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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ GENEL
MOBİL AĞI HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

F

arklı seviyelerde nesne
ya da insan ağ yapılarının
meydana
getirilmesi,
günümüz gelişmiş sanayi
toplumlarının bir stratejisi
olup, yakın bir gelecekte
de dünya çapında giderek
yaygınlaşacaktır. Dünyadaki
bu ve benzeri gelişmeleri
en güncel haliyle takip
eden Makina Mühendisleri
Odası’nın
47.
Dönem
projelerinden bir tanesi de
buna uygun genel bir mobil
ağ yaratmaktır. Üyelerimizden
oluşan muazzam bir dijital
ağ yaratmak ve süreçleri
daha etkin bir şekilde
yönetmek için, “Makina Mobil”
olarak tanımladığımız projemizi
hayata geçirmekteyiz. “Makina
Mobil”, adından da anlaşılacağı
üzere, cep telefonlarında kullanılan
mobil bir uygulamadır. İstanbul,
Ankara,
Adana
şubelerimizde
kullanılan “Makina Mobil”, Kocaeli,
Bursa şubelerimizin ardından diğer
şubelerimizde de en kısa sürede
hayata geçirilecektir.
“Makina Mobil”, Oda üyelerinin şube
faaliyetlerinden haberdar olmaları ve
daha hızlı iletişim kurabilmeleri için

tmmob
makina mühendisleri odası

geliştirilmiş mobil bir ağdır. Bu ağ,
her üyemiz tarafından bireysel olarak
mobil cihazlara kurulan bir uygulama
aracılığıyla
çalıştırılabilmektedir.
“Makina Mobil” uygulamamız şu
an itibarıyla hizmete geçmiş olup
aşağıdaki bağlantıları kullanarak
uygulamayı
mobil
cihazınıza
indirilebilirsiniz:
•

IOS işletim sistemi için:
https://goo.gl/pBb1du

•

Android işletim sistemi için:
https://goo.gl/SmKQTX

“Makina Mobil” uygulamasının
modül ve işlevlerini www.mmo.
org.tr/ankara/duyuru/dijitaldonusum-uygulamasi-makinamobil-kullanimda
linkinde
yer alan kullanım kılavuzundan
öğrenebilirsiniz.
“Makina
Mobil”
uygulaması
hakkında daha fazla bilgi edinmeniz
veya herhangi bir problemle
karşılaşmanız durumunda Makina
Mühendisleri Odası’na bağlı ilgili
şubelerimizle doğrudan bağlantıya
geçebilirsiniz.
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D

oğanın ayrı ayrı var olan her

ve tabii ortamlarından çıkarılarak

bir parçasında ve bir bütün

suni mekânlarda yapaylaştırılır veya

olarak kendisinde de olduğu

yeniden

doğru dönüşen evrimsel bir süreç

süreçlerinin

olduğu kadar toplumsallığın bir sonucu

değiştikçe ve bunlarla elde edilen

olarak

robotlar, akıllı cihazlar, yapay zekâ

gerçekleşmesiyle

niteliğe

de

devrimsel

sahiptir.

Orijinal

ve zamanlarında dönüşen insanın
kendisi, aklı, zekâsı ve öğrenmesi gibi
birçok olgu, sanayileşme sürecinde
bilgi ve teknolojiyle beraber farklı araç



artıp

niteliği

ürünleri tekrar tekrar üretip günlük
hayatta daha yaygın olarak kullanıp
bu ürünleri farklı şekillerde birbiriyle
ilişkilendirdikçe giderek sanayileşir.
Sanayileşme

hızlarından daha büyük bir süratle

dönüşümlerin

Dr., Makina Mühendisleri Odası, Yayın Birimi - umit.keskin@mmo.org.tr

www.mmo.org.tr

sayısı

ve öğrenen makinalar gibi güncel

ve yöntemlerin kullanılmasıyla normal

*
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toplumu

ise üretim araçları, yöntemleri ve

biçimleriyle doğada olağan mekân



Dünya

gibi sanayileşme, basitten karmaşığa

bir
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üretilir.

bazlı

kendine

has

günümüzdeki

hızı

3
ve eriştiği nokta, farklı ülke ve

aynı zamanda olumsuz ve tehlikeli

toplumlarda

hissederek

yönlerinin de olabileceğini okura

yaşayan dünya insanlarının bazen

tekrar hatırlatmasıdır. Yani okurun

korkuyla hareket etmesine sebep olur,

eş zamanlı bir şekilde çift eksende

ama başka zamanlarda da bu korku

düşünmeye sevk edilmesi ve hatta

dehşete veya heyecan ve coşkuya

farklı kaynakların sunduğu bilgilerin

dönüşüp

meraklandırarak

yardımıyla

sorular sormaya ve cevaplar aramaya

yürütmeye

iter. Bu ve benzeri arayış süreçlerinde,

Örneğin, akıllı robotların başta ABD,

bizi

gelişmeler

Çin ve Rusya gibi ülkeler arasında

üzerinde düşünmemizi sağlayan ve

gelişen silahlanma yarışında savaş

toplum olarak neye öncelik vermemiz

araçları olarak kullanılması vasıtasıyla

gerektiğini bir kez daha hatırlatan bazı

savaşlarda gerçekleşecek sivil ölüm

kitaplar vardır. Bu kitaplardan birisi

riskinin azalacağı iddiası ile dakikalar

de Hayri Kozanoğlu’nun “50 Soruda

içerisinde

Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız”

yaşam kayıplarıyla karşılaşılabilmesi

isimli çalışmasıdır.

olasılığı

düşünüp

bizleri

duygulandıran

Altınbaş

Üniversitesi’nde

İşletme

Fakültesi’nde profesör olarak görev
yaptığı

Ağustos

Altınbaş

2018

Yayınları

tarihinde

tarafından

“50

soruda” dizisi kapsamında yayımlanan
kitabında Kozanoğlu, bulut teknolojisi,
insansız hava araçları, sosyal robotlar,
dijital kişisel asistanlar ve benzeri
konularda

akılları

meşgul

eden

soruların bir kısmını gözler önüne
seriyor. Yazar, sözü edilenlerin yanı sıra
sürücüsüz arabalar, artırılmış gerçeklik,
otomasyon tarımı ve dijital emek
gibi üzerlerinde tartışma yürütülen
alanlara da değiniyor.
Kitapta

dikkatleri

temel

özelliklerden

kendi

kendisiyle

davet

kitlesel
birlikte

fikir

edilmesidir.

yıkımlar

okura

veya

sunuluyor.

Benzer tarzda, paylaşım ekonomisi
konusunda da bir hizmeti talep eden
ve sunanları bir araya getiren platform
biçimine bürünmüş şirketler kanalıyla
bir müzik enstrümanı veya ulaşım
aracı gibi maddi varlıkların, paranın
veya

boş

zamanın

paylaşılması

sonucu yaratılan dayanışma kültürü
ile bu platformlar aracılığıyla paylaşım
kavramının anlamsız hâle getirilerek
yeni kâr alanları oluşturulması ve
yakın ilişkilerin dahi bundan zarar
görmesi beraberce takdim ediliyor.
Özetlersek, sanayileşme konusunda
farklı bakış açılarını içeren bir formatta
düzenlenen soru-cevaplar, çağımızda

çeken
bir

en
tanesi,

okurun otomatik olarak öğrendiği
içgüdüsel

ve

bireyci

biçimden

sanayileşmenin mümkün olduğunca

ziyade neden-sonuç ilişkileriyle hem

hem toplum yanlısı hem de toplum

kendisi hem de toplum için kendi

karşıtı

alınmasıdır.

karar mekanizmasını işletmesine ve

Teknolojik gelişimin sadece toplum

düşünsel konumunu netleştirmesine

için

zemin hazırlıyor.

etkilerinin
olumlu

ele

etkilerinin

olmadığı

Kitabın çok sade ve anlaşılabilir bir dille
yazılmış ve güncel oluşu, son teknolojik
gelişmeler ve etkileri hakkında hızlı
bilgi elde edilmesini kolaylaştırıyor.
Bu, en son teknolojik terimlerin
kendilerinden daha basit kelimelerle
açıklanması ve yazarın mesajlarını
soru-cevap formunda aktarmasıyla
mümkün kılınıyor. Mesela, “internet”
terimi kısaltılıp “citizen” kelimesiyle
sentezlenerek internetten sorumlu
yurttaş veya genel ağa bağlı yaşayan
yurttaş anlamına gelen “netcitizen”
tarif ediliyor. Kitabın daha sonraki
sayfalarında ise kalıcı işler yerine
yaygın geçici işlerin birbirinden
bağımsız ve kısa süreli çalıştırılan
işçilerle gerçekleştirildiği ekonomi
anlamına gelen “gig ekonomisi” terimi
ve aynı yalınlıkla iletilen başka terimler
göze çarpıyor.
Genel itibarıyla, “Dijital demokrasi
mümkün mü?” ve “Dijital Uçurum
Derinleşiyor mu?” gibi ilginç soruları
irdeleyen bu kitaptan üniversite
öncesi süreçlerde eğitim alan
gençler, üniversite öğrencileri, farklı
sektörlerde çalışan mühendisler,
akademisyenler, yetkililer ve değişik
mesleklerden okuyucular kesinlikle
teknik düzeyde faydalanabilecektir.
Yukarıda ifade edilenler dışında
kitapta yer alan diğer eğitici sorular
ve cevapları da heyecanla merak
eden genel okuyucu kitlesi ise Prof.
Dr. Hayri Kozanoğlu’nun bizleri
teknoloji ve sanayileşme konularında
yeni sorular sormaya, araştırmaya ve
paylaşmaya davet eden “50 Soruda
Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız”
adlı yapıtından gündelik hayatta
yararlanabilecektir.
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MİEM

Kasım ayına ilişkin MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali
http://www.mmo.org.tr/miem/ adresinden de takip edilebilir.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

MİEM KURS PROGRAMI

Asansör

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

8-11 Kasım 2018

İstanbul

11 Kasım 2018

23-24 Kasım 2018

İstanbul

25 Kasım 2018

26-27 Kasım 2018

Trabzon

28 Kasım 2018

1-3 Kasım 2018

Diyarbakır

3 Kasım 2018

2-4 Kasım 2018

İstanbul

5 Kasım 2018

12-14 Kasım 2018

Bursa

15 Kasım 2018

15-18 Kasım 2018

İstanbul

19 Kasım 2018

20-22 Kasım 2018

İzmir

23 Kasım 2018

5-8 Kasım 2018

Ankara

8 Kasım 2018

22-25 Kasım 2018

İstanbul

26 Kasım 2018

26-29 Kasım 2018

Diyarbakır

30 Kasım 2018

1-4 Kasım 2018

İstanbul

5 Kasım 2018

12-15 Kasım 2018

Diyarbakır

16 Kasım 2018

26-29 Kasım 2018

Ankara

29 Kasım 2018

8-11 Kasım 2018

İstanbul

12 Kasım 2018

12-15 Kasım 2018

Diyarbakır

15 Kasım 2018

15-18 Kasım 2018

Ankara

19 Kasım 2018

22-25 Kasım 2018

Antalya

26 Kasım 2018

6-9 Kasım 2018

Trabzon

10 Kasım 2018

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza

8-11 Kasım 2018

İstanbul

12 Kasım 2018

Dönüşümü*

16-19 Kasım 2018

Diyarbakır

19 Kasım 2018

20-23 Kasım 2018

Ankara

24 Kasım 2018

9-11 Kasım 2018

Adana

11 Kasım 2018

12-14 Kasım 2018

Bursa

14 Kasım 2018

16-18 Kasım 2018

İstanbul

18 Kasım 2018

2 Kasım 2018

Kayseri

9 Kasım 2018

İstanbul

19 Kasım 2018

Bursa

5-6 Kasım 2018

İstanbul

7 Kasım 2018

2-4 Kasım 2018

İstanbul

4 Kasım 2018

2-4 Kasım 2018

Adana

4 Kasım 2018

5-7 Kasım 2018

Gaziantep

7 Kasım 2018

7-9 Kasım 2018

Kocaeli

9 Kasım 2018

16-18 Kasım 2018

Antalya

19 Kasım 2018

16-18 Kasım 2018

Bursa

18 Kasım 2018

23-25 Kasım 2018

Mersin

26 Kasım 2018

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat*

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina)
Eğitimi

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
Havalandırma Tesisatı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

*

Tarihi

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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Mekanik Tesisat

Klima Tesisatı

12-18 Kasım 2018

Samsun

18 Kasım 2018

19-25 Kasım 2018

Adana

26 Kasım 2018

5-9 Kasım 2018

Antalya

10 Kasım 2018

19-23 Kasım 2018

Ankara

24 Kasım 2018

Medikal Gaz Tesisatı

15-17 Kasım 2018

Ankara

18 Kasım 2018

Soğutma Tesisatı

12-13 Kasım 2018

İstanbul

14 Kasım 2018

1-4 Kasım 2018

Eskişehir

1-4 Kasım 2018

Kocaeli

2-5 Kasım 2018

Diyarbakır

2-5 Kasım 2018

Gaziantep

2-5 Kasım 2018

Diyarbakır

2-5 Kasım 2018

Adana

3-4 / 10-11 Kasım 2018

Ankara

3-4 / 10-11 Kasım 2018

İstanbul

5-8 Kasım 2018

Ankara

9-12 Kasım 2018

Adana

10-11 / 17-18 Kasım 2018

Denizli

10-11 / 17-18 Kasım 2018

Mersin

10-11 / 17-18 Kasım 2018

Samsun

10-11 / 17-18 Kasım 2018

İstanbul

12-15 Kasım 2018

Bursa

12-15 Kasım 2018

İstanbul

12-15 Kasım 2018

Zonguldak

15-18 Kasım 2018

İzmir

17-18 / 24-25 Kasım 2018

Ankara

17-18 / 24-25 Kasım 2018

İstanbul

20-23 Kasım 2018

İstanbul

22-25 Kasım 2018

İzmir

24-27 Kasım 2018

Kocaeli

24-27 Kasım 2018

Samsun

1-3 Kasım 2018

İstanbul

4 Kasım 2018

9-11 Kasım 2018

Ankara

12 Kasım 2018

28-30 Kasım 2018

İstanbul

1 Aralık 2018

1-2 Kasım 2018

Ankara

2 Kasım 2018

8-9 Kasım 2018

Eskişehir

9 Kasım 2018

16-17 / 23-24 Kasım 2018

İzmir

Temel Bilirkişilik Kursu

Yangın Tesisatı

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
Trafik Kazaları Bilirkişilik Kursu

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



KASIM 2018



www.mmo.org.tr

içindekiler

9

SÖYLEŞİ

1

MAKİNA MOBİL

2

KİTAP TANITIMI

4

MİEM

Prof. Dr. Halim Gürgenci:
“Öğrenmekten Hayat Boyu
Vazgeçmeyin”

20

TEKNOLOJİ DÜNYASI

Makina Mühendisleri Odası Üyeleri
Genel Mobil Ağı

50 Soruda Teknolojik Gelişmeler ve
Hayatımız

Kasım Kurs Programı

SÖYLEŞİ

9

Prof. Dr. Halim Gürgenci:
“Öğrenmekten Hayat Boyu
Vazgeçmeyin”
Hülya Aydın

20 Zincir Reaksiyonu

TEKNOLOJİ DÜNYASI

ENERJİ
- Sıvı Hava ile Enerji Depolama
Sistemi
Tonguç Gökçeer
Kömür Yakıtlı Termik Santrallerin
27 -Baca
Gazındaki Kirleticiler, İzin
Verilen Salım Sınır Değerleri,
Ülkemizdeki Santrallerdeki Baca Gazı
Arıtma Tesislerinin Güncel Durumu
Orhan Aytaç

Zincir Reaksiyonu

İLAN SAYFALARI
Ön İç Kapak
MERLAB
Arka İç Kapak
VESTEL
Arka Kapak
LUPAMAT

49

SANAYİ ANALİZLERİ
Kriz Derinleşiyor,
Önlemler Yetersiz…(42)
Mustafa Sönmez

mühendis
makina l

künye

Ayda bir yayımlanır

ve

ünce
G

Kasım 2018

Cilt: 59 Sayı: 706

Yerel Süreli Yayın

MMO Adına Sahibi

Kapak ve Sayfa Tasarımı

Publisher

Cover and Page Design

Yunus YENER
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Executive Editor
Yunus YENER
Yayın Sekreteri

Münevver POLAT
Teknik Sorumlu
Technical Manager
Mehmet AYDIN

Editorial Secretary

Yönetim Yeri

Aylin Sıla AYTEMİZ

Head Office

Yayın Kurulu

Meşrutiyet Cad. No: 19/6

Editorial Board

Kızılay - ANKARA

Selçuk SOYLU

Tel : (+90 312) 425 21 41

S. Melih ŞAHİN

Fax : (+90 312) 417 86 21

Yılmaz YILDIRIM
Fuat TİNİŞ
İbrahim SÖĞÜT

e-posta : yayin@mmo.org.tr
http://www.mmo.org.tr

Ümit KESKİN

Baskı Yeri

Redaksiyon

Printed by

Redaction

Cem Web Ofset A.Ş.

Burak KAYAOĞLU

Alınteri Bulvarı No: 29 Ostim - Ankara

İlan Adres

Tel (0-312) 385 37 27

Advertising Representatives

Basım Tarihi : 21 Aralık 2018

reklam@mmo.org.tr

Baskı Sayısı (tiraj) : 25.000

TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan 1957 yılından itibaren
yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi, 2017
yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası
üyelerine gönderilmeye devam edecektir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
http://www.mmo.org.tr web adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks ya
da e-posta:yayin@ mmo.org.tr adresinden de bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Bu sayımızda Söyleşi, Teknoloji Dünyası, Enerji, Tanıtım, Sanayi ve MİEM bölümleri de bulunmaktadır.
Söyleşi bölümünde, Makina Mühendisleri Odası yöneticilerimizden, Queensland Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Halim Gürgenci ile ODTÜ’den
başlayarak Amerika’ya ve ardından da Avustralya’ya uzanan mesleki serüvenini ve enerji
alanında yaptığı projelerin konuşulduğu söyleyişimizi okuyabilirsiniz.
Teknoloji Dünyası köşesinde, ASME tarafından yayımlanan Mechanical Engineering dergisinde yer alan “Zincir Reaksiyonu” başlıklı yazının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.
Enerji bölümünde, iki ayrı yazımız bulunmaktadır. Tonguç Gökçeer tarafından hazırlanan
“Sıvı Hava ile Enerji Depolama Sistemi” başlıklı çalışmada, sıvı hava ile enerji depolama
sistemi farklı enerji depolama teknolojileriyle kıyaslanıp, akış şeması üstünden enerji depolama ve üretme aşamaları tanıtılmıştır. Orhan Aytaç tarafından hazırlanan “Kömür Yakıtlı
Termik Santrallerin Baca Gazındaki Kirleticiler, İzin Verilen Salım Sınır Değerleri, Ülkemizdeki Santrallerdeki Baca Gazı Arıtma Tesislerinin Güncel Durumu” başlıklı ikinci çalışmada
ise hava kirliliğinin sınırlanması karşılaştırmalı olarak verilmekte, AB’nin 2021 hedeflerinden bahsedilmekte, baca gazı arıtma konusunda daha önce yapılan çalışmalar ve yakın
dönemde yapılması gerekenler ele alınmakta, ithal kömürlü santrallerin durumu hakkında
özet bilgi verilmektedir. Ayrıca önümüzdeki sayıda, yayımlanacak yazısında kömür yakıtlı
santraller de baca gazlarını arıtma amacıyla dünya genelinde uygulanan tozsuzlaştırma,
desülfürizasyon ve denitrifikasyon teknikleri hakkında genel bilgiler yer alacaktır.
Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen TMMOB
Sanayi Kongresi hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez tarafından Sanayi Sorunları ve
Analizleri yazı dizisi şeklinde hazırlanan, çalışmaların devamı olan “Kriz Derinleşiyor, Önlemler Yetersiz…” başlıklı metin bulunmaktadır. Metinde, yaşanmaya başlayan krizin özellikle ücretli, emekli, alt sınıfları hızlı bir kıskaca almış göründüğünden, yüksek enflasyonla
gerileyen reel gelirlerin geçim sorununu artırırken tırmanan işsizliğinde ikinci kıskacı oluşturduğu vurgulanmaktadır.
Kitap tanıtımı bölümünde, teknoloji ve sanayileşme konularında yeni sorular sormaya
davet eden Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’nun “50 Soruda Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız”
adlı kitabın tanıtımı bulunmaktadır. Bu sayımızda ayrıca, üyelerimizin üniversite sonrası
eğitimden uzaklaşmamaları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız
Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen MİEM Kasım ayı eğitim programına da
ulaşabilirsiniz.
Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden,
yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

SÖYLEŞİ
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PROF. DR. HALİM GÜRGENCİ:
“ÖĞRENMEKTEN HAYAT BOYU
VAZGEÇMEYİN”
Hülya Aydın *

Geçmiş
dönem Oda
yöneticilerimizden,
Queensland
Üniversitesi Makina
Mühendisliği
Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr.
Halim Gürgenci
ile ODTÜ’den
başlayarak
Amerika’ya ve
ardından da
Avustralya’ya
uzanan mesleki
serüvenini ve enerji
alanında yaptığı
projeleri konuştuk…
*

Yaşam öykünüzden başlayalım,
kendinizden kısaca bahseder
misiniz?
4 Mayıs 1955’te Eskişehir’de doğdum. İlkokulu Eskişehir Yunus
Emre İlkokulu’nda okudum. Babam
İTÜ’den mezun bir makina mühen-

disiydi ama önceleri dedemden
kalma ticari işlerle uğraşıyordu ve
mühendislik yapmıyordu. Ancak ilkokulu bitirdiğim yıl mühendislik
yapmaya karar verdi. O sene Sümerbank, Adıyaman’da bir iplik ve bez
fabrikası kuruyordu. Babam montaj

Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaydin700@gmail.com
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müdürü olarak orada işe başladı ve
Adıyaman’a taşındık, ben de ortaokula orada başladım. Annem öğretmendi, ancak babamın gezme trafiği başlayınca öğretmenliği bıraktı.
Adıyaman’da kısa süre kaldıktan
sonra, babamı Zonguldak Filyos’ta
bir ateşleme fabrikasında görevlendirdiler ve oraya taşındık. Ortaokulu
Filyos’ta tamamladım. Daha sonra
ailem uzun yıllar Filyos’ta kaldı ama
ben oradan da erken ayrıldım. Çünkü ortaokul bitince, Ankara Atatürk
Lisesi’ne yazdırıldım ve liseyi orada
yatılı okudum. Ankara Atatürk Lisesi,
o dönem gerçekten çok iyi bir devlet okuluydu ve hocalarımız da çok
kaliteliydi. Müdürümüz Veli Soysal’a
“Deli Veli” derlerdi. Otoritesiyle epey
çektirdi bizlere ama lise çağında
oluyor öyle şeyler… Daha sonra da
ODTÜ ve üniversite yılları başladı.

disliğinden epeyce korktum. Çünkü
mühendislik yapmak, büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Hata yaptığında, birçok kazaya sebebiyet verebilirsin, insanlar ölür vs. gibi konular beni
çok ürkütüyordu. Bölümde tereddüt
yaşamamda bu da etken oldu galiba. Ama bir süre sonra bunu aştım.
Zaten zamanla çoğu mesleğin böyle
riskler taşıdığını görüyorsun ve yaptığın işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsun.

Babanızla aynı mesleği seçmişsiniz, makina mühendisi olmanızda onun etkisi oldu mu?
1971 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nü kazandım ve okumaya başladım. ODTÜ’yü seçme nedenimi tam olarak hatırlamıyorum.
Ama makina mühendisliğini sanırım
babamdan etkilenerek seçtim. Matematiği çok seviyordum ve yönelimim de aslında o yöndeydi. Hatta
ODTÜ’ye girdikten sonra bölüm değiştirmek konusunda tereddütler
yaşadım. İlk sene Can Akkoç adında
çok iyi bir matematik hocamız vardı
ve o da epeyce teşvik etti, bölüm
değiştirip matematik okumam için.
Ciddi olarak düşündüm ama sonra
mühendislikte devam etme kararı
aldım. İlk başlarda makina mühen-
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Dersler ve okuldaki staj dönemleri, makina mühendisliği kararınızı pekiştirmenizde etkili oldu
mu?
ODTÜ’ye başladığım yıl, 12 Mart
Askeri Darbesi yeni yaşanmıştı ve
tüm ülke gibi orası da oldukça karışmıştı. Ama ben Eylül ayında hazırlık sınıfına başladığımda ortam
sakinleşmişti. İlk yılları, dersler ve
stajlarla sorunsuz bir şekilde geçirdik. Bizim bölümde ikinci ve üçüncü
sınıftan sonra, 75’er günlük iki staj
yapılıyordu. İlk stajımı babamın et-
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kisiyle, Sümerbank Bornova Tekstil
Fabrikası’nda yaptım. 1974 Kıbrıs
Harbi zamanıydı ve yöneticilerimiz
uçaklar vurabilir diye tedirgin oluyorlardı ve fabrikayı geceleri karartıyorlardı. Bütün İzmir’de de karartma
vardı zaten. Beni dökümhaneye verdiler, orada mühendisliğe dair çok
şey öğrendim. O zamanlar ODTÜ’de
burslu staj olanakları için sınavlar
yapıyorlardı ve iyi puan alanları,
yurtdışında staja yolluyorlardı. İkinci stajımı bu sınavdan iyi puan alarak, İsveç’te bir rulman fabrikasında
yaptım. İsveç’te, ufacık bir yerdeydi
fabrika. Ama bizden çok farklı, bambaşka bir ortamdı. Her açıdan çok
birikimli insanlar vardı. Zaten biz o
kadar birikimli olabilseydik, sorunları daha farklı çözme alternatiflerimiz
olabilirdi. Yunan bir arkadaşla aynı
evde kalmamız organize edilmişti
ve staj sonuna kadar birlikte kaldık.
İsveçlilerin, bir nevi sosyal deneyi gibiydik. Yunan ve Türk genci bir arada,
acaba kavga edecekler mi diye çok
merak ediyorlardı. Aslında ilk baş-
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Annesi Gönül Gürgenci ve babası Hilmi Gürcengi (1970'ler)

larda, o çocukta bana karşı bayağı
bir tedirginlik vardı. Ama birkaç gün
sonra geçti tabii. Fabrikanın kalite
kontrol bölümünde bir ustanın yanına kalfa olarak verdiler beni. Oradaki
modern imalat ve sanayi yöntemleri
de beni çok etkiledi. Çok verimli, güzel bir staj dönemi geçirdim ve İsveç
macerasını tamamladım.

