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EĞİTİMLERİMİZ

*   Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

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

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu 02.07.2022 İstanbul

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınavı 20.07.2022 Konya

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü* 02.07.2022 Bursa

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 02.07.2022 Ankara

LPG Dolum Tesisi Boşaltım Personeli Kursu
18.07.2022 Samsun

05.07.2022 Antalya

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 07.07.2022 Samsun

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu
05.07.2022 Denizli

04.07.2022 Gaziantep

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü) Kursu 19.07.2022 Ankara

Mekanik Tesisat 25.07.2022 Ankara

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi
02.07.2022 Denizli

02.07.2022 İzmir

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

20.07.2022 Trabzon

18.07.2022 İzmir

06.07.2022 Adana

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi (Elektrik Grubu) 04.07.2022 Ankara

Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 25.07.2022 Eskişehir

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 07.07.2022 Ankara

Şantiye Şefliği 18.07.2022 İzmir



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

1HABER

Anma töreninde konuşan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz konuşmasında; "Teoman Öztürk 
1973-1980 yılları arasında TMMOB’nin 
başkanlığını yürüttü. Teoman Abi’nin 
başkanlık yaptığı bu dönemin dünya 
ve Türkiye’si hakkında çok şey söyle-
mek mümkün.

Onun ve arkadaşlarının yürüttüğü ve 
bugün bizim de sürdürdüğümüz mes-
leki demokratik mücadele çizgimiz 
hakkında çok şey söylemek mümkün.

TMMOB’nin 1973-80 seneleri içerisin-
deki devrimci demokrat duruşuna ver-
diği mücadeleye o dönemin Türkiye 
mücadelesine ve dünyasına dair çok 
şey söylemek mümkün. Ama Teoman 
Öztürk ve yol arkadaşlarının bir ayırt 
edici özelliği vardı. TMMOB’nin müca-
delesini, mühendislerin- mimarların 
mücadelesini düzene, sermaye kesim-
lerine hizmet eden, seçkinci bir anla-
yıştan çıkartıp halkla buluşturmaktı, 
emekçi sınıflarla buluşturmaktı. Mü-
hendislik –mimarlık hizmetinin dönüş-

türücü gücünü bu halkın daha çağdaş 
yaşaması, ülkemizin, emperyalizmin ve 
sermaye kesimlerinin boyunduruğun-
dan kurtarmak için verilen mücadeleyi 
yönlendirmesiydi.

Ülkemizin ekonomisi, siyasal yapısı ve 
bütün üstyapı kurumları uluslararası 
sermayenin, çıkarları bunlarla bütün-
leşmiş yerli sermaye kesimlerinin ve 
rantiyenin hâkimiyetindedir. Halkımı-
zın yoksulluğunun sebebi ülkemizdeki 
talanın vurgunun nedeni tüm dünyayı 
ve ülkemizi kuşatan emperyalist kapi-
talist sömürü düzenidir. Teoman abi ve 
arkadaşları şöyle diyordu: “eğer biz bu 
sömürü düzenini yok etmezsek, onun 
yerine emekten yana, bilimden yana, 
halktan yana bir düzen inşa etmezsek 
ne bu ülkenin mühendislerinin-mimar-
larının-şehir plancılarının emekleri ne 
de bu ülke emekçilerinin emekleri bu 
ülkenin kurtuluşuna yetmeyecektir.

Bugün de onların açtığı yolda yürü-
yen yol arkadaşları mücadeleden geri 
durmuyorlar. Bizlerin, ülkemiz ve ar-

kadaşlarımız için adalet arayışı durak-
samadan sürüyor. Bunun son halkası 
Gezi Davasında arkadaşlarımızın 18’er 
yıl ceza almasıdır. Ülkemiz, halkımız, 
yaşam alanlarımız ve mesleğimiz için 
verdiğimiz mücadelede bedeller öde-
meye devam ediyoruz. Ama bilinsin ki 
yılmayacağız, bilinsin ki halkımız bol-
luk ve gönenç içinde yaşayana kadar 
mücadelemizden bir an bile vazgeç-
meyeceğiz.

Hepimiz hatırlarız, Teoman Abi’nin o 
veciz sözü bizlerin insanlığa, topluma, 
halkımıza karşı olan görev ve sorum-
lulukları çok net bir şekilde çiziyor; 
'Yüreğimizdeki insan sevgisi ve yurtse-
verliği baskı ve zulüm yöntemlerinin 
söküp atamayacağının bilinci içinde, 
bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sö-
mürgenlerin değil, emekçi halkımızın 
hizmetine sunmak için her çabayı güç-
lendirerek sürdürmek yolunda inançlı 
ve kararlıyız."

Teoman Öztürk'ün yol arkadaşı Oğuz 
Türkyılmaz ise şöyle konuştu:

TEOMAN ÖZTÜRK, ÖLÜMÜNÜN 28. YILINDA ANIT 
MEZARI BAŞINDA ANILDI

TMMOB'nin Unutulmaz Başkanı Teoman Öztürk, 11 Temmuz 2022 tarihinde, 
ölümünün 28. yılında Karşıyaka Mezarlığındaki Anıt Mezarı başında ailesi, dostları 
ve yol arkadaşlarının katıldığı bir törenle anıldı.
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"Teoman Öztürk’ün  eşi, çocukla-
rı, torunları, arkadaşları, onu şah-
sen  tanımamış da olsa, savunduğu 
değerleri,uğruna mücadele verdiği 
amaçları savunan  yol arkadaşları !

Merhaba!

Bugün 28.kez Teoman Ağabey’in yanı-
nayız. Bu mezarlık, ne kadar çok sefer 
uğrağımız oldu.

12 Mart faşizminin karanlığında Ulaş’la, 
Mahir’le, Deniz’le, Yusuf’la, Hüseyin’le 
başladı buraya gelişlerimiz.

1976’da faşistlerin katlettiği SBF Öğ-
rencileri Hakan Yurdakuler, Burhan Ba-
rın, Eşari Oran’ın tabutları omuzlarda, 
binlerce kişiyle, Maltepe Caminden 
buraya yürüyüşümüz. Sonraki yıllarda 
buradan uğurladıklarımız. Sivas’ta Ma-
dımak kırımında yitirdiklerimiz, Halit 
Çelenk ağabeyimiz, Şekibe Çelenk ab-
lamız, Muzaffer Erdost, devrimci avu-
kat arkadaşımız İbrahim Tezan, orman 
mühendisi Sümmani Can ve daha nice 
dostumuz, yoldaşımız, arkadaşımız.

Bugün bizi burada bir araya getiren, 
Teoman Öztürk’ün kişiliğine, toplumcu 
mücadelesine, mücadelede kararlılığı-
na, sosyalizme olan inancına saygımız. 
Onun bağımsız, demokratik, sosyaliz-
me doğru yürüyen bir ülke, eşit, özgür, 
adil bir toplum için verdiği mücadele-
ye olan inancımız ve mücadeleyi sür-
dürme kararlılığımız.

Teoman Öztürk’le TMMOB’de birlikte 
çalıştığım 70’li yılların ikinci yarısında 
da sermaye iktidarları emekçi halka ve 
emek örgütlerine saldırıyordu. TMMOB 
Binasının kurşunlandığı, bombalandı-
ğı, arkadaşlarımızın katledildiği günler 
yaşadık. Ben bir faşist saldırıda, yaşamı-
mı yitirmekten kıl payı kurtuldum.

Bütün gerici faşist saldırılara direndik, 
teslim olmadık, çünkü Teoman Öztürk 
ve arkadaşlarının, 1980 öncesi TMMOB 
kadrolarının, bizlerin sözlüğünde yıl-
gınlık diye bir sözcük yoktu.

Sermaye kesimlerinin egemen olduğu 
ülkemizde, TMMOB ve Odalar; bilim ve 
tekniği sömürgenlerin değil emekçi 

halkın çıkarına değerlendirmeyi sa-
vundukları için ,

Uzmanlık alanlarında toplum ve kamu 
yararına politika ve uygulamalar öner-
dikleri için,

Bağımsız ve demokratik bir ülkeye 
ulaşmak için emperyalizme karşı mü-
cadele ettikleri için,

Bugün de demokrasi dışı, diktatöryel 
bir gücün baskılarına hedef oluyor, 
sesi kısılmaya çalışılıyor, Mücella, Tay-
fun ve Can arkadaşlarımız zindanlara 
konuluyor.

Ancak, toprak bu gerici yönetimin 
ayaklarının altında hızla kayıyor.

Şimdi, izlenen özelleştirme, soygun ,ta-
lan, yakınları kollama  uygulamalarının  
gür bir sesle  deşifre etmek, dile getir-
mek , kamuoyu gündemine taşımak, 
emekçi halktan yana  kamucu politika  
ve uygulamaları  topluma  mal etme 
zamanı.

Ne istediğimizi söylemekle yetinme-
meli, istediklerimizi nasıl yapacağımı-
zı, hayallerimizi hangi araçlarla, hangi 
kurumlarla, nasıl bir yapıyla, hangi 
kaynaklarla hayata geçireceğimizi an-
latmalıyız.

Karşıtlık temelindeki muhalefet çizgisi 
artık çok geride kaldı. Kuşkusuz, nelere 
karşı olduğumuzu mutlaka söyleyece-
ğiz.

Ama bununla birlikte;

- Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye,nasıl 
bir kent, nasıl bir işyeri, okul, sağlık, 
eğitim, kültür, spor tesisi istediğimi-
zi,

- Öngördüğümüz enerji, çevre, ula-
şım, sanayi, kentleşme, tarım politi-
kalarını,

Hangi kurumlarla, hangi araçlarla ve 
kaynaklarla, ne tür bir kamusal planla-
ma kurgusu ve anlayışı ile uygulayaca-
ğımızı somutlamak, katılımcı ve şeffaf 
bir tarzda, bunları nasıl yapacağımızı 
anlatmakla da yükümlüyüz.

Üyelerimize ve halkımıza duyuracağı-
mız bir çok görüş var.

Temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin 
üretimi, temini, satışı ve dağıtımı kamu 
eliyle sağlanmalıdır. Sümerbank, Et 
ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kuru-
mu, Çay-Kur, Türkiye Şeker Fabrikaları, 
SEKA gibi temel ihtiyaç maddelerini 
üreten kuruluşlar, Türkiye Gübre Fab-
rikaları, Türkiye Yem Sanayi gibi tarım-
sal sanayinin girdi kısmını örgütleyen, 
düzenleyen, geliştiren kurumlar, PET-
KİM, TÜPRAŞ, Demir Çelik Fabrikaları 
(ERDEMİR ve İSDEMİR), Seydişehir Alü-
minyum gibi sanayinin en fazla ihtiyaç 
duyduğu ara malı üreten işletmeler, 
TELEKOM gibi enerji ve iletişim kuru-
luşları ile kapatılan ya da işlevsizleştiri-
len özel ihtisas bankaları (Etibank, Sü-
merbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası, 
Emlak Bankası) yanı sıra Devlet Yatırım 
Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası gibi 
yatırımcı kamu kuruluşlarının yatırım-
cısının finansmanında yol gösterici, 
belirleyici olan finansman kuruluşları 
yeniden kurulmalı, ve işlevsel hale ge-
tirilmelidir.

Sosyal fayda yaratan tüm alanlarda 
da oluşturulacak güçlü kamusal kuru-
luşlar ve yapılar yoluyla, kamu tekrar 
hemen her alanda lokomotif olmalıdır. 
Kamu işletmelerinde şeffaflık temel 
kural haline gelmelidir. Çalışanların 
yanı sıra üretilen hizmetlerden yararla-
nanlar, ürünleri kullananlar ve özellikle 
enerji, madencilik, altyapı ve sanayi 
yatırımlarında, tesislerin bulunduğu 
bölgede yaşayan halkın demokratik 
temsilcileri karar alma süreçlerinde ve 
denetimde etkin, söz ve karar sahibi 
olmalı, sendikal örgütlenme yaygınlaş-
malı, üretenler yönetmelidir.

Teoman Başkanın yolundan bu tür ça-
lışmalarla  yürürüz.

11 Temmuz 2023’de, yine burada   bu 
karanlık dönemi, baskıcı yönetimi  ge-
ride bırakmış olarak bir araya gelmek 
için çalışalım,uğraşalım,mücadele ede-
lim..

TMMOB ve Oda yöneticisi, Odaların ak-
tif üyesi arkadaşlar!

Yolumuz uzun,işimiz zor, yolumuz açık 
olsun!"
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ABDURRAHMAN KILIÇ'I ÖLÜMÜNÜN 
BİRİNCİ YILINDA SAYGIYLA ANIYORUZ

7 Temmuz 2021 

Tarihinde yitirdiğimiz 

İstanbul Şubemizin 

Yangın Komisyonu 

Başkanı, Tesisat 

Mühendisliği 

Dergimizin Editörlüğü, 

Yayın Kurulu Üyeliği 

görevleri yanı sıra 

Dergimizin Hakem 

Kurulu Üyesi olan, 

değerli üyemiz ve 

hocamız Prof. Dr. 

Abdurrahman Kılıç'ı 

ölümünün birinci 

yılında sevgi, saygı ve 

özlemle anıyoruz.
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel Dergimizin 2022 yılı Temmuz sayısının konusu “Yenilenebi-
lir Enerji” olarak belirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış dört yazı ile birlikte 
Söyleşi, Haber, Anma, Eğitimlerimiz ve Sektör Haberleri bölümlerine yer verilmiştir.

Yenilenebilir Enerji bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Ahmet Hatipoğlu tarafından 
hazırlanan “Rüzgar Enerjisi Santrali Dizayn Metodolojisi” başlıklı yazıdır. Yazıda, rüzgar 
enerjisine ilgi duyan ve rüzgar enerjisi ile ilgili belli bir bilgi seviyesinde olan kişilerin fayda-
lanması amacıyla rüzgar santrali tasarım evreleri özet olarak anlatılmaktadır.

Ali Sözen tarafından hazırlanan “Güneş Enerji Sistemleri- Güneş Enerjisiyle Akülü Tip ve 
Tarımsal Sulama Sistemleri” başlıklı ikinci yazımızda, evrensel olarak gün geçtikçe daha 
fazla talep edilmeye başlanan yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi başlığı al-
tında akülü sistemler ve güneş enerjisi ile sulama sistemleri anlatılmaktadır.

Yenilenebilir Enerji bölümünde yer alan üçüncü yazımız, Nevroz Karakuş tarafından ha-
zırlanan “Isıtma ve Soğutmada Güneşten Yararlanma Eğilimindeki Artış” başlıklı yazıdır. 
Yazıda, enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için öncelikle endüstride daha sonra da bi-
reysel tüketimde yapılması gerekenler kapsamında ısı pompaları ve fotovoltaik paneller 
anlatılmaktadır.

Halim Gürgenci tarafından hazırlanan “Hidrojen Enerjisine Geçme Zamanı Geldi mi?” 
başlıklı dördüncü yazımızda, “Hidrojen enerjisi hakkında son zamanlarda tekrar yükselen 
heyecan bu sefer bir sonuca varabilecek mi?”, “Türkiye için bu sektörde fırsatlar nelerdir?” 
sorularına cevap aranmıştır.

Söyleşi bölümünde, Odamızın 1013 sicil numaralı üyesi, Cumhuriyetin Birinci Nesil Öğren-
cisi Prof. Dr. Sadık Kakaç ile yapmış olduğumuz söyleşiye yer verilmiştir.

Haber bölümünde, TMMOB'nin Unutulmaz Başkanı Teoman Öztürk’ün ölümünün 28. yı-
lında Karşıyaka Mezarlığındaki Anıt Mezarı başında yapılan anma töreni haberine yer ve-
rilmiştir.

Anma bölümünde, geçen yıl yitirdiğimiz Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ın anmasına yer ve-
rilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Temmuz ayı sektör haberlerine ve mühendislerimize yönelik Tem-
muz ayı içerisinde gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.

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

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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PROF. DR. SADIK KAKAÇ:

“BAŞARININ GERÇEK ANAHTARI ÇOK 
ÇALIŞMAKTIR”

Hülya Aydın*

* Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulya.aydin@mmo.org.tr

Dergimizin bu sayıdaki konuğu 
Odamızın 1013 sicil numaralı üyesi, 

kendisinin çoğu yere imza atmaktan 
gurur duyduğunu söylediği 
tabirle; Cumhuriyetin Birinci Nesil 
Öğrencisi Prof. Dr. Sadık Kakaç. 
Binlerce öğrenci yetiştiren, 1961-
1962, 1969-1970 yılları arasında 

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölüm 
Başkanlığı da yapan Kakaç, 

Çorum dağlarının 
Öteyüz’ünde başlayıp 
Amerika’ya uzanan eşsiz 
hayat hikâyesi ve sayısız 
başarıyla taçlandırdığı 
meslek yaşamını 
anlattı…
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Arkadaşı Celal Okutan ile sınavlara hazırlanırken - 1953

Önce biraz kendinizden 
bahseder misiniz? Hayata nerede 
başladınız, ilköğretim ve lise 
yıllarınız nasıldı? Hayatınızın 
bu döneminde yaşamınızın 
şekillenmesinde rolü olduğunu 
düşündüğünüz şehir, kişi ve 
anılarınızı bizimle paylaşır 
mısınız?

1932 yılında Çorum’da Kızılırmak ke-
narında, yol ve araba ile ulaşmanın 
mümkün olmadığı bağlarımızın ol-
duğu ve yazları geçirdiğimiz adına 
da bizim Öteyüz dediğimiz bir böl-
gede doğmuşum. Çorum’dan bura-
ya gitmek için, önce atla ya da eşekle 
yaylaya varıp, burada bir gece kalır, 
sabaha karşı kalkar dağların öbür 
tarafından ve köylerden yürüyerek 
geçip Öteyüz’e giderdik. İlkokula 
gelene kadar hayatım orada geçti. 
Kızılırmak kenarında olduğu için, sıt-
ma hastalığı çok yaygındı, ben de sık 
sık yakalanırdım sıtmaya. Anneciğim 
beni tedavi eder, ateşimi düşürürdü. 
O dönem herkes kendisine yakın 
olan bir ilkokula giderdi. İlkokula 
bize yakın okul o olduğu için Çorum 
Cumhuriyet İlkokulu’nda başladım.

İlkokuldayken, çok tanınmış terzi bir 
komşumuz vardı ve yaz aylarında 
onun yanında çalışırdım. Terziliği çok 

merak ediyordum ve çok hoşuma 
gitmişti. İlkokulu bitirince de terzi 
olmaya karar vermiştim. Ama o yaz 
bir gün Çorum’da saat kulesinin ora-
ya dolaşmaya gittim ve arkadaşları-
ma rastladım. Bir arkadaşıma, “Ben 
terzi çıraklığına başladım, yakında 
terzi olacağım” dedim. O da “Sadık, 
biz ortaokula yazıldık. Seni de yazdı-
ralım mı? dedi. Ben de aileme, “Ben 
ortaokula gidiyorum, çırak olmaktan 
vazgeçtim” dedim. Okuma kararımı 
ailem de çok iyi karşıladı ve arkadaş-
ların yardımıyla Çorum Ortaokulu’na 

yazıldım. Okula giderken yol yok-
tu, zaten biz liseyi bitirene kadar 
Çorum’da araba da yoktu. Biraz zen-
ginsen en kıymetli araç faytondu bi-
ner dolaşırdın. Tabi biz evden okula 
yine tarlalardan geçerek, çamurlara 
basarak yürüyerek gider gelirdik… 

Liseyi de Çorum’da mı okudunuz? 

