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EĞİTİMLERİMİZ

*   Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

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

 E
Ğİ

Tİ
M

 K
UR

S 
PR

OG
RA

M
I

Eğitim Adı Şube Eğitim Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu

İstanbul 3.09.2022

Bursa 8.09.2022

Adana 14.09.2022

Denizli 22.09.2022

Asansör Mühendis Yetkilendirme

Kocaeli 14.09.2022

İzmir 20.09.2022

İstanbul 22.09.2022

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi
İstanbul 15.09.2022

Ankara 19.09.2022

Adana 19.09.2022

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli Mühendis Yetkilendirme Belge Yenileme Kursu Adana 14.09.2022

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi
Denizli 12.09.2022

İstanbul 22.09.2022

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi* Mersin 21.09.2022

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü* Mersin 23.09.2022

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma Adana 15.09.2022

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 

İstanbul 3.09.2022

Bursa 12.09.2022

İzmir 19.09.2022

Eskişehir 27.09.2022

Denizli 29.09.2022

Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Bursa 14.09.2022

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara 12.09.2022

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) 

İstanbul 9.09.2022

İzmir 12.09.2022

Eskişehir 21.09.2022

Adana 22.09.2022

Bursa 23.09.2022

Medikal Gaz Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu 
İzmir 5.09.2022

Ankara 26.09.2022

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi

Denizli 5.09.2022

Mersin 12.09.2022

İzmir 19.09.2022

Bursa 19.09.2022

Ankara 23.09.2022

İstanbul 26.09.2022
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Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi

İstanbul 9.09.2022

Adana 12.09.2022

Mersin 26.09.2022

Denizli 26.09.2022

İzmir 27.09.2022

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Bursa 1.09.2022

Adana 7.09.2022

İzmir 7.09.2022

Adana 10.09.2022

İzmir 12.09.2022

Antalya 14.09.2022

İzmir 15.09.2022

Gaziantep 21.09.2022

Trabzon 21.09.2022

Adana 24.09.2022

Trabzon 28.09.2022

İzmir 28.09.2022

İstanbul 29.09.2022

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 
Bursa 8.09.2022

Eskişehir 16.09.2022

Şantiye Şefliği Eğitimi

Ankara 2.09.2022

Antalya 5.09.2022

İzmir 7.09.2022

Bursa 19.09.2022

İstanbul 22.09.2022

Adana 28.09.2022

Temel Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Mersin 19.09.2022

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi

Denizli 2.09.2022

Bursa 5.09.2022

İstanbul 16.09.2022

Adana 21.09.2022
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3HABER

Makina Mühendisleri Odası, Anaya-
sanın 135. Maddesine dayanılarak 
çıkarılan 6235 sayılı yasaya göre ku-
rulmuş Kamu Kurumu niteliğinde 
bir meslek kuruluşudur.

Odamız yönetmeliklerinden aldığı 
yetki ve geçmişten bugüne kadar 
biriktirdiği bilgi ve birikimi ile ülke 
sanayisine yönelik hizmetler ver-
mektedir.

Bu çerçevede birçok iş ekipmanın-
da olduğu gibi Endüstriyel Rafların 
Periyodik Kontrolü alanında da yet-
kili makina mühendisleri aracılığıyla 
ülke genelinde hizmet verilmekte-
dir.

Endüstriyel rafların periyodik kont-
rollerinin gerçekleştirilmesi ile uy-
gunsuzlukların önceden tespit edi-

lerek raf kazalarının yaratabileceği 
can ve mal kayıplarının önlenebil-
mesini mümkündür.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi al-
mak için Şubelerimizle iletişime ge-
çebilirsiniz.

https://www.mmo.org.tr/SubeVe-
Temsilcilikler/harita.html#

ENDÜSTRİYEL RAFLARIN PERİYODİK KONTROLÜ 
ZORUNLU HALE GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 18 Şubat 2022 tarih ve 31754 sayılı 
Resmi Gazetede yayınladığı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Endüstriyel 
Rafların Periyodik Kontrolünün TS EN 15635 standardı kapsamında yılda en az 
bir defa yaptırılması zorunlu hale gelmiştir.
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

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

İklim Değişikliği ve Enerji/Kaynak Tasarrufu bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Ali Özgenç tarafın-
dan hazırlanan “Ekotasarım (ErP) ve Enerji Etiketlemesi Yönetmeliklerinin Avrupa Birliği ve Türkiye’de-
ki Durumu ve Uygulamalar” başlıklı yazıdır. Yazıda, Ekotasarım (ErP) Nedir?, Ekotasarım Ve Enerji Etiket-
lemesi Yönetmeliklerinin Tarihçesi, AB’de Ekotasarım (Erp) Yönetmeliği ve İlgili Yönetmelikler, Türkiye’de 
Durum başlıkları anlatılmıştır.

İbrahim Atmaca tarafından hazırlanan “İklim Krizi ve Karbonsuzlaşma Sürecinde, Ticari Binalar İçin 
Enerji Etkin Sistemler” başlıklı ikinci yazımızda, ticari binalarda enerji verimliliği için tercih edilebilecek 
enerji etkin uygulamalardan bahsedilmiştir. Bu kapsamda, akıllı binalar ve ısıtma soğutma ve havalandır-
ma (HVAC) uygulama otomasyonları, havalandırma ve ısı geri kazanımı, ısı pompaları, absorpsiyonlu so-
ğutma ve trijenerasyon uygulamaları ile evaporatif soğutma uygulamalarından bahsedilmiş olup, yapılan 
genel bir SWOT analizi anlatılmıştır.

İklim Değişikliği ve Enerji/Kaynak Tasarrufu bölümünde yer alan üçüncü yazımız, Hayati Can tarafın-
dan hazırlanan “Endüstriyel Soğutmada Güvenli Yatırım İçin, Güvenceli Ürün” başlıklı yazıdır. Yazıda, en-
düstriyel soğutma yatırımlarının güvenceli hale gelmesi için soğutucu akışkan, soğutucu ve yoğuşturucu 
seçimleri üzerinde durulmuştur.

Tamer Çınar tarafından hazırlanan ”Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Değerlendirilmesi” başlıklı dördün-
cü yazımızda, Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Oluşum Kaynakları, Durumu, Değerlendirilmesi ve Değer-
lendirilemeyen Atıklar ve Bunların Ekonomik Değerleri anlatılmıştır.

İklim Değişikliği ve Enerji/Kaynak Tasarrufu bölümünde yer alan beşinci yazımız Ömer Özgür ve 
Sedat Nazlıbilek tarafından hazırlanan “Otomotiv Tesisindeki Basınçlı Hava Kompresörlerinde Ener-
ji Tasarrufu Uygulaması” başlıklı yazıdır. Yazıda, Ankara İlindeki Türk Traktör Fabrikası’nda basınçlı hava 
sistemlerinin enerji verimliliği yönünden incelenmesi, teknolojik ve ekonomik bakış açılarından değerlen-
dirilmesi anlatılmıştır.

Ayhan Sarıdikmen tarafından hazırlanan “İklim Değişikliğinin Enerji ve Salgın Hastalıklar Üzerindeki 
Etkisi” başlıklı altıncı yazımızda, İklimdeki Değişiklikler ve Bunların Etkileri, Enerji- İklim Değişikliği İlişkisi, 
Türkiye’de Sera Gazı Salımları ve İklim Değişiklikleri, İklim Değişikliğinin Sağlığa Temel Etkileri, Değişen 
Bulaşıcı Hastalıklar Profili ve Nedenleri, İklim Değişikliği ile İlgili Dirençler başlıkları anlatılmıştır.

Anma bölümünde, Mayıs ayında yitirdiğimiz Prof Dr. Suha Selamoğlu anısına Prof. Dr. Ahmet Ş. Üçer’in 
kaleme aldığı anma yazısına yer verilmiştir.

Haber bölümünde, “Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolü Zorunlu Hale Geldi”, “Odamız Asansör 
Kontrol Merkezi Gaz Yakan Cihazlar Kapsamında Onaylanmış Kurulu Olarak Atandı” başlıklı haberler 
ile 28 Ağustos-3 Eylül 2022 tarihleri arasında İzmir Aliağa Yeni Şakran Afacan Gençlik Evi’nde gerçekleşen 
MMO Öğrenci Üye Kampı haberine yer verilmiştir.

Basın Açıklaması bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener’in “Elektrik ve 
Doğalgaz Zamları Enflasyonu Daha da Körükleyecek, Yüksek Faturalar Yurttaşların Belini Bükecektir” 
başlıklı açıklama ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubunun hazırladığı Türkiye’nin 
Enerji Görünümü 2022 başlıklı Oda Raporu ve Sunumu açıklamasına ter verilmiştir.

Birlik’ten bölümünde, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 19 Eylül 1979 İş Bırakma 
Eylemi’nin 43. Yıldönümü olan “Mühendis Mimar Ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” dolayısıyla gerçek-
leştirdiği basın açıklamasına yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Eylül ayı sektör haberlerine ve mühendislerimize yönelik Eylül ayı içerisinde ger-
çekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.

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

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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Süha hocamızın vefatı üzerine Ma-
kina Mühendisliği Odasının yayın 
organlarında yayınlanmak üzere 
benden bir yazı istenmesi üzerine 
düşünmeye başladım.  Süha bey ile 
tanışıklığımız 1967 yılına dayanıyor. 
Ben o sırada Makina bölümünde 
asistandım. O ise ABD’nin Brown 
üniversitesinde doktorasını tamam-
lamış olarak bölüme yeni katılmıştı. 
Ben o zamanki ısı-akışkan labora-
tuvarının üstündeki bir odada otu-
ruyordum. Doktora için yurt dışı-
na gidinceye kadar, o odada karşı 
karşıya oturduk. Bölümümüze yeni 
gelmiş, ABD’nin önemli bir üniversi-
telerinden birinde doktora yapmış, 
İTÜ mezunu genç bir akademisyen-
di. Aynı odada oturmak insanları 
birbirine yakınlaştırır… Akademik 
sohbetlerimiz, hocamın fizik ve ma-
tematik bilgisinin derinliğini hemen 
ortaya çıkarıyordu. Sanırım birço-
ğumuz, akademisyenliğin başla-
rında cahilliğimiz anlaşılmasın diye 
soru sormağa çekinmişizdir. Bende 
öyleydim. Ama hocamın soruları 
karşılaması, soru sorarak öğrenme-
yi özendiriciydi. Sorulara verdiği ya-

nıtlarla bana çok şey kazandıracağı-
nı anlamıştım. 

Bir gün ‘Rabi Üçer senin neyin oluyor’ 
diye sormuştu. ‘Babamdır’ yanıtını 
vermiştim. ‘Devlet Su İşleri Etüt Plan 
dairesinde çalışırken bizim amirimiz-
di’ diye karşılık vermişti. İlk işim baba-
mı görünce ‘Süha Selamoğlu’nu tanı-
yor musun’ diye sormuştum.  ‘Tabii iyi 
tanırım, en yetenekli genç mühen-
dislerden biriydi, Doktora için ABD’ye 
gitmişti” diye anlatmıştı. Bu durum 
beni Süha hocama daha da yakınlaş-
tırmıştı. Ama kısa süre sonra doktora 
için eşimle İngiltere’ye gidecektik. 

Hocamızın, biz İngiltere’deyken, eşi-
ni kaybettiği haberini almıştık.  O 
zamanki iletişim olanakları kendi-
sine ulaşmamızı önlemişti ama eşi-
ni kaybetmenin üzüntüsü üstüne 
üç kızını yetiştirmenin ne kadar zor 
olabileceğini düşünerek kederlen-
diğimizi hatırlarım. Ama hocam pırıl 
pırıl üç kız yetiştirdi. Sonraki yıllarda 
Nur, Handan ve Gülgün ile hem ben 
hem de eşimin arkadaşlığı, Süha ho-
camla olan arkadaşlığımızı aratmadı. 
1970 yılında yurda döndüğümüzde 

Süha hocamla olan yakınlığımız iyice 
perçinlendi. Artık ben, başım sıkıştı-
ğında odasına gidip akıl danışmaya 
başlamıştım. Sorduklarıma verdiği 
yanıtlar ufuk açıcıydı. Konular ba-
zen bilimsel teknolojik, bazen sosyal 
olabiliyordu. Yönetici olmayı hiçbir 
zaman istememişti. Ben ise sanırım 
yönetici olmaya, ondan daha fazla 
sıcak bakmıştım. Ama ne zaman öyle 
bir teklifle karşılaşsam görüşlerine 
güvendiğim büyüyüm olarak solu-
ğu odasında aldığımı hatırlarım. Ko-
nuları Süha hocam ile tartışmak her 
zaman öğretici ve aydınlatıcı olurdu.

Yıllar yılları kovaladı, Süha hocam 

SÜHA SELAMOĞLUSÜHA SELAMOĞLU

1  Prof. Dr. ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi - ucer@metu.edu.tr

Ahmet Ş. Üçer 1

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünden 
özel bir insan geçti:
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bir doğa aşığıydı. Dört akademisyen 
arkadaşıyla bir ekip kurmuştu. Ekip-
tekiler kendisini ‘Kaptan’ diye anar-
lardı. Ülkemizin birçok dağına bu 
ekiple çıktığını biliyorum. Ekip gezi-
lerinde çektiği birçok slaydı bölüm-
de organize ettiğimiz toplantılarda 
gösterdiğini ve slaytlarıyla bizleri o 
zorlu tırmanışlara götürdüğünü de 
hatırlarım. Hobilerinden biri fotoğraf 
çekmekti. Belki de yeni teknolojilere 
uyum sağlamaya direnme, fotoğraf 
makinalarının filmden dijitale dönü-
şüyle başladı. Bu konuyu kendisiyle 
tartıştık mı hatırlamıyorum. Ama şu 
bir gerçekti dijital teknolojileri kul-
lanmamak gibi bir inadı vardı. Hoca-
mın bir başka sevgisi ise klasik mü-
zikti. ABD’den getirdiği zamanının 
çok iyi bir müzik seti ve birçok 33’lük 
plağı vardı.  Oran’daki evindeki ses-
sizlikte, beraber müzik dinlemek ve 
sonra dinlediğimiz müziği tartışmak 
mutluluk vericiydi. 

Hocamın hobileri saymakla bitmez. 
Evindeki birçok eşyayı kendi elleriy-
le yapmıştı. Gurme yemek yapmada 
da üzerine yoktu. Eşimle gittiğimiz 
bir ziyarette gördüklerimizden sonra 
hocamızı bize davet ettiğimizde, eşi-
min yiyecekleri üretirken gösterdiği 
özeni hiç unutmam. Süha hocam 
özeldi… Hocamın doğa aşkı Karade-
niz dağlarında aldığı arsa ve Fertek’te 
aldığı köy evi ile pekişmişti. Arsaya 
bir şeyler yapmak için ömrü yetme-
di ama taş köy evini restore edip 
çok şirin bir şekle sokmuştu. Hem 
de Fertek’te bulduğu bir ustayla ve 
kendinin çizdiği planlarla… Evin ve-
randasındaki beyaz üzüm asmaları-
nı kullanarak, beyaz şarap yapmaya 
başlamıştı hocam. Sonraları, Ankara 
yakınlarındaki Kalecik’ten Kalecik 
Karası üzümünü arabaya yükleyip 
Fertek’e götürdüğünü ve orada yaşa-
dığı kırmızı şarap üretme serüvenini 

anlatmaya başlamıştı.  Sonunda, ben 
de Fertek’teki evine iki defa gitme 
mutluluğunu yaşadım. Bu geziler hiç 
unutamadığım hatıralarla doludur. 
Bor ve Niğde marketlerindeki akşam 
yemeği için yapılan alışverişleri, tari-
hi yerleri gezişlerimizi hep hatırlarım. 
Hocam akşam yemeklerini hazırlar-
ken benim kendisini izleyip yardımcı 
olmaya çalışmamı, bira veya şarap 
eşliğinde yemeğimizi yememizi, An-
kara – Fertek yolunda giderken köy-
lere uğramamızı, Hasan Dağına ba-
kan bir lokantada alabalık yememizi 
hiç unutmadım. 

Süha hocam 1966 – 1970 yıllarında, 
Makina bölümü öncülüğünde kuru-
lan, mühendislik fakültesinin kimya 
ve elektrik bölümü öğretim üyeleri-
nin de içinde bulunduğu Türkiye’nin 
ilk roket projesi ORDOT’un eleman-
larından biriydi. Projenin başarılı 
olmasına hocamın katkısı büyük 
olmuştu. Konularımız çok benzerdi, 
beraber verdiğimiz grup derslerinde 
mutlu ve öğretici günler geçirirdik. 
Beraber akademik konulara eğildi-
ğimizde hocamın engin bilgisini ya-
kından izlemek olasıydı. Olaylar kar-
şısında her zaman alçak gönüllü bir 
duruş sergilerdi. TUBİTAK SAGE’de 
roket yapmaya soyunduğumuz yıl-
larda, hocamın bu konudaki bilgi 
ve deneyiminden yararlanmak için 
kendisine danışmaya başlamıştık. 
Enstitüye geldiğinde çalışan mühen-
dislerin kendisine gösterdiği hürmet 
dikkate değerdi.  Sonraları bilim ve 
teknolojiyi popülerleştiren TUBİTAK 
Bilim ve Teknik dergisini hazırlayan 
ekipte yer alması da derginin kalite-
sinde sıçrama sağlamıştı. 

Son senelerde kendisi ile olan yakın-
lığımız, her Salı günü öğle yemeği 
geleneğine katılmam ile pekişmiş-
ti.  Bu geleneği 1960’larda ODTÜ’de 

roket üzerinde çalışırken başlatmış-
lar ve zaman içinde emeklilerin Salı 
günü yemeğine dönüşmüştü.  Her 
Salı günü Üniversitenin çeşitli bö-
lümlerinde çoğunlukla yöneticilik 
yapmış emekli öğretim üyeleri ile 
sohbet çok mutluluk vericiydi. Salı 
yemeklerinde konuşulan konular 
çok çeşitliydi. Teknolojideki gelişme-
ler, çeşitli fizik ve makina mühendis-
liği konuları ve bilhassa astrofizikti. 
Süha hocam birçok defa bilim tekno-
loji dergilerinde gördüğü, dikkatini 
çeken konuların fotokopisini çekip 
bize dağıtmıştı. Tabii, güncel politi-
ka ve sağlık sorunları da konuşulan 
konular arasındaydı. Bilimsel veya 
teknolojik konularda anlaşamadığı-
mızda Süha hocam iki Salı arasında 
problemin matematiksel modelini 
yapar, fotokopiyle çoğaltır ve tartışıl-
mak üzere önümüze koyardı. El ya-
zısı çok okunaklı ve güzeldi. Kaleme 
aldıklarının içeriği, bir makalenin ön 
çalışması gibiydi. 

Hocamın rahatsızlanmasından dola-
yı Salı toplantılarına katılamamasını, 
büyük bir eksiklik olarak görmeye 
başlamıştık. Ama hayat böyle bir 
şeydi… Toplantıların bazılarında, 
sevgili kızı Gülgûn’un çabalarıyla 
aramıza katılması hepimizi mutlu 
etmişti. Hocam çok özel bir insan-
dı. Güler yüzüyle matematik, fizik 
problemlerinin çözümüne katkıları-
nı, alçak gönüllüğünü, cömertliğini, 
onurlu duruşu unutulmaz.   ODTÜ 
Makina Mühendisliği bölümünden 
bu özelliklere sahip örnek bir aka-
demisyenin geçmesi bütün bölüm 
mensupları için bir şanstır. 

Sevgili Süha Hocam, ne zaman ba-
ğımsız bir görüş almak gerekse veya 
bir konuyu tartışmak istesem seni 
rahmetle anacağım. Hatıranın önün-
de saygı ile eğiliyorum. 
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10 HABER

Avrupa Birliği mevzuatı, CE 
Uygunluk İşareti taşıması 
gereken ürünlerden yük-

sek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya 
arz edilmeden önce konusunda 
uzman, üçüncü bir taraf olan ve 
AB Resmi Sitesinde (NANDO) ya-
yımlanmış kuruluşlar (Onaylanmış 
Kuruluş) tarafından uygunluk de-
ğerlendirmesine tabi tutulmasını 
şart koşmaktadır.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar 
neticesinde TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası Asansör Kontrol 

Merkezi 02 Eylül 2022 tarihinde 
NANDO’da yayımlanarak Gaz Ya-
kan Cihazlar kapsamında onaylan-
mış kuruluş olarak atanmıştır.

Asansör Yönetmeliği (2016/33/
AB) kapsamında daha önce Onay-
lanmış Kuruluş olarak atanmış 
olan TMMOB Makina Mühendisle-
ri Odası Asansör Kontrol Merkezi, 
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönet-
melik (2016/426/AB) kapsamında

• AB Tip İncelemesi - Üretim Tipi 
(Modül B),

• Üretimin Dahili Kontrolü ve 
Ürünün Rastgele Aralıklarla 
Denetimli Muayenesine Dayalı 
Tipe Uygunluk (Modül C2),

• Ürün Doğrulamayı Esas Alan 
Tipe Uygunluk (Modül F),

• Birim Doğrulamasını Esas Alan 
Uygunluk (Modül G),

alanlarında Onaylanmış Kuru-
luş olarak faaliyet yürütmeye 
başlamıştır.

ODAMIZ ASANSÖR KONTROL MERKEZİ GAZ 
YAKAN CİHAZLAR KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ 
KURULUŞ OLARAK ATANDI
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11BASIN AÇIKLAMASI

Elektrik ve Doğalgaz Zamları 
Enflasyonu Daha da Körükle-
yecek, Yüksek Faturalar Yurt-
taşların Belini Bükecektir

Enflasyon Rakamları Hilesiz, 
Doğru Bir Şekilde Saptanma-
lı, Tüm Çalışan ve Emeklilerin 
Ücretleri Gerçek Enflasyonun 
En Az Yüzde 25 Üzerinde Be-
lirlenmelidir

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın 
teminatıdır” diyen siyasi iktidar, 

01.09.2022 tarihinde doğalgaz ve 
elektrik fiyatlarını bir kez daha yük-
sek oranda artırmıştır.

Yapılan zamlar nedeniyle:

• TC Merkez Bankası raporların-
da da belirtildiği üzere, enerji 
fiyatlarındaki artıştan ötürü, 
hizmet ve üretim maliyetleri 
artan tüm hizmet sektörle-
rinde ve sanayi kuruluşlarının 
ürünlerinde fiyatlar artacaktır.

• İzlenen yanlış politikalar ve 
ona bağlı fiyat artışlarından 
ötürü enflasyon düşmeyecek, 
hızla yükseltecektir.

• Ankara’dan örnek verirsek, 
bireysel ısıtmalı bir konutun 
aylık doğalgaz faturası 456 TL; 
elektrik faturası 240 KWH için 
416,30 TL, elektrik ve gaz fa-
tura toplamı 872,30 TL’ye ulaş-
mıştır.

• Milyonlarca dar gelirli yurttaş, 

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARI ENFLASYONU 
DAHA DA KÖRÜKLEYECEK, YÜKSEK FATURALAR 
YURTTAŞLARIN BELİNİ BÜKECEKTİR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, “Elektrik ve Doğalgaz 
Zamları Enflasyonu Daha da Körükleyecek, Yüksek Faturalar Yurttaşların Belini 
Bükecektir” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
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yüksek elektrik ve doğalgaz 
faturalarını ödemekte güç-
lük çekecek, ödeyemedikleri 
elektrik ve doğalgaz faturaları 
yüzünden çok sayıda yurttaşı-
mız karanlık ve soğuğa mah-
kum edilecektir.

Doğalgaz ve petrol fiyatlarında 
dünya ölçeğinde artışlar olduğu 
doğrudur. Ancak, izlediği yanlış 
politikalarla, son on yılda dışa ba-
ğımlılık oranı yüzde 99,5 olan do-
ğalgaz tüketimini yüzde 37, yüzde 
93 olan petrol tüketimini yüzde 44, 
yüzde 60 olan taşkömürü tüketimi-
ni yüzde 23 artıran da mevcut ikti-
dardır. Üçte ikisi karayollarındaki 
26 milyon araç tarafından tüketilen 
petrol tüketimini daha da artırmak 
için raylı ulaşımı ihmal edip, kâr 
garantili otoyol inşaatlarını teşvik 
eden ve doğalgaz depolama tesis-
lerinin kapasite artırma yatırımla-
rındaki çok büyük gecikmelere göz 
yuman da aynı iktidardır.

Ayrıntılı sayısal veriler açıklamamı-
za ekli grafiklerde verilmiştir. Gerek 
son birkaç yıl içinde, gerekse 2022 
yılı içinde enerji fiyatlarındaki artış-
lar, TÜİK’in resmi enflasyon oranla-
rının çok üzerindedir. Türkiye’nin 
2022 yılı enerji hammaddeleri it-
halatı 100 milyar dolara ulaşarak 
rekor kıracaktır.

Halkımızın yakıcı güncel ihtiyaçla-
rı temelinde atılması gereken acil 
adımlar şunlardır:

• Çok ciddi bir sorun olan ve 
giderek çoğalan enerji yoksul-

luğunun yakıcı etkilerini azalt-
mak için enerji yoksullarına 
kamusal destekler artırılmalı 
ve genişletilmelidir. Elektrik 
ve Makina Mühendisleri Oda-
larının yıllardır dile getirdiği, 
bir ailenin aylık asgari elektrik 
tüketiminin 230 kilovat saat 
olduğu gerçeğini görmez-
den gelen siyasi iktidar, fahiş 
elektrik ve doğalgaz zamları-
nı protesto eylemlerinin yay-
gınlaşması üzerine konutlara 
1. kademede tüketim sınırını 
240 kilovat saate yükseltmek 
zorunda kalmıştır. Düşük ge-
lirli ailelere yapılan elektrik 
yardımının üst sınırı ise hala 
150 kilovat saattir. 2 milyon 
140 bin hanenin 150 kilovat 
saate kadar tüketimlerini dev-
let karşılamaktadır. Bu uygula-
ma derhal gözden geçirilmeli, 
hanede yaşayan kişi sayısın-
dan bağımsız olarak yoksul ai-
lelerin 240 kilovat saate kadar 
tüketimlerinin tamamı kamu 
tarafından karşılanmalıdır.

