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SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina dergimizde yer alan ilk makalemiz, Anıl Erdoğan, David Ouellet-
te ve Can Özgür Çolpan’ın “Gövde Boru Tipi Isı Değiştiricisinin Comsol Multiphysics 
Programında Sayısal Modellenmesi” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, parabolik 
oluklu güneş kolektörü ile organik Rankine çevriminin entegre olarak çalıştığı siste-
min bileşenleri arasında yer alan gövde – boru tipi ısı değiştiricisinin Comsol Mul-
tiphysics® programında çoklu fizik modellemesi yapılmıştır. Öte yandan gövde tarafı 
akışkan debisinin arttırılması ile ısı transferi ve ekserji verimi artarken ısı değiştiricisi 
etkinliğinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, mevcut olarak bulunan ısı 
değiştiricisinin ısı transferi miktarını arttırarak ve basınç düşümünü azaltarak ısı de-
ğiştiricisinin performansını arttırmak ve ısı değiştiricilerinin tasarımı ve modellemesi 
üzerine çalışan araştırmacılara yol göstermektir.

İkinci makalemiz, Erdem Koç, Mahmut Can Şenel ve Kadir Kaya’nın “Türkiye’de 
Sanayi Sektörünün Genel Durumu-Sanayi Ciro Endeksi” başlıklı çalışmasıdır. Sanayi 
tesislerinin kurulup gelişmesi çeşitli unsurlara bağlıdır. Bunlar sermaye, enerji, ham-
madde, ulaşım-pazarlama ve işgücüdür. Dünyada sanayinin mevcut durumu, geleceğe 
yönelik beklentileri ve eğilimleri hakkında bilgi veren çeşitli göstergeler mevcut olup 
bunlar sanayi üretim endeksi, ekonomik güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım 
oranı, sanayi ciro endeksidir. Bu çalışmada, ekonomik göstergelerden biri olan ülkemiz 
Sanayi Ciro Endeksi’nin son yıllardaki durumu karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Üçüncü makalemiz, Mesut Yenigün ve Zafer Utlu’nun “Elektrikli Araçlarda Kulla-
nılan Batarya Soğutma Sistemlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” başlıklı ça-
lışmasıdır. Bu çalışmada, elektrikli ve hibrit elektrikli araçlarda batarya sorunlarına 
değinilerek batarya yönetim sistemleri açıklanmıştır. Ardından elektrikli ve HEA’larda 
yaygın olarak kullanılan soğutma sistemleri incelenip değerlendirilmiştir. Bu çalışma 
sonucunda, elektrikli araçlarda mutlak suretle termal yönetim sistemi tasarlanması ge-
rektiği belirlenmiştir. Elektrikli araç termal yönetim sisteminde yüksek verimliliğe sahip 
hava soğutmalı sistem kullanılabilir hatta ısı emicisi, ısı borusu veya zorlamalı hava 
akışı ile sistem verimliliği daha da artırılabilir, fakat yüksek voltajlı bataryaya sahip 
elektrikli araçlarda hava soğutmalı sistemin yetersiz kalacağı belirlenmiştir. 

Dördüncü makalemiz, Güngör Aydın ve Cemal Meran’ın “Çimento Sektöründe Kes-
tirimci Bakımla Arıza Teşhisi ve Önlenmesi” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, Çi-
mento Fabrikaları’nda uygulanan kestirimci bakım yöntemleri, kullanılan cihazlar ve 
saha uygulama örnekleri sunulmuştur. Çimento Fabrikaları’nda; sürekli malzeme akış 
prensibi, yüksek enerji ihtiyacı ve müşteri odaklı üretim planlanması ile beklenmedik 
arızaların büyük maddi kayıplara yol açacağından dolayı ileri düzey bakım teknikleri 
uygulanmaktadır. Modern bakım tekniklerinden biri olan kestirimci bakım, ekipmanla-



rın fiziksel parametrelerinin (titreşim, sıcaklık, amper, basınç vb.) trendlerinin ölçülme-
si, belirlenen limitler ile karşılaştırılması, çıkan sonuçların yorumlanması sonucunda 
tespit edilen sorunların en az maliyet ve bir plan dâhilinde gerçekleştirilmesi şeklindeki 
çalışmaların tümüdür. Bu çalışmaların başarıya ulaşması için teknolojik ölçüm ve ana-
liz ekipmanlarının yanı sıra bu konuda eğitim almış tecrübeli bir teknik ekibe ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Beşinci makalemiz, Ali Baki, Korhan Yetim, Gürsel Uzunoğlu, Onur Özden ve Murat 
Aydoğan’nın “Francis Transfer Pres Kalıpları İçin İnovatif Taşıyıcı Kol Simülatörü 
Geliştirilmesi” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, AR-GE merkezi mühendislerince 
gerçekleştirilen bir proje ile transfer kalıpların prese konumlandırmadan önce besle-
me ünitesinin ayarlarının yapılabileceği bir simülatör geliştirilmiştir. Bu sayede preste 
oluşan kayıp zamanlar önlenmiş, besleme ünitesi ve kalıplar arasında meydana gelebi-
lecek girişim problemleri çok daha erken tespit edilebilmiştir.

Altıncı makalemiz ise Ali Koç, Hüseyin Yağlı, Yıldız Koç ve İrem Uğurlu’nun “Dünya-
da ve Türkiye’de Enerji Görünümünün Genel Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasıdır. 
Bu çalışmada, dünya genelinde ve Türkiye özelinde enerji kaynakları incelenmiştir. Bu 
enerji kaynaklarının küresel rezerv miktarları ve buna bağlı olarak kalan ömürleri, 
üretim ve tüketim değerlerleri belirtilmiş olup, bu kaynaklardan elde edilen enerjinin 
üretim oranları ile tüketim oranları hakkında karşılaştırılmalar yapılarak, kurulu güç 
miktarları hakkında bilgi verilmiştir. Küresel olarak nüfus miktarları belirtilmiş olup, 
belirli dünya ülkeleri arasında elektrik tüketimi, CO2 emisyonu, kişi başına enerji tüke-
timi ve kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketimi hakkında sayısal verilerle destekle-
nerek analiz edilmiştir. Buna ek olarak, dünya geneli ve ülkeler arasında, yenilenemez, 
yenilenebilir enerji kaynakları bakımından karşılaştırmalar yapılmıştır.

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

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 Yönetim Kurulu



PRESENTATION

Esteemed Colleagues,

The first article published in our Engineer and Machinery journal is the article named 
“Numerical Modeling of Shell and Tube Heat Exchanger Using Comsol Multiphysics” 
by Anıl Erdoğan, David Ouellette and Can Özgür Çolpan. In this study, a shell and tube 
exchanger which integrating with organic Rankine cycle and parabolic trough solar 
collector have been modelled in COMSOL Multiphysics® environment. Moreover, the 
amount of heat transfer and exergetic efficiency increases with the increase in the shell 
side mass flow rate. In addition, the effectiveness of the heat exchanger decreases with 
increasing shell side mass flow rate. The aim of this study is to provide guidance to heat 
exchanger designers and researchers with methods to improve the unit’s heat transfer 
and thermodynamic performance and methods to reduce the total pressure drop.

The second article published in our Engineer and Machinery journal is the article named 
“The General Status of Industry Sector in Turkey-Industry Cross Index” by Erdem 
Koç, Mahmut Can Şenel and Kadir Kaya. The establishment and development of 
industrial facility depend on various elements. These elements are capital, energy, 
raw materials, transportation-marketing and labor. Various indicators are available 
for providing information about the status of industry, expectations and trends for 
future in the world. These indicators are listed as industrial production index, 
economic confidence index, manufacturing capacity utilization rate and industry 
cross index. In this study, the situation of Industry Cross Index was examined 
comparatively in Turkey recently which is one of the economic indicators.

The third article published in our Engineer and Machinery journal is the article named 
“Investigation and Evaluation of the Battery Cooling Systems Used in Electric Vehicles” 
by Mesut Yenigün and Zafer Utlu. In this article, short information is given about 
electric vehicle and battery issues in electric vehicles. After that, the cooling systems 
commonly used in electric vehicles are investigated and evaluated. Results show that 
thermal management systems should be designed for electric vehicles. They can use an 
air cooling system which has high efficiency in electric vehicles. A thermal management 
system can even increase the system efficiency by using a heatsink, heat pipe or fan, but 
these types of cooling systems are inadequate for cooling an electric vehicle which has 
a high voltage battery pack; therefore, a liquid cooling system or vapor compression 
refrigeration system should be designed for high voltage electric vehicles.

The fourth article published in our Engineer and Machinery journal is the article 
named “Predictive Maintenance Applications for Troubleshooting in Cement Industry” 
by Güngör Aydın and Cemal Meran. In this study, analyses of the philosophy 
of predictive maintenance approach, basic information about usable predictive 
maintenance techniques and their on-site applications are presented. Advanced 
maintenance techniques are widely used in Cement Industry in order to optimize overall 
plant effectiveness with all other related Key Performance Indicators. The cement 
industries involve continuous material flow, intense energy demand and customer-
oriented production management; therefore, an unexpected breakdown could give rise 
to substantial financial and production loss. The predictive maintenance is a part of 
modern maintenance management system that scheduled monitoring and collecting 



of physical parameters of the equipment as vibration-temperature-ampere-pressure 
etc., comparing with standardized limits, based on determining results even schedule 
maintenance activities just in-time or an as-needed basis and with optimum cost. There 
should be highly qualified technical staff along with tools to execute the predictive 
maintenance program to accomplish defining Key Performance Indicators. 

The fifth article published in our Engineer and Machinery journal is the article named  
“Developing Innovative Feeder Bar Simulator for Transfer Press Dies” by Ali Baki, 
Korhan Yetim, Gürsel Uzunoğlu, Onur Özden and Murat Aydoğan. In this study, a 
project has been developed for a simulator by which the settings of a feed unit can 
be checked before the transfer dies are set to press. In this way, lost time in press 
line is avoided. Interference problems that may occur between the feeding unit and 
the dies can also be detected earlier.

The sixth article published in our Engineer and Machinery journal is the article named  
“General Evaluation of Energy Outlook in Turkey and the World” by Ali Koç, Hüseyin 
Yağlı, Yıldız Koç and İrem Uğurlu. In this study, the assessment of energy resources 
of the world and Turkey were examined. The global reserve amounts of these energy 
sources their remaining lifetimes, production and consumption values are specified. 
The energy production rates and consumption ratios obtained from these sources are 
compared, and the amounts of installed power capasity are emphasized. On a global 
scale, population quantities have been identified and analyzed by supporting numerical 
data related to electricity consumption, CO2 emissions, per-capita energy consumption 
and per-capita electricity consumption among the certain countries of the world. In 
addition, comparisons have been made between different parts and counties of the 
world in terms of non-renewable and renewable energy sources.

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

Best regards, until our next issue... 

  UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS
  Board of Directors



Mühendis ve Makina
cilt 59, sayı 692, s. 1-16, 2018
Özgün Makale

Engineer and Machinery
vol 59, no 692, p. 1-16, 2018

Research Article

Gövde Boru Tipi Isı Değiştiricisinin Comsol 
Multiphysics Programında Sayısal Modellenmesi*

Anıl Erdoğan *¹
David Ouellette ²
Can Özgür Çolpan 3

ÖZ
Çalışmamızda parabolik oluklu güneş kolektörü (PTSC) ile organik Rankine çevriminin entegre olarak 
çalıştığı sistemin bileşenleri arasında yer alan gövde – boru tipi ısı değiştiricisinin COMSOL Multiph-
ysics® programında çoklu fizik (ısı transferi ve akışkanlar mekaniği) modellemesi yapılmıştır. Bu model-
leme sonucunda programa girilen şartlar için ısı değiştiricisine ait hız ve sıcaklık dağılımları gövde tarafı 
akışkan debisi değiştirilerek karşılaştırmalı olarak oluşturulmuştur. Buna ek olarak, gövde tarafı akışkan 
debisi değiştirilerek ısı transferi, ekserji verimi ve ısı değiştiricisi etkenliğine olan etkisi de incelenmiştir. 
Bu çalışmanın sonucunda gövde tarafı akışkanın kütlesel debisinin 27,5 kg/s’den 137,5 kg/s’ye artmasıyla 
ısı değiştiricisi boyunca sıcaklık farkının azaldığı görülmüş ve akışkan hızının arttığı tespit edilmiştir. Öte 
yandan gövde tarafı akışkan debisinin arttırılması ile ısı transferi ve ekserji verimi artarken; ısı değiştiricisi 
etkinliğinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, mevcut olarak bulunan ısı değiştiricisinin ısı 
transferi miktarını arttırarak ve basınç düşümünü azaltarak ısı değiştiricisinin performansını arttırıp ve ısı 
değiştiricilerinin tasarımı/modellenmesi üzerine çalışan araştırmacılara yol göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Gövde-boru tipi ısı değiştiricisi, COMSOL Multiphysics®, organik Rankine çevrimi, 
sayısal analiz

Numerical Modeling of Shell and Tube Heat Exchanger Using 
Comsol Multiphysics

ABSTRACT
In this study, a shell and tube exchanger which integrating with organic Rankine cycle and parabolic trough 
solar collector (PTSC) have been modelled in COMSOL Multiphysics® environment. The aim of this 
modeling is to find the velocity and temperature distributions are given comparatively by changing the shell 
side mass flow rates. In addition, the effect of changing the shell side mass flow rate on the heat transfer 
between the shell and tube side fluids, exergetic efficiency, and effectiveness of the heat exchanger were 
examined. As a result of this study, it was observed that when the mass flow rate of shell side fluid increases 
from 27.5 kg/s to 137.5 kg/s, the temperature difference along the heat exchanger decreases and the fluid 
velocity increases. Moreover, the amount of heat transfer and exergetic efficiency increase with increase 
of shell side mass flow rate. In addition, the effectiveness of the heat exchanger decreases with increasing 
the shell side mass flow rate. The aim of this study is to provide guidance to heat exchanger designers and 
researchers on methods to improve the unit’s heat transfer and thermodynamic performance, and methods 
to reduce the total pressure drop.

Keywords: Shell and tube heat exchanger, COMSOL Multiphysics®, organic Rankine cycle, 
numerical analysis 
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1. GİRİŞ
Isı değiştiricileri bir veya iki akışkan arasındaki ısı değişimini sağlayan cihazlardır. 
Genel olarak ısı değiştiricileri yoğuşturma, buharlaştırma, kimyasal proseslerde ve 
pastörizasyon işlemlerinde yaygın olarak kullanılırlar. Isı değiştiricileri akış düzen-
lemesine, akışkan sayısına, yüzey kompaktlığına ve konstrüksiyon geometrisine göre 
(borulu, plakalı, kanatlı ve kompakt) sınıflandırılırlar. 

Borulu ısı değiştiricilerinin bir türü olan gövde boru tipi ısı değiştiricileri uygulamada 
%35-40 arasında geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir [1]. Bu tip ısı değiştiricileri 
gövde adı verilen yuvarlak kesitli bir boru ve gövdenin içerisine monte edilmiş bo-
rulardan ve akış düzenlemesine yarayan şaşırtma levhalarından oluşmaktadır. Göv-
de boru tipi ısı değiştiricilerinin yaygın olarak kullanılmasının birçok nedeni vardır. 
Yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren uygulamalarda güvenle kullanılabilirler. Boruda 
meydana gelen sızıntılar kolay bir şekilde bulunabilir ve bu sızıntı sorunsuz bir şe-
kilde giderilebilir. İmalat aşamasında malzeme seçiminde kolaylık sağlarlar. Örnek 
olarak gövde malzemesi paslanmaz çelik boru malzemesi olarak bakır veya alaşımları 
seçilebilir. Gövde boru tipi ısı değiştiricilerinin avantajları yanında dezavantajları da 
bulunmaktadır. Özellikle büyük kapasiteli uygulamalarda ısı değiştiricisi için daha 
fazla alan gereklidir. Bunun yanında bu tip uygulamalarda çok fazla sayıda boru ola-
cağı için temizliği ve kurulumu oldukça zahmetlidir. 

Gövde boru tipi ısı değiştiricilerinin önemli bir bileşeni de şaşırtma levhalarıdır. Şa-
şırtma levhaları gövde tarafındaki akışın düzenlenmesini ve akışın yönünü değiştirip 
türbülans yaratarak ısı transferini katsayısını arttırmaktadır. Tüm bunların yanında 
yapısal rijitliği koruyarak boruların eğilmesini ve titreşmesini önlemek gibi avantaj-
ları da bulunmaktadır. 

Literatürde gövde boru tipi ısı değiştiricilerinin nümerik modellemesi üzerine çalış-
malar bulunmaktadır. Zhang vd. [1] GAMBIT ve FLUENT yazılımlarını kullanarak 
helisel şaşırtma levhalı ısı değiştiricisinin 3 boyutlu modelini oluşturmuşlardır. Oluş-
turdukları bu modeli deneysel verilerle kıyaslamışlardır. Basınç düşümü, Nusselt sa-
yısı hem deneysel hem de nümerik modelde benzer çıktığı sonucuna varmışlardır. Bu 
grubun başka bir çalışması [2] ise oluşturdukları 3 boyutlu model ile üç farklı helis 
açısı (30°, 40° ve 50°) için kesintili ve kesintisiz helisel şaşırtma levhalı ısı değişti-
ricilerini basınç düşümü, gövde tarafı taşınım katsayıları bakımından karşılaştırmış-
lardır. Bu çalışma göstermiştir ki 40° helis açısında Nusselt sayısı ve gövde tarafı 
taşınım katsayısı değerleri en yüksek çıkmıştır. Kesintisiz helisel şaşırtma levhalı ısı 
değiştiricisi kullanıldığında %31 oranında kesintili helisel şaşırtma levhalı ısı değişti-
ricisine göre basınç düşümünde artış olduğunu saptamışlardır. Tüm bunlara ek olarak 
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kesintisiz şaşırtma levhalı ısı değiştiricisinin gövde tarafı taşınım katsayısı kesinti-
li şaşırtma levhalı ısı değiştiricisine göre daha düşük çıktığı sonucuna varmışlardır. 
Yang vd. [3] iki katmanlı kesintisiz helisel şaşırtma levhalı ısı değiştiricisi tasarımı 
önererek bu tasarımı kesintisiz tek katmanlı helisel şaşırtma levhalı ısı değiştiricisi ile 
nümerik çözüm yaparak basınç düşümü, gövde tarafı ısı transferi katsayısı basınç dü-
şümü başına ısı aktarım hızları ile karşılaştırarak yapmışlardır. Bu çalışma sonucunda 
iki katmanlı kesintisiz helisel şaşırtma levhalı ısı değiştiricisinde tek katmanlı helisel 
şaşırtma levhalı ısı değiştiricisine göre %12 oranında basınç düşümünde azalma oldu-
ğunu görmüşlerdir. Ayrıca gövde tarafı taşınım katsayısı ve ısı transferi sırasıyla %2,4 
ve %4,2 oranında artış olduğu da saptanmıştır. You vd. [4] yonca biçimdeki şaşırtma 
levhalı gövde boru tipi ısı değiştiricisinin üzerinde sayısal bir çalışma yapmışlardır. Isı 
değiştiricisi üzerinde şaşırtma levhasının son parçasını çıkarıp yapısal bir değişiklik 
yaparak %21 oranında akış direncini azaltmışlardır. Öte yandan gövde tarafındaki 
termo-hidrolik performansı da  %21 oranında arttırmışlardır. Lei vd. [5] hem deneysel 
hem sayısal olarak helisel şaşırtma levhalı gövde boru tipi ısı değiştiricisinin ısı trans-
feri ve hidrodinamik karakteristiklerini incelemişlerdir. Bu çalışma sonucunda helisel 

 
 Şekil 1. Tüm Sistemin ve Sayısal Modellenmesi Yapılan Isı Değiştiricisinin Şeması

PTSC Grubu

Isı Değiştiricisi

Pompa

ORC

Üretim Kuyusu

Reenjeksiyon Kuyusu

Jeotermal Akışkan

ORC İş Akışkanı

PTSC Isı Transfer Akışkanı
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şaşırtma levhalı ısı değiştiricisinin düz şaşırtma levhalı ısı değiştiricisine göre gövde 
tarafı ısı transferi katsayısı daha yüksek bulunmuştur. Öte yandan iki katmanlı helisel 
şaşırtma levhalı ısı değiştiricisinin düz şaşırtma levhalı ısı değiştiricisine göre daha iyi 
performanslı olduğu sonucuna varılmıştır.

Literatür araştırması göstermiştir ki sayısal modelleme ile ilgili yapılan çalışmalar 
ısı değiştiricisinin geometrisi ile alakalı değişiklikler yaparak performanslarını kar-
şılaştırmaya yönelik olduğu yönündedir. Parabolik oluklu güneş kolektörü ile ORC 
sistemini birleştiren ve sistemin performansını aynı yazarlar tarafından önemli şekilde 
etkilediğini belirlenen [6] gövde boru tipi ısı değiştiricisine ait sayısal modelleme ça-
lışması bulunmadığı gözlemlenmiştir. Çalışmamızda ORC sistemi ile PTSC sistemini 
birleştiren gövde boru tipi ısı değiştiricisinin COMSOL Multiphysics® programında 
modeli oluşturularak gerekli sınır şartları programa girilmiş ve çoklu fizik modelle-
mesi yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda gövde tarafı akışkan debisi değiştirilerek 
ısı değiştiricisine ait sıcaklık ve hız dağılımları bulunmuş ve karşılaştırmalı olarak 
sunulmuştur. Bunun yanında gövde tarafı akışkan debisi değiştirilerek ısı değiştiri-
cisi etkenliği, ısı transferi ve ekserji verimi de bulunmuştur. Bahsedilen ORC, PTSC 
sistemleri ve sayısal modeli oluşturulan gövde boru tipi ısı değiştiricisi Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  

2. MODELLEME
Gövde boru tipi ısı değiştiricisinin 3 boyutlu modelleme çalışmasında ticari bir yazı-
lım olan COMSOL Multiphysics® programı Şekil 2’de görülen ısı değiştiricisi mode-
li simülasyonunda kullanılmıştır.

 
 Şekil 2. Gövde Boru Tipi Isı Değiştiricisinin COMSOL Multiphysics Programında Oluşturulan Modeli
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Modelleme yapılırken süreklilik, momentum ve enerji korunumu denklemleri k-ε tür-
bülans modeli denklemleri ile birleştirilerek 3 boyutlu gövde boru tipi ısı değiştiri-
cisinin modellemesi gerçekleştirilmiştir. Modellemeye ait verilen giriş parametreleri 
Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Bu modelleme ile ilgili detaylar alt kısımlarda sunulmuştur. Bu modellemenin gerçek-
leşmesi için kabul edilen temel varsayımlar aşağıda verilmiştir. 

• Isı değiştiricisi kararlı hal durumunda işlemektedir.

• Isı değiştiricisi adyabatiktir.

• Gövde ve boru tarafındaki akışkanlar Newtonyen olup termofiziksel özellikleri sı-
caklığın fonksiyonu şeklinde verilmiştir.

• Gövde ve boru tarafındaki akış türbülanslıdır. 

• Viskoz ısınma ve basınç gücü etkileri ihmal edilmiştir.

Yukarıda verilen varsayımlara dayanarak süreklilik, momentum ve enerji korunumu 

Parametreler Değeri 

Gövde tarafı akışkan Therminol VP1

Boru tarafı akışkan R134a

Geçiş sayısı 1

Boru uzunluğu  12 m

Boru iç çapı 0,016 m

Boru et kalınlığı 0,0015 m

Gövde çapı 0,1306 m 

Boru hatvesi 0,0254 m

Boru yerleşim açısı 90°

Şaşırtma levhası aralığı 0,5 m

Şaşırtma levhası kalınlığı 3 mm

Boru malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısı 63,9 W/mK

Boru tarafı akışkanının kütlesel debisi 213,368 kg/s

Gövde tarafı akışkanın kütlesel debisi 27,5 kg/s

Gövde tarafı akışkanın çıkış sıcaklığı  563 K

Boru tarafı akışkanın giriş sıcaklığı 420,7 K

Tablo 1. Gövde Boru Tipi Isı Değiştiricisinin COMSOL Multiphysics Programında Oluşturulan Modeli
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denklemleri tensör formunda ve kartezyen koordinat sisteminde aşağıda verilmiştir 
[8,9].

Süreklilik denklemi:

0i

i

du
dx

=
          

                         (1)

Momentum denklemi: 

( ) 1 1i j ji
eff

j j j j i

d u u dudud d
dx dx dx dx dx

  ρ= − ⋅ + ⋅ µ +  ρ ρ    
⋅   

  
 (2)

Enerji denklemi:

( ) 1p j
eff

j j j

d c Tu d dT
dx dx dx

 
= ⋅ λ ρ  

 (3)

Burada u, T ve P sırasıyla akışkan hızı, sıcaklık ve basınç olarak tanımlanır; ρ ve cp ise 
akışkan yoğunluğu ve sabit basınçta özgül ısıdır. λeff ve μeff  efektif ısı iletim katsayısı 
ve dinamik viskozite olarak tanımlanır. Bu parametreler denklem 4 ve 5 ile hesapla-
nabilir.

eff l tλ = λ + λ            (4)

           (5)
eff l tµ = µ + µ

Standart k-ε türbülans modeli hassas çözümü, kolay kullanımı sebebiyle endüstride 
akış ve ısı transferi simülasyonlarında artan bir trendle kullanılmasıyla popülaritesi 
artmıştır. Bu modele göre türbülans kinetik enerjisi ve dağılım denklemleri aşağıda 
verilmiştir. 

Türbülans kinetik enerjisi (k):

· · k · kT
k

K

u P
  µρ ∇ = ∇ µ + ∇ + − ρε  σ  

                                        (6)

Burada μT ve Pk sırasıyla türbülans viskozitesi ve kaynak terimi olup denklem 7 ve 8 
ile hesaplanabilir.

2

· ·T p
kCµ = ρ
ε

                       (7)
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( )( ) ( )22 2u : u u ·u ·u
3 3

T
k TP k = µ ∇ ∇ + ∇ − ∇ − ρ ∇  

                  (8)

Kinetik enerji yayılımı (ε): 

2

1 2· · ε εT
ku C P C

k k  

    
                                            (9)

Denklem 6-8’de verilen model sabitlerinin değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Gövde boru tipi ısı değiştiricisinde sıcak akışkandan soğuk akışkana olan ısı transferi 
Denklem 10’daki bağıntı ile bulunabilir. 

( ), ,·s s i s oQ m h h= −



                                       (10)

Literatürde ısı değiştiricisi ekserji verimi hesaplanmasında çok kullanılan iki farklı 
verim yaklaşımı (evrensel ve fonksiyonel) formülleri denklem 11 ve 12’deki gibi ve-
rilmiştir [11]. 

( ) ( )
( ) ( )

, , 0 , ,
,

, , 0 , ,

- - -

- - -
t t o t i t o t o

ex func
s s i s o s i s o

m h h T s s

m h h T s s

  η =
  





                   (11)

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

, 0 0 , 0 , 0 0 , 0
,

, 0 0 , 0 , 0 0 , 0

s s o s o t t o t o
ex univ

s s i s i t t i t i

m h h T s s m h h T s s

m h h T s s m h h T s s

   − − − + − − −   η =
   − − − + − − −   

 

 

                     (12)

Gövde boru tipi ısı değiştiricisinin etkenliği denklem 13 ile bulunabilir.

max

Q
Q

ε =




         
                                   (13)

Sabitler Değeri

Cp 0,09

Cε1 1,44

Cε2 1,92

σK 1,0

σε 1,3

Tablo 2. Model Sabitleri [8]
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Burada,  maxQ  maksimum ısı akımı olup denklem 14’teki bağıntı ile bulunabilir. 

·max min maxQ C T= ∆                           (14)

Tüm sistem için Denklem 15’teki enerji dengesi bağıntısı uygulanarak net güç bu-
lunur. Öte yandan elektrik ve ekserji verimleri sırasıyla Denklem 16 ve Denklem 
17’deki gibi bulunabilir. 

2 21 10 ( ) ( )
2 2i i i i e e e e cv cv

i e

m h V gz m h V gz Q W= + + − + + + −∑ ∑  

                        (15)

( ), ,·
net

el
h h i h o

Wn
m h h

=
−





                         (16)

( ) ( ), , , ,· ·
net

x
h h i h o o h i h o

W
m h h T s s

ε =
 − − − 





                 (17) 
       

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu kısımda gövde boru tipi ısı değiştiricisine ait farklı gövde tarafı akışkan debilerin-
de sıcaklık ve hız dağılımları karşılaştırmalı olarak verilmiş ve sonuçları tartışılmıştır. 
Buna ek olarak, farklı gövde tarafı akışkan debisinin ısı transferi, ekserji verimi ve ısı 
değiştiricisi etkenliği üzerine olan etkileri de verilmiş ve sonuçları tartışılmıştır.  

3.1. Gövde Boru Tipi Isı Değiştiricisinin Farklı Debiler İçin Hız ve Sıcaklık 
Dağılımının Bulunması

Gövde boru tipi ısı değiştiricisinde 27,5 kg/s, 55 kg/s ve 137,5 kg/s olmak üzere 3 
farklı gövde tarafı akışkan debisi alınarak ısı değiştiricisi modelinde simetri eksenin-
deki hız ve sıcaklık dağılımları ve boru boyunca olan akışın sıcaklık dağılımı Şekil 3, 
4 ve 5’te gösterilmiştir. 