O dönem Çorum’da lise yoktu. An-
cak benim şansıma ortaokulu bi-
tirdiğim yıl Çorum’da lise açıldı ve 
orada okudum. Lise hocalarımız 
Cumhuriyetin birinci nesil hocala-
rıydı. Ben de Cumhuriyetin birinci 
nesil öğrencisiyim ve bununla hep 
iftihar ederim. “Cumhuriyetin Birinci 
Nesil Öğrencisi Sadık Kakaç” diye de 
genellikle birçok yerde imza atarım. 
Tabi Cumhuriyetin birinci nesil orta-
okul ve lise hocaları çok düzenliydi. 
Giydikleri elbiseler üç takımlıydı; ce-
ket, yelek, pantolon. Bazıları papyon 
takardı, hepsi çok güzel giyinirlerdi. 
Her şey o kadar güzeldi ki… Okulda 
lisan Fransızcaydı, o zaman İngilizce 
yoktu okullarda. Diğer okullar da 
aynı şekilde. Bir Fransızca hocamız 

Sadık Kakaç lise arkadaşlarıyla -1948

İTÜ’ye giderken - 1950
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vardı, Hasan Fehmi adında, ben de 
Fransızcayı çok severdim. Yavaş ya-
vaş ilave dersler de alarak, teknik ki-
taplardan Fransızcayı okuyabiliyor-
dum. Sınıfta Metin Leblebici adında 
çok çalışkan bir arkadaşım vardı. 
İkimizin arasında da kim birinci ola-
cak diye rekabet vardı. Matematik 
hocamız derste problemler veriyor-
du. O arkadaş bütün sorulara cevap 
veriyor ama ben soruları çözmekte 
zorlanıyordum. Öğrendim ki, bu 
arkadaşım çözüm kitabını bulmuş, 
fakat bana söylemiyor. Bir gün te-
sadüfen hocanın kullandığı çözüm 
kitabını gördüm ve o kitabı aramaya 
başladım. İstanbul’da, Tünel’in çıkı-
şında Serkiyadis diye bir kitapçı var-
dı, orada bu kitabı bulduk. Böylece 
o arkadaşın çözdüğü tüm soruları, 
ben de çözmeye başladım ve tabii 
hayat bana daha da güzel oldu… 

Mühendis olmaya nasıl karar 
verdiniz?  Makina mühendisi 
olma kararını lisede mi verdiniz? 
Ailenizin desteği oldu mu bu 
kararınızda? 

Lisedeyken yaz aylarında, bütünle-
meye kalan ortaokul ve lise öğrenci-
lerine ders veriyordum. Onlardan biri 
de Çorum Bayındırlık İl Müdürü’nün 
oğluydu. Bayındırlık müdürünün oğ-
luna ders verdiğim için, oraya gelen 
mühendisler karayollarına giderler, 
muhtelif yerlerde çalışmalar yapar-
lardı. Müdür Bey bana, “Sadık, her 
yere sen de geleceksin” derdi. Dola-
yısıyla ben İstanbul Teknik Üniver-
sitesi (İTÜ)’den gelmiş ve orada staj 
yapan öğrencilerle beraber karayol-
larını dolaşırdım. Onlar orada buldo-
zer vb. araçların çalışıp çalışmadığını 
kontrol ederlerdi. Onlarla dolaşıp,  
iç içe olunca onlardan etkilenerek 
İTÜ’ye gitmeye karar verdim. 

Peki İTÜ’de makina 
mühendisliğini nasıl seçtiniz?

O dönem, liseyi bitirince mezun ola-
bilmek için iki türlü sınav vardı. Biri 
okulun, diğeri de devletin sınavıy-
dı. Bu iki sınavda da pekiyi alırsan, 
bütün üniversitelere yeni bir sınav 
olmaksızın girebiliyordun. Benim 
de ikisi de pekiyiydi ve bütün üni-
versitelere girebiliyordum. Fakat son 
anda İTÜ bütün öğrencileri kendi 
yaptığı sınavla almaya karar verdi. 
Biz de üç arkadaş Çorum’dan tö-
renle uğurlanarak İstanbul'a gittik 
ve İTÜ’deki sınavlara girdik. Çeşitli 
konularda sınavlar oldu. Deniz ke-
narında bir yerde denizcilik yurdu 
vardı, orada kalıyorduk ve sınavdan 
sonra da orada kalarak sınavların 
sonucunu bekledik. Bu arada, sınavı 
kazanamazsam diye tıp ve eczacılık 
fakültelerine de kayıt yaptırmıştım. 
Sonra İTÜ’yü kazandığımı ve makina 
mühendisliğini seçebileceğimi öğ-
rendim. Makina mühendisi olmak is-
tiyorum dedim ve burada eğitimime 
başladım.

İlk gün sınıfa girdim ve baktım ki 
Galatasaray Lisesi’nden, Fransız 
okullarından Atatürk Lisesi’nden 

yani büyükşehirlerin meşhur lisele-
rinden çocuklar çoğunluktalar. Ben 
ise Anadolu’da yeni kurulmuş bir li-
senin ikinci mezunuydum. Ortaokul-
da, lisede birinci olmaya alışmıştım, 
şimdi bunlarla nasıl başa çıkacağız 
diye düşünmeye başladım. Ancak 
ilk seneyi atlattık, ikinci sene iyice 
alışmaya başladık, kendi gruplarımı-
zı kurmaya başladık. Aldığımız not-
larla sınıfta kendimizi göstermeye 
başladık, etrafımızdaki arkadaşlıklar 
da gelişmeye başladı. Bir yandan da 
burayı bitirdikten sonra nereye gi-
deceğimi düşünüyordum. Fransızca 
okuyorduk ama Fransa’yı düşünmü-
yordum. Aklımda Almanya vardı ve 
Almanca kurslarına gitmeye başla-
dım. Bir süre de İngilizce kurslarına 
gittim.

Ama Almanya yerine sanırım 
Amerika’ya gitmeye karar 
verdiniz. Bu nasıl gelişti?

Almanya'da Berlin Teknik 
Üniversitesi’ne gitmeye karar vermiş-
tim aslında. İTÜ’deki hocalarımdan 
ismini öğrendiğim bazı profesörler 
vardı ve onlarla tanışmak istiyordum. 
Kendimi de ona göre hazırlıyordum 
hep. Fakat bu arada dünyada nük-

Sadık Kakaç Çorum'da ailesiyle birlikte -1964
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leer reaktörler gelişmişti. Dönemin 
ABD Başkanı Eisenhower, atomun 
barış için kullanılması için bir prog-
ram başlatmıştı. Yani dünyada atom 
bombası yerine nükleer reaktörler 
kurulacaktı ve ABD nükleer reak-
törlerin kurulacağı ülkelere yardım 
etmeye başladı. Hatta Türkiye’de bir 
araştırma reaktörü kurma fikirleri de 
gelişmişti. Bu sırada Eisenhower bur-
su açıldı ve bunun için Türkiye’de bir 
sınav yapılacaktı. Mezun olmuştum 
ve asistan olarak teknik üniversiteye 
devam ediyordum. Hocalarım, özel-
likle de asistanlığını yaptığım hoca 
“Sadık, bu burs çok önemli mutlaka 
başvur” dedi. Bu bursun sınavına 
başvurdum ve çok yüksek bir not 
alarak kazandım.

Bu sınavda Erdal İnönü de vardı, 
üniversiteyi bitirmişti, girdi ve o da 
sınavı kazandı.  Kazanan birkaç ar-
kadaş daha vardı. Bizlere sınav ya-
parken, “Amerika’da Argonne Nati-
anol Laboratuvarı var; sizlere orada 
nükleer reaktörler hakkında bilgiler 
verilir ve o bilgilerle donatılmış ola-
rak gelirsiniz” dediler. Ama ben “La-
boratuvara ben gitmem. Amerika'da 
tanınmış bir üniversite olan MIT’nin 
(Massachusetts Institute of Techno-
logy) Nükleer Mühendislik Bölümü-
ne gitmek istiyorum” dedim. Onlar 
da şaşırarak “Ama bu pek mümkün 
olmaz. Hem Washington’dan izin al-
mamız gerekir, hem orası pahalıdır 
ve ödeme problemi olur” dediler. Bu 
arada MIT ile yazışmalar yapıyordum 
ve cebimde kabul mektubu vardı 
zaten. “MIT’ye kabul edildim” dedim 
ve mektubu gösterdim. O zaman. 
“Washington’a sormamız lazım, izin 
verilirse mümkün olabilir, yoksa ma-
alesef gönderemeyiz” dediler. Ben 
“Başka yere gitmem. Siz bilirsiniz. 

Gerekeni yaparsanız, çok memnun 
olurum” dedim. Bir süre bekledim, 
Washington’dan haber gelmiş,  “Sa-
dık, senin MIT’de Nükleer Mühendis-
lik Bölümüne gitmeni kabul ettiler” 
dediler.

Hemen gittiniz mi Amerika’ya?

Hayır, hemen gidemedim. Çün-
kü önce İngilizce sınavına girdim 
ve yeterli olmadığını söylediler. 
“Washington’dan izin aldık, Ameri-
kan hocalar sana burada 3 ay ders 
verecek İngilizceden” dediler. Ben 
o hocalardan 3 ay İngilizce dersler 
aldım, sonra sınavı geçtim. 1958 yılı 
Şubat ayında MIT’ye gittim. Ama bi-
rinci sömestrin dersleri bitmiş, ikinci 
sömestr başlamıştı. Yani bazı ders-
lerin ön şartını alamamıştım. MIT’ye 
gittim, orada “Ön şartların gereği 
yok, ben o dersleri yaparım” dedim. 
İzin verdiler, biraz da yardım ettiler 
ve derslere başladım. 

1960 yılında MIT’de Nükleer Mühen-
dislik Bölümünden mezun oldum. 
Yani o yıl hem makina mühendis-
liğinden, hem nükleer mühendis-
likten mastır derecesi aldım. Bazen 
diplomalara bakıyorum. MIT diyor, 
Nükleer Mühendislik,  Makina Mü-
hendisliği diyor. Bazen rüyalarıma 
giriyor, “Yahu, nasıl mümkün olabilir 

bu” diyorum, tekrar çalışma odama 
geliyorum, tarihlerine bakıyorum. 
Ben orada gece gündüz çalıştım ha-
yatımda başka hiçbir şey yoktu. Hem 
makina hem nükleer dersleri aldım 
ve bu çok çalışmanın sonunda ikisini 
de başarıyla tamamlayarak ülkeme 
döndüm… 

Türkiye’ye dönünce neler 
yaptınız? 

Türkiye’ye gelince asistan olarak 
ayrıldığım İTÜ’ye tekrar döndüm. 
1960 İhtilali yeni olmuştu. O zaman 
ben ismini bile duymamıştım, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
diye bir üniversite kurulmuştu ve 
zamanın meşhur politikacılarından 
Turhan Feyzioğlu buranın rektö-
rü olmuştu. Ben MIT’deyken, çok 
değerli kimya profesörü Bahattin 
Baysal orada çalışmaya başlamıştı. 
Baysal, Feyzioğlu’na gidip “MIT’de 
okuyup İstanbul’a gelen genç 
bir öğrenci var, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde asistan şimdi. Onu 
ODTÜ’ye davet ederseniz çok yerin-
de olur” demiş. Turhan Feyzioğlu’da 
bizim kürsü şefi Fikret Merker’le te-
mas kurarak “Sadık Bey’in Ankara’ya 

Sadık Kakaç'ın MIT Master Diplaması ve Manchester Üniversitesi Doktora diplaması
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gelmesini istiyoruz” demiş. Hocam 
dedi ki: “Sadık, Turhan Feyzioğlu ta-
nınmış bir insandır. Seni davet edi-
yorlar. Git, onlarla bir konuş.”

Ben de trenle Ankara'ya Kızılay’da 
ODTÜ’nün kurulduğu yere gittim. 
Daha kampüs yok, barakalarda eği-
tim veriliyordu. Rektör, “Sadık Bey, 
seni üniversitemize almak istiyoruz” 
dedi. Sonra hemen sekreterine, “Sa-
dık Bey’in sözleşmesini getirin” dedi. 
Öyle deyince, “Sayın Rektörüm, ben 
izinsiz geldim” dedim. “İzni falan 
hallederiz” dedi. “Efendim, müsaade 
ederseniz, önce İstanbul’a gideyim” 
dedim. “Yok, Sadık Bey şu sözleşme-
ye bakalım. Aksi olursa, yırtarız” dedi. 
Ne yapacağımı şaşırdım. Sözleşme 
geldi ve bakıyoruz. “Şuraya bir imza 
atın” dedi. Ben tekrar “Sayın Rektö-
rüm, ben bir gidip geleyim” dedim. 
Tam bunu derken de, sözleşmede 
yazan maaşı gördüm. “Yılda 15 bin 
Türk Lirası ödenecek” diyordu. 15 
bin Türk Lirası denilince, önce 10’a 

böldüm, 1500 lira ediyor. Benim 
İTÜ’deki maaşım 305 lira. “1500 lira 
harcamakla bitmez” dedim. Sonra 
da imzaladım. “Sayın Rektörüm, ben 
İTÜ’de ders veriyorum” dedim. “Der-
sinize devam edersiniz. Siz şimdi 
gidip, Rektör Mustafa Parlar’ı görün, 
başlayın” dedi. Böylece ODTÜ’ye baş-
lamış oldum… 

İTÜ’yle ODTÜ arasında gidip 
gelen bu süreç ne kadar sürdü,  
zor olmadı mı? 

Cuma İstanbul’a gidiyordum, cu-
martesi İTÜ’de ders verip aynı akşam 
trenle Ankara'ya geri dönüyordum. 
İki yıl kadar böyle idare ettim. Yani 
çok fazla sürmedi bu durum. Ama 
onlarla ilişkilerim hep devam etti. 
Nükleer Enerji Enstitüsü vardı; ora-
da dersler verdim, yine öğrencile-
rim yetişti. ODTÜ’de ise ilk amacım 
doktoramı tamamlamaktı. MIT’de 
okurken İngiltere’de gaz soğutmalı 
reaktörde ısı transferi problemleri-
nin çözülmesinde hizmetleri geçen 
ve çok atıfta bulunulan, Manchester 
Üniversitesi’nde Nükleer Mühendis-
lik Bölümü’nde Bölüm Başkanı Prof. 
Callder Hall ismi hafızama çok yer-
leşmişti. Manchester Üniversitesi’ne 
gitmek ve yanında doktoramı ta-

mamlamak istiyordum. Başvurdum 
ve UNESCO’dan araştırma bursu ka-
zandım. 

Bu arada Amerika’ya gitmeden önce 
İzmir’de Amerikan Kız Koleji’nde 
okuyan beğendiğim bir kız olan 
Filiz’le Amerika’dan beri mektuplaş-
maya başlamıştım. Babası ve anne-
si benim mezun olduğum Çorum 
Lisesi’nde hocalarımdı ve babası aynı 
zamanda lisenin müdürüydü. Babası 
beni çok severdi. Filiz yazışmaları-
mızda evlenme teklifimi kabul eder 
bir havadaydı. İstanbul’a döndüm 
ama arada bir İzmir’e Filiz’i ziyarete 
gidiyordum. Sonunda 1961 yılında 
evlendik. İngiltere’ye gideceğim sı-
rada, yani 1963’te eşim hamileydi 
ve ancak doğumdan sonra kızımızı 
büyükannesinin yanında bırakarak, 
İngiltere’ye yanıma geldi.

Ekim1963’te W.B. Hall ve Dr. P.H. 
Prize ile “Kanallarda, zamana bağlı 
konveksiyon ısı transferinin deney-
sel ve matematiksel analizi” üzerin-
de çalışmaya başladım. İngiltere’de 
bir ev tuttuk. Manchester ve İngilte-
re bizi olumlu etkiledi. Eşim çok iyi 
lisan biliyordu ve British Council’da 
kadınlarla birlikte birçok çalışma 
yaptı. Onun mutlu olması benim 

Filiz ve Sadık Kakaç'ın düğün fotoğrafı - 1961

Eşi Filiz Kakaç ile İngiltere'de - 1963
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işime konsantre olmamı sağladı. Dr. 
P. H. Prize araştırmalarla daha çok 
ilgilenirdi. Ben doktoramı böylece 
hem teorik hem uygulamalı olarak 
yaptım. Bütün deneysel çalışmala-
rımı orada öğrendim; bu benim için 
çok önemliydi. Yani burası benim 
için bir dönüm noktasıydı ve iki yıl-
da bitirdim. Onların kurallarına göre 
bu süre en az iki buçuk yıl olmalıy-
mış. O arada Ankara’ya döndüğüm-
de hazır olsun diye doçentlik tezimi 
yazmaya başladım. Ağustos 1965’te 
Türkiye’ye, ODTÜ’ye döndüm ve 
Ekim 1965’te ODTÜ’de “Asosye Prof.” 
unvanını aldım. 1971’de ise İTÜ’de 
üniversite doçenti oldum. 

Akademik çalışmaların yanı sıra 
İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü'nün 
kuruluşunda yer aldınız, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 
TÜBİTAK Bilim Kurulu ve NATO 
Bilim Komitesi gibi yerlerde de 
önemli görevler üstlendiniz. Bu 
deneyimlerinizden bahseder 
misiniz?  

ODTÜ’de öğretim üyesiyken yarı za-

manlı olarak Atom Enerjisi Kurumu 
(AEK) İstişare Kurulu’nda da danış-
man olarak çalışıyordum. 1972-1980 
yılları arasında TÜBİTAK’ta bilim ku-
rulu üyesi oldum. ODTÜ’de de ho-
caydım ve ayrıca TÜBİTAK’ı NATO Bi-
lim Komitesi’nde temsil edecek isim 
olarak seçildim. Tüm bunlar, bilimsel 
yeteneğimin ülkemizde tanınmış ol-
ması demektir. AEK’da önce Danış-
ma Kurulu Üyesi olarak çalıştım ve 
sonra AEK üyesi seçildim.

1978 yılında, Atom Enerjisi Kurumu 
Genel Sekreterliği’ne, ODTÜ’den 
özel izinle atandım. AEK Üyesi ve 
Genel Sekreter olduğum yıllarda, 

Akkuyu Nükleer Santral yerinin se-
çilmesi, 600 MW nükleer santralin 
kurulma ve ihaleye çıkarılması, reak-
tör tipi seçimi ile ilgili çalışmalar AEK 
içinde hız kazanmıştı. Bu konuda 
istek ve heyecanla çalışıyorduk. An-
cak üzerinden yaklaşık kırk yıl geçti, 
AEK aynı konuda 1200 MW için çalı-
şıyor, bir an evvel tamamlanmasının 
ülkemizin yararına olduğunu düşü-
nüyorum. 

Akkuyu Nükleer Santral 
Projesi’nin şu an ki durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu konuda biz 1968’de çalışmaya 
başladık. Ama biz o zaman reaktörün 
kurulmasında kendi mühendisleri-
mizin yabancılarla beraber çalışarak 
sistemi öğrenmelerini amaçlıyorduk. 
Bunun için de kredi olanakları aranı-
yordu ama kredi bulmak o dönem 
zorlaşmıştı. 1968 yılında başlamış ol-
masına rağmen, muhtelif sebepler-
den dolayı bu reaktörlerin kurulması 
bir türlü gerçekleşmedi. Bir de biz 

NATO Yaz Okulu - 1984

Sadık Kakaç Alexander Von Humboldt Ödülü'nü alırken - 1993
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başta reaktör tipleri üzerinde anlaşa-
mıyorduk. İlk fikir, ağır su reaktörleri-
ni kurmaktı. 

Pakistan, atom reaktörü kurmuştu. 
Fakat onlarda uranyum yoktu, bizde 
vardı. Hatta o sıra Pakistan nükleer 
bomba yapacak duruma bile gel-
mişti. Onun için, biz bakanla gittik, 
onların tesislerini gezdik ve nasıl ol-
duklarını gördük. Bunlardan bir ta-
nesi ağır su reaktörüydü “Bizim her 
şeyimiz size açıktır” dediler. Biz de 
aynısını yapmak istedik. . 

Bir de çok önemli bir konu var, 
Akkuyu’da kurulan santral eskiden 
bizim dediğimiz şartları gerçekleşti-
ren santral değildir. Çünkü şu an, bu 
santralin kurma prensibi BOO’dur. 
Yani burada B, “build” kur; O, “opera-
te” işlet; öbür O ise, sahip ol demek. 
Yani önce bunlara araziyi vermişsi-
niz, sonra “Gel sen önce buraya bir 
santral kur, sonra sen işlet ve sen 
sahip ol” demişsiniz. Hükümetimiz 
Putin’le böyle bir anlaşma yaptı. 
Yine de böyle olmasına rağmen, bir 
santralin kurulmuş olması birçok 
genç mühendisimizin yetişmesine 
de neden oluyor tabii. Bu santral ku-
rulmadan önce birçok genç mühen-
disimiz seçilerek Rusya’ya gönderil-
di; orada öğrendiler, geldiler, şimdi 
bu nükleer santral kurulumunda 
çalışıyorlar. Nükleer santraller işletil-
meye başladıktan sonra da dört bin 
mühendis oralarda sürekli olarak 
çalışacak. Yani geniş de bir iş sahası 
açılmış oluyor. 