Döndüğünüzde tüm ülke gibi
üniversitenin atmosferi de değişmişti sanırım, neler yaşadınız?
Aslında ben siyaset yapma sevdasında değildim hiçbir zaman. Ama
ODTÜ öyle bir yer ki, yaşananlara
kayıtsız kalamıyorsunuz, kıyısından
köşesinden de olsa bir şekilde dâhil
oluyorsunuz. İkinci sınıfa gelene kadar, okul genel olarak darbe sonrası
baskılar vs. nedeniyle sessizdi. Sonra
öğrencilerde yeniden toparlanmalar
başladı, yemekhane boykotları gibi
küçük boykotlar yapılmaya başlandı. Ben de o hareketlilikle beraber

üçüncü sınıftayken, ODTÜ Öğrenci
Temsilciler Konseyi (ÖTK) sınıf temsilcisi olmuştum. Stajdan döndüğüm
1976’da yani dördüncü sınıftayken,
ODTÜ tarihinin ilk büyük boykotu
yaşandı. Boykota büyük bir katılım
oldu ve çoğumuz o sömestrı kaybederek, sınıfta kaldık. O sırada okula
gitmek yerine, kimimiz devrimci
kazanımlar için uğraştı, çoğumuz
da kişisel gelişimimiz için bir şeyler
yaptık ve 5 ay sonra boykot bitti.
Boykota katılmayan az sayıda kişi
ise dönem kaybetmeden sınıfı geçti. Daha sonra okul yönetimi sınıfta
kalmamamız için boykot yapanlara
kıyak yaptı ve 1976 yılı içinde bize üç
sömestr hakkı tanıdı. Ancak, boykot
sırasında derse girip sömestrı geçenler, daha sonra biz yararlanalım
diye verilen ek sömestrda da derse
girerek, bizden önce mezun olmak
istediler. Boykota katılıp katılmamak
kişisel tercihleridir tabi ki. Ama o arkadaşların, bu dersleri de alarak bizden önce mezun olmasının, yanlış
olduğu kanısına vardık. Durum böyle olunca, ÖTK sınıf temsilcisi olarak
ben, o arkadaşları çağırdım ve hep

birlikte konuştuk. “Bu sömestıra katılmamanızı rica ediyoruz, siz zaten
boykota katılmadınız ve derslerinizi
geçtiniz, bu bizim için yapılmış bir
telafidir” dedik. Onlar da kabul ettiler. İlk olarak bizim sınıfta yapıldı bu
olay. O arkadaşlarla boykot ve sonrasında aramızda oluşan gerginliği de
çözerek düzelten, oldukça mantıklı
bir şeydi. “ODTÜ’de halk mahkemeleri kuruluyor” diye, çarpıtılarak basına
anlatılan hadisenin özü de, bundan
ibarettir aslında. Bazı çevrelerin o
dönem kasıtlı olarak çarpıtıp yaydığı
gibi, kimsenin hakkına el koymadık.
Sadece eşitlik için yaptık ve kimseyi
incitmedik. Adına mahkeme falan da
demedik tabii. Ama her dönem, bazı
olaylarda böyle yanlış aktarımlar kasıtlı olarak yapılıyor ne yazık ki…

Meslek hayatına nasıl ve nerede
başladınız, alan seçiminizi nasıl
yaptınız?
Lisans eğitimi sırasında mekanik, ısı,
nükleer olmak üzere üç branş vardı ve birini seçmeniz gerekiyordu.
Ben ısıyı seçmiştim. Yani bazı dersler ortak, bazıları branş dersleriydi.

Bodrum'da (1970'ler)
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Bu yüzden bazı derslerden eksik
kalıyorduk. Mesela şu anda, kontrol
bilmeyen hiçbir makina mühendisi yoktur. Ama o dönem bölümüm
ısı olduğu için bizde o ders zorunlu
değildi ve ben sonraki zamanlarda
bu dersin eksikliğini çok duydum.
Bizim aldığımız derslerin bazılarını
da diğer bölümler alamadı. Lisansım sırasında TÜBİTAK’tan bursta
aldım, bölümümü severek okudum
ve 1976 yılı Kasım ayında da makina mühendisi olarak mezun oldum.
Mezun olduğum sene Princeton
Üniversitesi’nden burs bulmuştum.
Ama o sıralar, Türkiye dışına çıkmak
istemedim ve ODTÜ’de kendi bölümümde “akışkanlar” üzerine master yapmaya karar verdim. Master
ile birlikte aynı bölümde asistanlık
yapmaya ve maaş almaya da başladım. Böylece çalışma hayatına da
adım atmış oldum. Fakat o sırada
ODTÜ’deki ikinci büyük boykot başladı ve öğrenciler okulda yoktu. Ama
üniversitenin çalışanı olduğumuz
için, biz mecburen okuldaydık. O
dönem bir yandan da Ankara Beşevler’deki Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nda ders veriyordum. Bir
gün dersten çıktım, Kızılay’a gitmek
için otobüs bekliyordum. Durağa
bir taksi yanaştı ve yanımdaki genci,
durduk yerde silahla taradı. O genç
çocuk, kanlar içinde yere düştü. Ben
hemen onu taksiyle hastaneye götürmeye çalıştım. Birçok taksi, çocuğun üzerinde kan var diye almak
istemedi. Bin bir zorlukla hastaneye bıraktım onu. Zaten o dönem
ülkenin çeşitli yerlerinde hemen
her gün bir sürü insan öldürülüyordu ya da yaralanıyordu. Ülkenin hali
ne olacağı belirsiz ve çok karışık bir
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durumdaydı. Ailem de endişeliydi
benim için. Yaşadığım bu olay da
beni çok etkilemişti ve ben de artık
bu ortamdan uzaklaşmak istedim.
Doktorayı yurtdışında yapmaya karar verdim.

Yurtdışına
çıkmadan
önce
Oda’da bir de yöneticilik deneyiminiz var. O süreç nasıl gelişti?
Mezun olunca Oda’ya üye olduk. O
dönem Oda ile çok fazla bir bağım
yoktu aslında. Üye ve danışma toplantıları falan olunca gelip onları dinlerdim, oy kullanmaya mutlaka gelirdim, bazı etkinliklerine de katılırdım.
Mesela meşhur 1977 1 Mayıs’ına,
Oda ile birlikte gittiğimi hatırlıyorum. Bir anda kendimi olayların içinde bulduğum, birçokları gibi benimde unutamadığım bir anıdır o. Fakat
Oda'ya sürekli gelip giden arkadaşlarımız vardı. Mesela Oda yönetimlerinde ODTÜ’den çok sayıda arkadaşımız olurdu her dönem. Sanırım
1978 yılıydı, Oda seçimlerinde bir
ittifak oluşturulacağından bahset-
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tiler arkadaşlar. İttifakta senin adını
da yazacağız dediler. Ben de kıramadım arkadaşları ve o yıl seçime girerek yönetici oldum. Yani yurtdışına
çıkmadan önce, bir dönem Oda’da
yöneticilik deneyimi yaşadım. Başlarda Oda’yı sadece demokratik bir
mevzi olarak görüyordum. Ülke için
duyduğum kaygılı gidişat nedeniyle
de, böyle yerlerin desteklenmesi
gerektiğini düşünüyordum. Ama
yönetici olup içine girdikten sonra,
birçok mesleki ve teknik mesele ile
ilgili çalışmalar yapıldığının ayırdına
vardım. Bu konularla ilgili herhangi
bir şey için karar verilmeden önce,
çok uzun tartışmalar ve araştırmalar
yapıyorduk. Oda için çıkan yayınlar,
gazete ve dergilerin içeriğinden tutun, mesleki akreditasyonlar, teknik
kriterler vs. çok konuda, uzun tartışmalar ve araştırmalar yapardık. O
dönem internet ortamı yok ve biz
güçlü bir veri tabanı oluşturduk, başka güzel işler de yapmak niyetindeydik. Ama ben, ani sayılan bir kararla
ülkeden ayrıldım. Dolayısıyla bu de-
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CMTE (1996)

neyimim ve Oda’ya yönetici olarak
katkım kısa sürdü.

Doktorayı yurtdışında yapmaya
karar verdim dediniz, nereye
gittiniz?
O sıra üniversitede hocam olan Sadık Kakaç, Amerika’da University of
Miami’de ders veriyordu. Master bitince onun aracılığıyla, orada bir pdh
(Doktor of Philosopy) yani doktora
buldum ve Amerika’ya gittim. 1979
Eylül ayında Hocam Nejat Veziroğlu ile doktoraya başladım. Miami’ye
indiğim ilk gün, Nejat Hoca’nın
asistanı beni bir otele yerleştirdi.
Şansıma, David Kasırgası’nın yaşandığı güne rastladım. Korku dolu bir
gece yaşadım, yani Amerika maceramın ilk gecesi kasırgayla başladı.
Pdh konum, “nükleer reaktörlerde
ısı dengesizliğinin nasıl kontrol
edileceği” üzerineydi. Güzel bir pdh
oldu benim için. Tek özelliği bunlar
olurken Pensilvanya’da bir nükleer
reaktörde, teknik bir problem nede-

niyle nükleer kaza oldu. Bu kazadan
sonra, Amerika’da nükleer konusu
biraz yavaşladı. Sonra Çernobil geldi ve tamamen bitti sayılır. Ben üç
senede bitirdim programı ve 1982
yılında doktora derecemi aldım. Uzatabilirdim, hocalarım da makaleler
yazmam için öyle istediler. Ama ben
bıkmıştım ve Amerika’dan gitmeye
karar verdim.

Peki, bu arada şunu da sormak
isterim. Nükleer santraller tüm
dünyada azalırken, ülkemizde
şimdilerde yenileri yapılıyor.
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aslında bu kazalar sonrası özellikle nükleer reaktörlere, doğal olarak
çok regülasyon koyuldu. Bitmesinin
nedenlerinden biri de budur. Çünkü tüm bunlar çok zaman alıyor ve
çok pahalı hale geliyor. Yani nükleer
elektriğin fiyatı tüm dünyada çok
pahalıdır. Sinop’taki de çok pahalı
olacaktır. Ama öte yandan da çok

güzel bir elektrik üretim tarzı. Aslına
bakarsanız nükleerden zarar gören
insan sayısı çok az. Evet, tehlikesi var.
Ama mesela Hindistan’da bir gübre
fabrikası yapıldı ve bu asit yaptı, yüzlerce insan kör oldu. Ruslar plütonyum yapmaya çalışırlarken patlama
oldu, bir sürü insan öldü. Bunun gibi
yüzlerce farklı olay var. Ama nükleer
reaktörler üzerine konuşmak için,
çok sağlıklı veriler yok elimizde. Çernobil sonrası Karadeniz’de çok insan
kanser oldu deniyor ama orada da
veriler çok sağlıksız. O yörelerdeki
önceki verileri hiç bilmiyoruz. Çünkü
istatistik tutulmuyor, tutulsa paylaşılamıyor. İyi araştırma yapan yerler
var. Boğaziçi Üniversitesi’nin çok
güzel araştırmaları var mesela. Ama
bunlar tam açıklanmıyor, çünkü
nükleer zararlıdır desen hükümetle
papaz olursun, zararı yok desen başkalarıyla. Sağlıklı veri olmayınca da,
bu soruya cevap vermek sıkıntılı bir
iş gerçekten. Ama iklim değişikliğinin çok ciddi bir olay olduğuna inanıyorum. 50-100 sene içinde dünyada çok büyük sorunlar yaratacaktır.
Karbondioksit atan üretim şekilleri
yerine, yenilerinin gelmesi lazım. Az
atık üreten nükleer enerji de bunlardan biri. Karbondioksit atığı yok.
Yani iklim değişikliğine neden olan
atıkları yapmıyor. Ben güneşi çok iyi
biliyorum. Güneş bittiği zaman bitiyor ve elektrik lazım. Bu konularda
açık görüşlü olup, hiçbir alternatifi
peşinen kapatmamak çok önem taşıyor. Nükleer santral de bunlardan
biri. Ne benim konum ne de kuralım
diye değil tabi. Ama prensip olarak
bir karşıtlığım yok. Denetlenmesi,
bence en önemli konudur. Ben bu-
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rada bir hoca olsaydım, Sinop’a karşı
çıkmaktan ziyade, nasılsa olacak madem, mekanizmaların ve firmaların
nasıl denetleneceğini incelerdim.
Amerika’da devletin nükleer enerji
komisyonları var. Türkiye’de bunları yerine getirecek miyiz? Yoksa her
şeyi tamamen firmanın insafına mı
bırakacağız? Firmaya bırakırsanız
olmaz tabii. Çünkü parayla iyi niyet
yan yana gelince, ancak kendinizi
kandırır ve nasıl olsa buna bir şey olmaz dersiniz. Yani Türkiye’de kamunun devrede olması ve parayla bağı
olmayan insanların, buraları denetlemesi lazım. Nükleer reaktörde bu
çok daha fazla gerekiyor. Hatta dışarıdan bağımsız uzmanlar da gelip
denetleyebilmeli buraları. Ama tüm
bunların Türkiye’de ne kadar olacağından kuşkuluyum ne yazık ki.

kabul edildi. 1983 yılının Ocak ayında, Avustralya Brisbane şehri Queensland Eyaletinde The University
of Queensland’da bulunan Güneş
Enerjisi Araştırma Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak işe başladım.
Buradaki iş iki yıllıktı. 1985 Ocak ayına kadar orada çalıştım.

O dönem sanırım, dünyada alternatif enerji kaynaklarına yönelimin ilk başladığı yıllara denk
geliyor…

aldığım burs nedeniyle, o vizeyi normal öğrenci vizesine dönüştürmek
de çok zordu ve Amerika dışına çıkmam gerekiyordu. Avustralya’da güneş enerjisi üstüne bir iş için Avustralya Elçiliği’ne başvurdum. Göçmen
olarak başvur, çünkü makina mühendislerini göçmen olarak alıyorlar dediler. O şekilde başvurdum ve

Amerika’dan sonra neler
yaptınız?
Ben Amerika’dayken, 1980 yılında
Türkiye’de 12 Eylül Askeri Darbesi
yaşandı. Aslında geri dönmem gerekiyordu. Lisans eğitimim sırasında
TÜBİTAK’tan burs aldığım için, eğitimim bitince Türkiye’de bir işte üç yıl
çalışma şartım vardı. Ancak darbe
sonrası çeşitli davalardan beni gelip
evde arıyorlarmış. Ailem de endişe
ediyordu ve dönmemi istemiyorlardı Türkiye’ye. Ben de önce Kanada
Montreal’de bir iş buldum. Onların
kendi reaktörleri vardı ve gittim, işi
aldım. Ama nükleere duyulan ilgi geriye gidiyordu. Ortam olarak da çok
sevmedim Kanada’yı. Yurtdışında
bulduğum işler hep üniversite bağlantılı oluyordu ama kalabilmek için
vize bulmam da lazımdı. TÜBİTAK’tan
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Evet, dünyada alternatif enerji yükselişi iki kere oldu zaten. Birincisi
1980’lerdedir. O sıra bütün dünyada
petrol fiyatları çok artmıştı ve alternatif enerjiye büyük ilgi duyuldu.
Ama 1980’lerin sonunda petrol fiyatları ucuzladı ve o ilgi bitti. Yeniden kömür santrallerine dönüldü.
2000’lerin başında da iklim değişikliği faktörü nedeniyle yeniden bir ilgi
doğdu. Hatta her yer güneş enerjisi
olacak deniliyordu. O da bitti sayılır.
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mutlaka teşvik edilmesi gerektiğini
anlattık. Konuya ne kadar duyarlılık
gösterildiği ise, gelinen noktadan
belli ne yazık ki. Dinlemediler. “Muslukları dışarıdan alıp, boruları döşüyorum” mantığı sürüyor. Ama böyle
sanayinin bir parçası olunmuyor,
boruyu herkes döşer, o musluğu ve
bataryayı yapmakta mesele!

Peki, tekrar yaşam öykünüze dönersek, Avustralya’da yaşamak
başlangıçta zor gelmedi mi?

Eşi Meliz Müzeher Gürgenci ile GAP Turunda (2006)

Ama iklim değişikliği işi çok önemli,
yavaşta olsa dünya ortalama sıcaklığı özellikle 1990’lardan beri artıyor.
Buzul Çağı'nda da bir ivme olmuş.
Ama insan ömrüne kıyasla çok yavaş
olmuş. Simdi öyle değil, gemi azıya
almış gidiyor. Bunun fark edilmesi ve
önlemler alınması çok önemli. Neler
olacak tam bilmiyoruz ve bunu ancak zaman gösterecek.
Amerika gelgitler yaşıyor ama
Çin, son derece duyarlı bu konuda. Çünkü kömürü dışardan alıyorlar ve hava kirlenmesi yapıyor. Bu yüzden kömürden elektrik
üretmek istemiyorlar. Tabii Çin
bir sanayi politikası olarak da
yaklaşıyor bu konuya. Yenilenebilir
enerjinin büyük bir pazar olacağını
düşünüyorlar ve o pazarı da kimseye
kaptırmak istemiyorlar. Dolayısıyla
Çin çok büyük güneş enerjisi üreticisi
ve bu konuya yatırım yapmaya de-

vam ediyor. Almanya’da 2000’lerin
başında, epeyce yatırım yaptı güneş enerjisi meselesine ama şimdi
biraz ikircikli davranıyor. Örneğin
Dubai, Suudi Arabistan, Türkiye’nin
şu andaki kurulu gücünün yarısına
eşit binlerce megabaytlık güneş
santralleri kuruyor, Türkiye’den teklif
verebilen hiçbir firma yok? O zamanlar Türkiye’de de konuşuluyordu bu
ve biz de buradaki herkesle konuştuk. Hatta o dönem Türkiye’deydim,
Bakanlıklar düzeyinde de TÜBİTAK’ta
da konu üzerine çok şey anlattık. Güneş iyi potansiyel taşıyor çünkü ülkemizde. Konunun sadece yenilenen
enerjiye geçmek meselesi olmadığını, olaya toplam bir sanayi politikası
olarak bakılması gerektiğini söyledik. Güneşin tank ve tüfeğe göre
daha iyi bir yatırım alanı olduğuna
vurgu yaptık. Gelecekte sunabileceği büyük olanakları hatırlatarak,

Aslında çok zorlanmadım. Orada yaşayan Türkleri buldum tabii gittiğimde. Onlar sık sık bir araya gelip, çeşitli
etkinlikler yapıyorlardı. Onların düzenlediği pikniklerden birinde eşim
Meliz Müzeher Gürgenci ile tanıştım
ve 1983 yılında Brisbane’da evlendik.1988 yılında da oğlumuz Taylan
doğdu. Taylan daha sonra doktor
oldu. Şu anda Çinli bir kız arkadaşıyla sözlendi ve halen Avusturalya’da
yaşıyor.
Avustralya devletinin göçmenler için bir radyosu vardı. Radyoya üye olan sayıya göre, günlük
hangi saatlerde Türkçe yayın
yapılacağına karar veriliyordu. Yayının
altyapısını sağlıyorlar ama eleman
sağlamıyorlardı. Orada yaşayan Türk
cemaati içinden, bu işi yapabilecek
gönüllü insanlar çıkması gerekiyordu. Üniversite mezunuyum ve
ağzım laf yapıyor diye, benden rica
ettiler ve epey zaman orada haftada
dört gün Türkçe program yaptım. O
yayınlarda, teleksle Türkiye’den haberler gelirdi, onları aktarırdım, Türkçe şarkı, türkü çalardım. İş ve sosyal
hayat fena değildi aslında. Ama 1985
Şubat ayında üniversitede araştırma
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görevlisi olarak işim bitti. Zaten üniversite, o dönem bana çok pasif bir iş
gibi geliyordu. Yaptığım işin ülkeye
ve millete faydası olsun istiyordum.
O dönem Avustralya’nın dünyayla
rekabet ettiği tek alan madencilikti.
Dünyanın en iyi firmaları ve en iyi
teknikler oradaydı.
1985 Şubat’ta üniversiteden ayrıldım
ve Melburn merkezli Labtam Pty.
Ltd. Bilimsel Enstrümanlar Şirketi’ne
Ar-Ge müdürü olarak girdim. Orada,
bilimsel cihaz bölümünün başına
geçtim. Otomobillerdeki çelik vb.
bütün alaşımların ölçüm cihazlarını
imal ediyordu şirket. Avustralya dışı
en büyük pazarımız sosyalist blok
idi. Ağırlıkla Sovyetler Birliği’nde kullanılan Lada marka otomobiller için
çalışıyorduk. Sonra sosyalist blok dağıldı, Lada çöktü, siparişler durdu ve
bizim şirket de bitti. O zaman dedim,
burada maden geçerli. WBM adında
Avustralyalı maden makinaları için
danışmanlık yapan bir firma vardı,
orayla anlaştım. Orada kullanıcının
temsilcisi olarak imalatçıyı denetliyorduk. Burada 1992 yılına kadar
dört sene boyunca çalıştım ve ma-

Queensland Üniversitesi'nde (2010)

den makinalarını öğrendim. Orada
maden makinaları üzerine yaklaşık
10 tane büyük maden firması, 5
tane imalatçı iki tane de üniversite
vardı. İmalatçılar Amerika’da ya da
Almanya’da idi ve Avustralya’da ki
makinalar bunlara tam karşılık vermiyordu. O yüzden hem onlara etki
etmek, hem şartları öğretmek, hem
de uygun makina yapılsın diye olanak sağlamak üzere JV adında bir ArGe şirketi kuruldu. 1997’ye kadar da
bu şirkette çalıştım.

Bu arada sanırım çok uzun yıllar
Türkiye’ye gelemediniz…
Evet, çıktıktan 15 yıl sonra gelebildim
Türkiye’ye. Biraz önce söylediğim
gibi darbe sonrası çeşitli davalarda
adım geçtiği için, Türkiye’de ailemin evine gidip beni de aramışlardı.
Onlar da çok tedirgindi ve çok uzun
yıllar gelmememi telkin ettiler hep.
1989’un sonuna kadar sürdü o süreç. Sonra gelebilmemin yollarını
aradık ve 1994’te avukatlar, artık bir
sorun yaşamayacağımı söylediler. İlk
defa o yıl geldim ülkeme. Tabi bir de

2013
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asker kaçağıydım. Gelir gelmez, bir
ay Burdur’da bedelli askerlik yaptım. Dönerken endişelendim sorun
çıkar diye. Ama bir şey olmadı. Zaten 1987’de Türkiye pasaportumun
süresi bitince, Avustralya pasaportu
da almıştım dışarı çıkabilmek için.
Bu arada Türkiye’de eski arkadaşlarla buluştum ve ailemle özlem giderdim. Arkadaşların birçoğu darbe
döneminde içeride yatmışlar, büyük
acılar çekmişlerdi. Ben gittiğimde
çoğu çıkmıştı içeriden, hatta güzel
işlerde çalışıyorlardı. Onlarla da
görüştüğüm için çok mutlu oldum
tabii.

1997 yılında tekrar üniversiteye
mi döndünüz?
Evet, maden makinaları üzerine JV
Ar-Ge şirketinde çalışırken, The University of Queensland’ın bir iş ilanına
rastladım. Oranın Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı da beni teşvik etti.
Maden makinaları üzerine üniversitede bir ekip kurmak istiyordum.
Üniversite de kabul etti ve adaylar
arasından beni seçtiler. Böylece
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1997 yılında Makina Mühendisliği
Bölümü’ne profesör olarak girdim.
Maden makinaları araştırma grubu kurdum orada. Ama bu işten bir
süre sonra bıktım ve 2006 yılında o
bölümü bıraktım. Teknik olarak hâlâ
katkı sunuyorum ama yenilenebilir
enerjiye dönmek istiyordum tekrar.
2006 yılında, mühendislik fakültesi
dekanına gittim ve maden işinden
bıktığımı ve artık bu alanda çalışmak
istemediğimi, yenilenebilir enerjiye
geçmek istediğimi belirterek, 6 aylık
bir çalışma izni istedim. Oradaki üniversitelerde uzun süreli çalışma izinleri olabiliyor. Henüz 50 yaşındayım,
geleceğe yönelik daha opsiyonum
vardı ve çalışmaya devam etmek
istiyordum. Türkiye’ye gelerek üniversite sistemine de bir bakmak istiyordum. Boğaziçi Üniversitesi’nde o
zaman makina mühendisliği bölüm
başkanıydı, şimdi mühendislik fakültesi dekanı, ODTÜ mezunu Günay
Anlaş vardı. Gelmeden önce ona
“benim maaşım Avustralya’dan da
veriliyor, gelip üniversitenize misafir

olmak istiyorum” diyerek bir mektup
yazdım. Onlar bana bir kadro açtı,
kalacak yer ayarladı. Altı ay kadar
Boğaziçi Üniversitesi’nde ders verdim. Eşimle birlikte geldik, kalmamız için boğazda bir kayıkhanede
eski ahşap bir binanın bir katını bize
verdiler. Denize sıfırdı ve önünüzden
kocaman gemiler geçiyordu. Eşim
sosyeteye girdik diye şakalaşıyordu
benimle. Çok güzel zamanlarımız
geçti orada.