Şekil 3’te gövde – boru tipi ısı değiştiricisine ait simetri yüzeyindeki hız dağılımı 
verilmiştir. Artan gövde tarafı akış debisi ile gövde tarafındaki akışkanın çıkış hızları 
sırasıyla 6,49 m/s, 15,219 m/s ve 38,134 m/s olarak bulunmuştur. Ayrıca gövde tara-
fındaki akışkanın kütlesel debisinin artmasıyla şaşırtma levhası bölgesinde akışkan 
hızının da arttığı şekil üzerinden açık bir şekilde görülmektedir. Öte yandan şekil-
de görüldüğü üzere şaşırtma levhasının alt kısımlarında ölü bölgeler olduğu tespit 



Gövde Boru Tipi Isı Değiştiricisinin Comsol Multıphysıcs Programında Sayısal Modellenmesi

Engineer and Machinery, vol 59, no 692, p. 1-16, July-September 2018 9

edilmiştir. Bu ölü bölgeleri gidermek için şaşırtma levhası tasarımında iyileştirmeler 
yapılmalıdır. 

 

 

 

a) b)

c)
Şekil 3. Farklı Gövde Tarafı Akışkanı Debilerine Göre Simetri Yüzeyindeki Hız Dağılımı (m/s) a) 
Gövde Tarafı Akışkan Debisi 27,5 kg/s, b) Gövde Tarafı Akışkan Debisi 55 kg/s, c) Gövde Tarafı 
Akışkan Debisi 137,5 kg/s
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Gövde tarafı akışkanının ısı değiştiricisi boyu boyunca sıcaklık dağılımı Şekil 4’te 
gösterilmiştir. Görüldüğü üzere akış hızı arttıkça gövde tarafı akışkanın sıcaklık farkı 
(∆T) azalmaktadır. 28 kg/s, 55 kg/s ve 138 kg/s gövde tarafı akışkan debisi için sı-
caklık farkları sırasıyla 133°C, 114°C ve 78°C olarak elde edilmiştir. Buna ek olarak, 
şaşırtma levhalarından dolayı meydana gelen iletim direnci nedeniyle gövde boyu 
boyunca (her bir şaşırtma levhasında yaklaşık 10°C) sıcaklık dalgalanmaları olduğu 
da görülmüştür.

Şekil 4. Gövde Boru Tipi Isı Değiştiricisinin Simetri Yüzeyindeki Farklı Gövde Tarafı 
Akışkan Debisine Göre Sıcaklık Dağılımları (°C), a) Gövde Tarafı Akışkan Debisi 27,5 
kg/s, b) Gövde Tarafı Akışkan Debisi 55 kg/s, c) Gövde Tarafı Akışkan Debisi 137,5 kg/s

 

 
 

a) b)

c)
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 b)

c)

a)

Şekil 5. Boru Tarafındaki Akışkana Ait Farklı Gövde Tarafı Akışkanı Debilerine Göre 
Sıcaklık Dağılımı (°C), a) Gövde Tarafı Akışkan Debisi 27,5 kg/s, b) Gövde Tarafı 
Akışkan Debisi 55 kg/s, c) Gövde Tarafı Akışkan Debisi 137,5 kg/s
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Şekil 5’te boru tarafındaki akışkanın akış boyunca meydana gelen sıcaklık dağılı-
mı gösterilmiştir. Gövde tarafındaki akışkan debisi 27,5 kg/s, 55 kg/s ve 137,5 kg/s 
olduğunda boru tarafındaki akışkanın çıkış sıcaklığı sırasıyla 175,31°C, 193,3°C ve 
221,25°C olmaktadır. Bunun yanı sıra, şekillerden de anlaşılacağı üzere sıcaklık far-
kının artan gövde tarafındaki akışkan debisi ile azaldığı ve şaşırtma levhası bölgesin-
deki sıcaklık farklarının da azaldığı açık bir şekilde görülmektedir. 

3.2 Farklı Gövde Tarafı Akışkan Debileri için Isı Transferi, Ekserji Verimi ve 
Isı Değiştiricisi Etkenliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

Gövde boru tipi ısı değiştiricisinde farklı gövde tarafı akışkan debileri için için ısı 
transferi, ekserji verimi ve ısı değiştiricisi etkenliği üzerine etkisi Şekil 6, 7 ve 8’de 
gösterilmiştir.

Şekil 6’da gövde tarafı akışkan debisinin değişimi ile ısı değiştiricisindeki anlık ısı 
transferi gösterilmiştir. Şekil 6’dan anlaşılacağı üzere gövde tarafı akışkanın kütlesel 
debisinin artmasıyla gövde tarafından boru tarafına olan anlık ısı transferinin arttı-
ğı görülmektedir. Akışkan debisi 27,5 kg/s’den 137,5 kg/s’ye arttırıldığında anlık ısı 
transferi 7612 kW’den 29843 kW’ye çıkmaktadır. Bu artışın nedeni kütlesel debinin 
artmasıyla boru ve gövde tarafındaki akışkanların çıkış sıcaklıklarının artması, dola-
sıyla entalpilerinin artmasıyla anlık ısı transferi artmıştır.

Şekil 7’de gövde tarafı akışkanın kütlesel debisinin fonksiyonel ve evrensel ekserji 
verimleri üzerine etkisi incelenmiştir. Şekilde görüldüğü gibi gövde tarafı akışkan de-
bisi arttırıldığında her iki ekserji verimi de artmaktadır. Akışkan debisi 27,5 kg/s’den 
137,5 kg/s’ye çıkarıldığında fonksiyonel ekserji verimi %8,5’den %34,77’ye çıktığı 

Şekil 6. Gövde Tarafı Akışkan Debisinin Değişiminin Anlık Isı Transferi Üzerine Etkisi
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bulunmuştur. Öte yandan evrensel ekserji veriminin ise %23,85’ten %40,48’e arttığı 
bulunmuştur. Bu verimlerdeki artışın nedeni akışkan debisinin artmasıyla gövde ve 
boru tarafındaki akışkanların çıkış sıcaklığı artmakta ve bu sebepten ötürü akışkan-
ların termofiziksel özellikleri (entalpi ve entropi) artmakta ve dolasıyla akışkanların 
giriş ve çıkıştaki akış ekserjileri artmakta ve bundan ötürü ekserji verimleri de art-
maktadır. Bu iki ekserji verimi yaklaşımları incelendiğinde, fonksiyonel ekserji veri-
mi gövde boru tipi ısı değiştiricisi performansını daha gerçekçi bir şekilde ele aldığı 
söylenebilir. 

Şekil 8’de görüldüğü üzere gövde tarafı akışkanının kütlesel debisinin değişmesinin 

 

Şekil 7. Gövde Tarafı Akışkan Debisinin Değişiminin Ekserji Verimi Üzerine Etkisi

Şekil 8. Gövde Tarafı Akışkan Debisinin Değişiminin Isı Değiştiricisi Etkenliği Üzerine 
Etkisi
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ısı değiştiricisi etkenliğine olan etkisinin değişimi verilmiştir. Akışkan debisinin art-
tırılmasıyla ısı değiştiricisi etkenliği azalmaktadır. Bu durumun nedeni, debinin art-
masıyla gövde ve boru tarafındaki akışkanların sıcaklığının artması ve bu yüzden de 
maksimum ısı transferi miktarının önemli ölçüde artmasıdır. Bundan ötürü de ısı de-
ğiştiricisi etkenliği azalmaktadır. 

3.3 ORC Sisteminin Performansının Değerlendirilmesi

Denklem 15, 16 ve 17 kullanılarak tüm sistemin performansı değerlendirilmiştir. Bu 
sistem için elde edilen net güç 3592 kW, elektrik verimi %14,1 ve ekserji verimi ise 
%52,2 olarak bulunmuştur.

4. SONUÇLAR
PTSC ile ORC’nin entegre çalıştığı sistemin bileşenleri arasında yer alan gövde boru 
tipi ısı değiştiricisinin COMSOL Multiphysics® programında 3 boyutlu modeli oluş-
turularak, çoklu fizik (ısı transferi ve akışkanlar mekaniği) modellemesi yapılmıştır. 
Bu model kullanılarak 3 farklı gövde tarafı akışkan debisi alınarak ısı değiştiricisin-
deki simetri ekseni sıcaklık ve hız dağılımları; boru tarafındaki akış boyunca sıcaklık 
dağılımı gösterilmiştir. Bunun yanında aynı gövde tarafı akışkan debisi değerleri için 
ısı transferi, ekserji verimi ve ısı değiştiricisi etkenliğine olan etkisi de incelenmiştir. 
Bu çalışmanın ana bulguları aşağıda listelenmiştir:

• Gövde tarafı akışkanın kütlesel debisinin 27,5 kg/s’den 137,5 kg/s’ye artmasıyla 
ısı değiştiricisi boyunca sıcaklık farkının azaldığı tespit edilmiştir. Bunun yanında 
akışkan hızının arttığı da görülmüştür.

• Gövde tarafındaki akışın hız dağılımı incelendiğinde şaşırtma levhasında ölü böl-
geler (dead zone) olduğu tespit edilmiştir. Bu bölgeleri azaltmak ve ısı değiştiricisi 
performansını arttırmak için farklı şaşırtma levhası tasarımları yapılarak perfor-
mans iyileştirilme çalışmaları yapılmalıdır.

• Gövde tarafı akışkanın kütlesel debisi 27,5 kg/s’den 137,5 kg/s’ye arttırıldığında 
anlık ısı transferi 7612 kW’den 29843 kW’ye çıkmaktadır.

• Gövde tarafı akışkanın kütlesel debisi 27,5 kg/s’den 137,5 kg/s’ye arttırıldığında 
fonksiyonel ekserji veriminin %8,5’ten %34,77’ye çıkarken; evrensel ekserji veri-
mi %23,85’ten %40,48’e çıktığı bulunmuştur

• Gövde tarafı akışkanın kütlesel debisi 27,5 kg/s’den 137,5 kg/s’ye arttırıldığında 
ısı değiştiricisi etkenliği %91,97’den %71,42’ye azaldığı bulunmuştur. 
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SEMBOLLER

C  ısı kapasitesi (kW/K)

cp sabit basınçta özgül ısı (kJ/kg•K)

k türbülans kinetik enerjisi (m2/s2)

m  kütlesel debi (kg/s)

h entalpi (kJ/kg)

Pk kaynak terimi 

T sıcaklık (K)

s entropi (kJ/kg•K)

u hız (m/s)

x konum (m)

Yunan Harfleri 

σK türbülans kinetik enerjisi için türbülans Prandtl sayısı

σε türbülans kinetik enerji yayılımı için türbülans Prandtl sayısı 

∆T sıcaklık farkı (K)

ε kinetik enerji yayılımı (m2/s3), ısı değiştiricisi etkenliği

η ekserji verimi 

λ ısıl iletim katsayısı (W/m•K) 

μ kinematik viskozite (Pa•s)

ρ yoğunluk (kg/m3)

Alt Simgeler

eff efektif

i akışkanlar türü, giriş

j akışkan türü

l laminer

max maksimum

min minimum

o çıkış

s gövde

T türbülans

t boru
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ÖZ

Sanayi, hammaddelerin insan kullanımına elverişli hale dönüştürülmesi amacıyla bulunması, 
işlenmesi ve üretilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sanayi tesislerinin kurulup gelişmesi çeşitli 
unsurlara bağlıdır. Bunlar; sermaye, enerji, hammadde, ulaşım-pazarlama ve işgücüdür.  Dün-
yada sanayinin mevcut durumu, geleceğe yönelik beklentileri ve eğilimleri hakkında bilgi veren 
çeşitli göstergeler mevcut olup bunlar sanayi üretim endeksi, ekonomik güven endeksi, imalat 
sanayi kapasite kullanım oranı, sanayi ciro endeksidir. Bu çalışmada, ekonomik göstergelerden 
biri olan ülkemiz Sanayi Ciro Endeksi’nin (SCE) son yıllardaki durumu karşılaştırmalı olarak 
incelenmiştir.
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The General Status of Industry Sector in Turkey-Industry Cross 
Index

ABSTRACT

Industry is defined as supplying, processing and producing of raw materials in order 
to be made suitable for human use. The establishment and development of industrial 
facility depend on various elements. These elements are capital, energy, raw materials, 
transportation-marketing and labor. Various indicators are available for providing 
information about the status of industry, expectations and trends for future in the world. 
These indicators are listed as industrial production index, economic confidence index, 
manufacturing capacity utilization rate and industry cross index. In this study, the situation 
of Industry Cross Index (ICI) has been examined comparatively in Turkey recently which 
is one of the economic indicators.
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GİRİŞ

Sanayi, ekonominin temel sektörlerinden biri olup sanayi sektörü temelde sınai faa-
liyetleri kapsar. Sınai faaliyetler ise hammaddelerin taşınabilir ve kullanılabilir ürün-
lere dönüştürülmesi olayıdır. Sanayi, kelime kökeni Arapça dilinden gelmekte olup 
hammaddeleri işleyerek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve 
araçların bütünü şeklinde tanımlanabilir [1-3].

Sanayi 18. yüzyıldan itibaren İngiltere’de daha sonra Batı Avrupa ülkeleri ve 
ABD’de gelişmiştir. Sanayinin gelişmesiyle el emeğinin yerini seri üretim yapan 
makineler almış, kısa zamanda mal üretilmiştir. Üretilen bu malların pazarlanması 
yeni bir zenginleşme süreci başlatmıştır. Günümüzde sanayi, ülkelerin ekonomisini 
yönlendiren başlıca sektör haline gelmiştir. Sanayi, ülkelerin doğal kaynaklarının 
değerlendirilmesi, çok sayıda insana iş imkânı sağlaması, üretim kapalı mekânlarda 
yapıldığı için iklim şartlarından etkilenmemesi, üretilen ürünlerin uzun ömürlü olması 
ve pazarlamaya yönelik olması nedeniyle önemli imkânlar sunmaktadır [4]. 

Sanayi tesislerinin kurulup gelişmesi çeşitli koşullara bağlıdır. Bunlar sermaye, ener-
ji, hammadde, ulaşım ve işgücü şeklindedir. Sanayi sektörünün içerisinde imalat en 
önemli ve dinamik alt sektördür. İmalat sektörü, hemen hemen tüm ülkelerde gerek 
üretim değeri gerekse istihdam hacmi bakımından en büyük paya sahip bir sektördür. 
İmalat alt sektöründe tüketim malları, ara malları ve yatırım malları olmak üzere üç alt 
birim mevcut olup, bunlar da kendi içinde sanayi dallarına ayrılmıştır [5,6]. 

• Tüketim malları kapsamında gıda, içki, tütün, dokuma, hazır giyim, ağaç, mo-
bilya, ayakkabı gibi sanayi dalları değerlendirilmektedir.

• Ara mallar içinde çırçırlama, ağaç mantar ürünleri, kağıt, basım, deri ve küçük 
işleme, lastik, plastik kimya, petrokimya, petrol ürünleri, gübre, çimento, pişmiş 
kil, seramik, cam, demir-çelik, demir dışı metaller bulunmaktadır.

• Yatırım malları ise, madeni eşya, elektriksiz makinalar, tarım makinaları, ilmi 
ve mesleki ölçü aletleri, elektrikli makinalar, elektronik, karayolları taşıtları, de-
mir yolu taşıtları, gemi inşaa, uçak imalat ve diğer sanayi dallarından oluşmak-
tadır [6].

Sanayileşme, yeni üretim tekniklerinin üretime uygulanması, ürün kalitesinin yüksel-
tilmesi, üretimin azalan maliyetlerle gerçekleştirilmesi ile ülkenin ekonomik, sosyal 
ve toplumsal alanlarda uğradığı değişiklikleri de kapsar. Bu anlamda sanayileşme, 
toplumda bilgi ve kültür seviyesinin yükselmesi ile bilimsel ve teknolojik gelişme-
lerle çok yakından ilgili bulunmaktadır. Sanayileşme sadece sanayi kesimine yeni 
yatırımlar yapmak, tüketim malları imalatından yatırım malları, ara mallar üretimine 
geçmek değildir. Kişide, ailede, toplumda büyük değişimlere neden olan, sanayileş-
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meyi gerek kendi içindeki ve gerek yarattığı tüm sorunlar itibariyle değerlendirmek 
gerekir [7]. 

Türkiye sanayileşme açısından son yıllarda büyük bir sıçrama göstermiştir. 1980’li 
yılların başına kadar bir tarım ülkesi olan ve ihracatı tarım ürünlerine dayanan ül-
kemiz, ihracatının %90’dan fazlası sanayi ürünleri olan bir ülke haline gelmiştir. 
Türkiye’de başta gelen ihraç ürünleri; motorlu kara taşıtları, metal, giyim ve dokuma, 
makina-teçhizat, gıda, kimyasal madde, dayanıklı tüketim ürünleri, rafine edilmiş pet-
rol şeklindedir [1].

Dünyada sanayinin mevcut durumu, geleceğe yönelik beklentileri ve eğilimleri 
hakkında bilgi veren çeşitli göstergeler mevcut olup bunlar sanayi üretim endeksi, 
ekonomik güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, sanayi ciro endeksi 
şeklinde sıralanmaktadır. Bu göstergelerden biri olan Sanayi Ciro Endeksi, ülkemiz 
ekonomisi içerisinde önemli bir paya sahip olan sanayi sektöründeki ciro değişimle-
rini incelemek amacıyla hesaplanmakta olup yurt içinde faaliyet gösteren imalat alt 
sektörü firmalarının yurt içi ve yurt dışı satışlarından elde ettiği gelirleri göstermek-
tedir.

Bu çalışmada, Türkye’deki sanayi sektörü, imalat sanayi ve alt sektörlerinin genel 
durumu değerlendirilerek Sanayi Ciro Endeksi’nin son yıllardaki değişimi detaylı 
olarak analiz edilmiştir.

2. TÜRK SANAYİ SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması’nda, sanayi sektörü (ISIC1), madencilik 
(ISIC2), imalat sektörü (ISIC3), elektrik ve su (ISIC4) ve inşaat sektörünün (ISIC5) 
katılımıyla geniş anlamda tanımlanmaktadır. DİE tarafından yapılan ayrımda imalat 
sanayi (3) sınıflandırmasına dâhil sanayi grupları;

• Gıda, içki ve tütün 
• Dokuma, giyim eşyası ve deri sanayi
• Orman ürünleri ve mobilya
• Kağıt, kağıt ürünleri ve basım 
• Kimya, petrol, kömür, kauçuk ve plastik ürünleri 
• Taş ve toprağa dayalı sanayi 
• Metal ana sanayi 
• Metal eşya, makine ve teçhizat, ulaşım aracı, ilmi ve mesleki ölçme aletleri 
• Diğer imalat sanayi 

şeklinde değerlendirilmektedir. Böylece, imalat sanayinde üretilen mallar 36 sanayi 
dalında sınıflandırılmış ve genellikle tüketim, ara ve yatırım malları üreten sanayi 
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dalları içinde ele alınmıştır. Bu kapsamda, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinası 
yatırım malı sayılmaktadır. Çünkü tüm dayanıklı tüketim malı alt sektörleri, yatırım 
malı üreten sektörlerdir. 

Türkiye’de başlıca sanayi kolları veya sektörü imalat sanayi ve alt sektörleri olup 
imalat sanayi; 

• Dayanıklı tüketim mallarından gıda, dokuma, giyim eşyası, kimya, makine-teçhi-
zat gibi birçok malın üretildiği sanayi koludur.

• Bu sanayi kolu veya alt sektör esas itibariyle sanayinin temeli sayılır,
• Bu sanayi kolu diğer sanayi kollarına göre daha yüksek istihdam oranına sahiptir, 
• İhraç malların başında sanayi ürünleri gelir,

şeklinde temel bazı özelliklere sahiptir [8].

İmalat sanayi alt sektörleri ve bu sektörlerin ülkemizdeki genel durumuna ilişkin 
açıklamalar aşağıda verilmiştir [8-10]:

a) Gıda Sanayi: Tahıl ve nişasta ürünleri üretimi ön planda olup et ve süt mamulleri, 
su ürünleri, meyve-sebze ve yem üretimi bu sanayi kolu ile ilgilidir. Özel şirket/sektör 
işletmeleri hakimdir. Şeker ve çay üretimi dışındaki tüm sektörler özel sektöre aittir.

b) Tekstil Sanayi: Tekstil üretimi elyaf ve iplikten üretilen, genellikle esnek malze-
melerin üretimi ile bu malzemeleri şekillendirme ve mamul hale getirilmesini içer-
mektedir. Tekstil imalatı sanayi elyaf (lif), iplik, dokuma ve örme kumaş, dokusuz 
yüzeyler, boya ve terbiye ev tekstili, teknik tekstil ve halılar gibi çok geniş ve önemli 
üretim ve ürün yelpazesine sahiptir.

Tekstilin dokunması da dâhil tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi, tekstil ve 
giyim eşyalarının aprelenmesi, boyanması vb. bitim işlemleri ile tekstil ürünlerinin 
imalatını (ev tekstil ürünleri, battaniyeler, halılar, kilimler, kordon, halat, ip vb.) kap-
samaktadır. Giyim eşyalarının imalatı bu grupta değerlendirilmektedir. Tekstil sektö-
rü, alt sektörleri itibariyle büyük ölçüde sermaye-yoğun bir sanayidir. Kimyasal (in-
san yapısı, sentetik ve suni) elyaf ve iplik çekimi dünyanın en sermaye-yoğun sanayi 
sektörlerinden biri olup petro-kimya sanayi içinde yer alırken; iplik, dokuma, örme ve 
tekstil terbiye işlemleri diğer sermaye-yoğun sanayi sektörü oluşturur.

Tekstil sanayinde üretilen elyaf, iplik ve kumaşlar ara girdi niteliğinde ürünlerdir. 
Boya-terbiye de üretimde ara bir süreçtir. Ev tekstili, halı ve teknik tekstil ürünlerinin 
bir kısmı nihai ürün olarak kullanılmaktadır. Kumaşlar çok geniş bir sanayi kolunu 
oluşturan hazır giyim sektörünün en önemli girdisini oluşturmaktadır [9]. 

c) Hazır Giyim veya Giyim Eşyaları İmalatı  (Konfeksiyon Sektörü): Kürk 
hariç giyim eşyalarının imalatı, örme (triko) ve tığ işi (kroşe) ürünlerin imalat alt 
sektörlerini kapsamaktadır. Hazır Giyim Sektörü emek-yoğun bir sektör iken, tekstil 
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sektörü sermaye-yoğun bir sektördür. 

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü elyaf ve ipliği kullanım eşyasına dönüştürecek süreç-
leri kapsar. Bunlar elyaf hazırlama, iplik, dokuma, örgü, boya, baskı, apre, kesim, di-
kim gibi üretim süreçleridir. Elyaftan iplik ve mamul kumaşa kadar olan kısım tekstil, 
kumaştan giyim eşyası elde edilene kadar olan süreç ise hazır giyim sektörü içinde 
değerlendirilmektedir. 

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü birlikte değerlendirildiğinde, Gayri Safi Yurtiçi Ha-
sıla (GSYİH), imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladı-
ğı net döviz girdisi, istihdam, yatırım gibi makro-ekonomik büyüklükler açısından 
Türkiye’nin önemli sektörlerinden biridir. Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü beraberce 
ülkemiz GSYİH’nin %10’luk kısmını sağlamaktadır.  Türk Hazır Giyim Sektörü dün-
yanın 6. büyük hazır giyim ihracatçısı konumundadır. AB ülkelerine tekstil ve hazır 
giyim ihracatında Çin’den sonra 2. sırada yer almaktadır. Türkiye’de üretilen hazır 
giyim ürünlerinin büyük bir kısmını pamuklu ürünler oluşturmaktadır [10].

d) Metal Eşya ve Otomotiv Sanayi:  Bu sektör imalat sanayi sektörleri içerisin-
de tekstil, hazır giyim ve gıda sanayiinden sonra 4. sıradadır. İstihdam açısından da 
dokuma sektöründen sonra 2. sıradadır. Büyük ölçüde ara malı üretiminin yapıldığı 
Metal sanayi, ihracat ve iç tüketimde kullanılan malların üretimi açısından önemli 
bir sektördür. Türkiye otomotiv sanayi yönünden Ortadoğu’da İran’dan sonra ikinci 
durumdadır. Kamyon, otobüs ve otomobil üretimi yapılmaktadır. Yabancı ve Türk 
yatırımcıların ortaklaşa kurduğu fabrikalarda üretilen kara taşıtları dünya pazarlarında 
yer bulmaya başlamıştır. 

e) Kimya Sanayi:  Kimyasal madde ve ürünleri imalatının yapıldığı sanayi sektörü 
veya kolunu oluşturur. Deterjan, sabun, ilaç, boya, makine ve motor yağı gibi petrol 
ürünlerinin üretildiği bu sanayi sanayi kolu, petrol rafinerilerinin bulunduğu il ve çev-
relerde yoğunlaşmıştır. Hammadde bakımından önemli ölçüde dışa bağımlı bir sanayi 
koludur. İstihdam olarak yaklaşık %10’luk payla sanayi sektöründe ön sıralarda yer 
almaktadır. Bu sektörde yükseköğrenim görmüş kalifiye işçi ve teknisyen istihdamı 
ağırlıktadır.

f)  Taşa-Toprağa Dayalı Sanayi: Çimento, seramik, cam, mermer, tuğla-kiremit ima-
latı bu grupta değerlendirilir. Bu sanayi kolunun istihdamda ve imalat sanayindeki 
payı %6-7 civarındadır. Türkiye dünyada en fazla çimento ve klinker ihracatı yapan 
ülkelerin başında gelmektedir. 100’den fazla ülkeye ihracat yapan Türk Seramik Sek-
törü üretimde Avrupa’da 3. ve dünyada 7. durumdadır. Mermer yatakları ve ihracatı 
yönünden Türkiye büyük potansiyele sahiptir.

g) Orman Ürünleri Sanayi: Mobilya ve kağıt üretimiyle öne çıkan sanayi koludur. 
İmalat sanayi içindeki payı %6, istihdamdaki payı %4 civarındadır. Kağıt ve kağıt 
ürünleri üretiminde mukavva ve kağıt ambalaj ürünleri üretimi ön plana çıkmıştır.
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h) Maden Sanayi: Bu sanayi kolu ülkemizde bor, krom, demir, alüminyum, linyit kö-
mürü gibi bazı önemli maden yatakları olmasına rağmen yeterli teknolojinin olmama-
sı nedeniyle geride kalmıştır. Toplam sanayideki payı %3-4 seviyesinde, GSYİH’deki 
payı da %1’ler dolayındadır. İhracat açısından mermer ve traverten gibi taş ocağı ve 
maden üretimi başa baş gitmektedir.

ı) Demir-Çelik Sanayi: Makine, metal ve otomotiv sanayi başta olmak üzere sanayi 
kollarına girdi sağlayan en önemli sanayi koludur. Ülkemiz demir-çelik üretiminde 
Rusya Federasyonu, Japonya, Çin, ABD, Almanya ve Brezilya gibi ülkelerin ardın-
dan 10. sırada yer almaktadır. Ülkemiz, dünya demir-çelik üretiminin %3-4 kadarını 
sağlamaktadır.

Ekonomide istikrarın sağlanabilmesi için tarım, sanayi ve hizmet sektörleri arasında 
belirli bir denge olmalıdır. 1990 ve 2016 yıllarında GSYİH’nin sektörlerdeki pay-
larına bakıldığında, 1990 yılında ağırlıklı olarak tarım (%17,5) ve hizmet (%47,5) 
sektörlerine dayalı olan ekonominin 2016 yılında sanayi (%21,5) ve hizmet (%70,6) 
sektörlerine dayandığı görülmüştür. Özellikle bu süreçte tarım sektörünün payının 
önemli oranda düştüğü görülmüştür. 2015 ve 2016 yılında tüm sektörler (tarım, sanayi 
ve hizmet) bir önceki yıla göre büyümüş olup bu durum o yıl GSYİH’nin bir önceki 
yıla göre arttığını göstermektedir (Tablo 1) [6, 7, 11]. 