•    Bireysel ısınma ile ısınan bir ko-
nutun yıllık doğalgaz tüketimi, 
örneğin Ankara’da 960 m3’tür. 
Eylül ayı BaşkentGaz satış fi-
yatlarıyla, bu tüketim için 
ödenecek miktar 5.472 TL’dir. 
Düşük gelirli ailelere yapılaca-
ğı açıklanan 450–1.150 TL yar-
dım, bugünden sonra hiç yeni 
zam yapılmasa bile, ödenecek 
gaz bedelinin yalnızca yüzde 
8–21’ni karşılamaktadır. Bugün 
yardıma ihtiyaç duyan bir ha-

nenin doğalgaz için ödeyeceği 
paranın yalnız onikide biri ile 
beşte birini karşılayan destek 
düşük ve yetersizdir. Destek 
tutarı, yıllık gaz ihtiyacı olarak 
ödenecek gaz bedeline eşit-
lenmeli ve kapsamı tüm düşük 
gelirli aileleri kapsayacak şe-
kilde genişletilmelidir. Ayrıca 
yerel yönetimler bedelsiz veya 
düşük bedelle su desteği ver-
melidir.

•    Enerji girdileri ve ürünlerindeki 
yüksek vergiler düşürülmeli, 
elektrik faturalarına eklenerek 
konut abonelerinden zorla 
tahsil edilen kayıp/kaçak be-
deli ve dağıtım şirketlerine 
ilave kazançlar sağlayan tüm 
kalemler iptal edilmelidir.

•    Konutlarda temel ihtiyaçlardan 
olan elektrik, doğalgaz, su ve 
iletişim, çağdaş insan yaşamı-
nın temel unsurlarıdır. Yurttaş-
ların bu temel ihtiyaçları KDV, 
ÖTV vb. vergilerden muaf ola-
rak karşılanmalıdır.

•    Hızla artan enflasyon karşısında 
ücretler ve maaşlar da çok hızlı 
şekilde aşınmaktadır. Ücretler 
üzerindeki gelir vergisi geriye 
çekilmelidir. En düşük emekli 
maaşı asgari ücrete eşitlenme-
li, ücretler her ay veya her üç 
ayda bir, gerçek enflasyonun 
yüzde 25 üzerinde belirlenme-
lidir.

 Yunus YENER
 TMMOB Makina Mühendisleri 
 Odası Başkanı
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13BASIN AÇIKLAMASI

Oda Enerji Çalışma Gru-
bumuzun 2010 yılından 
itibaren hazırladığı ve 

2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 
2020 tarihli enerji görünümü ra-
porlarını, Türkiye’nin Enerji Gö-
rünümü 2022 başlıklı Oda Rapo-
ru izledi. Raporun bölümlerini, 
alanlarında uzman olan elektrik, 
endüstri, jeofizik, jeoloji, kimya, 
maden mühendisleri, iktisatçı, 
istatistikçi, matematikçi 20 yazar 
kaleme aldı.

ENERJİ GÖRÜNÜMÜ RAPORU VE SUNUMU

TÜRKİYE’NİN ENERJİ 
GÖRÜNÜMÜ 2022 
YAYIMLANDI

MMO’nun Enerji 
ile İlgili Zengin ve 
Güvenilir Temel Bir 
Bilgi Kaynağı Olan 
Raporu Açık Erişime 
Sunuldu

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma 
Grubunun hazırladığı Türkiye’nin Enerji Görünümü 
2022 başlıklı Oda Raporu yayımlandı.
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Ekteki grafiklerde de görüleceği 
üzere Raporda:

• Fosil yakıt tüketiminde hız-
lı artış, genel olarak enerji, 
özel olarak elektrik enerjisi 
üretiminde ithal fosil yakıt-
larda kaynak olarak birkaç 
ülkeye yüksek oranlı bağım-
lılık,

• Artan enerji ithalatı faturası,

• Kamunun görev ve işlevle-
rini yerine getirmediği bir 
süreçte, kömür yakıtlı özel 
santralların çevreyi koruyucu 
yatırımları yapmadan üre-
timlerini sürdürmelerine izin 
verilmesi, “çevreyi zehirleme 
hakkı” tanınması ve alım ga-
rantisi, kapasite mekanizma-
sı, YEKDEM uygulamalarıyla 
özel şirketlere aktarılan kay-
naklar,

• Enerji fiyatlarında enflasyo-
nun çok üzerinde yüksek 
artışlar, yaygınlaşan, yoğun-
laşan enerji yoksulluğu,

• Değerlendirmeyi bekleyen 
zengin güneş ve rüzgâra da-
yalı elektrik enerjisi potansi-
yeli

konularının yanı sıra:

• Türkiye’de birincil enerji arzı 
ve tüketimi,

• Elektrik üretiminin mevcut 
durumu ve analizi,

• Doğalgaz ve petrol sektörle-
rindeki gelişmeler,

• Kömür sektöründeki uygula-
malar,

• Nükleer güç santrallarındaki 
gelişmeler,

• Türkiye’nin hidroelektrik 
rüzgâr, güneş, jeotermal, bi-
yoyakıt potansiyeli ve geliş-
me durumu,

• YEKDEM,

• Enerji verimliliği ve

• İklim

sorunları ele alınmıştır.

Odamız, uzmanlık ve çalışma 
alanları ile ilgili inceleme, çözüm-
leme ve değerlendirmelerde, 
sorunları toplum çıkarları açısın-
dan değerlendirmekte ve top-
lum çıkarlarını gözeten kamucu 
çözümler önermektedir. TMMOB 
ve bağlı Odalara yöneltilen; “Bun-
lar yalnız eleştirirler, sorunların 
çözümü için hiç öneride bulun-
mazlar!” suçlamasını, her çalışma-
mızda daha da zenginleşerek yer 
alan kapsamlı ve ayrıntılı öneri-
lerle boşa çıkardık. Bu bakış açı-
sıyla hazırlanan Türkiye’nin Enerji 
Görünümü 2022 Oda Raporu, 9 
bölüm ve 22 makalede ayrıntılı 

olarak açıklanan enerji gerçek-
leri ışığında; neden başka ve de-
mokratik bir enerji programının 
gerektiğini açık bir şekilde gös-
termektedir. Raporda belirtildiği 
gibi:

“Yenilenebilir kaynaklara dayalı, 
toplum yararını gözeten, kamu-
sal planlamayı esas alan, ekono-
mik ve teknik anlamda verimlili-
ğe öncelik veren, kamusal hizmet 
olarak temin edilecek enerjiyi 
azami oranda etkin kullanmayı 
öngören, işleyişi katılımcı, içeriği 
demokratik bir enerji programını 
geliştirme ve uygulamalıyız.”

Enerji ve bağlantılı konulara ilgi 
duyan, bilgiye ihtiyacı olan her-
kes, bu raporu ve rapordaki bil-
gilere dayalı olarak hazırlanan 
Türkiye Enerji Görünümü 2022 
Sunumu, Odamızın internet site-
sinden indirilebilir.

Bu değerli çalışmanın, başta sek-
tör çalışanları ve basın mensup-
ları, üniversite ve tüm yükseköğ-
renim kurumlarındaki öğretim 
üyeleri ve öğrenciler, enerji yö-
netimi ve enerji ile ilgili tüm kişi 
ve kuruluşlar ve ilgili tüm kesim-
ler için ciddi, güvenilir, yararlı bir 
kaynak olmasını diliyoruz.

 Yunus YENER
 TMMOB Makina Mühendisleri 
 Odası Başkanı
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15BİRLİK'TEN

19 EYLÜL 1979 İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ SELAMLIYORUZ

Ülkemizdeki mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının mesleki 
ve demokratik mücadelesi-

nin en görkemli dışavurumlarından 
biri olarak tarihe geçen 19 Eylül 1979 
İş Bırakma Eylemini 43. Yılında bir 
kez daha coşkuyla selamlıyoruz!

19 Eylül’ün mirasını yaşatmak için 
ilan ettiğimiz TMMOB Mühendis, 

Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günümüz kutlu olsun!

Bundan tam 43 yıl önce meslektaş-
larımızın yaşadığı hak kayıplarını 
ve ücret adaletsizliklerini protesto 
etmek için TMMOB’nin çağrısıyla 
gerçekleştirilen eylemde maden 
ocaklarından enerji santrallerine, 
fabrikalardan şantiyelere, kamu ku-

TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA 
GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN!

rumlarından limanlara kadar pek çok 
iş yerinde üretim durdurulmuştur.

Bizler için 19 Eylül İş Bırakma Eylemi, 
ülkesi için düşünen, planlayan, üre-
ten mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının kendi öz güçlerinin farkına 
vardığı tarihtir.

Nasıl ki 15-16 Haziran 1970 direnişi 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 19 Eylül 1979 İş Bırakma 
Eylemi'nin 43. yıldönümü olan "Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü" dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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ülkemizdeki işçi sınıfının özgücünü 
dosta düşmana gösterdiyse, 19 Ey-
lül 1979 İş Bırakma Eylemi de ülke-
mizdeki mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının toplumsal gücünü ve 
taleplerini görünür kılmıştır.

SORUNLARIMIZ BÜYÜYOR
Aradan geçen uzun yıllara rağmen 
bu ülkede emeğiyle geçinenlerin 
gündemleri neredeyse hiç değişme-
miştir. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük 
ücretler, güvencesizlik, özlük hakları 
ve örgütlenme sorunları ülkemizde 
çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının öncelikli sorunları ol-
maya devam etmektedir.

İçinde bulunduğumuz ekonomik 
kriz, tüm halkımızın olduğu gibi 
emeğiyle geçinen mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının da hayatlarını 
zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırım-
ların ortadan kalkması, rant hırsının 
bilim ve tekniğin önüne geçmesi, 
sermayenin ihtiyaçlarının halkın ih-
tiyaçlarının önünde tutulması nede-
niyle mesleğimiz sistematik olarak 
değersizleştiriliyor.

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek 
adam rejimi altında emeğimiz de-
ğersizleşirken, özlük haklarımız da 
giderek budanmaktadır. Gerek ka-
muda gerek özel sektörde her türlü 
mühendislik, mimarlık ve şehir plan-
lama hizmetlerini, planlama, proje-
lendirme, uygulama ve denetleme 
işlerini yürüten tüm meslektaşları-
mız giderek daha zor koşullarda ça-
lışmaktadır.

“Parti Devleti” anlayışıyla yönetilen 
kamu kurumlarında çalışan meslek-
taşlarımız siyasi baskı ve sürgün teh-
didi altında, düşük ücret, kadro so-
runu, özlük haklarının ihlal edilmesi, 
düşük ek göstergeler gibi birçok 

sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-
sözleşmeli istihdam modellerine yö-
nelme, atamalarda liyakatin ortadan 
kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi 
ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki 
teknik personelin iş yükü artarken, 
iş riski de giderek büyümektedir. 
Yandaş konfederasyonla imzalanan 
toplu sözleşmeler, şaibeli enflasyon 
rakamlarıyla birleşince kamu emek-
çilerinin her geçen gün daha da yok-
sullaşmasına neden olmaktadır.

Özel sektörde çalışan meslektaşları-
mızın tamamına yakını yatırımların 
durması, projelerin iptal edilmesi, 
reel sektörün tıkanması gibi sorun-
lardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek 
çalışma, güvencesizlik, sağlıksız ça-
lışma koşulları ve reel ücret kaybı 
gibi sorunlar özel sektörde çalışan 
tüm meslektaşlarımızı tehdit etmek-
tedir. Birliğimiz ile SGK arasındaki 
yapılan asgari ücret protokolünün 
SGK tarafından tek taraflı olarak fes-
hedilmesi, meslektaşlarımızın düşük 
ücretlerle sınırsız biçimde sömürül-
mesine zemin hazırlamaktadır.

TOPLUMSAL ÇIKAR İÇİN 

MÜCADELE EDİYORUZ
Diğer tüm idari alanlarda olduğu 
gibi meslek alanımızla ilgili de bir 
gecede yapılan, bilime aykırı, keyfi 
düzenlemeler, halkın iyi ve güvenli 
mühendislik, mimarlık, şehir plan-
cılığı hizmeti almasını engellemek-
tedir. Bu durumun toplumumuza 
maliyeti daha büyük felaketler, daha 
güvensiz bir hayat ve her alanda geri 
kalmışlık olmaktadır.

Mühendis, mimar ve şehir plancıla-
rının mesleki hak ve çıkarlarını koru-
mak aslında tüm toplumun gelece-
ğini korumak demektir. Çünkü bizim 
meslek alanımız, toplumun ortak 

yaşamının üretimini ve devamlılığı-
nı sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, 
mesleğimize ve meslektaşlarımıza 
sahip çıkarken, ülkemizin ve toplu-
mumuzun ortak geleceğine de sa-
hip çıkıyoruz.

Anayasal görevlerimizi yaptığımız, 
mesleki sorumluluklarımızı yerine 
getirdiğimiz, demokratik haklarımızı 
kullandığımız için iktidarın hedefin-
de yer alıyoruz. Taksim Meydanı’na 
ve Gezi Parkı’na sahip çıktığımız için 
arkadaşlarımız cezaevinde tutulu-
yor. Rant projelerine karşı müca-
dele ettiğimiz için yöneticilerimize 
davalar açılıyor. Demokratik hak ve 
özgürlüklerimizi kullandığımız için 
baskılara uğruyoruz.

Herkes bilsin ki bedeli ne olursa olsun 
halkımız için mücadele etmekten bir 
adım bile geri adım atmayacağız. 
Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı 
ve ülkemizin geleceğini tehdit eden 
uygulamalar karşısında sessiz kal-
mayacağız. Bizler mesleğimizi bi-
limden, üretimden ve toplumdan 
yana kullanan bir mücadele gelene-
ğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla 
TMMOB’nin bilim ve tekniği esas 
alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, 
özgürlük ve demokrasiden yana tav-
rını korumaya devam edeceğiz. 

Ülkemizin ve meslektaşlarımızın da-
yanışmaya ve birlik içinde olmaya en 
fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde 
19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü’nü kut-
luyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü! 

Yaşasın Mücadelemiz!

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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9. ODA ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO Öğrenci Üye Kampı 2022, 28 Ağustos-3 Eylül 
2022 tarihleri arasında İzmir Aliağa Yeni Şakran 
Afacan Gençlik Evi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 
53 öğrenci üyenin katılımıyla 
İzmir`in Aliağa ilçesine bağ-

lı Yeni Şakran'da gerçekleştirilen 
kamp,  28 Ağustos Pazar günü öğle 
saatlerinde kayıtların yapılmasıyla 
başladı.

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Üye-

si Deniz Alp Yılmaz, Oda Merkezi Tek-
nik Görevlileri H. Cem Şavur, Meltem 
Özdemir Çınarel, Ankara Şube Teknik 
Görevlisi Alper Doğan, İstanbul Şube 
Teknik Görevlileri Serdar Aydın ve 
Yusuf Gölbaşı ile  Oda Merkezi Yayın 
Görevlisi Yılmaz Eren kampın organi-
zasyonunda çeşitli görevler üstlendi-
ler.

Kampın açılış konuşmasını Oda Yö-
netim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
yaptı. Yener, 1996 yılında başla-
yan öğrenci üye çalışmalarının iki 
yılda bir düzenlenen öğrenci üye 
kurultayları ve de bu yıl beşincisi 
düzenlenen Öğrenci Üye Kampı ile 
sürdüğünü belirtti ve emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Oda Başkanı 
konuşmasında özetle, bu kampın, 
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öğrenci üyelerin Oda kültür ve pers-
pektiflerini kavramaları, birbirleriyle 
kaynaşmaları ve mühendislik sorun-
ları ile ülke ve dünya analizini birlikte 
yapabilmeye katkı sağlamasını, ve-
rimli, eğlenceli, dostça bir ortamda 
geçmesini diledi.

Oda Başkanı Yunus Yener’in ardın-
dan İzmir Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı İlkin Boz de öğrencilerimizi se-
lamladı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz da yaptığı konuşma 
ile TMMOB örgütlülüğü hakkında bir 
konuşma yaptı

İlk günün akşam oturumunda Oda 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif 
Öztürk, Oda Tanıtım Sunumu yaptı.

Kampın ikinci günü Tanışma Atölyesi 
ile başladı. İkinci günün ilk söyleşisi 
Oda Başkanı Yunus Yener tarafından 
"Sanayileşme Nereye?" başlığı ile 
gerçekleştirildi. 

Takım sporları ve bireysel spor tur-
nuvalarının açılışı da ikinci gün ger-
çekleştirildi. Ayrıca kamp boyunca 
düzenlenen ve moderatörlüklerini 
öğrenci üyelerin yaptığı oturumlar-
da birçok konu ele alındı.

Sonraki günlerde sırasıyla, İstanbul 
Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu ta-
rafından verilen "Dijital Dönüşüm 
ve Güncel Gelişmeler", Ankara Şube 
Başkanı Yılmaz Yıldırım ve OYK üyesi 
Deniz Alp Yılmaz tarafından yapılan 
"Haytek işler!", Prof. Dr. Hayri Koza-
noğlu tarafından yapılan "Güncel 
Siyasal Gelişmeler", OYK üyesi Erhan 
İğneli tarafından yapılan "Mühen-
dislik Etiği", Oda Sayman üyesi Bedri 
Tekin tarafından yapılan "İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği-Risk Değerlendirme" 
sunumları yapıldı.

"MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü" 
başlıklı forumda, nasıl bir öğrenci 
üye örgütlülüğü olması gerektiğine 
dair söz alan kamp katılımcıları gö-
rüşlerini paylaştılar.

Kamp değerlendirmesinde ise tüm 
katılımcıların kampa yönelik görüş-
leri alındı, kamp yönetiminin düşün-
celeri öğrenci üyeler ile paylaşıldı.

2 Eylül Cuma günü Yazar ve oyuncu 
Ercan Kesal'in katılımı ile gerçekleşti-
rilen söyleşinin ardından Murat Me-
riç "Müzikli Memleket Tarihi" üzerine 
bir sunum yaptı.

 Son akşam ise Murat Meriç‘in katılı-
mıyla "Eski 45`likler" eşliğinde veda 
partisi gerçekleştirildi. Kampta ay-
rıca Dikili koylarında tekne turuna 
çıkıldı.

Kamp yaşamında birçok iş öğrenci 
üyeler tarafından nöbet sistemiyle 
ortaklaşa yapıldı. Her gün 07.30'da 
güne uyanış, sabah sporu ve yüzme 
ile başlayan günler, 09.00'daki kah-
valtıların ardından saat 10.30'da baş-
layan, önceden belirlenmiş konular-
daki programlarla sürdü. 

Bilgi yarışması, voleybol, basketbol, 
masa tenisi, dart, langırt ve yüzme 
yarışlarının düzenlendiği kampta, 
yarışmalarda birinci gelen kişi, grup 
ve takımlara kupa, madalya ve kitap 
hediyeleri verildi.

3 Eylül Cumartesi günü sabahı, kah-
valtının ardından kamp, tatlı yor-
gunluklarla, yeni arkadaşlıklarla ve 
örgütlülük bilinciyle sona erdi.
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1 Makina Mühendisi– aozgenc@gmail.com

Ali Özgenç1

EKOTASARIM (ErP) VE ENERJİ ETİKETLEMESİ 
YÖNETMELİKLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ VE 
TÜRKİYE’DEKİ DURUMU VE UYGULAMALAR

1. GİRİŞ 

Endüstrinin çevre üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, 
1960’lardan bugüne, giderek artan bir sıklıkla dile getiri-
liyor olmasına karşın, büyümeye devam eden sorunlara 
yeni sorunlar ekleniyor. Ölçeği ülke sınırlarını aşan konu-
larda, çözüm arayışları uluslararası anlaşmalar ile aranı-
yor; üretime ve servislere yeni yasal düzenlemeler, stan-
dartlar getiriliyor.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında çevre ile ilgili 
yönetmelikler, standartlar ve enerji etiketlemelerinin sa-
yısı hızla artıyor. Artık bilgi çağının teknolojileri ile dün-
yada olup bitenden çok hızlı haberdar olan üretici ve 
tüketiciler, yeni koşullara ve teknolojinin getirmiş olduğu 
dönüşüme uyum sağlamaya çalışıyorlar. Üretim ve tüke-
tim şekilleri de bu değişim ve dönüşümden etkileniyor, iş 
modelleri değişiyor ve yaşam algısı da yaşanan değişim 
dönüşüm ortamından payına düşeni alıyor. 

Son yıllarda, özellikle sürdürülebilirlik kavramının öne-
mini anlamış olan gelişmiş ülkelerin sanayi kuruluşla-
rında, 1970’li yıllarda benimsenen, atıkların katı, sıvı ve 
gaz olarak sınıflandırılarak ortadan kaldırılmasına odaklı 
çevrecilik yaklaşımının, günümüz koşullarında yetersizliği 
görülmekte ve daha en baştan, atıkların oluşmasını  en-
gellemeye dönük hizmet ve ürünlere doğru bir dönüşüm 
yaşanmaktadır. Yani ürünlerin çevreye zarar vermeyecek 
ve enerjiyi verimli şekilde kullanacak şekilde tasarlanması 
hedeflenmekte ve bu uygulamayı genelleştirmek ve zo-
runlu kılmak konusunda yasa ve yönetmelikler geliştiril-
mektedir.

Sadece çevre için değil, ekonomik açıdan da hammadde 
ve enerji girdilerinden en fazla faydayı alabilmek amacıy-
la, kapalı döngülerle çalışan sistemlere dayalı üretim ve 
iş modelleri benimsenmektedir. İş gücü, hammadde ve 
enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldıran, yerel olanak-
larla ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan iş kur-
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gularının, ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli 
olacağı düşünülebilir.

İletişim çağının olanakları ile çevresel ve sosyal bilinç dü-
zeyleri yüksek tüketiciler tarafından ürünlerin içeriği, üre-
tim yöntemleri, çalışan haklarının durumu hakkındaki bil-
gilenme arzusu ve şirket politikalarının şeffaflaşması gibi 
konular yönünde baskılar getirmektedir. Kolaylıkla or-
ganize edilen ürün boykotları, medya kampanyaları gibi 
eylemler ile firmalar artık tüketicilerle çok daha yakından 
etkileşim halindedirler. Gerek değişen yasalar, gerekse 
değişen tüketici profilleri, işletmeler için yeni koşullarda 
sürdürülebilir iş modellerinin ve tasarımın önemini orta-
ya koymaktadır [1].

2. EKOTASARIM (ErP) NEDİR?

ErP (ekotasarım), daha iyi bir tasarım ile ürün ve servis ka-
litesi  artırılırken, ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca 
yarattığı olumsuz çevresel etkilerinin azaltılmasıdır.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere, ekotasarım ürün planla-
ma, geliştirme ve tasarım süreçlerine, ekonomik ve ekolo-
jik düşüncelerin birleştirilmesine odaklıdır. Ürün kaynaklı 
çevresel etkilerin yaklaşık %80’inin, tasarım aşamasında 
belirlenebildiğini söyleyebiliriz. Ekotasarımın hedefi bir 
ürün geliştirme sürecinin başından başlayarak çevreyle 
ilgili etmenlerin hesaba katılıp, tüm yaşam döngüsünden 
kaynaklanacak olumsuz çevresel etkilerin  en aza indiril-
mesidir [3].

3. EKOTASARIM VE ENERJİ ETİKETLEMESİ YÖNETME-
LİKLERİNİN TARİHÇESİ

Avrupa Birliği 1990 yılında yapılan Uluslararası 
İklim Değişikliği Paneli (IPCC) sonrasında, alınan 
kararlara uyumun göstergesi olarak iklim deği-
şikliği konusunda politikalar belirlemeye başla-
mıştır. Bunlardan ilki 2000 yılı hedefleri, ikincisi 
2010 hedefleri, üçüncüsü 2020 hedefleri ve so-
nuncusu ise 2030 hedefleridir (Şekil 1). Bu he-
deflerin gerçekleştirilmesi için destekleyici karar 
ve politikalara gereksinim duyulduğundan, bu 
konuda yasa ve yönetmelik oluşturulmasına baş-
lanmıştır. Ekotasarım politikaları ve Ekotasarım 
Yönetmeliği ile Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği 
bu çalışmaların ürünüdür.

Bu doğrultuda ilk düzenleme, 1992 yılında 92/75/EEC sa-
yılı Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği adıyla yayınlanmıştır. 
AB Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği, enerji tüketen evsel 
cihazların enerji tüketimi, performansı ve diğer temel 
özellikleri hakkında tüketicilere doğru, tanınabilir ve kar-
şılaştırılabilir bilgiler sağlamak için tasarlanmıştır. Yönet-
melik, tüketicilerin, enerji tüketen bir ürünün gerçekte 
ne kadar enerji verimliliği olduğunu ve bir ürünün enerji 
tüketimiyle ilgili maliyetleri azaltma potansiyelini nasıl 
değerlendireceğini belirlemesine olanak sağlar.

Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği sonrasında IPCC’de alınan 
kararlara uyumun sağlanması için çevresel etkilerin de 
dikkate alınması gerektiğinden hareketle AB Komisyo-
nu, 2005 yılında AB’nin ekotasarımla ilgili ilk yönetmeli-
ği olan “2005/32/EC Ecodesign Directive”i yayımlamıştır. 
Dört yıllık bir uygulama döneminin arkasından yönetme-
lik yenilenmiş ve 2009 yılında, yönetmeliğin yenilenmiş 
hali olan ”2009/125/EC Energy Related Products“ olarak 
Avrupa’da yayımlanmıştır. Arkasından 2010 yılında Enerji 
Etiketlemesi Yönetmeliği yenilenmiş ve 2010/30/EU sayılı 
yönetmelik 92/75/EEC sayılı yönetmeliğin yerini almıştır. 
Yönetmelik yedi yıl uygulamada kaldıktan sonra gelişen 
gereksinimler sonrasında 2017 yılında tekrar yenilenmiş 
ve 2017/1369/EU Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği adı al-
tında yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. 

Her iki yönetmelik, çerçeve yönetmelik kapsamındadır. 
Bu nedenle yönetmeliklerde genel çerçeve çizilmiş ve 
ürünlerle ilgili ayrıntılara girilmemiştir. Yönetmelikler 
kapsamındaki her bir ürün grubu için alt yönetmelikler 
(tebliğler) hazırlanmış ve yönetmeliklerin (tebliğlerin) 
yayımlanmasını takiben belirli bir geçiş sürecinden son-

 
 Şekil 1. AB İklim Stratejileri, Hedef ve Amaçları
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ra zorunlu olarak uygulamaya konulması sağlanmıştır. 
Bu arada bazı ürünler yalnızca tek bir çerçeve yönetmelik 
kapsamına girerken, bazıları her iki çerçeve yönetmeli-
ğin kapsamına girmektedir. Dolayısı ile ürünlerin hangi 
yönetmelik/yönetmeliklerin kapsamına girip girmediği  
konusu son derece önemlidir.