Fakat problem şu: kWh’i çok pahalı. 
Anlaşmak için, bir şey vereceksin, bir 
şey alacaksın. Termodinamikte bun-
ları okutuyoruz; bir şey vermeden 
bir şey alamazsın. Yaptığımız toplan-
tılarda, konuşmalarımda diyorum ki, 

“Ümit ediyorum ki, Sayın Cumhur-
başkanımız, Sayın Putin, dünyanın 
ekonomik durumunu düşünerek bu 
fiyatı ayarlarlar.”

Meslek yaşamınızın çeşitli 
aşamalarında karşınıza çıkan 
zorluklardan bahseder misiniz? 
Bu bağlamda ülke siyasi 
atmosferinden kaynaklı engeller,  
yasal ya da bürokratik eksiklerle 
de karşılaştınız mı? Varsa 
bahseder misiniz?

Demirel ve Ecevit hükümetleri dö-
nemlerinde AEK ve TÜBİTAK’ta gö-
revlerim devam etti. Bulunduğum 
hiçbir makamda iktidardaki partinin 
yanında hareket etmedim. Birçok 
yerden politik atama teklifleri geldi, 
hiçbirine itibar etmedim. Her de-
fasında açıkça “Benim bunu böyle 
yapmam lazım aksi halde dilerseniz 
ODTÜ’ye dönebilirim” dedim. Her 
çalışan tabii ki farklı bir görüşte ola-
bilir fakat verilen görevi hakkıyla ya-
pıyorsa hangi partiye oy verdiği beni 
ilgilendirmez diye düşündüm hep. 
Ben ODTÜ’de öğretim üyesiydim. 
AEK’nda sürekli bir görevim olmadı-
ğını ve asla bir partinin hâkimiyetini 
kurmaya çalışmayacağımı birçok kez 
ifade ettim. Kurum, politik atamalar 

yüzünden çok karışık bir durumday-
dı. Kadroda bulunup yalnız maaş 
almaya gelenlerden tutun, lise ede-
biyat öğretmeni olup nükleer mer-
kezlerde araştırıcı olarak görünenler, 
çeşitli olaylara karışanlar… 

Diğer merkezimiz olan Çekmece 
Nükleer Araştırma Merkezi’nde bir 
Araştırma Nükleer Reaktörü faaliyet-
te bulunuyordu. Bu reaktörün gücü-
nü artırdık. Aslında çok iyi kurulmuş 
bir kurumdu ve yetenekli insanlar 
çalışıyordu. Aralarında politik ne-
denler ile atanmış isimler hep prob-
lem yaratıyor, sağ-sol çatışmaları ile 
kurumu çalışamaz hale getiriyorlar-
dı. Politik düşüncelerini hiç dikkate 
almadan görev anlayışı ile çalışanla-
ra hiç dokunmadım ve ilk önce Prof. 
Namık Kemal Aras’ı Ankara Nükleer 
Araştırma Merkezi’ne, Prof. Bahattin 
Baysal’ı ise İstanbul Çekmece Nük-
leer Araştırma Merkezi’ne AEK kara-
rı ile müdür olarak atadım. Böylece 
kurum yavaş yavaş iyi bir şekilde 
çalışmaya başladı; reaktörde gençler 
eğitim görüyor, tıbbi tedavide kulla-
nılan izotoplar üretiliyor ve izotopla-
rın tıpta kullanılması için çalışanlara 
destek veriliyordu. Tıp fakültelerinde 
nükleer tıp şubeleri ve AEK’da yeni 

Miami Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle plajda...
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laboratuvarlar kuruyorduk. Yetenekli 
bilim insanları sayesinde AEK sonun-
da normal çalışma düzenine girmişti.

Tüm bu yoğun ve stresli ortama 
rağmen ODTÜ’de projelerinizi 
de bir yandan sürdürüyordunuz 
değil mi?

Tabi, bu arada ODTÜ Makina 
Mühendisliği’nde araştırmalarım ve 
projelerim çok yetenekli öğrencile-
rimle devam ediyordu. Atom Enerjisi 
Kurumu genel sekreteriyken Süley-
man Demirel tekrar iktidara geldi. 
AEK’dan sorumlu Bakanı ziyaret et-
tim ve “Sayın Bakanım sizin düşün-
düğünüz mutlaka birisi vardır bu 
yüzden hayatınızı kolaylaştırmak için 
ayrılmak ve ODTÜ’ye gitmek istiyo-
rum. Fakat benim sözleşmem Ocak 
ayında bitiyor o zamana kadar ayrıl-
mam, eğer Ocak’tan önce gitmemi 
istiyorsanız görevden almanız lazım. 
Bu da sizin için zor olur” dedim. Ken-
disi de bana “Nasıl olur Sadık Bey? 

Ben sizinle çalışmak istiyorum.” diye 
karşılık verdi. Sizin yerinizde olacak 
kimse olmaz zaten” dedi. “Sayın Ba-
kanım, öyledir, ama bu pek mümkün 
olmaz” dedim.

Nitekim dediğim doğru çıktı. Aradan 
bir ay falan geçti, bana üçlü karar-
name dolaşıyormuş diye haberler 
gelmeye başladı. Üçlü kararname ol-
madan beni görevden alamıyorlardı. 
Başbakan, bağlı bulunduğum Bakan 
ve Cumhurbaşkanının imzalaması 
gerekiyordu ve bu da bayağı zor bir 
şeydi. Ne alıyorlar, ne de atıyorlar. 
Ben 1 Ocak gelince ODTÜ’ye dön-
düm zaten. Sonradan da anladım ki, 
dolaşan kararnamede zaten bir ismi 
imzada dolaştırıyorlarmış. İTÜ’den 
bir arkadaşımı buraya tayin ettiler 
sonra. Bu arkadaş bana geldi, “Sadık, 
çok özür dilerim, senin yerine beni 
tayin ediyorlar. Çünkü benim emek-
liliğime 6 ay kaldı. Bu emekliliğimi 
senin yerinde doldurmamı istiyor-
lar” dedi. Bakın, görüyor musunuz 

politik meseleleri? Ben de “Tamam, 
çok iyi olur. Başarılar diliyorum sana” 
dedim. Zaten beni Amerika’ya davet 
ediyorlardı… 

ODTÜ’ye döndükten çok kısa 
bir süre sonra Amerika’ya gitme 
kararı almışsınız. Bu durum nasıl 
gelişti? 

Evet, sonuçta ben 1980 yılı Ocak ayın-
da sözleşmem bitti ve ODTÜ’ye geri 
döndüm. 1973 yılında ODTÜ’dey-
ken Miami Üniversitesi’ne ziyaretçi 
profesör olarak davet edilmiştim. 
ODTÜ’de birçok proje başlatmıştık 
ve çoğu ABD destekliydi bu sayede 
her yaz ODTÜ’den Miami’ye yüksek 
lisans ve doktora yapmak üzere öğ-
rencilerimi gönderiyordum. Yazın ise 
Miami’ye gidiyor, projeyi yürütüyor 
ve öğrencilerime danışmanlık yapı-
yordum. 1975-1980 yıllarında ülke 
çok karışıktı, öğrenci olayları sürekli 
artıyordu ve dolayısıyla üniversiteler 
de çok karışıktı. 

Sadık Kakaç A.V. Luikov Medal Müzesi'ndeLuikov Madalyası ile - 2015
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1980 yılında Atom Enerjisi 
Kurumu’ndan ayrıldığımı öğrenen 
Miami Üniversitesi Bölüm Başkanı 
Prof. J. Catz, beni ziyaretçi profe-
sör olarak davet etti ve sonra kal-
mam için teklifte bulundu. Gitmek 
istedim. Kızım Yasemin ODTÜ En-
düstri Mühendisliği’ni kazanmıştı. 
ODTÜ’den izin aldık ve ailece 1980 
yılının Ağustos ayında Miami’ye git-
tik. 1980 yılının Eylülünde Kenan 
Evren ve arkadaşlarının yönetime el 
koydukları haberini Miami’de aldık. 
Gazeteler ise “Sadık Kakaç üniversi-
teden, birçok öğretim üyesi gibi atıl-
dı” şeklinde haberler yaptılar. Sonra 
gerçek açığa çıktı tabii. O zaman bir-
çok kişi gerçekten üniversitelerden 
uzaklaştırılmıştı. 

Amerika’da iken de ODTÜ 
ile bağınızı koparmadığınızı 
biliyoruz. Aynı dönemde aldığınız 
çeşitli ödüller de var biraz 
bahseder misiniz?

ODTÜ için çalışmalarım Amerika’da 
da devam ediyordu. 1992 yılında, 
dünyaca tanınmış, Uluslararası Isı 
ve Kütle Merkezi’nin Belgrad’dan 
ODTÜ’ye taşınması için çalışmala-
rım olumlu sonuç verdi ve genç bi-
limciler için özellikle faydalı oldu. II. 
Dünya Savaşı’nda dünya harap ol-

muştu ve Amerikalılar Marshall Planı 
ile Almanya’nın düzelmesi için yar-
dımlar yapıyordu. Alman hükümeti, 
Amerika’da araştırmaları ile eğitime 
verdiği katkıyla sivrilmiş seçkin Ame-
rikan bilim insanları için Alexander 
Von Humboldt adında özel bir ödül 
koydu. Ödül alanların Almanya’da bir 
yıl araştırıcı olarak çalışması şartı da 
vardı. Ödül, Alman ve Amerikan bi-
lim insanlarından oluşan bir kurulun 
değerlendirmesiyle veriliyordu. Bu 
ödülü alan dört tane Türk-Amerikan 
vatandaşı var; bu isimlerden ilki 
meşhur kimyacı Oktay Sinanoğlu, 
Alexander Von Humboldt Ödülü 
için “Ben Alman Nobel’i aldım” diyor. 
Sinanoğlu, Nobel’e aday gösteril-
miş ve Nobel’e aday gösterilenlere 
referans mektubu yazmış bir bilim 
insanıydı. Alexander Von Humboldt 
Ödülü bana da 1993 yılında “evren-
sel temel ve öncül araştırmalarım-
dan” dolayı verildi. Bir sene Münih 
Teknik Üniversitesi’nde araştırmalar 
yaptım ve doktora öğrencilerine da-
nışmanlık yaptım; bu ödül dolayısı 
ile iki defa kısa süreli Münih Teknik 
Üniversitesi’ne davet edildim ve 
araştırma iş birliğimiz uzun sene-
ler sürdü. Bu ödülü almış olmaktan 
onur duyuyorum.

Aynı şekilde Luikov Madalyası’nı al-

mış olmak da benim için çok önem-
li. Luikov dünyaca tanınmış bir ısı 
transfercisidir. 1979 yılından bu yana 
iki yılda bir olmak üzere, dünyanın 
farklı ülkelerinden toplam on altı bi-
lim insanına verildi ve 2015 yılında 
da ilk defa bir Türk bilim insanı ola-
rak bu ödüle layık görüldüm. Aynı 
zamanda Uluslararası Amerikan Mü-
hendisler Birliği’nin (ASME) verdiği 
Isı Transferi Memorial Award’ın, Türk-
Amerikan Bilim Adamları Birliği’nin 
layık gördüğü Bilim Ödülü’nün ve 
ODTÜ ile TÜBİTAK’ın hizmet ödülle-
rinin de sahibi oldum. Diğer taraftan 
bir uluslararası kuruluş olan iNEER 
tarafından Araştırma ve Eğitimde 
Liderlik Ödülü’ne, hayat boyu başa-
rılar gerekçesiyle de ASME tarafın-
dan şeref üyeliğine layık görüldüm. 
Avrupa’da bazı üniversitelerden aldı-
ğım onur ödüllerinin yanı sıra 2010 
yılında şu anda eğitim verdiğim 
TOBB-ETÜ tarafından da Hayat Boyu 
Başarı Ödülü’yle onurlandırıldım.  

Meslek hayatınızın büyük 
bölümünü ısı transferi alanında 
çalışarak geçirdiniz ve bu 
alanda dünyada da bilinen çok 
kıymetli kitaplarınız var. Bu 
alanda Türkiye ve dünyadaki 
durum hakkında genel 
değerlendirmeleriniz nelerdir? 

Isı transferi konusunda dünyanın 
pek çok üniversitesinde okutulan 
üç İngilizce ders kitabım ile ülkemiz-
deki üniversitelerde çok kullanılan 
üç adet Türkçe ısı transferi kitabım 
var. Isı transferi konusunda dünya-
nın önde gelen dergilerinde iki yüz 
araştırma yayınım ile ısı transferi, ya-
kıt pilleri, ısı değiştirgeçleri, iki-fazlı 
akımlar ve reaktör emniyeti, bilgi-
sayarların soğutulması, mikro-mini Sadık Kakaç ASME Ödülü'nü alırken (Isı Transferi Memorial Award) 

Sadık Kakaç Reims Üniversitesi Champagne Ardene Rektörü Profesör 

Jacques Meyer'den Fahri Doktorluk Belgesi'ni alırken - 1999
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Sadık Kakaç ailesiyle birlikte

başladım. Ama benim ODTÜ’deki 
odamı hep muhafaza ettiler. O za-
manın rektörü dedi ki, “Sadık Bey, 
senin odan kalacak. Sen istediğin za-
man geleceksin, burada çalışacaksın. 
Buradan senin kaydını silmeyiz, de-
vam edeceksin burada.” Odam halen 
durur. Muhtelif zamanlarda giderim 
oraya, oradaki gençlerle proje alırız 
birlikte çalışırız. TOBB-ETÜ’de şu an 
enerji sistemleri ve çevre dersi veri-
yorum. Bu konu çok popüler şimdi 
ve bu konuda da bir tane kitap yaz-
dım ama henüz yayımlanmadı. İlk 
defa size söylüyorum… 

Ailenizden, özel yaşamınızdan 
ve meslek hayatınız dışında 
yapmaktan mutlu olduğunuz 
şeylerden biraz bahseder 
misiniz?

Şu an da bulunduğum noktada ol-
maktan çok mutluyum. Tek hede-
fim gençlere olabildiğince destek 
olmak. Ben gençlere hizmet ettikçe 
çalışıyor olmamın bir sakıncasını 
göremiyorum. İlkokuldan bu yana 
hep mutlu oldum. Gıpta ettiğim 
kitaplarını okuduğum insanlarla 
birlikte çalıştım, onlardan destek 
gördüm. Bilim hayatında destek 
olmadan olmaz, iyi insan olmak ve 

kanallarda ısı transferi, micro-nano 
teknojilerde ısı transferi gibi önemli 
konularda tanınmış bilim insanları 
ile yayına hazırladığım ve referans 
kitapları olarak kullanılan 19 cilt 
kitap hazırladım. Tanınmış birçok 
bilimsel derginin editör kurulunda 
üyeyim. İki-fazlı akımlarda karar-
sızlıklar ve ısı transferinde yapmış 
olduğum katkılarımdan dolayı, iki-
fazlı ısı transferinde boyutsuz bir ifa-
deye 2007 yılında “KAKAC number” 
adı verildi. kırk beşin üzerinde yük-
sek lisans ve 35-40 kadar da doktora 
tezi yürüttüm. ODTÜ öğrencilerim 
yurt içinde ve dışında isim yaptılar, 
değerli hizmetler vermeye devam 
ediyorlar. 

Miami Üniversitesi’nde; Çin, Japon-
ya, Tayland, Malezya, Hindistan, 
Fransa, Türkiye, Brezilya, Kolom-
biya, Ekvator, Arjantin, Kanada ve 
Amerika’dan yüksek lisans ve dok-
tora öğrencilerim oldu ve çoğu 
çeşitli ülkelerde tanınmış bilim 
insanları oldular. 1998 yılında Rus-
ya Federasyonu’nun Başkurdistan 
Cumhuriyeti Ulusal Bilim Akademisi 
Üyesi ve 2011 yılında Brezilya Bilim-
ler Akademisi Yabancı Üyesi, 1999 
yılında ise TÜBA (Türkiye Bilimler 
Akademisi) üyesi seçildim. O dö-
nemde Miami Üniversitesi’ndeydim. 

Beni üyelik için öneren ve üyeliğimi 
destekleyen pek çok bilim insanı 
olduğunu biliyorum. O dönemde, 
Prof. Ayhan Çavdar başkandı, kendi-
si TÜBA’nın ilk başkanıdır; çok saygı 
duyduğum, hitabeti yüksek örnek 
bir cumhuriyetçi bilim insanıdır. 

İyi bir bilim insanı olmak; iyi ders ver-
mek ve iyi araştırma yapmak demek. 
İkisinden birini iyi yapmış olmak ye-
terli değil her ikisini de çok iyi yapıyor 
olmak gerekiyor. Her devrin önemli 
konuları var, o önemli konulara ça-
lışan bilim insanı araştırma desteği 
alabiliyor. Miami Üniversitesi’nin son 
senelerinde mikro ve nano tekno-
lojilerde ısı transferi önem kazandı. 
Dolayısıyla ben de bu konularda 
araştırma yaptım, genç ve yetenekli 
yardımcı doçent ya da doçentlerle 
birlikte çalışmalar yürüttük.

1980’den 2007’ye kadar, yirmi 
yedi yıl Amerika'da yaşadınız. 
Döndükten sonra neler yaptınız?

Yirmi yedi yıl orada yaşadıktan son-
ra, sağlıklıyken ülkemize dönelim 
dedik ve 2007 yılında Ankara’ya gel-
dik. Mutlu olarak yerleştik, her şey 
yolundaydı. Zaten ODTÜ’de beni 
bekliyorlardı ve orada başladım. 
Ama geldiğimi duyanlardan TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
yetkilileri, “Onu bizim vakıf üniver-
sitesine alalım” diye düşünerek be-
nimle temas kurdular ve davet etti-
ler. ODTÜ’ye alışmıştım ve nasıl olur 
acaba diye epey tereddüt ettim. Fa-
kat o kadar güzel teklifler oldu ki, o 
zaman biraz değişik atmosfer olsun 
istedim. 

TOBB-ETÜ Makina Mühendisliği 
Bölümü’nde yeni bir ortamda tam 
zamanlı olarak 2007 yılında göreve 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer'den TÜBİTAK Hizmet 
Ödülü'nü alırken - 2000
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yardım etmek çok önemli. Akade-
mik kariyerde, her kariyerde olduğu 
gibi huzurlu bir aile ortamı da çok 
önemlidir. Ben kariyerimde geldi-
ğim aşamayı, kızımın ve torunla-
rımın yetiştirilmesini eşim Filiz’e 
borçluyum. Her şeyi ona borçluyum 
diyebilirim. Ne yazık ki onu 2021 yı-
lında kaybettik. Sevgiyle ve şükran-
la anıyorum onu.  

Kızım Yasemin bizi hep çok mutlu 
etti. Miami Üniversitesi’nden mezun 
oldu ve aynı üniversitede MBA yaptı; 
Ankara’da kendi şirketini kurdu, eşi 
de Ankara’da bir şirketin CEO’su ola-
rak görev yapıyor. Kız torunum Melda 
Köksal, Bilkent Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu ve Londra’da yüksek lisans 
yaptı; şu anda da bir şirkette finans 
müdür yardımcısıdır. Erkek torunum 
Cahit Köksal ise yine Ankara’da bir 
şirkette, inşaat mühendisi olarak ça-
lışıyor. Hepimiz Ankara’da yaşıyoruz, 
ben de TOBB-ETÜ’de çalışmalarıma 
devam ediyorum. Özellikle enerji 
konularında yeni dersler geliştirili-
yor, öğrencilerle ülkemizi ilgilendi-
ren yine önemli enerji konularında 
çalışmalar yapıyoruz.

Odamızın mesleki, teknik ve 
diğer faaliyetlerinin önemi 
üzerine düşüncelerinizi ve Oda 
faaliyetlerinin geliştirilerek 
daha etkin kılınabilmesi için 
tavsiyelerinizi bizimle paylaşır 
mısınız?