Boğaziçi Üniversitesi’ne gelirken ülkeye dönüş yapma ihtimalini de değerlendirdiniz sanırım…

man “burada hiçbir iş yapamam” ve
“kuralları yıkarım kesinlikle” diye düşündüm. Şu anda da düşüncelerim
aynı. Avustrulya’daki yaşantım, bazılarıma sıkıcı gelebilir ama ben çok
mutluyum orada. Oranın üniversite
ortamı ve vizyonu bana çok uygun.
Türkiye’deki üniversite ortamından
bu anlamda hâlâ kaygılıyım. Ama o
dönem Türkiye’de çok güzel bir altı
ay geçirdim, gezme olanağımız da
oldu, GAP turuna falan çıktım eşimle.
Daha sonra da döndük Avustrulya’ya.
Burada geçirdiğim o altı ay boyunca;
yenilenebilir enerji alanlarında durum nedir? Yani 1970-82’de meraklıydım ama yirmi seneden fazla geçti
neler yapabilirim? gibi birçok konuyu derinlemesine düşündüm ve çok
okudum. Avustrulya’da üniversiteye
döndüğümde, orada da yenilenebilir enerji ile ilgili, kimse neyi ne
yapacağını bilmiyordu. Ama bir şey
yapmak lazımdı ve tabi bunun için
de para lazımdı. Maden sanayini iyi
tanıyordum ve yine bir şans çıktı
karşıma. Avustralya’da 5-6 km derinlikte enteresan bir jeotermal enerji
kaynağı var. Bu alttaki ısıyı, yüzeye
getirip elektrik üretmek mümkün
ve doğru yaparsanız sonsuz miktarda ısı kaynağı var. Bir kısım iş adamı,
bana, “sen iyi adamsın, eyalet hükü-

Yani bir bakıp görmek istedim öncelikle ortamı. Belki gördüğümden
farklı ve daha iyi bir ortam olsaydı,
kalabilirim diye düşünüyordum.
Ama üniversite ortamı, Avustralya’da
alışık olduğumdan çok farklı geldi.
Orada 15 milyon dolarlık merkez açtırdılar bana, o işte bile buradaki gibi
zor gelmedi hiçbir şey. Bürokrasi çok
fazla, hareket edemiyorsunuz. O za-
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metine git, biz de senin arkandayız,
bu araştırmaya destekleyecek bir
üniversite merkezi kurulması lazım,”
dediler. Ben verdim teklifi ve 15 milyon dolar bütçeli, 5 yıllık bir projeye
başladık. Avustralya Federal Bilim ve
Sınai Araştırma Kuruluşu bünyesinde bir jeotermal araştırma merkezi
kurduk. Bir yandan da makina mühendisliği bölümünde ders veriyordum ve maaşımı bunun için alıyordum. Yani bahsettiğim merkez için
uğraştım ama orada bu tür projeler
için hocalar para almazlar. Türkiye’dekinden çok farklı bir işleyiş var
ve ben bunu Türkiye’deki hocalara
anlatmakta zorlandım hep. Mesela
bahsettiğim bu proje için kaç para
aldın diye sordular. Ben hiç almadım
deyince şaşırdılar. 15 milyonun hepsi bana geldi ama proje için harcadık
hepsini. Gerçi yine Türkiye iyi sayılır,
en başta belirli bir bütçe ayrılıyor
hocalara. Mesela Çin çok daha kötü
bu konuda. Orada böyle bir proje
yapsanız bütçenin yüzde 10’nunu
direk hocalar alıyor. Yani maaşın olmasa, anlaşılır bir şey belki. Ama
hem üniversitede ders vererek maaş
alıp, hem bu işlerden para almak,
doğru gelmiyor bana.

guç Uysal’ı rezervuarın başına getirdim. Sonuçta onunla birlikte büyük
emek vererek kurduk merkezi. Ama
sonradan birlikte türbin işine girerek, karbondioksit türbini yaptık orada. Türbin işine girmemizin nedeni
de şudur. 2012 yılı gibi Avustralya’da
yerin altından yeryüzüne bir şey çıkarıp elektrik üretmenin, çok pahalı
olduğuna karar verildi. Proje beş yıllıktı ve bu karar sonrası hükümetin,
bu projeyi yenilemeyeceğini anlayarak türbin işine de yöneldik. Tabii
türbin işine girdiğimiz için, güneş
termal üzerine de eğilmiştik. Daha
sonra, oranın TÜBİTAK’ı diyebileceğimiz bir kuruluşu var. Onlar solar
termal projesine girmek istediler.
Bunu depolamak da çok kolay, ısıyı
depolayıp elektrik üretiyorsunuz.
Böyle bir proje için de hükümetten
oldukça yüklü bir miktar para aldılar. Benzer nedenlerle Amerikalılar
da karbondioksit türbini geliştirme
işine girdiler. O dönem henüz türbin
işini kimse bilmiyordu. Sadece bizim

Proje hâlâ sürüyor sanırım?
Proje, belli değişikliklere uğrasa da,
esas olarak sürüyor. Başlangıçta projede iki temel konumuz vardı. Birincisi yerin altındaki cevhere ulaşmak,
ikincisi de yerin altındaki ısıyı elektriğe nasıl çevireceğimiz konuları. Bunun ikinci bölümü, makina mühendisliğinin konusudur. Birinci bölüm
için çok iyi bir jeologa ihtiyacımız
vardı. Başlarken benden öyle birini
bulmamı istediler. Ben de dünya çapında bilinen jeolog arkadaşım, Ton-
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deneyimimiz vardı, yani biz biliyorduk ve dolayısıyla bize teklif edildi
bu iş. Böylece 2013 yılında yine bu
merkezde, Amerikalılarla 4 yıllık ortak bir araştırma projesine başladık
ve 2017’ye kadar sürdürdük. Daha
sonra proje yenilendi ve uzatıldı.
Şimdi üniversitedeki derslerimin
yanı sıra bu araştırma projesinde çalışmaya devam ediyorum.

Türkiye’ye de yenilenebilir enerji konusundaki gelişmeler için ne
söylersiniz?
Yenilenebilir enerji Türkiye için de,
elbette olmazsa olmaz bir konudur.
Güneş ve su bedava. Bu nedenle, yenilenebilir enerji maliyetinin
neredeyse yüzde yüzünü, santralı
kurduğunuz zaman çıkarıyorsunuz.
Ama yine de eğer sanayisini kendiniz kuramıyorsanız, hiç girmemek
lazım. Çünkü sanayiyi ülke içinde
kuramıyorsanız, bunun maliyetlerini dışarıya ödeyemezsiniz, yetiştiremezsiniz. Yani şu andan sonra, sade-

19

ce Türkiye için değil, birçok yer için
aynı durum söz konusu. Artık değil
modül fabrikası, panel kurmak bile
hayal neredeyse. Bir de, sadece iyi
niyetle ya da tek başına devlet eliyle, bu işler olmuyor. Özel şirketlerin
de bu konularda hırslı olması lazım.
Avustralya’da da olmuyor, şu anda
orada bile böyle bir sanayi kurulması
çok zor…

Bunca yıl meslek hayatı, akademik çalışmalar ve çok çeşitli
projeler içinde yer aldınız. Tüm
bu tecrübeleriniz ışığında genç
meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz?

yükü, bizim döneme kıyasla çok
daha ağır. Önce bunu kabul ederek
sorunuzu cevaplayayım. Çalışmak
yorucu belki ama sürekli tatil olsa,
insan ne yapar bilmiyorum, merak
da etmiyorum aslında. Avustralya’da
üniversitede kalmak için, yaş sınırı
yok. Bu yüzden, galiba yetmiş yaşına
kadar falan üniversitede kalacağım.
Biraz önce değinmiştim, üniversite de maaşlı işimin yanı sıra meslek alanımla ilgili çok sayıda proje
de bulundum. Bunca yıllık meslek
ve akademi hayatımda, çok çeşitli
ülkelerde çok çeşitli mesleklerden
birçok insanla tanıştım. Yaptığım iş
bana her zaman keyif verdi. Zaman
zaman çeşitli yerlerden gençler,
bana tavsiyelerimi soruyorlar. Onlara
söylediklerimi sizinle de paylaşayım.
Herhangi bir mühendisin başarılı
olabilmesi için, teknik konulara vakıf olması, en temel gerekliliktir. Bu
olmadan hiçbir şey olmaz. Ama öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmamak
lazım. Geçmişe bakıyorum, ben sürekli değişik konularda çalıştım ve
hep yeni şeyler öğrenmeye çalıştım.
Bence insanların öğrenme süreci,
hayat boyu sürmeli. Bunun dışında,
başarılı olmak için bir insanda ol-

ması mutlaka gerekli olan iki temel
unsur var bence. Bunlardan birincisi azim, yani inatçılıktır. Hayatta bir
sürü iş veya proje yapmaya kalkıyoruz. Bazen sıkılır bırakırsınız, bazen
başaramazsınız ya da vazgeçersiniz.
Bunların hepsi olabilir, çünkü hayatın inişleri çıkışları vardır. Ama teslim olmamanız, sarılıp mücadeleye
devam etmeniz gerekir. Bırakırsanız
hiçbir şeyi başaramazsınız, sonuna
kadar azim ve inatla sarılacaksınız.
Belki gerçekten olmaz bazen, ama
olmasa da bu süreçten bir sürü kazanım elde edersiniz, bu çok önemli bir
şeydir. İkinci kuralda hoşgörülü olmak. Farklı insanların yapı, davranış
ve alışkanlıklarına karşı, hoşgörülü
olmamız şart. Bazı insan tembel, bazı
insan inatçı vs. olabilir. Önemli olan
hepsini, yapılan işte nasıl işlevsel ve
verimli kılarım, buna kafa yormak
lazım. Hele mühendislikte bu çok
önemli bir kural. Bahsettiğim azim
ve hoşgörülü olmak kavramlarını bir
arada karşılayan, “tenacity” diye bir
tabir var. Türkçe tam karşılığı değil
sanırım ama “sebat etmek” buna en
yakın anlama gelen cümledir ve yaptığımız her işte bu cümle ana kural
olmalıdır bence…

Bizim dönemimizde ne benim, ne
de başka arkadaşımın, mezun olduktan sonra halimiz ne olacak
diye bir endişesi yoktu. Çünkü o
dönem Türkiye’nin en güzide üniversitelerinden bir tanesinden
mezunsanız, mutlaka güzel bir iş
bulurdunuz. Bunu biliyorduk ve hiçbirimiz geleceğe dair bir kaygı taşımıyorduk. Ama şimdi, ne yazık ki
özellikle Türkiye’de tüm üniversite
mezunlarında, bu kuşkuyu çok fazla görüyorum. O yüzden gençlerin
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TEKNOLOJİ DÜNYASI

Zincir Reaksiyonu

GE Havacılık

Tasarımcılar, 855 parçayı 12 parçada bir araya getirmek, 100 libreden fazla ağırlıktan
tasarruf etmek, yüzde 20 daha iyi yakıt tüketimi sağlamak, yüzde 10 daha fazla güç elde
etmek ve yeni turboprop motorunun bakımını daha basit bir şekilde gerçekleştirmek
amacıyla üç boyutlu baskıdan faydalandılar.

Chain Reaction1
Alan S. Brown2
1

ASME tarafından Ekim 2018 tarihinde yayımlanan bu makale (www.asme.org/engineering-topics/articles/manufacturing-processing/chain-reaction) Dr. Ümit
Keskin tarafından dilimize çevrilmiştir.

2

Alan S. Brown, Mechanical Engineering isimli dergide baş editör olarak görev yapmaktadır.
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ç boyutlu baskı olarak da
bilinen eklemeli üretim,
klasik otomobilleri onarıp ilk
haline getiren kişiler ve bunların
ilk üretimini yapan şirketler
için çift taraflı bir kazan-kazan
dengesi meydana getiriyor.
Örneğin, 1987 yılında piyasaya
sürüldüğü zaman dünyanın en
hızlı aracı olan Porsche 959'u ele
alalım. Bu araçtan toplam olarak
sadece 292 adet üretildi ve yedek
parçaları şimdi ya çok az miktarda
bulunuyor ya da hiç bulunmuyor.
Stok listeleri içinde yer alan yedek
parçalar tükendiği zaman Porsche, aracın gelecekte kullanılabilmesi amacıyla eski parçayı söküp, bunların yerine benzer işlevi
gören basit bir parça yerleştirirdi.
Ancak bu yıl şirket, aynı aracın pek
çok parçasını tarayıp elde ettiği
modelleri CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım, BDT) yazılım programlarına yüklemeye başlayacağının,
bunun ardı sıra da talep üzerine
de daha hızlı ve daha az maliyetli
bir şekilde bu modelleri basacağı bir prosesin bilgisini verdi.
Porsche bunu gerçekleştirmekte
olan tek otomobil üreticisi değil.
Mercedes-Benz, çok eski Daimler
kamyonlarının 30 adet yedek parçasını eklemeli imalattan faydalanarak üretiyor. Buna ilave olarak,
son zamanlarda Volvo da bazı
yedek parçalarını pazara sürdü.
Bu parçaların üretimi, otomotiv sanayisi kapsamında yer alan
tedarik zincirini tamamlamak
için eklemeli üretimin kullanımının ilk deneysel adımlarına
işaret ediyor. Kesinlikle bu parçaların üretimi son olmayacak.

Eklemeli üretim genellikle herhangi bir parçanın imal edilmesinin en pahalı yoludur, ama bununla birlikte tedarik zincirleri için
kâr elde edilmesine dair bir anlam
da barındırır. Uçaklar ve demiryolu taşıtlarından elektrikli cihazlara, endüstriyel ekipmanlara ve
tıbbi cihazlara değin ürünler imal
eden farklı üreticiler kadar Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu ve UPS şirketinin de
üç boyutlu tedarik zinciri çözümlerini dikkatli bir biçimde araştırıp incelemesinin sebebi budur.
Günümüzde dünya çapındaki
küresel tedarik zincirleri, ürün
üretmek için kullanılan hammaddeler ve parçalarla başlayıp servis
için yedek parçaların dağıtımına
ve depolanmasına kadar uzanır.
Bu tedarik zincirleri, uzunluk ve
karmaşıklık bakımından farklılıklar gösterir. Endüstriyel bir
pompa ya da motorda çok fazla
sayıda parça, örneğin bir araba
için 30.000 ve bir jet uçağı için 3
ila 4 milyon adet parça olabilir.

gerçekleşir. Diğerleri ise onlarca
yıl boyunca durmadan depolar içerisinde kalırlar. İşin aslına
bakılırsa bir lojistik devi olan DHL,
stok listeleri içinde bulunan mal
fazlasının ve bu malların nadiren
kullanılan kısmının toplamda
bazen stok listelerinde yer alanların tamamının yüzde 20'sinden çoğuna eşit olabileceğine
inanıyor. Bu, pahalıya mâl oluyor.
Eklemeli üretim, bu ve benzeri
sorunların üstesinden gelinmesi
konusunda ümit vaat ediyor. Eklemeli bir biçimde üretilecek parçalar, sunucularda depo edilmesi
birkaç peniye mâl olan dijital dosyalardan sipariş edilir. Buna ek olarak, çok sayıda parça ve bağlantı
elemanı kaynakların kullanımını
kolay hale getiren az sayıda entegre yapı içinde birleştirilebilir.

Üreticiler, bunların hepsi için
yedek parça imal etmek zorundadır. Başka bir deyişle,
işleme takımları yerli yerinde
ve parçaların üretimi daha az
maliyetli bir şekilde olduğu zaman, üretim sırasında normalden fazla sayıda parça meydana getirilir. Sonra, bu fazla
sayıda olan parçalar stok listeleri içindeki yerlerini alırlar.

Üretim alanında yer alan işleme
takımları, bağlama elemanları ve
sabitlemiş olarak bulunan cihazların düzenlenmesinde gereken
süre azaltılabilir. Eklemeli üretim bağlamında fayda sağlayan
makinalar çok esnek bir biçimde
işleyebildikleri için, bir beyzbol
oyununda saha içerisinde farklı
pozisyonlarda oynayabilme kabiliyetine sahip olan rekabetçi
oyuncular gibi hareket edebilir
ve diğer makinalar ya da mal/
hizmet satın alınan şirketlerin
performansında düşüş olduğu
zaman üretiminde durgunluk
yaşanmasına engel olabilirler.

Mil yatakları, motor sargıları ve
fren balataları gibi bazı parçalar her zaman talep görür. Bu
parçalar için ilk yatırımların geri
dönüşü çok zaman geçmeden

En azından gerçekleşmesi ümit
edilen şey budur. Son otuz yıl boyunca, eklemeli üretim her türlü
vaatte bulunmuştur. Yine de ilgili
makinalar yavaş kalmış, eklemeli

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



KASIM 2018



www.mmo.org.tr

22
üretimde kullanılan malzemeler pahalıya mâl olmuş ve baskı
makinaları ile kritik parçalar arasında uyumsuzluklar görülmüştür. Ve genel itibarıyla eklemeli
üretim de pahalıya mâl olmuştur.

tiplerin imal edilmesi sebebiyle
gereken bedeli ödemiştir. Buna
rağmen eklemeli üretim, maliyetin önemli olduğu alanlarda imalat süreçlerine dâhil olmak için bir
mücadele ortaya koymuştur.

içeren girift bir ağ yapısı meydana getirir. Adidas, bu yıl 100.000
adetten fazla sayıda ve 2019 yılındaysa milyonlarca adet yumuşak
dokuya sahip olan spor ayakkabı
satmayı ümit ediyor.

Bununla birlikte, bugün bu teknoloji geçmişte yaşananları ters
yüz ediyor.

Yeni teknolojilerin hızlı bir şekilde
gelişmesi vasıtasıyla bu mücadele değişiklik arz etmiştir. Patentlerin süresi dolduğu zaman, yeni
rakipler ve genç girişimci şirketler
son birkaç yıl içinde risk sermayesi dâhilinde yer alan 700 milyon
dolarlık bir fonla finanse edilip
pazara girdiler. Şimdi ise bu yeni
teknolojilerin çoğu, her zaman
olduğundan daha hızlı, daha yeterli ve daha hesaplıdır.

Buna ek olarak tasarımcılar, eklemeli üretimin karmaşık parçaları
ekonomik bir şekilde imal etme
becerisinden faydalanmayı da
öğreniyorlar. Bununla ilgili en iyi
bilinen örnek, GE Havacılık'ın3
LEAP turbo fan jet motoru için
ürettiği ve 2015 yılında Federal Havacılık İdaresi4 tarafından
uçuşta kullanımları için onay verilen yakıt enjeksiyon nozullarıdır.

Eklemeli Üretimin Yeniden
Doğuşu
Eklemeli imalat, kalıplar veya işleme takımları olmaksızın dijital
modellerden katman katman bir
biçimde baskı yapılmasıyla çalışır. Başka hiçbir biçimde üretilemeyecek karmaşık şekilleri olan
parçalar (hafif ağırlıklı köşebentler, köklü değişiklikler geçirmiş
şekillere sahip bağlantı elemanları ve uyumlu soğutma kanalları)
mevzu bahis olduğunda üstün
nitelikler barındırır.
Sanayi camiasının en iyi tanıdığı danışman olan Terry Wohlers,
“Üretilecek parçaların karmaşık,
hafif olması ve işlevselliğinin arttırılabilmesi üç boyutlu baskının
en etki yaratan yönleridir,” diyor.

Örneğin, Adidas'ın yumuşak dokuya sahip olan spor ayakkabıları için ağ biçiminde orta taban
imal eden genç girişimci şirket
Carbon'un2 sistemini ele alalım.
Söz konusu şirket, sıvı polimerleri katılaştırmak amacıyla lazerlerden ve ayakkabıların mekanik
özelliklerini belirli bir kişiye veya
amaca yönelik kullanım için değiştirmek niyetiyle ısıdan faydalanır.

Eklemeli üretim parça imalatında
yararlanılan neredeyse en pahalı
yöntemdir. Sanayi, mühendislerin üretime başlamadan önce ilgili kusurları bulmaları ve bunlarla baş etmelerine yardımcı olarak
finansal tasarruf sağlayan proto-

Bahsedilen proses dakikalar alır
ve koşu esnasında alınacak darbelerle birlikte gerçekleşecek
enerji transferini kontrol altında tutmada kullanılan, ayrı ayrı
ve hassas bir şekilde ayarlanmış
20.000 adet destek elemanını

2

3
4
5
6

GE Riskli Girişimler5 şirketinin idari müdürü Steve Taub, “Ekibimiz,
bu ürünü eski teknolojiler kullanılarak üretimi zor olacak girift
soğutma kanalları içeren bir şekilde yeniden tasarladı,” diyor ve
“Bu, daha yüksek sıcaklıklarda çalışabileceğimiz ve böylece bahsi
geçen motorun tamamı üzerinde
muazzam bir etkinin meydana
geleceği anlamına geliyordu. İlgili parça daha iyi performans
gösteriyordu, daha dayanıklı hâle
geldi, daha az yakıt kullanıyordu
ve daha düşük maliyetliydi,” diye
ekliyor.
GE6, üretimi er ya da geç 40.000
ila 50.000 birime yükseltmeyi
planlıyor.

Carbon, donanım, yazılım ve moleküler bilimlerin kesişim alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Bu şirkete dair daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu linki
inceleyin: www.carbon3d.com/stories/adidas.
GE Aerospace
Federal Aviation Administration
GE Ventures
General Electric
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HP'nin üç boyutlu yazıcılarından
birinin yaklaşık olarak 100.000 birim seri baskı yapabileceğini dile
getiriyor.
Eklemeli üretim, yıllarca ses çıkarmaya çalıştıktan sonra nihayet
yaygın hale gelmeye başlıyor. Bu
konuda ilk adımlardan birini atmış her şirketin yapacağı uygulamayı dört gözle bekleyen düzinelerce takipçi var. Ve bu takipçiler
genel olarak tedarik zincirlerine
odaklanıyorlar.

Zincir Bağlantıları

Boeing

Boeing 787, eklemeli üretimle imal edilen 60.000
adetten fazla sayıda parça kullanıyor.

GE'nin son geliştirdiği pervane
motoru daha da ileri gitti ve eklemeli üretimden faydalanan GE,
855 parçayı sadece 12 bileşen
elemanı kullanarak bir araya getirdi. Bu, ağırlığı yüzde 5 azaltıp
yakıt tüketimini yüzde 20 düşürürken, üretim ve montaj maliyetlerini de aşağılara çekti.
Eklemeli üretimle imal edilen parçalar, düşük hacimli uygulamalarda karşımıza çıkmaya başlıyor.
Boeing ve Airbus, uçaklarında on
binlerce üç boyutlu iç parçanın
yanı sıra az sayıda düşük risk barındıran yapısal parça da kullanı-

yor. BMW, i8 Roadster'ın açılabilir
tavanını alçaltıp yükseltmek amacıyla metal bir parçanın baskısını
yapıyor. Stryker ise, tıbbi implantlar imal etmek niyetiyle yeni
bir üç boyutlu tesise 400 milyon
dolarlık bir yatırım yaptı.
Sadece birkaç yıl önce, birkaç bin
parçadan sonra enjeksiyonlu kalıplama yöntemine geçmek daha
ucuzdu. Fakat bugün, Wohlers
iki adet dişli kutusuna sahip olan
küçük bir siyah mille gösteriş
yapmaktan hoşlanıyor. Wohlers,
kalıplama yöntemini kullanmak
akla uygun hale gelene kadar

Günümüzün üç boyutlu bir biçimde baskıları yapılan parçaları
dijital bir şekilde depo edilecek
ve gelecekte karşılaşılacak talep
üzerine bu parçaların baskıları
yeniden yapılacaktır. Buna ilave
olarak, bazı eski parçaların üç boyutlu taramasını yapmak ve bu
parçaları stok listelerinde tutmak
yerine bunların sipariş için baskılarını yapmak zaten daha mantıklıdır. Aynısı nadiren bozulan parçalar için de geçerlidir, fakat “ne
olur ne olmaz” diye düşünerek
üreticilerin bu parçaları stok listelerine eklemeleri gerekir.
Eklemeli üretim, aynı zamanda ilgili işleme takımlarının (veya orijinal üreticilerin) artık var olmadığı
ve onlarca yıldan bu yana hizmet
vermiş olan pompalar gibi belirli
bir kişiye veya amaca yönelik değiştirilen sanayi ekipmanlarının
onarımı konusunda da uygun
maliyetler sunar.
Wohlers, neredeyse her büyük
otomobil üreticisi, havacılık firması, elektrikli cihaz üreticisi ve
sanayi şirketinin bugün bu kullanım vakalarını dikkatli bir şekilde
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ları mümkün görünen 300 adet
parça imal edebilirim. Eklemeli
üretim, tedarik zincirini ve araçlarımızla birlikte sistemlerimizi nasıl ileri seviyelere taşıyacağımızı
büyük ölçüde etkileyecek,” diye
de ilave ediyor.

değerlendirdiğinden söz ediyor.
Bunların cazibe yaratma güçleri
de imalatları kadar çeşitlilik gösteriyor.
Örneğin, Stanley Black & Decker'ın
20 yıl önce üretilmiş olan ardıl bir
tahrik etme elemanının yerine
hidrolik pompa harekete geçirme
elemanını koyması gerekiyordu.
Şirket, tek parça olacak şekilde
söz konusu bu elemanın yeniden
tasarımını
gerçekleştirdi
ve
bir Markforged üç boyutlu
metal yazıcı kullanarak üretim
maliyetlerini azalttı.

Bunların yanı sıra Boeing ise,
talaşlı imalat ve montajı hızlandırmak niyetiyle kullanılan özel
takımlar ve sabit cihazları imal etmek için eklemeli üretim kullanıyor. Bir taraftan şirket en son modeli olan 737 modelinin üretim
adedini yılda 57'ye çıkarırken, bu
imalat alanı düzenlemeleri önem
teşkil ediyor.

Markforged'da çalışan uygulama
mühendisliği bölümü başkan
yardımcısı Andrew de Geofroy,
“Stok listesi içinde olmayan bir
parçanın üretimi altı hafta ve
1.000 dolara karşılık gelebilir,” diyor ve “Aynı parça bozulursa, makina haftalar boyunca çalışmaz
hale gelebilir. Üç boyutlu baskıdan faydalanılarak, daha hızlı ve
daha düşük bir maliyetle bu parçanın yerine yenisi üretilip yerleştirilebilir,” diye ekliyor.

Boeing Ticari Uçaklar7 şirketinin
eklemeli üretim bölümünde çalışan baş mühendis Nyle Miyamoto, “Bir teknisyenin bir işleme
takımına ihtiyacı varsa, bir tasarımcı onu yaratacak ve ilgili yere
gönderecektir,” diye belirtiyor ve
“Bu, aylar alabilir, yani çok yavaş
bir süreç olabilir," diye de ekliyor.
Miyamoto, “Yeni bir hat üzerinde,
tasarımcıların bu parçaları meydana getirmeleri ve bu parçaların
baskısını yapmaları için üretim
alanımızın üstünde bölmelerimiz
yer alacak. Büyük parçaların birbirine bağlanması için artık yüzlerce saat harcanmasına gerek
kalmayabilir, çünkü şimdi bunları
bir gecede gerçekleştirebiliyoruz,” diye izah ediyor.

