hasına Entegrasyonu ile İlgili Mevzuatların Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasıdır. 
Günümüzdeki İnsansız Hava Aracı uygulamaları genellikle ayrılmış hava sahasında 
yapılmaktadır. Ancak önümüzdeki yıllarda bu durumun, mevcut hava trafik sistemini 
emniyet ve kapasite gibi konularda etkileyeceği öngörülmektedir. İHA sistemlerinin ay-
rılmamış hava sahasına entegrasyonu, bu sistemlerin gelecekte hava trafiğine kabulü 
açısından hala çözülmesi gereken önemli bir zorluk olarak değerlendirilmektedir. Bu 
çalışmada, önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak olan İHA sistemlerinin ayrıl-
mamış hava sahasına entegrasyonu ile ilgili havacılık otoriteleri ve önde gelen kurum 
ve kuruluşlarca yapılan çalışmalar ve ilgili mevzuatlar incelenmiştir.

İkinci makalemiz, Erdem Koç, Mahmut Can Şenel ve Kadir Kaya’nın “Dünyada ve 
Türkiye’de Sanayileşme II-Yapısal Sorunlar, İstihdam ve İşsizlik” başlıklı çalışması-
dır. Sanayileşme, 19. yüzyılda Sanayi Devrimiyle başlayan süreçte ülkelerin ekonomik, 
sosyal, siyasi alanlarda uğradıkları değişiklikler olarak tanımlanmaktadır. Sanayileş-
me, yatırım, istihdam, işsizlik, cari açık gibi küresel sorunlarla doğrudan ilgilidir. Bu 
çalışmada, dünyada ve Türkiye’deki sanayileşme sorunları güncel verilere dayanarak 
değerlendirilmiştir. Ayrıca bu çalışma kapsamında sanayileşmeyle ilgili çeşitli endeks-
ler incelenerek dünyada ve ülkemizdeki sanayileşme durumu değerlendirilmiştir. 

Üçüncü makalemiz, Arda Zaim ve Hande Çavşi’nin “Türkiye’deki Jeotermal Enerji 
Santrallerinin Durumu” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, Ağustos 2017 itibarıyla 
toplam kurulu gücü 861 MWe olan Türkiye’deki jeotermal enerji santrallerinin durumu 
incelenmiş ve jeotermal enerji kullanımının ülkemizdeki geleceği hakkında önerilerde 
bulunulmuştur. Çalışma kapsamında jeotermal enerji santralleri, termik santrallerle 
karşılaştırılarak çevreye olan etkileri açısından da değerlendirilmiştir.

Dördüncü makalemiz, Özgür Poyraz ve Melih Cemal Kuşhan’ın “Havacılık Kompo-
nentlerinin Bakım Uygulamalarında Katmanlı İmalat Teknolojilerinin Kullanımı” baş-
lıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, pek çok avantaj sağlayan ve önemi gün geçtikçe artan 
katmanlı imalat teknolojilerinin bakım uygulamalarında kullanımı hakkında bilgiler 
aktarılmakta ve ülkemizdeki ilgili endüstriyel-akademik kurumlar ve çalışanlar açısın-
dan farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

Beşinci makalemiz, Selim Saçma, Talip Eskikale ve B. Emre Orhon’nun “Francis 
Türbinlerinde Döner Girdap Halatının Titreşim Ölçümleriyle Belirlenmesi” başlıklı 
çalışmasıdır. Bu çalışma kapsamında, Francis türbinlerinde kısmî yüklerde meydana 



gelen yüksek titreşimlerin, sürekli (online) titreşim izleme sisteminin analizi yoluyla 
döner girdap halatı olgusunun belirlenmesi incelenmektedir. 

Altıncı makalemiz ise Burcu Akbaş, Durmuş Kaya ve Muharrem Eyidoğan’ın “Bir 
Otomobil Montaj Fabrikasının Enerji Tüketim Analizi ve Enerji Tasarrufu Potansiye-
linin Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada bir otomobil montaj tesi-
sinin üretim değerlerine karşılık gelen enerji tüketimleri incelenmiştir. Tesis genelinde, 
enerjinin yoğun kullanıldığı sistemler incelenmiş olup, verimliliğin artırılması için ya-
pılabilecek çalışmalar irdelenmiştir. Fabrikanın üretim-tüketilen enerji miktarları in-
celenmiş ve bunlar arasında nasıl bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Tesiste yapılan 
enerji verimliliği çalışmaları sonucunda tesisin 3 yıllık ortalama enerji tüketiminde, 
elektrik enerjisi için %2,00 ve ısıl enerji için %0,30 azalma sağlanacaktır.

Dergimize www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden ulaşabilir; makale, yazı, 
yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 Yönetim Kurulu



PRESENTATION

Esteemed Colleagues,

The first article published in our Engineer and Machinery journal is the article named 
“Evaluation of Regulations Related to Integration of Unmanned Air Vehicle Systems Into 
Non-segregated Airspace” by Tamer Savaş, Murat Karaderili and Öznur Usanmaz. 
Segregated airspace is generally used for applications of Unmanned Aircraft Systems at 
the present time. However, it is anticipated that current air traffic system will be affected 
in view of safety and capacity issues by the reason of this. It is estimated that UAS inte-
gration into non-segregated airspace is still a major challenge to be resolved in terms of 
future adoption of these systems in air traffic systems. In this study, related regulations 
and researches doing by aviation authorities and leading institutions and organizations 
related to UAS integration into non-segregated airspace is examined.

The second article published in our Journal is the article named “The Industrıalization 
in the World and Turkey II-Structural Problems, Employment and Unemployment” by 
Erdem Koç, Mahmut Can Şenel and Kadir Kaya. Industrialization can be define as the 
changes in the economic, social and political areas of the country that began with the 
industrial revolution in the 19th century. It is directly related to global problems such as 
industrialization, investment, employment, unemployment, current account deficit. In this 
study, industrialization problems in the world and in Turkey were evaluated based on 
current data. Also, in this study, industrialization status in the world and in our country 
has been evaluated by examining various indices related to industrialization.

The third article published in our Journal is the article named “Status of Geothermal 
Power Plants at Turkey” by Arda Zaim and Hande Çavşi. In this study, geothermal 
energy plant status of Turkey that total installed power is 861 MWe has examined since 
August 2017 and this project is made an advise about using geothermal energy in our 
country’s future. Besides geothermal energy plants are compared to the thermal power 
plants are evaluated with regard to effects of environment by this project.

The fourth article published in our Journal is the article named “The Use of Additive 
Manufacturing Technologies in Maintenance Applications of Aviation Components” by 
Özgür Poyraz and Melih Cemal Kuşhan. This publication provides information on the 
use of additive manufacturing technologies, which have many advantages and which 
are becoming increasingly important, in maintenance applications. This publication also 
aims to raise awareness of the relevant industrial-academic institutions and employees 
in our country about additive manufacturing.

The fifth article published in our Journal is the article named  “Determination of Draft 
Tube Swirl Type Cavitation due to Vibration Monitoring on Francis Turbines” by Selim 
Saçma, Talip Eskikale and B. Emre Orhon. Within the scope of that study, the vibrations 
due to partial loads on Francis turbines are monitored and analysed in order to define 
draft tube swirl phenomenon by the help of online vibration monitoring systems. 



The sixth article published in our Journal is the article named  “Energy Appraisal for 
Energy Consumptions and Energy Saving Potentials in an Automobile Assembly Plant” 
by Burcu Akbaş, Durmuş Kaya and Muharrem Eyidoğan. In this study, the energy con-
sumption corresponding to the production values of an automobile assembly plant was 
examined. Throughout the plant, systems are examined which are consume energy in-
tensely. The production-consumption energy quantities of the fabrics are examined and 
the relationship between them is revealed. As a result of energy efficiency studies, the 
three-years average energy consumptions of the plant will be reduced by 2.00% for elec-
tricity and 0.30% for thermal energy.

You can also view our journal on www.mmo.org.tr/muhendismakina and support us 
with your articles, papers, new product promotions, advertisements, and reviews.

Best regards, until our next issue... 

  UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS
  Board of Directors
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İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Ayrılmamış 
Hava Sahasına Entegrasyonu ile İlgili Mevzuatların 
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Tamer Savaş*¹
Murat Karaderili²
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ÖZ
Günümüzdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) uygulamaları genellikle ayrılmış hava sahasında ya-
pılmaktadır. Ancak önümüzdeki yıllarda bu durumun, mevcut hava trafik sistemini emniyet 
ve kapasite gibi konularda etkileyeceği öngörülmektedir. İHA sistemlerinin ayrılmamış hava 
sahasına entegrasyonu, bu sistemlerin gelecekte hava trafiğine kabulü açısından hala çözülmesi 
gereken önemli bir zorluk olarak değerlendirilmektedir. İHA sistemlerinin hava trafik yöneti-
mine emniyetli ve verimli entegrasyonunda, gerek ulusal ve gerek uluslararası paydaşlarca, 
eşgüdümlü bir mevzuatın geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütül-
mektedir. Bu çalışmada, önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak olan İHA sistemlerinin 
ayrılmamış hava sahasına entegrasyonu ile ilgili havacılık otoriteleri ve önde gelen kurum ve 
kuruluşlarca yapılan çalışmalar ve ilgili mevzuatlar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnsansız hava aracı (İHA), hava trafik yönetimi, ayrılmamış hava sahası, 
entegrasyon, emniyet 

Evaluation of Regulations Related to Integration of Unmanned Air 
Vehicle Systems into Non-segregated Airspace

ABSTRACT
Segregated airspace is generally used for applications of Unmanned Aircraft Systems (UAS) 
at the present time. However, it is anticipated that current air traffic system will be affected in 
view of safety and capacity issues by the reason of this. It is estimated that UAS integration 
into non-segregated airspace is still a major challenge to be resolved in terms of future adoption 
of these systems in air traffic systems. Many studies are carried out for development and 
implementation of co-ordinated regulations by both national and international stakeholders in 
order to safely and efficiently integration of UAS into non-segregated airspace. In this study, 
related regulations and researches doing by aviation authorities and leading institutions and 
organizations related to UAS integration into non-segregated airspace is examined.

Keywords: Unmanned aircraft vehicles (UAV), air traffic management, non-segregated 
airspace, integration, safety
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1. GİRİŞ
İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemleri; kontrol istasyonu, veri linki ve diğer alt sistem-
lerden oluşan geleceğin insansız sistemleri olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemlerin 
önümüzdeki 20 yıl içerisinde ayrılmamış hava sahasına entegre olacağı, ayrıca eko-
nomiye büyük bir katkı ve yüksek oranda doğrudan istihdam sağlayacağı öngörül-
mektedir.

Tarihteki geçmişi incelendiğinde, askeri alanda kullanımı ile başlayan İHA sistemle-
rinin sivil alanda kullanımının giderek arttığı gözlemlenmektedir. Teknolojinin hızla 
gelişmesi, maliyetlerin azalması ve rafta hazır ticari (RAHAT) ürünlerin erişebilirliği, 
bu artışın başlıca nedenleri sayılabilir. Ayrıca tehlikeli ve riskli operasyonlarda insanlı 
hava araçlarının yerine İHA’ların kullanımı, emniyet ve maliyet başta olmak üzere 
birçok yönden avantajları beraberinde getirmektedir. 

İHA’ların kullanımı her ne kadar avantajları içinde barındırsa da sivil alandaki kulla-
nımının, askeri alandaki kullanımına göre daha yavaş ilerlediği görülmektedir. Bunun 
en önemli nedeni, sivil alandaki İHA kullanımının ayrılmamış hava sahası kullanımı-
nı gerektirmesi ve hali hazırda tam manasıyla tüm ülkelerce kabul görmüş bir uçuşa 
elverişlilik ve operasyonel mevzuatın olmamasıdır [1].

Günümüzdeki İHA uygulamaları, genellikle ayrılmış hava sahasında yapılmakta, bu 
da mevcut hava trafik sistemini ileriki yıllarda gerek emniyet gerekse kapasite gibi ko-
nularda etkileyeceği öngörülmektedir. İHA sistemlerinin mevcut hava trafik sistemine 
saydam bir şekilde entegre olabilmesi için sertifikasyon, eğitim, operasyonel konsept-
ler, lisanslama, çevresel etkiler vb. gibi konuların tamamen çözüme kavuşması, yani 
tüm ülkelerce kabul edilebilir bir mevzuatın olması ve uygulanması ile sağlanması 
öngörülmektedir [2] .

İnsansız havacılığın gelişimi açısından, İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına 
ve hava trafik yönetimi sistemine emniyetli ve verimli entegrasyonu yüksek derece-
de önemlidir. Bu yüzden İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına emniyetli ve 
verimli bir şekilde entegrasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla ulusal, bölgesel ve 
uluslararası çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmada, önümüzdeki yıllarda önemi 
daha da artacak olan İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına entegrasyonu ile 
ilgili havacılık otoriteleri ve önde gelen kurum ve kuruluşlarca yapılan çalışmalar ve 
ilgili mevzuatlar incelenmiştir.

2. İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHT-İHA talimatında [3] İHA sistemini; 
İHA ile kontrol istasyonu, komuta ve kontrol veri bağı, kalkış ve iniş sistemi gibi uçu-
şun sağlanması için gerekli olan, birbirinden ayrı sistem elemanlarının bütünü olarak 
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tanımlamaktadır (Şekil 1). Diğer bir ifadeyle, son yıllarda önemi ve kullanımı hızla 
artan İHA sistemleri, üzerinde insan operatörü, yani pilot bulundurmayan, otonom 
veya uzaktan bir pilot ile kumanda ve kontrol edilebilen bir İHA ve ilgili sistemleri 
içeren sistemler sistemi olarak ifade edilmektedir [4, 5, 6, 7]. 

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri; monoton ve insan odaklanmasının etkileneceği 
riskli ve uzun süreli uçuş operasyonlarında insanlı araçların yerine kullanılabilen, ge-
leceğin sistemleri olarak görülmektedir [8]. Uçuş operasyonlarında insan faktörünün 
etkisinin azaltılması ve ayrıca maliyet etkin bir çözüm sunması nedeniyle askeri, sivil 
ve ticari uygulamalarda günümüzde sıkça İHA sistemleri kullanılmaktadır. Ancak adı 
her ne kadar insansız hava araçları olsa da bu ekosistemde insan aslında en önemli 
faktörlerden biridir.

Havacılığın ilk yıllarından itibaren İHA’ların varlığından söz edilebilirken, 20. yüz-
yılın son yıllarında özellikle askeri alandaki İHA’ların operasyonel kullanımı ve po-
pülaritesi önemli ölçüde artmıştır. Askeri alanda yapılan yatırımlar ve deneyimler, 
İHA sistemleri üzerindeki kabiliyet ve kazanımların geliştirmesine neden olmuştur. 
Bu gelişme ayrıca İHA sistemlerinin sivil uygulamalardaki kullanımında önemli bir 
pazarın oluşmasını da tetiklemiştir. Teknolojik gelişmeler, maliyetler, operasyonel kı-
sıtlar, mevzuatlar ve toplumun insansız sistemlere bakış açısı, İHA sistemlerinin pazar 
gücünü ve yönünü ayrıca etkilemektedir.

Günümüzde genel olarak, 200 bin insanlı hava aracına karşın, hobi amaçlı kullanım-
dan büyük askeri hava araçlarına kadar 2 milyon İHA bulunduğu bilinmektedir [9]. 
Sayısı ve sivil alandaki kullanım potansiyeli bu denli sürekli artan İHA sistemlerinin, 
mevcut hava trafik yönetimi içerisinde etkili, verimli ve maliyet etkin uçuş operas-
yonlarının yapılması için, bu sistemlerin ayrılmamış hava sahasında operasyon yapma 
gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. İnsanlı hava araçlarına karşın farklı boyut, ağırlık ve 
konfigurasyona sahip İHA sistemleri, mevcut ve gelecekteki hava sahasına emniyetli 
ve verimli entegrasyonu, bazı teknik ve operasyonel zorlukları da beraberinde getir-
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mektedir. Hava sahasının, İHA sistemleri için tanımlanması ve minimum operasyonel 
gerekliliklerin tanımlanması bu zorluklara örnek olarak verilebilir.

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ICAO’nun 4444 numaralı dokümanına 
[10] göre hava trafik yönetimi (ATM); hava trafik hizmetleri, hava sahası yönetimi 
ve hava trafik akış yönetimi fonksiyonlarından oluşmaktadır. ATM, bu fonksiyonlarla 
birlikte uçakların emniyet, ekonomik ve verimli bir biçimde; havaya ve yere dayalı 
kolaylıklar ile kesintisiz bir biçimde yürütülebilmesi için hava trafiğinin ve hava sa-
hasının dinamik ve bütünleşik yönetimidir (Şekil 2). ATM’in en temel amacı emniyet, 
kapasite ve ayrıca hava sahası operasyonlarının verimliliğinin artırılmasıdır.

Hava sahası yönetimi ise hava sahasının emniyetli ve etkin kullanımı amacıyla hava 
sahası tasarımı (yol yapısı, sektörizasyon vb.), askeri ve sivil kullanıcı talepleri 
doğrultusunda hava sahası paylaşımı, koordinasyonu ve kontrolünü sağlamaktadır. 
Günümüzde kapsadığı alan bakımından kullanılan en büyük hava sahası uçuş bilgi 
bölgesidir (FIR-Flight Information Religion) [11]. FIR, içinde uçuş bilgi ve ikaz hiz-
metlerinin verildiği sınırları belirli bir hava sahasıdır. FIR içerisinde kontrollü hava 
sahaları, kontrolsüz hava sahaları ve özel kullanımlı hava sahaları mevcuttur [12].

Kontrollü hava sahaları içerisinde IFR uçuşlara kontrol hizmeti verilir ve standart 
hava yolları ve yol noktalarından oluşur. Kontrolsüz hava sahaları, içerisinde kontrol 
hizmetlerinin verilmediği hava sahalarıdır. Özel kullanımlı sahalar ise çoğunlukla as-
keri havacılık amaçlı tahsis edilmiş hava sahalarıdır [11].

İHA sistemlerinin günümüzde ayrılmış hava sahalarında uçuş operasyonları gerçek-
leştirdiği bilinmektedir. ICAO ayrılmış hava sahasını “belirli kullanıcıların özel kul-
lanımı için tahsis edilmiş belirli boyutlardaki hava sahası” olarak tanımlamaktadır. 
Buradaki ayrılmış hava sahası, İHA operasyonları için NOTAM (notice to airmen) ile 
yayımlanan sahayı ifade etmektedir [3]. Diğer bir ifade ile İHA için ayrılmış hava sa-
hası, ilgili bölgenin veya uçuş seviyesinin sadece İHA uçuşu için tahsis edilmesi, yani 
bloklanmasıdır. Ayrılmış hava sahası dışında kalan alanlar ayrılmamış hava sahası 
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Şekil 2. Hava Trafik Yönetiminin Bileşenleri [10]
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olarak ifade edilmektedir. İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına entegrasyo-
nunda, mevcut hava trafik yönetimi içerisindeki emniyet, kapasite ve uçuş operasyon-
larını etkilemeden ve diğer kullanıcılara karşı bir risk oluşturmadan gerçekleştirilmesi 
beklenmektedir.

İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasındaki entegrasyonunun sağlamasındaki ilk 
adım, ilgili hava sahasının belirlenmesidir. Annex 11 dokümanına göre, Uluslararası 
Sivil Havacılık Örgütü ICAO hava sahasını A’dan G’ye 7 sınıfa ayırmıştır. Bu yak-
laşımda, her hava sahası için hava trafik hizmeti ve uçuş gereklilikleri değişmekte-
dir [13]. Diğer taraftan Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü Eurocontrol, İHA 
sistemleri için hava sahalarını üçe ayırmaktadır. Şekil 3’te gösterilen bu yaklaşımda, 
ATM sisteminin İHA sistemlerine göre adapte olması değil, İHA sistemlerinin mevcut 
ve gelecekteki ATM sistemine uyumlaştırılması öngörülmektedir. Böylelikle mevcut 
ATM kullanıcılarına ilave olarak risk ve iş yükü getirilmemesi amaçlanmaktadır [14].

İHA sistemlerinin ilgili hava sahasının gerekliliklerine bağlı kalarak karışık bir ortam-
da operasyon yapmaları öngörülmektedir. Bunlar [14]:

• VHL (Very Hight Level) Operasyonlar: FL600 üstü IFR operasyonlarını içermek-
tedir.

• IFR veya VFR Operasyonlar: İnsanlı havacılığa uygulanan benzer kuralları içer-
mektedir.

 
Şekil 3. Uçuş Bilgi Bölgesinin Bileşenleri
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• VLL (Very Low Level) Operasyonlar: 500 ft altında gerçekleştirilen operasyonları 
içermektedir.

3. İHA SİSTEMLERİNİN AYRILMAMIŞ HAVA SAHASINA 
ENTEGRASYONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE 
MEVZUATLARIN İNCELENMESİ
İHA sistemlerinin insanlı hava sahasında rutin operasyonlarına izin verilmeden önce 
bazı teknik ve düzenleyici engellerin çözüme kavuşması gerekmektedir. Bu amaçla 
birçok ülke, endüstri, araştırma ve akademik girişimler İHA sistemlerine özgü sorun-
ları tanımlamak ve sorunlara karşı önlemler geliştirerek bunların insanlı havacılığa 
etkilerini en aza indirmek için düzenlemeler ve standartlar oluşturmakta ve ayrıca 
teknolojiler geliştirmektedir.

Ortak bir yönelim belirlenmesi, sanayi ve devlet masraflarını azaltılması amacıyla yü-
rütülen bu çalışmalar, önümüzdeki yıllarda ilgili mevzuatların şekillendirilmesi için 
önemli referansları oluşturacaktır. Diğer taraftan ABD’nin NextGen ve Avrupa’nın 
SESAR programları ile İHA’ların ayrılmamış hava sahasına entegrasyonu konuların-
da önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu bölümde konu ile ilgili çalışmalar ve ilgili 
mevcut mevzuatlar incelenecektir.

3.1 NATO  (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)

Türkiye’nin de dâhil olduğu, NATO’nun FINAS (Flight in Non-Segregated Air Spa-
ce- Ayrılmamış Hava Sahalarında Uçuş) programı ile kendilerine üye olan ülkele-
rin birbirlerinin askeri hava sahasında emniyetli bir şekilde operasyon yapabilmeleri 
amaçlanmıştır. Bu gurup altında geliştirme çalışmaları şunlardır [15]:

• STANAG 4671
• STANAG 4702
• STANAG 4703

STANAG 4671, ayrılmamış hava sahasında operasyon yapabilecek maksimum kalkış 
ağırlığı 150 kg - 20.000 kg arasındaki sabit kanatlı İHA’lara yönelik uçuşa elverişlilik 
gereksinimlerini kapsamaktadır. STANAG 4702, ayrılmamış hava sahasında operas-
yon yapabilecek maksimum kalkış ağırlığı 150 kg ile 3.175 kg arasındaki döner kanat 
İHA’lara yönelik uçuşa elverişlilik gereksinimlerini kapsamaktadır. STANAG 4703, 
ayrılmamış hava sahasında operasyon yapabilecek maksimum kalkış ağırlığı 150 kg 
altındaki sabit kanat İHA’lara yönelik uçuşa elverişlilik gereksinimlerini kapsamaktadır.

3.2 EUROCAE WG-73 ve RTCA SC-228

İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına saydam ve emniyetli entegrasyonunda 
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standartların geliştirilmesi ile ilgili önde gelen iki çalışma grubu vardır. Bunlar:

• EUROCAE WG-73 (Avrupa)

• RTCA SC-203 (ABD)

EUROCAE, 1963 yılından beri havacılık alanında teknik standartların geliştirilmesi 
için performans özelliklerini içeren referans dokümanlar geliştirmektedir. Bu dokü-
manlar havacılık alanındaki paydaşlarda yardımcı referans doküman olarak kullanıl-
maktadır. Ayrıca gelecekteki ihtiyaçlara uygun çalışma grupları oluşturmuştur. Bu 
gruplar arasında, İHA sistemleri ile ilgili olanı WG-73 çalışma grubudur [16].

RTCA SC-228 komitesi ise İHA sistemleri için minimum operasyonel performans 
standartları (MOPS- Minimum Operational Performance Standards) geliştirme çalış-
maları yürütmektedir. Türkiye’nin de temsilcilerinin bulunduğu komitenin çalışmala-
rı iki alanda yoğunlaşmıştır. Bunlar [17]:
• Algıla ve Sakın (DAA – Detect and Avoid) Sistemleri
• Kontrol ve Haberleşme (C2- Control and Communication) Veri Linkleri

WG-73 ve SC-203, İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına entegrasyonunu ola-
naklı olması için standart geliştirme çalışmalarında farklı problemlere odaklanarak 
devam etmektedir. WG-73, kontrolör ve mevcut zorunlu ekipmanlar ile sağlanan ayır-
ma hizmeti avantajından faydalanmak amacıyla birlikte çalışılabilir hava sahalarına 
odaklanmıştır. SC-203 ise İHA’ların hem kendi kendine ayırma (self seperation) hem 
de çarpınmadan kaçınma (collision avoidance) yeteneklerini yerine getirecek düşük 
yoğunluklu hava sahalarına odaklanmıştır. Her uygulamanın kendine özgü avantaj ve 
dezavantajları bulunmaktadır. Diğer taraftan WG-73, geliştirdiği standartları Avrupa 
Havacılık Emniyeti Ajansı EASA’ya ve Avrupa ulusal havacılık otoritelerine önerir-
ken, SC-203 ise geliştirdiği standartları Amerika Ulusal Havacılık İdaresi FAA’ye 
önermektedir [18].

3.3 NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen UTM (İHA Trafik 
Yönetimi-UAS Traffic Management) kavramı, İHA sistemlerinin düşük irtifalardaki 
(500 ft altında) emniyetli ve verimli uçuşların sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. 
Günümüzde İHA sistemleri kargo/ürün teslimatı, arama kurtarma, tarımsal izleme, 
altyapı gözlemleme vb. gibi sivil amaçlı birçok uygulamada kullanıldığı görülmek-
tedir. Düşük irtifalarda İHA sistemlerinin emniyetli uçuş operasyonlarına yönelik bir 
yapı mevcut olmadığından geliştirilen UTM kavramı ile NASA, İHA sistemlerinin 
düşük irtifalardaki uçuş operasyonları için hava sahası tasarımı, dinamik coğrafi mo-
delleme, tıkanıklık yönetimi ve maniadan kaçınma gibi konularda önemli araştırma-
lar yapmaktadır. Şekil 4, NASA UTM kavramının yoğun ve yoğun olmayan nüfuslu 
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yerleşim yerlerinin üzerindeki İHA sistemlerinin örnek uçuş operasyonlarını göster-
mektedir [19] . 

Bu kavramda her bir İHA’nın bir insan operatörü ile izlenmesi yerine, uçuş operas-
yonların başlama, devamı ve sonlandırılması aşamalarında stratejik karar gerektiren 
durumlarda operatörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumun sağlanması için de hava 
sahasında sadece kabul görmüş ve doğrulanmış İHA sistemlerinin uçuş operasyon-
larına izin verilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Bu konsepte İHA sistemlerinin be-
lirtilen hava sahasında otonom uçuş operasyonları için üç kavram öne çıkmaktadır. 
Bunlar [19, 20] :
• Otonom Yapılanma (Self-configuration)
• Otonom En İyileme (Self-optimization)
• Otonom Korunma (Self-protection)

3.4 NEXTGEN ve SESAR 

Amerika Ulusal Havacılık Dairesi FAA; hava sahasının kapasite ve verimliliğinin 
artırılması, çevresel etkilerini azaltarak emniyetin sağlanması için konsept ve prog-
ram geliştirme çalışmalarını NextGen programı kapsamında yürütmektedir. NextGen 
programının amacı hava trafik operasyonlarının emniyet, güvenlik, kapasite ve verim-
liliğin önemli derecede artırılması ve bunu yaparak ülkenin ekonomik refahının geliş-

 
Şekil 4. NASA UTM Kavramı [19]
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mesini sağlamaktır. NextGen’e göre, gelecek 20 yıl içerisinde sadece gidilecek yerler 
ve uçuşların sayısının artması değil aynı zamanda hava araçlarının tipinin ve operas-
yonlarının da değişmesi beklenmektedir. NextGen programı dâhilinde, gelecek hava 
yönetimi sisteminin noktadan noktaya uçuşlara (planlanmış, düzensiz olarak planlan-
mış ve zamanlanmamış) ek olarak noktadan noktaya olmayan yeni tipteki operasyon-
lara da (İHA sistemleri ve uzay araçları vb. ) izin vereceği tahmin edilmektedir [21].

Hava trafiğinin emniyetli akışını sağlamak, ek kapasiteler oluşturmak ve verimliliği 
artırmak amacıyla Avrupa komisyonunca da SESAR programı koordine edilmektedir. 
Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları SESAR (Single Europe-
an Sky ATM Research) girişimi, Avrupa hava sahasında ileriki yıllarda planlanan İHA 
sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına entegrasyonu kapsamında AR-GE faaliyetle-
rini desteklemekte ve yürütmektedir.

