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EĞİTİMLERİMİZ

Nisan 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 Hazirlama Mühendis Yetkilendirme Kursu

Eskişehir 11.04.2022

Antalya 14.04.2022

Denizli 21.04.2022

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu

İstanbul 14.04.2022

Ankara 22.04.2022

Eskişehir 22.04.2022

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemani Kursu

Ankara 11.04.2022

İstanbul 14.04.2022

Bursa 26.04.2022

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi

İzmir 12.04.2022

Ankara 18.04.2022

İstanbul 21.04.2022

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi
Eskişehir 25.04.2022

İzmir 26.04.2022

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Antalya 12.04.2022

Kocaeli 18.04.2022

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3Gün)

Antalya 06.04.2022

İstanbul 15.04.2022

Mersin 15.04.2022

İzmir 18.04.2022

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu

Denizli 04.04.2022

Trabzon 11.04.2022

Gaziantep 15.04.2022

İzmir 18.04.2022

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi 
Denizli 09.04.2022

İzmir 25.04.2022

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi Ankara 20.04.2022

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi (Elektrik Grubu) Ankara 18.04.2022

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Kocaeli 20.04.2022

Denizli 28.04.2022

Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Kursu Eskişehir 18.04.2022

Şantiye Şefliği

Antalya 04.04.2022

İstanbul 08.04.2022

İzmir 11.04.2022

Eskişehir 19.04.2022

Adana 26.04.2022

Temel Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Ankara 25.04.2022

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Adana 13.04.2022

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Trabzon 27.04.2022

Yatirim Hizmetleri Mühendis Yetkilendirme Kursu Eskişehir 21.04.2022
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel Dergimizin 2022 yılı Nisan sayısının konusu “Enerji/ Su Tasarrufu” 
olarak belirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış yedi yazı ile birlikte Basın Açıklaması, 
Haber, Birlik’ten, Eğitimlerimiz ve Sektör Haberleri bölümlerine yer verilmiştir.

Enerji/Su Tasarrufu bölümünde yer alan yazılarımızın ilki, Egemen Türel, Mert Şenol, Burçin Ka-
sap, Deniz Cura ve Kasım Karataş tarafından hazırlanan “Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik 
Tesisat Tasarımı” başlıklı yazıdır. Yazıda, ısıtma sistemleri, iklimlendirme sistemleri, enerji verimliliği 
ile ısıtma ve iklimlendirme sistemleri tasarımı başlıkları detaylandırılmıştır. 

Ayşe Eser Gülbeden tarafından hazırlanan “Binalarda Enerji Performansının Sürdürülebilirliği 
Tasarımda Hedeflenen ile Gerçek İşletme Koşullarındaki Enerji Performansı Üzerine Bir Değer-
lendirme” başlıklı ikinci yazımızda, LEED sertifikalı ve enerji verimli bir tasarım üzerinden, öngörü-
len bina enerji performansının gerçek işletme koşullarında sağlanıp sağlanamadığı ve nedenleri 
anlatılmıştır.

Enerji/ Su Tasarrufu bölümünde yer alan üçüncü yazımız, Hamdi Hoplamaz tarafından hazırlanan 
“İklim Değişikliği ve Verimli Kojenerasyon Sistem Tasarımı” başlıklı yazıdır. Yazıda, elektrik ve ısı 
üreten sistemler içerisinde verimli teknoloji olarak görünen kojenerasyon sistemleri anlatılmıştır.

Devrim Kılıç tarafından hazırlanan “Su, Yağmur Suyu Hasadı ve Gri Su” başlıklı dördüncü yazımız-
da, canlıların yaşam kaynağı olan suyun tasarruflu ve verimli kullanılması için yağmur suyu hasadı 
ve atık su geri kazanımı anlatılmıştır.

Enerji/ Su Tasarrufu bölümünde yer alan beşinci yazımız, Aykut Kumaş tarafından hazırlanan “Bah-
çe Sulama Amaçlı En Uygun Yağmur Suyu Sarnıç Hacim Hesap Yaklaşımı” başlıklı yazıdır. Yazıda, 
yaşamsal önemi olan suyun verimli şekilde biriktirilmesi ve değerlendirilebilmesi için geliştirilmiş 
sarnıç hacmi hesap yöntemi anlatılmıştır.

Metin Yurtyapan tarafından hazırlanan “Basınçlı Sulama Sistemlerinden Center Pivot ve Lineer 
Sulama Sistemi” başlıklı altıncı yazımızda, tarım üretimimizin çeşitlenmesi, ürün kalitesinin iyileşti-
rilmesi, maksimum üretkenlik ve kazancın artırılması için, üretici ve yatırımcıların tüm gereksinimle-
rini karşılayacak modern, basınçlı sulama sistemlerinden olan Merkezi Eksenli Yağmurlama Sulama 
Sistemi ve Doğrusal Hareketli Yağmurlama Sulama Sistemi anlatılmıştır.

Enerji/ Su Tasarrufu bölümünde yer alan yedinci yazımız, Muzaffer Başaran tarafından hazırlanan 
“Dünya’da ve Türkiye’de Su Kıtlığı” başlıklı yazıdır. Yazıda, fiziksel su kıtlığı, ekonomik su kıtlığı, 
suyun üzerindeki baskılar, su kıtlığının çevresel etkileri ve Türkiye’de ki durum anlatılmıştır.

Basın Açıklaması bölümünde, 26-27 Mart 2022 tarihinde Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi ve 
MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 49. Olağan Genel Kurulu ve seçimlerin sonuçlarına 
ve sonuç bildirisine yer verilmiştir.

Haber bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 26-27 Mart tarihlerinde yapılan Olağan 
Genel Kurul ve seçimlerinde seçilen 49. Dönem Oda Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev 
dağılımı haberine yer verilmiştir.

Birlik’ten bölümünde, 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşecek TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri haberi ile Gezi Davası’nın karar duruş-
ması üzerine TMMOB’ye bağlı Odaların 26 Nisan 2022 tarihinde yaptığı “Unutulmaz Gezi’yi Selam-
lıyoruz. Hiçbir Hukuk Dışı Karar Gezi Direnişinin Meşruiyetini Gölgeleyemez” başlıklı açıklamaya 
yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Nisan ayı sektör haberlerine ve mühendislerimize yönelik Nisan ayı içerisinde 
gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.

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

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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6 BASIN AÇIKLAMASI

Demokrat Mühendisler Tekrar Yönetimde
Demokrasi şenliği atmosferinde ge-
çen genel kurul seçimleri, Demok-
rat Mühendisler’in adaylarını içeren 
tek liste üzerinden yapıldı. Seçimler 
sonucunda Odanın 49. çalışma dö-
neminin Yönetim, Onur, Denetleme 
Kurulları ve MMO’yu TMMOB Ge-
nel Kurulu (100 delege) ile Yönetim 
Kurulu, Yüksek Onur ve Denetleme 
Kurullarında temsil edecekler blok 
olarak seçildi.

Seçimler sonucunda;  

Oda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine 
Yunus Yener, Abdullah Selçuk Soylu, 
Elif Öztürk, Bedri Tekin, Harun Erpo-
lat, Arife Kurtoğlu, Özgür Demirtaş, 
yedek üyeliklere Zafer Öztürk, Deniz 
Alp Yılmaz, Erhan İğneli, Melih Meh-
met Hakkı Yılmaz, Defne Kıran, Fadi-
me Gökkütük, Mualla Özgür Özkan,  

MMO’yu TMMOB Yönetim Kuru-
lunda temsil etmek üzere şu anki 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, Tevfik Peker, Hüseyin 
Atıcı,  

TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na 
Battal Kılıç, TMMOB Denetleme 
Kurulu’na İlter Çelik,

MMO Onur Kurulu asıl üyeliklerine 
Mehmet Selçuk Göndermez, Nergiz 
Bilgin, Sadettin Özkalender, Ali Hay-
dar Karaçam, Mehmet Özsakarya, 
yedek üyeliklere Ahmet Turan Dört-
demir, Tefik Demirçalı, Hasan Fehmi 
Belpınar, Osman Serter, Naci Erçolak

MMO Denetleme Kurulu asıl üyelik-
lerine Erdal Taş, Hüseyin Kaya,  Hüse-
yin Dincer, Haydar Şahin, Osman Ça-
kıl, Fikret Çaral,  Hakan Subaşı, Esra 
Elitaş, Ahmet İlbaşı, Aydın Güçkıran, 
Ali Aluç, Haluk Altay, Mahmut Köse, 

Adil Kesten, Gürsel Yayla, yedek 
üyeliklere Hüseyin Kalantar, İsmail 
Odabaşı, Durmuş Alpaslan Gürbü-
zer, Cumali Serdar Sönmez, İbrahim 
Emre Şenyer, Ali Rıza Çirkin, Mehmet 
Ünal Şenyurt, Nergis Uygun,  Neşet 
Aykanat, Bülent Öntaş, Remzi Çak-
maklı, Tuncay Korkmaz, Niyazi Oğuz, 
Ayşegül Arslan Aydın, Hüseyin Çelik 
seçildiler.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Baş-
kan Vekili, Sekreter ve Sayman üye-
lerinin belirleneceği görev dağılımı, 
Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında 
belirlenecek ve kamuoyuna duyuru-
lacaktır.

Genel kurulda oybirliği ile benim-
senen  sonuç bildirisi aşağıda örgü-
tümüzün ve kamuoyunun bilgisine 
sunulmaktadır.

49. OLAĞAN GENEL KURUL SEÇİM SONUÇLARI 
VE SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 49. Olağan Genel Kurulu ve 
seçimleri, 26-27 Mart 2022 tarihlerinde Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi ve 
MMO Eğitim ve Kültür Merkezinde yapıldı
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TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası 49. Olağan Genel Kurulu, 
26 Mart 2022 tarihinde Kocate-

pe Kültür Merkezinde, genel kurul se-
çimleri 27 Mart 2022 tarihinde Oda-
mızın Eğitim ve Kültür Merkezinde 
yapılmıştır. Genel kurulumuzda ön-
ceki genel kuruldan bu yana yapılan 
çalışmalar ile ülke ve dünya durumu 
değerlendirilmiş; önümüzdeki yeni 
çalışma dönemine dair öneriler ve 
önergeler sunulmuş; daha güçlü bir 
Oda ve üreten, sanayileşen, kalkınan, 
hakça bölüşen bağımsız, demokratik 
bir Türkiye için mücadelenin sürdü-
rülmesi gerekliliğine işaret edilmiş; 
Oda ve TMMOB organlarında görev 
alacak arkadaşlarımız seçilmiş ve aşa-
ğıdaki sonuç bildirisinin örgütümüz 
ve kamuoyuna sunulması oybirliği ile 
kararlaştırmıştır.

Genel kurulumuz, neoliberalizmin 
yıkıcı toplumsal sonuçlarının bütün 
dünyada açıklıkla görüldüğü bir dö-
nemde toplanmıştır. Reel ücretlerde 
gerileme yanı sıra işsizlik, açlık ve yok-
sullukta ciddi artışlar vardır. Sağlıkta 
sosyalizasyon politikalarının serbest-
leştirme-özelleştirmelerle tasfiyesinin 
acı toplumsal sonuçlarına, Covid-19 
salgınındaki yaklaşık 500 milyonu aş-
kın vaka ve 6 milyonu aşkın insanın 
ölümü eklenmiştir. İklim değişikliği, 
gıda krizi, yoksulluk ve savaşların ne-
den olduğu mülteci-göç hareketleri 
büyük boyutlara ulaşmıştır. Kapitaliz-
min krizleri ile ırkçılık ve milliyetçilik-
lerden beslenen neofaşizm, birçok ül-
kede güç kazanmıştır. Enerji, maden, 
hammadde, su kaynaklarının paylaşı-
mı ile nüfuz alanları kavgası savaşlara, 

işgallere ve bir dizi tarihsel toplumsal 
soruna yol açmaktadır.

Covid-19 salgını, ABD’nin Çin’e yö-
nelik ticaret savaşları, emperyaliz-
min NATO’yu parlatma-genişletme, 
Rusya’yı kuşatma, Çin’in yükselişini 
engelleme çabaları, Rusya-Ukrayna 
savaşı, kapsamlı ambargo ve yaptı-
rımlar, nükleer füzeler dahil silahlan-
manın artan boyutları ve dünya ça-
pında tedarik-ticaret-emek ve finans 
zincirlerinde yaşanan kırılmalar, etki-
leri önümüzdeki dönemde yoğunla-
şarak sürecek olan önemli gelişme-
lerdir. Bu gelişmeler dünya ekonomisi 
ve siyasetinin gelecek perspektiflerini 
etkileyecek boyutlardadır. ABD’nin 
başını çektiği tek kutuplu yeni dün-
ya düzeni dönemi kapanmıştır, ar-
tık iki kutuplu/veya çok kutuplu bir 
dünya vardır ve uluslararası ticarette 
ABD doları hakimiyetinin geleceği 
sarsıntıdadır. Küreselleşmenin sonu, 

yeni bir dünya düzeni ve kurumları, 
uluslararası ticarette yeni para birimi/
veya birimleri gibi konular epeydir 
tartışılmaktadır. Ukrayna savaşı, çe-
şitli yönleriyle gördüğümüz üzere bu 
süreci hızlandırmıştır. Bu genel dünya 
durumu, halklar açısından sosyal hak 
kayıpları, işsizlik, yoksullaşma, açlık, 
toplumsal parçalanma, mülteci akın-
ları, insanlık dışı yaşam koşulları, kitle-
sel ölümler ve halklar arasında kuşak-
lar boyunca sürecek düşmanlıklara 
yol açıyor. Ancak bu olumsuzluklar 
geniş kitleler tarafından sorgulanıyor 
ve başka bir dünya özleminin yayıl-
masına da yol açıyor. Mevcut dünya 
durumu, halkçı, kamucu/toplumcu, 
sömürüsüz, savaşsız, barışçı seçeneği 
halkların önüne koymaktadır. Genel 
kurulumuz bu tek doğru insani alter-
natifin yanındadır.

AKP iktidarının izlediği dış politika 
Türkiye’nin jeostratejik konumundan 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
49. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirisi
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dolayı gösterişli bir şekilde sunul-
maktadır. Oysa dış politika sürekli 
zikzaklar, geri adımlar, yanlışlıklarla 
doludur ve esasen emperyalizme ba-
ğımlılığın gereklerini yerine getirme 
ile içerde toplumsal muhalefeti baskı 
altında tutarak iktidarın sürekliliğini 
sağlamak için militarist bir eksende 
belirlenmektedir. Emperyalizme ba-
ğımlılığa, şimdi gerici bölge ülkeleri-
ne finansal bağımlılık da eklenmiştir. 
Saray rejiminin izlediği emperyalizm 
ve NATO’cu politikanın aksine, milita-
rist ve savaş yanlısı politikaları reddet-
mek; ülkede, bölgede, dünyada barışı 
ve halkların kardeşliğini savunmak; 
savaşlara ve işgallere, emperyalist ve 
her türden yayılmacılığa karşı çıkmak; 
savaş aygıtı NATO’dan çıkmak; ülkele-
rin içişlerine müdahale etmemek ve 
bağımsızlıklarına saygı duymak en 
doğru politikadır. Son yıllarda, neoli-
beral politikaların devamı olarak ülke-
mizde Cumhuriyet dönemindeki bü-
tün olumlu gelişmeleri tasfiye eden 
köklü bir rejim değişikliği yaşanmıştır. 
Laiklik, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, 
yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlü-
ğü, sosyal hukuk devleti, temel hak ve 

özgürlükler, liyakat normu, kamunun 
ekonomi ve topluma yönelik üstlen-
diği olumlu işlevler ile kamusal hiz-
met ve denetimlerin tasfiyesi, rejim 
değişikliğinin karakteristik öğeleridir. 
Şimdi yoğun bir dinselleştirme ve ge-
ricilik, parti devleti, tek kişi egemenli-
ği ve normsuz, kuralsız keyfi bir yöne-
tim söz konusudur.

Tarihimizin bütün usulsüzlüklerini, 
yolsuzluklarını, kayırmacılıklarını, 
borçlanma düzeylerini, rant politika-
larını, vergi adaletsizliklerini kat kat 
aşan, halkın yaşamını işsizlik, yoksul-
luk, hayat pahalılığı ile mahveden bir 
kötülükler iktidarı, felaketler iktidarı 
vardır. Siyasal İslamın totaliter karan-
lığı ile kapitalizmin yeni tipte faşizm-
ler yönelimi, bu iktidarda birleşerek 
cisimleşmiştir. 

Kürt sorununda “açılım”, “çözüm” gibi 
oyalama adımları, yerini militarist po-
litikalar ve seçilmiş yasal temsilcileri 
hapse göndermeye, halkın oylarını 
yok saymaya bırakmış, inkâr ve asimi-
lasyon politikaları devam ettirilmiştir. 
Kürt sorununun demokratik yöntem-
lerle çözüme kavuşturulması gereksi-
nimi güncelliğini korumaktadır.

Serbestleştirme–özelleştirmeler, 
üretim ile ihracatın ithal girdilere ba-
ğımlılığı ve fason üretim olguları bu 
iktidar döneminde ülkemizi sanayisiz-
leştirmiş, tarımı mahvetmiş, geçmişte 
kendi kendine yeten üretim yapan 
ülkemiz her alanda ithalata bağımlı 
hale gelmiştir.

Kamusal üretim, hizmet ve deneti-
min tasfiyesi, fason ve esnek üretim 
ile rant eksenli sermaye birikimi dü-
zenlemeleri mühendislik hizmet ve 
uygulamaları ile meslek örgütlerimizi 
etkilemekte, mühendisliği değersiz-
leştirmektedir. Mühendislik eğitim-
den başlayarak niteliksizleşme, yok-
sullaşma ve işsizlik kıskacındadır.

Muhalefet ve halkın iktidara tepkisi, 
şiddet tehditleri ve eylemleriyle bas-
tırılmaya çalışılmaktadır. Ancak işçi, 
çiftçi, sağlıkçı, eğitimci, kadın ve tüm 
emekçi halk tepkilerinde görüldüğü 
üzere Türkiye bu sömürü ve istibdat 
rejimine teslim olmayacaktır.

Bizim safımız da burasıdır: TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası, tüm 
baskılara karşın dinmeyen toplumsal 
direniş dalgası içinde halk egemen-
liği/halk demokrasisi, eşitlikçi, sö-
mürüsüz, laik, bilimin aydınlattığı ve 
geliştirdiği üreten, kalkınan, barış ve 
kardeşlik içindeki bağımsız bir Türki-
ye ve başka bir dünya için mücadele 
kararlılığını sürdürecektir.

Genel kurulumuz, emperyalizme, 
kapitalizme/neoliberalizme, faşiz-
me, gericiliğe, militarizme ve tota-
liter iktidara karşı birlik, mücadele, 
dayanışma, demokrasi platformu 
ve Cumhuriyetçi, laik, demokratik, 
halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt 
olmuştur. Genel kurulumuz, emek 
ve demokrasi güçlerinin bu zeminde 
birliğine; sömürü-zulüm iktidarından 
kurtuluşun, toplumsal gereksinimleri 
esas alan kamucu politikalar ile emek 
ve bilim temeli üzerinde kurulacak 
yeni bir düzen için mücadele ile sağ-
lanabileceğine işaret etmiştir. Genel 
kurulumuz, kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları ve TMMOB 
Yasası’nın değiştirilmesinin sürekli 
gündemde olduğu koşullarda Oda-
mız ve TMMOB’mizin özerk demokra-
tik yapısının korunarak sürdürülmesi 
için mücadeleyi tarihi bir sorumluluk 
olarak önümüze koymuştur.

Yaşasın MMO, Yaşasın TMMOB, Yaşa-
sın Örgütlü Mücadelemiz.

 TMMOB 
 MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
 49. OLAĞAN GENEL KURULU
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Oda Yönetim Kurulu’nun ilk toplantı-
sında yapılan görev dağılımında Yu-
nus Yener başkanlık, A. Selçuk Soylu 
başkanvekilliği, Elif Öztürk sekreterlik, 
Bedri Tekin saymanlık görevlerine ge-
tirildi.