Diğer taraftan Albay Matthew Friedell, Deniz Piyadeleri
Kolordusu'nun eklemeli üretimin esnekliğine değer verdiğini,
piyadelerin ise ana tedarik
komutanlığında eklemeli üretimin kendilerine öncülük ettiğini
ifade ediyor.
Albay Friedell, “Eğer bana bir
vazife verilirse ve eğer yanıma
iki yedek su pompası alırsam,
bunlar sadece su pompası işlevi
görürler,” diyor ve “Fakat bunun
yerine yanımda sekiz libre toz
alüminyum getirirsem, bozulma7

Daha Büyük Düşünmek
Bütün bunlara rağmen de Geofroy, eklemeli üretimin bir tedarik
zinciri oyuncusu olabilmesi için
gereken en minimumu temsil

Boeing Commercial Airplanes
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edecek şekilde, yedek parçaların
daha hızlı ve daha ucuz baskılarının yapılabileceğini dile getiriyor.
Ve “Sadece üç boyutlu baskının
asıl dönüştürücü etkilerini gördüğünüz ikincil faydalarını anladığınızda bu gerçekleşecek,” diyor ve
“Bu, daha fazla müşteriyi eklemeli
üretimi benimsemeye sevk eden
şeydir,” diye açıklıyor.
Uluslararası ticaret danışmanı
PwC, 38 Alman üreticisiyle ilgili
araştırma yaptıktan sonra bu konuda hemfikir olduğunu söylüyor. Eklemeli üretimin kullanımı
akla uygun olur, ancak sadece
“tedarik zincirinin tamamı, sonuç olarak mülkiyetin toplam
maliyeti ve bunun yanı sıra ürün
tasarımında gözlenen köklü değişikliklerin potansiyel faydaları üzerinde etkide bulunacak
biçimde şirketlerin onu hesaba
dâhil etmesi” durumunda akla
uygun olur.
PwC, müşterilerin veya tedarikçilerin bir üreticinin genel ağ sayfasından yedek parça sipariş ettikleri bir sistemi tasavvur ediyor.
Bu sistemde, yakınlarda yer alan
üç boyutlu hizmet sunan bürolar
birkaç saat içinde dosyaları indirir, parçaların baskılarını yapar ve
müşteriye hızlı bir şekilde gönderir. Ya da müşteri kendi ekipmanını kullanarak parçaların baskısını yapar, bu biçimde nakliye
masraflarıyla gümrük vergilerinin
yanı sıra gecikmeleri de ortadan
kaldırır.
Daha hızlı üretilen yedek parçalar, sanayi için daha fazla makina
çalışma süresi ve üretimin daha
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az kesintiye uğraması anlamına
gelir. Tüketiciler içinse bu, bir kişinin bir araba veya cihazı tamir etmesi için daha az süre harcayarak
beklemesini ifade eder.
Mal ve hizmet satan şirketler de
bundan kazançlı çıkar. Bu, müşteri hizmetlerini geliştirip yedek
parça üretmek için imalatı kesintiye uğratmaktan endişe etmeden stok listelerini küçültür. Eklemeli üretim için yedek parçaların
(Stanley'nin yaptığı gibi) yeniden
tasarlanmasıyla, üretim maliyetlerinin düşürülmesi mümkün ve
müşterilere yerinde montaj gerektirmeyen parçalar teslim edilebilir. PwC, eklemeli üretimin
yedek parça mülkiyetinin toplam
maliyeti bakımından imalatçıların nihayetinde yaklaşık olarak
yüzde 20 tasarruf etmelerine yardımcı olabileceğini hesap ediyor.
Diğer taraftan, PwC firmalarının
yarısıyla görüşmeler yapıldı ve bu
firmalar lojistik tasarrufu konusunda şüpheci olduklarına dair
fikirler beyan ettiler. Dünyanın en
büyük imalat lojistik şirketlerinden biri olan UPS ise bu konuda
farklı görüşler arz ediyor.
UPS şirketinin kurumsal stratejisinden sorumlu başkan yardımcısı Alan Amling, “malların daha az
miktarlarda ve daha sık bir şekilde tüketim noktasına daha yakın
olarak imal edileceği” bir dünya
tahayyül ediyor.
Bu, UPS'nin endüstriyel depo
etme ve nakliye faaliyetlerini tehdit ediyor. Güncel gelişmelerin
ötesinde yer almak için UPS, dünya çapında üç boyutlu sanayi yazıcılarını ilk defa piyasaya sürmek

için girişimci yazılım devi SAP ve
eklemeli üretim yapan bir şirket
olan Fast Radius ile ortaklık kurdu. Şirket, Kentucy eyaletinde yer
alan Louisville şehrindeki Tedarik
Zinciri Çözümleri tesisinde işe koyuldu.
Amling, “Eğer saat 17:00'da bir
parça imalatı için bir sipariş alırsak ve bu parçanın baskısının
yapılması işlemlerinin yedi saat
sürdüğünü düşünürsek, her şeye
rağmen bu parçayı Amerika Birleşik Devletleri’nin herhangi
bir noktasına ertesi sabah saat
08:00’a kadar gönderebiliriz,"
diye ifade ediyor ve “Bunu gerçekten bir üretim çözümü olarak
değil, tedarik zinciri çözümü olarak görmekteyiz,” diye ilave ediyor.
Bin adet deposuyla önemli parçalar için yerel depolama ve hızlı
teslimat temin eden UPS şirketi, kritik servis parçalarıyla ilgili
kendi lojistik faaliyetlerini analiz
ederken olanların ne anlama geldiğini kavramıştı.
Amling, “Bu parçalar bizim stok
listemiz içinde yer alıyor, fakat
bunların pek çoğunun çok yavaş
nakledildiğini ya da hiç nakledilmediğini biliyoruz,” diyor ve
“Müşterilerimiz açısından bakıldığında çok büyük bir maliyete
karşılık geliyor bu, ama bu parçalar her hâlükârda müşterilerimize
gereklidir, öyle değil mi? Başka
bir şekilde ifade edersek, eklemeli üretim prototip imalatının ötesine geçmeye başladığı zaman
oyuna girmemiz gerektiğine karar verdik,” diye sözünü tamamlıyor.

Dönüşüm
Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde
Makina Mühendisliği Bölümü'nde
görev yapan bir profesör olan
Timothy Simpson ve Intel'in kurumsal strateji direktörü Irene
Petrick, 2015 yılında bir makalede eklemeli üretim kapsamında değerlendirilen “münferit
ekonomileri”n imalatı ucu bucağı olmayacak bir şekilde değiştirebileceğini, hatta üretim ve
tedarik zinciri arasında yer alan
sınırları bile bulanıklaştırmasının
mümkün olduğunu ileri sürdüler.
Simpson, “Henry Ford'un zamanından bugüne dek her şey ölçek
ekonomilerine göre değerlendiriliyordu,” diye belirtiyor ve “Ne
kadar fazla üretebilirseniz, daha
fazla birim maliyetinizi amorti
edebilirsiniz ve bu şekilde ucuz
şeyler üretmek olası hale gelir,"
diye de ekliyor.
Ve daha sonra Simpson, “Diğer
taraftan eklemeli üretimle ise,
nesneleri sayısal olarak daha az
miktarlarda ve ekonomik olarak
üretmek için olanaklar bulunuyor. Eğer bunu ekstrem boyutlara taşırsanız, o zaman gerçekten
nesneleri her seferde münferit
olarak üretebilirsiniz ve böylece
'münferit ekonomiler'den söz
edilmesi de muhtemel biçime
gelir,” diye ifade ediyor.
Ve üç boyutlu baskı, sadece bu
parçaları üretmeyi değil aynı
zamanda bunlarla ilgili çalışma
alanlarında destek sunmayı da
mümkün kılar.
Simpson, şirketlerin artık yeterince büyük hacimlerde üretim
gerçekleştiremedikleri için iyi fi-
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kirleri ziyan etmedikleri bir dünya
öngörüyor ve “Bunun yerine, yeni
ürünlere yeşil ışık yakabilir, daha
fazla risk alabilir, niş pazarların
ardı sıra koşabilir, daha önceleri
yapmamış olmanız mümkün olan
her tür şeyi yapabilirsiniz,” diyor.

için eklemeli üretim, sadece daha
hızlı ve daha az riskli bir şekilde
imalat yapmamızı sağlar.”
Yine de zorluklar var olmaya devam ediyor. Üç boyutlu imalatın
yaygın olarak kullanılır olması
için donanımların hem daha iyi
hem de daha hızlı ve malzemelerin de daha ekonomik hale gelmesi gerekiyor. Mal veya hizmet
satan şirketler bu yönde hareket
ediyor, ancak önlerinde hâlâ yapacak pek çok iş bulunuyor.

Simpson, belirli bir kişi veya amaca yönelik bir şekilde ürünlerde
daha fazla değişikliğin gerçekleştirileceğini ümit ediliyor. Bir
pompa şirketi farklı viskoziteler,
akış basınçları ve sıcaklıklar için
pompa kanatçıkları geliştirebilir.
Bunların, ek veya yüksek ücretlendirmeleri haklı çıkaracak kadar performansı artırması mümkün görünüyor.

Eklemeli olarak işleme yöntemi
aynı zamanda işlem sonrası maliyetlerle de yüzleşmek zorundadır. Çoğu üç boyutlu parça, imalat
katmanlarını stabilize etmek için
taşıyıcı yapılar kullanır. Kullanıcıların parçaları ayırması icap eder;
ayrıca kullanıcılar, çözücüler ve
geleneksel makinayla işleme
yöntemlerinden
faydalanarak
parçalara son biçimini verirler. Bu,
tehlikeli atıkların imha edilmesi
ve havacılıkta kullanılan metal
parçalar için sıcak eşbasınçlı baskı
gibi bu tür alışılmamış son işlem
süreçleri de dâhil olmak üzere on
veya daha fazla farklı adımdan
meydana gelebilir. Wohlers, üç
boyutlu parçaların toplam maliyetinin yüzde 70'ini parça işleme
sonrası süreçlerin meydana getirdiğini tahmin ediyor.

Aslında, belirli bir kişi veya amaca yönelik bir biçimde bir ürünü
değiştirmek imalatı bir hizmet
haline getirebilir. Çalışan bir mağaza, bir müşterinin ayak ve adım
ölçülerini alabilir ve bir iki gün
içerisinde o kişi veya amaç için
geliştirilmiş bir çift yumuşak dokuya sahip olan spor ayakkabısını
müşterinin adresine postalaması
muhtemel olur.
Simpson buna ilave olarak mühendislerin belirli bir kişi veya
amaç için bir ürünü değiştirme
fikriyle ilgili olanakları tasarımlarına gittikçe dâhil edeceklerine
inanıyor.

Bunların dışında bir de yazılım
var. Kullanıcılar arasında yaygın
rastlanan şikâyetlerden biri, Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT8)
yazılımlarının modelleme kapasitelerinin üç boyutlu yazıcılarla
gerçekleştirilebileceklerden daha
az nitelikli olmasıdır.

GE şirketinden Taub aynı fikirde
olduğunu şöyle aktarıyor: “Aslında bugün bunu geleneksel üretim süreçleriyle yapıyoruz. Havacılık ve enerji alanında yer alan
faaliyetlerde, performansı artıran
iyileştirmeler ve küçük değişiklikler temin eden hizmetler bulunuyor. Bizi işleme takımlarına yatırım yapmak zorunda bırakmadığı
8

Bir mühendislik yazılım şirketi
PTC'de imalat ve simülasyon ürün

CAD
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müdürü olarak çalışan Jose Coronado, bunun değiştiğini söyledi.
PTC'nin en yeni Creo Bilgisayar
Destekli Tasarım yazılımı, eklemeli imalat tasarımcıları için çeşitli
araçlar sunuyor.
Bunlardan biri, blok nitelikli geleneksel parçaları ağırlığı daha
az olan ve daha az malzeme kullanan akışkan ağlara dönüştüren
topoloji optimizasyonudur. Bir
diğeri ise, tasarımla simülasyonu
bütünleştirir ve bu şekilde mühendisler, tasarım değişikliklerinin parça performansını nasıl
etkilediğini görebilir hale gelirler.
Coronado, “Simülasyon ayağı hep
çalışır durumda ve tasarımcıların
gerçek hayattaki kullanımlarıyla
ilgili varsayımları gerçek verilerden istifade ederek değiştirmelerini sağlıyor,” diye dile getiriyor.
Ve son olarak Wohlers, sanayinin
daha fazla kullanım vakalarına ihtiyacı olduğunu şu şekilde ifade
ediyor: “Tavuk ve yumurta örneği
gibi. Herkes üç boyutlu baskıyı
haklı çıkarmak amacıyla kullanım
vakalarını araştırıyor, çünkü üç
boyutlu baskının işe yarayacağını
kanıtlamak için mevcut bir kullanım vakasına ihtiyaç var.”
Basitleştirilmiş uçak motorlarından otomobillerin restorasyonunun yapılmasında faydalanılan
yedek parçalara kadar eklemeli
imalatın tedarik zincirini dönüşüme uğratabileceği bütün yöntemler göz önünde bulundurulursa, bu vaka çalışmalarının
devam edeceğinden emin olunabilir. Ve bunun ardı sıra neler
olacağını herkesin tahmin etmesi
mümkün görünüyor.

ENERJİ
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Sıvı Hava ile Enerji Depolama
Sistemi
Tonguç Gökçeer1

1. ÖZET

bu enerji depolama metodunun dikkat çeken özelliklerindendir.

Sıvı Hava ile Enerji Depolama (SHED), havanın faz değişimi sırasında gösterdiği genleşmenin elektrik üretimi
için kullanıldığı bir enerji depolama teknolojisidir. Enerji
rezervi olarak yalıtılmış, düşük basınçlı bir tankta –196 °C
sıcaklığında depolanan sıvı hava kullanılır. Bu sıvı havanın
atmosferik sıcaklığa maruz bırakılıp tekrar gaz haline geçmesiyle birlikte hacimsel genleşme sağlanır ve kızdırılmış
havanın türbini çevirmesi vasıtasıyla elektrik üretilmiş
olur. Gece elektriği kullanılarak sıvılaştırılan hava, elektrik ihtiyacının ve fiyatının arttığı puant zaman diliminde
tanktan alınarak yüksek basınca basılır ve elektrik üretimi
için kullanılır. Hem SHED çevriminin içindeki ısıl depolama döngüleri, hem de atık soğuktan (sıvılaştırılmış doğal
gazın (LNG) şebekeye verilmesi esnasında açığa çıkan
soğutma potansiyeli) veya atık ısıdan (çevrede bulunan
endüstriyel tesisin egzoz enerjisi) faydalanabilme özelliği,

Bu makalede, SHED sistemi incelenmiştir. Farklı enerji depolama teknolojileriyle kıyaslanıp, akış şeması üstünden
enerji depolama ve üretme aşamaları tanıtılmıştır.

1

2. ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ
Küresel elektrik üretimi geçtiğimiz on yılda hızlı bir artış
göstermiştir. Bu artış, elektrik şebekelerine yapılan yatırımlar için birçok yeni alan yaratmıştır. Hiç şüphesiz, bu
yatırımlardan sürdürülebilir ve kârlı olanları, enerji fiyatlama, iklim değişikliği ve artan yenilebilir enerji üretimi
ile dengelenmesi daha da zor hâle gelen konvansiyonel
elektrik şebekelerinin dengelenmesi gibi elektrik üretim
sektörünün güncel problemlerine akılcı ve yenilikçi bakış açıları geliştirecek olanlardır. Sera gazı emisyonlarını
azaltmak ve enerjide bağımsızlığı sağlamak için teşvik

PwC Danışmanlık Hizmetleri – tongucgokceer@gmail.com
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edilen yenilenebilir enerji santralleri, gösterdikleri günlük ve mevsimsel varyasyonlar sebebiyle iletim ve dağıtım hatlarında dengesizlikler yaratmaktadır. Sadece 2017
yılında, yenilenebilir üretim kapasitesi dünya genelinde
167 GW artmış [1] ve bu artışın yaklaşık %85’ini güneş ve
rüzgar santralleri oluşturmuştur. Daha az karbon içeren
bir enerji üretim portföyü elde etmek için artan yenilebilir enerji yatırımları, elektrik enerjisi depolama teknolojilerini elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörlerinin ilgi
odağı hâline getirmiştir. Düşük talep periyotlarında ihtiyaç fazlası enerjinin depolanıp, bu enerjinin ihtiyaç durumunda kullanılabilmesini mümkün kılan enerji depolama
teknolojileri, yenilebilir enerjinin şebeke entegrasyonunu
arttırmada kilit bir rol üstlenmektedir.
Enerji depolama sistemlerinin verimliliği, deşarj sırasında
elde edilen enerjinin depolama sırasında harcanan enerjiye oranı ile ifade edilebilir. SHED sisteminin verimi aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır:
(1)
Yukarıdaki denklemde η verimliliği, wt türbinin ürettiği
gücü, wp kriyojenik pompanın tükettiği gücü, tD deşarj süresini, wC kompresörlerin güç tüketimini ve tc şarj süresini
ifade etmektedir.
Bazı enerji depolama teknolojileri dünya çapında ticarileşmişken, diğerleri henüz gelişme/ilk kurulum aşamasındadır. Toplam kurulu gücü 140 GW’yu aşan Pompaj
Depolamalı Hidroelektrik (PDH) santraller, kurulu enerji
depolama kapasitesinin %95’ini oluşturmaktadır [2, 3].
Var olan PDH santraller 1 MW – 3003 MW arasında kurulu
güce sahip olup, %70–85 verimlilikte [4] çalışmakta ve 40
seneden fazla ömre sahiptirler. PDH’nin en büyük dezavantajı, coğrafi kısıtlar, buna bağlı olarak görece yüksek
inşaat maliyetleri ve geniş arazi kullanımları nedeniyle
artan çevresel kaygılardır.
Elektrokimyasal Depolama (piller) ulaşım ve elektronik
cihazlarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılıp, %60–95
verimlilikte [5] çalışmalarına rağmen elektrik şebekelerindeki uygulama alanları günümüze kadar sınırlı kalmıştır.
PDH’deki gibi coğrafi kısıtlara bağımlı olmayan pil sistemleri, modülerleştirilebilir ve yükteki ani değişimlere çok

2

Compressed Air Energy Storage, CAES
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hızlı tepki verebilir; ancak kısa periyodik işletme ömürleri
ve yüksek bakım maliyetleri, bu teknolojilerin yayılmasının önündeki ana engellerdir [2, 6]. Buna ek olarak, bazı
zehirli kimyasallar içeren pillerin geri dönüşümü/bertaraf
edilmesi kritik bir çevresel sorun olarak ön plana çıkmaktadır.
Bir başka ticarileşmiş enerji depolama teknolojisi olan
Sıkıştırılmış Hava ile Enerji Depolama2 sistemlerinde basınçlı hava çeşitli yer altı (mağaralar, aküferler veya terk
edilmiş madenler) ve yer üstü depolama tesislerinde depolanır ve bu sistemler kısa sürede inşa edilebilirler [7,
8]. Sıkıştırılmış Hava ile Enerji Depolama sistemlerinde ısı
geri kazanımı ve sistemin termal yönetimi çok önemlidir;
depolama tesisinden çıkan soğuk hava türbinde buzlanmaya sebep olabileceğinden ısıtılması gerekmektedir. Bu
sistemlerin verimlilikleri %42–54 arasında değişmektedir
[9, 10]. Isı alışverişi olmayan, gelişmiş sistemlerde ise havanın basınçlandırılması sırasında açığa çıkan ısı enerjisi
enerji üretimi sırasında kullanılmak üzere depolanır ve bu
sistemlerde verimliliğin %70 civarına çıkması mümkündür [2]. PDH’de olduğu gibi, bu sistemlerde de bir coğrafi
bağımlılık söz konusudur.
Kompresör boyutunu ve buna bağlı olarak işletme giderlerini minimize etmek için, CAES sistemlerinde hava 100
bar [11] basıncın altında depolanır. SHED sistemlerinde
ise, CAES ekipmanlarına göre daha pahalı kriyojenik ekipmanlar kullanılmasına karşın, sıvı havanın sıkıştırılmış havaya (100 bar altı değerler) göre yaklaşık 10 kat daha fazla
ekserjetik yoğunluğa [12] sahip olmasından yararlanılır.
Sıvı hava/nitrojen, sıvı hidrojen veya sıvı doğal gaz gibi
birçok farklı kriyojenik sıvı enerjiyi depolamak için kullanılabilir. SHED sistemleri, hava sıvılaştırma tesislerinde
hâlihazırda kullanılan teknolojileri [13] kullanabilir. Farklı
enerji depolama teknolojilerinde deşarj (enerji depolandıktan sonra kullanılana kadar geçen süredeki enerji kaybı) depolama sürelerini kısıtlarken, SHED sistemlerinde
kullanılan kriyojenik sıvılar düşük basınçta ve yalıtılmış
tanklarda günde sadece %0,05 civarında [14] hacimsel
kayba uğrarlar. Aynı zamanda SHED sistemleri her yere
kurulabilir; PDH ve CAES sistemlerindeki gibi bir coğrafi
bağımlılık söz konusu değildir. Bahsi geçen bu avantajlar
sebebiyle SHED, ticarileşme potansiyeline sahip, önemli
bir enerji depolama teknolojisidir.
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Fotoğraf 1. Sıvı Hava ile Enerji Depolama Santrali Ekipmanları [20].

3. SİSTEM KONFİGÜRASYONU
Diğer enerji depolama teknolojilerinde olduğu gibi,
SHED işlemi de 3 ana başlıkta incelenebilir; yükleme,
depolama ve deşarj. İhtiyaç fazlası elektriği kullanarak
havayı sıvılaştırmak için Linde çevrimi ya da Claude çevrimi [15] gibi farklı soğutma çevrimleri kullanılabilir. Bu
iki ileri soğutma çevrimi arasındaki temel fark, Claude
çevriminde soğutma etkisinin Joule-Thompson (J-T) valfine ek olarak türbin tarafından da sağlanmasıdır. Linde

Şekil 1. Sıvı Hava ile Enerji Depolama Sistemi

çevriminde de görülen J-T etkisine ek olarak Brayton
çevriminden de faydalanılarak ön soğutmanın türbinler
vasıtasıyla sağlanması sistem verimini arttırır. Değişken
sistem gereksinimleri için türbin sayısı arttırılabilir, paralel/seri genleşme düzenleri uygulanabilir. SHED santrallerinde kullanılan ekipmanlar ve prosesler, günde en az
1000 ton [16] LNG elde edebilecek boyuttaki LNG tesislerindekine benzerdir. Şarj/deşarj işlemleri arasında bir
köprü işlevi gören ve sistemin verimini arttırmada önemli
bir rol oynayan ısıl depolama döngülerinde ısı enerjisinin depolanması için kaya, çeşitli tuzlar veya ısı
transfer sıvıları kullanılabilir. Literatürdeki çalışmalar [17] göstermektedir ki, konvansiyonel, iki
türbinli Claude çevriminin kullanıldığı tasarımlar
ısıl depolama döngüsünü (soğuk geri dönüşümü) kısıtlamaktadır. Bu yüzden bu çalışmada,
farklı basınç seviyelerinde 4 türbin kullanılmıştır.
Isıl depolama döngüsünde -190 ila 15°C çalışma
aralığını kapsayan ısı transfer sıvılarından propan
ve metanol seçilmiştir. Isı transfer sıvılarının kaya
veya çeşitli tuzlar yerine seçilmesinin temel sebebi, sistem içindeki hedef sıcaklıklara bu sıvıların debilerini ayarlayarak kolayca ulaşabilmektir.
Kaya veya çeşitli tuzların ısı enerjisi depolama
için kullanıldığı durumlarda, sistem içerisindeki
sıcaklık kontrolü daha zor olacaktır. SHED santralindeki şarj/deşarj işlemlerinin akış şemaları, sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’te gösterilmiştir.
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Şekil 2. Şarj İşlemi Akış Şeması

Şarj işlemindeki amaç, faz ayırıcıda sıvı hava elde etmektir. Hava kompresörüne (2) girmeden önce atmosferik
hava (1), faz ayırıcıya giren sıvı-gaz hava karışımından (25)
gaz olarak ayrılan hava (30) tarafından soğutulur. Kompresör girişinde sıcaklığının düşmesiyle havanın özkütlesi
artar; birim hacimde daha fazla havanın sıkıştırılabilmesi
sonucunda verim yükselir ve daha küçük boyutta kompresörler seçilerek ilk yatırım maliyeti azaltılmış olur. İlk sıkıştırma sonrası hava, içindeki CO2 ve H2O (nem) bileşenlerinden hava arıtma ünitesi vasıtasıyla ayrılır. Hava ikinci
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kompresörde (3) tekrar sıkıştırılır ve bu kompresör sonrası
akış ikiye ayrılır. Akışın bir kısmı daha da basınçlandırılmak
üzere kompresörlere (5, 6) giderken, kalan kısmı türbinde
(7) genleşir, bu genleşme sonucu yoğunlaşma sıcaklığına
yakın bir sıcaklıkta, ana akışı soğutmak için kullanılmak
üzere eşanjöre (29) yollanır. Yüksek basınçtaki ana akış
(9), metanol vasıtasıyla soğutulur. Soğuk geri dönüşüm,
metanol ve propan sıvılarıyla gerçekleştirilir. Deşarj sırasında sıvı hava gaz hâline geçerken yüksek bir soğutma
potansiyeline sahiptir. Deşarj sırasında havayı ısıtan ve
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Şekil 3. Deşarj İşlemi Akış Şeması

bunun sonucunda soğuyan metanol ve propan, şarj sırasında gelen ana akışı soğutmak için kullanılır. Eşanjör
kademeleri arasında ana akışın bir kısmı türbinlere (8, 14,
16) gönderilir. Türbinlerde genleşip daha düşük sıcaklıklarda çevrime dönen bu kısım, ana akışın soğutmasında
kullanılır. Soğuyan, yüksek basınçtaki ana akış (22), J-T
valfinde genleşir ve kısmi olarak yoğunlaşma sağlanır.
Sıvı–gaz karışımı en sonunda faz ayırıcıya girer, sıvı olan
kısım sıvı hava tankına giderken, gaz kalan kısım gelen
ana akışı soğutmak için tekrar çevrime döner.

