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Kitap Adı: Örneklerle
Mekanizma Tekniği*
Yayın No: MMO/707
Sayfa Sayısı: 394
Kitap Türü: Teknik Kitaplar
Yayın Yeri: Ankara
Fiyatı: 50 TL

Kitabın ana amacı mekanizma

karşılaşılan özel durumlardan

tekniğini almış genç meslektaşla-

örnekler verilmiştir.

rımızın mekanizma alanında karşılaşacakları

olası

problemlerin

•

İkinci bölümde konum analizi
lerde çok değişik düzlemsel

her bir problemin çözümü çok de-

mekanizmaların ilk olarak dev-

taylı açıklanmıştır. Kitapta toplam

re kapalılık devrelerinin yazılışı

101 problem bulunmaktadır. Ör-

gösterilmiş, AutoCad® ve So-

nekler, sanayii uygulamalarından,

lidworks® paket programları ile

kitaplardan, patentlerden ve inter-

ve analitik olarak çeşitli meka-

netten alınmıştır.

Dördüncü kısım ise 16 değişik
dişli sistemini içermektedir.

konusu ele alınmıştır. Örnek-

çözümüne örnek olmasıdır. Kitapta

•

nizmalar için konum analizini

Düz ve planet dişli sistemleri
ele alınmıştır.
Örneklerle

Mekanizma

Tekniği

Kitabının, üniversitelerin makina
mühendisliği bölümlerinde okumakta olan öğrencilerimize ve
meslektaşlarımıza yararlı olmasını
dileriz.

Kitap dört bölümden oluşmakta-

yapılışı gösterilmiştir. Bu bö-

Mekanizmalar konusunda mes-

dır. Her bölümün ilk sayfalarında

lümde 34 örnek yer almaktadır.

leki bilgi birikimini, ufuk açıcı ve

Üçüncü bölümde ise çeşitli

yol gösterici örneklerle hazırladı-

konu kısaca genel olarak açıklandıktan sonra örnek problemler yer

düzlemsel mekanizmaların hız

ğı Örneklerle Mekanizma Tekniği

ve ivme analizi hem grafik hem

kitabı aracılığıyla Makina Mühen-

Birinci kısımda, 40 örnekle ser-

analitik ve hem de yaklaşık sa-

disleri Odasına kazandırıp bizlere

bestlik derecesinin belirlen-

yısal yöntemle elde edilmesi

sunan sayın hocamız Prof. Dr. Eres

mesi anlatılmış ve çoğunlukla

açıklanmıştır.

Söylemez’e çok teşekkür ederiz.

almaktadır.
•

•

* Kitabımızı TMMOB Makina Mühendisleri Odası'na bağlı tüm şubelerimizden temin edebilirsiniz. https://www.mmo.org.tr/Genel-iletisim
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EĞİTİMLERİMİZ

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

EĞİTİM KURS PROGRAMI

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Asansör Yetkili Servis

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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Eğitim Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

2-3 Mart 2020

Konya

4 Mart 2020

4-5 Mart 2020

Samsun

6 Mart 2020

4-5 Mart 2020

Adana

6 Mart 2020

16-17 Mart 2020

Konya

18 Mart 2020

16-17 Mart 2020

Antalya

18 Mart 2020

24-25 Mart 2020

Ankara

26 Mart 2020

4-6 Mart 2020

Konya

7 Mart 2020

6-8 Mart 2020

Adana

9 Mart 2020

10-12 Mart 2020

Bursa

13 Mart 2020

13-15 Mart 2020

Samsun

16 Mart 2020

18-20 Mart 2020

Konya

21 Mart 2020

18-20 Mart 2020

Antalya

21 Mart 2020

27-29 Mart 2020

Ankara

30 Mart 2020

5-8 Mart 2020

Kayseri

9 Mart 2020

3-6 Mart 2020

Bursa

7 Mart 2020

12-15 Mart 2020

Kocaeli

16 Mart 2020

17-20 Mart 2020

Ankara

21 Mart 2020

17-20 Mart 2020

Samsun

21 Mart 2020

19-22 Mart 2020

Eskişehir

23 Mart 2020

23-26 Mart 2020

Konya

27 Mart 2020

23-26 Mart 2020

Adana

27 Mart 2020

23-26 Mart 2020

Mersin

27 Mart 2020

24-27 Mart 2020

Samsun

28 Mart 2020

26-29 Mart 2020

Eskişehir

30 Mart 2020

26-29 Mart 2020

İstanbul

30 Mart 2020

26-29 Mart 2020

Kayseri

30 Mart 2020

2-5 Mart 2020

Ankara

6 Mart 2020

16-19 Mart 2020

Mersin

20 Mart 2020

23-26 Mart 2020

İzmir

27 Mart 2020

7-10 Mart 2020

Ankara

11 Mart 2020

9-12 Mart 2020

Eskişehir

13 Mart 2020

23-26 Mart 2020

Mersin

27 Mart 2020

EĞİTİMLERİMİZ

4-6 Mart 2020

Gaziantep

6 Mart 2020

6-8 Mart 2020

Antalya

8 Mart 2020

10-12 Mart 2020

Mersin

12 Mart 2020

10-12 Mart 2020

İzmir

12 Mart 2020

11-13 Mart 2020

Denizli (Muğla)

13 Mart 2020

18-20 Mart 2020

Denizli (Aydın)

20 Mart 2020

26-28 Mart 2020

Eskişehir

28 Mart 2020

2-8 Mart 2020

Konya

9-10 Mart 2020

16-22 Mart 2020

Kocaeli

23-24 Mart 2020

23-29 Mart 2020

Gaziantep

30-31 Mart 2020

23-29 Mart 2020

Bursa

30-31 Mart 2020

6-15 Mart 2020

İstanbul

7-15 Mart 2020

Ankara

11-12 Mart 2020

Kocaeli

13 Mart 2020

16-17 Mart 2020

Bursa

18 Mart 2020

Havalandırma Tesisatı

9-10 Mart 2020

Kocaeli

11 Mart 2020

Yangın tesisatı

19-21 Mart 2020

Kayseri

22 Mart 2020

Klima Tesisatı

4-8 Mart 2020

İstanbul

9 Mart 2020

5-6 Mart 2020

İzmir

6 Mart 2020

5-6 Mart 2020

Mersin

6 Mart 2020

6-7 Mart 2020

İstanbul

7 Mart 2020

7-8 Mart 2020

Kayseri

8 Mart 2020

12-13 Mart 2020

Ankara

13 Mart 2020

13-14 Mart 2020

Diyarbakır

14 Mart 2020

16-17 Mart 2020

Gaziantep

17 Mart 2020

28-29 Mart 2020

Bursa

29 Mart 2020

17-19 Mart 2020

İzmir

20 Mart 2020

2-4 Mart 2020

Ankara

4 Mart 2020

2-4 Mart 2020

Kayseri

4 Mart 2020

9-11 Mart 2020

Gaziantep

11 Mart 2020

10-12 Mart 2020

Diyarbakır

12 Mart 2020

11-13 Mart 2020

Konya

13 Mart 2020

18 Mart 2020

Kocaeli

20-23 Mart 2020

Adana

24 Mart 2020

20-29 Mart 2020

İstanbul

29 Mart 2020

13-22 Mart 2020

İzmir

22 Mart 2020

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi

Soğutma Tesisatı

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
Üretim Planlama
Yalın Üretimi ve Yönetimi
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itibaren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi,
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin üçüncü sayısında, günümüzde sanayileşme ve kalkınmanın
en önemli girdileri arasında yer alan “Enerji/Enerji Depolama” konu başlığı olarak belirlenmiştir. Bütün
dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de önemini ve güncelliğini sürdüren enerji konusunda ilgili
hazırlanmış dört yazıya ayrıca Birlik’ten, Haber, Sanayi Analizleri, Kaynak Yönetimi, Basın Açıklaması, Eğitimlerimiz, Kitap Tanıtımı, Anma bölümlerine yazıya yer verilmiştir.
Dergimizin Enerji/Enerji Depolama bölümünde yer alan yazılarımızın ilki, Orhan Aytaç tarafından hazırlanan “Enerjinin Devrim Arabası Türkiye’nin İlk %100 Yerli Su Türbini-Generatörü Hirfanlı HES- IV. Ünite”
başlıklı yazısıdır. Yazıda, 1983’ten beri sorunsuz olarak çalışan ünitenin montajı ve devreye alma testleri,
işlerde görev alan kuruluşlar, süre ve maliyet olarak durum deneyimlerle anlatılmıştır.
İskender Gökalp tarafından hazırlanan “Hidrojenin Enerji Taşıyıcısı Olarak Güvenli Gelişimini Teşvik Etmek İçin Bir Yaklaşım” başlıklı yazımızda tartışılan yaklaşımlar arasında hidrojen nakliyesini ve depolamasını ortadan kaldırmak için hidrojen üretimi, yakalanmış CO2 Hidrojenasyonu için yenilenebilir hidrojen
kullanımı ve katı yakıtlardan hidrojen üretimi yaklaşımları tartışılmıştır. Hidrojenin yaygın bir enerji taşıyıcı olarak kullanılmasının doğuşu, dünyadaki enerji sorunlarını ve çevresel sorunları onların üzerine
yenilerine eklemeden çözmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Günümüzde, kısıtlı kaynakların olması, ülkelerarası su ve enerji stratejilerini daha da komplike hale getirmiş ve hidroelektrik enerji kaynaklarının doğru ve verimli bir şekilde kullanımı her zamankinden daha da
önemli hale gelmiştir. Enerji Bölümünün üçüncü yazısında, Arda Günler “Pompaj Depolamalı Sistemler”
başlıklı yazısında, pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerin temel kavramları, tipleri, tarihçesi, diğer
depolamalı istemlerde karşılaştırılması, finansal yöntemler anlatılmış ve yenilenebilir enerji dönüşümü
içerisinde depolama sistemlerinin ülkemize de acilen kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır.
Günümüzde enerji üretim tesisleri kadar ısı ve mekanik enerjinin birlikte üretildiği kojenerasyon tesislerinin performansını daha da artıracak muhtelif kriterlere dayalı performans optimizasyonları üzerine
çalışmalar da yoğunlaşmıştır. Semih Rüstem Çalapkulu tarafından hazırlanan “Kojenerasyon Sistemleri
ve Trijenerasyon Sistemleri” başlıklı çalışmada, bu sistemlerin çalışma prensipleri, tarihsel gelişimi, ülkemizdeki yeri anlatılmıştır.
Diğer bir yazımız, Rıza Arat tarafından yazılan “Kanal İstanbul ve Toplam Kaynak Yönetimi” başlıklı yazıdır. Ürünlerin dönüştürme yoluyla elde edildiği yerlerdeki malzeme ihtiyaçlarının en uygun şekilde sağlanması için yönetilmesi gereken süreçlerle başlayıp kuruluşların tüm etkinliklerini kapsayacak şekilde
genişlemiş bir kavram olan Kaynak Yönetimi’nin artık yaşamsal bir önem taşıdığı vurgulanmış ve kanal
İstanbul projesi incelenmiştir.
Basın Açıklaması bölümünde, iş cinayetlerinde dikkat etmek için ilki 2013 yılında düzenlenen “TMMOB
3 Mart iş cinayetlerine Karşı mücadele Günü”nde İKK’ların bulunduğu kentlerde gerçekleştirilen kitlesel
basın açıklamalarına ve DİSK-KESK-TMMOB-TBB’nin Koronovirüs salgını altındaki ülkemizde yapılabileceklere ilişkin önerilerini duyurduğu basın açıklamasına yer verildi.
Birlik’ten bölümünde Emek, Barış, Demokrasi Meydanı - Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı, Uluslararası Fikir ve Tasarım Yarışması Sonuçları ve Sergisi ile ilgili ödüllerin belli olduğu yarışmanın haberine; ardından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ve düzenlenerek meslek odalarına
gönderilmesi kuralına yeniden yer verilmesi hakkındaki haberine yer verilmiştir.
Sanayi Analizleri Bölümünde, “Güvensizlik Aşılamıyor Döviz Pusuda” başlıklı yazı yer almaktadır. 2020
Ocak ayı 97 olarak ölçülen, bu değer ile genel duruma ilişkin kötümserliği ifade eden, tüketici ve girişimcilerin genel ekonomik durumuna ilişkin değerlendirme beklenti ve eğilimlerini ifade eden Ekonomik
güven endeksi hakkındaki yazıya ulaşabilirsiniz.
Anma bölümünde Şubat ayı içerisinde yitirdiğimiz, raporlarımız ve teknik kitaplarımız da dahil olmak
üzere birçok yayının çıkarılmasında katkıda bulunan İrfan Uçar ile dergimiz önceki dönemlerinde yayın
kurulu üyeliği yapmış olan Yusuf Tekin anısına hazırladığımız metine yer verdik.
Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve
görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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HER 3 MART'TA DEDİĞİMİZ GİBİ;

EMEKÇİLERİN HAYATI DAHA FAZLA KAR İÇİN
FEDA EDİLEMEZ, İŞ CİNAYETLERİNE SON!
İş cinayetlerine
dikkat çekmek
için ilki 2013
yılında düzenlenen
"TMMOB 3 Mart
İş Cinayetlerine
Karşı Mücadele
Günü"nde İKK`ların
bulunduğu
kentlerde kitlesel
basın açıklamaları
gerçekleştirerek
“İş Cinayetlerine ve
İşci Katliamlarına
HAYIR” denildi.

B

undan tam 28 yıl önce 3 Mart
1992 tarihinde, Zonguldak Kozlu
Kömür Ocağında meydana gelen grizu patlamasında 263 emekçi hayatını kaybetti. TMMOB, Ülkemizdeki
iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi
sağlığının ve iş güvenliğinin önemini
vurgulamak için 3 Mart tarihini, “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan etmiştir. Kozlu’dan günümüze
iş cinayetlerinde hayatını kaybeden
emekçileri saygıyla anıyoruz.
Aradan yıllar geçti, 2020’ler Türkiye’sinde emekçiler, işyerlerinde can
vermeye devam ediyor. Her yıl, Kozlu
faciasında kaybettiğimiz yurttaşlarımızın en az 6 katı iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor.
İşyerlerinde insanlar ölüyor; işverenler
ve devlet ölümleri seyrediyor. Önlem
almayan işverenlere yaptırım uygulanmıyor, işyerleri yıllardır, işçi sağlığı, iş
güvenliği yönünden denetlenmediği
gibi, ölümlü iş kazalarının olduğu işyerlerinde, iş kazalarını incelemek üzere bile iş müfettişi görevlendirmiyor.
Her gün en az 5 işçinin işyerlerinde
iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesi artık haber niteliği bile taşımıyor.
Hükümet yetkililerinin iş cinayetleri
ile ilgisi baş sağlığı dilemenin ötesine
geçmiyor.

Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikler SGK tarafından tutularak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. En son 2017 yıllarına ilişkin
veriler açıklanmıştır. 2020 yılı Mart ayına gelinmiş olmasına rağmen 2018 ve
2019 yıllarına ait veriler kamuoyu ile
paylaşılmamıştır.
SGK tarafından 2017 yılına kadar açıklanan istatistiklere göre;
•
2012 yılında 74.871 kazada 744
emekçi,
•
2013 yılında 191.389 kazada 1.360
emekçi,
•
2014 yılında 221.336 kazada 1.626
emekçi,
•
2015 yılında 241.547 kazada 1.252
emekçi,
•
2016 yılında 286.068 kazada 1.405
emekçi,
•
2017 yılında 359.766 kazada 1.636
emekçi,
İş cinayetlerinde hayatını kaybetti.
2017 yılında bir önceki yıla göre iş
kazası sayısı %25 oranında, iş kazaları
sonucu ölüm % 16 oranında artmıştır. 2017 yılına kadar açıklanan rakamların seyrine baktığımızda henüz
açıklanmamış 2018 ve 2019 verileri
korku uyandırmaktadır. Bu verilerin
SGK tarafından açıklanamamasının
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de belirtildiği üzere de işverene “profesyonel yardım” kapsamındadır. Bu
hükümlere rağmen ikincil mevzuatta
iş güvenliği uzmanının görev kapsamını rehberlik dışında değerlendiren
hükümler değiştirilmelidir. İş Güvenliği Uzmanları; işverenin yapmadığı
veya yapamadığı çalışmaların takipçisi
ve sorumlusu olmamalıdır.

sebebi nedir? Ülkemizde emekçilerinin hayatlarının önleyici çalışmalardan daha ucuz olduğu kamuoyundan
gizlenmek mi istenmektedir? Bir kez
daha Sosyal Güvenlik Kurumu’nu göreve, emekçilerin hayatını ilgilendiren
bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya
davet ediyoruz!
2012 yılında, “iş sağlığı güvenliğinde
devrim” söylemleri ile 6331 sayılı İş
Sağlığı Güvenliği Kanunu çıkartıldı.
2012 yılından bu yana iş kazaları ve
ölümlerde azalma bir yana, hem kaza
sayısı hem de ölümler arttı. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasasında ” işyerlerinde iş sağlığı güvenliğinin sağlanması işveren yükümlülüğündedir”
denilmesine rağmen, uygulamada
iş sağlığı güvenliği hizmetleri hem
piyasalaştırıldı hem de sorumluluk iş
güvenliği uzmanlarının omzuna yüklendi. Her kazadan sonra mutlaka iş
güvenliği uzmanları gözaltına alındı,
hatta tutuklandı. Oysa 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8.
Maddesinde de belirtildiği üzere, iş
güvenliği uzmanlığı hizmeti “İşverene
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak”;
yine Kanunun 6. Maddesi gerekçesin-
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Bu anlayışla, iş güvenliği uzmanları
ve meslektaşlarımızın iş yeri kaynaklı kazalara meslek ve hastalıklarına
yakalanmadığını,
etkilenmediğini
düşünmek, kamuoyuna böyle yansımasına sebep olmak akıl dışıdır. İşverenin ihmali, devletin üzerine düşeni
yapmaması nedeniyle, uzmanlar ve
meslektaşlarımız da tüm emekçilerle
aynı kaderi paylaşmaktadır. Sadece bu
yıl basına yansıyan haberlerde meslektaşlarımızın yüksekten düşme, elektrik
çarpması, yük altında kalma, iş makinesi altına kalma, mekanik arızalar
sebebiyle yaşamlarını kaybettiklerini,
sakat kaldıklarını görmekteyiz.
Bu nedenle, çalışma yaşamı düzenleyen yasa yalnızca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan ibaret
sayılmamalıdır. Çalışma yaşamı, başta
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4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak üzere birçok yasa
ile biçimlendirilmektedir. 2003 yılında
yürürlüğe konulan 4857 sayılı yasa
ile çalışma yaşamı tamamen esnekleştirilmiş, işlerin alt işveren/taşerona
yaptırılması olağan çalışma biçimi olmuştur. , 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer
alan “telafi çalışması”, “denkleştirme”,
“çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi”
başta olmak üzere kuralsız çalışma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve iş
güvenliği alanındaki düzenlemeler bir
anlam ifade etmeyecektir. “İstihdam
büroları” ile de iş ilişkileri tamamen
“bırakın yapsınlar” “bırakın geçsinler”
anlayışına dönülmüş, tüm bunların sonucunda örgütsüzlük artmıştır. İş cinayetlerinin artmasında 4857 sayılı yasa
ile getirilen esnek çalışma biçimlerinin
önemli bir payı olmuştur. Dolayısı ile
asıl üzerinde durulması gereken mevzuat bu olmalıdır.
İş kazaları, meslek hastalıkları “kader”
değildir. İş kazalarını, meslek hastalıklarını “işin doğal bir sonucu “ olarak görülmesi, yeni iş cinayetlerine davetiye
çıkarmaktadır.
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İş güvencesi ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin birbirini tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar insana
yakışır “norm ve standartta” bir sosyal
güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır.
Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı ekonomi kayıt altına
alınmalıdır. Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı, çalışanların
sosyal ve ekonomik yaşamları iyileştirilmelidir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda iyileştirici adımlar atılabilmesi için
öncelikle işverenlerin sorumluktan
kaçmasının önünde geçilmelidir. İşverenlerin temel sorumluluklarından
kaçtıkları, kendi yerlerine birer günah
keçisi olarak iş güvenliği uzmanlarını
koydukları bir çalışma yaşamında, önleyici ve engelleyici hiçbir çalışmanın
yapılamayacağı açıktır.
Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının bu denli
yaygın olmasının bir diğer nedeni de,
emekçilerin sendikal haklarının baskı
altında tutulmasıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller tüm çalışanlar için kaldırılmadıkça işçi sağlığı
ve iş güvenliği konusunda yol almak
mümkün olmayacaktır. Sendikasız uz-

man, sendikasız işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler tüm olumsuzluklara karşı açık ve savunmasızdır.
İş kazaları ve iş cinayetleri ile mücadelenin temel bir kültür olarak topluma kazandırılması gereklidir. Yaşanan
kaza ve cinayetlerde, ilgili tüm kurum,
kuruluş ve kişilerin sorumluluklarını
eksiksiz yerine getirmesi zorunluluğu,
devlet politikası olarak toplumun tüm
kesimlerine çocuk yaştan itibaren eğitimle birlikte kazandırılmalıdır.
Meslek hastalıkları tespiti ise hemen
hiç yapılmamaktadır. SGK İstatistiklerine göre, yıllardır ülkemizde meslek
hastalıkları nedeni ile ölüm hiç yoktur. Oysa bilimsel gerçeklikler göstermektedir ki; ülkemizde her yıl binlerce
insan meslek hastalığından ölmekte,
ama bu gerçeklik tespit edilmemekte,
kamuoyuna açıklanmamaktadır
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin
yalnızca Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi,
doğru kararların alınmasının önünde
bir engeldir. Bu nedenle düzenleme
ve denetleme; Aile, Çalışma Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağ-

lık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar,
TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve
mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma
yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu
enstitü tarafından yeniden ele alınmalı
ve kararlaştırılmalıdır.
Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bu
gün de iş cinayetleri ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm,
yaralanma ve sakat kalma; esnek ve
güvencesiz çalışma hiçbir emekçinin
kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır,
güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız
için sesimizi yükseltiyoruz. İnsanlar
işyerlerinde ölmemeli, her gün işyerlerinden cenazeler çıkartılmamalıdır.
Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin
artırılması, bağımsız denetim sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve
iş kazalarının durdurulması için yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Emekçilerin Hayatı Daha Fazla Kar İçin
Feda Edilemez, İş Cinayetlerine Son!
Emin Kormaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



MART 2020



www.mmo.org.tr

10

BASIN AÇIKLAMASI

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: HALKIN SESİNE
KULAK VERİN,YAŞAMSAL TALEPLERİ
KARŞILAYIN!

D

ünyanın pek çok ülkesinde
yüksek oranda ölümler yaşanmasına yol açan, artık bir kitle
imha silahı gibi işlev gören koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almış
durumda. Dünya genelinde farklı
ülkelerde yaşananlara baktığımızda
konunun belirsizliğini koruduğunu
görebiliriz. Bu süreçte ülkemizde
şimdiye kadar yaşananlara baktığımızda ise sürecin doğru yürütüldüğüne ve yeterli önlem alındığına dair
kaygılarımız artmaktadır.

Türk Mühendis
ve Mimar Odaları
Birliği, Devrimci
İşçi Sendikaları
Konfederasyonu,
Kamu Emekçileri
Sendikaları
Konfederasyonu
ve Türk Tabipleri
Birliği hükümete
seslenerek
Koronavirüs salgını
altındaki ülkemizde
yapılabileceklere
ilişkin önerilerini
23 Mart 2020
tarihinde
yaptıkları basın
açıklamasıyla
duyurdular.