MMO genel kurulunda yönetim ku-
rulunun diğer üyeliklerine Arife Kur-
toğlu, Harun Erpolat ve Özgür Demir-
taş; yedek üyeliklere ise Zafer Öztürk, 
Deniz Alp Yılmaz, Defne Kıran, Erhan 
İğneli,Fadime Gökkütük, Mualla Özgür 
Özkan ve Melih Mehmet Hakkı Yılmaz 
seçilmişti.

Genel kurula sunulan Demokrat Mü-
hendisler 49. Dönem Oda Çalışma 
Programı Taslağı, Oda Yönetim Kurulu 
ve Danışma Kurulu’nda görüşülerek 
karara bağlandıktan sonra MMO’nun 
yeni dönem çalışmaları programlı bir 
şekilde başlayacak.

49. DÖNEM ODA YÖNETİM KURULU:
Asıl Üyeler:
Yunus Yener : Başkan
A. Selçuk Soylu : Başkan Vekili
Elif Öztürk  : Sekreter Üye
Bedri Tekin : Sayman Üye
Arife Kurtoğlu
Harun Erpolat
Özgür Demirtaş

Yedek Üyeler:
Zafer Öztürk
Deniz Alp Yılmaz
Defne Kıran
Erhan İğneli
Fadime Gökkütük
Mualla Özgür Özkan
Melih Mehmet Hakkı Yılmaz

ONUR KURULU
Asıl Üyeler:
Nergiz Bilgin
Mehmet Özsakarya
Mehmet Selçuk Göndermez
Ali Haydar Karaçam
Sadettin Özkalender

Yedek Üyeler
Ahmet Turan Dörtdemir
Tefik Demirçalı
Osman Serter
Hasan Fehmi Belpınar
Naci Erçolak

DENETLEME KURULU
Asıl Üyeler:
Erdal Taş
Hüseyin Kaya
Hüseyin Dincer
Haydar Şahin
Osman Çakıl
Fikret Çaral
Mahmut Köse
Esra Elitaş
Ali Aluç
Gürsel Yayla
Hakan Subaşı
Ahmet İlbaşı
Adil Kesten
Haluk Altay
Aydın Güçkıran

Yedek Üyeler
Hüseyin Kalantar
İsmail Odabaşı
Durmuş Alpaslan Gürbüzer
Cumali Serdar Sönmez
Niyazi Oğuz
Nergis Uygun
İbrahim Emre Şenyer
Neşet Aykanat
Bülent Öntaş
Ali Rıza Çirkin
Hüseyin Çelik
Ayşegül Arslan Aydın
Remzi Çakmaklı
Tuncay Korkmaz
Mehmet Ünal Şenyurt

TMMOB YÖNETİM KURULU
Emin Koramaz
Hüseyin Atıcı
Tevfik Peker

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Battal Kılıç

TMMOB DENETLEME KURULU
İlter Çelik

49. DÖNEM ODA YÖNETİM KURULU GÖREV 
DAĞILIMINI YAPTI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 26-27 
Mart 2022 tarihlerinde yapılan olağan genel kurulunda 
seçilen 49. dönem Oda Yönetim Kurulu üyeleri arasında 
görev dağılımı yapıldı.
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TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri 26 
Mayıs-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ankara'da 
Kocatepe Kültür Merkezi'nde saat 10:00’da gerçek-

leştirilecek.

TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri, çoğunluk-
lu olarak 19-20-21 Mayıs 2022 tarihlerinde saat 10:00'da 
TMMOB'de (Selanik Caddesi 19/1 Kızılay-Ankara), çoğun-
luk sağlanamadığı takdirde 26-27-28 Mayıs 2022 tarih-
lerinde saat 10:00'da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı 
Salonu'nda (Çankaya-Ankara), seçimler çoğunluk sağ-
landığı takdirde 22 Mayıs 2022, çoğunluk aranmaksızın 
29 Mayıs 2022 Pazar günü saat 09:00-17:00 saatleri ara-
sında TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi'nde (Mehmet 
Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle) ger-
çekleştirilecektir.

GÜNDEM

 1. Açılış ve Divan Seçimleri,

 2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçi-
mi,

 3. Gündemin Karara Bağlanması,

 4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,

 5. Konukların Konuşmaları,

 6. Komisyonların Seçimi,

  - Yönetmelikler Komisyonu

  - Kararlar Komisyonu

  - Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

  - Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

 7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur 
Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşül-
mesi,

 8. 46. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması,

 9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara 
Bağlanması,

 10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur 
Kurulu Adaylarının Açıklanması,

 11. Dilek ve Öneriler

 12. Seçimler 

TMMOB 47. OLAĞAN GENEL KURULU 
TOPLANIYOR!

TMMOB 47. Olağan Genel 

Kurulu ve Seçimleri 

26 Mayıs-29 Mayıs 

2022 tarihleri arasında 

Ankara'da Kocatepe Kültür 

Merkezi'nde saat 10:00’da 

gerçekleştirilecek.
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TMMOB'YE BAĞLI ODALAR: UNUTULMAZ 
GEZİ’Yİ SELAMLIYORUZ HİÇBİR HUKUK DIŞI 
KARAR GEZİ DİRENİŞİNİN MEŞRUİYETİNİ 
GÖLGELEYEMEZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Odalar, Gezi Davası'nın karar 

duruşması üzerine 26 Nisan 2022 tarihinde "Unutulmaz Gezi’yi Selamlıyoruz. 

Hiçbir Hukuk Dışı Karar Gezi Direnişinin Meşruiyetini Gölgeleyemez” başlıklı bir 

açıklama gerçekleştirdi.
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AKP iktidarını geri dönülmezcesine sarsan 2013 
Gezi-Haziran direnişi ve sonrasında iktidarın 
başvurduğu baskı ve zulüm politikalarının 

yeni bir örneğine dün tanık olduk. Milyonlarca insanın 
yer aldığı, yakın tarihimizin en güzel günlerinin yaşan-
dığı 2013 Gezi direnişi-Haziran halk hareketiyle ilgili 
siyasi dava dün tam bir  hukuk garabeti ile sonuçlandı.

İktidarın isteği doğrultusunda kurgulanan bu hukuk 
dışı davanın sonucunda, aralarında TMMOB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Oda-
sı İstanbul Şubesi eski başkanı Tayfun Kahraman ve 
Mimarlar Odası’nın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da 
bulunduğu arkadaşlarımız mahkûm edildiler ve tu-
tuklandılar.

Karar, sadece arkadaşlarımıza yönelik değildir. Bu ka-
rar, 2013 Mayıs-Haziran aylarında iktidarı sarsıp korku-
tan milyonlara yöneliktir; milyonlarca insanın demok-
ratik hak kullanımlarını cezalandırmaya, barışçıl ve 
demokratik istemleri bastırmaya ve kamu idarelerine 
yakışmayacak bir şekilde öç almaya, cezalandırmaya 
yöneliktir. 

Fakat bilinmelidir ki hiçbir dava ve hiçbir karar, Hazi-
ran direnişinin halk, demokratik kamuoyu ve yasalar 
nezdindeki meşruiyetini gölgeleyemez ve hiçbir güç 
bizlerin emekten, halkımızdan, ülkemizden, mesleği-
miz ve bilimsel teknik doğrulardan yana duruşumuzu 
engelleyemez.

Gezi’yi savunuyoruz, milyonları savunuyoruz, o mil-
yonların içinde ve her tarafındayız.

Gezi direnişi ve mahkum edilen arkadaşlarımız, hal-
kımızın ve tarihimizin yüz akıdır. Onlar milyonları, 
demokrasiyi, hukuku, yasal hak kullanımını örnek ve 
onurlu bir şekilde savundular.

Onlar, kendileri gibi, kamu/toplum yararının ayaklar 
altına alınmasına karşı, kamusal/toplumsal mekan-
ların rant talanına karşı korunması mücadelesi veren 
milyonlarca insanın aklında ve kalbinde olacaklar. 
Asılsız suçlamaları uydurup kurgulayanlar, hukuk dışı-

lığa yargı mekanizmalarının içinden dahil olanlar ise, 
tarihteki sayısız örnekte görüldüğü üzere, ne şimdi 
ne de gelecekte hiç iyi bir şekilde anılmayacaklar. İk-
tidarın kabusu olan Gezi direnişi üzerinden toplumsal 
muhalefeti sindirmeye yönelik olan bu siyasi kararı kı-
nıyoruz.

Arkadaşlarımızla her zaman tam bir dayanışma içinde 
olacağız. Doğru bildiklerimizi söylemeye, halkımız-
dan, ülkemizden yana kamu/toplum yararını savunma 
mücadelemize devam edeceğiz.

 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası

TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

TMMOB İç Mimarlar Odası

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası

TMMOB Mimarlar Odası

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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1 Ar-Ge Mühendisi, ECA Valf Sanayii A.Ş., Manisa - egementurel@valf.com.tr
2 Ar-Ge Mühendisi, ECA Valf Sanayii A.Ş., Manisa - mertsenol@valf.com.tr
3 Ar-Ge Elektrik-Elektronik Mühendisi, ECA Valf Sanayii A.Ş., Manisa - burcinkasap@valf.com.tr
4 Ar-Ge Mühendisi, ECA Valf Sanayii A.Ş., Manisa - denizcura@valf.com.tr  
5 Ar-Ge Mühendisi, ECA Valf Sanayii A.Ş, Manisa - kasimkaratas@valf.com.tr

Egemen Türel1, Mert Şenol2, Burçin Kasap3, 
Deniz Cura4, Kasım Karataş5

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNE 
YÖNELİK TESİSAT TASARIMI

1. GİRİŞ

Binalarda enerji gereksinimi, yapıları ve karmaşıklıkları 
gereği, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri pek çok farklı ya-
pıdaki sistemler ile sağlanmaktadır. Tüm sistemlerin mü-
hendislik hesapları ve değerlendirmeleri birbirlerinden 
farklıdır ve enerji verimliliği anlamında yapılan optimizas-
yon çalışmaları da bu bağlamda farklılaşacaktır.

Konut, işyeri veya sosyal yapıların tümünde ısıtma gi-
derleri ve su tüketimi, doğal kaynak giderlerinin başında 
gelmektedir. Isıtma ve iklimlendirme sistemlerinde enerji 
verimliliği sağlandığı zaman çevreci ve ekonomik yapıla-
rın elde edilmesi olasıdır. Her iki sistemin de tesisat bakış 
açısı ile pek çok ortak özellikleri bulunmaktadır. Binalarda 
tesisat ürünlerinin doğru seçimi ve kullanımı, enerji ve-

rimliliğini artırmasının yanı sıra göreceli olarak, yüksek 
bakım maliyetlerinin de azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

2. ISITMA SİSTEMLERİ

İnsanoğlunun en eski buluşlarından biri olarak düşünü-
len ateşin denetlenebilmesiyle, insanoğlu yiyeceklerini 
pişirebilmiş, toprağı kalıntılardan ve odunsu bitkilerden 
temizleyebilmiş, çiftçiliğe başlayabilmiş, aydınlatma ve 
ısınma gereksinimlerini karşılayabilmiştir.

Isıtma, yüzyıllar boyunca katı yakıtların (odun, kömür 
gibi) alevle buluşturulmasıyla gerçekleşmiştir.  Romalı-
ların MÖ. 1. yüzyılda kurdukları, hipokaust (“hypocaust”) 
olarak adlandırılan, bir ocak vasıtasıyla oluşturulan sıcak 
havayı kullanarak hipokaust kanalları aracılığıyla zemini 
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ısıttıkları, bu yöntemi hamamlarda da kullandıkları bilin-
mektedir [1]. Zaman içinde ocaklar sobalara, sobalar ka-
zanlara dönüşmüştür.

Isının taşınması için akışkan olarak “havayı” kullanan insa-
noğlu, artık genellikle “suyu” kullanmaktadır. Suyun hid-
rolik basıncından endişe edilen yerlerde (ABD’de bulunan 
yüksek katlı binalar gibi), mahallerin belirli saatlerde dolu 
olduğu bazı tesislerde (askeri binalar gibi), genellikle bu-
har kullanımı yeğlenmektedir.

Günümüzde ısıtma sistemlerinde enerji kaynağı olarak, 
odun, kömür, “fuel oil” (yakıt yağı), doğalgaz ve elektrik 
kullanılmaktadır. Enerji kaynağı farklı olan farklı cihazlar, 
soğuk hava koşullarında ısınmamızı sağlamaktadır. Bina-
larımızda yer alan ısıtma sistemlerini, bireysel ve merkezi 
sistemler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.

Isıtma için üretilen sıcak suyun dağıtımı ve tüketimi;

a- Üretildiği bölüm, aynı bağımsız bölüm içinde yapılı-
yorsa, ısıtma sistemi bireyseldir.

b- Üretildiği bölümden farklı bağımsız bölümler içinde 
yapılıyorsa, ısıtma sistemi merkezidir. 

Bireysel ısıtma sistemlerine ait ısıtma cihazlarına, kombi, 
kat kaloriferleri, şömineler, sobalar örnek verilebilir. Mer-
kezi ısıtma sistemleri ise bireysel ısıtma sistemlerine göre 
daha karmaşıktır ve birden çok kazan, eşanjör, balans va-
nası, pompa, genleşme tankı gibi tesisat ögesi içerir.  Mer-
kezi ısıtma sistemi, kurulacağı bölgenin yakınındaki doğal 
kaynaklar (jeotermal enerji kaynağı gibi) ve iklim koşulla-
rı araştırılarak kurgulanırsa, daha verimli, daha uygun ve 
daha konforlu bir ısınma elde etmek mümkündür [2].

Döşemeden, tavandan, duvardan ısıtma uygulamalarının 
yapılabildiği günümüzde, ısı dönüştürücü olarak genel-
likle, radyatörler, konvektörler, fan ve serpantini birlikte 
bulunduran cihazlar (fan coil üniteleri), borular (pex, pert 
gibi) kullanılmaktadır.

3. İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

İklimlendirme, kapalı bir ortamda herhangi bir canlının 
yaşaması için veya bir ürünün üretimi, depolanması gibi 
amaçlarla, gerekli ortam şartlarının oluşturulmasıdır. Ka-
palı ortam havasının temizlenmesi, ısıtılması, soğutulma-
sı, nemlendirilmesi, neminin alınması gibi işlemlere, yani 
havanın şartlandırılması işlemine, iklimlendirme denir [3]. 

Soğutma işlemi için çok eskiden kar ve buz kütleleri kulla-
nılmıştır. Kışın buz toplanmış ve yaz aylarında kullanılmak 
üzere depolanmıştır [4]. Antik Roma'da ise su kemerleri 
aracılığıyla gelen su, bazı evlerin duvarlarından dolaştırıl-
mıştır. Orta Çağ’da, Pers İmparatorluğu’nda gerçekleştiril-
miş uygulamalara göre, sıcak mevsimde binaları soğut-
mak için sarnıç ve rüzgâr kuleleri kullanılmıştır [5].

1820'de İngiliz bilim adamı ve buluşçu Michael Faraday, 
sıvılaştırılmış amonyağın buharlaşmasına izin verildiğin-
de, amonyağın sıkıştırılmasının ve sıvılaştırılmasının ha-
vayı soğutabileceğini keşfetmiştir [6].

1842'de Amerikan bilim insanı, hekim John Gorrie, Flori-
da'daki hastanesinde, sarı humma hastaları için, havayı 
soğutmak için kullandığı buzu oluşturmak için kompre-
sör teknolojisini kullanmıştır. Sonunda binaların sıcaklı-
ğını düzenlemek için buz yapma makinasını kullanma-
yı umduğu belirtilir. Hatta tüm şehirleri soğutabilecek 
merkezi klimayı bile öngörmüştür. Prototipi sızdırılmış 
ve düzensiz bir şekilde gerçekleştirilmiş olsa da Gorrie'ye 
1851'de buz yapma makinası için bir patent verilmiştir 
[7]. Mekanik soğutmayı bulan Gorrie, buluşundan kâr 
edemese de iklimlendirme sistemleri için, farklı bir devrin 
kapısını aralamıştır. 

Modern klima, 19. yüzyılda kimyadaki ilerlemelerden, so-
ğutucu olarak kullanılabilen akışkanlarda yapılan yenilik-
lerden ortaya çıkmış ve ilk büyük ölçekli elektrikli klima, 
1902 yılında Amerikalı mühendis, Willis Haviland Carrier 
tarafından tasarlanmıştır.

Soğutucu akışkan olarak amonyak, klorometan (metil 
klorür) gibi zehirli, yanıcı gazların kullanıldığı ilk yıllar-
dan bugüne, soğutucu akışkanlar sürekli yenilenmiştir 
ve yenilenmeye devam etmektedir. 1930’lu yıllara gelin-
diğinde amonyak yerine yapay olarak elde edilen gazlar 
(CFC- kloroflorokarbon gazları) kullanılmıştır. CFC gazla-
rının ozon tabakasına (ozonosfere) verdikleri zararlar [8]
[9] nedeniyle, CFC gazlarına alternatif olarak, HCFC (hid-
rokloroflorokarbon) ve HFC (hidroflorokarbon) gazları 
kullanılmıştır. HCFC gazlarının da küresel ısınmaya (sera 
etkisine) neden olduğu belirlenmiştir [10]. 

Küresel bir soruna dönüşen bu gelişmeler, küresel çö-
zümler gerektirmiştir. Montreal Protokolü ozon tabakası-
nı korumak, Kyoto Protokolü ise küresel ısınma ve iklim 
değişikliğini önlemek için imzalanmış en önemli proto-
kollerdir. 
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ğiştirirken, sonrasında da hanelerin birbirlerini etkilemesi 
nedeniyle tüm sistemin dengesini değiştirmektedir.

Hidronik dengedeki değişimler ya istenilen konfor sıcak-
lığına ulaşılamamasına (yetersiz debi kaynaklı) ya da dife-
ransiyel basıncın yüksek olduğu bölümlerde kontrol va-
nalarının işlevlerini yerine getirememelerine, dolayısıyla 
istenilen konfor sıcaklığının dışına çıkılmasına sebep ol-
maktadır. Bu sorunların çözümünü sağlamak için, her ha-
nenin diferansiyel basıncı sabitlenerek kendi iç hidronik 
dengeleri sağlanmalı ve sistemin kalanından bağımsız bir 
hidronik dengeye sahip olması sağlanmalıdır. Bu şekilde 
her hane kendi içerisindeki değişken gereksinimler kar-
şısında dengede kalırken sistemin diğer kısımlarındaki 
değişimlerden de etkilenmez.

4.3 Diferansiyel Basınç Dengeleme Vanaları
Diferansiyel basınç dengeleme vanaları, hane giriş ve çı-
kış hatlarındaki akışkan basınçları arasındaki farkı isteni-
len düzeyde sabitlemeye yarayan vanalardır. Dengeleme 
işlevini gerçekleştirebilmek için bu vanaların klapelerine 
bütünleşik bir diyafram ve yay mekanizması bulunmak-
tadır. Bu diyaframın farklı iki tarafına giriş ve çıkış basınç-
ları aktarılır, yay ise hane içinde istenilen basınç kaybını 
sağlamak için diyaframın düşük basınç tarafına ek kuvvet 
sağlar böylece diyaframın iki tarafına uygulanan basınç 
ve yayın uyguladığı kuvvetler bütünü, klapenin değişen 
basınç değeri karşısında aktif olarak açma-kısma yaparak 
sistem diferansiyel basıncının istenilen düzeyde tutulma-
sını sağlar. Böylece hane içerisinde kullanılan tüm kont-
rol vanalarına (termostatik radyatör vanası gibi) düşük 
yük binmesine neden olarak vana otoritelerini arttırır. 
Bu sayede hem istenilen konfor sıcaklıkları sağlanır hem 
de kontrol vanalarına binen aşırı yüklerden kaynaklı ses, 
aşınma, işlevsizlik gibi sorunların önüne geçilmiş olur.