Mesleğe adım attığım günden beri 
üyesi olduğum Makina Mühendisle-
ri Odası çok güzel işler yapıyor. Her 
konuda üyesi ile toplantılar yapıyor, 
eğitimler veriyor. Bir yandan Sanayi 
Kongresi gibi güzel bir iş yapıyor; 

öbür taraftan kaynakçılık kursları 
açıyor, asansör sempozyumu yapı-
yor, arabadan tut da, havacılıktan 
uzay mühendisliğine kadar bir dolu 
çalışmaları var. Yapılan çalışmaların 
hepsi çok kıymetli işler. İnternet si-
tesini bile inceleyince zaten Makina 
Mühendisleri Odası'nın nasıl geliş-
miş olduğunu görürsünüz. Makina 
mühendisliği artık çok geniş bir kav-
ram oldu. Bu nedenle gelecekte  çok 
daha kapsayıcı ve çok daha başarılı 
çalışmalar yapılacağına da inanıyo-
rum ve güveniyorum. 

Bunca yıllık meslek 
deneyimleriniz ışığında genç 
mühendislere ve mühendis 
adaylarına neler tavsiye 
edersiniz?

Söyleyeceğim tek şey, çalış, çalış, 
çalış. O kadar. İnsan aklına hangi ko-
nuyu sarmışsa,  önce o konuda çalı-
şacak, sonra işbirliği yapacak. İş bir-
liği yapmadan başaramazsınız. Hoca 

öğrencilerini etrafına toplayacak, 
onlarla çalışacak. Eğer bir işyerin-
deyseniz, etrafınızdaki genç mühen-
dislerle beraber çalışacaksınız. Genç 
mühendisler pratikte çok tecrübesi 
olan mühendislere yardımcı olacak-
lar ve aynı zamanda öğrenecekler. 
Çünkü o gençler internete hâkimler, 
çok iyi biliyorlar. Gençleri iyi değer-
lendirmek şart. Ayrıca gençlere de 
özellikle iyi arkadaşlar seçmelerini, 
bu arkadaşlarla iş birliği içerisinde 
düzenli çalışmalarını, öğretmenleri 
ve üniversitelerdeki hocalarının tak-
dirini kazanmalarını, mutlaka hedef 
belirlemelerini tavsiye ediyorum. 
Bütün bunlar başarıya giden yolun 
vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Son söz…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
işaret ettiği gibi “Hayatta en hakiki 
mürşit ilimdir, fendir.” ve “Yaşamak 
çalışmak demektir.”



18 YENİLENEBİLİR ENERJİ

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

1 Makina Yüksek Mühendisi,  Rüzgâr Enerjisi Proje Geliştirme Uzmanı - ahmethat@gmail.com

Ahmet Hatipoğlu1

RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ DİZAYN 
METODOLOJİSİ 

1. GİRİŞ 

Bu yazı, rüzgâr enerjisine ilgi duyan ve rüzgâr enerjisi ile 
ilgili belirli bir seviyede bilgi sahibi olan kişilerin faydalan-
ması amacıyla rüzgâr santrali tasarım evrelerinin özet ola-
rak anlatılması için hazırlanmış olup, karmaşık detaylara 
değinmeden rüzgâr enerjisi hakkında fikir ve bilgi verme-
yi amaçlamaktadır. 

Bütün rüzgârların kaynağı Güneş’tir. Dünya’nın küresel 
biçiminden dolayı, Güneş ışınları yeryüzünün farklı en-
lemlerinde farklı derecelerde ısınmaya neden olur. Olu-
şan bu ısınma farklarından dolayı havanın yoğunluğunda 
ve dolayısıyla basıncında farklılıklar oluşmaktadır. Basınç 
farklarından dolayı hava kütleleri yüksek basınçlı bölge-
lerden düşük basınçlı bölgelere doğru hareket ederler ve 
bu hareketler yeryüzündeki rüzgârları oluşturur. İnsanlık 
binlerce yıldır rüzgâr enerjisinden faydalanmaktadır. Ta-
rih boyunca çeşitli türlerde yel değirmenleri geliştirilmiş 

ve kullanılmıştır. Ancak günümüzde ticari şebeke bağ-
lantılı çalışan rüzgâr türbinine en çok benzeyen türbin 
konsepti 1950’li yıllardan sonra ortaya çıkmaya başlamış 
olup, 1970’lerdeki küresel petrol krizi de alternatif ener-
ji kaynağı olarak rüzgâr enerjisini daha ön plana çıkart-
mıştır. Enerji üretiminde artan çevresel etkilerin önemi, 
sürdürülebilirlik ve dışa bağımlılık gibi etkenler, rüzgâr 
enerjisine olan gereksinimi sürekli olarak arttırmaktadır. 

2. RÜZGÂR TÜRBİNLERİNİN ÇALIŞMA ESASI

Günümüz modern rüzgâr türbinlerinin yapısı Şekil 1’de 
kabaca gösterildiği şekilde olup, bu tasarımın teknik ve 
ekonomik olarak daha verimli hale getirilmesi için çalışıl-
maktadır. 

Rüzgâr türbini, enerji üretiminde kullanılan diğer türbin-
ler gibi doğrusal hareketli bir kütlenin kinetik enerjisini 
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mekanik enerjiye dönüştüren bir mekanizmadır. Burada-
ki doğrusal hareketli kütle, havadır. 

2.1 Rüzgâr Türbini Aerodinamiği
Rüzgâr türbinlerinin nasıl çalıştığını anlamak için 
kanat profili ve kanat profili üzerine etkiyen iki önemli 
aerodinamik kuvvet iyi bilinmelidir. Bu kuvvetler 
sürükleme ve kaldırma kuvvetleridir be bu kuvvetlerin 
kanat profiline nasıl etki ettiği Şekil 2’de görülmektedir.

Sürükleme kuvveti cismin üzerinde akış yönünde mey-
dana gelen kuvvettir. Kanat profili üzerinde meydana 
gelecek maksimum sürükleme kuvveti, hava akışının 
cismin üzerine 90o’lik açı ile geldiği durumda meydana 
gelirken, minimum sürükleme kuvveti de hava akışı cis-
min yüzeyine paralelken meydana gelir [2].

Kaldırma kuvveti akışa dik olarak etki etmektedir. Uçakla-
rın yerden havalanması da bu kuvvet sayesinde olmakta-
dır. Kanat profili üzerine etkiyen kaldırma kuvveti, hava-
nın yüzeye 0o açı ile gelen bileşeni tarafından oluşturulur. 

Havanın akış yönüne göre meydana gelen küçük açılarda 
akış şiddetinin artmasından dolayı düşük basınçlı bölgeler 
meydana gelir. Bu bölgeler akışaltı (“downstream”) böl-
gelerdir. Dolayısı ile hava akış hızı ile basınç arasında bir 
ilişki meydana gelmiş olur. Hava akışı hızlandıkça basınç 
düşer, hava akışı yavaşladıkça da basınç artar, bu olaya 
“Bernoulli Etkisi” denir ve kaldırma kuvvetinin cisim üze-
rinde emme veya çekme meydana getirmesini açıklar. 

Hava akımı kanada yaklaşır ve kaldırma kuvvetinin etkisi 
ile kanat yukarı doğru çekilirken, sürükleme kuvvetinin 
etkisi ile itilir. Kanat, bu iki kuvvetin bileşkesi olan yön-
de hareket etmek ister, ancak göbekten sabitlendiği için 
doğrusal olarak hareket edemez ve göbek etrafında da-
iresel hareket oluşur. Burada türbin rotorunu döndüren, 
kanatta oluşan kaldırma kuvvetidir.

Kanat profiline etkiyen sürükleme ve kaldırma kuvvetleri, 
hücum açısı (α) değiştiği zaman değişir. Kaldırma kuvve-
ti her zaman profili terk eden rüzgârın doğrultusu ile 90o 
farklı açıda olurken sürükleme kuvveti her zaman kanada 
gelen rüzgârın doğrultusunda olur. Rüzgâr türbinlerinin 
optimum aerodinamik verimle çalışmaları için, hücum 
açısının değişimine olanak sağlayan hatve (“pitch”) kont-
rol sitemleri vasıtasıyla kanatların açıları değiştirilir ve 
böylelikle operasyon sırasında türbin rotor hızı ve türbine 
etkiyen rüzgâr hızı dikkate alınarak kanat hücum açıları 
otomatik olarak ayarlanır. 

Bütün bu bileşke kuvvetler ve hücum açısı değişimi 
sonucu değiştirilen aerodinamik verim değişkenlerinin 
hepsi dikkate alındığında, rüzgâr türbininin gücü aşağıda 
verilmiş genel ifade ile hesaplanır.

𝑃𝑃 = 1
2 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑣𝑣3𝐶𝐶𝑒𝑒                     (1)

Burada, 

P : Rüzgâr türbininden üretilen güç 
ρ : Havanın yoğunluğu 
A : Rotor süpürme alanı 
V : Rüzgâr hızı 
Ce : Aerodinamik verimdir. 

Güç formülünde havanın yoğunluğu, rotor süpürme ala-
nı ve aerodinamik verim sonucu çarpan olarak etkilerken 
rüzgâr hızı sonucu küpü oranında etkilemektedir. Bu ne-
denle rüzgâr hızı, üretilecek gücün mertebesini belirle-
yen en önemli faktördür. Rüzgâr hızındaki %20’lik bir ar-
tış bile enerji üreminde %70’in üzerinde bir artışa neden 

 
Şekil 1. Rüzgâr Türbinin Ana 
Kısımları  

 
Şekil 2. Kanat Profiline Etki Eden Kuvvetler [1]
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olmaktadır. Bu nedenle türbin rotoruna gelen rüzgârın 
hızının çok hassas bir şekilde ölçülmesi ve modellenmesi 
gerekmektedir. Burada ölçülecek ve modellenecek olan 
diğer bir parametre ise havanın yoğunluğudur. Hava yo-
ğunluğu deniz seviyesinden yüksekliğin artması ile ters 
orantılı bir şekilde azalmakla beraber, sıcaklık, basınç, 
nem gibi değişkenlerin değişiminden etkilenir.

Bununla beraber formülde verilmiş olan aerodinamik ve-
rim (Ce) türbin tasarımına özel bir katsayı olup, en genel 
anlamda yatay eksenli bir rüzgâr türbininin rüzgardaki 
kinetik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürebilme oranını 
ifade eder. 

Rüzgâr akışındaki enerjiyi alarak dönen bir disk vasıtasıy-
la hava akışının momentumunun ve kütlesinin korunma-
sı prensibinden hareketle, Alman fizikçi Albert Betz 1919 
yılında, türbin rotoruna çarparak geçen hava kütlesindeki 
kinetik enerjinin ne kararının mekanik enerjiye dönüştü-
rülebileceğini belirlemiştir. Betz kanunu olarak kabul edi-
len bu çalışmaya göre, bir rüzgâr türbinin ulaşabileceği 
maksimum aerodinamik verim %59,3 (16/27)’tür.  Rüzgâr 
türbinlerinin aerodinamik verimi rüzgâr hızına bağlı 
olarak değişir, rüzgâr hızına bağlı olarak bir azami seviyeye 
ulaşır ve tekrar düşmeye başlar. Ancak hiçbir şekilde Betz 
limiti olan %59,3 değerini geçemezler. Şekil 17’de bir 
rüzgâr türbinin aerodinamik veriminin (Ce) rüzgâr hızına 
bağlı değişimi bir örnek rüzgâr türbini için gösterilmiştir. 

2.2 Rüzgâr Türbininde Enerji Dönüşümü 
Dönen türbin rotorundan üretilen mekanik güç, rotora 
bağlı jeneratör ile elektriksel güce dönüştürülür. Bir rüzgâr 
türbininde bu dönüşümü sağlayan ekipmanların konfigü-
rasyonu Şekil 3’te verilmiştir. 

Rüzgârın doğrusal hareketi rotorda dairesel harekete 
dönüştürülerek rotora bağlı dişli kutusunda dönüş hızı 
artırılır ve dişli kutusuna bağlı jeneratörde mekanik güç 
elektrik gücüne dönüştürülür. Şemada verilen dişli ku-

tulu bir türbin modelidir. Bazı türbinlerde dişli kutusu 
bulunmaz ve dişli kutusu bulunmayan türbinler, dişli 
kutusunun sağlayacağı hız artışına ihtiyaç duymadan 
da düşük devirde çalışarak istenilen özelliklerde elektrik 
üretebilecek çok daha fazla kutuplu jeneratörler kullanır. 
Her iki tasarımın öne çıkan üstünlükleri vardır; ancak diş-
li kutulu ve dişli kutusuna sahip olmayan rüzgâr türbini 
tasarımlarının birbirine karşı genel geçer bir üstünlüğü 
yoktur. 

Şebeke bağlantılı büyük rüzgâr türbinlerinde alternatif 
akım jeneratörleri kullanılır. Değişken rüzgâr hızlarına 
paralel olarak rotor hızı ve jeneratör hızı da değişeceğin-
den, değişken hızlı bir jeneratörün şebeke frekansına eşit 
ve sabit bir frekansta elektrik üretmesi mümkün olmaya-
caktır. Bu nedenle değişken frekanslı alternatif akım, in-
verter yardımıyla doğru akıma ve tekrar alternatif akıma 
çevrilir. Tekrar alternatif akıma çevrilirken, istenilen şebe-
ke frekansına ayarlanmış olarak çevrilir. Şebeke frekansına 
eşit gerilim ve frekans değerinde elektrik üreten rüzgâr 
türbinin enerjisini şebekeye iletebilmesi için bu aşama-
lardan sonra tasarım ve şebeke bağlantı durumuna bağlı 
olarak trafo ve ilgili diğer devre kesici ve kontrol ve izleme 
ekipmanına ihtiyacı vardır.

3. RÜZGÂR ÖLÇÜMÜ

Rüzgâr enerjisi santrali projesi geliştirmenin ilk aşamala-
rından birisi rüzgâr ölçümleridir. Rüzgâr ölçümü sadece 
rüzgâr türbinine gelen rüzgâr kütlesinin enerji içeriğini 
hesaplamak için değil, aynı zamanda rüzgâr santrali sa-
hası seçimi, türbin yerleşiminin konfigürasyonu ve türbin 
tipi seçimi gibi önemli aşamalarda da faydalanılan bir ça-
lışmadır. 

Bir rüzgâr santralinin enerji üretiminin hesaplanması için 
santraldeki her bir rüzgâr türbininin rotor yüksekliğine 
gelen rüzgârın bilinerek her bir rüzgâr türbininin enerji 
üretiminin ayrı ayrı hesaplanması gerekir ancak zaman 
maliyet ve teknik zorluklardan dolayı her bir rüzgâr 
türbinin yerinde rüzgâr ölçümü yapmak pratik değildir. 
Bunun yerine santral içinde belirli konumlarda ve yüksek-
liklerde ölçülen rüzgâr, çeşitli modellemelerle her türbin 
konumu ve yüksekliği için hesaplanarak rüzgâr santrali-
nin toplam enerji üretimi hesaplanır.

3.1 Ön Çalışmalar 
Rüzgâr santrali kurulacak olan yerin tespitinde ilk aşamada 
yapılacak çalışma, varsa bölgede yapılmış olan rüzgâr öl-

 

Şekil 3. Rüzgâr Türbininde Enerji Dönüşümü



21

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

çüm verilerinin incelenmesidir. Bununla beraber, günümüz-
de kullanımı oldukça yaygınlaşmış olan “mesoscale” (orta 
ölçekli) rüzgâr haritaları da bölgenin rüzgâr karakteristiği 
ve hatta yaklaşık rüzgâr hızları hakkında da bilgi verecektir. 
Bölgenin topoğrafyasının da detaylı fiziki haritalar ile önden 
incelenmesi faydalı olacaktır. Yapılacak olan bu ön çalışma 
ile, rüzgâr santrali kurulacak sahanın da detaylı bir şekilde 
incelenmesi gerekir. 

Santral sahasında yapılacak yerinde inceleme öncesi rüzgâr 
türbinlerinin kurulacağı yerler kesin olmasa bile belirlenmeli 
ve her bir türbin noktası incelenmelidir. Bununla beraber ya-
pılacak diğer önemli ön çalışma da sahanın rüzgâr karakte-
ristiği hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmaktır. Kuv-
vetli ve sürekli rüzgârların olduğu bazı bölgelerde rüzgârın 
bitki örtüsü üzerinde belirgin bir etkisi görülmektedir.  
Şekil 4’te Söke Ovası’nda sürekli rüzgâra maruz kalan bir 
ağaçta meydana gelen kalıcı etki görülmektedir. 

Rüzgârın ağaç üzerinde bıraktığı bu etki bölgedeki 
rüzgârın şiddeti ve yönünü teyidi bakımından önemlidir. 
Bununla beraber, bölgede uzun zaman yaşayan insanlar 
da bölgenin rüzgâr karakteristiğini anlamak için faydalı 
bilgiler verebilirler. Sahada rüzgâr karakteristiğini anla-
maya yardım edecek çalışmaların yanında, rüzgâr profili-
ni etkileyebilecek unsurların ve topografyanın da dikkatli 
bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

Saha incelemesi esnasında yapılan çalışmalardan en 
önemlilerinden bir tanesi de rüzgâr ölçüm noktasının 
veya noktalarının tespit edilmesi işidir. Rüzgâr ölçüm 
sistemi konulacak nokta veya noktalar mümkün olduğu 
kadar sahanın rüzgâr karakteristiğini temsil edecek yerler 
olmalıdır. Rüzgâr karakteristiğinin kısmi olarak değişiklik 
gösterebileceği yerlere ölçüm direği konulması, ölçüm-
lerde sapmalara neden olabilir. Sahanın büyüklüğüne 
göre bir veya birden fazla ölçüm sistemi kurulabilir. Aslın-
da sahanın büyüklüğünden çok, saha içerisinde ne kadar 

farklı rüzgâr karakteristiğine sahip alanların bulunduğu 
önemlidir. Farklı rüzgâr karakteristiklerine sahip alanlar-
da birden fazla noktada ölçüm yapılması gerekmektedir. 
Birden fazla noktada ölçüm yapmak sadece daha hassas 
sonuç alınmasını sağlamakla kalmayıp, santral tasarımı 
sırasında rüzgâr modellemesinde oluşan sapmaları da 
azaltacaktır. 

Ölçüm noktası seçimi uzmanlık isteyen bir çalışma olup 
her saha için geçerli olan kuralların uygulanabileceği net 
bir yöntem yoktur. Ancak ölçüm yapılan noktanın, saha-
nın rüzgâr profilini en çok temsil eden nokta olması ge-
rekir. Bu nedenle ölçüm sisteminin kurulacağı noktanın, 
çeşitli sebeplerden dolayı rüzgârın etkisi altında kalmış 
olan bir nokta olmaması gerekir. Rüzgârı etkileyen başlıca 
etmenler, yüzey şekilleri ve düşey engeller (ağaçlar, bina-
lar, elektrik direkleri gibi)’dir. 

Şekil 5’te verilen basitleştirilmiş bir tepe örneğinde, te-
peye çarpıp geçen rüzgârın hızındaki değişimler görül-
mektedir. Buna benzer bir coğrafyada ölçüm sisteminin 
konulacağı konum, ölçüm sonuçlarının doğruluğu bakı-
mından daha da önem kazanmaktadır. 

3.2 Rüzgâr Ölçüm Sistemi 
Günümüzde en yaygın kullanılan rüzgâr ölçüm sistemleri, 
üzerinde çeşitli ölçüm cihazlarının bağlandığı rüzgâr ölçüm 
direkleridir. Bununla beraber rüzgâr ölçümünde kolaylık 
sağlayan lazer (LIDAR) ve ses dalgalarıyla (SODAR) rüzgâr 
ölçümü yapabilen yüksek teknoloji ürünü ölçüm ekipman-
ları da kullanılmakla beraber, rüzgâr ölçüm direkleri genel 
kabul görmüş ölçüm ekipmanlarıdır. Rüzgâr ölçümünde 
ideal yöntem rüzgâr türbininin rotor yüksekliğindeki rüzgâr 
hızının ölçülmesidir. Ancak çoğu zaman rüzgâr türbinine 
eşit yükseklikte rüzgâr ölçüm direği kurmak mümkün ola-
mamaktadır. 

Şekil 6’da görüleceği gibi en az iki farklı yükseklikte 
rüzgâr hızı ölçülürse, üçüncü bir yükseklikteki rüzgârın 
hızı hesaplanabilir. Bir bölgedeki rüzgâr hızı yerden daha 
yükseğe çıkıldıkça artar, bu artışa neden olan en önemli 

 
Şekil 4. Rüzgârın Bayraklama (“Flagging”) Etkisi

 
Şekil 5. Bir Tepeye Çarpan Rüzgârın Hızının Yüzdesel Değişimi [3]
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etkenler, yüzey pürüzlülüğü, dü-
şey engeller ve yüzey şekilleri-
nin rüzgârı yavaşlatma etkisinin 
ortadan kalkmasıdır. Aslında iki 
farklı yükseklikte rüzgâr hızının 
ölçümü bir bakıma zemine yakın 
seviyelerde rüzgârın ne kadar 
engellendiğinin de bir gösterge-
sidir. 