Tablo 1. GSYİH’de Sektör Payları ve GSYİH Sektörel Büyüme Hızları [6, 7, 11]

GSYİH’de Sektör Payları GSYİH Sektörel Büyüme Hızları

Yıllar
Tarım

(%)

Sanayi

(%)

Hizmetler 

(%)
Yıllar

Tarım

(%)

Sanayi

(%)

Hizmetler

(%)

1990 17,50 25,50 47,50 1990 6,80 8,60 10,30

1995 15,70 26,30 46,00 1995 2,00 12,10 6,30

2000 13,40 28,40 58,20 2000 3,90 6,00 8,90

2005 11,40 29,20 59,40 2005 5,60 6,50 8,20

2010 9,40 21,80 68,80 2010 2,40 12,80 8,60

2011 9,00 22,50 68,50 2011 6,10 9,70 9,00

2012 8,80 21,80 65,40 2012 3,10 1,80 2,40

2013 8,30 21,60 70,10 2013 3,50 3,40 5,70

2014 8,00 22,00 70,00 2014 -2,10 3,80 3,90

2015 8,50 21,50 70,00 2015 7,00 3,20 4,60

2016 (1) 7,90 21,50 70,60 2016(1) 0,50 3,20 4,00

2017 (2) 7,90 21,70 70,4 2017(2) 3,00 4,40 5,20

Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri ve vergi sübvansiyon kalemleri sektörel ağırlıklara göre dağıtılarak 
GSYİH içindeki payları elde edilmiştir.
(1) Gerçekleşme tahmini  (2)  Program
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Türkiye’de GSYİH (TL ve 
Dolar cinsinden), büyüme oranı, yıl ortası nüfus, fert başına GSYİH ve Satın Alma 
Gücü Paritesine göre (SAGP) fert başına GSYİH gibi ekonomik büyüklüklerin 1998-
2015 yılları arasındaki değişimi Tablo 2’de verilmiştir. Bu tabloda bahsedilen büyüme 
oranı, ulusal gelirin bir önceki yıla oranla artışıdır. 2000 yılında Türkiye’de GSYİH 
değeri 265,37 milyar dolar, büyüme oranı %6,77, yıl ortası nüfusu 64,269 milyon 
kişi, fert başına GSYİH değeri 4129 dolar, SAGP’ye göre GSYİH değeri 9183 do-
lar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise GSYİH 726 milyar dolara, büyüme oranı 
%2,9, nüfus 78,15 milyon kişiye, kişi başına GSYİH 9243 dolara, SAGP’ye göre 
GSYİH 20396 dolara yükseldiği görülmüştür. Sadece 15 yıllık bir süreçte GSYİH’nin 
yaklaşık 2,7 katına ve kişi başına GSYİH’nin 2,23 katına çıkarak olumlu yönde sana-

Tablo 2. Çeşitli Yıllarda Türkiye’de GSYİH ve Diğer Parametreler [11-14]

Yıl
GSYİH  

(Milyon TL)

GSYİH 

(Milyar 

Dolar)

Büyüme 

Oranı

(%)

Yıl Ortası Nüfus Fert 

Başına 

GSYİH 

(Dolar)

Satın Alma Gücü 

Paritesine (SAGP) 

Göre Fert Başına 

GSYİH (Dolar)

1000 

Kişi

Yüzde 

Değişim

1998 70203 270,97 2,31 62464 4338 8568

1999 104596 247,56 -3,37 63364 1,44 3907 8171

2000 166658 265,37 6,77 64269 1,43 4129 9183

2001 240224 196,74 -5,70 65166 1,40 3019 8623

2002 350476 230,48 6,16 66003 1,28 3492 8667

2003 454781 304,92 5,27 66795 1,20 4565 8796

2004 559033 390,38 9,36 67599 1,20 5775 10159

2005 648932 481,51 8,40 68435 1,24 7036 11394

2006 758391 526,43 6,89 69295 1,26 7597 12911

2007 843178 648,75 4,67 70158 1,25 9247 13884

2008 950534 742,07 0,66 71052 1,27 10444 15021

2009 952559 616,73 -4,83 72039 1,39 8561 14550

2010 1098799 731,64 9,16 73142 1,53 10003 16003

2011 1297713 774,01 8,77 74224 1,48 10428 17781

2012 1416798* 786,28 2,13 75176 1,28 10459 17967

2013 1567289* 823,04 4,19 76142 1,29 10822 18695

2014 1748168* 799,37 3,02 77182 1,36 10395 19610

2015 1953561* 719,97 3,97 78218 1,34 9257 19917

2016 (5) 2140000 726,00 2,90 78151 1,34 9243 20396

2017 (6) 240400*0 756,00 - 78965* - 9529* 21067

(5) İlgili veriler gerçekleşme tahmin verileridir.             *TÜİK nüfus projeksiyonuna göre                                     
(6) İlgili veriler programdaki hedef verileridir.  
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yileşme adımlarının atıldığı görülmüştür. Ayrıca, nüfus artış hızının yıllar içerisinde 
giderek azaldığı tespit edilmiştir [11-14]. 

3. SANAYİ CİRO ENDEKSİ

Ciro, referans bir aya göre girişim veya işletme tarafından fatura edilmiş mal ve hiz-
metlerin toplam değerlerini kapsamaktadır. Sanayi Ciro Endeksi ise, sanayi sektö-
ründeki ciro değişimlerini incelemek amacı ile hesaplanan, yurt içinde faaliyet gös-
teren imalat sanayi firmalarının yurt içi ve yurt dışı satışlarından elde ettiği gelirleri 
ifade eden ekonomik bir göstergedir. Bu endeks, NACE Rev.2 kodlama sistemine 
göre İmalat Sanayi (C) ve Madencilik ve Taş Ocakçılığı (B) (Madenciliği Destekleyi-
ci Hizmet faaliyetleri (09) hariç) sektörlerini kapsamaktadır [15, 16].

Sanayi Ciro Endeksi, sektördeki iş hacmini yansıtması açısından önemli olup sana-
yi sektöründeki satışı gerçekleştirilen üretim miktarı ve ürün fiyatları hakkında bilgi 
sahibi olunması, gelecek projeksiyonların çizilmesini ve sektöre ilişkin politik uygu-
lamalara ilişkin kapsamlı bir analiz yapılmasını sağlamaktadır [17].

Sanayi Ciro Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Kısa 
Dönemli İş İstatistikleri Aylık Sanayi Üretim Soru Kağıdı anketine katılan firma-
lardan alınan nominal ciro rakamlarının 2010 yılı baz alınarak (2010=100) değerlen-
dirilmesi sonucu elde edilmekte olup oluşturulan endeksler toplam, yurt içi ve yurt 
dışı şeklinde aylık olarak açıklanmaktadır.

Kısa Dönemli İş İstatistikleri Aylık Sanayi Üretim Soru Kağıdı Madencilik ve Taş 
Ocakçılığı ile İmalat Sanayi faaliyetlerinde bulunan, 20 ve daha fazla çalışanı olan 
girişimlerin katma değerinin yaklaşık %80’ini oluşturan birimlerden oluşmaktadır. 

Sanayi Ciro Endeksleri, Ana Sanayi Grupları sınıflandırmasına göre 5 alt grup (Ara 
Malı, Dayanıklı Tüketim Malı, Dayanıksız Tüketim Malı, Enerji, Sermaye Malı), 
Nace Rev.2 sınıflandırmasına göre 2 alt sektör (İmalat Sanayi ve Madencilik ve Taş 
Ocakçılığı) ile 28 meslek grubu endekslerinin belirli oranlarda ağırlıklandırılarak top-
lulaştırılmasıyla elde edilmektedir.

Sanayi Ciro Endeksi ağırlıkları Ara Malı (%43,5), Dayanıklı Tüketim Malı (%6,1), 
Dayanıksız Tüketim Malı (%28), Enerji (%5,7), Sermaye Malı (%16,8) ve İmalat 
Sanayi %96,7 ve Madencilik ve Taş Ocakçılığı (%3,3) şeklindedir [15].

Sanayi Ciro Endeksi ve Sanayi Üretim Endeksi aynı firmalardan benzer anket soru-
ları kullanılarak oluşturulmaktadır. Her iki endeks hesaplama yöntemi yönünden ben-
zerlik göstermesine rağmen bazı farklılıklar da içermektedir. Bu nedenle, yurtiçi ve 
yurt dışı ciro endeksleri tam olarak sanayi üretiminin kompozisyonunu yansıtmazken 
yurt içine ve yurt dışına yapılan üretim için önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. 
Bu farklılıklar aşağıda verilmiştir [16]. 
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• Sanayi Üretim Endeksi firmalar tarafından yapılan üretim miktarını, Sanayi Ciro 
Endeksi ise firmaların satışlarında elde edilen geliri göstermektedir. 

• Sanayi Ciro Endeksi nominal veya cari bir değeri (hesaplama dönemi içindeki 
nihai mal ve hizmet değeri ya da “piyasa değeri”), Sanayi Üretim Endeksi ise 
reel veya sabit bir değeri (seçilen bir baz yıla göre oluşan mal veya hizmet değeri) 
ifade etmekte olup her iki endeksin karşılaştırılabilirliği açısından Sanayi Ciro 
Endeksi sabit değerlere (reel değerlere) dönüştürülmektedir.

• Sanayi Üretim Endeksi, İmalat Sanayi, Madencilik ve Elektrik-Gaz-Su olmak 
üzere üç alt sektörü kapsarken; Sanayi Ciro Endeksi, İmalat Sanayi ve Madenci-
lik olmak üzere iki alt sektörü kapsamaktadır.

• Sanayi Ciro Endeksi kapsamında Sanayi Üretim Endeksi’ne dâhil edilmeyen 
işyerlerinin üçüncü şahıslara sağladıkları hizmetler ve ticari mal satışları ciro 
endeksinde yer almaktadır.

• Sanayi sektörü malları üretildikleri ayda satılmamaları durumunda Sanayi Ciro 
Endeksi kapsamında farklı endeks döneminde değerlendirilmektedir.

Mevsim ve takvimden kaynaklanan etkiler, geçici nitelikte olduklarından, verinin ge-
nel eğiliminin gözlemlenmesini engellemektedir. Mevsimsel hareketler içeren veride, 
belirli bir dönemde meydana gelen değişikliğin, verideki gerçek artış veya azalıştan 
mı, yoksa mevsimsel etkilerden mi kaynaklandığını anlamak oldukça güçtür. Kısa dö-
nemli göstergelerde aylık/dönemlik ve yıllık değişimlerin sağlıklı bir şekilde yorum-
lanabilmesi için, bir önceki aya/döneme göre yapılacak karşılaştırmalarda Mevsim ve 
Takvim Etkilerinden Arındırılmış göstergelerin kullanılması; bir önceki yılın aynı 
ayına/dönemine göre yapılacak karşılaştırmalarda ise Takvim Etkisinden Arındırıl-
mış göstergelerin kullanılması verilerin daha sağlıklı yorumlanmasını sağlayacaktır. 
Sanayi Ciro Endeksinde, birçok meslek grubu mevsim etkisi altındadır. Örneğin Ba-
sım ve Yayım meslek grubu periyodik olarak en yüksek seviyeye okulların açılma-
sının etkisi ile Eylül, ajanda ve takvim basımının artmasının etkisiyle Aralık ayında 
çıkmaktadır. Ağırlıklı bir meslek grubu olan otomotivde yaz aylarında fabrikaların 
bakım ve onarıma girmesinden dolayı endeks seviyesi oldukça düşmektedir [18]. 

4. GENEL DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, Sanayi Ciro Endeksi’nin (SCE) yıllar içerisindeki değişimi izlene-
rek 2015 ve 2016 yıllarındaki değişimi detaylı olarak analiz edilmiştir. Sanayi Ciro 
Endeksi (SCE) 2017 yılı bütün verileri TÜİK tarafından henüz yayımlanmadığından 
değişimlerde 2017 yılı verileri yer almamaktadır. Sanayi Ciro Endeksi (SCE) ve bu 
endeks kapsamındaki alt sektör veya kategorilere ve ana sermaye gruplarına ait en-
dekslerin 2016 yılı ortalaması Tablo 3’te verilmiştir. Tabloda takvim etkisinden arın-
dırılmış Sanayi Ciro Endeksi (SCE-TA) yıllık değişim oranı endeksin bir önceki yılın 
aynı ayına göre değişimini, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Ciro 
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Endeksi (SCE-MTA) aylık değişim oranı ise endeksin bir önceki aya göre değişimini 
göstermektedir.

2016 yılı ortalaması için SCE’nin 200,4, SCE-TA’nın 199,7 değerini aldığı ve SCE-
TA’nın bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 arttığı, SCE-MTA’nın ise bir önceki aya 
göre %7,2 artarak 199,7 değerini aldığı tablodan izlenebilmektedir. Tablodan SCE’si 
en yüksek olan Ana Sermaye Grubu’nun Sermaye Malı İmalatı (239,6) ve en düşük 
olan Ana Sermaye Grubunun ise Enerji (143,3) olduğu görülmektedir. Sanayi Ciro 
Endeksi’nin 2016 yılında 2010 yılına göre yaklaşık iki kat arttığı görülmüştür. Sanayi 
ciro endeksinin 2016 yılında 2015 yılına göre azaldığı tek sektör enerji sektörü olup 
ciro endeksindeki yıllık artışın %7,2 olduğu görülmüştür.

SCE-TA değerleri esas alındığında, bir önceki yılın aynı ayına göre en büyük yük-
selişin olduğu Ana Sermaye Grubu’nun Sermaye Malı İmalatı (%11,2); tek azalışın 
olduğu Ana Sermaye Grubu’nun ise Enerji (%-2,3) olduğu görülmektedir. SCE-MTA 
esas alındığında benzer şekilde en büyük yükselişin olduğu Ana Sermaye Grubu’nun 
Sermaye Malı İmalatı (%11); tek azalışın olduğu Ana Sermaye Grubu’nun ise Enerji 
(%-2,1) olduğu görülmektedir.

Değişik alt sektörlere ait Sanayi Ciro Endeksleri’nin 2016 yılı ortalaması Şekil 1’de 
verilmiştir. Şekilde Toplam Sanayi, Madencilik ve Taş Ocakçılığı ve İmalat Sanayi 
için Sanayi Ciro Endeksleri, Arındırılmamış (SCE), Takvim Etkisinden Arındırılmış 

Tablo 3. 2016 Yılı Ortalaması İçin Sanayi Ciro Endeksi (2010=100) [15, 19]

Ekonomik faaliyet

Arındırılmamış
Takvim etkisinden 

arındırılmış

Mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış*

Endeks Endeks
Yıllık değişim 

(%)
Endeks

Aylık değişim 

(%)

Toplam Sanayi 200,4 199,7 6,9 199,7 7,2

Madencilik ve Taşocakçılığı 162,2 162,0 6,9 161,9 7,1

İmalat Sanayi 201,7 201,0 6,9 201,0 7,2

Ara Malı İmalatı 199,5 198,6 6,0 198,8 6,4

Dayanıklı Tüketim Malı İmalatı 188,7 188,2 10,1 187,9 10,5

Dayanıksız Tüketim Malı 

İmalatı
192,5 191,8 6,2 191,9 6,5

Enerji 143,3 143,2 -2,3 142,9 -2,1

Sermaye Malı İmalatı 239,6 239,1 11,2 238,5 11,0

*Normalde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler bir önceki yılın aynı ayının verileri ile yapı-
lan karşılaştırmalarda kullanılmaktadır. Ancak bu tabloda yıllık ortalama değerleri dikkate alındığından 
mevsim ve takvim etkisine göre yapılan karşılaştırmalarda 2016 yılı ortalamaları 2015 yılı ortalamaları ile 
karşılaştırılmıştır.
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Şekil 1. 2016 Yılı Ortalaması İçin Alt Sektörlerdeki SCE Değişimi [15, 19]

Şekil 2. 2016 Yılı Ortalaması İçin Ana Sermaye Grupları’ndaki SCE Değişimi [15, 19]
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(SCE-TA) ve Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış (SCE-MTA) olmak üzere 
3 farklı şekilde verilmiştir. Şekilden İmalat Sanayii için sözü edilen endekslerin SCE 
201,7, SCE-TA 201 ve SCE-MTA ise 201 değerlerini aldıkları görülmektedir. Bütün 

Toplam Sanayi Madencilik ve Taş Ocakçılığı İmalat Sanayi
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endeks değerleri için SCE-MTA’nın diğer iki endeks değeriyle karşılaştırıldığında 
relatif olarak daha düşük değerler aldığı görülmüştür. Ayrıca madencilik ve taş ocak-
çılığı sanayi sektöründeki ciro endeksinin imalat sanayi ciro endeksinden daha düşük 
olduğu belirlenmiştir.  

Değişik Ana Sermaye Grupları’ndaki Sanayi Ciro Endeksleri’nin 2016 yılı ortala-
ması Şekil 2’de verilmiştir. Şekilde Sanayi Ciro Endeksleri Arındırılmamış (SCE), 
Takvim Etkisinden Arındırılmış (SCE-TA) ve Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındı-
rılmış (SCE-MTA) olmak üzere 3 farklı şekilde verilmiştir. Şekilden Enerji Ana Ser-
maye Grubu için sözü edilen endekslerin SCE 143,3, SCE-TA 143,2 ve SCE-MTA 
ise 142,9 değerlerini aldıkları görülmektedir. En yüksek endeks değerlerinin Sermaye 
Malı, en düşük endeks değerlerinin ise Enerji Ana Sermaye Grupları’nda olduğu da 
şekilden izlenebilmektedir. Bu durum, 2010 yılına göre tüm ana sermaye gruplarında 
cironun arttığını, en az artışın ise büyük çoğunlukla dışa bağımlı olduğumuz enerji 
sektöründe gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca bütün incelenen Ana Sermaye 
Grupları için SCE-MTA’nın diğer iki endeks değeriyle karşılaştırıldığında relatif ola-
rak daha düşük değerler aldığı görülmüştür 

a) Arındırılmamış Sanayi Ciro Endeksi

Sanayi Ciro Endeksi’nin arındırılmamış hali Arındırılmamış Sanayi Ciro Endeksi 
(SCE) olarak bilinmektedir. Bu kısımda bu endeksin değişimi değerlendirilmektedir. 
Şekil 3’de SCE’nin 2015 ve 2016 yılı tüm aylarındaki değişimi verilmiştir. Şekilden 
2015 yılında SCE’nin en düşük değerini Ocak ayında (152,3), en yüksek değerini ise 

Şekil 3. Seçilmiş Yıllarda SCE Değişimi [15, 19]
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Aralık ayında (211,5) aldığı; 2016 yılında ise söz konusu endeksin en düşük değerini 
Temmuz (164,6), en yüksek değerini ise Aralık (242,5) ayında aldığı görülmektedir. 

Ortalama SCE değerlerinin seçilmiş yıllardaki değişimi Şekil 4’te verilmiştir. Şekil-
den 2009 yılı hariç bütün yıllarda ortalama SCE değerlerinin artış eğiliminde olduğu, 
en düşük ortalama SCE değerinin 2005 (61,5), en yüksek ortalama SCE değerinin ise 
200,4 değeri ile 2016 yılında görüldüğü şekilden izlenebilmektedir. Bu durum, sanayi 
sektöründeki cironun her yıl değişen oranlarda (%6-30) arttığını göstermektedir.  

b) Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Ciro Endeksi

Sanayi Ciro Endeksi’nin takvim etkisinden arındırılmış hali Takvim Etkisinden 
Arındırılmış Sanayi Ciro Endeksi (SCE-TA) olarak tanımlanmakta olup bu kısım-
da bu endeksin değişimi değerlendirilmektedir. Şekil 5’te SCE-TA’nın 2015 ve 2016 
yılı tüm aylarındaki değişim verilmiştir. Şekilden 2015 yılında SCE-TA’nın en düşük 
değerini Ocak ayında (147,7), en yüksek değerini ise Eylül ayında (207,4) aldığı; 
2016 yılında ise söz konusu endeksin en düşük değerini Ocak (167,5), en yüksek 
değerini ise Aralık ayında (234,8) aldığı görülmektedir. 2016 yılında SCE-TA değer-
lerinin Temmuz ve Eylül ayı hariç incelenen bütün aylarda 2015 yılından daha büyük 
değerler aldığı da şekilden izlenebilmektedir. Bu durum, sanayi sektöründeki cironun 
ekonomik büyümeyle paralel olarak 2016 yılında arttığını göstermektedir. 

Şekil 6’da 2015 ve 2016 yılı tüm ayları için SCE-TA’nın bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde olarak değişimi verilmiştir. Şekilden 2015 yılında en büyük artışın 
Ağustos ayında (%14,2), en büyük azalışın ise Ocak ayında (%-5,7) olduğu; 2016 

 
 

61,5
73,9

82,4
93,4 85,1

100

129,9
140,1

153,1

172,7
187,2

200,4

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

O
rta

la
m

a 
SC

E 
D

eğ
işi

m
i

Şekil 4. Seçilmiş Yıllarda Ortalama SCE Değişimi [15, 19]



Koç, E., Şenel, M. C., Kaya, K. 

Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 692, s. 17-34, Temmuz-Eylül  201830

 
 

147,7 

207,4 204,6 

167,5 

204,8 

234,8 

130 

150 

170 

190 

210 

230 

250 

SC
E-

TA
 D

eğ
işi

m
i 

2010=100 
2015 
2016 

Şekil 5. Seçilmiş Yıllarda SCE-TA Değişimi [15, 19]

yılında ise en büyük artışın Aralık ayında (%14,8), en büyük azalışın ise Temmuz 
ayında (%-2,2) olduğu görülmektedir. Özellikle 2016 yılı Temmuz ve Eylül ayları 
dışında SCE-TA’nın tüm aylarda bir önceki yıla göre arttığı görülmüştür. 2016 yılı 
Temmuz ve Eylül aylarında gerçekleşen bu düşüş, mevsimsel etkilerden kaynakla-
nabileceği sebebiyle bir sonraki bölümde Sanayi Ciro Endeksi verileri hem takvim 
hem de mevsim etkisinden arındırılarak incelenmiştir.
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Şekil 6. SCE-TA’nın Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişimi (%) [15, 19]
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İmalat Sanayi önceki kısımlarda da belirtildiği gibi çeşitli alt sektör veya meslek 
gruplarından oluşmaktadır. 2016 yıllık ortalama endeks değerleri esas alındığında, 
İmalat Sanayi alt sektörleri arasında bir önceki yılın aynı ayına göre, en fazla artı-
şın sırasıyla tütün ürünleri imalatı (%18,9), temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa 
ilişkin malzemelerin imalatı (%15,8) ve motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı 
treyler (yarı römork) imalatı (%15,6); en fazla azalışın ise sırasıyla diğer ulaşım araç-
larının imalatı (%-5,7) ve kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (%-3,8) 
şeklinde olduğu da bilinmektedir [19].

c) Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Ciro Endeksi

Sanayi Ciro Endeksi’nin mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hali Mevsim ve 
Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Ciro Endeksi (SCE-MTA) olarak tanımlan-
makta olup bu kısımda bu endeksin değişimi değerlendirilmektedir. SCE-MTA’nın 
2015 ve 2016 yılı tüm aylarındaki değişimi incelenmiştir (Şekil 7). Şekilden 2015 
yılında SCE-MTA’nın en küçük değerini Ocak ayında (169,3), en büyük değerini ise 
Eylül ayında aldığı (196,9); 2016 yılında SCE-MTA’nın en küçük değerini Temmuz 
ayında (183,6), en büyük değerini ise Aralık ayında (219) aldığı görülmektedir. 2016 
yılı Temmuz ayında sanayi ciro endeksi değişimi incelendiğinde, arındırılmamış tak-
vim etkisinden arındırılmış, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro 
endeksinin Temmuz ayında diğer aylara göre ciddi oranda düştüğü tespit edilmiştir. 
Bu durum, ülkemizde 2016 yılı Temmuz ayında gerçekleşen darbe teşebbüsünden 
kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde, 2016 yılı Eylül ayında Sanayi Ciro Endeksi’ndeki 
ani düşüş, döviz kurunun hızla yükselmesinden kaynaklanmaktadır.

2015 ve 2016 yılı tüm aylarında SCE-MTA’nın bir önceki aya göre yüzde olarak 
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değişimi Şekil 8’de verilmiştir. Şekilden 2015 yılında en büyük azalışın Ocak ayında 
(%-3,9), en büyük artışın ise Ağustos ayında (%4,4) olduğu; 2016 yılında en büyük 
azalışın Temmuz ayında (%-7,3), en büyük artışın ise Ağustos ayında (%9) olduğu 
görülmektedir. 2016 yılı Aralık SCE-MTA’nın bir önceki aya göre %2,2 arttığı da şe-
kilden izlenebilmektedir. 2016 yılı Temmuz ve Eylül ayları sırasıyla darbe teşebbüsü 
ve döviz kurundaki ani düşüş sebebiyle bir önceki aya göre ciddi oranda düşmüştür.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Dünyadaki sanayileşmeyle birlikte sanayi ürünleri ihracatı, hammadde ithalatı ve dış 
ticaret hacmi genellikle artmaktadır. Tarımda çalışan nüfus oranı azalırken sanayide 
çalışan nüfus oranı artarak işsiz insan sayısı azalmaktadır. Ayrıca, kişi başına düşen 
milli gelir, şehirleşme oranı ve ortalama yaşam ömrü artmaktadır. Ülkemiz sanayi 
sektörünün genel değerlendirmesi aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

• Ülkemizde sanayileşme adımlarıyla birlikte GSYİH artmış, tarımda çalışan 
nüfus oranı ve tarım sektörünün GSYİH’daki payı azalmıştır. 1960 yılında 
GSYİH’nın %37,5’ini oluşturan tarım sektörü 2016 yılında yalnızca %7,9’unu 
oluşturmaktadır. Geriye kalan kısmını hizmet sektörü (%70,6) ve sanayi sektörü 
(%21,5)  oluşturmaktadır. 

• Ülkemizde 2000-2016 yılları arasını kapsayan süreçte GSYİH 197 milyar $’dan 
726 milyar $’a (yaklaşık 2,7 katına), kişi başına düşen GSYİH 4129 $’dan 9243 
$’a (yaklaşık 2,23 katına) çıkmış olup bu durum sanayileşme adımlarının doğru 
atıldığını göstermektedir. Ayrıca, nüfus artış hızının yıllar içerisinde giderek azal-
dığı tespit edilmiştir. 

Şekil 8. Seçilmiş Yıllarda SCE-MTA’nın Bir Önceki Aya Göre Değişimi (%) [15, 19]
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• Ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri %12-13 düzeyinde seyreden işsizliktir. 
Buna karşın, sanayi sektörü için vasıflı işgücüne ihtiyaç vardır. Bu sebeple, buna 
yönelik eğitim faaliyetleri yürütülerek vasıflı işgücü sektöre kazandırılmalı ve 
işsizliğin azaltılması sağlanmalıdır.

• Ülkemizdeki bir diğer sorun cari açık olup sanayileşme adımlarının doğru atıla-
bilmesi için cari açığın hızla azaltılması gerekmektedir. Bu da sanayi sektöründe 
ileri teknoloji yüksek katma değerli makine ve cihazların geliştirilmesi ve ihraç 
edilmesiyle mümkün görünmektedir. 

Ülkemizde Sanayi Ciro Endeksi’nin genel durumuna yönelik değerlendirmeler 
aşağıda maddeler halinde verilmiştir:
• Sanayi Ciro Endeksi, ülkemiz ekonomisi içerisinde önemli bir paya sahip olan 

sanayi sektöründeki ciro değişimlerini incelemek amacı ile hesaplanmakta olup 
yurt içinde faaliyet gösteren imalat sanayi firmalarının yurt içi ve yurt dışı satış-
larından elde ettiği gelirleri göstermektedir. Sanayi Ciro Endeksi ağırlıkları, Ara 
Malı (%43,5), Dayanıklı Tüketim Malı (%6,1), Dayanıksız Tüketim Malı (%28), 
Enerji (%5,7), Sermaye Malı (%16,8) ve İmalat Sanayi %96,7, Madencilik ve Taş 
Ocakçılığı (%3,3) şeklindedir. 

• Sanayi Ciro Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Kısa 
Dönemli İş İstatistikleri Aylık Sanayi Üretim Soru Kağıdı anketine katılan 
firmalardan alınan nominal ciro rakamlarının 2010 yılı baz alınarak (2010=100) 
değerlendirilmesi sonucu elde edilmekte olup oluşturulan endeksler toplam, yurt 
içi ve yurt dışı şeklinde aylık olarak açıklanmaktadır.

• Ülkemizde 2015 ve 2016 yılı tüm aylarında Ana Sermaye Grupları için (Ara 
Malı, Dayanıklı Tüketim Malı, Dayanıksız Tüketim Malı, Enerji, Sermaye Malı 
ve İmalat Sanayi ve Madencilik ve Taş Ocakçılığı) Ciro Endeksinin 100 endeks 
değerinin çok üzerinde olduğu görülmüştür. Yıllar içerisinde yapılan değerlendir-
melerde Sanayi Ciro Endeksi’nin her yıl %6-30 arasında değişen oranlarda arttığı 
tespit edilmiştir. 

• Sanayi Ciro Endeksi’nin 2016 yılı tüm aylarındaki değişimi incelendiğinde, 
özellikle Temmuz ayında endeks değerinin diğer aylara göre ciddi oranda düştü-
ğü tespit edilmiştir. Bu durum, ülkemizde 2016 yılı Temmuz ayında gerçekleşen 
darbe teşebbüsünden kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde, 2016 yılı Eylül ayında 
Sanayi Ciro Endeksi’ndeki ani düşüş döviz kurunun hızla yükselmesinden kay-
naklanmaktadır.

Sonuç olarak, ülkemiz sanayinin istenilen düzeye ulaşması için ileri teknoloji yüksek 
katma değerli ürünler üreterek bu ürünleri ihraç etmesi gerekmektedir. Cari açığın mi-
nimum düzeyde tutulması, işsizliğin azaltılması ancak uygun sanayileşme adımlarının 
atılması ve bu alandaki yatırım teşviklerinin artırılmasıyla gerçekleştirilebilir. Sanayi 
Ciro Endeksi’ndeki artış ise, sanayi sektöründeki iş hacmini arttığını geleceğe yöne-
lik tüm sanayi kollarındaki beklentilerin de olumlu yönde olduğunu göstermektedir. 
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Elektrikli Araçlarda Kullanılan Batarya Soğutma 
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ÖZ
Çevreci ve yüksek enerji verimliliğine sahip elektrikli araçların kullanımı günümüzde giderek cazip 
hale gelmektedir. Sınırlı batarya kapasitesi, uzun şarj süreleri ve düşük batarya ömürleri elektrik-
li araçlarının yaygınlaşmasındaki en büyük engeller arasında sıralanabilir. Sıcaklığın batarya ömrü 
üzerindeki olumsuz etkisi araştırmalar sonucunda bulunmuş ve bu da elektrikli araçlarda termal yö-
netim sisteminin gerekliliğini zorunlu kılmıştır. Bu makalede, elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar 
(HEA)’larda batarya sorunlarına değinilerek batarya yönetim sistemleri açıklanacaktır. Ardından 
elektrikli ve HEA’larda yaygın olarak kullanılan soğutma sistemleri incelenip değerlendirilecektir. 
Bu çalışma sonucunda elektrikli araçlarda mutlak suretle termal yönetim sistemi tasarlanması gerek-
tiği belirlenmiştir. Elektrikli araç termal yönetim sisteminde yüksek verimliliğe sahip hava soğutmalı 
sistem kullanılabilir hatta ısı emicisi, ısı borusu veya zorlamalı hava akışı ile sistem verimliliği daha 
da artırılabilir fakat yüksek voltajlı bataryaya sahip elektrikli araçlarda   hava soğutmalı sistemin ye-
tersiz kalacağı belirlenmiştir. Bu sebeple yüksek voltajlı bataryaya sahip elektrikli araçlarda mutlak 
suretle sıvı soğutmalı veya gaz sıkıştırmalı soğutma sistemi tasarlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektrikli araçlar, soğutma sistemleri, termal yönetim sistemi, batarya sorunları

Investigation and Evaluation of the Battery Cooling Systems Used 
In Electric Vehicles

ABSTRACT
Environmentally-friendly and high energy efficiency with the use of electric vehicles are becoming 
increasingly nowadays. Limited battery capacity, long charge times and low battery life the biggest 
obstacle in the spread of electric vehicles sortable. Negative impact on battery life of temperature 
was found from research and that’s why has necessitated the need for a thermal management system 
for electric vehicles. In this article, short information will giving about electric vehicle and battery 
issue in electric vehicles. After that, investigated and evaluated of the cooling systems commonly 
used in electric vehicles. Results show that, absolutely thermal management system in electric 
vehicles should be designed. It can use an air cooling system has high efficiency in electric vehicles 
thermal management system, even can be increased system efficiency using with heatsink, heat pipe 
or fan but this cooling systems not enough to cool an electric vehicle has high voltage battery pack. 
Therefore, absolutely should be designed liquid cooling system or vapor compression refrigeration 
system  for high voltage electric vehicles.