SESAR girişimine göre, İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına emniyetli en-
tegrasyonunda ilk aşama haberleşme, seyrüsefer ve algıla sakın vb. gibi sistemler için 
temel gerekliliklerin belirlenmesidir. İkinci aşama ise gelecek ATM sürecinde İHA 
pilotları, kontrolörler ve diğer hava sahası kullanıcıları arasındaki sorumluluk ve rol-
lerin tanımlanmasıdır. Son olarak, İHA sistemlerinin normal operasyonlarındaki uçuş 
fazlarının analizi için gerekli yüksek seviyeli arayüzlerin kurulumunu içermektedir. 
İHA sistemlerinin uçuş operasyonları için kural ve gereklilikler SESAR’ın ATM kon-
septi içerisinde tanımlanmıştır. Buna göre, kendine özgü kural ve gereklilikleri olan 
ayrılmamış hava sahası iki kısma ayrılmıştır [22]:

• Kontrollü (Managed) Hava Sahası

• Kontrolsüz (Unmanaged) Hava Sahası

Kontrolsüz hava sahasındaki İHA operasyonlarında, ATM sistemince ayırma tavsiye-
si (separation provision) verilmez, tüm sorumluluk İHA pilotuna bırakılmıştır. Algıla 
ve sakın sistemleri ayırma işlevini otonom şekilde yerine getiren sistemlerden biridir. 
Herhangi bir haberleşme linki kaybında emniyet seviyesini artırıcı başka seçenek-
lerde kontrolsüz hava sahasında düşünülmelidir. Kontrollü hava sahasında ise Hava 
Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı (ANSP- Air Navigation Service Provider) veya kontro-
lörler tarafından ayrıma tavsiyesinde bulunulmaktadır. Burada dikkat edilecek husus, 
kontrolör-İHA pilotu arasındaki haberleşme linkidir. Ayrıca kontrolör ile İHA pilotu 
arasındaki haberleşmesinin insanlı hava araçlarında olduğu gibi benzer performansla-
ra sahip olması beklenmektedir [22]. 

Gelecekte İHA sistemlerinin her hava sahası sınıfında uçması öngörülmektedir. Kü-
çük ve piston motorlu İHA’ların çoğu öncelikli olarak kontrollü hava sahası dışında 
görerek uçuş kuralları altında (VFR), daha büyük turbo ve turbo jet motorlu İHA’lar 
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ise kontrollü hava sahası dâhilinde aletli uçuş kuralları altında (IFR) operasyon yap-
ması beklenmektedir [23]. 

SESAR, operasyonel sorun ve kısıtlamaların nasıl çözüme ulaşacağı konusunda net 
bir bakış açısı sunarak, entegrasyon konusundaki genel gereklilikleri üç başlık altında 
şu şekilde sıralamıştır:

 Genel Gereksinimler
 • İHA sistemleri mevcut ve gelecekteki düzenleme ve prosedürlere uymak zo-

rundadır.
 • İHA operasyonları diğer kullanıcıların emniyet riskini artırmamalıdır.
 • İHA sistemleri entegrasyonu diğer kullanıcılara ekstra ekipman gerekliliği 

getirmemelidir.
 • Mümkün olduğunca İHA sistem operasyonları insanlı hava araçlarına eşit 

olmalıdır. 

 ATM Entegrasyonu Gereksinimleri
 • İHA sistemlerinin ATM entegrasyonu, hava sahasındaki diğer mevcut kullanı-

cılara önemli bir etkide bulunmamalıdır.
 • İHA sistemlerine hava trafik hizmetlerinin sunulmasında kontrolörler şeffaf 

şekilde uyumlaştırılmalıdır.
 • İHA sistemleri hava trafik kontrol kural ve prosedürlerine, insanlı hava araçla-

rında olduğu gibi uymalıdır. 
 • İHA sistemleri operasyon gerçekleştirecekleri kontrollü/kontrolsüz hava saha-

sındaki yetenek gerekliliklerine uymalıdır.
 • İHA pilotu haberleşme performansını uzaktan sürekli takip etmelidir.

 Diğer Gereksinimler
 • İHA sistemlerinin ATM entegrasyonunda, mevcut havacılık emniyet seviyesi-

ne taviz verilmemeli ve riski artırmamalıdır.
 • İHA sistemleri operasyon yapacakları hava sahasında minimum gerekli ekip-

manlara sahip olmalıdır.
 • İHA sistemleri ayırma sağlayıcı ve çarpışma önleyici onaylı metotlara sahip 

olmalıdır. 

3.5 ICAO 

Küresel sivil havacılığın sürdürülebilir gelişimi için Uluslararası Sivil Havacılık Teş-
kilatı (ICAO- International Civil Aviation Organization), İHA sistemlerinin ayrılma-
mış hava sahasına entegrasyonu konusunu önemli bir vizyon olarak görmektedir. Bu 
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amaçla ICAO, İHA sistemlerinin ATM entegrasyonu sırasında mevcut emniyet sevi-
yesi ve çevresel etkilerinin korunmasına dikkat çekmektedir. ICAO, Havacılık Siste-
mini Bloklayan/Sınırlayan Güncellemeler (ASBU-Aviation System Block Upgrades) 
blokları çerçevesinde 2012 ile 2030 yılları arasında uçuşa elverişlilik, sertifikasyon, 
insan performansı, lisanslandırma ve eğitim, algıla ve sakın sistemleri, hava trafik 
yönetimi, çevre, emniyet, frekans spektrumu, kumanda ve kontrol, haberleşme vb. 
gibi konularda zaman çizelgesi belirleyerek adım adım İHA sistemlerinin entegras-
yonu ile ilgili konuları çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır. Bu adımlar şu şekilde 
özetlenebilir [24]:

• B1: İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahalarında uçuş operasyonlarındaki temel 
prosedürlerinin oluşturulması (2018)

• B2: Algıla ve Sakın (DAA) teknolojilerinin ve C2 link kaybının operasyonel pro-
sedür tanımlamaları (2024)

• B3: İHA sistemlerini diğer insanlı hava araçları gibi gerek ayrılmamış hava saha-
sında gerekse hava alanlarında operasyon gerçekleştirebilmesi (2030)

İHA sistemleri ile ilgili çalışmaların harmonizasyonu ve küresel birlikte çalışabilir-
liğini sağlamak amacıyla 2014 yılında ICAO bünyesi altında RPAS Panel komite-
si kurulmuştur. Diğer taraftan, SESAR ve NextGen gibi programların finanse ettiği 
daha önce bahsi geçen çalışmalar neticesinde çıkan doküman ve raporları referans 
alan ICAO, İHA sistemleri ile ilgili 2011 yılında Cir 328 Unmanned Aircraft Systems 
(UAS) [24] adında rehber doküman yayınlamıştır. Son olarak 2015 yılında Doc 10019 
Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) [6] adında ilk dokümandaki 
eksiklikleri gideren ve daha kapsayıcı bir doküman yayımlanmıştır. Bu dokümanlarda 
uçuş operasyonları, uçuş kuralları, veri linki seviyesi ve operasyon alanları gibi İHA 
sistemlerinin ayrılmamış hava sahalarına entegrasyonundaki temel gereksinimler be-
lirlenmiştir. 

3.6 EASA 

Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı EASA bünyesindeki 16 ülke İHA sistemleri ile il-
gili kendine özgü ulusal kurallarını oluştururken, 11 ülke hazırlama aşamasında olup 
aralarındaki harmonizasyonu sağlamak amacıyla EASA taslak İHA sistemleri dokü-
manını 2016 yılında yayımlamıştır. Bu dokümana göre İHA sistemleri üç kategoriye 
ayrılmıştır [25]:

 Açık (Open) 
 • Düşük risk profiline sahiptir.
 • Havacılık otoritelerin kısıtlamaları dâhilindedir ( görsel görüş hattı, maksi-

mum irtifa, hava alanlarına olan mesafe vb.)
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 Özel (Spesific) 

• Yüksek risk potansiyeline sahiptir.

• Emniyet risk değerlendirmesi gereklidir.

• Ulusal havacılık otoritelerince uygunluk verilmelidir.

• Akredite edilmiş bir operasyon el kitabı olmalıdır.

 Sertifikalı (Certified) 

• İnsanlı havacılık ile karşılaştırabilir.

• Algıla sakın sistemleri için ayrıca bağımsız bir uygunluk gerektirmektedir.

3.7 SHGM

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından (SHGM) yayımlanan en güncel İHA 
mevzuatı olan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) dokümanı, Türk 
Hava Sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İHA sistemlerinin ithali, satışı, 
kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip 
olması gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul 
ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe girmiştir [3]. SHGM, İHA’ların ayrılmamış 
hava sahalarına entegrasyonu ile ilgili dünyadaki çalışmaları takip ederek uyumlaştır-
ma çalışmalarını ayrıca sürdürmektedir.

4.  SONUÇ VE ÖNERİLER
İHA sistemlerinin sivil alandaki kullanımı her ne kadar avantajları içinde barındırsa 
da sivil alandaki kullanımı, askeri alandaki kullanımına göre daha yavaş ilerlediği 
görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, sivil alandaki İHA kullanımının ayrılmamış 
hava sahası kullanımını gerektirmesi ve hali hazırda tam manasıyla tüm ülkelerce 
kabul görmüş bir uçuşa elverişlilik ve operasyonel mevzuatın olmadığı değerlendi-
rilmektedir. 

İHA sistemlerinin insanlı hava sahasında rutin operasyonlarına izin verilmeden önce 
bazı teknik ve düzenleyici engellerin çözüme kavuşması gerekmektedir. Bu amaçla 
birçok ülke, endüstri, araştırma ve akademik girişimler İHA sistemlerine özgü sorun-
ları tanımlamak ve sorunlara karşı önlemler geliştirerek bunların insanlı havacılığa 
etkilerini en aza indirmek için düzenlemeler ve standartlar oluşturmakta ve ayrıca 
teknolojiler geliştirmektedir. 

Çalışma ve mevzuatlar incelendiğinde, her ne kadar İHA sistemlerinin insanlı hava 
araçlarına benzer yetenek ve kabiliyetlerine sahip olması beklenmesine rağmen, bu 
sistemlerin hava sahasındaki diğer kullanıcıları etkileyeceği öngörülmektedir. Bu 
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amaçla her ülkenin kendine özgü çalışmalarını ICAO çatısı altında diğer çalışmalara 
da uyumlu olacak şekilde sürdürmesi beklenmektedir. 

Bu nedenle ülkemizde İHA sistemlerine özgü geliştirilen teknoloji ve sistemlerinin 
yanında operasyonel boyutlarının da geliştirilmesi gerekliliği önemini korumaktadır. 
İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına entegrasyon çalışmalarının, milli imkân 
ve kabiliyetler ile üretilen ve geliştirilen İHA sistemlerinin uçuşa elverişlilik ve serti-
fikasyon süreçlerinde önemli bir rol oynayacağı ayrıca değerlendirilmektedir.
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Dünyada ve Türkiye’de Sanayileşme II-Yapısal 
Sorunlar, İstihdam ve İşsizlik
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ÖZ
Sanayileşme, 19. yüzyılda Sanayi Devrimiyle başlayan süreçte ülkelerin ekonomik, sosyal, si-
yasi alanlarda uğradıkları değişiklikler olarak tanımlanabilir. Sanayileşme, yatırım, istihdam, 
işsizlik, cari açık gibi küresel sorunlarla doğrudan ilgilidir. Bu çalışmada, dünyada ve Türki-
ye’deki sanayileşme sorunları (işsizlik, sanayinin dış açığı, üretim dışı gelirler, borç-özkaynak 
ilişkisi, markalaşma gibi sorunları vb.) güncel verilere dayanarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu 
çalışma kapsamında sanayileşmeyle ilgili çeşitli endeksler (MSCI Yükselen Piyasalar Endeksi, 
Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi, Yenilikçilik (İnovasyon) Endeksi, İnovasyon Kapasitesi 
Endeksi) incelenerek dünyada ve ülkemizdeki sanayileşme durumu değerlendirilmiştir. Sonuç 
olarak, sanayileşmede engel teşkil eden işsizlik, cari açık gibi sorunları çözmek için ülkemizde 
yüksek katma değerli ürünler üretilip bu ürünlerin ihraç edilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sanayileşme, istihdam, yatırım, inovasyon 

The Industrıalization in the World and Turkey II-Structural 
Problems, Employment and Unemployment

ABSTRACT
Industrialization can be define as the changes in the economic, social and political areas of the 
country that began with the industrial revolution in the 19th century. It is directly related to global 
problems such as industrialization, investment, employment, unemployment, current account 
deficit. In this study, industrialization problems in the world and in Turkey (unemployment, 
external deficit of the industry, non-production income, debt-equity relationship, branding etc.) 
were evaluated based on current data. Also, in this study, industrialization status in the world 
and in our country has been evaluated by examining various indices related to industrialization 
(MSCI Emerging Markets Index, Global Competitiveness Index, Innovation Index, and 
Innovation Capacity Index). In a conclusion, it is necessary for our country to produce 
high added value products and export these products in order to solve the problems such as 
unemployment and current account deficit, which are obstacles to industrialization.

Keywords: Industrialization, employment, investment, innovation

*  İletişim Yazarı
 Geliş/Received : 01.06.2017
 Kabul/Accepted : 05.07.2017

1 Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Müh. Fak., Makine Mühendisliği Bölümü, Samsun - erdemkoc@omu.edu.tr
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fak., Makine Mühendisliği Bölümü, Samsun - mahmutcan.senel@omu.edu.tr
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fak., Makine Mühendisliği Bölümü, Samsun - kadir.kaya@omu.edu.tr



Koç, E., Şenel, M. C., Kaya, K. 

Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 691, s. 15-43, Nisan-Haziran  201816

1. GİRİŞ
Ekonominin temel sektörlerinden biri olan sanayi sektörü temelde sinai faaliyetleri 
kapsar. Sinai faaliyetler ise hammaddelerin taşınabilir ve kullanılabilir ürünlere dö-
nüştürülmesi olayıdır. Sanayi; kelime kökeni Arapça dilinden gelmekte olup ham-
maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araç-
ların bütünü şeklinde tanımlanabilir. Sanayi sektöründe tesislerinin kurulup gelişmesi 
çeşitli unsurlara bağlıdır. Bu unsurlar; sermaye, enerji, hammadde, ulaşım-pazarlama 
ve işgücüdür [1-3].

Sanayi sektörü içinde imalat sanayi en önemli ve dinamik alt sektördür. İmalat sanayi, 
hemen hemen tüm ülkelerde gerek üretim değeri gerekse istihdam hacmi bakımından 
en büyük paya sahip bir sektördür. İmalat sanayi alt sektöründe, üç alt birim mevcut 
olup bunlar da kendi içinde sanayi dallarına ayrılmıştır. Bu üç alt birim; tüketim mal-
ları (gıda, dokuma, hazır giyim, ağaç, mobilya, ayakkabı v.b. sanayi dalları), ara mal-
lar (kağıt, basım, deri ve küçük işleme, plastik kimya, petrokimya, demir dışı metaller 
vb.) ve yatırım mallarından (madeni eşya, elektriksiz makinalar, tarım makinaları, 
elektrikli makinalar, karayolları taşıtları, demir yolu taşıtları vb. sanayi dallarından) 
oluşmaktadır [3].

Sanayileşme; yeni üretim tekniklerinin üretime uygulanması, ürün kalitesinin yüksel-
tilmesi, üretimin azalan maliyetlerle gerçekleştirilmesi ile ülkenin ekonomik, sosyal 
ve toplumsal alanlarda uğradığı değişiklikleri de kapsar. Bu anlamda sanayileşme, 
toplumda bilgi ve kültür seviyesinin yükselmesi ile bilimsel ve teknolojik gelişmelerle 
çok yakından ilgili bulunmaktadır. Sanayileşme sadece sanayi kesimine yeni yatırım-
lar yapmak, tüketim malları imalatından yatırım malları, ara mallar üretimine geçmek 
değildir. Kişide, ailede, toplumda büyük değişimlere neden olan, sanayileşmeyi gerek 
kendi içindeki ve gerek yarattığı tüm sorunlar itibariyle değerlendirmek gerekir [3-6]. 

Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye’deki sanayileşme sorunları detaylı olarak analiz 
edilerek işsizlik, sanayinin dış açığı, üretim dışı gelirler, borç-özkaynak ilişkisi, mar-
kalaşma gibi sorunlar güncel verilere dayanarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu çalışma 
kapsamında sanayileşmeyle ilgili çeşitli endeksler (MSCI Yükselen Piyasalar Endek-
si, Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi, Yenilikçilik (İnovasyon) Endeksi, İnovasyon 
Kapasitesi Endeksi) incelenerek dünyadaki ve ülkemizdeki sanayileşme durumu ana-
liz edilmiştir.

2. SANAYİLEŞMEYLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ ENDEKSLER
Bu bölümde, ülkelerin sanayileşme ve yenilikçilik durumuyla ilgili çeşitli endeksler 
(Yükselen Piyasalar Endeksi, Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi, Yenilikçilik (İno-
vasyon) Endeksi) karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
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2.1 MSCI Yükselen Piyasalar Endeksi 

MSCI Yükselen Piyasalar Endeksi, MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 
Endeksleri’nden birisidir. MSCI Endeksleri, yabancı yatırımcıların diğer ülkelerde 
yatırım fırsatını değerlendirme, ülkedeki riskleri ve ülkenin potansiyel beklentilerini 
tahmin etmeye yarayan önemli bir göstergedir. MSCI Endeksleri, bölgesel ve seçilmiş 
ülkeler bazlı olarak borsa performans analizleri yapılabilmesini, yabancı yatırımcı 
veya fonlarının ilgilendikleri pazar borsalarının performanslarının takip edilebilme-
sini sağlamaktadır. MSCI Endeksleri, MSCI ABD Endeksi, MSCI EACWI Endeksi, 
MSCI Dünya Endeksi, MSCI EATE Endeksi, MSCI Yükselen Ekonomiler Endeksi 
gibi endekslerdir [7].

Dünya nüfusunun yaklaşık %75’i Yükselen Ekonomilerde yaşamlarını sürdürmek-
tedir. Bu ülkelerin sahip olduğu nüfus artış oranlarının gelişmiş ülkelerden yüksek 
olması, nüfusun alım gücünün giderek artması ve pazar potansiyeli büyüklüğü bu 
ülkelerin önemini artırmaktadır. Ayrıca yükselen ekonomilerde gelişmiş ülkelere na-
zaran daha genç ve dinamik nüfus söz konusudur. Yükselen ekonomiler, hızlı büyüme 
ve sanayileşme sürecindeki ülkeler olarak da bilinmektedir. Günümüzde yatırımların 
yönü bu ekonomilere doğru yönelmiş olup söz konusu ülkelerin durumu ile ilgili ge-
nel bir değerlendirme yapmak ve söz konusu ülkelerin birbirleriyle karşılaştırılmasını 
sağlamak amacıyla MSCI Yükselen Piyasalar Endeksi kullanılmaktadır [8-12].

MSCI Yükselen Piyasalar Endeksi, ülkelere ait Yükselen Piyasalar Endeksleri’nin 
birleştirilmesiyle elde edilmektedir. Ülkelere ait MSCI Yükselen Piyasalar Endeks-
leri ise seçilen sektörlerdeki endeks değerleri belirli oranlarda ağırlıklandırılarak elde 
edilmekte olup, 2016 yılı endeks hesaplamasında sektörler için kullanılan ağırlıklar; 
finansal sektör  (%24.4), bilgi teknolojileri sektörü ( %23.3), muhtelif tüketim ürün-
leri sektörü  (%10.3), enerji sektörü  (%7.9), malzeme sektörü (%7.4), temel tüketim 
ürünleri sektörü  (%7.2), telekomünikasyon sektörü  (%5.9), endüstri sektörü  (%5.8), 
yan hizmetler sektörü ( % 2.9), gayrimenkul sektörü (%2.6) ve sağlık sektörü (%2.5) 
şeklindedir.

MSCI Yükselen Piyasalar Endeksi hesabında kullanılan ülke ağırlıkları Tablo 1’de 
verilmiştir. Tablodan ağırlığı en yüksek olan ülkenin Çin (26.5); en düşük olan ülke-
nin ise Mısır (0.1) olduğu görülmektedir. Türkiye’nin ağırlığının ise 1.0 olduğu da 
tablodan izlenebilmekte olup, yükselen piyasa ekonomileri arasında Türkiye düşük 
bir orana sahiptir.

Ülke endekslerinin belirli oranda ağırlıklandırılması sonucu elde edilen MSCI Yük-
selen Piyasalar Endeksi, söz konusu ekonomilerle ilgili genel bir değerlendirme ya-
pılmasını sağlamaktadır. Bu endeksin artışı yükselen ekonomilerde genel ekonomik 
durumunun iyiye gittiği; azalışı ise kötüye gittiği şeklinde yorumlanmaktadır.
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MSCI Yükselen Piyasalar Endeksi’nin 2012 yılı Nisan ayı ile 2017 yılı Şubat ayı 
arasındaki değişimi Şekil 1’de verilmiştir. Şekilden MSCI Yükselen Piyasalar 
Endeksi’nin 2014 yılı Ağustos ayında en yüksek (1087.88); 2016 yılı Şubat ayında ise 
en düşük değerde (740.33) olduğu görülmektedir.

Tablo 1. MSCI Yükselen Piyasalar Endeksi Hesabında Kullanılan Ülke Ağırlıkları [10]

Ülkeler Ağırlıklar Ülkeler Ağırlıklar

Brezilya 7.7 Güney Afrika 7.1

Meksika 3.5 Rusya 4.5

Şili 1.2 Polonya 1.1

Kolombiya 0.5 Türkiye 1.0

Peru 0.4 Katar 0.9

Amerika Kıtası 13.3 Birleşik Arap Emirlikleri 0.9

Çin 26.5 Yunanistan 0.4

Güney Kore 14.4 Macaristan 0.3

Tayvan 12.2 Çek Cumhuriyeti 0.2

Hindistan 8.3 Mısır 0.1

Endonezya 2.6 AB, Orta Doğu ve Afrika 16.6

Asya Kıtası 70.1
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Şekil 1. MSCI Yükselen Piyasalar Endeksi Değişimi [13]
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2.2 Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 

Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi, ülkelerin rekabet güçlerine göre sıralandığı 
Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu kapsamında, Dünya Ekonomik Forumu (World 
Economic Forum WEF) tarafından 1979 yılından beri yayımlanmaktadır. Başka bir 
ifadeyle Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi, kısa ve uzun vadeli olarak ülkeleri ku-
rumsal ve politik yönden değerlendirmektedir. 

Endeksin belirlenmesinde uluslararası kaynaklardan elde edilen nicel göstergeler ve 
yönetici görüşü anketi verilerinden elde edilen nitel göstergelerden yararlanılmakta-
dır. Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi’nin belirlenmesinde kullanılan nicel göster-
geler, ülkelerin enflasyon oranları, kamu borcu ve internet erişim oranı gibi veriler; 
nitel göstergeler ise yargı bağımsızlığı, yolsuzluğun varlığı gibi kurumsal faktörlere 
ilişkin bilgilerdir [14]. 

Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi’nin hesaplanmasında 3 faktör ve 12 bileşen kul-
lanılmakta olup bu faktör ve bileşenler; temel gereklilikler (kurumlar, altyapı, makro-
ekonomik çerçeve, sağlık ve temel eğitim), etkinlik artırıcı faktörler (yüksek öğrenim 
ve mesleki eğitim, mal piyasası etkinliği, işgücü piyasası etkinliği, finansal piyasanın 
gelişmişliği, teknolojik hazırlık, piyasanın büyüklüğü), inovasyon ve çeşitlilik faktör-
leri (iş piyasasının gelişmişliği, yenilikçilik) şeklinde sıralanmaktadır.

Küresel Rekabet Edebilirlik Endeks Raporları yayımlandığı yıl ismi başta olmak üze-
re, yayımlandığı yıl ve bir sonraki yıl ile isimlendirilmektedir. Küresel Rekabet Ede-
bilirlik Endeksi 2016-2017 raporu kapsamında 138, 2015-2016 raporu kapsamında 
140 ülke ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

Seçilmiş ülkelerin Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 2016-2017 ve 2015-2016 Ra-
porları’ndaki endeks değerleri ve sıralamaları Tablo 2’de verilmiş olup, tablo Küresel 
Rekabet Edebilirlik Endeksi 2016-2017 Raporu’ndaki endeks değerlerine göre sıra-
lanmıştır. Tablodan 2016 yılında Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi en yüksek olan 
ülkenin 5.81 endeks değeriyle İsviçre olduğu; Türkiye’nin ise 4.39 endeks değeriyle 
138 ülke arasında 55. sırada bulunduğu görülmektedir.

Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi yukarıda da belirtildiği gibi, çeşitli alt endekslerin 
birleşiminden oluşmaktadır. Tablo 3’te, Türkiye’nin 2015-2016 ve 2014-2015 rapor-
larına ait Küresel Rekabet Edebilirlik Alt Endeks değerleri ve sıralamaları toplu halde 
verilmiştir. Türkiye’nin 2015 yılında Küresel Rekabet Edebilirlik Alt Endeksleri’nden 
Pazar Büyüklüğünde en iyi (140 ülke arasından 16. sıradaki ülke); Emek Piyasası Et-
kinliğinde ise en kötü (140 ülke arasından 127. sıradaki ülke) durumdadır.
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Küresel Rekabet Edebilirlik 

Endeksi 2016-2017

Küresel Rekabet  
Edebilirlik Endeksi 

2015-2016

Ülkeler Sıra Değer Sıra Değer Değişim

İsviçre 1 5.81 1 5.76 -

Singapur 2 5.72 2 5.68 -

ABD 3 5.70 3 5.61 -

Hollanda 4 5.57 5 5.50 +1

Almanya 5 5.57 4 5.53 -1

İsveç 6 5.53 9 5.43 +3

İngiltere 7 5.49 10 5.43 +3

Japonya 8 5.48 6 5.47 -2

Hong Kong 9 5.48 7 5.46 -2

Finlandya 10 5.44 8 5.45 -2

Norveç 11 5.44 11 5.41 -

Kanada 15 5.27 13 5.31 -2

Fransa 21 5.20 22 5.13 +1

İsrail 24 5.18 27 4.98 +3

Güney Kore 26 5.03 26 4.99 -

Çin 28 4.95 28 4.89 -

Azerbaycan 37 4.55 40 4.50 +3

Rusya 43 4.51 45 4.44 +2

Türkiye 55 4.39 51 4.37 -4

İran 76 4.12 74 4.09 -2

Brezilya 61 4.06 75 4.08 +14

Ukrayna 85 4.00 79 4.03 -6

Yunanistan 86 4.00 81 4.02 -5

Yemen 138 2.74 - - -

Gine - - 140 2.84 -

Tablo 2. Seçilmiş Ülkelerin Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi [15]
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2.3 Yenilikçilik (İnovasyon) Endeksi 

Eğitim, kamu ve özel sektör AR-GE yatırımları, işletmelere yenilik için sağlanan 
kamu finansmanı, bilgi ve iletişim teknolojisi harcamaları, yüksek katma değerli ürün 
ihracatı ve patent sayıları yenilikçilik endeksi göstergeleridir.

Yenilikçilik Endeksi’nin hesaplanmasında İnovasyon Girdi Alt Endeksi ve İnovasyon 
Çıktı Alt endeksi verileri kullanılmaktadır. İnovasyon Girdi Alt Endeksi;

1) Kurum ve Kuruluşlar (politik çevre, düzenleyici çevre, iş çevresi)
2) İnsan Kaynağı ve Araştırma (eğitim, yükseköğretim, AR-GE)
3) Altyapı (bilişim, genel altyapı, sürdürülebilir çevre)

Tablo 3. Türkiye’nin Küresel Rekabet Edebilirlik Alt Endeksleri [15]

Küresel Rekabet Edebilirlik 
Endeksi

Sıralama Endeks Değeri

(2015-2016) (2014-2015) (2015-2016) (2014-2015)

51 45 4.4 4.5

Temel Gereklilikler 57 56 4.7 4.8

Kurumsal Yapı 75 64 3.8 3.9

Altyapı 53 51 4.4 4.6

Makroekonomik İstikrar 68 58 4.7 4.8

Sağlık ve Temel Eğitim 73 69 5.7 5.8

Etkinlik Artırıcı Faktörler 48 45 4.3 4.4

Yüksek Öğrenim ve Hizmet içi  Eğitim 55 50 4.6 4.7

Ürün Piyasalarının Etkinliği 45 43 4.5 4.6

Emek Piyasalarının Etkinliği 127 131 3.5 3.5

Finansal Piyasalarının Gelişmişliği 64 58 3.9 4.2

Teknolojik Altyapı 64 55 4.1 4.3

Pazar Büyüklüğü 16 16 5.4 5.3

İnovasyon ve Çeşitlilik Faktörleri 56 51 3.7 3.9

İş Dünyasının Gelişmişlik Düzeyi 58 50 4.1 4.3

İnovasyon 60 56 3.4 3.4
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4) Pazar Gelişmişliği (kredi, yatırım, ticaret ve rekabet)
5) İş Gelişmişliği (bilgi işçileri, inovasyon çevresi, bilgi birikimi)

bileşenlerinden oluşmaktadır. İnovasyon Çıktı Alt Endeksi ise;

1) Bilgi ve Teknoloji Çıktıları (bilgi üretimi, etkisi ve yayılımı),
2) Yenilikçi Çıktılar (maddi olmayan varlıklar, yenilikçi ürün ve hizmetler, çevrimiçi 

yaratıcılık)

bileşenlerinden oluşmaktadır [16]. 2015 yılında 141 ülke için yapılan sıralamaya göre, 
seçilmiş ülkelerin 2015 yılı Yenilikçilik Endeksi değerleri ve sıralaması, Tablo 4’te ve-
rilmiştir. Yenilikçilik Endeksi Değeri en yüksek olan beş ülke sırasıyla, İsviçre (68.3), 
İngiltere (62.42), İsveç (62.4), Hollanda (51.58) ve A.B.D. (60.10) olarak gerçekleş-
miştir.  Ülkemiz ise 37.81 yenilikçilik endeks değeriyle 58. sırada yer almaktadır. 