4. AB’DE EKOTASARIM (ErP) YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ 
YÖNETMELİKLER

İlk yayımlanan 2005/32/EC ErP Yönetmeliği, yalnızca se-
kiz adet ürün grubu ile ilişkilendirilmişti. Kapsama alınan 
ürün gruplarının seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate 
alınmıştı:

 Topluluk içinde önemli bir satış ve ticaret hacmini 
temsil etmelidir, yani yılda 200.000 adetten fazla sa-
tışı olmalıdır. 

	 Önemli bir çevresel etkisi olmalıdır.  

	 Teknik açıdan önemli bir gelişme potansiyeline sahip 
olmalıdır.

	 Aşırı maliyet oluşturmadan rekabetçi ve gelişmeye 
yönelik net bir potansiyel sunmalıdır.

Yönetmelik, enerji kullanan ve enerjiyle ilgili çoğu ürün-
lere (ulaşım araçları hariç) uygulanma potansiyeline sa-
hiptir ve tüm enerji kaynaklarını kapsar. ErP Yönetmeliği, 
üreticileri ve ithalatçıları tüketicilere daha enerji verimli 
ürünler sunmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

Ancak, bu yönetmelik yalnızca çerçeve bir yönetmelik ol-
duğundan, özel uygulama önlemleri yayınlanana kadar 
fiilen ürünlere uygun olarak tasarlanacak çok fazla bir şey 
yoktur. Diğer CE işaretleme yönetmeliklerinde olduğu 
gibi, AB pazarına sunulan yönetmelik kapsamına giren 
AB sınırları içerisinde ve Türkiye’de üretilen tüm ürünler 
ve ithal edilen ürünler için geçerlidir.

4.1 Ekotasarım ile İlgili Yasal Düzenlemeler

AB’de Ekotasarım Yönetmeliği’nin kapsamı her geçen 
gün genişletilmektedir. Şu anda AB’de Ekotasarım Yönet-
meliği kapsamına giren ürünlerin listesi ve bu konuda ge-
çerli olan ürün tebliğleri aşağıdaki gibidir:

 1. Alan ve kombine ısıtıcılar: 813/2013 (ENER Lot 1)

 2. Profesyonel soğutma ve dondurma ekipmanı: 
2015/1095 (ENTR Lot 1)

 3. Su ısıtıcıları: 814/2013 (ENER Lot 2)

 4. Dağıtım ve güç transformatörleri: 548/2014 (ENTR 
Lot 2)

 5. PC'ler ve sunucular: 617/2013 (ENER Lot 3)

 6. Ses ve görüntüleme ekipmanı (ENER Lot 3)

 7. Görüntüleme ekipmanı, gönüllü anlaşma (ENER 
Lot 4)

 8. Televizyonlar: 642/2009 (ENER Lot 5)

 9. Kaynak ekipmanı: 2019/1784 (ENER Lot 5)

 10. Üçüncül Klima:1253/2014 (ENTR Lot 6)

 11. Pil şarj cihazları ve harici güç kaynakları: 278/2009 
(ENER Lot 7)

 12. Lot 8-9: Lineer ve kompakt floresan lambalar, yük-
sek yoğunluklu deşarj lambaları ve balastlar (ENER 
Lot 8, ENER Lot 9)

 13. Kurumsal sunucular (ENTR Lot 9)

 14. Konut havalandırma cihazları: 1253/2014 ve 
1254/2014 (ENER Lot 10)

 15. Oda klima cihazları: 206/2012 ve 626/2011 (ENER 
Lot 10)

 16. Havalandırma fanları: 327/2011 (ENER Lot 11)

 17. Elektrik motorları: 2019/1781 (ENER Lot 11)

 18. Binalardaki sirkülatörler: 641/2009 (ENER Lot 11)

 19. Elektrikli pompalar (ENER Lot 11)

 20. Doğrudan satış işlevine sahip frigorifik cihazlar. 
(ENER Lot 12)

 21. Ev tipi buzdolapları ve dondurucular: 643/2009 
(ENER Lot 13)

 22. Ev tipi bulaşık makinaları: 1016/2010 (ENER Lot 14)

 23. Katı yakıtlı kazanlar:2015/1187 (ENER Lot 15)

 24. Ev tipi çamaşır kurutma makinaları: 813/2013 
(ENTR Lot 16)

 25. Elektrikli süpürgeler: 666/2013 (ENER Lot 17)

 26. Basit set üstü kutular: 107/2009 (ENER Lot 18)

 27. Yönlü aydınlatma: 1194/2012 (ENER Lot 19)

 28. Ev içi aydınlatma (genel aydınlatma ekipmanı): 
244/2009 (ENER Lot 19)

 29. Yerel oda ısıtma ürünleri; 2015/1188, 2015/1185 
(ENER Lot 20)

 30. Merkezi ısıtma ürünleri (Kombine Çevrim Santral-
leri hariç) (ENER Lot 21)
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 31. Mutfak aletleri: 65/2014 (ENER Lot 22, ENER Lot 23)

 32. Üçüncül olmayan kahve makinaları, reg. 801/2013 
(ENER Lot 25)

 33. Ağa bağlı bekleme kayıpları, reg. 801/2013 (ENER 
Lot 26)

 34. Atık su pompaları (ENER Lot 28)

 35. Havuzlar, çeşmeler, akvaryumlar için büyük pom-
palar ve pompalar, Lot 29 (ENER Lot 29)

 36. Işık kaynakları: 2019/2020 ve 2019/2015 (ENER Lot 
37)

 37. Bekleme ve kapalı mod kayıpları: 1275/2008

 38. Toleranslar 2016/2282 

 39. Ev tipi çamaşır makinaları: 1015/2010

 40. Karmaşık set üstü kutular

Ekotasarım Yönetmeliği’nde, diğer “Yeni Yaklaşım 
Yönetmelikleri”nde olduğu gibi, genellikle tasarım ve ida-
ri gereklilikler ile uygunluk değerlendirme prosedürleri 
yapılandırılmıştır. Bununla birlikte, bir üretici, ürünlerine 
hangi uygulama tebliğini uygularsa,  bu tebliğinortaya 
koyduğu tüm gerekliliklere  uyması gerekir. Bu gerekli-
likler her bir uygulama tebliğinde farklılıklar gösterse de 
genel olarak aşağıdaki başlıklardan oluşur: 

 Ürünlerin çevresel yönlerinin ve etkilerinin değerlen-
dirilmesi,

 Ürünlerin ekotasarım gereksinimlerine uygun olarak 
tasarlanması ve üretilmesi,

 Gerektiğinde enerji etiketlemesinin yapılması,

 Ekotasarım Yönetmeliği gereklerine uygunluğun 
doğrulanması için bir uygunluk değerlendirmesinin 
yapılması (üreticinin iç üretim kontrolü yeterli olur, 
onaylı bir kuruluş gerektirmez),

 CE işaretinin iliştirilmesi.

Her bir uygulama tebliğindeyer alan ekotasarım gerekle-
ri, ya 'genel' ya da 'özel' gereklerdir. Genel gereklere bir 
örnek, sezonsal verimdir. Genel gereklilikler, uygulama 
tebliğindeımlanan çevresel yönlere odaklanarak genel 
çevresel performansı iyileştirmeyi amaçlar. Özel gerekler 
ise, çevre üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olan 
seçilmiş çevre boyutları için sınır değerler veya eşikler 
şeklinde uygulama tebliğlerinde açıklanmaktadır. 

Uygunluk değerlendirmesi, genellikle, üreticilerin yapma-

ları gereken uygunluk beyanını desteklemek için teknik 
dosya ve beraberindeki test raporlarının oluşturulması ile 
ölçüm cihazlarına ait destekleyici belgelerin (kalibrasyon 
ve doğrulama sertifikaları) incelenmesi yoluyla yapılır. 
Gerekli bilgiler ve istenen belgeler ürünle ilgili uygulama 
tebliğlerinin eklerinde belirtilmektedir. 

4.1.1 Ekotasarım Yönetmeliğinde Ürünler İçin Çevre-
ye Duyarlı Tasarım Parametreleri
Ürün tasarımı ile ilgili önemli çevresel boyutlar, ürünün 
ömür döngüsünde yer alan aşağıdaki evreler ile tanımla-
nır (Şekil 2):

a) Ham madde seçimi ve kullanımı.

b) Üretim.

c) Ambalajlama, taşıma ve dağıtım.

ç) Kurulum ve bakım.

d) Kullanım.

e) Ömür sonu. (Kullanım ömrü tamamlanmış ürünün 
yok edilmesinin son aşamasına  kadar olan durumu-
nu belirler.)

İlgili bölümlerinde, her bir evre için aşağıdaki çevresel bo-
yutlar değerlendirilir:

a) Malzemelerin, enerjinin ve temiz su gibi diğer kay-
nakların hesaplanan tüketimi.

b) Havaya, suya ve toprağa yapılan tahmini salım.

c) Gürültü, titreşim, radyasyon, elektromanyetik alanlar 
gibi fiziksel etkenler nedeniyle oluşacağı tahmin edi-
lenkirlilik.

 
Şekil 2. Çevreye Duyarlı Tasarım Parametreleri
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ç) Oluşması beklenen atık miktarı.

d) İlgili mevzuat hükümlerini de dikkate alarak yeniden 
kullanım, geri dönüşüm ve malzemenin veya enerji-
nin geri kazanım olanakları.

Aşağıdaki parametreler, özellikle ikinci fıkrada belirtilen 
çevresel boyutları geliştirme potansiyelini değerlendir-
mek amacıyla, uygun olduğu şekilde ve gerektiğinde 
başka parametrelerle tamamlanacak şekilde kullanılır:

a) Ürünün ağırlığı ve hacmi.

b) Geri dönüşüm faaliyetleri sonucu ortaya çıkan malze-
melerin kullanımı.

c) Ürünün ömür döngüsü süresince tükettiği enerji, su 
ve diğer kaynaklar.

ç) İlgili yasal düzenlemelere göre, sağlığa veya çevreye 
tehlikeli olarak sınıflandırılmış maddelerin kullanımı.

d) Ürünün uygun kullanımı ve bakımı için gerekli olan 
sarf malzemelerinin miktarı ve içeriği.

e) Yeniden kullanım ve geri dönüşüm kolaylığı (kullanı-
lan malzeme ve parça sayısı, standart parça kullanımı, 
söküm için gerekli zaman, söküm için gerekli araçla-
rın karmaşıklığı, yeniden kullanım ve geri dönüşüme 
uygun parça ve malzemelerin tanımlanması için par-
ça ve malzeme kodlama standartlarının kullanımı).

f ) Kullanılmış parça takılması.

g) Parçaların ve cihazın bütününün yeniden kullanımına 
ve geri dönüşümüne zarar verecek teknik çözümler-
den kaçınma.

ğ) Güvence verilen en azömür, yedek parça sağlanması 
için güvence verilen en az  süre, modülerlik, geliştiri-
lebilirlik, onarılabilirlik ile ifade edilen kullanım ömrü-
nün uzatılması.

h) Üretilen atık ve tehlikeli atık miktarı.

ı) Karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takı-
lan içten yanmalı motorlardan çıkan gaz ve parçacık 
halindeki kirletici salımlarakarşı alınacak önlemlerle 
ilgili tip onayı yönetmeliği şartları dışına çıkmadan 
havaya yapılan salım .

i) Suya yapılan salım  (ağır metaller, oksijen dengesine 
ters yönde etki eden maddeler, kalıcı organik kirleti-
ciler).

j) Toprağa yapılan salım  (ürünün kullanım ömrü süre-

since tehlikeli maddelerin toprağa sızması, dökülme-
si ve atık olarak bertarafından sonra çözünerek ayrış-
ma potansiyeli).

4.1.2 Yönetmelik Kapsamındaki Ürünlerin Piyasaya 
Sunumu 
Ekotasarım Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin piyasaya 
veya hizmete sunulabilmesi için, ilgili uygulama tebliğle-
rinde yer alan şartları karşıladıklarına dair “CE” işaretini 
taşımaları zorunludur (Madde 5).

Üreticiler veya ithalatçılar, piyasaya veya hizmete sunu-
lan ürünün ErP Yönetmeliğine ve uygulama tebliğlerine 
uygun olmasını sağlamakla ve Avrupa Topluluğu (AT) uy-
gunluk beyanını ve teknik dosyayı hazır bulundurmakla 
yükümlüdürler (Madde 6).

4.1.3 Ekotasarım ve CE İşaretlemesi
ErP Yönetmeliği kapsamındaki ürün piyasaya veya hiz-
mete sunulmadan önce; ürünün üzerine, “CE” Uygunluk 
İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yö-
netmeliğe göre “CE” işareti iliştirilir ve imalatçının ya da 
yetkili temsilcisinin ürünün ilgili uygulama tebliğlerinin-
hükümlerine uygun olduğunu temin ve beyan ettiğine 
dair AT uygunluk beyanı hazırlanır (Madde 7).

CE işaretlemesi düzenlemesi gereğince ürün üzerine iliş-
tirilen CE işareti, ürünün kapsamına girdiği diğer yönet-
melikler tarafından istenen şartları da sağladığı anlamına 
gelir. Genellikle ekotasarım yönetmeliği kapsamındaki 
ürünlerle ilişkisi olan yönetmelikler 2016/426/EU GAR, 
2014/35/EU LVD ve 2014/30/EU EMC yönetmelikleridir. 
Bazı durumlarda bu yönetmeliklerin hepsine birden gir-
dikleri gibi ek olarak başka yönetmeliklerin kapsamına 
giren ürünler de olabilir. Ürünün üzerindeki CE işareti, 
yönetmelik sayısına bakılmaksızın, ürünün kapsamına 
girdiği tüm yönetmeliklerin şartlarına uygun olduğu an-
lamına gelir (Şekil 3). 

4.1.4 Ekotasarım Yönetmeliğine Göre Uygunluk 
Değerlendirmesi
Ürün piyasaya arz edilmedenveya hizmete sunulmadan 
önce, imalatçı ya da yetkili temsilcisi, ürünün ilgili uygu-
lama tebliğlerinin hükümlerine uygun olup olmadığına 
ilişkin olarak uygunluk değerlendirmesinin yapılmasını 
sağlar.

Uygunluk değerlendirme işlemlerinin nasıl yapılacağı, 
uygulama tebliğlerinde belirtilir. 
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Usulüne uygun gerekçelendirilmesi ve riskle orantılı ol-
ması kaydıyla, uygunluk değerlendirme işlemleri “CE” Uy-
gunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına 
Dair Yönetmelik”te belirtilen ilgili modüller arasından se-
çilir (Madde 10).

4.1.5 Ekotasarım Yasal Düzenlemelerinin Getirdiği Ye-
nilikler

4.1.5.1 Verim Hesapları
Ekotasarım mevzuatı öncesinde ürün verimlilikleri kısmi 
kapasite verimi (%30 kapasitedeki verim) ve anma kapa-
site verimi (%100 kapasitedeki verim) gibi anlık verimler 
üzerinden tanımlamalar yapılıyordu. Ekotasarım yönet-
meliğine bağlı tebliğler ile anlık verimler yerini “verim”e 
bıraktı. Örneğin 813/2013/EC ve 814/2013/EC sayılı Lot 1 
ve Lot 2 cihazlara ait tebliğler, su ısıtıcıları ve mahal ısıtıcı-
ları için verim hesaplarının aşağıdaki şekilde yapılmasını 
öngörmektedir:
Sezonsal ısıtma verimliliği : ηs = ηson - Σ F (i)

 ηson = 0,85η1 + 0,15η4

 η1 : %30 kapasitedeki kismi verim

 η4 : %100 kapasitedeki anma verim

Formülde geçen   değeri ise aşağıdaki bileşenlerden oluş-
maktadır:

- F1 (Kontrol cihazı)

- F2 (İlave elektrik sarfiyatı)

- F3 (Yansıma kayıpları)

- F4 (Pilot alevi)

+ F5 (Kojenerasyon ile elektrik üretimi)

Görüldüğü gibi hesaplama ile bulunanηson değerinden 
kontrol cihazı tarafından tüketilen, varsa pilot alev tara-
fından tüketilen ve varsa sistem tarafından başka şekilde 
tüketilen elektrik enerjileri ile yüzeylerden kaybolan rad-
yasyon kayıpları düşülürken, sistemin kojenerasyon veya 
başka şekilde ürettiği elektrik enerjileri eklenmektedir.

Şekil 3. Ekotasarım Yönetmelikleri ile CE İşaretlemesi İlişkisi
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Yine aynı tebliğlerde sezonsal ısıtma verimliliği sınıfları 
Tablo 1’de verilmektedir.

4.1.5.2 Salım Sınırları

Söz konusu tebliğler ile 2016’dan itibaren tüm cihazlarda 
NOx değerinin maksimum 70 mg/kWh değerinin altında 
olması istenmektedir.

4.1.6 Ekotasarım Yönetmeliği’nin Geleceği
2009 yılından beri uygulamada olan Ekotasarım Yönet-
meliği için süre gelen yenilenme çalışmaları, 30 Mart 
2022’de Avrupa Komisyonu’na yeni bir Sürdürülebilir 
Ürünler İçin Ekotasarım Yönetmeliği teklif edilmesiyle 
somut olarak belirtilmiştir [8]. Önümüzdeki yıl içerisinde 
teklifin yasalaştırılması beklenmektedir.

4.2 Enerji Etiketlemesi Düzenlemesi
2010/30/EC numarası ile AB’de 19 Mayıs 2010 tarihinde 
yayınlanmış “Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tü-
ketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri 
Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Çerçeve Yönetmelik”, 
ürünler üzerindeki etiketler vasıtasıyla bilgi edinen 
tüketicileri daha verimli ürünleri satın almaya özen-
dirmek için enerji ile ilgili ürünlerin etiketlenmesiyle 
ilgili kuralları ve performans standartlarını belirlemek 
amacıyla yayımlanmıştır. 

Bu Yönetmelik, kullanımları esnasında başta elektrik 
ve gaz olmak üzere, çeşitli enerji türlerinin ve duruma 
bağlı olarak diğer hayati kaynakların tüketimini doğ-
rudan veya dolaylı olarak önemli bir şekilde etkileyen 
enerji ile ilgili ürünleri kapsar.

Bu yönetmeliğe göre etiket formatında enerji verim 
sınıflandırması A, B, C, D, E, F, G harfleri kullanılarak 
belirtilmektedir.

Ancak teknolojik gelişmelere bağlı olarak ürünlerin farklı-
laşmasına olanak sağlamak amacıyla A+, A++, A+++ şek-
linde  üç ek sınıf daha kullanılmaktadır. Daha fazla sınıfa 
gereksinim duyulmadığı sürece toplam enerji sınıfı sayısı 
yedi ile sınırlandırılmaktadır. 

 Etiket, ürüne ilişkin alt düzenlemelerde belirtilen for-
mata uygun şekilde hazırlanmalıdır.

	 Etikette yer alan bilgiler kolayca okunabilecek ve silin-
meyecek şekilde düzenlenmelidir.

	 Etiketler ürün üzerine, tüketiciler tarafından kolaylıkla 
görünecek şekilde iliştirilmelidir.

	 Ürünün yanı sıra ürüne ilişkin hazırlanan broşürlerde 
de, ürünün enerji sınıfı belirtilmek zorundadır.

	 Ürünün internet üzerinden satışa sunulması duru-
munda, ürün etiketinde yer alan bilgilerin son kullanı-
cılar tarafından görülebilmesine olanak sağlanmalıdır.

Yönetmelik yedi yıl uygulandıktan sonra 2017 yılında de-
ğişikliğe uğramıştır. 

Etiketleme ölçeklendirmesinde değişikliğe gidilmiş ve 
92/75/EEC sayılı ilk Enerji Etiketlenmesi Yönetmeliği tara-
fından getirilen ölçeklendirmeye geri dönüş sağlanmıştır 
(Şekil 4). Şekil 4’te solda görülen enerji etiketi bir önceki 
sürümü, sağda görülen enerji etiketi ise güncel sürümü 
göstermektedir. Görüleceği üzere eski etiketteki A+, A++ 
ve A+++ gibi enerji ölçeklendirmesinden  vazgeçilmiştir. 

 
 

Tablo 1. Sezonsal Isıtma Verimliliği

 

Şekil 4. Eski ve Yeni Enerji Etiketleri
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Bunun yerine önceden olduğu gibi A’dan G’ye kadar bir 
ölçeklendirme yeterli görülmüştür.

Yeni ölçeklendirme Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği kap-
samındaki bütün ürünler için aynı anda uygulanmaya-
caktır. Kullanımda olan değiştirilerek uygulamanın nasıl 
olacağı detaylandırılacaktır. Yeni yönetmeliğin yayınlan-
masının ardından, 

• 2019/2014 Çamaşır Makinaları ve Çamaşır Kurutma 
Makinaları

• 2019/2017 Bulaşık Makinaları

• 2019/2013 Elektronik Ekranlar

• 2019/2016 Buzdolapları

• 2019/2015 Işık Kaynakları

tebliğlerini değiştirilerek uygulamanın detayları verilmiş-
tir. Yeni tebliğler ya da revize tebliğleryayımlanıncaya ka-
dar var olan uygulamalara devam edilecektir.

Yeni yönetmelik ile yeni ölçeklendirmenin dışında enerji 
etiketlerine QR kodu konulması zorunluluğu getirilmiştir. 
QR kodu ile tüketicilerin ürüne ilişkin daha detaylı bilgile-
re kolayca ulaşma olanağı sağlanmıştır.

Yeni yönetmelik ile getirilen diğer bir yenilik de Enerji 
Etiketlemesi için Avrupa Ürün Kaydı (EPREL) sisteminin 
oluşturulmasıdır. Bu yeni uygulamaya göre, 1 Ocak 2019 
tarihinden itibaren, tedarikçilerin (üreticiler, ithalatçılar 

veya yetkili temsilciler), enerji etiketi gerektiren cihazla-
rını Avrupa pazarında satmadan önce Avrupa Enerji Eti-
ketleme Ürün Veri tabanına (EPREL) kaydettirmeleri ge-
rekmektedir.

4.2.1 Yeniden Ölçeklendirilmiş Enerji Etiketi Nasıl 
Okunur?

4.2.2 Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği Kapsa-
mındaki Ürün Tebliğleri

Yukarıda Ekotasarım Yönetmeliği kapsamına giren ürün-
lerle ilgili tebliğ listesi verilmişti. Burada da Enerji Etiket-
lemesi Yönetmeliği kapsamına giren ve yürürlükte olan 
ürünlerin bir listesi verilmektedir:

1. Alan ve kombine ısıtıcılar: 811/2013 (ENER Lot 1)

2. Su ısıtıcıları: 812/2013 (ENER Lot 2)

3. Profesyonel soğutma ve dondurma ekipmanı: 
2015/1094 (ENTR Lot 1)

4. Televizyonlar:1062/2010 (ENER Lot 5)

5. Lot 8-9: Lineer ve kompakt floresan lambalar, yüksek 
yoğunluklu deşarj lambaları ve balastlar (ENER Lot 8, 
ENER Lot 9)

6. Ev tipi buzdolapları ve dondurucular: 1060/2010 
(ENER Lot 13)

7. Ev tipi bulaşık makinaları: 1059/2010 (ENER Lot 14)
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8. Katı yakıtlı kazanlar: 2015/1189 (ENER Lot 15)

9. Ev tipi çamaşır kurutma makinaları: 392/2012 (ENTR 
Lot 16)

10. Elektrikli süpürgeler: 665/2013 (ENER Lot 17)

11. Yönlü aydınlatma cihazları: 874/2012 (ENER Lot 19)

12. Ev içi aydınlatma (genel aydınlatma ekipmanı): 
874/2012 (ENER Lot 19)

13. Yerel oda ısıtma ürünleri;2015/1185 ve 2015/1186 
(ENER Lot 20)

14. Mutfak aletleri: 66/2014 (ENER Lot 22, ENER Lot 23)

15. Işık kaynakları: 2019/2015 (ENER Lot 37)

16. Toleranslar: 2017/254

17. Ev tipi çamaşır makinaları: 1061/2010

18. Lastikler

5. TÜRKİYE’DEKİ DURUM

AB ile yapılan Gümrük Birliği anlaşması gereğince, AB 
teknik mevzuatını uyumlaştırmayı taahhüt eden Türki-
ye Cumhuriyeti, bu konuda da çalışmalar yürütmektedir 
[2], [4]. Bu doğrultuda önce, 7 Ekim 2010 tarihli Resmî 
Gazete’de ‘’Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Ta-
sarımına İlişkin Yönetmelik’’ adı ile yayımlanarak ulusal 
yasal düzenleme haline getirilmiştir. Daha sonra ise 2 
Aralık 2011 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 2010/30/
AT ”Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Eti-
ketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi 
Hakkında Yönetmelik"yayımlanarak bu yönetmelik de 

ulusal yasal düzenleme haline getirilmiştir. Her iki yönet-
melik de Bakanlar Kurulu kararı ile yayınlandığından, çer-
çeve yönetmelik olarak tanımlanmış olsa da, daha sonra 
güncellenen Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği ve Ekotasa-
rım Yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlan-
mıştır [5], [6]. Her iki çerçeve yönetmelik ile yönetmeliğe 
bağlı tebliğler ve ilgili standartların  öncelik sıralaması (hi-
yerarşisi) aşağıdaki gibi şekillendirilebilir (Şekil 6).

 Türkiye’deki ekotasarım ve enerji etiketlemesi konusun-
daki yasal düzenleme çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu konularda yukarıda 
sayılan iki adet çerçeve yönetmelik dışında ürün tebliğle-
rinin tamamı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yayımlanmaktadır [7]. Söz konusu bakanlık tarafından ya-
yımlanmış olan ürün tebliğleri aşağıda verilmiştir.