Keywords: Electric vehicle, refrigerant system, thermal management system, battery ıssue
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1. GİRİŞ
Petrol fiyatlarının artması ve çevre kirliliği üzerindeki önemli kaygılar elektrikli araç-
ların  gelişmesini motive etmiştir. Günümüzde elektrikli araçlar, konvansiyonel araç-
larlarla rekabet edebilecek konumdadır [1].

Elektrikli araçların sessiz çalışmaları, yüksek verimliliğe sahip olmaları, frenleme ve 
sürüş sırasında şarj edilebilmeleri, çevreci olmaları, sınırsız enerji kaynağına sahip 
olmaları ve daha az mekanik aksama sahip olmaları elektrikli araçların avantajları 
arasında sayılabilir, şarj edilebilecek noktaların az olması nedeniyle uzun menzil kul-
lanımına uygun olmamaları, sürüş menzillerinin kısa olması, uzun sürede şarj olma-
ları, suya ve neme karşı yalıtım yapma zorunluluklarının olması, bataryaların yüksek 
ağırlığa sahip olması, bataryaların kısa süreli ömre sahip olması, sınırlı batarya kapa-
sitesine sahip olması ve batarya masrafının fazla olması elektrikli araçların dezavan-
tajları arasında sıralanabilir [2].

Pesaran ve diğ. [3] ortam sıcaklık aralığının batarya paketi üzerindeki etkisini pil 
modülü içerisinden hava geçirerek  federal kentsel sürüş programı (FUDS) çalışma 
koşulları altında  analiz etmiştir. Yazarlar batarya iç sıcaklığının 60°C üzerinde ol-
duğunda, batarya kapasitesinin ve performansının  önemli ölçüde düştüğü sonucuna 
varmıştırlar. 

Birçok araştırmacı Lityum iyon bataryaların sıcaklığını uygun seviyede tutmak  için 
yeni metotlar bulmak üzerine çalışmaktadır. Lityum-iyon pillerin termal yönetimi için 
hava soğutmalı, sıvı soğutmalı, ısı boruları kullanımını ve faz değişim malzemelerinin 
kullanımını içeren farklı yaklaşımlar vardır. Hava soğutmalı sistem sadeliği nedeniyle 
pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir [4].

Soğutma sisteminin amacı bataryayı optimum sıcaklık aralığında tutmak, performans 
ve yıpranma arasında en iyi dengeyi sunmaktır. Paket içerisindeki sıcaklık dağılımı 
her noktada eşit olmalı çünkü sıcaklık gradyanı hücreler arasında farklı seviyede yıp-
ranmaya ve bu nedenle de her bir hücre için farklı şarj-deşarj davranışına sebebiyet 
verebilir [5,6].

Bir başka çalışmasında Pesaran, batarya termal yönetim sistemlerinin bazı sorunlarını 
ve bu sorunlara ilişkin çözümleri gözden geçirerek, uygun bir batarya termal yönetim 
sistemi tasarlamak için gerekli bilgilere ulaşmaya çalışmıştır. Aktif soğutmaya karşı 
pasif soğutma, sıvı soğutmalı ya karşı hava soğutmalı, ısıtmalı ve soğutmalı sisteme 
karşı sadece soğutmalı sistem ve valf ayarlı kurşun-asit, Nikel-metal hidrit ve lityum-
iyon batarya yönetim sistemleri için rölatif gereksinimler gibi konuları tartışmaya 
sunmuştur. 



Elektrikli Araçlarda Kullanılan Batarya Soğutma Sistemlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Engineer and Machinery, vol 59, no 692, p. 35-47, July-September 2018 37

Sonuç olarak, iyi bir termal yönetim sisteminin elektrikli araçlarda batarya paketi 
sıcaklığını her noktasında eşit olacak şekilde arzulanan sıcaklık aralığında tutması 
gerektiği kanısına varmıştır. Sıcak ve soğuk iklim koşullarında elektrikli araçlarda 
batarya termal yönetim sisteminin (BTYS) aktif ısıtma ve soğutmaya izin vermesi 
gerektiğini belirtmiştir. Bir modülün düzgün ısıl tasarımının bütün paket termal yö-
netimi ve davranışları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gözlemlemiştir. Termal 
yönetim sisteminde havanın kullanılması daha az etkili ve daha az karmaşık olma-
sına karşın sıvı soğutmalı ve ısıtmalı sistemin daha etkili olduğunu savunmuştur. 
Genel olarak, paralel hibrit elektrikli araçlarda hava kullanımının termal yönetim 
sistemi için yeterli olduğunu fakat elektrikli araçlar ve seri hibrit elektrikli araçlarda 
optimum termal performans için sıvı bazlı sistemler gerekli olabileceğini belirtmiş-
tir. Nikel-metal hidrit bataryaların termal yönetim sistemlerinin lityum-iyon ve valf 
ayarlı kurşun-asit bataryalara göre daha özenli olması gerektiğini tespit etmiştir. Ay-
rıca lityum-iyon bataryaların güvenlik ve düşük performans kaygısı sebebi ile iyi bir 
termal yönetime sahip olması gerektiğini belirtmekte. Batarya paketinin konumu da 
batarya termal yönetim sistemi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabileceğini vurgu-
lamıştır [7].

Bu makalede, elektrikli araçlarda batarya sorunlarına değinilerek batarya yönetim sis-
temleri açıklanacaktır. Ardından elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan soğutma 
sistemleri incelenip değerlendirilecektir.

2. BATARYA SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Elektrikli araçlarda, batarya paketini sıcak ve soğuk iklim koşullarında optimum ça-
lışma sıcaklığı arasında tutmak için batarya termal yönetim sistemi bulunur. BTYS ta-
sarlanırken batarya kapasitesi, batarya ısı üretim katsayısı, batarya kutusu yalıtımı ve 
bataryanın araç içerisindeki konumunun belirlenmesi gibi hususlara dikkat edilmesi 
gerekir. Ek olarak BTYS’nin basit bir yapıya sahip olması, bakım masraflarının düşük 
olması, hafif olması, enerji tüketiminin düşük olması ve batarya sıcaklığını kontrol 
edebilecek kapasiteye sahip olması gereklidir.

Elektrikli araçlarda BTYS olarak hava soğutmalı ve ısıtmalı aktif-pasif, ısı geri kaza-
nımlı zorlamalı hava soğutmalı, sıvı ısıtmalı ve soğutmalı aktif-pasif ve klima siste-
mi kullanılabilir. Hatta soğutma sistemi verimliliğini artırmak için BTYS sisteminde 
faz değişim materyali, termo-elektrik modül, ısı borusu ve ısı emicisi gibi ekipman-
lar kullanılabilir. Şekil 1’de bazı firmaların elektrikli ve hibrit elektrikli araçlara ait 
BTYS ve batarya türleri görülmektedir.
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2.1 Hava Soğutmalı ve Isıtmalı Sistem

BTYS için giriş havası direkt atmosferden veya kabinden alınabileceği gibi klima 
sisteminin kondenserinden veya evoparatöründen alınabilir. Bunlardan ilki pasif hava 
soğutmalı sistem, ikincisi ise aktif hava soğutmalı sistem olarak adlandırılır. Bu iki 
sistemde  soğutma veya ısıtma imkânı sunabilir. Her iki sistem de hava bir fan yar-
dımı ile sağlandığı için aktif hava soğutmalı sistemin güç 1 KW ile sınırlı iken  pasif 
hava soğutmalı sistemde ise birkaç 100 watt ile sınırlıdır. Bu sistemler zorlamalı hava 
sistemi olarak da adlandırılır. Şekil 2’de aktif ve pasif zorlamalı hava sistemi görül-
mektedir [9].

Şekil 1. BTYS ve Batarya Türleri [8].
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Ayrıca bu sistemlerde bataryadan çıkan sıcak havadan ısı geri kazanımı sağlayarak 
sistem verimliliğini arttırmak için batarya paketinden sonra bir ısı değiştiricisi kulla-
nılabilir. Şekil 3’te ısı geri kazanımlı zorlamalı hava sistemi görülmektedir.

2.2 Sıvı Soğutmalı ve Isıtmalı Sistem

Havanın yanı sıra sıvı, ısı transferi için kullanılan başka bir soğutucu akışkandır. Ter-
mal yönetim sistemlerin de kullanılan soğutucu sıvı akışkanlar, pil modülleriyle di-
rekt temas halinde olan dielektrik sıvılar (mineral yağlar) ve pil modüllerine dolaylı 
yoldan temas eden indirekt sıvılar (etilen glikol  su karışımı) olarak iki grup altında 
toplanabilir. Batarya modülüyle direkt temas halinde olan sıvı soğutmalı sistemde ba-
tarya modülü mineral yağa batırılarak, dolaylı yoldan temas halinde olan sıvı soğut-
malı sistemde ise soğutma-ısıtma plakaları arasına batarya modülleri yerleştirilerek 
veya batarya modülü çevresine borulama yapılarak soğutma sistemi uygulanabilir [7]. 
Bunlarla dolaylı yoldan temas eden sıvı soğutuculu sistem, pil modülü ve çevresi ara-
sında daha iyi izolasyon ve performans sağladığı için daha çok tercih edilir.

 
 Şekil 2. Zorlamalı Hava Sistemi (Aktif/Pasif)

Şekil 3.  Isı Geri Kazanımlı Zorlamalı Hava Sistem
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Sıvı soğutmalı sistemler de pasif veya aktif sıvı soğutmalı sistem olarak kategorize 
edilebilir. Pasif sıvı soğutmalı sistemde radyatör ısı emicisi görevi görür ve bu sis-
temin ısıtma kabiliyeti yoktur. Şekil 4’te pasif sıvı soğutmalı sistem görülmektedir. 
Soğutucu akışkan bir pompa vasıtasıyla sirküle edilir. Sistemde dolaşan soğutucu 
akışkan batarya modülündeki ısıyı absorbe eder ve radyatör yoluyla soğutma ger-
çekleşir. Soğutma gücü ortam havası ile batarya arasındaki sıcaklıkla direkt etkileşim 
içindedir. Radyatör arkasına yerleştirilen soğutucu fan soğutma performansını artıra-
bilir, fakat ortam sıcaklığı pil sıcaklığından daha yüksek ya da aralarındaki sıcaklık 
farkı çok düşük ise pasif sıvı soğutmalı sistem verimsiz hale gelir.

Şekil 5’te aktif sıvı soğutma sistemi görülmektedir. Bu şekilde iki çevrim vardır. Bi-
rincil çevrim pasif sıvı soğutmalı sisteme benzer soğutucu akışkan pompa ile sirküle 
edilir, ikincil çevrim ise klima çevrimidir.

Üstteki ısı eşanjörü soğutma operasyonu için radyatör yerine evaporatör görevi görür 
ve çevrimleri birbirine bağlar. Isıtma operasyonu sırasında 4 yollu valf açılır. Üstteki 
ısı eşanjörü kondenser, alttaki ısı eşanjörü ise evaporatör görevi görür.

Direk temaslı sıvı soğutmalı sistem aktif sıvı soğutmalı sistemle benzerlik göstermek-
tedir. Ama direkt sıvı soğutmalı sistemde kullanılan soğutucu akışkan direkt olarak 
batarya paketi içerisinde dolaştırılır. Şekil 6’da direkt temaslı sıvı soğutmalı soğutma 
ve ısıtma sistemi görülmektedir.

Şekil 4. Pasif Sıvı Soğutmalı Sistem
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Şekil 5. Aktif Sıvı Soğutmalı Sistem

 

Şekil 6. Direkt Temaslı Sıvı Soğutmalı Sistem

2.3 Isı Pompalı Soğutma  Sistemi

Isı pompalı soğutma sisteminde evaporatör ve kondenser havalandırma kanalına 
yerleştirilir. Soğutma sıvısı üç farklı ısı eşanjörüne 4 yollu selenoid valf ile taşınır 
ve kontrol edilir. Şekil 7’de ısı pompası sistemi ile birleşik batarya soğutma siste-
mi görülmektedir. Isı pompası sistemi kapalı olduğunda, batarya ısısı araç önünde 
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bulunan ısı eşanjörü yoluyla doğal soğutma kaynağından faydalanılarak soğutulur. 
Isı pompası ısıtma modunda olduğunda, karışım havasını ön ısıtma ve ısı pompası 
enerji tüketimini düşürmek için batarya ısısı hava kanalı içindeki ısı eşanjörü tara-
fından soğutulur [10].

2.4 Evaporatif Soğutma Sistemi

Evaporatif kanalı her modül için üstte giriş menfezi ve altta çıkış menfezi ile do-
natılmıştır. Giriş menfezi, evaporatif kanalının içine düşük basınçlı sıvı soğutucuyu 
iletmek, çıkış menfezi ise evaporatif kanalından ısıtılmış soğutucuyu emmek için kul-
lanılır. Bu direkt soğutucu tabanlı evaporatif soğutma sistemi batarya paketini soğu-

Şekil 8. Evaporatif Soğutma Sistemi [11]. 

Şekil 7. Klima ile Birleşik Isı Pompası Sistemi [10].

Soğutucu Akışkan

Isıl Çift Buharlaştırma Kanalı
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tur. Bataryada üretilen ısı soğutma kanalı içindeki soğutucu gazın buharlaşmasıyla 
absorbe edilir ve daha sonra kondenser ısıyı çevredeki havaya dağıtır. Bu proses dü-
şük basınçlı sıvıdan düşük basınçlı buhara soğutucu üzerinden döner. Evaporatör veya 
soğutma kanalı, ana soğutma sistemine paralel bağlanır [11].  

2.5 Alternatif Soğutma Sistemleri ve Soğutma Performansı Arttırıcı Yöntemler

Uygun sıcaklık sınırlarında materyalin faz değiştirmesiyle ortaya çıkan gizli ısının 
depolanabileceği bilinmektedir. BTYS’de faz değişim materyali (FDM) batarya mo-
dülü içerisine yerleştirilerek erime sırasında gizli ısı FDM tarafından emilir ve gizli 
ısı maksimum düzeye ulaşana kadar absorbe edilir. Böylece, sıcaklık bir süre boyunca 
erime noktasında tutularak sıcaklık artışı geciktirilir ve sistem etkinliği arttırılır. 

Termo-elektrik modülü, elektrik voltajını farklı sıcaklıklara dönüştürebilir. Yani, ter-
mo-elektrik modül yoluyla ısı transferi doğrudan elektrik tüketimi ile gerçekleşir. 
Zorlanmış hava akışı ile ısı transferini artırmak için fan kullanılabilir. Pasif hava sis-
temini termo-elektrik modülü ile birleştirerek, batarya sıcaklığı giriş havasından daha 
düşük sıcaklıklara düşürülebilir fakat soğutma gücü hâlâ birkaç 100 W ile sınırlı ve 1 
KW’den daha azdır [9]. Soğutma ve ısıtma işlemi arasında geçiş yapmak kolaydır. Bu 
işlemi gerçekleştirmek için elektrotların kutupları tersine çevrilmesi yeterlidir.

Termo-elektrik modüllerinin yanı sıra pasif hava sistemlerinin gücünü artırmak için 
ısı borulu sistemde kullanılabilir. Isı borusunda soğutucu akışkan olarak su kullanılır. 
Evaporatör tarafındaki su ısıyı emerek, içeride basınç düşüşü oluşur ve buhar sıcaklığı 
100°C’nin altına düşer. Kondenser tarafındaki su, ısıyı yüzeyinden çevreye atarak 
tekrar sıvı hâle gelir. Çevrim böylelikle gerçekleşir. 

Ayrıca ısı borulu sistemde, boru yüzeyine ısı emicisi yerleştirilerek ısının kanat yü-
zeylerinden yayılması sağlanabilir. Hatta, bir fan yardımı ile absorbe edilen ısı daha 
hızlı bir şekilde yayılabilir. Isı emiciler çeşitli kanat yapılarında olabilir. 

Batarya, ısı kaynağı olarak ısı borusu altına (evaporatör tarafına) oturtulur. Soğutma 
kanatları, ısı emici olarak ısı borusu (kondenser tarafı) üzerindedir. Bir deney sonucu-
na göre [12] ısı borulu soğutma sistemi ısı borusu olmayan sisteme kıyasla doğal kon-
veksiyon altında termal direnci %30 azaltabilir. Düşük hava hızlarında konveksiyon 
altında termal direnç %20 azaltılabilir.

Termo-elektriğe göre ısı borulu sistem daha güvenilirdir, çünkü hiçbir hareketli parça 
ve hiçbir enerji tüketimi yoktur. Ancak, sabit yapısal düzeni sebebiyle ısı borusu ba-
taryayı ısıtamaz [13].
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3. SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüksek ortam sıcaklarında örneğin 45°C-50°C, batarya paketi içerisindeki sıcaklık 
çalışma sıcaklığının ötesinde 55°C aştığında termal kaçaklara neden olur. Ayrıca sı-
caklık dağılımının homojensizliği bozulma ve çevrim ömrü üzerine önemli ölçüde 
etki eder. Eğer ortam sıcaklığı göz ardı edilirse, hücreler arasında 2C deşarj hızında 
2°C, 6,67C deşarj hızında 4,8°C sıcaklık farkı oluşur. Sıcaklık dağılımının homojen-
liği aynı zamanda deşarj hızından da etkilenir. Deşarj hızı artıkça hücreler arasında 
ki sıcaklık farkı da artar. Artan deşarj hızı ile maksimum hücre sıcaklık farkı 0,4°C 
üzerinde bile olabilir [14]. Bu bozulmaya ve çevrim ömrü azalmasına sebebiyet verir, 
çünkü hücreler arasındaki ısı transferi batarya paketi ve hava arasındaki ısı transfe-
rinden daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Yani bir hücre bozulursa, termal kaçak tüm 
batarya paketine yayılır [15].

Termal yönetim bakımından yetersiz olan basit yapılı zorlamalı hava soğutmalı sistem 
yüksek güvenirlilik ve düşük maliyeti yanı sıra kolay bakım avantajına sahiptir. 

Fakat Tablo 1’de görüldüğü üzere havanın ısı transfer katsayısı suyun ısı transfer 
katsayısından çok daha düşük iken aynı akış hızında hava hacminin su hacminden 
daha büyük olduğunu göstermektedir. Yani, hava soğutmalı sistemde sıvı soğutmalı 
sistemdeki kadar ısı dağıtımı için daha fazla hacimsel debi, yani daha fazla alan ve 
daha fazla güç gerektiği anlamına gelir. Hava soğutmalı sistem, su soğutmalı sistemle 
karşılaştırıldığında çok daha fazla alan ve çok daha fazla enerji tüketir. 

Sıvı soğutmalı sistemler incelendiğinde;

Pasif sıvı soğutmalı soğutma sistem; ortam sıcaklığından etkilenir, çünkü ısı dağıtımı 
radyatöre bağımlıdır ve ısı dağıtımı radyatör sıvısı ve ortam arasındaki sıcaklık farkı 
ile gerçekleşir. Normal koşullar altında iyi bir şekilde çalışır, fakat yüksek ortam sı-
caklıklarında yetersiz kalır.

Hacimsel Debi Lt/s Ortalama Isı Transfer 
Katsayısı ( W/m2*K)

Hava 43 25

Mineral Yağ 0.057 57

Su 0.049 390

Tablo 1. Aynı Kütlesel Debideki ( 50g/s) Soğutkanların Hacimsel Debisi ve Ortalama Isı Transfer 
Katsayıları 
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Aktif sıvı soğutmalı sistem, iyi bir termal performansa sahiptir. Batarya paketini opti-
mum çalışma sıcaklığında tutabilir ve hatta hücreler arasındaki ısı dağıtımını önleye-
bilir, çünkü bu sistemlerde yüksek ısı transfer katsayısına sahip soğutucu akışkanlar 
kullanılır. Fakat birçok yardımcı ve hareketli parçadan oluşması sebebiyle karmaşık 
yapıya sahiptir ve bakımı zordur. 

Aktif sıvı soğutma sistem ile karşılaştırıldığında, direkt temaslı sıvı soğutmalı sistem 
daha verimlidir, çünkü doğrudan sistemi soğutmak yerine soğutucu akışkanı soğutur 
ve ardından batarya modülünü soğutur. Direkt temaslı soğutma sisteminin zayıf yönü 
ise karmaşık yapıya sahip olması ve bakım zorluğudur.

FDM kullanan bir soğutma sistemi, iyi bir termal yönetim performansı sunar. 50°C ile 
45°C’den yüksek ortam sıcaklıkları altında dahil batarya paketi içerisindeki sıcaklık 
55°C altındadır. Çünkü FDM yüksek termal iletkenlik ve gizli ısı depolayabilmektedir 
[14]. Tablo 2’de FDM’ye ait termal karakteristik görülmektedir. Zorlu koşullar altında 
örneğin 6,67C deşarj oranında ve 45°C çevre sıcaklıkları arasında hücreler arasında ki 
maksimum sıcaklık farkı 0.5°C’yi aşmaz ve normal koşullar altında hücreler arasında 
ki sıcaklık farkı ihmal edilebilir [14]. 

FDM basit bir yapıdadır, hafif ve az yer kaplamaktadır. Fakat hala FDM tutuşabilme 
potansiyeline sahiptir ve elektrik iletkenliğinin yanı sıra hacim değişimi FDM grafit 
karakteristiğine bağlıdır. 

Termo-elektrik modülü küçük ve hafif yapıya sahip ayrıca ısıtıcı eleman kutupları ters 
çevrilerek verimli bir soğutma elemanına dönüşebilir. Termo-elektrik güvenilir, da-
yanıklı ve düşük bakım maliyeti vardır. Aynı zamanda arıza durumunda değiştirmek 
kolaydır. Ek olarak sessiz ve titreşimsiz çalışır [16].

Buna istinaden termo-elektrik modülü düşük verimliliğe sahiptir. 0,8 üzerinde verim-
lilik ısı yayımından daha fazla güç gerektiği anlamına gelmektedir [16]. Performans 
istenilen sıcaklık farkı ile ilişkilidir. Yani yüksek ortam sıcaklıklarında, sıcaklık farkı 
büyük ve termo-elektrik performansı kötüdür [16].

Yoğunluk (g/cm3) Gizli Isı (J/g) Isıl İletkenlik (W/(m.K))

FDM (S) 0.79
173.6/266

0.167

FDM (K) 0.916 0.346

Tablo 2. FDM’ye Ait Termal Karakteristik 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu makalede  ilk olarak elektrikli araç termal yönetim sistemleri ve bu sistemler üze-
rine yapılan çalışmalar araştırıldı ve toplanan bilgiler giriş ve ikinci bölümde verildi. 
Daha sonra üçüncü bölümde bu sistemlerin değerlendirilmesi yapıldı. Bu araştırma 
sonucunda;

• Elektrikli araçlarda, sıcak ve soğuk iklim koşullarında batarya paketi sıcaklığını 
optimum sıcaklık aralığında tutmak için mutlak suretle bir batarya termal yönetim 
sistemi tasarlanması zorunluğu tespit edildi.

• Elektrikli araç termal yönetim sisteminde hava soğutmalı ve ısıtmalı sistemin kul-
lanılması durumunda yüksek verim elde edilmesine karşın batarya sıcaklığını op-
timum çalışma sıcaklığı içerisinde tutma konusunda yetersiz kalacağı ve mutlak 
suretle elektrikli araç termal yönetim sisteminin sıvı soğutmalı-ısıtmalı veya gaz 
sıkıştırmalı soğutma çevriminden oluşması gerektiği tespit edildi.

• Elektrikli araç batarya termal yönetim sisteminde yaygın olarak kullanılan klima 
sistemine entegre batarya soğutma çevriminin enerji verimliliği Faz Değişim Ma-
teryali kullanılarak artırılabileceği tespit edildi.
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ÖZ
Çimento esas olarak; doğal kalker taşları ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi 
ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlanmaktadır. Hali hazırda faaliyet gösteren ileri 
teknoloji çimento fabrikalarının temeli olan ilk çimento fabrikası 1848 yılında İngiltere’de, ülkemiz de 
ise 1912 yılında Darıca’da kurulmuştur. Günümüzün modern endüstri yapısı yüksek verimli makine ve 
bu makinelerden oluşan tesisleri gerektirmektedir. Çimento Fabrikalarında; sürekli malzeme akış pren-
sibi, yüksek enerji ihtiyacı ve müşteri odaklı üretim planlanması ile beklenmedik arızaların büyük maddi 
kayıplara yol açacağından dolayı ileri düzey bakım teknikleri uygulanmaktadır. Modern Bakım teknikle-
rinden biri olan Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance-PdM) “Ekipmanların fiziksel parametrelerinin 
(titreşim, sıcaklık, amper, basınç vb.) trendlerinin ölçülmesi, belirlenen limitler ile karşılaştırılması, çıkan 
sonuçların yorumlanması sonucunda tespit edilen sorunların en az maliyet ve bir plan dâhilinde gerçek-
leştirilmesi şeklindeki çalışmaların tümüdür. Bu çalışmaların başarıya ulaşması için; teknolojik ölçüm ve 
analiz ekipmanlarının yanı sıra bu konuda eğitim almış tecrübeli bir teknik ekibe ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bu çalışmada; çimento fabrikalarında uygulanan kestirimci bakım yöntemleri, kullanılan cihazlar ve saha 
uygulama örnekleri sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kestirimci bakım, çimento, bakım, titreşim, bakım yöntemleri, analiz

The Predictive Maintenance Applications for Troubleshooting in 
Cement Industry 

ABSTRACT
“Cement” is basically defined as a glue acting like hydraulic binder which as the one of the commonly 
used building material. The cement is that being manufactured by combination of natural limestone clay, 
iron ore and other minor ingredients. Thanks to core characteristic properties and easily accessible, it can 
be used in many different application to bear heavy loads and environmental affects. The basis of high 
technology modern cement plant was founded around in 1840 in the World and in 1912 in Turkey. The 
modern cement plants should be equipped with high technology and efficient machines and their process. 
The advanced maintenance techniques are widely used in Cement Industry in order to optimize overall 
plant effectiveness with all other related Key Performance Indıcators. The cement ındustries are that 
having continuous material flow, intense energy demand and customer-oriented production management 
therefore unexpected breakdown could give rise to substantial financial and production loss. The predictive 
maintenance is a part of modern maintenance management system that scheduled monitoring and collecting 
of physical parameters of the equipment as vibration-temperature-ampere-pressure etc., comparing with 
standardized limits, based on determining results even schedule maintenance activities just in-time or an 
as-needed basis and with optimum cost. There should be high qualified technical staffs along with tools to 
execute predictive maintenance program to accomplish define Key Performance Indicators. The analyses 
the philosophy of predictive maintenance approach, basic information of usable predictive maintenance 
techniques, and their on-site applications are presented in this article. 

Keywords: Predictive, maintenance, cement, vibration, oil analysis, thermography, ultrasonic
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1. GİRİŞ
“Çimento” kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince “cementum” sözcü-
ğünden türemiş, sonraları “bağlayıcı” anlamında kullanılmaya başlamıştır [1,2]. Çi-
mento, esas olarak, doğal kalker taşları ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldık-
tan sonra öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlanır 
[3]. Hidrolik bağlayıcı maddeler, su ile reaksiyonu sonucu sert bir kütle oluşturduktan 
sonra su içerisinde dağılmayan, sertliğini ve mukavemetini muhafaza eden veya artı-
ran bağlayıcı maddelerdir. 

Çimento; kalker, kil, demir cevheri, marn gibi hammaddeler belirli oranlarda karıştı-
rılmakta ve kademeli olarak fiziksel ile kimyasal proseslerden geçirilerek kullanıma 
hazır hale getirilmektedir. Çimento üretim aşamaları Şekil 1’de şematik olarak veril-
miştir.

Dünya’da ilk çimento fabrikası, İngiltere’de 1848 yılında kurulmuştur [2]. Türkiye’de 
ise; Şu an OYAK Çimento bünyesindeki Aslan Çimento 1912 yılında faaliyete geç-
miştir. İlk üretim teknolojisi olan yaş sistem (wet  process) yüksek enerji ihtiyacı, 
düşük üretim kapasiteleri ve buna bağlı yüksek üretim maliyetlerinden dolayı yıllar 
içerisinde yerini modern kuru sisteme (dry process) bırakmıştır. Yaşanan kademeli Sa-
nayi Devrimleri ve en son olarak da Endüstri 4.0 ile birlikte günümüz modern üretim 

Şekil 1. Çimento Üretim Akış Şeması
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teknolojisi ile çimento üretimi yapılmaktadır. Enerji yoğun bir proses olan çimento 
üretiminde, ana yakıt olarak yerli/ithal linyit, yerli taşkömürü, petrokok ve son yıllar-
da kullanımı artmakta olan alternatif yakıtlar kullanılmaktadır. 