2.4 Yenilikçilik (İnovasyon) Kapasitesi Endeksi

İnovasyon Kapasitesi Endeksi, bir coğrafik bölge ya da ülkedeki patent fikri ve ülkenin 

Ülkeler Yenilikçilik Endeksi Değeri Yenilikçilik Endeksi Sıralaması

İsviçre 68.30 1

İngiltere 62.42 2

İsveç 62.40 3

A.B.D. 60.10 5

Finlandiya 59.97 6

Danimarka 57.70 10

Almanya 57.05 12

Japonya 53.97 19

Fransa 53.59 21

Çin 47.07 29

Yunanistan 40.28 45

Rusya 39.32 48

Türkiye 37.81 58

Ermenistan 37.31 61

Azerbaycan 30.10 93

İran 28.37 106

Tablo 4. Seçilmiş Ülkelerin 2015 Yılı Yenilikçilik Endeksi Değeri ve Sıralaması [17]
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inovasyon potansiyeli veya ekonomik aktivitesini göstermektedir. Dünya Ekonomik 
Forumu tarafından düzenlenen Küresel Rekabetçilik Raporu’nda ülkelerin inovasyon 
kapasiteleri 1 ile 7 arasında değerlendirilmiştir [18]. 2015-2016 raporuna göre, seçil-
miş ülkelerin İnovasyon Kapasite Endeksi değeri ve sıralaması Tablo 5’te verilmiş 
olup endeks değeri en yüksek olan ülkeler sırasıyla, İsviçre (6.0), A.B.D. (5.9) ve 
İsrail (5.9)’dir. Ülkemiz ise 3.8 puanlık İnovasyon kapasitesi Endeksiyle 83. sıradadır.

3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SANAYİLEŞME SORUNLARI

3.1 İstihdam ve İşsizlik

İşgücü, bir ülkede emek arzını insan sayısı yönünden ifade eden bir kavram olup 
ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan, yani iktisadi faaliyete katılanları (14 ya-
şından büyük 65 yaşından küçük, kazanç getirici bir işte çalışanları) ifade etmektedir. 
İşgücünün 15 yaş ve üzerindeki kuramsal olmayan nüfus (okul, yurt ve otelde ikamet 
edenler dışında kalan nüfus) içindeki oranı işgücüne katılım oranı olarak tanımlan-
maktadır [20, 21].

Ülke Sıralama İnovasyon Kapasitesi Endeksi

İsviçre 1 6.0

A.B.D. 2 5.9

İsrail 3 5.9

İsveç 4 5.7

Almanya 5 5.6

İngiltere 10 5.4

Japonya 14 5.3

Singapur 19 5.1

Güney Kore 24 4.8

Çin 49 4.2

Azerbaycan 53 4.1

Brezilya 80 3.8

Türkiye 83 3.8

Rusya 84 3.8

İran 104 3.6

Yunanistan 111 3.5

Tablo 5. Seçilmiş Ülkelerin İnovasyon Kapasite Endeksi [19]
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Bir ülkede belirli bir dönemde ekonomik faaliyetler içerisinde bulunan çalışanların 
toplamı istihdam olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik faaliyetlere katılacak durumda 
olan insan gücünün kullanılma, çalışma ya da çalıştırılma derecesini göstermek için 
istihdam oranı kullanılmaktadır. Bir ülkede çalışabilecek durumda olan ve çalışmak 
isteyen kişilerin bir bölümünün işinin olmaması işsizlik, bu durumda olan kişiler ise 

Toplam Erkek Kadın

Mart 
2016

Mart 
2017

Mart 
2016

Mart 
2017

Mart 
2016

Mart 
2017

15 ve Daha Yukarı Yaştakiler (Bin)

   Nüfus 58493 59634 28901 29512 29592 30123

   İşgücü 30016 31131 20659 21233 9357 9898

   İstihdam 26933 27489 18741 19004 8252 8485

       Tarım 5093 5085 2861 2868 2232 2218

       Tarım dışı 21900 22403 15880 16136 6020 6267

   İşsiz 3023 3642 1918 2229 1105 1413

   İşgücüne dâhil olmayanlar 28478 28504 8242 8279 20236 20225

(%)

   İşgücüne katılma oranı 51.3 52.2 71.5 71.9 31.6 32.9

   İstihdam oranı 46.1 46.1 64.8 64.4 27.9 28.2

   İşsizlik oranı 10.1 11.7 9.3 10.5 11.8 14.3

   Tarım dışı işsizlik oranı 11.9 13.7 10.5 11.8 15.4 18.3

15-64 Yaş Grubu

   İşgücüne katılma oranı 56.2 57.3 77.0 77.6 35.3 36.8

   İstihdam oranı 50.4 50.4 69.7 69.3 31.1 31.4

   İşsizlik oranı 10.3 12.0 9.4 10.8 12.0 14.5

   Tarım dışı işsizlik oranı 11.9 13.8 10.5 11.9 15.4 18.4

Genç Nüfus (15-24 Yaş)

   İşsizlik oranı 17.0 21.4 15.7 19.3 19.3 25.0

   Ne eğitimde ne istihdamda 
   olanların oranı*

22.1 23.0 12.5 13.8 31.9 32.4

Tablo 6. Temel İşgücü Göstergeleri (Mart 2016-Mart 2017) [23, 24]

* Çalışmayan ve eğitimde olmayan gençlerin toplam genç nüfus içindeki oranıdır.
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işsiz olarak tanımlanmaktadır. İşsiz nüfusun işgücü içindeki oranı ise işsizlik oranı 
olarak bilinir [21, 22]. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2017 yılı Mart ayı verilerine 
göre işsizlik oranı %11.7’dir (Tablo 6). İşsiz sayısı 2017 yılı Mart döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi olmuştur. 

TÜİK verilerine göre, 2017 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 
işsizlik oranı 1.6 puanlık artış ile %11.7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 
tarım dışı işsizlik oranı 1.8 puanlık artışla %13.7 olmuştur. Genç nüfusta (15-24 yaş) 
işsizlik oranı 4.4 puanlık artış ile %21.4 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.7 
puanlık artışla %12’dir. İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Mart döneminde, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 556 bin kişi artarak 27 milyon 489 bin kişi, istihdam 
oranı ise değişmeyerek %46.1 olarak gerçekleşmiştir. İşgücü 2017 yılı Mart dönemin-
de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 115 bin kişi artarak 31 milyon 131 
bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.9 puan artarak %52.2 olmuştur. Aynı dönemler 
için erkeklerde işgücüne katılma oranı %0.4 puanlık artışla %71.9, kadınlarda ise 1.3 
puanlık artışla %32.9 olmuştur [23, 24].

2011 ve 2016 yılları ile 2017 yılı Mart ayında ülkemizdeki işgücü göstergelerinin (iş-
sizlik oranı, istihdam oranı vb.) değişimi Tablo 7’de verilmiştir. 2017 yılı Mart ayında 
2011 yılına göre işsizliğin %9.8’den %11.7’ye, istihdam oranının %45’den %50.4’e, 
tarım dışı işsizliğin ise %12.4’den %13.7’ye yükseldiği tablodan görülebilmektedir. 
Ülkemizde 2011 yılından 2016 yılına kadar hemen hemen tüm yaş gruplarında ve Gü-
neydoğu Anadolu gibi az gelişmiş bölgelerde toplam işsizliğin ve tarım dışı işsizliğin 
arttığı,  2017 yılı Mart ayında genç nüfusta işsizlik oranının %21.4 olduğu da tablodan 
izlenebilmektedir. 

 2011 2016 2017/3

İşsizlik Oranı 9.8 10.9 11.7

İstihdam Oranı 45.0 46.3 50.4

Tarım Dışı İşsizlik 12.4 13.0 13.7

Genç Nüfusta İŞsizlik 18.4 19.6 21.4

Yükseköğretim Mezunlarında İşsizlik 10.4 12.0 12.2

Güneydoğuda İşsizlik 12.7 18.7 -

Güneydoğuda Tarım Dışı İşsizlik 12.7 22.1 -

Tablo 7. Yıllık İşgücü Göstergeleri (%) [23-25]
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Ülkemizdeki işsizlik oranının Şubat 2016-Mart 2017 tarihleri arasındaki değişimi                     
Şekil 2’de verilmiştir. İşsizlik Nisan 2016’da en düşük seviyede (%9.3) iken, Ocak 
2017’de %13 ile en yüksek seviyeye çıktığı da şekilden görülmektedir. Mart 2017’de 
işsizlik oranı %11.7 olmuştur. 2016 yılı Mayıs ayından itibaren işsizlik sürekli olarak 
artmıştır. İşsizliğin artmasında ise yerli-yabancı yatırımların durma noktasına gelmesi, 
Suriyeli sığınmacıların düşük ücretle ve sigortasız olarak çalıştırılmaları, ekonominin 
lokomotifi olan inşaat sektöründe ülkemizin doyma noktasına gelmesi etkili olmuştur. 
İşsizliği azaltmak için ise sanayide üretim artışının gerçekleşmesi ve büyümenin istih-
damı en az aynı oranda artırması gerekmektedir. 2016 yılının bütününde ülkemizdeki 
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Şekil 2. 2016-2017 Yılları İçin Ülkemizdeki İşsizlik Oranları (%) [23, 24]
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Şekil 3. OECD Ülkeleri Arasında İşsizliğin En Yüksek Olduğu 10 Ülke (Kasım 2016) [28]
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milli gelir (GSYİH) büyümesi %2.9 iken, istihdamdaki toplam artış %2.2 olarak ger-
çekleşmiştir. Bu durum, yetersiz bulduğumuz büyümenin istihdamı aynı oranda artır-
madığını ve bu sebeple de işsizlik oranının arttığını göstermektedir [23, 24, 26, 27].

Kasım 2016 itibarıyla, OECD ülkeleri arasında işsizliğin en yüksek olduğu 10 ülke 
Şekil 3’te verilmiştir. Yunanistan’da işsizlik %23 iken Türkiye’de %12.1, Belçika’da 
ise %7.6 oranında kaydedilmiştir. Kasım 2016 verilerine göre, OECD ülkeleri arasın-
da işsizliğin en yüksek olduğu 3. ülke Türkiye’dir. 

AB’nin İstatistik Kurumu Eurostat’ın bulgularına göre, 2015 yılında Türkiye’de 55-
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64 yaş grubundaki istihdam oranları Şekil 4’te verilmiştir. Bu yaş grubunda ülkemiz-
deki toplam istihdam oranı %32 seviyesinde olup, bu düşük istihdam oranıyla ülke-
miz Avrupa sonuncusu olmuştur. AB üyesi 28 ülkedeki oran ortalaması bir önceki yıla 
göre %1.5 artarak %53.3’e çıktı. Türkiye’de aynı yaş grubundaki erkeklerin istihdam 
oranı %46.3, kadınlarda bu oran %17.7 iken, AB ülkelerinde erkek istihdamı %60.1, 
kadın istihdam oranı ise %46.9 olarak gerçekleşmiştir. 

20-64 yaş grubunda AB ülkeleri istihdam oranı incelendiğinde bu oran %70.1 sevi-
yesindedir. Bu yaş aralığında AB ülkesi vatandaşı kadınların istihdam oranı %64.3, 
erkeklerin istihdam oranı %75.9 oldu. Ülkemiz AB ülkeleri arasında, 20-64 yaş gru-
bundaki kadınlar ve erkekler arasındaki istihdam oranı farkının en fazla olduğu ülke-
dir. Türkiye’de çalışanlar arasında kadınların istihdam oranı %32.5 ile sınırlı kalırken, 
erkeklerin istihdam oranı %75.3 düzeyindedir.

Türkiye’de 2016 ve 2017 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan dönemde yaş gruplarına 
göre işsiz sayıları Tablo 8’de verilmiştir. 2017’nin ilk çeyreğinde kayıtlı işsizlerin 
sayısı geçen senenin aynı dönemine oranla %36.4 artarak 2.5 milyonu bulmuştur. 
İşsizlerin %26’ya yakını 15-24 yaş arası gençlerden oluşmakta olup, kayıtlı işsiz sa-
yısı en çok 55-59 yaş grubunda artış göstermiştir. Kayıtlı işsizliğin artış gösterdiği bir 
diğer grup ise gençlerin oluşturduğu 15-24 yaş grubudur. 2016’da 15-24 yaş gençler 

Tablo 8. Yaş Gruplarına Göre Kayıtlı İşsiz Sayısı [30]

Yaş
2016 

(Ocak-Mart)
2016 

Toplamı
2017                 

(Ocak-Mart)
2016-2017 

Ocak-Mart Artışı (%)

15-24 470,814 584,038 670,157 42.3

25-29 349,733 465,518 480,857 37.4

30-34 276,137 347,572 360,625 30.5

35-39 261,393 335,308 348,245 33.2

40-44 203,118 264,419 272,457 34.1

45-49 142,493 189,561 195,924 37.4

50-54 89,834 110,848 115,826 28.9

55-59 36,309 49,383 52,419 44.3

60-64 14,904 18,461 19,965 33.9

65+ 5,318 6,900 7,504 41.1

Toplam 1,850,053 2,372,038 2,523,979 36.4
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arasında 470 bin 814 kişi işsizken, bu yılın aynı döneminde bu oran %42.3 artarak 670 
bin 157’ye yükseldiği görülmüştür.

Şubat 2017’de istihdam edilenlerin %18.7’si tarım, %19.5’i sanayi, %6.7’si inşaat, 
%55.2’si ise hizmet sektöründe yer almıştır (Tablo 9). Bir önceki yılın aynı ayı ile kar-
şılaştırıldığında; inşaat sektöründe istihdam edilenlerin oranı değişim göstermezken, 
sanayi sektörünün payı 0.4 puan azalmış, hizmetler sektörünün payı 0.2 puan artmış 
ve tarım sektörünün payı ise 0.3 puan artmıştır. Ülkemiz ekonomisinin büyümesi için 
sanayi yatırımlarının artarak sanayide üretim artışının gerçekleşmesi en önemli husus 
olarak görülmektedir.

Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlere bakılırsa, işgücü istatistiklerinin cinsiyete göre 
dağılımı Tablo 10’da verilmiştir. Tablodan, istihdam edilenlerin ağırlıklı olarak hiz-
met sektöründe istihdam edildiği görülmekte olup, toplam istihdam sayısı 26.96 mil-
yon kişidir. Şubat 2017 verilerine göre, istihdam edilen erkeklerin sayısı 18.66 milyon 
kişi iken kadınların sayısı 8.3 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. Kadın istihdamının 
tüm faaliyet alanlarında erkek istihdamından daha düşük olduğu görülekte olup, kadın 
istihdamının artırılmasına yönelik adımların atılması gerekmektedir.

3.2 Sanayinin Dış Açığı

2016’nın ilk 9 ayında Türkiye’nin dış ticareti %5 dolayında daralarak 13 milyar 
dolar gerilemiştir. İmalat sanayisindeki dış ticaret hacmi daralması 4 milyar doları 
bulmuştur. Bu dönemde toplam ihracat %3’e yakın azalırken ithalat da %6.5 geri-
lemiştir (Tablo 11). Bu 9 ayda dış ticaret açığı 42 milyar dolar olarak gerçekleşmiş 
olup, 2015’in aynı döneminden %15 daha az açık verdiği görülmüştür. İmalat sanayi 
özelinde, 2016 yılı ilk 9 ayında ihracat 98 milyar dolarda kalarak geçen yılın aynı dö-

Tablo 9. Çeşitli Sektörlerdeki İstihdam Oranları (%) [24, 31]

Yıllar Tarım Sanayi Hizmet İnşaat

2010 23.3 21.1 49.1 6.6

2011 23.3 20.8 48.7 7.2

2012 22.1 20.5 50.2 7.2

2013 21.2 20.7 50.9 7.2

2014 21.1 20.5 51 7.4

2015 20.6 20 52.2 7.2

2016 (Şubat/Yıl) 18.4 19.9 55.0 6.7

2017 (Şubat/Yıl) 18.7 19.5 55.2 6.7
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neminin %2.3 gerisine düşmüştür. İmalat sanayisinin ithalatı ise 123 milyar dolar ile 
2015’in aynı döneminin yaklaşık 2 milyar dolar gerisinde kalmıştır.

Cari açık, ağırlıkla borçlanarak finanse ediliyor ve dış borç stoku yılın ortasında 421 
milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Bu durum ödemeler dengesi açısından sağlıklı bir 
gelişme değildir. Çünkü cari açık, nitelikli sermaye girişleri ile finanse edilmez ise 
daha sonra ülkenin dış dengesi sorunlu hale gelebilir. Bu yapıdan dolayı uluslararası 
kuruluşlar Türkiye için dış denge riskini sürekli öne çıkarmaya başlamıştır [31].

G20 ülkelerindeki yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı                    
Tablo 12’de verilmiştir. Türkiye büyük ekonomiler grubu (G-20) ülkeleri içinde yük-
sek veya ileri teknoloji ürünleri ihracatı bakımından en geride kalan ülkelerden biridir. 
1995-2015 döneminde en istikrarlı çıkışı kaydeden Çin, yüksek teknoloji ürünü ihraca-
tını %10’dan %25’in üzerine taşırken, Brezilya da iki katına çıkarmıştır. Yüksek tekno-
loji ürünü ihracatını artıran ülkelerden Güney Kore, AR-GE’ye GSYİH’sinin %4’ünü 
ayırırken, Çin’de bu oran %2, Türkiye’de ise %1 civarında olduğu bilinmektedir. 

Türkiye’nin yüksek teknoloji ürünlerinden kazancı, cari dolar değeri üzerinden, 2000 
yılında 1 milyar doların üzerine çıkarak 2015’te 2 milyar 323 milyon dolara yüksel-
miştir. İhraç ettiği ürünlerin sadece %2.2’si ileri teknoloji ürünü olan Türkiye, bu oran 
ile G20 ülkeleri arasından Sudi Arabistan’ın ardından sondan ikinci sırada yer al-
maktadır. Bu süreçte imalat ürünlerin toplam ihracat içindeki payı %10 seviyesinden 
%90’ın üzerine çıkmıştır. Ancak, ülkemiz katma değeri düşük, ucuz mal ihracatında 
artış sağlarken yüksek teknolojili ürünlerde yerinde saymaktadır.

Türkiye’de 2012-2016 yılları arasındaki ihracat ve ithalat miktarları Şekil 5’te veril-

2016/9 Ay 2015/9 Ay Fark Değ. (%)

Toplam İhracat 104,227 107,166 2939 -2.7

Toplam İthalat 146,254 156,352 10,098 -6.5

Dış Ticaret Hacmi 250,481 263,518 13,036 -4.9

Dış Ticaret Açığı -42,027 -49,186 -7159 -14.6

İmalat Sanayi İhracatı 98,198 100,518 2320 -2.3

İmalat Sanayi İthalatı 123,399 125,240 1840 -1.5

Dış Ticaret Hacmi 221,597 225,758 4161 -1.8

İmalat Sanayi Dış Ticaret Açığı -25,201 -24,721 480 -1

Tablo 11. Dış Ticaret: Ocak-Eylül 2015-2016 (Milyon $, %) [31]
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miştir. Ülkemizde en fazla ihracat 157.6 milyar dolar ile 2014 yılında gerçekleşirken, 
en fazla ithalat ise 251.7 milyar dolar ile 2013 yılında gerçekleşmiştir. Cari açığın en 
fazla olduğu yıl ise 99.9 milyar dolar ile 2013 yılıdır.  Mart 2017 ayında açıklanan 
verilere göre, Ocak-Mart 2017 arasındaki üç aylık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre 
%9.2 ve ithalat ise %7.7 oranında artmıştır. Dış ticaret açığı ise aynı dönemde %10.3 
oranında azalmıştır [33].

Ülkeler 1995 2000 2015

Fransa 19.2 24.6 28.5

Güney Kore 26.0 35.1 26.9

Çin 10.4 19.0 25.4

İngiltere 27.0 32.4 20.8

ABD 30.3 33.8 19.0

Japonya 26.5 28.7 16.8

Almanya 13.7 18.6 16.7

AB 16.4 21.4 16.2

Meksika 15.2 22.5 14.7

Kanada 15.0 17.7 13.9

Avustralya 12.9 15.4 13.5

Brezilya 4.89 18.7 12.3

Rusya 9.66 16.1 11.5

Hindistan 5.8 6.3 7.5

İtalya 8.13 9.5 7.3

Endonezya 7.34 16.4 7.0

Arjantin 4.02 9.4 6.7

Güney Afrika 5.71 7.0 5.9

Türkiye 1.2 4.8 2.2

Sudi Arabistan 0.2 0.4 0.6

Tablo 12. G20 Ülkelerinde Yüksek Teknoloji Ürünleri İhracatının Toplam İmalat Sanayi İhracatı 
İçindeki Payı (%) [32]
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İthalatın yapısı cari açığın çözümünü imkansız kılmaktadır. 2017 yılının ilk üç ayında 
toplam ithalat içinde ara malı ve hammadde ithalatının payı %74.7 olarak gerçekleş-
miştir (Tablo 13). Bu, üretim yapımızın ithal hammadde ve ara malına bağlı olduğunu 
göstermektedir. İthal ara malı ve hammadde ihracat malları üretimi için de daha yük-
sek,  %60’ın üstünde bir yerde tutmaktadır. Diğer bir ifadeyle, her 100 dolarlık ihracat 
için kabaca 60 dolarlık ithalat yapılmalıdır. Çözüm ise ara malı ve hammaddenin içer-
de üretilmesidir. Bunun için de hukuki ve siyasi altyapı olmak zorundadır.

Yabancı sermayeye bağımlı olan Türkiye’nin cari açığı artarken dış borcunun Gayri 
Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) oranının 2008’deki %36.8’lik seviyeden 2016’da 
%50’ye çıkması kredi gücünü olumsuz etkileyeceği belirtilmiştir (Moody’s Raporu) 
[34]. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın mart ayında %71.8 iken bu yılın 
aynı ayında %76.3’e çıktığı da kaydedilmiştir [35].
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Şekil 5. Türkiye’de 2012-2016 Yılları Arasındaki İhracat ve İthalat Miktarları [33]

Toplam
2016 2017 Fark (%)

100 100 7.7

Sermaye (Yatırım) Malları 17.8 13.7 -17.5

Ara (Hammadde) Malları 68 74.7 18.3

Tüketim Malları 13.9 11.3 -12.7

Diğerleri 0.2 0.3 60.8

Tablo 13. Ocak-Mart Arası Geniş Ekonomik Gruplar Sınıflamasına Göre İthalatın Dağılımı (%) [33]
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3.3 Üretim Dışı Gelirler

Üretim faaliyeti dışı gelirleri; faiz gelirleri, net kambiyo kârları, menkul ve duran 
varlık satışları, temettülü gelirleri, iştirak gelirleri gibi unsurlardan oluşmaktadır. Fir-
malar; şirkete ait arsa, bina satış gelirlerini, faizden-dövizden kazançlarını üretim dışı 
gelir olarak bilançoya katınca, dönem kârları da artmış görünmektedir.

ISO 500 Büyük Firma verileri; sanayi dışı kazançların şirketlerin dönem kârlarının 
yarısını geçtiğini göstermektedir. Bu durumda; konjonktürel kur kazançları her yıl 
tekrarlanamayacağına ve bununla uluslararası rekabet gücü elde edilemeyeceğine 
göre, firmalar maliyetlerini azaltarak, rekabet güçlerini yükseltecek önlemlere ihtiyaç 
duyacaklardır. Ancak, AR-GE’den, teknolojik yenilenmelerden sağlanması beklenen 
rekabet gücü yerine, daha çok ücret giderlerini azaltma, işten çıkarma önlemleriyle 
yeni döneme uyum sağlanması yolu izlenmektedir. Sanayinin asıl temel faaliyet ala-
nı olan esas faaliyet kârlarına bakıldığında 500 büyük şirketin performansının ciddi 
oranda gerilediği görülebilmektedir. 

1995-2014 yılları arasında sanayinin üretim dışı gelirlerinin dönem kârındaki payları                 
Şekil 6’da verilmiştir. 1990’lı yıllarda firmalar kazançlarını üretimde kullanmak yeri-
ne, o dönem çok yüksek seyreden devlet kâğıdı faizine bağlayarak şirket kârlarını ar-
tırmayı tercih etmişlerdir. 2001 kriz yılında 500 büyük sanayi firma kârlarının toplamı 
cari fiyatlarla 718 milyon TL’de kalırken, faiz ve kambiyo gelirlerinden oluşan üretim 
dışı gelirler 4.6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Daha önceki yıllarda da firmaların üretim 
dışı gelirleri, dönem kârlarının %100’ünü aştığı gözlenmiştir. 2009 yılında sanayinin 
toplam üretim dışı gelirleri 6.8 milyar TL, dönem kârı 15.5 milyar TL iken; 2014 
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yılında üretim dışı gelir 13.6 milyar TL’ye, dönem kârı 27.1 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
Sonuç olarak; üretim dışı gelirlerin, şirketlerin dönem kârlarında önemli bir kâr payını 
oluşturduğu görülmüştür. 

3.4 Borç-Özkaynak İlişkisi

Sanayinin finans yapısındaki bozulmayı gösteren diğer önemli veri ise borç-özkaynak 
ilişkisidir. ISO 500’deki kuruluşların toplam borçlarının toplam varlıklar içindeki 
payı %60.1’e yükselmiştir. Sadece özel kuruluşlar dikkate alındığında bu oran %63’e 
ulaşmaktadır (Özkaynak oranı %37). 

Borç-özkaynak ilişkisinde önemli bir husus da finansman giderleri olup, bu giderler 
yatırımı finanse etmek için kullanılan yabancı kaynakların faiz ve kur farkı ile ben-
zeri giderlerden oluşan masraflardır. Kazandığının üçte ikisini finansman giderlerine 
ayıran sanayi devlerinin borçlanma oranı %63’ü bulmuştur (Şekil 7). Dünyada finans-
man giderinin faaliyet kârına oranı %16 iken, bu oran Türkiye’de %63’tür. 

Kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlara oranının dünya genelinde %25 olma-
sına karşın ISO 500’de %39 olduğu belirlenmiştir. Dünya özel sektörün kullandığı 
kredilerin daha çok yatırımlara, yani duran varlıklara gittiğini, Türkiye’de ise alacak 
ve stok ağırlıklı işletme sermayesine harcandığı görülmektedir. 

Borç/özkaynak oranı %70 olarak tüm dünyada norm kabul edilirken, bu oran, özkay-
nağı yetersiz Türkiye’nin sanayi firmalarında 2000’lerin başlarında %80 dolaylarında 
seyretmiş, 2014’te %132’ye, 2015’te %150’nin üstüne çıkmıştır.
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Türkiye’nin en büyük ilk 500 şirketinin 2015’te öz kaynakları 203 milyar TL iken, 
borçları 306 milyar TL olarak saptanmıştır. Çoğu KOBİ olan ikinci 500 büyük sanayi 
şirketinin ise öz kaynağı 35 milyar TL’ye yakın iken, bu firmaların borç stokları 56 
milyar TL’ye yakındır. İlk 1000 sanayi şirketinin borç/özkaynak oranının %150’nin 
üstüne çıkması %70’lik normların çok üstünde olduğunu göstermektedir (Şekil 8). 

3.5 Marka Değeri ve Markalaşma Sorunu

Marka, bir ürün veya hizmeti rakiplerinin ürün ya da hizmetinden ayırmak için kul-
lanılan bir isim veya sembol olarak tanımlanmakta olup, müşterilerin tercihlerini ve 
dolayısıyla işletmelerin satışlarını etkilemektedir. Günümüzde firmaların birbirleriyle 
rekabeti, üretme becerisi ile ilgili değil, markalaşma ile ilgili olmaktadır [39]. 

Firmaların marka değerini belirlemek için günümüzde çeşitli çalışmalar yürütülmek-
tedir. Brand Finance isimli danışmanlık şirketi tarafından dünyanın ve Türkiye’nin en 
değerli markalarının belirlendiği bir çalışma yapılmaktadır. Dünyadaki ilk 500 şirke-
tin belirlendiği dünyanın en değerli markaları çalışmasında belirlenen dünyada ilk 10 
sıradaki markalar ile ilgili bilgiler Tablo 14’te verilmiştir. Tablodan, dünyada en de-
ğerli ilk on şirketin çoğunluğunun ABD’deki teknoloji ve telekomünikasyon şirketleri 
olduğu görülmektedir. Apple hariç diğer şirketlerin 2016 yılına göre marka değerinin 
arttığı da tablodan izlenebilmektedir.