Çin’de ve ardından İran’da başlayan salgın krizinin hemen başında
bu ülkelerle irtibatın kesilmemesi,
umreye gideceklere izin verilmesi
ve dönüşlerinde kesin bir karantina
uygulaması yapılmaması, enfekte
olan hasta sayılarının şeffaf olarak
toplumla paylaşılmaması, hükümete
yönelik güveni iyice yok etmiştir.
Hükümetin verdiği bilgilere güvenmeyen halk, doğru bilgi almak için
sosyal medyaya yüklendiğinde konu
daha da karışık hale gelmiş; yanlış,
kasıtlı, teyit edilmemiş bilgiler ortamı kaosa sürüklemiş, vatandaşın panik yapmasına neden olmuştur.
Öncelikle bu salgın ile mücadele
toplumsal bir mücadele olarak örgütlenmelidir. Mesele siyasi ikbal ve
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ekonomik kar ekseninde ele alındığı
ölçüde bütün bir ülkenin “bağışıklığı” zarar görmektedir.
18 Mart 2020 tarihinde Çankaya
Köşkünde düzenlenen “Koronavirüs
ile Mücadele Eşgüdüm Toplantısı”na
davet edilmeyen ve bu salgının ilk
gününden itibaren konuya dair kapsamlı çalışmalar yapan emek ve meslek örgütleri olarak şunu ifade etmek
isteriz ki; koronavirüs salgınının yol
açabileceği sosyal tahribat, ayrımcı,
kutuplaştırıcı yaklaşımlarla daha da
derinleşmekte, ülkenin ve halkın sağlığını onarılması zor bir biçimde tehdit
etmektedir.
Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamalar toplumda güveni tesis etmemiş,
tam tersine sadece sermayeye güven
veren, çalışanı, işsizi, esnafı, kriz mağdurlarını, yoksulu yok sayan bu tedbirler devlete olan güvene de son noktayı
koymuştur.
Yaşananlar açıkça göstermektedir ki,
bu kriz aslında, sağlık alanının ticarileştirilerek halkın nitelikli, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti almasını
engelleyen neoliberal anlayışın bir
soncudur. Bu krizden ancak toplumsal dayanışmayı yükselterek en az
hasarla çıkabiliriz. Biz emek ve meslek
örgütleri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB
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olarak, üyelerimize ve halka karşı görevimizin bilinciyle, iktidara bir kez
daha sesleniyor, bu bağlamda yapılabileceklere ilişkin önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz:
1. Bu süreçte bir kez daha görülmüştür ki; bilime, eğitime ve sağlığa daha fazla değer verilmelidir.
Bugünlerde kısıtlı imkânlarla,
canla başla çalışan sağlık çalışanlarına özellikle çok teşekkür
ediyoruz ve onların daha güvende görev yapabilmeleri, morallerinin yüksek tutulması için her
türlü imkânın öncelikle seferber
edilmesini talep ediyoruz.
2. Önümüzde kötü örnek oluşturan
ülkelerde yaşananlar da dikkate
alınarak olası en kötü senaryoya
göre eylem planları hazırlanmalı,
kriz anında kentin tüm imkânları
(mekân, araç, ekipman vb.) kullanılabilmelidir.
3. Mümkün olan işlerde ve işyerlerinde uzaktan çalışmaya geçilmeli, zorunlu mal ve hizmetlerin
üretilmediği ve virüsten korunma koşullarının sağlanamadığı
tüm işyerlerinde çalışanlar derhal ücretli izne çıkarılmalıdır.
4. Zorunlu mal ve hizmetlerin üretildiği veya gerekli önlemlerin
alınabildiği faaliyetini sürdüren
işyerlerinde çalışan ebeveynlerden birine ve risk grubunda
olanlar ile 60 yaş üstü çalışanlara
acil ücretli izin verilmeli; çalışmak
durumunda olanların sağlık koşulları için önlemler artırılarak
azami düzeye yükseltilmelidir.
5. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekilmelidir. Koronavirüsle mücadele döneminde
1000 TL destek eklenerek risk
grubundaki bu kesimler korunmalıdır.
6. Kamu ve özel sektörde bireysel
ve toplu işten çıkarmalar yasaklanmalıdır.

7. Fahiş fiyatlarla fırsatçılık yapanlara göz yumulmamalı, denetimler
artırılmalı, fırsatçılık yapanlara
yaptırımlar uygulanmalıdır.
8. Alt gelir gruplarının temel gıda
ve hijyen maddelerine erişimi
için kamu kaynaklarına başvurulmalıdır. Virüsten koruyucu ürün
ve malzemeler (maske, kolonya,
sıvı sabun vb.) başta dar gelirliler
olmak üzere halka ücretsiz dağıtılmalıdır.
9. Yoğun kalabalıkların bir arada
bulunduğu mülteci geri gönderme merkezlerinde gerekli tedbirler maksimum düzeyde alınmalı,
bu merkezlerde olmayan mülteciler için de alt gelir gruplarıyla
benzer şekilde hijyen ve temel
gıda malzemesi temini kamu
kaynaklarıyla sağlanmalıdır.
10. Ekonomideki olumsuz gelişmelere paralel olarak işsizlikte yaşanabilecek artışlara karşı işsizlik
sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılmalıdır.
İşsizlik sigortası ödeneği alabilmek için son üç yılda 600 gün
çalışma koşulu virüsle mücadele
döneminde 90 güne indirilmelidir. Salgın sürecinde işsizlik
maaşı kesilecek olan çalışmayan
yurttaşlara bu maaş verilmeye
devam edilmelidir.
11 Tüketici, konut ve taşıt kredileri
ile kredi kartı borçları ve elektrik,
su, doğalgaz ve iletişim faturaları
salgın riski boyunca ertelenmelidir.
12. Bu süreçte vatandaşların sağlığa
erişimi ücretsiz olmalıdır.
13. Sağlık kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesi sağlanmalı ve Covid-19 şüphesi olan her olguya
test yapılabilecek duruma getirilmelidir.
14. Salgın sürecinde, özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmelidir.

15. Yerellerde, il/ilçe bazında belediyelerin ve muhtarlıkların önderliğinde DKÖ, meslek odası ve sendika temsilcilerinin de içinde yer
aldığı kriz masaları kurulmalıdır.
16. Adalet Bakanlığı açıklamalarına
göre Ocak 2020 itibariyle 355
hapishanede 11 bin civarında
kadının içinde olduğu 294 bin
tutuklu/hükümlübulunmaktadır.
Cezaevlerinde 3 bin 100 çocuk
hükümlü ve tutuklu bulunurken,
780 çocuk ise anneleri ile birlikte cezaevlerinde kalmaktadır.
Korona virüsü salgını nedeniyle
birçok ülkede cezaevlerinde ayrımsız tahliyeler başlatılırken ülkemizde iktidarın siyasi tutuklu
ve hükümlüler dışındakileri kapsayacak bir çalışmayı hızlandırdığını açıklaması kabul edilemez.
Biliyoruz ki, son yıllarda çok sayıda muhalif gazeteci, akademisyen, aydın, milletvekili, belediye
başkanı, avukat, öğrenci, sendika
yöneticisi/üyesi “terör soruşturması” adı altında tutuklanmıştır.
Dolaysıyla cezaevlerinde öncelikle tutukluların hızla tahliyesi
sağlanmalı; yaşam hakkı ve ifade
özgürlüğü esas alınarak siyasi tutuklular, gazeteciler, yaşlılar, hasta mahkûmlar, çocuklar tahliye
edilmeli, infazlar ertelenmelidir.
17. Sağlık emekçileri için alkışlar yetmez, koruma önlemleri artırılmalı ve ek tazminat verilmelidir.
Biz DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak bir kez daha bu acil ve tarihi uyarımızı yapmayı bir sorumluluk olarak
görüyor, duanın, kolonyanın yeterli
olmayacağını, küresel krizin aşılması
için bilimi esas alan toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız olduğunu bir
kez daha vurgulayarak, ülkeyi yönetenleri yarın çok geç olmadan yukarıda sıraladığımız önlemleri hayata
geçirmek için somut adımlar atmaya
davet ediyoruz.
DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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BİRLİK'TEN

EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ MEYDANI
ANIT MEYDAN VE ANMA YERİ TASARIMI
ULUSLARARASI FİKİR VE TASARIM PROJESİ
YARIŞMASINDA KAZANAN PROJE BELLİ OLDU
TMMOB, DİSK, KESK
ve TTB ile10 Ekim Barış
ve Dayanışma Derneği
yürütücülüğünde
gerçekleştirilen Emek,
Barış ve Demokrasi
Meydanı Anıt Meydan
ve Anma Yeri Tasarımı
Uluslararası Fikir ve
Tasarım Projesi Yarışması
sonuçları ve sergisi 3
Mart 2020 tarihinde
Mimarlar Odası Konferans
salonunda gerçekleştirildi

A

nkara'da 103 kişinin can verdiği katliamın gerçekleştiği
Ankara Garı önünün anıt
meydan haline dönüştürülmesi için
TMMOB, DİSK, KESK, TTB ve 10 EkimDer tarafından düzenlenen “Emek,
Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve
Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması” tamamlandı.

rin anısını onurlandırmak; hafızayı
mekânda ve gündelik yaşamda yeniden üretmek amaçlandı. Ayrıca
Ankara Garı ve meydanının kuşaklar
boyunca emek, barış ve demokrasiye adanarak, yurttaşların bir araya
geleceği bir kamusal mekân olarak
yeniden üretimi hedeflendi.
Yarışmayı, Mimar Pınar Kesim
Akbaş’ın ekip başı olduğu, Şehir
Plancısı Özge Uysal, Peyzaj Mimarları Mehmet Cemil Aktaş, Şeyma Kahraman, Ecem Sevin, Rumeysa Konuk,

Yarışma ile, 10 Ekim Ankara
Katliamı’nın toplumsal düzlemde
unutulmamasını sağlamak; hayatını
kaybetmiş ve hayatta kalan bireyle-
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Bengisu Doğru, Nagihan Damgacı,
Okan Mutlu Akpınar, Hüseyin Hilmi Kezer, Lokman Turunç ve Emre
Gökçe’nin hazırladığı proje kazandı.
İkincilik ödülü; Peyzaj Mimarı Doruk
Görkem Özkan’ın ekip başı olduğu,
Mimar Berker Cem Bozbaş, Şehir
Plancıları Beyzanur Akkuş, Çisem
Seyhan, Regaip Yılmaz ve Peyzaj Mimarları Selçuk Özkaya, Emre Kul’un
hazırladığı projeye verildi.
Üçüncülük ödülü; Peyzaj Mimarı
Süleyman Can Çinkılıç’ın ekip başı
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olduğu, Mimar Halil Eroğlu, Şehir
Plancısı Başak İncekara ve Peyzaj Mimarları Ferdi İnanlı ve Burak Baş’ın
hazırladığı projeye verildi.

maya, tahrif etmeye yönelik sistematik politikalar, toplumsal belleği canlı
tutma görevini de bizlerin omuzlarına yüklüyor.

Mansiyon ödülleri; Mimarlar Cem
Üstün, Öykü Arda, Şehir Plancısı Nur
Kardelen Öztürk ve Peyzaj Mimarı Melike Üresin’in hazırladığı proje
ile Mimarlar Görkem Demirok, İzzet
Furkan Gezegen, Şehir Plancısı Didem Türk ve Peyzaj Mimarı Bahar
Aslan’ın hazırladığı projeye verildi.

Saldırıya uğrayanların yaralarının sarılması, hukuki sürecin yürütülmesi
ve dayanışma ilişkilerinin örgütlenmesi ve katliamda kaybettiklerimizin anılarını yaşatma çabası en öncelikli gayretimiz oldu.

KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim Barış ve
Dayanışma Derneği adına konuşan
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, yarışmaya 36 proje
ile başvuru yapıldığını söyledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz şöyle konuştu:
Değerli Hocalarımız, Değerli Kurum
Temsilcileri
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim
Barış ve Dayanışma Derneği olarak
düzenlediğimiz “Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı Anıt Meydan ve
Anma Yeri Tasarımı Uluslararası Fikir
ve Tasarım Projesi Yarışması”nın Jüri
Fikir Alışverişi Toplantısına hepiniz
hoş geldiniz.
10 Ekim Katliamı, yakın geçmişimizin en sarsıcı kitle kıyımı olarak tarihe geçti. IŞİD üyesi iki canlı bomba
tarafından yapılan bu alçak saldırıda
103 arkadaşımızı kaybettik. 500’ün
üzerinde arkadaşımızın ise çeşitli
biçimlerde yaralandı ve sakat kaldı.
Bizler, yani o meydandan sağ çıkanlar ise katliamın içimizde bıraktığı
derin boşlukla ve tarifsiz kederle birlikte yaşıyoruz.
Değerli Arkadaşlar,
Geçmişi unutturmaya, bulanıklaştır-

Bildiğiniz gibi 10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye
Meclisinde alınan kararla, Ankara
Garı önündeki alana, "Demokrasi
Meydanı" adı verildi. Bu alanın ortasına da üç ayrı yüzünde katliamda
kaybettiğimiz arkadaşlarımızın fotoğraflarının olduğu geçici bir anıt
yerleştirildi.
Bugüne kadar anmalarımızı gerçekleştirdiğimiz bu geçici sembolik anıt,
katliamın neden olduğu derin acının
temsili için yeterli olmadığı gibi, faşist saldırılar nedeniyle sıklıkla tahribata uğruyordu. Gar Meydanı’nın
10 Ekim sonrası ihtiva ettiği yeni anlam, bu kentsel mekâna ve mekânın
unsurlarına farklı bir bakış açısı ve
müdahaleyi gerektiriyordu.
Her defasında içimizdeki derin yarayı yeniden kanatan bu soruna çözüm bulabilmek, önemli gündemlerimizden birisiydi. Yerel seçimler
sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yürüttüğümüz
görüşmelerde, katliamın yaşandığı
meydanda kalıcı bir mekânsal düzenleme yapılması konusunda fikir
birliğine vardık.
Bu doğrultuda hazırlanacak projenin belirlenmesi için de “Emek, Barış
ve Demokrasi Meydanı Anıt Meydan
ve Anma Yeri Tasarımı Uluslararası Fi-

kir ve Tasarım Projesi Yarışması” gerçekleştirdik.
Gar önü ve çevresinin bir bütün olarak yeniden ele alınmasına ve alanın
anıtsal biçimde yeniden dönüştürülmesini öngören proje yarışmasına
yurt içinden ve dışından toplam 39
proje katıldı. Bu anlamlı yarışmaya
katılan tüm eser sahiplerine teşekkür ediyoruz.
Yarışmaya katılan eserler, yurt içinden ve dışından çok sayıda değerli
akademisyen ve uzmanın aralarında
bulunduğu ve değerli hocamız Baykan GÜNAY’ın başkanlığını üstlendiği jürimiz tarafından değerlendirildi.
Değerlendirmede estetik unsurların
yanı sıra ulaşım, mekânın dokusu,
geleceğe yönelik planlar ve uygulanabilirlik gibi kriterler de gözetildi.
Emek meslek örgütü başkanlarımızın
ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin
temsilcisinin de bulunduğu danışman jürimizle bu süreci paylaştık.
Kazan ve katılan tüm eser sahiplerini
tebrik ediyorum.
Bu önemli ve tarihsel proje yarışmasına emek veren tüm akademisyenlerimize, kurumlarımıza ve teknik
görevlilerimize yarışmayı düzenleyen kurumlar adına teşekkür ediyorum.
“Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış” mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler
bu emanete sahip çıkacağız. Bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da
bu doğrultuda kararlı mücadelemizi
sürdüreceğiz.
Hepimize kolaylıklar diliyorum.
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HABER

TMMOB YAPI RUHSAT FORMLARINDA
HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI
TMMOB tarafından
açılan dava sonucu
Danıştay’ın üçüncü
kez verdiği yürütmenin
durdurulması
kararının ardından
bu kez Bakanlıkça,
11.03.2020 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan
Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik ile
yapı ruhsatları yeniden
düzenlenerek; formlarda
imza hanelerine ve
ruhsat formlarının
meslek odalarına
gönderilmesi kuralına
yeniden yer verildi.
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02.05.2018 tarihli, 30409 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve
TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına ilişkin Tebliğ ile Yapı Ruhsatlarında değişiklik yapılmış ve yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin ıslak imzaları
ruhsat formundan kaldırılmıştı. Bunun üzerine Birliğimiz tarafından açılan davada Danıştay Dairesince 17/04/2019 tarihli karar ile
“yapılaşmaya ilişkin sürecin can ve mal güvenliği açısından hayati
olduğu dikkate alındığında, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin ve
proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının bulunması son
derece önem arz etmektedir.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti.
Davanın devamı esnasında; 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile yapı ruhsatı formu ile yapı
kullanma izin belgesi, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Ek-10 Yapı
Ruhsatı Formu ve Ek-9 Yapı Kullanım İzin Belgesi olarak eklenmişti.
Yönetmelik ekinde yer alan Yapı Ruhsatı Formunda da yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve
proje müelliflerinin imza hanelerine yer verilmemiş; her iki formun
açıklama bölümünden de daha önceki yapı ruhsatı ve yapı kul-
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lanma izin belgesi formu açıklamalarında yer alan “İdareler sorumluluk
alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk
haftası içinde ilgili meslek odalarına
bildirir." hükmü çıkarılmıştı. Hukuka
ve kamu yararına aykırı bu düzenlemenin iptaliyle açtığımız davada
da Danıştay Dairesince 24/04/2019
tarihli karar ile deprem kuşağında
yer alan ülkemiz açısından sağlıklı
bir çevre ile can ve mal güvenliğinin
sağlanabilmesinin önemi vurgulanarak “yapı ruhsatı formu ve yapı kullanma izni formu eki föylerde yer alan
uyuşmazlık konusu ifadelerin, dava
konusu işlemle kaldırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna
ulaşılmıştır….” gerekçesiyle dava konusu düzenlemelerin yürütmesinin
durdurulmasına karar verilmişti.
Anayasanın 138. maddesinde; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak
zorundadır; bu organlar ve idare,
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine
getirilmesini geciktiremez.” kuralı
öngörülmüş; Yine 2577 sayılı Yasanın 28. maddesinde de; “Danıştay,
bölge idare mahkemeleri, idare ve
vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre İDARE, GECİKMEKSİZİN İŞLEM TESİS ETMEYE
VEYA EYLEMDE BULUNMAYA MECBURDUR.” ifadesine yer verilmiştir.
Kaldı ki, bu durumun Anayasanın 2.
maddesinde öngörülen hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu da kuşkusuzdur.
Anayasal ve Yasal düzenlemeler uyarınca Danıştay kararlarının gereğinin
gecikmeksizin yerine getirilmesi; hukuka aykırılığı ortaya konan ve yü-

rütmesi durdurulan düzenlemelere
dayalı uygulamalara bir an evvel son
verilmesi; kararlarda belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılması gerekirken; Çevre
ve Şehircilik Bakanlığınca 25.07.2019
tarih 30842 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Danıştayca
verilen yürütmenin durdurulması
karar gerekleri yerine getirilmemiş,
aksine Daire kararlarında hukuka
aykırılığı açıkça ortaya konan ve yürütmesi durdurulan düzenlemeler
25.07.2019 tarihli değişiklik ile aynı
şekilde yeniden yürürlüğe konmuştu. Birliğimiz tarafından Anayasaya
ve kamu yararına aykırı bu düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada
da Danıştay Dairesince “Anayasanın
138. ve İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesi uyarınca davalı
idarece yargı kararını gecikmeksizin
yerine getirmek zorunda olmasına
karşın Danıştay Altıncı Dairesinin
17.04.2019 tarih ve E:2018/5260 sayılı kararı ile bu karara yapılan itirazın
reddine ilişkin Danıştay İdari Dava

Daireleri Kurulunun 19/09/2019 tarih ve E:2019/899 sayılı kararına, Danıştay Altıncı Dairesinin 18.02.2019
tarih ve E:2018/4999 sayılı kararı ile
bu karara yapılan itirazın reddine
ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/09/2019 tarih ve
E:2019/845 sayılı kararına ve Danıştay Altıncı Dairesinin 24.04.2019
tarih ve E:2018/9566 sayılı kararı ile
bu karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Danıştay İdari dava Daireleri Kurulunun 16.10.2019 tarih
ve E:2019/901 sayılı kararına aykırı
olarak yapılan düzenlemede hukuka
uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına
karar verilmişti.
Danıştay’ın üçüncü kez verdiği
yürütmenin durdurulması kararının ardından bu kez Bakanlıkça,
11.03.2020 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik ile yapı ruhsatları
yeniden düzenlenmiş ve formlarda
imza hanelerine ve ruhsat formlarının meslek odalarına gönderilmesi
kuralına yeniden yer verilmiştir.
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SANAYİ ANALİZLERİ

GÜVENSİZLİK AŞILAMIYOR, DÖVİZ
PUSUDA (56)1
Mustafa Sönmez2

Özet
Tüketici ve girişimcilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini ifade eden “Ekonomik
Güven Endeksi’nin” 100’den küçük olması, genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği yansıtıyor.
Ekonomik Güven Endeksi, 2018 Ocak ayında 106 dolayındaydı. Temmuz 2018’de başlayan döviz türbülansı ile 97’ye
kadar indi. İzleyen aylarda iniş sürdü ve Mayıs 2019’da 82’ye yaklaştı, dibe vurdu ve sonra biraz toparlanmaya başladı.
2020 Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi 97 olarak ölçüldü. Bu, 2018 başındaki değerin hâlâ 9 puan gerisinde olmakla
birlikte aynı zamanda inişin başladığı Temmuz 2019’a da ancak geri dönüşü temsil ediyor.
Güvensizlik TL’den uzak durma ile sürüyor. AKP’nin yükseliş zamanlarında yabancı parada tutulan mevduat, toplamın
yüzde 30’u dolayında seyrederken, Şubat 2020’de yabancı paradaki mevduat, toplam mevduatın yüzde 52’sini buldu.
AKP rejiminin özellikle dış yatırımcıların gözünde güvenirliğinin ölçümü ise “ülke risk primi” (CDS) ile yapılabilir. Bu göstergeye bakıldığında Türkiye yükselen ülkeler arasında açık ara en riskli ülke durumunu bir türlü düzeltemiyor. Risk
priminin en iyi göründüğü Ocak 2020’de Türkiye’nin CDS’i 256 görünüyordu. Ama aynı zaman diliminde Türkiye’ye en
yakın risk primi olan Güney Afrika’nınki 169 ile Türkiye’nin riskinin yüzde 66’sından ibaretti. Risk primi Brezilya için 99,
Endonezya için 63 idi.
Dışarıdan hissettirilen güvensizlik kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notlarından da okunabiliyor. Uluslararası
kredi derecelendirme kuruluşlarının en önemlileri, S&P, Moody’s ve Fitch, Türkiye’nin notunu 2019 ortalarında hep birlikte indirip kredi verilemez seviyesine çektiler ve bu notu düzeltme konusunda henüz bir eğilim yok.
İçeride siyaseti ve ekonomiyi yönetmekte güçlük çeken AKP rejimi ekonomik küçülmeyi durdursa da arkasından gelen
cılız bir büyüme ile henüz gerilemiş güveni geri getirmeyi başaramıyor. 2 Mart’ta TÜİK tarafından yapılacak açıklamada, 2019 Dördüncü Çeyrek GSYH’nin yüzde 5 dolayında büyüdüğü görülebilir. 2019 yılının tamamı için GSYH verisi ise
muhtemelen yüzde 0,5 dolayında büyüme olacak.
Düşürülen faizler ve kontrole alınan döviz kuru ile birlikte, sanayi üretimi 2019’un son çeyreğinde kısmen toparlandı.
Bu toparlanışta, görece artan iç talep ve fiyat kırarak hızlandırılan ihracat etkili oldu denilebilir. Yine de yılın tamamında
sanayi üretimi yüzde 0,6 düşüş gösterdi.
Merkez Bankası’nı iyice kontrole alarak düşük faizli kredi musluklarını açmak, ekonomide bir ısınma başlatmış görünüyor. Buna, döviz kurunun Merkez Bankası rezervlerinin kamu bankaları üstünden piyasa sürülmesiyle, kontrol altında
tutulması çabası da eşlik ediyor. Ne var ki, bu ekonomiyi zorla ısıtma çabaları güveni geri getirmeye yetmediği gibi, kısa
sürede enflasyonu tırmandırma, cari açığı büyütme ve döviz fiyatlarını yukarı çekme riskini içinde barındırıyor.
Otoriter siyasi yapılanmanın hem içeride tüketici ve girişimciye hem de dışarıda özellikle finansörlere güven vermemesi, 2020’ye girerken de en önemli sorun olarak varlığını koruyor.

1
2

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 56'nın tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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KANAL İSTANBUL DEPREMİ VE
TOPLAM KAYNAK YÖNETİMİ
Rıza Arat*

1. GİRİŞ
"Kötü ev sahibi insanı ev sahibi yaparmış" diye bir söz vardı. Ne yazık ki kötü yöneticiler ne şirketleri ne kuruluşları,
ne ülkeleri ne de dünyayı daha iyi çalışan bir yer yapabiliyor. Kiracıların sahibi kötü olan evlerden çıkma hakları
var. Çalışanların da patronunu veya üst yönetimini beğenmedikleri yerlerde çalışmama haklarının en azından
kâğıt üstünde olduğu söylenebilir. Hatta sınırların yeni
anlamlar kazandığı günümüzde, yaşadığı ülkedeki koşulları beğenmeyenlerin de daha iyi yönetilen daha gelişmiş ülkelere gitme şansları bulabilecekleri de eklenebilir. Ama uzay çalışmaları için ayrılan bütçelere rağmen,
şimdiye kadar gidilebilecek bir başka dünya bulunamadı.
Gezegenimizde yaşanan sorunların geçerli olmayacağı,
sonsuz yaşam ve sınırsız kaynak sağlayan bir cennet bir
gün uzayda bulunabilir mi bilmiyorum. Günümüz koşullarında, eldeki kaynakların iyi yönetilmesi yaşamsal önemini koruyor.

*

Kaynak yönetimi, ürünlerin dönüştürme yoluyla elde
edildiği yerlerdeki malzeme ihtiyaçlarının en uygun şekilde sağlanması için yönetilmesi gereken süreçlerle başlayıp kuruluşların tüm etkinliklerini kapsayacak şekilde
genişlemiş bir kavram. Standartlar ve kalite farkındalığı
geliştikçe; kalite kontrolün yerini toplam kalite yönetimi,
personel bölümlerinin yerini insan kaynakları yönetimi
bölümleri, satınalma kavramının yerini tedarik süreçleri
yönetimi aldı.
En genel anlamıyla kalite yönetim sistemi, doğru kararların doğru zamanda alınarak istenilen sonucun en uygun
şekilde ve sürekli olarak alınmasını sağlamayı amaçlayan
bir kurallar ve iş yapma yöntemleri toplamı olarak tanımlanabilir. Öncelikle, "istenen sonuç" üzerinde bir anlaşma
sağlanması gerekmektedir. Teknoloji geliştikçe yapılan
işlerin önemli çevresel ve sosyal etkilerinin olması riskleri
arttığı için, kalite yönetiminin artık çevre yönetimi ve toplumsal sorumluluk yönetimi ile birlikte yapılması gerek-

Makina Mühendisi, Serbest Danışman - rizaarat@yahoo.com
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mektedir. Çevreye zarar veren bir üretim süreciyle çalışan
bir tesis kurduktan sonra bu zararı azaltacak ek yatırımlar
yapılması, toplumsal dengeleri alt üst edecek sonuçları
olacak bir yatırım yaptıktan sonra geçici önlemler ve çözümlerle bozulan dengelerin düzeltilmeye çalışılması çözüm olamaz. Ancak doğru kararlar alınır, doğru yöntemler
seçilir ve doğru süreçler uygulanırsa sağlıklı yaşamdan ve
gelişmeden söz edilebilir. Çevresel ve toplumsal risklerin
çok artmış olduğu günümüz dünyasında "istenen sonuç",
doğal kaynakların en iyi şekilde korunacağı ve sağlıklı
yaşam koşullarının sürdürülüp geliştirilebileceği bir sistemi kurmak ve sürdürmek olmalıdır. Bölgesel, ulusal ve
küresel ölçekte "Toplam Kaynak Yönetimi" artık yaşamsal
önem taşımaktadır.