Rüzgâr ölçüm direkleri, ihtiyaç 
ve istenilen ölçüm yüksekliği 
dikkate alınarak boru veya ka-
fes tipi olarak tercih edilebilir. 
Her iki durumda da ana gaye, 
ölçüm sensörlerinin istenilen 
yükseklikte sabitlenerek uzun 
dönem ölçüm verilerinin top-
lanmasıdır. Günümüzde artan 
yükseklik ihtiyacı ile, daha çok 
kafes tipi rüzgâr ölçüm direkleri 
kullanılmaktadır. 

Bir rüzgâr ölçüm sisteminde te-
mel olarak aşağıdaki veriler öl-
çülür ve kaydedilir:

• Rüzgâr hızı
• Rüzgâr yönü 
• Sıcaklık 
• Nem
• Basınç 

Şekil 7’deki basitleştirilmiş görselde, bir rüzgâr ölçüm di-
reğinde yer alan ekipmanların şematik gösterimi yer al-
maktadır.

Bir rüzgâr santralinin yıllık enerji üretimini hesaplamak 
için teoride en az bir yıl süre ile rüzgâr ölçümü yapmak 
gerekir. Ancak rüzgâr rejimindeki değişimler dikkate alın-
dığında en az iki yıl ölçüm yapmak ve yapılmış olan iki 
yıllık ölçümü bölgeye yakın yerlerde yapılmış uzun dö-
nem verilerle karşılaştırıp enterpole etmek çok daha ger-
çekçi sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.

Ölçüm sensörlerinden gelen sinyaller, ölçüm sistemi bel-
leğine saniyelik olarak iletilir ve saniyelik olarak iletilen 
veriler bellekte onar dakikalık kayıtlar halinde depolanır. 
Ancak bellek her onar dakikalık kaydı, ilgili on dakikalık 
kayıt periyoduna ait olan altı yüz (on dakikadaki saniye 
sayısı) verinin minimum, maksimum, ortalama, standart 

sapma değerlerini hesaplayarak kaydeder. Böylelikle her 
parametre için kaydedilen onar dakikalık veri, ilgili para-
metrenin on dakikalık periyod içindeki değişimiyle ilgili 
bilgiyi de muhteva eder. 

Günümüzde giderek yaygınlaşan diğer ölçüm sistemle-
ri de LIDAR (“Light Detection and Ranging”) ve SODAR 
(“Sonic Detection and Ranging”) sistemleridir.

LIDAR, lazer ışınları ile rüzgâr ölçümü yapabilen bir sis-
temdir. Bu sistemde, uygun özellikteki bir kızılötesi (inf-
rared) radyasyon demeti havadaki doğal aerosolleri (toz 
partikülleri, polenler, zerrecikler) aydınlatır ve bunun so-
nucunda az miktarda ışık LIDAR sisteminin alıcısına geri 
yansır. Işın doğrultusundaki partikül hareketleri, ışığın 
frekansı ile Doppler etkisi arasında değişimlere yol açar.  

Elde edilen frekans değişimi hassas bir şekilde ölçülerek 
ve ölçülen frekans değişimleri analiz ed ilerek partikülle-
rin hızı belirlenir. Rüzgârın yönünün tam olarak ölçülmesi 
için ayrı bir sinyal gönderilir  [5].

SODAR sisteminin çalışma prensibi sonar sistemlerinin 
çalışmasına benzer. SODAR sistemi, ses darbeleri yayarak 
ve geri dönüş sinyallerini dinleyerek çalışırlar. Genelde 
dönüş sinyalinin yoğunluk ve Doppler frekansı değişimi, 
analiz edilerek rüzgâr hızı, rüzgâr yönü ve türbülansın be-

 
Şekil 6. Farklı 
Yüksekliklerde Ölçülen 
Rüzgâr Hızlarından 
İstenilen Yükseklikteki 
Rüzgâr Hızının 
Hesaplanması [4]

 

Şekil 7. Rüzgâr Ölçüm Ekipmanlarının Ölçüm Direği Üzerindeki 
Yerleşimi [4]
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lirlenmesinde kullanılır. Şekil 8’de ölçüm çalışmaları için 
kullanılan LIDAR ve SODAR sistemleri görülmektedir

LIDAR ve SODAR sistemleri kullanımı oldukça pratik ve 
rüzgâr ölçüm direğine olan ihtiyacı tamamen ortadan 
kaldırabilen sistemlerdir. Özellikle ölçüm direği kurulu-
munun zor olduğu arazilerde faydaları ön plana çıkmak-
tadır. Ancak bazı sahalarda ölçüm hassasiyetleri klasik 
rüzgâr ölçüm sistemlerinden oldukça düşük olabilmek-
tedir. 

4. RÜZGÂRI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Hareket eden hava kütleleri pek çok etkiye maruz kalır an-
cak bu çalışmada yalnızca rüzgâr santrali bazında rüzgârı 
etkileyen faktörler incelenmiştir. Bir rüzgâr santrali tasar-
lanırken, her bir türbinin belirlenmiş işletme koşullarında 
maksimum enerji üretmesini sağlamak ana hedeflerden 
biridir. Bir rüzgâr türbininin enerji üretimi de başta rüzgâr 
hızı olmak üzere pek çok değişken ile doğrudan bağlantı-
lıdır. Bir rüzgâr santrali sahasında ölçülmüş olan rüzgârın 
bazı özelliklerinin, santral sahasındaki türbin noktasına 
ulaşana kadar çeşitli etmenler tarafından değişimlere uğ-
ramasına neden olabilir.

4.1 Topografyanın ve Zemin Yüzeyinin Rüzgâra Etkisi 
Belli bir noktada ölçülen rüzgârın karakteristiği, yüzeyin 
şeklinden ve yüzeyde yer alan engellerden dolayı değişir. 
Bu nedenle bir rüzgâr santrali tasarımı yapılırken, santral 
sahasındaki rüzgârı etkileyebilecek her şey dikkate alın-
maktadır. 

4.1.1 Yüzey Şekillerinin Rüzgâra Etkisi 
Arazideki engebeler, rüzgâr hızlarını aşağı veya yukarı 
yönlü olarak değiştirebilir. Şekil 9’da görüleceği üzere, 
düz bir ovadan tepeye doğru esen rüzgâr bir tepeye 
yaklaştığında tepeye yakın kısımlarda rüzgâr hızında 
azalmalar görülür ancak tepenin doruk noktasına ulaş-
tığında, aynı miktardaki hava kütlesi daha dar bir kesit-

ten geçmeye zorlanır ve akış çizgileri sıkışır. Bu da rüzgâr 
hızının tepenin doruk noktasında artmasına neden olur. 
Zeminden olan yükseklik arttıkça bu etkilerin azaldığı da 
Şekil 9’da görülmektedir.

Rüzgâr bu tepenin sağ yamacına ulaştığında ise rüzgâr 
hızında ciddi bir düşüş olur. 

4.1.2 Zemin Pürüzlüğünün Rüzgâra Etkisi 
Zemin pürüzlülüğü, zemin yapısının rüzgâr hızına 
olan etkisini belirtmekte kullanılan bir terimdir. Yüzey 
pürüzlülüğü yüksek olan bir yerde, yüzeyle hareket halin-
deki hava kütlesinin arasındaki sürtünmeden dolayı hava 
kütlesinin hızı düşer. Bir zeminin pürüzlülüğü, üzerindeki 
pürüzlülük etmenlerinin boyut ve yüzey üzerindeki dağı-
lımı ile belirlenir. Yüzey pürüzlülüğü, pürüzlülük sınıfı veya 
pürüzlülük uzunluğu ile ifade edilen bir büyüklüktür.  Pü-
rüzlülük uzunluğu terimi, rüzgâr hızının teorik olarak sıfır 
olması gereken zeminden yukarı doğru olan mesafe olarak 
tanımlanabilir. Pürüzlülük sınıfı ise belli bir aralıktaki pürüz-
lülük uzunlukları için yapılan sınıflandırmayı temsil eder. Bir 
yüzeyin pürüzlülük uzunluğu ve buna bağlı olan pürüzlülük 
sınıfı yüksekse o yüzeyden geçen rüzgâr hızında daha fazla 
azalma olur. Ormanlar ve şehirler rüzgâr hızını dikkate de-
ğer bir oranda düşüren pürüzlülük etkenleridir. Bununla 
beraber asfalt yollar, havaalanları su yüzeyleri gibi düzgün 
yüzeye sahip olan yerler düşük pürüzlülüğe sahip alanlardır 
ve bu alanlarda yüzeyden kaynaklı rüzgâr hızı düşüşü çok az 
olur. Su yüzeyinin pürüzlülüğü asfalt bir yüzeyden daha az-
dır. Uzun otlar, çalılar ve fundalıklar ise rüzgâr hızını dikkate 
değer oranda azaltmaktadır. 

Sadece pürüzlülüğe ve yüksekliğe bağlı olarak, ölçülen 
bir yükseklikteki rüzgâr hızından, yüksekliği bilinen ancak 
rüzgâr hızı bilinmeyen bir seviyedeki rüzgâr hızı aşağıdaki 
eşitlikle hesaplanır. 

 
 Şekil 8. LIDAR ve SODAR Sistemleri  

Şekil 9. Rüzgârın Tepe Üzerinden Geçerken Uğradığı Değişim [6]
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 (2)

Burada, 

v :   h yüksekliğindeki rüzgâr hızı (m/s)
vref :  Yüksekliği ve rüzgâr hızı bilinen noktadaki rüzgâr 
   hızı (m/s)
h :  Zeminden yükseklik (m)
href :  Rüzgâr hızı bilinen yükseklik (m)
z0 :  Pürüzlülük uzunluğu (m)

Tablo 1’de farklı yüzeylerin pürüzlülük sınıfı ve pürüzlülük 
uzunluğuna ilişkin değerler verilmiştir. 

Yüzey pürüzlülüğü ile ilgili bir diğer önemli konu ise, 
rüzgâr farklı pürüzlülük değerlerine sahip alanlardan ge-
çerken maruz kaldığı değişimdir. Düşük pürüzlülük de-
ğerlerine sahip bir yüzeyden, yüksek pürüzlülük değerle-
rine sahip bir yüzeye geçen rüzgârın hızında Şekil 10’da 
görüldüğü gibi belli bir yükseklik değerine kadar azalma 
olur.

4.1.3 Düşey Engellerin Rüzgâra Etkisi 

Düz bir arazide yer alan engeller rüzgârın akışına olum-
suz yönde etki ederler ve akışı bozarlar. Bunun sonucun-
da araziye konumlandırılmış olan bir rüzgâr türbininin 
enerji üretimi olumuz yönde etkilenir. Düz bir arazide akı-
şı bozacak engelleri ağaç, çalı, kaya gibi doğal engeller ve 
bina, duvar ve diğer insan yapımı engeller olarak sınıflan-
dırılırlar. Rüzgârın akışı engellerin oluşturduğu türbülans 
ile bozulur. Aşağıdaki şekilde bir engelin oluşturduğu 
türbülans alanının boyutları, engel boyuna kıyaslanarak 
verilmiştir. 

Engelin arka tarafında oluşan türbülanslı alanın 
yüksekliği, engel yüksekliğinin iki katına çıkabilmekte ve 
bu alanın uzunluğu engel yüksekliğinin yirmi katı ola-
bilmektedir. Engelin bu etkisinden kaçınmak için türbin 
rotoru en az engelin yüksekliğinin üç katına konumlan-
dırılmalı ve mümkün olduğu kadar, türbin yeri engelden 
uzak olmalıdır  [7].

Yüzey pürüzlülüğü ile düşey engel tanımlamaları çoğu 
zaman rüzgâr santrali tasarımı sırasında birbirinin içine 
girer. Sahadaki cisim kümelerinin düşey engel mi yoksa 
saha pürüzlülüğünü belirleyecek cisimler mi olduğuna 
karar vermek oldukça güçtür. Türbinlere 1000m’den daha 
yakın, yüksekliği türbin göbek yüksekliğinin ¼’ünden 
daha fazla olan cisimler, düşey engel olarak kabul edil-
melidirler  [7]. 

Düşey engellerin yükseklikleri, proje yapılacak olan saha-
da yapılan görsel incelemelere dayanılarak belirlenir. Bu 
ölçümün etkinliği tamamen projeyi geliştiren kişinin tec-
rübesine bağlıdır. Aynı zamanda saha ziyareti yapılırken 
düşey engellerin koordinatları da kayıt altına alınmalıdır. 
Daha sonra harita üzerinden mesafeler ölçülebilir.  Eğer 

Zemin Türü Pürüzlülük 
Sınıfı

Pürüzlülük 
Uzunluğu (z0) 

(m)

Su yüzeyi 0 0,0002

Su ve toprak parçası karışımı düz alan 0,5 0,0024

Açık çiftlik alanı 1 0,03

Yoğun bitki örtüsüne sahip çiftlik alnı 2,5 0,2

Köy, kasaba, orman 3 0,4

Büyük kasabalar, şehirler 3,5 0,8

Yüksek binalara sahip büyük şehirler 4 1,6

Tablo 1. Bazı Zemin Türlerine Göre Pürüzlülük Uzunluğu ve 
Pürüzlülük Sınıfı Değerleri [6]

Şekil 10. Rüzgâr Hızının Farklı Pürüzlülüğe Sahip Alanlardaki 
Değişimi [6]

 

 

Şekil 11. Düşey Engelin Oluşturduğu Türbülans [7]
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bir düşey engelin yüksekliği türbin göbek yüksekliğinin 
¼’ünden az ve türbine 1000m’den daha uzak ise, bu dü-
şey engelin hesaplama sonuçları üzerine nerdeyse hiçbir 
etkisi bulunmadığından, bu tip düşey engeller ihmal edi-
lebilir niteliktedir. 

Ancak bazı düşey engeller yüzey pürüzlülüğü öğesi ola-
rak kabul edilirler. Düşey engelin boyut ve konumundan 
başka rüzgâr geçirgenliği (porozitesi) de dikkate alınma-
lıdır. 

4.1.4 Türbinlerin Gölgeleme Etkisi 

Enerjinin korunumu kanununa göre, rüzgârdan elekt-
rik enerjisi üreten bir türbine giren rüzgârın enerjisi 
türbinden çıkan rüzgârın enerjisinden daha az olmalıdır. 
Bundan dolayı rüzgâr türbininin arkasındaki rüzgârın 
enerjisi türbine giren rüzgârın enerjisinden daha az 
olacaktır. Türbini terk eden, türbinin arkasındaki kuyruk 
rüzgâr, türbülanslı bir karaktere sahip olacak ve hızı daha 
düşük olacaktır. Bir rüzgâr santralinde türbinlerin birbirini 
bu şekilde etkilemesinden dolayı verim düşmesine neden 
olan bu etkiye, gölgeleme etkisi veya bazı kaynaklarda 
perdeleme etkisi denir. Yabancı kaynaklardaki 
tanımlamalar ise “Wake Effect” veya “Park Effect” 
şeklindedir. Şekil 12’de, rüzgârın türbinden geçtikten 
sonra maruz kaldığı gölgeleme etkisi, görselleştirilerek 
verilmiştir. Rüzgâr hızındaki düşüşün etkisi, türbini geç-
tikten sonra oldukça uzun bir mesafede ve genişleyerek 
devam etmektedir. 

Bu nedenle rüzgâr türbinleri, gölgeleme etkisini asgari 
seviyede tutacak şekilde birbirinden uzak şekilde konum-
landırılırlar. 

Gölgeleme etkisinin rüzgâr santrali performansı üzerine 
olumsuz etkileri:

• Türbülans yoğunluğunu arttırması,
• Ortalama rüzgâr hızını kısmi olarak düşürmesi,
• Rüzgâr hızında simetrik olmayan düşüşlere neden 

olması,
• Bu asimetrik rüzgâr hızı düşüşlerinden dolayı türbin-

lerde yüksek miktarda mekanik yüklerin oluşması 
olarak sıralanabilir.

Türbülans 
Yüzey şekillerinin ve düşey engellerin rüzgâr akışına 
olumsuz etkisi sadece rüzgâr hızını düşürmeleri değildir. 
Hız değişiminin yanında türbülansa da neden olurlar. Tür-
bülans en genel anlamıyla düzenli olmayan hava akışıdır. 
Türbülans, hava akışını bozup üretim kayıplarına neden 
olmasının yanısıra, türbinlerde ciddi mekanik arızalara da 
neden olmaktadır. Şekil 13’te türbülansın dikey rüzgâr 
profili ve türbin üzerindeki etkileri basitleştirilmiş olarak 
gösterilmiştir. 

5. RÜZGÂR ANALİZİ VE MODELLEME

Burada bahsedilen bütün çalışmaların temelde tek 
amacı türbinlerin göbek yüksekliğindeki rüzgâr hızını 
belirlenerek yıllık enerji üretiminin hesaplanmasıdır. Bu 
hesaplamalar oldukça karışık ve uzun olduğundan, rüzgâr 
enerjisi üretim analizleri için özel olarak geliştirilmiş 
yazılımlardan faydalanılır. Rüzgâr ve atmosferik koşullar, 
doğaları gereği anlık değişebilen parametrelerdir ve bu 
değişimlerden dolayı sürekli ölçülen hava koşullarına ait 
oldukça fazla sayıda veri kaydedilir. Bu nedenle rüzgâr 
enerjisi hesaplamalarında kullanılan yazılımlar akış 
modellemesi ve rüzgâr analizi yapmanın yanı sıra çok 
fazla miktardaki rüzgâr verisinin istatistiksel analizini de 

 

Şekil 12. Rüzgâr Türbinin Oluşturduğu Gölgeleme Etkisi [8]

 
Şekil 13. Türbülansın Düşey Rüzgâr Profiline Etkisi ve Türbin 
Üzerinde Oluşturduğu Düzensiz Mekanik Yükler [3]
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yapmak zorundadır. Şekil 14’te bu hesaplamaların işlem 
sırası ve hesaba katılan parametreler genel hatlarıyla gös-
terilmiştir. 

5.1 Saha Zemin Haritaları 

Ölçülmüş olan rüzgârın saha zemininden kaynaklı 
uğrayacağı değişimlerin hesaplanabilmesi için, santral 
sahası ve santral sahasının yakın çevresi için gerekli bilgi-
leri içeren çeşitli haritalar oluşturulur. 

Topografik Harita: 
Topografik sayısal haritanın hassasiyeti rüzgâr analizle-
rinin hassasiyetini etkileyeceğinden, özellikle engebeli 
sahalar için hassas topografik haritaların kullanılması 
önemlidir. 

Yüzey Pürüzlülüğü: 
Santral sahası ve etrafındaki bütün alanların pürüzlü-
lük uzunlukları veya pürüzlülük sınıfları rüzgâr analizi 
hesaplamaları için bir girdidir. Bundan dolayı da bahse 
konu bütün alanların pürüzlülük değerlerinin olduğu bir 
pürüzlülük haritası hazırlanır. 

Topografik haritalarlar ve pürüzlülük haritaları pek çok 
bölge için günümüzde sayısallaştırılmış olarak temin edi-

lebilmektedir. Ancak temin edilen sayısal haritaların has-
sasiyetinin ve doğruluğunun sınanması gerekir. 

Düşey Engeller: 
Santral sahası ve yakın çevresindeki düşey engellerin ta-
mamı koordinatları, en ve boy değerleri ile, hesaplama-
larda kullanılacak yazılımda işlenir. 

Bazı durumlarda nelerin düşey engel, nelerin pürüzlülük 
faktörü olduğunu kestirmek kolay değildir. Örneğin bir 
bölgede bulunan bir veya birkaç tane ağaç pürüzlülük et-
meni olarak tanımlanabilirken, sık ağaçlardan oluşan bir 
koru düşey engel sınıfına girebilmektedir. 