Türkiye’deki firmaların marka değerinin araştırılması için de benzer bir çalışma yine 
Brand Finance isimli danışmanlık şirketi tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmada, 
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Türkiye’deki en değerli ilk 10 marka ile ilgili bilgiler Tablo 15’te verilmiştir. Tablo-
dan, Türkiye’de en değerli şirketin 2452 milyon $ marka değeriyle Türk Hava Yolla-
rı (THY) olduğu görülmektedir. Türkiye’de en değerli ilk 10 şirketin çoğunluğunun 
bankacılık sektöründe faaliyet gösterdiği de tablodan izlenebilmektedir. 

Sıralama
Marka Sektör Ülke

Değeri 
(Milyar $)

Değişim (%)
2017 2016

1 2 Google Teknoloji A.B.D. 109.5 24

2 1 Apple Teknoloji A.B.D. 107.1 -27

3 3 Amazon.com Teknoloji A.B.D. 106.4 54

4 6 AT&T Telekomünikasyon A.B.D. 87.0 45

5 4 Microsoft Teknoloji A.B.D. 76.3 13

6 7 Samsung Holding Güney Kore 66.2 13

7 5 Verizon Telekomünikasyon A.B.D. 65.9 4

8 8 Walmart Perakende A.B.D. 62.2 16

9 17 Facebook Teknoloji A.B.D. 61.9 82

10 13 ICBC Banka Çin 47.8 32

Tablo 14. Dünyada En Değerli İlk 10 Marka [40, 41]

Sıralama
Marka Sektör

Marka Değeri 2016 
(Milyon $)

Marka Değeri 
Değişimi

(%)2016 2015

1 4 Türk Hava Yolları Havayolu 2452 11

2 2 Türk Telekom Telekominikasyon 2353 -5

3 6 Arçelik
Dayanıklı Tüketim 
Malları

1983 7

4 1 Akbank Bankacılık 1589 -37

5 5 Garanti Bankacılık 1529 -22

6 7 Turkcell Telekominikasyon 1435 -16

7 3 İş Bankası Bankacılık 1297 -47

8 10 Anadolu Efes Alkollü İçecek 1151 6

9 9 Yapı Kredi Bankacılık 980 -30

10 12 Halkbank Bankacılık 958 -1

Tablo 15. Türkiye’de En Değerli İlk 10 Marka [42]
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Türkiye’de uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk firmalarının marka gücü ve 
kurumsal altyapısını güçlendirmek, yurt içinde marka bilincini ve farkındalığını oluş-
turmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından TURQUALITY isimli özel bir prog-
ram geliştirilmiştir. TURQUALITY sistemi veya programı, rekabet avantajını elinde 
bulunduran ve markalaşma potansiyeli taşıyan ürün gruplarına sahip Türk firmaları-
nın uluslararası pazarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve olumlu 
Türk Malı imajının oluşturulması amacıyla 2006 yılında hayata geçirilmiştir [43]. 

Devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY sistemi ile fir-
malara finansal kaynak veya destek sağlanmakta olup, TURQUALITY programının 
hukuki temeli 2006/4 sayılı destek tebliği ve bu tebliğin “uygulama usul ve esasları 
genelgesi”ne dayanmaktadır. Bu mevzuat çerçevesinde firmalara çeşitli destekler sağ-
lanmaktadır. Bu kapsamda, firmaların fikri mülkiyet haklarıyla ilgili patent, faydalı 
model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları desteklenmektedir 
[44, 45].

TURQUALITY programı kapsamında TURQUALITY Destek Programı, Marka Des-
tek Programı ve Yönetici Geliştirme Programı gibi çeşitli destek veya teşvikler bu-
lunmaktadır. 2016 yılı sonu itibarıyla 117 firmanın 128 markasının TURQUALITY 
Destek Programı’ndan, 65 firmanın 65 markasının Marka Destek Programı’ndan ya-
rarlandığı görülmüştür [45]. 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Ülkemizin sanayileşmesi ve kalkınmasının önünde engel teşkil eden bir takım yapısal 
sorun (işsizlik, katma değeri düşük ürün ihracatı, cari açık, markalaşma sorunu, borç/
özsermaye oranındaki artış vb.) mevcuttur. Ayrıca, dünyada ve ülkemizdeki sanayi-
leşme durumunu gösteren çeşitli endeksler mevcuttur. Bu endekslere yönelik genel 
değerlendirmeler aşağıda ifade edilmiştir:

1) 2016 yılında Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi en yüksek olan ülkenin 5.81 
endeks değeriyle İsviçre olduğu; Türkiye’nin ise 4.39 endeks değeriyle 138 ülke 
arasında 55. sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Ülkemiz 2015 yılında Küresel 
Rekabet Edebilirlik Alt Endeksleri’nden Pazar Büyüklüğünde en iyi (140 ülke 
arasından 16. sıradaki ülke); Emek Piyasası Etkinliğinde ise en kötü (140 ülke 
arasından 127. sıradaki ülke) durumda olduğu belirlenmiştir. 

2) Yenilikçilik Endeksi Değeri en yüksek olan beş ülke sırasıyla, İsviçre (68.3), İn-
giltere (62.42), İsveç (62.4), Hollanda (51.58) ve A.B.D. (60.10) olarak gerçek-
leşmiştir.  Ülkemiz ise 37.81 yenilikçilik endeks değeriyle 58. sırada yer almak-
tadır. İnovasyon Kapasite Endeksi en yüksek olan ülkeler sırasıyla, İsviçre (6.0), 
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A.B.D. (5.9), İsrail (5.9), İsveç (5.7) ve Almanya (5.6) şeklindedir. Ülkemiz ise 
3.8 puanlık inovasyon kapasitesi endeksi değeriyle 83. sırada yer almaktadır. 

Ülkemizdeki vasıflı işgücü ve işsizlik sorununa yönelik değerlendirmeler ve çözüm 
önerileri aşağıda ifade edilmiştir:

1) Reel sektör için vasıflı işgücü eğitimi yapılmamaktadır. Eğitimde insan gücü plan-
laması yapılmadığı için bazı mesleklerde işgücü fazlası, bazı mesleklerde ise iş-
gücü eksiği vardır. Sanayide vasıflı işgücü temini de zorlaşmıştır. 

2) Mart 2017 verilerine göre, ülkemizdeki işsizlik oranı %11.7 olup, toplam işsiz sa-
yısı 3 milyon 642 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. İşsizliğin son aylarda sürekli ola-
rak artmasında; ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründe ülkemizin doyma 
noktasına gelmesi, yerli-yabancı yatırımların durma noktasına gelmesi ve Suriyeli 
sığınmacıların düşük ücretle ve sigortasız olarak çalıştırılmaları etkili olmuştur. 

3) Türkiye, sıcak para ve spekülatif sermayenin en fazla etkisi altında kalan ülkeler-
den birisidir. İşsizliğin daha yaygın olduğu bir ekonomide, emek yoğun yatırımlar 
teşvik edilerek istihdam yaratılabilir.

Ülkemizdeki cari açık, dış borç, borç/öz sermaye ilişkisine yönelik genel değerlendir-
meler ve çözüm önerileri aşağıda verilmiştir [46-48]:

1) Türkiye’nin 2003 yılı ile 2016 arasında 520 milyar dolar cari açık verdiği bilin-
mektedir. Eğer cari açık yatırım malı ithal etmek için verilmiş olsaydı, yapılacak 
yatırımlar ilave katma değer, ilave gelir yaratacaktı ve sözü edilen dış borçlar 
rahatlıkla ödenecekti. Oysa Türkiye’nin cari açığı, hammadde ve tüketim malı 
ithalatı için verdiği görülmüştür.

2) Sanayi sektörü üretimde takriben yarıdan fazla ithal ara malı ve hammadde kul-
lanıyor. Özel sektör ve bankaların 1 yıl içinde ödemeleri gereken dış borç 160 
milyar dolar civarında olup, kur artışı borç maliyetlerini artırmıştır. 

3) Sanayi şirketlerinde borcun öz sermayeye oranı %150 gibi çok yüksek bir oranda 
gerçekleşmiştir. 

4) Düşük kur ihracatı daha pahalı, ithalatı daha ucuz kıldığı için ara malı ve ham-
madde ithalatı içerde üretmekten daha ucuza gelmektedir. Bu şartlarda KOBİ’ler, 
sanayiciler daha ucuz olduğu için ara malını üretmek yerine ithal etmişlerdir. 

Düşük katma değerli ürün ihracatı ve markalaşma sorununa yönelik değerlendirmeler 
aşağıda verilmiştir [49]:

1) Türkiye’de Nisan 2017’de ihracatın kg başı ortalama fiyatı 1.22 dolar olmuştur. 
İhracatımızda önde gelen sektörler otomotiv sektörü, hazır giyim sektörü, elekt-
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ronik ve elektrikli makina sektörü, demir çelik sektörü olup, otomotiv ana sanayi 
ürünlerinin kg başı ihraç fiyatı 8.43 dolar olurken, otomotiv ara sanayi ürünlerinin 
4.73 dolar ve tekstil sanayi ürünlerinin 4.48 dolar olduğu görülmüştür.

2) Konfeksiyon ürünlerinin kilosu 14.53 dolardan, dış giyim ürünlerinin kilosu ise 
20 dolardan ihraç edilebilmektedir. Büyük ölçüde enerji tüketimine dayalı olarak 
ürettiğimiz demir-çelik ürünlerinin kg başı ihraç fiyatı 60.9 cent, çimentonun ih-
raç fiyatı ise kg başı 3.8 cent olmuştur. Batı pazarında talebi olan ürünler katma 
değeri yüksek, kg başına döviz geliri yüksek ürünler olduğundan Türk sanayi sek-
törünün bu pazar için üretim yapma hedefi olmalıdır.

3) G20 ülkeleri arasında ihraç ettiği ürünlerin sadece %2.2’si ileri teknoloji ürünü 
olan Türkiye, bu oran ile Sudi Arabistan’ın ardından sondan ikinci sırada yer al-
maktadır.

4) Dünyada 2017 yılındaki en değerli markalar ve piyasa değerleri sırasıyla, Google 
(109.5 milyar $), Apple (107.1 milyar $) ve Amazon.com (106.4 milyar $)’dır. Ül-
kemizdeki en değerli markalar ise Türk Hava Yolları (THY) (2.35 milyar $), Türk 
Telekom (1.98 milyar $) ve Arçelik (1.98 milyar $) olarak gerçekleşmiştir. Türki-
ye’deki bütün şirketlerin piyasa değerinin toplamı bir Apple etmemekte olup, bu 
durum ülkemizde markalaşma sorunu olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak, ülkemiz sanayinin istenilen düzeye ulaşması için yüksek katma değerli 
ürünler üreterek bu ürünleri ihraç etmesi gerekmektedir. Cari açığın minimum düzey-
de tutulması, işsizliğin azaltılması ancak uygun sanayileşme adımlarının atılması ve 
bu alandaki yatırım teşviklerinin artırılmasıyla gerçekleştirilebilir. 
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Türkiye’deki Jeotermal Enerji Santrallerinin Durumu
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ÖZ
Dünyada petrol, kömür, ve doğal gaz gibi fosil yakıt rezervlerinin hızlı bir şekilde tükenme-
si, nüfusun artması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yenilenebilir enerji kaynakları önem 
kazanmaktadır. Doğal yollardan devamlı ve tekrar edilerek ulaşılan kaynaklardan elde edilen 
enerji, yenilenebilir enerji olarak tanımlanmaktadır. Önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından 
olan jeotermal enerji; günümüzde elektrik üretimi, ısıtma ve kurutma gibi çeşitli proseslerde 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada Ağustos 2017 itibarıyla toplam kurulu gücü 861 MWe olan 
Türkiye’deki jeotermal enerji santrallerinin durumu incelenmiş ve jeotermal enerji kullanımı-
nın ülkemizdeki geleceği hakkında önerilerde  bulunulmuştur. Çalışma kapsamında jeotermal 
enerji santralleri, termik santrallerle karşılaştırılarak çevreye olan etkileri açısından da değer-
lendirilmiştir
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Status of Geothermal Power Plants at Turkey

ABSTRACT
At the world, speedy exhaustion of fossil fuel reserves like petrol, coal and natural gas, 
increasing population and developed technology cause to increase importance of renewable 
energy sources. Renewable energy is the energy derived from existing energy flows in natural 
processes to continue. Geothermal energy what one of the important renewable energy sources 
is used at various processes like electricity production, heating and drying. At this project, 
geothermal energy plant status of Turkey that total installed power is 861 MWe has examined 
since August 2017 and this project is made an advise about using geothermal energy in our 
country’s future. Besides geothermal energy plants are compared to the thermal power plants 
are evaluated with regard to effects of environment by this project.
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1. GİRİŞ
Enerji, sosyal kalkınma ve ekonomik gelişme için gerekli temel girdilerden birisi 
konumundadır. Artan nüfus, kentleşme, sanayileşme, teknolojinin gelişmesi ve refah 
düzeyinin yükselişine paralel olarak enerji tüketimi de engellenemez bir şekilde artış 
göstermektedir. Diğer taraftan gelecek nesiller için fosil yakıt rezervlerinden, kömü-
rün 200 yıl petrolün ise 50 yıl sonra tükeneceğini göz önünde bulundurulduğunda 
bunların yerine yeni enerji kaynakları ikame edilmesinin ne kadar önemli olduğu orta-
ya çıkmaktadır. Bu durum enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarından yararlanmayı gerektirmektedir [1].

Literatürde enerji kaynakları, yenilenemeyen enerji kaynakları ve yenilenebilen enerji 
kaynakları olarak iki bölümde incelenmektedir. Petrol, kömür, doğal gaz ve nükleer 
enerji yenilenemeyen enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Yenilenebilir enerji 
ise doğanın kendi evrimi içinde, ilerleyen zamanlarda mevcut durumunu koruyabilen 
enerji kaynağını ifade etmektedir [2]. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisi, 
rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, hidrolik enerji, jeotermal enerji, 
dalga enerjisinden elde edilen su gücü enerjileri ile füzyon enerjisi olmak üzere sınıf-
landırılabilir. Bu kaynaklar çevre dostu, güvenilir ve rezervlerinin sınırsız olmaları 
sebebiyle günümüzde fosil yakıtlardan daha avantajlı durumdadır [3].  

Şekil 1. Jeotermal Sistemin Oluşum Modeli [5]
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Jeotermal kaynak, yerkürenin çeşitli derinliklerinde birikmiş halde bulunan ısının 
oluşturmuş olduğu, sıcaklık değerleri devamlı olarak bölgedeki atmosferik ortalama 
sıcaklık değerinin üzerinde olan ve çevresindeki normal yerüstü ve yeraltı sularına 
göre daha fazla çeşitli mineral, tuz ve gaz ihtiva edebilen sıcak su ve  buhar olarak 
tanımlanmaktadır. Jeotermal enerji ise bu kaynaklardan elde edilen dolaylı veya doğ-
rudan her türlü yararlanmayı kapsamaktadır [4].

Şekil 1’de oluşum modeli gösterilen bir jeotermal sistemi meydana getiren paramet-
reler şöyledir; yerkürenin derinliklerinde yer alan ısı kaynağı, ısıyı taşıyan akışkan, 
akışkanı bünyesinde bulunduran rezervuar kayaç ve ısı kaybını engelleyen örtü ka-
yaçtır. Dünyanın merkezinde sıcaklığı  yaklaşık 4200°C olan ve magma adı verilen 
ergiyik kütle bulunmaktadır. Tektonik hareketlerin neden olduğu kırık ve zayıf bölge-
lerden kabuk bünyesinde sığ derinliklere veya yeryüzüne kadar ulaşan magma faali-
yetleri, jeotermal sistemin ısı  kaynağını oluşturmaktadır. Yeryüzünün kırık ve çatlak 
olan kısımlarından süzülen meteorik sular, derinliklerde ısınmasının ardından göze-
nekli ve geçirimli olan rezervuar kayaç içerisinde birikmektedir. Bu suların bir kısmı 
fay hatları boyunca yükselerek jeotermal kaynakları meydana getirmektedir. Üzeri 
geçirimsiz bir örtü kaya ile kapanmış ve çoğunlukla yeryüzüne ulaşamayan rezervuar 
kaya bünyesindeki jeotermal akışkan, sondaj çalışmalarıyla yüzeye çıkartılmaktadır 
[5]. Jeotermal kaynaklar, enerji potansiyeli ve içermiş oldukları mineraller göz önüne 
alınarak elektrik üretimi, ısıtma veya kurutma gibi proseslerde değerlendirilmektedir.

Bu çalışmada, önemli yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan jeotermal ener-
jinin ülkemizdeki potansiyeline, uygulamalarının tarihsel gelişimine, jeotermal ener-
ji santrallerinin güncel durumuna ve çevreye olan etkilerine yer verilmiş; jeotermal 
enerji santrallerinin güncel durumunun değerlendirilmesi, jeotermal enerjinin kullanı-
mıyla ilgili önerilerin ve dikkat edilecek hususların belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. TÜRKİYE’NİN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ

Türkiye tektonik hareketlerin yoğun olduğu bir coğrafyada bulunmaktadır. Ülkemizin 
her tarafında yayılmış, doğal çıkış şeklinde ve değişik sıcaklıklarda birçok jeoter-
mal kaynak mevcuttur. Bu sebepten ötürü jeotermal enerji ülkemiz için önemli bir 
yenilenebilir enerji kaynağıdır. Şekil 2’de Türkiye Jeotermal Kaynaklar Dağılımı ve 
Uygulama Haritası görülmektedir.

Akışkan sıcaklıklarına göre jeotermal enerji kaynakları üç sınıfa ayrılmaktadır;

•         Düşük entalpili sahalar (20 – 70°C sıcaklık)

•         Orta entalpili sahalar (70 – 180°C sıcaklık)

•         Yüksek entalpili sahalar (>180°C sıcaklık)
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Elektrik enerjisi üretimi için yüksek entalpili sahalardan yararlanılmaktadır. Orta en-
talpili sahalar çeşitli kurutma işlemlerinde, sera ve konut ısıtmasında kullanılmak-
tadır. Düşük entalpili sahalardan ise yüzme havuzları, balneolojik banyolar ve ba-
lık çiftlikleri gibi tesisler faydalanmaktadır. Jeotermal enerji kaynaklarının kullanım 
alanları, bölge koşullarına ve akışkan sıcaklığına göre büyük farklılıklar göstermek-
tedir. Jeotermal enerjinin verimli ve ekonomik bir şekilde değerlendirilebilmesi için 
akışkanın kaynağına yakın bölgelerde kullanılması gereklidir [7]. Ülkemizdeki bazı 
önemli jeotermal alanlarımıza ait rezervuar sıcaklıkları Tablo 1’de gösterilmiştir. Sı-
caklıklarına göre Germencik – Ömerbeyli (Aydın), Kızıldere (Denizli), Tuzla (Çanak-
kale), Salavatlı (Aydın) ve Eynal-Simav (Kütahya) bölgeleri yüksek entalpili sahalar 
olarak sınıflandırıldığı için elektrik enerjisi üretimi için uygun bölgelerdir.

Türkiye dünyanın 7. büyük jeotermal enerji potansiyeline sahip ülkedir. Ülkemizin je-
otermal enerji potansiyelini belirlemek amacıyla Maden Tetkik ve Arama Genel Mü-
dürlüğü 1962 yılında çalışmalara başlamıştır. Günümüze kadar MTA tarafından 227 
adet jeotermal bölge keşfedilmiş, doğrudan kullanım ve elektrik üretimi amaçlı 550 
tanesi MTA tarafından olmak üzere toplamda yaklaşık 1100 adet jeotermal sondaj ku-

Saha Adı Rezervuar Sıcaklığı (°C)

Kızıldere (Denizli) 212 - 242

Germencik-Ömerbeyli (Aydın) 232

Kurudere (Salihli) 213

Tekkehamam (Denizli) 210

Göbekli (Salihli) 182

Tuzla (Çanakkale) 174

Salavatlı (Aydın) 171

Eynal-Simav (Kütahya) 162

Caferbeyli (Salihli) 155

Seferihisar (İzmir) 153

İmamköy (Aydın) 142

Balçova (İzmir) 136

Dikili (İzmir) 130

Tablo 1. Türkiye’de Elektrik Üretilen ve Üretilebilecek Jeotermal Enerji Sahaları
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yusu açılmıştır. Türkiye’nin teorik jeotermal enerji potansiyeli 31.500 ile 60.000 MWt 
(megawatt ısı) arasında tahmin edilmekte olup fiili kullanılabilir teknik kapasitesi ise 
4809 MWt olarak hesaplanmaktadır. Bugüne kadar öngörülen teknik kapasitenin 
2880 MWt’lik bir kısmı kanıtlanmıştır. Ülkemizde sıcaklıkları 20-242 arasında deği-
şen 1500 adet sıcak ve mineralli su kaynğı mevcuttur. Günümüz itibarıyla Türkiye’de;

• 90.000 konut eşdeğeri bina
• 3.000.000 m2 sera
• 400 spa tesisi

jeotermal enerjiyle ısıtılmaktadır [8].

Türkiye’de jeotermal uygulamalar 2000’li yılların başından itibaren hız kazanmış, 
Tablo 2’de görüldüğü üzere, 2002 yılında ısıtma ve termal kullanım için kullanılan 
kapasite 675 MWt iken 2017 yılında bu değer 2843 MWt’ye yükselerek artış göster-
miştir. 2002 yılında elektrik üretimi için kullanılan kurulu güç miktarı 15 MWe’den 
(megawatt elektrik), elektrik üretimine elverişli jeotermal sahaların keşfedilmesi ve 
yapılan jeotermal enerji santrali yatırımlarıyla  bugün 861 MWe’ye yükselmiştir.

3. TÜRKİYE’DEKİ JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİ
Jeotermal enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi amacıyla çeşitli teknoloji-
lerden faydalanılmaktadır. Bu teknolojileri kuru buhar, buhar püskürtmeli ve binary 
santraller olmak üzere 3 ana başlıkta toplamak mümkündür.  Elektrik üretimi için 
kullanılan en basit ve en ucuz çevrim Direkt-Buharlı çevrimdir. Bu tip santraller ge-
nellikle  buhar ağırlıklı rezervuarlarda kullanılmaktadır. Buhar püskürtmeli sistemler, 
artezyen kuyulardaki buhar ve sıvı fazdan oluşan iki fazlı bir akışkanı kullanmaktadır. 
Sıvı faz ve buhar fazı arasındaki yoğunluk farkı sayesinde, fazlar santrifüj hareket 
yardımıyla ayrıştırılmaktadır. Yalnızca bir adet yüksek basınç türbininin kullanıldığı 
santraller tek kademe püskürtmeli, hem yüksek basınç hem de düşük basınç türbininin 

Kullanım Yeri 2002 2013 2017

Elektrik Üretimi  15 MWe 311 MWe   861 MWe

Konut Isıtması 275 MWt 813 MWt 1033 MWt

Sera Isıtması 100 MWt 600 MWt   760 MWt

Termal Kullanım 300 MWt 600 MWt 1050 MWt

Tablo 2. Türkiye’de Jeotermal Uygulamalar [9]
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kullanıldığı santraller ise çift kademe püskürtmeli santraller olarak adlandırılmakta-
dır. Binary santraller ise çoğunlukla 85°C üstü ve 175°C altındaki jeotermal sistemler 
ve kuru sıcak kayaç sistemlerinin akışkanları için en verimli çevrimler olarak kabul 
edilmektedir [10]. Türkiye’de işletmede olan jeotermal enerji santralleri “Doğrudan 
Buharlaşma – Yoğuşma Çevrimli Santral” (Flash-F) ve “İki Akışkan Çevrimli Sant-
ral” (Binary-B) olarak iki farklı tiptedir.

Türkiye jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimine ilk olarak 1974 yılında 
Kızıldere Sahasında Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından 0.5 MWe 
gücünde bir pilot türbinde deneme amaçlı olarak başlanmış, ticari anlamda ilk elektrik 
üretimi ise 15 MWe kurulu güce sahip Kızıldere jeotermal santralinde 1984 yılında 
TEAŞ tarafından gerçekleştirilmiştir [11]. Ülkemizde bugün itibarıyla toplam kurulu 
gücü 861 MWe olan aktif durumda toplam 33 adet jeotermal enerji santrali bulun-
maktadır. Elektrik üretimi için farklı teknolojileri kullanan jeotermal enerji santralleri 
kurulu güçlerine göre Tablo 3’te sıralanmıştır.

No Santral Adı İl Firma
Kurulu 

Güç 
(MWe)

Santral Tipi İşletmeye 
Alınma Yılı

1 Efeler Aydın Güriş Holding 115 Binary 2014

2 Kızıldere 2 Denizli Zorlu Enerji 80 Flash+Binary 2013

3 Pamukören Aydın Çelikler Enerji 68 Binary 2013

4 Galip Hoca Aydın Güriş Holding 47 Flash 2009

5 Alaşehir Manisa Zorlu Enerji 45 Flash+Binary 2015

6 Maren Aydın Kipaş Holding Enerji Grubu 44 Binary 2011

7 Dora 3 Aydın MB Holding 34 Binary 2014

8 Greeneco Denizli Greeneco Enerji 26 Binary 2016

9 Enerjeo Manisa Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim 25 Binary 2016

10 Mehmethan Aydın Kipaş Holding Enerji Grubu 25 Binary 2016

11 Deniz Aydın Kipaş Holding Enerji Grubu 24 Binary 2012

12 Ken Kipaş Aydın Kipaş Holding Enerji Grubu 24 Binary 2015

13 Kerem Aydın Kipaş Holding Enerji Grubu 24 Binary 2014

14 Kubilay Aydın Çevik Grup 24 Binary 2016

Tablo 3. Aktif Durumdaki Jeotermal Enerji Santralleri [8]
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15 Türkerler Alaşehir 2 Manisa Türkerler Holding 24 Binary 2016

16 Türkerler Alaşehir Manisa Türkerler Holding 24 Binary 2014

17 Özmen 1 Manisa Özmen Holding, Sis Enerji 24 Binary 2016

18 Pamukören 2 Aydın Çelikler Enerji 23 Binary 2013

19 Pamukören 3 Aydın Çelikler Enerji 23 Binary 2013

20 Dora 4 Aydın MB Holding 17 Binary 2016

21 Kızıldere Denizli Zorlu Enerji 15 Flash 1984

22 Gümüşköy Aydın BM Holding Enerji Grubu 13 Binary 2013

23 Karkey Umurlu Aydın Karadeniz Enerji 12 Binary 2015

24 Umurlu 2 Aydın Karadeniz Enerji 12 Binary 2015

25 Maspo Enerji JES 4 Aydın Gürmen Group, Maspo Enerji 10 Binary 2013

26 Ken 3 Aydın Kipaş Holding Enerji Grubu 9,8 Binary 2016

27 Dora 2 Aydın MB Holding 9,5 Binary 2010

28 Babadere Çanakkale MTN Enerji 8 Binary 2015

29 Dora 1 Aydın MB Holding 7,95 Binary 2006

30 Sultanhisar Aydın Çelikler Enerji 7,5 Binary 2017

31 Tuzla Çanakkale Enda Enerji 7,5 Binary 2010

32 Bereket Denizli Bereket Enerji 6,85 Binary 2008

33 Tosunlar Denizli Akça Enerji 3,81 Binary 2015

Şekil 3. Türkiye’nin Jeotermal Enerji Üretim Kapasitesinin Yıllara Göre Değişimi MWe [12]
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Şekil 3’te görüldüğü üzere, 2007 yılında 23 MWe olan kurulu güç, 10 yılda 752 MWe 
artarak 2016 yılında 775 MWe’ye ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda devreye girmesi 
planlanan; kurulumu devam eden 109 MWe, üretim lisansı alınan 254 MWe, önlisans 
alınan 432 MWe ve proje aşamasında 144 MWe olmak üzere toplam kurulu gücü 939 
MWe olan jeotermal enerji santrallerinin devreye girmesiyle, jeotermal kaynaklardan 
elde edilen elektrik enerjisi miktarı artış gösterecektir [8].

Şekil 4’te Türkiye’de jeotermal enerji santrallerinin kurulu gücünün, elektrik üreti-
minde kullanılan toplam kurulu güce göre son 5 yıldaki değişimi gösterilmektedir. 
Buna göre; 2012 yılında 57059 MW’nin 162 MW’sini, 2013 yılında 64007 MW’nin 
311 MW’sini, 2014 yılında 69520 MW’nin 405 MW’sini, 2015 yılında 72863 MW’nin 
624 MW’sini ve 2016 yılında 77737 MW toplam kurulu gücün 775 MW’sini jeoter-
mal enerji santralleri oluşturmuştur. 2012 yılında jeotermal kaynaklı üretim kurulu 
gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı 2012 yılında %0,28 iken %0,71 artışla 
2016 yılında %0,99 olmuştur [13, 14, 15].

Jeotermal enerji santrallerinin elektrik enerjisi üretim miktarı da kurulu gücün art-
masıyla birlikte günden güne artış göstermektedir. Ülkemizde 2012 yılında üretilen 
239947 GWh elektrik enerjisinin 899 GWh’ı, 2013’te üretilen 241730 GWh’ın 1364 
GWh’ı, 2014 yılında üretilen 251960 GWh’ın 2252 GWh’ı, 2015 yılında üretilen 
261330 GWh’ın 3318 GWh’ı ve 2015 yılında üretilen 272560 GWh elektrik enerjisi-
nin 4214 GWh’ı jeotermal enerji santralleri tarafından üretilmiştir. Şekil 5’te görüldü-
ğü gibi, jeotermal enerji santrallerinin toplam elektrik üretimine katkısı 2012 yılında 
%0,37 iken %1,17 artışla 2016 yılında %1,54 olmuştur [13, 14, 15].