Çimento üretim fabrikalarında beklenmedik arızalar çok büyük maddi kayıplara yol 
açabilmektedir. Bu sebeple özellikle fırın ve değirmenler başta olmak üzere kritik 
elemanlara kestirimci bakım uygulanmaktadır. Kestirimci bakım yöntemlerinden vib-
rasyon, ultrasonik, termal, yağ analizlerinden bir veya birkaçı ekipmanın özelliğine 
göre kullanılabilmektedir [4-7]. Son zamanlarda elektrik motoru akım verilerinin de 
kestirimci bakımda kullanılmaya başlandığı görülmektedir [8].

2. ÇİMENTO FABRİKALARINDA KESTİRİMCİ BAKIM 
UYGULAMALARI
Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance - PdM) için yapılan birçok farklı tanım-
lama bulunmaktadır. En genel anlamı ile; işletme’de bulunan ekipmanların mekanik/
elektrik kondisyonlarının, operasyonel verimliliklerinin, proses çalışma verilerinin ve 
diğer bağlı fiziksel parametrelerin düzenli aralıklar ile izlenerek, bakım maliyetlerinin 
en aza indirmek ve bakımın en uygun zamanda yapılması ile arızalar arası sürenin 
(MTBF-Mean Time Between Failures) artırılması olarak tanımlanabilir.

Kestirimci bakım uygulamalarının altyapılarının kurulması ve disiplinli bir şekilde 
uygulanması ile sürekli akış prensibine göre çalışan çimento üretim prosesinde aşağı-
daki faydaları sağlamaktadır.

 Arızaların azaltılması ile ekipmanların üretime her daim hazır halde tutulması,

 Arızalar arası sürenin artırılması ile ekipmanların güvenilirlik seviyesinin artırıl-
ması,

 Ekipmanların toplam verimliliğinin artırılması,

 En doğru parça değişim zamanının kestirilmesi ile bakım maliyetlerinin azaltılma-
sı ve yedek parça optimizasyonlarının yapılması,

 Teknolojik cihazlar ile toplanan verilere göre bakım planlaması yapılması ile işgü-
cünün en verimli şekilde kullanılması, 

 Arıza esnasında artan ISG risklerinin ortadan kaldırılması,

 Üretim ve satış planlarının aksatılmaması ile müşteri memnuniyetinin artırılması, 

Fabrikaların kritik ekipmanlarının anlık çalışma koşullarını tespit etmek, değerlen-
dirmek ve bir plan dahilinde bakımlarının yapılmasını sağlayabilmek için vibrasyon 
analizi, ultrasonik analiz, yağ analizi, termal analiz, online veri toplama ve değer-
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lendirme ve görsel kontroller günümüzde yaygın şekilde kullanılan kestirimci bakım 
yöntemleridir [Şekil 2] 

Yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlikte bu yöntemlerde kullanılan izleme, ölçme ve 
ekipmanların gelecek senaryolarının yapılabileceği bir çok ekipman/program bir çok 
yerli/yabancı firma tarafından üretilmekte ve yatırım maliyetlerini çok kısa sürelerde 
amorti edebilmektedirler. 

Kestirimci bakım basit bir bakım yönteminden ziyade bir bakım felsefesi olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmaların ve değerlendirmelerin bakım planlarına dö-
nüşmesi, uygulamaya konulması ve maliyet geri dönüşlerinin oluşmaya başlaması 
tüm teknik birimlerin katkı sağlaması gereken bir olgudur. Kestirimci bakım kendi 
başına uygulanmaktan ziyade başarılı bir bakım yönetiminin elementlerinden bir ta-
nesi olarak görülmesi gerekmektedir. 

Günümüzde modern bir çimento fabrikasında, düşük/yüksek kapasiteli radyal fanlar, 
düşük-orta-yüksek gerilim ile çalışan elektrik motorları, çok kademeli redüktörler, 
basınçlı hava kompresörleri, blower kompresörler pompalar, malzeme transport ekip-
manları, öğütme ve pişirme devrelerinde bulunan özel makineler bulunmakta ve bu 
ekipmanlar yüksek kurulum ve işletme maliyetlerinden dolayı faydalı ömürlerinin 
sonuna kadar kullanılma zorunluluğu olmaktadır. Bir ekipmanın faydalı ömrünün ar-
tırılmasının en iyi yöntemlerinden bir tanesi daha büyük arızalara yol açmadan tespit 
edilen arıza başlangıçlarının pro-aktif yaklaşım ile giderilmesi ve arızaya yol açan 
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kök sebeplerin bertaraf edilmesidir. Kullanılan yöntemlerin biri veya çoklu kombinas-
yonu; çoğu durumda kök sebep analizinde tek başına yeterli olmamakta bu sebep ile 
proses parametrelerinin de göz önünde bulundurulduğu bir geniş yelpazeli değerlen-
dirmenin daha kesin sonuçlar verdiği bilinmektedir.

3. ÇİMENTO FABRİKALARINDA KESTİRİMCİ BAKIMLA 
TESPİT EDİLEN ARIZA UYGULAMALARI

3.1 Vibrasyon Analizi ile Hasar Tespiti

Döner Fırın-1 Bacagazı Fanı, fabrikanın en kritik ekipmanlardan biri olmasından 
dolayı vibrasyon ölçümleri ve analizi Mobil ölçüm cihazı ile haftalık periyotlarda 
yapılmaktadır. Aşağıdaki tablo da görüleceği üzere 02.06.2017 tarihindeki periyodik 
ölçüm esnasında baca gazı fanı rulman ölçüm trendlerinde değişim olduğu ve fanın 
motor tarafı yatağındaki spektrum ölçümlerinde rulman dış bilezik arıza frekansında 
pik ve harmoniklerinin oluştuğu tespit edilmiştir. Demod grafikleri incelendiğinde; 
rulman dış bileziğinde hasarlanmanın kesin olarak başladığı net olarak grafikte görül-
mektedir. Vibrasyon trendleri incelendikten sonra arıza gelişimi yakın takibe alındı.

Bacagazı fanının vibrasyon değerlerinin RMS trendi aşağıdadır. 

Sistem; planlı fırın duruşuna kadar yakın takip altına alınmıştır. Bu kontrollü çalışma 
boyunca günlük ölçüm alınarak hasarın ilerleme süreci takip edilmiştir. Fırın planlı 
duruşa alınarak fan bakımına başlanmış ve fanın rulmanı sökülerek değiştirilmiştir.

Fan rulmanındaki arızanın kök analizi yapıldığında; rulman yaklaşık 119.000 saat 
çalıştığı için hasarlanma sebebinin malzeme yorulmasına bağlı rulman iç ve dış bile-
ziğinde pittings oluşması olduğu tespit edilmiştir.

Motor Arka Motor Ön Fan Tahrik Yatak Fan Serbest  Yatak

Ölçüm Tarihi  D Y E D Y E D Y E D Y E

16.05.2017 0,66 0,69 0,81 1,22 1,04 1,42 1,99 3,23 3,49 1,69 2,55

02.06.2017 1,23 0,85 1,27 0,94 0,90 3,00 3,74 5,06 6,49 2,41 3,21

09.06.2017 0,73 0,68 0,89 1,33 0,75 1,20 2,84 2,89 6,15 1,41 1,70

14.06.2017 0,81 0,73 1,55 1,18 0,72 1,26 2,33 3,15 7,91 1,39 1,77

20.06.2017 1,06 0,78 1,73 1,19 0,68 2,08 5,29 5,21 8,72 2,71 3,22

25.06.2017 0,97 0,72 1,71 1,20 0,78 2,39 4,00 3,30 7,01 2,54 2,93

02.08.2017 0,45 0,56 0,65 0,44 0,63 0,90 1,04 2,00 0,91 1,13 2,09

D= Dikey Y=Yatay E=Eksenel  Vibrasyon değerleri mm/s’dir
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Fan Tipi : Geriye eğimli kanatlı fan

Fan Gücü : 2250 kW

Çalışma Devri : 990 min-1 (frekans konvertörlü)

Fanın rulmanı  : 22334 CC/W33

Fanın rulmanına ait ölçü ve arıza frekans bilgileri ile rulmanın de montajından sonraki 
arıza durumunu gösterir fotoğraflar Şekil 3’te verilmiştir. Vibrasyon ölçümü ile;

 Rulman arızaları

 Mekanik çözülme ve zemin gevşekliği

 Dönen ekipmanlarda balans problemleri

 Ekipmanlarda eksenel ayarsızlık

 Elektrik motorlarında bazı elektriksel arızalar

 Pompa/fan/kompresörlerde akış dengesizlikleri erken tespit edilebilmekte ve arı-
za öncesi bakım planlamasına yardımcı olmaktadır.

 

Şekil 3a. Döner Fırın Baca Gazı Fanında Rulman Arızasının Vibrasyon Analizi ile Tespiti



Aydın, G., Meran, C.

Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 692, s. 48-67, Temmuz-Eylül  201854

 

Şe
ki

l 3
b.

 D
ön

er
 F

ırı
n 

Ba
ca

 G
az

ı F
an

ın
da

 R
ul

m
an

 A
rız

as
ın

ın
 V

ib
ra

sy
on

 A
na

liz
i il

e 
Te

sp
iti



Çimento Sektöründe Kestirimci Bakımla Arıza Teşhisi ve Önlenmesi

Engineer and Machinery, vol 59, no 692, p. 48-67, July-September 2018 55

Şe
ki

l 3
c.

 D
ön

er
 F

ırı
n 

Ba
ca

 G
az

ı F
an

ın
da

 R
ul

m
an

 A
rız

as
ın

ın
 V

ib
ra

sy
on

 A
na

liz
i il

e 
Te

sp
iti

 



Aydın, G., Meran, C.

Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 692, s. 48-67, Temmuz-Eylül  201856

 

Şekil 3d. Döner Fırın Baca Gazı Fanında Rulman Arızasının Vibrasyon Analizi ile Tespiti

 

Rulmanın sökümünden sonraki arızalı rulman iç ve dış bileziklerinin fotoğrafları yu-
karıdadır. Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere fanın iç ve dış bileşiğindeki pittingler çok 
net olarak gözükmektedir.
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3.2 Yağ Analizi ile Hasar Tespiti

Çimento değirmeni ünitesindeki bulunan separatör redüktöründen alınan düzenli yağ 
numunelerinin analiz grafikleri ve sonuçları Şekil 5’te görülmektedir. Yağ analizleri 
sonucuna göre Silisyum, demir ve kalsiyum değerlerinde ciddi derecede artış, visko-
zite değerlerinde düşüş olduğu için son analiz sonucuna göre yağ değişimi kararı alın-
mıştır. Yağın içerisindeki silisyum, demir ve kalsiyum elementlerinin kaynağı araş-
tırıldığında çimento katkı maddelerinden kaynaklandığı ve redüktörün sızdırmazlık 
elemanlarındaki aşınma neticesinde yağa karıştığı, bu kirlenme sonucunda rulmanlar-
da aşınmaya sebep olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda redüktör bakıma alınmış ve 
sızdırmazlık elemanlarının ve rulmanların gerekli bakımları yapılmıştır. 
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Şekil 5b. Çimento Değirmeni Separatör Redüktöründe Yağ Analizi ile Hasar Tespiti
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3.3 Ultrasonik Analiz ile Hasar Tespiti

Döner fırın mantosunda yıllık periyotlarda alınan kalınlık ölçümleri esnasında fırının 
çıkış ringine yakın manto üzerinde laminasyona uğramış bir bölge tespit edilmiştir.
[Şekil 6]. Bu laminasyona uğrayan bölgenin net olarak belirlenmesi için ultrasonik 
test cihazı ile detaylı tarama yapılmış ve Şekil 6’da görülen laminasyonlu alan tespit 
edilmiştir. Gerekli ön çalışma ve imalatlardan sonra laminasyona uğrayan bölge yeni 
manto parçası ile değiştirilmiştir. Laminasyonlu bölge tespit edilmesinden sonra fırın 
çalışması esnasında silinmeyecek bir boya ile işaretlenmiş ve manto değişim zamanı-
na kadar uygun duruşlarda kontrol edilmiştir.

Bu kontrollerde laminasyonlu bölgenin ilerleme kaydettiği ultrasonik ölçümler so-
nucunda tespit edilmiştir. Bu çalışma ile olası bir ileri derece manto çatlağının önüne 
geçilmiş ve fırın uzun süreli bir duruş yaşanması önlenmiştir. 

Ultrasonik analiz yöntemi ile;

 Değirmen muylularında,
 Fırın ring ve galelerinde,
 Fırın ve değirmen mantolarında,
 Elevatör zincirlerinde,
 Değirmen valslerinde penetrasyon yöntemi ile tespit edilemeyen iç çatlakların tes-

piti yapılabilmekte ve daha erken müdahale ile büyük arızaların önüne geçilmek-
tedir. 

Şekil 6. Döner Fırın Mantosunda Ultrasonik Analizi ile Hasar Tespiti
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3.4 Termal Analiz ile Hasar Tespiti

Çimento fabrikalarının en önemli ünitelerinden biri olan döner fırın mantosundan 
termal kamera ile görüntü alınmıştır [Şekil 7]. Burada amaç fırın içerisindeki ısı da-
ğılımının dengeli olup olmadığını tespit edebilmek ve de fırın manto iç cidarındaki 
refrakter tuğlalarındaki aşınmaları tespit etmektir. Bu analizler hem mobil termal ka-
mera ile hem de online termal tarayıcılar ile sürekli izlenmektedir. Yapılan analizler 
sonucunda refrakter malzemenin ömrü tespit edilebilmekte ve Döner Fırın için duruş 
planlamaları yapılabilmektedir. 

Ayrıca termal analiz yöntemi ile; 
 Elektrik pano ve bağlantılarındaki anormallikler,
	 Elektrik motorlarında arıza tespiti, 
 Döner fırın ve siklonlarda refrakter takibi,
 Hidrolik/buhar vb. devrelerde kaçak tespiti ve bunlara benzer birçok noktada arıza 

tespitleri yapılabilmektedir.

3.5 Görsel Analiz ve Aşınma Kontrolleri ile Hasar Tespiti

Görsel kontrol; bakım kavramının ortaya çıktığı zamandan günümüze Kestirimci ba-
kımın temel fonksiyonlarından biri olmuştur. Ekipmanların belli periyotlarda teknis-
yenler tarafından gerekli kontrollerinin yapılması ve üretici firma verileri ile kıyasla-
narak parçaların kondisyonu, ömrü ve verimliliği ile ilgili tespitlerin yapılmasıdır. Bu 
çalışmalar neticesinde; parça ömür hesabı yapılarak bakım planlaması yapılabilmek-
tedir [Şekil 8].

Şekil 7. Döner Fırın Mantosunda Termal Analizi ile Hasar Tespiti
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Şekil 8. Farin Değirmeninde Görsel Analiz ve Aşınma Kontrolleri İle Hasar Tespiti
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Görsel ve Aşınma kontrolleri ile; 
 Transport ekipmanlarında zincir ve bileşenlerinin aşınma takibi,
 Farin/Kömür/Çimento değirmenlerinde aşınma zırhlarının takibi,
 Hammadde kırıcılarında çekiç aşınma takibi,
 Diğer kritik ekipmanlarda performans/verimlilik takibi yapılabilmekte ve yedek 

parça stok optimizasyonu, bakım maliyet azaltılımı, arızi duruşların azaltılması ve 
genel ekipman verimliliğinin artırılması sağlanmaktadır.

3.6 Online Veri Toplama ve Değerlendirme

Çimento fabrikasındaki üretim prosesi merkezi PLC ve Scada sistemleri üzerinden 
çalıştırılmakta ve operasyonel olarak yönetilmektedir. Bu sistem sayesinde ekipman-
ların çalışma parametreleri (sıcaklık, debi, basınç, gaz konsantrasyonu, amper, vol-
taj vb.) sürekli olarak izlenmekte ve sisteme yapılan limit tanımlamaları sayesinde 
ekipman çalışma koşullarında oluşabilecek değişiklikler erken dönemde tespit edi-

Şekil 9. Radyal Fanın Online Takibi ile Hasar Tespiti

 

 

 

SPC Hazırlama

Shewhart Chart Görünümü
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lebilmektedir. Sistem; prosesin çeşitli noktalarından toplanan verilerin depolanma-
sı, değerlendirilmesi ve alt/üst/uyarı limit bilgileri referans alınarak “matematiksel 
modelleme” yöntemi ile raporlanması ve nihayetinde uyarı sistemleri ilgili kişilere 
iletilmesi şeklinde çalışmaktadır. 

Bu sayede örneğin bir radyal fan’ın akım, vibrasyon, yatak sıcaklık değerlerinde nor-
mal çalışma koşullarının dışında olduğu bilgisi anlık olarak ilgili teknik ekibe mail/
mesaj yöntemi ile iletilmekte bu sayede arıza limitlerine ulaşılmadan ekipmandaki 
problemin tespiti ve giderilmesi mümkün kılınmaktadır [Şekil 9].

Bu uygulama sayesinde üretimin devamlılığı ve kullanılan ekipman verimliğinin sü-
rekli olarak istenilen noktalarda olması sağlanmaktadır. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışma ile birlikte modern çimento fabrikalarında Kestirimci Bakım (Predicti-
ve Maintenance-PdM) tekniklerinin kullanılması ve faydaları konusunda çalışmalar 
anlatılmıştır. Kullanılan yaygın teknikler ile birlikte proses verilerinin online toplan-
ması, kullanılabilir veriler haline getirilmesi, istatiksel yaklaşımların bulut teknoloji-
leri ile entegrasyonun sağlanması ve yöneticiler tarafından sürekli ulaşılabilir olması, 
önümüzdeki dönemde bakım yönetiminin etkinliğinin artmasında önemli bir dönüm 
noktası olacaktır.

Bu tekniklerden herhangi birinin tek başına kullanımından ziyade çoklu kullanım 
kombinasyonları ile arıza teşhislerinde daha doğru ve yerinde tespitler yapmak müm-
kün olabilmektedir. Bu bağlamda sadece cihaz varlığının İşletmelerde marjinal fayda 
getirmekten çok cihaz çöplüğü yaratacağı aşikardır. Bu cihazların belirlenmiş periyot-
larda iyi eğitim almış teknik elemanlar tarafından kullanılması ile yöntemin başarıya 
ulaşması mümkün olacaktır. 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda; kestirimci bakım baz alınarak yapılan bakım yö-
netimi sayesinde arızi ve koruyucu bakım uygulamalarına nazaran avantajlardan ba-
zıları aşağıda belirtilmiştir.

 %25-%30 oranında bakım maliyetlerinde azalma,
 Arıza sayılarında ve arıza sürelerinde %70’e varan azalma,
 Ekipman verimliliğinin artırılması ve üretim devamlılığın sağlanması,
 Yedek parça stok optimizasyonu ile kestirimci bakım metodolojilerinin belirlen-

mesi, disiplinli bir sistem dahilinde uygulanması, çıkan sonuçların mühendislik 
temelinde değerlendirilmesi, arızaların önüne geçilmesi ve bakım maliyetlerinin 
azaltılması ile toplam ekipman verimlilik artırılarak rekabetçi piyasa şartlarında 
kaliteli üretimin devamlılığı sağlanabilmektedir. 
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1. GİRİŞ

Transfer pres kalıpları,birçok prosesi ortaklaştırıcı plakalar yardımıyla bir arada bu-
lunduran, bir taşıyıcı kol mekanizması yardımıyla yüksek pres hızlarında üretim ya-
pabilen kompleks yapılardır. Transfer preslerde parça, ilk prosesten son prosese kadar 
taşıyıcı kol mekanizmaları yardımıyla transfer edilmektedir.

Bu alanda yapılan araştırma ve geliştirme projesi sayesinde transfer kalıp üreticile-
rinin geliştirdikleri transfer kalıpları denemek için yüksek bütçe gerektiren transfer 
preslere ihtiyacı önlemek  amacıyla transfer pres taşıyıcı kol hareketlerini simüle eden 
ekipman gereksinimi duyulmaktadır.Aynı zamanda transfer kalıp üreticilerinin trans-
fer kalıp denemelerin transfer preslerde yapılarak prosesi aksaması meydana gelmek-
te böylece firmaların  zaman ve maliyet kaybı oluşmaktadır.

Türkiye transfer kalıpçılık alanında gelişme gösteren ülkeler arasında yer almaktadır. 
Ne yazık ki bu konuda yeterli tecrübe ve ekipmanımız olmadığından pazardan yeterli 
pay alamamaktayız. (World of Tooling 2015, WBA)* WBA’nın araştırmasına göre, 
Türkiye’nin Tablo-1’de görüldüğü gibi kat etmesi gereken çok yol bulunmaktadır.
Türkiyenin transfer kalıpçılık anlamında gelişmesi açısından simülatör  ekipmanı 
önem  kazanmaktadır. 

1.1 Transfer Pres ve Kalıpların Analizi

Firma bünyesinde üretilen ve gelecekte üretilmesi planlanan kalıpların ölçüleri dik-
kate alınarak, olabildiğince fazla çeşit transfer pres kalıbının simülasyon prosesine 
olanak veren bir simülatörün geliştirilmesi için uygun taşıyıcı kol hareketleri belir-
lenmiştir. Bu çalışma ile ulaşılmak istenen nokta, transfer preslerde bulunan taşıyıcı 

 
Şekil 1. Transfer  Pres ve Kalıbı

*The WBA Tooling Academy Academy Aaachen is the leading partner of the tool and  die industry in the business 
areas of industry consulting,further education and research. (World of Tooling 2015, WBA) [1]
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kolların, kalıplara özel olan ‘tutma’, ‘kaldırma’, ‘besleme’ hareketlerinin maksimum 
ve minimum konumlarının tespit edilmesidir. Farklı kalıplara uygun taşıyıcı kol hare-
ketlerinin simüle edilebilmesiyle birçok kalıbın ilk denemeleri aynı simülatörde ger-
çekleştirilebilecektir.

 

Tablo 1. Kalıp İmalat Yeterliliği

 

Şekil 2.Transfer Pres Taşıyıcı Kol Hareketleri
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Yapılan analiz çalışmaları sonucunda,firmanın kalıp fabrikasında üretilen, dolayısıyla 
geliştirilen simülatörde simüle edilme ihtiyacı duyulan en büyük kalıp ölçüsüne göre 
geliştirilme gereksinimi olduğu tespit edilmiştir.

Transfer preslerde yer alan eksenler boyunca ilgili iş parçaları proseslerinin tamam-
lanması için taşıyıcı kol  hareketleri gerçekleştirilmektedir. İlgili otomotiv parçasının  
X ekseni boyunca ‘besleme’ ve ‘geri dönüş’ hareketleri, Y ekseni boyunca ‘tutma’ ve 
‘bırakma’ hareketleri, Z ekseni boyunca ‘kaldırma’ ve ‘indirme’ hareketlerigerçekleş-
tirilerek prosesler tamamlanmaktadır.

Maksimum kalıp boyutlarına göre simülatör taşıyıcı kollarının, ‘besleme’, ‘tutma’, 
‘kaldırma’ yönleri için maksimum hareket kapasitesi sırasıyla 1000, 1095, 150 mm’dir.

 

Şekil 3. Maksimum Ölçülerdeki Transfer Pres Kalıpları

Şekil 4. Transfer Pres Kalıbı ve Eksenleri
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Transfer pres kalıpları, orta ve yüksek  büyüklükteki, derin çekme, form verme, del-
me-kesme gibi operasyonlar gerektiren otomotiv parçalarını seri üretim ile üretmek 
için kullanılır. [2] Transfer pres kalıplarında iş parçasının proses süreçlerinin tamam-
lamasına yardımcı kalıp elemanı ise tutucu olarak isimlendirilmektedir. Parça yapısı-
na göre konumları ayarlanmaktadır.

1.2 Ekipman Konstrüksiyon ve Güç Ünitelerinin  Analizi

Proje sürecinde geliştirilecek ekipmanın maruz kalacağı yükler farklı eksenler boyun-
ca tespit edilmiştir. Parçaların prosesler arası taşınması için gereken ‘besleme’ ve ‘geri 
dönüş’ hareketlerini gerçekleştirecek taşıyıcı kolların her birinin ikişer adet ‘tutucu’yu 
taşıması gerekmektedir.  

Taşıyıcı kolların kapasitesinin sadece 3 parçanın aynı anda taşınmasına izin verdiği 
düşünülürse, kolların her birine, tutuculara ek olarak parça ağırlığıda etki edecektir. 
Diğer eksenlere oranla daha uzun olan x ekseni doğrultusundaki taşıyıcı kolların se-
him yapma ihtimalinin daha fazla olduğu görülmektedir. 

Bir sonraki adımda, ‘tutma’ ve ‘bırakma’ proseslerinin gerçekleştirildiği y ekseni 
doğrultusundaki kollara etki eden toplam yüklerin analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmadaki kritik nokta, ‘x ve y ekseni’ üzerinde bulunan toplam 4 taşıyıcı kolun, 
tutucuların, denemesi yapılan otomotiv parçalarının ve elektronik/mekanik parçaların 
toplam ağırlıklarının, sistemi z ekseni doğrultusunda tahrik etmesi gereken ekipman 
kapasitelerinin belirlemesi amacıyla hesaplanmasıdır.

Şekil 5. Tutucu

Taşıyıcı Kollara Etki Eden Yükler (x ekseninde)
(Kolun Yapısı Gereği Kaynaklanan Yükler Hariç)

Birim Ağırlık Adet Etki Eden Yük (Tek Kol)

Tutucular 15 kg 4 30 kg

Otomotiv Parçası 13 kg 3 19,5 kg

Toplam ~50 kg

Tablo 2. Etki Eden Yükler (x ekseni)
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Taşıyıcı kolların ana iskeleti için kullanılacak kirişlerin, ağırlık avantajı sağlayacağı 
düşünülen alüminyum malzemeden imal edilmesi planlanmıştır. Böylece ekipmanın 
daha hafif olması olanaklı kılınmıştır. Ek olarak yüksek hassasiyet gerektirmeyen ‘z 
ekseni’ haraketlerinin pnömatik silindirlerle sağlanması, sistem maliyetini aşağı çe-
kilmesini sağlamıştır.

Tablo 3. Etki Eden Yükler (y ekseni)

Tahrik Edilmesi (Kaldırılması) Gereken Toplam Yük (z ekseninde)
(Pnömatik Silindirlerin Kapasite Hesabı)

Taşıyıcı Kollara Etkiyen Yükler (x eksenindeki)
Tutucular Otomotiv 

Parçası
100 kg

Taşıyıcı Kolların Ağırlığı (x eksenindeki)
Al Profil Lama

Ray Sis. Servo Motor
260 kg

Taşıyıcı Kolların Ağırlığı (y eksenindeki)
Al Profil Ray Sistemleri

Servo Motor
140 kg

Toplam 500 kg

Tablo 4. Simülatör Taşıyıcı Kol Simülatörü Tahrik Elemanları

Taşıyıcı Kol Simülatörü Tahrik Ekipmanları

Tek Eksen Servo Modül

Slider Tip Robocylinder

6 Eksen Programlanabilir Kontrol Ünitesi

Motor Enkoder Kablosu

Otomasyon Panosu-Dokunmatik Ekran

Tablo 5. Simülatör Pnömatik Silindir Sistemi

Pnömatik Silindir Sistemi

Ürün Özellikler

Merkez Valf Silindirlere hava dağıtımı için gereklidir.

Dirsek Rakor  8 ve 12 mm ölçülerinde her silindir için   3 adet gereklidir

Susturucu  -

Valf Sisteme giren hava için ana açma kapama valfi gereklidir.

Regülatör Manometreli filtre regülatörü sistem temizliği için gereklidir.

Poliüretan Hortum Tüm sistem elemanlarına havanın dağıtımı için gereklidir.



Baki, A., Yetim, K., Uzunoğlu, G., Özden, O., Aydoğan, M. 

Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 692, s. 68-85, Temmuz-Eylül  201874

2. TASARIM

2.1 Kalıp Standartları Araştırma Çalışmaları

Firma Türkiye AR-GE merkezi bünyesinde yapılan kalıp tasarımları ‘Toyotetsu Kalıp 
ve Pres Standartları’ referans alınarak  yapılmaktadır. Tasarımı yapılacak simülatör 
ekipmanı ‘Toyotetsu Kalıp ve Pres Standartları’ incelenerek simülatör tasarımı için 
altyapı oluşturulmuştur. 

Tasarım çalışmaları süresince, transfer pres taşıyıcı kollarına oldukça benzer tasarım-
lar elde edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda simülatör ekipmanı tasarlanırken ‘To-
yotetsu Kalıp ve Pres Standartları’ dikkate alınarak uyulması gereken kural ve ölçüler 
incelenerek aşağıda listelenmiştir. [3], [4]

• ‘Toyotetsu Kalıp ve Pres  Standartları’ kaynak alınmış, geliştirilecek simülatör 
ekipmanında yer alan birleştirici plakanın maksimum genişliğinin 2300 mm olma-
sı gerekliliği tasarıma yön vermiştir.

• Simülatör ekipmanında  yer alan birleştirici plakayı taşıyan kancaların maksimum 
uzunluk ve yükseklikleri sırasıyla  185 ve 50 mm olmalıdır.

2.2 Simülatör Taşıyıcı Kolların ve Diğer Parçaların Tasarımı

2.2.1 Simülatör Konstrüksiyonu

Simülatör ekipmanı birleştirici plaka üzerinde yer alacak şekilde tasarlanmaya başlan-
mıştır. Birleştirici plaka malzemesi yaklaşık 8 ton olması sebebiyle, malzeme maliyet 
açısından önem taşımaktadır. Bu yüzden  kullanılacak malzemenin birim fiyatının 
ucuz olması simülatör ekipman maliyetini oldukça azaltacaktır. Sonuç olarak birleş-
tirici plakada birim maliyeti oldukça düşük olan St37 malzeme kullanılması kararlaş-
tırılmıştır.