4.4 Statik Balans Vanaları
Ayrıca farklı hane boyutları olan toplu konutlarda, farklı 
debilere gereksinim duyulmaktadır. Bu farklı gereksinimi 
sağlayabilmek amacıyla statik balans vanaları kullanıl-
maktadır. Bu vanalar genellikle klape açıklık oranlarına 
göre Kv değerleri (birim basınç kaybına karşılık gelen 
debi), ısıtıcının lineer veya lineer olmayan ısı iletimine 
bağlı olarak lineer veya lineer olmayan şekilde tasarlanır-
lar. Bu vanaların Kv değerleri kullanılarak sistem tasarımı 
yapılır ve birbirinden farklı debi gereksinimi olan farklı 
boyutlardaki hanelerin gereken farklı debi değerlerinin 
ayarlanabilmesini sağlar.

4. ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE ISITMA VE İKLİMLENDİR-
ME SİSTEMLERİ TASARIMI

4.1 Tesisatta Enerji Verimliliği

Modern HVAC (ısıtma-havalandırma-iklimlendirme) sis-
temleri, kuramsal olarak en zorlu iç mekân iklimlendirme 
gereksinimlerini oldukça düşük işletme maliyetleriyle 
karşılayabilir. Ancak uygulamada, en gelişmiş denetim 
sistemleri bile her zaman tasarım performansını göster-
mez. Bunun sonucunda, ısıl konfor tehlikeye girer ve bu 
konforu sağlarken harcanan enerji tüketimi verimsizleşir 
ve işletme maliyetleri beklenenden daha yüksek olur.

Merkezi ya da bölgesel ısıtma sistemlerinde enerji tüke-
timini verimli hale getirmek amacıyla 05.12.2008 tarihli 
ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de [11] yayımlanmış olan 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin beşinci 
bölümünde, Isıtma ve Soğutma Sistemleri Tasarımları 
ve Uygulamaları Esasları başlığı altında, sistem uygula-
malarının nasıl yapılırsa enerjinin performansının artıra-
bileceği konusunda yol gösterici bilgiler bulunmaktadır. 
Bu bilgiler doğrultusunda tasarımlar yapıldığında hem 
bireysel hem de genel enerji tüketimi daha verimli ola-
cak ve böylece işletme maliyetleri ve ödenen faturalarda 
düşüş sağlanacaktır.

4.2 Kontrol Vanaları
Bir ısıtma sistemi tasarımı, en yüksek ısıtma gereksinimi 
göz önüne alınarak yapılır. Fakat en yüksek tüketim, iş-
letme süresinin genel olarak %20’si süresince oluşurken, 
ısıtma için gereken ortalama tüketim, tasarımı yapılan en 
yüksek ısıtma miktarının %50’si civarındadır. Bu durum 
hava sıcaklığının değişkenliği, kişilerin bulundukları oda-
larda, farklı konfor sıcaklıkları istemeleri gibi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. Bu ve benzeri nedenler, ısıtma sis-
temindeki akışın değişkenlik göstermesine ve sistemde 
hidronik dengesizliklere yol açmaktadır.

Öte yandan, pompa istasyonuna yakın hanelerde akış hızı 
ve basınç daha yüksek iken, pompa istasyonuna uzak olan 
hanelerde bu değerler daha düşüktür ve her iki durumda 
istenilen konfor sıcaklığının üzerinde veya altında sıcak-
lıklara neden olur. Hane içindeki farklı konfor sıcaklıklarını 
sağlamak ve istenilen düzeyde korumak amacı ile kontrol 
vanaları kullanılmalıdır. Bu vanalar akışkan debisinin geçiş 
miktarını ayarlayarak bu işlevi yerine getirirler. Fakat bu 
vanaların açılıp kapanmaları, oransal olarak hareket et-
meleri, öncelikle hane içi sistemin hidronik dengesini de-
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4.5 Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları
Diferansiyel basıncın yukarıda belirtilen valflerle gerek 
sistemsel uygunsuzluk gerek teknik nedenlerle dengele-
nemediği durumlarda, bu valfler dışında kullanılabilecek 
diğer bir valf tipi de basınçtan bağımsız kontrol vanala-
rıdır. Bu valfler ısıtma-soğutma yapılacak bağımsız bö-
lümlerin ana girişlerine takılabileceği gibi her bir ısıtıcı-
soğutucu ünitesinin girişine takılarak da kullanılabilirler. 
Basınçtan bağımsız kontrol vanaları, vananın giriş ve çıkı-
şındaki basıncı bir diyaframın birbirinden izole iki tarafın-
da bir yay yardımıyla dengeler. Bu diyaframa bütünleşik 
bir aksam, vananın kontrol aksamından bağımsız olarak 
ayrıca bir açma-kısma görevi yapar. Bu işlem sayesinde 
vananın içerisinden geçen ısıtıcı-soğutucu miktarını den-
gede tutar. Basınçtan bağımsız vanalar ister aç-kapa ister 
oransal olarak kontrol edilirler ve bu aksam sayesinde 
otorite kaybetmeden çalışırlar.

4.6 Motorlu Küresel Vanalar
Küresel vanalar, tesisat sistemlerinde dayanıklılığı, basitli-
ği ve mükemmel sızdırmazlık özellikleri ile bilinir. Bu özel-
likler, küresel vanayı, kapatma vanası olarak mükemmel 
bir seçim haline getirir. Ayrıca bu vanalar diğer vanalara 
göre çok daha düşük basınç kaybına sahip oldukları için, 
sistemde verimlilik sağlamalarının dışında, özellikle kon-
tamine (kirli su) ortamlarında daha iyi sızdırmazlık sağlar-
lar. Küresel vanalar, daha az duyarlı akış kontrolü nede-
niyle kontrol vanaları olarak yaygın olarak kullanılmazlar. 
Ancak, fiyatları uygundur ve duyarlı akış kontrol doğru-
luğu gerektirmeyen uygulamalarda kullanılabilirler. Bu 
vanaları günümüz koşullarında daha işlevsel ve otomatik 
kontrol edilebilen sistemlere bütünleştirebilmek, farklı 
aktüatör sistemleri ile mümkün olabilmektedir. Küresel 
vanalar, günümüzde elektrik motoru ya da pnömatik ak-
tüatörler ile denetlenebilir. Konut ve ofislerde genelde 
sessiz çalışılmalarının vermiş olduğu konfor, daha düşük 
yatırım, bakım ve işletme maliyetleri nedeniyle elektrik 
motorlu küresel vanalar yeğlenmektedir. Pnömatik aktü-
atörlü küresel vanalar, genel olarak endüstriyel sistemler 
ya da makinalarda kullanılmaktadır.

Motorlu küresel vanalar, mekanik kısım (gövde) ve elekt-
ronik kısım olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. 
Elektronik kısım, genelde hem elektriksel yalıtım hem 
de nemli ortamda en iyi koruma sağlayabilecek özellik-
te plastik malzeme seçilerek tasarlanır. Bu kısmın içinde, 
vananın küresini tasarlanan gövdenin çapına göre her 

koşulda döndürebilecek torka sahip motorlar seçilmeli-
dir. Yine bu elektronik kısmın içinde, motora gereksinim 
duyulan enerjinin verilmesini sağlayacak, açma-kapama 
emirlerinin işlenebileceği ve vananın pozisyonunu algıla-
yabileceği gömülü yazılıma sahip elektronik kart yer alır. 
Bu tarz sistemlerde elektrik beslemesi doğrudan 220V AC 
ile çevirici (inverter) kullanılmadan yapılabileceği gibi, in-
verter ile 24V DC enerjiye çevrilerek PLC (“Process Logic 
Controller”) ya da SCADA (“Supervisory Control and Data 
Acquisition”) sistemine de bütünleştirilebilir. Piyasada 
herhangi bir dönüştürücü ya da pil tüketimi gibi sıkıntıla-
rın yaşanmasının istenilmemesi ve doğrudan açma-kapa-
ma komutu verebilmesi nedeniyle 220V AC ile bağlanan 
modeller tercih nedenidir. Mekanik kısım olarak anılan 
gövde ise, akışkan içerisindeki olası parçacıklardan, su-
yun farklı sıcaklık koşullarından etkilenmeyecek şekilde 
sızdırmazlığı en üst düzeyde sağlayabilmelidir.

Motorlu küresel vanalarda, motorun ve küresel vananın 
tek parça olmaması, olası arıza durumlarında motora ve 
küresel vanaya daha hızlı müdahale şansı verebilmesinin 
yanı sıra, parça değişimi gereken durumlarda, ürünün ta-
mamının değişmesi yerine daha az parçanın değişimiyle 
daha ekonomik ve hızlı bir çözüm elde edilebilecektir.

Motorlu küresel vananın sağladığı en büyük avantaj, va-
nanın yanına fiziksel olarak gidilmeden açma ve kapama 
yapılabilmesi ve kısa sürede kullanıcıya istenen konforu 
sunabilmesidir. Kullanım alanları bakımından, özellik-
le büyük ve bütünleşik sistemlerde enerji verimliliği ve 
güvenlik sağladığı, kabul gören bir gerçektir. Bahsedilen 
motorlu küresel vanaların enerji optimizasyonu sağlama-
larının yanı sıra acil durumlarda sistemdeki su, doğalgaz 
gibi ana besleme hatlarını kapatarak can ve mal güvenli-
ğinin hızlı ve sistematik bir şekilde sağlanmasına olanak 
tanımaktadır. Akıllı ev sistemleri ve yeşil binaların günden 
güne yaygınlaşması, bu sistemlerin daha sık gündeme 
gelmesini sağlayacaktır.

4.7 Elektronik Radyatör Valfleri
Radyatör valfleri (RV), valfin kullanıcı tarafından saat yönü 
veya tersine çevrilerek minimum, maksimum veya kapalı 
konuma getirilmesi ile radyatörden akan sıcak su miktarı-
nı ve mahalde istenilen ortam sıcaklığını hassas olmayan 
şekilde ayarlamayı sağlayan valflerdir.

Termostatik radyatör valfleri (TRV) ise, sıcak su girişine 
takılarak, oda sıcaklığını istenilen seviyede tutarak kulla-
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nıcıya konforlu bir ortam sunmaktadır. TRV’ler “algılayıcı 
sensör (radyatör termostatı)” ile “termostatik valf gövdesi” 
olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Kullanıcının valfi 
çevirerek, istenen sıcaklık aralığına karşılık gelen rakama 
denk getirmesi ile sıcak su akışı otomatik olarak açılıp 
kapatılabilmektedir. Geleneksel radyatör valflerine göre 
kullanım kolaylığı ve enerji tasarrufu sağlayabilmelerine 
rağmen, gelişen teknoloji ile kullanıcıların istemlerinin 
artmasıyla hızlı bir ilerleme söz konusudur. Bu ilerleme so-
nucu ortaya çıkan çalışmalardan biri de elektronik TRV’dir.

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle TRV’nin 
uzaktan kumanda edilebilmesinin bir lüks olmaktan çok 
gereksinime dönüşmesi nedeniyle mekanik ürünlerin 
bilgi birikimi, elektronik ürünlere aktarılmaktadır. Mobil 
kontrollü ürünlerde her geçen gün yeni gelişmeler ortaya 
çıkmakta ve bu ürünler ile enerji daha verimli ve tasarruf-
lu olarak kullanılabilmektedir.

E-TRV (Elektronik termostatik radyatör valfi), Wi-Fi iletişi-
mi ile akıllı ısıtmanın konforlu ve enerji verimliliğin mak-
simize edilmiş hali olup, internet köprüsünün paneller 
üzerindeki E-TRV’yi mobil uygulama ya da manuel ola-
rak kontrol ederek ısıtmanın tümünü akıllı hale getirdiği 
sistemdir. Isıtma sistemlerinin IoT (nesnelerin interneti – 
“Internet of Things”) ile çözümlenmesi ile %36’ya varan 
enerji verimliliği sağlanabilmektedir. Bu ürünler TRV’nin 
aksine, dijital sıcaklık kontrolüne sahiptir. Böylece sınırlı 
kesinlikleri olan sıcaklık ayarlarının yerine, istenilen ara 
değer sıcaklık ayarlarının da kontrol edilebilmesini sağ-
lamaktadır. Şekil 1’de E-TRV'nin bileşenleri gösterilmiştir.

Elektronik termostatik radyatör valfi (E-TRV), tercih edilen 
oda sıcaklığına göre radyatörü ayarlayarak odayı hep aynı 
sıcaklıkta tutar. Mobil uygulama ile yönetilebilir olması ve 
kitin tüm akıllı özelliklerinin kullanılabilmesi tasarruf ve 
konfor ölçütlerini yükseltmektedir. Ayrıca, eşit sıcaklık 
dağıtılmasını sağlayıp mevcut odalar arası sıcaklık fark-
larının da oluşmasını engellemektedir. Oda termostatı 
kullanılmayan bir evde, gündüzleri ev gereğinden fazla 
ısınabilir. Oda termostatları evin sıcaklığını sabit tutarak 
gereksiz enerji kaybını önler. E-TRV kiti ile valflerden ge-
len bilgilerle, ısıtmanın tamamen akıllı bir sisteme dönüş-
mesi sağlanmıştır.

4.8 Fan Coil Valfleri
Isıtma ve havalandırma sistemleri, teknolojinin ilerleme-
siyle hayatımızda daha fazla yer almaya başlamış olup, 

yaşam konforu için bizlere farklı seçenekler sunmaktadır. 
Bunlardan birisi de sıcak ve soğuk üfleme yöntemiyle ısıt-
ma ve soğutma yapabilen fan coil sistemleridir. Tipik bir 
fan coil ünite, fan, filtre, ısıtma-soğutma serpantini ve yo-
ğuşma tavasından oluşur [12]. Bu sistem, sulu bir sistem 
olarak sınıflandırılır. Sistem merkezinde hazırlanan sıcak 
ve soğuk suyun bina içerisindeki fan coil sistemlerine da-
ğıtılarak, bu cihazlardaki ısı değiştiricilerine fan aracılığı ile 
üflenen havanın ısıtılması ve soğutulması temel çalışma 
prensibidir. Isıtma ve soğutma işleminden sonra, içerisin-
de istenilen debi ve sıcaklık ayarına göre hava ısıtılarak 
veya soğutularak odaya verilir. Isı transferi işleminden son-
ra dönüş boruları ile merkeze dönen su tekrar ısıtılıp, so-
ğutularak dolaştırılır. Bu sistem otel, hastane, ofis gibi yük-
sek katlı ve fazla hacimli yapılarda kullanılmaktadır [13].

Fan coil sistemlerinin iki borulu ve dört borulu olmak üze-
re iki çeşidi bulunmaktadır. İki borulu sistemlerde dağıtım 
ve toplama olmak üzere iki boru mevcuttur. Bu sistemde 
serpantin ile ısıtma ve soğutma yapılarak döngü devam 
eder ama geçiş mevsimlerinde ısıl konfor ve hacme göre 
farklı ısıtma, soğutma yapılamaz. Mevsim geçişlerinde 
yaz kış geçişi için boru termostatı eklenmelidir. 

Dört borulu sistemlerde iki dağıtım ve iki toplama boru-
su var olup, boru çiftlerinden birinde soğuk su, diğerinde 
sıcak su bağımsız olarak dolaşmaktadır. Bu sayede aynı 
anda ısıtma ve soğutma yapılabilmektedir. Bu sayede 

 
 Şekil 1. E-TRV’nin Bölümleri
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kolay ısı ayarı değiştirme ve isteğe bağlı ısıtma sağlarlar. 
Dört borulu sistemlerde kontrol vanası sayesinde iki yol-
luya göre oldukça fazla verim sağlanarak işletme giderleri 
azaltılır. 

Fan coil sistemlerinin farklı hacimlerde ısıtma ve soğut-
ma seçeneği sağlaması ile enerji tasarrufu da sağlanmış 
olmaktadır. Oda termostatlarıyla düzenli kontrol edilen 
sıcaklıklar ile sürekli ısıtma ve soğutma engellenerek 
fazla enerji tüketiminin önüne geçilir. Fan motorlarının 
hava debi ayarı yapması da kontrolsüz iklimlendirme-

nin önüne geçmektedir. Günümüzde sistemlerin tasarı-
mında teknolojinin etkisi ile değişiklikler olmaktadır. Fan 
motorlarının devirlerinin otomatik ayarlanması, vanaların 
aktüatör ile kontrolü, daha hassas çalışma kontrolü yapı-
labilmesine olanak vermektedir. Günün değişen saatle-
rinde güneş enerjisinden yararlanmak için ısıtma azaltı-
labilmektedir [15]. Isı kayıplarının azaltılması için yalıtım 
oldukça önemli olup ısı kaybını önlemek veya ısı geçişle-
rinin istenmediği borularda bu konuya dikkat edilmelidir. 
Fan coil sistemlerinde açık hacimler için tavandan üfleme 
ile homojen ısıtma yapılabilir. 

Şekil 2.  İki Borulu Fan Coil Sistemi [14]

Şekil 3.  Dört Borulu Fan Coil Sistemi [14]
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 Şekil 5.  Fan Coil Valfinin Kullanım Yeri [16]

 
 Şekil 4. Fan Coil Valfi

 
 Şekil 6.   Enerji Tasarrufu ve Akıllı Kontrole Sahip Bir Hanenin Isıtma-İklimlendirme Tesisat Örneği
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Fan coil valfleri ve kontrol üniteleri, iklimlendirme ünite-
lerinde akış kontrolünü, elektronik sistemlere bütünleşik 
biçimde sağlayan sistemlerdir (Şekil 4). Fan coil valfleri, 
normalde açık ve normalde kapalı olarak konumlandırı-
labilen aktuatörü sayesinde fan coil ünitelerinin ister gi-
rişinde ister çıkışında yer alabilir (Şekil 5). Valfler, 2,5 mm 
etkin hareket mesafesi ile yüksek debi geçişi sağlar. İki 
–yollu fan coil valfleri, açma – kesme vanası olarak kulla-
nılırken; üç –yollu ve üç yollu, dört portlu modeller hem 
bypass hem de yön değiştirici olarak kullanılabilir. 

Fan coil valfleri sistemdeki akışkanın geçişine doğrudan 
etki edeceği için akışkanın fark basıncının artması ile 
debideki azalmalar soğutma ve ısıtma kapasitesine etki 
etmektedir. Bu yüzden ürünlere ait Kv değerleri standart-
lara uygun yapılmalıdır. İklimlendirme sisteminde tüm 
bileşenlerde kusursuz bir tasarım olsa bile, valfin yanlış 
seçimi ve kusurlu tasarımı tüm sistemin verimini etkileye-
ceği için, enerji tasarrufunun önemli olduğu 21. yüzyılda 
dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisidir. 
Ayrıca valfteki kaçakların sınır değerlerin üzerinde olması 
da gereksiz ısıtma ve soğutmaya yol açabileceği için uzun 
vadede maddi kayıplara yol açacaktır.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Küresel enerji istemi, COVİD-19 salgını etkisi ile durgunla-
şan dünya ekonomisi sebebiyle 2020 yılında, ikinci dünya 
savaşından bu yana en yüksek oran olan %4 düzeyinde 
azalmıştır. Salgın koşullarının dünya ekonomisi üzerin-
deki etkisinin yavaş yavaş azalmasıyla, 2021 yılından bu 
yana ülkemiz de içinde olmak üzere, küresel düzeyde 
enerji isteminde artış eğilimi gözlemlenmiştir [17]. Artan 
enerji isteminin, enerji fiyatlarındaki artışa sebep olması, 
özellikle ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinde enerjinin 
daha verimli ve çevreci şekilde kullanılmasının önemini 
tekrar gözler önüne sermiştir. Bu da konut, işyeri gibi bi-
nalarda ısıtma ve iklimlendirme tesisatları tasarlanırken 
enerji verimliliğini üst seviyede tutan, çevreci ve akıllı 
ürünlerin kullanılmasıyla gerçekleşebilmektedir (Şekil 6). 
Bu tarz sistemlerin kullanımı enerji tasarrufunun yanında 
ısıl konfor ve görece daha düşük işletme maliyetlerini de 
beraberinde getirmesinden dolayı tercih sebebi olmaya 
devam edecektir.
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BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSININ 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, TASARIMDA HEDEFLENEN 
İLE GERÇEK İŞLETME KOŞULLARINDAKİ ENERJİ 
PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

1. GİRİŞ

Yaşamsal konforun sürdürülebilirliği ancak enerji, çev-
re ve ekonomi üçlüsünün optimize edileceği uygun çö-
zümlerle sağlanabilir.  Ne yazık ki, zamanımızın büyük 
bölümünü geçirdiğimiz kapalı alanların ısıtılması, hava-
landırılması, iklimlendirilmesi ve aydınlatılmasında, bu 
üç önemli kavramın el sıkışmasının gerekliliği yeterince 
dikkate alınmamaktadır.  Ancak son yıllarda binalardan 
kaynaklı enerji tüketim maliyetlerindeki artış ve buna 
bağlı CO2 salımlarının neden olduğu zararların daha fazla 
hissedilir olması, hem dünyada hem de ülkemizde konu-
ya çözüm olarak görülen “Sertifikalı Binalar”a olan ilgiyi 
artırmıştır.  Bu ilgi, binalarda enerjinin verimli kullanılması 
ve bina enerji kullanımından kaynaklı çevre zararlarının 
minimuma indirilmesi yönünde yapılan çalışmaların, be-

lirlenen standartlara uygun olarak ifade edilip belgelen-
mesi talebini de beraberinde getirmiştir.  