5.1 Ekotasarım Tebliğleri
1. Işık Kaynaklarının ve Ayrı Kontrol Donanımlarının 

Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ 
(2019/2020/AB) (SGM:2021/11)

2. Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin 
Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ 
(2019/1781/AB) (SGM: 2021/16)

3. Kaynak Ekipmanları ile İlgili Çevreye Duyarlı Ta-
sarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1784/AB) 
(SGM:2021/17)

4. Sunucular ve Veri Depolama Ürünleri ile İlgili Çev-
reye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ 
(2019/424/AB) (SGM:2021/15)

5. Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Çev-

 
 Şekil 6. Ekotasarım ve Enerji Etiketlemesiyle İlgili Teknik Mevzuat Sıralaması (Hiyerarşisi)
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reye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ 
(2019/2024/AB) (SGM:2021/9)

6. Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çev-
reye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ 
(2013/617/AB) (SGM:2021/14)

7. Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Çevreye Duyarlı Ta-
sarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2022/AB) 
(SGM:2021/1)

8. Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çama-
şır Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilik-
lerine Dair Tebliğ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)

9. Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerek-
liliklerine Dair Tebliğ (2019/2019/AB) (SGM:2021/7)

10. Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerek-
liliklerine Dair Tebliğ (2019/2021/AB) (SGM:2021/5)

11. Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazır-
da Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekle-
me Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili 
Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ 
(2008/1275/AT) (SGM:2021/13)

12. Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar ve İlgili 
Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine 
Dair Tebliğ (SGM-2015/10)

13. Ev Tipi Fırınlar, Ocaklar ve Aspiratörler ile İlgili Çev-
reye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-
2015/7)

14. Elektrikli Süpürgeler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım 
Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/6)

15. Klimalar ve Vantilatörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasa-
rım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM2012/13)

16. Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye 
Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2013/2)

17. Ev Tipi Soğutma Cihazları ile İlgili Çevreye duyarlı Ta-
sarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/17)

18. Televizyonlar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerek-
lerine Dair Tebliğ (SGM-2011/16)

19. Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasa-
rım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) 
(SGM:2020/5)

20. Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yo-
ğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Ça-

lıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile 
İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ 
(SGM-2011/10)

21. Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye 
Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/9)

22. Basit Set Üstü Sinyal Dönüştürücülerin Çevreye Du-
yarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/8)

23. Su Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerek-
lerine Dair Tebliğ (SGM-2015/44)

24. Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan 
Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyar-
lı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15)

25. Su Isıtıcıları ve Sıcak Su Depolama Tankları ile İlgi-
li Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ 
(SGM: 2018/4)

26. Mahal Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılar ile İlgili Çev-
reye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 
2018/3)

27. Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devrida-
im Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerek-
lerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)

5.2 Enerji Etiketlemesi Tebliğleri
1. Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ 

(2019/2015/AB) (SGM:2021/12)

2. Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Ener-
ji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2018/AB) 
(SGM:2021/10)

3. Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Ça-
maşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ 
(2019/2014/AB) (SGM:2021/4)

4. Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Teb-
liğ (2019/2016/AB) (SGM:2021/8)

5. Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine 
Dair Tebliğ (2019/2017/AB) (SGM:2021/2)

6. Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin 
Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/9)

7. Ev Tipi Fırınların ve Aspiratörlerin Enerji Etiketlemesi-
ne Dair Tebliğ (SGM-2015/8) Klimaların Enerji Etiket-
lemesine Dair Tebliğ (SGM/2013-11)

8. Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ 
(SGM-2012/7)
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9. Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine 
Dair Tebliğ (SGM-2012/4)

10. Su Isıtıcıları, Sıcak Su Tankları ve Su Isıtıcısı ve Güneş 
Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair 
Tebliğ (SGM: 2018/2)

11. Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sı-
caklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri ve 
Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi 
Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ 
(SGM: 2018/1)

AB’de yayınlanan tebliğ listeleri ile Türkiye’de yayınlanan 
tebliğ listeleri karşılaştırıldığında, ekotasarım tebliğlerin-
den onüç, enerji etiketlemesi tebliğlerinden yedi tanesi-
nin Türkiye’de yayımlanmadığı görülmektedir. Bu durum 
üreticiler açısından risk oluşturmakta ve haksız rekabet 
şartlarının oluşmasına yol açmaktadır. Çünkü AB’ye ih-
racat yapan üreticiler, söz konusu tebliğler Türkiye’de 
yayımlansa da yayımlanmasa da AB pazarına ürünlerini 
sokabilmek için, ekotasarım ve enerji etiketlemesi yö-
netmeliklerinin gereklerini karşılamak için ek maliyet-
lere katlanmak durumunda kalmaktadırlar. AB yasa ve 
yönetmeliklerine uyum gereğince AB’deki teknik  yasal 
düzenlemelerin Türkiye’de de uygulanması gerekmekte-
dir. Bu şekilde, Türkiye pazarına giren ürünlerin de gerek 
enerji verimliliği açısından ve gerekse de çevreye du-
yarlı olması şartlarının geçerli olması gerekirken, uyum 
tebliğlerinin yayımlanmaması nedeniyle zorunluluk 
oluşmamaktadır. Sonuç olarak yalnızca Türkiye pazarına 
üretim yapan üreticiler söz konusu yönetmeliklerin ge-
tirmiş olduğu şartlardan muaf tutulmuş olmaktadır. Bu 
da rekabet şartlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Di-
ğer taraftan da hem enerji savurganlığına ve hem de kü-
resel iklim değişikliğine olumsuz yönde etkilerin devam 
etmesine ortam sağlamaktadır.

6. SONUÇ

Ekotasarım ve Enerji Etiketlemesi yönetmelikleri AB’nin 
iklim değişikliği mücadelesinde önemli bir araç olmakta-
dır. Avrupa komsiyonunun resmî sitesine [9] bakıldığında 
aşağıdaki çarpıcı sonuçlarla karşılaşırız. 

Tüm birleşik enerji etiketlerinin ve ekotasarım önlemle-
rinin tahmini faydaları, 2030 yılına kadar yılda yaklaşık 
230 milyon ton (TEP eşdeğeri) birincil enerji tasarrufu 
sağlayacaktır. Bu, İspanya ve Polonya'nın yıllık enerji tü-

ketimine eşdeğerdir. Tüketiciler için bu, hane halkı enerji 
faturalarında yılda ortalama 285 avroya kadar tasarruf an-
lamına gelir.

Örneğin, özellikle bulaşık makinaları için, yıllık enerji kul-
lanımının 2030 yılına kadar bu tür önlemler alınmaması 
durumuna göre, üçte bir oranında daha düşük olacağı ve 
yılda 80 kWh tasarruf sağlayacağı tahmin edilmektedir 
ve suyun daha verimli kullanılması, yılda 476 milyon m3 
su tasarrufu sağlayacaktır (2 metre derinliğinde 190.000 
adet Olimpik yüzme havuzu büyüklüğüne eşdeğer bir su 
miktarı). Buzdolapları ve dondurucular için 2030 yılına ka-
dar yıllık enerji tüketimi %64 daha az olacaktır.

Ayrıca, 2020 yılında ekotasarım ve enerji etiketleme ön-
lemlerinden kaynaklanan ek işletme geliri 66 milyar avro 
olup, bu rakam 2030 yılına kadar 91 milyar avroya yükse-
lebilir.

Görüldüğü gibi ekotasarım ve enerji etiketlemesi yönet-
meliklerinin uygulanması, gerek iklim değişikliği ile mü-
cadelede ve gerekse de tüketicilerin enerji faturalarını 
düşürmede önemli bir işlev üstlenme potansiyeli yarata-
caktır. Bu nedenle bu konudaki piyasa aktörleri olan dev-
let, üretici ve tüketiciler bu alandaki çalışmalara gereken 
önemi vermelidirler.
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1. GİRİŞ 

Dünya olarak Covid-19 pandemisi ile büyük bir sınavdan 
geçtik. Yaşadığımız bu salgın, aslında küresel sorunlar 
karşısında dünyamızın, ekonomiden sosyal hayata ka-
dar birçok alanda kırılgan bir yapıya sahip olduğunu da 
gözler önüne serdi. Unutulan bir diğer gerçek de aslında 
sonuçlarıyla pandemiden daha büyük bir kriz oluştura-
cağını düşündüğümüz iklim değişikliği gerçeğidir. Kar-
bonsuzlaşma yolunda önemli adımlar, söylemden öteye 
taşınarak eylemsel olarak atılmazsa bu krizin de ağır fa-
turalarıyla yüzleşmemiz kaçınılmaz gözükmektedir. 2001 
sonrası sıcaklık değerlerinin, saptanan en yüksek sıcak-
lıklar olması gerçeği, iklim değişikliğinin artık kaçınılmaz 
etkilerinin kendini göstermeye başladığının da gösterge-
sidir. Sıklaşarak yaşanan yangınlar ve seller bunun açık ilk 
belirtileridir. Susuzluk ve neden olabileceği gıda kıtlığı ile 
birçok canlı türünün tükenmesi ile oluşabilecek zincir-

leme sonuçlar, önümüze en büyük tehdit olarak çıkıyor. 
Yerelden başlayarak küresele doğru eylemsel olarak, çok 
kısa sürede çözüm odaklı projeler gerçekleştirilemezse, 
insanlığın sosyal problemlerden, doğal afetlere kadar bir-
çok gerçekle yüzleşeceği ve bunların faturasının pande-
miden de ağır olabileceği açıkça görülmektedir.     

İklim değişikliğinin ana nedeninin karbon salınımları 
olduğu bilinen bir gerçektir. Bir buçuk santigrat dere-
ce sıcaklık artışına neden olan atmosferik karbondioksit 
yoğunluğunun üzerine çıkılmaması gerektiği bilinirken, 
dünyanın tehlikeli sınır olarak referans alınan iki santigrat 
derecelik artışa neden olacak atmosferik karbondioksit 
yoğunluğuna doğru yol aldığı görülüyor. Çare ise özel-
likle ticari binalardan sanayiye, tarımdan ulaşıma kadar 
her alanda karbonsuzlaşma adımlarının atılması ile olası 
görünüyor. Bu da fosil yakıtların verimli kullanılması veya 
fosil yakıtlara seçenek sağlanması ile olabilecektir [1]. 
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Yaşantımızın önemli bir kısmını kapalı ortamlarda geçiri-
yoruz. Ofis binaları, plazalar, alışveriş merkezleri, oteller, 
hastaneler, okullar gibi birçok ticari binada ısıtma, soğut-
ma, aydınlatma ve özellikle de pandemi koşullarında iyice 
artan oranda havalandırma temelinde ciddi oranda enerji 
harcanmaktadır. İklim krizi ile mücadelede, karbonsuzlaş-
ma adımına bu ticari binaların hızlıca uyarlanması gerek-
mektedir.  Öncelikle enerji verimli cihazlar, otomasyona 
dayalı akıllı bina enerji yönetim sistemleri, ısı geri kazanım 
üniteleri, ısı pompası uygulamaları ve ikili veya üçlü enerji 
üretim sistemleri olan kojenerasyon ya da trijenerasyon 
gibi uygulamalar ile binalarda tasarruf sağlanarak, binala-
rın enerji gideri azaltılmalıdır [2]. Ardından ise gereksinim 
duyulan enerjinin temini için güneş, rüzgâr gibi yenilene-
bilir enerjilere yönelim sağlanmalıdır [3]. 

Bilindiği üzere ülkemizde 2007 yılında “Enerji Verimliliği” 
kanunu yayınlanmış ve bu kanun kapsamında da 2008 
tarihinde yayınlanan ve 2009 tarihinde yürürlüğe giren 
“Bina Enerji Performans Yönetmeliği” ile binalarda ener-
ji kullanımı üzerine birtakım yaptırımlar getirilmiştir. Bu 
yönetmelikten akıllarda kalan en önemli kavram, “Enerji 
Kimlik Belgesi (EKB)” olmuştur. Enerji Verimliliği Kanunu 
gereği yeni yapılacak binalar için zorunlu olan EKB, mev-
cut binalar için önce 2017 daha sonra da 2020 itibariyle 
zorunlu hale getirilmiştir.

Yakın zamanda, 19 Şubat 2022 tarihinde “Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” yayınlanmış, yönetmelikte yüksek enerji per-
formansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir 
enerji kullanımına sahip olan bina “Neredeyse Sıfır Enerjili 
Bina (NSEB)” olarak tanımlanmıştır. Yönetmelik ile nere-
deyse sıfır enerjili bina uygulamaları 2023 yılında devreye 
girecek olsa da 2025’e kadar toplam yapı ruhsatı 5.000 
metrekare ve üzeri olan binaların, 2025 itibariyle ise 2.000 
metrekare ve üzeri olan binaların, neredeyse sıfır enerjili 
bina olarak inşa edilmesi zorunlu tutulmuştur. Neredeyse 
sıfır enerjili bina kapsamındaki yapıların 2023 yılı itibariy-
le enerji kimlik belgesindeki enerji performans sınıfının 
“B sınıfı” veya daha iyi olması zorunlu tutulurken, aynı za-
manda bu tip binaların birincil enerji gereksiniminin en 
az yüzde beşi oranında yenilenebilir enerji kullanımına 
sahip olması da zorunludur. Yenilenebilir enerji kullanı-
mındaki bu oran 2025 yılı itibarıyla ise yüzde on olacaktır.  

Binanın enerji tüketim sınıfının, en iyi düzeyi belirten A 
sınıfına yaklaşması için birtakım önlemler almak şarttır. 

Bunların başında binanın yalıtımı gelmektedir. Yalıtım ile 
enerji verimliliğinin sağlanması için ise yalıtımda doğru 
malzemenin tercih edilmesi, doğru kalınlıkların kullanıl-
ması ve doğru uygulamaların yapılması gereklidir. Bina 
yalıtımında kullanılacak malzeme, mimar tarafından ter-
cih edilirken, kullanılacak yalıtım malzemesi kalınlığı Türk 
Standardı 825’e göre bir makina mühendisi tarafından ya-
pılan hesaplamalar ile saptanabilmekte ve uygulama şan-
tiye şefi genellikle bir inşaat mühendisi gözetiminde ger-
çekleştirilmektedir. Mevcut binalar yalıtılırken, rastgele 
tercihler yerine konusunda uzman meslek disiplinlerinin 
projelendirmeleri ve gözetiminde yapılacak uygulamalar 
mutlaka yarar sağlayacaktır. Binalarda yalıtım önceliklidir 
ama tek başına çözüm değildir. Yalıtımın yanında ısıtma, 
soğutma ve sıhhi sıcak su temininde kullanılan kazan, 
kombi, klima, ısı pompası gibi cihazların enerji verim-
li olması da oldukça önemlidir ve bu sistemlerin gerek 
projelendirmesi gerekse uygulaması, konusunda uzman 
bir makina mühendisi tarafından yapılmalıdır.  Aydınlat-
ma armatürlerinde yapılacak iyileştirmeler ile binalarda 
güneş enerjili sıcak su sistemleri gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı da verimlilik sağlayacaktır. 

Bu yazıda ticari binalarda enerji verimliliği için tercih edi-
lebilecek enerji etkin uygulamalardan bahsedilecektir. Bu 
kapsamda akıllı binalar ve ısıtma-soğutma ve havalandır-
ma (HVAC) uygulama otomasyonları, havalandırma ve ısı 
geri kazanımı, ısı pompaları, absorpsiyonlu soğutma ve 
trijenerasyon uygulamaları ile evaporatif soğutma uygu-
lamalarından bahsedilecek, yapılan genel bir SWOT ana-
lizi ile konu tamamlanacaktır. 

2. ENERJİ ETKİN AKILLI BİNALAR  

Akıllı binalar, gerek binanın kendi elemanları gerekse 
diğer ek donanımlar yardımıyla enerjinin verimli kulla-
nılması için binanın enerji kullanımının otomasyon ile 
kontrol edildiği sistemleri barındıran yapılardır. Haliyle 
akıllı binadan beklenen, bina kullanıcılarının konforun-
dan ödün verilmeden, binanın enerji harcamalarının en 
aza indirgenmesidir. Akıllı binalarda maliyetli otomasyon 
sistemleri bulunacağından bu teknolojinin, enerji kullanı-
mının görece fazla ve kontrolü zor olan kullanım alanları 
ile kullanıcı kapasitesi yüksek binalar için uygun olacağı 
açıktır [4]. Kamuya ait büyük binalar, ofis binaları, turistik 
büyük otel binaları, hastane ve fakülte binaları bunlara 
örnek olarak gösterilebilir. 
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Bir binanın enerji verimlilik süreci, pasif ve aktif enerji 
verimlilik süreci olarak sınıflandırılabilir. Tüketimi düşük 
enerji verimli cihazların tercihi gerek bina gerekse tesi-
sat ve donanımın yalıtımı gibi en temel düzenlemeler, 
pasif enerji verimliliği süreci içerisindedir. Maliyetli olan 
aktif enerji verimliliği sürecinde ise HVAC sistemlerinin 
kontrolü, güç tüketen cihazlarda frekans konvertörleri-
nin tercihi yanı sıra gerek ölçüm yapan saha elemanlarına 
gerekse bu elemanlardan gelen veriyi toplayacak ve Şekil 
1’de gösterilen kontrolörlere (“PLC - Programmable Logic 
Controller”) ve bu bilginin izleneceği ve Şekil 2’de göste-
rilen yazılım ekranlarına (“SCADA - Supervisory Control 
and Data Acquisition”) gereksinim olacaktır. Otomasyona 
bağlı bu çözümlerde zaman programlama ile sistemin 
gerekli olduğu zaman diliminde devreye girmesi, iç ve 
dış ortam sıcaklık ölçümlerinden faydalanılarak kazan ya 
da “chiller” cihaz kapasitelerinin doğru kullanılması, “fan-
coil”, radyatör, yerden ısıtma cihazlarının çalışma dönem-
lerinin denetimi ve izlenmesi olasıdır. 

Ülkemizde sektörel olarak bakıldığında HVAC uygulama-
ları için hem proje hem de uygulama temelinde çok başa-
rılı mühendislik şirketlerinin olduğu görülmektedir. Yine 
HVAC otomasyonu konusunda da başarılı mühendisler 
ve şirketler mevcuttur. Bu kapsamda enerji etkin akıllı 
binaların işletilmesi çok da güç değildir. Kaldı ki ülkemiz-
de de çok sayıda başarılı uygulamalar bulunmaktadır. Bu 
konuda en büyük eksikliğimiz ticari bina sektöründe yet-

kin teknik personellere yeterince yer verilmemesi olarak 
göze çarpmaktadır. Yüklü maliyetler ile binalar akıllı bina 
haline gelse de, yatırımdan fayda alabilmenin yolu yazı-
lım ekranını izleyebilecek ve gerekli ayarlamaları her an 
yapabilecek yetkin mühendislerin işletmelerde yer alma-
sı ile olasıdır. Ticari bina sektörüne bakıldığında ise işlet-
melerde yetkin teknik personellere yeterince yer verilme-
diği ve yapılan akıllı bina teknolojilerinden bu nedenle en 
üst seviyede yararlanılamadığı gözlemlenmektedir. 

3. HAVALANDIRMA VE ISI GERİ KAZANIMI 
UYGULAMALARI

Şehirlerde yaşayan insanlar olarak zamanımızın yüzde 
90’ından fazlasını kapalı hacimlerde geçirmekteyiz. Covid 
19 riski hala vardır ancak ortadan kalksa bile başka iç or-
tam kirleticilerinin de olduğu ve bunların solunmasının 
da risk oluşturabileceği akıllardan çıkarılmamalıdır. Bu 
kapsamda kaliteli bir iç ortam havası için en ideal önlem 
de ortamın havalandırılmasıdır ve pandemi dönemi edin-
diğimiz bu alışkanlığın, pandemi sonrası yeni dönemde 
de sürdürülmesi son derece önemlidir.  

Birçok iç ortam kirleticisi bulunmaktadır. Bunlar kimya-
sal ve biyolojik kirleticiler olarak sınıflandırılabilmektedir. 
Kimyasal kirleticilerden biri, çeşitli boyutlardaki tozlardır 
ve genellikle dış kaynaklıdır. Tozlar cihazlardaki filtreler-
le tutulabilmektedir fakat istenilen sonuca ulaşılabilmesi 
için bu filtrelerin temizliğinin sık sık yapılması gerekmek-
tedir. Bir diğer kimyasal kirletici vardır ki bu genellikle 
iç kaynaklıdır. Uçucu organik bileşenler dediğimiz bu iç 

 
 Şekil 1. Veri Toplama ve Yönlendirme İçin 
Kontrolörler (PLC)

 
 Şekil 2. Veri İzleme İçin Yazılım Ekranı (SCADA)
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kaynaklı kirleticiler, yapıştırıcılardan, temizlik maddele-
rinden, ahşap ürünlerden, oda kokularından ve parfüm 
gibi maddelerden kaynaklı çeşitli kimyasallardır. Bu uçu-
cu organikler hiçbir şekilde filtreler ile tutulamazlar ve 
bunların yok edilmesi ancak havalandırma ile olasıdır. 
Bu nedenle kapalı hacimlerin dış ortam havasının temiz 
olduğu saatlerde havalandırılması ve kalabalık kapalı or-
tamlarda mekanik havalandırmanın sürekliliği önem arz 
etmektedir. 

Kapalı ortamların kirleticilerden arındırılması ve kaliteli 
bir iç ortam havasının sağlanmasında üç ana önlem vardır. 
Bunlardan ilki, kirletici kaynağın ortama alınmamasıdır 
ancak bu, çoğunlukla gerçekleştirilememektedir. İkincisi, 
filtrasyon ile kirleticinin yok edilmesidir ancak her kirletici 
ve özellikle de uçucu organikler, filtreler ile tutulamamak-
tadır. Bu nedenle kaliteli bir iç ortam sağlanmasında en 
önemli önlem, iç ortamdaki kirletici düzeyini seyreltmek 
için yapılacak havalandırmadır. Kaliteli iç ortam havası; 
alerji, astım gibi birçok solunum yolu hastalığının önü-
ne geçilmesinde önemlidir. Böylece çalışma alanlarında 
iş günü kaybı ve iş verimsizliğinin önüne geçilebilecek 
ya da okullarda öğrencilerimizin öğrenme hızlarının ve 
başarılarının artmasında fayda sağlanabilecektir. Bu ne-
denle pandemi döneminde edindiğimiz havalandırma 
bilincinin, pandemi sonrası dönemde de sürdürülmesi 
sağlığımız açısından da önemlidir.

Klimatize edilen her türlü ortam için iç çevre şartları ele 
alınırken ısıl konfor, iç hava kalitesi ve enerji verimliliği 
bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken önemli kav-
ramlardır. Çünkü herhangi biri için yapılacak bir değişiklik 
veya iyileştirme, bir diğerini de önemli derecede etkile-
mektedir. İklimlendirilen ortamdaki kirlilik oranını azalta-
rak kabul edilebilir ölçüde temiz iç ortam havası elde ede-
bilmek için, uygulamaya bağlı olarak değişen miktarlarda 
taze havanın mahal içine gönderilmesi ideal ancak mali-
yeti yüksek bir uygulamadır. En ideal yöntem olan hava-
landırma uygulanırken, toplam kalitede dikkate alınması 
zorunlu olan ısıl konfor ve özellikle enerji verimliliği kav-
ramları kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Havalandırma 
yapılırken en az enerji tüketimi sağlayabilmek önemli bir 
hedef olmalıdır. Günümüzde bu kapsamda ısı geri kaza-
nım sistemleri, iklimlendirilen ortamlarda havalandırma 
yapılırken ortamı kullanan insanların ısıl konfor algısının 
bozulmamasının yanı sıra yeteri kalitede temiz havanın 
sağlanması ve en az enerji tüketimi sağlaması amacıy-

la vazgeçilmez hale gelmiştir. Şekil 3’te ısı geri kazanım 
sistemi ile mekanik olarak havalandırılan bir sınıf ortamı 
örnek olarak gösterilmiştir. Uygulamaya bağlı olarak pla-
kalı-çapraz akışlı, rotorlu ya da bataryalı olmak üzere fark-
lı tiplerde ısı geri kazanım sistemleri kullanılabilir [5], [6].  

Havalandırma uygulamalarında enerji verimliliği için dik-
kat edilmesi gereken ikinci konu ise doğru havalandırma 
debilerinin belirlenmesidir. Bina tipi ve kullanım duru-
muna göre kişi başına gerekli taze hava miktarları stan-
dartlarca belirlidir. Tasarımların pik yük esasıyla yapıldığı 
dikkate alındığında binanın kullanımında varlık kontrolü 
olarak adlandırılan kişi sayısının saptanması son derece 
önemlidir. Böylece mahalde bulunan kişi sayısına bağ-
lı olarak yeterli havalandırma debileri sağlanarak, enerji 
verimli havalandırma yapılabilir. Varlık kontrolü için çeşitli 
teknolojiler uygulanabilir;

• Pasif  Infra-Red (PIR) Sensörleri: Dezavantajı – Hare-
ketsiz duran kişileri algılamaması,

• Kamera Tarama Sistemi: Dezavantajı – Yüksek işlemci 
maliyeti, veri işleme ve kişisel gizlilik,

• RFID – “Radio Frequency Identification” (Radyo fre-
kans tanımlaması): Dezavantajı – Kişilerin üzerinde bu 
teknolojileri kapsayan cihaz bulunması gerekliliği,

• CO2 Sensörleri: Dezavantajı – Değişimlere geç yanıt 
vermesi.

Görüldüğü üzere her bir teknolojinin kendine ait bir de-
zavantajı bulunsa da, varlık kontrolü enerji verimliliği için 
kesinlikle tercih edilmelidir. Günümüzde CO2 sensörleri, 

 
 Şekil 3. Isı Geri Kazanım Sistemi ile Havalandırılan Bir Sınıf Ortamı
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değişimlere geç yanıt verse bile sadeliği nedeniyle sıklıkla 
bu alanda tercih edilmektedir. CO2 ölçümüne dayanarak 
gerektiği kadar taze havanın mahale verilmesi, akıllı bina 
sistemlerinde otomasyonun önemli bir parçasıdır. 

4. ISI POMPASI UYGULAMALARI

Ticari binalarda enerji verimliliği için tercih edilebilecek 
önemli sistemlerin başında ısı pompaları gelmektedir [7]. 
Bu sistemler, bünyesinde bulunan kompresörde tükettiği 
elektrik ile düşük sıcaklıklı bir kaynaktan aldığı ısıyı, daha 
yüksek sıcaklıktaki bir başka kaynağa aktarabilen sistem-
lerdir [8], [9]. Isı pompası sistemlerinin en önemli özelliği, 
çevrimin oluşması için kompresörde harcanan enerjiden 
daha fazlasını kaynaklar arasında ısı olarak aktarabilme-
sidir. Böylelikle elektrikli ısıtmaya kıyasla, ısının alındığı 
kaynak sıcaklığına bağlı olarak, COP (“coefficient of per-
formance”) olarak adlandırılan performans katsayısı ile iki 
ile altı kat daha avantajlı olabilmektedirler. Gereksinime 
göre, istenildiğinde ısıtma, istenildiğinde de soğutma 
amaçlı kullanılabilmeleri, ilk yatırım maliyetinin geri ka-
zanımında en önemli avantajlarıdır [10]. Sistemlerde kay-
nak olarak; hava, su veya toprak tercih edilebileceği gibi 
sistemlerin toplam verimlerini artırabilmek adına güneş 
enerjisi gibi yenilenebilir enerji türleri ile melezlenmeleri 
de olasıdır.  Sistemde kullanılacak kaynak belirlenirken, 
kaynağa ulaşılabilirlik, kaynağın sıcaklık seviyesi ve yıl 
içindeki sıcaklık değişimlerinin yanı sıra kurulum maliyet-
leri de önemlidir. 