3. PROJE TANIMI

Bu yazıda, yarattığı tartışmaların sarsıntısı sürerken bir
depremin de yaşandığı koşullarda, Kanal İstanbul projesiyle ilgili tartışmaların toplam kaynak yönetimi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Projeyle ilgili tüm
ayrıntıların ve bilgilerin aktarılması çabasına girilmemiş,
doğru sonuçlar için gerekli verilerin nasıl derlenebileceği ve karşılaştırabileceği hakkında bir yöntem denemesi
yapılmıştır.

Projeyi destekleyen ve karşı çıkan kişi ve kuruluşların görüşleri, Kanal İstanbul projesi resmi web sitesi ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi çalıştay web sitesi üzerinden derlenmiştir.

2. TARAFLAR

3.1 Kanal İstanbul Projesi
Kanal İstanbul projesi ve amaçlarıyla ilgili bir açıklama
T.C. Cumhurbaşkanlığı sitesinde, ayrıntılı bilgiler ise Kanal
İstanbul Projesi resmi web sitesinde ve hazırlanmış olan
Çevresel Etki Değerlendirmesi' (ÇED) raporunda bulunmaktadır.
3.2 Kanal İstanbul Projesi Hakkında Farklı Görüşler
Kanal İstanbul projesi hakkında yapılan açıklamaları yeterli görmeyen uzmanların görüşleri İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından düzenlenen bir çalıştayda belirtilmiştir.

4. PROJEYİ DESTEKLEYEN VE KARŞI ÇIKAN KİŞİ VE
KURULUŞLARIN AÇIKLAMALARI
4.1 TCCB, Projenin Amacı
Amaçlar, beş başlıkla belirtilmiştir.

Kanal İstanbul, Vikipedi'de, "İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanması tasarlanan bir su yolu projesi" olarak tanımlanmıştır.

- İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun korunması ve
güvenliğinin sağlanması,

"Toplam Kaynak Yönetimi" açısından bakıldığında herhangi bir projede karşıt tarafların olmaması, etkilenen
herkes için en iyi sonuçların alınacağı çözümlerin hep
birlikte bulunması ve uygulanması gerekmektedir. Ancak
pratik olarak böyle bir çözüm kendiliğinden elde edilemediği için, gündeme getirilen projelerde savunanlar ve
karşı çıkanlar olmak üzere iki taraf belirmektedir.

- İstanbul Boğazı’nın trafik güvenliğinin sağlanması,

Genel kural olarak, doğru kararların alınabilmesinin ve
ideal olana en yakın çözümlere ulaşılabilmesinin yolu,
farklı görüşlerin açık ve anlaşılır olarak tanımlanması ve
bilimsel ölçütlerle değerlendirilmesidir.
"Kanal İstanbul Projesi", yapılacağı kentin yerel yönetimiyle merkezi yönetimin farklı görüşleri savunduğu bir örnek
olmuştur. Bir tarafta projeyi hazırlayıp getiren merkezi
yönetim ve destekleyen kişi ve kuruluşlar, diğer tarafta
projenin yanlış olduğunu savunarak karşı çıkan yerel yönetim ve diğer kişi ve kuruluşlar bulunmaktadır.
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- İstanbul Boğazı’nın trafik yükünün hafifletilmesi,

- Seyir emniyetinin sağlanması,
- Yeni bir uluslararası su yolu ve yatay mimariye dayalı
modern bir yerleşim alanı oluşturulması.
4.2 TCCB, Projenin Konumu
Projenin konumu, ilçe merkezlerinin ve sınırlarının belirtildiği bir görsel de verilerek anlatılmıştır.
"Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Doğusunu takip eden Kanal Koridorunun yaklaşık 6.149 m’lik
kısmı İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde,
yaklaşık 3.189 m’lik kısmı İstanbul ili, Avcılar ilçesi sınırları
içerisinde, yaklaşık 6.061 m’lik kısmı İstanbul ili, Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 27.383 m’lik
kısmı ise İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde
yer almaktadır."
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Ayrıca, Kanal İstanbul için gerekli olan tesis ve yapılar dışında projenin bir bileşeni olarak ayrıca yapılacak entegre
üniteler belirtilmiştir. Projenin doğruluğunu destekleyici
bilgiler olarak dünyadan kanal örnekleri, İstanbul Boğazı'ndaki kazalar ve Montrö Sözleşmesi hakkında bilgiler
verilmiştir.
Türkiye'nin dev kenti İstanbul'da yapılması planlanan
Kanal İstanbul Projesi için çevresel etkilerin değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında halkın katılım toplantısı,
27.03.2018 tarihinde Arnavutköy Yeni Belediye Binası
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.
4.3 İBB, Kanal İstanbul Çalıştayı Duyurusu
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeyle ilgili yapılan açıklamaları yeterli görmeyerek bir çalıştay düzenlemiş ve bir duyuru yapmıştır.
"2011 yılında 'Çılgın Proje' olarak tanıtılan Kanal İstanbul
Projesi de İstanbul’u her boyutuyla önemli ölçüde etkileyecek büyük ölçekli yatırımlardan bir tanesidir. Böylesine bir projenin bilim insanları ve kamuoyu tarafından
tartışılmadan hayata geçirilmesinin son derece olumsuz
sonuçlar ortaya koyabileceği öngörülebilir."
"Kanal İstanbul Projesini her boyutuyla tartışmak, olası
etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılacak çalıştayda Kanal İstanbul’un ekonomik, güvenlik, stratejik ve
mekânsal planlama, ulaşım, çevresel, hukuki, afet riski ve
depremsellik ve sosyal boyutları tartışmaya açılacak, olası
etkileri bilim insanları, ilgili kurum ve kuruluşların katılımı
ile oluşturulacak masalarda halka açık bir şekilde değerlendirilecektir. Çalıştay sonucunda oluşturulacak sonuç
bildirgesi ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara iletilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Konu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştayda yedi başlık altında tartışılmıştır.
- Kanal İstanbul’un Ekonomi Politiği
- Mekânsal Planlama, Şehircilik ve Ulaşım
- Çevresel Boyut, Su ve Ekoloji
- Toplumsal Boyut ve Katılım
- Afet Riski ve Depremsellik
- Mekânsal Planlama, Şehircilik ve Kültürel Miras
- Çevresel Boyut, İklim ve Ekoloji

4.4 İBB, Çalıştay Özet Başlıklarında Vurgulanan
Olumsuz Yanlar
Çalıştay özet başlıklarında projeyle ilgili olumsuz değerlendirmeler belirtilmiştir.
"Yüksek proje maliyetleri. Bilimsel niteliği bulunmamaktadır. Marmara Denizi ve kıyısı risk altında. Katılımcı bir
süreç yoktur. Siyasi ve alınmaması gereken bir risktir.
Deprem kanalı ciddi şekilde etkiler. Bütüncül etkiler bilerek gözden kaçırılmakta. Tarım ve orman alanları imara
açılacak."

5. PROJEYİ DESTEKLEYEN VE KARŞI ÇIKAN KİŞİ VE
KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ
5.1 Projenin Amacı Olarak Yapılan Açıklama:
Yılda yaklaşık 43.000 geminin geçtiği İstanbul Boğazı, en
dar yeri 698 m olan doğal bir su yoludur. Gemi trafiğindeki
artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli/zehirli maddeleri taşıyan gemi (tanker) geçişlerinin artması,
İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturmaktadır.
İstanbul Boğazı’nda su yolu ulaşımını riske eden keskin
dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiği ile dik
kesişen kent içi deniz trafiği mevcuttur. Boğaz’ın her iki
yakasında yüz binlerce sakin yaşamaktadır.
Boğaziçi gün içinde milyonlarca İstanbullu için ticaret, yaşam ve geçiş yeridir. Transit geçen gemi trafiği açısından
Boğaz her geçen yıl daha tehlikeli hale gelmektedir. 100
yıl öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçiş sayısı artmış
ve 45-50 bine ulaşmıştır. Büyük gemiler için Boğaz’da
ortalama bekleme süresi ise 14,5 saattir. Bekleme süresi
bazen 3-4 günü bulabilmektedir. Bu çerçevede, İstanbul
Boğazı’na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması
zorunlu hale gelmiştir. Kanal İstanbul ile günde 500 bin
yolcuyu seyahat ettiren şehir hatlarıyla transit gemilerin
90 derecelik dik kesişmelerinin önüne geçilerek, güvenli seyahat sağlanacaktır. Aynı zamanda kent içi ulaşımda
denizyolunun payının arttırılması mümkün olabilecektir.
5.2. Proje Gerekçesi Olarak Verilen İstatistikler:
İstanbul Boğazı’ndan yıllık olarak geçen gemilere dair istatistikler Kanal İstanbul projesinin zorunluluğunu gözler
önüne sermektedir. İstanbul Boğazı Deniz Trafiği Durumu
(2020)
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Boğazın En Keskin Dönüş Noktası : 80 Derece
Boğazın En Dar Dönüş Noktası : 698 metre
Son yıllardaki verilere göre İstanbul Boğazı'ndaki gemiler
her geçişte yaklaşık 14,5 saat beklemektedir. Bazı şartlarda bu bekleme süresi 3-4 günü bulabilmektedir.
Boğaz trafiğini 1930’lu yıllarda 50 m uzunluğundaki gemiler oluştururken bugün 350 m'ye varan gemiler boğazlardan geçiş yapmaktadır. Boğazlardan 2010 yılında 672
milyon gross ton yük geçerken bu miktar 2018 yılında
849 milyon gross tona yükselmiştir.

5.3 Projenin Etki Değerlendirmesi Hakkında Yapılan Açıklama

ticaret hacmi ve ülkemizin stratejik öneminin artması da
parasal olarak değerlendirilemez.

5.5. Kanal İstanbul’un Ekonomi Politiği Açılarından Belirtilen
Bazı Karşı Görüşler:
Proje maliyetleri yüksektir. Fayda maliyet analizi yapılmamıştır. Analizler ve projeksiyonlar yetersizdir. Projeye ayrılan maliyetlerle istihdam artırılabilir. Bölgeler arası gelişmişlik farklarını artırabilecek bir projedir. Proje döngü
yönetimi yoktur, bu nedenle teklif niteliğindedir.

5.6 Mekânsal Planlama, Şehircilik, Ulaşım ve Kültürel Miras
Açılarından Belirtilen Bazı Karşı Görüşler:

Proje bileşenlerini çevreleyen nüfusun sosyal, kültürel ve
ekonomik koşullarını değerlendirmek, projenin inşaat
ve işletme aşamalarını değerlendirmek, projenin ömrü
boyunca uygulanacak yönetim ve izleme tedbirlerini geliştirmek amacıyla 'Sosyal Etki Değerlendirme' (SED) çalışmaları yapıldığı ve 'Çevresel Etki Değerlendirmesi' (ÇED)
Raporunda sunulduğu belirtilerek çalışma metodolojisi
açıklanmıştır:

Bilimsel niteliği bulunmamaktadır. Bütüncül olarak irdelenmiş bir proje değildir, hem deniz hem de kara ulaşımında yüksek maliyetler getirecektir. Öncelikli korunması
gereken yüz ormandan biri etkilenecektir. Proje değil girişim niteliğindedir. Sürdürülebilirlik ilkesine aykırıdır. Bir
eko-kırım projesi niteliğindedir.

Ön Çalışma (literatür taraması, ikincil verilerin analiz edilmesi, ön saha ziyareti): Konut/arazi istimlaki ve/veya yeniden yerleşim uygulaması yapılması muhtemel yerleşim
yerlerinde muhtarlarla derinlemesine görüşmeler, anahtar paydaşlar olan ilgili yerel kurum ve kuruluşlarla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Birincil verilerin toplanması /
Saha çalışması (Anket çalışması, odak grup toplantıları ve
derinlemesine mülakatlar): Odak grup görüşme yönergeleri, anket formları, yerel yönetim/kurum/kuruluşlarla
derinlemesine görüşme için yarı yapılandırılmış mülakat
formları kullanılmıştır. Uzman ekipler tarafından, toplam
31 yerleşimde tabakalı örneklem kullanılarak belirlenen
1300 hane ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Muhtarlar, kurum ve kuruluşlar (DSİ Bölge Müdürlüğü, İl ve
ilçe tarım müdürlükleri, belediyeler, kaymakamlıklar, dernek ve STK’lar) ile derinlemesine görüşmeler ve hayvancılar/çiftçiler/balıkçılar gibi hassas gruplarla ise odak grup
toplantıları yapılmıştır.

Marmara denizi ve kıyısı risk altındadır. Boğazın doğal
akış dengesi bozulacaktır. Denizler arası karşıt özellikler
sadece bu bölgeye has olup, proje sonucu ciddi bir kirlenme riski bulunmaktadır. İnsan sağlığı olumsuz yönde
etkilenecektir. Biyoçeşitlilik olumsuz etkilenecektir. Nitrat
ve fosfat miktarları artacak, denizdeki oksijen seviyesi
azalacaktır. Sera gazı artacak, kirlilik oluşacak, insan sağlığı olumsuz etkilenecektir. Tarım, mera, orman ve içme
suyu havzası olumsuz etkilenecektir ekolojik tahribata
yol açacaktır. Deprem, kanalı ciddi şekilde etkiler.

5.4 Projenin Toplam Maliyet İçin Yapılan Açıklama:
Kanal inşaat maliyeti 75 milyar TL olarak öngörülmüştür.
Proje İstanbul'un tarihi dokusunun korunması, İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir.
Bu parasal bir büyüklükle ölçülemeyecek kadar değerlidir. Hayata geçirildiğinde elde edeceğimiz uluslararası
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5.7 Afet Riski ve Depremsellik, Çevresel Boyut, Su, İklim ve
Ekoloji Açılarından Belirtilen Bazı Karşı Görüşler:

Kanal projesi depremsellik açısından en sorunlu bölgelerden geçmektedir. Olası bir depremde kanal bölgesinde
sıvılaşma riski yüksektir. Kanal projesi İstanbul’un mevcut
risklerini arttıracaktır. Olası bir deprem heyelanı tetikleyerek deniz basmalarına yol açabilir. Projenin ön çalışması
aşamasında katılımcı bir süreç izlenmemiştir.
Deprem, kanalı ciddi şekilde etkiler. En çılgın proje;
İstanbul’u depreme hazırlamaktır. Tarım ve orman alanları imara açılacak. Kırsal alanlar yok olacak. Kentsel ısı
adaları artacak ve kentin en önemli termodinamikleri,
basınç farklılıkları, rüzgarları gibi özellikleri etkilenecek.
Bölgedeki mikro klimaya ve küresel ölçekte iklime etki
edecek. ÇED mevcut durum tespit raporudur, çevresel
etki değerlendirmesi yapılmamıştır. Kanal İstanbul hiçbir
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ekolojik duyarlılık taşımamaktadır. Denizlerin tuzluluk
oranlarındaki farklılıklarından dolayı flora ve fauna olumsuz etkilenecektir. Sadece birkaç ilçe değil bütün coğrafya
etkilenecek. Tarım ve orman alanları imara açılacak. Kanal
projesi iklim değişikliği açısından dirençli yada esnek değildir. İstanbul nüfusu daha da artacak, kanalizasyon atıkları öngörülemeyecek boyutta olabilecektir.

5.8 Toplumsal Boyut ve Katılım Açılarından Belirtilen Bazı
Karşı Görüşler
Katılımcı bir süreç yoktur. Projenin toplumsal boyutu göz
ardı edilmiştir. Tarımsal istihdamın yok olmasına neden
olacaktır. Sosyo-ekonomik yapıyı dönüştürerek bölge
halkının göç etmesine neden olabilir. İnsanların başta işsizlik olmak üzere gelecek kaygısı bulunmaktadır. Var olan
kent yoksulluğu daha da artacaktır. Toplumsal kırılganlık
açısından en dezavantajlı grup olan çiftçiler, balıkçılar ve
kadınlar projeden olumsuz etkilenecektir.

6. DEĞERLENDİRME SONUCU
Yukarıdaki başlıkları, projeyi savunan ve karşı çıkan yaklaşımların temellerini ulaşabildiğim kaynaklardan an-

lamaya çalışarak derledim. Büyük projelerde tüm ayrıntıların birlikte incelenerek bir değerlendirme yapılması
mümkün değildir. Bu yüzden, sistematik yaklaşım çok
önemlidir. Kanal İstanbul projesinin sunuluşunda ciddi bir sistemsizlik sorunu görülmektedir. Yapılan detaylı
araştırmalarla çalışmaların ve hazırlanan raporlarla projelerin yeterli olabilmesi ve istenen sonuçların sağlanabilmesi için, bilgilerin nedenleriyle birlikte hem projeden
etkilenecek uzman olmayan kişilerin, hem de projenin
yeterliliğini değerlendirmek isteyecek uzmanların bilmek
isteyecekleri ayrıntıları gösterecek şekilde hazırlanmış
olması gerekmektedir. Projeden etkilenecek kesimlerin
ve konuyla ilgili uzmanların desteğini kazanarak doğrulanmamış bir rapor geçerli olamaz. Böyle bir rapora dayanarak verilecek kararlar, projeye harcanmış kaynakları
tehlikeye atar ve daha büyük sorunlara da neden olabilir.
Proje sitesinde ve uzun ÇED Raporu içerisinde belirtilen
açıklamalar pek çok ayrıntı vermektedir ama temel sorularla ilgili cevapların neler olduğu açıkça belirtilmemiştir.
Bu nedenle, en azından yaşamsal önemi olan konulardaki itirazların projeyi ve ÇED raporunu hazırlayan uzmanlar tarafından titizlikle değerlendirilmesi büyük önem

Şekil 1. ÇED RAPORU
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Tablo 1. Proje Görüşleri Tablosu

taşımaktadır. Amaç, bir projeyi savunmak ya da ona karşı
çıkmak değildir. Kaynakları en iyi şekilde kullanılmak, geleceğe ağır yükler bırakmayacak ve geniş kesimlerin en
önemli sorunlarını en iyi şekilde çözecek yatırımları yapabilmektir.

zümlenmeden kapatılamayacak önemde konularıdır. Bu
koşullarda, projenin ilgili uzmanlarca tartışılarak en azından çevre etkisi, sosyal sonuçları ve ekonomik maliyetleri
açısından ayrıntılı olarak incelenmesi bir zorunluluk olarak görünmektedir.

Kanal İstanbul Projesi için şimdiden önemli kaynaklar harcanmış durumdadır. Proje için yapılan tüm hazırlıklarla
birlikte, çevresel etkilerin değerlendirildiği ÇED raporunun hazırlanması ve konunun görüşüleceği bir çalıştayın
düzenlenmesi de birer maliyet kalemidir. Ancak en büyük
risk, yeterli araştırma ve çalışma yapılmadan ve uzmanlara yeterince danışılmadan verilen yanlış kararlarla yapılan
yatırımların getirdiği ve genellikle parasal değerleri belirlenemeyecek kadar büyük olan ek maliyetlerdedir. Küçük
projelerde bile yönetilmesi çok zor olan bu riskler, projeler büyüdükçe ve etki alanları genişledikçe çok daha fazla
artmaktadır.

ÇED raporunda, "değerlendirme sonucunda en uygun
güzergahın Küçükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Terkos Gölü Doğusu alternatifinin olduğu" söylenmektedir.
Ancak önemli olan, öncelikle Kanal İstanbul projesinin
niçin zorunlu olduğunun herkesçe anlaşılacak ve kabul
edilecek şekilde açıklanması, ardından da çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri nedeniyle yol açabileceği düşünülen sorunlarla ilgili kaygıların üzerinde uzmanlarca çalışılarak en uygun çözümün bulunması ve doğru kararın
verilmesidir. Proje hazırlıklarında çok değerli uzmanların
çalışmış olduğu, ancak eksiklerin de bulunduğu görülmektedir. Projenin değerlendirilmesi için yapılan çalıştayda da yine değerli uzmanlar, gördükleri eksikleri ve yanlışları belirtmeye çalışmışlardır. Kaynakların doğru ve en
iyi şekilde kullanılması için tüm görüşlerin dikkate alınması ve bilimsel temelde değerlendirilmesi zorunludur.
Verilen yanlış kararların ve yeterince olgunlaştırılmadan
yapılan yatırımların bedelini herkes ödemektedir.

Projenin etkileriyle İlgili hazırlanan ÇED raporunu, "Yeterlik Belgesi Tebliği" kapsamında uzmanlardan oluşan birçalışma grubu hazırlamıştır. Projeyi savunanlar raporun
yeterli olduğunu, doğru bulmayanlar ise önemli eksikleri
olduğunu belirtmektedirler. Marmara denizi ve Boğazlar'daki doğal dengenin bozulması ve deprem riskleri çö-

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



MART 2020



www.mmo.org.tr

23
Kişisel düşüncem; bu proje için kullanılmış ve kullanılacak kaynakların, projenin getirdiklerinin geniş kesimlerin
ortak sorunlarının çözümüne katkı sağlamayacağı, hatta götürdüklerinin çok daha fazla olma ve yeni sorunlar
yaratma risklerinin yüksekliği nedeniyle, tümüyle boşa
harcanmış olacağı yönünde. Ancak bu yazı; verilerin toplanması ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin
önemini vurgulamayı, olumlu ve olumsuz yaklaşımların
temel nedenlerinin en önemli olanlarından bazılarını
listelemeyi amaçlamıştır. Projeden doğrudan etkilenecek kişi ve kurumlar başta olmak üzere değişik taraflarca getirilen tüm görüşlerin toplanarak bilimsel ölçütlerle
değerlendirilmesi ve herkesin onayını alacak doğru kararın verilmesi, yönetimlerin temel görevidir ve en önemli
sorumluluğudur. Dileğim, projenin tüm aşamalarında yer
alarak proje hazırlıkları, çevre ve sosyal etki değerlendirmelerinde çalışan uzmanların mesleki sorumluluklarının
gereğini yerine getirmeleri; projeyle ilgili belirtilen olumsuz görüşleri ayrıntılı olarak incelemeleri ve bunlarla ilgili
değerlendirmelerini belirtmeleridir. Herhangi bir yatırımı
yapmadan önce, temel ve önemli konulardaki belirsizliklerin tümüyle ortadan kaldırılması zorunludur. Daha
başarılı yatırımlar yapabilmenin ve gelişmiş bir ülkede yaşamaya giden yola girebilmenin ilk adımı, insan ve doğa
kaynaklarının doğru ve iyi kullanılmasıdır. Beklentim,

projeyle ilgili düşünen, araştıran, görüş belirten veya gerçekleştirme aşamasında sorumluluk üstlenen herkesin,
mesleki sorumluluklarının gereklerini yerine getirerek en
doğru kararların alınmasına katkı sağlamalarıdır.
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ENERJİ

ENERJİNİN “DEVRİM ARABASI”
TÜRKİYE’NİN İLK %100 YERLİ SU
TÜRBİNİ-GENERATÖRÜ
HİRFANLI HES - IV. ÜNİTE
Orhan Aytaç*

1. SENELERDİR ÇALIŞIYOR, ÜRETİYOR
Ülkemizin projelendirme – imalat – montaj – devreye
alma işlerinin tümü %100 yerli olarak gerçekleştirilen
ilk hidroelektrik türbin-generatörü olan Hirfanlı HES IV.
Ünitesi Temmuz 1983’ten bu yana sorunsuz olarak çalışmakta, elektrik üretmektedir. Ünite, Türkiye’de 10 MW’tan
büyük hidroelektrik üniteler içinde %100 yerli tek elektromekanik teçhizat olma özelliğini halen korumaktadır.
Bundan 37 sene önce zamanın TEK Hidrolik Santrallar
Daire Başkanı elektrik mühendisi Hidayet Başeşme’nin
TMMOB-EMO Elektrik Mühendisliği Dergisinin Ağustos
1983 tarihli 300. Sayısında, “Oda’dan Haberler” bölümünde yayımlanan yazısındaki ifadesiyle: “Hirfanlı HES
IV. Ünitesi deneyimi, Türkiye’ deki Devlet sektörü ile özel
sektöre ait Türk Sanayiindeki bilgi ve teknoloji birikimi ile
1

*

1

Türkiye’de kurulması planlanan ve ünite gücü 100 MW’a
kadar olan hidrolik türbin – generatör ünitelerinin %100
e yakın oranda yerli olarak imal ve tesis etmek imkan dahilinde olduğunu göstermiştir. Zira su düşüsü 60 metre
gibi küçük olan ve 60 m3/saniye gibi büyük debisi bulunan 32 MW nominal gücündeki Hirfanlı HES IV. ünitesinin
fiziki büyüklüğü 150 metre düşüsü olan 100 MW gücündeki ünitelerden daha küçük değildir.” [1]
Ancak Hirfanlı HES IV. Ünite deneyimi yeterince değerlendirilmemiş, yürütülen başarılı çalışmalar ve çıkartılabilecek sonuç yıllarca kamuoyuna yaygın olarak duyurulmamış, neredeyse saklanmıştır. Hirfanlı HES IV. Ünitenin
başına da bir “Devrim Arabaları” olayı gelmiştir. Buna
rağmen, bu deneyim, Türkiye’de hidrolik türbin ve generatör parçalarının yerli imalatında yol açıcı, cesaret verici
olmuştur. “Biz yapabiliriz” dedirtmiştir.