Yüksek Performans Binası ya da Yeşil Bina olarak sınıf-
landırılan bu yapılar, bir yandan doğal çevreyi korurken 
diğer yandan da yaşam kalitemizi artıran sürdürülebilir 
yapılar olarak tanımlanır. Bu yapıların tasarım, yapım ve 
işletme süreçlerinde enerji, çevre ve ekonomi anlamında 
negatif etkileri azaltmaları ya da tamamen ortadan kal-
dırmaları hedeflenir. İstenilen hedefe ne kadar yaklaş-
tıkları ise “Bina Enerji Performans” kriterleri ile ölçülür ve 
sertifikalandırılır.

Bu çalışmada, LEED sertifikalı ve enerji verimli bir tasarım 
üzerinden, öngörülen bina enerji performansının  gerçek 
işletme koşullarında sağlanıp sağlanamadığı ve nedenle-
ri sorgulanmıştır.  
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2. BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BİNALARIN ENERJİ 
PERFORMANSININ BELGELENMESİ
Bina enerji performansının belgelenmesinde kullanılan 
birden fazla sertifika sistemi mevcuttur. Tercih edilen 
sistem genellikle ülkelere göre değişkenlik gösterir. İlk 
belgelendirme sistemi, İngiltere tarafından 1990 yılında 
hazırlanan ve bina enerji performansı uygulama stan-
dartlarını belirleyen BREEAM2’dir. Benzer şekilde Avust-
ralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika gibi ülkelerde Gre-
enStar, Çin’de GBAS3, Almanya’da DGNB4, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde ESTIDAMA, Japonya’da ise CASBEE5 tercih 

Tablo 1. LEED Konu Başlıkları ve Puanlar  (LEED 2009 for New 
Construction)

Sürdürülebilir Arazi  “Sustainable Site”                  26 puan

Su Verimliliği “Water Efficiency”                10 puan 

Enerji ve Atmosfer “Energy & Atmosphere”        35 puan 

Malzeme ve Kaynaklar “Materials & Resources”       14 puan

İç Mekân Yaşam Kalitesi “Indoor Env. Quality”             15 puan   

İnovasyon “Innovation in Design”            6 puan

Yerel Önem Sırası “Regional Priority”                  4 puan 

TOPLAM                                              110 PUAN 

 

 Şekil 1. “Enerji ve Atmosfer”  Maddesinin Alt Başlıkları ve Puan Dağılımı    

2 "Building Research Establishment  Environmental Assessment Method”
3 ”Gippsland Building Approval System
4 ”Deutsche  Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen”
5 ”Comprehensive  Assessment  System for Build  Environment  Efficiency”
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etkileri düşünülerek azaltılması ve minimum standartların 
üzerinde bir enerji verimliliğinin sağlanması”dır [2]. Ön ko-
şul ise; ASHRAE 90.1-2007 “Energy Standard for Buildings 
Except Low Rise Residental Buildings” standardındaki bazı 
zorunlu bölümlere uyularak, yine standarda göre belirti-
len minimum verimlilik ölçütlerindeki bir binaya oranla; 
yeni binalarda %10, renovasyonlarda ise minimum %5 
daha verimli bir bina tasarlanması ve uygulanması, yani 
minimum enerji performansının sağlanmasıdır[2].

3. BİNA ENERJİ PERFORMANSININ HESAPLANMASI 
VE YAPILAN ÖLÇÜMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Bina enerji performansının ASHRAE 90.1 Standardına göre 
hesaplanması için, önce yapılması düşünülen binanın (ta-
sarım binası) bütün verileri DesignBuilder ya da benzeri 
bir bilgisayar yazılımına girilerek binanın “gerçek bina” 
enerji modeli ortaya çıkartılır. Daha sonra ASHRAE 90.1  
“Appendix-G”ye uygun olarak hazırlanan Baz Bina (mini-
mum verimlilik ölçütlerindeki temel referans) için ikinci 
bir model oluşturulur.   Simülasyon yazılımı ile hem tasa-
rım modelinin hem de temel bina modelinin yıllık enerji 
harcama miktarları bulunarak, bu iki modelin enerji har-
camaları kıyaslanır ve tasarımda öngörülen enerji verimli-
lik miktarı hesaplanır [3]. Yenilenebilir enerji sistemleri ile 
destekli melez  bina tasarımlarında ise bu modellemeler 
oldukça zordur. 

Burada cevap aranan soru, LEED kriterlerine uygun, bina 

edilmektedir. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan belge-
lendirme sistemi ise Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) 
tarafından hazırlanan LEED “Leadership in Energy and En-
vironmental Design”dir. 

LEED, ASHRAE (American Society of Heating, Refrigera-
ting and Air Conditioning Engineers) standartlarını temel 
alır. Kural dayatmaz ancak belirlenen kriterlerin ASHRAE 
Standartlarına uygun olarak yerine getirilmesi için yol 
gösterir [1].  Amaç, kendi yaşam alanlarımızı tasarlarken, 
bizden sonraki nesillerin yaşamlarını olumsuz yönde et-
kileyecek malzeme ve uygulamalardan kaçınılmasıdır. 
Bir projenin LEED sertifikalı bina unvanını alabilmesi 
için, yedi ana başlık altında gruplanan kriterleri yerine 
getirmesi ve yeterli krediyi toplaması beklenir. Alınan 
puanların toplamına karşılık gelen seviyeye göre bina 
sertifikalandırılır.  LEED’in tanımlanmış ana başlıklarının 
her birinden alınabilecek maksimum puanların dağılımı 
(Tablo 1)’de gösterilmiştir.     

Her ana başlık  farklı alt başlıkları içerir.  Toplamda 35 pu-
andan oluşan “Enerji ve Atmosfer” başlığı altında yer alan 
maddeler ve puan dağılımları  Şekil 1’de örneklenmiştir. 

Tablo 2’de özetlenen sekiz madde ise, LEED’in ön koşul 
olarak tanımladığı ve sertifika alınabilmesi için mutlaka 
yerine getirilmesi zorunlu olan, olmazsa olmaz koşullardır.             

Bu çalışmada, Enerji ve Atmosfer “Energy & Atmosphere” 
başlığı altında yer alan “Minimum / Optimum Enerji Per-
formansı” koşulu üzerinde durulmuştur. Hedef, “Tasarla-
nan binadaki enerji harcamalarının, çevresel ve ekonomik 

İnşaat Kirliliğinin Önlenmesi  

Su Kullanımının Azaltılması

Temel Devreye Alma ve Kabul,

Minimum Enerji Performansı

Temel Akışkan Yönetimi

Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması

Minimum İç Hava Kalitesi

Sigara Dumanı Kontrolü

Tablo 2. LEED- Ön Koşul Olarak Tanımlanan Maddeler    

                   

 Şekil 2. Bina Enerji Performansı Kayıp Süreçleri                                        
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simülasyonu ile sanal ortamda “Minimum Enerji Perfor-
mans” koşulunu sağlayan elektromekanik tasarımların, 
gerçek işletme koşullarında nasıl bir performans sergile-
dikleridir.  Simülasyonda elde edilen bina enerji perfor-
mansı, gerçek işletme koşullarında da sağlanabilmekte 
midir?  Bu soru sadece LEED ya da bir başka sertifika siste-
mi ile belgelenmiş tasarımlar için değil, projelendirme aşa-
masında bina enerji tüketim miktarının ulusal standartlara 
göre kabul edilebilir sınırın altında kalacağı hesaplamalar-
la garanti edilmiş, onaylanmış büyük ölçekli tüm yapılar 
için geçerlidir. Mevcut uygulamalara göre elbette sonuç-
ların birebir örtüşmesi beklenmez. Bu son derece güçtür. 
Bunun üç temel nedeni;  

1. Tasarımda yapılan hatalar

2. Binanın yapımından işletmeye alınmasına kadar geçen 
süreçte yapılan değişiklik ve hatalar

3. Bina işletmesinde yapılan hatalar.

Yukarıda üç ana başlıkta sıralanmış uyumsuzluklara ör-
nek olarak, tasarımdaki kabullerin gerçek işletme koşul-
larından farklı olması, yapının inşası sırasında tasarımdan 
sapmalar, uygulamada seçilen malzeme ve sistemlerin 
öngörülen tasarımdaki kabullerden farklı olması, ürün 
seçiminde tasarımdaki kabuller aynen yerine getirilse 
bile tedarik edilen ekipman ve cihazların kullanıldıkları 
konumda ve iklim koşullarında katalog değerlerinden 
sapması ya da taahhüt edilen verimliliği sağlamaması, iyi 
bir devreye alma işleminin yapılmaması, bina kullanımın-
da sonradan yapılan değişiklikler, bina kullanıcı sayıların-
da ve davranışlarındaki değişkenlikler, iklimsel koşullarda 
beklenmeyen farklılıkların yaşanması ve bu değişkenlik-
lerin bina işletim senaryolarına yeterli düzeyde yansıtı-

lamamış olması, kalifiye olmayan işletme personeli, za-
manında ve doğru yapılmayan bakımlar, tedarikçilerden 
kaynaklı öngörülemeyen değişiklikler, bina işletim senar-
yolarının yetersizliği vb. verilebilir.  

Sözgelimi İngiltere’de bina enerji kullanımındaki değiş-
kenliğe neden olan faktörler üzerine yapılan ulusal bir 
ankette, tasarımda pek de dikkate alınmayan sosyo de-
mografik yapının %23 gibi yüksek bir etkiye sahip olduğu 
görülmüştür (Şekil 3).

Her ne kadar tasarım, uygulama ve işletme süreçlerinde  
öngörülen ya da öngörülemeyen nedenlerle  binanın ta-
sarlanan ve tamamlanan hali arasında farklılıklar olsa da, 
tasarımdaki bina enerji performansı ile gerçek işletme ko-
şularındaki bina enerji performansı arasındaki farkın belli 
bir oran içinde kalacağı düşünülür. Oysa gerçek sapma 
miktarını bilmek için öncelikle ölçüm yapılması gerekir. 
Ölçmeden, doğru değerlendirme yapılamaz. Örneğin, 
Ankara’da, çok iyi projelendirilmiş ve olabildiğince pro-
jeye uygun olarak inşa edilmiş LEED sertifikalı bir yüksek 
performans binasında, bir yıllık işletme süresinde yapı-
lan ölçümler değerlendirildiğinde, tasarımda öngörülen 
enerji tüketimi ile gerçek işletme koşullarındaki enerji 
tüketimi arasındaki fark %20 olarak hesaplanmıştır. Aynı 
binanın gerçek işletme koşullarındaki enerji tüketimi, 
tasarımda öngörülen tüketimden fazladır. Yüksek Perfor-
mans binası ya da yeşil bina olarak kurgulanmış ve LEED 
kriterlerine uygun olarak sanal ortamda da simülasyonu 
yapılmış bir tasarımın, gerçek işletme koşullarındaki per-
formans sonucunun bu şekilde çıkması, konunun ne ka-
dar önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Bu durum, 
uluslararası herhangi bir sertifika almamış, yalnızca ulusal 
standartlara uygun olarak tasarlanmış, projelendirmede 
yıllık kWh/m2 enerji tüketimi ülke standartlarına göre 
kabul edilebilir sınırın altında olan yapıların enerji tüke-
timlerindeki sapma miktarının da mutlaka sorgulanması 
ve gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu gös-
termektedir. Bu yapılmadan bina enerji performansının 
sürdürülebilirliğinden bahsedilemez. 

Binaların gerçek işletme koşullarındaki enerji performan-
sı ile tasarımda öngörülen enerji performansı arasındaki 
fark ve öngörülemeyen enerji tüketimine neden olan bu 
açıklar bugün pek çok ülkede de tartışılmaya başlanmış-
tır. Bölgesel çözümler öncelikli olmak üzere farklı projeler 
üzerinde çalışmalar sürmektedir. [5]

   

 Şekil 3. Modellenen Faktörlerin Enerji Kullanımının Değişkenliği 
Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması [4]
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Ankara’daki uygulamada, tasarım ve yapım aşamaların-
daki hataların minimum düzeyde olduğu bilindiğinden 
bina işletim sistemi üzerinde yoğunlaşılmış ve ekserji 
tabanlı yeni bir  işletim algoritması ile soruna çözüm ge-
tirilmiştir. Birer yıllık gerçek işletim periyodunda yapılan 
denemede, aynı elektromekanik tasarımın ekserji tabanlı 
işletim algoritması ile işletilmesi ve önceki mevcut senar-
yo ile işletilmesi arasında %33 iyileştirme sağlanmıştır. 
Elde edilen oran, ortak iklim tabanında normalize edilip, 
ekserji tabanında eş baza getirilmiş ve kıyaslanmış sonuç-
tur  [6].

Bu veriler göstermiştir ki; en verimli, en yeni sistemlerle 
donatılmış, mükemmel  tasarlanmış bir binada bile,  ger-
çek işletme koşullarında bu sistemler iyi yönetilemez ve 
optimum koşullarda çalıştırılamazsa, özellikle değişik 
tipte harmanlanmış melez tesisatın bulunduğu yapılar, 
alışılmış bina işletim senaryoları ile işletilmeye çalışılırsa 
elde edilecek sonuç beklentilerden farklı olacaktır.   

4. SONUÇ
Bina enerji performansının sürdürülebilirliğinin çevre, 
ekonomi ve enerji optimizasyonu çerçevesinde   sağla-
nabilmesi ve ülke ekonomisinde en büyük gider kale-
mini oluşturan enerjiden tasarruf edilebilmesi için, bina 
tasarımında öngörülen bina enerji performansı  ile bi-
nanın gerçek işletme koşullarındaki enerji performansı  
standartlara uygun ölçüm ve doğrulama yoluyla  tespit 
edilip kayıt altına alınmalı, aradaki boşluğun sebepleri 
belirlenmeli, ülke bazında gerekli istatistikler oluşturul-
malı, sonuçlar değerlendirilip gerekli önlemler alınmalı-
dır. Türkiye’de bina sektörünün nihai enerji tüketimindeki 
payının %32,8 değerine ulaşarak sanayi sektörünün de 

önüne geçtiği dikkate alındığında, konu ulusal anlamda 
ayrı bir önem kazanmaktadır [7].  
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SU, YAĞMUR SUYU HASADI
VE GRİ SU

1. GİRİŞ

Su, dünya üzerinde bol miktarda bulunan ve tüm canlıla-
rın yaşaması için vazgeçilmez olan temel yaşam kaynak-
larından, kokusuz, renksiz ve tatsız  kimyasal bir bileşiktir. 
Bilim insanları dünyadaki hayatın suda başladığını dü-
şünmektedir. 

Su olmadan canlıların hayatlarını sürdürmeleri mümkün 
değildir. Canlıların yaşam kaynağı olan su, toprakta ürün 
yetiştirilmesi, ekosistem kullanımı, çeşitli kişisel ihtiyaçla-
rın karşılanması, enerji üretimi, sanayi üretimi ihtiyaçları 
için ve içme suyu olarak kullanılması açısından hayatın 
her alanında  gereksinim duyulan doğal bir kaynaktır.

Yerkürenin 3/4'ü sularla kaplı olmasına karşın, bunun 
%2,53'ü tatlı su niteliğinde olup, tatlı suların ise yaklaşık 
%70'i buzul formundadır. 

Son yıllarda, artan insan nüfusu ve bunun sonucu artan 
su gereksinimi, küresel su krizini gündeme getirmiştir. 
Dünya nüfusunun sadece %11’nin içilebilir suya ulaşabil-
diğini göz ardı etmemek gerekir.

Dünyada yılda yaklaşık 4.600 milyar m3 su kullanılmakta-

dır. Bunun %70’i tarımda, %20’si sanayide, %10’u da evsel 
olarak tüketilmektedir. Ülkemizde ise kullanılabilir yakla-
şık su miktarı yıllık 112 miyar m3’dür.) [1].

Bu suyun % 72’si tarımda, %18’i evsel olarak ve %10’u da 
endüstride kullanılmaktadır. 

Devlet Su İşleri verilerine göre; ülkemizde kişi başına dü-
şen kullanılabilir yıllık su miktarı 2000 yılında 1.652 m3, 
2009 yılında 1.544 m3, 2020 yılında ise 1.346 m3 olmuştur. 
2030 yılına kadar sulanabilir tarım arazilerinin %75, evsel 
kullanımların %260,  sanayide kullanılan su miktarının ise 
%500 civarında artacağı, kişi başına düşen kullanılabilir 
yıllık su miktarının ise 1.120 m3’lere kadar düşeceği ön-
görülmektedir. 

Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi başına düşen 
yıllık su miktarı en az 8.000-10.000 m3 arasında olmalıdır.  
Türkiye, kişi başına kullanılabilir su potansiyeline bakıl-
dığında, sanıldığı gibi su zengini bir ülke olmadığı gibi, 
su baskısı yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu ne-
denle suyun tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılması 
büyük önem  taşımaktadır. 
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Son yıllardaki bilinçsiz,  vahşi tüketim ve küresel ısınma-
nın da etkisi ile su kaynaklarının azalması sonucu hızla-
nan kuraklık ve çölleşmeden en fazla etkilenen yedi ül-
keden biri Türkiye’dir. Oysa bir  zamanlar Türkiye, tarımda 
kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydi. 

Bu etkilenmenin en büyük nedeni de su zengini olmadı-
ğımız halde suyu, su zengini gibi kullanmamızdır.Küresel 
ısınma konusunda yapılan çalışmalar, iklim değişikliğinin 
su kaynaklarını kısıtlayıcı bir rol oynayacağını net bir şe-
kilde göstermektedir. 

Yukarıdaki rakamlardan görüleceği gibi tatlı su kaynakla-
rının çok büyük bir kısmı tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. 
Yani yediğimiz su içtiğimiz sudan çok daha fazladır. Sanıl-
dığı gibi su sorunu musluktan akan su ile sınırlı değildir. 

Yapılan araştırmalara göre bazı ürünlerin soframızda tü-
kettiğimiz ana kadar ki su kullanım miktarları şu şekilde-
dir; 

1 kg çikolata ….. 17.196 litre

1 kg sığır eti…… 15.415 litre

1 kg prinç………   2.497 litre

1 kg makarna.…   1.800 litre (sosu hariç)

1 kg peynir…..…   3.178 litre

1 kg süt….…..…   1.020 litre

1 kg patates.......      287 litre

1 kg domates.....      214 litre

1 bardak çay için      27 litre

1 litre pet şişe için     12 litre

1 yumurta için ….   196 litre

Bu durum; gözleri sadece musluktan akan suya değil, yi-
yecek üretimi-su tüketimi ilişkisine çevirmiştir. Su savur-
ganlığının önlenmesinin yolunun, gıda savurganlığının 
önlenmesinden geçtiği çok açıktır. Bu nedenle ana hedef, 
az su ile, daha fazla üretim yapmak olmalıdır.

Yukarıda belirtilen konular göz önünde alındığında, su 
konusunda üzerinde önemle durulması gereken konu-
ların en önemlilerinden birisi yağmur suyu hasadı, diğeri 
de kullanılan suların tekrar geri kazanılması ve kullanıla-
bilir hale getirilmesi, yani gri su sistemleridir. 