Isı pompası uygulamaları için en yaygın kaynak, sınırsız 
olarak bulunabilen havadır. Havadan havaya ya da hava-
dan suya olarak tasarlanabilen hava kaynaklı sistemlerin 
kurulumu da basit ve oldukça hızlıdır. Buna karşın, hava 
sıcaklığının yıl boyunca dalgalanması ve düşük hava sı-
caklıklarında sistem COP değerinin düşmesi dezavanta-
jına sahiptirler. Soğuk iklimlerde hava kaynaklı ısı pom-
pası kullanımı için verim düşüklüğünün yanı sıra sistem 
evaporatöründe gerçekleşen buzlanma ve haliyle defrost 
gereksinimi de diğer önemli dezavantajlar olarak sırala-
nabilir.  

Isı pompalarında ısıtma ve soğutma yapabilmek için hem 
iklimlendirilen ortamın hem de kullanılan kaynağın sı-
caklığı, sistem COP değeri ve cihaz kapasiteleri üzerine 
etkendir. Isıtma için ısı alınan kaynak sıcaklığı arttıkça ve/
veya ısıtılan ortam sıcaklığı düştükçe hem COP hem de 
cihaz kapasitesi yükselmektedir. Soğutma için de benzer 

durum söz konusudur. Soğutmada da ısı atılan kaynak sı-
caklığı düştükçe ve/veya iklimlendirme de tercih edilen 
sıcaklık değeri yükseldikçe hem cihaz COP değeri hem de 
kapasitesi artmaktadır. Bu nedenle havanın dezavantajla-
rını yenmek adına su ve toprak gibi farklı kaynaklar uygu-
lamada tercih edilebilmektedir [11]. 

Günümüzde AVM veya otel binalarında tercih edilen sis-
tem su kaynaklı ısı pompaları olarak dikkat çekmektedir. 
Korozyona karşı ara bir eşanjör kullanımı ile yer altı suları 
ya da deniz suyu kaynaklı uygulamalara artık sıklıkla rast-
lanabilmektedir. Mevsimsel su sıcaklık değerlerinin hava-
ya göre kışın daha sıcak, yazın ise daha soğuk olması, ısı 
pompası sistem COP değeri ve cihaz kapasiteleri üzerine 
olumlu etkendir. 

Yataya ya da sondaj ile dikine serme şeklinde yapılan top-
rak uygulamalı ısı pompası sistemleri de bulunmaktadır. 
Toprak sıcaklığının ortamdaki hava ve ulaşılabilen su kay-
nağına göre yazın daha serin, kışın daha sıcak olmasının 
yanı sıra yıllık dalgalanma seviyesinin de düşük olması, 
cihaz COP ve kapasite değerleri için pozitif olmasına ek 
olarak tasarım kolaylığı da sağlamaktadır. Toprak kaynaklı 
ısı pompalarının bu avantajına karşın bazı toprak tipleri-
ne uygulama zorluğu ve bu sistemlerin yüksek maliyeti 
gibi dezavantajları da unutulmamalıdır. Toprak kaynaklı 
ısı pompaları doğrudan veya dolaylı buharlaşmalı sistem-
ler olarak sınıflandırılabilir. Doğrudan sistemde sirkülas-
yon pompasına gerek duyulmadan topraktaki ısı direkt 
olarak aracı akışkan ile alınarak ortama taşınır. Dolaylı 
sistemlerde ise toprak ile ısı alışverişi ikincil bir akışkan 
olan su ile yapılır. Ancak böyle bir sistem kurulumu için 
bir sirkülasyon pompası ve eşanjör gereksinimi olacağı 
da unutulmamalıdır. Dolaylı sistemin en önemli avantajı 
ise gerektiğinde kompresör çalıştırılmadan toprak ile ısı 
alışverişi yapılacak şekilde pasif soğutmaya izin vermesi 
olarak görülebilir. Şartların uygun olması ve ilk yatırım 
maliyetine katlanılması durumunda, yüksek COP değer-
leri nedeniyle toprak kaynaklı sistemler, enerji etkin sis-
temler olarak göze çarpmaktadır. 

Sistemlerin güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar ile 
melezlenmesi de olasıdır. Şekil 4’te sudan suya ısı pom-
pasına güneş enerjisi desteğinin yapıldığı bir uygulama 
görülmektedir. Bu tip bir sistemle yapılan hacim ısıtma 
uygulamasının çalışma periyodunda sistem en fazla 4,06, 
en az 2,18 COP değerlerinde çalışırken, ortalama COP de-
ğeri 2,93 olarak saptanmıştır. 
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5. TRİJENERASYON

Daha önceleri sadece sanayi tesisleri için uygulanan ve 
kojenerasyon – trijenerasyon olarak adlandırılan ikili 
ya da üçlü üretim şeklindeki birleşik ısı-güç sistemleri, 
günümüzde artık büyük otel tesisleri ve hastane bina-
larının enerji etkin tasarımlarında da yer almaktadır. Ge-
nellikle doğalgaz yakıtlı bir gaz motoru ile elde edilen 
elektrik enerjisi sonrası, gaz motoru bacasından atılan 
yüksek sıcaklık ve debideki yanmış gazlar ile motor ce-
ket suyu soğutması ve “aftercooler” olarak isimlendirilen 
yakıt hava karışımının soğutma ısısı kullanılarak ısıtma, 
soğutma, sıhhi sıcak su ve buhar üretiminin bir veya bir-
kaçının yapılabildiği bu sistemlerde verim, iç tüketimler 
de dikkate alındığında yüzde seksenin üzerinde seyret-
mektedir. İşletmede soğutma gereksinimi varsa trijene-

rasyonda tek veya iki kademeli absorpsiyonlu soğutma 
sistemlerinin kullanımı tercih edilmektedir. Kompresörlü 
çevrime karşın düşük COP ile çalışsa da, atık ısı ile soğut-
ma yapılabildiğinden, absorpsiyonlu soğutma çevrimi, 
trijenerasyon sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Elekt-
riğin tüketildiği yerde üretilmesi böylece kayıpların en 
aza inmesi ve tesisin elektrik arz güvenliğinin sağlanma-
sı yanı sıra atık enerjinin ısıtma ve soğutmanın çeşitli uy-
gulamaları için kullanılabiliyor olması da günümüz şart-
larında trijenerasyon sistemlerini avantajlı kılmaktadır. 
Bununla birlikte ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olacağı 
unutulmamalıdır. Ancak kesintisiz çalışan bina işletme-
leri için yatırım maliyetini geri alma süreleri kısalmak-
tadır. Sistemlerin belirli dönemlerde büyük bakımlar-
dan geçeceği ve bunun oluşturacağı götürü de yatırım 
maliyetini geri alma analizlerinde detaylı bir şekilde yer 

 
Şekil 4. Güneş Enerjisi Destekli, Sudan Suya Isı Pompası Uygulaması (a) Isı Pompası, (b) Isı Pompası Ve Yardımcı Elemanlar, 
(c) Kolektörler, (d) Boylerler
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almalıdır. Trijenerasyon sistemleri ile ısı ve güç üretimin-
de yapılabilecek birçok farklı uygulamadan ticari binalar 
için geçerli yaygın örnekler özetle Tablo 1’de sunulmuş-
tur. Tablodan da görüleceği üzere doğalgaz yakıtlı gaz 
motorunda elektrik üretimi ile birlikte bacadaki yanmış 
gazlar ile atık ısı kazanında buhar ya da absorpsiyonlu 
soğutma sisteminde soğutulmuş su üretmek olasıdır. 
Gaz motorunun 90 oC / 78 oC döngüsündeki ceket so-
ğutma suyu ısısı ve hava yakıt karışımının soğutulduğu 
“aftercooler” ünite soğutma suyu (42 oC / 40 oC) ile de 
yüksek ve düşük sıcaklıklı sıhhi sıcak su elde edilebildiği 
gibi, ceket soğutma suyu ısısı ile tek kademeli absorpsi-
yonlu soğutma sisteminde 7 oC’de soğutulmuş su elde 
edilebilmektedir.

6. ENDİREKT EVAPORATİF SOĞUTMA UYGULAMALARI

İklimlendirme sistemleri incelendiğinde yaygın olarak 
buhar sıkıştırmalı (kompresörlü) soğutma sistemlerinin 
tercih edildiği görülmektedir. Bu sistemler yüksek per-
formans değerleri ile çalışsa bile alternatif enerji kaynak-
larını veya atık ısıyı kullanabilen absorpsiyonlu soğutma 
sistemlerine kıyasla daha fazla elektrik enerjisi kullan-
maktadır. Fakat yine de yaygın olarak bilinen ve üretilen 
bir teknolojiye sahip olmaları ve bunun yanı sıra absorpsi-
yonlu sistemler ile kıyaslandığında aynı kapasitede daha 
düşük ilk yatırım masrafı gerektirmeleri gibi nedenler ile 
öncelikli tercih edilen sistem olmaktadırlar. Bir diğer se-
çenek ise evaporatif soğutma olarak görülebilir. Ancak 

nemin yüksek olduğu yerlerde performansının düşmesi-
nin yanı sıra soğutulan havanın içerdiği yüksek nem ne-
deniyle genellikle ilk tercih olamamaktadır. Bu durumda 
ilk akla gelen ise buhar sıkıştırmalı sistemlerin tüketeceği 
enerjinin nasıl sınırlandırılabileceği konusudur. Bir soğut-
ma makinası için yoğuşma sıcaklığı düştükçe sistemin 
soğutma performansı yükselecektir. Bu da ancak yoğuş-
turucunun ısı atacağı ortam sıcaklığının düşürülmesi ile 
olasıdır. Buhar sıkıştırmalı çevrimin yoğuşturucusuna gi-
ren havanın sıcaklığı evaporatif soğutma ile düşürülürse, 
her iki sistemin de dezavantajları büyük ölçüde yok edi-
lecektir. Yani hem evaporatif soğutma sonucunda oluşan 
yüksek nemli hava iklimlendirilen ortama verilmeyecek, 
hem de nemli ve kısmen serin havanın buhar sıkıştırmalı 
sistem yoğuşturucusuna verilmesi düşük elektrik girdileri 
sağlayabilecektir. Gerek sisleme gerekse soğutucu pedler 
ile yoğuşturucu giriş havasının soğutulması ve böylece 
buhar sıkıştırmalı sistem performansının incelenmesi 
amacına yönelik çalışmalar bulunmaktadır [12]. 

Şekil 5’te basit bir split klima dış ünitesine yetecek eva-
poratif ped tasarımı gösterilmiştir. Benzer şekilde ticari 
binalar için kullanılan “chiller” ünitelerin hava soğutmalı 
yoğuşturucu kısmına da bu pedler uygulanabilir. Bu du-
rumu değerlendirmek için yapılan bir analiz burada su-
nulmuştur [13]. Belirtilen çalışmada, evaporatif olarak 
soğutulan kondensere sahip hava soğutmalı bir su soğut-
ma grubunun (“chiller”) performans analizi, Türkiye’deki 
üç ayrı şehir (Ankara, Şanlıurfa ve Antalya) için Türkiye 

Örnek Üretim-1 Üretim-2 Üretim-3

1

Kaynak: doğalgaz

Cihaz: gaz motoru

Üretim: elektrik 

Kaynak: baca gazı

Cihaz: atık ısı kazanı

Üretim: buhar

Kaynak: ceket soğutma ve “aftercooler” soğutma suyu  

Cihaz: plakalı eşanjör

Üretim: yüksek (yaklaşık 80 oC) ve düşük sıcaklıklı (yaklaşık 30 oC) 
sıhhi sıcak su

2

Kaynak: doğalgaz

Cihaz: gaz motoru

Üretim: elektrik 

Kaynak: baca gazı  

Cihaz: absorpsiyonlu so-
ğutma sistemi

Üretim: soğutulmuş su 
(yaklaşık 7 oC)

Kaynak: ceket soğutma ve “aftercooler” soğutma suyu  

Cihaz: plakalı eşanjör

Üretim: yüksek (yaklaşık 80 oC) ve düşük sıcaklıklı (yaklaşık 30 oC) 
sıhhi sıcak su

3

Kaynak: doğalgaz

Cihaz: gaz motoru

Üretim: elektrik 

Kaynak: baca gazı

Cihaz: atık ısı kazanı

Üretim: buhar

Kaynak: ceket soğutma suyu

Cihaz: absorpsiyonlu soğutma sistemi 

Üretim: soğutulmuş su (yaklaşık 7 oC)

Tablo 1. Trijenerasyon Sistemleri İçin Farklı Uygulama Örnekleri 
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Cumhuriyeti Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) 
alınan veriler yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 
soğutma kapasitesi 230 kW ile 300 kW arasında değişen 
on beş ayrı chiller cihaza ait dış ortam sıcaklığına bağlı 
COP ve soğutma kapasitesi değişimleri istatistiksel ola-
rak irdelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre evaporatif 
soğutmadan sonra soğutma grubundaki en yüksek COP 
artışı %40,5 değeri ile en kurak iklime sahip olan şehir-
de, en düşük artış ise %15,5 değeri ile en nemli şehirde 
gerçekleşmiştir. Bu iyileşme benzer şekilde soğutma ka-
pasitesini ise en kurak iklimde %14,3 ve en nemli iklimde 
%5,56 oranında arttırmıştır. Bu duruma ek olarak, ortala-
ma elektrik tüketimi en kurak iklimde %15,49 ve en nemli 
iklimde ise %6,97 olmak üzere önemli ölçüde düşmüştür. 

Çalışmada en yüksek su tüketimi, 10 saatlik çalışma süresi 
ve 1.400 m3/dk. ortalama hava debisi için günde yaklaşık 
5 ton olarak saptanmıştır. Kompresörlü soğutma sistemi 
yoğuşturucusu giriş havasının evaporatif soğutulduğu 
bu dolaylı uygulama, ticari binalarda kullanılan hava so-
ğutmalı “chiller” üniteler için enerji etkin bir tasarım olsa 
da karar sürecinde, kullanılacak su miktarının da göz önü-
ne alınması önemlidir.  

7. FOTOVOLTAİK SİSTEMLER

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş 
enerjisi; özellikle yüksek potansiyeli, kullanım kolaylığı 
ve çevre dostu olması nedeniyle daha hızlı olarak yay-
gınlaşabilecek niteliktedir. Güneş enerjisinin diğer enerji 
kaynaklarına göre kurulum maliyetlerinin yüksek olması, 
veriminin kısmen düşük olması gibi bazı teknolojik ve 
ekonomik sorunların çözümü ile birlikte, güneş enerjisi 
üretimi yakın gelecekte çok daha cazip hale gelecektir. 

Güneş enerjisi potansiyeli açısından Türkiye oldukça iyi 
bir coğrafi konumda olmasına karşın, sahip olduğu bu 
potansiyeli günümüzde yeterince kullanamamaktadır. Bu 
da ülkemiz için önemle ele alınması gereken bir konudur. 
Türkiye’nin çoğu bölgesinde güneş enerjisinin verimli bir 
şekilde kullanılabilmesi olasıdır [14]. Güneş enerjisi günü-
müzde daha çok binalarda kullanım suyunun ısıtılması ve 
gerektiğinde de ısıtma gereksiniminin karşılanmasında 
destek olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda, ısıtma deste-
ği sağlayan güneş enerji sistemleri giderek yaygınlaşmak-
tadır. Yüzme havuzları ve çeşitli tesislerde sıcak su gerek-
siniminin karşılanmasında, bitkilerin kurutulmasında ve 
elektrik üretiminde de giderek artan miktarlarda güneş 
enerjisi kullanılmaktadır [15].

Güneş enerjisi teknolojileri temelde ikiye ayrılır. Bunlar ısıl 
güneş teknolojileri ve fotovoltaik sistemler olarak adlan-
dırılmaktadır. Her iki sistem yapısında barındırdığı mal-
zemeler, uygulanan yöntemdeki amaç ve kullanım alanı 
olarak farklılık göstermektedir. Isıl güneş teknolojileri ala-
nında ülkemizde en yaygın olarak kullanılan sistem düşük 
sıcaklık uygulamalarında tercih edilen güneş kolektörleri-
dir. Fotovoltaik sistemler ise enerji kaynağı olarak güneş 
enerjisine dayalı olsa da burada amaç güneş enerjisinden 
elektrik enerjisi üretimidir [16]. Fotovoltaik sistemlerin 
tercih edilmesinde birçok neden sayılabilir. Ancak bun-
lardan en önemlileri çevreyi kirletmemeleri, yapılarının 
basit ve uygulamalarının kolay olmasıdır. Fotovoltaik sis-
temler uygulama çeşidine göre şebeke bağlantılı ve şe-
bekeden bağımsız olarak, sistemde kullanılan fotovoltaik 
panellerin konumlandırılmasına göre de sabit ve hareket-
li sistemler olarak tasarlanabilmektedir [17], [18].

Hemen hemen sıfır enerjili bina tasarımında fotovoltaik 
sistemler kilit öneme sahip olsa da tek ve yalnız başına bir 
çözüm olamayacağı akıllardan çıkmamalıdır. Binalar sıfır 
enerjiye yaklaştırılırken öncelikle akıllı bina teknolojileri, 
ısı geri kazanımı, ısı pompaları gibi enerji verimli sistem-
lerin yanı sıra trijenerasyon uygulamaları gibi birçok ener-
ji etkin çözüm ile binanın elektrik girdisi düşürüldükten 
sonra geriye kalan tüketim fotovoltaik ile sağlanmalıdır. 
Ancak bu durumda fotovoltaik sistemler için makul geri 
ödeme süreleri söz konusu olacaktır.  Bu durumu değer-
lendirmek için yakın zamanda yapılan bir analiz burada 
sunulmuştur [19]. Analizde Antalya ili Belek ilçesine inşa 
edilmesi düşünülen otelin, sıcak kullanım suyu gereksi-
niminin ısı pompası ile karşılanması için bir ısı pompası 

 
 

Şekil 5.  Split Tip Klima Yoğuşturucusu İçin Tasarlanan Evaporatif 
Ped.(c) Kolektörler, (d) Boylerler
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sistemi tasarımı yapılmış ve tasarlanan sistem için solar 
fotovoltaik desteği incelenmiştir. Isı pompası sistem ta-
sarımında otel sıcak su gereksinimi, armatür sayısı ve 
tüketilecek su miktarı üzerinden 27.930 lt/gün, gerekli 
suyun depolanması için boyler kapasitesi ise 9 m3 olarak 
belirlenmiştir. Dalgıç pompa ve gerekli diğer pompala-
rın basma yüksekliği ve debisi de hesaplanmış ve tüm 
ısı pompası sistem donanımlarının güçleri belirlenerek, 
gerekli tüketim miktarı belirlenmiştir. Çalışmanın deva-
mında ise ısı pompası sisteminin elektrik tüketimini kar-
şılayacak şekilde güneş panellerinin 36 ̊ eğimli ve yatay 
olarak yerleştirildiği iki farklı fotovoltaik sistem tasarımı 
yapılmıştır. Antalya Belek için güneş ışınımı, pik saat ve 
sistem kayıpları hesaplanmıştır. Her iki fotovoltaik sistem 
için de kullanılan paneller 310 W gücündedir. Şekil 6’da 
analiz edilen iki farklı tasarım görülmektedir. Otel çatısına 
36 ̊ eğim ile yerleştirilen fotovoltaik sistem tasarımında 
950 adet fotovoltaik panel yerleşimi yapılarak yıllık elekt-
rik üretiminin yaklaşık 394.865,9 kWh/yıl olabileceği ve 
otelin ısı pompası elektrik tüketiminin %92,8’ini karşıla-
yabileceği saptanmıştır. Otel çatısına yatay yerleştirilen 
fotovoltaik sistem tasarımında ise 1.805 adet fotovoltaik 
panel yerleşimi yapılarak yıllık elektrik üretiminin yaklaşık 
696.912,7 kWh/yıl olabileceği ve otelin ısı pompası elekt-
rik tüketiminin tamamını karşılayabileceği belirlenmiştir. 
Her iki sistem için de yatırım maliyetini geri alma süresi 
yaklaşık sekiz yıl olarak hesaplanmıştır. Her ne bu yatırım 
maliyetini geri alma süresi uzun gibi gözükse de elektrik 
maliyetlerinin günden güne artması bu yatırımların ge-
rekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra fo-
tovoltaik hücre tasarımındaki gelişmeler ve verim artışları 
da bu yatırım geri dönüş sürelerini düşürecek unsurlar 
olarak göze çarpmaktadır. 

8. SONUÇ

Bu yazıda, ticari bina sektöründeki yüksek enerji tüke-
timlerini ve iklim değişikliği sürecinde karbon salınımları-
nı azaltabilmek adına yapılabilecek birçok uygulamadan 
bahsedilmiştir. Bu uygulamalardan bir veya birkaçı de-
ğerlendirilerek enerji etkin tasarımlar mutlaka sağlanabi-
lir. Yine de tasarlanan sistemin işletme halinde tam verim-
le çalışması için aşağıdaki soruların yanıtlanması da yarar 
sağlayacaktır. Bu sorular şu şekilde sıralanabilir;

 Tasarım aşamasında HVAC için doğru sistem tercih 
edildi mi?

 • Mühendislik çalışması yapıldı mı? Kaynaklar ne-
lerdir, seçenekler belirlendi mi?

 • Bina kullanıcılarının tercihleri dikkate alındı mı?

 Akıllı bina için otomasyon uygulaması bir uzman ta-
rafından belirlendi mi?

 Binanın işletmesinde yetkin kişiler çalışıyor mu? Bu 
kişi otomasyon işlemini doğru okuyabiliyor mu, ge-
rektiğinde doğru hamleler yapabiliyor mu? SCADA 
üzerinden alınan veriler yeterince analiz edilebiliyor 
mu?  

Bu soruların ışığı altında ticari binalarda enerji etkin sis-
temler için yapılan SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fır-
satlar ve Tehditler – “Strengths, Weaknesses, Opportuni-
ties, and Threats”) analizi Şekil 7’de verilmiştir. Ülkemizde 
sektörde yer alan mühendislerimiz ticari bina sektörünü 
çok iyi tanımakta ve artık gereksinimleri rahatlıkla belir-
leyebilmektedir. Covid-19 pandemi sürecinin başında 

 
 Şekil 6.  Farklı Tasarımlarda Çatı Fotovoltaik Sistemler
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MMO öncülüğünde oluşturulan komisyon çalışmaları ve 
önerilen önlemler bile bunun açık göstergesidir. Ülkemi-
zin mevsimsel ve jeolojik özellikleri de seçenekli kaynak 
çeşitliliği sağlamaktadır. Lokal konuma göre hava, su ya 
da toprak kaynaklı çözümler rahatlıkla yapılabilmektedir. 
Başarılı mekanik tesisat projeleri ve uygulamaları yapan 
çok sayıda mühendislik firmamızın olması yanı sıra HVAC 
otomasyonunu da başarı ile gerçekleştiren mühendisler 
ve mühendislik şirketlerimizin varlığı, güçlü yönlerimizi 
daha da kuvvetlendirmektedir. 

Açıklanan bu güçlü yönlerimiz karşısında, yapılan yatı-
rımları tam anlamıyla verimli kullanabilmemizi engelle-
yen bir takım zayıf yönlerimiz de bulunmaktadır. Birçok 
ticari binanın HVAC sistemlerinin işletilmesinde, konu-
sunda uzman olan yetkin mühendislerin görevlendiril-
memiş oluşu en zayıf yönümüz olarak dikkat çekmekte-
dir. Bunun yanı sıra özellikle kamu binaları başta olmak 
üzere birçok ticari binada akıllı bina otomasyon sistem-
lerinin eksik bırakılması da güçlü yönlerimizi örselemek-
tedir. 

Ülkemizde iyi tasarlanmış enerji etkin binalar bulunmak-

ta ve başarılı örnekler olarak diğerlerine fırsat oluştur-
maktadır. Artan enerji maliyetleri tehdit gibi algılansa da 
enerji etkin bina tasarımları için yatırımcıyı güdüleyen 
bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Uygulamada birta-
kım güçlükler olsa da 2009 yılından beri yürürlükte olan 
ve güncellemesi devam eden “Bina Enerji Performans 
Yönetmeliği”nin varlığı ve günümüzde ulaşılan Endüstri 
4.0 bilinci, enerji etkin bina tasarımları için bir fırsat nite-
liğindedir. Enerjide ve enerji etkin bina tasarımında kul-
lanılan birçok cihaz ve ekipmandaki dışa bağımlılığımız 
ise en büyük tehdit olarak önümüzde durmaktadır. Bü-
tün bunlara ek olarak enerji etkin sistem ve ekipmanlar 
ile donanımlı bir binadan en fazla faydanın alınabilmesi 
için bina tesisatının devreye alınması sırasında test-ayar 
ve dengeleme işleminin yapılması ve tesiste bulunan 
ekipman ve sistemlerin koruyucu bakım ile verimlilikle-
rindeki sürekliliğin sağlanması da oldukça önemlidir. 
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ENDÜSTRİYEL SOĞUTMADA
GÜVENLİ YATIRIM İÇİN,GÜVENCELİ ÜRÜN

1. GİRİŞ 

Depolama alanlarının için yapılan endüstriyel soğutma 
uygulamaları çok geniş uzmanlık alanlarını kapsayan ve 

bu nedenle üzerine çok fazla yazı yazılan bir alan olma 
özelliği taşımaktadır. Mimari, inşaat, gıda, ziraat, kimya, 
elektrik, makina, otomasyon gibi bir çok teknik alan ve 
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meslek dalının buluştuğu endüstriyel soğutma işlemleri 
(), projelendirme, uygulama ve işletme olarak ayrı ayrı çok 
geniş bir çalışma alanını kapsamaktadır. 

Bu yazıda endüstriyel soğutma yatırımlarının güvenceli 
hale gelmesi için soğutucu akışkan, soğutucu ve yoğuş-
turucu seçimleri üzerinde durulacaktır. Uygulamalarda 
karşımıza çıkan sorunların başında bu üç temel başlık 
belirleyici olmaktadır. Yalıtım malzemesinin, kompresö-
rün ve diğer ekipmanların seçimi de bir o kadar önemli 
ve duyarlılık gerektiren konulardır.  Bu yazıda bu konulara 
kısaca değinirek yazı bütünlüğü kurulmaya çalışılacak an-
cak, ekipmanlara yönelik olarak, soğutma işiyle uğraşan-
ları aydınlatıcı ayrı çalışmalar daha sonra yayınlanacaktır. 

Endüstriyel soğutma yatırımlarında, soğutmacıların en 
temel kaygısı, kullanılan malzeme ve ekipmanların tasa-
rım koşullarına uygun olması ve kapasite uygunluğudur. 
Bu yazıda ayrıca uygulamalardaki makina ve ekipmanlar 
arasındaki uyumun sağlanması için temel yaklaşımlar ko-
nusundaki deneyimlerimiz paylaşılacaktır.