Makina Mühendisi, T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasında Hirfanlı HES IV. Ünite imalatlarından Sorumlu Atölye Mühendisi (1980-1982), TEMSAN Diyarbakır Su Türbini ve Generatör
Fabrikası kurucu kadrosundan (1983-1989), GES Genel Elektrik Sistemleri Ltd. Şti. BERKE HES Türbin-Generatör İmalat-Montaj Koordinatörü (1998-2002) - orh.aytac@gmail.com
Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) 15.07.1970 tarihinde elektrik üretimi- iletimi ve kırsal elektrifikasyon alanındaki faaliyetlerin bir elden yürütülmesi amacıyla kurulan bir kamu kuruluşudur.
1982 yılında belediyelerin ve elektrik hizmeti için kurulmuş birliklerin elindeki tesisler de TEK bünyesine alınmıştır. TEK elektrik sektörünün özelleştirilmesi, piyasalaştırılması hazırlıkları
kapsamında 1993-1994’de Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) olarak ikiye bölünmüştür. 2001’de iletim, üretim ve ticaret faaliyetlerinin
birbirinden ayrıştırılması ile TEAŞ, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) olarak üç farklı İktisadi Devlet Teşekkülü
halinde yeniden yapılandırılmıştır. TEDAŞ’ın kapsamındaki elektrik dağıtım hizmetleri 2013 itibariyle tamamen özel sektöre devredilmiştir. TETAŞ 2018’de tüm hak ve yükümlülükleri ile
görevleri EÜAŞ’a devredilerek kapatılmıştır.
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2. NEDEN HİRFANLI HES IV. ÜNİTE?
Türkiye’de elektrik üretimi ilk defa 1902 yılında Tarsus'ta
bir su değirmeni miline bağlanan 2 kW’lık bir dinamodan
elde edilmiştir. İlk büyük santral ise 1913 yılında İstanbul
Silahtarağa’da kurulan 15 MW güce sahip termik santral
olmuştur. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne
kadar kurulu güç 32,8 MW’tır. Cumhuriyet öncesi inşa edilen hidroelektrik santral olmayıp, sadece 13 adet sulama
barajı (bendi) vardır.
1959 yılında işletmeye açılmış olan Hirfanlı Barajı, Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş olan 9. baraj ve 4. hidroelektrik santralıdır. Yapım aşamasında su alma sistemi,
cebri borular ve santral binası 4 adet türbin- generatöre
göre inşa edilmiş olmasına rağmen o dönemdeki şartlar
nedeniyle 3 adet türbin ve generatör (3x32 MW) temin ve
monte edilmiştir. Mevcut yapı dördüncü ünitenin montajına uygun vaziyettedir.
1978 yılsonuna gelindiğinde kurulu güç 2.987,9 MW’ı
termik, 1.880,8 MW’ı hidrolik olmak üzere 4.868,7 MW’a
ulaşmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda, HES’ler için daha
önceki yıllarda yurt dışındaki imalatçı firmalardan temin
edilen makina teçhizatı yedeklerinin %100'ünün, elektrik
teçhizatı yedeklerinin %80'inin yurt içindeki kamu ve özel
kesim fabrikalarının imkânları ile imâl edilebildiği saptan-

mıştır. Yurt içinde imâl ettirilen yedek malzemelerin yurt
dışındaki imalâtçı firmalardan satın alınanlardan %50
daha ucuz olduğu yaşanan tecrübeler ile tespit edilmiştir.
TEK Hidrolik Santrallar Daire Başkanlığı bu durumu göz
önüne alarak:
•

•

•

HES'lerdeki türbin -generatör üniteleri ve yardımcı
teçhizatı için gerekli olan yedek malzemelerin yurt
içinden daha güvenilir bir şekilde temin edilmesi
imkânlarını geliştirmek;
Hidrolik türbin -generatör ünitelerinin yurt içindeki
kamu ve özel kesim fabrika ve işyerlerinde imâl edilebilmesi için gerekli olan bilgi ve teknoloji birikiminin
gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmak;
Puant saatlerinde puant gücün karşılanması için ilâve
bir güç kaynağı kazanmak;

amaçları ile Hirfanlı HES'da 1979 yılında bakım dönemlerinde mevcut ünitelerin TEK elemanlarınca resimlendirilmesine başlanılmıştır. Bu teknik resimlerden yola çıkılarak 32 MW gücünde HES elektromekanik teçhizatının
(giriş vanası-türbin-generatör-kontrol kumanda-yardımcı
teçhizat) %100 yerli olarak tesisi için 4 yıla yakın bir süre
yoğun çalışmalar yapılmış, 1980 yılının ilk aylarında imalatına başlanılan 4. Ünitenin montajı ve devreye alma
testleri Haziran, tecrübe işletmesi Temmuz 1983’de tamamlanmıştır.

Fotoğraf 1. Salyangoz ve Hız Çemberi Komplesi (T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası).
Alın bağlantılı dört parça ve Giriş Borusu olarak beş parça sevk edildi. Sevkiyat için demonte edilmeden
önce. Arkada Stator Gövdeleri görülüyor (½ parça)
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3. HANGİ İŞLER, HANGİ KURULUŞLAR TARAFINDAN
YAPILDI
Türbin–generatör ünitesinin ve yardımcı teçhizatının
imalatında tamamen yerli hammaddeler (çelik saç plakalar, döküm parçalar, dövme miller, bakır lamalar vb)
kullanıldı. İthal malzeme özel izolasyon kimyasalları ve
bantları, bazı algılayıcılar (sensör) ve ölçü aletleri ile sınırlı
kaldı. Ünitenin resimlendirilmesinden devreye alınmasına kadarki faaliyetlere 27 kuruluşa ait 40 iş yeri çok önemli katkıda bulundu. Yapılan işlere göre, bunlar:
Mühendislik hizmetleri ve proje yönetimi (imalat projeleri ile teknik ve idari şartnamelerin hazırlanması, ihale
işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve her türlü kontrol ve koordinasyon işleri) ile ünitenin devreye alma çalışmalarının yürütülmesi: TEK Genel Müdürlüğü Hidrolik Santrallar
Dairesi Başkanlığı
Mevcut ünite parçalarının resimlendirilmesi, imalat projelerinin hazırlanması, stator bobinlerinin ve rotor kutuplarının imalatı, mekanik regülatör imalatı, ikaz sistemi
ile gerilim regülatörünün projelendirilmesi ve imali, 154
kV’luk ayırıcı imalatı, çeşitli panoların imalatı, imalat ve
montaj aşamasındaki elektriksel testler, parçaların nakliyesi, yerine montaj, beton işleri, test, devreye alma: TEK
Genel Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli birimler (Hirfanlı
ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü, Hidrolik Santrallar Sarıyar Merkez Atölyesi, İletim Şebekeleri Daire Başkanlığı
Adapazarı İmalat Müdürlüğü, Şebeke Tesis Daire Başkanlığı ve Merkez Atölyeleri, Satınalma Daire Başkanlığı,
Termik Santraller Daire Başkanlığı Kimya Laboratuvar Müdürlüğü)

Stator ve rotor laminasyon saçlarının özel kesme kalıplarının imalatı ve pres baskı kesme işleri: KALE KALIP
Stator bobinleri ve rotor kutupları için özel bakır iletkenlerin imali: SARKUYSAN A.Ş. ve RABAK A.Ş.
Özel izolasyon gerilim verniği imali: MARSHALL BOYA
Diğer çeşitli işler: DSİ, ESAŞ Transformatör, KAVAL Kablo, EMEK Elektrik, ALÇE, BOĞAZİÇİ Döküm, BUKA Lastik
Conta, ÇANAKKALE SERAMİK, TEKNİM, ÇENAM Çekmece
Nükleer Araştırma Merkezi, TÜBİTAK - MAM, D.K.K. Gölcük Tersanesi, AEG – ETİ ile İTÜ, ODTÜ, MSB – ARGE, TSE
ve MTA’nın çeşitli laboratuvarları

4. İMALATIN AĞIRLIĞI TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI
A.Ş. ANKARA MAKİNA FABRİKASI’NDAYDI
TEK elemanlarınca hazırlanan ilk parti teknik resimler
1979’un son aylarında elden T.F.Ş.A.Ş. Ankara Makina
Fabrikasına (AMF) getirilip, konu Fabrika Müdürü Üstün
Engür’e anlatılınca yönetim kadrosunu bir heyecan sardı. Fabrikanın teknik imkan ve kabiliyetleri, fotokopinin
pahalı olduğu o dönemde fabrikayı ziyaret edenlere verilmek üzere teksir makinasıyla2 çoğaltılan tanıtım belgelerinde, zaten aşağıdaki gibi özetleniyordu:
•
•
•
•
•

Şeker ve Çimento Sanayiine ait büyük boyutlu makine ve tesisler
Termik ve Hidroelektrik Santrallara ait üniteler
Petrol Rafinerileri ve diğer sanayi kolları için basınçlı
kaplar
Sac işleme tezgahları
Endüstri tipi buhar kazanları (100 t/h buhar kapasiteli buhar kazanları)
Büyük pompalar, vantilatörler, dişli kutuları, kırıcılar,
değirmenler, petrol pompaları, büyük dişli çarkları
vb.

Türbin ve generatörlerin kaynaklı imalat parçaları ve talaşlı imalat işleri: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

•

Türbin, generatör ve kelebek vana millerinin dökümü, diğer çelik döküm ve beyaz metal parçaların dökümü: Karabük Demir Çelik Fabrikaları

O güne kadar hidroelektrik santrallara yönelik bir üretim
yapılmamıştı ama yapılabileceği biliniyor, daha ötesi ümit
ediliyordu.

Türbin, generatör ve kelebek vana millerinin dövülmesi,
yardımcı şaft ile türbin ve generatör şaftları kaplinlerinin
dökülmesi ve dövülmesi: MKEK Kırıkkale Çelik Fabrikası

Makina parkı azami kapasite olarak aşağıdaki gibiydi:

Stator ve rotor için özel saç imalatı: ERDEMİR

2

O dönemde bırakın bilgisayarı, faks makinası bile henüz hayatımıza girmemişti.
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•
•
•

Plan Punta Tornası: Ø5,5 x 12 m, 120 ton
Dik Torna, Tek Kolonlu: Ø14 x 4 m, 200 ton
Yatay Freze: Ø3,5 x 4 m, 70 ton

27
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Üniversal Dişli Freze: Ø 8 m, 42 modül
Hidrolik Presler: 1.000 ton
Bombe Sıvama Tezgahı: 20 mm, Ø 4,2 m
Gerilim Giderme Tav Ocağı: 600 ºC, 4,5 x 14 m
Normalizasyon Tav Ocağı: 900 ºC, 7x7 m
El, Toz Altı, Gaz Altı ve Cüruf Altı Kaynak Makinaları
Optik Alevle Kesme Tezgahları
Buhar Kazanı İmalatı için Özel Amaçlı Tezgahlar
Dinamik Balans Makinası

İki kamu kuruluşu TEK ve T.Ş.A.Ş. hızla sözleşme imzaladı
ve imalat hazırlıkları başladı. Teknik resimler AMF’nin “İş
Hazırlama” bölümünde elden geçirildi, projeler ile ilgili
konular TEK mühendisleri (Ahmet Eltekin ve Tamer Öz) ile
görüşüldü, önerilerde bulunuldu, imalat yöntemleri saptandı, ham madde siparişleri verildi. 1980’de türbin parçalarının imalatına başlandı. Bir yandan imalat sürerken,
diğer yandan TEK elemanları türbin ve generatör parçalarının teknik resimlerini hazırlamaya devam etti. (Türbin
Kesiti, Generatör Kesiti ile Salyangoz-Hız Çemberi Komplesi teknik resimleri yazının sonunda ek olarak verilmiştir.)
Türbin kelebek vanası ve servomotoru, türbin salyangozu ve hız çemberi (sabit çember) komplesi, türbin kapağı
ve aşınma aynaları, türbin kılavuz yatağı, türbin ayar kanatları ve hareket iletim kolları (biyel kolları ve sigortalar),
operasyon (ayar) çemberi, ayar kanat servomotorları,
türbin emme borusu, generatör statoru gövdesi, taşıyıcı
yatak ve haznesi, üst köprü, generatör muhafazası, generatör rotoru gövdesi ile basınçlı ve basınçsız yağ tankları T.F.Ş.A.Ş. Ankara Makina
Fabrikasında ERDEMİR yapımı yerli saç ve
diğer yerli firmalarından sağlanan pik, çelik
ve bronz dökümler kullanılarak imal edildi,
kaynaklı olarak imal edilen bazı parçalara
ısıl işlemler uygulandı ve talaşlı imalat yöntemiyle son ölçülerine getirildi.
Türbin ve generatör şaftları, taşıyıcı yatak
başlık ile muyluları, kelebek vana mili Karabük Demir Çelik Fabrikalarında döküldü
ve ardından dövme işlemleri MKEK Kırıkkale Çelik Fabrikasında yapıldı. Türbin ve
generatör şaftları kaplinlerinin dökülmesi
ve dövülmesi de MKEK Kırıkkale Çelik Fabrikasında yapıldı. Bu parçalar AMF’de ön
talaşlı imalata tabi tutuldu, ardından fabrikada TÜBİTAK-MAM uzmanlarınca ultrasonik muayeneden geçirildi. İlk türbin ve
generatör şaftlarının iç bünyesinde hata

belirtilerine rastlanılması üzerine yenileri döküldü, dövüldü, AMF’de ön işlendi ve tahribatsız muayeneye tabi
tutuldu. Muayene sonucunda olumlu rapor verilen parçalar son ölçülerine işlendi. Türbin ve generatör şaftlarının
orta eksenleri imal edilen özel bir aparat ile boydan boya
delindi. Kaplinler sıcak geçme olarak türbin ve generatör
şaftlarına takıldı.
Türbin çarkı (rotoru) parçalı olarak imal edildi. Türbin çarkı kanatları ile alt ve üst gövdeleri Karabük Demir Çelik
Fabrikalarında döküldü ve AMF’ye nakledildi. Üst gövde
(taç) ve alt gövde (etek) AMF’de ön talaşlı imalata tabi tutuldu. Kanatlar üst gövde (taç) üzerine monte edildi. CNC
işleme merkezlerinin henüz olmadığı o dönemde kanatlar talaşlı imalata tabi tutulamadığı için dökümden gelen
kalınlık ve biçimsel farklılıklar nedeniyle bir yandan yakın
ağırlıktaki kanatların karşılıklı gelmesine diğer yandan
kanatlar ara mesafelerin eşit olmasına gayret edildi. Alt
gövde (etek) kanatların çevresine monte edildi. Birleştirme kaynakları yapıldı. Kaynakların tahribatsız muayenesi
ve ısıl işlem sonrasında çark komplesi işlendi. Çarkın dinamik balansı, AMF’deki balans makinasının kapasitesini
aştığı için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Tersanesinde yapıldı.
AMF’de ve diğer bazı tesislerde imal edilen tüm parçalar
TEK’in makina mühendislerinden Ahmet Eltekin ve Tamer
Öz tarafından takip edildi. İmalatı tamamlanan parçalar
yerlerine TEK elemanlarınca monte edildi.

Fotoğraf 2. Hız Çemberi Yarı Parçası (imalat sürecinde, sabit kanatlar alt gövdeye
monte edilmiş vaziyette).
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Fotoğraf 3. Salyangoz ve Hız Çemberi Komplesi, Hız Çemberi İç Çapı ve Flanş Yüzeylerinin Torna İşlemi.
Sağ tarafta işlem için bekletilen Türbin Kapağı ve Aşınma Aynaları görülüyor.

Fotoğraf 4. Türbin Kelebek Vanası

5. SÜRE VE MALİYET OLARAK DURUM
Sn. Hidayet Başeşme’nin başlangıçta belirtiğim yazısındaki aktarımına göre:
“Bu ünitenin tesisi için toplam olarak 640 milyon TL civarında para harcanmıştır. Bu duruma göre birim kW güç
için tesis bedeli olarak 20.000.-TL. harcanmış olmaktadır.
Oysa ki; aynı güçte bir türbin-generatör ünitesi ile yardım-
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cı teçhizatının yurt dışındaki yabancı imalatçı firmalardan
satın alınması halinde döviz olarak ödenecek paranın
Türk parası karşılığı birim güç için takriben 45 000 TL/kW
ve 32 MW için ise takriben 1,5 milyar TL civarında olacağı
tahmin edilmektedir. İlk deneme ve bir tek adet olmasına
rağmen bu ünitenin projelendirme, sipariş verme, imalât,
montaj, işletmeye alma testleri için geçen süre dış firmalara verilen siparişlerin gerçekleşmesi için geçen süreden
çok fazla değildir”[1]

29
Bu konudaki bir başka değerlendirme ise, Hirfanlı HES IV.
Ünitenin elektromekanik teçhizatının birim fiyatının 83
USD/kW olduğu, 1998’de Torul Barajı ve HES (2x50 MW)
elektromekanik techizatının DSİ tarafından Çin firmasına 153 USD/kW birim bedel ve yaklaşık %20 yerli katkı
oranıyla ihale edildiği, Kürtün Barajı ve HES (2x46 MW)
elektromekanik teçhizatı için yabancı teçhizat ile birlikte
TEMSAN birim fiyatının 194 USD/kW ve yerli katkı yaklaşık %50 olduğu yönündedir. [2]

6. HİRFANLI HES IV. ÜNİTE DENEYİMİNİN SONRASI
Ünitenin devreye girdiği 1983 yılının sonunda 3.239 MW
olan hidrolik kurulu güç 2019 yılsonu itibariyle 28.503
MW’a ulaşmıştır. Bu dönem boyunca birçok türbin parçasının ve bazı generatör parçalarının yurt içinde imalatında büyük gelişmeler sağlanmış olmasına rağmen, türbin
ve generatör tasarımın yerli olarak yapılması uzun yıllar
boyunca sağlanamamıştır. Teknolojinin özümsenme fırsatı değerlendirilmemiştir. Ülke yönetimleri, 1980’den bu
yana uygulanan “liberal” politikalarla, bu konuya duyarsız
kalmış, bir ulusal strateji belirlememiş ve sonuçta sektörde yurt dışı küresel firmaların hakimiyeti devam etmiştir.
Yurt dışına ciddi kaynak aktarılmıştır. Yaşanan olumsuzlukların başında 1980’lerde %100 yerli türbin – generatör
imal edilmesini sağlayan TEK gibi bir kurumun artık olmaması ve T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasının zamanla
işlevsizleştirilmesi gelmektedir.
Yine de, Hirfanlı HES IV. Ünite deneyimi hidrolik türbin ve
generatör parçalarının yurt içinde üretilebileceğini kanıtlamış, o dönemde baraj ve HES yapımında tek yetkili olan
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) bazı ihalelerinde bazı parçaların yerli olarak imal edilmesi şartını getirmesinin yolunu açmış, imalatçı özel sektör firmalarını
cesaretlendirmiş ve bu alana girmelerini sağlamıştır. İhaleleri kazanan yurt dışı tedarikçi firmalar özellikle salyangoz ve emme borusu gibi gömülü parçaları Türkiye içinde
imal ettirmeye başlamışlardır.
Öte yandan, ülkemizde türbin ve generatör imalatının gerçekleştirilmiş olduğu tek endüstriyel tesis olan AMF’den
beş mühendis ve beş ustabaşının ayrılarak TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A. Ş.’ye geçmesiyle Diyarbakır
Su Türbinleri ve Generatör Fabrikasının kuruluşu hızlan3
4
5
6

mıştır. Bu kadronun öncülüğünde daha önce başlatılmış
olan inşaat işleri tamamlanmış, tezgahlar monte edilmiş,
birimler kurulmuş, yerel elemanlar istihdam edilmiş, işbaşı eğitimleri sağlanmış, fabrika işletmeye açılmış ilk türbin
ve generatörler (lisans altında) imal edilmiştir.
Daha sonraki yıllarda, ihalelerde şart koşulmasına gerek
olmadan, ana tedarikçi olan yurt dışı firmalar nakliye maliyetleri, Avrupa’daki imalatlarını durdurmuş olmaları ve
Türkiye’de imalat imkanlarının artması nedeniyle büyük
boyutlu parçaları Türkiye’de imal ettirmeye başlamışlardır.
Burada ülkemizdeki büyük güç sınıfındaki türbin ve generatörlerde, şimdiye kadar ki en yüksek yerli imalat kapsamına sahip olan BERKE HES’den de bahsetmekte yarar
görmekteyim. 2002’de işletmeye giren Berke HES her biri
170 MW gücünde 3 üniteye haizdir. Berke HES’de diğer
bazı santraller için de yerli olarak imal edilen emme boruları, salyangoz, türbin çukuru kaplaması, türbin üst ve alt
kapakları, yatak taşıyıcılar ve bazı generatör parçalarına
ilave olarak ayar kanatları, operasyon çemberi, hareket
iletim kolları ve ilintili parçalar da yurt dışı projelerle yerli
olarak imal edildi. Ana imalatlar GES tarafından AMF, ASMAŞ3 ve BURÇELİK4 firmalarına yaptırıldı. Her üç ünitenin
dağıtıcı grubu (türbin üst ve alt kapakları, ayar kanatları, yatak taşıyıcı koni, operasyon çemberi, hareket iletim
kolları ve ilintili parçalar) şantiyeye sevk edilmeden önce
GES elamanlarınca atölyede monte edildi, ayar kanatlarının çalışması test edildi, hassas ayarlar gerçekleştirildi ve
ardından parçalar demonte edildi. Bu kapsam, Hirfanlı IV.
Ünite ve TEMSAN deneyimlerinin sonucudur.
Daha yakın döneme gelirsek, Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu, 11 Haziran 2013 tarihli 26. Toplantısında Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın öncülüğünde
MİLHES Projesinin başlatılmasını kararlaştırmıştır. “Proje
ile hidroelektrik enerjisi teknolojilerine yönelik tasarım
ve üretim kabiliyetinin ülkemize kazandırılması, kamuözel sektör işbirliği ile 5 yıl içinde başlangıç olarak 5 MW,
daha sonrasında 20 MW ve üzeri güce sahip santrallerde
%80 yerlilik oranı hedefine ulaşılması hedeflenmiştir.”
[3] Yapılan proje çağrısına TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi’nin (MAM) yönetici olduğu, TOBB ETÜ5, TEMSAN Genel Müdürlüğü ve özel bir firmadan6 oluşan kon-

Ağır Sanayi Makinaları A.Ş. (İzmir)
Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. (Bursa)
Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
GİMAŞ Girgin Makina, İmalat Montaj ve Mühendislik San. Tic. A.Ş., İzmir
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ründe ulaştığı seviye ve mali
teşvikler HES yatırımında türbin ve generatörlerde yerli
imalat parçalar (projeleri yurt
dışı firmalardan sağlanarak)
kullanılmasını olanaklı hale
getirmiştir. Bununla birlikte,
yerli hammadde üretiminin
de artırılması, örneğin ithal
edilmekte olan dövme türbin ve generatör millerinin
(1980’de Hirfanlı HES için yapıldığı gibi) yurt içinde imal
edilmesi, hedeflenmelidir.
MİLHES projesi kapsamında
Kepez 1 HES yeni elektromekanik teçhizatının tasarımın
tamamen yerli olarak gerçekFotoğraf 5. BERKE HES Dağıtıcı (distribütör) Grubu, Test ve Hassas Ayar Amaçlı Atölye Geçici Montajı
leştirilmiş olmasının, ülkemizde yeni bir sayfa açması beklenmektedir.
sorsiyum başvuru yapmış, 2015 Şubat ayında sunulan
projenin desteklenmesine karar verilmiştir. [4, 5] Proje
kapsamında EÜAŞ tarafından işletilmekte olan Kepez
1 Hidroelektrik Santralinin mevcut ünitelerinden birisinin tüm ekipmanları sökülmüş, yerlerine, yerli olarak
tasarlanan ve imal edilen 10 MW kapasiteli yeni ekipmanlar monte edilmiştir. Ünitenin deneme üretimi Eylül
2019’dan bu yana devam etmektedir. Diğer bazı firmalar
da daha küçük güçlerde yerli tasarım ve imalat denemeleri yapmaktadır.
Öte yandan, 1.1.2016’dan itibaren Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında tanımlanan türbin parçaları ile generatör ve güç
elektroniğinin yerli malı sertifikasına sahip olması halinde üretilen elektrik için 2,3 ABD doları sent/kWh’a kadar
çıkabilen yerli katkı ilave payı ödenmesi yolu ile yurt içinde imalat teşvik edilmiştir. Yatırımcıların bu teşviklerden
yararlanma istemleri nedeniyle, yurt dışı türbin-generatör firmaları bazı parçaları yerli firmalara imal ettirmeye
başlamışlardır. 2020 yılı YEKDEM listesinde yer alan 26
HES’de 0,25 MW ile 13 MW arasındaki 59 ünitede çeşitli
oranlarda yurt içinde imal edilmiş türbin-generatör parçaları kullanılmaktadır.
Yukarıda bahsedilen deneyimler, ülkemizin imalat sektö7