Düşük basınçlı, yalıtılmış tankta depolanan sıvı hava,
elektriğe ihtiyaç duyulduğu zaman kriyojenik pompa vasıtasıyla yüksek basınca basılır (2). Propan ve metanol sıvı
havayı eşanjörlerde (3, 4) ısıtır. Havanın kritik basıncından
yüksek bir basınca sahip olan bu akışta standart sıvı–gaz
özellikleri gözlenmez. Hava eşanjörlerde atık ısı kaynağı
(yakın bir santralin egzozu) kullanılarak kızdırılır. Yüksek
basınçlı kızgın hava türbinde dört kademeli ve her kademe arası yeniden ısıtmaya tabii tutulacak şekilde genleşir
ve elektrik üretimi gerçekleşir.
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4. SHED SANTRALLERİ
SHED santralleri tek başlarına çalışabileceği gibi, atık ısı
veya mevcut soğutma potansiyeli olan kaynakların kullanımıyla daha verimli ve rekabetçi sistemlere dönüştürülebilir. SHED santrallerinin verimlilikleri tek başlarına
çalıştıkları senaryoda soğutma çevriminde çıkılabilen en
yüksek basınca bağlı olarak %40–50 arasında [18] değişmektedir. Atık ısıdan veya soğutma potansiyelinden faydalanan bir SHED santralinde ise verim %60–75 arasında
[19] değişmektedir.
Günümüzde İngiltere’de 2 adet SHED santrali kurulmuştur. Bunlardan ilki bir pilot santraldir ve 2011–2014 yılları
arasında çalıştıktan sonra, sıvı hava ile enerji depolama
üstüne araştırmaların ilerlemesi adına İngiltere’de bir üniversitenin araştırma laboratuvarına bağışlanmıştır. Pilot
santral 350 kW/2,5 MWh olup, teknolojinin kanıtlanması amacıyla inşa edilmiştir. Yukarıdaki paragrafta verilen
teorik verimlilik değerlerinin aksinde, bu santralin verimi
%25’den düşüktür [17]. Bunun sebebi, küçük boyutlarda
hava sıvılaştırıcıda kullanılan kompresörlerin optimum
basınç aralığından çok daha düşük basınçlarda sıkıştırma
yapmasıdır. Bu santral US PJM regülasyon ve UK STOR3
performans testlerini [20] başarıyla tamamlamıştır.

İkinci SHED santrali, teknolojinin şebeke ölçeğinde kanıtlanması amacıyla kurulmuştur. Nisan 2018’de devreye
alınan santral 5 MW/15 MWh kapasitesindedir. Atık ısı
kaynağı olarak aynı yerleşkede bulunan çöp gazı santralinin egzozunu kullanmaktadır. Bu santrale, İngiltere şebekesindeki ani frekans değişimlerine hızlı tepki verme
yeteneğinin kanıtlanması [20] için volanlar ve süper kapasitörler eklenecektir.

5. SONUÇ
Sıvı hava ile enerji depolama santralleri, kurulu gücü her
geçen gün artan yenilebilir enerji santrallerinin şebekede
yol açtığı dengesizlikleri gidermede, doğal gaz santrallerinin daha verimli/esnek çalışmasında ve atık ısı/soğutma
potansiyelinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Fazla
enerjiyi düşük talep zaman aralıklarında depolayıp elektrik talebinin arttığı zamanlarda şebekeye geri vererek
düşük verimli sıvı yakıt santrallerinin daha az çalışmasını
mümkün kılarak karbondioksit emisyonlarını düşürmede
kilit rol oynama potansiyeline sahiptir. SHED santralleri
kurmak için yüksek teknolojik bilgi gerekmez, kullanılan
ekipmanlar bakım gereksinimleri iyi bilinen, uzun ömürlü, yaygın olarak senelerdir elektrik santrallerinde ve endüstriyel tesislerde (hava ayırıcı
santraller) kullanılırlar. Sıvı hava
ile enerji depolamak için büyük
mağaralara ya da yükseklik farkı bulunan rezervuarlara ihtiyaç
yoktur. Herhangi bir yanma olmadığı için, zararlı emisyonlar
gözlenmez. Şarj/Deşarj sürelerinin birbirinden bağımsız tasarlanabilmesi, sisteme ekstra bir
esneklik kazandırır. Özellikle kış
aylarında doğal gaz arzında yaşadığımız sorunlar göz önüne
alındığında, uygun ekonomik
koşulların oluşması durumunda
arz çeşitliliğini arttırmada büyük
rol oynayacak LNG terminallerinin artması, bu teknoloji için
önemli bir kullanım alanı yaratacaktır.

Fotoğraf 2. Pilsworth 5 MW/15 MWh Sıvı Hava ile Enerji Depolama Santrali [20].
3

Short Term Operating Reserve
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ENERJİ

Kömür Yakıtlı Termik Santrallerin Baca
Gazındaki Kirleticiler, İzin Verilen Salım Sınır
Değerleri, Ülkemizdeki Santrallerdeki Baca
Gazı Arıtma Tesislerinin Güncel Durumu
Orhan Aytaç1

1. GİRİŞ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu olarak; elektrik enerjisinin insan yaşamının zorunlu bir
ihtiyacı ve ortak bir gereksinim olarak toplumsal yapının
vazgeçilmez bir öğesi olduğu; üretim, tedarik, iletim ve
dağıtımının toplumun ortak varlıklarıyla gerçekleştirildiği
veya bu varlıkları derinden etkilediği; bu bağlamda ilgili
faaliyetlerin toplum çıkarlarının korunmasını esas alan bir
kamu hizmeti olarak değerlendirilmesi gerektiği; üretim,
iletim ve dağıtım faaliyetleri arasında organik bir bağ olması nedeniyle bu üç faaliyet alanının eşzamanlı ve diğer
toplumsal alanları da içine alan merkezî bir planlama
anlayışı içinde yürütülmesinin zorunlu olduğu anlayışını
benimsiyoruz.
Bu ana yaklaşımımızdan hareketle, çeşitli yayın ve etkinliklerimizde, diğer bazı saptama ve önerilerimizle birlikte:
•

1

Ülkemizdeki mevcut santrallerin planlı ve iyi işletilmeleri halinde güncel ve yakın gelecekteki ihtiyaçlar için
yeterli olduğu bu nedenle izlenmesi gereken politikanın esasının; “önce enerji verimliliği için yatırım yapılması, bu yatırımlarla sağlanan tasarrufların yanı sıra
talebin yönetilmesi, mevcut tesislerin verimliliğinin
arttırılması, elektrik iletim ve dağıtım şebekelerindeki
teknik kayıpların azaltılması ve bütün bu uygulamalar
yeterli olmaz ise yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji
üretim tesisi yatırımı” olması gerektiğini savunuyoruz.
Makina Mühendisi, MMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi - orh.aytac@gmail.com
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•

Yenilenebilir enerji yatırımları da dahil; plansız, çevre
ve toplumla uyumsuz, yatırım yerinde yaşayan halkın
istemediği, topluma maliyeti faydasından fazla olan
projelerden vazgeçilmesi; verimli tarımsal arazilere,
ormanlara, meralara, SİT alanlarına, tarihsel ve kültürel
varlıkların olduğu yerlere, konut alanlarının çevresine
santral kurulmaması yönündeki çalışmalara destek
veriyoruz.

•

Mevcut santrallerde bakım, onarım, iyileştirme (rehabilitasyon) çalışmalarına öncelik verilmesini, böylelikle
santrallerin çevreye olumsuz etkilerinin azaltılmasını,
verimlerinin artırılmasını ve güvenilir üretim sınırlarını
aşarak proje üretim hedeflerine ulaşmalarının sağlanmasını vurguluyoruz.

İthal kaynak kullanımının asgariye indirilmesinin yanı
sıra küresel iklim değişikliği ve yakın çevrelerine etkileri
nedeniyle kömüre dayalı yeni santral projelerini teşvik
etme politikasının son bulması; ithal kömür, yerli taş kömürü, linyit, asfaltit vb. her tür kömüre dayalı yeni santral projelerine izin verilmemesi; mevcut ve yatırımı süren
kömür yakıtlı santrallere, yasal hilelerle “çevreyi kirletme
ve kirletmeye devam etme hakkı(!)” tanınmaması ve çevreyi kirleten santrallerin üretimlerini derhal durdurarak
(yoksa) filtre, baca gazı arıtma (kükürtoksit, azotoksit giderme), atık su arıtma, atık küllerin bertarafı vb. yatırımlarını çok ivedi olarak yapmalarının, bu sistemleri etkin ve
verimli bir şekilde çalıştırmalarının sağlanmasını, bu tür

35

Fotoğraf: Kütahya, Tavşanlı’da bulunan Tunçbilek Termik Santrali zehir saçıyor. Bölgeden gelen fotoğraflar durumun vahametini ortaya
koyuyor [15]

ekipman ve tesislerin tüm yeni projeler için de zorunlu
olmasını dile getiriyoruz.
Kömür yakıtlı termik santrallere odaklanmamızın sebebi
olan çevreye olumsuz etkileri; yanma sonucu meydana
gelen atıklardan kaynaklanan en geniş yayılımlı çevresel etki (SOx, NOx, CO, CO2, HF, HCl, Hg, toz salımı, asit
yağmurları) olan hava kirliliği; özellikle CO2 olmak üzere sera gazlarının salımından kaynaklanan sera etkisi ve
iklim değişikliği; doğadan önemli miktarda su çekimi,
(projelendirilmesine bağlı olarak) daha yüksek sıcaklıkta
ve kimyasallar içererek doğaya geri verilmesi şeklindeki
su kullanımı, kömürün depolanması sırasında içten yanma sonucu oluşan zararlı gazlar, toprak ve yer altı suyu
kirliliği; tonlarca cüruf, kül, arıtma çamurları ve alçı taşı,
bunların toprağa, suya havaya etkileri; kül kaynaklı radyoaktif kirlilik; uçucu küllerde bulunan ağır metallerin
yağmur sularıyla yer altı suyu ve içme suyu kaynaklarına
karışması; hurda malzemeler, ünitelerin bakımları sırasında oluşan endüstriyel nitelikli katı atıklar; ambalaj atıkları, organik atıklar gibi evsel nitelikli katı atıklar; soğutma
suyu, proses atık suları, tehlikeli kimyasallar ve ünitelerin
bakımı sırasında oluşan atık yağlar gibi endüstriyel nitelikli sıvı atıklar; evsel nitelikli sıvı atıklar; gürültü; arazi kullanımı şeklinde özetlenebilir.

Bu yazıda hava kirliliğinin sınırlanması ile ilgili olarak:
•

Ünite ısıl gücü 50 MW’dan (yaklaşık 15 MWe) büyük
kömür yakıtlı santrallerde ülkemizde 08.06.2019 tarihinden sonra uyulması gereken salım (emisyon) sınır
değerleri şu anda geçerli olanlarla karşılaştırmalı olarak verilmekte,

•

AB’nin 2021 hedeflerinden bahsedilmekte,

•

Daha önce kamu eliyle kurulan ancak geçtiğimiz yıllarda özel şirketlere devredilen yerli linyit yakıtlı santraller de çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması için
baca gazı arıtma konusunda daha önce yapılan çalışmalar ve yakın dönemde yapılması gerekenler ele
alınmakta,

•

İthal kömürlü santrallerin durumu hakkında özet bilgi
aktarılmaktadır. Ayrıca yazı ekinde konu ile ilgili mevzuatın kronolojik gelişimi bulunmaktadır.

Önümüzdeki sayıda yayımlanacak yazıda ise, kömür yakıtlı santrallerde baca gazlarını arıtma amacıyla dünya
genelinde uygulanan tozsuzlaştırma, desülfürizasyon ve
denitrifikasyon teknikleri hakkında genel bilgiler yer alacaktır.
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2. TÜRKİYE’DE KÖMÜR YAKITLI SANTRALLERDE
UYULMASI GEREKEN SALIM (EMİSYON) SINIR
DEĞERLERİ
1982 Anayasasında “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlığı altında:
MADDE 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve
verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık
kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine
getirir.
Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için
kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.
denilmektedir. Bu bağlamda Çevre Kanunu'nun kabul
edildiği 09.08.1983 tarihinden bu yana çevre korumasını
amaçlayan çeşitli yasal düzenlemeler [1] yapılmış olup şu
andaki geçerli mevzuatta sanayi kaynaklı hava kirliliğinin
sınırlandırılmasına yönelik iki temel yönetmelik mevcuttur. Her iki yönetmelik de AB kriterlerine paralel anlayışla
güncellenmiştir. Bunlardan birisi ülke çapında hava kalitesi standartlarını ve hava kalitesinin değerlendirilmesini,
"bölge"ler ve "alt bölge"lerin oluşturulmasını ve tüm bölgelerde iyi hava kalitesinin sağlanması için alınması gerekli önlemleri kapsayan Hava Kalitesi Değerlendirme ve
Yönetimi Yönetmeliği (HKDYY) ve diğeri hava kirliliği yaratan tesislerin kurulması ve işletilmesine yönelik kriterleri ve yetkili mercilerden alınması gereken izinleri belirleyen Sanayi Kaynaklı Hava Kirliğinin Kontrolu Yönetmeliği
(SKHKKY) olup, bu yönetmeliklerin amaçları sırasıyla aşağıda verilmiştir.
•

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde (06.06.2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan) belirtilen şekilde: “Bu Yönetmeliğin amacı; hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı
üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak
için hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve oluşturmak, tanımlanmış metotları ve kriterleri esas alarak
hava kalitesini değerlendirmek, hava kalitesinin iyi
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olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer
durumlarda iyileştirmek, hava kalitesi ile ilgili yeterli
bilgi toplamak ve uyarı eşikleri aracılığı ile halkın bilgilendirilmesini sağlamaktır.”
•

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliğinde (03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan) belirtilen şekilde: “Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz,
buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına
almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumaya; hava
kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma
ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren
olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır.”

Yukarıda belirtilen HKDYY ile yer seviyesi konsantrasyon
ölçümleri ile saptanan, mevcut hava kalitesi sınır (limit)
değerlerinin önce 01.01.2014 tarihine kadar kademeli olarak azaltılması ve o tarihten sonra AB hava kalitesi
sınır değerleri artı tolerans değerlerinden başlanarak
kademeli bir geçiş ile AB sınır değerlerine uyum sağlanması hedeflenmektedir. Yönetmelikte sınır değerlere
ulaşılacak tarih olarak kükürtdioksit saatlik ve 24 saatlik
ortalama konsantrasyonu için 01.01.2019, azotdioksit saatlik ve yıllık ortalama konsantrasyonu için 01.01.2024,
havada askıda parçacık PM 10 yıllık ve 24 saatlik ortalama
konsantrasyonu için 01.01.2019 ve diğer kirleticiler için
01.01.2024’ü geçmemek üzere hedefler belirlenmiştir. Ardından 05.05.2009 tarihli ve 27219 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi
Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle geçiş dönemi (2009 -2014) için uzun vadeli ve kısa vadeli sınır değerleri ve uyarı eşikleri değiştirilmiştir.
HKDYY gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 09.09.2013 tarihli ve 2013/37 sayılı Hava Kalitesi
Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi (HKDYG) ile yönetmelikte belirtilen hava kalitesi sınır değerlerinin kademeli
geçiş takvimi 2013-2019 arası için detaylandırılmış, hava
kalitesini değerlendirmek amacıyla belirlenen bölge ve
alt bölgeler ilan edilmiştir.
Daha sonra 20.12.2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlananan SKHKKY’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 03.07.2009 tarihli Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği’ndeki yeni
kurulacak olan veya işletmedeki tesislerin etki alanların-
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Tablo 1. Tesis Etki Alanında Hava Kalitesi Sınır Değerleri [16]
Parametre

Süre

Yıl

Birimi
2014

2015

2016

2017

2018

2019-2023

2024 ve sonrası

500

470

440

410

380

350

350

250

225

200

175

150

125

125

60

60

60

60

60

60

60

20

20

20

20

20

20

20

300

290

280

270

260

250

200*

60

56

52

48

44

40*

40

100

90

80

70

60

50

50

60

56

52

48

44

40

40

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5

16

14

12

10

10

10

10

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0,02

150

150

150

150

150

150

150

60

60

60

60

60

60

60

30

30

30

30

30

30

30

Saatlik
(bir yılda 24
defadan fazla
aşılmaz)
SO2

24 saatlik

µg/m3

UVS
**Yıllık ve kış
dönemi
(1 Ekim-31 Mart)
Saatlik
(bir yılda 18

NO2

defadan fazla

µg/m3

aşılmaz)
Yıllık
Havada Asılı Partikül
Madde (PM 10)

24 saatlik
(bir yılda 35
defadan fazla

µg/m3

aşılmaz)
Yıllık
Pb
CO

Yıllık

µg/m3

Maksimum günlük 8

mg/m3

saatlik ortalama

Cd

UVS
KVS

HCl

UVS
Saatlik

HF

KVS

5

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

100

20

20

20

20

20

20

20

280

280

280

280

280

280

280

70

70

70

70

70

70

70

390

390

390

390

390

390

390

UVS

210

210

210

210

210

210

210

UVS

250

250

250

250

250

250

250

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

5

5

5

5

5

5

5

Toplam Organik Bileşikler

Saatlik

(karbon cinsinden)

KVS
KVS

Çöken toz
Pb ve
Çöken
tozda

Cd ve
bileşikleri
Tl ve
bileşikleri

µg/m3

5

KVS

bileşikleri

µg/m3

100

Saatlik

H2S

µg/m3

UVS
UVS

µg/m3
µg/m3
mg/m2 gün

mg/m2 gün

Benzen ile ilgili sınır değer hava kalitesi yönetmeliğinde olmasına rağmen söz konusu tabloda yer almamaktadır.
* Sınır değer 2024 yılı hedeflerine ulaşılana kadar yıllık eşit olarak azaltılacaktır.
** Eko sistemin korunması
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da1 hava kalitesi sınır değerleri2 ve yakma tesislerinden
atmosfere bırakılan kirleticilerin salım (emisyon) sınır
değerleri güncellenmiştir. Hedeflenen hava kalitesi sınır
değerleri HKDYY ve genelgede ülke geneli için yayımlananlar ile tam uyumlu olup yönetmelikten aynen aktarılan Tablo1’de görülmektedir. HKDYY ve genelgede sınır
değerlere ilaveten uyarı eşikleri de verilmektedir.
SKHKKY’nin EK 5'inde hava kirliliği açısından kirletici vasfı
yüksek olan tesisler 16 grup altında listelenmiş ve her bir
grup için baca çıkışlarında ve diğer hava kirleticilerinin atmosfere yayıldıkları yerde bünyelerindeki kirletici salımlarına hacimsel debi olarak sınır getirilmiştir. Burada yer
alan salım sınırlarının yönetmeliğin diğer kısımlarında verilen salım sınırlarından daha öncelikli olarak uygulana-

cağı vurgulanmaktadır. Birinci grup olarak “yakma tesisleri” belirlenmiş olup bu grup, son değişiklikle, “1. Büyük
Yakma Tesisleri” ve “2. Anma Isıl Gücü 50 MW’nun Altında
Olan Yakma Tesisleri” olmak üzere iki alt gruba ayrılmış ve
her alt grupta katı, sıvı, gaz yakıt kullanan tesislerin işletilmesi için gereklilikler detaylandırılmıştır.
“Büyük Yakma Tesisleri” grubu ısıl gücü 50 MW veya daha
fazla olan, yalnızca enerji üretimi için inşa edilen; katı,
sıvı veya gaz yakıtların kullanıldığı yakma tesislerini kapsamaktadır. SKHKKY’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik EK-5’de verilen 08.06.2019 tarihinden itibaren
uyulması gereken salım sınır değerlerinin ve istisna açıklamalarının yazımıza konu olan kömür yakıtların kullanıldığı tesisler ile ilgili olan kısımları aşağıdadır.3

Katı yakıtlı yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gazında %6 hacimsel oksijen (O2) esas alınarak aşağıdaki emisyon
sınır değerleri aşılamaz.
Yeni tesislerin işletilmesi için gereklilikler:
Baca Gazında Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )
Yakıt Isıl Gücü

Toz
2004

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <100 MW

2019

2004

2019

50

2000

850

100
Yakıt ısıl gücü ≥ 100 MW

NO2
(NO ve NO2)

SO2

30

1300, 1000
(a)

2004

2019

CO
2004

400
800 (b)

200

2019
150

200
200

200

(a) 100 ≤ Yakıt ısıl gücü  300 MW olan tesislerde 1300 mg/Nm3, Yakıt ısıl gücü ≥ 300 MW olan tesislerde 1000 mg/Nm3,
(b) Yakıt olarak toz halinde taş kömürü kullanılıyorsa ve taş kömürü ergimiş kül bırakarak yakılıyorsa bu değer 1800 mg/Nm 3 olarak alınır. Toz taşkömürü yakan kuru
küllü tesisler için sınır değer 1300 mg/Nm3‘tür.

SO2 parametresi için yukarıda belirtilen değerlerin, kullanılan katı yakıttaki yüksek kükürt içeriği nedeniyle önlemler
alınarak arıtma tesisi kurulmasına rağmen sağlanamadığı durumlarda aşağıda belirtilen esaslar uygulanır
1. Isıl gücü 100 MW ila 300 MW arasında olan tesisler için 300 mg/Nm3 SO2 emisyon sınır değeri aşılamaz veya en az %92
oranında kükürt giderme sağlanır.
2. Isıl gücü 300 MW ve üzerinde olan tesisler için 400 mg/Nm3 SO2 emisyon sınır değeri aşılamaz ve en az %95 oranında
kükürt giderme sağlanır.
1

2

3

Tesis etki alanı, Yönetmelikte, emisyonların merkezinden itibaren yönetmelikte verilen esaslara göre tespit edilmiş baca yüksekliklerinin 50 (elli) katı yarıçapa sahip alan olarak
tanımlanmaktadır.
Hava kalitesi ölçümleri kural olarak yer seviyesinden, 1,5-4,0 metre arasındaki yüksekliklerde, binadan (veya ekili alandan) en az 1,5 metre yan mesafe tutularak yapılır.
Ormanda yapılan ölçümler, ağaç yüksekliğinden daha yukarıda yapılmalıdır.
UVS (Uzun Vadeli Sınır Değerleri): Aşılmaması gereken, bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması olan değerdir.
KVS (Kısa Vadeli Sınır Değerleri): Maksimum günlük ortalama değerler veya istatistik olarak bütün ölçüm sonuçları sayısal değerlerin büyüklüğüne göre dizildiğinde ölçüm
sonuçlarının %95’i aşmaması gereken değerdir. Çöken tozlar için farklı olarak aşılmaması gereken maksimum aylık ortalama değerdir. UVS ve KVS değerler için öngörülen
süreler genellikle 1 yıllık periyodları kapsar. Ayrıcalıklı durumlar yönetmeliklerde belirtilmiştir.
Tablolardaki “2004” kolonları yönetmelikteki değişiklik öncesindeki (şu anda da geçerli olan) sınır değerleri içermektedir. Bu kolonlar ve ilgili notlar, mevcut durumu göstermek
ve karşılaştırma yapma imkanı oluşturmak için, tarafımızdan eklenmiştir. İtalik yazılı kısımlar değişiklik yönetmeliğinden aynen alınmıştır.
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Mevcut tesislerin işletilmesi için gereklilikler:
Baca Gazında Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )
Toz

Yakıt Isıl Gücü
2004

2019

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü < 100 MW
100
100 MW ≤ Yakıt ısıl gücü < 500 MW

NO2
(NO ve NO2)

SO2

100

Yakıt ısıl gücü ≥ 500 MW

50

2004

2019

2000

2000

1300, 1000
(a)

2000-400
(b)

1000

400

2004

CO

2019

2004

2019

200

200

600
800 ( c )
200

(a) 100 ≤ Yakıt ısıl gücü  300 MW olan tesislerde 1300 mg/Nm3, Yakıt ısıl gücü ≥ 300 MW olan tesislerde 1000 mg/Nm3,
(b) Lineer azalma
(c) Yakıt olarak toz halinde taş kömürü kullanılıyorsa ve taş kömürü ergimiş kül bırakarak yakılıyorsa bu değer 1800 mg/Nm3 olarak alınır. Toz taşkömürü yakan kuru
küllü tesisler için sınır değer 1300 mg/Nm3’tür.

1. Toz parametresi için, 01.06.1987 tarihinden önce ruhsat almış, ısıl gücü 500 MW veya daha fazla olan ve 5800 kJ/kg
dan (net kalorifik değer) az ısıl değere sahip, nem oranı ağırlıkça %45'in üzerinde, bileşik nem ve kül miktarı ağırlıkça
%60'ın üzerinde ve kalsiyumoksit oranı %10'un üzerinde olan katı yakıtları yakan tesisler için 100 mg/Nm3 sınır değeri
uygulanabilir.
2. SO2 parametresi için, yukarıda belirtilen emisyon sınır değerlerinin yakıtın karakteristik özellikleri sebebi ile sağlanamadığı durumlarda 50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü < 100 MW olan tesislerde en az %60 oranında bir kükürt azaltımı, 100 MW
≤ Yakıt ısıl gücü <300 MW olan tesislerde %75'lik bir azaltım, 300 MW ≤ Yakıt ısıl gücü < 500 MW olan tesislerde %90'lık
bir azaltım ve yakıt ısıl gücü 500 MW ve daha fazla olan tesislerde ise %94 oranında bir kükürt azaltımı sağlanacaktır.
Yakıt ısıl gücü 500 MW ve daha fazla olan ve (01.01.2006) tarihinden önce baca gazı ve kükürt azaltma ekipmanları kurulumu sözleşmesi devreye girmiş ve kurulum çalışması başlamış olan tesislerde en az %92 oranında bir kükürt azaltım
oranı uygulanır.
3. Yakıt ısıl güçleri 400 MW veya daha fazla olan ve yıl içinde 1.500 saatten daha fazla çalışmayan tesisler için (beş yıllık
bir sürecin ortalaması alınarak belirlenir) 800 mg/Nm³ kükürtdioksit sınır değeri uygulanır.
4. 01.01.2016 dan itibaren bu tesislerden, çalışma süreleri yılda 1500 saati (5 yıllık ortalama veriler kullanarak belirlenir)
geçmeyenler 450 mg/Nm³ azotoksit (NO2 olarak ölçülür) emisyon sınır değerine tabi olur.
5. 01.01.2018 tarihine kadar, 01.01.2005 tarihine kadar olan süre içinde 12 ay süresince uçucu madde içeriği %10'un
altında olan katı yakıtla çalışmış ve çalışmakta olan tesisler için azotoksit (NO2 olarak ölçülür) emisyon sınır değeri 1200
mg/Nm3 olur.