2. YAĞMUR SUYU HASADI
Yağmur suyu hasadı, yağmurun, yağdığı alanda tutulma-

sını sağlayan etkin bir su yönetim modelidir. Tarih boyun-
ca başvurulan bir su yönetimi biçimide olan yağmur suyu 
hasadı, yoğun yağış dönemlerinde tatlı suyun tutulup top-
rağa emdirilmesine veya depolarda biriktirilerek yağışın az 
olduğu dönemlerde kullanılabilmesi esasına dayanır. 

Ayrıca çatı, balkon, teras ve geçirimsiz yüzeylerden hasat 
edilen yağmur suyu, kirleticilerden arındırılarak temiz su 
kaynağı olarak da kullanılabilir.  Günümüz yağmur suyu 
hasadı uygulamalarında, tarihi yöntemler ile suyun etkin 
kullanımını sağlayan teknolojiler birleştirilerek yağmurun 
ve nemin dolaşımda kalması sağlanır. Yağmurun döngü-
de kalması için suyu yavaşlatmak, yaymak ve toprağa em-
dirmek veya bir depoda biriktirmek ana esastır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan “Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik”, 23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır. 

Bu değişiklik ile, kuraklık sorununun giderek artması da 
dikkate alınarak artık 2 bin metrekareden büyük parsel-
lerde inşa edilecek tüm binaların çatılarında toplanan 
yağmur sularının, bahçe sulama veya arıtılarak bina ihti-
yacında kullanılmak üzere bahçe zemini altında bir depo-
da toplanması amacıyla “yağmur suyu toplama sistemi” 
yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Yönetmelikle ayrıca, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili 
diğer kurumlara, daha küçük parseller için de bu konuda 
zorunluluk getirebilmeleri yetkisi de verilmiştir.

İmar Yönetmeliği’nde yapılan bu değişiklik, kuraklık ve 
buna bağlı su sıkıntısının gün geçtikçe arttığı dikkate 
alındığında, bu karar yerinde ve olumludur. Bu karar ile 
2 bin metrekarenin üzerindeki parsellerde inşa edilen ya-
pıların çatılarından akan sular, atık su kanalına veya gelişi 
güzel şekilde sokağa, kaldırıma akıtılmayacak, toprak al-
tında oluşturulacak depolarda toplanacak ve gereksinim-
ler için kullanılacaktır.

Bu şekilde, bir yandan yağmur sularının kanalizasyona 
dökülerek boşa gitmesi önlenirken, diğer yandan şiddetli 
yağışların yol açtığı su baskınlarının da bir nebze önüne 
geçilmesi amaçlanmaktadır.

Yönetmelikte yapılan değişiklik olumlu olmakla birlikte, 
toplanma yöntemleri, depolama kapasiteleri,  toplanan 
suyun kullanım alanları ile ilgili üzerinde çalışılması ve 
tartışılması gereken birçok yön vardır. Her şeye karşın, 
yine de olumlu bir gelişmedir.
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Gri su, siyah su (tuvalet suyu) haricindeki, duştan, küvet-
ten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makine-
sinden gelen sulardır. Gri su, yüksek ve düşük kirli olmak 
üzere iki kategoriye ayrılır. Arıtmak için öncelikle düşünül-
mesi gereken gri su kaynakları, düşük kirliliğe sahip olan 
bölgelerden gelen gri sulardır. Bu sular sabun, şampuan, 
diş macunu, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve 
saç gibi maddeleri içerir. Gri su, evsel atık sular içerisinde 
yaklaşık %50 orana sahiptir.

Gri su geri kazanımı, evsel atık suyun en az kirli olan kıs-
mının, yani duştan, lavabodan, küvetten gelen suyun tek-
rar kullanılmak üzere arıtılmasıdır. Bazı özel durumlarda 
çamaşır makinası ve mutfaktan atılan su da gri suya da-
hil edilerek geri kazanımı sağlanabilir. Gri suyu toplayıp, 
kullanım suyu olacak kalitede arıtıp, tekrar kullanılmasını 
sağlayan sistemlere de gri su geri kazanımı sistemleri de-
nilmektedir.

Kullanım suyu, DIN 4046 standardına göre, kullanılacak 
amaca uygun kalitede olan su demektir. Ticari, endüstri-
yel, tarımsal ve benzer amaçlı olarak kullanılabilir. Başka 
bir deyişle evlerde temizlik amacı ile kullanılan ve içme 
suyu kalitesinde olması gerekmeyen sulara, örneğin tu-
valet rezervuarları, çamaşır yıkama, bahçe sulama ve ara-
ba yıkama gibi kaba temizlik işlerinde kullanılan sulara 
kullanım suyu denir.

Gri su kullanımı ile ilgili mühendislik hesapları yapılarak 
sistem tasarımları gerçekleştirilir. Tasarımda en önemli 
konu, gri su miktarı ve geri kazanım sonucu elde edilecek 
kullanım suyu miktarıdır. Dolayısı ile tasarımda esas olan, 
toplanan gri su miktarı kadar değil, gereksinim duyulan 
ve kullanılabilecek kadar kısmının sistemden geçirip kul-
lanım suyu üretmektir. 

Kullanılan suyun miktarı, tamamıyla tüketicinin alışkan-
lıklarına ve yaşadığı ortama bağlı olarak farklılık gösterir. 
Konutlarda tüketilen suyun miktarı genel olarak yıllık sa-
bit bir değerde olur. Ancak bu miktar mevsimlere bağlı 
olarak farklılık göstermektedir. Su tüketim miktarları ise, 
son yıllarda artarak devam etmektedir.

(İSKİ verilerine göre 4 kişilik bir çekirdek ailenin günlük 
su tüketim miktarı, ortalama 480 litredir. Kırsal kesimler-
de ise su tüketim miktarları kişi başı 55 – 60 litre gibi çok 
düşük bir seviyededir.) [2].

Kullanıcıların yaşam standardına bağlı olarak farklılık gös-
termekle birlikte Avrupa’da konutlarda ve yaşam alan-
larında tüketilen suyun %25’i tuvalet rezervuarlarında, 

Yağmur sularının toplanması, depolanması, barajlara ve 
su toplama havzalarına ulaştırılması, arıtılması ve halkın 
kullanımına sunulması, yasaya göre bakanlığın ve beledi-
yelerin sorumluluğundadır.

Halihazırda inşa edilen binaların çatılarından akan ve 
bahçede toplanan yağmur suları, varsa yağmur suyu ka-
nallarına, yağmur suyu kanalı olmayan bölgelerde ise atık 
su kanallarına bağlanmaktadır.

Son yıllarda daha da büyük bir sorun olarak karşımıza çı-
kan kuraklık ve içme suyu rezervlerinin azalması, yağmur 
sularının bir damlasının bile boşa gitmemesinin ne kadar 
önemli olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak yağmur suyu hasadının yararlarını şu şekil-
de özetleyebiliriz: 

• Yağmur suyu bedelsizdir.

• Toprak, bitki örtüsü ve canlıları besleyerek toprağı iyi-
leştirir.

• Kuraklık ile mücadele eder ve erozyonu önler.

• Su baskınları ve sel riskini azaltır.

• Tarım arazisi, orman ve mera ekosistemini güçlendirir.

• Mikroklimayı değiştirerek serinlik sağlar ve ortamı 
nemlendirir.

• Günümüz ve gelecek nesiller için gerekli suyu koru-
mamızı sağlar.

• Tatlı su kaynaklarımızı geliştirir ve suya erişimi kolay-
laştırır.

• Basit ve herkes tarafından uygulanabilecek bir yön-
temdir.

3. ATIK SU 

Evlerden, sanayi tesislerinden farklı ticari işletmelerden, 
kurumlardan ve benzer binalardan, kullanıldıktan sonra 
boşaltılan sular, atık su olarak tanımlanmaktadır. Atık su-
lar, içermiş oldukları kirleticiler ve kirlilik oranlarına göre 
siyah su, sarı su, gri su gibi çeşitli isimler almaktadır. Bu 
yazıda, diğer çeşitlere girmeden evsel atık su ve gri su ele 
alınmaktadır.

Evsel atık su; TS EN 1085 standardına göre, mutfaktan, ça-
maşır makinasından, banyodan, tuvaletten ve diğer ben-
zer amaçlı kullanılan bölümlerde kullanılıp kanalizasyona 
atılan atık sular, evsel atık su olarak tanımlanmaktadır. Si-
yah su, evsel atık suyun bir kısmıdır; tuvaletlerden gelen 
ve foseptik atığı içeren suya denir. 
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%5’i temizlik, %5’i bahçe sulama ve %13 gibi bir kısmı da 
çamaşır yıkama için kullanılmakta olduğu kabul edilmek-
tedir. Bu nedenle su tüketiminin azaltılmasına yönelik 
tuvalet rezervuarları, bahçe sulama, çamaşır yıkama ve 
diğer temizlik işlerinde içme suyu yerine, arıtılmış gri su 
kullanılmasıyla %50’ye yakın su tasarrufu sağlanmış olur.

Kullanım suyu olarak yüksek kaliteli içme suyunu kullan-
mak yerine, içme suyu kalitesinde olmayan arıtılmış gri su 
kullanarak içme suyu kullanım miktarı azaltılır ve böyle-
ce doğal su kaynaklarının korunmasına yardımcı olunur. 
Kaynağında arıtımı yapılan gri su ile kanalizasyona veri-
len atık su miktarı azalacağı için yerel yönetimler tarafın-
dan yapılan arıtma tesislerinin hacmi küçülecek ve yatı-
rım maliyetleri düşecektir.  Gri su geri kazanım sistemleri, 
içme suyu kullanım oranlarını azalttığı için, şebeke suyu 
dağıtım maliyetlerinin de azalmasını sağlayacaktır. Gri su 
özellikle kurak bölgelerde bahçe sulama ve bitki yetiş-
tirmek için değerli bir su kaynağıdır. Gri su, sulama suyu 
olarak kullanıldığında iyi bir gübre kaynağı ve besleyici su 
olma özelliği de taşır.

Arıtılmamış gri su saklanmamalı ve depolanmamalıdır. 
Arıtılması yapılamamış gri su kısa sürede kokuşmaya baş-
lar ve hastalık yapıcı mikropların oluşmasına neden olur.

Arıtılmış gri suyun tekrar kullanım suyu olarak kullanılma-
sının ise sağlık yönünden bir sakıncası bulunmamaktadır. 
Şu anda dünyada birçok ülke arıtılmış gri suyun tekrar 
kullanılmasını sağlamak için bu konuyla ilgili yönetmelik-
lerin ve yasaların çıkarılmasını hızlandırmıştır. Pratikte de 
gri suyun yeniden kullanımından kaynaklanan sağlık riski 
oluşturma olasılığının çok düşük olduğu kanıtlanmıştır. 
Yine de, gri su hastalığa neden olan patojen mikrobu içe-
rebileceği için, uygun arıtım sistemleri kurulması ve siste-
min bakımının düzenli olarak yapılması zorunludur.

Gri suyun yeniden kullanılmasından doğabilecek sağlık 
riskini engellemek için alınması gereken önlemler aşağı-
da listelenmiştir. Şebeke suyu ve arıtılmış gri su tesisatı 
DIN 1717 standardı göz önünde bulundurularak yapıl-
malı ve bu su tesisatları kesişmeli, aralarında herhangi 
bir bağlantı bulunmadığından emin olunmalıdır. Bunun 
sağlanması için şebeke suyu ve arıtılmış gri su tesisatları 
farklı renklerde borular kullanarak veya etiketleme yoluy-
la açıkça belirlenmeli, kesişme olmadığı güvence altına 
alınmalıdır.

• Gri su kaynaklarının tamamının arıtımı çok fazla tercih 
edilmemelidir. Yalnızca kullanım suyu gereksinimini 
karşılayacak miktardaki gri suyu arıtarak ilk yatırım 

ve işletme maliyetleri düşürülebilir. Bu  nedenle, duş, 
lavabo, küvet gibi az kirli gri su kaynakları, arıtım için  
yeğlenmeli ve arıtılan suyun, tuvalet rezervuarı ve ça-
maşır yıkamada tekrar kullanılması sağlanmalıdır.

• Sulama suyu olarak kullanıldığında DIN 19650 sulama 
suyu hijyen şartlarının sağlandığı mutlaka düzenli ola-
rak kontrol edilmeli ve bahçede gri su tesisatına bağlı 
musluklara etiket takılarak, içilmesi veya vücuda tema-
sının önüne geçilmelidir.

• Gri suyun miktarı dış etkenlere bağlı değildir, yani hava 
koşulları nasıl olursa olsun, kişisel hijyen gereksinimi 
nedeniyle sürekli gri su oluşmaktadır.

• Gri suyun kirlilik derecesini temel olarak tüketicilerin 
alışkanlıkları belirler. Oluşan kirlilik, kullanılan kişisel 
hijyen ürünlerinin, deterjanların, kirli kıyafetlerin ve vü-
cut kirinin bir sonucudur. Bu kirleticiler kolaylıkla biyo-
lojik bozunanlar sınıfına girmektedir. Bu kolay biyolojik 
bozunmaya bağlı olarak, eğer gri su hemen işlenmez-
se, bozunma süreci sülfatlarla sürer, bu da istenmeyen 
kokulara sebep olur. Bu yüzden arıtılmamış gri suyun 
saklanmaması ve depolanmaması gerekmektedir. 

Gri su tesisatlarında şu konulara özellikle dikkat edilme-
lidir:

Şebeke ve kullanım suyu hatlarının hiçbir şekilde birbiri-
ne bağlantısı olmamalıdır. Sisteme yapılan şebeke suyu 
besleme hattı DIN EN 1717 standardına uygun olacak şe-
kilde belirli bir uzaklıktan serbest akış olarak yapılmalı ve 
geri akışa olasılık vermeyecek şekilde olmalıdır.

Gri su geri kazanım sisteminde kullanılan depolarda olu-
şabilecek kokuları önlemek için havalandırma hattı ol-
malıdır. Eğer mümkünse havalandırma hattı evin drenaj 
hattı havalandırmasından ayrı bir şekilde çatıya kadar 
çıkarılmalıdır.

4. SONUÇ

En iyi tasarruf, elimizdeki kaynakları verimli kullanarak 
sağlanır. Kullanılan suyun geri dönüşümünü sağlamak, 
bu tasarrufu arttırır. 

Susuz bir hayat düşünmek olası değildir. 

Su yoksa yaşam yoktur.
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BAHÇE SULAMA AMAÇLI 
EN UYGUN YAĞMUR SUYU SARNIÇ 
HACİM HESAP YAKLAŞIMI

1. GİRİŞ

Suyun, tüm canlılar için geçerli olan yaşamsal önemin-
den dolayı, insanların yerleşim yerleri ve yaşam biçimleri 
her zaman su kaynaklarına göre şekillenmiştir [1]. Dünya 
nüfusunun giderek artması nedeniyle kaynaklar giderek 
azalmaktadır [2]. Son zamanlarda artan küresel ısınmanın 
da etkisiyle artan küresel sıcaklık ve ortaya çıkan kuraklık, 
suya olan gereksinimini daha çok artırmış, bunun sonu-
cunda suyun idareli kullanılması ve alternatif su kaynak-
larına ilişkin teknolojilerin geliştirilmesinin giderek önem 
kazanmasına yol açmıştır. 

Dünyadaki su miktarının sadece %2,5’luk bölümü tatlı 
sudur [2], [3]. Tatlı suların ise %70’ini buzullar oluşturdu-
ğundan, sonuçta kullanılabilir su miktarı, dünyadaki su 
miktarının yaklaşık %1’inden daha az bir bölümünü oluş-
turmaktadır. Dünya ekonomik forumu için 2014’te hazır-
lanan risk analiz raporuna göre, su kıtlığı dünyadaki en 
önemli üç risk arasında yer almıştır [2]. Yağmur suyunun 
sadece %30’u yeraltı sularına karışmakta, geri kalan %70’i 
ise kanalizasyon dolayısıyla denizlere karıştığı için fayda-
lanılamamaktadır [3]. 

Suyun depolanarak kullanılması ile ilgili çalışmalar, mi-

lattan öncesi devirlerden beri, suyun depolanıp yerleşim 
yerlerine aktarılması ile başlamıştır [1].

Son yıllarda küresel ısınma nedeniyle iklimler değişirken, 
yağmur rejim ve miktarı da değişmektedir. Yağmurların 
sağanak şeklinde yağma rejimleri artmıştır. Uzun süre 
yağmur yağmayıp, yağması gereken yağmur kısa zaman-
larda yağmaya başlamış, bu yüzden fazla yağmur sel ve 
taşkınlara neden olup, doğal afetlere yol açtığı gibi kana-
lizasyonlara karışan yağmur miktarı da arttığından, yağ-
murdan faydalanma oranı da azalmıştır. Bu nedenlerden 
dolayı, suyu depolamanın önemi artmıştır. 

Yağmur suyu sarnıç hacim hesabı yapılırken çeşitli hesap-
lama yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygını, 
ilgili bölgedeki birim alana düşen yıllık toplam yağış mik-
tarının çatı alanı, çatı ve filtre katsayıları (DIN 1989 stan-
dardı) ile çarpılarak hesaplanmasıdır [3]. Burada yıllık top-
lam yağışın hepsinin depolanabileceği düşünülmekte, yıl 
boyunca yapılan tüketim hesaba katılmamaktadır. Ayrıca 
bu hesaplamalarda her ay aynı yağış miktarının olduğu 
varsayılmaktadır. Ne var ki her ay yağış miktarları değiş-
mektedir ve hatta bazı aylar hiç yağmur yağmamaktadır.  
Bu yüzden genel olarak, gereğinden büyük sarnıç hacim-
leri hesaplanmaktadır. 
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Sarnıçta biriken yağmur suyu, tuvalet rezervuarları, bah-
çe sulama, yangın suyu gibi çeşitle amaçlarla kullanı-
labilir. Bahçe sulama için kullanılacak sarnıç hesabının 
diğer hesaplardan farklı yapılması gerekir. Çünkü diğer 
kullanım türlerinde rezervuarlardaki tüketim tüm yıl bo-
yunca devam etmekte, fakat bahçe sulama ise genelde 
yağmurların azaldığı aylarda olmaktadır. Bu iki durumun 
ayrı değerlendirilmesi gerekir. Yağmurlu günlerde sarnıç-
ta su birikirken, diğer kullanımlarda günlük olarak rezer-
vuarlarda su tüketilmekte; bahçe sulama için kullanımda 
ise tüketim sulama mevsiminde başlamaktadır ve sulama 
mevsimine kadar, olabildiğince, suyun sarnıçta birikmesi 
gerekmektedir. En fazla yağış alan aya göre yapılan he-
saplamanın bahçe sulama için kullanılması durumunda, 
her ay aynı yağış miktarı yağıyormuş gibi düşünülmekte 
ve yağmur miktarının çoğu sulama yapılmayan aylarda 
yağdığı için suyun biriktirilme durumu öngörülmemek-
tedir. Ayrıca, sarnıç yapımı maliyeti ve sarnıç yapımı için 
gerekli toplam alan düşünüldüğünde, çatı alanı gereken 
suyu üretecek kadar büyük değil ise, sarnıç hacmi çatı 
alanından gelebilecek su ile sınırlanmalıdır. Çünkü gere-
ğinden büyük yapılacak sarnıç ya kullanılmayacak ya da 
şebeke suyu ile doldurulacaktır ve yağmur suyu depola-
ma amacından uzaklaşılacaktır. 

Bu yazıda, sarnıçta depolanan yağmur suyunun bahçe 
sulama amaçlı kullanıldığı düşünülerek optimum sarnıç 
hacminin belirlenmesi için yön gösterecek hesap yönte-
mi incelenmiştir.