Bu “ince uzun” yolculuk Hirfanlı HES IV. Ünite deneyimi ile
başlamıştır ve halen devam etmektedir.
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Kepez 1 HES, Antalya il sınırları içinde olup 1961 yılında 3 adet 8,8 MW gücünde düşey francis tip türbin ile elektrik üretimine başlamıştır. [6]
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Ek 1. Hirfanlı HES Türbin Kesiti (TEK Hirfanlı ve Yöresi Su Santralları İşletme Müdürlüğü, Mart 1980
Hazırlayan: Ahmet Eltekin, Çizen: Yakup Sertel, Onay: Faruk Eren, Ölçek: 1/2,5)
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Ek 1. Hirfanlı HES Türbin Kesiti (TEK Hirfanlı ve Yöresi Su Santralları İşletme Müdürlüğü, Mart 1980,
Hazırlayan: Ahmet Eltekin, Çizen: Yakup Sertel, Onay: Faruk Eren, Ölçek: 1/2,5)
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Ø 1360
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Ø 5842
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Ek 2. Hirfanlı HES Generatör Kesiti (TEK Hirfanlı ve Yöresi Su Santralları İşletme Müdürlüğü, Şubat 1980, Hazırlayan: Ahmet Eltekin, Çizen: Yakup Sertel,
Onay: Faruk Eren, Ölçek: 1/5)

Ek 2. Hirfanlı HES Generatör Kesiti (TEK Hirfanlı ve Yöresi Su Santralları İşletme Müdürlüğü, Şubat
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5016,5

5016,5

Ek 3. Hirfanlı HES Salyangoz Hız Ringi ile Birleştirilmiş Komple Kesiti (TEK Hirfanlı ve Yöresi Su Santralları İşletme Müdürlüğü,
Nisan 1979, Hazırlayan: Ahmet Eltekin, Çizen: Enver Kaya, Onay: Faruk Eren, Ölçek: 1/16)
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Ek 3. Hirfanlı HES Salyangoz Hız Ringi İle Birleştirilmiş Komple Kesiti (TEK Hirfanlı ve Yöresi Su
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ENERJİ

HİDROJENİN ENERJİ TAŞIYICISI OLARAK
GÜVENLİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK ETMEK İÇİN
BİR YAKLAŞIM
İskender Gökalp*
Hidrojen, temiz teknolojiler (CO2 salınımı yapmayan
teknolojiler) kullanılarak üretildiği takdirde, enerji
sektöründe, ulaştırma sektöründe, çeşitli sanayi
sektörlerinde servis sektöründe ve hanelerde
kullanılabilen temiz ve sürdürülebilir bir enerji vektörü
haline gelebilir. Bununla birlikte, hidrojenin fiziksel ve
kimyasal özellikleri (kaçak, yanıcılık, patlama eğilimi),
bu enerji taşıyıcısının genel kullanımında yani sadece
uzmanlar değil geniş nüfuslar tarafından kullanımında,
azami dikkat gösterilmesini gerektirir. Bu anlamda hidrojen
kullanımının elektrik kadar güvenli hale gelmesi muhakkak
uzun zaman alacak ve büyük yatırımlar gerektirecektir.
Hidrojen toplumuna giden yolu açmak için, bizim holistik
yaklaşım dediğimiz farklı bir yaklaşım gerekebilir, yani
hidrojenin yaygın bir enerji taşıyıcısı olarak kullanılmasının
doğuşu, dünyadaki enerji sorunlarını ve çevresel sorunları,
onların üzerine yenilerine eklemeden çözmelidir. Makalede
tartışılan yaklaşımlar arasında şunlar yer almaktadır:
(ı) hidrojen nakliyesini ve depolamasını ortadan
kaldırmak için in situ hidrojen üretimi; (ıı) yakalanmış CO2
hidrojenasyonu için yenilenebilir hidrojen kullanımı ve (ııı)
katı yakıtlardan hidrojen üretimi.
*

ICARE-CNRS, 1C, Avenue de la Recherche Scientifique, 45071 Orléans cedex 2, France
Aralık 2019'dan itibaren, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara
iskender.gokalp@cnrs-orleans.fr
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1. GİRİŞ
Günümüzde dünya enerji sistemi büyük bir değişime
uğramakta ve bu değişimin hızı önümüzdeki on yıllarda
şüphesiz artacaktır. Enerji sistemlerinin ve politikalarının
sürdürülebilirliğine ilişkin sorunlar daha önce olmadığı
kadar ciddi bir biçimde dikkate alınmaktadır. Sürdürülebilirlik ile uzun vadeli enerji kaynakları mevcudiyeti
ve çevresel hususlar, açık bir biçimde el ele gitmektedir.
Sera gazı salınımı, yani fosil yakıt kullanımından kaynaklanan CO2 salınımının tetiklediği iklim değişikliği riskleri,
halihazırda oluşturulmuş enerji sistemini süratle değiştirmenin gerekliliğini ve de karmaşıklığını açık bir şekilde
gösteriyor. Bu durum temel olarak, enerji sistemlerinin
tüm insan faaliyetlerine etki eden büyük ölçekli toplumsal-teknik sistemler olmalarının yanı sıra, aynı sistemlerin
ekonomiden jeopolitiğe kadar uzanan toplumsal alanlar
tarafından etkilenmesinden kaynaklanıyor.
Bir enerji sistemi, kaynak toplama ve tasima (örneğin madencilik veya boru hattı inşası), kaynakları faydalı enerjiye veya enerji taşıyıcılarına dönüştürme (örneğin rafinaj
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veya elektrik üretimi), enerji taşıyıcılarının dağıtımı (örneğin elektrik veya gaz şebekeleri) gibi farklı alt sistemlerden oluşur. Enerji sisteminin bir bileşenini, değiştirmek,
tüm enerji sistemi üzerinde etki yapar. Her enerji alt sistemi aynı zamanda özgül riskleri barındırır [1-3].

yararlanarak, yeni riskler ve tehditler ortaya çıkarmadan
enerji geçişini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Holistik
yaklaşım içerisinde, hidrojenin enerji sahnesine çıkışını
kolaylaştıracak birkaç strateji düşünülebilir. Bu makalede,
bunlardan aşağıdaki üçünü açıklayacağız.

Hidrojen özel bir enerji taşıyıcısıdır. Eğer temiz teknolojiler (CO2 salınımı yapmayan teknolojiler) kullanılarak üretilirse, enerji sektöründe, ulaşım sektöründe, çeşitli sanayi
ve hizmet sektörlerinde, hanelerde kullanılabilen temiz
ve sürdürülebilir bir enerji taşıyıcısı olabilir. Bununla birlikte, hidrojenin fiziksel ve kimyasal özellikleri (kaçak oluşturma, yanıcılık ve patlama eğilimi), genel kullanımında,
özellikle de sadece uzmanlar değil geniş nüfuslar tarafından kullanımında azami dikkat gösterilmesini gerektirir.
Hidrojen kullanımının elektrik kadar güvenli hale gelmesi
muhakkak uzun zaman alacak ve büyük yatırımlar gerektirecektir.

•

Hidrojen toplumuna giden yolu açmak için, holistik veya
bütünsel yaklaşım dediğimiz bir yaklaşım gerekebilir.
Hidrojenin yaygın bir enerji taşıyıcısı olarak kullanılması,
dünyadaki enerji sorunlarını ve çevresel sorunları, onların üzerine yenilerini eklemeden çözmelidir. Bu makale,
bu yaklaşımın bazı yönlerini tartışacaktır. Makalenin ilk
bölümünde ‘holistik’ yaklaşımı özetleyeceğiz. Sonraki bölümlerde, bu yaklaşım bünyesindeki üç gelişmeyi kısaca
sunacağız. Makaleyi bazı tavsiyelerle sonlandıracağız.

•

2. HOLİSTİK YAKLAŞIM
Enerji geçiş stratejileri yeni sorunlar yaratmamalı, var olan
birçok sorunu aynı zamanda çözmelidir. Daha sürdürülebilir enerji sistemlerine geçiş, karbondan arındırılmış
enerji kaynaklarına, elektrik üretimi için yenilenebilir
enerji kaynaklarınin artarak kullanilmasina ve döngüsel
ekonomide ilerlemelere ihtiyaç duyar.
Bu bağlamda, enerji taşıyıcısı olarak hidrojen iyi bir fikirdir. Hidrojenin termo-kimyasal veya elektro-kimyasal işlemlerle faydalı enerjiye dönüşümü, yalnızca su üreten ve
sera gazı üretmeyen bir süreçtir. Ancak hidrojen üretimi
de aynı şekilde temiz süreçleri (sera gazı salınımı üretmeyen) kullanmalıdır. Öte yandan, yüksek reaktivitesi ve
difüzyon katsayısı ve düşük yoğunluğu nedeniyle hidrojenin nakliyesi ve depolanması ciddi sorunlar yaratmaktadır.
‘Holistik’ veya bütünsel olarak adlandırdığımız yaklaşım,
hidrojenden ve onun kullanımının bazı özelliklerinden

•

Hidrojen kullanımının genelleşmesi durumunda,
hidrojenin kaçak oluşturma, yanma ve patlama risklerini en aza indirmek için en uygun strateji, in situ ve
on demand yani istenildiği yerde, istenildiği miktarda
ve istenildiği zaman hidrojen üretme teknolojilerini
geliştirmek yoluyla hidrojen taşımasından ve depolanmasından kaçınmaktır.
Bir başka strateji, hidrojeni nihai enerji vektörü olarak
kullanmak yerine, onu konvansiyonel yani senelerdir
var olan çevrim teknolojilerinde kullanılabilecek bir
yakıta dönüştürmektir (bunlar arasında içten yanmalı
motorlar, gaz türbinleri, yakıt hücreleri gibi optimize
edilmiş dönüşüm teknolojileri bulunur).
Başka bir strateji de gazlaştırma teknolojileri aracılığıyla organik atıkların da içinde yer aldığı çeşitli katı
yakıtlardan hidrojen ihtiva eden sentetik gaz üretmektir.
		

Makale, bu üç stratejinin işaret ettiği hidrojenin “akılcı”
kullanımının, en az riskle bu enerji taşıyıcısının genelleşmiş kullanımını hızlandıracağını ve düşük karbonlu
döngüsel ekonominin gelişmesine katkı vereceğini savunmaktadır. Bundan sonraki bölümlerde bu stratejiler
kısaca geliştirilecektir.

3. IN SITU VE ON DEMAND HİDROJEN ÜRETİMİ
Hidrojenin genelleşmiş kullanımından doğan kaçak, alev
alma ve patlama risklerini ortadan kaldırmak için akılcı
yaklaşımlardan biri, hidrojenin üretimi ve enerjiye dönüşümü mekanı arasındaki süreyi ve mesafeyi azaltmaktır.
Bu aynı zamanda hidrojeni depolamadan üretmek ve kullanmak anlamına gelir, bu da “yerinde ve talep üzerine”
hidrojen üretimi yaklaşımı demektir. Bu yaklaşım içerisinde yer alan ümit verici bir yöntem, suyun ayrıştırılması
için su ile alüminyum arasında düşük sıcaklıktaki reaksiyonları kullanmaktır. Bu alanda, ICARE-CNRS’te yapılanlar
da dahil olmak üzere, çok sayıda çalışma mevcuttur [4,5].
Ni, Fe, V, Mn, Ti, Ag, Ca, Zn, Zr, Al gibi metaller potansiyel
olarak su ile reaksiyonlarla hidrojen üretiminde kullanılabilir. Örneğin, bazı teorik hidrojen üretim oranları şöyledir: 1g alüminyumdan 1,244 litre hidrojen ve 1g magnezyumdan 0.95 litre hidrojen elde edilir. Diğer sistemlerle
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Şekil 1. ~30 °C’de Aktifleştirilmiş Alüminyum Parçacıklarındaki Çatlak Oluşumu

kıyaslandığında, alüminyumun düşük maliyeti ve bolluğu, normal koşullar altında reaktif olmaması, kolayca depolanabilir olması, nakliye sırasındaki güvenlik ve toksik
olmayışı gibi çok sayıda olumlu özelliği vardır.
Alüminyum doğal oksit tabakasıyla kaplı olduğu için su
ile kimyasal tepkimeye girebilmesi bu tabakanın bir şekilde bertaraf edimesini yani alüminyumun aktıve edilmesini gerektirmektedir. Birçok araştırmacı iyot buharıyla
işlem yapma, süperkritik koşullarda reaksiyon, metal yüzeyine NaOH veya KOH çözeltileriyle işlem yapma, aktivatör metaller (cıva, galyum, indiyum) veya metal alaşımları
(galyum-indiyum kolayerirleri) ile yüzey teması gibi çeşitli
alüminyum aktivasyon süreçlerini araştırmıştır. Örneğin,
Kravchenko ve arkadaşları [6], su, alüminyum ve galyum
(Ga), indiyum (İn), çinko (Zn) ve kalay (Sn) katkılı metal
bileşikleri arasındaki reaksiyonları incelemiştir.
Parmuzina ve Kravchenko [7] Ga–İn (70:30) ve Ga–İn–
Sn–Zn (60:25:10:5) (galinstan) sıvı kolayerirlerin alüminyum aktivasyonu yöntemini araştırmışlardır . Aktivatör
metaller alüminyum oksit katmanını ortadan kaldırır
ve alüminyum çekirdeğinin üzerinde çatlaklar yaratır ki
bu da alüminyumun reaktifliğini artırmanın bir yoludur.
ICARE’de, Ga-İn kolayerirlerine göre daha iyi optimize edilmiş performansa sahip galinstan (Ga–İn–Sn–Zn
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/60:25:10:5) kolayeririni seçtik ve hidrojen üretim hızının
alüminyum parçacıklarının boyutlarına, alüminyum ve
galinstan kolayerir oranına ve su sıcaklığına bağımlılığı
gibi bazı sorunları ele aldık. Buna ek olarak, Al parçacıklarının özgül yüzey alanı ve galinstan kolayerir içeriğinin
hidrojen üretim hızı ve verimi üzerindeki etkilerini inceledik. Üç karışım inceledik: Kütlesel olarak %85 Al - %15
galinstan kolayeriri, %90 Al - %10 galinstan kolayeriri ve
%95 Al - %5 galinstan kolayeriri. Galinstan kolayerir alaşımı Ga-İn-Sn- Zn (60:25:10:5) şeklinde sabitlendi. Şekil 1,
galinstan kolayeririn etkisi altındaki çatlak oluşum ve yayılımını gösteriyor. Şekil 2’de, çeşitli alüminyum parçacıkları boyutları ve su sıcaklıkları için hidrojen oluşma hızları
görülüyor.
Bu sonuçlar, su ile alüminyum arasındaki kimyasal tepkimeler kullanılarak, mesela yakıt hücrelerini depolamaya
ihtiyaç duymadan besleyecek hidrojen üretim teknolojilerinin geliştirilebileceğini gösteriyor. Bu teknolojiler,
örneğin binek araçlarında, çeşitli denizüstü ve denizaltı
platformlarda, taşınabilir savunma sistemlerinde kullanılabilecek yakıt hücreleri için uygundur. Ayrıca, su ile alüminyum arasındaki kimyasal tepkimelerin oluşturduğu
alüminyum oksitler yine alüminyum üretmek için kullanılabileceği için, açıklanan bu hidrojen üretimi teknolojisi
döngüsel ekonomi sürecine de uygundur.
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Şekil 2. Su ile Aktifleştirilmiş Alüminyum Karışımından Hidrojen Çıkış Hızı. Kütlesel Olarak Al-%85 ve Galinstan Kolayeriri %15
(Ga-In-Sn-Zn / 60-25-10-5)

4. YENİLENEBİLİR ELEKTRİK, SUYUN ELEKTROLİZİ VE
CO2 HİDROJENASYONU KULLANARAK SIVI VEYA GAZ
YAKIT ÜRETİMİ
Rüzgar ve güneş enerjileri temiz ve sürdürülebilir ancak
kesintili elektrik üretim teknolojileridir. Elektriği depolamanın zorlukları dikkate alındığında, yenilenebilir elektriği kullanarak suyun elektrolizi yoluyla hidrojen üretimi,
gündüz vakitlerinde PV elektriği ve gece gibi düşük elektrik tüketiminin olduğu zamanlarda rüzgârdan üretilen
elektriği depolamanın bir yoludur. Bu temiz veya yeşil
hidrojen, çeşitli CO2 yoğun sanayilerin saldığı CO2’nin tutulması ve katalitik süreçlerle hidrojenasyonu sayesinde
gaz (metan gazı) ya da sıvı (metanol, dimetil eter) yakıtlara dönüştürülebilir. Bu yaklaşım, gaz türbinleri ve içten
yanmalı motorlar gibi iyi optimize edilmiş enerji dönüştürme teknolojilerinin kullanılmasının devam etmesine de olanak verecektir. Bu yaklaşım, sektörler arasında
karbon dolaşım süreci yaratarak, özellikle çimento, cam,
çelik ve rafineriler gibi CO2 yoğun sanayilerde yakalanan
CO2’nin değerlendirilmesi için uygun bir döngüsel ekonomi çözümü sunabilir.
Karbondioksit başlıca sera gazlarından biridir. Atmosferdeki CO2 salınımını kontrol altına alma ihtiyacı, enerji
santralleri ve karbon yoğun sanayi süreçlerinden salınan
baca gazlarından karbondioksit yakalanmasını teşvik etmiştir. CO2’yi atmosferde yakalamak amacıyla çok sayıda

yöntem araştırılmaya devam etmektedir. Ayrıştırma teknikleri bugün olgunlaşmıştır ve geniş ölçekte uygulanmaya elverişlidir. Membranları kullanarak CO2 yakalamak,
özellikle %15 ve üzeri baca gazı CO2 yoğunluğuna uygun
ve az enerji tüketen bir teknolojidir. Bu CO2 yakalama
yöntemi, örneğin CO2 yoğunluğu yüksek olan çimento
sanayindeki kalsinasyon fırınları için uygundur. Enerji
santralleri içinse, oksijenle zenginleştirilmiş hava ile yanmayı kullanarak CO2 yoğunluğu artırılabilir. Şekil 3, metan
gazı ve oksijenle zenginleştirilmiş hava karışımının yanmasıyla elde edilen türbülanslı alevler için bu teknolojinin verimliliğini gösteriyor [12].

Şekil 3. Metan Gazı ve Oksijenle Zenginleştirilmiş Hava
Karışımlarının Türbülanslı Yanması Sonucu Oluşan Yanma Sonu
Gazlarında CO2 Yoğunlaşması Üzerine Oksijen Zenginleştirme
Oranının Etkisi
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Yakalanmış karbondioksitten faydalanmak ve katma değerli bir ürüne dönüştürmek büyük ekonomik bir değere
sahiptir. Aşağıdaki gibi dönüşüm işlemlerine CO2’nin hidrojenasyonu diyoruz. Bu kimyasal tepkimelerin oluşması
katalitik ya da ısıl süreçlerin yardınımını gerektirmektedir.
CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O (ΔH = -49.5 KJ/mol)
CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O (ΔH = -164.9 KJ/mol)
Her iki işlemde de temel mekanizma, kinetik ve termodinamik sınırlamalar altında gerekli tepkimeleri başlatan ve
kolaylaştıran aktif kimyasal türlerin oluşturulmasını içerir.
Bu dönüşüm işleminin hızlandırılması için çeşitli katalizörlerin kullanılması kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.
Temel mekanizmalardan biri, CO2 molekülünün ayrıştırılmasına yardımcı olan aktif türlerin (radikaller) üretimidir. Bu radikaller üretildikten sonra (mesela OH veya O),
istenen reaksiyonları yaymaları için yeterli enerjiye sahip
olmalıdır. Bu reaktif ortamı yaratmanın yollarından biri de
plazma sistemleridir.

üretmektedir ve bunlar berteraf yönetimi sorunlarına
neden olmaktadır. Bunlara en iyi örnek; ömrünü tamamlamış lastikler (ÖTL), kentsel atıkların organik kısımları, su
arıtma tesislerindeki atıksu arıtma çamuru, tarım ve gıda
endüstrisi atıklarıdır. Gazifikasyon teknolojileri, bu tip organik atıklardan sentetik gazlar (çoğunlukla H2 ve CO’dan
oluşan) üretmek için uygun yöntemlerdir. Atığın nem içeriğine bağlı olarak, düsük nemli atiklar için konvansiyonel termal gazlastirma (örneğin ÖTL’ler için) veya çok neli
atiklar için hidrotermal gazlastirma (örneğin atıksu arıtma çamuru için) teknolojileri harekete geçirilebilir. Bunlara ek olarak, Türkiye için oldugu gibi birçok ülkede doğalgaz veya petrol rezervi yoktur ancak linyit kömür rezerleri
bulunmaktadır. Bu tip ülkelerde linyitin gazlastirilmasi yoluyla sentetik gaz (veya hidrojen) üretimi, doğalgaz ithal
ikamesi için stratejisi olarak uygulanabilir bir teknolojidir.
Üretilen gaz, çeşitli kullanımlar için doğalgazın yerine kullanilabilir, çeşitli kimyasallar ve sıvı yakıtların üretimi veya
saf H2 üretimi için işlenebilir. Hidrojen doğalgazı zengin-

Termal olmayan atmosferik plazmalar (atmospheric non
thermal plasma -ANTP) son yıllarda büyük ilgi görmektedir [13, 14]. ANTP’ler, corona dejarjı, dielektrik bariyer deşarjı, atmosferik basınçta plazma jet (APPJ) ve mikro oyuk
katot deşarjı (MHCD) gibi hepsi kendine has karakteristik
özelliklere sahip çeşitli elektrik boşalımlarından üretilir.
Termal olmayan plazmaların önemli bir özelliği yüksek
elektron sıcaklığı (~105 K), ama gazın kütlesel sıcaklığının oda sıcaklığında kalmasıdır.. Bu sayede molekülleri
ayrıştıran yüksek enerjili elektronlar (6 ~10 eV) üretilir ve
bu dönüşüm işlemi gaz sıcaklığından bağımsız olarak yapılabilir. Yukarıdaki paragraflarda kısaca anlatılan süreçler
optimize edildikten sonra, yeşil elektrik sayesinde suyun
elektrolizinden elde edilen hidrojen ile yakalanan CO2’nın
hidrojenizasyon yoluyla klasik sıvı veya gaz yakıtlara dönüştürülebileceğini vurgulamaktadır. Bu yaklaşımın arkasında yatan mantık, fosil yakıtların içerdiği karbonu çeşitli sektörler arasında dolaştırmaktır. Buna örnek olarak,
proses sanayilerinde (mesela çimento sanayinde) salınan
ve tutulan CO2’yi karbon içeren yeni bir yakıt olarak ulaşım sektöründe kullanılması verilebilir.

5. ORGANİK ATIKLAR DAHİL KATI YAKITLARIN
GAZLAŞTIRILMASI İLE HİDROJEN ÜRETİMİ
Günümüz toplumlarındaki önemli bir çevre ve sürdürülebilirlik konusu atık yönetimi sorunudur. İnsanlık günlük olarak büyük miktarlarda çeşitli türden organik atık
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Şekil 4. AB FP7 OPTIMASH Projesi Dahilinde Geliştirilen 1 MW
Dolaşımlı Akışkan Yataklı Katı Yakıt Gazlastirma Tesisi
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leştirmek için kullanılabilir ve yukarıda özetlenen karbon
dolaşımı yaklaşımına dahil edilebilir. ICARE-CNRS’te, katı
yakıtlardan sentez gazı üretim teknolojilerini optimize etmek ve organik atık yönetimi ile doğalgaz ithal ikamesi
sorunlarının her ikisini de beraber çözmek için çok sayıda
çalışma yürütüldü. [15-18].
Şekil 4, AB FP7 OPTİMASH projesi sırasında (2011-2016)
Hindistan ve Türkiye’den yüksek küllü ve nemli linyitlerin
gazlaştırılmasını optimize etmek için geliştirilen 10 bar
basıncında çalışabilen 1 MW gücündeki dolaşımlı akışkan
yataklı katı yakıt gazlaştırma tesisini gösteriyor. Bu tesiste
% 70 soğuk gaz verimliliğine ulaşıldı ve tesisin ticari ölçeklerdeki güçlere yükseltilmesi çalışmaları sürdürülmektedir [17].
Bu projenin devamında, dolaşımlı akışkan yataklı gazlaştırma teknolojilerinden elde edilen bilgiye dayanarak,
ömrünü tamamlamış lastik granülleri gazlaştırma tesisi
tasarlandı. Tasarımı destekleme amacıyla yüksek ısıtma
hızlı termogravimetrik analiz düzeneğini kütle spektrometresi ve gaz kromatografisi ile beraber kullanarak ÖTL
granüllerinin gazlaştırma kinetiği belirlendi [15]. Şekil
5’te, ÖTL’lerin verimli bir şekilde gazlaştırıldığı özgün kütle kaybı eğrilerinden görülüyor.