3. AVRUPA BİRLİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE KÖMÜR
YAKITLI SANTRALLERDE UYULMASI GEREKEN TOZ,
SOX, NOX SALIM SINIR DEĞERLERİ
Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyi'nin 24 Kasım 2010
tarihli 2010/75/EU Endüstriyel Emisyonlar Yönergesinde4
işletme izni almış (mevcut) tesislerde ve yeni tesislerde
01.01.2016’dan itibaren uyulması gereken salım sınır değerleri verilmiştir. Söz konusu direktif uyarınca yeni en4
5
6

tegre izin sisteminde yer alacak çevresel koşulların bir dizi
Büyük Yakma Tesisleri için Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanları'nda5 tanımlanmış olan mevcut en iyi
teknikler ve bunlarla ulaşılabilecek salım sınır değerlerine dayandırılması gerekmektedir. Avrupa Birliği'nin ilgili
komisyonu, büyük fosil yakıtlı tesislerin çevreye olumsuz
etkilerinin daha da azaltılması amacıyla, 28 Nisan 2017’de
yeni Mevcut En İyi Teknikler6 belgesini onaylamıştır. 31
Temmuz 2017 tarihli Komisyon Uygulama Kararı ile uygu-

Industrial Emissions Directive, IED
Best Available Techniques Referance Document for Large Combustion Plants, BREF
Best Available Techniques, BAT
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Tablo 2. Yeni Tesislerin İşletilmesi İçin AB Salım Sınır Değerleri [2, 4]
Baca Gazında Emisyon Sınır Değerleri
(mg/Nm3 )
Yakıt Isıl Gücü

Toz

SOx

NOx

2016

2021

2016

2021

2016

2021

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü < 100 MW

20

5

400

200

300 (b)

150

100 MW ≤ Yakıt ısıl gücü < 300 MW

20

5

200

150

200

100

Yakıt ısıl gücü≥300 MW

10

5

150 (a)

75

150 (c)

85

(a) Dolaşımlı akışkan yatak ve basınçlı akışkan yatak teknolojisi ile yakma için 200 mg/Nm3
(b) Püskürtme toz (pulverize) linyit yakma için 400 mg/Nm3
(c) Püskürtme toz linyit yakma için 200 mg/Nm3

Tablo 3. Mevcut Tesislerin İşletilmesi İçin AB Salım Sınır Değerleri [2, 4]
Baca Gazında Emisyon Sınır Değerleri
(mg/Nm3 )
Yakıt Isıl Gücü

Toz

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü < 100 MW
100 MW ≤ Yakıt ısıl gücü < 300 MW
Yakıt ısıl gücü ≥ 300 MW

SOx

NOx

2016

2021

2016

2021

2016

2021

30

18

400

360

300 (a)

270

25

14

250

200

200

180

20

10, 8 (b)

200

130, 180 (c)

200

150, 175 (d)

(a) Püskürtme toz linyit yakma için 450 mg/Nm3
(b) 300 ≤ Yakıt ısıl gücü  1000 MW olan santrallerde 10 mg/Nm3, yakıt ısıl gücü ≥ 1000 MW olan tesislerde 8 mg/Nm3
(c) Akışkan yatak teknolojisi ile kömür ve linyit yakma için 180 mg/Nm3, püskürtme toz yakma için 130 mg/Nm3
(d) Püskürtme linyit yakma ve 07.01.2014’ten önce işletmeye alınmış olan akışkan yatak teknolojisi ile yakma için 175 mg/Nm3, püskürtme kömür (linyit hariç)
yakma ve 07.01.2014’ten sonra işletmeye alınan akışkan yatak teknolojisi ile yakma için 150 mg/Nm3

lamaya koyulan güncellenmiş standartlar çevre koruma
teknik ve proseslerinde son on yılda sağlanan gelişmeleri
dikkate almaktadır. Yeni standartlar 2021 yılından itibaren geçerli olacaktır. Tablo 2 ve 3’te 2016’dan itibaren zorunlu olan ve 2021’de yürürlüğe girecek olan sınır değerler verilmiştir.
AB’nin 2021 yılı sonrası hedeflerinin Avrupa firmalarını da
zorlayacağı [5] ve kömür yakıtlı santral yatırımlarının daha
da azalmasına sebep olacağı öngörülmektedir. Bu kriterlerin tesis maliyetlerini artıracağı ve gereklerin ancak kısıtlı sayıda teknoloji firması tarafından yerine getirilebileceği açıktır. Ülkemizde ise geçerli olan ve 06.08.2019’da
yürürlüğe girecek olan sınır değerler şu anda geçerli olan
AB kriterleri ile karşılaştırıldığı zaman, yönetmeliklerde
AB güncel kriterine uyum hedeflendiği belirtilmesine
rağmen, uyumun sağlanamadığı görülmektedir. Bu du-
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rumda AB’nin 2021 hedeflerinden iyice uzak kalmaktadır.
Doğal yaşamın korunması ve canlı sağlığı için, ülkemiz
mevzuatı yukarıda belirtilen AB sınır değerleri ile tam
uyumlu hale getirilmelidir. Mevcut eski santrallerin iyileştirilerek önce yürürlükteki sınır değerlere, ardından yeni,
eski tüm santrallerin makul bir süre içerisinde yenilenmiş
kriterlere uyumlarının sağlanması taahhüt altına alınmalıdır.

4. ÜLKEMİZDE İŞLETMEDEKİ YERLİ KÖMÜR YAKITLI
SANTRALLERİN İRDELENMESİ
4.1 Toz Salımlarının Azaltımı Konusunda Durum
Ülkemizde işletilmekte olan tüm santraller baca gazı bünyesinde bulunan ve diğer kirleticilerden kaynaklanan toz
salımının azaltılması için çeşitli toz tutma sistemleri ile

41
donatılmışlardır. Baca gazındaki toz salımının azaltılması
için genel olarak elektrostatik filtreler (ESF) kullanılmaktadır.
Özelleştirilmelerinden önceki yıllarda Soma B 1, 2, 3 ve 4.
üniteleri, Kangal 1 ve 2. üniteleri ile Yatağan, Seyitömer,
Orhaneli ve Çatalağzı santrallerinde elektrostatik filtre
iyileştirmeleri yapılmıştır. Ancak birçok santralde tasarım
hataları, yakılan kömürün özelliklerinin değişkenliği veya
bakım eksikliği/işletme hataları gibi nedenlerden ötürü
filitrelerden istenen verimin alınamadığı sıklıkla gündeme gelmiştir.
Yeni, eski tüm santrallerdeki toz tutucu sistemler gözden
geçirilmeli, tam bakımları yapılmalı, bazıları iyileştirilmeli
veya yenilenmelidir.

4.2 İşletmedeki Santraller ve Kükürtdioksit Salınımlarının
Azaltımı Konusundaki Durumları
Tablo 4’te yıllar itibarıyla işletmeye alınan yerli kömüre
dayalı büyük ölçekli termik santraller, varlık satışı veya işletme hakkı devri yoluyla şu anda işletme hakkını elinde
bulunduran şirketler, baca gazı kükürt arıtma (desülfürizasyon, De-SOx) sistemi olup olmadığı bilgileriyle birlikte, gösterilmektedir. Tabloda akışkan yataklı kazana haiz
santraller belirtilmiştir. Diğerleri püskürtme toz (pulverize) kömürlü santrallerdir. Eylül 2018 itibarıyla) işletmede
olan büyük ölçekli santrallerimiz buhar parametrelerine
göre kritik altı olarak nitelendirilen kazanlara haiz toplam
46 üniteden oluşmakta olup toplam kurucu güç 10.109,5
MWe’dir. Ünite sayısı olarak yaklaşık %72’si, kurulu güç
olarak yaklaşık %64’ü 20 yaşın üzerindedir.
Bu santrallerimizin kurulu güç olarak %83’ü kamu tarafından inşa edilmiş ve uzun yıllarca işletilmiştir; günümüzde
ise, özelleştirmelerden sonra, %31’i kamu eliyle işletilmektedir. Kamu (EÜAŞ) bünyesine ARGE santrali olarak
kalan Soma A Santrali’nde uygulamalı araştırma projeleri planlanmıştır. Son yıllarda çok düşük kapasitelerde
çalıştırılabilen Afşin-Elbistan A Santralinde üretim durdurulmuş olup, özelleştirme kapsamında devir işlemleri
devam etmektedir. Afşin-Elbistan B Santrali kükürtdioksit salınımın azaltılması için kuruluşundan itibaren Baca
Gazı Kükürt Arıtma (BGKA) tesisi ile teçhiz edilmiştir. 18
Mart Çan Santrali ise ülkemizde akışkan yatak teknolojisi
ile kurulan ilk ve kamunun elindeki bu tip tek santraldir.
Bilindiği gibi akışkan yataklı kazanlarda düşük yanma sı7
8

caklığından dolayı azotoksit salımlarını, yanma prosesine giren kireçtaşından dolayı da kükürtoksit salımlarını
güncel sınır değerlerin altında sağlamak mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, 18 Mart Çan Santrali’nin kuruluşu
aşamasında ilave BGKA tesisine ihtiyaç duyulmamıştır.
Santralin işletmeye alındığı 2005 yılında baca gazı salımları mevzuata7 uygun olmasına rağmen, işletme sırasında bazı dönemlerde sınır değerlerin sağlanamaması ve
06.08.2019 tarihinden itibaren daha düşük sınır değerlerin içinde kalınması gerektiği için ilave BGKA sistemi kurulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla yapılan
ihale 2018 yılının ilk aylarında sonuçlandırılmış ve ilave
tesisin yapımına başlanılmıştır.
Son yıllarda özel yatırımcılar tarafından işletmeye alınan
yerli kömür yakıtlı santrallerde kükürtoksit salımının daha
az olduğu akışkan yatak teknolojisi kullanılmıştır. Buna
rağmen çoğu, Tablo 4’ten görüldüğü gibi, ilave BGKA tesisi ile teçhiz edilmiştir. 8
2000-2015 döneminde yapılan özelleştirmelerin ardından; 04.06.2016 tarihinde kabul edilen 6719 Sayılı “Enerji
Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kamu tarafından işletilmekte, özelleştirilmiş ve özelleştirilecek olan santrallere çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve
çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması
amacıyla 31.12.2019 tarihine kadar süre tanınmıştır.
Halbuki 1986 yılında yürürlüğe giren Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliği ile termik santrallerden kaynaklanan baca gazı salımlarına sınırlama getirilmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte EÜAŞ tarafından işletilen ve yakıt ısıl gücü 300 MW’nun üzerindeki katı yakıtlı
termik santraller için izin verilebilir SO2 salım değeri 1000
mg/Nm3 olarak belirlenmiştir. Ülkemizde mevcut linyit
rezervlerinin büyük bir kısmı düşük kaliteli (yüksek nem,
kül ve kükürt içeren düşük kalorifik değere haiz) olduğundan linyit yakıtlı termik santrallerde oluşan baca gazındaki kükürtdioksit konsantrasyonlarının sınır değerin
çok üzerinde olması nedeniyle, mevcut termik santrallere
BGKA tesisi entegre edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
EÜAŞ tarafından mevcut (veya Sözleşmesi 1986’dan önce
yapılmış olan) santrallere bir program dahilinde BGKA tesislerinin kurulması için projeler başlatılmıştır. Daha sonra
ihale edilen termik santrallerin ise BGKA tesisleri ile birlikte yapılması planlanmıştır. Yönetmeliğin yayımından son-

18 Mart Çan Termik Santralinin işletmeye alındığı dönemde kükürtdioksit salımı için sınır değer 1000 mg/Nm3’tür.
Özel sektör tarafından kurulan santrallere ilişkin bilgiler TMMOB-MMO Türkiye’nin Enerji Görünümü 2018 Oda Raporu, Kömüre Dayalı Santraller ve Yeni Projeler başlıklı bölümünden alınmış olup, tablo, 01.09.2018 tarihi itibariyle güncellenmiştir.
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Tablo 4. İşletmedeki Yerli Kömür Yakıtlı Santraller (01.09.2018 itibarıyla) [12]
İşletmeye
Alındığı Yıl

Santral Ünitesi

Kurulu Gücü
(MWe)

Kurucusu

1956

Tunçbilek A 1

65

Kamu

Çelikler Holding

17.06.2013

Yok

1957

Soma A 1

22

Kamu

Kamu (EÜAŞ)

-----

Yok

1958

Soma A 2

22

Kamu

Kamu (EÜAŞ)

-----

Yok

1973

Seyitömer 1 ve 2

300

Kamu

Çelikler Holding

17.06.2013

Yok

1977

Şu Andaki Sahibi

Özelleştirme
(Devir) Tarihi

Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi

Seyitömer 3

150

Kamu

Çelikler Holding

17.06.2013

Yok

Tunçbilek B 1

150

Kamu

Çelikler Holding

22.06.2015

Yok

1978

Tunçbilek B 2

150

Kamu

Çelikler Holding

22.06.2015

Yok

1981

Soma B 1

165

Kamu

Konya Şeker San. ve Tic. AŞ

22.06.2015

Yok

1982

Soma B 2

165

Kamu

Konya Şeker San. ve Tic. AŞ

22.06.2015

Yok

1982

Yatağan 1

210

Kamu

Bereket Enerji (Elsan Elektrik A.Ş.)

01.12.2014

Var (Sonradan EÜAŞ ekledi)

1983

Yatağan 2

210

Kamu

Bereket Enerji (Elsan Elektrik A.Ş.)

01.12.2014

Var (Sonradan EÜAŞ ekledi)

Afşin-Elbistan A 1 ve 2

680

Kamu

Kamu (EÜAŞ) (devir aşamasında)

-----

Yatağan 3

210

Kamu

Bereket Enerji (Elsan Elektrik A.Ş.)

01.12.2014

Var (Sonradan EÜAŞ ekledi)

1985

Soma B 3

165

Kamu

Konya Şeker San. ve Tic. AŞ

22.06.2015

Yok

Soma B 4

165

Kamu

Konya Şeker San. ve Tic. AŞ

22.06.2015

Yok

1986

Afşin-Elbistan A 3

340

Kamu

Kamu (EÜAŞ) (devir aşamasında)

-----

Yok

Yeniköy 1

210

Kamu

IC İçtaş Enerji ve Limak Enerji Ortaklığı

Afşin-Elbistan A 4

335

Kamu

Kamu (EÜAŞ) (devir aşamasında)

-----

Çayırhan 1 ve 2

300

Kamu

Ciner Grup (İşletme Hakkı Devri ile)

30.06.2000

Yeniköy 2

210

Kamu

IC İçtaş Enerji ve Limak Enerji Ortaklığı

23.12.2014

Var (Sonradan EÜAŞ ekledi)

Seyitömer 4

150

Kamu

Çelikler Holding

17.06.2013

Yok

1984

1987

1989
1990
1991
1992
1993

23.12.2014

Yok

Var (Sonradan EÜAŞ ekledi)
Yok
Var (Sonradan EÜAŞ ekledi)

Çatalağzı 1

150

Kamu

Bereket Enerji (Elsan Elektrik A.Ş.)

22.12.2014

Yok

Kangal 1

150

Kamu

Konya Şeker San. ve Tic. AŞ

14.08.2013

Yok

Kangal 2

150

Kamu

Konya Şeker San. ve Tic. AŞ

14.08.2013

Yok

Çatalağzı 2

150

Kamu

Bereket Enerji (Elsan Elektrik A.Ş.)

22.12.2014

Yok

Soma B 5

165

Kamu

Konya Şeker San. ve Tic. AŞ

22.06.2015

Yok

Orhaneli

210

Kamu

Çelikler Holding

22.06.2015

Var (Sonradan EÜAŞ ekledi)

Soma B 6

165

Kamu

Konya Şeker San. ve Tic. AŞ

22.06.2015

Yok

Kemerköy 1

210

Kamu

IC İçtaş Enerji ve Limak Enerji Ortaklığı

23.12.2014

Var (Sonradan EÜAŞ ekledi)

1994

Kemerköy 2

210

Kamu

IC İçtaş Enerji ve Limak Enerji Ortaklığı

23.12.2014

Var (Sonradan EÜAŞ ekledi)

1995

Kemerköy 3

210

Kamu

IC İçtaş Enerji ve Limak Enerji Ortaklığı

23.12.2014

Var (Sonradan EÜAŞ ekledi)

1997

Çayırhan 3

160

Kamu

Ciner Grup (İşletme Hakkı Devri ile)

14.10.2001

Var (Kuruluşunda)

1998

Çayırhan 4

160

Kamu

Ciner Grup (İşletme Hakkı Devri ile)

14.10.2001

Var (Kuruluşunda)

2000

Kangal 3

157

Kamu

Konya Şeker San. ve Tic. AŞ

14.08.2013

Var (Kuruluşunda)

Afşin-Elbistan B 1

360

Kamu

Kamu (EÜAŞ)

-----

18 Mart Çan 1 ve 2

320

Kamu

Kamu (EÜAŞ)

-----

2005

Var (Kuruluşunda)
Yok (Akışkan Yataklı Kazan); BGD
sistemi inşa ediliyor

77,5

Özel

Kardemir A.Ş.

2006

Kardemir Termik Santrali,
Karabük
Afşin-Elbistan B 2, 3 ve 4

1.080

Kamu

Kamu (EÜAŞ)

2009

Silopi Termik Santrali Asfaltit 1

135

Özel

Ciner Grup Silopi Elektrik Üretim A.Ş.

Yok (Akışkan Yataklı Kazan)

51

Özel

Polat Elektrik Üretim A.Ş.

Var (Akışkan Yataklı Kazan)

270

Özel

Ciner Grup Silopi Elektrik Üretim A.Ş.

Yok (Akışkan Yataklı Kazan)

2005

2014
2015

2016

2018

Polat Termik Santrali,
Tunçbilek
Silopi Termik Santrali Asfaltit 2
ve 3
Aksa Enerji Göynük 1

Yok
-----

Var (Kuruluşunda)

135

Özel

Aksa Enerji

Var (Akışkan Yataklı Kazan)

Enerjisa Tufanbeyli 1, 2 ve 3

450

Özel

Enerjisa

Var (Akışkan Yataklı Kazan)

Aksa Enerji Göynük 2
Naksan – Adularya Yunus
Emre 1

135

Özel

Aksa Enerji

Var (Akışkan Yataklı Kazan)

145

Özel

TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu)

Var (Akışkan Yataklı Kazan)

330

Özel

Odaş Enerji

Var

Çan-2 Termik Santrali
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Bu çerçevede, 1987-1998 arasında yapılan ihalelerle
EÜAŞ tarafından toplam kurulu gücü 4107 MWe olan 7
adet katı yakıtlı termik santralde 18 adet BGKA tesisinin
yapımı gerçekleştirilmiştir. Sonraki yıllarda, Afşin Elbistan
B Termik Santralı hariç bu santraller, BGKA tesisi kurulmayan diğer bazı santraller ile birlikte özelleştirilmiştir.

ra EÜAŞ tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda;
yönetmelikte en az %95 olarak tarif edilen kükürt oksitleri giderme verimini sağlayabilen, yatırım maliyeti diğer
proseslere oranla daha düşük olan, proses hammaddesi
olarak kullanılan kireçtaşı dışa bağımlı olmadan ve santral yakınından bol ve ucuz olarak sağlanabilen, proses sonucunda yan ürün olarak elde edilen ve ticari değeri olan
alçıtaşının satılabilme olasılığı olduğu düşünülen, ekonomik analizde elektrik üretim maliyetine getirdiği ilave
yük makul seviyede olarak saptanan, emreamadeliği ve
güvenilirliği yüksek olan, kireçtaşı ile yaş yıkama sistemi,
işletmedeki ve yeni kurulacak linyit yakıtlı santraller için
Baca Gazı Kükürt Arıtma [6] prosesi olarak seçilmiştir.

EÜAŞ tarafından yapılan BGKA tesislerinin özellikleri, eski
ve şu anda geçerli yönetmeliklerdeki sınır değerlerle
karşılaştırmalı olarak Tablo 5’te verilmiştir. Tesislerin tümünde kükürtdioksit giderme veriminin %95’in üzerinde
olduğu belirtilmektedir. Tablo 5’ten tesislerin tümünde
baca gazındaki kükürtdioksit konsantrasyonunun güncel

Tablo 5. Gerçekleştirilen Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesislerinin Özellikleri

Proje Adı

Ünitelerin
İşletmeye Giriş
Yılları

BGKA Sözleşme
Yılı (a)

3*210 MW Yatağan BGKA
1982, 1983, 1984
Tesisi

1994

2*210 MW Yeniköy BGKA
Tesisi

1986, 1987

1998

3*210 MW Kemerköy
BGKA Tesisi

1993, 1994, 1995

1*157 MW Kangal 3. Ünite
BGKA Tesisi

2000

1*210 MW Orhaneli BGKA
Tesisi

1992

2*150 MW Çayırhan (1 ve
2. Ünite) BGKA Tesisi (d)

1987, 1987

2*160 MW Çayırhan (3 ve
4. Ünite) BGKA Tesisi (d)

1997, 1998

Normal Yükte Baca
Sonuncu BGKA
Gazı Debisi
İşletmeye Giriş
(Nm3/saat) (kuru)
Yılı (a)
(a)

2007

3*1.045.500

SO2 (mg/Nm3) (a)

Kirli Gaz

Temiz Gaz

10.240

504.2

Baca Gazı SO2 Konsantrasyon Sınır
Değerleri

Önceki (b)

8.6.2019'dan itibaren
geçerli (c)

1.000 mg/m³

400 mg/m³

1.000 mg/m³

400 mg/m³

1.000 mg/m³

400 mg/m³

1.000 mg/m³

600 mg/m³

1.000 mg/m³

400 mg/m³

1.000 mg/m³

600 mg/m³

1.000 mg/m³

600 mg/m³

1.000 mg/m³

400 mg/m³

(% 9,76 O2, kuru)
2008

2*1.293.000

9.689

440.1

(% 11,12 O2, kuru)
1996

2002

3*778.560

12.562

611

(% 5,5 O2, kuru)
1994

2000 (e)

1*655.700

19.548

954

(% 5,7 O2, kuru)
1998

1993

1*940.000

9.700

485
(% 5 O2, kuru)

1987

1991

2*601.000 (yaş)

17.580

800

(% 4,23 O2, yaş)

1993

2000 (e)

2*594.568

24.170

899

(% 5,1 O2, kuru)
4*360 MW Afşin Elbistan 2005, 2006, 2006,
2006
B BGKA Tesisi

1998

2005 (e)

4*1.428.600

9.650

482

(% 3,75 O2, kuru)
(a) Kaynak No: [6]
(b) Önceki: 02.11.1986 Tarih, 19269 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikteki
(c) 20.12.2014 Tarih, 29211 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikteki
(d) İHD: İşletme Hakkı Devri
(e) BGKA Tesisleri santral ile birlikte yapılmıştır, diğerlerinde ise mevcut santrale ilave edilmiştir.
Genel not: Tesislerin hepsinde kireç taşı ile yaş yıkama prosesi kullanılmıştır.
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Güncel AB sınır değeri açısından sorun olsa bile birincil
(primer) bazı önlemlerle salımlar milli mevzuatta istenen
seviyeye düşürülebilmektedir. Bu nedenle önceki yıllarda
kurulan santrallerde ilave De-NOx tesisi mevcut değildir.
Ağustos 2018’de işletmeye alınan Odaş Enerji’ye ait Çan2 Termik Santrali kazan içerisine amonyak enjeksiyonu
(katalitik olmayan seçici indirgeme tekniği, SNCR) ünitesi
ile teçhiz edilmiştir. Öte yandan, 08.06.2019’dan sonraki
sınır değerlerin karşılanması için diğer bazı santrallere de,
ilave De-NOx tesisi kurulmalıdır.

Fotoğraf: Çayırhan Termik Santrali ve BGKA Tesisleri (4 ünite, ıslak bacalı)
Kaynak [32]

salım sınır değerlerini karşıladığı, 08.06.2019’dan sonra
geçerli olacak olan değerlerin ise üzerinde olduğu ancak
yönetmelikteki kükürt azaltım oranını karşılayacakları
için işletilmelerinde mevzuta aykırılık olmayabileceği anlaşılmaktadır.
EÜAŞ tarafından 1998’den sonra BGKA ihalesi yapılmamış
olup BGKA tesisi ile teçhiz edilmeden özelleştirilen Kangal (1 ve 2. üniteleri), Tunçbilek, Soma B, Seyitömer ve Çatalağzı santrallerinin kükürtoksit salımları çok yüksektir
ve 31.12.2019’dan sonra işletilmelerine devam edilebilmeleri için BGKA tesisleri ile teçhiz edilmeleri gerekmektedir. Mevcut BGKA tesislerinin de tam bakımları yapılmalı, bazıları iyileştirilmeli veya yenilenmelidir.

4.3 Azotoksit Salımlarının Azaltımı Konusunda Durum
Püskürtme toz kömür teknolojisinde yanma odası sıcaklıkları 900 °C’den yüksek olduğundan ilave azot arıtma
(De-NOx) tesisine ihtiyaç duyulabilmektedir. Ancak, Tablo 6’da görüldüğü gibi Türkiye linyitlerine dayalı tesislerde genel olarak azotoksit değerleri oldukça düşüktür.

Akışkan yatak teknolojisine sahip santrallerde ise, yanma
odası sıcaklıkları 800-900 °C civarında olduğundan yakıt
kalitesine de bağlı olarak ilave De-NOx tesisine ihtiyaç
duyulmamaktadır. NOx için AB güncel kriterlerinde ve ülkemizde 08.06.2019’da yürürlüğe girecek kriterlerde üst
sınır 200 mg/Nm3 olup, ülkemizdeki akışkan yataklı santrallerde bu sınır değerin de altında kalınabilmektedir.
Önümüzdeki dönemde ülke mevzuatımızın AB’nin
2021’den sonraki sınır değerleri ile uyumlulaştırması halinde linyit yakan tüm santrallerde ilave De-NOx tesisi kurulması gerekecektir.