2. SOĞUTMA KAPASİTE HESABININ GÜVENİLİRLİĞİ

Soğutma kapasite hesabının güvenilirliği, soğutulacak 
ürünlerin hareketinin eksiksiz olarak tanımlanmasını zo-
runlu kılar. Ürün hareketine uygun en fazla ve en az yük-
ler hesaplanmalı, mevsimsel değerler mutlaka göz önüne 
alınmalıdır. Soğutulacak depolama alanı farklı amaçlar 
için kullanılacaksa, buna uygun durum değerlendirilme-

si yapılmalıdır. Durum değerlen-
dirilmesine  uygun ısı kazançları 
hesabı yapılarak, yaşamakta ol-
duğumuz iklimsel değişiklikler de 
göz önüne alınarak soğutma yükü 
netleştirilmelidir. Soğutma yükün-
de belirleyici en önemli etmen, ya-
lıtım malzemesinin seçilmesidir. Isı 
geçirgenliğinin azaltılması büyük 
önemtaşır. Gerek enerji maliyetle-
rindeki artış, gerekse küresel iklim 
değişikliği bu konuyu daha hassas 
bir hale getirmiştir. (Referans ol-
ması açısından sebze meyve gibi 
ürünlerin saklama odalarında  150 
mm kalınlıkta poliüretan veya 
buna eşdeğer yalıtımı bulunan 
yalıtım malzemelerinin seçimi uy-
gun olacaktır.) Ülkemizde çok fazla 
depo yangını yaşandığından, tesis 
yangın güvenliği açısından yan-
mazlık sınıfları da ayrıca dikkate 
alınmalıdır. 

Yalıtım, işin ilk önemli noktasıdır.    

3. SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

Soğutucu akışkanlar, Doğal Soğu-
tucu Akışkanlar ve Sentetik Soğu-
tucu Akışkanlar olarak iki temel 
sınıfta ele alınabilir. Sistem olarak 

      

 
Şekil 2. 

 

 Şekil 3. 



43

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

incelediğimizde bunlara ek olarak hem doğal alışkan-
lı hem de sentetik akışkanlı sistemlerin bir tesiste aynı 
anda kullanıldığı uygulamalar ise hibrit sistemler () ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Meyve sebze depoları, lojistik 
depoları, işleme mahalleri gibi alanlarda, su soğutma 
grubu ve sulu/glikollü iki sistemin beraber kullanıldığı 
uygulamalar gibi özellikle sıcaklık değeri sıfır derece san-
tigrat üstünde olan depo uygulamaları buna örnek ola-
rak gösterilebilir.

Amonyak, Karbondioksit, Propan, İzobutan, Su/Glikol 
gibi Doğal Soğutucu Akışkanlar, küresel ısınma açısın-
dan sorunsuz ürünler olarak kabul edilir. Gerek dünyada 
ve gerekse ülkemizde kullanımı özendirilen ürünlerdir. 
Özellikle  küresel ısınma ile mücadele kapsamında, Do-
ğal Soğutucu Akışkanlar daha fazla ön plana çıkmaktadır.   

Sentetik  Soğutucu Akışkanlar ise doğada saf halde 
bulunmayan ve laboratuar ortamında üretilen malze-
melerdir. Ülkemizdeki soğutma uygulamalarının büyük 
bölümünü oluşturur. Genel adı Freon ve alaşımları (R22, 
R404a, R134a gibi) olan bu ürünler, kolay ve ekonomik 
yatırım ile özellikle küçük ve orta boyutlu tüm tesislerde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ürünlerin bir bölümü 
yasaklanmış, bir bölümüne ek vergiler gelmiş ve bir bö-
lümü de yasaklama sürecine girmiştir. Yasklamadaki asıl 
neden küresel ısınma etkisi yönünden yüksek değerlere 
sahip ürünlerin baskılanmasıdır. Örneğin R 22 yasak kap-
samındadır. Şu an ülkemizde yaygın kullanılan R404A, 

Avrupa Birliği tarafından yasaklanmıştır. Önümüzdeki 
dönemde ülkemizde de yasaklanma süreci başlayacaktır. 

Hibrit sistemlerin küçük tesislerde de başarılı olması, bu 
uygulamayı önümüzdeki dönemde biraz daha ön plana 
çıkaracaktır. Böylece tesiste kullanılan sentetik soğutucu 
akışkan miktarı azaltılacak ve kaçak gibi riskler karşısın-
da korunma artacaktır. Tasarım yönünden daha güvenli 
malzemelere doğru geçiş eğilimi artacaktır. Bugünün 
önemli sorularından biri, kaçakların kontrolü ile ilgilidir.  

Soğutma firmaları, tüm bu süreçleri analiz etmeli, yatı-
rımcıyı güvende tutacak bir önerme ile hem güncel hem 
de gelecek için seçenekleri oluşturmalıdır. Ancak bu du-
rumda karşımıza başka bir sorun çıkmaktadır. Soğutma 
firmaları kendi uzmanlık alanına göre teklifler sunmak-
tadır. Bu nedenle, doğru çözümlere ulaşabilmek için işin 
proje aşamasında danışmanlıklar düşünülmeli ve ihale 
süreci öncesinde karar üretilmelidir. Aksi durumda çok 
karmaşık ve karar sürecini zorlayıcı durumların yaşanma-
sı olasıdır. 

Gelecek öngörüsüyle doğal soğutucu akışkanların temel 
alındığı uygulamaların seçilmesi uygun olacaktır.   

4. SOĞUTMA YÖNTEMİNİN SEÇİMİ

Her depolama tesisine, kullanılacak soğutma işlemi için 
yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda, uygun 
bir soğutma yöntemi oluşturulmalıdır. 

Doğrudan soğutma ile hibrit 
soğutma (bu dolaylı soğutma 
olarak da adlandırılmaktadır) 
uygulamalarının kurgusu ve 
yönetimi tamamen farklıdır. 

Doğrudan soğutmalı sistem-
ler aşağıdaki başlıklarda ince-
lenebilir. 

4.1 Doğrudan Soğutmalı (“DX 
– Direct Expansion”) Sistem-
lerde Temel Ekipmanların Gü-
venilirliği

DX sistemlerde sistem gü-
venliğinin temel halkası dört 
ana ekipmanın doğru seçi-
mine bağlıdır. Buharlaştırıcı  

 
Şekil 4. Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrim
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(evaporatör), pompa (kompresör), yoğuşturucu (konden-
ser) ve genleşme vanası (“expansion valf”) ana ekipman-
ları oluşturur. Bu ekipmanların ilişkisi, zincir halkasına 
benzer. Kapasite garantisi için ana ekipmanların doğru 
seçimi gerekir. Bu noktada karşımıza doğru saha analizi-
nin yapılması çıkar. Soğutma uygulaması yapılacak yerin 
iklimsel değerleri, soğutucu akışkan basınç değerleri, so-
ğuk oda nem ve sıcaklık değerleri ile ürünün depoya geliş 
sıcaklık değerleri, kritik önem taşır. Mutlaka düşünülmesi 
gereken bir başka konu da, laboratuar şartı ile belirlenen 
kapasite değerlerinin, saha şartlarında üreteceği gerçek 
kapasitenin hesaplanması zorunluluğudur. Ayrıca çalış-
ma aralığının incelenmesi ve iklimsel değişikliklerde alı-
nacak sonuçlar da mutlaka irdelenmelidir. 

4.1.1 Evaporatör Seçimi ve Güvenilirliği 
Evaporatörler, soğutma uygulamasında çok kritik bir 
önem taşır. İstenilen sıcaklık ve nem değerine göre oda 
sıcaklığı ile buharlaşma sıcaklığı arasındaki fark belirlen-
melidir. Buharlaştırıcılar uluslararası geçerliliği olan bir 
sertifikaya (Eurovent gibi) sahip olmalıdır. Bu belge, kapa-
siteyi ve  hava debisi değerlerini garanti altına alarak ta-
sarım güvenliği sağlar. Sertifikaların alınma süreçleri san-
cılıdır. Ülkemizde ölçme sistematikleri de yeterli seviyede 
değildir. Saha ölçümlerinde karşımıza çıkan değerlerde 
ise, ne yazık ki sertifikasız ürünlerde % 30’lara varan sap-
malar oluşabilmektedir. Bu durumda oda sıcaklık değeri 
yüksek sıcaklık farkları (“ΔT - Temperature Difference”)  ile 
yakalanmakta ve buharlaştırıcı yüzeyinde yoğuşma mik-
tarında artış ve buzlanma sorunlarını açığa çıkarmaktadır. 
İyi tasarım yapılan uygulamalarda, buz çözme gereksini-
minin ya tamamen ortadan kalktığı ya da çok düşük bir 
seviyeye indiği gözlenmiştir. 

Bugün soğuk depo fireleri olarak adlandırılan oranlar, iyi 
tasarımlarda %1 seviyesinin altına inmektedir. Yoğuşma 

miktarının artması buz sorununu artıran ve enerji tüketi-
mini yükselten ek bir kayıp yaratmaktadır. Tesis kurulu-
mu sonrası çalışmalar mutlaka izlenmeli ve sıcaklık fark 
değerleri kontrol edilmelidir. (Daha sonraki yazılarda 
buharlaştırıcı (evaporatör) seçimleri detaylı olarak anla-
tılacaktır.)

4.1.2 Kompresör Seçimi ve Güvenilirliği
Kompresör teknik verileri, buharlaşma sıcaklığı ve yo-
ğuşma sıcaklığına göre tablolarda verilir ya da seçim 
programlarından alınır. Kullanılacak kompresörlerin 
uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olması 
gereklidir. Eldeki sertifikanın seçilen modeli kapsadığı, 
özellikle irdelenmelidir. Mutlaka kompresörün çalışma 
aralığı incelenmeli ve sınır değerlerden uzak durulmalı-
dır. Yapılacak soğutma uygulaması için geliştirilen özel 
ürünler varsa, tercih edilebilir. Soğutma yüküne göre 
kompresör seçilirken, buharlaştırıcı fanlarının ısı yükle-
ri ek olarak hesaba katılmalıdır. Yani önce buharlaştırıcı 
seçilmeli, ardından fan yükleri ile birlikte soğutma yük 
hesabı tamamlanmalıdır. Kompresör (pompa) seçimi 
buna uygun yapılmalıdır. Özellikle derin soğutma ve şok 
uygulamalarında kapasite hesabı fan yükleri ile çok ciddi 
yükseliş gösterir. Normal odalarda ise (muhafaza) fan de-
virleri ciddi bir etkendir. Fanın kendi içindeki verimliliği 
mutlaka irdelenmelidir. Devir düştükçe birim hava başı-
na düşen enerji gereksinimi azalır. 

4.1.3 Yoğuşturucu (Kondenser) Seçimi ve Güvenliği
Sistemden dışarı atılacak olan tüm ısı yükü, bu ekipman 
sayesinde atılır. Tasarım kriterlerine bağlı olarak çeşitli bo-
yut ve yapılarda olabilir. Kuru hava ve gereksinime bağlı 
olarak nemdirilerek de yük atımı sağlanabilir. Hesaplan-
mış olan kondenser kapasitesinin güvence altına alın-
ması, tüm sistemin güvenliğini etkileyen en temel fak-
törlerden biridir. Bağımsız kuruluşlarca hazırlanmış olan 
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kapasite sertifikası (Eurovent gibi), sistem güvenliğini gü-
vence altına alabilir. İklim koşuluna bağlı olarak sistemin 
dış basıncı, kondenser üzerinden oluşur. Sistem basınç 
değerlerinin kapasiteye bağlı olması, özellikle yetersiz 
kapasiteli ürünlerde yüksek basınç sorunlarına yol açar. 
Soğutma performansı düşer, iç basınç yükselir. Bu yüksel-
me sınır değerleri aşarsa, mekanik arızaya kadar giden so-
runlar yaratabilir. Mekanik arızaya geçmese bile, soğutma 
kapasitesini sınırlayan etkisi ile ürün güvenliğini tehlike-
ye sokabilir. Katalog verileri çoğu tesis için yeterli olmaz. 
Sahanın iklim koşuluna bağlı yoğuşma (kondanzasyon) 
sıcaklığı belirlenmeli ve bunu aşmayacak bir kondenser 
sıcaklık farkı (ΔT) belirlenmelidir. Soğutmaya en fazla ge-
reksinim duyulan yüksek sıcaklık dönemleri (yaz ayları) 
yüksek yoğuşma sorunları nedeni ile işletmelerin ürün 
güvenliği yönünden en fazla riske girdikleri dönem olur. 
Bu nedenle saha ve iklim koşullarına uygun malzeme ve 
kapasite belirlenmesi yapılmalıdır. Verimlilik değerlendir-
mesinde fan önemli bir etken olduğundan, fan verimliliği 
özel olarak irdelenmelidir. Günümüz koşullarında basınca 
duyarlı devir kontrollü fanlar tercih edilmelidir. 

4.1.4 Genleşme (“Expansion”) Vanası Seçimi ve 
Güvenliği 
Genleşme vanası ana dört ekipmandan biri olarak, tüm 
sistem kapasitesine etki yapabilecek önemli bir ekipman-
dır. Tasarım koşullarına bağlı olarak yeterli geçirgenliğe 
sahip olmalıdır. Büyük veya küçük olması durumunda 
çeşitli sorunlar çıkabilir. Yeterli kısılma sağlanamaz ise, 
akışkan dönüşü, kompresörü riske sokabilir. Yeterli akış-
kanı gönderemez ise, buharlaştırıcı kuru kalır ve kapasite 
kaybına yol açabilir. Vana seçimini çalışma koşullarına uy-
gun bir senaryoya göre yapılarak, güvenli ürün sağlana-
bilir. Elektronik vanalar, termostatik vanalara göre  daha 

işlevsel ve geniş bir çalışma aralığı ile kolay kurulum ve 
kapasite güvenliği sağlayabilir. 

5. SONUÇ

Endüstriyel Soğutma yatırımlarında güvence, günümü-
zün önemli bir başlığı haline gelmiştir. Tesis ziyaretlerinde 
karşılaştığımız sorunların ana gövdesinin tasarım/proje-
lendirme süreçlerindeki tanım/şartname eksikliklerinden 
oluştuğunu görüyoruz. Ülkemizde ölçme teknikleri ve 
sertifikasyon süreçleri, ne yazık ki istenilen seviyelerde 
değildir. Yatırımcı/işletmeci tarafında ise, sonuçlardan 
kaynaklı sürekli şikayet konuları oluşmaktadır. Bu şikayet-
lerin en aza indirilebilmesi için bir yol haritası çıkarmayı 
hedefledik. Yatırımcılar bu bakış ile güvenli tesislere ka-
vuşabilirler. Malzeme tedarikçileri sertifikalı ürünlerini 
geliştirerek, yatırımcıya güven verebilirler. Montörler ise 
güvenceli ekipman ile güvenli tesis oluşturma konusun-
da daha başarılı olabilirler. 

Mühendislik alanının gelişimi ölçme tekniklerinin gelişi-
mi ile doğru orantılıdır. Yatırım bütçesi olarak ciddi boyut-
lara sahip Endüstriyel Soğutma alanında güvenli tesisler 
için güvenceli ürünler kullanmalıyız. Ürünün güvencesi 
üretici dışında bağımsız kuruluşlarca onaylanmalıdır. Eu-
rovent sertifikası bu alanda önemli bir boşluğu doldur-
muştur. Gelecekte bu ve benzeri sertifikaları ülke sınırları 
içinde akredite olmuş kurumlar üzerinden çözmek de 
sektör olarak önemli bir sorumluluğumuzdur. 

Güvenli tesisler için, güvenceli/sertifikalı ekipmanlar 
kullanalım.

 
 Şekil 6. Hava Soğutmalı Freon Kondenserler

 
 Şekil 7. Elektronik Genleşme Valfleri
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PETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

1. GİRİŞ 

Petrol ve petrol türevlerinin bulunup temin edilmelerin-
den, taşınma süreçlerinden ve endüstriyel amaçlı kul-
lanımlarından sonra oluşan atıkların değerlendirilmesi, 
gerek çevresel eko sistem kirliliğinin önlenmesi, gerekse 
de bu ürünlerin en verimli şekilde ekonomiye geri ka-
zandırılması, dolayısıyla hem enerji geri kazanımı hem 
de karbon türevli salınımlardan kaynaklı çevresel kirlili-
ğinin önlenmesi açısından önem taşımaktadır.

Son yüzyılımızın ve belli ki gelecek yarım asrın da halen, 
ekonomik ve bu bağlamda ulusal ve uluslararası strate-

jik en önemli enerji kaynağı olan petrol ve petrol türevi 
maddeler, sadece enerji ve ekonomik değer olarak de-
ğil, aynı zamanda yüksek karbon salımına neden olma-
ları nedeniyle sıfır atık ve sıfır karbon salımı hedefleri de 
dikkate alınarak tekrar yenilikçi teknolojilerle buluşturu-
larak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.

2. PETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN OLUŞUM 
KAYNAKLARI

Petrol ve petrol türevi atıkların oluşum kaynaklarını şu 
şekilde özetleyebiliriz.
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2 Poliklorlu bifeniller (“polychlorinated biphenyls”) (PCB'ler), bir grup insan yapımı kimyasaldır. Bunlar, kokusu veya tadı olmayan, berrak ila sarı renkli, yağlı sıvılar veya katılardır. PCB'ler, 
aşırı sıcaklık ve basınca dayanıklı çok kararlı karışımlardır.

Tedarik noktalarındaki ham petrol atıkları:

• Sondaj çamurları

• Petrol döküntüleri

Boru hatları ile taşıma sırasında oluşan ham petrol 
ve/veya petrol türevi maddelerin atıkları:

• Boru temizliği kaynaklı atıklar

• Döküntüler

Depolama sırasında oluşan ham petrol ve/veya pet-
rol türevi maddelerin atıkları:

• Tank temizliği atıkları

• Döküntüler

• Tank dibi çamurları

Deniz ve karayolu taşımacılığından kaynaklı ham 
petrol ve/veya petrol türevi maddelerin atıkları:

• Gemi ve araç temizliği kaynaklı atıklar

• Döküntüler

Endüstriyel amaçlı kullanım sonrası oluşan petrol 
türevi maddelerin atıkları:

• Hidrolik yağ atıkları

• Makina ve motor yağlama yağı atıkları

• Trafo yağı atıkları

Genel olarak bakıldığında petrol ve petrol türevi atıkla-
rın elde edilme noktaları ile taşınma ve depolanmaları 
sırasında ve kullanım sonrasında oluştuğu göz önüne 
alındığında, atıkların bu üç kaynakta incelenmesi ele 
alınabilir. 

Deniz yolu taşımacılığı nedeniyle gemilerden kaynak-
lı petrol ve petrol türevi atıkların yönetimi, ülkemizin 
de 24 Haziran 1990 tarihinde taraf olduğu uluslararası 
MARPOL (73/78) Sözleşmesi kapsamında yürütülmek-
tedir. Bu bağlamda deniz yolu ile ülkemiz limanlarına 
gelen gemilerden kaynaklı atıklar en yakın limanlarda 
temizlenerek gemilerin atıkları alınmaktadır [1].

Deniz yolu taşımacılığı sırasında gemilerden kaynaklı 
atıklar genel olarak üç ana sınıfta toplanmaktadır.

• Sludge (Makina dairesindeki çeşitli tanklarda depola-
nan yağlı çamur)

• Sintine (Gemi içinden sızan sularla, makina ve kazan 
dairesinden akan yağ ve yakıtlar)

• Slope (Gemilerdeki kargo tanklarının yıkanması sonu-
cu oluşan ve slop tanklarında toplanan yağlı su atıkla-
rı)

Endüstriyel amaçlı petrol türevi madeni yağların kulla-
nım sonucu oluşan atıklar ise içerdikleri PCB2  değerleri-
ne göre üç sınıfa ayrılırlar.

• 1. sınıf madeni atık yağ. PCB:  En fazla 10 ppm

• 2. sınıf madeni atık yağ. PCB: En fazla 50 ppm

• 3. sınıf madeni atık yağ. PCB: > 50 ppm 

3. TÜRKİYE’DE PETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN 
DURUMU 

Ülkemizde endüstriyel kullanım sonrası oluşan toplana-
bilir madeni atık yağ miktarının yaklaşık 500.000 Ton/yıl 
olması öngörülmektedir. Bu miktar, ülkemizdeki iç üre-
tim ve ithalat kaynaklı madeni yağın yaklaşık yıllık tüke-
tim miktarının 800.000 Ton/yıl olduğu var kabul edilerek 
öngörülmektedir. Lisanslı firmalarca toplanabilen atık 
madeni yağ miktarı ise yaklaşık olarak 50.000 ton/yıl’dır. 

Limanlardan toplanan gemi kaynaklı petrol türevi atık 
miktarları sulu olarak yaklaşık 500.000 ton/yıl civarında-
dır. 

Tedarik ve depolama noktaları ile sevkiyat hatlarından 
kaynaklı atıklar da dikkate alındığında ülkemizde yıllık 
1.000.000 Ton üzerinde çevresel amaçla yönetilmesi ve 
gerek enerji kazanımı gerekse ekonomik katma değer 
açısından değerlendirilmesi gereken petrol ve/veya 
petrol türevi atıkların olduğu görülmektedir.

4. TÜRKİYE’DE PETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Mevcut durumda bu atıklar, gerek ulusal gerekse ulusla-
rarası sözleşme ve yönetmelikler çerçevesinde ülkemiz-
de şu şekilde değerlendirilmektedir.

4.1 Madeni Atık Yağlar
• 1.sınıf madeni atık yağlar: Rejenerasyon ve rafinas-
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yon yolu ile geri kazanım için rafinasyon tesislerinde 
işlenmektedir. 

• 2.sınıf madeni atık yağlar: Lisanslı enerji geri kaza-
nım tesislerinde işlem görmektedir.

• 3.sınıf madeni atık yağlar: Lisanslı tehlikeli atık yak-
ma tesislerinde ortadan kaldırılmaktadır.

4.2 Gemilerden Kaynaklı Atıklar
Gemilerden kaynaklı ve limanlarda toplanan atıklar ise, 
2019 yılında çıkartılan ek genelge ve yönetmelikler kap-
samında atığın cinsine göre şu şekilde yönetilmektedir 
[2].

Sludge ve sintine atıkları enerji geri kazanım amaçlı ola-
rak Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) veya yakma tesislerine, 
slope atıklar ise geri kazanım amaçlı olarak lisanslı rafi-
nasyon tesislerine sevk edilmektedir.

5. DEĞERLENDİRİLEMEYEN ATIKLAR VE BUNLARIN 
EKONOMİK DEĞERİ

Tüm bu verilerin ışında görünen o ki, toplanması ve 
kontrol altına alınması gereken atık miktarı yıllık yakla-
şık 1.000.000 Ton iken toplama ve kontrol altında tutma 
oranı toplamda yaklaşık %50 olup halen ciddi anlamda 
lojistik olanak ve yeteneklerin artırılarak atıkların kont-
rollü bir şekilde toplanması ve kontrol altına alınması için 
çaba gösterilmesi gerekmektedir. Atık toplama veriminin 
düşüklüğünün nedeni, gemilerden kaynaklı liman atıkları 
olmayıp, tamamen endüstriyel kaynaklı atıkların toplan-
masında görülmektedir.  

Endüstri kaynaklı madeni yağ atıklarının toplanabilme 
verimi yaklaşık %30 olarak öngörülmekte olup, envanter 
dışı yaklaşık 500.000 Ton/yıl atığın halen hem çevresel 
etki, hem enerji ve ekonomi geri kazanımı açısından atıl 
ve ayrıca, tehlikeli olduğu görülmektedir. 

Gerek sıfır atık hedefi gerekse karbon salımının azaltılma-
sı ve bu atıkların daha verimli bir şekilde toplanıp kontrol 
altına alındıktan sonra da işlenmesi konularında yeni ürün 
ve teknolojiler de dikkate alınarak mevcut yönetmelik ve 
genelgelerin gözden geçirilmesi önem taşımaktadır.

Çünkü;

1. Toplama verimi %50 olduğu için, toplamda toplanama-
yan kayıp ürün miktarı 500.000 ton/yıl olup çevresel teh-

didin dışındaki ekonomik kayıp, mevcut yönetmelikler 
tarafından toplanması sınırlandırılan ürünler göz önüne 
alındığında yaklaşık olarak 50.000.000 USD/yıl olarak ön-
görülmektedir [2].

2. ve 3. sınıf madeni atık yağlar ile sludge ve sintine türü 
liman kaynaklı gemi atıklarından enerji geri kazanımı ve 
yok edilmesi amacı ile yakmaya gönderilen atık miktar-
ları yaklaşık olarak 200.000 Ton/yıl olup, bu atıkların kat-
ma değerli son ürünlere çevrilerek ekonomik değer elde 
edilmesi ile yakılması arasındaki ekonomik kayıp yaklaşık 
olarak yine 50.000.000 USD/yıl olarak öngörülmektedir.

3. Son ürünlere çevrilerek çevresel açıdan dengeli ve teh-
dit unsuru oluşturmayacak şekilde değerlendirilebilecek 
olan atıkların yakılması durumunda, karbon salımının art-
masının yanında, PCB’lerin ve diğer bazı hidrokarbonların 
yakılması nedeniyle olası baca gazı ürünleri olarak insan 
sağlığını ve çevreyi etkileyen dioksin ve furanlar çevreye 
yayılmaktadır.

Bu veriler ışığında, gerek endüstriyel tesislerden, gerekse 
gemilerden kaynaklı tüm petrol ve petrol türevi atıkların 
Şekil 1’de iş akış şeması gösterilmiş olan entegre rafinas-

AT
IK

ÜRÜNLER PROSESLER

SU Mekanik ve termal su ayırıma

SOLVENT Solvent geri kazanım

ARA YAKIT Rafinasyon

BAZ YAĞI Rafinasyon

PARAFİN Rafinasyon

WAX Rafinasyon

FUEL OİL Rafinasyon+Karışım

BİTÜM Rafinasyon+Oksidasyon

MARINE DİZEL OİL Rafinasyon+Karışım

MARİNE FUEL OİL Rafinasyon+Karışım

SU BAZLI BİTÜM EMİLSİ-

YONLAR
Rafinasyon+Karışım

BİTÜMLÜ BAĞLAYICILAR Rafinasyon+Oksidasyon+Karışım

MODİFİYE BİTÜMLER Rafinasyon+Oksidasyon+Karışım

LİKİT BİTÜMLÜ YALITIM 

MADDELERİ
Rafinasyon+Oksidasyon+Karışım

ELEKTRİK ENERJİSİ Rafinasyon+Karışım+Jenaratör

Tablo 1. Entegre Rafinasyon ve Geri Kazanım Durumunda 
Kazanılabilecek Son Ürünler
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yon ve geri dönüşüm teknolojileri ile işlenerek, Tablo 
1’de ürün yelpazesi verilmiş olan ürünlere hem sıfır atık 
elde edilmesi hem de katma değerli ekonomik değeri 
yüksek ürünlere çevrilmesi olasıdır. Yıllık 500.000 Ton’luk 
atık yönetimi temel alındığında, mevcut yönetmelikler 
tarafından toplanması sınırlandırılan ürünlerin de toplan-
ması ve buna bağlı olarak üretilemeyen ürünlerin üretil-

 
 Fotoğraf 1. Modifikasyon ve Ürün Hazırlama Reaktörleri

Fotoğraf 2. Reaktör Isıtma Sistemi

Fotoğraf 3. . Oksidasyon Kulesi
 

 

mesi durumunda ekonomik değer farkının 
100.000.000 USD/yıl olacağı öngörülmekte-
dir 

Ülkemizde kurulmuş olan bu tür bir petrol 
ve petrol türevi entegre atık rafinasyon tesi-
sine ait bazı görüntüler Fotoğraf 1, Fotoğraf 
2 ve Fotoğraf 3’te yer almaktadır.   