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yay-
gınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye 
kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, 

Şekil 4. Son 5 Yıldaki Jeotermal Kurulu Gücün Toplam Kurulu Güç 
İçerisindeki Payı (%)



Zaim, A., Çavşi, H

Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 691, s. 45-58, Nisan-Haziran  201854

atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilme-
sinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesi amacıyla; Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin 5346 sayılı Ka-
nun 18.05.2005 tarihli 25819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş-
tir. Bu kanunla yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmek isteyen 
yatırımcılara Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması kapsamında 
çeşitli mali destekler sağlanmaktadır. Tablo 4’te enerji türlerine göre son 5 yıldaki 
YEKDEM katılımcı sayıları gösterilmiştir. 2016 yılı itibarıyla YEKDEM’den fayda-
lanan jeotermal enerji santrali sayısı 20’ye ulaşmıştır.

Tablo 5’te enerji türlerine göre YEKDEM kullanıcıların son 5 yıldaki kurulu gücü gös-
terilmiştir. Buna göre; 2012 yılında YEKDEM kullanıcısı olan jeotermal enerji santral-
lerinin kurulu gücü 72 MW, 2013’te 140 MW, 2014’te 228 MW, 2015’te 389 MW ve 
2016 yılında 599 MW olarak kayda geçmiştir. 2016 yılında YEKDEM kullanıcılarının 
toplam kurulu gücünün %3.97’sini jeotermal enerji santralleri oluşturmuştur.

Şekil 5. Son 5 Yılda Jeotermal Enerji Santrallerinin Toplam Elektrik 
Üretimine Katkısı (%)

Enerji Türü 2012 2013 2014 2015 2016

Hidrolik 44 14 40 126 388

Rüzgar 22 3 21 60 106

Biyokütle 8 15 23 34 42

Jeotermal 4 9 9 14 20

Genel Toplam 78 38 93 234 556

Tablo 4. Son 5 Yıldaki YEKDEM Katılımcı Sayıları [15]
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Tablo 6’da enerji türlerine göre YEKDEM kullanıcılarının son 5 yıldaki elektrik üreti-
mi gösterilmiştir. Buna göre; 2012 yılında YEKDEM kullanıcısı jeotermal enerji sant-
rallerinden 374 GWh, 2013’te 857 GWh, 2014’de 1436 GWh, 2015’de 2710 GWh ve 
2016 yılında 3706 GWh elektrik üretimi gerçekleşmiştir. Üretilen enerji miktarı diğer 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen düzensiz enerji miktarına göre sürekli ar-
tış göstermiştir. 2016 yılında YEKDEM kullanıcıları tarafından üretilen toplam elekt-
rik miktarının %8.3’ü jeotermal enerji santralleri tarafından karşılanmıştır.

4. JEOTERMAL ENERJİ VE ÇEVRE
 Fosil yakıtların yanmasıyla açığa çıkan CO2 gazı atmosfere karışarak dünya üzerin-
de sera etkisi yaratmaktadır. Güneşten gelen ışınlar yeryüzünden yansıdıktan sonra 
atmosfer dışına çıkamayarak dünyanın sıcaklığını artırmaktadır. Meydana gelen sı-
caklık artışı, buzulların erimesi, kış mevsimlerinde kar yağmaması gibi çeşitli iklim 
değişikliklerine, yani küresel ısınmaya neden olmaktadır. Küresel ısınmanın önüne 
geçmek için CO2 emisyon miktarının azaltılması gerekmektedir. CO2 emisyonu etkin 
enerji yönetimiyle sağlanacak verimli enerji kullanımıyla azaltılabilir. Fakat bu yön-

Enerji Türü 2012 2013 2014 2015 2016

Hidrolik 930 217 598 2116 9960

Rüzgar 685 76 825 2732 4319

Biyokütle 73 101 147 185 203

Jeotermal 72 140 228 389 599

Genel Toplam 1760 534 1798 5422 15081

Tablo 5. YEKDEM Kullanıcılarının Son 5 Yıldaki Kurulu Gücü (MW) [15]

Enerji Türü 2012 2013 2014 2015 2016

Hidrolik 2296 528 1072 5683 25520

Rüzgar 2081 234 2378 8275 14163

Biyokütle 374 750 925 1050 1306

Jeotermal 487 857 1436 2710 3706

Genel Toplam 5238 2369 5811 17718 44695

Tablo 6. YEKDEM Kullanıcılarının Son 5 Yıldaki Elektrik Üretimi (GWh) [15]
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tem küresel ısınmayı tam anlamıyla önlemek için yeterli değildir. Küresel ısınmayı 
tam anlamıyla önlemek amacıyla konvansiyonel fosil yakıt kaynaklı enerji üretim 
yöntemleri bilhassa  termik santral yöntemi terk edilerek, kaynağı tükenmeyen ve 
çevre dostu olan rüzgar, hidrolik, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklı 
enerji üretim yöntemleri benimsenmelidir. Jeotermal enerji santralleri, proseslerinde 
yanma reaksiyonu olmamasına rağmen jeotermal akışkan bünyesindeki CO2  nede-
niyle az miktarda CO2 emisyonu oluşturmaktadır. 

Enerji kaynakları içerisinde önemli paya sahip olan kömürün yakılması durumunda 
oluşacak CO2 miktarı ile jeotermal enerjinin kullanımı halinde oluşacak CO2 miktarı 
Tablo 7’de karşılaştırılmıştır.

Bu karşılaştırmada görüldüğü üzere, kömür yerine jeotermal enerji kullanılması ha-
linde saatte 1594,4 ton daha az CO2 oluşmaktadır. Bu hesaplamada kömürden çıkan 
element sadece elementer C olarak, jeotermalden çıkan ise CO2 olarak ele alındığı 
halde bu şekilde bir sonuçla karşılaşılmaktadır. Ayrıca jeotermal akışkan içerisinde 
CO2 uygun teknoloji kullanıldığı halde buz veya sıvı  CO2 olarak elde edilerek ticari 
kullanıma sunulabilmektedir [16].

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
2016 yılı sonu itibarıyla ülkemizin toplam kurulu gücü 78497,4 MW’a ulaşmış, brüt 
elektrik enerjisi talebi bir önceki yıla göre yaklaşık %4,7 artarak 278,3 milyar kWh 
olmuş ve puant güç talebi ise 44733,9 MW olarak gerçekleşmiştir. Toplam 273,4 
milyar kWh üretim gerçekleştirilirken 6,4 milyar kWh ithalat yapılmış, arz edilen 
toplam elektrik enerjisinden ise 1,4 milyar kWh ihracat gerçekleştirilmiştir [17]. Tür-
kiye enerji sorunu yaşayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Enerji üre-
timi ve arzıyla ilgili veriler bu durumu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Mevcut 
kaynaklarından elde ettiği enerjiden fazlasını tüketen ve enerji ithal eden Türkiye, 
enerji kaynaklarını geliştirmek ve üretim kapasitesini arttırmak zorundadır. Fosil ya-
kıt rezervlerinin tükenmek üzere olduğu ve tüketimin sürekli arttığı fakat üretimin 
yetersiz kaldığı bu durumda ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak için bünyesindeki 

Jeotermal 
Üretim 
(MWt)

Mcal Karşılığı
Kömür 

Karşılığı 
(t/h)

Jeotermal CO2 
Emisyonu (t/h)

Kömür CO2 
Emisyonu (t/h)

Kömür CO2 Emisyon 
Fazlalığı (t/h)

3042,91 2616902,6 1090,3 0,76 1595,2 1594,4 t/h

Kömür 4000 Kcal, kazan verimi %60, jeotermal akışkandan CO2 çıkışı %0,15, kömür bünyesindeki elementer C %39,9 olarak 
kabul edilmiştir. (3042,91 lt/sn jeotermal üretim)

Tablo 7. Kömür ve Jeotermal Enerji CO2 Emisyonları [16]
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yenilenebilir enerji potansiyelinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmekte-
dir. Ülkemizdeki jeotermal enerjinin kullanımıyla ilgili öneriler ve dikkat edilecek 
hususlar aşağıdaki gibidir.

1. Ülkemizin jeotermal enerji potansiyeli devlet destekli jeotermal tesis yatırımlarıy-
la değerlendirilmeli ve jeotermal enerji santrallerinin elektrik üretimindeki katkısı 
artırılmalıdır.

2. Bu alandaki nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için lisansüstü eğitim prog-
ramları yaygınlaştırılmalı ve jeotermal sahaların yoğun olduğu bölgelere AR-GE 
merkezleri kurulmalıdır.

3. Jeotermal enerji kaynaklı elektrik üretimi ve ısınma konularında, referans niteliğin-
de enerji üretim stratejisi ve yol haritası hazırlanmalı, ülke genelinde uygulanması 
zorunlu uygulama esasları ve standartlar oluşturulmalıdır.

4. Bu alandaki yatırımların planlanması, projelendirilmesi, işletilmesi ve izlenmesi 
için Jeotermal Enerji Genel Müdürlüğü gibi bir kamu kurumuna ihtiyaç vardır.

5. Ülkemizdeki jeotermal enerji kaynaklarının çoğunluğu tektonik hareketlerin ya-
şandığı fay hatlarına yakın bölgelerde konumlanmış durumdadır. Bu bölgelere ku-
rulacak enerji santralleri depreme dayanıklı olacak şekilde inşa edilmelidir.

6. Fosil yakıt kaynaklı enerji santrallerine kıyasla daha çevreci olan jeotermal enerji 
santrallerinde enerji kaynağı olarak jeotermal akışkan içerisinde bulunan mineral-
lerin çevreye ve yer altı sularına zarar vermemesi için, çevrim sonrasında akışkan 
reenjeksiyon uygulamasıyla rezervuara yeniden beslenmelidir.
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Havacılık Komponentlerinin Bakım Uygulamalarında 
Katmanlı İmalat Teknolojilerinin Kullanımı
Özgür Poyraz *1

Melih Cemal Kuşhan 2

ÖZ
Havacılık alanında yapılan bakım operasyonları her türlü hava platformu ile bu platformlara ait 
alt sistemler ve komponentler için sıklıkla uygulanmaktadır. Komponent maliyetlerinin yüksek 
olduğu hava platformları için eski komponentlerin yenileri ile değişimi yerine tamir edilmesi, 
havacılık firmalarının tercih ettiği seçeneklerin başında gelir. Komponentlerin tamir döngüsü 
içerisinde aşınmış bölgenin muayene ile tespiti, aşınmaların yeni malzeme veya kaplamalar ile 
doldurulması ve final geometriyi sağlamaya yönelik yeniden işleme süreçleri yer almaktadır. 
Bu süreçler arasından yeni malzeme ile doldurulma adımı için geçmiş yıllarda kaynak uygula-
malarından faydalanılmıştır. Bununla beraber, gelişmekte olan katmanlı (eklemeli) imalat tek-
nolojileri gün geçtikçe kaynağın yerini almaktadır. Bu durumun sebepleri arasında, katmanlı 
imalatın kaynağa göre daha esnek olması, malzemeye daha düşük ısı girdisi oluşturması, dolgu 
sonrası daha iyi malzeme ve yüzey özellikleri elde edilmesi vardır. Bu çalışmada, pek çok 
avantaj sağlayan ve önemi gün geçtikçe artan katmanlı imalat teknolojilerinin bakım uygula-
malarında kullanımı hakkında bilgiler aktarılmakta ve ülkemizdeki ilgili endüstriyel-akademik 
kurumlar ve çalışanlar açısından farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakım, havacılık, katmanlı imalat, lazerle yığma

The Use of Additive Manufacturing Technologies in Maintenance 
Applications of Aviation Components

ABSTRACT
Maintenance operations carried out in the field of aviation are frequently applied to all kinds 
of air platforms, subsystems and components belonging to these platforms. For air platforms 
with high component costs, repairing old components instead of replacing them with the new 
ones is one of the preferred options for aviation companies. The repair cycle of the components 
includes the inspection of the worn area, the addition of the new materials and/or coatings to 
the abraded parts and re-machining of the component to ensure final geometry. In the previous 
years, welding processes have been utilized for adding the new materials to the components. 
Along with this, developing additive manufacturing technologies take the place of welding 
process day by day. This is due to the fact that additive manufacturing is more flexible 
comparing to welding, it inputs lower heat to the material, and it presents better material and 
surface properties. This publication provides information on the use of additive manufacturing 
technologies, which have many advantages and which are becoming increasingly important, 
in maintenance applications. This publication also aims to raise awareness of the relevant 
industrial-academic institutions and employees in our country about additive manufacturing.

Keywords:Repair, aviation, additive manufacturing, laser metal deposition
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1. GİRİŞ
Bakım en genel anlamda canlı veya cansız bütün varlıkların ve cisimlerin iyi durum-
larının korunması ve devamının sağlanması ile ilgili tedbir ve faaliyetlerinin sürekli 
olarak yerine getirilmesi işlemidir. Makine, teçhizat ve üretim sistemlerine bakıldığın-
da ise bakım, tüm üretim sistemini veya belirli donanımı faal durumda bulundurmak 
için yapılan faaliyetleri tanımlamak için kullanılmaktadır [1]. Bu faaliyetler arasında 
kontrol, durum tespiti, onarım, yenileme ve modifikasyon gibi pek çok aşama yer 
almaktadır. 

İnsanları ve kargo yüklerini kilometrelerce uzağa güvenli bir şekilde taşıması gere-
ken hava araçları bakımının temel amacı ise uçağın operatöre tesliminden sonra da 
güvenirlik ve performansını belirtilen tasarım limitleri içinde tutmaktır. Özellikle gü-
venirlik ve uçuş emniyeti gibi kritik hedefleri sağlaması gereken bakım uygulamaları 
için detaylı ve özenli olarak hazırlanmış talimatların dikkatli bir şekilde takip edilmesi 
gerekmektedir. Uçak bakımları periyodik ve periyodik olmayan bakımlar olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Koruma bakımı olarak da adlandırılabilecek periyodik bakımlar 
uçak üreticisine göre değişim göstermekle beraber günlük, haftalık, 300/400 uçuş sa-
atlik (A Bakım), 3000/4000 uçuş saatlik (B / C Bakım) ve 5 yıllık aralıklarla yapıl-
maktadır [2]. Bakıma alınan uçaklar üzerinde gerçekleştirilen temel işlemler sırası ile 
dış temizlik, uçağın hangar içindeki bakım dokuna alınması, gerekli kontrol kapakla-
rının açılması, gözle kontrol veya tahribatsız muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
uygunsuzlukların kaydedilmesi ve raporlanması, tespit edilen uygunsuzlukların gide-
rilmesi ve tekrar kontrol edilerek onaylanması, ayar işlemleri, testler ve gerekiyorsa 
test uçuşudur. Aktarılan bakım periyodları ve işlem sıralarına göre, 300/400 uçuş sa-

 

 
Şekil 1. 2014 Yılı Küresel Verilerine Göre Uçak Bakım Faaliyet Değer Oranları [3]

%18

%21

%39

%22



Havacılık Komponentlerinin Bakım Uygulamalarında Katmanlı İmalat Teknolojilerinin Kullanımı

Engineer and Machinery, vol 59, no 691, p. 59-69, April-June 2018 61

atlik bakımda platforma ait komponentler ve 3000/4000 uçuş saatlik bakımda motor 
ve motor komponentleri için söz konusu işlemler gerçekleştirilir. Bu iki işlem Şekil 
1’de görüldüğü gibi, uçak bakım faaliyet alanlarında en yüksek maliyete sahip iki 
alanı oluşturmaktadır. 

Havayolu işletmelerinin rekabet gücünün artırması için işletme maliyetlerini ve bun-
ların ana sebeplerinden bir tanesi olan bakım giderlerini azaltması gerekmektedir. Bu 
kapsamda değerlendirilen bakım maliyetleri açsından ise motor ve komponent bakımı 
en yüksek iki değer oranını oluşturmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında eskimiş ve/
veya ömrünü doldurmuş komponent veya motor komponentlerinin yenisi ile değişti-
rilmesi, parça satış fiyatları çok yüksek olan havacılık komponentleri açısından uygun 
bir yöntem değildir. Bu sebeplerle havacılık ve havacılık bakım firmaları son yıllarda 
komponentlerin yenisi ile değiştirilmesi yerine, onarılması üzerinde çalışmalar yap-
maktadır [4]. 

Bu çalışmada, aktarılan bakım ihtiyaçları doğrultusunda, havacılık komponentleri-
nin bakım ve onarım uygulamalarında kullanılan teknolojilere yer verilmektedir. İlk 
bölümde, komponent onarımı için kullanılan farklı teknikler anlatılmakta ve sonraki 
bölümlerde sırası ile komponent onarımlarında katmanlı imalat teknolojilerinin kul-
lanımı açıklanmaktadır. Bu konuda yapılacak çalışmalar için potansiyel ihtiyaçlara 
dikkat çekilmekte ve ileri seviye araştırma ihtiyaçları vurgulanarak çalışma sonuçlan-
dırılmaktadır.

2. HAVACILIK KOMPONENTLERİNİN ONARIMINDA 
FARKLI TEKNİKLERE GENEL BAKIŞ
Havacılık komponentleri için gerçekleştirilen onarım faaliyetleri kompozit ve metal 
olmak üzere iki ana malzeme grubu için ayrılmış olsa da faaliyetlerin büyük çoğunlu-
ğu metal malzemeli parça onarımları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu durumun temel 
sebebi, metal malzemelerin daha zor koşullar ve ağır yükler altında çalışan parça-
larda kullanılması ve bu nedenle bu parçaların onarım ihtiyacının daha sık ortaya 
çıkmasıdır. Bu doğrultuda hava araçlarında çoğunlukla motorlarda ve güç ünitelerin-
de kullanılmakta olan metal komponentlerin çalışma koşullarına örnek vermek gere-
kirse, yüksek seviyede merkez kaç kuvvetleri, yüksek sıcaklık, yüksek basınçlı gaz 
akışlarına maruz kalma, yanma sonucu oluşabilecek kimyasal etkileşimler ve yabancı 
madde hasarı sıralanabilir. Aktarılan bu çalışma koşullarına maruz kalan komponent-
lerde akma, sürünme, yorulma, kırılma, aşınma ve korozyon gibi farklı hatalar ortaya 
çıkabilmektedir [5]. 

Çalışma sonrası hataların görüldüğü komponentlerin onarımı için mümkün olduğu 
durumlarda farklı teknikler uygulanmakla beraber, izlenmesi gereken temel süreç 
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adımları benzerdir. Bu süreç sırası ile komponent sökümü, muayene, hatalı bölgenin 
belirlenmesi, onarımın planlanması, belirlenen hatalı bölgenin kaldırılması, kaldırılan 
parça malzemesi ve/veya kaplama yerine yenisinin eklenmesi, kompnentin nihai öl-
çüye getirilmesi, son muayene ve montaj adımlarını içermektedir. Sıralanan adımlar 
dahilinde yapılacak işlemler için günümüze kadar farklı teknolojiler kullanılmıştır. 
Kullanılan bu teknolojiler arasında kaynak, sert lehimleme, metal sprey, kaplama, 
talaşlı işleme, titreşimli işleme, bilye ile dövme ve boyama gibi pek çok yöntem bu-
lunmaktadır [6, 7]. 

Sıralanan bu yöntemlerin olgunluk seviyeleri yüksek olmakla beraber, ortaya çıkan 
bazı dezavantajlar sebebi ile yeni yöntemlerin geliştirilmesi üzerinde çalışmalar sür-
dürülmektedir. Bu kapsamda komponentlerin hatalı bölgelerine yeniden malzeme ek-
lenmesi için kullanılan kaynak, sert lehimleme ve metal sprey proseslerine alternatif 
arayışlar sürmektedir. Yapılan araştırmalarda hem yeni eklenecek malzemenin aslına 
uygun olması hem de oluşacak geometrinin nihai duruma yakın inşa edilmesi ile işle-
me gereksinimlerinin en düşük seviyeye indirgenmesi hedeflenmektedir. Bu ihtiyaca 
yönelik olarak, en yaygın kullanılan teknolojilerden bir tanesi katmanlı imalat tekno-
lojisi olup, onarım faaliyetlerinde kullanımı günden güne yaygınlaşmaktadır.

3. METALLERİN KATMANLI İMALATI
Katmanlı imalat, konvansiyonel imalat teknolojilerine göre oldukça yeni teknolojiler-
den oluşmasından dolayı, bu  konuda ortaya koyulan ilk standartlar temel terminoloji 
üzerinedir. Bunlardan biri olan ASTM F2792.429494 -1  standardına göre katmanlı 
imalat, nesnelerin 3B (3 boyutlu) model verisinden, genelde üst üste dizilen katman-
lar  halinde malzemelerin birleştirilerek oluşturulduğu bir imalat yöntemidir. Benzer 
şekilde, VDI 3404 Katmanlı  İmalat  Terminolojisi  Standardı’nda  tanımlandığı  ha-
liyle,  iş  parçasının  birbirini  takip  eden  katmanlar  veya  birimlerle inşa edildiği 
üretim prosesine katmanlı imalat denilmektedir [8]. Katmanlı imalat teknolojileri ol-
dukça geniş bir proses grubunu içermekle beraber, metal malzemelerde kullanılan ve 
doğrudan bir parçayı veya parçanın bir bölgesini üretmeye yarayan üç temel proses 
mevcuttur. Bunlar sırası ile seçici lazerle metal toz ergitme (Selective Laser Melting), 
elektron ışını ile metal toz ergitme (Electron Beam Melting) ve lazerle yığma (Laser 
Cladding) prosesleridir. Söz konusu proseslerin temel prensipleri Şekil 2’de ve karşı-
laştırmaları Tablo 1’de verilmektedir.

Farklı proseslerin karşılaştırması değerlendirildiğinde, inşa hızı olarak elektron ışı-
nı ile ergitme ve lazer yığma proseslerinin daha hızlı olduğu görülmektedir. Bunun 
yanında, boyutsal doğruluk ve yüzey kalitesi açısından lazerle metal toz ergitmenin 
daha hassas sonuçlar ortaya koyduğu görülmektedir. Malzeme çeşitliliği açısından 
ise lazerle metal toz ergitme ve lazer yığma prosesleri daha çok seçenek sunmaktadır.
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 Şekil 2. a) Seçici Lazerle Metal Toz Ergitme, b) Elektron Işını ile Metal Toz Ergitme, c) Lazerle 
Yığma [9]

a)
b)

c)

PROSES
Malzeme 
Ekleme

Enerji 
Girdisi

İnşa Hızı 
(cm3/saat)

Boyutsal 
Doğruluk 

(mm)

Yüzey 
Kalitesi 

(µm)

Uygun 
Malzemeler

Lazerle Metal 
Toz Ergitme

Toz 
Yatağı

Lazer 
Işını

7-70 [10] 0,1 – 0,2 [10] Ra 11 [10]
Al, Co, Fe, 
Ni, Ti [11]

Elektron Işını ile 
Ergitme

Toz 
Yatağı

Elektron 
Işını

55-80 [10] 0,4 [10]
Ra 25-35 
[10]

Fe, Ni, Ti 
[11]

Lazerle Yığma Biriktirme
Lazer 
Işını

10-70 [10] 0,3 [10]
Ra 10-25 
[10]

Al, Co, Fe, 
Ni, Ti [11]

Tablo 1. Katmanlı İmalatta Kullanılan Metallerin Temel Proses ve Özellikleri
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Havacılık komponentlerinin onarımı açısından bakıldığında, farklı malzemeden par-
çaların onarılabilmesi için malzeme çeşitliliğin fazla olması temel gereksinimdir. Bu-
nun yanında, onarım sürelerinin uzun olmasının istenmemesi sebebi ile inşa hızının 
yüksek olması da tercih sebepleri arasında yer alır. Diğer taraftan boyutsal doğruluk 
ve yüzey kalitesinin iyiliği temel gereksinimler arasında yer almamaktadır. Bu duru-
mun temel sebebi de onarılan komponentlerin çoğunlukla nihai ölçüye getirilmesi için 
talaşlı imalat ve benzeri tekniklerin kullanılmasıdır.

Bakım - onarım açısından yapılacak bir değerlendirmede en önemli hususlardan 
bir tanesi de prosesin gerçekleşme prensibidir. Bu kapsamda, toz yatağı içerisinde 
gerçekleştirilen katmanlı imalat prosesleri onarılacak parçanın toz yatağı içerisinde 
hizalanması açısından zorluk oluşturacağından, yığma prensibi kullanılan prosesler 
onarım faaliyetleri açısından daha yaygın kullanılmaktadır.

3.1 Lazerle Yığma

Metallerin katmanlı imalatı arasında onarım açısından avantajlı olarak değerlendirilen 
lazerle yığma prosesinin detaylı olarak incelenmesi faydalı olacaktır. İngilizce litera-
türde Laser Cladding olarak geçen proses, lazer sistemi üreticilerinin verdiği farklı 
ticari isimler (Laser Metal Deposition, Direct Metal Deposition, Direct Energy Depo-
sition, Laser Engineered Net Shaping)  ile de karşımıza çıkmaktadır. 

Lazerle yığma en basit ifadeyle, yüksek güçte bir lazerin etkidiği toz halindeki metal 
malzemenin öncelikle ergimesi ve sonra katılaşması sayesinde komponentlerin imal 
edildiği prosese verilen isimdir (Şekil 3). 

Lazerle yığma prosesinde, farklı kinematik konfigürasyonlara sahip tezgahlar eksenel 
hareketler yardımı ile yığma kafasını taşımaktadır. Lazer yığma yönü boyunca hareket 
edebilen yığma kafası ise kendi içerisinde lazer optik kafa ile lazer ışınını yönlendir-
mekte ve toz besleme sistemi sayesinde de ergimesi hedeflenen tozları bir jet halinde 
püskürtmektedir. Yığma kafası, temel ihtiyaç olan lazer ve toz metal malzemeyi sağ-
lama dışında, koruyucu atmosfer olarak görev yapan asal gazın ortama verilmesini 
de üstlenmektedir. Önemli parametreleri arasında lazer gücü, lazer ışını odak çapı, 
lazer tarama hızı ve toz besleme hızı bulunan lazerle yığma prosesinde, tamir sonrası 
kullanıma uygun seviyede mekanik ve metalürjik özelliklerin elde edildiği literatürde 
raporlanmaktadır [13, 14]. 

Bununla beraber, lazerle yığma yönteminde de diğer tüm katmanlı imalat yöntem-
lerinde olduğu gibi geometrik unsurlar, boyutsal doğruluk ve yüzey pürüzlülüğünün 
iyileştirilmesi için ikincil işlem ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durumun temel sebebi, 
katmanlı imalat proseslerinin doğasından gelen ve İngilizce literatürde Stair Step-
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ping Effect olarak geçen merdiven etkisidir. Bu etki üst üste gelen katmanlara ait dış 
konturlardaki tarama izlerinin ergime-katılaşma sonrası aralarında boşluk kalması 
ve merdivene benzer bir görünüm oluşturması ile ortaya çıkmaktadır [15]. Bu etki-
nin ortaya çıkması ile parça geometrisinde form hataları ve yüksek seviyede yüzey 
pürüzlülüğü görülmektedir. Lazerle yığma prosesinin, diğer metal katmanlı imalat 
proseslerine kıyasla eksenel hareketli makinelerde yapılması sayesinde bu durumun 
üstesinden gelinebilmektedir. Yani, bu durumun üstesinden gelinmesi için lazerle 
yığma tabanlı hibrid tezgahlar geliştirilmiştir. Katmanlı imalat ve talaşlı imalatın bir-
likte uygulandığı melez üretim sistemlerinde temel ilke parçanın malzeme eklenerek 
oluşturulması ve sonrasında talaşlı imalat vasıtası ile parça kalitesinin hem boyutsal 
toleranslar hem de yüzey özellikleri anlamında iyileştirilmesine dayanmaktadır [8]. 
Bu sistemler genellikle katmanlı imalat süreci için yığma ve talaşlı imalat süreci için 
frezeleme olarak tercih edilmektedir [16]. Bu tip sistemlerde lazerle yığma kafasının 
standart bir konik arayüz ile freze tezgahlarına bağlanması sağlanmakta ve bu sayede 
katmanlı imalat sırasında çağrılan modüler lazerle yığma kafası, yüzey iyileştirmeye 
geçildiğinde freze iş mili ile kolayca değiştirilebilmektedir (Şekil 4a). Aynı zaman-
da bu ve benzeri sistemlerde standart konik arayüze dokunmalı, optik veya lazerli 
ölçüm ekipmanları da ilave edilebilmekte ve bu unsur sayesinde özellikle tamir ve 
bakım uygulamalarında avantajlar elde edilebilmektedir. Bu avantajlar arasında sa-
yılabilecek en önemlileri çalışma ve servis ömrü boyunca deforme olarak şekil de-
ğiştirmiş parçaların güncel durumlarının tespit edilmesi ve tamir uygulamaları için 
gerekli yığma/takım yollarının güncel geometriye göre adaptif olarak oluşturulabil-
mesidir (Şekil 4b).