Ekipmanın yatay ve düşey hareketleri tutma, bırakma, besleme ve geri dönüş hare-
ketleri için gerekli taşıyıcı kollarda alüminyum malzeme kullanılarak ağırlık azaltımı 
gerçekleştirilmiştir. 

2.2.2 Tahrik Mekanizmaları

Tutucuların olduğu x ekseninde hareket eden taşıyıcı kolları ve onları taşıyan, y ek-
seni boyunca uzanan diğer taşıyıcı kolları birlikte kaldırmak için pnömatik silindir-
ler kullanılmasına karar verilmiştir. ‘kaldırma’ ve ‘indirme’ prosesleri için hassas bir 
kontrol mekanizması gerekmediği üzere pnömatik silindir seçeneği maliyet-etkin ol-
ması nedeniyle tercih edilmiştir. Simülatörün 4 köşesine yerleştirilen pnömatik silin-
dirlerin senkronize bir şekilde ‘kaldırma’ ve ‘indirme’ proseslerini tamamlaması adına 
silindirlerin hava girişlerine ‘dengeleyici’ takılmıştır. 
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Geliştirilen otomasyon yazılımı, kumandadan ‘yukarı’ tuşuna basıldığında fabrika 
kompresörlerinden gelen basınçlı havayı açar ve silindirler, denemesi yapılan kalı-
bın ölçülerine göre 120 mm yada 125 mm havaya kalkarak  taşıyıcı kolları yukarıda 
pozisyonuna getirir. Böylece taşıyıcı kolların yukarı ve aşağı pozisyonları gerçekleş-
tirilmektedir. Denemesi yapılan kalıbın ölçülerine göre ‘kaldırma’ prosesi  stroğu de-
ğiştiği için strok ayarı yapılması gerekmektedir. Silindir içerisinde çelik kullanılarak 
strok ayarı yapılmaktadır.

Simülatör ekipmanı, ilgili otomotiv parçasının proses süreçlerini tamamlamak için 
önce tutma hareketini gerçekleştirir. Simülatör ekipmanı tutma hareketini gerçekleş-
tirdikten sonra kaldırma pozisyonuna gelir daha sonra feed hareketini gerçekleştirdik-
ten sonra indirme hareketini gerçekleştirerek ilgili otomotiv parçasını diğer transfer 
kalıp prosesine aktarır. Simülatör ekipmanı bırakma ve geri dönüş yaparak otomotiv 
parçalarının  proses süreçlerini tamamlamış olur.

2.2.3 Taşıyıcı Kollar ve Raylar

Geliştirilen taşıyıcı kol simülatörünün ‘x ekseni’nde hareket eden taşıyıcı kolları ağır-
lık azaltımı sağlanması amacıyla alüminyum kutu profil kullanılarak ancak belirli 
noktalarda çelik plaka ve mil ilave edilerek kullanılmaktadır.

Taşıyıcı kol olarak rijit alüminyum profiller kullanılmıştır (Şekil 7).

Tutucuları ve üzerinde bulundukları x ekseni doğrultusunda hareket eden taşıyıcı kol-
ları,  hem kalıbın merkez yönünde (tutma)  hem de adım (ilerleme) yönünde ilerleten 
2 farklı eksende ray (rail) tasarımı yapılmıştır. Taşıyıcı kola sabitlenmiş ray ve rayın 
üzerinde kaymasını sağlayan yatak mekanizması taşıyıcı kolun istenilen yönde hare-
ket ettirilmesine imkan vermektedir (Şekil 8).

      
 Gaz Silindiri ve Strok 

Ayarı  Yapılan Çelik 
 
Şekil 6. Pnömatik Silindirler ve Servo Motor

Servo Motor
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Taşıyıcı kol simülatörü yapılırken tutucuların ileri, geri, açılma, kapanma, yukarı ve 
aşağı hareketlerini gerçekleştirirken kalıplar ile herhangi bir girişimde bulunmaması 
ve parçaları en hassas şekilde diğer prosese aktarması öncelikle dikkate alınmıştır. 

Tasarım sürecinde gerçekleşebilecek ölçüsel veya mekanik olarak meydana gelebi-
lecek bir hatanın, ekipmana zarar vermeden önlenmesi amacıyla tasarlanan tüm par-
caların montaj simülatörü sanal olarak yapılmıştır. Montaj aşamasına gelmeden tüm 
ölçülerin incelemesi yapılmıştır.

                     
 
                                                  
 
 

Sigma Profil 
(Y-Ekseni) 

 

Sigma Profil 
(X -Ekseni) 

 
Şekil 7. Alüminyum Profiller 

Şekil 8. Ray, Kaymalı Yataklar ve Servo Motorlar
 

 

Şekil 9. Transfer Pres Kalıbı ve Tasarımı Tamamlanan 
Taşıyıcı Kol  Simülatörü
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Tasarım dondurma sürecine geçilmeden önce yapılan çalışmalar ile birlikte geliştiri-
len tasarım şekildeki gibi gözükmektedir (Şekil 9).

2.3 Sistemin Otomasyon Projesinin Hazırlanması

Simülatörün taşıyıcı kollarını deneme yapılacak transfer pres kalıbına uygun olacak 
pozisyonda konumlandırmak, arzu edilen doğrultuda hareket komutu verebilmek ve 
tüm bu kontrolleri belirli güvenlik tedbirleri sağlanmış olarak yapabilmek için oto-
masyon projesi hazırlanmıştır. Operatör tarafından kolayca komut verilebilmesi ve 
simülatörün deneme için kolayca hazırlanabilmesi adına dokunmatik ekran ile kontrol 
edilebilen bir arayüz hazırlanmıştır.

Toyotetsu Türkiye AR-GE Merkezi - Kocaeli Üniversitesi İşbirliği kapsamında Ko-
caeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Sıtkı Öztürk’ten otomasyon projesinin hazırlanması, dokunmatik ekran ara-
yüzünün oluşturulması ve PLC program hazırlanması konusunda destek alınmıştır.

2.3.1 Sistemin Çalışması

Simülatör sisteminin x ekseni doğrultusunda 2, y ekseni doğrultusunda ise 4 servo 
motor bulunmaktadır. Bu servo motorlar kendi aralarında senkronize olarak çalışmak-
tadır. Kaldırma ve indirme hareketlerini z ekseni doğrultusunda sağlamak için ise 4 
tane pnömatik silindir bulunmaktadır. Bu aktuatörlerin kontrolü HMI panel üzerinden 
seçilerek aşağıdaki modlarda çalıştırılmaktadır.

• Home
• Normal

 
Şekil 10. Taşıyıcı Kol Simülatörü Arayüz 
Ekranı Taslak Tasarımı
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• Dandori
• Manuel
• Auto

Operatörün taşıyıcı kol simülatörü ekipmanını kontrol etmek için kullandığı 5 farklı 
modun açıklaması aşağıda yer almaktadır.

• Home modu: Sistemin x ve y eksenlerinde referans pozisyonuna getirir.

• Normal Modu: Sistemin x ve y eksenlerinde ekrandan seçilen pozisyona göre iste-
nen pozisyonuna getirir.

• Dandori modu: Sistemin x ve y eksenlerinde en dış pozisyona ve z ekseninde de 
alt pozisyonuna getirir.

• Manuel modu: Sistemin x, y ve z eksenlerinde joistick kullanarak, manuel olarak 
ekrandan seçilen pozisyona göre istenen pozisyonlara getirir.

• Auto modu: Sistemin x, y ve z eksenlerinde ekrandan seçilen pozisyona göre iste-
nen pozisyonuna otomatik getirir.

2.4 Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Simülasyon ve İyileştirme Çalışmaları

Tasarımı tamamlanan taşıyıcı kol simülatörünün yapısal dayanımını görmek, tasarım-
da yapılması gereken iyileştirmeler varsa tespit edebilmek ve ihtiyaç olduğu durum-
larda malzeme değişikliğine gitmek adına ANSYS – Structural Analysis yazılımı ile 
yapısal analiz simülasyonu gerçekleştirilmiştir.

ANSYS – Structural Analysis yazılımında simülatörün sehim vermesi en olası bölüm 

Şekil 11. Transfer Pres Kalıbı ve Tasarımı   Tamamlanan Taşıyıcı 
Kol  Simülatörü
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simüle edilmiş ve yapısal dayanım tepkileri (sehim miktarı) incelenmiştir. X ekseni 
doğrultusunda bulunan taşıyıcı kol yapısı tamamiyle analiz ortamına aktarılarak, ger-
çeğe oldukça yakın bir sonuç alınması hedeflenmiştir. [5]

Analiz iş paketinde belirlendiği üzere X Ekseni üzerine etki eden kuvvet yaklaşık 
olarak 500 N’dur. En kötü senaryo düşünülerek hazırlanan analiz modeli, taşıyıcı kola 
etki edebilecek tüm yükleri taşıyıcı kolun iki destek noktası arasında kalan bölümüne 
geldiği pozisyondur. ANSYS – Structural Analysis bölümünde bu durum analiz edil-
miştir.

Yapısal analiz simülasyonu gerçekleştirilen parça oldukça düz, üniform ve uzun ol-
ması nedeniyle 1 cm’lik meshler (ağ) uygulanmıştır.

Tüm ayrıntıları ile simülasyon ortamına ayırılan taşıyıcı kol yapısı, yaklaşık 500.000 
elemana (hücre) ayrılmıştır (Şekil 13).

Gerçek durumda bulunduğu ile aynı fiziki özelliklerle ANSYS ortamına aktarılan taşı-
yıcı kol, aluminyum profil kiriş, kirişin üzerinde bulunan çelik lamalar, alt bölümdeki 

 
Şekil 12. Simülatör Ortamına Aktarılan T. Kol, Mesnet 
Noktaları ve Etki Eden Yükler

 

Şekil 13. Simülatör Ortamına Aktarılan T. Kol ve Etki Eden 
Yükler
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çelik mil, ve çelik raylardan oluşmaktadır. Simülasyon ortamında ayrıntılı malzeme 
tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

A ve B noktalarından sabitlenmiş taşıyıcı kol üzerine şekilde görüldüğü üzere, 125 
N’luk 4 aynı kuvvet uygulanmıştır (Şekil 14). Bu noktaların seçilme sebebi, taşıyıcı 
kola kuvvet uygulayan tutucuların kola bu noktalardan monte edilmeleridir.

Gerçekleştirilen simülasyon çalışması sonucunda, sehimin kiriş üzerindeki  en yoğun 
olduğu bölge ve bu sehimin hangi boyutta olduğu hakkında bilgi alınmıştır. Metre 
(m) biriminde ifade edilen sonuçlarda, maksimum eğilmenin 0,00036954 olduğu gö-
rülmektedir.

Benzer şekilde kirişin üzerindeki en büyük sehimin ise yaklaşık 0,37 mm olduğu ve 
bununda herhangi bir sorun oluşturmayacağı görülmektedir (Şekil 15).

 

Şekil 14. Simülatör Ortamına Aktarılan T. Kol ve Etki Eden Yükler

 

Şekil 15. Simülasyon Sonucu Sehim Veren Bölge ve Sehim 
Miktarları
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3. PROTOTİP ÜRETİMİ VE GELİŞTİRME

3.1 Prototip Üretimi

3.1.1  Taşıyıcı Kollar ve Ekipmanların Üretimi

Tasarımı tamamlanan taşıyıcı kol simülatörünün ‘X Ekseni’ doğrultusunda hareket 
eden taşıyıcı kol yapısında, Alüminyum, Ck-45 ve paslanmaz çelik malzemeleri kul-
lanılmıştır. Takoz ve Mil,  Ck-45 malzeme kullanılarak ‘Taşıyıcı Kol Lama (Bağlantı 
Ekipmanı) ise alüminyum malzeme kullanılarak imal edilmiştir (Şekil 16).

Takoz, taşıyıcı kol ve servo motor arasındaki bağlantıyı sağlayan Ck-45 malzemeden 
üretilmiş elemana verilen isimdir. Taşıyıcı kolun üzerinde sehime en açık bölüme ise 

mil konularak denemeler sırasında yaşanabilecek sehimlere karşı önlem alınmıştır. 
Milin malzemesi Ck-45 olarak belirlenmiştir. 

Ek olarak, yan sanayi firmalarımızdan tedarik edilen yatak ve ray standart elemanları 
ise paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Taşıyıcı kol lama (bağlantı elemanı) ise, trans-
fer pres taşıyıcı kollarında ikinci ve sonraki proseslerde yer alan bağlantı elemanıdır 
(Şekli 17).

Sigma Profil: İki doğrultuda da uzanan taşıyıcı kolların yük uygulanan bölümlerinde 
istenilen mukavemet,sigma profiller ile sağlanmıştır. Sigma profil, alüminyum malze-
meden imal edilmiştir.

Simülatör sisteminde, taşıyıcı kolların hareket kabiliyeti, ray sistemiyle beraber çalı-
şan rulmanlı yataklar tarafından sağlanmaktadır. Rulmanlı yataklar, Ck-45 malzeme-
den imal edilmiştir (Şekil 18).

Taşıyıcı kol, tutucular, denemesi yapılan otomotiv parçaları, servo motorlar ve diğer 
ekipmanların bulunduğu sistemin tamamının ‘yukarı’ veya ‘aşağı’ pozisyona getiril-
mesi pnömatik silindirlerin tahrikiyle gerçekleşmektedir. Fabrika bünyesinde üretilen 

 
Şekil 16. Taşıyıcı Kolların Esnemesini 
Engelleyen Çelik ve Miller
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basınçlı hava ile tahrik edilen pnomatik silindir sistemi ise kapak, silindir ve güvenlik 
ekipmanlarından oluşturulmuştur.

Kapak, pnömatik silindir için yatak ve koruyucu görevi yapmaktadır. Birim maliye-
ti oldukça düşük olan St37 malzeme kullanılarak üretim tamamlanmıştır. Güvenlik 
ekipmanı  ise strok ayarının yapıldığı çelikleri dış etkenlerden koruyan çelik malze-
meden imal edilmiştir.

Malzeme  ağırlıklı olarak alüminyum olmakla birlikte bazı parçaları çelik malzeme-
den imal edilmiştir.

 

Şekil 17. Simülatör Ekipmanı ve Elemanları

 

Resim 18. Al Profil Kiriş ve Yatak/Ray Sistemi
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Tasarımı tamamlanan taşıyıcı kol simülatörünün ‘tutma’, ‘besleme’, ‘bırakma’ ve 
‘geri dönüş’ hareketleri servo motorlar ile gerçekleştirilmektedir. Servo motor  ‘x ek-
seni’ (besleme) boyunca  minimum 150 kg hareket ettirmelidir. ‘y ekseni’ (tutma) bo-
yunca ise minimum 90 kg hareket ettirmelidir. Belirtilen özelliklerdeki servo motorlar 
ekipmana monte edilmiştir (Şekil 19). Servo motorların çok yavaş hızlarda (ivme ~ 0) 
çalışacak olması, servo motorların katalog değerlerinden daha fazla yük taşıyabilece-
ği anlamına gelmektedir. [6]

Transfer pres kalıplarının ekipmana yerleştirilmesi sürecinin hassas ve hızlı tamam-
lanabilmesi için kalıpların kolay bir şekilde konumlandırılmasını sağlayacak referans 
yüzeylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda  kalıp birleştirici plaka tasarımı ger-
çekleştirilmiştir. Birleştirme plakası, konumlandırma pimi, ayak ve kanca bütün ola-
rak birleştirme plaka mekanizmasını oluşturmaktadır. Bu malzemelerin tasarımında 
birim maliyeti düşük olan St37 malzeme kullanılmıştır. 

 

Şekil 19. Simülatörde Kullanılan Servo Motor

IAI Tek Eksen Servo Modül
ISB-MXM-WA-200-5-1100-T2-X10-AQ-A3E
-  Uzanım: 1100 mm
-  Yük Kapasitesi: 120 kg (yatay)
-  Hız: 115 mm/s(max.)
WA : Pilsiz absolute enkoder
X10 : 10m bağlantı kablosu
AQ : Otomatik yağlama 

Şekil 20. Servo Motor Özelllikleri
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Hassas işlenmesi gereken ve dayanımı yüksek olması istenen ‘konumlandırma pimi’ 
ise Ck-45 malzemeden imal edilmiştir. Ayak, Ck-45 malzemeden imal edilmiştir. 
Kanca, simülatörün kaldırılması ve taşınmasını sağlayan kalıp elemanıdır. Malzemesi 
ise St37’dir.

3.1.2 Mekanik ve Elektronik Sistemlerin Entegrasyonu

Servo motor ve pnömatik silindirin, taşıyıcı kollar ve yatak/ray düzenekleriyle en-
tegrasyonu mekanik ve yazılımsal olarak gerçekleştirilmiştir. Pnömatik silindirlerin 
ve servo motorların sistemi ileri, geri, sağa, sola, yukarı ve aşağı hareket etmesi için 
gerekli koordinasyon  ve senkronizasyon PLC proglamlama donanımları ve yazılımı 
sayesinde mümkün kılınmıştır (Şekil 21).

Simülatör ekipmanında taşıyıcı kollarla ilgili parametreleri sisteme tanıtmak adına 

 

Şekil 21. Taşıyıcı Kol Simülatörü Kontrol  Panosu

 
Şekil 22. Kontrol Yazılımı Arayüzü Ekranı
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kullanılan dokunmatik ekran aracılığıyla istenilen besleme yüksekliği, tutma, bırakma 
mesafesi gibi değerler kontrol yazılımına tanıtılabilmektedir. Bu değerler hazır olarak 
sisteme tanıtılmıştır ve operatör sadece seçimi yapmaktadır (Şekil 22).

3.2 Geliştirme
3.2.1  Transfer Kalıp Üzerinde  Deneme Çalışmaları

Transfer kalıp üzerinde deneme çalışmaları kapsamında, taşıyıcı kol simülatörünün 
tüm hareketleri transfer kalıp  üzerindeki denemeleri takip edilmesi istenen sıra kul-
lanılarak en ince ayrıntılarına kadar simüle edilmiştir. Taşıyıcı kol simülatörünün  
‘tutma’, ‘kaldırma’, ‘besleme’, ‘indirme’, ‘bırakma’ ve ‘geri dönüş’ hareketlerinde  
senkronizasyon takip edilerek meydana gelebilecek hatanın önüne geçilmiştir.

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, transfer kalıp taşıyıcı kol kontrollerini gerçekleştirmek için tasarlanan 
ekipmanın analizi yapılmıştır.

- Yapılan çalışmada simülatör ekipmanı için ön çalışmalar, tasarım aşaması, prototip 
üretim süreci ve ekipmanın güvenilirliğini arttırmak için yapılan yapısal analizler 
kuruluşumuz  bünyesinde ele alınmıştır.

- Transfer pres taşıyıcı kol kontrolleri geliştirilen simülatör sayesinde yapılarak 
transfer prese ihtiyacı ortadan kaldırmıştır.

- Ülkemizde transfer kalıp teknolojisinin gelişmesiyle ekipmanın önemi dahada ar-
tacakır.

5. TEŞEKKÜR
Bu çalışmayı akademik olarak destekleyen ve yorumlayan Kocaeli Üniversite-
si Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Sıtkı  
Öztürk’e teşekkür ederiz. Bu proje 3160333 Nolu Tübitak 1501 Sanayi Arge Projesi 
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ÖZ
Bu çalışmada, enerji kaynaklarının Dünya ve Türkiye için değerlendirilmesi incelenmiştir. Bu 
enerji kaynaklarının küresel rezerv miktarları ve buna bağlı olarak kalan ömürleri, üretim ve 
tüketim değerlerleri belirtilmiş olup, bu kaynaklardan elde edilen enerjinin üretim oranları ile 
tüketim oranları hakkında karşılaştırılmalar yapılarak, kurulu güç miktarları hakkında bilgi ve-
rilmiştir. Küresel olarak nüfus miktarları belirtilmiş olup, belirli dünya ülkeleri arasında elekt-
rik tüketimi, CO2 emisyonu, kişi başına enerji tüketimi ve kişi başına düşen elektrik enerjisi 
tüketimi hakkında sayısal verilerle desteklenerek analiz edilmiştir. Buna ek olarak Dünya ge-
neli ve ülkeler arasında, yenilenemez (kömür, doğalgaz, uranyum toryum, petrol) yenilenebilir 
enerji kaynakları (biyokütle enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik enerji, güneş enerjisi, jeotermal 
enerji) bakımından karşılaştırmalar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji kaynakları, yenilenebilir enerji, yenilenemez enerji, enerji değer-
lendirmesi

General Evaluation of Energy Outlook in Turkey and the World

ABSTRACT
In this study, the assessment of energy resources to the world and Turkey were examined. 
The global reserve amounts of these energy sources and remaining lifetimes, production and 
consumption values  are specified, and the energy production rates and consumption ratios 
obtained from these sources are compared, and the amounts of installed power capasity are 
emphasized. Globally, population quantities have been identified and analyzed by supporting 
numerical data on electricity consumption, CO2 emissions, per capita energy consumption and 
per capita electricity consumption among certain countries of the world. In addition, the world 
has made comparisons between the generic and the country in terms of non-renewable (coal, 
natural gas, uranium thorium, oil),  renewable energy sources (biomass energy, wind energy, 
hydrolic energy, solar energy, geothermal energy). 
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energy
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1. GİRİŞ
Uçaklarda Elektrik Kablo Bağlantı Sistemi (Electrical Wire Interconnection Systems 
-EWIS) nedeniyle, daha eski uçaklarla uçuşa devam etmelerinden kaynaklanmakta-
dır. Bu da, uçuş filolarının yaş ortalamasının, üreticilerin bekledikleri servis ömrün-
den daha fazla olmasına sebep olmaktadır. Bu sorun, çok fazla uçak komponentinin 
değiştirilmesini gerektirmektedir. Kablo sisteminde ise Kapton (yaş ve nem ile bozun-
duğu) ile izole edilmiş kabloları kaldırarak ömrü daha uzun olan kablolama üzerine 
çalışmalar yapılmaktadır.

Enerji ekonomik ve sosyal açıdan bakıldığında dünya yaşam standartlarında ve ülke 
gelişiminde ilerlemeyi sağlayan en önemli faktördür. Sanayi alanındaki büyük geliş-
meler ve değişimler ile birlikte aynı zamanda dünya nüfusunun artması enerji ihtiya-
cını ortaya çıkartmaktadır [1, 2].

Yaşam standartlarında her alanda yer alan enerji, geçmiş dönemlerde fosil kaynaklar 
(kömür, petrol vb.) kullanılırken günümüzde daha çok yenilenebilir ve dönüştürülebi-
len (rüzgar, güneş, hidrolik vb.) enerji kaynakları üretilmekte ve tüketilmektedir [2].

Şekil 1’de verilen bilgilere göre Enerji kaynaklarını; kullanışlarına göre ve dönüştü-
rülebilirliğine göre olmak üzere iki ayrı özellik adı altında toplanabilir. Kullanılarına 
göre kendi içinde tükenir (yenilenemez) enerji kaynakları ve tükenmez (yenilenebi-
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Şekil 1. Enerji Kaynaklarının Gruplandırılması
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lir) enerji kaynakları olarak parametrelere ayrılırken, dönüştürülebilir özelliğine göre 
de birincil ve ikincil enerji kaynakları parametrelerine ayrılmaktadır [1-3]. Dışarıdan 
müdahale edilmemiş, böylece hiçbir değişime uğramamış enerji türü birincil enerji 
olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak kaynakları başlıca; kömür, petrol, doğalgaz, 
güneş, rüzgar, hidrolik, nükleer, biyokütle ve dalgadır. Birincil enerji kaynağına dışa-
rıdan bir müdahale ile değişime uğratılması, böylece farklı enerji çeşitine dönüşme-
siyle oluşan enerji türüne ikincil enerji denilmektedir. Tükenir enerji kaynakları belli 
bir rezerv düzeyi olan ve gelecek süreçte tükeneceği öngörülen enerji kaynaklarını 
ifade etmektedir. Bunlar başlıca fosil kaynaklı başlık adı altında kömür, doğalgaz, 
petrol olarak parametrelere ayrılmaktadır. Tükenmez enerji kaynağı ise uzun gelecek 
vaad eden, daimi kullanıma açık olan doğal yollar ile elde edilen yenilenebilir enerji 
anlamına gelmektedir. Başlıca çeşitleri  rüzgar, hidrolik, güneş, hidrojen, biokütle, je-
otermal, dalga olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Ayrıca tükenmez enerji kaynakları, 
doğal yollar ile elde edilebildiği için özel üretime veya dış ülkelerden alımına ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Bununla birlikte yenilenebilir enerji, doğaya zarar vermemek adına 
karbon salınımının azaltılması konusunda potansiyeli bulunduğu için dünya genelin-
de bu enerji kaynaklarına gün geçtikçe yatırımlar artmaktadır [4, 5].

2. BİRİNCİL ENERJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ 
DURUMU
Dünya birincil enerji üretimi 2015 yılında toplam 13.790 milyon TEP (milyon ton 
eşdeğer petrol) olarak hesaplanmıştır. 2014 yılına kıyasla %0,6 oranında bir artış gös-
termiştir [6]. 2015 yılı dünya geneli kaynak bazında birincil enerji üretim miktar-
ları Şekil 2’de belirtilmiştir. Bu birincil enerji üretiminin büyük payı fosil kaynaklı 
yakıtlardan petrol (4416,26 milyon TEP), kömür (3871,53 milyon TEP), doğalgaz 
(2975,71 milton TEP) oluşturmaktadır [7].

 
Şekil 2. 2015 Dünya Genelinde Kaynak Bazında Birincil Enerji Üretim Miktarları (milyon 
ton eşdeğer petrol) [7].
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Fosil kaynaklı yakıtlardan nükleer ise %1,4 oranla payını arttırarak 670 milyon ton 
eşdeğer petrol miktarına ulaşmıştır. Rüzgar, güneş ısısı, hidrolik, jeotermal gibi diğer 
yenilenebilir kaynaklar da önceki yıllara oranla ivmelenen bir artış göstermiştir [6].

Enerji kaynaklarına bakıldığında, 2016 yılı sonu itibari ile küresel enerji kullanım 
miktarı 13,147 Milyar TEP olarak hesaplanmıştır. Türkiye 126,9 milyon TEP miktarı 
ile dünya enerji tüketiminin %1’lik dilimini kapsamaktadır [4]. 2016 yılı itibariyle 
dünyada çeşitli  enerji kaynakları kullanılırken, bu kaynakları %85,5 oranı ile doğal-
gaz, petrol ve kömür vb. fosil kaynaklar kapsamaktadır. (Şekil 3). 2016 yılında elde 
edilen bilgilere göre; petrol, dünya çapında enerji tüketiminde %33,3’ü ile en yüksek 
miktarda olmaktadır. Petrolü takip ederek, dünya genelinde enerji tüketiminde ikinci 
sırada kömür %28,1’ini, doğalgaz ise %24,1’ini hidrolik enerji %6,9’unu, nükleer 
enerji %4,5’ini ve son olarak yenilebilir enerji kaynaklarından %3,2’sini tüketilmek-
tedir [8].

Dünya 2016 birincil enerji tüketiminin sektörel dağılımı Şekil 4’te verilmiştir. Aynı 
yıl içerisinde ulaşım sektörü nihai enerji tüketiminin kabaca üçte birini oluşturarak en 
büyük enerji tüketen sektör konumundadır. Bu payı takiben %31’lik oran ile sanayi 
sektörü ikinci sıradadır [6].

Türkiye birincil enerji üretiminin yerli kaynaklar bazındaki dağılımında en yüksek 
payı Şekil 5’te görüldüğü üzere linyit %39 oranla ardından hidrolik %27,  rüzgar %8 
ile takip etmektedir [9]. 2011 yılı birincil enerji üretim bakımından hidrolik %14, 

 

Şekil 3. 2016 Yılı Sonu İtibari ile Dünya Genelinde Birincil Enerji Tüketim Oranları [8]
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rüzgar %1, linyit %50, taş kömürü %4 oranı bulunmakta iken [1], 2016 yılı hidrolik 
%27 ve rüzgar %8 ile büyük artış payı göstermiş olup linyit %39 ve taş kömürü %2 
oranı ile kayda değer düşüş gerçekleşmiştir [9]. 2016 yılı itibari Türkiye’de yerli bi-
rincil enerji üretimi 35.374 bin ton eşdeğer petrol olarak hesaplanırken, ithal edilen 
birincil enerji 113.117 bin ton eşdeğer petroldür. Bu ithal edilen enerji kaynaklarına 
bakıldığında Şekil 6’da görüldüğü üzere özellikle fosil kaynaklı yakıtlarda dışa ba-

 
Şekil 4. 2016 Dünya Genelinde Birincil Enerji Tüketiminin Sektörel Olarak Dağılımı [6].

Şekil 5. 2016 Yılı Sonu Türkiye’de Üretilen Birincil Enerjinin Yerli Kaynaklara Göre Dağılımı [9] 

 

Linyit
%39

Asfaltit
%2

Doğalgaz
Güneş

Petrol
%7

Doğalgaz
%1

Biyokütle
%4

Hidrolik
%27

Rüzgar
%8

Jeotermal
%7

Güneş
%3

Taş Kömürü
%2

Ulaşım

%34

Konut
%19

Sanayi
%

31

Çevrim%13

Petrol
Jeotermal

Asfaltit
Rüzgar

Linyit
Hidrolik

Taş Kömürü
Biyokütle



Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümünün Genel Değerlendirilmesi

Engineer and Machinery, vol 59, no 692, p. 86-114, July-September 2018 91

ğımlı olduğumuzu açıkca göstermektedir. Yerli ve yabancı kaynaklara bağlı olmak 
üzere toplam birincil enerji 148.491 bin ton eşdeğer petrol olarak hesaplanmıştır [9].