2. HESAP YÖNTEMİ

Suyun bahçe sulamada kullanılması durumunda, yıllık or-
talama yağmur suyu verileri çatı alanı ile çarpılmakta ve bu 
şekilde yapılan hesaplamada sulama yapılmayan aylarda, 
ki bu aylar yağmurun en fazla yağdığı aylardır, sarnıçtaki 
biriktirme durumu göz ardı edilmekte ve sarnıç hacimleri 
küçük seçilebilmektedir. Bu hacim değerinin büyütülmek 
istenilmesi durumunda ise ne kadar büyütülmesi gerek-
tiği konusunda bir parametre bulunmadığından, bazen 
hacim çok yetersiz kalırken bazen de gereksiz yere büyük 
sarnıç hacimleri seçilebilmektedir. Geliştirilmiş olan yön-
tem ile sarnıç hacim belirlenmesinde birden çok paramet-
re hesaplanıp bu parametreler göz önünde bulundurula-
rak optimum sarnıç hacmi belirlenebilmektedir.

Hesap yapılacak bölge için, Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden alınan aylık yağış verileri (kg/m2), çatı 
yüzey alanı (m2) ile çarpılarak çatıya yağan aylık yağmur 

miktarı hesaplanır. Son yıllarda değişen yağmur rejim ve 
miktarından dolayı yağış verilerinin son yılların ortalaması 
şeklinde olması daha doğru bir sonuç bulunabilmesi için 
önemlidir. Çatı şekli, çatıda biriken kirletici maddeler, kuş 
tüyü, yaprak gibi büyük parçaların filtrasyonu gibi neden-
lerle çatıya yağan yağışın hepsi kullanılamaz. Çatıya yağan 
yağmurun kullanılabilme durumu için hesaplanan yağış 
miktarı çatı katsayısı ve filtre etkinlik katsayısı ile çarpılır.

Sarnıçtaki yağmur suyu, tuvalet rezervuarları, bahçe su-
lama, yangın suyu gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Bu 
arada bahçe sulama için kullanımdaki sarnıç hesabında 
bahçe sulama yapılan ayların yılın tümünde göz önüne 
alınmaması gerekir. Sulama yapılmadığı zamanlar yağ-
mur miktarının fazla olduğu aylardır ve yağmurun fazla 
olduğu aylarda sarnıçta depolama yapılmalıdır. 

Belirlenecek depolama hacmi, çatıdan elde edilebilecek 
yağmur suyu miktarına, sulama için gerekli suya, topla-
nacak yağmur suyunun sulama gereksinimini karşılama 
oranına, yer altına yapılacak betonarme sarnıç için ne ka-
dar yer olduğuna, sarnıç betonarme hesaplarına ve su ge-
reksiniminin önemi nedeniyle son olarak maliyete bağlı 
olarak değişmektedir. 

Çatı katsayısı: Alman standartları tarafından DIN1989’da 
0,8 olarak belirtilen katsayıdır. Çatıya düşen bütün yağ-
murun geri dönüştürülemeyeceğini göstermektedir.

Filtre etkinlik katsayısı: Alman standartları tarafından 
DIN1989’da belirtilen katsayıdır (0,9). Çatıdan elde edilen 
yağmur suyunun, görünen katı maddelerden ayrıştırıl-
ması için geçirilen ilk filtrenin verimlilik katsayısıdır. Su-
yun bir miktarının buradan geçemeyeceği dikkate alına-
rak kullanılan bir katsayıdır.

Hesaplama şu şekilde yapılmaktadır.

Aylık olarak çatıdan toplanabilecek yağmur suyu mikta-
rı hesaplanır excel formülü “ =B3*C3/1000 ” şeklindedir. 
Burada “B3” hücresindeki değer, kg cinsinden birim alana 
(m2) düşen yağmur miktarı, “C3” hücresindeki değer ise, 
m2 cinsinden çatı alanıdır. Bu değer, hesaplama yapılan 
ilk ay için “D3” hücresine yazılır (Tablo 1). Çatıya yağan 
yağmurun verim hesabı, çatı katsayısı (0,8) ve filtre et-
kinlik katsayısı (0,9) ile çarpılarak hesaplanır ve kullanı-
labilen yağmur suyu miktarı hesaplanır, excel formülü 
”=D3*$E$3 “ şeklindedir ve bu değer hesaplama yapılan 
ilk ay için “F3” hücresine yazılır

Sulama yapılmayan aylarda elde edilen yağmur suları top-
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Bahçe sulama gereksinimi hesaplanırken su tüketimi faz-
la olan çim için en kurak zamandaki günlük birim (m2) 
alandaki sugereksinimi, sulanacak alan, sulama için ge-
reken su miktarı, sulama yapılacak ayın su gereksinimi-
nin en kurak zamandaki su gereksinimine olan oranı ve 
o aydaki gün sayısı çarpılarak ton cinsinden aylık olarak 
hesaplanır ve “M” kolonuna yazılır. Bu kolon için excel for-
mülü “ =$J$3*$K$3*30*L8/1000 “ şeklindedir. Burada “J3” 
hücresindeki değer, m2 cinsinden sulanacak alan, “K3” 
hücresindeki değer, en kurak gündeki lt/m2 cinsinden su-
lama için gereken su miktarı,  “L” kolonundaki değer  he-
saplama yapılan ayın su gereksiniminin en kurak zaman-
daki su gereksinimine olan oranıdır.

Yağmur suyunun gereksinimi karşılama oranı sarnıç kapa-
sitesi belirlenirken kullanılan en önemli parametrelerden-
dir. Yedinci satır için hesaplama yapılırken, sulama zamanı 
başladığında sarnıçtaki bir önceki aydan kalan su miktarı 
(L7) o aydaki sulama için gerekli su miktarından (P8) fazla 
ise %100; az ise sarnıçtaki bir önceki aydan kalan su mik-
tarı (L7) ve o aydaki çatıdan gelen su miktarı (I8) toplamı 
seçilen sarnıç kapasitesine (K3) eşit veya büyük ise ve aynı 
zamanda o ayki sulama gereksinimine (P8) eşit veya bü-
yükse %100; o ayki sulama gereksiniminden (P8) küçük ise 
sarnıçta bir önceki aydan kalan su miktarı (L7) ve o aydaki 
çatıdan gelen su miktarı (I8) toplamı o ayki sulama gerek-
sinimine (P8) bölünür. Sarnıçtaki bir önceki aydan kalan 
su miktarı (L7) ve o aydaki çatıdan gelen su miktarı (I8) 
toplamı, seçilen sarnıç kapasitesinden (K3) küçük ise ve 
aynı zamanda o ayki sulama gereksinimine (P8) eşit veya 
büyükse %100; o ayki sulama gereksiniminden (P8) küçük 
ise sarnıçta bir önceki aydan kalan su miktarı (L7) ve o ay-
daki çatıdan gelen su miktarı (I8) toplamı o ayki sulama 
gereksinimine (P8) bölünür (Şekil 1) ve elde edilen değer 
“N” kolonuna yazılır. “N7” sayılı hücre için excel formülü, 

“=EĞER(I7>=M8;1;EĞER((I7+F8)>=$H$3;EĞER((I7+F8)>
=M8;1;(I7+F8)/M8);EĞER((I7+F8)>=M8;1;(I7+F8)/M8))) ” 
şeklindedir.

3. SONUÇ

Tablo 1’de Bursa ilinde 1.000 m2 çatı, 750 m2 bahçe sula-
ma alanlı bir binanın bahçe sulama amaçlı sarnıç hacim 
hesaplaması yapılırken sulama dönemi öncesi sarnıçta 
birikebilecek en fazla su miktarının 258,7 ton olduğu ve 
bu değere göre 250 tonluk bir sarnıç seçilirse nisan, mayıs 
ve haziran aylarında bahçe sulama gereksiniminin tama-
mını; temmuz ayında ise yaklaşık %50’sini karşılayabilece-

lanarak sulama yapılacak ay başladığı zaman sarnıçta biri-
kebilecek en fazla su miktarı (seçilebilecek en fazla sarnıç 
hacmi) hesaplanır ve bu değer sarnıç hacmi belirlemede 
kullanılacak önemli bir veridir. Bu hesaplama yapılırken de 
kullanılacak su miktarı, bir önceki aydan kalan su miktarı 
ile o ay rezervuarlara ayrıldıktan sonra kullanılabilecek su 
miktarının toplamı ile hesaplanır, excel formülü bir sonra-
ki ay için “ =G3+F4” şeklindedir. Burada “G3” hücresindeki 
değer, bir önceki (ilk) aya ait ton cinsinden sarnıçta var 
olan su miktarıdır ve “F4” hücresindeki değer hesaplama 
yapılan ikinci aya ait ton cinsinden kullanılabilir su mikta-
rıdır. Hesaplanan bu değer “G4” hücresine yazılır. 

Bu değer, sarnıç hacmi belirlemede önemli bir veridir. He-
saplamanın diğer verilerini elde edebilmek için sarnıçta 
birikebilecek en fazla su hacmine göre bir sarnıç hacmi 
belirlenir fakat bu hacim diğer verilere göre hesaplama-
nın sonunda değiştirilebilir.

Sulama yapılacak ayla birlikte sarnıçtaki mevcut su mik-
tarı, sulama zamanı başlayana kadar seçilen sarnıçta art-
maktadır. Birikecek suyun, en fazla seçilecek sarnıç hacmi 
kadar olacağı önemli bir noktadır. Sulama döneminde ise 
sarnıçtaki su, bahçe sulama için harcanırken, ay içindeki 
yağmur suyu miktarı da sarnıca eklenir. Burada aylık çatı-
dan gelen kullanılabilecek su miktarı ve bir önceki aydan 
sarnıçta kalan su miktarı toplamı, seçilen sarnıç hacmin-
den büyük ise sarnıçtaki mevcut su miktarı seçilen sarnıç 
hacmi kadar; küçük ise aylık çatıdan gelen kullanılabile-
cek su miktarı ve bir önceki aydan sarnıçta kalan su mik-
tarı toplamı kadardır.

Sarnıçtaki ton cinsinden mevcut su miktarı aylık olarak 
hesaplanır ve hesap yapılan ay için “I” kolonuna yazılır. su-
lama zamanına kadar “I” kolonu için excel formülü 

“ =EĞER(I3+F4>=$H$3;$H$3;I3+F4) “ şeklindedir (ilk hesap 
yapılan aya karşılık satırda “ =EĞER(F3>=$H$3;$H$3;F3” 
şeklindedir). Burada “H3” hücresindeki değer, ton cinsin-
den seçilen sarnıç kapasitesidir. Sulama zamanı başla-
dığında ise sarnıçtaki su miktarı hesabı için “I” kolonuna 
yazılacak  excel formülü, 

“ = E Ğ E R ( ( I 7 + F 8 - M 8 ) < = 0 ; 0 ; E Ğ E R ( ( I 7 + F 8 -
M8)>=$H$3;$H$3;I7+F8-M8)) “ şeklindedir. 

Sarnıç hacmi belirlenirken sarnıç dibinde oluşabilecek ça-
murlaşma, taban alanına göre suyun yüksekliği ve pompa 
su emiş yüksekliği gibi faktörler göz önünde bulundurul-
duğunda dip kısımda bir miktar suyun kullanılamayacağı 
da düşünülmelidir.
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ği görülmektedir. 250 tonluk sarnıç yapabilmek için yerin 
olup olmadığı ve sarnıç yapım maliyetleri de göz önünde 
bulundurularak sarnıcın nihai hacmi belirlenebilir.

Yaşamsal önemi olan suyun verimli şekilde biriktirilmesi 
ve değerlendirilebilmesi için geliştirilmiş sarnıç hacmi he-
sap yöntemi ile tasarımcının sarnıç hacmini gereğinden 
küçük belirleyerek suyun kullanılamaması veya gereğin-
den büyük belirleyerek gereksiz maliyet harcamalarının 
ve kısıtlı sarnıç alanı olan yerlerdeki projelendirme zor-
luklarının önüne geçilecektir. 
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Şekil 1. Yağmur Suyunun Gereksinimi Karşılama Oranı Hesaplama Algoritması

Tablo 1. Bursa İlinde Bir Binanın Bahçe Sulaması için Yağmur Sarnıç Hesap Tablosu
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BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNDEN
CENTER PİVOT VE LİNEER SULAMA 
SİSTEMİ 

1. GİRİŞ

Bitki gelişimi için gerekli olan doğal yollarla karşılanama-
yan suyun, toprağa, bitkinin kök bölgesine verilmesine 
sulama, suyun veriliş biçimine sulama yöntemi denir. Su 
iletim ve dağıtım şekline göre de, sulama sistemine yüzey 
veya basınçlı sulama denir.

Yüzey sulama, toprakta mevcut yararlı mikroorganizma-
ların faaliyetlerinin azalmasına, taban suyunun yüksel-
mesine, toprakta tuzluluğa ve çoraklaşmaya, ürün verim 
kaybına, ürünlerin kök gelişiminin yavaşlamasına, eroz-
yon yoluyla toprak kaybına, buharlaşma, derine sızma 
ve aşırı su kullanımına neden olması nedeniyle yeni su-
lama projelerinde yer almamaktadır. Mevcut yüzey sula-
ma projeleri revize edilerek, basınçlı sulama sistemlerine 
geçilmektedir. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, 
Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamın-
daki sulama projelerinde, sadece basınçlı sulama sistem-
lerine hibe desteği uygulanmaktadır.

Günümüzde tarım üretimimizin çeşitlenmesi, ürün kali-
tesinin iyileştirilmesi, maksimum üretkenlik ve kazancın 
artırılması için, üretici ve yatırımcıların tüm gereksinimle-

rini karşılayacak modern, basınçlı sulama sistemlerinden 
olan Center pivot (Merkezi Eksenli Yağmurlama Sulama 
Sistemi) ve Lineer Sulama Sistemleri (Doğrusal Hareketli 
Yağmurlama Sulama) ile sulanan alan miktarı gittikçe art-
maktadır. Bu sistemler, toprağın geçirgenlik hızı ve yetiş-
tirilecek bitki çeşidine göre yağmurlama başlığı paketleri, 
tarla boyutlarına göre açıklık ve uç bom kombinasyonları 
ile bütçe göz önüne alınarak yapılandırılmaktadır. Stan-
dart üretim galvanizli malzemeden olmakla birlikte, aşın-
dırıcı koşullardaki çalışma söz konusu ise, polietilen kaplı 
boru bileşenleri de kullanılır. Resim 2 ve Resim 3’te bu 
malzemelerden örnekler görülmektedir.

 
 Resim 1. Center Pivot Sulama Sistemiyle Sulama
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2. MERKEZİ EKSENLİ YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİ

Basınçlı sulama sistemlerinden olan Center pivot (Merke-
zi Eksenli sistemi, betonarme bir platform üzerinde dai-
resel dönüş yaparak hareket ederek, sulama yapabilen, 
galvaniz kaplı çelik borulardan ve konstrüksiyondan olu-
şan bir sistemdir.  Elle (manuel) veya uzaktan kumandayla 
kontrol edilerek homojen bir su dağılımı sağlar. 

Geniş alanlarda arazi tesviyesine gerek duymadan, %10 
eğimli arazilerde ise %90 su kullanım verimi ile sulama 
yaparak işçilik, enerji ve zamandan tasarruf ile kaliteli ve 
homojen ürün elde edilmesini sağlar. Hafif bünyeli ve sığ 
topraklarda uygulanır. Gübre ve tarım ilaçları, su ile bir-
likte ve zamanında verilebilir. Şeker kamışı, mısır, patates 
gibi bitki çeşitleri için farklı profil boyları bulunmaktadır. 

Arazi boyutlarına göre konumlandırmak için, boru çapı 5’’ 
ve 65/8’’ olan açıklıklarda 38,2 m., 44,2 m., 50,1 m., 56,1 m 
ve 62,0 m., boru çapı 85/8’’ için azami açıklığı 50,1 m., boru 
kalınlığı ise 2,8 mm. ve 3mm.’dir. Yeterli suyun bulunması 

ve arazinin uygun olması durumunda, her biri 800 m. ol-
mak üzere çift kanatlı, 203,5 ha. Araziyi aynı anda sulaya-
bilen sulama sistemleri bulunmaktadır. 

Sulama sisteminin en yüksek düzeyde iyileştirilmesi için 
olan süreç, verimliliğin değerlendirilmesiyle başlar. Bit-
kilerin normal gelişmeleri için  gereksinim duydukları 
suyun ve besin maddelerinin %80’ini aldıkları derinliğe 

 

 

Resim 2. Basınçlı Sulama Sistemlerinde Kullanılan Galvanizli 
Borular 

Resim 4. Center Pivot Sulama Sisteminden Görünüş

Resim 5. Center Pivot Sulama Sistemi Merkez Kule

Resim 6. Bitkilerin Etkili Kök Derinliği

Resim 3. Kumlu, Siltli  gibi Aşındırıcı etkiye sahip sular için 
Kullanılan Polietilen Kaplı Borular
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3. LİNEER SULAMA SİSTEMİ

Basınçlı sulama sistemlerinden bir diğeri olan Lineer Sula-
ma Sistemidir. (Doğrusal Hareketli Yağmurlama Sulama). 
Sanayide ve teknolojideki değişmeler doğrultusunda, 
üreticinin ve çiftçinin talepleri, sulama uygulamalarında-
ki deneyimler sonucunda, doğrusal hareket eden lineer 
sulama sistemi üretimine de yer verilmiştir. Bir şase üze-
rine monte edilmiş jeneratör veya elektrikli güç kaynağı 
ile makina ve lateralin hareket etmesi sağlanır. Bu sulama 
sistemi de, galvanizli çelik borulardan ve konstrüksiyon-
dan oluşan bir sistemdir.

Lineer sulama sistemi, merkezi eksenli sulama sistemin-
den farklı olarak doğrusal hareketli olup, kumanda pano-
sunun yer aldığı kaide ile su kaynağının bağlantı kısmı, 
iki teker veya dört teker üzerine gelecek şekilde yerleşti-
rilmiştir. Lineer sistemle, dikdörtgen veya kare şeklindeki 
arazilerin %92-98’lik kısmının, merkezi eksenli sulama 
sistemi ile ise kare şeklinde bir alana tesis edildiğinde 
arazinin %78,5-83’lük kısmının sulanabilmekte olması, li-
neer sulama için arazi kullanımı bakımından avantaj oluş-
turmaktadır. Her su alma (hidrant) noktasında sistemin 
durdurulması, sulama yapma süresi ve işçilik yönünden 
lineer sistem dezavantaj olabilmektedir. Lineer sistemde, 
yağmurlama başlıklarının su verimi, tüm başlıklar için aynı 
iken; merkezi eksenli sulama sisteminde, merkezden pivot 
sonuna doğru gidildikçe, sulanan alana bağlı olarak art-
maktadır. Güç kaynağı dizel veya elektrik olabilir. Sistem-
lere ait ana kontrol panelleri standart özelliklerle dona-
tılmışken, geliştirilmiş modellerde ise, üreticinin tarlasını 
kolayca merkezi olarak ve uzaktan izleme ve yönetmesini 
sağlayacak özelliklerle donatılmıştır. Sulama sistemleri, 
sulanacak arazi içerisinde sabit yapılar (enerji nakil hatları, 
binalar, karayolu gibi) ve topografik engeller bulunmadığı 
takdirde, büyüklüğü 1 ha'dan büyük arazilerde kurulabilir. 

“etkili kök derinliği” denir. Derin topraklarda yetiştirilen 
bitkiler, genellikle suyun büyük bir kısmını kök bölgesinin 
üst kısımlarından alır. Bitkiler, tükettikleri nemin %40’ını 
etkili kök bölgesinin toprak yüzeyinden itibaren %25’lik 
kısmından, %90’ını %75’lik kısmından karşılar (Resim 6). 
Bu bilgilerle, ürüne, toprak yapısı ve geçirgenlik hızına 
göre en iyi yağmurlama başlıkları seçilmelidir. Buna göre 
etkili kök derinliği tabloları oluşturulur (Tablo 1), istemle-
re göre hava istasyonları ve nem sensörleri  sağlanır.

Böylece bitkinin gereksinimi olan su miktarının, verimli 
bir şekilde ve uygun zamanda verilmesi, işletme maliyet-
lerinin en aza indirilmesi, kalite ve verimin arttırılması, 
sulama yönetimi ekibinin yapacağı sulama programları 
sonucuna göre belirlenir.