 

 

Şekil 3. Lazerle Yığma [12]

a) b)

Lazer Optik Kafa

Isı Tesiri Altındaki Bölge

Toz Besleme Sistemi

Yığılmış Malzeme

Yığma Yönü İş Parçası

İş Parçası

Lazer Işını

Toz Jeti
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4. HAVACILIK KOMPONENTLERİNİN BAKIM VE TAMİRİ 
İÇİN KATMANLI İMALAT UYGULAMALARI
Havacılık komponentleri için gerçekleştirilen bakım ve tamir faaliyetlerinin büyük 
çoğunluğu metal malzemeli parça onarımları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu duru-
mun temel sebebi, metal malzemelerin daha zor koşullar ve ağır yükler altında ça-
lışan parçalarda kullanılması ve bu nedenle bu parçaların onarım ihtiyacının daha 
sık ortaya çıkmasıdır. Bu doğrultuda hava araçlarında çoğunlukla motorlarda ve güç 
ünitelerinde kullanılmakta olan metal komponentler katmanlı imalat uygulamaları ile 
tamir edilmektedir. 

Gerek akademik literatür ve gerekse sektörel raporlarda katmanlı imalat ile tamir uy-
gulaması olan havacılık motor komponentleri arasında türbin paleleri, statorlar, nozül 
kılavuz kanatçıkları (NGV), yakıt püskürtücüler, yakıt enjektörleri, soğutucu hava 
diskleri, fan milleri ve sızdırmazlık elemanları gibi pek çok komponent bulunmakta-
dır. Günümüz teknolojik altyapısı kullanılarak tamir edilebilen metal komponent mal-
zemeleri arasında ise Ti-6Al-4V, Inconel 718, Inconel 625, Co-Cr ve çelik alaşımları 
bulunmaktadır. Şekil 5’te, katmanlı imalat ile tamir uygulaması olan havacılık motor 
komponentlerinden bazı örnekler sunulmaktadır.

Günümüzde katmanlı imalat ile tamir uygulamaları konusunda faaliyet ve araştırma 
yürüten küresel ölçekli kuruluşlar arasında General Electric, Rolls Royce, Pratt & 
Whitney, MTU ve Avio bulunmaktadır. Bununla beraber, ülkemizden de TEI, Tusaş 
Motor Sanayi A.Ş. TEYDEB projesi kapsamında kompresör palelerinin tamiri için 
çalışma ve araştırmalar gerçekleştirmiştir [5]. 

  

 
   

 
Şekil 4. a) Hibrid Sistem Üzerinde Lazerle Yığma ve Frezeleme  [17], b) Hibrid Sistem Üzerinde 
Ölçme [18]

a) b)
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5. SONUÇ

Metal malzemeler için katmanlı imalat teknolojileri sağladıkları farklı avantajlar se-
bebi ile tasarım ve üretimde tercih edilir hale gelmekte ve konu ile ilgili araştırmalar 
gün geçtikçe artmaktadır. Söz konusu katmanlı imalat prosesinin tasarım ve üretim 
yanında bakım ve tamir açısından avantajları da bulunmaktadır. Bu avantajlar arasın-
dan aşınmış bölgelere katmanlı imalat ile yeni eklenen malzemelerin hem metalürjik 
hem de mekanik özelliklerinin gerçek parça malzemesine benzer olması en önemlisi-
dir. Bununla beraber, havacılık motor komponentlerine ait alaşımlar katmanlı imalat 
malzeme yelpazesinde de bulunmaktadır. 

Metal malzemeler için katmanlı imalat teknolojileri arasında lazerle yığma prosesi 
toz yatağı içinde olmaması, farklı eksenel hareketler sayesinde karmaşık geometrilere 
uygulanabilmesi ve yüksek inşa hızları sebebi ile tamir işlemlerinde tercih edilir hale 
gelmiştir. Prosesin ek avantajları arasında, değiştirilebilir lazer yığma kafalarının ta-
laşlı imalat tezgahlarına entegrasyonu ve bu sayede katmanlı imalat ile talaşlı imalatın 
hibrid olarak kullanılma imkanı bulunmaktadır. Bu imkan sayesinde malzeme ekleme 
ve tekrar işleme aynı istasyonda yapılarak, ardışık parça bağlama sebepli hassasiyet 
riskleri en aza indirgenmekte ve ek süre harcamaları ortadan kalkmaktadır. 

Lazerle yığma yöntemi ile tamiri gerçekleştirilen havacılık motor komponentleri ara-
sında türbin paleleri, statorlar, nozül kılavuz kanatçıkları (NGV), yakıt püskürtücüler, 
yakıt enjektörleri, soğutucu hava diskleri, fan milleri ve sızdırmazlık elemanları gibi 
pek çok komponent bulunmaktadır. Söz konusu komponentler için titanyum, nikel, 

 

 Şekil 5. Katmanlı İmalat Teknolojileri İle Tamiri Yapılan Komponent Örnekleri [19 - 23]
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kobalt-krom ve çelik esaslı pek çok alaşımın katmanlı imalat ile tamiri mümkün ol-
maktadır. Lazerle yığma ile katmanlı imalat yönteminin sunduğu avantajlar, kompo-
nent ve malzeme çeşitliliği sayesinde hem dünyada hem de ülkemizde sıklıkla araştı-
rılan konular arasında yerini korumaya devam etmektedir. 
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Francis Türbinlerinde Döner Girdap Halatının Titreşim 
Ölçümleriyle Belirlenmesi 
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ÖZ
Alçak ve orta düşülü Francis türbinlerininin kısmi yüklerdeki dinamik davranışları  önde gelen 
sorunlarındandır. Optimal tasarım bölgesi dışındaki kısmî yüklerde çalışma sırasında emme bo-
rusundaki akış düzensizlikleri nedeniyle meydana gelen döner girdap halatı (vortex rope - draft 
tube swirl) olgusu, çark devir hızının 0.2 – 0.4 katı aralığında düşük frekanslı basınç dalgalan-
malarına neden olur. Bu dalgalanmaların hidrolik, mekanik veya yapısal bir bileşenin doğal fre-
kansı ile çakışması durumunda rezonans nedeniyle yüksek titreşimler oluşmaktadır. Bu çalışma 
kapsamında, Francis türbinlerinde kısmî yüklerde meydana gelen yüksek titreşimlerin, sürekli 
(online) titreşim izleme sisteminin analizi yoluyla döner girdap halatı olgusunun belirlenmesi 
incelenmektedir. Türbin kılavuz yatağına monteli eddy-current tip yer değişimi sensörlerinden 
elde edilen izafi şaft titreşimlerine ait trend, FFT ve orbit grafiklerinin analizi, belirli kısmî 
yüklerde devir hızının yaklaşık %27’si hızla dönen girdap halatını açıkça ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Döner girdap halatı, kavitasyon, titreşim izleme, hidroelektrik türbin

Determination of Draft Tube Swirl Type Cavitation due to Vibration 
Monitoring on Francis Turbines

ABSTRACT
The dynamic behavior at part load has been a major problem for low head and medium head 
Francis turbines. Vortex rope (draft tube swirl), caused due to the flow instabilities in the draft 
tube under off-design part load operating conditions, create low frequency pressure pulsations at 
a frequency of 0.2 to 0.4 times the rotational frequency of the runner. High amplitude vibrations 
due to resonance can occur in case these pulsations coincide with the natural frequency of a 
hydraulic, mechanical, or structural component. This study presents the results of the vibration 
analysis done using the online vibration monitoring & diagnosis system installed on Francis 
turbines in a hydroelectric power plant which involve high overall vibrations exceeding the 
alarm limits at partial loads. Orbit and FFT spectrum plots are obtained from relative shaft 
vibration measurements performed using eddy-current displacement sensors wired to a real-
time multichannel vibration analyzer. Measurement results at the turbine guide bearing revealed 
the drft tube swirl that rotates at 27% of the rotational speed at certain partial loads.
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1. GİRİŞ
Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli 
kaynaklardan elde edilebilir olmasıdır. Hidroelektrik şu anda dünyadaki en büyük 
yenilenebilir enerji kaynağı ve dünya elektrik ihtiyacının neredeyse altıda birini karşı-
lamaktadır. Günümüz dünyasında puant saatlerindeki yüksek enerji ihtiyacını karşıla-
yabilmek ve iletim hatlarındaki frekans dengesizliklerinin giderilebilmesi için büyük 
düşü değişimleri ile çalışan hidroelektrik santrallere olan ihtiyaç daha da önem ka-
zanmıştır. Bununla birlikte, türbin ağırlıklarının üretim gücüne oranının düşürülmesi, 
dökme çelik yapılardan, kaynakla birleştirilmiş yüksek gerilmelere maruz çelik plaka-
lı yapılara geçiş sonucunda gerçekleştirilmiştir. Türbinlerdeki akış hızının da artma-
sıyla basınç dalgalanmalarında, titreşimlerde ve gürültüde artış olmuş, arıza riskleri 
eskiden olduğundan çok daha ciddi ölçüde ön plana çıkmıştır [1].

Makinanın verimini, sürekli çalışma süresini ve mekanik sağlığını olumsuz etkileyen 
olgular, “aşınmalar” vb. belli bir çalışma süreci ile meydana gelebileceği gibi, maki-
naya özgü olarak en başta belirlenen tasarım parametrelerinin bir sonucu olarak da 
ortaya çıkabilir.

Bu çalışmada, kavitasyon çeşitlerinden bir tanesi olan ve ünitenin kısmî yüklerde işle-
tilmesi durumunda ortaya çıkan “draft tube swirl” (döner girdap halatı) olgusu ve izafi 
şaft titreşimlerine etkisi incelenmiştir.

1.1 Francis Türbinleri Hakkında

Francis türbini, dünyadaki kurulu hidroelektrik güç kapasitesinin %60’ını oluşturması 
bakımından diğer hidrolik türbin tipleri arasında en yaygınıdır. Reaksiyon tipi olup, 
50 metre ile 500 metre arası orta düşülerde kullanılan Francis türbininin temsili Şe-
kil 1’de görülmektedir. Salyangozda yönlendirilen su akışı açısal momentumla çark 
girişindeki sabit kanatlara ve ayar kanatlarına ulaşır. Ayar kanatlarının açıklık mikta-
rı çarka giren akışın debisini kontrol eder. Akışın açısal momentumu çark kanatları 
tarafından şaftın mekanik momentumuna dönüştürülür. Çarkı terkeden akış, emme 
borusundan geçer ve kinetik enerjisi statik basınca geri dönüştürülür [2].

Santral sahasının hidrolik özellikleri ve işletme stratejilerinin fonksiyonu olarak, 
her bir Francis türbini belirli nominal debi ve düşü değerleri için tasarlanır ve bu-
nunla birlikte en verimli çalışma bölgesi belirlenmiş olur. Farklı güç (yük) gereksi-
nimlerine göre, ayar kanadı açıklıkları yoluyla çarka giren akışın debisi ayarlana-
rak makinanın çalışma aralığı değiştirilebilir. Kaynakla sabitlenmiş çark kanatları 
sabit açıya sahip olduğundan ötürü optimal tasarım bölgesi dışına çıkan bu çalış-
ma koşulları verimde düşüşe ve emme borusunda çift fazlı akışlara sebebiyet verir. 
Kaplan tipi türbinlerde, ayar kanatları açı ayarlarına ilaveten çark kanat açılarında 
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da düzenlemeler yapılabildiğinden dolayı, akış düzensizlikleri Francis türbinlerine 
göre daha az olmaktadır [3].

1.2 Kavitasyon ve Döner Girdap Halatı

Kavitasyon olgusu, reaksiyon türbinlerinin son derece yatkın olduğu istenmeyen bir 
olay olup, hidroelektrik santrallerde vibrasyona, performans azalmasına ve türbin 
ekipmanlarında hasarlara neden olmaktadır [4].

Akışkan, hidrodinamik basıncını buhar basıncının altına düşmesi sonucunda buhar 
fazına geçer. Bu durumda oluşan küçük kabarcıkların yüksek basınç bölgesine geçti-
ğinde ani olarak ortadan kalkmasına kavitasyon denir [5, 6]. Kabarcıkların sözkonusu 
şiddetli çöküşü nano-saniyeler gibi çok kısa bir süre içerisinde meydana geldiği için 
oluşan yüksek genlikli şok dalgaları metal yüzeylerde hasara neden olur [3].

Çark malzemesinde kavitasyon kaynaklı bozulma ve deformasyonlar sonucunda yü-
zeyde oluşan hasarlar, türbin-jeneratör sisteminin verimini de olumsuz yönde etkile-
mektedir. Bunun yanı sıra, kavitasyon olgusu yüksek titreşimlere de yol açarak meka-
nik sistemlerde sorunlara yol açmaktadır [7].

Francis tipi türbinler için farklı farklı kavitasyon tipleri bulunmaktadır. Bunlardan 
bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir [3]:

• Ön kenar kavitasyonu (Leading edge cavitation)
• Gezer kabarcık kavitasyonu (Travelling bubble cavitation)

 
 Şekil 1. Francis Türbinin Temsili [2]

Emme Borusu

Ayar Kanatları

Sabit Kanatlar

Çark

Akış Yönü

Salyangoz
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• Çark kanatları arası vorteks kavitasyonu (Inter-blade vortex cavitation)
• Von-Karman vorteks kavitasyonu (Von-Karman vortex cavitation)
• Kavitasyonlu döner girdap halatı (Cavitating draft tube swirl)

Pratik olarak incelendiğinde, ön kenar kavitasyonu ve gezer kabarcık kavitasyonu 
erozif etkilerinden, performans ve verim etkilerinden dolayı çok göze çarpmaktadır. 
Bunların yanında, kavitasyonlu döner girdap halatı ise stabilite – kararlılık bakımın-
dan operasyonel olarak türbin-jeneratör sistemlerini etkilemektedir [3].

Bu çalışmada, döner girdap halat kavitasyon tipi ile türbin-jeneratör sistemlerinde 
oluşan titreşim arasındaki ilişki incelenmektedir.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Döner girdap halatı, çark koniği altında, emme borusu (draft tube) merkezinde vor-
teks oluşumu şeklindedir. Bu kavitasyonun miktarı Tahoma sayısı veya santral kavi-
tasyon sayısı olarak bilinen σp değerine bağlı olup, kısmi yük (partial load) ve debinin, 
artan dairesel hızından kaynaklı aşırı yükleme (over load) durumlarında oluşmaktadır. 
Bahsi geçen vorteks, kısmi yükte işletme durumlarında çark ile aynı yönde ve aşırı 
yük durumlarında da çarkın zıttı yönde dönmektedir [3].

Sistem veriminin maksimum olduğu debi değerinin %50 ila %80’i civarında girdap, 
helisel bir şekil alır (Şekil 2) ve çark hızının 0.25 - 0.35 katı olacak şekilde yalpalama-

 

 Şekil 2. Emme Borusunda Döner Girdap Halatı [8, 9]
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dönme şeklinde kendisini gösterir. Bu durumda düşük frekansta dalgalanmalı çevresel 
basınç oluşur. Bu yalpalama frekansı emme borusu ya da cebri borudan birinin doğal 
osilasyon frekansı ile eşleştiği anda çok sert dalgalanmalar olabilmektedir. Bu durum, 
emme borusu içerisinde basınç patlamalarını tetiklemekte ve türbinde ve hatta santral 
binasında yüksek titreşimlere neden olmaktadır. En verimli bölgenin (best efficient 
point) ötesinde iken ise vorteks, emme borusu koniğinin eksenel olarak merkezinde 
olacaktır [3].

Araştırmacılar döner girdap ve sebep olduğu titreşimlerin etkisini azaltmak için çeşitli 
yöntemler ileri sürmüşlerdir. Bunlardan en yaygını, emme borusuna hava girişinin 
izin verilmesidir (air admission). Türkmenoglu [10] Ordu’da yer alan Darıca-1 HES 
Francis türbinleri hakkında yapmış olduğu çalışmada, kısmi yüklerde oluşan döner 
girdap halatının titreşimlere etkilerini incelemiş, generatör kapasitesine olan olumsuz 
etkilerini ortaya koymuş ve hava girişine izin verilmesi (air admission) ile sorunun 
çözülmesi sayesinde jeneratörde %11,11 oranında kapasite artışına gidilebildiğine 
değinmiştir. Son yıllarda önerilen bir diğer metod ise çark koniğinin uç kısmından 
eksenel yönlü su jeti uygulamasıdır [11].

Dönmez [12], yayıcı girişinde – ya da başka bir deyişle türbin çıkışında- tanımlanan 
farklı dönme şiddetine (swirl intensity) sahip akışların hesaplamalı akışkanlar dina-
miği (CFD) yardımı ile incelenmesini gerçekleştirmiş, Francis türbinlerinin tasarım 
yüklerinin uzağında çalıştırıldığında özellikle yayıcıda istenmeyen sonuçların ortaya 
çıktığını, bu istenmeyen sonuçların başında akış ayrılmaları ve döner girdap halatı 
oluşumunun geldiğini analiz sonuçları ile ortaya koymuştur.

Favrel [2], Francis türbinlerinde kısmi yükte oluşan kavitasyonlu döner girdap halatı-
nın dinamiğini, küçük ölçekli bir model üzerinde PIV (Particle Image Velocimetry) ve 
LDV (Laser Doppler Velocimetry) yöntemleri ile deneysel olarak incelemiştir. 

Escaler ve ark. [3] tarafından yapılan çalışmada, maksimum 112,75 MW yük kapasi-
tesinde, 400 m düşü, 24 m3/s pompalama debisi, 31,5 m3/s türbin debisi değerine sahip 
600 dev/dak devirli pompa-türbin tipi sistem incelenmiştir. Bu çalışmada, çıkış bo-
rusu (draft tube) bölgesinde dinamik basınçlar takip edilmiş, kısmi yük değerlerinde 
basınç değerlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Yine aynı çalışma sürecinde maksimum 
65 MW güç kapasitesinde, 112,5 m düşü, 115 m3/s debi ve 250 dev/dak devre sahip 
Francis tipi türbin incelenmiştir. Sistemin gücünün 30 MW seviyelerinin altına indiği 
durumlarda döner girdap halatı kaynaklı, çıkış borusu bölgesinde ve duvarlarında çok 
yüksek titreşimler olduğu gözlemlenmiştir.

Nicolet ve ark. [13], üst kısmi yüklerde (upper part load) çalışan Francis türbini mode-
linde gerçekleştirdikleri deneysel çalışmada eliptik kesitle oluşan döner girdap halatı-
nı hızlı kamera ile görüntülemiş ve titreşim frekanslarını belirlemişlerdir.
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Wack ve Riedelbauch [14], emme borusundaki kısmi yüklerdeki akışın farklı Taho-
ma sayısı değerlerine göre ne şekilde değiştiğini nümerik olarak modellemiş, basınç 
dalgalanmalarını deneysel ölçümlerle belirlemiş ve kavitasyon hacminin σ sayısının 
azalması ile arttığını ortaya koymuşlardır.

3. DÖNER GİRDAP HALATI OLGUSUNA BAĞLI İZAFİ ŞAFT 
TİTREŞİMLERİNİN İNCELEMESİ
Literatürde de belirtildiği üzere, döner girdap halatı kavitasyon tipi, kısmi yüklerde 
gerçekleşmekte olup, türbin jeneratör sistemlerinde özellikle şaft salınımı (izafi şaft 
titreşimi) olarak kendisini göstermektedir. Bu çalışma kapsamındaki incelemeler, 100 
MW gücünde ve 333,33 dev/dk’lık şaft devir hızına sahip bir düşey Francis türbin-
jeneratör ünitesinde yapılmıştır. Ünite zaman zaman ani ve dalgalı yük değişimleri 
sergilemekte ve bu işletme koşullarında yatak titreşimleri sürekli olarak değişim gös-
termektedir.

3.1 Sürekli (Online) Titreşim İzleme Sistemi Hakkında

Titreşim ölçümleri ile balanssızlık, hizasızlık, mekanik gevşeklik, yağlama sorunları, 
ayar kanadı muylusu kırılması, kavitasyon gibi olası arızalar makinada hasara se-
bebiyet verebilecek titreşim düzeylerine ulaşılmadan önce erkenden teşhis edilebilir.
Bu sayede zamanında yapılan bakım planlaması ile beklenmeyen duruşların önüne 
geçilerek devamlı üretim süresi (uptime) arttırılır.

Yapılan çalışmalarda, hidroelektrik santralde kurulu bulunan Brüel & Kjær Vibro 
marka Vibrocontrol 6000 koruyucu titreşim izleme sistemi ve Compass diyagnos-
tik titreşim analiz yazılımı kullanılmıştır. Üniteye ait jeneratör üst ve alt yatakları 
ile türbin kılavuz yatağında ISO 10816-5 standardına göre mutlak yatak titreşim-
leri, ISO 7919-5 standardına göre de izafi şaft titreşimleri ölçülmektedir (Şekil 
3 ve 4). Mutlak yatak titreşimi ölçümleri her yatakta su geliş yönünde radyal 
olarak yerleştirilmiş elektromanyetik hız sensörleri vasıtasıyla, izafi şaft titreşimi 
ölçümleri ise yatay düzlemde birbirleriyle 90 derece açı yapacak şekilde radyal 
olarak yerleştirilmiş (X-Y) eddy-current yer değişimi sensörleri ile alınmakta-
dır. Titreşim izleme sisteminin koruyucu donanımı sürekli olarak ölçülen verileri 
alarm ve trip seviyeleri ile karşılaştırmakta, tehlike (trip) seviyesini geçen titre-
şimler olması durumunda makinayı otomatik olarak durdurmaktadır. Diyagnostik 
titreşim izleme yazılımı ise geçmişe yönelik titreşim düzeylerini (trend), frekans 
spektrumlarını ve kinetik şaft yörüngesi (orbit) grafikleri görüntülemekte ve veri-
tabanında saklamaktadır.
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3.2 Türbindeki Döner Girdap Halatının Titreşim Ölçümleriyle Belirlenmesi

Ünitelerdeki koruyucu titreşim izleme sistemi santralin ilk kurulumunda monte edilip 
devreye alınmıştır. Şekil 5’teki ekran çıktılarında ünitenin çeşitli çalışma yüklerindeki 
izafi şaft salınımları zamana bağlı grafik olarak görülmektedir. Özellikle 42-47 MW 
seviyelerinde izafi şaft titreşimleri yüksek derecede artmaktadır. Bunların haricindeki 
herhangi bir yük değerinde titreşim seviyelerinin arttığı gözlenmemiştir.

Ünitelerdeki titreşimler Compass yazılımı kullanılarak incelenmiş, ilgili trend, fre-
kans spektrumu ve orbit grafikleri aşağıda sunulmuştur.

Şekil 6’da yer alan trend grafiğinde kısmî yüklerde türbin kılavuz yatağındaki izafi 
şaft titreşimlerinin zaman zaman 300 µm tepeden tepeye (peak peak) uyarı sınırını 
geçen dalgalı karaktere sahip seyri görülmektedir. Ünite tam yükte çalışırken ise tit-
reşimler 50 µm  tepeden tepeye seviyelerine inerek kararlı şekilde seyretmektedir. 

a)

c)

b)

d)

Şekil 3.  Sürekli Titreşim İzleme Sistemi Bileşenleri: a) Vibrocontrol 6000 Koruyucu Titreşim İzle-
me Cihazı, b) Türbin Kılavuz Yatağı Mutlak Yatak Titreşimi Sensörü (Elektromanyetik Hız Sensö-
rü), c ve d) Türbin Kılavuz Yatağı İzafi Şaft Titreşimi ve Devir Hızı Sensörleri (Eddy-Current Yer 
Değişimi Sensörleri)

Türbin Kılavuz Yatağı  X

Devir Hızı

Türbin Kılavuz Yatağı - Y



Saçma, S., Eskikale, T., Orhon, B. E.

Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 691, s. 71-84, Nisan-Haziran  201878

Kısmi yükte titreşim artışları özellikle türbin kılavuz yatağında görülmekte olup, je-
neratör alt ve üst yataklarında kayda değer bir artış gözlenmemiştir.

Yük değişimleri döneminde alınan FFT spektrumları incelendiğinde, ünite tam yükte 
çalışırken titreşimlerin en yüksek bileşeninin makinanın devir hızı olan 5,5 Hz frekan-

a) b)
  

 
Şekil 5. Santralin SCADA Sisteminden Alınan Trend Grafikleri: a) Ünite Üretim Gücü – Zaman, 
b) Türbin Kılavuz Yatağı İzafi Şaft Titreşimleri – Zaman

 
 

Şekil 4. Ünitelerde Kurulu Bulunan Titreşim İzleme Sisteminin Şematik Gösterimi
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 Şekil 6. Titreşim izleme yazılımından alınan türbin kılavuz yatağı izafi şaft titreşimleri trend 
grafiği kısmi yüklerde uyarı sınırını geçen titreşim düzeylerini ortaya koymaktadır. (Sarı 
renkli yatay çizgi uyarı (alarm), kırmızı renkli yatay çizgi ise tehlike (trip) sınır değerlerini 
göstermektedir.)

 

 Şekil 7. Ünite Tam Yükte Çalışırken Türbin Kılavuz Yatağı İzafi Şaft Titreşimi (X Yönlü) Frekans 
Spektrumu
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sında 12 µm tepeden tepeye civarında düşük seviyeli genliğe sahip olduğu (Şekil 7), 
42-47 MW kısmi yüklerde çalışırken ise titreşim genliklerinin 1,5 Hz frekansında 114 
µm tepeden tepeye değerine ulaştığı görülmektedir (Şekil 8).

Radyal yönde birbirine dik olarak yerleştirilmiş iki izafi titreşim yer değişimi sensö-

 

 Şekil 8. Ünite 42-47 MW Kısmi Yükte Çalışırken Türbin Kılavuz Yatağı İzafi Şaft Titreşimi (X 
Yönlü) Frekans Spektrumu

 

 Şekil 9. Çift izafi Titreşim Yer Değişimi Sensörü ile Sp-p ve Smax Ölçümleri ve 
Kinetik Şaft Yörüngesi (Orbit) Grafiğinin Elde Edilişi
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rü sayesinde şaftın yatağa göre izafi salınımının maksimum değerini gösteren Smax 
değeri ölçülebilmekte ve “kinetik şaft yörüngesi” (orbit) grafiği çizdirilebilmektedir 
(Şekil 9) [15, 16].

Türbin kılavuz yatağı kinetik şaft yörüngesi (orbit) grafiğine bakıldığında (Şekil 10), 
şaftın yatak içerisinde geniş bir yuvarlak oluşturacak şekilde dairesel halde salındığı 
görülmektedir. Salınım 1,5 Hz’te olup şaft dönüş yönü ile eş yönlüdür ve frekansı de-
vir hızının yaklaşık %27’sine denk gelmektedir. Bu frekans değeri, literatürde döner 
girdap halatı için belirtilen frekans aralığında yer almaktadır. Dolayısıyla, söz konusu 
dönel şaft salınımının, emme borusundaki döner girdap halatına sahip su kütlesinin 
çarka dönel kuvvet uygulaması sonucunda meydana geldiği anlaşılmaktadır.

3.3 Döner Girdap Halatının Emme Borusu ve Çark Üzerindeki Kavitasyon 
Hasarı Etkilerinin İncelenmesi

Ünite emme borusu (draft tüp) bölgesine (Fotoğraf 1) bakıldığında, döner girdap hala-
tının meydana getirdiği kavitasyon hasarları görülebilmektedir. Sözkonusu hasarlara 
çark dönüş yönü (ve su akış yönü) ile eş yönlü meydana gelen kavitasyonlu döner 
girdap halatının neden olduğu bu fotoğrafla görsel olarak ortaya konmaktadır.

Çark kanatlarında ise (Fotoğraf 2), döner girdap halatının meydana getirdiği belirgin 

 

 Şekil 10. Ünite Kısmi Yükte Çalışırken Türbin Kılavuz Yatağı İzafi Şaft Titre-
şimleri (X-Y) Zaman Dalga Formları (solda) ve Kinetik Şaft Yörüngesi (Orbit) 
Grafiği (sağda)
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bir  kavitasyon hasarı tespit edilmemiştir. Döner girdap halatının çarkın alt kısmında 
oluşması ve çark kanatlarına doğrudan hasar verecek darbesel bir etkisinin olmaması 
nedeniyle bu beklenen bir durumdur.