5.2 Rüzgâr Analizleri 

5.2.1 Veri Temizleme
Ölçüm sisteminde veriler düzenli bir şekilde kaydedilir 
ancak, çok çeşitli nedenlerden dolayı (teknik arızalar, ha-
talı sensör montajı, donma, yıldırım veya diğer etkenler 
gibi) veriler düzenli kaydedilemez veya sensörler hatalı 
ölçüm yaparlar. Bu nedenle öncelikle hatalı veya boş ve-
rilerin temizlenerek, ölçüm sisteminin gerçek ölçüm so-
nuçlarının belirlenmesi gerekir. 

5.2.2 Uzun Dönem Veri Korelasyonu
Rüzgâr ölçümleri yıllık bazda değerlendirilir ve ideal 
durumlarda bir bölgenin yıllık ortalama rüzgâr hızı aynı 
olması gerekir. Ancak çoğu zaman yıllara sair ortalama 
rüzgâr hızlarında uzun dönem değişimler veya bölgenin 
yıllık rüzgâr hız ortalamasına uymayan yılların olduğu gö-
rülür. Bundan dolayı kısa dönem rüzgâr ölçümleri, uzun 
dönem çalışacak bir rüzgâr santralinin ömrü boyunca ya-
pacağı enerji üretimini doğruya en yakın şekilde hesap-

 

Şekil 14. Rüzgâr Enerjisi 
Potansiyeli Hesaplamasındaki 
İşlemler [6]

Şekil 15. Temizlenmiş Rüzgâr Verileri ile Oluşturulmuş Weibull 
Dağılımı ve Rüzgâr Gülü Grafikleri
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lamak için yeterli olmayabilir. Bu nedenle rüzgâr santrali 
sahasına yakın bölgelerde ölçülmüş olan uzun dönem 
rüzgâr verileri çeşitli istatistik yöntemlerle kıyaslanır ve 
verilerdeki benzerliklerden, kısa dönem rüzgâr verilerinin 
uzun dönem eğilimleri hesaplanarak, uzun dönem için 
daha güvenilir rüzgâr verileri hesaplanır

5.2.3 Akış Modelleme 
Hesaplanan uzun dönem rüzgâr verileri, nümerik veya 
CFD (“Computational Fluid Dynamics”- Hesaplamalı Akış-
kanlar Dinamiği) yöntemleri ile rüzgâra etki eden bütün 
değişkenlerin hesaba katılarak santral sahası içindeki 
rüzgârın hız ve yön değişimleri rüzgâr hızlarının yük-
seklikle beraber değişim karakterini, çeşitli sebeplerden 
oluşan türbülans gibi hesaplama sonuçları ortaya konur. 
Bütün bu hesaplamaların neticesinde santral sahasına 
özel iklim koşulları belirlenmiş olur. Şekil 16’da Türkiye’de 
kurulması planlanan bir rüzgâr santrali için hesaplanmış 
rüzgâr haritası görülmektedir. 

Sahanın rüzgâr analizi yapıldıktan sonra, Şekil 16’da ve-
rildiği gibi zeminden istenilen yükseklik seviyesindeki 
rüzgâr hızı veya spesifik üretim değerlerini gösteren ha-
ritalar oluşturulabilir. 

5.3 Türbin Seçimi ve Yerleşimi 

Sahanın rüzgâr profili hesaplandıktan sonra, türbin yerle-
şimi için uygun olan yerler tespit edilir. Rüzgâr hızlarının 
en yüksek olduğu yerler türbin kurulumu için öncelikli 
değerlendirilecek yerlerdir. Ancak rüzgâr türbini nok-
talarının seçiminde dikkat edilecek diğer unsurlar da 
vardır. Bunlardan bir tanesi de türbinlerin birbirine olan 
mesafesidir. Türbin mesafeleri hem türbinlerin birbirine 
olan gölgeleme etkisinin büyüklüğü bakımından hem 
de türbin kaynaklı türbülans seviyesi bakımından önem-
lidir. Bundan dolayı türbinler, türbin kaynaklı rüzgâr hızı 
düşüşlerinden ve türbin kaynaklı türbülanstan en az se-
viyede etkilenecek şekilde sahaya konumlandırılırlar. Bu-
nunla beraber sahada diğer unsurlardan dolayı oluşan 
türbülanslı alanlar, türbin montajı için problem çıkaracak 
alanlar ve sahadaki düşey engeller gibi unsurlar da tür-
bin yerleşiminde dikkate alınır. Sahaya konulacak rüzgâr 
türbinlerinin de saha karakteristiklerine uygun rüzgâr 
türbinleri olması gerekmektedir. Bunun için IEC (Ulus-
lararası Elektroteknik Komisyonu), ortalama rüzgâr hızı, 
türbülans yoğunluğu, darbe rüzgâr hızı gibi verilere göre 
rüzgâr santrali kurulacak alanların sınıflandırılmasında 
kullanılan bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemle farklı 
sahalar için geliştirilen rüzgâr türbinleri de sınıflandırılmış 
olup, rüzgâr türbini seçimi yapılırken öncelikle sahanın 
IEC rüzgâr sınıfı belirlenir ve sahaya uygun aynı IEC rüzgâr 
sınıfında türbinler arasından en uygun türbin seçilir. 

5.4 Enerji Üretim Hesaplamaları 

Türbinlerin rotor yüksekliklerindeki rüzgâr hızları ve hava 
yoğunluğu bilindikten sonra enerji üretimini hesaplamak 
için gerekli diğer değişken, rüzgâr türbininin verimidir. 2 
MW gücündeki bir rüzgâr türbininin verim ve güç eğrisi 
grafikleri Şekil 17’de verilmiştir.  

Şekil 16. Rüzgâr Kaynak Haritası

 
Şekil 17. 2 MW Gücündeki Bir Rüzgâr Türbininin Güç Eğrisi ve Verim Grafikleri
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Şekil 17’de türbin verimi Ce ile gösterilmiştir ve grafik-
ten de anlaşılacağı gibi bir türbinin verimi rüzgâr hızına 
bağlıdır. Bununla beraber şekilde, rüzgâr hızından do-
layı oluşan itmenin mertebesi ile alakalı olan itme eğ-
risi (Ct) de verilmiştir. Enerji üretim hesabında her bir 
rüzgâr türbininin, gelen serbest rüzgâra bağlı olarak 
üretileceği enerji ve her bir rüzgâr türbininin diğer tür-
binlerin gölgeleme etkisi altında üreteceği enerjideki 
düşüş de hesaplanır. İtme eğrisindeki katsayıdan hem 
rotora çarpan rüzgârdan dolayı oluşan itme kuvveti hem 
de türbin rotorunu terk eden rüzgâr hızındaki azalma 
hesaplanabilir. 

5.4.1 Belirsizlik ve Kayıplar

Rüzgâr santralinin yıllık enerji üretim hesaplamasında 
santralin tasarımından dolayı kaçınılamayacak kayıplar 
ve olası diğer kayıplar da dikkate alınarak net enerji üre-
timinin hesaplanması gerekir. Bu kayıpların başlıcaları 
elektriksel kayıplar, rüzgâr türbinlerinin işletilmesi kay-
naklı kayıplar, emreamadelik, buzlanma, bakım ve aşırı 
rüzgâr kaynaklı kayıplardır. 

Rüzgârdan elde edilebilecek olan elektrik enerjisinin mik-
tarı hesaplanırken ideal şartlarda üretilebilecek enerjiden 
azalmalara sebep olacak olan bütün bu etmenler dikkate 
alınır. Ancak buna rağmen yine de rüzgâr ölçümünden 
enerji üretim hesabına kadar ele alınan aşamalarda mut-
laka belirsizlikler vardır. Örneğin rüzgâr ölçüm verileri, 
uzun dönem rüzgâr korelasyonu saha topografisinin ve 
pürüzsüzlüğünün tanımlanma şekli, rüzgâr türbininin 
güç eğrisi ve hatta enerji üretim hesaplamalarında kul-
lanılan yöntemler bile belirsizlik içerir. Çeşitli matema-
tiksel yöntemlerle bu birbirinden bağımsız belirsizlikler-
den toplam bir belirsizlik hesaplanıp, toplam belirsizliğin 
enerji üretim hesaplama sonuçları üzerine olan etkisi 
analiz edilir. Daha geniş bir ifadeyle, rüzgâr santralinin 
hesaplanmış olan enerji üretim değerlerinden daha faz-
la enerji üretme olasılıkları hesaplanarak, enerji üretim 
miktarının, daha sonra yapılacak olan finansal fizibiliteye 
etkisi daha detaylı şekilde incelenir 

6. SONUÇ

Rüzgâr enerjisi geçtiğimiz yirmi yılda büyük bir gelişim 
göstermiş olup, günümüzde üretilen enerjinin maliyeti 
ve konvansiyonel enerji üretim santrallerinden daha 
avantajlı hale gelmeye başlamıştır. Bu gelişimle beraber, 
rüzgâr enerjisi ülkemizde ve dünyada hatırı sayılır bir en-
düstri haline gelmiştir. Artan rüzgâr enerjisi santralleri ile, 
rüzgâr santrallerinin kapasiteleri de artmıştır. Buna para-
lel olarak, artan yatırım hacimleri ve artan rekabet, rüzgâr 
enerjisinden elde edilecek enerji maliyetinin doğru he-
saplanması daha önemli hale getirmiştir.  

Enerji maliyetinin en önemli girdilerinden birisi de enerji 
üretim miktarı olduğundan, bir rüzgâr santralinin tasarı-
mı öncesinde yapılacak bütün teknik çalışmalarda gerçe-
ğe yakın sonuçlar elde etmek yapılması planlanan rüzgâr 
santrali yatırımlarının ekonomikliği bakımından hayati 
öneme sahiptir. Rüzgâr santrali sahasının seçimi, rüzgâr 
ölçümü ve rüzgâr santrali tasarımı son derece karma-
şık, itina, tecrübe ve bilgi birikimi gerektiren süreçlerdir. 
Bu yazının amacı da rüzgâr enerjisi ve rüzgâr santrali tasa-
rımı ile ilgilenen ve ilgilenecek teknik birikim sahibi kişile-
re yararlı olabilecek, konu ile ilgili özet bilgi verilmesidir. 
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GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
GÜNEŞ ENERJİSİYLE AKÜLÜ TİP VE TARIMSAL SULAMA 
SİSTEMLERİ

1. GİRİŞ

Dünyamızda yer alan petrol ve doğal yakıtların sonlu ol-
ması ve artan taleplerin sonucunda yenilenebilir enerji 
kaynaklarına ilgisini gün geçtikçe artırmaktadır. Yenilene-
bilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi (solar enerji) bu 
sistemde evrensel olarak gün geçtikçe kendini daha fazla 
göstermeye, talep edilmeye başlanmıştır. Bizde bu konu 
altında akülü sistemleri (off-grid) ve güneş enerjisi ile sula-
ma sistemlerini ele alacağız.

2. AKÜLÜ ( OFF-GRID) GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

Geçtiğimiz iki yılda yaşanılan pandemi şartlarından dola-
yı insanlar, tekne, karavan, bağ-bahçe evleri ve bağımsız 
yapılara daha çok ilgi duymaya ve buralarda yaşamaya 
başlamıştır. Bu tarz yapılarda su ve enerji gereksinimi art-
mıştır. Bu nedenle enerji gereksinimlerindeki istemlerinin 
büyük bir kısmını güneş enerjisi ile karşılamaya başlamış-
lardı.

Akülü (off-grid) sistemlerin kullanım alanları şu şekilde sı-
ralanabilir:

Bağımsız konutlar, villalar, prefabrik ve mobil yapılar, tek-
ne ve karavanlar, totem ve aydınlatmalı tabelalar, elektrikli 
taşıtlar ve diğer özel kullanımlar.

Akülü güneş enerji sistemleri, güneş enerji panellerinde 
üretilen enerjinin bataryalarda depolanarak invertör üze-
rinden kullanıcıya hizmet vermesi sistemiyle çalışmakta-
dır. Bu sistemler akü olmadan çalıştırılamamaktadır. 

Gelişen teknolojik şartlarda aküsüz çalışan invertörlerde 
geliştirilmiş olup sadece gündüzleri yeterli üretim karşılı-
ğında da off-grid sistemler hizmet verebilmektedirler.

Bu sistemlerde; Monokristal, Polikristal ve esnek güneş 
panelleri olmak üzere üç tip fotovoltaik güneş paneli mev-
cuttur. Verimlilik açısından en yüksek üretim değerleri Mo-
nokristal güneş panellerinden sağlanmaktadır.



30

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

 

 

2023 yılından itibaren ülkemizde de 680 W ‘a kadar ulus-
lararası standartlarda ve kalitede güneş panelleri üretil-
mesi planlanmıştır. Hali hazırda ülkemizde yerli üreticiler 
tarafından 460 Wp ve 545 Wp olarak halfcut Monokristal 

güneş panelleri üretilmeye devam etmektedir.

Off-grid olarak tanımladığımız (akülü) bu sistemlerde ba-
tarya seçimi çok önemlidir. Bu sistemlerde kurulum mali-

 

 
Resim1. Prefabrik-Müstakil Yapılarda Akülü Güneş Enerjisi [1]

Resim 2. Güneş Enerjisi Akülü (off-grid) Sistemler [2]
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aküler bulunmaktadır. En çok tercih edilenler ise 100 Ah 
ve 200 Ah jel akülerdir.

Gelişen teknolojik şartlarda solar sistemlerde Lityum akü-
ler de üretilmeye ve kullanılmaya başlamıştır. Bu akülerin 
jel akülere göre daha fazla üstünlükleri vardır. Ortalama 
altı yıl ( 3000 cycle) ürün garantisi verilen bu aküler jel 
akülere göre daha hafiftir ve daha hızlı şarj olabilmektedir. 

yetinin ortalama %40-45 kadarı batarya yatırımı olmakla 
birlikte en çok sorunlar da bataryalarda yaşanmaktadır.

Solar sistemlerde en çok tercih edilen batarya tipi derin 
deşarj özellikli jel akülerdir. Bu aküler kapalı tip aküler ol-
makla beraber bakımsız akülerdir. Genellikle iki yıl garanti 
verilen bu akülerin ömürleri doğru kullanımlarda dört ila 
beş yıl arasındadır. Piyasada 20 Ah ve 230 Ah arasında jel 

Resim 3. Esnek (flexible) Güneş Panelleri [3]

Şekil 1. 
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Fakat birim fiyatlar açısından lityum aküler 2022 yılı itibari 
ile jel akülerden 2,5 – 3 kat oranında daha pahalıdır. İlerle-
yen yıllarda bu oranın azalacağı ön görülmektedir. Piyasa-
da modüler ve kaset tipinde olan bu aküler genellikle 2,4 
kWh – 3,5 kWh ve 5,8 kWh ve katları güçlerde bulunmak-
tadır.

3. TARIMSAL SULAMA VE İÇME SUYU İÇİN GÜNEŞ 
ENERJİ SİSTEMLERİ
Ülkemizde ve dünyada tarım sektöründe girdi maliyet-
lerinin çok artması çiftçilerimizi maliyet düşümleri için 
mecbur bırakmıştır. Bu bağlamda en önemli maliyet olan 
enerji maliyetindeki tasarruflar çiftçilerimizi rekabet ede-

bilir hale getirmektedir. Güneş enerjisi ile tarımsal sulama 
yapan çiftçilerin yüzleri gülmektedir. Sistemin kısa sürede 
kendini amorti etmesi ve çiftçilere bankaların bu konuda 
ciddi destek vermesi ülkemizde bu alanda hızlı bir gelişim 
göstermektedir.

Güneş Enerjisiyle Tarımsal Sulama sistemlerinde, sulama 
yapılan tarım arazisinde bulunan sulama pompasının 
gücüne göre güneş paneli ve sürücü sistemi tasarlanarak 
mevcut pompaya entegre edilmekte ve sistem panellerin 
güneşi görmesi ile çalışmaya başlamaktadır. Bu şekilde 
gün batımına kadar (10-11 saat) pompadan su aktarımı 
yapılabilmektedir. Bu sistemde akü olmadığı için sulama 
sistemi sadece gündüzleri çalışabilmektedir.

            

 Resim 4. Jel ve Lityum Bataryalar [4,5]

 

 

Resim 5. Solar Sulama Sistemler [6]
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 Resim 6. Tarımsal Solar Sulama Sistemleri [7]

Resim 7. Yenilenebilir Enerji Kaynakları [8]
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Çiftçilerimiz bu sistemi iki şekilde kullanmaktadır. Birinci-
si, suyun çıktığı bölgeye yakın bir yere su deposu koyarak 
pompanın gün boyu çalışmasını sağlamaktadır. İkincisi 
ise, bahçesinde su gereksinimi olduğunda sistemi devre-
ye alarak sulama gereksinimini karşılamaktadır.

Tarımsal bölgelerde artan sulama ve enerji maliyetleri ne-
deniyle çiftçilerimizin güneş enerjili sulama sistemlerine 
ilgisi son yıllarda artmıştır. Ayrıca dönemsel olarak çiftçi-
lerimize güneş enerjili sistemleri kullanmayı özendirmek 
anlamında hibe ve kredi destekleri de çıkmaktadır. 

Güneş enerjisinden yararlanılarak yapılan tarımsal sula-
manın üstünlükleri aşağıda belirtilmektedir:

- Güneş enerjisi ile sulama ekonomik bir yöntemdir.

- Yakıt tedariği, jeneratör çalıştırma gibi işlemlere gerek 
kalmadığı gibi yakıt fiyatlarından da etkilenmemekte-
dir.

- Çevreci ve yıllarca sorunsuz çalışan bir sistemdir.

- Minimum 25 yıl kullanım ömrü bulunan güneş enerjili 
sistemleri ile tarımsal sulama sistemlerinin bakım ve 
işletme giderlerinin yok denecek kadar az olması ciddi 
bir üstünlük sağlamaktadır.

Ülkemizde ve dünyada giderek artan enerji maliyetleri ile 

fosil yakıtların ömürlerinin kısıtlı ve ayrıca çevreye zararlı 
olması yenilenebilir alternatif enerji kaynakları kullanımı-
na doğru itmektedir. Gelecek nesillere daha temiz daha 
yeşil bir dünya bırakmak için YENİLENEBİLİR enerji kaynak-
larının daha yaygın olarak kullanımı özendirilmelidir.
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ISITMA VE SOĞUTMADA GÜNEŞTEN 
YARARLANMA EĞİLİMİNDEKİ ARTIŞ

1. GİRİŞ

Geçmişten günümüze kadar,  özellikle ve çoğunlukla 
Türkiye ve komşu ülkelerde, özünde petrol paylaşım kav-
gaları yatan, etnik ve dini temelli savaşların kışkırtıldığını 
biliyoruz ve bu savaşlara tanıklık etmeye devam ediyoruz. 
İklim değişikliğinin zorladığı sürdürülebilir ve çevreye za-
rarsız enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması yolun-
daki çabalara karşın, Covid 19 pandemisiyle  daha da bü-
yüyen uluslararası tedarik ve enerji sorunları dünyadaki 
ülkeleri birbirine bağlayan global süreçleri  daha açık bir 
şekilde gözler önüne serdi. 

Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası enerji politikalarının 
sonuçlarını da tüm dünya halkları gibi, iyiden iyiye his-
sediyoruz. Buna bağlı olarak, Enerji sektörü ve iklimlen-

dirme alanında da ciddi bir hareketlilik görüyoruz. 2022 
Şubat ayında başlayan ve beklenenden çok daha uzun ve 
şiddetli olan Rusya – Ukrayna savaşı da petrol, doğalgaz 
ve genel anlamda enerji sektöründe yeni ve büyük sıkın-
tılara yol açtı. Bu nedenle, yeni enerji kaynakları ve yeni-
lenebilir enerji daha çok konuşulur oldu. Enerji kaynakla-
rının tedarik sürecindeki zorluklar, uluslararası savaşlar ve 
bunların ekonomik bedelleri sonucunda her türlü enerji 
birim maliyetlerinin ve buna bağlı olarak çeşitli emtia fi-
yatlarının da arttığını görüyoruz. 

Yaşanan bu sıkıntılar sonucunda enerjinin daha akıllıca ve 
verimli kullanılabilmesi için, öncelikle endüstride, daha 
sonrada bireysel tüketimde, kendi enerjisini kısmen ken-
disi üretebilen ve böylece enerjide başka ülkelere daha 
az bağımlı veya bağımsız olmak adına atılacak adımları 
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görmeye başladık. Örneğin Avrupa’da bireysel ısınmada 
ısı pompası dönüşümü başlamış durumda. Ülke yönetim-
lerinin ilgili yasal ve teknik düzenlemeler ve özendirme 
paketleri ile birlikte kombi cihazları yerine ısı pompası kul-
lanımına kaymaları önemli bir fark yaratacağa benziyor. 