ÖTL granüllerinin gazlaştırma kinetiği bilgilerine ve dolaşımlı akışkan yataklı gazlaştırma teknolojilerimizden elde
edilen uzmanlığa dayanarak, 5 MW elektrik gücünde bir
ÖTL gazlaştırma ve elektrik üretimi tesisi tasarlandı. Bu tesisin temel özellikleri Şekil 6’da gösterilmektedir.
Atıksu arıtma tesisleri çamuru, diğer çok nemli tarımsal
ve gıda sanayi organik atıkları, konvansiyonel termo-kimyasal gazlaştırma teknolojilerine ön kurutma yapılmadan
uygun değildir. Bu durum elbette atığın enerji potansi-

Şekil 5. Ömrünü Tamamlamış Lastik Granüllerinin TGA İncelemeleri

Şekil 6. ÖTL Granüllerinin Gazlaştırılması Yoluyla 5 MW Elektrik Üretebilecek Tesisin Ana Elemanları
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yelini oldukça azaltmaktadır. Alternatif çözümler arasında hidrotermal teknolojiler vardır. Şekil 7’de, zeytinyağı
sanayinin ürettiği yüzde 70 oranında nemli bir atık olan
”pirinanın" (kara su) hidrotermal karbonizasyonu üzerine
ICARE-CNRS’de elde edilen sonuçlar özetlenmektedir. Görüldüğü gibi, optimize edilen hidrotermal karbonizasyon
süreci, linyit kömürüne çok yakın bir kimyasal bileşime ve
termo-fiziksel özelliklere sahip bir katı yakıt üretebiliyor.
“Hidroçar” (hydrochar) adını verdiğimiz bu katı yakıtın
hidrofobik ve yüksek öğütülebilme özellikleri, kolay taşınabilirliği, H/C ve O/C oranları dikkate alındığında tek
başına veya linyitle beraber gazlaştırılabileceği mümkün
gözüküyor.

•

edilecek elektrik ile temiz (yeşil) hidrojen üretilmesi
gerekmektedir.
Son olarak, optimize edilmiş gazlaştırma teknolojilerini kullanarak, linyit ve organik atıkların da içinde
yer aldığı çeşitli katı yakıtlardan, hidrojen veya sentez
gazı elde etme teknolojilerinin geliştirilmesi önerilmiştir.

Bu makalenin temel iddiası, burada özetlenen hidrojen
bağlantılı teknolojilerin, hidrojen kullanımının genelleşmesini hızlandırırken,
•
•
•
•
•
•

olası riskleri azaltacak şekilde sürdürülebilir enerji
politikalarının gelişmesine;
aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan üretilen
elektriğin depolanmasına,:
yakalanmış CO2’nın değerlendirilmesine;
organik atık yönetimine yeni boyutlar getirilmesine;
düşük karbonlu döngüsel bir ekonomiye geçişi kolaylaştırmasına;
ve Türkiye gibi bazı ülkeler için doğalgaz ithal ikamesine imkan vermesine yardımcı olacağıdır.

TEŞEKKÜR
Şekil 7. Pirina İçin Van Krevelen Diyagramı

6. SONUÇLAR
Bu makalede, enerji geçişinde önemli bir unsur olarak
hidrojen kullanımının genelleşmesi için holistik yani bütünsel bir yaklaşımın gerekli olduğu tartışıldı. ‘Holistik’
olarak adlandırdığımız yaklaşım, hidrojenin kullanımının
yeni bir enerji sistemine geçişi yeni riskler veya tehditler
yaratmadan kolaylaştırmasını hedefler. Bu makalede, bu
yaklaşıma katkıda bulunabilecek üç teknolojik yolu açıkladık. Bunlar aşağıdaki gibidir:
•

•

Hidrojen kulanımının genelleşmesi durumunda hidrojen kaçaklarının yanma ve patlama riskini en aza
indirmek için, in situ ve on demand (yani istenildiği zaman, istenildiği yerde ve istenildiği miktarda)
hidrojen üretim teknolojileri geliştirerek hidrojenin
taşınmasından ve depolamasından kaçınılması önerilmiştir.
Hidrojeni nihai enerji taşıyıcısı olarak kullanmak yerine, karbon yoğun sektörlerden salınan ve tutulan
CO2’nın hidrojenizasyonu yoluyla konvansiyonel gaz
ve sıvı yakıtlara dönüştürülmesi önerilmiştir. Elbette
bu süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarından elde
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Yazar, en başta ICARE-CNRS’deki çalışma arkadaşları olmak üzere, makalede kullanılan çalışmalara katılan meslektaşlarına çok müteşekkirdir. Bunun yanı sıra CNRS’e,
Orléans Üniversitesine, Conseil Régional Centre’a ve Avrupa
Komisyonu’na destekleri için teşekkür etmektedir.
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1. GİRİŞ
Dünya’da hızla artan nüfusa karşın kaynakların kısıtlı olması, ülkelerarası su ve enerji stratejilerini daha da komplike hale getirdi. Hidroelektrik enerji kaynaklarının doğru
ve verimli bir şekilde kullanımı her zamankinden daha da
önemli hale gelmiştir.
En yüksek potansiyel hidroelektrik enerji kapasitesi gelişmekte olan ülkelerdedir. Bu potansiyelin bir an önce kullanılması, su kaynaklarının doğru planlanması ve enerji
üretimi için hayata geçirilmesi, ülkemizin de dahil olduğu
gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesi ve sosyo ekonomik kalkınma açısından son derece önemlidir.
Ülkemiz hidroelektrik kaynak açısından olağanüstü bir
zenginliğe sahiptir. Kurulu hidro elektrik santral (HES) gücünde gelinen nokta oldukça iyi olmakla beraber, ekonomik kapasitenin halen % 60’ı kullanılmaktadır [1]. Diğer
bir deyişle, ülkemizin gerçekte ekonomik HES potansiyeli 50 GW’ın üzerinde olup, mevcut kurulu gücümüz 29
GW’ın üzerindedir. [2], [3], [4]
Buradaki hassasiyet yeni kurulacak HES’lerin doğru yerde, maksimum verim ile, en yeni ve yüksek teknoloji ile,
*
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çevreye en az zarar verecek şekilde ve sürdürülebilir bir
şekilde projelendirilmesidir.
2016 yılında dünya üzerinde tüm HES’lerin toplam kurulu
gücü 1.246 GW’a ulaştı, gene 2016 yılında 31,5 GW yeni
HES devreye girdi. Gene 2016 yılında toplam hidroelektrik enerji üretimi 4.102 TWh ile yenilenebilir kaynaklar
arasında en yüksek üretimi gerçekleştirdi. [5]
2017 yılında ise toplam 1267 GW kapasite devrede idi.
2017 yılında 21,9 GW yeni devreye alınan toplam HES kurulu gücünün 3,2 GW ı PHES lerdir [5].
2018 yılında ise toplam devrede olan Hidroelektrik kapasitesi 1292 GW olmak üzere, bu kapasitenin 1,9 GW’ı
PHES olarak gerçekleşmiştir. [5]
2019 yılı yeni devreye alınan Hidroelektrik santraller açısından nispeten düşük bir yıl olmuştur. Toplam devrede
olan santral kapasitesi 1310 GW olarak keydedilmiştir.
Tüm dünada yeni devreye giren Hidroelektrik santral
kapasitesi 13 GW olmakla beraber, 1,21 GW PHES olarak
gerçekleşmiştir. [5]
Ülkemizin toplam kurulu gücü Nisan 2020 itibarı ile
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91.380 MW’tır, bunun 32,43 GW’ını HES’ler oluşturmaktadır [2], [3], [4]
Son 5 yıllık ortalama cari açığımızın neredeyse tamamına
yakını toplam yıllık enerji ithalatına eşittir. Kur risklerine
karşı kırılgan, dövize endeksli büyüyen ekonomimizin
yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları ile güçlendirilmesi
şarttır.
Isınma ve ulaşım amaçlı kullanılan ithal fosil kaynaklarının, kademeli olarak modern, çevreci ve dışarıya bağımlılığı azaltan elektrik enerjisi’ne geçişi planlanmalıdır. Halen
kişi başı elektrik tüketimimiz uluslararası enerji ajansına
üye 29 ülke ortalamasının % 40’ı seviyesindedir. Gelişmiş
ülkelerde elektrikli araç kullanımının hızla artacağı gözönüne alındığında bu oran daha da düşecektir. [3], [7], [4]
Kişisel enerji tüketimimizin içindeki elektrik payı teşvik ve
önlemler ile artırılmalıdır.
Yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri modern şebeke sistemlerinin ayrılmaz iki unsurudur.

2. POMPAJ DEPOLAMALI SİSTEMLER
Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller (PHES)
ya da PSP1 tanımı
PHES’ler, alt rezervuardan üst rezervuara pompalanarak
biriktirilen su hacminin ters akış ile değerlendirilip tekrar
türbinde kullanılarak enerji üretilmesini sağlarlar. [6]
Genel çalışma prensiplerine göre iki ana kategoriye ayrırlırlar.

Şekil 1. PHES’nde Enerji Üretimi [6 ].
1

Kapalı devre PHES: Bu projelerde daha önce üst rezervuara pompalanmış su hacmini kullanılır. Alt ve üst rezervuarı besleyen harici doğal bir akış yoktur.
Açık devre PHES: Bu projelerde üst ya da alt rezervuar
doğal bir akış ile beslenir. Bazı açık devre PHES’lerde üst
rezervuar büyük ölçüde doğal kaynaklardan beslenir. Diğer bir deyişle, üst rezervuarda su biriktirilmesi gereken
zamanlarda alt rezervuardan pompa yapmadan depo
yüklenebilir.
PHES’lerin gücü iki sayısal büyüklük ile tanımlanır. Bunlar,
kullanılan türbin büyüklüğü ve üst rezervuarın enerji depolama kapasitesidir.
Örneğin, iki olimpik havuz hacminde (5000 m3) bir üst rezervuar var ise (Olimpik havuz boyutları 25m x 50m x 2m,
2 x 2500 m3) ve alt üst rezervuar arası net düşü 500 metre ise; bu PHES santralinin üretim gücü 6 MW, depolama
gücü 6 MWh olarak tanımlanabilir. Şayet aynı üst rezervuar 1 saat yerine örneğin 120 sn içinde boşaltılırsa, iki
dakika boyunca 180 MW gücünde enerji üretir. Bu şekilde
ihtiyaca göre en uygun PHES modelleri tasarlanır.

3. TARİHÇE
Modern PHES’ler yirminci yüzyılın son dönemlerinde geliştirilmiştir. Ancak PHES’lerin ilk büyük ölçekli örnekleri
2. Dünya savaşı sonrasında geliştirilmiş ve yapılmıştır. [6]
Tüm dünyayı altüst eden bu insanlık trajedisi sonrasında

Şekil 2. PHES’nde Pompaj Yapılması [6 ].

PSP: Pumped Storage Power Plants
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nüfus çok hızlı bir şekilde artmış, ekonomiler hızlı şekilde büyümüştür. Artan hayat standartları, elektik arz talep
dengesinde de dalgalanmalara yol açmış, gün içinde ve
sezonsal baz yük – pik yük farklılıkları ciddi oranda artmıştır.
Böyle bir dönemde PHES’ler çok amaçlı çözümler olarak
gündeme gelmiştir. Örneğin gene bu dönemde Kanada
ile ABD sınırındaki Lewiston projesi, Niagara şelalesinin
turistik sezonda akışının bir garantörü olmuştur. Dengeleme özelliği sayesinde, Niagara şelalesini besleyen
kaynaklar turistik sezon saatlerinde açılmış bu sayede
hem üretim optimizasyonu sağlanmış hem de şelalenin
görsel güzelliği sürdürülmüş, turizm gelirlerine de katkısı
olmuştur. [8]
1960’lı yılların sonunda devreye giren termik santrallerin
çoğu yüksek kapasiteli, yüksek sıcaklık ve basınçta çalışan, verimlilikleri düşük santrallerdi. Jeneratörler sürekli
maksimum yükte çalışacak şekilde dizayn edilmişti. Şebekede bir dengeleyici unsur gerekliydi. Bu sayede dönen
parça yükleri azaltılacak ve servis bakım maliyetleri asgari
düzeyde tutulabilecekti. PHES’ler tam da bu dönemde
fazla yükün depolanması, talep döneminde de şebeke
beslemesi kabiliyetleri nedeni ile popülerliğini devam
ettirmiştir. Bu dönemde yapılan tüm PHES’ler devlet iştirakleridir.
PHES’lerin bir diğer önemli özelliği olan su kaynak yönetimi (sulama sistemi desteği) sayesinde ABD Kaliforniya ve
Güney Afrika’da kullanımları artmıştır. [9]

mek gerekir. Örneğin nükleer kurulu gücü olmayan Avusturya, kurulu hidroelektrik gücünü dengelemek ve çevre
ülkeler ile enerji ticaret hacmini artırmak için PHES’lere
yönelmiştir. Gene Norveç, sezonsal dengeleme amaçlı
PHES kurulumları yapmıştır. Yaz sezonunda özellikle kar
erimesi ile oluşan akışlardan kaynaklı arz fazlası enerjiyi
pompaj depolayarak kış sezonunda üretim amaçlı kullanmışlardır.
2000’li yıllar ise PHES’lerin yıldızının tekrar parladığı dönemin başlangıcı olmuştur.
Özellikle Çin, bazı Avrupa ülkeleri ve gelişmekte olan birçok ülkede PHES’ler yoğun ilgi görmüştür. Değişken yenilenebilir enerji kaynakları şebekelere entegre edildikçe
PHES’ler önemini artırmıştır. PHES’ler ulusal şebekelere
yenilenebilir enerji entegrasyonu için bir anahtardır.
2019 yıl sonu itibarı ile toplam dünya PHES kurulu gücü
158 GW‘a ulaşmıştır. Tüm PHES’lerde tahmini depolanan
enerji 9.000.000 MWh’lere ulaşmıştır. Bu da neredeyse
tüm Türkiye’nin 10 günlük enerji tüketimini karşılayacak
bir kapasitedir. [5]
Konvansiyonel aküler ile depolanan enerji ise 7.000 MWh
büyüklüğündedir.
Sadece Çin’de 2010 yılından itibaren 15.000 MW yeni
PHES kurulumu gerçekleşmiştir.Günümüz itibarı ile, Çin’in
toplam PHES kurulu gücü 30.000 MW’ın üzerindedir.
2030 yılına kadar tüm Dünya’da yaklaşık 78 GW ek PHES
kurulması öngörülmektedir. [5]

Bu dönemlerde PHES’lerin işletmesi oldukça basitti. Arz
fazlası üretim enerji fiyatının düşük olduğu saatlerde
üst rezervuara su pompalanarak depolanmış ve talebin
yüksek olduğu pik saatlerde ise alt rezervuara iletilerek
üretim yapılmıştır. 1960 – 1980’li yıllar arasında devreye
alınan PHES’lerin büyük çoğunluğu enerji güvenliği ve
1970 petrol krizinden sonra hızla devreye alınan nükleer
santraller nedeni ile planlanmıştır.

HES’ler, alt rezervuardan üst rezervuara pompalanarak

1990’lı yıllarda ise gelişmiş ülkelerdeki PHES yatırımları
göze çarpmaktadır. Japonya, ABD ve AB ülkelerinde artan
sayıda PHES devreye alınmıştır.

Küresel ısınmayla ilgili yakın zamanda yayınlanan özel bir
rapora göre [10, 11], dünya ortalama sıcaklığındaki artışın 1,5 °C’lik sınırın altında kalabilmesi için küresel ölçekte hızlı bir dönüşüm yapılmalıdır. Sadece elektrik üretimi
amaçlı değil, birincil enerji ihtiyaçlarının da hızla elektriğe
çevrilmesi gerekiyor. Bu hedefleri gerçekleştirmek için
artan yenilenebilir enerji ihtiyacı ile PHES’lerin önemi bir
kez daha ortaya çıkmıştır.

Yeni nükleer santrallerin azalması ve enerji piyasası deregülasyonları (özelleştirmeler) nedeni ile yeni devreye
giren PHES ivmesinde düşüş gözlemlenmiştir. Ancak
PHES’leri sadece nükleer santraller ile de özdeşleştirme-
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4. POMPAJ DEPOLAMA TİPLERİ
Enerji depolama sistemleri 2015 yılında ortaya konan Paris ve New York anlaşmaları ile belirlenen iklim değişikliği
ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tutması için de bir
anahtar rolündedir.
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Dünya üzerinde kurulu depolama teknolojilerinin %94’ü
PHES’tir. Yine toplam depolama kapasitesinin %99’u
PHES’ler tarafından sağlanmaktadır. [12,13]
Geçtiğimiz sene küresel ölçekte devreye alınan tüm enerji santallerinin %60’ı rüzgar ve güneş santralleri idi. Global
bir enerji dönüşümü yaşıyoruz. [14,12]
Gene anı dönemde devreye alınan yenilenebilir enerji
gücü tüm dönemlerin rekorunu kırdı. Yeni devreye alınan santrallerde rüzgar jeneratörleri ve fotovoltaik (PV)
güneş enerjisi panelleri toplam kapasitenin %60’ını oluşturdu. Bu da, küresel bir transformasyonun ya da dönüşümün önemli bir göstergesi oldu. Birçok bölgede rüzgar
ve güneş enerji santralleri ekipman maliyetlerinde termik
santraller ile rekabet edecek kadar hatta onları rakipsiz
kılacak seviyelerde önemli oranda düşüş olmuştur, dolayısı ile enerji maliyeti (fiyat /kWh) oldukça rekabetçi hale
gelmiştir. [13]
Ulusal teşvik mekanizmaları ile de desteklenen değişken
kaynaklı yenilenebilir enerji santralleri olağanüstü bir hızla entegre edilmektedir, şebekelerde bazı ek tedbirler ve
planlamalar yapılması kaçınılmazdır. [8]
PHES’ler, rüzgar ve güneş enerjisinin dalgalı enerji üretimini dengeler. Değişken kaynakların fosil yakıtlı santrallere gittikçe artan oranda alternatif oluşturması ve çok
hızlı bir ivme ile artan kurulum oranları, gün içi elektrik
piyasalarında anormal fiyat dalgalanmalarına neden olabilir. Bu gibi etkileri bertaraf etmek için PHES’ler en uygun
dengeleme sitemleridir.
Yukarıda da bahsettiğim gibi, günümüzde PHES’lerin
dünyadaki kurulu gücü 150 GW’ın üzerindedir. 2030 yılına kadar ilave olarak 78.000 MW’lık ek PHES devreye alınması öngörülmektedir. [5]
Değişken kaynaklı yenilenebilir enerji olarak tanımlanan
(Variable Renewable Energy - VRE), güneş ve rüzgar gibi
enerji üretim satrallerinin gittikçe artan oranları, şebeke
operatörlerini belilrsizlik ve dalgalanmalara karşı önlem
almaya yöneltmiştir.
Elektrik şebekelerinde esneklik dört ana şekilde sağlanır:
[15]
 Değişken güç tedariği: Gaz santralleri ve hidroelektrik
santraller, ani güç taleplerine cevap verebilecek yapıda, çok hızlı devreye girebilmektedir.

 Tüketim tarafında esneklik: Tüketicilerin taleplerini şebeke dinamiklerine göre ayarlamalarını teşvik eder.
 Yakın güç santrallerine enterkonnekte bağlantı: Tedarik ve tüketimin dengelenmesi için kullanım alanının
genişletilmesi. Bu esnek yapılandırma ile talebin her
zaman tam olarak karşılanması sağlanır.
 Değişken kaynaklı yenilenebilir enerji’nin PHES’ler ile
dengelenmesi
Konvansiyonel hidroelektrik santraller şebekelerde dengeleme ve esneklik için en verimli çözümlerdir. Üretim
ve talep tarafında oluşan salınımlar, konvansiyonel hidroelektrik santrallerde çıkış gücünün modüle edilmesi sayesinde ayarlanabilir. Aslında rezervuarı olan tüm
hidroelektrik santraller bir çeşit sanal enerji depolama
sistemidir. Doğal akış sayesinde şebekede üretim fazlası
olan zamanlarda potansiyel enerji rezervuarda biriktirilir.
PHES’lerin ise ilave avantajları vardır, üretim fazlası enerjiyi absorbe eder. PHES’ler ilk olarak 1960’lı yıllarda termik
santrallerin baz yük dengelenmesi amacı ile şebekelere
entegre edilmiştir. İlerleyen zamanlarda ise PHES’lerin şebeke faydaları daha geniş bir dengeleme ve yan hizmet
sağlamıştır.
Değişken devirli PHES’ler ve tersiyer sistemler, güç regülasyonu ve yük dengelemesinde konvansiyonel sabit
devirli ünitelere göre daha geniş bir şebeke esnekliği sağlarlar. [15, 8]
Değişken devirli sistemlerin sabit devirli PHES’lere göre
çok daha geniş bir aralıkta çalışabilmeleri, daha yüksek
verimde çalışabilmeleri ve daha hızlı tepki süreleri ile
avantajlıdırlar. Değişken devirli PHES’ler pompa döngüsünde enerji tüketimlerini de kontrol edebilirler ve gelişmiş bir frekans kontrolü sağlarlar.
Değişken devirli pompalar Japonya’da 1990’lı yıllardan
itibaren kullanılmaktadır. Şebekede frekans kontrolü sağlamak amaçlı fosil yakıt tüketimine alternatif olması için
geliştirilmişlerdir.
Değişken devirli PHES’lerin değişken üretimli yenilenebilir enerji santrallerine uyumu en yüksek mertebededir.
Ancak sabit devirli PHES’ler de bu konuda başarılıdır. En
eski uygulama olan tersiyer pompaj depolama uygulamalarında türbin ve pompa aynı şafta bağlıdır. Pompa ve
üretim döngülerinde rotasyonel yön değiştirmesi gerekmez. Tübin ve pompanın eşzamanlı çalışmasına imkan
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verir. Bu şekilde çalışmaya, hidrolilk kısa devre döngüsü de denir. Çok daha hızlı ve esnek cevap süreleri elde
edilebilir. Çift yönlü PHES türbinler ile de bu hidrolik kısa
devre içinde çalışmak mümkündür, ancak optimum frekansa getirmek zaman alır. [15]

gelemesi termik ve hidroelektrik santrallerin senkronize
rotasyonu ile yapılmaktadır. Şebeke frekansı, sürekli bir
değişkendir. Arz ve talebin temel neden olduğu frekans
dalgalanmalarında, arz yüksek ve talep düşük ise frekans
düşer, aksi durumda ise yükselir.

Yenilenebilir enerjilerin şebekelere entegrasyonundan
çok önceleri de, şebekelerde güç dengelemesi önemli
bir konu idi. Dağıtım ve iletim hatlarındaki ani kesilmeler
veya ani devreye girmeler nedeni ile, devreye alınıp devreden çıkartılabilen senkron jeneratörler şebeke esnekliğini geleneksel olarak sağlardı. Ancak güç sistemlerinin
merkezi senkron termik santraller yerine asenkron jeneratörlü yenilenebilir kaynaklara doğru ilerlemesi, şebeke
esnekliği ile ilgili önemli tedbirler alınması gerekliliğini
ortaya koymuştur.