4. SONUÇ
Ölçüm sonuçlarından da görüldüğü üzere, döner girdap halatı şaftın düşük frekanslı 
dairesel salınımına neden olmakta ve şaft bu salınımın sonucu olarak yataklara radyal 

 

 Fotoğraf 1. Ünite Emme Borusu Bölgesindeki Kavitasyon Hasarı İzleri

 

 Fotoğraf 2. Ünite Çark Kanatlarının Emme Borusu
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yönlü dönel bir kuvvet uygulamaktadır. Radyal yatakların yağ filmi bozulmaksızın 
taşıyabilecekleri kuvvetler belirlenmekte ve yatak tasarımı buna göre yapılmaktadır. 
Bunun yanı sıra, izin verilebilecek maksimum izafi titreşim yer değişimi düzeyi ya-
tak boşluğu (clearance) değerine bağlıdır. Yağ filmi bozularak şaftın yatağa sürtmesi 
halinde yatakta kalıcı hasarlar meydana gelebilmektedir. Dolayısıyla, döner girdap 
halatının neden olduğu radyal kuvvetin yağ filmini bozacak mertebeye ulaşmaması 
önem arz etmektedir. Bu sebeple titreşim izleme sisteminde ölçülen izafi şaft titreşim-
lerinin sürekli takip edilerek analiz edilmesi makinayı korumak için elzemdir. Doğru 
analiz gereçleri kullanılarak mekanik ve akış kaynaklı sorunların erkenden belirlen-
mesi sayesinde hasarlara ve beklenmeyen duruşlara sebebiyet verilmeden önce çözüm 
üretilerek sağlıklı şekilde bakım planlaması gerçekleştirilebilir ve üretim sürekliliği 
arttırılabilir. 
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Bir Otomobil Montaj Fabrikasının Enerji Tüketim 
Analizi ve Enerji Tasarrufu Potansiyelinin 
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ÖZ
Bu çalışmada, bir otomobil montaj tesisinin (pres, gövde, boyahane ve montaj bölümlerin-
de oluşan) üretim değerlerine karşılık gelen enerji tüketimleri incelenmiştir. Tesis genelinde, 
enerjinin yoğun kullanıldığı sistemler incelenmiş olup, verimliliğin artırılması için yapılabi-
lecek çalışmalar irdelenmiştir. Üretim-tüketim analizleri 2013, 2014 ve 2015 yılı verileri üze-
rinden yapılmıştır. İncelenen tesisin yıllık otomobil üretim miktarı ortalama 150.000 adet/
yıl’dır. Tesiste, otomobil başına özgül enerji tüketimi üç yıllık ortalama (SET), elektrik enerjisi 
için (SETe) 500,00 kWh/adet, doğalgaz için (SETdg) 650,00 kWh/adet olmak üzere toplamda 
1.150,00 kWh olarak hesaplanmıştır. Üretim-tüketim analizlerinde regresyon analizi yöntemin-
den faydalanılmıştır. Bu yöntem, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi göstermek 
için kullanılır. Bu çalışmada, fabrikanın üretim-tüketilen enerji miktarları incelenmiş ve bunlar 
arasında nasıl bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Tesiste yapılan enerji verimliliği çalışmaları 
sonucunda tesisin 3 yıllık ortalama enerji tüketiminde, elektrik enerjisi için %2,00 ve ısıl enerji 
için %0,30 azalma sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Enerji tasarruf potansiyeli, enerji verimliliği, otomobil üretimi, özgül 
enerji tüketimi (SET), regresyon analizi

Energy Appraisal for Energy Consumptions and Energy Saving 
Potentials in an Automobile Assembly Plant

ABSTRACT
In this study, the energy consumption corresponding to the production values of an automobile 
assembly plant (press, body, paint shop and assembly sections) was examined. Throughout 
the plant, systems are examined which are consume energy intensely. Production-consumption 
analyzes were made over datas of 2013, 2014 and 2015. The average annual production rate 
of the plant in which examined is 150,000 units/year. The three-years average specific energy 
consumption for per car is (SEC), 500.00 kWh/unit for electricity (SECe), 650.00 kWh/unit for 
natural gas (SECng) and totally 1,150.00 kWh/unit was calculated. Regression analysis method 
was used in production-consumption analysis. This method is used to show the relationship 
between two or more variables. In this study, the production-consumption energy quantities of 
the fabrics are examined and the relationship between them is revealed. As a result of energy 
efficiency studies, the three-years average energy consumptions of the plant will be reduced by 
2.00% for electricity and 0.30% for thermal energy.

Keywords: Energy saving potential, energy efficiency, automobile assembly plant, 
specific energy consumption (sec), regression analysis
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1. GİRİŞ
Günümüzde otomobil üretimi için çok sayıda tedarikçi katkıda bulunmaktadır. Pek 
çok farklı malzemeden oluştuğu ve bir işletmede bazen birden fazla model aynı anda 
üretildiği için bir otomotiv sektörünü, yan sanayi ile birlikte değerlendirmek oldukça 
güçtür. Bu nedenle bu çalışmada, yalnızca otomobil montajının yapıldığı bir işletmede 
gerçekleşen enerji tüketimleri ve enerji tasarruf potansiyelleri değerlendirilmektedir.

Fysikopoulos ve ark. [1], otomotiv montaj hattında Body-in-White (BiW, gövdeyi 
oluşturan metal parçaların birbirine kaynatılması işlemi) alt gövde yapısını modelle-
yerek enerji tüketimini hesaplamışlardır. Çalışma sonucunda, tesiste araç üretiminin 
maksimumu olduğu 161-240. günler de enerji tüketimini minimum (68,9 MJ) olduğu 
görülmüştür. Bunun sebebi olarak kapasite kullanımın artması ile makinelerin verim-
liliklerin artması gösterilmektedir. Kaynak çalışmasına ait simülasyonda BiW üzerin-
de toplam 4.474 kaynak noktası olduğu ve bunun %49,6’sının alt gövdede olduğu göz 
önünde bulundurularak yapılan 2 yıl süreli simülasyon çalışması ile 73 MJ/alt gövde 
enerji tüketimi gerçekleşeceği hesaplanmıştır.

ABD Enerji Bakanlığı (DOE) Endüstri Teknolojileri Programı (ITP), ABD Otomo-
tiv Araştırmaları Konseyi (USCAR) ile iş birliği kapsamında, “Otomotiv İmalatında 
Enerji Tüketiminin Azaltılması Yol Haritası” başlıklı yayını hazırlamışlardır. Bu ça-
lışmanın yayımlanması otomotiv üretimi ve buna bağlı tedarik zincirinde enerji tü-
ketiminin azaltılması ile ilgili fırsatların anlaşılması için odaklanmış bir gayreti ifade 
etmektedir. 

Açıkça görülmektedir ki fırsatlar çeşitli ve endüstrinin her alanını kapsamaktadır. Yol 
Haritasında BiW, iç aksam, otomotiv boya prosesi, güç ünitesi ve gövde elemanları, 
nihai montaj, tesis yardımcı işletmeleri incelenmiştir. Ayrıca inovasyonla geliştirilme-
si gereken enerji verimliliği alanları da okuyucular için derlenmiştir [2].

Günümüz rekabetçi koşulları ve artan enerji fiyatları nedeniyle bir işletmenin tükettiği 
enerjiyi etkin kullanabilmesi, ancak zamanında yatırım yaparak teknolojinin güncel-
leştirilmesi, işletme şartlarının optimizasyonu ve sürekli kontrolü sonucunda yapabi-
lecek tasarruflar ile mümkündür. Bu doğrultuda, örnek bir otomobil üretim işletmesi 
sahasında olası kayıpları tespit etmek için ve enerji verimliliğinin artırılmasına yöne-
lik olarak bu çalışma başlatılmıştır.

Enerji verimliliği birçok kavramı içerisinde barındırmaktadır. Bu kavramlar kısaca 
özetlenecek olursa, Enerji Kaynağı: Enerji üretimi sağlayan kaynaklardır. Genel ola-
rak klasik enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak ayrılmaktadır. 
Enerji Verimliliği: Enerji kaynaklarının en yüksek etkinlikte kullanılması olarak ifa-
de edilmektedir. Enerji Tasarrufu: Enerjinin verimli kullanılması amacıyla üretimin 
tüm aşamalarında harcanan enerji miktarındaki azalmadır. Enerji Etüdü: Enerji ta-
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sarrufu olanaklarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan detaylı çalışmalardır. Bunlar; 
bilgi edinme, ölçme, değerlendirme/hesaplama ve raporlama aşamalarından oluşur. 
Enerji Yönetimi: Enerji kaynaklarının en etkin biçimde kullanılması için uygulanan 
yöntemlerin tümüdür [3].

Bu kavramları anlamak, enerjinin etkin kullanılması açısından önem taşımaktadır. 
Ülkemizde birincil enerji kaynaklarının yaklaşık %24’ü, elektriğin ise %47’si sanayi 
sektöründe kullanmaktadır. Türkiye enerji yoğunluğu yüksek ülkelerin başında gel-
mektedir [4].

Bu çalışmada, pompa verimliliklerine, fan verimliliklerine, chiller performansına, 
fırınların analizlerine, buhar kazanı verim analizine ve basınçlı hava sisteminin ve-
rimliliğine yönelik ölçümler yapılmış ve ölçüm sonuçları değerlendirilmiştir. Tespit 
edilen, kayba neden olan noktalar, bu noktalardan ne kadar kayıp gerçekleştiği ve bu 
kaybın telafisi için gerekli yatırım ihtiyaçları ve fiyat bilgileri konusunda önerilerde 
bulunulmuştur.  

2. ARAÇ ÜRETİM PROSESİ
Temel olarak otomobil üretimi 4 kademe içermektedir:

a) Pres
b) Kaynak (gövde imalatı)
c) Boyahane
d) Montaj

Ülkemiz otomobil endüstrisinde daha çok araç gövde üretimi gerçekleştirilmektedir. 
Profillerin ve çelik sac yüzeylerin birleştirilmesi, ardından motor ve aksesuarların 
montajı ile nihai ürün elde edilmektedir. İnceleme yaptığımız işletmenin birçok yan 
sanayi bulunmaktadır. Pek çok parça yan sanayinde üretilse de çelik sac yüzeyler ve 
motor gibi üretimi meşakkatli ve üretim aşamasında enerji tüketimi yüksek parçalar 
yurtdışından temin edilmektedir. Otomobil gövdesinin büyük bir kısmı çelik sacdan 
imal edilmektedir. Maliyetin düşük olması, iyi şekillendirilebilme ve hafiflik gibi bazı 
özellikler nedeniyle çeşitli çelik alaşımları da kullanılmaktadır. Aksesuarlar için ise 
daha çok plastik ve fiberglas malzemeler kullanılmaktadır. 

Pres bölümü, otomobilin çelik sac yüzeylerinin şekillendirildiği kısımdır. Üretilmek 
istenen otomobil modeline göre değişiklik gösteren kalıplar, preslere yerleştirilerek 
çelik saclar üzerinde istenen şekil elde edilmektedir. 

Kaynak bölümünde otomobilin şasesi yapılmaktadır. Şase otomobilin iskelet yapısı-
dır. İskelet üzerine aks sistemi, güç dağıtım sistemi, yönlendirme mekanizması ve süs-
pansiyon elemanları montaj edilmektedir. Kaynak bölümünde üretilen gövdeler, boya-



  Akbaş, B., Kaya, D., Eyidoğan, M.

Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 691, s. 85-100, Nisan-Haziran  201888

haneye yalnızca renklendirme amacıyla değil, aynı zamanda ses yalıtımı ve korozyona 
karşı dayanıklı olmalarını sağlayacak işlemlerin yapılması için de gönderilmektedir.

Boyama bölümünde otomobil gövdesi kataforez boyama uygulaması ile boyanmak-
tadır. ED (Electro Deposition; elektro kaplama, kataforez boyama) kaplama işlemi 
öncesinde, sac yüzeyler ön temizlik için bazı proseslerden geçmektedir. Yüzey şart-
landırması işleminden sonra otomobiller ED havuzundan geçerek kataforez boya ile 
kaplanmaktadır. ED boyasının pişirilmesinin ardından ses yalıtımı ve korozyon daya-
nımı sağlamak amacıyla mastik ve PVC uygulamaları yapılmaktadır. Bundan sonraki 
aşama “ilk kat” boyadır. Bu aşamada, ultraviyole güneş ışınlarına dayanım ve son kat 
boyanın kalitesini artırmak amacıyla yapılmaktadır. İlk kat boyama işleminden sonra 
otomobiller, konveyörlü fırınlara girmektedir. Ardından “son kat” boya kabinine gön-
derilmektedir. Son kat boyama işlemi de bitince, tekrar fırına gönderilen otomobiller 
montaj hattına gönderilmektedir. 

Montaj bölümünde otomobiller montaja girince, “manifest” adı verilen ve otomobi-
lin tüm özelliklerini anlatan bir kağıt otomobil üzerine yerleştirilmektedir. Ana gövde 
ilerlerken, aynı anda alt parçaların üretildiği hatlarda da parça üretimine başlanmakta-
dır. Alt parçalar ve gövde tam zamanında birleşmektedir. Tedarikçilerden gelen küçük 
parçalar da tam zamanında istasyona ulaşmaktadır. Lojistik grubu tarafından organize 
edilen işlemler neticesinde, istasyon kenarında az miktarda emniyet stoğu bulundu-
rulmaktadır.

3. OTOMOBİL MONTAJ TESİSİNDE ENERJİ TÜKETİMİ VE 
VERİMLİLİK ARTIRICI FIRSATLAR
Motorlu araç montaj tesislerinde birincil enerji kaynakları; elektrik, buhar, doğalgaz 
ve basınçlı havadır. Toplam enerji bütçesinin yaklaşık %45’ini elektrik enerjisi teşkil 
etmektedir. Geri kalan %55’lik kısım ise doğalgaz enerjisidir.

Doğalgaz daha çok ortam ısıtmasında, boyama kabinlerindeki iklimlendirmede (sıcak-
lık ve nem) ve boya kurutma fırınlarında kullanılmaktadır. Elektrik ise pres bölümü 
(sac şekillendirme), kaynak makinaları, boyama, basınçlı hava, aydınlatma, iklimlen-
dirme ve malzeme nakliyesi gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Enerji 
tüketimimin dağılımı o tesise özgü sebeplerden dolayı değişiklik göstermektedir. 

Almanya’da tesis yakıt tüketiminin %50 – 60’lık kısmı boyahanede gerçekleşmekte-
dir [5]. Bu çalışmanın amacına uygun olarak otomotiv imalat prosesinde, üretim-tü-
ketim analizleri ve genel performansı düşürmeden uygulanabilecek enerji verimliliği 
fırsatları ele alınmıştır. Aşağıda, bir otomobil üretim prosesinde gerçekleştirilebilecek 
enerji verimliliği artırıcı önlemler verilmektedir.
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3.1 Örnek Bir Otomobil Üretim Tesisinin Enerji Tüketimi Dağılımı

Bu çalışma, 150.000 araç/yıl üretim kapasitesine sahip bir otomobil üretim tesisinde 
gerçekleştirilmiştir. Tesisin bulunduğu bu bölge aşırı soğuk ve aşırı sıcak iklim ko-
şullarına sahip değildir. Üretimde presler ve kaynak robotları yoğun enerji tüketen 
sistemlerdir. Tesis enerji tüketiminin büyük bölümü boyahanede gerçekleşmektedir. 
Montaj hattında ise tedarikçilerden gelen motor bloğu ve elemanları ile iç aksesuar 
ekipmanları gövdeye yerleştirilmektedir. Tesisin elektrik ve doğalgaz tüketiminin bö-
lümler bazında dağılımı Şekil 1’de verilmektedir. Bu dağılım, yapılan çalışma sıra-
sında örnek otomobil fabrikasına ait yaklaşık değerler ile bu çalışma için üretilmiştir.

Bu grafikten anlaşılacağı üzere çalışma yapılan otomobil fabrikası enerji tüketimleri 
literatürde belirtilen otomobil fabrikaları ile benzerlik göstermektedir. Tesisin 3 yıllık 
çalışma düzeni ile araç başına özgül enerji tüketimi ortalama (SET) elektrik enerjisi 
için (SETe) 500,00 kWh, doğalgaz için (SETdg) 650,00 kWh olmak üzere toplam 
1.150,00 kWh olarak hesaplanmıştır. Farklı tesislerde; özgül enerji tüketim verileri-
nin çeşitliliği üretim metotları, üretilen parçalar, üretilen araç türü (büyüklüğü), iklim 
şartları vb. koşullardan etkilenmektedir.

Enerji tüketim değerlendirmeleri için “Spesifik Enerji Tüketimi (SET)”, yani birim 
değişken için harcanan enerji miktarı önemli bir parametredir. Çoğu tesis geçmiş SET 
değerlerine dayanarak sonraki yılın enerji tüketim projeksiyonunu hazırlamaktadır. 
Burada kullanılan üretim ve tüketim verileri örnek bir otomobil fabrikası için alınan 
yaklaşık değerlerdir. Grafikler bu çalışma için üretilmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre 

Şekil 1. İncelenen Tesisin Doğalgaz ve Elektrik Tüketimlerinin Genel Dağılımı

Son 3 Yıllık Ortalama Enerji Tüketim Dağılımları (TEP)

%57,00

Doğalgaz Elektrik

%43,00
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2013-2014-2015 yılları için oluşturulan SET grafiği Şekil 2 ve Şekil 3’te verilmiştir.

Yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere, spesifik enerji tüketimleri değişkenlik gös-
termektedir. Elektrik tüketimleri nispeten daha düzgün bir seyir izlerken, doğalgaz 
tüketimlerinde özellikle kış aylarında artış yaşandığı görülmektedir. Bu durum doğal-
gazın üretim dışında ısıtma içinde kullanıldığını açıklamaktadır. 

3.2 Soğutma Sistemi 

Gövdenin boyanması esnasında açığa çıkan uçucu maddelerin boya kabinlerinden 
uzaklaştırılması için kabinlerde hava sirkülasyonu yapılmaktadır. Dış ortamdan ka-
bine şartlandırılmış hava gönderilmekte ve kabin içinden de ortam havası çekilerek 
kabin dışına atılmaktadır. Otomotiv sektöründe soğutma sistemleri genellikle boya 

 

 

 SET Elektrik  

2013-2014-2015 Yılı SET Elektrik (kWh/Adet) Elektrik 
(kWh/Adet) 

Şekil 2.  2013-2014-2015 Yılları Spesifik Enerji Tüketimi (Elektrik) Grafiği

Şekil 3. 2013-2014-2015 Yılları Spesifik Enerji Tüketimi (Doğalgaz) Grafiği
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kabinlerine gönderilen havanın şartlandırılmasında kullanılmaktadır. Boya kabinleri-
ne dış ortamdan gönderilen hava belirli sıcaklık ve nem değerinde olmalıdır. Boyanın 
otomobil gövdesine istenilen şekilde nüfus etmesi ve kalıcılık sağlaması için kabin içi 
şartları, belirlenen değerlerde sabit tutulmaya çalışılmaktadır. Kabine gönderilecek 
havanın sıcaklığı istenilen değerlerin üzerinde ise soğutma sistemleri devreye girmek-
tedir. Havanın soğutulması için chillerlerden gelen soğuk su kullanılmaktadır. Bunun 
dışında, otomotiv sektöründe soğutma sistemleri daha çok mahal soğutma için kulla-
nılmaktadır.

Soğutma sistemlerinde verimliliği gösteren en önemli etken COP değeridir. İhtiyaca 
en uygun kapasitede chiller seçilmelidir. Genellikle küçük kapasitelerdeki chillerler-
de hermetik tip kullanılmaktadır. 500 kW kapasiteye kadar soğutma gruplarında yarı 
hermetik tip oldukça sık kullanılmaktadır. 

Genellikle 450 kW ile 1500 kW arasındaki kapasiteye sahip chiller ünitelerinde ise vi-
dalı tip kompresörler kullanılmaktadır. Özgül hacmi yüksek olan akışkanların kolayca 
hareket ettirilmesi mümkün olduğundan genellikle büyük kapasiteli derin dondurma 
işlemlerinde santrifüj kompresör uygulanmaktadır. Bu tip kompresör grupları ile di-
ğer kompresörlerle ulaşılması mümkün olmayan kapasiteleri elde etmek mümkün-
dür. Seçim yaparken ihtiyaç duyduğunuz kapasite ana belirleyici faktör iken, sistemin 
çalışacağı bölgede yedek parça bulunabilirliği ve ortam koşulları gibi faktörler de 
belirleyici etken olabilmektedir.

Chillerlerin verimlerinin düşük olmasının sebepleri farklılık gösterebilmektedir. Ör-
neğin; chillerlerin düşük kapasitelerde çalıştırılması, kondenser ve evaporatörlerin ısı 
transfer yüzey alanlarının kirlenmesi, kondenser suyu giriş sıcaklığının yüksek olma-
sı, evaporatör çıkış suyu sıcaklığının düşük olması, soğutucu akışkan kaçakları olarak 
ifade edilebilir.

Pistonlu kompresörlü hava soğutmalı gruplarda COP değerlerinin 2.60-2.90 aralığında, 
pistonlu kompresörlü su soğutmalı gruplarda 3.50-4.50, vidalı kompresörlü hava so-
ğutmalı gruplarda 2.60-3.00, vidalı kompresörlü su soğutmalı gruplarda 4.70-6.3, sant-
rifüj kompresörlü su soğutmalı kompresörlerde 5.3-10.8 aralığında olması beklenir.

Bu çalışma sırasında incelenen chillerlerden yalnızca biri (Su soğutmalı chiller) aktif 
olarak çalışmaktadır. Yapılan ölçümlerde, chillerlerin COP değeri ~5,5 olarak hesap-
lanmıştır. Hesaplanan bu COP değerleri beklenen aralıktadır. Günümüz teknolojisinde 
su soğutmalı chillerler için COP değerleri genellikle 4,5~7 arasındadır.

İncelenen tesis için mevcut chillerin yeni nesil chiller ile değiştirilmesine gerek görül-
memiştir. İhtiyaç olması halinde ise daha yüksek COP’li chillerlerin tercih edilmesi 
enerji tasarrufu sağlayacaktır. 
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3.3 Pompalar

Amerikan Hidrolik Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, sanayide tüketilen ener-
jinin yaklaşık %20’si pompalar tarafından tüketilmektedir. İyi sistem dizaynı ve 
uygun pompa seçimiyle bu enerjinin %30’u kadarının tasarruf edilebileceği tahmin 
edilmektedir [6].

Otomobil üretim tesislerinde, pompalar birçok farklı amaçla kullanılmaktadır. Bu te-
sis için incelenen pompalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

• Kompresör soğutma suyu pompaları; su soğutmalı basınçlı hava kompresörlerinin 
soğutulmasında soğutma kulesi ile kompresör arasında su sirkülasyonunu sağla-
maktadır. 

• Soğutma sistemi pompaları; makinaların soğutulmasında, chiller ve soğutulacak 
nokta arasında soğuk su sirkülasyonunu sağlamaktadır.

Kompresör soğutma suyu pompaları, kompresörden açığa çıkan ısının soğutma kule-
sinden atmosfere atılması için soğutma suyu sirkülasyonunu sağlamaktadır. Kompre-
sör soğutma sisteminde toplam 2 adet pompa bulunmaktadır. Bu pompalar kompre-
sörlerin soğutulmasında kullanılmaktadır.

Kule pompaları kaynak makinalarına ve robotlara soğutma suyu sağlamaktadır. 

Aktif çalışan kompresör soğutma suyu pompalarının verimlerinin beklenenden dü-
şük olduğu tespit edilmiştir. Aktif çalışan kompresörün soğutulmasını sağlamak 
için düşük kapasiteli, yüksek verimli pompaların kullanılmasıyla 146.160,00 kWh/
yıl enerji tasarrufu mümkündür. Toplam tasarrufun mali değeri 29.232,00 TL/yıl’dır. 
Yapılacak yatırımın mali değeri 61.000,00 TL’dir. Basit geri ödeme süresi ise 2,09 
yıl’dır. Kompresör soğutma pompaları etiketine yakın değerlerde çalışmasına rağmen 
verimlerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi olarak, seçilen pompaların 
etiket NPSH (Net Positive Suction Head, Net Pozitif Emme Yüksekliği) değerlerinin 
yüksek olması gösterilebilir. 

Bu nedenle değişimini önerdiğimiz pompalar için seçim yapılırken NPSH değerleri-
nin mümkün olduğunca düşük seçilmesine özen gösterilmiştir.

Mevcut kule soğutma pompalarının sistem verimlerinin beklenenden düşük olduğu 
tespit edilmiştir. Kule pompalarının yüksek verimli pompalar ile değişimi sonucunda 
elde edilecek tasarruf miktarı 515.340,00 kWh/yıl olarak hesaplanmıştır. Tasarrufun 
mali değeri 103.068,00 TL/yıl’dır. 3 adet pompa için yatırım maliyeti 127.000,00 TL 
ve projenin basit geri ödeme süresi 1,23 yıl’dır.

İncelenen 2 adet chiller pompasından sistem veriminin beklenen aralıkta (>%60) ol-
duğu tespit edilmiştir. 2 adet pompanın verimlerinin düşük olduğu (%25-38) belir-
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lenmiştir. Mevcut pompaların daha verimli pompalar ile değişimi sonucunda yıllık 
206.640,00 kWh enerji tasarrufu yapmak mümkün olacaktır. Bu tasarrufun mali de-
ğeri 41.328,00 TL/yıl’dır. Bu değişimin yatırım maliyeti 46.000,00 TL ve basit geri 
ödeme süresi ise yaklaşık 1,11 yıl’dır.

3.4 Boyahane HVAC Fanları

HVAC sistemleri, sıralanmış üç fonksiyonu (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) 
tek bir sistem içerisinde birleştirmektedir. HVAC sistemleri kuruldukları ortamlar-
dan sıcaklık, basınç, nem gibi verileri alarak uygun düzeyde havalandırma sağla-
maktadır. HVAC sistemlerinde basınç ve sıcaklıklar otomatik kumanda ile kontrol 
etmektir. Bu kontrol ile istenen değerlere, minimum enerji kullanarak ulaşılmaktadır. 
Sistemin en önemli özelliği, minimum enerji ile maksimum verime ulaşarak uygun 
şartları sağlamaktır.

Boyanın otomobil gövdesine en iyi şekilde nüfus etmesi ve boyama işleminin isteni-
len kalitede gerçekleştirilebilmesi için uygun kabin içi iklim şartlarının sağlanması 
gerekmektedir. Bu amaçla boyahanelerde HVAC fan üniteleri kullanılmaktadır. Bu 
fanlar, boyama işlemi gerçekleşirken havaya karışan boya partiküllerini uzaklaştır-
mak ve atmosferden alınan taze havayı iklimlendirerek boyama kabinlerine gönder-
mek için kullanılmaktadır. Fanlar iklimlendirme için sırasıyla filtreleme, ön ısıtma, 
soğutma, nemlendirme ve son ısıtma işlemlerini yerine getirmektedir. Örnek bir bo-
yahane HVAC ünitesi şematik resmi Şekil 4’te verilmiştir.

İncelenen tesiste, fan motorlarının tamamında hız sürücüsü bulunmaktadır. Bu ne-
denle verimleri düşük olan fanlara yalnızca fan değişimi önerilmektedir. Toplam 5 

Şekil 4. Örnek Bir Boyahane HVAC Ünitesi Şematik Resmi [7] 
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adet fan için düşünülen fan değişimi sayesinde elde edilecek toplam tasarruf miktarı 
1.146.096,00 kWh/yıl’dır. Bu tasarrufun mali değeri 229.219,20 TL/yıl’dır. 5 adet 
fan için yatırım maliyeti yaklaşık olarak 387.000,00 TL ve basit geri ödeme süresi 
1,69 yıl’dır. 

HVAC sistemlerinde verimliliği sağlamak için bazı yollar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

• Sistemin işletim saatlerinde çalışması, işletmenin kapalı olduğu zamanlarda siste-
min de kapanmasının sağlanması,

• Havanın ısı, nem, entalpi ve hava kalitesi değerlerine dayanarak yapılan kontrol ile 
enerjiyi en verimli şekilde kullanmak ve gereksiz ısıtma, soğutma vb. işlemlerin 
önlenmesi,

• Fancoil ve radyatörlerin kontrolleri ile işletim saatleri dışında çalışmaması,
• Pompa ve fanların basınç ve debi gibi değerlerin ölçümüne dayanarak frekans kon-

vertörü ile kontrol edilmesidir.

3.5 Boya Fırınları

Geleneksel boyama işlemi birçok aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar; kataforez, 
astarlama, alt kaplama ve üst kaplama olarak adlandırılmaktadır. Kataforez işlemi, 
elektrokimyasal bir kaplama yöntemidir. İletken özellik gösteren metal parçaların bo-
yanarak korozyon direnci kazanması için oldukça etkili ve yaygın bir yöntemdir. İyi 
bir kataforez kaplama ile 1000 saat civarında tuz testi dayanımı sağlanabilir. Yüzey 
temizliğinin çok iyi yapılması, fosfat kristal yapısının iyi olması, kaplama kalınlığının 
ideal sınırlarda olması (ortalama 20-30 mikron) ve sac kalınlığına göre fırın sıcaklığı 
bu dayanıma direk etki eden belli başlı parametrelerdir.

Otomobiller boya kabinlerinden sonra fırınlara gönderilmektedir. Fırınlarda, otomo-
billere uygulanan yaş boyanın, performans ve fonksiyonelliğini sağlamak için, içeri-
sindeki su ve/veya solventinin buharlaştırılması gerekmektedir.

Boya kabinlerinde, araç üzerine uygulanan boyanın yüzeye en iyi şekilde nüfus et-
mesi ve uçucu solventlerin buharlaştırılması için kurutma fırınları kullanılmaktadır. 
Boya kurutma işleminde hava, doğalgaz brülörlü fırınlar ile ısıtılarak kabinlere gön-
derilmektedir. Otomotiv sektöründe, doğalgaz tüketiminin yaklaşık %70’i boyahane-
de gerçekleşmektedir.