Lineer ve pivot sulama sistemleriyle, toprakta homojen 
bir su dağılımı sağlanır. Bir yılda iki ürün elde edilmesi-
ne uygun bölgelerde ise, Resim 8’de görüldüğü şekilde, 
birinci ürünün hasat sonrası, doğrudan ekim makinaları 
ile yapılan ekimi takiben, sulama yapılabilme olanağı sa-
yesinde ikinci ürünün vejetatif ve generatif  gelişmesi ile 
hasat dönemini kısaltır.

Tablo 1. Bazı Kültür Bitkilerinin Etkili Kök Derinlikleri Tablosu 

Resim 8. Biçer Döver ile Hasat Edilirken, Doğrudan Ekim 
Makinasıda Ekime Hazır Beklemektedir.

Bitki Cinsi Etkili Kök Derinliği (cm)

Ayçiçeği 90

Hububat 60-70

Mısır 75-90

Pamuk 120

Patates 60

Şeker pancarı 60-90

Yonca 90-180

 

 
Resim 7. Kontrollü ve Kontrolsüz   Sulama Sonucu, Suyun 
Toprakta Dağılımı
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Sistem büyüdükçe birim maliyet düşmektedir. İlk yatırım 
maliyeti yüksek gibi görünmesine rağmen, birim alandan 
elde edilen ürün artacak, bitkisel üretim çeşitlendirilerek 
ikinci ürün yetiştirilmesi mümkün olacak, araya girecek 
yem bitkileri üretimi sayesinde sığır ve koyun üretiminde 
de kolaylık ve parasal avantaj sağlanacaktır. Tarımsal çalış-
malarda kullanılan traktör ve diğer ekipmanlar ile, alınan 
ürünlerin değerlendirileceği kurutma ve tohum hazırlama 
tesisleri gibi mekanizasyon işlemleri, sulu tarıma göre şe-
killenecek ve istihdam artacaktır. Kuru ziraattan sulu zira-
ata geçişte, birim alandan elde edilen üründe yaklaşık 3,5 
kat artış, yüzey sulamadan basınçlı sulamaya geçilmesiyle 
de bitki gereksinimi olan suyun homojen dağılımı sonucu 
yaklaşık 1 kat ürün artışının yanı sıra, standart ve kaliteli 
ürün alınması sağlanacaktır. İşletmecilikte birim maliyet-
ler (enerji, işgücü, ilaçlama, gübreleme gibi) ve su kullanı-
mı azalacaktır. Yüzey sulamada su iletim ve derine sızma 
nedeniyle  verim %40-45’lere düşerken, merkezi eksenli 
ve lineer sulamada verim %90’lar civarında olup, yüzey 

sulamada kullanılmakta olan suyun yarısıyla bitkinin su 
gereksinimi karşılanmaktadır. İklim değişikliğinin getirdiği 
kuraklık ve küresel sıkıntısı göz önüne alındığında, hele, 
toplam su harcamasının yaklaşık %60’ının tarımda kulla-
nıldığı düşünüldüğünde, bu da çok önemli bir kazanım 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bilim ve teknolojinin gereği, 
modern, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı ile  olu-
şacak ürün artışı, yatırım maliyetlerini birkaç yılda amorti 
edebilecek ve ülke tarımına belirtilen katkıları olacaktır.

Entegre izleme ve kontrol sistemi ile, sulama tesisinin per-
formansını ve konumunu dünyanın her yerinden, evden, 
ofisten veya araçtan, bilgisayar veya akıllı telefon ile izle-
me, yönetme ve programlama sayesinde, zamandan, iş-
çilikten ve işletme giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.

4. SONUÇ

Center pivot (Merkezi eksenli) ve lineer (Doğrusal hare-
ketli) sulama sistemleri, resimde görüldüğü gibi, tarımsal 
üretimde her türlü bitki yetiştirmede kullanılmakta olup, 
dar açıdan 360 derecelik açıya kadar ileri ve geri hareket 
edebilmektedir. Türkiye’de istenilen seviyede kullanım 
alanı olmamasına karşın, sevindirici tarafı son yıllarda özel 
sektör ile sertifikalı tohum hayvan yetiştiriciliğinde önder 
kuruluş olan TİGEM’e bağlı Tarım İşletmelerinde kullanım 
alanı artmaktadır. Özel sektördeki kesin miktarı bilinmese 
de, TİGEM’e bağlı işletmelerde yaklaşık 1.000 adet farklı 
uzunluklarda merkezi eksenli ve lineer sulama sistemi ile 
sulama yapılmaktadır. 

Resim 9. Lineer Sulama Sistemi            

Resim 10. Lineer Sulama Sistemi

 
 

Resim 11. ABD’de Kaliforniya’da Center Pivot ve Lineer Sulama 
Sistemlerinin Uydudan Görünüşü
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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE'DE SU KITLIĞI

1. GİRİŞ

Su kıtlığı (Water scarcity), su istemlerini karşılayacak su 
kaynaklarının olmayışıdır. Su kıtlığı her kıtayı etkilemek-
tedir ve Dünya 2019 Ekonomik Forumunda, gelecek yıl-
ların en büyük küresel risk faktörü olarak listelenmiştir. 
Su yüzünden çıkan anlaşmazlıklar, yeraltı su kaynakları-
nın tükenişi ve suyun azalışının çevreye olumsuz etkileri, 
gündemdeki en önemli konulardandır.

Dünya nüfusunun üçte ikisinin (5, milyar insandan fazla) 
yılın en az bir ayında ciddi su kıtlığı çektiği düşünülmek-
tedir. Dünya’da yaklaşık yarım milyar insan ise tüm yıl 
boyunca ciddi su sıkıntısı içindedir. Dünya’nın en büyük 
şehirlerinin yarısı su kıtlığını yaşamaktadır.

Dünya’daki toplam su miktarı 1,4 milyar km3’tür. Bu su-
yun %97,5’i denizler ve okyanuslardaki tuzlu sulardan 
oluşmaktadır. Geriye kalan %2,5’lik pay, yani 35 milyon 
km3, tatlı su kaynağıdır. Ancak tatlı su miktarının %68,7’si 
kutuplarda (Antarktika ve Grönland) buzul kütle olarak, 

%0,8’i yer altında fosil, %30,1’i yeraltı suyu ve nihayet 
sadece %0,4’ü yer üstü suyu ve atmosferik buharlardan 
oluşmaktadır. Şu anda Dünya’daki kullanılabilen yerüstü 
su miktarı, toplam potansiyelin sadece 0,001’idir [1]. 

Öte yandan bu kaynakların tümüne ulaşmak da kolay de-
ğildir. Nehirler ve göllerdeki su miktarından kat kat fazla 
su potansiyeline sahip yeraltı suları, çoğu kez ulaşılması 
olanaksız derinliklerde bulunmakta, yüzey sularının çoğu 
ise, ya insanların gereksinim duyduğu yerlerden çok uzak-
larda bulunmakta, ya da kontrol altına alınamayan taşkın-
lar nedeniyle faydalanılamadan denizlere boşalmaktadır.

Su, hidrolojik çevrim içerisinde; kıta, okyanus ve atmosfer 
ortamları arasında devamlı bir dönüşüm halindedir. Dün-
ya yüzeyine yağışla düşen su miktarı, yılda ortalama 800 
mm/m2, ya da yaklaşık 119.000 km3 olup, bunun 72.000 
km3’ü buharlaşarak atmosfere geri dönmekte ve 47.000 
km3’ü akışa geçerek nehirler vasıtasıyla denizlere ve ka-
palı havzalardaki göllere ulaşmaktadır.
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Dünya’da 623 su havzası bulunmaktadır. Dünya’da havza-
ların en yoğun olduğu kıtalar, Avrupa,  Afrika ve Asya’dır. 
Fakat havzaların çok olması, çok suya sahip olunduğu 
anlamına gelmemektedir. Örneğin Kuzey Amerika’dan, 
Avrupa’dan ve Avustralya’dan daha çok yağış düşen 
Afrika’da, yağış olarak düşen suyun %80’i buharlaşarak 
yok olmaktadır. Sonuç olarak suyun yeryüzüne eşit dağıl-
madığını söyleyebiliriz. 

Dünyanın yıllık toplam yenilenebilir tatlı su miktarı 47.000 
km3 tür ve bu miktar su, karalarda canlıların kullandığı tat-
lı su kaynaklarını besler. Toplam yıllık yenilenebilir su mik-
tarı değişik kaynaklarda, farklı değerlerde, örneğin 40.000 
km3 veya 47.000 km3 olarak verilmektedir. Karalara düşen 
toplam yıllık yağışın ancak üçte birlik kısmı su kaynakları-
nı beslemektedir. Bu oran bölgelere göre değişmektedir. 
Akışa geçen miktarın bugün için ancak 9.000 km3’ü tek-
nik ve ekonomik olarak kullanılabilir durumdadır.

Teknik olarak küresel bazda yeterli miktarda tatlı su bu-
lunmaktadır. Ancak çok yağışlı ve çok kurak bölgeler 
oluşu nedeniyle, iklim değişikliği de dikkate alınırsa, eşit 
olmayan bir dağılım vardır. Ayrıca sanayinin başı çektiği 
istem artışı nedeniyle, insanlık bir su kriziyle yüzleşmek-
tedir. Eğer mevcut eğilimler devam ederse 2030’da su is-
temi, su arzını %30 geçecektir.

2. SU KITLIĞI

Su kıtlığı iki mekanizmadan kaynaklanabilir: 1. Fiziksel su 
kıtlığı, 2. Ekonomik su kıtlığı. 

Fiziksel su kıtlığı, bir bölgenin istemini karşılayacak yeterli 
su kaynaklarının olmayışıdır. Ekonomik su kıtlığı ise, yeterli 

Şekil 1. Kıtalarda Akışa Geçen ve Buharlaşan Su [3]

Şekil 2. Dünya’da Fiziksel ve Ekonomik Su Kıtlığı [4]

Kıta
Yağış Buharlaşma Fark Akış

(mm/ m2) (km3) (mm/ m2) (km3) (mm/ m2) (km3)

Avrupa 790 8.290 507 5.320 283 2.970

Asya 740 32.200 416 18.100 324 14.100

Afrika 740 22.300 587 17.700 153 4.600

K. Amerika 756 18.300 418 10.100 339 8.180

G. Amerika 1.600 28.400 910 16.200 685 12.200

Okyanusya 791 7.080 511 4.570 280 2.510

Antarktika 165 2310 0 0 165 2.310

DÜNYA 119.000 72.000 47.000

Tablo 1. Kıtalarda Su Dengesi [2]
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maktadır. Su tüketimi, kişi başı milli gelirle orantılı olarak 
artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ortalama günlük tüketim 
200-300 litre iken, az gelişmiş ülkelerde (örneğin Afrika’da 
Mozambik’te) ortalama günlük tüketim 10 litreye kadar 
düşmektedir ve bu su, evden 1 km kadar uzaktadır. Ulus-
lararası kuruluşlar günde, her insan için minimum 20 litre 
su kullanımı önermektedir (çamaşır yıkaması hariç). Artan 
su tüketimi ise yukarıda belirtildiği gibi kişi başı gelir ar-
tışına bağlıdır. Su kıtlığını yaşayan ülkelerde su, en büyük 
anlaşmazlık konusudur.

Suyun yeryüzüne eşit dağılmaması, ülkelerin su varlıkla-
rına göre sınıflandırılmasına yol açar. Eğer bir ülkede kişi 
başına 1.700 m3 ve üzeri su düşüyorsa o ülke yeterli mik-
tarda suya sahiptir.  1.700 m3 suya sahipse su stresi altın-
dadır. 1.000 m3 ve altında suya sahipse su fakiri ülkedir. 
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporlar, dünya 
nüfusunun %29’unun su fakiri olduğunu belirtmekte, 
2025 yılında bu rakamın %34’e ulaşması beklendiğine 
vurgu yapmaktadır. Yani dünya nüfusunun %34’ü içecek 
su bulmakta zorluk çekmektedir.  Ayrıca Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) 2010’daki verilerine göre hazırlanan 
Tablo 2’de Dünya nüfusunun 2025’de 7,274 milyar olması 
öngörülmüşken, şu anda bile Dünya nüfusu 7,9 milyarı 
aşmıştır.

3. SUYUN ÜZERİNDEKİ BASKILAR 

Dünyada nüfusun sürekli artması, artan nüfusun eşit da-
ğılmaması, suyun tasarruflu kullanılmaması ve iklim deği-
şikliğine bağlı küresel ısınma, tatlı su varlıklarının azalma-
sına neden olmaktadır. 

Suyun üzerinde baskıya neden olan önemli üç neden 
aşağıdadır. 

3.1 Nüfus Artışı ve Nüfusun Dağılımı
Nüfus üzerinde çalışan uzmanlar, Dünya nüfusunun son 
elli yılda iki kat arttığını vurguluyorlar. Gerçekten de 
1950’li yıllara kadar yaklaşık üç milyar olan dünya nüfusu, 
son elli yılda iki kattan fazla artarak 7,9 milyarı aşmıştır. 
Bu nüfusun büyük bölümü tatlı su havzalarında yaşıyor. 
2050 yılında beş milyardan daha fazla insanın tatlı su hav-
zalarında yaşaması beklenmektedir. Bu durum, su havza-
ları için önemli bir insan baskısı anlamına gelmektedir. 

3.2 Sosyo-Ekonomik Üretim
Su kıtlığı, tarım, hayvancılık ve sanayide suyun aşırı tü-

su kaynaklarının iyi yönetilememesinden kaynaklanır. Bir-
leşmiş Milletler Gelişme Programına (UNDP) göre, ikinci 
durum konut, tarım, sanayi ve çevresel gereksinimler için 
yeterli su olmasına karşın, bu suya ulaşmak için olanağı 
olmayan bölgeler ve ülkelerde karşılaşılan su kıtlığıdır [5]. 

Dünya nüfusunun yaklaşık beşte birinin yaşadığı su kıt-
lığı, bölgenin ve ülkenin istemini karşılayacak su kay-
naklarının yetersiz olduğu bölgedekilerin yaşadığı su 
kıtlığıdır.  Kurak bölgeler fiziksel su kıtlığına katlanmak 
durumundadırlar. Suyun yeterli olduğu ancak bu suyun 
bir iş veya yer için aşırı olarak kullanıldığı durumlar da 
vardır. Örneğin tarımsal sulama için aşırı miktarda su ay-
rılmış olabilir. 

Fiziksel su kıtlığının bulguları, çevresel bozulmalar ve aşırı 
su kullanımı nedeniyle yer altı su seviyesinin düşmesi ve 
su miktarının azalmasıdır.

Ekonomik su kıtlığı, nehirlerden, yer altı sularını ileten 
gözenekli toprak ya da jeolojik oluşum olan akiferlerden, 
veya diğer su kaynaklarından su çekmek için altyapıya 
veya teknolojiye yeterli yatırım yapılmaması veya su ge-
reksinimini karşılamak için nitelikli iş gücünün olmaması 
nedenleriyle yaşanmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık 
dörtte biri ekonomik su kıtlığından etkilenmektedir. Eko-
nomik su kıtlığı nedeniyle insanlar evdeki su gereksinim-
leri ve tarımsal sulama için uzun yollar yürümek zorunda 
kalmakta ve bazen kirlenmiş nehirlerden su taşımaktadır-
lar. Afrika’nın büyük bölümünde ekonomik su kıtlığı çe-
kilmektedir, bu bölgelerde alt yapının yapılması, bu böl-
gelerdeki su yoksulluğunu azaltmaya yardımcı olacaktır. 

Kuru iklimlerde yaşayan, ekonomik olarak yoksul ve siyasi 
olarak zayıf toplumlarda çok sık olarak kritik şartlar oluş-

Tablo 2. Su Varlıklarına Göre Ülkelerin Sınıflandırılması [6]

Durum
Su Kaynağı 

(m3/kişi)

1995 2025

Nüfus 

(milyon)

Nüfus 

(milyon)

Su fakiri <1000 m3 1,664 2,407

Su stresi olan 1000-1700 m3 669 1,077

Yeterli suya sahip >1700 m3 3,091 3,494

Sınıflandırma dışı 241 296

Toplam 5,665 7,274
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ketimi sonucu olmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki insanlar, 
genel olarak gelişmekte olan ülkelerin 10 misli su tüket-
mektedirler. Bu suyun büyük kısmı meyve, yağlı tohumlu 
bitkiler ve pamuk gibi suyu yoğun kullanan tarım ürünleri 
ve sanayi üretiminde tüketilmektedir. Bu ürün zincirleri-
nin çoğu artık küresel hale geldiğinden, gelişmiş ülkeler-
de kullanılmak üzere yapılan bu ürünler için gelişmekte 
olan ülkelerin suyu kullanılmakta ve onların havası kirle-
tilmektedir.

Dünya’da suyun sektörlere göre kullanımı tarımda %70, 
konutlarda %11 ve sanayide %19’dur. Ancak bu oranlar 
ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Gelişmiş ülke-
lerde su genellikle sanayide kullanılırken, Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerde ağırlıklı olarak tarımda kulla-
nılmaktadır. Tarımsal üretimde su tüketiminin yüksek olu-
şunun nedeni ise üretimde salma sulama gibi tasarruflu 
olmayan sulama sistemleri ile yapılıyor olmasıdır. TÜİK’in 
2013 verilerine göre, tarımsal üretimde sulamanın %92'si 
salma sulama, kalanı ise damla sulama ve yağmurlama 
sulama yöntemleri ile yapılmaktadır. 

3.3 İklim Değişikliğine Bağlı Küresel Isınma

İklim değişikliğinin getirdiği değişen iklim olayları (ku-
raklık ve seller), ormanların azaltılması, artan hava kirliliği 
ve sera gazları, su kullanımındaki savurganlık, yetersiz su 
arzına yol açmaktadır.

Küresel ve yıllık bazda istemleri karşılamak için yeterli tatlı 
su bulunmaktadır, fakat mevsimsel ve bölgesel su istemi-
nin ve su varlığının dalgalanmaları büyüktür ve yılın belli 
dönemlerinde ve dünyanın belli bölgelerinde su kıtlığı 
yaşanmaktadır. Su kıtlığının ana sebebi su çevrimine in-
sanların müdahale etmesidir. Su kıtlığı, doğal hidrolojik 
değişikliklerle dalgalandığı gibi, sürdürülen ekonomik 
politikalar, planlama ve yönetim yaklaşımlarının fonk-
siyonlarıyla da dalgalanmaktadır. Su kıtlığı, ekonomik 
gelişmenin her türlü şekliyle de yoğunlaşmaktadır, fakat 
doğru tanı konulabilirse su kıtlığının sebepleri öngörüle-
bilir, önlenebilir veya önlem alınabilir.

Küresel su kıtlığının ana nedeni, bölgesel ve mevsimsel 
olarak tatlı su istemi ve suyun varlığı arasındaki uyumsuz-
luktur. Dünya’nın artan nüfusu, yükselen yaşam standart-
ları, değişen tüketim alışkanlıkları ve tarım yapılan alan-
ların genişlemesi, küresel olarak artan su isteminin ana 
nedenleridir.  

4. SU KITLIĞININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

Su kıtlığının çevreye çok miktarda olumsuz etkileri vardır. 
Olumsuz etkiler, göller, nehirler, göletler, sulak alanlar ve 
diğer tatlı su kaynaklarında görülmektedir. Tarımda aşırı 
su kullanımı, tarım alanlarında tuzlanmaya, kirlenmeye 
ve sulak alanların yok olmasına yol açmaktadır. Su kıtlığı 
şehirlere verilen suyun yönetiminde de sorunlar yarat-
maktadır. Bu konuda Dünya’dan, çok dikkat çeken  örnek-
ler verilebilir.

• Bölgedeki tarımı geliştirmek için 1950’lerde Sovyet 
Hükümeti, Aral Gölü’nü besleyen iki ana kaynağı (Amu 
Derya ve Siri Derya nehirleri) kesti ve Aral’a gelen su 
miktarı düştü. Bu kaynaklar kanallarla tarım alanlarına 
yönlendirildi ve kanallarda suyun %25 -75 arası bu-
harlaşmayla kayıp oldu. Sonuçta Aral gölü hızla yok 
olmaktadır.