Çok kısa zaman aralılarından incelenecek olursa, senkron
jeneratörlerin şebeke ile bağlantıları elektromekanik ve
direkt olarak yapılmakta iken, modern değişken devirli
PHES sistemlerde şebeke bağlantıları tamamen yazılım
kontrollü ve elektronik olarak yapılmaktadır. [8]

Şebeke sisteminde esneklik ve dengeleme unsurları olmadığı zaman, konvansiyonel dengeleme mekanizması
eksik olur ya da yenilenebilir enerji kaynakları kullannımı
kısıtlanır. Elektrik şebekelerinde üretim tesisleri dinamikleri, gerek mikrosaniyeler içinde gerekse sezonsal olarak
dalgalanırlar. Arz talep dengeleme için farklı yöntemler
kullanılır. Geleneksel olarak termik santraller ile depolama sistemlerinin birlikte çalışmaları daha basit bir döngü
içindedir. Gün içi yüksek tüketimde depolama sistemleri üretim tarafında çalışır, gece talep düşük saatlerde ise
pompa devreye girerek depolama olarak çalışırlar.
Güneş ve fotovoltaik enerjinin yaygınlaşması sonucu,
gün içi pik talep bir şekilde dengelenmekedir. Pik talep
daha çok sabahın ilk saatlerine ya da akşamüstü güneşin
batmaya yakın olduğu saatlere çekilmiştir. Bu etki, güneş
santrallerinin yoğun olduğu şebekelerde gözlemlenebilir. Gün için tüketim eğrisinin aldığı bu özel şekil nedeni
ile, bu eğri “ördek boynu” olarak da anılmaktadır.
Bu tip öngörülebilir dengesizliklerin yanı sıra, daha kısa
dönemli etkiler de olabilir. Örneğin ani fırtınalar, ya da ani
bulutlanmalar yenilenebilir enerji üretiminde kısa süreli
dengesizlik nedenleridir. [16]
Sonuç olarak, 30-40 yıl önce inşa edilen PHES sistemlerin çoğu operasyonlarını daha sık döngüler içinde, daha
hassas ve yüksek bir işletme bandında çalışmaya yönelik
ayarlamışlardır. Güvenilir dengeli ve sabit bir şebeke için,
frekansın çok hassas bir aralıkta dengelemede tutulması
gerekmektedir.
Geleneksel merkezi üç sistemli şebekelerde, frekans den-
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Değişken devirli PHES’ler genellikle asenkron olarak tasarlanırlar. Senkron jeneratörler ile tasarlanırlarsa, çok
kısa süre aralıklarında şebeke tepkimeleri zayıflar. Senkron jeneratörlerin fiziki olarak dönen ağır yükleri nedeni ile şebekedeki ani değişimlere karşı bir atalet direnci
oluştururlar. Bu nedenle, daha düşük atalet momentine
sahip sistemler bir dalgalanma esnasında daha hızlı frekans tepkisi verirler.
Sabit hızlı ve tersiyer PHES’lerde mekanik atalet tepkisi
direkt olarak dönen jeneratör tarafından verilir. Bir sistem
dengesizliğinin, milisaniyelerden dakikalara kadar olan
kısa süreli zaman ölçeğinde normal voltaj ve frekans değerlerine geri getirlmesi beklenir. Türbin bazında otomatik tepkime yapılabileceği gibi, birkaç jeneratörün senkronize şekilde otomasyonu ile de bu yapılabilir.
Değişken devirli ve tersiyer üniteler, frekans kontrolünde
daha geniş ve hızlı bir aralıkta elektrik üretimi ve pompalama ile depolama sunarlar. Orta ölçekte (saat ve günler
ile belirtilen) zaman aralıklarında ise, ani kesinti gibi geçici şokların tolere edilmesi beklenir. Genelilkle pik desteği
veya sistem yedekleme olarak tanımlanırlar.
Yedekleme işlevi, otomatik frekans tepkisine göre tanımlanır ve öngörülemeyen sistem kesintileri ve kayıplarına
karşı etkilidir.
Portekiz’de 2017 yılında işletmeye alınan 780 MW’lık Frades 2 PHES santralinde, değişken devirli modern teknoloji türbinleri kullanılmıştır. Portekiz’in hızla artan rüzgar
santrallerini dinamik kolarak dengelemek amacı ile inşa
edilmiştir. Portekiz’de kurulu rüzgar santrali gücü, ulusal
şebekenin % 20’sini oluşturmaktadır. [17]
Zaman aralığı genelilkle teknik emre amadelik ve alternatif seçeneklerin güvenilirliği ile belirlidir. PHES’ler çok
yüksek hacimde su tutabilmelerinin yanı sıra, çok yüksek
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verimler ile çalışabilmektedir. Dolayısı ile uzun süreli taleplerde de son derece başarılı bir çözümdür.
Günler ve haftalar ile tanımlanan uzun zaman aralıklarındaki taleplerde ise genellikle sebep hava koşullarıdır. Örneğin uzun süreli düşük rüzgarlı günler veya uzun süreli
soğuk – sıcak hava akımları buna neden olabilir. Sonuç
olarak uzun süreli mevsimsel veya birkaç mevsim sürebilen arz dalgalanmaları meydana gelebilir.
Değişken devirli PHES‘ler ve konvansiyonel hidroelektrik
santrallerde, mevsimsel değişkenlikler önemli boyutta
olabilir. Uzun dönem emre amadelikler gerektiren düşük
rüzgar sezonları, dönemsel kuru veya ıslak sezonlarda
PHES ve hidroelektrik santrallere önemli görev düşmektedir. Ancak HES’ler de yapı itibarı ile sezonsal ve yıllık değişimlerden etkilenirler. PHES’lerin dengeleme sisteminde
gün içi piyasa fiyatlarını dengeli hale getirmek gibi bir
özelilkleri vardır. Aslında PHES’lerin bu getirdiği fayda, gelir elde etmelerinin önünde olan bir engeldir aynı zamanda. Dolayısı ile PHES’lerin sadece arbitraj piyasası değil,
farklı şekilde de gelirlerinin düzenlenmesi gerekmektedir.
Yüksek gerilim hatları ve transmisyon ağları ile ulusal şebekeler bibrbirleri ile bağlanabilir. Elbette uluslararası şebeke
bağlantılarının bazı zorlukları vardır. Yüksek güç taşınması,
şebekede oluşan ani yenilenebilir kaynak değişimleri ve
ani kesintiler, diğer ulusal şebekeyi de etkiler. Uluslararası transmisyon sistemlerinde bağlantı noktlarına yakın
PHES’ler, bu türden risklerin azaltılması ve -teknik problemlerin aşılması için son derece faydalıdır. Litvanya’da
2016 yılında İsveç ile aralarında bir denizaltı transmisyon
hattı yapılmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında bu hatta birçok
kez kesinti olmuştur. Anlık 700 MW’lık bir kapasite eksikliği, Litvanya’da bulunan Krunos PHES sistemi ile yedeklenmiş ve anında telafi edilmiştir. Aynı PHES sadece iki ülke
arasında değil, diğer enterkonnekte bağlantılar üzerinden
Avrupa kıtası ve Baltık ülkeleri arasında transmisyon dengelemelerinde etkin bir rol almaktadır. [18]
Bir diğer örnek de şudur. Tazmanya ile Avustralya kıtası arasındaki HVDC Bazlink hattı bulunmaktadır.
Tazmanya’da zengin bir hidroelektrik kapasite mevcuttur.
Aynı zmanda yüksek PHES kapasiteleri vardır. Uluslararası
transmisyon hatı üzerinden Tazmanya hem ihracat hem
ithalat yapabilmektedir. Tazmanya’da gelişen yeni insiyatif, ülkesel depolama ile, Avustralya ile önemli bir ticaret
hacminin yanı sıra, milyarlarca dolarlık bir iş hacmi ve istihdam yaratılacaktır. [19,16]

Gene güzel bir örnek olarak Çin’i gösterebiliriz. Yenilenebilir enerjide rüzgar ve güneş santral kurulumlarında
rekorlar kıran Çin’in, iletim hatlarındaki dengesizlikleri
bertaraf edebilmek için 2016 yılında açıkladığı 5 yıllık kalkınma planında, 2020 yılı sonuna kadar 40 GW’lık pompaj
depolamalı tesisinin kurulması hedeflenmektedir. Bunun
için gerekli alytapı ve yönetmelikler hazırlanmıştır. Bu
hedef doğrultusunda doğru adımlar ile ilerlenmektedir.
2019 yılında, Çin’de toplam 4,17 GW HES devreye girmiş
ve bu kapasitenin 0,3 GW’lık kısmı PHES olarak devreye
alınmıştır. [17]

5. PHES’LERİN DİĞER DEPOLAMA SİSTEMLERİ İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Dünyada depolama sistemlerinin %94’ü PHES’lerden oluşmaktadır. Ancak depolama teknolojileri sadece PHES’ler
ile sınırlı değildir. Yaygın diğer bir enerji depolama teknolojisi, Lithium – Ion (Li-Ion) akülerdir. Özellikle 100 MW’lık
Avustralya’da kurulan ünlü Tesla santrali sonrasında, Li-Ion
akülerin pazar payı önemli ölçekte artmıştır.
Li-Ion akülerin maliyetleri konusunda çok önemli gelişmeler kaydedilse de, gerek büyüklük gerekse depolama kapasitesi olarak PHES’ler ile karşılaştırılamaz. Buna rağmen,
her sistemin kendine göre avantajları bulunmaktadır.
Dünyada mega PHES uygulamalarına bakarsak, kapalı devre bir PHES olan Bath County (ABD) 3.060 MW’lık
gücü ile ve 24.000 MWh’lik depolama kapasitesi ile oldukça etkileyicidir. Açık devre PHES’lerde depolama kapasitesi 100 GWh’lerin üzerine çıkabilir (Portekiz Vilarinho das
Furnas santrali). [15]
Çin’de yapımı devam eden 3.600 MW lık Fengning PHES,
devreye gireceği 2025 yılında dünyanın en büyük santrali
olma özelliğini taşıyacaktır.
Li-Ion bateri sistemleri genellikle daha üçük ölçekli ve
bölgesel depolama ihtiyaçları için daha uygundur.(kW –
MW aralığı).
Deşarj kapasitesi, yani enerji üretiminden sonra ne kadar
sürede geri yüklenebildiği de depolama sistemleri için
ayrı bir kriterdir. Genellikle PHES’ler 24 saatlik döngüde,
12 saatlik enerji üretme kapasitesine sahip olacak şekilde
tasarlanırlar.
Karşılaştırmalı olarak, akülü depolama sistemleri kısa deşarj süreleri sunarlar. Örneğin 100 MW’lık Avustralya Li-
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Ion santrali, 129 MWh depolama kapasitesine sahiptir.
Yani tam kapasitede dolu iken sadece bir saatlik bir enerji
beslemesi yapabilir. [19]
İşletme ömrü kıyaslamasında ise durum şu şekildedir.
PHES’lerin inşaat dönemleri oldukça uzun olmasına rağmen, 60-100 yıllık işllletme ömrü gibi önemli bir avantaj
sunarlar. İngiltere’de bulunan 360 MW gücündeki Festininog PHES,1963 yılında devreye alınmış, 2018’de 4 ünitenin 2 adedi bir rehabilitasyon görmüştür ve işletme ömrü
en az 20 yıl daha uzamıştır. [15]
Yine ABD de bulunan 324 MW’lık Cabin Creek projesi,
1967 yılıında devreye alınmıştır. Bu santralde, yakın dönemde yeni teknoloji türbinler ile bir rehabilitasyon yapılmıştır. Bu sayede projenin esnekliği ve işletme ömrü
önemli oranda artırılmıştır. [15]
Akü sistemlerinin inşası çok daha hızlıdır. Ancak bir limitasyon, işletme ömrüdür. Operasyonel koşullara da bağlı
olarak, % 85’lik döngü verimi %70’lere düşebilir. [15, 6]
kWh bazlı yatırım değeri ve depolama enerjisi birim
maliyeti olarak karşılaştırma yapıldığında, PHES halen
eknonomik olarak en rekabetçi depolama sistemidir.
PHES’lerde depolanan kWh başına yatırım maliyeti, 200 –
300 USD aralığında iken, Li-Ion akülerde aynı maliyet 400
– 900 USD aralığındadır. [15]
Seviyelendirilmiş enerji maliyetinde (LCoE), PHES’ler 150
– 200 USD/MWh; aynı metodoloji ille Li-Ion aküler 250550 USD/MWh aralığındadır. Bu verilerden anlaşılacağı
üzere, Li-Ion sistemlerin işletme ömürleri çok daha kısadr,
değiştirilme ihtiyacı doğar. PHES’lerin oldukça uzun işletme ömürleri, akü çözümlerinin gittikçe düşen maliyetlerine rağmen hala en ekonomimk depolama çözümü olarak
değerlendirilmelerini sağlar. [15]
Seviyelendirilmiş enerji maliyeti hesabının birçok farklı metodolojisi vardır. Örneğin, bir referans metodoloji,
günlük bir şarj/deşarj döngüsü üzerine kuruludur. Elbette her zaman işletme bu koşullarda çalışmaz, özellikle de
akü sistemlerinde döngü bu şekilde değildir.
Seviyelendirilmiş maliyet analizinin bir diğer yöntemi,
ölçek model üzerine analiz yöntemidir. Bu yöntem farklı
senaryolarda şebekede ne kadar enerji depolanması gerektiği üzerine kuruludur.
Her iki sistemin de sürdürülebillirliği gözönüne alındığında brçok değişken mevcuttur. PHES’lerin konumu
genelikle fiziki şartlara bağlıdır, istenilen bölgeye kurula-
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mazlar. Ancak akü sistemlerinde bu şekilde bir kısıtlama
yoktur. İhtiyaç olan alana kurulabilirler.
Çevre etki değerlendirmeleri koonusunda PHES’lerin etkileri ek yatırımlar ile azaltılabililr. Kapalı devre sistemlerdemevcut rezervuarları üst rezervuar alanı olarak kullanmak, ya da daha radikal bir şekilde deniz suyu kullanımı,
veya yeraltı depolama hacimlerinin kullanılması çevre
etkilerini azaltıcı ek önlemlerdir. [9]
Akü depolama sistemlerinin detaylı analizi için henüz erkendir. Ancak, 100 yıllık bir çalışma döngüsünde akü sistemlerinin küresel ısınmaya olumsuz etkisi, PHES’lerin iki
katıdır. [11]
Bu etkinin bu kadar büyük olmasının sebebi, kullanılan
hammaddelerdir. Lityum, grafit, cobalt ve nikel maddelerinin çıkartılması, rafine edillmesi ve son mamül haline
getirilmeleri ve genel olarak sistemin ömrünün nispeten
kısa olması bu etkilerin nedenidir.
Teorik olarak, her iki sistem de benzer dengeleme ve yan
hizmetler özellikleri taşırlar. Kullanım alanlarını ayrıştıran,
teknik özellikleridir. PHES’lerin avantajları, depolama maliyetlerinin çok daha düşük olması ve uzun süreli enerji
deşarj edebilmesidir. Akü sistemleri ise, daha kısa süreli
enerji depolama özelliklerine rağmen, çok hızlı (milisaniyeler içinde) devreye girebilmeleri nedeni ile, kısa aralıklı
dengelemeler için idealdir. Her iki sistemin de daha uyun
olduğu durumlar mevcuttur, bir sistemi diğerine göre
tüm yönleri ile üstünlüğü sözkonusu değildir. PHES’lerin
akü sistemleri ile akuple edilmesi de ileride olacak bir uygulamadır. Uluslararası bir enerji şirketi yakın dönemde
Almanya Bavyera’da bu tür bir santrali devreye almıştır.
Mevcut PHES tesisine entegre şekilde 12,5 MW’lık bir
Li-Ion akü sistemi kurulmuştur. Böyle ortak bir sistemin
amacı, geçiş periyodlarındaki şebeke tepkime sürelerinde belirgin bir iyileşme sağlamaktır. [15]

6. PHES DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE FİNANSAL
YÖNTEMLER
Tüm hidroelektrik santrallerde olduğu gibi, PHES’lerin de
finansman yapıları oldukça karmaşıktır ve her proje için
ayrı bir değerlendirme yapmak doğru olacaktır.
Geleneksel enerji yatırımlarında, yüksek öz sermaye ve
uzun vadeli geri ödeme sürelerinin olması nedeni ile,
finansman yapılandırmaları da günümüzde oldukça
hassas yaklaşımları gerektirmiştir. PHES’lere özel ve ila-
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ve olarak, şebeke elektrik piyasasındaki arbitraj (gün içi
fiyatlama farklılıkları) pazarı uzun vadeli olarak öngörülemez, ayrıca yan hizmetler de dünya genelinde uzun
vadeli istikrarlı bir pazar oluşturamamıştır. Bu da yatırımcıların ek gelir öngörülerini kısıtlamaktadır. Günümüzde
devrede olan PHES’lerin büyük çoğunluğu, kamu iştiraki
ve mülkiyetinde geliştirilmiş ve finanse edilmiştir. Kamu
şirketleri, üretim, iletim ve dağıtım tarafları ile PHES yatırımlarına dikey bir entegrasyon ile katılmışlardır.

bir parçasıdır. PHES’ler diğer üreticiler ile rekabet edebilir.

Bu pazar koşullarında, PHES yatırımlarına dikey entegre
olan kurumlar, projenin üretimi, yan hizmetler geliri ve
şebekeye getirdiği ek faydalar nedeni ile iletim ve dağıtım alanlarında ek yatırım tasarrufu sağlamaları sayesinde PHES yatırımlarından fayda sağlamışlardır. [6, 9]

Enerji arbitraj piyasası, PHES projelerinin temel gelir kaynağıdır. Düşük talep ve piyasa fiyatının düşük olduğu periyodlarda üst rezervuara suyun pompalanması ve piyasa
fiyatının yüksek, talebin yüksek olduğu periyodlarda ise
türbin üzerinden enerji üretimi döngüsü, arbitraj piyasasının temel prensibidir. Pompaj/türbin döngüsünde bir
diğer dikkate alınması gereken değişken, şebeke kullanım maliyetleridir. PHES’lerin işletme ömürleri dikkate
alındığında, arbitraj piyasasın üzerinden gelir tahmini
yapmak son derece zordur.

Serbest elektrik piyasalarında, yasa ve yönetmeliklerde
oluşan belirsizlikler borçlanma maliyetlerini artırır, dolayısı ile yeni proje geliştirilmesini kısıtlar.

7. PHES FİNANSMAN MODELLERİ
PHES projelerinin nakit akış modelleri temel olarak üç ana
sınıfta incelenebilir; “hizmet maliyeti”, “direkt katılım“ ve
“sayaç öncesi grup”. [5, 6]
Bazı durumlarda, modellemelerin karışık kullanımı ile nakit akış optimizasyonu yapılabilir.

7.1 Hizmet Maliyeti Modeli
Hizmet maliyeti modelinde, tesis gelirleri regüle edilmiş
bir model ile temin altına alınır. İşletme giderlerini ve ek
olarak da makul bir yatırım geri dönüş beklentisini karşılayacak bir gelir modeli sağlanır.
Genel olarak birden çok kamusal işletmecisi olan ve devlet trafından regüle edilen yatırımlar için bu model uygulanır. Özellikle Çin’de oldukça yaygındır. Çin’de bu modelin çok farklı uygulamaları görülür. PHES’lerin büyük
çoğunluğu, iletim ve dağıtım şirketlerine aittir.

7.2 Direkt Katılım Modeli
Bağımsız liberal elektrik piyasalarında düzenleme kurumları, depolama sistemlerinden genelikle kaçınmışlardır.
Piyasanın rekabetçi tarafını ve serbest piyasada arz talep
dalgalanmalarından gelecek kazançları engelleyeceği düşüncesi ayrıca PHES’lerin serbest piyasada haksız rekabet
unsuru olacağı düşüncesi bu endişenin temel nedenidir.
Serbest piyasaya direkt katılım, liberal piyasa anlayışının

Her bir pazara göre özel olarak, proje gelirleri farklı şekilllerde elde edilebilir. Proje gelir kanalları kombine edilebilir. Farklı gelir kalemlerinin kombine edilmesi işlemi gelir
dizilimi olarak adlandırılır. Projeyi finansal olarak yapılabilir düzeye getirir. Her bir gelir kaleminin farklı işletme
koşulları nedeni ile bu modelin bazı zorlukları mevcuıttur.
7.2.1 Enerji arbitraj piyasası

Pazar dinamiklerindeki potansiyel değişimlerin ve düzenlemelerdeki değişimlerin çok hassas bir şekilde modellenmesi gerekir. Tüm bu değişimler, piyasa fiyatları üzerinde etkilidir. Örneğin Almanya’da teşvik kapsamında
üretim yapan rüzgar ve güneş enerjisi santralleri, arbitraj
piyasasını daraltmıştır. Sonuç olarak mevcut santrallerin
karlılık oranları negatif etkilenmiştir ve yeni yapılacak
santrallerin finansman modellerinde ters etki yaratmıştır.
PHES geliştiricileri, aynı zamanda PHES’lerin doğal olarak
sisteme katılımları ile daralacak arbitraj piyasası bandını
da tahmin etmelidir. Enerji arbitraj piyasası, günümüzde
tek başına yatırımı gerçekleştirmek için yeterli bir kalem
değildir.
7.2.2 Uzun dönem anlaşmalar ve sabitlenmiş gelir
PHES yatırımcılarının enerji perakende ticareti firmaları
ile, endüstriyel müşteriler ile, ya da devletler ile yaptıkları
uzun süreli satınalma anlaşmaları modelidir. Bu modeldeki yapı gereği, tesisin işletmesi uzun vadeli öngörülebilir.
Enerji alıcıları için bu model bir nevi sigortadır. Aşırı yüksek şebeke fiyatlarına karşı uzun vadeli maliyetler garanti
altına alınabilir.
Bu modelin bir diğer ek gelir kalemi ise, kapasite mekanizması gelirleridir. Tüm elektrik şebekesinde emre amade işletmeye hazır bir kapasite bulunması bu modelin
temel motivasyonudur. İngiltere örneğinde olduğu gibi,
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Şekil 3. Kidson (Avustralya) Yenilenebilir Enerji Üssü Projesi [19].

PHES’ler dünyada birçok ülkede kapasite mekanizmasına
dahil edilmiştir.
Kapasite mekanizmasının bir diğer avantajı, piyasa fiyat
dalgalanmalarının önüne geçebilmesidir. Bazı ülkelerdeki yenilikçi bir yaklaşım, rüzgar ve güneş gibi değişken
üretimli santral üretimlerinin “sistem düzenleyici” yani
PHES’lere satılmasını içerir. Bu sayede, rüzgar veya güneş
santralleri uzun dönemli ikili enerji anlaşmalarındaki yükümlülükleri düzgün şekilde yerine getirebililr. Bu model
ile yapılan anlaşmalarda, uzun vadeli proje finansmanı
mümkündür.
7.2.3 Yan hizmetler
Frekans dengelemesi ve devreye girme talepleri gibi
enerji üretim piyasasına doğrudan ait olmayan yan hizmetler sınınfındaki ürünler, şebeke işletmecilerine belirli
bir gelir karşılığı satılabilir. Yan hizmetlerin değeri genellikle ihale usülü belirlenir. Bazı şebekelerde yan hizmetler
ürünleri, artan değişken yenilenebilir kaynakların entegrasyon yoğunluğu nedeni ille desteklenir, ancak tam olarak maddi karşılığı henüz değerlendirilememiştir.
Üretim tesisleri ataleti, yani mevcut santrallerin devreye
girme ve emre amadelikleri, kömür ve gaz yakıtlı termik
santrallerin giderek azalmaları nedeni ile gittikçe önem
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kazanacaktır. Günümüzde bu model fiyatlandırılmamaktadır. Ancak önümüzdeki dönemlerde gittikçe önem kazanacaktır. Burada dikkate alınması gereken bir diğer konu,
PHES’ler gibi şebekeye giren esnek unsurlar sonucu, yan
hizmetlerde de piyasa koşulları gereği gelirler düşecektir.

7.3 Sayaç Öncesi Model
Sayaç öncesi modelde, üretim santrali tüketim ile aynı
alanda bulunduğunda kullanılabilir. Otoprodüktör sistemine benzer bu uygulamada pik fiyat riski berteraf edilir
ve sistem kullanım bedelleri de maliyetlerden düşülebilir.
Hibrid bir modelde, PHES enerji ihtiyacı yan santralden
karşılanabileceği gibi serbest piyasaya üretim satışı ile gelir sağlanabilir. Avustralya’da bulunan 250 MW gücündeki
Kidston projesine ek olarak, 270 MW lık bir güneş enerjisi
santrali kurulumu planlanmaktadır. Dünyanın en önemli
hibrid projelerinden biri olan Genex’te, terkedilmiş iki altın madeni alt ve üst rezervuar olarak kullanılacak ve 250
MW kurulu güç ile 8 saat boyunca 2000 MWh pik enerji
üretilebilecektir.
Kapalı devre sistemde yakında bulunan güneş santralinden elde edilen elektrik enerjisi ile alt rezervuardan üst
rezervuar şarj edilebilir. Bu şekilde akşam saatlerinde oluşabilecek pik talepler rezervuardan karşılanacaktır.
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8. PHES’LERİN DÜNYADAKİ DURUMU VE MEVCUT
POTANSİYEL

lenenn enerji santrali tipleri ve dengeleme gereksinimleri
nedeni ile planlanmıştır. [14,12,13]

Yeşil sertifikasyon şirketi CBI (Climate Bonds insiyatifi) yakın zamanda PHES’ler için bir teşvik kriteri yayınlayacaktır.

Avustralya’da, hükümet tarafından birçok PHES projesine
destek ve teşvik mekanizmaları açıklanmıştır. En büyüğü 2 GW’lık Snowy 2.0 projesidir. Yine benzer bir şekilde
artan yenilenebilir enerji santralleri ve yakın dönemde
devredışı kalması beklenen baz yük kömür santralleri bu
desteklerin nedenidir.