4.4 Özelleştirilen Santrallere Bakış
Özelleştirmeler nedeniyle yapılan yasal düzenlemelere
ilişkin işlemlerin uzunca bir zamana yayılması ve ardından çevre mevzuatına uyum için 3,5 yıl süre tanınması,
kamu elindeki veya özelleştirilmiş santrallerde 31.12.2019
tarihine kadar çevre koruyucu önlemler alınmadan, hatta
var olan çevre koruyucu tesisleri (ESF, BGKA vb) bile çalıştırılmadan üretim yapılmasının önünü açmıştır. Bir diğer
ifade ile santralleri devralan firmalara uzunca bir süre için
“çevreyi kirletme” özgürlüğü tanımıştır. Bazı işletmecilerin
de bu “özgürlükten” yararlandıkları gözlemlenmiştir. 9

Tablo 6. Bazı Santrallerin Azotoksit Salımı (1994 Yılı Ölçümlerine Göre) [9]

Santral Adı

9

Asgari NOx (mg/Nm3)

Azami NOx (mg/Nm3)

Ortalama NOx (mg/Nm3)

Yatağan

253

801

530

Afşin Elbistan A

225

621

425

Seyitömer

153

435

265

Soma B

300

815

590

Orhaneli

344

811

662

Kangal

199

645

329

Yazımızın sonundaki EK’in 10, 13 ve 14'üncü maddelerinde Enerji Piyasası Kanunu, CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesinin kararı ve Enerji Piyasası Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında bilgi aktarılmıştır.
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6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 8'inci
Maddesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ne göre
santral sahibi (üretici) firmaların eski santrallerinin
iyileştirilmesi için iş termin planlarını hazırlamaları,
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın ortak komisyonuna sunmaları, komisyonun
bu planları onaylaması, yatırımların gerçekleştirilmesini
izlemesi ve denetlemesi gerekmektedir. Enerji yönetimi
şeffaf bir şekilde yapılmadığı için, açık kaynaklarda
işlemlerin yönetmelikte tariflendiği şekilde yürütülüp,
yürütülmediği bilgilerine ve/veya Bakanlık yetkililerinin
açıklamalarına rastlanamamıştır.
Henüz baca gazı arıtma sistemini yeni sınır değerlere
uyumlulaştıran bir santral olmadığı bilinmektedir. Firma
ilgilileri tarafından verilen bilgilere göre; Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde baca gazı salımları güncel
sınır değerler içindedir. 2019 salım sınır değerlerine uyum
sağlamak için Temmuz 2017’de mühendislik ve yapım
sözleşmesi imzalanmış, çalışmalar başlatılmıştır. Her iki
santralde de ESF ve BGKA iyileştirmesi yapılacak ve ilave
DeNOx tesisi10 kurulacaktır [13]. Özelleştirilenler arasında çevre koruyucu yatırımlardaki en yüksek ilerleme bu
santrallerdedir. Yatağan Termik Santralinde elektro filtre
tesisleri yenilenmiş ve toz tutma kapasiteleri artırılmıştır.
BGKA tesislerinde bakım yapılmıştır. 2019 yılı sonrasında yürürlüğe girecek olan yeni emisyon
sınır değerlerini sağlamak için modernizasyonlar yapılması planlanmış [14] olsa
da mevcut BGKA tesisinin iyileştirilmesine
ilişkin yatırımın askıya alındığı, sözleşme
görüşmelerinin durdurulduğu [18] belirtilmektedir. Çayırhan Termik Santrali BGKA
tesislerinin durumu hakkında açık kaynaklardan bilgi edinilememiştir.
TEBA HABER Dergisi'nin Ekim 2018 sayısında [18] belirtildiğine göre Orhaneli
Termik Santrali'nde yeni tesis yatırımına
gerek duyulmamakta, mevcut olanın iyileştirilmesi planlanmaktadır. Seyitömer
Termik Santrali’nde BGKA yatırımı için sözleşme imzalanmış ve yapım çalışmalarına
(ancak) başlanılmıştır. Tunçbilek, Soma B,
Çatalağzı termik santrallerinde ve Kangal
Termik Santrali 1 ve 2. ünitelerde yeni tesis kurulmasına, Kangal Termik Santrali 3.
10

ünitesinde ise mevcut BGKA tesisinin salım değerlerinin
düşürülmesine yönelik yatırım hazırlıkları devam etmektedir. BGKA yatırım ilerlemesinin en yüksek olduğu santraller dahil genel ilerlemenin çok az olduğu görülmektedir. Santralleri satın alan şirketlerin çoğunun, özelleştirme
taahhütlerinde olan ve kanunen de 2019 yılı sonuna kadar işletmeye alınması gereken, çevre koruyucu yatırımları yetiştirmeyecekleri ileri sürülmektedir. Bu yatırımlara
yönelik yeni bir ek süre verilmesine ihtiyaç duyulacağı
bildirilmektedir.
Yukarıda aktarılandan kömür yakıtlı mevcut santralleri satın alan şirketlere yeniden bir süre daha “çevreyi kirletme”
özgürlüğü tanınacağı anlaşılmaktadır.

5. ÜLKEMİZDE İŞLETMEDEKİ İTHAL KÖMÜR YAKITLI
SANTRALLERİN İRDELENMESİ
İşletmedeki ithal kömür yakıtlı santraller ve baca gazı
arıtma sistemleri Tablo 7’de verilmiştir. Yetkilileri tarafından bu santrallerdeki baca gazı salımlarının güncel sınır
değerlerine uyumlu olduğu ve 08.06.2019’dan itibaren
geçerli olacak olan yeni sınır değerlerini de sağlayacak
şekilde işletilebilecekleri belirtilmektedir.

Fotoğraf: İSKEN-SU GÖZÜ Termik Santrali SCR - DeNOX Reaktörü Montaj Çalışmalarından Bir
Görüntü [33]

Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde Kasım 2015’te yapılan baca gazı ölçümlerinde NOx salımları ortalama 292 ila 514 mg/Nm3 olarak saptanmıştır [17].
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Tablo 7. İşletmedeki İthal Kömür Yakıtlı Santraller (01.09.2018 itibarıyla)

İşletmeye Alındığı Yıl

Grup - Santral Adı

Kurulu Gücü
(MWe)

Kazan Tipi

Filtre

BGKA
(DeSOx)

BGAA
(DeNOx)

Kaynak No

2004

İSKEN - SU GÖZÜ TS

2 x 605

PK

ESF

Kireçtaşı

SCR

[19]

2005 (1. Ünite)

İÇDAŞ - Biga TS

3 x 105

AY

ESF

Yok

Yok

[20]

2010

EREN - ZETES 1

1 x 160

AY

ESF

Yok

Yok

[21]

2010

EREN - ZETES 2

2 x 615

PK, KÜ

ESF

Kireçtaşı

SCR

[22, 23]

2011, 2013

İÇDAŞ - BEKİRLİ TS

2 x 600

PK, KÜ

ESF

Deniz suyu

SCR

[24, 25, 26]

2014

DİLER - ATLAS TS

2 x 600

PK, KÜ

Torbalı
Filtre

Kireçtaşı

SCR

[27, 28]

2015

İZDEMİR ENERJİ TS

1 x 350

PK

ESF

Kireçtaşı

SCR

[29]

2015

ÇOLAKOĞLU-2 TS

2 x 95

AY

ESF

Kireçtaşı

Yok

[30]

2016

EREN - ZETES 3

2 x 700

PK, KÜ

ESF

Kireçtaşı

SCR

2017

CENAL - KARABİGA TS

2 x 660

PK, UKÜ

ESF

Deniz suyu

SCR

AY: Akışkan yataklı kazan
PK: Püskürtme toz kömürlü kazan

[31]

KÜ: Kritik üstü (Süper kritik)
UKÜ: Ultra kritik üstü (Ultra süper kritik)

Türkiye’nin ilk özel kömür yakıtlı termik santrali olan
İSKEN-Su Gözü Santrali hariç diğer püskürtme toz kömür
yakan santraller kuruluşlarında toz tutucu, kükürt arıtma
ve azot arıtma tesisleri ile teçhiz edilmişlerdir. İSKEN-Su
Gözü Termik Santrali ise kuruluşunda ESF ve BGKA sistemine haiz olup, yeni azotoksit salım sınır değerini sağlamak amacıyla sonradan DeNOx tesisi ilave edilmiştir.
Akışkan yatakta yakma teknolojisi uygulanan kazanlarda
kükürtoksit ve azotoksit salımının daha az olması nedeniyle, linyit yakan santrallerde olduğu gibi ithal kömürlü
santrallerde de ilave DeSOx ve DeNOx tesisine ihtiyaç duyulmamaktadır.
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EK
SANTRALLERİN HAVA KİRLİLİĞİ YARATICI ETKİLERİNİN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİNTEMELKANUN, YÖNETMELİK ve
GENELGELERİN GELİŞİMİ (*)
1) Anayasa (Kanun No: 2709 Kabul tarihi: 07.11.1982) (a).
2) 2872 sayılı 09.08.1983 kabul tarihli Çevre Kanunu (a).
3) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (02.11.1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazete), 2872 sayılı 9 Ağustos
1983 kabul tarihli Çevre Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.Ülke genelinde hava kalitesi sınır değerleri ile hava
kirliliği yaratan tesislerden yapılan salımların sınır değerleri yayımlanmıştır. Kurulmuş ve kurulmakta olan tesislere yönetmeliğe uyum konusunda belediye sınırları içindekiler için 2 yıl, dışındakiler için 3 yıl süre tanınmıştır (d).
4) Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği (07.10.2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete). Yukarıda belirtilen salım sınır değerleri, daha düşük olarak, yeniden belirlenmiştir. Mevcut tesislere uyum için 2 yıl
süre tanınmıştır (d).
5) Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği (22.07.2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmi Gazete). Yönetmeliğin Geçici 3'üncü Maddesinde salım sınır değerlerini sağlayamayan mevcut tesisler için
gerekli arıtma tesislerinin yapılmasını teminen, 1 yıl içinde iş termin planı sunulması ve iş termin planında belirtilenişlerin planın sunumundan itibaren 4 yıl içinde tamamlanması zorunluluğu getirilmiştir (d).
(*) Kronolojik olarak verilmiştir.
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6) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (06.06.2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmi Gazete) (c)
7) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişlik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.05.2009 tarihli ve 27219 sayılı Resmi Gazete) (b)
8) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği (03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete). Bu yönetmeliğin Geçici 3'üncü Maddesinde de gerekli arıtma tesislerinin yapımına yönelik olarak iş termin planında belirtilen işlerin gerçekleştirilmesi için, hava kalitesinin izlenmesi için gerekli altyapının kurulmuş olması ve hava kalitesinin sürekli izlenmesi şartıyla, son tarih 31.12.2011 olarak belirtilmiştir. Bu yönetmelikte 30.03.2010, 10.10.2011,
13.04.2012, 16.06.2012, 10.11.2012 ve 20.12.2014 tarihlerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 10.10.2011 tarihinde
eklenen ifade ile özelleştirme sürecindeki termik santrallere, arıtma tesislerinin yapımı için, özelleştirme sürecinin
tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın 31.12.2017’e kadar süre tanınmıştır.(c)
9) Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği (08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete). 2004 yılından itibaren yürürlükte olan salım sınır değerleri SOx için yayım tarihinden, diğerleri için 08.06.2019 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere aşağıya çekilmiştir. (d)
10) 6446 sayılı 14.03.2013 kabul tarihli Elektrik Piyasası Kanunu. Geçici 8'inci maddesinde kamu tarafından işletilmekte, özelleştirilmiş ve özelleştirilecek olan santrallere çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31/12/2018 tarihine kadar süre
tanınmış ve bu sürenin üç yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır (c)
11) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Genel No: 2013/37 Tarih:
09.09.2013 (b)
12) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.12.2014
tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete) Bu yönetmelikle Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği (BYTY) yürürlükten kaldırılmıştır. BYTY’deki sınır değerler, SOx dahil tümü, 08.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu yönetmeliğe derç edilmiştir. (b)
13) Anayasa Mahkemesi Kararı, (Karar tarihi: 22.05.2014, Karar sayısı: 2014/93) CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi yukarıda bahsedilen Geçici 8 inci maddeyi iptal etmiş ve yürürlüğünü durdurmuştur. Bu karar,
Resmi Gazetede karar tarihinden bir yıl sonra ve yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır
(24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete)
14) 6719 sayılı 04.06.2016 kabul tarihli Elektrik Piyasası Kanunu ile Başka Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının yürürlüğe girmesinden yaklaşık 6 ay sonra kabul edilen bu kanunun
25 inci maddesi ile kamu tarafından işletilmekte, özelleştirilmiş ve özelleştirilecek olan santrallere çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması
amacıyla 31.12.2019 tarihine kadar süre tanınmıştır.(b)
15) 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 8''inci Maddesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği (03.07.2017 tarihli
ve 30113 sayılı Resmi Gazete)(b)
NOT:
(a) Birkaç kez değiştirilmiş olup değiştirilmiş şekli ile yürürlüktedir.
(b) Yayımlandığı şekli ile geçerlidir.
(c) Bazı maddeleri ilgili (b) işaretli mevzuat ile değiştirilmiştir. Değiştirilmiş şekli ile yürürlüktedir
(d) Daha sonra yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
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KRİZ DERİNLEŞİYOR,
ÖNLEMLER YETERSİZ (42)1
Mustafa Sönmez2
Özet
Dünya ekonomisindeki göreli canlanma eğilimlerine karşın, Türkiye ve birkaç çevre ülke, kendi iç koşullarından kaynaklanan bir krizi yaşıyorlar. Özellikle Arjantin ve Türkiye, dünyadaki genel toparlanma eğilimlerinin aksine, ayrışarak ağır bir kriz tüneline girmiş bulunuyorlar.
Türkiye ekonomisindeki krizin önümüzdeki aylarda daha belirginlik kazanması ve yüksek enflasyon, ekonomik daralmaya yüksek işsizliğin
de eşlik etmesi bekleniyor. Bu durum, yani ekonomik küçülmeye rağmen enflasyonun gerilememesi, stagflasyon denilen yapışkan bir krize
dönüşüyor ve baş edilmesi daha zor bir durumu beraberinde getiriyor.
8 Ekim’de açıklanan IMF Ekim 2018 raporunda Türkiye ile ilgili yer alan öngörülerin çoğu, AKP rejimince açıklanan Yeni Ekonomik Program (OVP) hedeflerinden ayrışıyor. IMF, Türkiye’nin krize girdiğini ifade ederken, 2019 için büyüme oranını yüzde 0,4’e kadar daraltıyor.
IMF’nin dolarla ifade edilmiş 2019 milli geliri 641 milyar dolara, kişi başı gelir de 7 bin 615 dolara kadar inmektedir. Oysa YEP, 2019 kişi
başına gelirini 9 bin 647 dolar olarak öngörmektedir. Aradaki fark kişi başına 2 bin doların üzerindedir.
Özetle, kriz gerçeği ile yüzleşmekten ve teşhisi doğru yapmaktan uzak duran AKP rejiminin tahminleri, IMF’nin tespit ve teşhislerinden
ciddi ölçüde ayrışmaktadır.
Türkiye ekonomisi yükselmiş döviz fiyatları ile dövize yönelişin önünü kesmeyi de amaçlayan yükselen TL faizlerinin arasına sıkıştı. Her
tür mal ve hizmet üreticisi firma açısından hem döviz fiyatları hem banka kredi faizleri büyük maliyet artışlarına yol açtı. Artan maliyetler
fiyatlara yansıtılınca Üretici Fiyat Endeksi Eylül ayında yüzde 46 gibi ürkütücü boyutlara ulaştı. En yüksek fiyat artışı gerçekleştiren rafine
petrol ürünleri altdalında fiyatlar yüzde 131 arttı. Yine dünya metal fiyatlarındaki artıştan ve yine TL’deki hızlı değer kaybından etkilenen ana
metal (yüzde 77,4) ve kimyasal ürünlerde (yüzde 66) çok sansasyonel, yüksek fiyat artışları gerçekleşmiştir. Üretiminde ithal girdi, ara malı
oranının yıllar içinde yüzde 70-80’lere ulaştığı beyaz eşya, elektronik, otomotiv sektörlerinde, TL’deki değer kaybı ile birlikte ya da dövizin
fiyatının sert atışı ile birlikte maliyet artışları da tırmanmış ve yıllığı yüzde 54’e yaklaşmıştır.
Yüksek enflasyonla beraber sanayi üretimindeki daralma, hatta küçülmenin öncü göstergeleri ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan en önemlisi
İstanbul Sanayi Odası için üretilen Satınalma Yöneticileri Endeksleri (Purchasing Managers’ Indices - PMI), önemli bir gerilemeye işaret
etti. Öyle ki gerileme, 2009 krizindeki değere kadar geriledi.
Yüksek enflasyon, başta ücretliler olmak üzere emeği ile geçinen tüm kesimleri, uzun yıllardır yaşamadıkları bir reel gelir kaybına uğrattı.
Yıl sonuna doğru yüzde 30-35 aralığında kesinleşmesi beklenen tüketici enflasyonuna karşılık asgari ücretin geçen yıl ancak yüzde 14 artırılmış olması, asgari ücretin alım gücünün önemli ölçüde aşındırıldığını ortaya koyuyor. Asgari ücretin gösterge özelliği dikkate alındığında,
yapılacak yeni ayarlama enflasyon oranından ne kadar uzak kalırsa, genel ücret-maaş düzeyinin de o kadar gerileyeceği ve toplumda yeni bir
göreli yoksullaşma süreci yaşanacağı açıkça görülüyor. 19 milyon ücretliyi ilgilendiren bu durum ayrıca sayıları 10 milyonu bulan emeklileri
de kapsıyor.
Yüksek enflasyonun yarattığı yoksullaşmaya ek olarak, krizi aşmak üzere kamu kaynaklarının firmalara can simidi olarak kullandırılması ya
da kamuda tasarruf adına kısıtlamalara gidilmesi, toplumun yararlandığı eğitim, sağlık, sosyal yardım hizmetlerinin de azalması demek. Bu
da dolaylı bir yoksullaşmanın kapısının açılması anlamına geliyor. Bütün bunların üstüne yükselen işsizlik, artan işten çıkarmaların birçok
hane halkını mutlak yoksulluğa sürükleyeceği, hele ki toplamda 325 milyar TL’ye ulaşan ihtiyaç ve kredi kartı borçlusu haneleri alabildiğine
zorlayacağı bilinmektedir.
Bütün bu kriz yıkımına karşı, emek kesimlerinin dayanışması, krizin yükünün emek sınıflarına yıkılmaması için etkili mücadele araçları,
etkili yollar bulması gerekiyor.

1
2

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 42'nin tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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GİRİŞ

2019’da da yüzde 1,6 oranında daha
küçülmesi beklenirken Türkiye’nin
2018 büyüme oranını yüzde 3,5’ta
kalacağı, 2019’da ise yüzde 0,4 büyümeye ineceği tahmin ediliyor. Bu
da Türkiye’nin 2018’in son çeyreği
ile 2019’un en az ilk yarısında küçülme yaşaması, yani en az 3 çeyreği
krizde geçireceği tahminini içeriyor.

Türkiye ekonomisi, artan bir hızla
kriz tünelinde yol alıyor. Hem tüketici hem sanayici yani üretici enflasyonu gerilemeden artıyor, hem de
mal ve hizmet üretiminde hızlı bir
durgunluk, ardından küçülme gözleniyor. Bunun önümüzdeki aylarda
daha belirginlik kazanması ve yüksek enflasyon, ekonomik daralmaya yüksek işsizliğin de eşlik etmesi
bekleniyor. Bu durum, yani ekonomik küçülmeye rağmen enflasyonun gerilememesi, stagflasyon denilen yapışkan bir krize dönüşüyor,
baş edilmesi daha zor bir durumu
beraberinde getiriyor.

Dünya ekonomisinden ayrışarak
krizdeki ülkeler kümesine girenlerden Arjantin, IMF ile yaptığı standby anlaşması ile krizden çıkarken
Türkiye’de AKP rejimi, hem krizle
yüzleşmekten kaçıyor hem de özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimlerini
dikkate alarak bir IMF çağrısı yapmaktan şimdilik uzak duruyor.

Dünya ekonomisindeki göreli canlanma eğilimlerine karşın, Türkiye
ve birkaç çevre ülke, kendi iç koşullarından kaynaklanan bir krizi yaşıyorlar. Özellikle Arjantin ve Türkiye,
dünyadaki genel toparlanma eğilimlerinin aksine, ayrışarak ağır bir
kriz tüneline girmiş bulunuyorlar.

Ne var ki, bu kaçış, krizin toplumsal
maliyetlerini her geçen gün daha
da büyütüyor. Türkiye ekonomisi
yüksek döviz fiyatları ve yüksek TL
faizleri arasına sıkışırken, artan dövizin kamçıladığı maliyet enflasyonu, birçok dengeyi birden bozuyor
ve Türkiye ekonomisindeki belirsizlikleri artırıyor. Özellikle dış kaynak
girişine artan ölçüde bağımlı hale
getirilmiş bulunan Türkiye ekonomisinde, artan belirsizlikler, dış kaynak girişini caydırarak krizin ömrünü de belirsizleştiriyor.

IMF’nin Ekim 2018 Dünya Görünüm
Raporu’na göre, dünya ekonomisi
2018’de yüzde 3,7 büyüyecek ve bu
tempo 2019’da da sürecek. Merkez
ülkelerde 2019’da yüzde 2,1 oranında büyüme beklenirken ABD’deki
büyümenin yüzde 2,5’u bulması
tahmin ediliyor.

YEP (OVP) HEDEFLERİ VE IMF
TAHMİNLERİ

IMF, yükselen-çevre ülkelerde
2019’da yüzde 4,7 büyüme öngörürken Asya çevre ülkelerindeki büyümenin yüzde 6,3’e kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Türkiye’nin yasalar gereği Mayıs ayı
sonuna kadar hazırlanması gereken
ve temel ekonomik politikaları, yol
haritasını, büyüklükleri kapsayan
Orta Vadeli Programı (OVP) ancak
Eylül sonlarına doğru açıklanabildi,
OVP’nin lansmanı da yeni bir isim
ile “Yeni Ekonomik Program” (YEP)
olarak yapıldı.

IMF’ye göre, yükselen-çevre ülkelerden Brezilya’da büyüme yüzde 2,4’e
çıkarken G. Afrika’da yüzde 1,4’e inmesi tahmin ediliyor.
IMF, Türkiye ile Arjantin’i, krizi yaşayan ya da krize giriş yapan ülkeler olarak tanımlıyor. Arjantin’in
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YEP’ten umulan ne zamandır özellikle yabancı para piyasalarını iş-
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tahlandıracak bir “hikâye” başarısı
göstermesiydi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak olmak üzere rejim
yetkilileri ekonomide yaşanan kasvetli havanın OVP’nin açıklanmasıyla dağılacağını vurguluyorlardı.
3 Ağustos’ta NTV yayınında “Eylül
ayında program açıklandığında
bugüne kadarki OVP'lerin hiçbirine
benzemeyen bir dönüşümü görecek herkes" diyen Bakan Albayrak
“yeni hikâye” ile ilgili beklentileri de
yükseltiyordu.
Genelde Başkent Ankara’da açıklanan OVP bu kez İstanbul’da, yani
paranın başkentinde açıklanırken
hedef kitlesi de daha çok iç ve dış
yatırımcılardı.
YEP’in özellikle içinden geçilmekte
olan darboğazla ilgili teşhisleri merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı
Erdoğan yaşanan darboğazın kriz
olarak nitelenmesine oldukça karşı.
YEP’te ise sorunlar daha çok “dışsal
faktörler” ile açıklanıyor ve “Mevcut
Siyasi ve Ekonomik Durum” başlığı
altında şöyle deniliyor: “Gezi olayları
ile başlayan, 17-25 Aralık 2013 yargı
darbesi ve 15 Temmuz 2016 menfur
darbe girişimleri ile devam eden
dönemde gerçekleştirilen dört seçim ve bir referandum ile ülkenin
siyasal istikrarı güçlendirilmiş, demokrasinin sağlıklı işleyişi güvence
altına alınmıştır. Ancak bu sürecin
ülke ekonomisine olumsuz etkileri
olmuştur.”
YEP’ye göre Suriye riski, Fed faiz artışı, özellikle de “ABD yönetiminin
Türkiye ekonomisini ve Türk Lirası’nı
doğrudan hedef alması” sermaye
akışlarını yavaşlattı, risk primini yükseltti, bu da faiz ve dövizi hızla tırmandırdı.
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AKP rejimini yakından analiz edenler için bu teşhisler şaşırtıcı değil.
Kendisinde hiçbir hata ve eksik görmemek AKP’nin temel niteliği sayılır. Bundan dolayı da hiçbir AKP’li
bakan veya üst düzey bürokratın
istifası bugüne kadar söz konusu olmamıştır. Olan bütün negatif şeyler,
“dışsal”dır, saldırıdır ve AKP olanların sadece mağdurudur.
Teşhis böyle olunca önümüzdeki
yıllara ilişkin onarım ve hedeflerde
de tutarlılık ve gerçekçilik payı azalıyor.
Nitekim konulan hedeflere bakıldığında gerçekçi tek hedef görülüyor,
o da 2018 enflasyonunun yüzde
21’e yakın gerçekleşeceği öngörüsü. İzleyen yıllarda ise enflasyonda
hızlı bir gerileme bekleniyor. Büyüme beklentisi 2018 için yüzde 3,8
iken, 2019’da görece gerilese de
yüzde 2,3’ten aşağı olmayacak ve
takip eden yıllarda önce yüzde 3,5’e,
sonra yüzde 5’e çıkacak.
YEP nasıl gerçekleştirileceği bilinmeden dolar kurunu da örtülü bir
şekilde 2018 ortalaması olarak 4,90
TL varsaydı. YEP açıklamasının yapıldığı saatlerde dolar fiyatı 6 TL’nin
üstünde seyrediyordu. Ancak YEP’e
göre 2019’da ortalama dolar kuru
5,60 TL, 2020’de ise 6 TL olarak gerçekleşecek.
Bakan Albayrak’ın açıkladığı hedefler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı’nın (OECD) aynı gün açıkladığı Dünya Raporu’nda Türkiye’ye
ait tahminlerle de uyuşmadı. OECD
2018 ve 2019 için büyüme tahminlerini aşağı çekerken Türkiye için
tahminlerde de keskin düşüşlere
gitti. OECD Türkiye için 2018 yılı
büyüme tahminini yüzde 5,1'den
yüzde 3,2'ye, 2019 yılı için ise yüzde

4,9'dan yüzde 0,5'e çekti. Kuruluş
raporunda, Türkiye’nin isminin sık
sık krizde ve IMF gözetiminde olan
Arjantin ile anılması ayrıca dikkat
çekti.
YEP hedeflerine IMF’nin tepkisi ayrıca merak edilirken IMF, Ekim 2018
raporunda, YEP’nin hedeflerinden
bir hayli ayrışan bir tablo sergiledi.
IMF, özünde YEP’de içerilmiş olan
kemer sıkıcı politikalara ters bir
görüş belirtmemekle beraber,
“kriz”in adını net olarak koymaktadır. IMF’nin Ekim 2018 raporunda
Türkiye’de sert döviz kuru hareketleri yaşanırken enflasyon beklentilerini kırmak için para politikalarını
sıkıştırılması gerektiği ifade ediliyor.
Banka ve şirket bilançolarındaki bozulmanın altı çizilerek banka denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kriz yönetimi çerçevesinde
geliştirilmesi öneriliyor. Bu ifadeyle
Türkiye’nin bir ekonomik kriz yaşadığını IMF de telaffuz etmiş oluyor.
IMF, Türkiye’nin 2019 büyümesinin
yüzde 0,4’le sınırlı kalacağını öngörüyor. Bu tahmin, 2018’in son
çeyreği ile 2019’un üçüncü çeyreği
arasında ekonominin yüzde 1 ile 2
aralığında küçüleceği demek, aynı
zamanda.
IMF Ekim raporu, 2017’de 851 milyar dolar olarak gerçekleşen Türkiye milli gelirinin 2018’de, hızlı TL
kaybıyla ve yaşanması muhtemel
düşük büyüme sonucu 714 milyar
dolara ineceğini tahmin etmektedir. Aynı miktar, YEP’de 763 milyar
dolardır ve 49 milyar dolarlık fark
vardır. Ama esas farklılaşma, 2019
içindir. 2019’da YEP, yüzde 2,3 büyüme umarken IMF, yılın tamamında
büyümenin yüzde 0,4’te kalacağını
tahmin etmektedir. Bu, bazı çeyrek-

lerde küçülme yaşanacağı, dolayısıyla krizin birkaç çeyrek süreceği
anlamına gelmektedir. Bu nedenle de IMF’nin dolarla ifade edilmiş
2019 milli geliri 641 milyar dolara,
kişi başı gelir de 7 bin 615 dolara kadar inmektedir. Oysa YEP, 2019 kişi
başına gelirini 9 bin 647 dolar olarak
öngörmektedir. Aradaki fark kişi başına 2 bin doların üzerindedir.
Özetle, kriz gerçeği ile yüzleşmekten ve teşhisi doğru yapmaktan
uzak duran AKP rejiminin tahminleri, IMF’nin tesbit ve teşhislerinden
ciddi ölçüde ayrışmaktadır. IMF verilerini daha çok dikkate alan uluslararası fon piyasaları, Türkiye’nin
önemli bir kriz tüneline girdiğini
IMF’den de teyit etmektedirler. Ayrıca Fitch, S&P, Moody’s gibi uluslararası derecelendirme kuruluşlarının
Türkiye ile ilgili raporları da IMF teşhisleri ve öngörüleri ile çakışmakta,
bu durumda AKP, krizle yüzleşmekten kaçınarak daha çok güven kaybetmekte ve muhtaç olduğu yabancı dış kaynakları çekememektedir.