2. ISI POMPALARI VE FOTOVOLTAİK PANELLER
Avrupa ısı pompası pazarını incelediğimizde 2021 yılında, 
bir önceki yıla göre %34 artışla 2,2 milyon adede ulaştı 
[3]. Bu hacmin 2025 sonuna kadar 6 milyon adede ulaşa-
cağı öngörülüyor. Havadan suya ısı pompaları, paylarını 
daha da büyüterek ilerliyorlar. Fransa, İtalya ve Almanya 
başı çeken ilk üç ülke olurlarken, İspanya, İsveç, Hollanda, 
Polonya ve İngiltere sırasıyla ısı pompası dönüşümü için 
gerekli yasal zorunluluk ve destek paketlerini açıklayarak, 
bu dönüşümde ivmelenerek ilerliyorlar.

Ülkemizde de Paris İklim Anlaşmasına ve yeşil mutabaka-
ta imza atılması, bu bakış açısından, önemli bir adımdı. 
Sonunda üretimde karbonsuzlaşmaya gidecek olan bu 
yolda, yenilenebilir enerji kullanımına destek paketleri 
açıklanarak sürece hız kazandırıldı. Özellikle fotovolta-
ik (PV) modül kullanımı bu bağlamda arttı. Ülkemizdeki 
PV pazarının bu yıl sonunda toplam 9 GW’a yakın kurulu 
güce ulaşması bekleniyor [1]. 

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki üreticilerin kar-
bon mevzuatları zayıf olan veya bu konuda hiçbir düzen-
lemesi olmayan ülkelere yönelmesinin önüne geçilmesi 
ve AB’deki üreticilerin haksız rekabetten korunması için 
“karbon kaçağı riski olan” ürünlerin AB pazarına ihraç 
edilirken içerdiği karbon yoğunluğuna göre vergilendi-
rilmesini hedefleyen bir mekanizma olan Sınırda Karbon 
Düzenlemesi (SKD) ile getirilen vergilendirme, planlarda 
bir değişiklik olmazsa 2023 Ocak ayından başlayarak bu 
ölçülmeye başlanacak ve izlenmeye alınacaktır. 2026 so-
nuna kadar sürecek geçiş döneminden sonra uygulana-
cak daha ağır cezalardan dolayı, bu ölçüm ve izlemeler 
öncelikle yüksek karbon salınımı yapan demir çelik gibi 
üretim tesislerinde uygulanmaya başlanması beklen-
mektedir[2].  Otel, ofis, AVM gibi alanlarda da, yayımlanan 
yeni zorunluluklarla, güneş (PV-PhotoVoltaic)  panelleri-
nin kullanımı artacaktır. 

Türkiye’de bireysel ısı pompası pazarı henüz  Avrupa’daki 
büyüklüğe ulaşmamış olsa da Ege ve Akdeniz bölgele-
rimizdeki mevcut pazarla 11.000 adet düzeyine ulaşmış 
durumdadır. 

Artan elektrik maliyetleri ile birlikte açıklanan fotovoltaik 
destek paketleri ticari pazarda özellikle fabrika uygula-
malarında ciddi bir talep yaratmışken, bireysel pazarda 

 

 Şekil 1. Elektrikli Şarj İstasyonlu Fotovoltaik Sistem. Bina İçi ve Şebeke Besleme Şeması
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Buna ek olarak, elektrikli araçların yaygınlaşması ile elekt-
rik şarj istasyonlarına da evlerde gereksinim duyulabile-
ceği düşüncesiyle  gündüz şebekeye satılan elektrikle, 
gece elektrikli aracın şarj edilebilmesi  olasıdır (Şekil 2).

Teknik gereksinimleri karşılayabilmek için, Değişken So-
ğutucu Akımı (VRF - Variable Refrigerant Flow) sistem 
klimalarda ve sıcak su üretiminde, bütünleşik bir elektrifi-
kasyonla tüm ekosistemi bir arada kurgulayabilen; uçtan 
uca gerek tedariği, gerekse uygulamasını yapabilen fir-
malara gereksinim duyulacak, iklimlendirme sistemleri-
nin dönüşümü ve yapımı için bu alt yapıya sahip firmalar 
öne çıkacak diyebiliriz. 

Elektrifikasyonun yanında alternatif enerji kaynakları, ör-
neğin yeşil hidrojen enerjisi,başka bir kavram olacak gibi 
görünüyor. Gerek yeşil hidrojeni üretmek için gerekli enerji 
miktarının henüz yüksek olması, gerekse doğalgaza göre 
kalorifik değerinin üç kat düşüklüğü ile tam bir seçenek 
olmasa da fotovoltaik ve hidroliz ünitelerinin gelişimiyle, 
hidrojen yanma odalı cihazları veya en az %10-15 karışım-
la yakabilen cihazları görebileceğimizi söyleyebiliriz. 

da, beklenen destekler ve süreçlerin daha kolaylaştırılma-
sı ile birlikte yükselişe geçebileceğini söyleyebiliriz. 

Ülkemizde PV kurulu pazarı 9 GW düzeyinde iken üç yıl 
sonra pazarın 15 GW düzeylerinde olacağı var sayılıyor[1]. 
Önümüzdeki dönemde balkonlarda, otoparklarda, çatı-
larda PV modülleri görmeye alışacağız. PV modüllerin ol-
duğu her alanda, mutlaka karşısında elektrikle çalışan bir 
iklimlendirme cihazını da görebileceğiz (Şekil 1).

Yani bu şekilde, elektrikle çalışan cihazlara  doğru bir dö-
nüşümü karşılıyor olacağız. 

Özellikle bireysel kullanımda ısı pompası ve PV birleşik 
çözümleri, ülkemizin her bölgesinde kullanılan tüm yan-
ma odalı, fosil yakıt kullanan cihazlara seçenek olacaktır. 

14 kW inverter bir ısı pompası 2/35 dış ortam, iç ortam 
şartlarında saatte yaklaşık 5 kW elektrik tüketirken, evin 
çatısına koyacağımız bir 10-12 kW PV panel sistemi ile 
tüm yıl kullanacağı  elektriği üreteceğini ve fazlasını da 
şebekeye satarak mahsuplaşacağını düşünürsek, ısı pom-
pasının gereksinimi olan elektriği fazlasıyla üretmiş ola-
caktır. 
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Şekil 2. Hava Kaynaklı Isı Pompası - Rüzgar Türbini veya Fotovoltaik Panel Enerji Besleme Şeması
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Eğer hidrojeni fotovoltaik ve rüzgar enerjisi ile üretebilir-
sek, kullanımı da yaygınlaşacaktır (Şekil 3).

3. SONUÇ
Alternatif kaynakların artması, sistem ve otomasyon çö-
zümlerinin bütünleşik hale gelebiliyor olmasıyla birlikte 
petrol türevlerinin zorunluluk olmaktan çıkması, her sis-
tem gereksiniminin fizibilite yapılarak en uygun çözü-
mün bulunması gerekecektir. Bunun için de mutlaka bu 
konuda uzman mühendislik firmalarının gerek tasarım, 
gerekse devreye almaya kadar yapacağı her sürecin, yet-
kilendirilmiş uzman kişiler tarafından yönetilmesi gereke-
cektir. 

Ülkemizin güneş zengini olduğunu ama bunu yeteri ka-
dar değerlendiremediğini düşündüğümüzde, devlet, sivil 

toplum kuruluşları ve tedarikçilerle birlikte eğitim ve far-
kındalık çalışmaları yürütülmeli, yönümüzü hep güneşe 
dönük tutmalıyız.
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HİDROJEN ENERJİSİNE GEÇME ZAMANI 
GELDİ Mİ?

1. GİRİŞ

Geçmişte yapılan girişimlerin aksine, sanki bu sefer, hid-
rojen enerjisi, eşiği geçecek gibi görünüyor. Bu nedenle, 
bu yazıda, özellikle iki soruya cevap aradım.

• Hidrojen enerjisi hakkında son zamanlarda tekrar yük-
selen heyecan bu sefer bir sonuca varabilecek mi?

• Türkiye için bu sektörde fırsatlar nelerdir?

Doktora tezim iki fazlı akışkanlarda yüksek ısı transferi 
halinde ortaya çıkabilen ve daha çok nükleer güç santral-
larında görülen bir problem olan dengesizlikler (“instabi-
lities”) üzerine idi ama doktora hocamın (Nejat Veziroğlu) 
o zamanlar esas ilgi duyduğu alanın hidrojen enerjisi ol-
duğunu hatırlıyorum. Aradan 40 sene geçmesine ve iler-
leyen yaşına karşın bu konudaki çalışmalarını hâlâ büyük 

bir hevesle sürdürdüğünü duyuyorum zaman zaman. O 
yıllarda, yani 1980’lerin başında, dünya fosil yakıtlara yüz 
çevirip hidrojen enerjisine geçti geçecek diyenler az de-
ğildi. Ben ise, hidrojen enerjisi konusunda o kadar iyimser 
değildim o zamanlar. 

Şimdi bakıyorum, Three Mile Island ve hele Chernobyl 
kazaları sonrası, nükleer enerji üzerine kamuoyunda do-
ğan kaygıların artması ile, benim doktora tez konuma 
ilgi giderek azalırken, hidrojen enerjisi çalışmaları bazen 
yavaş, bazen hızlı olmakla birlikte, kesilmeksizin devam 
etti gitti. Hidrojen enerjisinin yıllardır tartışılan, çok şeyler 
vadetmesine karşın istenilen ölçüde yaygınlaşamayan, 
ama üzerindeki ilginin de hiçbir zaman kaybolmadığı bir 
teknoloji alanı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz da gü-
nümüzdeki gelişmelere bakalım.
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2. ROLLS-ROYCE, HİDROJEN ÜRETİM SEKTÖRÜNE 
GİRİYOR 

Birkaç gün önce, bu konuda okuduğum bir haber[1], böy-
le bir yazı yazma arzusu doğurdu bende. Haber şöyleydi:

‘Hidrojen üretimi işine giren Rolls-Royce Power Systems, 
“başlangıçtan itibaren birkaç megavat güce sahip elekt-
rolizörleri piyasaya sürmeyi” planlıyor’. Şirket, Alman 
elektroliz imalatçısı Hoeller Electrolyzer'ın %54 çoğunluk 
hissesini satın aldı.

Rolls-Royce firmasının hidrojen stratejisinde,rüzgar ya da 
güneş yoluyla elde edilen ve gereksinimin üzerinde olan 
elektrikle, su elektroliz edilerek üretilen hidrojen, tanklar-
da depolanacak ve gerektiğinde, depolanmış hidrojen ısı 
hücreleri (“fuel cell”) kullanılarak yeniden elektrik üretile-
cektir (Şekil 1).

Rolls Royce ve bazı başka büyük firmalar, bence şu anda 
hidrojen enerjisinin geleceğine yatırım yapıyorlar. Yoksa, 

bugünkü hidrojen enerji teknolojisi sınırlı birkaç uygula-
ma dışında rekabetçi değil. Bu cümlemi biraz daha açmak 
istiyorum.

3. GİRDİ – ÇIKTI VERİMLİLİK FAKTÖRÜ (“ROUND TRIP 
EFFICIENCY”)

Hidrojen doğrudan bir doğal kaynak değil. Yeraltına kuyu 
kazıp doğal gaz gibi yüzeye çıkaracağımız hidrojen hav-
zaları yok. Dünya üzerinde hidrojen çok ama hep başka 
elemanlarla kimyasal bileşim içinde. Bunların başında 
da su geliyor: H2O, yani iki hidrojen atomu ve bir oksijen 
atomunun bileşimi. Hidrojen atom ağırlığı 1, oksijeninki 
ise 16 olduğuna göre, 1 kg su içindeki hidrojen miktarı 
2/18 ya da 0,1111 kg. Doğal gazda (CH4) oran olarak biraz 
daha fazla (4/16 ya da 0,25 kg). 

Jüpiter gezegenine gidip oradan hidrojen toplamayı dü-
şünmüyorsak, hidrojen elde etmenin tek yolu bu kimya-
sal bileşimleri atomlarına ayırıp hidrojen atomlarını ayrı 

 
 

Hidrojen Tankı Akü-InventerPEM Isı Hücreleri

Yenilenebilir Enerji Elektrik Güç ŞebekesiElektrolizor
Yeşil Hidrojen

Üretimi

Tüketici

Şekil 1. Rolls-Royce Firmasının Hidrojen Stratejisi
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gerektiğinde Yakıt Hücresi (“PEM Fuel Cell”) ile tekrar 
elektrik üretilmesine çalışılıyor. Yakıt hücresinden elde 
ettiğimiz elektrik (üretilen elektrik, Wg) her zaman elekt-
roliz için harcanandan (tüketilen elektrik, We) az oluyor. 
Mevcut teknolojiyi kullandığımızda, giren enerji ile çıkan 
enerji arasındaki farkı hesaplayalım.

Rolls-Royce’un kullanacağı Hoeller elektrolizörlerinin, 
web sitelerinde [7] yapılan tanımlaması, Şekil 2’de göste-
rilmiştir.

En sağdakini (L) alırsak,

• Harcanan elektrik, We = 1.4 MW = 1400 kW

• Bu elektrik harcaması ile üretilen hidrojen, Q = 295 
Nm3/h

• Üretilen hidrojenin ısı değeri, H = Q x LHV = 295 x 2.78 
kW = 820 kW

LHV (“Lower Heating Value”) = 2.78 kWh/Nm3 — 1 Nm3 
hidrojeni yakınca elde edilen ısı (su buharıyla kaçan ısı 
hariç).

Nm3 = Normal metreküp; yani 1 atmosfer basınç, 0oC, 
kuru gaz metre küpü.

saklamak. İşte sorun burada başlıyor. Hidrojeni ayırmak 
için harcanan enerji, ayrıştırılan hidrojenden elde edilebi-
lecek enerjiden fazla.

Amaç hidrojen ise, bunun ucuz yolu doğal gazı ya da kö-
mürü dönüştürmek. (Fosil yakıtlardan üretilen hidrojene 
gri hidrojen deniyor ve Economist dergisinde geçen sene 
yayınlanan bir makaleye[6] göre üretim maliyeti 1 USD/
kg).

Amaç, hidrojeni bir yenilenebilir enerji deposu ve taşıyıcı-
sı olarak kullanıp fosil yakıtları devreden çıkarmaksa, o za-
man en geçerli yöntem hidrojeni suyun elektrolizi yolu ile 
üretmek. Bu konuda değişik çalışmalar yapılıyor. Örneğin 
ısıl ayrıştırma (“thermal splitting”) gibi başka yöntemler 
de araştırılıyor ve bu yöntem belki ileride gündeme ge-
lebilir. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen hidrojene yeşil 
hidrojen deniyor ve yine Economist dergisinde geçen 
sene yayınlanan bir makaleye göre[6] üretim maliyeti 4-5 
USD/kg. Ancak yakın gelecekte, yenilenebilir enerji kay-
naklarının bol olduğu yerlerde (örneğin Batı Avustralya) 
1-2 USD/kg’a kadar inmesi bekleniyor.

Elektrik enerjisi harcayarak suyu hidrojen ve oksijen 
atomlarına ayırdıktan sonra hidrojeni tankta depolayıp 

 
 
Şekil 2. Hoeller Elektrolizör Parametreleri
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• Elektroliz verimliliği (hidrojen ısı değerinin harcanan 
elektriğe oranı) = 820/1400=58%

Yani daha hidrojeni üretirken, koyduğumuz enerjinin 
%42’sini kaybediyoruz. Hidrojeni tekrar elektriğe çevirir-
ken kullanılan hidrojen türbini (ya da yakıt hücresi) ve-
rimlilikleri de taş çatlasa %65’i geçmeyecektir. O zaman 
H = 820 kW’lık hidrojeni tekrar elektriğe dönüştürdüğü-
müzde elimize ancak Wg = 820 x 0,65 = 533 kW geçer. 
İkisini birleştirirsek, hidrojenden ürettiğimiz elektrik ile 
elektroliz sırasında harcanan elektrik oranına round-trip 
(girdi-çıktı) verimliliği diyoruz.

g
rt

e

W
W

η =

Yukarıdaki hesaba göre bu oran 533/1400 = 0,38 yani 
%38 oluyor.

38 bana çok düşük geldi. Bu rakamın elektroliz ve jene-
rasyon verimliliklerinin çarpımı olarak da ifade edebiliriz:

 
 

Jeneratör verimliliğini arttırmak bence zor. Yukarıda ka-
bul ettiğim %65 oranı bile, iyimser bir oran bence.

Sonuç olarak, hidrojenin sabit elektrik depolamasının, 
diğer depolama yöntemlerinin önüne geçmesi için elekt-
roliz verimliliğinin artması lazım. Bu yönde çok araştırma 
yapılıyor ve şu anki sonuçlar umut veriyor. Örneğin, Natu-
re Communications dergisinin Mart 2022 sayısında yayın-
lanan bir makalede [2], Avustralya Wollongong Üniversi-
tesinden bir ekip, kılcal kanallar kullanarak tasarlanan bir 
elektrolizörde verimliliğin %98 olacağını iddia ediyor. İna-
nılır gibi değil ama ya tutarsa!

Elektroliz verimliğini artırmaya yönelik başka bir çok ma-
kale var, en iddialısını aktardım burada. Bunların tümü la-
boratuvar çalışmaları. Ne zaman ticari ürün olarak ortaya 
çıkar bilmiyorum.

Elektrolizde ciddi verimlilik artışları elde edilene kadar, 
sabit depolama (yani gereğinden fazla olan elektriğin, ar-

zın talebin altında kaldığı bir zamanda kullanılmak üzere 
saklanması) alanında hidrojen enerjisinin pazar olanakla-
rı bence sınırlı. Aynı işi görecek, girdi-çıktı verimliliği hid-
rojenden daha yüksek ve maliyeti daha az seçenekler var 
çünkü.

4. ULAŞIM SEKTÖRÜNDE HİDROJEN

Ulaşım sektöründe durum biraz farklı. Atıksız ulaşım yakı-
tı olarak hidrojen dışında iki seçenek daha var. 

İkisinin de değişik sorunları var. Bunlar:

• biyoyakıt

• elektrik (Lityum iyon pili ya da benzeri yolu ile)

4.1 Biyoyakıtlar

Bu birinci seçeneği ikiye ayırabiliriz:

(a) mısır ve şeker kamışından üretilen etanol; 

(b) yosundan üretilen yakıtlar. 

Mısır, şeker kamışı ya da onun gibi nişastalı ya da şeker-
li ürünlerden çıkarılan etanol kökenli biyoyakıtlar bence 
sürdürülebilir değil. Dünyada zaten bir açlık sorunu var-
ken tarıma elverişli sınırlı alanlarda yetiştirdiklerimizi ara-
ba motorlarında yakmak etik değil; ayrıca, devlet teşvik-
leri olmazsa ticari de değil (ABD ve bazı başka ülkelerde, 
tarımsal sektörden oy almak için mısırdan etanol üretimi 
için çiftçilere devlet yardımı yapılıyor). 

Yosundan yakıt üretimiyse şu anda henüz gelişmiş bir 
teknoloji değil ve maliyeti hakkında ciddi bir kestirimde 
bulunmak olanaksız.

4.2 Elektrikli Taşıtlar

İkinci seçenek, yani elektrikli arabalara karşı hidrojenin 
bir avantajı var mı bilmiyorum. Binek arabalarında, Toyota 
dışındaki otomobil üreticileri kartlarını elektrikten yana 
oynuyor gibi. Çoğunluğun elektrik motoru tercihinin se-
bebi bence maliyetten çok kullanım kolaylığı ve güvenlik 
kaygıları. 

Yoksa Economist dergisinin[6] Morgan Stanley kurulu-
şuna atıfla yakın gelecek için tahmin ettiği yeşil hidrojen 
maliyeti 1 USD/kg. Buna göre, bir kilo hidrojenin enerji 
değeri yaklaşık olarak 1 Amerikan galonu (3,78 litre) ben-
zinle eş değerli olduğuna göre, bu pahalı değil aslında. Bu 
nedenle Toyota dışındaki otomobil sektörünün elektrikli 
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motor tercihini maliyet dışı kaygılara bağlıyorum. Geçen 
hafta izlediğim bir videoda, hidrojenle çalışan bir Toyota 
otomobilinin yakıt depolama basıncının 70 MPa olduğu-
nu öğrendikten sonra, bu kaygıları ben de temelsiz göre-
miyorum.