Ülkemiz Türkiye geneli birincil enerji tüketiminin kaynaklar bakımından dağılımı 
ise Şekil 7’de özetlenmiştir. 2015 yılında birincil enerji kaynakları bakımından enerji 
tüketim miktarı 131,9 milyon TEP iken, 2016 yılında toplamda 137,9 milyon TEP 
olarak hesaplanmıştır. Bu birincil enerji kaynakları bakımında enerji tüketiminin 2023 
yılında 218 milyon TEP’e ulaşacağı öngörülmektedir [10, 11]. Şekil 7’de görüldüğü 
üzere Türkiye geneli birincil enerji tüketiminin kaynaklar bakımından bakıldığında 
petrol ilk sırada 41,2 milyon TEP miktarı ile bulunmaktadır [12]. Ardından bu tüketim 
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doğal gaz ve taş kömürü ile devam etmekte olup, dünya genelinde birincil enerji tü-
ketimi sıralamasında başta 3,014 milyon TEP ile Çin (%22,9) ardından 2,280 milyon 
TEP miktarı ile ABD (%17,3) gelmektedir. Türkiye ise bu yüzdelik dilimde 19. sırada 
yer almaktadır [12]. 

Türkiye genelinde birincil enerji tüketiminin sektörler bakımından dağılımı Şekil 8’de 
verilmiştir. En geniş pay %25’lik oranla sanayi tüketiminde kullanılmaktadır. Bu oran 
33.264 BTEP’e (bin ton eşdeğer petrol) tekabül etmektedir. Bu birincil enerji tüketi-
mine takiben konut alanında ise %24,80 oranı ile ikinci sırada, neredeyse eşdeğer oran 
ile çevrim ve enerji sektörü %24,60 ile üçüncü sırada yer almaktadır [9, 10].
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3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ 
DURUMU
Dünya 1 Ocak 2017 tarihli güncel veriye dayalı olarak enerji kaynaklarından elektrik 
enerjisi üretim miktarı 24.097,7 TWh olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibari ile 
dünya genelinde birincil enerji kaynak bazında elektrik enerjisi üretim oranları Şekil 
9’da belirtilmiştir. Dünya elektrik üretimi için en yaygın olarak kullanılan kaynaklar 
sırasıyla kömür, yenilenebilir enerji, doğalgaz kaynaklarının geldiği görülmektedir 
(Şekil 9). Elektrik enerjisi üretiminde en yüksek oranlara sahip ülkeler ve kaynakları 
2016 yılı sonu itibariyle Tablo 1’de verilmiştir. Bu verilere göre kömür kaynağında 
ilk sırada gelen ülkeler ABD, Çin, Hindistan olmaktadır. Bu bilgiye ek olarak doğal-
gaz kaynağında Rusya, nükleer enerjide Fransa ve yenilenebilir enerjide Kanada ilk 
sıralarda gelmektedir. Dünya toplam elektrik enerjisi üretiminde en büyük payı bu-
lunduran kömür (%40,6) ardından takip eden doğalgaz (%21,6) ve yenilenebilir enerji 
(%22,9) olarak gerçekleşmiştir [4, 11].

2018 yılı Haziran ve öncesindeki son 365 gün içerisinde Türkiye genelinde birincil 
kaynaklardan elektrik enerjisi üretimimiz toplam 292.702,9 GWh olarak hesaplanmış-
tır. Ülkemiz aynı yıl içerisinde elektrik üretim kaynaklar bazında dağılımı Şekil 10’da 
belirtilmiştir. Bu üretimin en büyük payı %71,2’i termik santrallerden elde edilmekte 
olup en fazla elektrik üretimi 104.665 GWh ile doğal gazdan sağlanmıştır. Bu elektrik 

Şekil 9. Dünya Genelinde Birincil Enerji Kaynak Bazında Elektrik Enerjisi Üretim 
Oranları (2016) [4, 11].
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üretimine takiben hidroelektrik santrallerden %17’i üretilmiş olup, diğer yenilenebilir 
enerji kaynakları tarafından %11’i üretilmiştir [13]. Son on beş yıl içerisinde termik ve 
hidrolik kaynaklı elektrik üretim dağılımı 2016 yılı dağılım oranı ile kıyaslandığında 
çok farklılık bulunmamakla birlikte rüzgâr ve jeotermal kaynağından elde edilen elekt-
rik üretim payları 2002 yılındaki %0,1 civarından 2016 sonu ile yaklaşık %8 civarı 
artmıştır. 2014 yılı ile 2018 yıl ortası rüzgâr santrallerinde üretilen elektriğin karşılaş-
tırmasında ise 2014 yılında toplam üretimdeki pay %3,4 iken 2018 yıl ortasında bu 
payın %7’ye yükselmiş olması kayda değer önem belirtmektedir [4, 11].

4. YENİLENEMEZ ENERJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ 
DURUMU

Ülke Kömür Petrol Doğalgaz Nükleer Yenilenebilir Enerji Diğer

Fransa %2,1 %0,3 %2,3 %77,6 %17,5 %0,2

Almanya %45,4 %0,9 %9,9 %15,5 %28,0 %0,3

ABD %39,5 %0,9 %26,8 %19,1 %13,6 %0,1

Kanada %9,9 %1,2 %9,3 %16,4 %62,8 %0,3

Çin %72,5 %0,2 %2,0 %2,3 %23,0 %0,0

Hindistan %75,1 %1,8 %4,9 %2,8 %15,5 %0,0

Rusya %14,9 %1,0 %50,1 %17,0 %17,0 %0,0

Dünya %40,6 %4,3 %21,6 %10,6 %22,9 %0,1

Tablo 1. Bazı Ülkelerin Kaynak Bazında Elektrik Üretim Oranı (2016) [4].

Şekil 10. Türkiye 2018 Yılı Ocak Ayı 
İtibariyle Elektrik Enerjisi Üretiminin 
Kaynaklar Bazında Dağılımı [13]
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Yenilenemez enerji kaynakları başlıca; fosil kaynaklı olarak petrol, kömür ve doğal 
gaz, çekirdek kaynaklı olarak nükleerdir [2]. Fosil kaynaklı yakıt rezervleri giderek 
azalmaktadır. Bununla birlikte özellikle de petrol ve doğal gaz rezervleri kritik sevi-
yelere ulaşmaktadır. 2017 yılı itibariyle dünya genelinde yenilenemeyen enerji kay-
naklarının rezerv durumları ve kalan yıllık ömürleri hakkında Şekil 11’de bilgi ve-
rilmiştir. Kömür ve petrol milyar ton biriminden olup, doğalgaz ise trilyon metreküp 
biriminde belirtilmektedir. Dünya kömür rezervleri yıllık üretimi bakımından 114 yıl 
boyunca tüketimi karşılayacak şekilde olup diğer fosil kaynaklı yakıtlar arasında en 
çok rezerv üretim miktarına sahip olmaktadır [11].

2017 yılı dünyadaki fosil kaynaklı yakıtlardan kömür rezervlerine bakıldığında, en 
fazla kömür rezervine sahip Avrupa ve Avrasya ülkelerinde 310,5 milyar ton kömür 
bulunmaktadır. 288,3 milyar tonu Asya-Pasifik ülkelerinde, 245 milyar tonu Kuzey 
Amerika ülkelerinde, 33 milyar Afrika ve Doğu Akdeniz ülkelerinde ve 14,6 milyar 
tonu da (%1,6) Orta ve Güney Amerika ülkelerinde bulunmaktadır. Ülkemizde MTA 
tarafından 2005’te kömür arama çalışmaları başlaması ardından, 2015 yılı sonu 3 ade-
di miktarca fazla rezervli (Karapınar-Ayrancı, Eskişehir-Alpu, Afyon-Dinar) birçok 
yeni kömür sahaları bulunması ile rezerv artışı sağlanmıştır [11]. Türkiye taş kömür 
rezerv miktarı 1.308,5 milyon ton,  linyit rezervleri toplam 14.764,9 milyon tondur. 
Bu miktar ile ülkemizde 20.000 MW gücündeki bir termik santrali besleyecek potan-
siyelde linyit rezervi bulunmaktadır [11, 14].

Dünyadaki 2017 yılı petrol rezervleri toplamda 1,7 trilyon varil civarında olduğu 
açıklanmıştır. Bu miktar, Şekil 11’de belirtildiği gibi yaklaşık 51 yıllık tüketim için 
yeterli gelmektedir. Dünya petrol rezervi 2016 yılına göre 1,655 trilyon varilden 2017 
yılında 1,696 trilyon varil miktarına yükselmiştir [8]. Şekil 12’de belirtildiği üzere 
2017 yılında petrol rezervinde en büyük pay 302,81 milyar varil ile Venezuela ilk 
sırada yer alırken, Suudi Arabistan 267,2 milyar varil ile ikinci sırada yer almaktadır 
[11, 14].

Şekil 11. Dünyadaki Fosil Kaynaklı Yakıtların Rezerv Miktarları ve Kalan Ömürleri (2017) [11,12]
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Şekil 12. Küresel Kanıtlanmış Petrol Rezervleri (2017 ) [12]

Türkiye’de petrol durumuna bakıldığında; ham petrol üretimi 2016 yılı 2,5 milyon 
ton gerçekleşmekte olup ham petrol rezerv miktarımız 7.167 milyar varil olarak tespit 
edilmiştir. Buna karşılık aynı dönem içerisinde ülkemize ithal olarak alınan ham pet-
rolün 25,1 milyon ton ve ithal olarak alınan petrole ödenen miktarın 9 milyar $’dan 
fazla olduğu belirtilmektedir [8]. Türkiye Petrol kuyuları sırasıyla; Barbeş Bedinan-2, 
Çakıllı-1, Yemişlik-10, K.Arıkaya-4, Bostanpınar-2, G.Kırtepe-15 (Petrol Perenco 
ile ortak), Hançerli-4 (Petrol Perenco ile ortak), Bozhüyük-9 (Petrol TPIC ile ortak), 
Bahçecik-1 (Petrol TPIC ile ortak)’dır [4, 8].

Dünya doğalgaz rezervi kıyaslama yapıldığında, 2016 yılı sonunda 186,9 trilyon m3 
olarak hesaplanırken 2017 yılında ise bu üretim miktarı 193,5 trilyon m3 olarak büyük 
bir artış göstermektedir [12]. Bu miktar Şekil 11’de belirtildiği üzere dünya bakımın-
dan 53 yıla yakın bir süreçte tüketime denk gelmektedir. 2017 yılı verilerine göre 
Dünya doğalgaz rezerv miktarları Şekil 13’te verilmiştir. Bu doğalgaz rezervlerini 
bölgesel olarak incelediğimizde en fazla rezerv %42,5’i Orta Doğu’da bulunmakta 
olup Rusya, İran ve Katar bu rezerv miktarlarının %54 oranında bünyesinde bulun-
durmaktadır [14].

Türkiye doğalgaz istatistikleri kıyaslandığında, 2014 yılı doğalgaz verilerine göre do-
ğalgaz üretimi 502 milyon m3 iken 2015’te 399 milyon m3 olarak gerçekleşmiştir. 
Doğalgaz üretimi 2014 yılına göre %20,5 azalmıştır. İthal edilen doğalgaz miktarı ise 
aynı yıl içerisinde 48.400 milyon m3 olarak belirtilmiştir. Yüksek paylarda ithal edi-
len bu miktarın %57,9’u Rusya’dan, %18,7’si İran’dan temin edilmekte olup dışa 
bağımlılığımız oldukça fazladır. İthal edilen doğalgaz miktarı ve ülke üretimimiz 
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toplamında 48.800 milyon m3 miktarı olmakla birlikte tüketime bakıldığında 47.549 
milyon m3 ile karşılamaktadır [11].

Yenilenemez enerji kaynaklarından çekirdek kaynaklı parametreyi incelediğimizde; 
Nükleer enerji üretiminde uranyum ve toryum olmak üzere iki adet çekirdek kayna-
ğı bulunmaktadır. Mayıs 2017 tarihli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) 
istatistiklerine göre toplamda 449 nükleer santral işletmesi dünya genelinde 31 ül-
kede 392.116 MW kurulu gücünde faaliyet yürütmektedir. Önceki yıllarda işletmesi 
bulunmayan Birleşik Arap Emirlikleri’nin nükleer santral faaliyeti başlamıştır [11].

2016 yılı içerisinde Dünya uranyum rezervinde Avustralya birincidir. Bu toplam 
uranyum rezervinin 1 milyon 664 bin tonu Avustralya’da bulunmaktadır. Bu veriye 
takiben 745 bin tonu Kazakistan’da bulunmakta olup, 509 bin tonu Kanada’da ve 
507 bin tonu Rusya’da yer almaktadır. Türkiye’nin uranyum rezervine bakıldığında 
ilk sıralardaki ülkelere göre 9.129 ton miktarı ile çok daha geride kalmaktadır [15].

2016 yılı dünyada bilinen toplam toryum rezervi yaklaşık 6,35 milyon tondur. Re-
zervler ağırlıklı olarak Hindistan 846 bin ton ile başta bulunmaktadır. Ardından Bre-
zilya 632 bin ton ile ikinci sırada olup, devamında Avustralya 595 bin ton ile ABD 
590 bin ton ile ve Türkiye 374 bin ton miktarlarında sırasıyla gelmektedir [11, 15].

Nükleer enerji elektrik üretimi, dünyadaki işletmedeki faaliyetler, inşa edilen ve 
planlanan santraller ile ilgili veriler Tablo 2’de görülmektedir [16].

Nükleer enerjiden 2016 yılında en fazla elektrik üretimi gerçekleştiren ülke Tablo 

Şekil 13. Küresel Kanıtlanmış Doğalgaz Rezervleri (2017) [12]
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2’de görüldüğü üzere ABD (805,3 TWh) dir. Fakat elektrik enerjisi arzını karşılama 
yüzdesine bakıldığında %72,30 payı ile Fransa başta gelmektedir. 2018 yılında en 

fazla işletmede bulunan nükleer enerji santralleri 99 adet ile ABD de olmak üzere, en 
fazla inşa halindeki santraller 20 adet ile Çin ilk sıradadır. Türkiye 2018 yılı itibari ile 
işletmede nükleer enerji santrali yoktur fakat 4 adet planlanan santralleri bulunmak-
tadır [16].

Bu 4 adet santral Akkuyu NGS projesi olarak adlandırılmaktadır. Planlanan nükleer 
santrallerden ilk ünitesinin 2021 yılı sonuna kadar, geriye kalan ünitelerinin ise sıra-
sıyla 2024 yılı sonuna kadar faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır [11].

5.  YENİLENEBİLİR ENERJİNİN DÜNYADA VE 
TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
Dünyada başlıca yenilenebilir enerji çeşitleri  rüzgar, hidrolik, güneş, hidrojen, bio-
kütle, jeotermal, dalga olmak üzere sınıflandırılmaktadır [2, 3]. Dünya elektrik üreti-
minde yenilenebilir enerji kullanımı doğaya zarar vermemesi ve kendi doğal yöntem-
leriyle tükenmeyen enerji üretilmesi bakımından önemli bir konuma sahiptir. 2017 

Nükleer Enerjiden 
Elektrik Üretimi (2016)

İşletmede Bulunan 
Nükleer Enerji 

Santralleri (2018)

İnşa Halindeki 
Nükleer 

Santraller (2018)

Planlanan Nükleer 
Santraller (2018)

Ülke TWh

Elektrik 
Enerjisi İhtiyacı 

Karşılama 
Yüzdesi (%)

Adet
Güç 

Kapasitesi 
(Mwe)

Adet
Güç 

Kapasitesi 
(Mwe)

Adet Güç Kapasitesi 
(Mwe)

ABD 805,3 %20,40 99 99.647 2 2.500 14 3.100

Rusya 179,7 %17,10 36 27.876 6 4.804 26 28.390

Fransa 384,0 %72,30 58 63.13 1 1.750 0 0

Japonya 17,5 %20,40 42 39.952 2 2.756 9 12.947

Kore 154,2 %30,30 24 22.505 4 5.600 1 1.400

Almanya 80,1 %13,10 7 9.444 0 0 0 0

Çin 210,5 %3,60 38 34.647 20 21.546 39 46.100

Hindistan 35,0 %3,50 22 6.219 6 4.350 19 17.250

Türkiye 0 %0,00 0 0 0 0 4 4.800

Diğer Ülkeler 623,7 %19,30 122 152.762 16 18 46 49.30

Dünya Toplam 2.490 10,6 448 393.052 57 61.61 158 163.287

Tablo 2. Nükleer Enerjinin Dünyadaki Genel Durumu [16]
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yılı sonu yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik kurulu güç kapasiteleri ülke-
lere göre dağılım oranları Tablo 3’te verilmiştir. Bu hesaplanmış yenilenebilir kaynak-
lı elektrik güç kapasitesi verilere göre yenilenebilir enerjiden Çin 647 GW miktarı ile 
en çok fayda sağlayan ülkelerin başında geldiği açıkça belirtilmiştir. Bu yenilenebilir 
enerji kaynaklarına bakıldığında en fazla faydalanan ülkeler ve kaynakları sırasyla; 
313 GW’lık hidrolik enerji gücü miktarı, 188 GW’lık rüzgar enerji gücü miktarı ve 
131 GW’lık fotovoltaik (PV) panellerden güneş enerjisi gücü miktarı ile Çin ilk sıra-
da gelmektedir, 16,7 GW miktarı ile biyoyakıtlarda ABD ilk sırada olmaktadır [17]. 
2011-2017 yılları yenilenebilir elektrik güç kapasitelerini karşılaştırıldığında; 2011 
yılı  verilerine göre Dünya 1360 GW, Avrupa Birliği 294 GW ve Türkiye 19 GW 
yenilenebilir elektrik güç kapasiteleri bulunmakta iken [1] bu güç kapasiteleri 2017 
yılında sırasıyla 2235 GW, 447,2 GW ve 39,11 GW olarak hesaplanmıştır [17]. Son 
altı yıl içerisinde yenilenebilir elektrik güç kapasiteleri bakımından büyük artış gö-
rülmektedir.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji toplam kurulu gücü 2017 yıl sonu itibariyle  39,11 
GW miktarında belirtilmiş olup, elektrik üretiminin toplamına bakıldığında yaklaşık 
olarak %32’si yenilenebilir kaynaklar ile sağlanmaktadır [5]. Şekil 14’te görüldüğü 
üzere hidrolik enerji belirtilen kurulu gücün büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. 
Ülkemizde de hidrolik enerji kurulu kapasitesi diğer kaynaklara göre oldukça fazla 
olmak ile birlikte, elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir kaynakları kullanımı ba-
kımından 10. sırada yer almaktadır [4, 5].

Ülkemizde geçmiş 15 yıl içerisine bakıldığında yenilenebilir enerji sektöründe önem-
li gelişmeler kaydedilmiştir. 2017 yılı dönemi içerisinde güneş, rüzgâr, hidrolik ve 
geri kalan yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan işletmedeki santrallerin kurulu 
gücünde yaşanan artış 2.128 MW olarak hesaplanmış olup, yenilenebilir kaynaklar 

Enerji Kaynakları Çin ABD Hindistan Almanya Türkiye Avrupa Dünya

Hidrolik 313 80 47 5,6 27,2 127 1114

Rüzgar 188 89 33 56 6,8 169 539

Biyoenerji 15 16,7 9,5 8 0,63 40 122

Güneş PV 131 51 18,3 42 3,42 108 442

Güneş Termal 0 1,7 0,2 0 0 2,3 4,9

Jeotermal 0 3,6 0 0 1,06 0,9 13,5

Toplam 647 242 108 111,6 39,11 447,2 2235,4

Tablo 3. Ülkelerin 2017 Yılsonu Yenilenebilir Elektrik Kurulu Güç Kapasitesi (GW) [17]
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Tablo 4. 2017 Yılı Hidrolik Enerjinin Dünyadaki Durumu [19]  

kullanılarak elde edilen elektrik enerjisi 2002 yılında 34 milyar kWh iken, 2017 yılı 
sonu döneminde 69,4 milyar kWh olmuştur [8, 18]. Türkiye’nin 2017 yılı yenilenebi-
lir enerji kurulu gücü Şekil 14’te görülmektedir.

Hidrolik enerji engebeli araziler ve sulak bölgeler üzerine baraj kurulumu sayesinde 
suyu biriktirmek ve biriken suyun akış hızı ile oluşan enerjinin elektrik enerjisine dö-
nüştürülmesi ile elde edilmektedir. Bu amaç ile dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak 
çeşitli bölgelerde hidroelektrik santraller kurulmaktadır. Dünya genelinde en yaygın 
olarak kullanılan yenilenebilir enerji çeşididir. Bunun sebebi kurulum maliyeti diğer 

 

Şekil 14. Türkiye Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücü (MW) (2017) [10]

Ülke
Toplam 

Kapasite 
(2016) (MW)

Toplam 
Kapasite 

(2017) (MW)

2016-2017 
Kapasite 

Artışı (MW)

Elektrik Enerji 
Üretimi (2016) 

(TWh)

Elektrik Enerji 
Üretimi (2017) 

(TWh)

Çin 331.110 341.190 9.120 1.180,70 1.1974,50

ABD 102.485 102.867 283 266,3 322,39

Brezilya 98.015 100.273 3.376 410,24 430,4

Kanada 79.323 80.985 139 379,63 403,35

Hindistan 51.975 51.975 1.908 120,51 135,54

Rusya 48.086 48.450 364 178,1 178,95

Türkiye 26.249 27.273 592 67,03 17,03

Dünya Toplam 1.096.500 1.266,96 15.782 4.102,05 4.185,00
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kaynaklara göre daha uygundur [19]. 2017 yılı içerisinde hidrolik kurulu güç kapasite 
artış miktarı, Toplam kurulu güç miktarı ve Elektrik enerjisi üretim miktarı Tablo 4’te 
verilmiştir.

2017 yılı sonu itibariyle dünya genelindeki bazı ülkelere bakıldığında Tablo 4’te veri-
lenlere göre hidrolik enerji toplam kapasitesi en yüksek olan Çin’dir. Ardından ABD 
ve Brezilya gelmekte olup, 2017 yılı içerisinde Türkiye 592 MW lık kapasite artışı 
gerçekleştirmiştir. Dünya geneli toplam hidrolik kurulu güç ve kurulu depo potansi-
yeli 1.266,960 MW’dir. 4.185,00 TWh net hidrolik enerji üretimi tahmin edilmekte 
olup, 3.962,35 TWh hidrolik santrallerde üretilen elektrik enerjisi tüketimi gerçekleş-
miştir [17, 19, 20].

Hidrolik enerji bakımından Türkiye’nin potansiyeli 160 TWh/yıl civarında tahmin 
edilmekle birlikte 2017 yılı ülkemizin hidrolik kurulu gücü 27.273,0 MW olarak he-
saplanmıştır. Aynı dönem içerisinde 628 adet lisanslı hidrolik enerji santrali faaliyet 
göstermektedir. Türkiye’nin hidrolik enerji kurulu gücünü yıllara göre kıyaslama yap-
tığımızda; 2011 yılı 17.529,3 MW kurulu gücü var iken 2015 yılı 25.867,8 MW kuru-
lu gücü, 2017 yılında 27.273,0 MW bulunmaktadır. Ülkemiz altı yıl içerisinde %55,5 
oranında kurulu hidrolik enerji gücü gelişimi göstermiştir [8, 19, 20].

Jeotermal enerji; kökenine bakıldığında dünya ve termal ısı bir arada bulunmak üzere 
yeraltı ortamında depolanan ve sürdürülebilir bir şekilde kaynağı bulunan yenilene-
bilir bir ısıdır. Bu enerji formu olan ısı, sıcak bölgelerden yeryüzüne doğru aktarımı 
ve dağılımıyla elektrik enerjisi üretimi, konutların ısıtılması, zemin ısıtma ile kaldı-
rımlarda toplanan karların eritilmesi, ziraat, termal turizm, seracılık, gibi endüstriyel 

 

Şekil 15. 2017 Yılı Dünya Geneli Toplam Jeotermal Enerji Kurulu Gücü ve Kapasite Artışı [10]
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ve günlük yaşam alanlarında birçok uygulama çeşiti bulunmaktadır. Dünya geneli 
toplam jeotermal enerji üretimi 13.536,1 MWe’dir [17, 21]. Ülkeler jeotermal enerji 
kurulu gücü  karşılaştırılması Şekil 15’te ifade edilmiştir. Jeotermal enerji kurulu gücü 
yüksek olan ülkelerde ilk üç sıralamasında ABD, Filipinler, Endonezya sırasıyla gel-
mektedir. Bu sıralamaya takiben Türkiye, Yeni Zelanda, Meksika, İtalya ve İzlanda 
olarak devam etmektedir [20].

Son on yıl içerisinde, dünya jeotermal üretim kapasitesine bakıldığında ekonomik 
büyüme oranı ile eşdeğer araştırma yapıldığında yaklaşık olarak yılda %3 ile %4 ora-
nında artış göstermektedir. Son bir yıl içerisinde kapasite artışı sağlayan ülkeler ise 
sırasıyla; Endonezya (+275 MW), Türkiye (+243 MW),  İzlanda (+45 MW), Meksika 
(+25 MW) ve ABD (+24 MW) civarında gerçekleşmiştir [20].

2017 yılı sonu itibariyle, Türkiye’de faliyet göstermekte olan 40 adet jeotermal enerji 
santralleri bulunmaktadır. Bu santrallerin toplam kurulu gücü 1,1 GW olmaktadır. 
2017 yılında elektrik üretimi bakımından jeotermal enerji kaynaklarına bakıldığında 
elde edilen elektrik 5.970 GWh’dir. Türkiye 2023  jeotermal kurulu güç ve üretimi 
hedefi 1 GW olarak belirtilmiştir [10, 11].

Başlıca ana kökenleri bünyesinde karbonhidrat bileşikleri bulunan bitkisel ve hayvan-
sal esaslı maddeler biyokütle enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynakları tarafından, biyo-
kütle enerjisi yakıt çeşitleri biyoetanol, biyodizel ve biyogazdır. Gelişmiş ve gelişen 
ülkelerde biyoenerji, özellikle biyoetanol ve biyodizel gibi ulaşım yakıtlarında alter-
natif kaynak, ısı ve elektrik üretimi ile birlikte  ve konut, daire ısıtmasında kullanmak-
ta olup ekonomik büyümeye ve ülke gelişimine katkı sağlamaktadır. En az gelişmiş 
ülkeler biyokütle enerjisini, çoğunlukla mevcut olan yerli yakıt olarak kullanmaktadır 
çünkü elektrik veya diğer enerji kaynaklarına ulaşımı bulunmamaktadır. Isınma, sa-
nayi, ulaşım ve ensüstri gibi birçok sektörde fayda sağlayan biyokütle enerjisi, toplam 
enerji tüketimininin yaklaşık %14’tür. Aynı zamanda biyoenerji, dünya enerji arzının 
%10’unu sağlamaktadır [17]. 2015 yılı içerisinde dünya geneli ülkeler arasında bio-
kütle enerjisinden elektrik üretim miktarları Tablo 5’te bilgi verilmiştir.

Küresel olarak biyokütle enerjisi üretimi sıralamasında 2015 yılnda ABD %17 payı 
ile birinci sırada yer alırken ardından bu sıralamada Çin ve Brezilya gelmtektedir.

Dünyada kıtalar arası 2015 yılında biyoyakıt üretim miktarları milyar litre cinsin-
den Şekil 16’da detaylı bilgi verilmiştir. Toplam biyodizel üretimi 32 milyar litre ol-
masına karşın biyoetanol üretimi 78 milyar litre olarak hesaplanmıştır. Ülkeler arası 
karşılaştırmada en çok biyoetanol üretimi gerçekleştiren ülkelerin başında ABD 
gelmektedir. Ardından Brezilya, Çin, Kanada takip etmektedir. Biyodizel üretimin-
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de ise yine ABD ilk sırada bulunmakta olup Arjantin, Brezilya, Fransa devamında 
geldiği belirtilmiştir [22].

Biyogaz, Türkiye’de sağlanan metan gazı ile 40 işletmede 256 MW, hayvansal, bit-
kisel ve tarımsal yağ atıkları tarafından direk yanma ve metan gazı ile 82 biyogaz 
işletmesinde 378 MW kurulu gücü bulunmakta ve ülkemizin 2017 yılı toplam biyo-
kütle kurulu gücü 634 MW olarak hesaplanmıştır [8, 10]. Türkiye genelinde 2017 yılı 

Şekil 16. Kıtalara Göre 2015 Yılı Biyoyakıt Üretim Miktarları [22]

 

Tablo 5. 2015 Yılı Dünya Geneli Ülkelerin Biyokütle Enerjisinden Elektrik Üretimi (TWh) [22]

Ülke

Biyokütle Enerji Kaynak Çetişleri Biyokütle 
Enerjisinden 

Toplam Elektrik 
Üretimi (TWh)

Kentsel 
Atık 

(TWh)

Endüstriyel 
Atık (TWh)

Katı 
Biyoyakıt 

(TWh)

Biyogaz 
(TWh)

Sıvı 
Biyoyakıt 

(TWh)

ABD 16,6 2,82 48,6 13,6 0,21 81,8

Çin 0 13 44,4 0 0 57,4

Brezilya 0 0 45,4 0,56 0 46

Japonya 4,83 1,77 28,9 0 0 35,5

Hindistan 1,54 0 22,9 0,97 0 25,4

Tayland 0,32 0 7,67 0,55 0 8,54

Kanada 0,27 0 4,12 0,97 0 5,36

Avusturalya 0 0 1,88 1,64 0 3,51

Diğer Ülkeler 45,14 7,21 109,13 61,81 6,1 229,49

Dünya Toplam 68,7 24,8 313 80,1 6,31 493

MİLYAR (LİTRE)
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içerisinde biyokütle enerjisinden toplam elektrik üretimi 2.796,6 GWh olarak hesap-
lanmıştır. Türkiye’nin 2023 yılı biyokütle kurulu güç hedefi 1000 MW olarak planlan-
mıştır [8]. Kentsel atıkların toplanması ve enerjiye dönüştürülmesi amaçlanılarak atık 
barajları kurulması için çalışmalar başlatılmıştır. Ülkemiz Tarımsal atıklar toplamı 
15.336,035 ton ile 303,2 PJ (PetaJoule) ısıl değere sahip olmakla birlikte, kaynağı 
orman olan  toplam atık 4.800,000 ton (1,5 Mtep) miktarı olup kurulabilecek gaz-
laştırma kapasitesi 600 MW olarak hesaplanmıştır [23]. Kentsel atıklardan üretilen 
biyogaz, fosil yakıtların yerini alması ve şehirlerdeki atık sorunların giderilmesi için 
uygulanabilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.