YÜKSEK DÖVİZ-YÜKSEK FAİZ
MENGENESİ
AKP rejiminin yanlış ekonomi politikaları, yönelişleriyle beraber,
Türkiye’ye dış sermaye girişleri de
hızla azaldı ve Ağustos ayında, sermaye çıkışı tavan yaptı. Mayıs ve
Haziran aylarında yaklaşık 5 milyar
dolara ulaşan dış sermaye çıkışı,
Temmuz’daki göreli bir düzelmenin
ardından Ağustos’ta rekor boyutta
çıkış gösterdi. Ağustos’ta yaşanan
14,3 milyar dolarlık çıkışta özellikle
mevduat biçiminde giriş yapmış dış
kaynağın sert bir çıkış yaptığı ödemeler dengesinden anlaşılmaktadır.
Bu sert çıkışın da etkisiyle bu ay içinde dolar/TL 7 TL’nin üstünde seyrettiği zamanlar da oldu.
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Dış finans kaynaklarının Türkiye’ye
güvenlerinin azalmasının yanında,
içerideki ekonomik aktörlerin kendilerini hem yükselen enflasyona
hem de ABD ile yaşanan gerilimin
arkasından gelebilecek olumsuzluklara karşı savunmak üzere, TL’den
uzaklaşarak dövize yönelmeleri sonucu, döviz fiyatları Ağustos ayında
tavan yaptı. Eylül ayında, TL faizlerinin artırılması operasyonuna rağmen dövizde önemli gerilemeler
görülmedi. Bu durum Ekim ayının
ilk yarısında da ABD ile gerilimlerin
yumuşamasına rağmen pek azalmadı.

Brunson’un salıverilmesi bile dolar
fiyatında beklenen sert düşüşleri
getirmedi. Çünkü, döviz açığı olan
firmaların en küçük düşüşleri fırsat
bilip döviz satın aldıkları, bu talebin
de beraberinde döviz fiyatlarını yeniden yükselttikleri biliniyor.
Yükseltilen TL faizleri ve yüksek seyreden döviz fiyatları, firmaların kararlarını olumsuz etkiledi. Dövizdeki yüksek seyir, ithalatın azalmasına
yol açarken ciddi üretim düşüşleri,
yatırım niyetlerinin askıya alınması, dolayısıyla milli gelirde üçüncü
çeyrekten başlayan bir daralmayı
da beraberinde getirdi. Bankalar,
kredilerini geri toplamada zorluklar
yaşarken sermaye eksiklerini takviye etmek için TL mevduatlara yüzde
30’lara varan yıllık faizler verirken
kredi faizleri yüzde 35’lerin üzerine
çıktı.

Böylece Türkiye ekonomisi yükselmiş döviz fiyatları ile, dövize yönelişin önünü kesmeyi de amaçlayan
yükselen TL faizlerinin arasına sıkıştı.
Aylık ortalamalar üstünden gidilirse, Nisan ayında 4 TL dolayında
olan dolar fiyatı, erken seçim ortamına girişin de etkisiyle 4,4-4,6 TL
bandında Haziran’ı geride bıraktı.
Ama asıl sıçrama Ağustos’ta yaşandı ve ABD ile yaşanan gerilimlerin de etkisiyle dolar fiyatı aylık
ortalaması 5,7 TL’ye kadar çıktı. Bu
yükseliş, Eylül’de sürerken Merkez
Bankası’nın TL faizlerini artırma konusundaki tereddütleri, daha doğrusu Saray’dan onay alamaması,
dolar fiyatını bazı günler 7 TL’nin de
üstüne çıkardı. Ancak 14 Eylül’de TL
faizlerini 625 baz puan artırabilen
Merkez Bankası, böylece gösterge
faizini yüzde 24’e taşıyabilidi. Ancak,
TL faizini cazip kılma iddiasındaki
bu operasyona rağmen, dövizden
uzaklaşıp TL’ye yönelmede fazla bir
adım atılamadı. Dolar fiyatı 6 TL’nin
çevresinde dalgalandı. Ekim ayı ilk
yarısında da ortalama 6 TL’nin altına
düşmedi. Önemli bir gerilim ögesi
olarak takdim edilen ABD’li rahip
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YÜKSEK MALİYETLER, YÜKSEK SANAYİCİ
FİYATLARI (ÜFE)
Her tür mal ve hizmet üreticisi firma
açısından hem döviz fiyatları hem
banka kredi faizleri büyük maliyet
artışlarına yol açtı. Artan maliyetler
fiyatlara yansıtılınca Üretici Fiyat
Endeksi Eylül ayında yıllık yüzde 46
gibi ürkütücü boyutlara ulaştı. 2017
yılı Eylül ayında sadece yüzde 0,24
artan üretici fiyatları, 2018 Eylül
ayında yüzde 11’e yakın artış gösterdi ve 9 ayda fiyat artışı yüzde 39’a
yaklaştı.
Daha çok da döviz fiyatlarındaki sert
artışlar sonucu, hızlanan sanayiciüretici fiyatlarının böylece 12 aylık
artışı yüzde 46’nın üzerine çıktı.
2017’nin Eylül ayında 12 aylık artışın
yüzde 16,3 olduğu anımsandığında,
2018’de çok sert üretici fiyat artışları
yaşandığı söylenebilir. Bu artışlarda
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dünya enerji fiyatlarının yanında
bazı dünya emtia fiyatlarında yükselişin de etkisi olduğunu eklemek
gerekir.
Döviz fiyatı ile ÜFE arasındaki ilişki,
yıllara göre bir analizde net olarak
görünmektedir. Dövizin ucuz ve dış
finansmanın kolay olduğu 20032008 döneminde dolar/TL’de artış
yerine yer yer ucuzlama yaşanırken,
ithalata dayalı sanayinin fiyat artışları da çok düşük seyrediyor, yıllık
yüzde 8-9’u aşmayan ÜFE artışları
görülüyordu.
Doların değer kazandığı, dış finansmanın pahalandığı 2014 sonrasında
dolar/TL’deki tırmanış, ithalatın maliyetine, dolayısıyla ithalata dayalı
sanayinin ürün fiyatlarına da doğrudan yansıdı.
Hem dünya ham petrol ve öteki emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, hem
de döviz fiyatlarında iniş eğiliminin
pek gözlenmemesi, üretici fiyatlarının önümüzdeki aylarda artma
eğilimi içinde olabileceği ve 2018
sonu ÜFE’nin yüzde 50-60 arasında
gerçekleşeceği öne sürülebilir.
Ağırlıkla ithalata bağımlı olan, bazıları doğrudan ithal edilerek piyasaya verilen sanayi ürünlerinde fiyat
artışlarının doğrudan döviz fiyatlarındaki sert artıştan kaynaklandığı
çok açıktır. Sanayici fiyatlarındaki
artışlar ana sanayi grupları optiğinden analiz edildiğinde, hem Eylül
hem de yıllık bazda en yüksek fiyat
artışının enerji ürünlerinde olduğu
görülmektedir. Enerji ürünlerinin
fiyatları Eylül’de yüzde 25,5 oranında artarken 12 aylık, ya da yıllık artış
yüzde 78’i geçmiştir.
Yine, ağırlıkla ithalatla sağlanan girdilerle dönen ara malı ve sermaye
malı sektörlerinde fiyatlardaki yıllık
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artışların sırasıyla yüzde 52 ve yüzde
46’ya yaklaştığı gözlenmektedir.
Ara mallar grubu fiyat artışında demir-çelik, plastik, tekstil, temel kimyasallar ve kâğıt ürünleri; sermaye
mallarındaki fiyat artışında ise motorlu kara taşıtları ve aksesuarları ile
metal yapı ürünleri öne çıkmıştır. Fiyatlar, dayanıklı tüketim mallarında
mobilya ve ev aletleri, dayanıksız tüketim mallarında ise gıda ve tekstil
ürünleri öncülüğünde yükselmiştir.
Sanayinin omurgasını oluşturan
imalat sanayisi ve alt dallarındaki
yıllık fiyat artışları analiz edildiğinde, imalat sanayisinde ortalama artışların yüzde 44,8 olmasına karşın,
en yüksek fiyat artışı gerçekleştiren
rafine petrol ürünleri alt dalında
fiyatların yüzde 131 arttığı dikkat
çekmektedir. Bu daldaki yıllık artış
2017’deyüzde 42’ye yakındı. Dünya
petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra
TL’deki hızlı değer kaybı, rafine petrol ürünlerinin fiyatlarını hızla artırmıştır.
Yine dünya metal fiyatlarındaki artıştan ve yine TL’deki hızlı değer kaybından etkilenen ana metal (yüzde
77,4) ve kimyasal ürünlerde (yüzde
66) çok sansasyonel, yüksek fiyat artışları gerçekleşmiştir.
Aynı şekilde üretiminde ithal girdi,
ara malı oranının yıllar içinde yüzde 70-80’lere ulaştığı beyaz eşya,
elektronik, otomotiv sektörlerinde,
TL’deki değer kaybı ile birlikte ya da
dövizin fiyatının sert atışı ile birlikte
maliyet artışları da tırmanmış ve yıllığı yüzde 54’e yaklaşmıştır.
Aynı şey kağıt, kağıt ürünleri, kauçuk ve plastikte de yaşanmış, yıllık
yüzde 50’ye yaklaşan fiyat artışları
bu sektörlerde gözlenmiştir. Tekstil
ürünleri, basım ve kayıt, elektrikli

teçhizat sanayilerinde de fiyat artışları, ÜFE ortalamasının 2-3 puan üstünde, imalat sanayii ortalamasının
4-5 puan üstünde gerçekleşmiştir.
İmalat sanayisinde en az yıllık artışlar ise ithalata bağımlılığı düşük
gıda, giyim, deri, tütün ve içecek
sektörlerinde gözlenmiş ve bu alt
dallarda yıllık artışlar yüzde 28 ile
yüzde 18 arasında değişmiştir.

TÜKETİCİ FİYATLARINA GEÇİRGENLİK
Sanayici-üretici fiyatları kaynaklı
maliyet baskıları, tüketici fiyatları
üzerinde güçlenerek sürüyor. Bu,
önümüzdeki aylarda da devam edecek denebilir. Eylül ayında tüketici
fiyatları yüzde 6,3 oranında arttı ve
yıllık enflasyon 6,6 puan yükselerek
yüzde 24,5’u buldu.
2017’nin Eylül ayında 12 aylık tüketici fiyatı sadece yüzde 11,2 olduğu
anımsanırsa, 2018’de Türkiye’nin
sert bir enflasyon belasına yakalandığı daha iyi anlaşılabilir.
Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminde
oldukça sert bir bozulma gözleniyor. Bu gelişmede temel mal grubu
belirleyici.
Temel mal grubu yıllık enflasyonu
Eylül ayında 11,9 puanlık yüksek bir
artışla yüzde 35,1’e ulaştı. Bu dönemde yıllık enflasyon döviz kuru
gelişmelerine duyarlılığı yüksek
olan dayanıklı ve diğer temel mallarda oldukça belirgin olmak üzere
tüm alt gruplarda yükseldi ve genele yayılan fiyat artışları hızlanarak
devam etti. Dayanıklı mal grubu fiyatları Eylül ayında beyaz eşya (yüzde 17,72), otomobil (yüzde 13,90)
ve mobilya (yüzde 9,91) öncülü-

ğünde yüzde 12,93 oranında arttı.
Diğer temel mallardaki aylık fiyat
artışında ise konutun bakım-onarımına yönelik malzemeler, kişisel
bakım ürünleri, ev tekstili, temizlik
malzemeleri, araç yedek parçaları,
küçük ev aletleri gibi ürünler öne
çıktı. Eylül ayında giyim ve ayakkabı
grubunda fiyat artışları mevsim ortalamalarının üzerinde gerçekleşti.
Özetle, döviz kuru gelişmeleri temel
mal grubu enflasyonunun yukarı
yönlü seyrinde ana belirleyici olmaya devam ederken, Eylül ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonuna en
yüksek katkı 9,70 puan ile bu gruptan geldi.
Tüketicinin kullandığı enerji fiyatları, Eylül ayında yüzde 6,05 oranında
arttı ama izleyen aylarda daha hızlı
artışlar görülecek. Akaryakıt fiyatları
Ağustos ayında yapılan ÖTV düzenlemesinin sarkan etkilerine bağlı
olarak yüzde 5,6 oranında yükselirken, elektrik ve doğalgaza yapılan
zamların yanı sıra katı yakıt fiyatlarında da yüksek bir artış izlendi.
Bu gelişmelerle birlikte, enerji gurubunda yıllık enflasyon 5,7 puan
artarak yüzde 27 olarak gerçekleşti.
Gıda enflasyonu ise yapısal özelliğini koruyor. Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Eylül ayında
yaklaşık 8 puan arttı ve yüzde 27,7’yi
buldu. Bu dönemde hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda ürünlerindeki fiyat artış eğilimi hızlandı.
İşlenmemiş gıda grubunda taze
meyve-sebze fiyatları bir önceki aya
göre yüksek bir oranda artarken, diğer işlenmemiş gıda grubunda süt,
kırmızı et, kuruyemiş ve pirinç fiyat
artışları öne çıktı. İşlenmiş gıda fiyatları ise bu dönemde yüzde 6,42
ile endeks tarihinin en yüksek artışını kaydetti. Bu grupta ekmek ve ta-
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hıllar, katı-sıvı yağlar, süt ürünleri ve
konservelerde daha belirgin olmak
üzere alt kalemler genelinde sert
fiyat artışları izlendi. Bu gelişmede
döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra
temel girdi (un, süt vb.) maliyetlerindeki artışlar etkili oldu. Bu gelişmelerle taze meyve ve sebze dışı
gıda grubunda yıllık enflasyon belirgin bir artışla yüzde 22,24’e ulaştı.

rakamlar sektörde genel anlamda
iyileşmeye işaret ederken 50’nin
altı, bozulmayı simgelemektedir.
Nisan’dan itibaren 50’nin altına
düşen endeks, Temmuz’da görece
iyileşse de Ağustos’ta tekrar 46,4’e
indi, Eylül’de daha da kötüleşerek
42,7’ye kadar geriledi ve üst üste
altıncı ay olacak şekilde eşik değer
50’nin altında gerçekleşti. Faaliyet
koşulları küresel krizle birlikte yaşanan ve Mart 2009’dan beri gözlenen
en zayıf düzeye geriledi.

SANAYİDE BÜYÜK GERİLEME
Yüksek enflasyonla beraber sanayi
üretimindeki daralma, hatta küçülmenin öncü göstergeleri ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan en
önemlisi İstanbul Sanayi Odası için
üretilen Satınalma Yöneticileri Endeksleri (Purchasing Managers’ Indices - PMI), önemli bir gerilemeye
işaret etti. Öyle ki gerileme, 2009
krizindeki değere kadar ulaştı.

Mevcut zorlu faaliyet koşullarının
endeksteki son durumda etkili olduğu belirtilirken hem üretim hem
de yeni siparişlerin Eylül ayında da
yavaşlamaya devam ettiği bildirildi. PMI verilerine göre, yeni ihracat siparişleri son Temmuz-Eylül
döneminde ilk kez olacak şekilde
hız kaybetti. Ancak Türk Lirası’ndaki zayıflamanın ihracatı bir miktar
desteklemesiyle birlikte yeni ihracat
siparişlerindeki yavaşlama toplam
siparişlerdekine kıyasla çok daha
düşük düzeyde gerçekleşti.

Markit
Economics
tarafından
oluşturulan Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), verileri imalat
sektörünün faaliyet koşullarında
yavaşlamanın sürdüğüne işaret
ediyor. Şirketlerin istihdam ve satın
alma faaliyetlerini azaltmasıyla üretim ve yeni siparişlerde yavaşlama
devam etti. Döviz fiyatındaki hızlı
artışın yüksek enflasyonu beslediği
belirtilirken girdi temininde zorluklar yaşandığına işaret edildi.

Üretimdeki yavaşlama firmaların istihdam ve satın alma faaliyetlerini
azaltmasına neden oldu. İstihdam
düzeyi üst üste ikinci ay olacak şekilde geriledi.

BATIK KREDİLER, ZOMBİ ŞİRKETLER

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi
(PMI), imalat sanayinin kaydettiği
performansı sergilemek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik
performans göstergesidir. Manşet
gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi
göstergelerden elde edilmektedir.
50 değerinin üzerinde ölçülen tüm
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Yüksek döviz ve yükseltilen TL faizler arasına sıkışan firmalar, hızlı
düşen iç talep sonrasında gemilerini yüzdürmekte büyük zorluklar
yaşıyorlar. Dönemin moda kavramı
konkordato oldu. İrili ufaklı birçok
şirketin mahkemelerden, hacizlerin
yolunu kesmek için konkordato kararları aldıkları ve şirketlerine komiser atanmasını sağladıkları biliniyor.
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Ödenemeyen kredilerin “yüzdürülmesi” en önemli meselelerden biri
haline geldi. Kredi borcunu ödeyemeyen ayakta gibi görünüp özünde
içi çürümüş “Zombi Şirketlerin” tahsili gecikmiş zombi kredileri hızla
artıyor. Bir yandan da şirketleri yüzdürebilmek için, sorunu biraz ertelemekten başka bir işe yaramayan
kararlar alınıyor.
2017’de ekonomiyi referandum
öncesi canlı tutmak saikiyle başvurulan dopinglerin başlıcasını
oluşturan Kredi Garanti Fonu KGF
kredilerini kullananlara borçlarını
erteleme imkanı getirildi. KGF’nin
sağladığı teminatlarla kullanılan
250 milyar liralık kredi geri dönüşte
zorluklar yaşıyor. Bu kredileri kullanan işletmelerin birçoğu kredi borçlarını ödeyemez durumda. 162 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kredi
Garanti Fonu (KGF) kapsamında kullandırılmış olan kredilerin bankalar
tarafından yeniden “yapılandırılması” zorunlu hale getirildi.
KGF kapsamında kullandırılan işletme kredileri için maksimum 5 yıl
olan vadenin 8 yıla, yatırım kredileri
için en çok 10 yıl olan vadelerin ise
13 yıla kadar yeniden yapılandırılarak uzatılması sağlanmış oldu. Ayrıca, yeniden yapılandırılacak olan
bu kredilerin ödemesiz süresinin
de 12 aya kadar uzatılması mümkün kılındı.
Bu düzenleme ile birlikte bankaların
tahsil etme olanağı kalmamış kredileri kullanan firmaları “yüzdürme”
denenecek. Bankalar bu kredilere
karşılık ayırmak zorunda kalmayacak ve bilançoları da bu krediler açısından sorunsuz görünecektir.
KGF kredileri dışında kalan ve 15
milyon liraya kadar borcu olup da
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takibe düşmemiş veya yeniden yapılandırılmamış olan krediler için de
bankalara tavsiye kararı bildirildi.
Türkiye Bankalar Birliği’nin tavsiye kararına göre ödemeye sıkışan
şirketler vadesi Nisan 2019’a kadar bitecek kredilerini, 6 ayı anapara ödemesiz şekilde 2 yıla kadar
vadelendirebilecekler. Tabii bu
“yüzdürme” fırsatı, bankaların olur
vermesiyle mümkün olacak. Karar
tavsiye niteliğinde ama örtülü biçimde bankalar baskı altına alınıyor.
Söz konusu küçük kredilerin toplamı ise yaklaşık 400 milyar lirayı buluyor.
Bu ve belki gündeme sokulacak
yeni düzenlemelerle bankaların alacaklarının tahsilatının ertelenmesi,
kaynak ihtiyacını artıracak. Bankalar şimdiden yeni kredi vermede isteksizler. Yaklaşık altı ayın sonunda
şirketlerden borcunu ödeyemeyecek olanlar çıkarsa, bankalar zarar
yazacak ve karşılık ayıracak. Bu da
bankaların sermaye artırmak zorunda kalmaları demek. Bu kaynak
ya yeni ortak bulunarak ya da el
değiştirmelerle, hatta devletin bankalara ortak edilmesi gibi çözüm
seçeneklerini de içerebilir. Böylece
reel sektörün krizi, finans sektörüne bulaşmaya başlamakta, buna da
devlet müdahalesi gerekli olmakta
ve kamu maliyesi de usulca batağa
sürüklenmektedir.

GELİR UÇURUMU BÜYÜYOR
Türkiye, düşme eğilimi göstermeyen yüksek, yapışkan bir enflasyonu,
15 yıl aradan sonra tekrar yaşamaya
başladı. Bu olumsuzluğa, ekonomide hızlı daralma eşlik ediyor. Daralma ile birlikte işsizlikteki tırmanış

da sürüyor. Stagflasyon olarak adlandırılan bu enflasyon içinde daralma tarzındaki krizin yarattığı hasar
daha büyük olduğu gibi, aşılması da
güç görünüyor.
AKP rejimi, ekonomide olduğu kadar iç siyasette ve dış politikada
yarattığı güvensizliğin de etkisiyle,
gerekli dış kaynak girişini sağlayamıyor, gelmiş görünen dış kaynaklar da hızla çıkış gösteriyor. Bu
durum, dövizin hızla fiyatlanmasını
getirirken, onu dengelemek üzere
yükseltilen TL faizleri, ekonomiyi
her geçen ay daha fazla mengeneye sıkıştırıyor, firmalar bu duruma
uyumda zorlanırken iflaslar, konkordatolar biçiminde piyasaya havlu atma hızlanıyor. Reel sektördeki
yaprak dökümü ve sarsılmanın yakın zamanda finans sistemini içine
alması kaçınılmaz görünüyor.
Geçmiş deneyimler, böyle zamanlarda piyasadan bulunamayan dış
kaynağın IMF’den istendiğini ve acı
reçete uygulamak şartı ile IMF anlaşması yapıldığını göstermektedir.
AKP rejiminin Mart 2019’da yapılacak yerel seçimleri de düşünerek
böyle bir prestij kaybını ertelemek
ve seçimler sonrasına IMF görüşmelerine başlaması muhtemel görünüyor. O zamana kadar kamu kaynaklarını kullanmayı, firmaların yükünü
bankalara yaymaya zorlayarak zaman kazanmaya çalışmak, AKP rejiminin ana planı gibi görünüyor. Bu
da krizin daha da derinleşmesinden
ve faturasının ağırlaştırılmasından
başka bir şey değil. Kaldı ki, IMF’ye
anlaşma teklifinin IMF tarafından
kabulü de kesin değil. IMF’nin böyle
bir konu gündeme gelirse ABD’nin
rızasını almadan bir stand-by anlaşmasına yaklaşmayacağı biliniyor.

Yüksek enflasyon, başta ücretliler
olmak üzere emeği ile geçinen tüm
kesimleri, uzun yıllardır yaşamadıkları bir reel gelir kaybına uğrattı. Yıl
sonuna doğru yüzde 30-35 aralığında kesinleşmesi beklenen tüketici
enflasyonuna karşılık asgari ücretin
geçen yıl ancak yüzde 14 artırılmış
olması, asgari ücretin alım gücünün
önemli ölçüde aşındırıldığını ortaya
koyuyor. Asgari ücretin gösterge
özelliği dikkate alındığında, yapılacak yeni ayarlama enflasyon oranından ne kadar uzak kalırsa, genel
ücret-maaş düzeyinin de o kadar
gerileyeceği ve toplumda yeni bir
göreli yoksullaşma süreci yaşanacağı açıkça görülüyor. 19 milyon ücretliyi ilgilendiren bu durum ayrıca
sayıları 10 milyonu bulan emeklileri
de kapsıyor.
Yüksek enflasyonun yarattığı yoksullaşmaya ek olarak, krizi aşmak
üzere kamu kaynaklarının firmalara
can simidi olarak kullandırılması ya
da kamuda tasarruf adına kısıtlamalara gidilmesi, toplumun yararlandığı eğitim, sağlık, sosyal yardım
hizmetlerinin de azalması demek.
Bu da dolaylı bir yoksullaşmanın kapısının açılması demek. Bütün bunların üstüne yükselen işsizlik, artan
işten çıkarmaların birçok hane halkını mutlak yoksulluğa sürükleyeceği, hele ki toplamda 325 milyar TL’ye
ulaşan ihtiyaç ve kredi kartı borçlusu haneleri alabildiğine zorlayacağı
bilinmektedir.
Bütün bu kriz yıkımına karşı, emek
kesimlerinin dayanışması, krizin yükünün emek sınıflarına yıkılmaması
için etkili mücadele araçları, etkili
yollar bulması gerekiyor. 
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YAYIN POLİTİKASI

Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.
Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik
alanlarıyla sınırlıdır.
Derginin yazım dili Türkçe’dir.
Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir.
Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da,
kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır.
Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açısından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta
aracılığıyla bildirilir.
Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir.
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.
Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.
Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.
Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir.
Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır.
Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.
Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazar/larına aittir.
Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4
(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
3. Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik
cümleler içermemelidir.
5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir.
6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.
8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan
önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. 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 belirtilmelidir.
14.
15.

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

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.
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