6. SONUÇ

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği esas-
larında öngörülen rafinasyon tesisleri ile, 
atıklardan sıfır atık oluşturulacak şekilde ele 
alınacak sistemler kullanılarak solvent geri 
kazanım, rafinasyon tesisi, katalitik ayırma, 
oksidasyon, harmanlama ve modifikasyon 
yöntem ve teknolojilerinin bir arada ola-
bileceği entegre sistemlerin hem çevresel, 
hem ekonomik hem de insani değerler açı-
sından yüksek katma değer yaratabileceği 
öngörülmektedir.

KAYNAKÇA
 1. 24 Haziran 1990 tarih ve 20558 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmış olan “Denizlerin 
Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlen-
mesine Ait Uluslararası Sözleşme, 1973”.

 2. Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, 30985 
Sayı ve 21 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete
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OTOMOTİV TESİSİNDEKİ BASINÇLI HAVA 
KOMPRESÖRLERİNDE ENERJİ TASARRUFU 
UYGULAMASI

1. GİRİŞ 

Havanın bir iş yapabilmesi amacıyla kompresörle yük-
sek basınçlara çıkartılarak kullanıldığı sistemlere basınçlı 
hava (pnömatik) sistemleri denir. Basınçlı hava sistem-
lerindeki kompresör, bağlı olduğu elektrik motorundan 
gelen elektrik enerjisini, mekanik yolla havaya aktarır ve 
emdiği havayı basınçlandırır. Hava, enerji taşıyıcısı olarak 
mekanik işi tüm sistem boyunca taşır ve kullanılabilir hale 
getirir. Doğrusal, dairesel, açısal hareketlerin, karmaşık ve 
pahalı mekanik tasarım yerine basınçlı hava donanımları 
ile gerçekleştirilmesi, tasarım kolaylığı ve sistem maliyeti 
açısından pek çok üstünlüklere sahiptir  [1]. 

Basınçlı hava, endüstriyel tesislerde üretimin çeşitli aşa-
malarında kullanılan önemli bir girdidir. Otomotiv sektö-
ründe basınçlı hava; su, elektrik ve doğalgazın ardından 
üretim süreçlerini kolaylaştıran dördüncü önemli girdidir. 

Basınçlı hava sistemi, birçok endüstriyel tesiste elektrik 
tüketiminde üçüncü sırada yer almaktadır Ayrıca basınçlı 
hava AB endüstriyel elektrik kullanımının %10’luk kısmını 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, enerji maliyetlerinin düşü-
rülmesi açısından da önemli sistemlerdendir.  Çeşitli eko-
nomik etkilerin yanında basınçlı hava kayıplarının azaltıl-
ması, çevre açısından da yararlıdır. Kayıpların azaltılması, 
aynı zamanda enerji üretimine olan talebi azaltmakta ve 
böylece daha az CO2 ve diğer zararlı bileşenin atmosfere 
salımını sağlamaktadır. Bir kompresörün bir yıllık sürekli 
çalışma süresince elektrik enerjisi tüketimi, genellikle bu 
ekipmanın ilk yatırım maliyetinden daha fazla olduğun-
dan, enerji maliyetlerinin azaltılması çalışmaları büyük 
önem taşır [2].

Bu yazıda bir endüstriyel tesisin basınçlı hava gereksini-
mini karşılayan dört adet basınçlı hava kompresörünün, 
basınç set ayarı olmadan gereksiz enerji harcanarak üret-
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tiği basınçlı havanın, en verimli olarak dağılımı hakkında 
potansiyel uygulamaları incelenmiş ve ortaya konulmuş-
tur. İkinci aşamada hızlı bir şekilde uygulanabilir olan dört 
kompresörün birbiriyle haberleşmesi için kontrolcü tasa-
rımı yapılarak, işletme içerisindeki tezgahların katalogla-
rındaki  basınç değerine göre  basınçlı hava üretiminin 
yapılıp kompresörlerin basınçlı hava üretimi yaparken 
optimum motor devrinde çalışarak enerji tasarrufu elde 
edilmesi ve basınçlı havanın iletilmesi için çalışmalar ya-
pılmıştır [3]. Çalışmanın son aşamasında ise,  kompresör-
lerin işletme süreçleri de göz önünde bulundurularak, 
birbirlerinin çalışma saatlerini günlük kontrol ederek eş 
yaşlanmalı olarak çalışması ayarlanmış ve enerji tasarru-
funun yanında işletme ve bakım tasarrufu da sağlayan 
veriler elde edilmiştir.

2. MATERYAL METOD

Kompresörlerde merkezi kontrol, genellikle göreceli akıllı 
kontrol sistemlerinin olduğunu gösterir. Temel gereksi-
nim, dar sınırlar içinde önceden belirlenmiş bir basıncı 
sürdürmek ve sistemin ekonomik bir şekilde çalışmasını 
sağlamaktır. Sistem bunun için sistemde neler olacağını 
tahmin edebilmeli ve aynı zamanda kompresör üzerinde-
ki yükü algılayabilmelidir. Sistem her iki şekilde basıncın 
ne kadar hızlı değiştiğini algılar. Sistem bu değerleri kul-
lanarak hava gereksinimini kestirmeyi olası kılan hesapla-
malar yapabilir ve örneğin makinaları boşa alabilir/yüke 
geçirebilir veya çalıştırabilir/durdurabilir. 

Tasarlanan Şekil 1’deki sistemde, kontrolcüye kompresör-
lerin basınçlı hava üretim kapasiteleri tanımlanmış olup, 

kontrolcü üzerinden ayarlanan basınç değerine göre 
kompresörler basınçlı hava üretimine başlarlar. Üretilen 
basınçlı hava, fabrika içerisine verilmeden giriş ve çıkış 
kolektörüne Şekil 2’de gösterilen bir adet basınç sensö-
rü Şekil 3’te gösterildiği gibi bağlantısı yapılarak basıncın 
analog olarak ölçümü sağlanmıştır. Kontrolcü giriş-çıkış 
basınç değerinin ortalamasını alarak ayarlanan istenen 

Şekil 1. Sistem Çalışma Diyagramı Şekil 4. Kompresör Kontrolcüsü

 

Şekil 3. Basınç Sensörü Bağlantı Noktası

 

Şekil 2. Basınç Sensörü
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basınç değerine göre, kompresörlerin motor devrini ayar-
lama bilgisini buradan almaktadır.

Kompresörlere uzaktan erişebilmek ve kompresörlerin 
hız, sıcaklık, ürettiği debi, ürettiği hava basıncı gibi pa-
rametre bilgilerini almak için kompresörler arasında bir-
birine seri bağlantı olacak şekilde MODBUS haberleşme 
bağlantısı Şekil 4’te gösterildiği gibi kontrol ünitelerine 
bağlanmıştır.

Bağlantıda kullanılan sarı uç toprak, kahverengi uç +24V, 
beyaz uç ise sinyal ucu olacak şekilde soket bağlantıları 
Şekil 5’te gösterilmiştir.

Kompresörlerin birbirleri ile bağlantılarının sonlandırıl-
ması için kontrolcünün basınç ölçüm ucu analog giriş-

lerine; kompresörlerin haberleşme ve veri okuma bağ-
lantıları dijital girişlerine bağlanmıştır . Kompresörlerin 
hepsi aynı marka olduğundan, herhangi bir veri kaybı 
olmaması ve uygun çalışabilmesi için, önerildiği şekilde, 
aynı marka kontrolcü kullanılmıştır. Bu kontrolcü, ürünle-
rin hepsinin haberleşme protokollerini barındırmasından 
ve tüm kompresör verilerinin paket şeklinde alınması için 
kolaylık sağlamaktadır. İlgili yazılımı etkin duruma getire-
bilmek için, programın ara yüzünden, kompresörlerin ça-
lışma şemasını Şekil 6’daki gibi çizmek yeterli olmaktadır.

Şemaya uygun bağlantılar  tamamlandıktan sonra komp-
resörlerin birbiriyle haberleşmeleri tamamlanmış olup, 
uzaktan kontrolleri yapılabilmektedir. Kompresörlerin 
ilgili verilerini eş zamanlı olarak fabrikada bulunan SCA-

 

Şekil 5. Soket Bağlantı Gösterimi

 

Şekil 6. Kompresör ve Kontrolcü Bağlantı Şeması

 

 

Şekil 7. MODBUS-RTU Aracılığı ile Gelen Veriler
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DA sisteminde görmek için SCADA haberleşme sunucu-
su ile kontrolcü arasında RS-485 bağlantısı kurulmuş ve 
MODBUS-RTU ile Şekil 7’de görüldüğü gibi kompresör 
verileri eş zamanlı olarak fabrika ekranlarında izlenmeye 
başlanmıştır.

Verilerin izlenmesini kolaylaştırmak için fabrikanın SCA-
DA ekranında Şekil 8’deki gibi bir ara yüz tasarlanmış 
olup, bu şekilde, anlık izleme ve durumları gözlemlemek 
açısından kolaylık sağlanmıştır. Tasarlanan arayüzde, fab-
rikada bulunan kompresörlerin enerji analizöründen ge-
len anlık güç tüketimlerinin gözlenebilmesi sağlanmıştır. 
Ayrıca dağıtım noktasındaki basınç sensöründen gelen 
basınç bilgisi ve üretilen debi miktarının da anlık olarak 
SCADA sisteminde gözlenebilmesi için gerekli işlemler, 
sayfa tasarımına eklenmiştir.

3.ENERJİ VERİMLİLİĞİ HESAPLAMALARI

Tesiste devreye alınan kontrolcü sayesinde, tesiste üretim 
sırasında aktif olarak çalışan invertörsüz kompresör sa-
yısı ikiden bire indirilmiş ve bir invertörlü kompresörün 
yarım yükte çalışması sağlanarak tesisin gereksinimi olan 
basınçlı havayı üreten kompresör sayısı bir buçuk adete 
indirgenerek Şekil 9’da öncesi ve Şekil 10’da sonrasının 
gösterildiği gibi enerji tasarrufu elde edilmiştir

Kontrolcü bağlantısının öncesi ve sonrasında alınan bu 
bir haftalık veriler, üretimin aynı tempoda olduğu zaman-
da alınan verilerdir. Bu veriler sonrasında elde edilen yıllık 
enerji tasarrufu, aşağıdaki eşitlik kullanarak hesaplanmıştır;

Yıllık Enerji Tasarrufu (kWh/yıl) = (Proje öncesi örnek alı-
nan 1 haftalık tüketim (kWh) - Proje sonrası örnek alınan 

1 haftalık tüketim (kWh)) x Yıldaki hafta sayısı 

Yıllık Enerji Tasarrufu (kWh/yıl) = (65724-58103) x 52 (Haf-
ta) = 396.292 kWh/yıl

Projenin devreye alınma tarihi olan Mayıs 2022’de  aylık 
sanayi elektrik birim fiyatı 2,15 TL/kWh’dir. Böylelikle yıllık 
enerji tasarruf maliyeti aşağıdaki eşitlikteki gibi hesaplan-
mıştır.

Enerji Tasarruf Tutarı (TL/yıl) = Yıllık enerji tasarrufu (kWh/
yıl)* Birim Fiyat (TL/kWh)

Enerji Tasarruf Tutarı (TL/yıl) = 396.292 (kWh/yıl) * 2,15 
(TL/yıl) = 852.027 TL/yıl

İlgili proje, sağladığı enerji tasarrufunun yanında doğaya 
salınan sera gazının da düşmesini sağlamıştır. Salım azalı-
mı, aşağıdaki eşitlikteki gibi hesaplanmıştır;

Yıllık CO₂  Salım Tasarrufu (TON)= Enerji miktarı (kWh)* 
Dönüşüm katsayısı (kg/Kwh)

Yıllık CO₂  Emisyon Tasarrufu (TON) = 396.292(kWh)* 
0,466(kg/kWh) /1000=185 TON

Projenin yatırım maliyeti 278.967 TL olduğundan, elde 
edilen enerji tasarrufu ile oluşan basit geri ödeme süresi 
aşağıdaki eşitlikteki gibi hesaplanmıştır;

GÖS (yıl) = Yatırım maliyeti (TL) / Tasarruf tutarı (TL/yıl)

GÖS= 278.967 (TL) / 852.027 (TL / Yıl) = 0,3 Yıl

Proje aynı zamanda kompresörlerin eş yaşlanmasını da 
sağladığından, tüm kompresörlerin aynı çalışma saatlik 
bakımı yapılmasına olanak sağlamaktadır. Böylelikle bir 
kompresörün aynı yıl içerisinde hem ağır bakımları hem 
de rutin bakımlarının yapılması durumu ortadan kaldırı-
larak işletme bakım tasarrufu elde edilmiştir 

Elde edilen bu tasarruf miktarları ile hem işletme kolaylığı 

Şekil 8. SCADA Ekranında Tasarlanan Arayüz

 

Şekil 9. Kontrolcü Bağlantısı Öncesi Enerji Tüketimi

 

Şekil 10. Kontrolcü Bağlantısı Sonrası Enerji Tüketimi
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hem de doğaya salınan sera gazı etkisi azaldığından sür-
dürülebilirlik anlamında katkı sağlanmıştır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu yazıda; Ankara ilindeki Türk Traktör Fabrikası’nda ba-
sınçlı hava sisteminin enerji verimliliği yönünden incele-
nerek teknolojik ve ekonomik bakış açılarından değer-
lendirmesi yapılmıştır. Çalışma kapsamında, işletmedeki 
basınçlı hava sistemindeki enerji verimliliğini artırmak ve 
sürdürebilirlik sağlanması amacıyla; mevcut basınçlı hava 
sistemi üzerinde ölçüm ve incelemeler yapılmış, sistem-
deki enerji kayıpları kompresörlerin ürettiği basınçlı hava 
gereksinimi ve tüketilen basınçlı hava karşılaştırılarak be-
lirlenmiş ve belirlenen enerji kayıplarını önlemek ve enerji 
verimliliğini sağlamak için sistem tasarımı değiştirilmiştir. 
Önceki sistemde iç gereksinim bilinmeden kompresörler 
yüksek güçte çalıştırılarak basınçlı hava üretimi sağlan-
maktaydı. Tasarlanan yeni sistem ile ise iç gereksinim be-
lirlenip kompresör motorlarının bu belirlenen gereksini-
me göre çalışması sağlanarak gereksiz enerji kullanımının 
önüne geçilmiştir. Mevcut kayıpların yol açtığı parasal ka-
yıplar ve belirlenen tasarruf önlemi uygulandığında elde 
edilen parasal kazanım hesaplanmıştır.

Çalışmada uygulanan yöntem: Basınçlı hava sisteminin 
bileşenlerinin ve yapılandırmanın belirlenmesi, işletme 
tarafı incelemelerinin yapılması, uygulanacak projenin 
kapsamı, işletmeye özgü sistem tasarımının yapılması, 
istem tarafı incelemeleri ve hesaplamalarının yapılması, 
istem tarafı ölçüm analiz incelemeleri ve ekonomik ana-
lizi adımlarını içermektedir. Endüstride enerji verimliliği 
üç farklı yaklaşımla geliştirilebilir. Bunlar; teknolojik, yö-
netimsel ve politika/yasalar ile enerji tasarrufu yaklaşım-
larıdır [4]. Bu çalışmada teknolojik yaklaşım ele alınarak 
basınçlı hava sistemlerinde enerji verimliliği projesi ger-
çekleştirilmiştir. Teknolojik yaklaşımın yanı sıra yönetim-
sel ve politikalar ile yaklaşım da verimlilik çalışmalarında 
önemli bir etkiye sahiptir. Çalışma konusu ele alındığında 
basınçlı hava sistemlerinde savurganlığın önüne geçme-
de en basit önlem personelin bilinçlendirilmesidir diye-
biliriz. Personele verilebilecek basit eğitimlerle basınçlı 
havanın uygunsuz kullanımı konusunda fark edilebilir dü-
zeyde tasarruf sağlanabilir. Bunun yanında sürdürülebilir 
bir enerji yönetim sisteminin kurulması ve yürütülmesi, 
diğer enerji tüketen sistemlerin yanında basınçlı hava 
sistemlerinde de verimli çalışmanın gerekliliklerini firma-

ya benimsetecektir. Enerji politikalarının hazırlanması ve 
enerji hedeflerinin belirlenmesi de yine yönetimin başta 
olmak üzere tüm çalışanların enerji tasarrufu konusunda 
aynı amaçta odaklanmalarını sağlayacaktır.

Bu çalışma kapsamında enerji verimliliği değerlendirilen 
Türk Traktör Ankara Fabrikası’nda mevcut basınçlı hava 
sistemindeki insana bağlı oluşan enerji ve iş gücü kaybı-
nı ortadan kaldırıcı otomasyon yapılarak enerji tasarrufu 
projesi uygulanmış ve işletmenin yıllık enerji tüketimin-
de %8,3 oranında enerji tasarrufu elde edilmiştir. Yapılan 
çalışma, kompresör sisteminin ayarları yapıldıktan sonra 
%100 insandan bağımsız hale gelecek şekilde çalışması 
sağlanmış ve oluşacak herhangi bir terslik veya arıza du-
rumunda, alarm ekranı sayesinde, sadece o anda insan 
girişimine gerek  duyan bir yapı tasarımı yapılmıştır.

Bu çalışmada, enerji kayıplarının parasal değeri hesapla-
nırken literatürde bulunan ve bir kısmı ölçümlerle doğru-
lanmış olan hesaplama bağıntıları kullanılmıştır.

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, belirlenen tasarruf 
önlemlerinin uygulanması ile

elde edilen parasal kazanımın hem sahada yapılan öl-
çümlerle belirlenmesi, hem de teorik hesaplamalar kul-
lanılarak hesaplanması, elde edilen sonuçlar karşılaştırı-
larak teorik hesaplamaların geçerliliğinin doğrulanması 
önerilir. Tesislerde yaygın olarak uygulanan arıza giderici-
plansız bakımların yanı sıra önleyici, düzeltici ve kestirim-
ci gibi planlı bakımların da düzenli periyotlarla yapılması, 
oluşabilecek basınçlı hava sistemi arızalarını ve sistemde-
ki uygunsuz durumların önceden belirlenmesinde oldu-
ğu gibi enerji kaybının engellenmesinde de çok önemli 
bir etmendir.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ENERJİ VE SALGIN 
HASTALIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

1. GİRİŞ 

Enerji verimliliğinde, insanların beyin enerjilerinin de 
verimli yönetilmesi gerekir. Pandemi (Covid-19) ilk baş-
ladığında, içlerinde eğitimli kesimlerin de bulunduğu 
azımsanmayacak bir kitlenin komplo teorileri ile beyin 
yakarcasına nasıl beyin enerjilerini harcadığına uzun 
bir dönem tanık olunmuştu. Aynı beyin enerjisinin bu 
virüslere iklim değişikliğinin de neden olabileceği ola-
sılığına da harcanması gerekir. İklim değişince doğal 
olarak ekolojik sistemler değişmekte, bazı canlılar yok 
olmakta, bazı yeni canlıların (virüsler, bakteriler, mikrop-
lar) üremesine de uygun ortam oluşmaktadır. Nitekim, 
iklim değişikliği ile ilgili haberlerin başlamasından çok 
önceleri, bu yönde birçok çalışma, araştırma, bulgu ve 
sav vardı. İklim değişikliği etkilerinin, ülkemizden çok 

uzak olan buz adası üzerinde kalmış kutup ayısı ve ben-
zeri fotoğraflar sığlığında görülmesinin/gösterilmesinin 
üzüntüsü bu makale yazarı tarafından sürekli yaşan-
maktadır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 
faydalanıcı kurumu Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı 
olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Destek-
lenmesi Projesi” çerçevesinde oluşturulan https://www.
iklimin.org/en/egitim-materyalleri/ [1] adresinde iklim 
değişikliği ve etkileri ile ilgili birçok değerli bilim insa-
nımızın onlarca, çok detaylı eğitim yazıları/sunumları 
bulunmaktadır.

2. İKLİMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BUNLARIN ETKİLERİ

İklimdeki değişikliklerin atmosferik ve doğa olayları ola-
rak etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
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 Artan hortumlar / hava hareketleri: Kasırgalar, fır-
tınalar, gibi doğal afetlerin sayıları, sıklıkları ve şid-
detleri her geçen gün artmaktadır (Dünya’da artan 
kasırgalar, Türkiye’de artan hortumlar, ceviz büyüklü-
ğünde dolular gibi).

	 Artan sıcaklık farkları: Gün içinde 20 ºC’yi aşan sıcak-
lık düşmeleri/artışları görülmektedir. Avustralya’da 
gün-içi sıcaklık değişimi 27 ºC’e varmıştır (insan bağı-
şıklık sisteminin en fazla 8 – 12 ºC sıcaklık değişimini 
tolere edebileceği düşünülmektedir).

	 Mevsimlerin karışması: Bahar mevsim sürelerinin 
kısalması, sıcak günlerden soğuk, soğuk günlerden 
sıcak günlere hızlı geçişler yaşanmaktadır.

	 Artan seller: yapılan birçok baraja karşın, artan sel 
haberleri alınmaktadır.

 • Yerkürenin ısınması ile atmosferdeki fazla enerji, 
yeryüzünün ¾’ünü kapsayan okyanuslar, denizler, 
göller ve nehirler tarafından emilmekte ve böylece 
oluşan daha fazla buharlaşma (bulut) dolayısı ile 
sele dönüşen yağmurların sayısı ve şiddeti artmak-
tadır. 

 Yeraltı sularının azalması/çekilmesi: Konya’da oluşan 
obrukların sayısı 600’ü geçmiştir. Trakya’da yakın geç-
mişte 30 metre derinlikte kuyulardan su elde edilebi-
lirken şimdi 550 metre derinliklere kadar inilmek zo-
runluluğunda kalan fabrika kuyuları bulunmaktadır.

 • Toprak, normalin çok üzerinde yağan yağmurla-
rı emecek zaman bulamamakta, seller toprağı da 
alarak beraberinde götürerek erozyona neden 
olmakta, bu nedenle tarım alanları azalmakta ve 
beslenemeyen yeraltı suları da çekilerek, azalmak-
tadır.

	 Kuraklıklar/su problemi: Bir yandan seller artarken, 
diğer taraftan Dünya’nın önemli bir kısmında, isteni-
len düzen ve miktarda yağış alınamamasının doğur-
duğu, ciddi kuraklık tehdidi yaşanmaktadır.

	 Tarım alanlarının azalması: Dünya nüfusunun artma-
sına karşın, erozyon ve sellerle azalan tarım alanları, 
hortumların zarar verdiği seralar, gibi tarım alanların-
da küçülmeler. 

	 Artan orman yangınları: Gelişen yangınla mücadele 
araçları ve sayısına karşın Dünya’nın her tarafında sa-

yısı ve sıklığı artan orman yangınları yaşanmaktadır 
(2021 Marmaris-Manavgat orman yangınları, Kalifor-
niya-Avustralya-Sibirya orman yangınları, gibi).

	 Buzulların erimesi: Deniz suyu seviyesinin yüksel-
mesi (Dünya’nın ve ülkemizin birçok gelişmiş olan ve 
nüfus yoğunluğuna sahip şehirlerinin deniz kenarla-
rında olması nedeniyle sular altında kalma riski). 

	 Okyanusların asitlenmesi: Okyanuslar, atmosfere 
salınan insan kaynaklı CO2‘nin yaklaşık %30’unu eme-
rek asitlenmiştir.

		 Artan salgın hastalıklar: Bu konu aşağıda ayrıca de-
taylandırılacaktır.

3. ENERJİ - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLİŞKİSİ

Fosil yakıtların yanması ile oluşan yakıtın ağırlıkça 3 katı 
CO2 (1 ton fosil yakıtın – karbonun yanmasıyla= yaklaşık 3 
ton CO2 oluşmaktadır.

Yanma (Örnek):  CH4  + 2O2  = CO2   + 2H2O+ Enerji üst-ısıl

Atom Ağırlıkları: 16/16 + 64/16 = 44/16 + 36/16 + Enerji 
üst-ısıl

Formülden görüleceği üzere karbonlu yakıt, havadan 
aldığı her biri karbondan daha ağır iki oksijen atomuyla 
CO2 oluştururken ağırlığı üç kata varan (44/16= 2,75) şe-
kilde artmaktadır.

• Yanan yakıtın ağırlıkça yaklaşık üç kat oluşturduğu CO2 
atmosferde sera etkisi yaratmaktadır.

• Oluşan sera etkisi ile küresel ısınma oluşmaktadır.

• Küresel ısınma ile bölgeler arasındaki sıcaklık farklılık-
ları (dolayısı ile havanın yoğunluğu ve basıncı) daha 
da artmaktadır.

• Artan bölgesel sıcaklık farkları ile atmosferdeki hava 
daha hızlı yer değiştirmekte, yani; rüzgarların, yağmur-
ların şiddeti ve sayısı artmaktadır.

3.1 Sera Etkisi Nedir? 

Güneşten Dünya’ya gelen güneş ışığı (ışıma enerjisi) 
saydam olan atmosferi geçerek yeryüzüne enerjisini bı-
rakmakta, bu şekilde ısınan yeryüzü atmosferi ısıtmakta, 
atmosferde oluşan  bu ısı da Dünya dengede iken uzaya 
atılmakta idi. Ancak, atmosferde her geçen gün yoğunla-
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şan sera gazları (CO2, CH4, N2O, Florlu gazlar, su buharı ve 
O3) bu ısının tümünün uzaya atılmasını engellemekte ve 
bu şekilde Yerküre’nin ısınmasına yol açmaktadır (miktar 
ve etki açısından sıralama; CO2: %80,5 + CH4: %11,1 + N2O: 
%7,5)

Yerküre/atmosfer ortak sisteminin enerji dengesine yapı-
lan pozitif katkı, kuvvetlenen sera etkisi olarak adlandırılır. 
Bu ise, Yerküre atmosferindeki doğal sera gazları sayesin-
de yüz milyonlarca yıldan beri çalışan bir küresel düzenek 
olan doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi anlamını taşır.