Bu tesiste toplam 8 adet fırın incelenmiştir. Enerji verimliliği arttıran uygulamaların 
başında gelen kurutma fırın brülörlerinde yakıt-hava oranının iyi ayarlanması gelmek-
tedir. Gaz yakıtlar hava ile kolaylıkla karıştığından ön hazırlığa gerek olmamaktadır. 
Tutuşma sıcaklığına ulaşıldığında ve uygun türbülans sağlandığında yanma süresi kı-
salmaktadır [9].
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Tam Yanma:

C+O2    CO2 + 8.113 Kcal/kg-C
2H2+O2   2H2O + 34.650  Kcal/kg-H
S+ O2    SO2 + 2.250  Kcal/kg-s

Eksik Yanma:
2C+ O2  = 2CO + 2.467  Kcal/kg-C

Denklemlerden de anlaşılacağı üzere, yetersiz oksijen sebebiyle karbonun, karbon-
monoksit halinde kalmasıyla kaybedilen enerji miktarı %70 mertebesindedir. Bu ne-
denle iyi bir yanma sağlanması için, yakıta verilen hava belirli oranda artırılmaktadır. 
Buna hava fazlalık katsayısı denilmektedir.

Yakıt cinsine göre değişiklik gösteren bu katsayının istenenden az olması halinde, kar-
bonmonoksit oluşmakta, üretilen enerji miktarı azalmakta ve yanma verimi düşmek-
tedir. Hava fazlalık katsayısının gereğinden fazla olması halinde ise karbonmonoksit 
azalmakta ancak yanmaya iştirak etmeyen hava ısıtılarak bacadan atılmakta ve yine 
yanma verimi düşmektedir. Bu nedenle, yanmanın optimizasyonu için analizörler yar-
dımıyla, baca gazı analizleri yapılarak brülöre anında müdahale edilebilmektedir [9].

Bu çalışma sırasında boya kurutma fırınlarından 4 adedinde, hava/yakıt oranının etkin 
yanma için uygun olmadığı görülmüştür. 4 adet boya kurutma fırınında brülör yan-
ma optimizasyonu yapılması durumunda yıllık 824.712,00 kWh/yıl ve mali olarak 
61.853,40 TL/yıl enerji tasarrufu sağlanabilecektir. 

3.6 Basınçlı Hava

Basınçlı hava güvenli ve uygun bir güç kaynağı olduğu için, kontrol vanalarında, hava 
motorlarında ve hava tabancalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Basınçlı hava sistemleri birçok alt kademeden oluşmaktadır. Bu kademeler; kompre-
sör, tahrik sistemi, kontrol ünitesi, bakım ünitesi, dağıtım sistemi ve aksesuarlardan 
oluşmaktadır. Tahrik ünitesi (elektrik veya içten yanmalı motor) kompresörü harekete 
geçirmektedir. Kontrol ünitesi, basınçlı hava miktarını ayarlamaktadır. Bakım ünitesi, 
havanın içindeki istenmeyen maddelerin uzaklaştırılması için kullanılmaktadır. Dağı-
tım sistemi ise havanın istenilen noktaya sevkini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Birçok avantaja sahip olması nedeniyle, basınçlı havanın maliyeti yüksek bir kaynak 
olduğu göz ardı edilmektedir [10].

Basınçlı hava, sanayide yaygın olarak kullanılan bir kaynaktır. Basınçlı hava siste-
minde meydana gelebilecek bir arıza birçok tesiste üretimin aksamasına, hatta dur-
masına sebep olabilir. Kompresörsüz bir fabrika düşünmek zordur. Kompresörlerin 
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hemen hemen tamamı elektrik ile çalışmaktadır. Elektrik pahalı bir ikincil enerji 
kaynağıdır.

Bir kompresörü yıl boyunca çalıştırdığımızda harcadığımız enerjinin maliyeti, genel-
de kompresörün satın alma maliyetini aşmaktadır. Bir hava kompresörünün ömrü bo-
yunca maliyet dağılımı Şekil 5’te verilmiştir.

Şekilde görüldüğü üzere, kompresörün enerji maliyeti satın alma maliyetinin çok üze-
rindedir. 

Yapılan enerji etütlerinde, tasarruf potansiyelinin yüksek olduğu alanlardan birinin 
basınçlı hava sistemi olduğu tespit edilmiştir. Farklı sanayi kuruluşlarında yapılan 
enerji tasarrufu çalışmalarında basınçlı hava sistemlerinde tespit edilen başlıca enerji 
tasarrufu imkânı;

 Kompresörlerin doğru tip ve boyutta seçilmesi, 

 Kompresöre soğuk, temiz ve kuru hava girişi sağlanması,

 Kompresör soğutma havasının kullanımı,

 Basınçlı hava ekipmanlarının düzenli olarak bakımı, 

 Sistem verimliliğini sağlamak için gerekli enstrümanların sağlanması,

 Hava kaçaklarının giderilmesi,

 Sistemin mümkün olan en düşük basınçta çalıştırılması, eğer ekonomikse soğut-
ma enerjisinin geri kazanılması,

 Ekipmanların uygun şekilde yağlanması olarak sıralanabilir.

Basınçlı hava sisteminde meydana gelen sızıntılar toplam hava üretiminin %25’ine 

Şekil 5. Bir Hava Kompresörünün Ömrü Boyunca Maliyet Dağılımı [11]
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kadar ulaşabilmektedir. Bununla beraber kabul edilebilir sızıntı oranı kompresör çıkış 
debisinin %10’u kadardır [12].

Basınçlı havanın yoğun olarak kullanıldığı otomotiv tesislerinde, kompresör atık ısı-
sının etkin şekilde kullanımı ile büyük miktarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

İncelenen tesiste toplam 5 adet kompresör bulunmaktadır. Bu kompresörlerden yal-
nızca 1 tanesi VSD’li kompresördür. Bu kompresörlerin çıkış basıncı 8,5 bardır. An-
cak farklı bölümlerde ihtiyaç doğrultusunda farklı basınç değerleri ile işlem yapıl-
maktadır. Bölümlere ait ihtiyaç duyulan basınç değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

Montaj, kaynak, boyahane ve plastik bölümleri için kompresörlerin 8,5 bar basınçta 
çalışması enerji sarfiyatına sebep olmaktadır. Bu bölümlerin basınç ihtiyacı 1 ya da  2 
kompresörün 6,5 bar basınçta çalıştırılması ile karşılanabilir. Düşük basınçta çalışan 
kompresörler için yeniden hat çekilmesi gerekmektedir. Böylece aktif halde bulunan 
ve 8,5 bar basınçta çalışan kompresörlerin üzerindeki yük azaltılarak enerji tasarru-
fu elde etmek mümkün olacaktır. Bu uygulama ile elde edilebilecek tasarruf miktarı 
1.396.080,00 kWh/yıl’dır. Bu tasarrufun mali değeri 279.216,00 TL/yıl, yeni hat için 
yatırım maliyeti yaklaşık 650.000,00 TL ve projenin basit geri ödeme süresi 2,33 yıl’dır.

İncelenen otomobil üretim tesisinde basınçlı hava kaçaklarının kontrolü için üretim 
hattı içine girmek gerekmekteydi. Şirket politikası gereği üretim hattına girmek yasak 
olduğundan ultrasonik dedektörle basınçlı hava taraması yapılamamıştır.

3.7 Buhar Kazanları

Otomobil üretim tesislerinde buhar genellikle; boyahane eşanjörleri, HVAC üniteleri 
ve mahallerin ısıtılması gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Buhar kullanılan sistemlerde, 

Debi Basınç

Nm3/h bar

Press Bölümü 950

6,5

6,8

5,5

Kaynak Bölümü 1.700 5,0

Boyahane Bölümü 5.000 5,5

Montaj Bölümü 1.150
6,5

5,3

Plastik Bölümü 1.170 5,5

Tablo 1. Bölümlere ait İhtiyaç Duyulan Basınç Değerleri
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yakıtla verilen enerjiden faydalı enerjiye dönüştürülebilen enerji oranı sınırlıdır. Özel-
likle enerji verimliliğine özen gösterilmeyen tesislerde, sistem verimi olarak tanım-
layabileceğimiz bu değer %50-60 mertebelerinin altına kadar düşebilmektedir [13]. 

İncelenen otomobil üretim tesisinde 3 adet buhar kazanı bulunmaktadır. Bu kazanlar-
dan yalnızca 1 tanesinin (Kazan-A) aktif olarak çalıştığı gözlemlenmiştir. İhtiyaç du-
yulduğunda diğer kazanlarda devreye girmektedir. Ayrıca kazan egzoz gazı ile kazan 
suyunun ön ısıtması yapılmaktadır. 

Buhar kazanlarına verimlilik; hava-yakıt oranına, baca gazı emisyonlarına ve sıcak-
lığına, yakıt cinsine ve yakıt içerisindeki kirleticilere, brülör tasarımına, kazan yüze-
yinden ısı kayıplarına ve blöf miktarına bağlı olmaktadır.

Baca gazı analizörü ile baca gazındaki karbondioksit, karbon monoksit, oksijen mik-
tarları, baca gazı sıcaklığı ve ortam sıcaklığı gibi pek çok parametre ölçülebilmektedir. 
Bu değerler ile yanma verimi otomatik olarak hesaplanabilmektedir. Kazan verimini 
hesaplayabilmek için ise kayıpları belirlemek gerekmektedir. Buhar kazanı kayıpları 
genel olarak baca gazı kayıpları, yüzeyden ısı kaybı ve blöf ile ısı kaybı olarak ince-
lenmiştir. İncelenen tesis için hesaplamalarda blöfle ısı kaybı ihmal edilmiştir.

Buhar kazanı enerji denkliği şematik gösterimi- Sankey Diyagramı Şekil 6’da veril-
miştir. Sankey Diyagramı çalışma sırasında yapılan gerçek ölçümlere dayanarak bu 
çalışma için üretilmiştir.

Kazan için yapılan ölçümler ve hesaplamalar doğrultusunda kazan veriminin bekle-
nen değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Doğalgaz brülörlü yakma sistemlerinde baca 
gazında %3 oksijen ve 0 ppm karbon monoksit ölçülmesi sistemde optimum yanma 
olduğunu göstermektedir. Ölçülen oksijen oranının %3’e çekilmesi için fazla hava 
oranı bir miktar düşürülebilir. 

Şekil 6. Buhar Kazanı Enerji Denkliği Şematik Gösterimi - Sankey Diyagramı

Kazana Giren 
Enerji

%100

Suya Aktarılan Enerji (kW)
%91,72

% 4,64 Kuru Baca Gaz Kaybı

% 2,01 Baca Gazındaki Nem Nedeniyle Olan Isı Kaybı

% 0,01 Yanmamış CO Nedeniyle Olan Isı Kaybı

% 1,62 Radyasyon ve Konreksiyonla Olan Isı Kaybı
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4. SONUÇLAR
Bir otomobil üretim fabrikasında gerçekleştirilen enerji verimliliği çalışmasının ama-
cı, enerjinin etkin kullanılması, enerji tasarruf imkânlarının ve verimlilik arttırıcı pro-
jelerin belirlenmesidir. Yapılan etütle enerji maliyetlerinin işletme bütçesi üzerindeki 
yükünün hafifletilmesi ve aynı zamanda çevrenin korunması hedeflenmektedir. Bu 
projelerde sağlanan tasarruf ile üretim maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Çalışma gerçekleştirilirken otomotiv yan sanayi süreçleri dikkate alınmamıştır. Te-
siste pompa verimliliklerine, fan verimliliklerine, chiller performansına, fırınların 
analizlerine, buhar kazanı verim analizine ve basınçlı hava sisteminin verimliliğine 
yönelik ölçümler yapılmış ve ölçüm sonuçları değerlendirilmiştir.

Örnek tesiste incelen su soğutmalı chillerin COP değerinin beklenen aralıkta olduğu 
tespit edilmiştir. Bu nedenle soğutma sistemi ile ilgili herhangi bir öneride bulunul-
mamıştır.

İncelemeler sonucunda 7 pompanın veriminin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu 
pompaların daha verimli pompalar ile değişimi sonucunda elde edilebilecek enerji ta-
sarruf miktarı 868.140,00 kWh/yıl’dır. Tasarrufun mali değeri 173.628,00 TL/yıl’dır. 
Toplam 7 adet pompanın değişimi için gerekli yatırım maliyeti 234.000,00 TL ve basit 
geri ödeme süresi 1,35 yıl’dır.

Kompresör soğutma pompaları etiketine yakın değerlerde çalışmasına rağmen verim-
lerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi, seçilen pompaların etiket NPSH 
değerlerinin yüksek olması olabilir. Bu nedenle değişimini önerdiğimiz pompalar için 
seçim yapılırken, NPSH değerlerinin mümkün olduğunca düşük seçilmesine özen 
gösterilmiştir. 

Boyahanede ölçümü alınan fanların tamamında sürücü bulunmaktadır. Bu nedenle ve-
rimleri düşük olan fanlara yalnızca fan değişimi önerilmektedir. Toplam 4 adet fan için 
düşünülen fan değişimi sayesinde elde edilecek toplam tasarruf miktarı 1.146.096,00 
kWh/yıl’dır. Bu tasarrufun mali değeri 229.219,20 TL/yıl’dır. 4 adet fan için yatırım 
maliyeti yaklaşık olarak 387.000,00 TL ve basit geri ödeme süresi 1,69 yıl’dır. 

Kazan-A için yapılan ölçümler ve hesaplamalar doğrultusunda kazan veriminin bekle-
nen değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Doğalgaz brülörlü yakma sistemlerinde baca 
gazında %3 oksijen ve 0 ppm karbonmonoksit ölçülmesi sistemde optimum yanma 
olduğunu göstermektedir. Etüt sırasında ölçülen oksijen oranının %3’ün altına düşü-
rülmesi enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Fırınlardan alınan ölçümler sonucunda bazı fırınların brülörlerinde yanmanın verimli 
gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Hava-yakıt karışımının etkin yanma için uygun ol-
madığı görülmüştür. Brülörlerde yanma ayarının yaptırılması önerilmektedir. Toplam 
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4 adet fırın için yapılacak brülör yanma ayarı ile elde edilebilecek tasarruf miktarı 
824.712,00 kWh/yıl’dır. Bu tasarrufun mali değeri 61.853,40 TL/yıl’dır. 

İncelenen işletmede montaj, kaynak, boyahane ve plastik bölümleri için set basıncı 8,5 
bar olan kompresörlerin yerine, yeni bir hat çekilmesi ve 1~2 adet kompresörün düşük 
basınçta (6,5 bar) çalıştırılması önerilmektedir. Böylece aktif halde bulunan kompre-
sörlerin üzerindeki yük azaltılarak enerji tasarrufu elde edilebilecektir. Bu uygulama ile 
elde edilebilecek tasarruf miktarı 1.396.080,00 kWh/yıl’dır. Bu tasarrufun mali değeri 
279.216,00 TL/yıl, yatırım maliyeti 650.000,00 TL ve geri ödeme süresi 2,33 yıl’dır.

KAYNAKÇA 
 1. Fysikopoulos, A., Anagnostakis, D., Salonitis K, Chryssolouris, G. 2012. “An Empiri-

cal Study of the Energy Consumption in Automotive Assembly,” Procedia CIRP, vol. 3, 
p.477–82.

 2. U. S. Dep. Energy. 2008. Technology Roadmap for Energy Reduction in Automotive 
Manufacturing, U. S. Dep. Energy.

 3. Hepbaşlı A. 2010. Enerji Verimliliği ve Yönetim Sistemi, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, 
Schneider Electric, Enerji Verimliliği Serisi 1, İstanbul.

 4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. 2017. “Sanayide Enerji Verimliliği,” http://www.
dektmk.org.tr/pdf/enerji_kongresi_11/seldem.pdf, son erişim tarihi: 07.11.2017.

 5. Leven, B., Weber, C. 2001. “Energy Efficiency in Innovative Industries: Application and 
Benefits of Energy Indicators in the Automobile Industry,” Proc ACEEE Summer Study 
Energy Effic Ind., vol. 1, p. 67–75.

 6. Study on Improving the Energy Efficiency of Pumps, ETSU, AEAT PLC, (United King-
dom) CETIM (France), David T. Reeves (United Kingdom), NESA (Denmark), Techni-
cal University Darmstadt (Germany), (European Commission), February 2001.

 7. Standart Heating&Air Conditioning. 2017. “HVAC Diagram,” http://www.standardhea-
ting.com/hvac-maintenance/ hvac-diagram/, son erişim tarihi: 04.11.2017.

 8. Beşergil, B. 2009. “Yakıtlar,” http://www.bayar.edu.tr/besergil/6_yakitlar.pdf, son erişim 
tarihi: 04.11.2017.

 9. Bilgin, A. 2001. “Kazanlarda Baca Gazı Analizlerinin Değerlendirilmesi, İç Soğuma Ka-
yıplarının İrdelenmesi,” V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, Konya, 3-6 
Ekim 2001, s. 617-622.

 10. Karataş, M. A. 2012. “Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği: Bir Çelik Fabri-
kasının Basınçlı Hava Denetleme Çalışması,” Tesisat Mühendisliği, sayı 132, s. 19-26.

 11. Karakaş, M. Altuğ. 2013. “Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği: Bir Çelik 
Fabrikasının Basınçlı Hava Denetleme Çalışması,” http://www1.mmo.org.tr/resimler/
dosya_ekler/63ef172464fbedb_ek.pdf, son erişim tarihi: 08.11.2017.

 12. Kaya, D., Phelan, P., Chau, D., Ibrahim Sarac H. 2002. Energy Conservation inComp-
ressed-Air Systems. Int. J. Energy Res. 2vol. 26, p. 837–849.

 13. Arısoy, A. 2009. “Buhar Kazanlarında ve Tesisatında Enerji Tasarrufu,” http://www.
ttmd.org.tr/userfiles/dergi/dergi38.pdf, son erişim tarihi: 09.11.2017.



MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ YAZIM ESASLARI

Mühendis ve Makina dergisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından, ülke sanayisinin, toplu-
mun, Odamıza üye meslek disiplinlerinin ve meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda 
bilgi gereksinimlerini karşılamak, bilimsel ve teknik yönde gelişimlerine katkıda bulunmak üzere düzenli 
aylık periyotlarla yayımlanan mesleki teknik bir yayın organıdır. "Mühendis ve Makina Dergisine" makina 
mühendisliği alanında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazılar Türkçe ve İngilizce olarak kabul edilmektedir.
Araştırma Makalesi:  Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın bilime 
katkısı olmalıdır.
Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde 
özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

SUNUŞ FORMATI
1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır 

biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4 (210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana 
başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.

2. Çizimler (şekiller) ve çizelgelerle (tablolar) birlikte, makaleler 25 sayfadan, kısa bildiriler 4 sayfadan 
daha uzun olmamalıdır.

3. Yazı, Online Makale Yönetim Sistemi (OMYS) üzerinden gerekli kayıtlar oluşturularak gönderilme-
lidir. Yüklenen makale, “makale adının ilk 2 ya da 3 kelimesi” şeklinde adlandırılmalıdır. OMYS'ye 
yüklenen makalede yazar bilgileri bulunmamalı, yazar bilgileri için ayrıca bir kapak sayfası oluşturula-
rak sisteme yüklenmelidir. Kapakta makale adı ve yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, 
varsa akademik unvanı) yer almalıdır.

4. Metin yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve 
edilgen fiiller kullanılmalı, devrik cümleler içermemelidir.

5. Başlık mümkün olduğunca kısa (en çok 100 harf) ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir. İngilizce 
başlıktaki kelimeler ilk harfleri büyük ve gramer kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır.

6. Bölümler (i) öz ve anahtar kelimeler, (ii) abstract ve keywords (İngilizce başlık, öz ve anahtar kelimeler), 
(iii) ana metin, (iv) semboller, (v) teşekkür (gerekliyse) ve (vi) kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.

7. Öz (ve abstract) çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini ve ulaşılan sonuçları kısaca tanımlamalı ve 
100 kelimeyi aşmamalıdır. En az üç tane Türkçe ve İngilizce anahtar kelime verilmelidir. Türkçe ve 
İngilizce Başlık, Öz (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) birinci sayfaya sığdırılmalı ve ana metin 
ikinci sayfadan başlatılmalıdır.  

8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, 

ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra 
Yunan alfabesi) listelenmelidir.

10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisa-

yar ortamına aktarılmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine 
numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların altına, çizelgelerin (tablo) 
üstüne yazılmalıdır. 

12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilme-

lidir. 
14. Teşekkür metni olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belir-

tilmelidir.
15. Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş 

sırasına uygun biçimde belirtilmelidir. Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir: 



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

YAYIN İLKELERİ
1. Yazıların telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle 

alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu göndermeyen yazarların yayınları değerlendirmeye alınmaz. 
2. Her yazı, konusuyla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler yazarlar 

tarafından tamamlandıktan sonra, dergide yayımlanabilecek nitelikte olanlar belirlenir ve yazara bilgisi 
verilir. Yazıların son hali yazarları tarafından düzenlenerek yayın sekreterine Online Makale Yönetim 
Sistemi (OMYS) üzerinden iletilir. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların so-
rumluluğu yazarlara aittir.

3. Yazar isimleri hakemlere bildirilmediği gibi, yazar/lar/a yazının hangi hakemlere gönderildiği de hiç bir 
şekilde bildirilmez. Yayımlanmayan yazılar istenildiğinde hakem raporlarıyla birlikte hakem isimleri 
belirtilmeden yazar/lar/a geri gönderilir. 

4. Yayın Kurulu hakemlerden gelen eleştiriler doğrultusunda yazının derginin bir başka bölümünde 
yayımlanmasının uygun olduğuna karar verebilir ve bu kararı yazar/lar/ın onayına sunar. Yazar/lar/ın 
da uygun görmesi durumunda, yazı önerilen bölümde yayımlanır.  

5. Dergiye gönderilen yazıların ‘Yazım Esasları’na uygun olması gerekir. Esaslara uygunluk göstermeyen 
yazılar değerlendirmeye alınmadan yeniden düzenlenmesi için yazar/lar/a iade edilir. 

6. Yayımlanan yazılar için yazar/lar/a ve değerlendirme yapan hakemlere derginin o sayısından birer 
kopya gönderilir.  

7. Verilen süre içinde kendisine gönderilen yazıyı değerlendirmeyen ve dergi yayınında aksamaya neden 
olan hakemin, Yazı Değerlendirme (Hakem) Kurulu üyeliği gözden geçirilir.  

8. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda yeni Yazı Değerlendirme (Hakem) Kurulu üyeleri atayabilir.
9. Araştırma ve tarama makalelerindeki görüşler yazarına, çevirilerden doğacak sorumluluk ise çevirene 

aittir. 
10. Yazılar başka süreli yayınlarda yayınlanmamış olmalıdır. Herhangi bir toplantıda tebliğ olarak sunul-

muş veya sunulacak ise bu açık olarak belirtilmelidir.
11. Hakem değerlendirme raporuna katılmayan yazar makalesini geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri 

çekme gerekçesini yazılı olarak yayın kuruluna sunmalıdır.
12. Dergideki yazılardan kaynak göstererek alıntı yapılabilir.
13. Yazılar için telif ücreti ödenmemektedir.
Makalelerin gönderimi ve hakem tarafından değerlendirilmesi süreçlerinde yaşanabilecek zaman 
kayıplarını ve maliyetleri azaltmak için makalelerinizi lütfen; omys.mmo.org.tr/muhendismakina link-
indeki sistem üzerinden  gönderiniz.
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WRITING PRINCIPLES 

Engineer and Machinery Journal is a vocational and technical publication that is published on a monthly 
basis and aims at providing our country’s  industry, society, and disciplines and colleagues who are members 
of Chamber with their scientific, technica and vocational knowledge needs, as well as to contribute to their 
scientific, and technical development. The English and Turkish articles on mechanical engineering field 
with the following qualities written in the format stated below are accepted to ‘’Engineers and Machinery 
Journal’’.

Research Article: It must reflect an authentic research with its findings and results. The research must 
contribute to science.

Literature Review Article: They must review an adequate number of scientific articles, summarize and 
evaluate the subject according to current knowledge and technological level, and compare their findings 
before interpreting them.

PRESENTATION FORMAT
1 The whole article (text, tables, equations, drawings) must be typed and arranged on computer and 

delivered as ready for publication. The article must be written on an A4 (210x297 mm) paper, via Word 
MS, in 10 font size (heading must be in 15 font size) of Times New Roman with single space.

2. Articles including their drawings and tables must not exceed 25 pages and short papers must not exceed 
4 pages.

3. Articles must be sent via registration on Online Article Management System (OMYS). The uploaded 
article must be named as “article_the first 2 or 3 words of the title of article’’. The articles uploaded on 
OMYS should not contain any information about the author. The information about the author must be 
presented in a separate cover page, which must be also uploaded on the system. The cover page must 
demonstrate the name of the article and contact information of the author (name, surname, address, 
e-mail, academic title if there is one).

4. The article must be written in a plain language and style. It must comply with the spelling rules of the 
language used; third-person singular and deponent verbs must be used, whereas; inverted sentences 
must not be employed.

5. The title of the article must be clear and as short as possible (100 characters to the maximum) and 
also reflect the content. The first letters of English titles must be in capitals and titles must be written 
according to grammatical rules.

6. Chapters must be arranged in the following order: (i) abstract and keywords (in Turkish), (ii) abstract 
ve keywords (in English), (iii) main text, (iv) symbols, (v) acknowledgment (if necessary), and (vi) 
references.

7. Abstract must briefly define the objective, scope, method, and results of the study and must not exceed 
100 words. At least three English and Turkish keywords must be provided. The first page must include 
the title in both Turkish and English, the abstract, and keywords; the main text must start from the 
second page. 

8. The titles of chapters and sub-chapters must be numbered (TS 1212 ISO 2145).
9. Symbols must be employed according to international use; each symbol must be defined at their first use 

in the text; at the end of the article (before References), all symbols used must be listed in alphabetical 
order (Latin Alphabet first, Greek alphabet second). 

10. Equations must be numbered and these numbers must be indicated in parantheses at the end of line.
11. Photographs must be scanned, and transferred to computers in jpeg format with a solution of 300 dpi at 

least. Drawings, tables, and photographs must be integrated into the text; eahc of them must be given 
a number and title; numbers and titles must be written under drawings (figures) and photographs, and 
above tables. 

12. Only SI units must be used in articles.
13. As required by ethnical rules, citations must be presented in quotes and its reference must be 

demonstrated via a reference number. 



14. Acknowledgments must be as brief as possible and state the people and institutions having contributed 
to the study.

15. References must be numbered via brackets in the text; in the list of references, they must be indicated 
according to their order in the text. The references must include the following information:

  If reference is an article: Author’s surname, initial of his/her name., other authors. year. “full title of 
the article,’’ name of the journal, volume, issue, start and end page. 

 If reference is a book: Author’s surname, initial of his/her name., other authors. year of publication. 
name of the book, volume number (if available), editor (if available), publication or ISBN no, publishing 
house, place of publication.

 If reference is an paper: Author’s surname, initial of his/her name., other authors. year. “name of the 
paper,’’ name of the conference, date, place.

 If reference is a thesis: Author’s surname, initial of his/her name., other authors. year. “name of the 
thesis,’’ degree, presented institution, city.

 If reference is a report: Author’s surname, initial of his/her name., other authors. year. name of the 
report, type of the report, publication number, name of the institution, place of publication.

 If reference is a website: Author’s surname, initial of his/her name., other authors. year. “name of the 
article,’’ internet address, last date of access.day.month.year

PRINCIPLES OF PUBLICATION
1. The copyrights of articles are transferred by signing the form presented on the website of the journal. 

The articles of authors, who have not signed and sent the Form for Transfer of Copyrights, will not be 
taken into consideration. 

2. Each article is sent to at least two arbitrators, who are experts in the subject of article. After authors 
revise their articles based on the suggestions of arbitrators, the ones that are deemed appropriate to 
be published on the journal are determined and authorts are notified. The final version of articles are 
organized and sent by authors to the secretary of publication via Online Article Management System 
(OMYS). The errors that may be found in the article following its publication are the responsibility of 
the author.

3. Neither arbitrators are notified of the names of the authors, nor authors are notified of the names of 
arbitrators. The unpublished articles are sent back to authors with arbitration reports, upon author’s 
request. 

4. The Publication Committee may decide that the article be published in another section of the journal, 
based on the suggestions of arbitrators and may present their decision for the approval of author(s). If 
also deemed appropriate by author(s), the article is published on the presumed section. 

5. The articles sent to the Journal must comply with the “Principles of Writing’’. The articles not complying 
with these principles will be returned to the author(s) for revision, without being evaluated. 

6. A copy of the issue of the journal is sent to the authors of articles published in that issue and the 
arbitrators who evaluated those articles. 

7. The membership to the Article Assessment Committee of the arbitrator, who have not evaluated the 
article within the due time and thereby caused delay in the publication of the journal, is reviewed. 

8. The Publication Committee may appoint new members to the Article Assessment Committee, if/when 
they deem necessary.

9. The views stated in the research and literature review articles are the responsibility of the author, 
whereas; the consequences which may result from its translation are the responsiblity of the translator. 

10. The articles must be not published on any other periodical publications. It should be clearly stated if the 
articles were presented or are planned to be presented as a paper in any meeting.

11. The author(s), who do not agree with the report of the arbitrators, may withdraw his/her article. 
However, the author(s) must present the reason behind his/her withdrawal to the publication committee 
in a written manner.

12. It is allowed to cite the articles published in the journal as long as the source is stated.
13. A royalty (a fee for copyrights) is not paid for articles.

Please send your articles via the system at omys.mmo.org.tr/muhendismakina, in order to minimize the 
costs and time loss, which may result from the process of sending articles and evaluation by arbitrators.
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