Yeryüzünden kilometrelerce uzakta olan güneş, genel anlamda tüm enerji kaynak-
larının kökenidir. İçinde daimi şekilde hidrojenin dönüştürülmesiyle helyuma geçe-
rek füzyon reaksiyonları gerçekleşmekte ve gerçekleşen kütle farkından dolayı ısı 
enerjisine dönüşerek uzaya yayılmaktadır. Fakat bu enerjinin az bir kısmı yeryüzüne 
ulaşmaktadır. Güneş enerjisi kaynaklı teknolojiler çok çeşitlilik göstermekle birlikte 
iki başlık altında Fotovoltaik güneş teknolojisi ve ısıl güneş teknolojileri olarak topla-
nabilmektedir.  Fotovoltaik hücreler adı altında bilinen yarı-iletken malzemeler güneş 
ışığını direk elektriğe çevirmektedirler. Isıl güneş sisteminde ise güneş enerjisi tara-
fından sağlanan ısı elde edilmektedir. Bu ısı elektrik üretiminde veya aynı zamanda  
doğrudan da kullanılabilmektedir [25]. Fotovaltaik ve güneş enerjisi uygulamalarının 
ülkelere ait kurulu güç kapasiteleri ve toplam elektrik enerjisi üretimi miktarları 2015  
ve 2017 yılları arasındaki karşılaştırması Tablo 6’da verilmiştir.

Güneş enerjisi uygulamalarından fotovoltaik güneş teknolojisi son yıllarda kayda 

Ülke
Güneş Fotovataik
Sis. Kurulu Güç 

(2015) (MW)

Güneş Fotovataik
Sis. Kurulu Güç 

(2017) (MW)

Toplam Elektrik 
Üretimi 

(2015) (GWh)

Toplam Elektrik 
Üretimi 

(2017) (GWh

Çin 43.050 131.000 25.007 108.200

ABD 25.540 51.000 24.603 77.965

Almanya 39.634 42.394 36.056 39.996

Japonya 33.300 49.000 26.534 62.343

İtalya 18.910 18.910 22.319 25.215

Fransa 6.549 6.549 5.909 9.245

Türkiye 249 3.400 17 2.720

Dünya 222.360 399.613 223.948 442.600

Tablo 6. 2015 - 2017 Yılı Dünya Geneli Güneş Eneji Sistemleri Üretim Kapasiteleri Karşılaştırması 
[12, 20]
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değer büyüme görülmektedir. Büyüme açısından ilk sıralarda Çin ve Amerika başta 
olmak üzere Türkiye de büyük ilerleme kaydetmiştir. Tablo 6’da görüldüğü üzere, gü-
neş fotovataik sistemi enerji üretim kapasitesi bakımından Çin 131.000 MW ile dünya 
genelinde birinci sıradadır. Ardından Amerika ve Japonya gelmektedir. Dünya 2017 
yılı güneş enerjisi kurulu gücü 399.613 MW olup, toplam elektrik üretimi 442.600 
GWh’dir [12, 20]. Bu verilere ek olarak dünyada 2017 yılında en büyük güneş foto-
vataik sistemli enerji üretim kapasitesi 850 MW ile Çin’deki Longyangxia Santralidir. 
Ayrıca yoğunlaştırılmış güneş enerjili sistemlerde en yüksek üretim kapasitesi 377 
MW ile Ivanpah santrali ile ABD’de bulunmaktadır [14].

Türkiye güneşlenme bakımından coğrafi konumunda önemli potansiyele sahiptir. 
Türkiye’nin güneşlenme süreleri yıl boyunca farklılıklar göstermektedir. Fakat bu-
nunla birlikte yıl boyunca yaklaşık 2.738 saat güneşlenme süresi mevcuttur. 2017 
yılı içerisinde Türkiye güneş kolektörleri kullanımına bakıldığında yaklaşık 823.000 
TEP civarında ısı enerjisi üretilmiş olup 20.000.000 m²’lik güneş kollektör alanına 
ulaşmıştır.. 2017 yılı içinde üretilen ısı enerjisinin konutlarda tüketim miktarı 528.000 
TEP, endüstriyel alanlardaki tüketim miktarı 283.000 TEP olarak hesaplanmıştır [8].

2017 yılı sonunda lisanslı ve  lisansı bulunmayan elektrik üretim santrallerinin top-
lamında güneş enerjili sistemlerde toplam santral sayısı 3.616 sayısında hesaplanır-
ken, işletmedeki bu santrallerin toplam kurulu güç miktarı 3.421 MW’ye ulaşmıştır. 
Türkiye güneş enerjisi kurulu güç bakımından son yıllarda karşılaştırma yapıldığında 
2015 yılı içerisinde 249 MW ve 2016 yılında ise 832,5 ve 2017 yılında 3.421 MW’a 
yükselerek büyük bir ilerleme göstermiştir [8]. Türkiye güneş enerji potansiyeli hari-
tası Şekil 17 görülmektedir [23].

Şekil 17. Türkiye Güneş Enerji Potansiyeli Haritası [23]
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Türkiye 2023 yılı hedefleri arasında, brüt elektrik arzının 500 bin MW civarında var-
sayılarak, elektrik ihtiyacının çoğunu, yalnızca güneş  enerjisi sistemlerinin tüm po-
tansiyelini kullanarak karşılayabilmektir. Türkiye’de güneş enerjisi potansiyeli bakı-
mından Şekil 17’de görüldüğü gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi 
başta bulunmaktadır. Diğer taraftan ülkenin en az güneş alan  mavi ile belirtişmiş olan 
hem enlem değeri büyük hem de rutubetli olması bakımından Marmara, Orta ve Doğu 
Karadeniz Bölgesidir [11, 23].

Yenilenebilir enerji kaynaklarından bir diğeri ise rüzgâr enerjisidir. Rüzgarın oluşu-
munun başlıca kaynağı güneş ışınımlarının yer yüzeylerini farklı ısıtmasıdır.Bununla 
birlikte, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının birbirleri arasında çeşitli olma-
sıyla, havanın hareketlenmesini meydana getirmektedir. hava hareketinin Yüksek ba-
sınçtan alçak basınca doğru olması ile rüzgârın oluşmasını sağlamaktadır [1].

Rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiren ana aracı rüzgâr türbinleri-
dir. Rüzgar türbininin kanatlarının havanın hareketi ile dönmesiyle kinetik enerjiyi oluş-
turur; bir jeneratör daha sonra bu dönme enerjisini elektriğe çevirmektedir [23]. Rüzgar 
türbin üreticilerine bakıldığında, 2017 yılında küresel rüzgar pazarının yeni kapasite 
eklenmeleriyle birlikte rüzgar türbini üreticileri sırasıyla; Vestas (Almanya, %9,9), GE 
(Amerika Birleşik Devletleri, %9,1) ve Goldwind (Çin, %9,0) dir. Vestas, küresel olarak 
dünyanın 2015 yılındaki en büyük rüzgar türbini tedarikçisi olmaktadır [20].

Dünyadaki toplam rüzgar enerji santrallerinin kurulu güç miktarı 539 GW’dir [20].  
Belirli ülkelerin 2017 yılına ait rüzgar enerjisi santralleri kurulu güç ve elektrik ener-
jisi üretim miktarları Şekil 18’de belirtilmiştir.

 
Şekil 18. Dünya Geneli Ülkelerin Rüzgar Enerjisi Kurulu Güç Kapasiteleri ve Elektrik Enerjisi 
Üretimi (2017) [20, 24]
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Çin, 2017 yılı içerisinde küresel rüzgar enerjisi kapasitesi bakımından liderliği üstlen-
miş olup 188 GW kurulu gücü bulunmaktadır. Buna ek olarak Çin 175 GWh rüzgar 
enerjisi elektrik üretimi hesaplanmış olup bu üretim miktarının %35 oranı ile elektrik 
enerjisi ihtiyacını karşılamaktadır. İkinciliği üstlenen ülke 89 GW rüzgâr enerjisi ku-
rulu gücü ile ABD olmaktadır. Ayrıca rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde 
en fazla potansiyeli bulunan Avrupa ülkeleri başlıca Şekil 18’de görüldüğü üzere sıra-
sıyla; Almanya, İspanya, İtalya’dır [17, 20,24].

Türkiye 2017 yılı sonu itibariyle kurulu güç 6.872,10 MW’tir. Bu rüzgar enerjisi 
santrallerinden elde edilen elektrik enerjisi miktarı 17.909,3 GWh’dir [26]. Aynı yıl 
içerisinde inşa aşamasında olan yatırım sürecindeki projelerin toplamı 26 adet rüzgar 
enerji santrali olup, 552 MW kurulu gücü bulunmaktadır. Türkiye Stratejik Planın’da 
2023 yılı hedefi rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 20.000 MW’tir [11]. Türkiye 2008 ile 
2017 yılları arası rüzgar enerji santralleri kurulu güç ve yıllık elektrik üretimi oranları 
karşılaştırılması Şekil 19’da verilmiştir.

Ülkemizde rüzgâr enerji santrallerinin (RES) kurulu güc oranı giderek çoğalmakta 
olup, 2011 yılında kurulu güc miktarı 1.805 MW, 2014 yılı 3.762 MW hesaplanmış 
olup, 2017 yılı 6.872,10 MW’tır ve altı yıl içerinde rüzgâr enerji santrallerinin kurulu 
gücündeki büyüme miktarı 5.067 MW civarındadır. Bu durum, ülkemizde RES’lere 
dair yürütlen yatırımların giderek arttığını gösteren bir gerçektir [26]. İşletmede bulu-
nan Rüzgar enerjisinin bölgelere göre dağılımı Şekil 20’de görülmektedir.

Türkiye’de rüzgar enerji bakımından potansiyeline bakıldığında 2.684 MW kurulu 
güç kapasite miktarı ile Ege bölgesi en yüksek rüzgar potansiyeli bulunan bölgemiz-
dir. İzmir, Balıkesir ardından Manisa Ege bölgesinde ilk üç sıralamanın içerisindedir. 
Kurulu güç bakımından Ege bölgesi ilk sırada bulunmakta olup, ardından sırasıyla 
2.318 MW miktarı ile Marmara, 919,7 MW miktarı ile Akdeniz, 588,2 MW miktarı ile 

 
Şekil 19. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kurulu Güç ve Üretim Miktarları (2008-2017) [10]
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İç Anadolu bölgesi gelmektedir. Faaliyet halinde olan 164 RES işletmesi bulunmakta-
dır. En fazla kurulu güç kapasitesi bulunan rüzgar enerji santralleri; Geycek RES (Kır-
şehir-168 MW), Balıkesir RES (Balıkesir-143 MW), Soma RES (Manisa-143 MW), 
Gökçedağ RES (Osmaniye-135 MW)’dir [11, 26].

6. KİŞİ BAŞINA ENERJİ TÜKETİMİNİN DÜNYADA VE 
TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
Dünya ülkelerin nüfus artışı, sanayileşme ve ekonomik büyümeyeden dolayı elektrik 
enerji üretimi ve tüketimi günden güne artmaktadır. 2015 yılı itibariyle dünya ve ül-
kelerinde belirli enerji göstergeleri Tablo 7’de verilmiştir. Bu verilere göre; Dünyada 
en fazla enerji tüketimi gerçekleştiren ülkeler başta Çin olmak üzere, ABD, Hindis-
tan devamında gelmektedir. Bununla birlikte bu ülkelerin doğaya zarar veren CO2 

emisyonu yayılımında en büyük paylara sahiptirler. Dünyada 2015 yılı toplam nüfus 
7334 milyonu aşmakta iken kişi başına düşen enerji tüketimi 1,9 TEP, elektrik enerjisi 
tüketimi ise 3052 kwh olarak hesaplanmıştır [6].  En fazla elektrik enerjisi tüketimi 
gerçekleştiren ülkelerde ise Çin birinci gelmektedir. Bu sıralamayı ABD, Japonya, 
Rusya  takip etmektedir [6, 27].

Türkiye yüzölçümü ve nüfusu ile dünya ülkelerine kıyasla önemli bir konumda bu-
lunmaktadır. Nüfusumuz yaklaşık 79,51 milyonu aşmaktadır. 2016 yılı verilerine göre 
Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasıla miktarı 857,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. 
Bununla birlikte kişi başına düşen milli gelir tutarı 10787 $ civarındadır. 2016 yılında 
Türkiye’nin elektrik enerjsi tüketimi 209,22 TWh miktarında gerçekleştirilmiş olup 
kişi başına gerçekleşen net elektrik tüketimi ise 2761 kWh’dir [6, 27, 28].

Şekil 20. Türkiye İşletmedeki Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Bölgelere Dağılımı (2017) [26]

 



Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümünün Genel Değerlendirilmesi

Engineer and Machinery, vol 59, no 692, p. 86-114, July-September 2018 109

7. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
1. Dünya birincil enerji üretimi 2015 yılında toplam 13.790 milyon TEP olarak he-

saplanmıştır. Bu birincil enerji üretiminin büyük payı fosil kaynaklı yakıtlardan 
petrol (4416,26 milyon TEP), kömür (3871,53 milyon TEP), doğalgaz (2975,71 
milyon TEP) oluşturmaktadır. 2016 yılı sonu itibari ile küresel enerji kullanım 
miktarı 13.147,3 Milyon TEP olarak hesaplanmıştır. Bu tüketilen birincil ener-
ji kullanım miktarları payları sırasıyla petrol %33,3, kömür %28,1, doğalgaz  
%24,1, hidrolik enerji %6,9, nükleer enerji %4,5 ve yenilenebilir enerji kaynakla-
rı %3,2 olarak hesaplanmıştır [6, 7].

2. 2016 yılı itibari ile Türkiye’de yerli birincil enerji üretimi 35.374 bin TEP olarak 
hesaplanmıştır. Bu kaynakların büyük çoğunluğu sırasıyla linyit (%39), hidrolik 
(%27), rüzgar (%8), jeotermal (%7) oluşturmaktadır. İthal edilen birincil enerji 
113.117 bin TEP olarak hesaplanırken bu ithal enerji kaynaklarının %45’i petrol, 
%34’ü doğalgaz, %21’i ithal kömürdür. Yerli ve yabancı kaynaklara bağlı olmak 
üzere toplam birincil enerji 148.491 bin TEP olarak hesaplanmıştır. 2016 yılında 
birincil enerji kaynakları bakımından enerji tüketim miktarı toplamda 137.9 TEP 
olarak hesaplanmıştır [9, 11].

3. Dünya 2017 yılı yenilenemez enerji kaynakları rezerv miktarlarına bakıldığında 
kömür 1035 milyar ton, doğalgaz 193,5 trilyon m3, petrol 239 milyar ton olarak 
hesaplanmıştır. Türkiye 2016 yılı ham petrol üretimi 2.6 milyon ton gerçekleş-
mekte ve bu miktara karşılık aynı dönem içerisinde ülkemize ithal olarak alınan 
ham petrolün 24.957 milyon ton olarak tespit edilmiştir. Bu miktarın oldukça 

Ülke
Nüfus 

(milyon)

Elektrik 
Tüketimi 

(Twh)

CO2 Emissiyonu 
(milyon ton)

Kişi Başına 
Enerji Tüketimi 

(TEP)

Kişi Başına 
Elektrik Kütemi 

(kwh)

Çin 1379,2 5593 908,1 2,21 4057

Hindistan 1311,1 1126,5 2066 0,62 859

ABD 321,7 4128,5 4997,5 6,92 12833,25

Rusya 144,096 983,42 1543,12 5,11 6562

Japonya 127,141 998,7 1141,6 3,57 7865

Kanada 35,9 544,5 549,2 7,2 15188

Türkiye 79,51 209,22 317,2 1,54 2761

Dünya 7334,00 22386 32294 1,9 3052

Tablo 7. Dünya ve Ülkelerinde Enerji Göstergeleri (2016) [6, 27]
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yüksek olduğu görülerek, ithal olarak alınan petrol miktarının azaltılması  için 
yerli kaynaklar ile biyodizel ve biyoetanol üretiminin arttırılması ve bunun için 
yatırımları yapılması ve  kullanımının sağlanması gerekmektedir [11, 14].

4. Türkiye’nin fosil yakıtlı enerji kaynaklarının rezerv miktarlarına bakıldığında, 
1.308,5 milyon ton taş kömür rezerv miktarı, 14.764,9 milyon ton linyit rezervleri 
bulunmaktadır. Türkiye, linyit açısından daha zengin fakat taşkömürü açısından 
yeterli kaynakları bulunmadığından dolayı kömürü ithal olarak alıp dış ülkelere 
bağımlı olmaktadır. Ülkemiz yerli linyitler kül ve nem oranı yüksek, düşük kalori-
li linyitlerdir fakat elektrik üretiminde kullanıma uygundur. Dış ülkelerden alınan 
ithal kömürün azaltılması için; ısınmada ve termik santrallerde yerli linyitlerin ve 
taş kömürün kullanımına öncelik verilmelidir [4, 11].

5. Türkiye doğalgaz üretimimize bakıldığında 2015’te 399 milyon m3 olarak ger-
çekleşmiştir. Fakat buna karşılık ithal olarak aldığımız doğal gaz miktarı 48,4 
milyar m3 olup, endüstriyel alanda ve konut ısınmasında yakıt olarak kullanılan 
doğal gazda dış ülkelere bağımlılığımızı açıkça göstermektedir. Aynı yıl içerisin-
de tüketim miktarına bakıldığında 47,549 milyar m3 olup, yerli üretimin tüketimi 
karşılama oranı ise yalnızca %1,1’dir [11, 12].

6. Dünya uranyum rezerv miktarı 5.718,400 ton olmakla birlikte sırasıyla Avustu-
ralya, Kazakistan ve Kanada en yüksek rezerv miktarlarına sahip ülkelerde ilk 
üçte bulunmaktadır. Türkiye’nin uranyum rezervi 9.129 ton ile diğer ülkeler ile 
karşılaştırıldığında çok daha düşük miktarda bulunmaktadır. 2015 yılı dünyada 
nükleer santrallerden elde edilen bilgilere göre; elektrik enerjisi üretimi 2.490 
TWh’dir. Türkiye’de 2021-2024 yılları arasında inşası tamamlanarak faaliyete 
geçmesi beklenen Mersin Akkuyu’da dört reaktörden oluşan toplamda 4.800 MW 
kapasiteli nükleer santral projesi bulunmaktadır [15, 16]

7. Yenilenebilir kaynaklı elektrik güç kapasitesi verilere göre yenilenebilir enerjiden 
Çin 647 GW miktarı ile en çok fayda sağlayan ülkelerin başında geldiği açıkça 
belirtilmiştir. Yenilenebilir elektrik güç kapasitesi bakımından dünya 2195 GW 
olarak hesaplanmış olup, aynı yıl Türkiye’nin yenilenebilir elektrik güç kapasitesi 
yaklaşık 39 GW olarak belirlenmiştir [17]. 2017 yılı itibarıyla dünyanın toplam 
hidrolik kurulu gücü 1114 GW olup kurulu gücü en yüksek olan ülkeler sırasıyla 
Çin, ABD, Brezilya ve Kanada’dır [19]. 2017 yılı sonu itibari ile Türkiye’nin hid-
rolik kurulu güç potansiyeli 27.273 MW olarak belirlenmiştir ve hidrolik enerji-
den elektrik üretimi 71,03 TWh olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarlar daha önceki 
yıllara göre ilerleme kaydettiğini göstermiştir [17].

8. Dünya geneli toplam jeotermal enerji üretimi 12,8 GW’dir [17, 21]. Jeotermal 
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enerji kurulu gücü yüksek olan ülkelerde ilk üç sıralamasında ABD, Filipinler, 
Endonezya sırasıyla gelmektedir. Bu sıralamaya takiben Meksika, Yeni Zelanda, 
Türkiye, İtalya ve İzlanda olarak devam etmektedir [20]. Türkiye’nin 2017 yılı 
ülkemiz jeotermal işletmeleri üretim kapasitesi 1,1 GW’dir. Kanıtları sunulmuş 
jeotermal kapasite 4.078 MWt (megawatt ısı)  olarak hesaplanmış olup, bu kapa-
sitenin yaklaşık %34 civarı 1.306 MWt tüketilmektedir. 

9. Dünya toplam biyodizel üretimi 32 milyar litre olmasına karşın biyoetanol üre-
timi 78 milyar litre olarak hesaplanmıştır. Ülkeler arası karşılaştırmada en çok 
biyoetanol üretimi gerçekleştiren ülkelerin başında ABD gelmektedir [22]. Bi-
yogaz, Türkiye’de sağlanan hayvansal, bitkisel ve tarımsal yağ atıkları ile (direk 
yakma ve metan gazı olarak) 2017 yılı toplam biyokütle kurulu gücü 634 MW 
olarak hesaplanmıştır [10]. Türkiye genelinde 2017 yılı içerisinde biyokütle ener-
jisinden toplam elektrik üretimi 2.796,6 GWh olarak hesaplanmıştır. Türkiye’nin 
2023 yılı biyokütle kurulu güç hedefi 1000 MW olarak planlanmıştır [11]. Bu 
hedef için kentsel atıkların toplanması ve enerjiye dönüştürülmesi amacı ile atık 
barajları kurulması için çalışmalar başlatılmıştır. Ülkemiz Tarımsal atıklar top-
lamı 15.336,035 ton ile 303,2 PJ (Petajoule) ısıl değere sahip olmakla birlikte, 
kaynağı orman olan toplam atık 4.800,000 ton (1,5 milyon TEP) miktarı olup 
kurulabilecek gazlaştırma kapasitesi 600 MW olarak hesaplanmıştır [23]. 

10. Dünya geneline bakıldığında, 2017 yılı güneş enerjisi üretimi 399.613 MW olup, 
toplam elektrik üretimi 442.600 GWh’dir [20]. Türkiye, güneş enerjisi potansi-
yeli bakımından birçok ülkeye göre  avantaj sahibidir. Çünkü coğrafi konumu 
sayesinde yüksek güneş enerjisi potansiyeli elde edebilmektedir. Türkiye’nin gü-
neşlenme süreleri yıl boyunca yaklaşık 2 bin 738 saat olarak hesaplanmıştır. 2017 
yılı sonunda lisanslı ve  lisansı bulunmayan elektrik üretim santrallerinin toplam 
santral sayısı 3016 sayısında hesaplanırken, işletmedeki bu santrallerin toplam 
kurulu güç miktarı 3421 MW’ye ulaşmıştır [11]

11. Dünya rüzgar enerjisi kurulu güç kapasitesi toplam 539 GW’ye ulaşmıştır [20]. 
Türkiye 2017 yılı itibariyle kurulu güç 6.872 MW’dir. Bu rüzgar enerjisi santral-
lerinden elde edilen elektrik enerjisi miktarı 17.909 GWh’dir [25]. Rüzgar ener-
jisinden faydalanma noktasında rüzgarın hızının fazla olması önem taşımaktadır. 
Türkiye’de rüzgar hızı ortalama 7,5 m/s olarak hesaplanmakta olup birçok ülke-
ye göre rüzgar enerjisi üre¬timinde daha iyi konuma sahiptir. Türkiye Stratejik 
Planı’nda 2023 yılı hedefi rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 20.000 MW’dir [11].

12. Genel olarak ülkemiz yenilenebilir enerji açısından yüksek kaynak potansiyeline 
sahip olmaktadır. Bununla birlikte Türkiye yenilenebilir enerji sistem kurulum 
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ve yatırımlarında daha çok yabancı teknoloji ve kaynaklarına ihtiyaç duymakta 
olup kurulum süreci maliyet bakımından oldukça fazladır. Bu yenilenebilir enerji 
potansiyeli değerlendirmek için devlet desteği ile yatırım yapılması sağlanarak 
altyapı çalışmalarının ve bu kaynakların kullanımının arttırılması gerekmektedir.

13. Dünya genelinde 2015 yılı toplam nüfus 7334 milyonu aşmaktadır. Bununla 
birlikte dünyada enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretim miktarı 24.097,7 
TWh olarak gerçekleşmiştir. Aynu yıl içerisinde kişi başına düşen enerji tüketimi 
1,9 TEP, elektrik enerjisi tüketimi ise 3026 kwh olarak hesaplanmıştır. En fazla 
elektrik enerjisi tüketimi gerçekleştiren ülkelerde ise Çin birinci gelmektedir. Bu 
sıralamayı ABD, Japonya, Rusya  takip etmektedir. Türkiye yüzölçümü ve nüfusu 
ile dünya ülkelerine kıyasla önemli bir konumda bulunmaktadır. 2016 yılı itiba-
rıyla Türkiye genelinde birincil kaynaklardan elektrik enerjisi üretimimiz toplam 
273.387,3 GWh olarak hesaplanmıştır. 2016 yılında Türkiye’nin elektrik enerjsi 
tüketimi 209,22 TWh miktarında gerçekleştirilmiş olup kişi başına gerçekleşen 
net elektrik tüketimi ise 2761 kWh’dir [7, 27].
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mühendisliği alanında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazılar Türkçe ve İngilizce olarak kabul edilmektedir.

Araştırma Makalesi:  Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın bilime 
katkısı olmalıdır.

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde 
özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

SUNUŞ FORMATI

1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır 
biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4 (210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana 
başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.

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

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

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

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

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

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

8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).

9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, 
ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra 
Yunan alfabesi) listelenmelidir.

10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.

11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisa-
yar ortamına aktarılmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine 
numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların altına, çizelgelerin (tablo) 
üstüne yazılmalıdır. 



12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.

13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilme-
lidir. 

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

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

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” 
derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları. 

Örnek 1: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve 
Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.

Örnek 2: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and 
Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.

Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, 
varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.

Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, 
MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir. 

Kaynak bildiri ise:  Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın 
adı, tarihi, yapıldığı yer.

Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.

Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın 
numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.

Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” inter-
net bağlantısı, son erişim tarihi.



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

alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu göndermeyen yazarların yayınları değerlendirmeye alınmaz. 

2. Her yazı, konusuyla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler yazarlar 
tarafından tamamlandıktan sonra, dergide yayımlanabilecek nitelikte olanlar belirlenir ve yazara bilgisi 
verilir. Yazıların son hali yazarları tarafından düzenlenerek yayın sekreterine Online Makale Yönetim 
Sistemi (OMYS) üzerinden iletilir. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların so-
rumluluğu yazarlara aittir.

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

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

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

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

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

8. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda yeni Yazı Değerlendirme (Hakem) Kurulu üyeleri atayabi-
lir.

9. Araştırma ve tarama makalelerindeki görüşler yazarına, çevirilerden doğacak sorumluluk ise çevirene 
aittir. 

10. Yazılar başka süreli yayınlarda yayınlanmamış olmalıdır. Herhangi bir toplantıda tebliğ olarak sunul-
muş veya sunulacak ise bu açık olarak belirtilmelidir.

11. Hakem değerlendirme raporuna katılmayan yazar makalesini geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri 
çekme gerekçesini yazılı olarak yayın kuruluna sunmalıdır.

12. Dergideki yazılardan kaynak göstererek alıntı yapılabilir.

13. Yazılar için telif ücreti ödenmemektedir.

14. Yazılar araştırma ve yayım etiğine uyumlu hazırlanmalıdır. Etik kurallara aykırı davranışlarda (uy-
durma, çarpıtma, aşırma, tekrar yayım, dilimleme, destekleyen kuruluşu belirtmeme, haksız yazarlık, 
kaynak göstermeme vb.) bulunulmamalıdır.

Makalelerin gönderimi ve hakem tarafından değerlendirilmesi süreçlerinde yaşanabilecek zaman 
kayıplarını ve maliyetleri azaltmak için makalelerinizi lütfen; omys.mmo.org.tr/muhendismakina link-
indeki sistem üzerinden  gönderiniz.



ABOUT ENGINEER AND MACHINERY JOURNAL AND ITS 
WRITING PRINCIPLES 

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

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

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

PRESENTATION FORMAT

1 The whole article (text, tables, equations, drawings) must be typed and arranged on computer and 
delivered as ready for publication. The article must be written on an A4 (210x297 mm) paper, via Word 
MS, in 10 font size (heading must be in 15 font size) of Times New Roman with single space.

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

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

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

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

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

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

8. The titles of chapters and sub-chapters must be numbered (TS 1212 ISO 2145).

9. Symbols must be employed according to international use; each symbol must be defined at their first use 



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

10. Equations must be numbered and these numbers must be indicated in parantheses at the end of line.

11. Photographs must be scanned, and transferred to computers in jpeg format with a solution of 300 dpi at 
least. Drawings, tables, and photographs must be integrated into the text; eahc of them must be given 
a number and title; numbers and titles must be written under drawings (figures) and photographs, and 
above tables. 

12. Only SI units must be used in articles.

13. As required by ethnical rules, citations must be presented in quotes and its reference must be 
demonstrated via a reference number. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. It is allowed to cite the articles published in the journal as long as the source is stated.

13. A royalty (a fee for copyrights) is not paid for articles.

14. Articles must be written according to the ethics of scientific research and publication. Conducts against 
the ethical rules (fabrication, falsification, plagiorism, republication, salami slicing, excluding the 
supporting bodies of the work, undeserved authorship, excluding some/all references, etc.) must be 
avoided.

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