 
 

Şekil 1. CO2’nin, Uzun Dalga Boylu (GUDB - UDBR) Kızılötesi Yer Işınımının Büyük Kısmını Emme Özelliği Vardır [3] 

  
 

Şekil 2. Küresel Sıcaklık Artışı ve Gözlenen Isınma ve CO2 Artışı ile İlgisi
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Küresel ısınma, sanayi devriminden beri, özellikle fosil ya-
kıtların yakılması, ormansızlaşma, tarımsal etkinlikler ve 
sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfe-
re salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki 
hızlı artışa bağlı olarak, şehirleşmenin de katkısıyla doğal 
sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzünde ve 
atmosferin alt katmanlarında saptanan sıcaklık artışı şek-
linde tanımlanabilir. 

Sanayi devrimi öncesinde yaklaşık 280 ppmv (milyon ha-
cimde bir parçacık) olan atmosferdeki CO2 miktarı 2018 
yılında 411 ppmv’ye ulaşmıştır. [3] 

Işık, enerji türlerinden (ışıma-radyasyon enerjisi) biridir. 
Dünya, güneşten gelen ışık enerjisi ile ısınır. Güneş ışığı-
nın tam dik geldiği Ekvator bölgesi örneğin +60 °C ola-
bilir iken, güneş ışığını (dolayısı ile enerjisini) alamayan 
kutuplar örneğin -60 °C olabilmektedir. 

3.1.1 Sera etkisine örnekler

Sera etkisini açıklamak için aşağıdaki örnekler verilmiştir.

1. Güneş altında kalan arabanın içinin ısınması (yaz 
aylarında arabanın içi 80-90 °C’e varabilmektedir).

 o Işık, saydam ortamlardan (arabanın camından) 
enerjisi ile birlikte geçer,

 o Işık, arabanın içindeki koltuk-konsol gibi kısımlar-
dan geçemez, enerjisini koltuk-konsol gibi bu iç 
kısımlara bırakır,

 o Koltuk, konsol gibi iç kısımlar ısınır ve üzerindeki 
havayı ısıtır,

 o Isınan hava ise saydam camdan ışık gibi geçip dı-
şarı çıkamaz ve arabanın içinde ısı birikmesi olur.

2. Termal (sıcak su) güneş panelleri

 o Termal sıcak su panellerinin önünde (veya boru 
tipi ise etrafında) her zaman cam, camın arkasında 
ise hava ve koyu yüzeyli panel vardır,

 o Işık, enerjisi ile birlikte camdan geçer ve enerjisini 
koyu yüzeye bırakır,

 o Koyu yüzeyli panel ile cam arasındaki hava ısınır 
ve panel arkasında dolaşan şebeke suyunu ısıtarak 
kullanma sıcak suyu üretilir ki bu su, yaz aylarında 
buhar sıcaklığına (>100 °C) bile ulaşabilmektedir.

3. Seralar - saydam çatılı tarım alanları (kış bahçeleri):

 o Saydam çatılardan enerjisi ile birlikte geçen ışık 
yere/bitkilere/toprağa enerjisini bırakır,

 o Isınan toprak, üzerindeki havayı ısıtır, ama sera 
içindeki ısınan hava saydam çatıdan dışarı çıka-
maz,

 o Böylece seranın (kış bahçesinin) içindeki hava ken-
diliğinden ısınır.

 o Serada, buna ek ısıtma, genellikle geceleri (güneş 
ışığı – enerjisi olmadığı zamanlar) devreye alınır.

4. TÜRKİYE’ DE SERA GAZI SALIMLARI VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİKLERİ 

Türkiye’deki sera gazı salımları ve bunun iklim değişikliği 
etkileri ile ilgili aşağıdakiler belirlenmiştir [2].

 o Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapı-
lan hesaplamaya göre Türkiye’nin 2018 yılı sera 
gazı salımları, 520,9 MT CO2 eşdeğeri olarak ger-
çekleşmiştir. Bu rakam 1990 yılı değerinin %137,5 

Şekil 3. Türkiye’de Sera Gazı Salımları
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oranında üstünde olmuştur. 1990 yılında 4 ton CO2 
eşdeğeri olan kişi başı sera gazı emisyon rakamı ise 
2018 yılında 6,4 ton CO2 eşdeğeri seviyesine yük-
selmiştir.

 o Türkiye’de son  on yıllık dönemde hortum olay-
larının sıklığında önceki yıllara göre belirgin bir 
artış söz konusudur; daha önce hiç hortum kaydı 
olmayan Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu 
bölümlerinde artık hortumlar gözükmeye başla-
mıştır.

 o Türkiye’de rekor minimum hava sıcaklığı frekan-
sının, 1950’li yıllardan günümüze doğru azaldığı, 
2000’li yıllarla birlikte rekor maksimum hava sıcak-
lığı frekansında ise bir artış eğilimi olduğu izlen-
mektedir.1950 yılından bu yana rekor maksimum 
sıcaklık olaylarının yarısı  2000-2014 döneminde 
kaydedilmiştir.

 o Türkiye’deki istasyon ölçümlerinden, soğuma eği-
limlerinin Karadeniz ile iç ve batı bölgelerinde 
olduğu görülmektedir. İlkbahar ortalama hava sı-
caklıkları, Türkiye’nin çok büyük bölümünde artma 
eğilimi göstermektedir. 

 o Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Gü-
neydoğu Anadolu bölgelerinde gözlenen ısınma 
eğilimleri, kentsel ısı adası etkilerinin arttığı/kuv-
vetli olduğu İstanbul yöresinde dikkat çekicidir.

 o Son yağış olayından sonra gerçekleşen en uzun 
yağışsız/kuru günler (“Dry Days Since Last Rain” 
(DDSLR)) miktarındaki artışlar, Türkiye’nin yaklaşık 
olarak batı yarısında ve özellikle kuzeybatı bölüm-
lerinde daha belirgindir ve kuraklaşmanın önemli 
bir göstergesidir.

 o Ekim 2013 – Ocak 2014 tarihleri arasında Türkiye 
geneli için hesaplanan kümülatif yağış tutarında, 
uzun yıllar ortalamasına göre %37 ve 2013 yılına 
göre de %47,4 oranında azalma gerçekleşmiştir.

 o Türkiye’de 2070-2100 yılları arasında yaz mevsimi 
hava sıcaklıklarının 1970-2000 klimatolojisine göre 
4 – 6,5 °C arasında artması beklenmektedir. Ortala-
ma hava sıcaklıklarındaki artışlar, kış mevsimi için 
3,5 °C dolaylarında seyrederken, bahar mevsimle-
rinde bu artışlar 4 – 4,5 °C’ye kadar çıkmaktadır.

5. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIĞA TEMEL ETKİLERİ [2]

İklim değişikliğinin sağlığa temel etkileri aşağıda belirtil-
miştir [3].

o Kasırgalar, seller, hortum, kar-fırtınaları, rüzgâr-
fırtınaları ve kuraklık gibi aşırı-hava olaylarının şiddeti 
ile orantılı olarak hastalık ve ölümlerde artış yaşan-
maktadır.

o Özellikle yaşlılarda sıcaklık artışı ile birlikte;

 • Kardiyovasküler hastalıklar, inme, hipertansiyon, 
böbrek ve solunum sistemi bozuklukları ve meta-
bolik bozukluklara bağlı ölüm riski artmakta,

 • Değişen iklim koşulları, göç ve göçle ilgili sağlık so-
runlarını da beraberinde getirmekte,

 • Yer değiştirme, su, yiyecek ve hayvan yoluyla bula-
şan hastalıkların sıklığı, görülme alanlarının dağı-
lımları ve tekrar etme durumları değişmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2018 Raporu’nda, iklim de-
ğişikliğinin neden olduğu yetersiz beslenme (malnütris-
yon), sıtma, ishal, sıcak stresi sonucu, 2030-2050 arasında 
her yıl 250.000 artan ölüm beklendiği belirtilmektedir..

2002, Dünya Sağlık Raporunda, iklim değişikliği, sağlığı 
etkileyen çevresel riskler tablosunda yer almıştır. «iklim 
değişikliği ve sağlık etkilerini ortaya koymak için sayısal 
verilerin elde edileceği modellemelere ihtiyaç bulunmak-
tadır»

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (“Intergovern-
mental Panel on Climate Chane” - IPCC  1990-92 değer-
lendirmelerinde “İnsan Sağlığı” başlığı altında beş madde 
şu şekilde yer almaktadır [4].

1. Sıcak dalgaları, beklenmeyen düzeyde ölüm riskini 
arttırabilir,

2. UVB artış riski ile birlikte deri kanseri, katarakt ve kar 
körlüğü sıklığında artış beklenmektedir,

3. Parazit ve viral hastalıkların artması nedeniyle, ülkele-
rin yeniden bu hastalıklarla tanışması muhtemeldir,

4. Su kalitesi ve ulaşılabilirliği insan sağlığını etkileye-
cektir,

5. Biomass ile yemek pişirilen ülkelerde kıtlık ve çölleş-
me sonucu sağlıklı suya erişim sorunu vardır.
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6. DEĞİŞEN BULAŞICI HASTALIKLAR PROFİLİ VE 
NEDENLERİ 

Bulaşıcı hastalıkların profilindeki değişimler ve bu deği-
şimlerin iklim değişimine bağlanan nedenleri aşağıdaki 
şekildedir [3].

• Üst solunum yolu infeksiyonları: Kirlenmiş sular 
mevcut diğer infeksiyonları ve yaraların infekte ol-
masını arttırmaktadır.

• İnfluenza ve rinovirüs: Solunum yolu hastalıklarına 
yol açan etkenlerle yüksek sıcaklık ve nem arasında 
ilişki bilinmektedir.

• Norovirüs: İklim değişikliği çalışmaları sellerde artışı 
vurguladığı için, bu etkenin ve neden olduğu hasta-
lıkların sıklığında artış tahmin edilmektedir.

• Tüberküloz ve respiratuar sinsityal virus: Sıcak ve 
soğuk hava dalgaları, yağış değişimleri, nemde artış 
(açık ve kapalı ortamda), seller, orman yangınları, toz 
fırtınaları gibi çevre ve iklim etkileri, bu hastalıkları 
tetiklemektedir.

• Astım, rinosinuzit, KOAH ve solunum yolu infek-
siyonları: Sıklığı toplumdaki hassas gruplara göre 
değişim göstermektedir.

• Avian influenza virüsleri: İklim değişikliği ile birlik-
te oluşacak insan hareketliliğiyle birlikte, doğal ya-
şamın hareketliliği ve hareket yönü de değişecektir. 
Kuş göçlerinde yaşanan değişimler buna örnektir.

• Enterik patojenler: Deniz suyu seviyesi yükseldikçe 
çevresel rezervuarlar etkilenecektir.

• Hantavirüs akciğer sendromu: Sınırlı bölgelerde 
görülen, iklimden çok etkilenen bir virüstür. 

Sağlık Bakanlığı "İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine 
Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı ve Ey-
lem Planı"  (Ankara 2016)kapsamındaki çalışmaların baş-
lıkları aşağıda verilmiştir:

A. Aşırı hava olaylarının insan sağlığına olan etkisinin 
azaltılması,

B. İklim değişikliği sonucu artan hastalıkların takibi için 
kurumlar arası iş birliğinin artırılması,

C. Su ve gıda güvenliğinin sağlanması, su ve gıda kay-
naklı hastalıklarla mücadele,

D. Hassas grupların iklim değişikliğinin olumsuzlukların-
dan etkilenmemesi için çalışmaların yapılması,

E. Sağlık kuruluşlarının iklim değişikliğine olan olumsuz 
katkılarının azaltılması,

F. İklim değişikliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerin-
den etkin korunma için halkın bilinçlendirilmesi,

G. İzleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi-
dir.

7. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ DİRENÇLER

İklim değişikliğine bağlı alınmakta olan önlemlere zaman 
zaman  aşağıda sıralanmış olan dirençler olmaktadır.

1. Tarih süresince de iklim değişiklikleri olmuş, Dünya-
mız bazı zamanlar çok soğumuş, bazı zamanlar ısın-
mış ama tekrar dengeye gelebilmiştir. 

 • Neden doğru değil? Doğal olayların oluşma süre-
ci milyonlarca yıldır, Dünyamız milyonlarca yılda 
soğur/ısınır. Halbuki, maruz kaldığımız iklim deği-
şikliği ise son bir asır gibi doğal süreç zamanıyla 
kıyaslandığında belki saniye büyüklüğünde bir 
zamanda oluşmuştur ve ayrıca doğal değil insan 
kaynaklıdır. Oluşan ısınmanın etkilerinin dengeye 
kavuşması/giderilebilmesi için insanın milyonlar-
ca yılı yoktur.

2. İklim değişikliği doğal bir olaydır, insan bunu engel-
leyememektedir. İklim değişikliğini abartan egemen 
ülkeler gizli ticari amaçlarına ulaşmak için iklim deği-
şikliğini kullanmaktadırlar.

 • Neden doğru değil? Zaman geçtikçe artan iklim 
değişikliği kaynaklı afetlerin korkutucu sayısı ve 
şiddeti, oluşturduğu tahribat, verdiği büyük zarar-
lar, bu direnci geçersiz kılmaya başlamıştır. 

3. İklim değişikliğine gelişmiş ülkeler, sanayileşme dö-
nemlerinde atmosfere son bir asırda saldıkları sera 
gazları ile neden olmuşlar, bu şekilde zenginleşmişler, 
şimdi diğer ülkelerin sanayileşmelerini-gelişmelerini 
yavaşlatmak için bedelini tüm Dünya ülkelerine ödet-
meye çalışmaktadırlar.
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 • Neden doğru değil?: Gelişmiş ülkeler, iklim deği-
şikliği için çok daha fazla sorumluluk almalıdırlar. 
Ancak, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin sonuç-
larından, gelişmekte olan ülkeler, mevcut zayıf 
altyapı sorunları nedeniyle çok daha şiddetli et-
kilenmekte, büyük can ve mal kayıplarına uğra-
maktadırlar. Dolayısı ile “zengin ülkeler zamanında 
sanayileşirken Dünyamızı kirletmişler, şimdi fakir 
ülkeler de sanayileşsin, gelişsin (ve kirletsin), on-
dan sonra ne yapılacağına odaklanırız” gibi bir çö-
züm olasılığı/yeterli-zamanı kalmamıştır. 

4. İklim değişikliği hikayesini gelişmiş ülkeler, pahalı ye-
nilenebilir enerji teknolojilerini daha pahalı satmak 
için kullanmaktadırlar.

 • Neden doğru değil?: Sadece yenilenebilir enerjile-
rin değil fosil yakıtlara dayalı enerjilerin teknolo-
jilerinin çoğunu zaten gelişmiş ülkeler üretmekte 
ve tüm Dünyaya satmaktadır. 

Diğer taraftan, teknolojiye bir kere döviz harcanırken, 
fosil yakıta sürekli her yıl döviz harcanmaktadır. Fosil ya-
kıtlar her ülkede yoktur, Dünya’nın çok kısıtlı sayıda böl-
gesinde yoğunlaşmıştır. Bu alanları kontrol edenler, fosil 
yakıtı tüm Dünya’ya istediği gibi pazarlamaktadır. Ömür 
boyu maliyet hesaplarında, yakıta/fosil-enerjiye harca-
nan döviz, elektrik üretiminin teknolojisine harcanan dö-
vizin on katına yakındır. 

Yenilenebilir enerjiler ise her ülkede bol miktarda vardır, 
yerli enerjidir ve bedavadır. 

Bazı ülkeler soğuktur; güneşi azdır ama bol miktarda suyu 
ve rüzgârı - enerjisi vardır. Bazısı da sıcak ülkedir; suyu ve 
rüzgârı azdır ama bol miktarda güneşi - enerjisi vardır. 

Yenilenebilir enerjilerin Dünya’nın bir ucundan öbür ucu-
na büyük gemilerle veya pahalı boru hatları ile taşınma 
problemi de yoktur. Devasa elektrik santrallerinde yakma 
ve aşırı basınçlarda çalışma/bakım zorlukları da yoktur. 

Hatta, çatı tipi güneş PV panellerinin ürettiği elektriği ilet-
me sorunu da yoktur. Çatıda üretilen elektrik doğrudan 
altındaki binada kullanılabilmektedir.

8. SONUÇ

 Dünya ekonomisi yeni bir iklime girmek üzeredir ve ağır-
lığının iklim temelli yaklaşımlar olacağı gözükmektedir. 
Enerjimizi verimli kullanarak etkin yönetirken, beynimizin 
de enerjisini verimli kullanmak ve etkin yönetmek duru-
mundayız. Pandemi esnasında komplo teorilerine harca-
nan beyin enerjimiz ve fazlası olmak üzere tüm kaynak-
larımızı, en son 2015 yılında Paris anlaşması ile 197 ülke 
tarafından kabul edilmiş bilimsel temeli, gerçek sorunlara 
- iklim değişikliğine odaklama zamanımız çoktan gelmiş-
tir, geçmektedir.

İklim değişikliğinin çözümü kolaydır; etkin enerji yöne-
timi yapmak, yerli ve temiz enerji kaynaklarımızı azami 
değerlendirerek iklim değişikliğine çare olurken diğer 
taraftan enerji bağımsızlığımızı da elde etmektir. Birçok 
sıcak savaşın nedeni fosil yakıtlar iken, yenilenebilir enerji 
kaynaklı bir savaş henüz görülmemiştir.
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Türkiye Hazır Beton Bir-
liği (THBB) tarafından 
düzenlenen ve TG Expo 
tarafından organize edi-
len Beton 2023 Hazır 
Beton Kongresi ve Fua-
rı, hazır beton, çimento, 
agrega ve inşaat sektör-
lerini bir araya getire-
cek. Beton 2023 Hazır 
Beton Kongresi 15-17 
Mart 2023 tarihlerinde; 
Beton 2023 Hazır Beton, 
Çimento, Agrega, İnşa-
at Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ise 15-18 Mart 2023 
tarihlerinde Yeşilköy’de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçek-
leştirilecek. Hazır beton sektörü, 2021 yılı resmi verilerine 
göre 4 milyar doları aşan cirosu, 35 bini aşan istihdam hac-
mi ve yıllık 105 milyon metreküpü bulan üretimiyle Türki-
ye ekonomisi ve inşaat sektörü açısından çok önemli bir 
yer teşkil etmektedir. Bu kapsamda da Türkiye’nin ve yakın 
coğrafyanın en önemli fuar ve kongresine ev sahipliği ya-
pacak olan Beton 2023, sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı 
altında buluşturacak.

Ülkemizde üretilen ve kullanılan betonların niteliğinin ve 
kullanım miktarının artırılması konusunda çalışmalar yapan 
THBB, 1995 ve 2015 yıllarında ERMCO Avrupa Hazır Beton 
Kongreleri’ni; 2004, 2008, 2011, 2013 ve 2017 yıllarında 
da hazır beton kongreleri düzenlemişti. Sektörün karşılıklı 
görüş alışverişi ile gelişeceğine inanan THBB, bu sebeple 
2023 yılında bir kongre düzenleme kararı aldı. Beton 2023 
Kongresi’nde; betonda döngüsel ekonomi ve sürdürülebi-
lirlik, hazır beton sektöründe endüstri 4.0 ve dijitalleşme, 
beton özelikleri, bileşenleri, tasarımı ve testler, özel beton-
lar ve uygulamaları, beton yollar ve kara yolu beton gü-
venlik yapıları, betonda yenilikçi yaklaşımlar ve ürünler, 
üretim aşamasında ve yerindeki betonda nitelik denetimi, 
betonun dayanıklılığı ve iç yapı özellikleri, hazır beton sek-
töründe güncel konular ve yapısal uygulamalar başlıkları 
altında sektörünmüzün gelişimine katkı sağlayacak bildiri-
ler sunulacak.

Beton 2023 Kongresi ile ilgili gelişmeler www.beton2023.
com  adresinden takip edilebilir.

Emobilite şarj teknolojisinin geliştirilmesi için enerji 
sektöründe faaliyet gösteren sektör liderlerinin bir 
araya gelmesiyle Emobilite Operatörleri Derneği 
(E-MOD) kuruldu. Derneğin başlıca amacı Türkiye’de 
elektrikli araç kullanımının artması ile elektrikli araç 
şarj istasyonu ağının, alt yapısının ve hizmetinin geli-
şimine katkıda bulunmak olarak açıklandı. Emobilite 

Operatörleri Derneği, bu kapsamda iklim değişikliği 
ve hava kirliliği problemlerinin önüne geçilmesi, kar-
bon salınımının azaltılması için faaliyetler yürütmeyi 
hedefliyor.

Derneğin ilk Yönetim Kurulu Başkanı Enerjisa Enerji 
Üst Yöneticisi (CEO) ve Eşarj Yönetim Kurulu Baş-
kanı Murat Pınar olurken, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevini ise Zorlu Enerji Üst Yöneticisi 
(CEO) Sinan Ak yürütecek. Derneğin kurucu üye şir-
ketleri arasında da Zebra Elektronik AŞ (Voltrun) şir-
ketini temsilen Berkay Somalı ve EVS Elektrikli Şarj 
Sistemleri AŞ (Sharznet) şirketini temsilen Tamer 
Şengönül bulunuyor.

Emobilite Operatörleri Derneği Başkanı Murat Pınar 
yaptığı açıklamada Türkiye’de emobilite ekosiste-
minin geliştirilmesi, sektörün hizmet standartlarının 
yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulun-
mak için önemli bir adım attıklarını belirterek, şunla-
rı kaydetti: “Sektör profesyonelleri olarak bir araya 
geldik ve Emobilite Operatörleri Derneğini hayata 
geçirdik. Ülkemizde emobilite sektörünün gelişimi 
sürdürülebilirlik, mega trendler ışığında ve tüm pay-
daşların etkin katılımıyla ivme kazanacaktır. Bu an-
lamda değerli üyelerimizin katkılarıyla derneğimizin 
etkili çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyo-
rum.”

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız: https://www.tehad.
org/2022/09/19/emobilite-operatorleri-dernegi-ku-
ruldu/

EMobilite Operatörleri Derneği Kuruldu İnşaat, Hazır Beton, Çimento ve Agrega Sektörleri 
Beton 2023’te Buluşuyor
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ÇEDBİK tarafından düzenlenen “Yeşil Binalar ve 
Şehirler Zirvesi’22-Sıfırın İnşası” 7 Kasım 2022 
tarihinde Swissotel The Bosphorus-İstanbul’da 
sektörü bir araya getirecek. Zirvede binaların ge-
leceği, sürdürülebilir finansman, karbonsuzlaştır-
ma hedefleri ve döngüsel ekonomi gibi sektörde 
önem taşıyan konular konuşulacak. Konuşmacılar 
arasında dünyadan ve Türkiye’den konularında uz-
man akademisyen, kamu ve özel sektör temsilcile-
ri yer alacak.

Ayrıntılı bilgi ve katılım için tıklayınız: https://
www.yesilbinazirvesi.com/

“Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’22 - Sıfırın 
İnşası" 7 Kasım'da Yapılacak

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)’nin 60’ıncı Genel Kurulu, 
16 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Genel 
Kurulun açış konuşmaları, TOBB Başkan Yardımcısı 
Ali Kopuz, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, İSO Başkan 
Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan ve İKV Başkanı Ay-
han Zeytinoğlu tarafından yapıldı. Başkan Zeytinoğlu 
konuşmasında, Türkiye-AB ilişkilerinde son dönem-
de önemli değişimler yaşandığını söyledi. Zeytinoğlu 
bu değişikliklerin özellikle salgın ve yakın zamanda 
yaşanan Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesiyle ilgili 
olduğunu dile getirdi. Konuşmasında küresel kriz-
lerin Türkiye-AB ilişkilerine yansımasını değerlen-
diren Zeytinoğlu, son birkaç yılda duraksama yaşa-
yan AB genişlemesinin yeniden hızlandığını söyledi. 
Türkiye’nin ise bu durumdan bir fırsat yaratarak sü-
rekli ve sürdürülebilir büyümeyi güvence altına al-
ması gerektiğini vurguladı. Değişen AB mimarisinde 
hiç kuşkusuz Türkiye’nin de yeri olacağının altını çi-
zerek konuşmasına son verdi.

TOBB Başkan Vekili Kopuz, Türkiye’nin AB ile ilişki-
lerini daima olumlu yöne taşıma gayreti içerisinde 
olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Kopuz, ilişki-
lerin daha iyiye gitmesi ve mevcut sorunların çözü-
me kavuşturulması için gümrük birliği revizyonunun 
elzem olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda, Türkiye-
AB ilişkilerinin daha canlı ve karşılıklı kazanımların 
olacağı bir yola girmesinin kolaylaşacağını dile ge-
tirdi. İTO Başkanı Avdagiç, bir sene içerisinde AB’de 
oldukça önemli üç strateji olan İkiz Dönüşüm, Küre-
sel Geçit ve REPowerEU Planı’nın kabul edildiğini be-
lirterek, Türkiye’nin jeopolitik olarak bu üç stratejinin 

İKV’nin 60’ıncı Genel Kurulu Yapıldı

odak noktasında yer aldığını vurguladı. Avdagiç, Türkiye’nin 
Avrupa bütünleşmesinin ilk yıllarından beri kurucu bir ülke 
gibi olduğunu dile getirdi. Hem AB hem de Avrupa’nın is-
tikrarı için Türkiye önemli bir ülkedir diyerek sözlerine son 
verdi.

İSO Başkan Yardımcısı Saruhan, AB’nin Türkiye’nin en bü-
yük ihracat ortağı olduğunu ancak Türkiye’nin AB ithalatın-
daki payının sadece yüzde 3,7 olduğunu belirtti. AB pazarın-
dan hak edilen payın alınabilmesi için AB ile sürdürülebilir, 
takvimi ve kesin sonuçları olan samimi bir ilişkinin yeniden 
tarif edilmesinin ve belirsizliklerin ortadan kaldırılmasının 
büyük önem taşıdığına değinerek konuşmasını tamamla-
dı. Açış konuşmalarının ardından İKV’nin 2021 yılı çalışma 
ve mali raporları ile denetim kurulu raporları ibra edilirken, 
2022 yılı çalışma programı ve bütçe talimatı oy birliği ile ka-
bul edildi. 

Haberin detaylarına ulaşmak için tıklayınız:    https://www.
ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=5367&id=7540
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 Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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