• Bir zamanlar Afrika‘nın en büyük göllerinden biri olan 
Çad Gölü, 1960’lardan bu yana %90 küçülmüştür. Bu-
nun sebebi iklim değişikliği nedeniyle su beslemesi-
nin azalması yanında, tarım ve içme suyu için aşırı su 
çekilmesidir. Hızlı su çekimi, 40 – 50 yılda gölü yok 
olma noktasına yaklaştırmıştır.

• Bolivya’nın ikinci büyük gölü olan Poopó, kuruma nok-
tasına yaklaşmıştır ve oradaki balıkların yaşamları teh-
dit altında olduğu gibi çok sayıda hayvan türü için de 
ekolojik bir felakettir. Eski boyutlarının %2’sine kadar 
küçülen gölde, bu felaketin sebepleri iklim değişikli-
ğinden kaynaklanan kuraklık yanında, suyun tarım ve 
diğer amaçlar için aşırı kullanımıdır.

5. TÜRKİYE’DE DURUM

Türkiye’de de durum farklı değildir. Özellikle 1980’li yıllar-
dan beri Türkiye yıllık ortalama sıcaklıkları, Türkiye uzun 
yıllar ortalama sıcaklığının üzerinde seyretmektedir. Sı-
caklıklar artarken havzalara düşen yağış miktarı ise azal-
maktadır.  Türkiye’de iklim değişikliği ve gölleri besleyen 
kaynaklardan daha fazla suyun bilinçsiz ve ölçüsüz bir 
şekilde tarımda kullanılması son 60 yılda sulak alanların 
%60’ının kurumasına yol açmıştır. Bu sürede 60’a yakın göl 
kurumuştur. Bu da üç Van Gölü büyüklüğünde bir alandır 
[7]. Örnekler vermek gerekirse Konya Karapınar’da Meke 
Gölü, Kırşehir’de Seyfe Gölü kurumuştur. Burdur Gölü ala-
nı 210 km2’den 153 km2’ye düşmüştür. Eğirdir Gölü derin-
liği 16 m’den 6 metreye, Beyşehir Gölü derinliği 26 m’den 
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5,5 metreye düşmüştür. Türkiye tuz ihtiyacının %70’ini 
karşılayan Tuz Gölü tamamen kurumak üzeredir.

Ülkemizin de içinde olduğu Akdeniz ikliminin etkili oldu-
ğu coğrafyada yağışlar genelde kış aylarında gerçekleşir. 
Yazları kurak ve sıcak geçer. İklim değişikliği ve buna bağ-
lı olarak şiddeti artan kuraklığın etkisinde kışları alınan 

yağış miktarı azalmakta, sıcaklıklar artınca da bağıl nem 
oranı düşmektedir. Akdeniz coğrafyası için özellikle kar 
yağışları çok önemlidir. Barajları, gölleri, nehirleri besle-
yen kar yağışı giderek azalmakta, kar sınırı sürekli yukarı 
kotlara doğru çekilmektedir. Daha az kar yağışı, yağan  
karın da hızla erimesi hidrolojik kuraklığa neden olmakta, 
buna bağlı olarak akarsularda ve akiferlerdeki su seviyesi 

 
 Şekil 3. Türkiye’de Yıllık Yağışlar [8]

Şekil 4. Dünya’da ve Türkiye’de Ortalama Sıcaklıklar
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giderek düşmektedir. Su seviyelerinde yaşanan azalmayla 
toprak da hızla kurumakta, toprak nemi hızla düşmekte-
dir. İklim değişiminin sebep olduğu bu olumsuz koşullar-
da, en ufak bir kıvılcımın yangınlara neden olduğu ve bu 
yangınların çok kısa sürede hızlı bir şekilde yayılabildiği 
bilinmektedir [9].

Türkiye’de beklenen kuraklık ve su kıtlığına önlem al-
mak amacıyla 31 Ağustos 2017 tarih, 30170 sayılı Resmi 
Gazete’de 2017/19 sayılı “Ulusal Kuraklık Yönetimi Strate-
ji Belgesi ve Eylem Planı 2017-2023” başlıklı Başbakanlık 
Genelgesi yayınlanmıştır. Bu belgenin ilkeleri şöyle özet-
lenebilir:

• Sürdürülebilir bir kuraklık yönetimi için, havza ölçe-
ğinde yapılacak çoklu önlemleri içeren çalışmaların 
bir plan ve program çerçevesinde bütünleşik bir yak-
laşımla ele alınması,

• Kuraklık zararlarını azaltmak için yapısal ve yapısal ol-
mayan önlemlerin alınması,

• Kurak dönemde zarar görme riskini azaltmak amacıyla 
suyun tasarruflu kullanımını sağlayacak stratejiler ile 
kuraklığın etkilerinin azaltılması, 

• Kuraklığın havza/alt havza ölçeğinde izlenmesinin 
sağlanması,

• Kuraklık yönetiminde kurumsal sorumluluklar ve dü-
zenlemeler içerisinde sorumlu kuruluşların kuraklık 
öncesi, esnası ve sonrasında koordineli bir şekilde bir-
likte çalışmasıdır.

Ancak Türkiye’de Strateji Belgeleri ve Eylem Planları ha-
zırlıklarında çok hızlı davranmakta iken bu planları uy-
gulamaya koyacak eylemci paydaşların hazırlanması ko-
nusunda aynı derecede iyi olduğumuz pek söylenemez. 
Çünkü bu hazırlık, kısa sürede gerçekleşmez. Oysa sorun 
az hasarla atlatılmak isteniyorsa, felaketlere karşı önce-
den hazırlıklı olunması şarttır. Belgeler ve Eylem Planları, 
ortaya çıkan tehdide göre hızla hazırlanabilirken, uygula-
yıcı paydaşların, eğer eksikleri varsa, kurumsal altyapı ola-
rak buna hazırlanmaları uzun zaman alır. Su yönetimin-
den kuraklık yönetimine kadar birçok strateji, politika ve 
eylem planının uygulanabilmesi için sivil toplum kuruluş-
larının, su kullanıcı örgütlerinin, sulama birliklerinin, koo-
peratiflerin katkısı çok önemlidir. Bu nedenle söz konusu 
kuruluşların yasal ve kurumsal olarak güçlendirilmeleri 
için de bir plan yapılıp uygulanması gerekir. Ancak bu 

kuruluşların yöneticilerinin de sadece yakınmayı bıraka-
rak ne yapılabileceğinin arayışına girmeleri gereklidir. Bu 
arayışta başarılı olabilmenin ilk şartı ise sosyal, politik ve 
klimatolojik olarak değişen dünyayı anlamaktır [10].

6. SONUÇ

Su kıtlığı, su istemini karşılayacak su kaynaklarının olma-
yışının sonucudur. Fiziksel su kıtlığı, bir bölgenin istemini 
karşılayacak yeterli su kaynaklarının olmayışıdır, Ekono-
mik su kıtlığı ise yeterli su kaynaklarının iyi yönetileme-
mesinden kaynaklanır. 

Küresel su kıtlığının ana nedeni, bölgesel ve mevsimsel 
olarak tatlı su istemi ve suyun varlığı arasındaki uyumsuz-
luktur. Dünya’nın artan nüfusu, artan yaşam standartları, 
değişen tüketim alışkanlıkları ve tarım yapılan alanların 
genişlemesi küresel olarak artan su isteminin ana etmen-
leridir.

Türkiye’de artan nüfus ile son beş yılda kişi başına düşen 
yıllık su miktarı yaklaşık 100 metreküp azalarak, 1.350 
metreküp seviyelerine düştmüştür. Böyle giderse, yakın 
gelecekte kişi başı su miktarı 1.000 metreküpün altına 
düşecek ve Türkiye su fakiri bir ülke durumuna gelecektir.

Bilinçsiz su tüketimi, ulaşılabilir temiz su miktarını ve ona 
ulaşırken harcanan emeği, enerjiyi, parayı ve zamanı boşa 
harcamaktır.
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Türkiye Makina Federasyonu’nun (MAKFED) 4. Olağan Ge-
nel Kurulu 19 Mart 2022 tarihinde Ankara’da toplandı. Ma-
kina imalatçısı 3 bine yakın firmayı temsil eden 28 derneği 
çatısı altında bir araya getiren MAKFED’de Adnan Dalgakı-
ran yeniden başkanlığa seçildi. 

İki yıllık dönemin sonunda yatırımını yüzde 49, üretimini 
yüzde 42, ihracatını ise yüzde 23 artırmayı başaran ve 23 
milyar dolar ihracatla Türkiye’nin en büyük 3 sektörü ara-
sına giren makina imalat sektörünü temsil etmenin haklı 
gururunu yaşadıklarını belirten Dalgakıran şöyle konuştu: 
“Başarılar bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırırken, ülke 
sanayiinin dönüştürülmesinde önemli roller oynayacağı-
mızın haberini de vermiş oldu. 2002 yılında Makina İhra-
catçıları Birliğimizi kurarak çıktığımız yol bizi bugün, pek az 
ülkede görülebilecek güçte bir sektörel örgütlenmeye ve 
dayanışmaya kavuşturdu. İçinde makinanın yer almadığı 
hiçbir strateji yazılamayacağı için görev ve sorumluluğu-
muz büyüktür. Sanayiinin küresel dönüşümü sürecindeki 
fırsatları değerlendirebilmenin ve dünya ekonomisinden 
ülkemizin aldığı payı artırabilmenin tek yolu ise ileri ülke-
lerde olduğu gibi, makina eksenli bir dönüşüm sürecinden 
geçmektir” dedi.

Türkiye Makina Federasyonu’nun 2 yıllık süre için görev ya-
pacak yeni yönetim ve denetim kurulları ise şu isimlerden 
oluştu:

Yönetim Kurulu; Adnan Dalgakıran, Adil Nalbant (TEM-
SAD), Ali Eren (KBSB), Cem Büyükcıngıl (AMD), Emre S. 
Gencer (MİB), Hasan Basri Kayakıran (ENOSAD), Hüseyin 
Semerci (PAGDER), Kutlu Karavelioğlu (POMSAD), Mustafa 
Tecdelioğlu (BESİAD), Mehmet Sefa Targıt (AYSAD), Önder 
Bülbüloğlu (TEVİD), Serkan Karataş (İSDER), Şenol Önal 
(TARMAKBİR)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri; Nadir Akgün (İMDER), Ce-
mal Dener (SAHA), Mustafa Sabri Erol (AİMSAD), Cihan 
Acaroğlu (EFSİAD), Suat Demirer (AKDER)

Denetim Kurulu; Sevda Kayhan Yılmaz (AKDER), Mehmet 
Ağrikli (TEMSAD), Musa Ertunç (ARÜSDER)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri; Ahmet Özkayan (MİB), Nur-
dan Yücel (POMSAD), Burç Angan (PAGDER)

Haberin detaylarına ulaşmak için tıklayınız: http://www.
makfed.org.tr/TR,6275/turkiye-makina-federasyonu-4-
olagan-genel-kurulu-yapild-.html

TRFMA 2022 Yılı Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Makina Federasyonu 4. Olağan Genel 
Kurulu Yapıldı

Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği - ASMÜD 12. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü 
Grand Ankara Otel’de gerçekleştirilecek. Dernek Tüzüğü-
ne göre her asil üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı var. 
Gerçek kişi asil üye oyunu bizzat kendisi kullanabilir, yetki 
belgesi veya vekâletname ile oy kullandıramaz veya temsil 
edilemez. Tüzel kişi asil üye adına, derneğe üyelik formun-
da bildirilen şirket temsilcisi veya şirketin yönetim kurulu 
başkanı oy kullanabilir, yetki belgesi veya vekâletname ile 
oy kullandırılmaz.

ASMÜD’den yapılan açıklamada özetle şöyle denildi: 
“Genel Kurul’da üyelerimizin ortak görüşlerini yansıtacak 
kararların alınabilmesi ve dernek faaliyetlerinin öneriler 
doğrultusunda planlanarak yürütülebilmesi için üyelerin 
katılmaları önem arz ettiğinden, tüm üyelerimizin Genel 
Kurulumuzu onurlandırmasını dileriz.”

Detaylı bilgi için tıklayınız: http://www.asmud.org.tr/Ha-
ber.asp?ID=166

Tesis yönetim sektörünün önde gelen ulusal, uluslararası ve 
kamuya ait tesis yönetim firmalarının üyesi olduğu, kısa adı 

TRFMA olan Tesis 
Yönetim Derneği’nin 
2022 yılı olağan se-
çimli Genel Kurulu, 
28 Şubat 2022 tari-
hinde yapıldı. TRFMA 
Tesis Yönetim Derne-
ği 2022-2023 dönemi 
başkanlığına, Ağaoğ-
lu Yönetim Hizmetleri 

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bozan seçildi. TRFMA 
Tesis Yönetim Derneği 2022-2023 dönemi Yönetim Kuruluna 
İbrahim Bozan ile birlikte Altınay Gökşin, Erhan Demirtaş, Mik-
tat Kuzhan, S. Rengin Ağılönü, Ufuk İnce ve Bülent Gülcan 
seçildi. Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine Ömer Terzi, İlhan 
Aydın Kartal, Özkan Öztürk, Zafer Başel, Mehmet Danyeli, 
Emre Şener ve Hakan Kaya seçildi.

Denetim Kuruluna Nazlı Uzunlar Aydın, Alp Parmaksızoğlu, 
Bora Koçak seçildi. Denetim Kurulu yedek üyeliklerine Hüse-
yin Çoban, Sevilay Günlüler ve Bülent Doğru seçildi. Disiplin 
Kuruluna Ethem Pişkin, Esra Şahin ve Evren Tüfekçioğlu se-
çildi. Disiplin Kurulu yedek üyeliklerine Erdal Karaca, A. Eren 
Özenli ve Uğur İnce seçildi. Genel Kurul kapanışında; 2022-
2023 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bozan teşek-
kür konuşması yaptı, geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyeleri 
Sevilay Günlüler, Hüseyin Çoban ve Ömer Terzi’ye geçmiş 
dönemlerdeki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Detaylı ilgi için tıklayınız: http://tr-fma.org/2022-genel-kurul-
toplantimizi-gerceklestirdik/

ASMÜD 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 
Nisan 2022’de Yapılacak
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İklimlendirme So-
ğutma Klima İma-
latçıları Derneği (İS-
KİD), “Değer Katar” 
temasıyla yıl boyun-
ca organize edeceği 
etkinliklerle, kuru-
luşunun 30. yılını 
kutlamaya hazırlanıyor. İklimlendirme ve soğutma sektörü-
nün önde gelen firmaları ve sektörün değerli temsilcilerinin 
katkılarıyla 1992 yılında kurulan İSKİD, bugün 113 üyesiyle 
sektörün yüzde 90’ını temsil ediyor.

Üye firmaların katkıları ile kurumsallaşma sürecini tamam-
layan İSKİD, sektörün köklü mirasını ve geçmişten gelen de-
ğerlerini, dinamik ve yenilikçi bir vizyon ile geleceğe taşıyor. 
İSKİD, kuruluşunun 30. yılı kapsamında yıl boyunca “Değer 
Katar” teması ile organize edeceği etkinliklerin yanı sıra tüm 
basılı ve dijital ortamlarda kullanacağı bir 30. yıl logosu ha-
zırladı. İSKİD üyesi firma temsilcilerinin katılımıyla sosyal 
medyada paylaşılacak video çalışmasında, İSKİD üyelerine 
yöneltilen “Üyelerimizin Gözünden Tek Kelimeyle İSKİD” kon-
septine verdikleri kısa cevaplar ile dinamik bir video içeriği 
hazırlandı.  İSKİD üye firmalarının katılımları ile yıl içerisine 
yayılacak organizasyonlar da planlanıyor.

İSKİD bünyesinde üretim faaliyetleriyle birbirine rakip olan 
firmaların da var olduğunu ancak sektörün ortak problemle-
rini çözmek için bütün üyelerin tarafsız bir duruşla, karşılıksız 
hizmet etmek için bir araya geldiğini söyleyen İSKİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, “Dernekler birer sivil 
toplum kuruluşudur. Dernek, en kısa ve öz olarak ‘Topluma, 
sektöre karşılıksız hizmet etmek’ demektir. Her sektör gibi 
çeşitli sorunlarımız olduğu düşünüldüğünde, dernek bu so-
runlara çözüm bulmada etkili bir araçtır. Örgütlü bir sektör 
olmanın önemi günden güne artıyor, bu bize ekonomik ve 
sosyal olarak güç katıyor. Dünyada ve ülkemizde değişen 
konjonktür bunu gerektiriyor. Örgütlü yapıya sahip olan sek-
törlerin sorunlarını daha kolay aşabildiğini ve her koşulda bir 
yaptırım gücüne sahip olduklarını görüyoruz.” dedi. 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların sorunlara kayıtsız kal-
maması ve derneklere katılmasının çok önemli ve değerli 
olduğunun altını çizen Ayk Serdar Didonyan; “Dernekleri be-
nimsemek, sahiplenmek ve üye olmak demek, kişinin içinde 
yaşadığı toplumun, sektörünün değişim sürecinde bir seyirci 
olmaktan çıkıp, değişime aktif katkıda bulunmaya karar ver-
mesi anlamını taşır ki bu çok özel ve değerlidir. Derneğimizin 
30.  kuruluş yılı vesilesi ile büyük bir özveri ile sektörümüze 
ve derneğimize katkı sağlamış tüm başkanlarımıza, yönetim 
kurullarımıza ve üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim.” dedi.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız: https://iskid.org.tr/iskid-30-
yildir-sektore-deger-katiyor/

İSKİD, 30 Yıldır Sektöre “Değer Katıyor”

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ICCI–26. Uluslararası 
Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı kapsamında düzenlenen 
Enerji Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (ENSİA) özel oturu-
munda “Yenilenebilir ve Temiz Enerji Sektörde Gençler, Girişim-
cilik ve İstihdam” başlığı ele alındı.

Oturumun moderatörlüğünü üstlenen ENSİA Yönetim Kurulu 
Başkanı Alper Kalaycı, son yıllarda makina, elektrik-elektronik, 
endüstri, enerji sistemleri gibi mühendislik alanlarında eğitim 
alan gençlerin yenilenebilir ve temiz enerji sektörüne ilgisinde 
dikkat çekici artış yaşadıklarını vurguladı. ENSİA bünyesindeki 
“ENSİA Genç” organizasyonunun ise sektörle genç mühendis 
adayları arasında köprü oluşturmayı amaçladığını kaydeden 
Kalaycı, sektörün iyi bir mühendislik eğitimi almış, yetkinlikleri-
ni geliştiren, kendisini donatmış gençlere ciddi iş fırsatları sun-
duğuna da dikkat çekti. 

ENSİA Genç Genel Koordinatörü Egemen Aksakoğlu da, Türki-
ye’deki projelerde kendilerini kanıtlayan gençlerin, tıpkı dünya 
vatandaşı benzetmesinde olduğu gibi ‘dünya mühendisi’ olarak 
pek çok ülkedeki yatırımlarda görev alma ve iyi bir gelir seviyesi 
elde etme şansına sahip olabildiğini belirtti. Aksakoğlu; projele-
rin bakım, onarım, montaj gibi teknik aşamalarında yetkinlikle-
rini kanıtlayan ara işgücünün de, tıpkı mühendisler gibi yüksek 
ücretlerle ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında çalışa-
bilme imkânına kavuşabildiğine dikkat çekti.

XGen Enerji Yönetici Ortağı İskender Kökey, LM Wind Power 
Kıdemli Operasyonlar Müdürü Ercan Öz, İzmir Kalkınma Ajansı 
(İZKA) Yatırım Tanıtım ve Destek Uzmanı Sencer Özen ve BEST 
For Energy Proje Uzmanı Hazal Coşkun’un yer aldığı oturum, 
gençlerin ilgisi ile karşılandı.

Haberin detaylarına ulaşmak için tıklayınız: https://www.ensia.
org.tr/genclerin-yenilenebilir-ve-temiz-enerjiye-ilgisi-buyuk/

Gençlerin Yenilenebilir ve Temiz Enerjiye İlgisi Büyük
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 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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