Ben, yüksek tonajlı kamyon, gemi ve uçaklarda hidrojenin 
geleceğini daha parlak görüyorum. Örneğin, Queensland 
Airlines’ın bir reklamında, benim yaşadığım Queensland 
eyaletinde, her ne kadar hâlâ çözüm bekleyen bazı sorun-
lar olsa da, hidrojenle çalışan bir uçağın 2026 senesinde 

seferlere başlama planları yaptıklarını öğrendim [3].

Aynı dokümanda, 19 yolcu kapasiteli bu uçağın tasarımı 
Şekil 3’teki gibi verilmiş.

Sonuç olarak, hidrojenle çalışan otomobillerin yakın ge-
lecekte yaygınlaşacağını sanmıyorum ama kamyon, gemi 
ve uçaklarda daha bugünden başlayan uygulamalar var 
ve artacağa benziyorlar.

Ulaşım sektörünün diğer elemanı trenler için, elektrik 
herhalde fosil yakıtların rakipsiz tek alternatifi olmaya de-
vam edecek. Hidrojenle çalışan tren göreceğimizi sanmı-
yorum.

5. ENERJİ TAŞIYICISI OLARAK HİDROJEN
Enerji taşıyıcısı derken, bir ülkeden bir başka ülkeye enerji 
naklini kastediyorum. Tıpkı, gaz ve petrolün, borularla ve 
gemilerle taşınması gibi. Güneş taşınamaz ama güneşten 
elde edilen enerji taşınabilir. Bu taşıyıcı, hidrojen olabilir 
mi?

Batı Avustralya’da AREH isimli bir firma, güneş enerjisi ile 
hidrojen üretip satmayı amaçlıyor. Yılda yaklaşık 1,6 mil-
yon ton yeşil hidrojen veya 9 milyon ton yeşil amonyak 
üretme kapasitesi hedefleniyormuş. Geçen ay BP (“Bri-
tish Petroleum”), AREH’in %40 hissesini satın aldı. Henüz 
ciddi bir yatırım olmadı, hepsi planlama aşamasında.

Buna benzer bir senaryo Çin için de geçerli. Çin’in batı-
sında güneş enerjisi bol ama nüfus ve enerji talebi Doğu 
Çin’de. Batıdan doğuya enerjiyi hidrojen boru hatları ile 

taşımaktan bahsediliyor ama şu anda kesin başla-
mış bir proje yok.

Bana sorarsanız, sanki elektriği doğrudan HVDC 
(“High Voltage Direct Current”) hatları ile taşımak 
daha akıllıca gibi geliyor. HVDC hat fiyatları ucuz 
değil (1 milyon USD/km gibi), ama kayıp, hidrojen-
deki yüzde 62’nin çok altında. Hidrojeni taşımak da 
ayrıca doğal gaz taşımak kadar kolay değil. Paslan-
ma ve kaçak sorunları var. Belki deniz ötesi enerji ta-
şımada hidrojen elektrik hattı döşemeye göre daha 
cazip geliyordur.

Bu konular araştırılmaya devam ediyor. HVDC hat 
maliyetlerine göre, taşıyıcı olarak elektrik yerine 
hidrojen kullanmak bazı şartlarda daha ehven ola-

bilir belki.

6. HİDROJENİN DOĞRUDAN KULLANIMI
Bir de hidrojenin bir yakıt değil de kimyasal bir eleman 
olarak kullanıldığı ve kullanılabileceği yerler var. Bunlar-
dan, CO2 atıklarını azaltma potansiyeli en fazla olan sek-
tör, çelik üretimi. Kok kömürü yerine hidrojen kullanacak 
çelik üretim teknolojileri artık pilot üretim aşamasına 
geldiler. Bunların içinde sonuca en yakın olanı, üç İsveç 
firmasının üzerinde çalıştığı HİBRİT teknolojisi.

Forbes dergisinde 19 Ağustos 2021 de yayınlanan bir 
makalede[8], İsveç Sanayi ve İnovasyon Bakanı İbrahim 
Baylan’ın bu teknolojiye verdiği öneme değinilirken, hid-
rojenle üretilen çeliğin 2026’dan itibaren piyasaya sürüle-
ceği söyleniyordu.

Önümüzdeki on yılda, çelik üretiminde bir teknoloji dev-
rimi yaşanacağını bekliyorum.

 
 Şekil 3. 2026’da Cairns - Cape York Seferlerine Başlayacağı Söylenen 
Hidrojen Yakıtlı Stralis Beechcraft 1900D Uçağı
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7. TÜRKİYE İÇİN HİDROJEN ENERJİSİ

Çeşitli sektörlerde, hidrojenin rekabet şansını yukarıda 
irdelemeye çalıştım. Türkiye için aklıma gelenleri ve bu 
konudaki görüşlerimi günümüzde kanıtlanmış teknoloji-
lerle sınırlayarak, yazacağım şimdi.

Türkiye’de büyük barajlar var ve bu barajlar debi azlığın-
dan nadiren tam dolulukta çalışıyor diye biliyorum. O 
yüzden, sabit elektrik depolamaya gereksinim duyulursa, 
suyu barajlardan yukarı pompalayarak hidroelektrik po-

tansiyel enerjiye çevirmek en uygun seçenek bence. Kö-
mür ve gaz yakarak üretilen elektriği, yüzde 62 kaybı göze 
alarak, hidrojene çevirmek akıl karı bir iş değil.

En uygun çözüm güneş gibi gözüküyor. Hidrojen üret-
mek için Türkiye coğrafyasında güneşi bol olan bölgeler 
var. Örneğin Şekil 5’teki haritada, Güney ve Güneydoğu 
Anadolu, Avrupa’da güneş enerjisi arzında başı çeken Gü-
ney İspanya’ya eşdeğer gibi gözüküyor [9]. 

Bu haritaya bakınca, kendime ‘bu harita doğru mu’ diye 

 
 

Şekil 4. Çelik Endüstrisinde Yüksek Fırın ve Hidrojen Hibrid Uygulama Farklılıkları
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sormadan edemedim. Bu haritanın, hepsi değilse bile 
en azından Türkiye ve Suriye taraflarının doğruluğu ko-
nusunda emin değilim. Enlem ve boylama göre atmos-
ferin üstüne düşen güneş enerjisinin, uydu fotoğrafları 
ile takriben saptanan bulutluluk ve diğer hava faktörle-
rini de işin içine katarak düzeltilmesi, yani son aşamada 
modelleme ile üretilmiş bir harita gibi geldi bana. 

Bir başka kaynak olarak, 2011 senesinde yayınlanan bir 
makaleyi okudum. Devlet Meteoroloji Ofisi uzmanı Bü-
lent Aksoy imzalı bu makalede[10], Türkiye genelinde 
yapılan doğrudan güneş enerji ölçümlerinin bir güneş 
kaynak haritası yaratacak yeterlilikte olmadığını belirti-
yor. Aksoy’un NASA/SSE (“The National Aeronautics and 
Space Administration” - Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi 
/ “Surface Meteorology and Solar Energy” - Yüzey Mete-
orolojisi ve Güneş Enerjisi) verilerini kullanarak hesapla-

Şekil 5. Avrupa’nın Küresel Yatay Işın Alma Haritası

dığı sayılara göre Türkiye güneş potansiyeli Şekil 6’daki 
gibi imiş.

Şekil 5 ve Şekil 6 haritaları arasında büyük bir fark yok 
ama Aksoy’un haritası bence daha güvenilir bir harita. 
Muğla civarı, Karaman’ın güneyi ve Hatay’dan başlaya-
rak tüm Güneydoğu Anadolu’da hatırı sayılır güneş par-
laklığı (“irradiance”) olduğu çok olası. Ancak, bir bölge-
nin güneş enerji potansiyelini değerlendirebilmek için, 
güneş parlaklığı dışında başka faktörleri de irdelemek 
lazım. Örneğin Muğla yöresi, Şekil 6’da kıpkırmızı gözü-
küyor ama yerleşim yoğunluğu, bitki örtüsü ve engebeli 
arazi göz önüne alındığında, Muğla civarında büyük gü-
neş santralleri kurmaya elverişli saha sayısı kısıtlı olabilir. 
Tarım ve başka amaçlarla kullanılmayan, topoğrafyası 
uygun alanlar olarak bakıldığında, Türkiye’deki güneş 
enerji potansiyelinin yukarıdaki haritalarda gözüktüğü 
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kadar olmadığı üzerine bir Avrupa Birliği araştırma rapo-
ru okumuştum ama o raporu şimdi bulamadım.

8. SONUÇ

Şekil 5’ten benim çıkardığım sonuç şu şekildedir. Türkiye 
eğer iç ve dış pazarlar için hidrojen üretmek istiyorsa, bu-
nun Suriye ile birlikte yapılması en uygunu olur. Tekno-
lojinin bir kısmı ve proje mühendisliği Türkiye’den, saha 
Suriye’den. Bazı siyasi engeller aşılabildiği takdirde bu, 
her iki ülke için muazzam bir proje olur. Bu konunun daha 
ayrıntılı irdelenmesi için ayrı bir değerlendirme yapmak 
gerekir düşüncesindeyim.  
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On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alan “Tarımsal araştır-
ma faaliyetlerinde kamu, üniversite, özel sektör ve sanayi 
arasındaki koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek tarımsal 
Ar-Ge çalışmalarının etkinliği ve niteliği artırılacaktır.” ve 
“Öncelikli sektörlerde ihtiyaç duyulan kritik bileşenlerin, 
cihazların ve malzemelerin ihtiyaç makamı kamu kurum-
larının eş finansmanıyla geliştirilmesi sağlanacaktır.” ifa-
deleri çerçevesinde; Türkiye'de tarımsal Ar-Ge ve yenilik 
ekosistemine sunulan imkânların çıktı odaklı ve bütüncül 
olarak yönetilmesi amacıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında bir işbirliği 
protokolü imzalandı. 

Söz konusu iş birliği ile “Tarımsal Araştırmalar” başlığı al-
tında, ekosistem paydaşlarının potansiyellerinin ülkemiz 
gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği hedeflerine ulaşması ve 
Ar-Ge kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla, ortak 
öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları belirlendi ve Üniversi-
te-Kamu-Özel Sektör işbirliklerini hedefleyen iki farklı çağrı 
tasarlandı. 

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Progra-
mı Usul ve Esasları’na tabi olacak çağrı kapsamında; sonuç 
odaklı, yüksek yaygın etki potansiyeline sahip özgün temel/
uygulamalı araştırma projelerinin desteklenmesi hedefleni-
yor. 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek 
Programı Usul ve Esasları’na tabi olacak çağrı kapsamında 
ise çıktı odaklı, kısa süreli, ülkemizde ihtiyaç duyulan, dışa 
bağımlılığımızı azaltacak, ülkemizin rekabet gücünü artıra-
cak ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik 
yenilikçi yönü olan uygulamalı araştırma ve deneysel geliş-
tirme projelerinin destekleneceği açıklandı. 

20 Haziran 2022 tarihi itibari ile açılan çağrılar için son baş-
vuru tarihi 1 Eylül 2022 olarak belirlendi. Çağrılara ilişkin 
çağrı metinlerine ulaşmak ve detaylı bilgi için linki tıklayı-
nız: https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Haber/682/
Tubitak-Tagem-Is-Birligi-Ile-Ardeb-Bunyesinde-Tarimsal-Ar
astirmalar-Alaninda-Iki-Farkli-Cagri-Aciliyor

TÜBİTAK-TAGEM İş Birliği ile İki Farklı Çağrı Açılıyor

İki yılda bir düzenlenen Eurovent Zirvesi, 25-28 Ekim 2022 ta-
rihleri arasında Antalya’da yapılacak. Eurovent, Eurovent Cer-
tita Certification (ECC), Eurovent Market Intelligence (EMI), 
COPILOT, PRODBIM ve ISKID ekipleri, İç Mekan İklimlendirme 
(HVAC), Proses Soğutma ve Gıda Soğuk Zincir Teknolojileri ile 
aktif olarak ilgilenenler veya bu sektörde bağlantılar kurmak 
isteyenleri 2022 Eurovent Zirvesi ile Antalya şehir merkezin-
deki Akra Otel’de ağırlayacak. 

Antalya'daki Eurovent Zirvesi ile benzersiz ağ oluşturma fırsat-
ları sunmanın yanı sıra aşağıdakiler aracılığıyla katma değer 
sağlayarak normların ötesine geçen yan etkinlikler içerilmesi 
hedefleniyor:

Sektörün içinden ve dışından önde gelen kişiliklerin ilham ve-
rici konuşmalar yapması.

Sektörümüzün yeniliklerini farklı bir bakış açısıyla sunan faa-
liyetler.

Olağanüstü konumlarda 30’dan fazla ülkenin temsilcilerini bir-
birine bağlamak.

Eurovent Zirvesi 2022, Ekim Ayında Antalya’da 
Yapılacak

MAKTEK Avrasya 2022, 
TÜYAP Tüm Fuarcılık 
Yapım A.Ş tarafından 
Makina İmalatçıları 
Birliği (MİB) ve Takım 
Tezgâhları Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği (TİAD) 
iş birliğiyle 26 Eylül-1 
Ekim 2022 tarihleri ara-
sında TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde sektör profesyonellerini ağırlayacak. 
Bu yıl uluslararası unvanı alan MAKTEK Avrasya 2022 7. 
Uluslararası Takım Tezgâhları, Metal- Sac İşleme Makine-
leri, Tutucular- Kesici Takımlar, Kalite Kontrol-Ölçüm Sis-
temleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri 
Fuarı, kapsam ve ziyaretçi ağlarını genişletip ülke çeşitlili-
ğini artırarak yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyor. Katılımcı 
firmalar açısından, gerek yurt içi gerek yurt dışındaki iş 
bağlantılarına ulaşmak için bir pazarlama platformu olan 
fuar, 2022 yılında da dünyanın dört bir yanından sektör 
profesyoneli ziyaretçilerini ağırlayarak Türk makine sektö-
rünün gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. 

TÜYAP, geliştirdiği Business Connect Programı aracılığıyla 
makine sektörünü fuar öncesi ve sonrasında da bir ara-
ya getirecek. Program kapsamında fuardan önce, fuar sı-
rasında ve sonrasında olacak şekilde sunduğu çevrimiçi 
çözümler ile katılımcıları ve ziyaretçileri dijital kanallarda 
buluşturacak. Katılımcılar, Business Connect Programı 
üzerinden fuar alanında bulunamasalar bile ziyaretçilerle 
anında iletişim kurabilecek.

Fuar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız: https://www.
mib.org.tr/fuarlar-ve-etkinlikler/maktek-avrasya-2021/

MAKTEK Avrasya 2022 Fuarı Gün Sayıyor

Katılımcıları yerel paza-
ra, onun kilit oyuncu-
larına ve bunun tersini 
yapmak.

Fuara katılım ve detay-
lı bilgi için tıklayınız: 
https://www.eurovent-
summit.eu/highlights/
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Elektrikli araçların çevreye sağladığı katkıların yanı sıra elektrikli 
araç çözümlerinde geliştirilen yeni teknolojiler ve modeller hak-
kında önemli etkinliklerin düzenleneceği ve otomobil severlerin 
de bunları deneyimlemesinin hedeflendiği Elektrikli ve Hibrid 
Sürüş Haftası’nın üçüncüsü, 10-11 Eylül 2022 tarihleri arasında, 
İstanbul’da yapılacak. Electric Hybrid Cars Dergisi ile Türkiye Elekt-
rikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlenen 
ve Türkiye’de ilk kez 2019 yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrid 
Araçlar Sürüş Haftası etkinliğinde 2022 Türkiye’de Yılın Elektrikli 
Otomobili de açıklanacak. Halka açık olarak yapılan oylamanın 
sonucu 10 Eylül’deki etkinliğin açılış gününde kamuoyuyla pay-
laşılacak. 

Halka açık etkinlikte otomobil ve teknoloji meraklıları bir hafta 
sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı 
bulacak. Türkiye’nin ilk ve tek tüketici deneyim odaklı sürüş etkin-
liği, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında 9 Eylül 
2022, Dünya Elektrikli Araçlar Günü de kutlanacak.

TEHAD öncülüğünde yapılacak Elektrikli ve Hibrid Araçlar Sürüş 
Haftası etkinliğinin sloganı ise, “Duymak yetmez, denemek ge-
rek!” Tüketiciler, elektrikli araçları deneyimlerken etkinliğe katılan 
sektör profesyonellerinden elektrikli araçlar, otonom sürüş, hibrid 
motorlar, şarj istasyonları, batarya teknolojileri gibi birçok farklı 
konu hakkında bilgiler de alabilecek. Elektrikli ve Hibrid Araçlar 
Sürüş Haftası, çevreye saygılı ve sıfır emisyonlu araçların ülke ça-
pında yaygınlaşması bakımından da önemli bir rol üstlenmeyi 
hedefliyor. 

Ayrıntılı bilgi ve katılım için tıklayınız: https://elektriklisurushafta-
si.com/etkinlik-hakkinda/

Elektrikli ve Hibrid Araçlar Sürüç Haftası Eylül Ayında 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Milli Muharip 
Uçak başta olmak üzere geliştirilen diğer özgün plat-
formlar için ihtiyaç duyulan radar kesit alanı testlerinin 
gerçekleştirileceği büyük bir yatırıma imza atacak. Sahip 

olduğu kapasite ve kabiliyet ile Türkiye’nin en büyük, 
Dünya’nın 5’inci büyük radar kesit alanı test tesisinin, 
2024 yılının 2’inci çeyreğinde faaliyetlerine başlaması 
hedefleniyor.

Milli Muharip Uçak’ın radardaki görünürlük durumunu 
ve boyutunu tespit etmek için tasarlanan Radar Kesit 
Alanı Test Tesisi’nin, son teknoloji altyapısı ile dünya-
nın bu alandaki en modern tesislerinden biri olması 
hedefleniyor. Platformun tasarım çalışmalarına katkı 
sağlayacak tesis, elektromanyetik dalgalar olan radar 
sinyallerini yansıtma miktarını da tespit edecek. Böylece 
gerçekleştirilen testler neticesinde Milli Muharip Uçak’ın 
radarda düşük görünürlük özelliği doğrulanacak.

Desteklediği platform boyutu ve ölçüm hassasiyetle-
ri açısından Türkiye’nin en büyük radar kesit alanı test 
tesisi için görüşlerini ifade eden Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil “Havacılık ala-
nında ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak büyük yatı-
rımlara imza atmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yakın 
zamanda inşaatına başlayacağımız radar kesit alanı ba-
rındırdığı teknoloji ile dünyanın bu alandaki en gelişmiş 
tesislerinden biri olacak. Milli Muharip Uçak platformu-
muz için önemli bir testi daha böylece milli kaynaklarla 
ülkemizde gerçekleştireceğiz. Ülkemizin bağımsız hava-
cılık ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.” dedi. 

Haberin detayları için tıklayınız: https://www.tusas.
com/medya-merkezi/haberler/turk-havacilik-ve-uzay-
sanayii-dunyanin-besinci-buyuk-radar-kesit-alani-test-
tesisini-kuruyor

TUSAŞ Dünyanın Beşinci Büyük Radar Kesit 
Alanı Test Tesisini Kuruyor



YAYIN POLİTİKASI

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  OCAK 2017  www.mmo.org.tr

 Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinim-
lerini karşılamak üzere,  TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.

 2. Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler 
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik 
alanlarıyla sınırlıdır. 

 3. Derginin yazım dili Türkçe’dir.
 4. Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
 5. Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir. 
 6. Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da, 

kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır. 
 7. Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
 8. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açı-

sından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta 
aracılığıyla bildirilir. 

 9. Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir. 
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.  

 10. Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri 
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.

 11. Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen 
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.

 12. Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir. 

 13. Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır. 

 14. Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.  
 15. Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların so-

rumluluğu yazar/larına aittir. 
 16. Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 17. Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.  

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
 1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4 

(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
 2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
 3.  Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
 4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik 

cümleler içermemelidir.
 5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir. 
 6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
 7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.  
 8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
 9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan 

önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
 10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
 11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelge-

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

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

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

 15. Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir. 
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir: 

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