2018 yılıunda 220 milyar USD değerinde yeşil enerji sertifikası yayınlanmıştır. 2007 yılında ilk kez devreye giren
yeşil sertifikasyon sistemi son derece hızla büyümektedir.
Bugüne dek PHES’ler dikkate alınmamıştır, ancak yenilenebilir enerji kaynak kullanımına paralel olarak artan
depolama ihtiyacı, PHES’lerin de yeşil sertifikasyonun
önemli bir parçası olduğunu kabullendirmiştir. Önümüzdeki yakın dönemde PHES’ler için de yeşil sertifikasyon
kriterleri yayınlanacaktır. [14,12,13]
Küresel büyüme öngörüleri 2030 yılına kadar PHES’lerde
78 GW lık ek kurulu güç beklenmektedir. Sadece 50 GW’lık
kurulu ilave gücün Çin’de olması planlanıyor. Çin’de bu
denli yüksek ihtiyacın ana sebepleri artan güneş ve rüzgar santralleridir.
Çin’de 2015 yılında yürürlüğe giren yapısal değişiklikler
ile PHES sorumluluğu üretim şirketlerinden iletim şirketlerine aktarılmıştır. PHES’ler, Çin’in iki büyük iletim şirketi
tarafından yapılmaktadır. Çin Elektrik İletim Şirketi SGCC
ve Güney Çin Elektrik İletim Şirketi CSG, PHES‘ler için en
büyük iki yatırımcıdır.
Avrupa’daki PHES pazarında artış hızı daha ortalama seviyededir. 2030 yılına kadar ek 8-11 GW kapasite devreye girmesi planlanmaktadır. Bu kapasite gereksiniminin,
tamamen sisteme yeni girecek yenilenebilir kaynakların
dengelenmesi amaçlı olduğu bilinmektedir.
Ancak arbitraj piyasasındaki belirsizlik ve yan hizmetler
gelir beklentilerindeki belirsizlikler, PHES lerin önünde
bir engeldir. Avrupa’da özellikle yeni PHES kapasitesi
beklenen ülkeler, İsviçre, Avusturya, İngiltere, Portekiz ve
Fransa’dır. Romanya, İrlanda ve Ukrayna’da koşulsal olarak ilave PHES’ler gündeminde olan ülkelerdir.
Çin ve Avrupa dışındaki pazarlarda ise, PHES ilave kapasiteleri özellikle Asya Pasifik bölgesinde beklenmektedir.
PHES’ler için yeni bölgeler olan Ortadoğu’da da ilave kapasiteler beklenmektedir.
Hindistan, Endonezya, Fililpinler ve Tayland’da birçok
yeni proje gündemdedir. Bu projeler sadaece artan yenilenebilir enerji oranı nedeni ile değil, aynı zamanda çeşit-

Ayrıca İsrail, Fas ve İran’da planlanan projeler ile birlikte
toplam 1.000 MW’lık bir ek kapasite öngörülmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri ile Msır da şebekelerine PHES ilavesi
yapılacağını duyurmuşlardır. Detaylı ve güncel ilerleme
durumu için 2017 Kasım ayından itibaren yayınlanmakta
olan IHA Uluslararası Hidroelektrik Ajansı’nın canlı izleme
linki üzerinden küresel gelişme seyredilebilir [20].
Dünyada özellike kapalı devre PHES potansiyeli de gözönüne alıdığında, oldukça yüksek bir kapasiteden bahsedilebilir. Birçok ülkede gelişmiş fizibilite çalışmaları
yürütülmüştür, örneğin Avustralya’da 22.000 MW PHES
ve 67 TWh depolama kapasitesi hesaplanmıştır. Ülkenin
tamamının yenilenebilir enerji kaynakları ile beslenebilmesi için en iyi 20 proje bu projeler arasından seçilebilir.
Sulama barajları da yine aynı şekilde PHES’ler için önemli bir potansiyeldir. Sadece bu kaynakların kullanımı ile
ABD’de 12.000 MW’lık PHES kapasitesi ek olarak kurulabilir. [6,14,12,13]
Mevcut uygun sulama havzalarının ve hatta hidroelektrik santrallerin PHES’lere dönüşümü şartlar elverdiğinde
zaman ve maliyet tasarrufu sağlarlar, aynı zamanda risk
azalır. Yine Los Angeles’da Hoover barajında bir PHES ek
yapılması planlanmaktadır. Pik talep dışındaki düşük saatlerde alt rezervuıardan üst mevcut rezervuar şarj edilecektir. [8]

9. SONUÇ
Sonuç olarak, küresel ölçekte artan rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin ulusal şebekelerde daha yüksek oranda
yapılabilmesi için depolama teknolojilerinin kullanılması
zorunludur. Öncelikli olarak PHES’ler, destek olarak akü
sistemleri ve diğer depolama çeşitleri yenilenebilir enerji ile birlikte sağlıklı bir şebeke için gereklidir. Geleceğin
enerji çeşitliliği şebekelerde yüksek esneklik isteyecektir.
Ancak, birçok ülke bu hızlı artışa karşılık gerekli tedbirlerin alınması konusunda geride kalmıştır.
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PHES’ler maliyeti uygun, teknik olarak kendini kanıtlamış
ve çevre hassasiyeti açısından avantajları olan santrallerdir. Yapılması gereken, düzenleme kurumları ve hükğmetlern yenilenebilir enerji dönüşümünde gerekli teşvik
ve yönetmeliklerin hazırlanmasıdır.
Yenilenebilir enerji dönüşümünü geleceğe dair prensip
olarak benimsemiş tüm ulusal şebekelerin ileriye dönük
olarak aşağıdaki önlemleri alması gerekir:
•

•

•

Tüm dünyada başarılı PHES uygulamalarında hangi
yönetmelikler, hangi izin süreçleri, sistem kullanım
bedelleri kullanılmıştır? Aynı zamanda özel sektörün
yatırımı üstlenmesi iiçn ne tür teşvikler gereklidir?
Elektrik şebeke işletmecisinin bakışı ile, şebeke hangi
esnekliğe dayanabilir ve bir simülasyyon ile şebekede
gerekli ek yatırımlar nelerdir, PHES ya da depolama
sistemlerinin şebekeye entegrasyonları ile bu maliyetlerden ne kadar tasarruf edilebilir?
PHES ve diğer depolama sistemleri, özelilikle akü
sistemleri entegre olarak nasıl çalıştırılabilir? Dünya
üzerinde mevcut PHES’lerde toplam ne kadarlık potansiyel enerji depolanmaktadır? PHES’lerin yeşil sertifikasyon kabililyetleri ve sera gazı salınımlarında rolleri, karşılaştırmalı olarak diğer depolama sistemlerinin
çevresel etkileri de dikkate alınarak araştırılmalıdır.

Ülkemizde yeilenebilir enerji alanında özellikle son on
yılda gözalıcı bir başarı sağlandı. Şebekelere yenilenebilir
enerjinin enterasyonunda sağlıklı ve dengeli bir büyümenin yönetimi için, depolama teknolojilerinin kullanılması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Pik tüketim – yenilenebilir
enerji arzının minimum olduğu sağlıksız şebekeye bir örnek olabilecek marjinal senaryolarda, kWh maliyetleri bir
anda 10.000 USD/MWh mertebelerine çıkabilir. [8]

•

Teknolojinin hayat standardı yüksek modern bir toplumda olması gereken kişi başı elektrik tüketimi (şu
andaki seviyenin üç katı) seviyesine ulaşması[1, 5, 6]

gibi birçok nedenden dolayı, depolama sistemlerinin ülkemize acilen kazandırılması gerekmektedir.
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Bu tür olumsuzluklarla karşılaşılmaması için,
•

Dengeli bir şebeke ile daha fazla yenilenebilir enerji
kaynaklı bağımsız bir strateji, [4]

•

Yerli sanayinin teşviği, [4]

•

İstihdamın sağlanması,

•

Uluslararası marka yaratılabilmesi,

•

Önümüzdeki dönemde devreye alınması planlanan
nükleer enerji santrallerinin dengelenmesi,

•

Aniden sayısı artacak elektrikli araçların yaratacağı sorunların karşılanabilmesi,
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KOJENERASYON SİSTEMLERİ VE
TRİJENERASYON SİSTEMLERİ
Semih Rüstem Çalapkulu*

1. GİRİŞ
Ülkemizde enerji üretim ve tüketiminin farklı eğilimlerle
gelişim göstermesi ve uygulanan enerji politikaları sonucunda, 1970 yılında %76 olan üretimin tüketimi karşılama oranı 2000 yılında %35, 2004 yılında ise %28 değerine
düşmüştür.
Önümüzdeki yıllar için yapılan enerji projeksiyonlarında
bu azalmanın hızlı bir şekilde devam ederek, 2020 yılında
üretimin tüketimi karşılama oranının %24 değerine düşmesi beklenmektedir. Bu durum ülkemizin enerji açısından dışa bağımlılığının artmasına yol açacaktır.
Hem sanayide, hem de konut ısıtmasında gerekli olan
elektrik enerjisinin ve ısıl enerjinin aynı kaynaktan karşılanması ile yapılacak olan enerji tasarrufu çevre kirliliğini
ve dışa bağımlılığımızı azaltırken, kaynaklarımızın hızlı tükenmesini de önleyecektir.
Günümüzde, sanayileşme ve kalkınmanın en önemli girdileri arasında yer alan enerji, bütün dünya ülkelerinde
*

olduğu gibi ülkemizde de önemini ve güncelliğini sürdürmektedir. Enerji kullanımı, endüstrileşme ve ekonomik gelişme ile yakından ilgili olup, enerji tüketimi, refah
seviyesinin yükselmesiyle hızla artmaktadır. Ülkemizde
de hızla artan enerji talebinin karşılanması zor olup, enerji kaynağının seçiminde dikkatli olunması gerekmektedir.
Sanayi ülkelerinde enerji açığını kapatmak ve bu çevresel
sorunların yok edilmesi ya da en azından insan sağlığını
tehdit etmeyecek düzeye indirilmesi amacıyla çok çeşitli
enerji politikaları uygulanmaktadır. Bu politikalar arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önemli yer
tutmaktadır.
Bunlar arasında; Rüzgar, jeotermal, dalga ve güneş enerjisi yer almaktadır. Fakat bu santrallerin her zaman ve her
yerde kullanılması mümkün olmamaktadır. İkinci bir seçenek ise nükleer enerji santralleri olmaktadır. Fakat hem
yatırım maliyetlerinin yüksek olması hem de risk faktörlerinin yüksek oluşu ve hatasız çalışmayı gerektirmeleri, bu
tesislerin negatif yönünü oluşturmaktadır.

Makina Mühendisi - semih.calapkulu@kuzugrup.com
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Meydana gelecek bir radyoaktif
madde sızıntısı, yüzlerce yıllık bir
negatif etkiye sahip olabilecektir.
Enerji üretim aşamasında ısı enerjisinin diğer enerji türlerine verimli bir şekilde dönüştürülebilme
imkanları, atık enerjilerin değerlendirilmesi, üretilen enerjinin optimum dağıtımı ve kullanımı, fosil
yakıt tükenme hızını ve olumsuz
çevresel etkileri azaltacaktır.

Şekil 1. Dünya Enerji Tüketimi (Anonim, 2017)

Isı ve mekanik enerjinin birlikte
üretildiği kojenerasyon tesisleri,
enerji üretim verimliliği, enerji üretim maliyeti ve ekoloji
yönünden ısı ve mekanik enerjinin ayrı ayrı üretildiği klasik tesislere göre daha yüksek performansa sahip olduğu
bilinmektedir.
Günümüzde, bu tesislerin performansını daha da artırabilmek için muhtelif kriterlere dayalı olarak performans
optimizasyonları üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır.
Kojenerasyon ve Trijenerasyon; Enerjiyi daha verimli kullanmak amacıyla elektrik, ısı ve soğutma enerjisinin birlikte üretilmesini sağlayan teknolojin, 21.yüzyıl Türkiye’sinde önemsenerek bir devlet politikası olarak ele alınıp
topyekün bu konuya eğilmek gerektiğine inanmaktayım.
Hatta konuyla ilgili çalıştayların devletimiz başta olmak
üzere, meslek odalarımız, STK yapması Türkiye’miz için
olmazsa olmaz haline gelmiştir.
Enerjiyi üretmek bu kadar meşakkatli iken bunu en verimli şekilde binalarda kullanmamız gerekmektedir. Üretilen yapılarımızda, enerjiyi ön planda tutarak, gerekli
tüm tedbirleri almamız gerekmektedir. Tabi ki ürettiğimiz
enerjiyi yapılarda kullanırken de; Pasif Ev (pasif yapı), Sıfır
enerjili binalar hatta Artı Enerjili binaların hızlı bir şekilde
ülkemizde miktarını artırmamız gerekir.
“Uygarlığın yolu enerjiden geçer, bu yolu hep birlikte tasarrufumuzla aşalım.”
“Enerji tasarrufunun maliyeti yoktur. Sadece kazandırır.”

2. KOJENERASYON SİSTEMLERİ VE TRİJENERASYON
SİSTEMLERİ
21.yüzyılda yakıt rezervlerinin azaldığı ve rekabetin arttı-
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ğı dünyamızda enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetleri sağlamak kaçınılmaz olmuştur.
Isı ve elektrik toplumsal yaşamda ve endüstride gerek duyulan iki enerji türüdür.
Isı gereksinimi genellikle yerel olarak kurulan bir ısıtma
merkezinden karşılanırken, elektrik ise genellikle bir dağıtım şebekesinden sağlanır. ( Şekil 1.1: Dünya Enerji Tüketimi )
Bu anlamda kojenerasyon günümüzde kullanılan çağdaş
“enerji yönetimi” teknikleri içinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Kojenerasyon kısaca, enerjinin hem elektrik
hem de ısı formlarında aynı sistemden üretilmesidir ve iki
enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde
üretilmesinden daha ekonomiktir.
Enerji farklı birçok formu ile yaşamın her alanında kendine yer edinerek vazgeçilmez bir ihtiyaç halini almıştır.
Dünya’da enerji üretiminde birincil enerji kaynakları olan
( doğal gaz, kömür, petrol vb. ) yakıtlar, yenilenebilir enerji
kaynakları ( rüzgar, güneş vb. ) ve nükleer enerji kaynakları kullanılmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynakları iklim ve çevre şartlarına
bağlı oldukları için her yerde uygulanamamaktadır. Nükleer enerji kullanımında ise taşıdığı riskler, yaşanılabilecek
bir kaza durumunda uzun yıllar doğada kalacak radyoaktif etkileri ve yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle kullanımı sınırlıdır. Karşılaşılan bu nedenlerden ötürü enerji
üretiminde en çok fosil enerji kaynakları kullanılmaktadır.
Türkiye’deki enerji kaynakları ve elektrik talebine baktığımızda; Ülkemizde, dünya ülkeleri arasında sahip olduğu
genç nüfusu, endüstrileşmedeki ilerlemesi, artan enerji
ihtiyacı ve büyüyen ekonomisi ile gelişmekte olan bir ülkedir.

55

Şekil 2. Anonim

Enerji ile Ekonomi arasında ayrılmaz bir ilişki vardır. Dünyada bugün kullanılan enerjinin yaklaşık olarak %86 fosil,
%6 nükleer, %6 hidrolik ve %2 yenilenebilir enerji kaynaklardan elde edilmektedir. ( Resim1 ve Resim 2 )
Gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan Türkiye’nin
yerli üretimle karşılanan enerji ihtiyacı 1990 da %47,7
iken 2000 yılında %33 olmuş ve 2023 de %23,6 düşmesi
beklenmektedir.
Elektrik Üretiminin Kaynak /Yakıt Bazında Dağılımı 2010
yılı sonu itibariyle %45.9’doğalgaz, %24.5’sini hidrolik
enerji, %17.94’ linyit, %6.84 ithal kömür, %2.3 sıvı akaryakıt ve 1.84 yenilenebilir enerji ve diğerleri karşılamaktadır.
Enerjinin üretimi doğrudan etkilemesinden dolayı enerji
ile ekonomi arasında ayrılmaz bir ilişki vardır. Bu nedenle enerji kullanımındaki verimliliğin artırılmasının önemi
daha iyi anlaşılmaktadır. Klasik güç santrallerinde fosil esaslı yakıt enerjisinin üçte biri
elektrik enerjisine dönüştürülebilir,
üçte ikisi ise soğutma suyu olarak
çevreye atılır. Yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde edilen enerji
henüz yeterli seviyede değildir.
Sanayileşmenin sürekli ve kaliteli
enerji isteği, elektrik ve ısı enerjisine
olan talebi hızla artırmakta, bu durum yatırımcıları kendi enerjilerini
üretmeye zorlamaktadır.
Ancak Dünyada “Bölgesel Enerji
Modeline” geçilmektedir. Gelecek
yerinde enerji üretimdir. Çünkü yerinde üretim daha temiz, daha ucuz

ve daha güvenilirdir.
Özetlersek;
• Bölgesel, yerel hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal
ve biyokütle kaynaklardan en yüksek düzeyde yararlanma sağlanır,
• CO2 salımları azaltılarak, hava kirliliği ve küresel iklim
etkisinin azaltılması sağlanır.
• Enerji üretimi tüketildiği yerde gerçekleştirildiğinden,
iletim ve dağıtım hatlarında oluşan kayıplar ortadan
kalkar, verimlilik artar, şebekeden etkilenmeden, kesintisiz ve kaliteli elektrik arzı sağlanır. Ayrıca merkezi
üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin yatırım ve bakım maliyetleri önemli ölçüde düşer.
• Yakıt tasarrufu sağlanarak enerji giderleri azaltılır,
• Şebeke yükü dengelenerek arz güvenliği desteklenir,

Şekil 3. Kojenerasyon ve Trijenerasyon Enerji Üretim Sistemleri [??]

Şekil 4. Kojenerasyon ve Trijenerasyon Enerji Üretim Sistemleri, Efecan ÜLKÜ, Sayfa3
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sinden dilimize girmiş, bir enerji formunu birleşik ısı ve
elektrik enerjisi formuna dönüştürüp bunları aynı yerden
üretmesi anlamına gelmektedir.
Isıtma ve elektrik enerjisi ayrı yerlerde üretmek yerine
aynı yerden üretmenin önemli avantajlarından iki tanesi
yüksek verimlilik ve ekonomik olmasıdır. Bu santrallerde
enerji girdisi olarak doğalgaz, biyogaz, propan, kok gazı
vs. kullanılabilir. ( Şekil 2.3 )
Şekil 5. Dünya Enerji Tüketimi (Anonim, 2017)

Trijenerasyon ise ısı üretimi sağlayan kojenerasyon sistemine ek olarak soğutma özelliğinin de eklenmesidir.
Trijenerasyon sistemi tesise elektrik ve ısı enerjisi verdiği gibi bir de soğutma hattına soğuk su vermektedir. Bu
soğutma takviyesi absorbsiyonlu chiller soğutma ünitesi
vasıtasıyla yapılır. İçinde lityum bromür bulunduran absorbsiyonlu chiller ünitesi, motordan aldığı sıcak suyu absorbe ederek yapıya 12-7 °C hattına destek olur. 12 °C su
hattı absorbsiyonlu chiller grubuna girer ve bu su ünitesi
içinde soğutularak 7 °C olarak yapıya geri döner.

Şekil 6. Anonim, 2010

Şekil 7. Birleşik Isı ve Güç Sistemleri: Kojerasyon ve Trijenerasyon,
Tres Enerji, http://tresenerji.com.tr/tr/birlesik/birlesik+isi+ve+guc+
sistemleri+kojenerasyon+ve+trijenerasyon.html

Her geçen gün artmakta olan enerji talebine karşın Dünya üzerinde bulunan enerji kaynakları artmamaktadır ve
hızla tükenmektedir. Ayrıca fosil enerji kaynaklarının kullanımı ile havaya salınan zehirli gazlar ile Dünyanın ekolojik dengesine zarar verilmektedir. Yapılan araştırmalar ve
gelişen teknoloji ile birlikte sınırlı birincil enerji kaynaklarından daha fazla verim alabilmek ve çevreye daha az
zarar vermek amacıyla yeni sistemler üretilmekte ve geliştirilmektedir.
Tercihen ısı tüketimi olan yerlerde kullanılan ve eş zamanlı olarak elektrik enerjisi ve ısı üretebilen, modüler yapılı
bir sistemdir.
Kojenerasyon kelimesi; İngilizce “co-generation” kelime-
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Sadece elektrik üreten bir gaz türbini veya gaz motoru,
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Kojenerasyon ve trijenerasyon teknolojileri bu amaç doğrultusunda çalışan sistemlerdir. Kojenerasyon sistemleri
tek bir enerji kaynağından aynı sistemde elektrik ve ısı
enerjisinin üretilmesidir. Sistemde elektrik üretimi sırasında dışarı atılan egzoz gazı değerlendirilerek ısı enerjisi
elde edilmektedir. Trijenerasyon sisteminde ise kojenerasyon sisteminde elde edilen enerji türlerine ek olarak
soğutma enerjisi üretimi de gerçekleştirilmektedir. Soğutma enerjisi üretimi yine sistemden elde edilen atık ısı
enerjisinden yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. (Şekil
2.1, Şekil 2.2 ve Şekil 2.4 )
Kojenerasyon veya Birleşik Isı – Güç Üretimi (CHP) elektrik
ile ısının eş zamanlı olarak aynı yakıt kaynağından üretilmesidir. Kojenerasyon klasik tedarik yöntemlerine göre
%40’a yakın enerji tasarrufu sağlayan oldukça verimli bir
sistemdir.
Kojenerasyon tesisleri kullanıcıya yakın bölgede olacağından dağıtım ve iletim kayıpları olmamaktadır. ( Şekil
2.1 )
Trijenerasyon ise elektrik ile birlikte hem ısıtma hem de
soğutma sağlayabilen sistemdir. ( Şekil 2.2 ve Şekil 2.5 )
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a- İşletmenin elektrik-ısı enerjisi tüketim yapısı, ekonomik ve iklimsel şartlar, yıllık çalışma süresi ve enerji
kaynaklarının temin edilebilirliği kriterleridir.
b- Hastane binasına kurulacak trijenerasyon sisteminde
kullanılan soğutma ünitesi yatırım maliyetini artırırken sistemin geri ödeme süresini kısaltmaktadır.
c- Doğal gaz yakıtlı termo-güç teknolojileri git gide artarak daha önemli hale gelmektedir.
Şekil 8. Anonim, 2010

Kojenerasyon ve trijenerasyon uygulamasının örneklerine, hastane ve sağlık hizmetlerinde, otellerde, sinemalarda, okullarda, her türlü perakende ticari, endüstriyel mekânlarda, üniversitelerde ve kamu hizmetlerinin
sunulduğu yerlerde her geçen gün daha sık rastlamak
mümkündür. ( Şekil 2.6 )
Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri ile ilgili yapılan
çalışmaları incelediğimizde; Kojenerasyonun ekonomik
uygulanabilirliği; ( Şekil 3.1 )

d- Hastanenin elektrik eğrisinin karşılanmasında kullanılan motorlu sistemlerden türbinli sistemlere göre
daha iyi performans alınmıştır.
e- Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinde atık
enerjinin geri kazanımı ile sera gazı yayılımının azaltılması sağlanır.
f- Apartmanlarda uygulanacak kojenerasyon sistemi ile
%30’dan fazla doğal gaz tasarrufu sağlanarak ekonomik kazanç sağlanacağı görülmüştür.
g- Kojenerasyon sisteminin konvansiyonel sisteme göre
birincil enerji tasarrufu %37’den daha fazla olmuştur.

Şekil 9. Kojenerasyon Enerji Sistemleri - Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Semineri, Kojenerasyon ve Trijenerasyon
Enerji Üretim Sistemleri, Efecan ÜLKÜ, Sayfa8 ]
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Yıllık toplam gelir, yıllık toplam tasarruf ve geri ödeme
süresi yapılan analiz sonucunda kojenerasyon sisteminde daha fazla ekonomik fayda göstermiştir.
h- Bir bina uygulamasında proje ömrü için en ekonomik
sistemin bina yüküne göre seçilen kojenerasyon sistemi olduğu görülmüştür.
Kojenerasyon Sistemleri;
• Kojenerasyon sistemler doğalgaz, biyogaz, çöp gazı ile
çalışmaya uygundur.
• Kojenerasyon sistemlerinde elektrik ve ısı aynı kaynaktan aynı anda üretilir. Dolayısıyla, ayrı ayrı üretilmesine
oranla daha yüksek verimlilik sağlar.

• Sistemde oluşan atık ısı değerlendirilir, yüksek verimlilik ve tasarruf sağlar.
• Düşük sera gazı emisyonları ile karbon salınımını düşürür, çevre dostudur.
• Sistem, ısıtmanın yanında soğutma gereksinimlerini
de karşılayabilir.
Kısaca tarihçesine bakarsak;
Isı enerjisini soğutma enerjisine dönüştüren absorbsiyonlu chiller, ilk defa Fransız bilim adamı Ferdinand Carré
tarafından 1858 yılında bulundu ve su + sülfürik asit kullanıldı.
1926 yılında Albert Einstein ve öğrencisi Leó Szilárd tarafından Einstein refrigerator olarak bilinen
alternatif dizayn şeklinde geliştirilerek
1930 yılında patenti aldındı.
Hiçbir hareketli parçası olmayan, çalışması için sadece ısı enerjisine ihtiyaç duyulan absorbsiyonlu chillerde soğutma
prensibi çevrimli buharlaşma yoğuşma
döngüsüne dayanmaktadır; Buharlaştırıcı, absorberli, jeneratör ve yoğuşturucu
olmak üzere dört temel ısı transfer yüzeyi
söz konusudur. (Şekil 4.1)
Pek çok ticari kurumda yaygın olarak yer
alan basit bir absorbsiyonlu soğutma sisteminde solüsyon olarak genellikle lityum
bromür - su çözeltisi kullanılmaktadır.
Kojenerasyonun Avantajları;
Enerjinin kullanım verimini toplamda
%90’a kadar çıkarmak olasıdır. Hem verimlilik hem de doğalgaz kullanımı ile düşük sera gazı üretilir, tesisin karbon ayak
izi küçülür. Kaliteli elektrik üretimi gerçekleşir. Tek noktadan şebekeye bağlantı (Pa-

Şekil 10. Anonim

Şekil 11. Anonim
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ralel mod) ile arıza durumunda tesis etkilenmez. İletim ve
dağıtım kaybı olmaması verimliliği arttırır. Kullanıcı kayıp
kaçak bedeli ödemez. Reaktif enerji, kompanzasyon gibi
olumsuzluklar azalır. Jeneratör gerekliliği azalır. Yüksek
verimlikle yakıt anlamında dışa bağımlılık azalır.
(Şekil 5.1 ) ve (Resim3)
Uygulama Alanları;
Hastaneler Alışveriş Merkezleri Oteller, Toplu Konutlar
Olimpik Spor Tesisleri Kamu Binaları Havaalanları Arıtma
Tesisleri Sanayi Tesisleri, Fabrikalar vb.
Bazı Avrupa Ülkelerindeki Elektrik Enerjisi Üretiminde Kojenerasyon ve Bölgesel Isıtma İçin Verilen Destekler
1. AVUSTURYA
: a- Yatırım Harcaması Desteği.
2. ÇEK CUMHURİYETİ : a- Piyasa fiyatı üzerine eklenen sabit prim,
		 b- Vergi indirimi.
3. FİNLANDİYA
: a- Piyasa fiyatı üzerine eklenen sabit prim,
		 b- Vergi indirimi,
		 c- Yatırım Harcaması Desteği.
4. BELÇİKA
:		 a- Karbon Emisyon Kazancı Sertifikası,
		 b- Vergi indirimi,
		 c- Yatırım Harcaması Desteği.
5. FRANSA
:
		
		
		

a- Piyasa fiyatı üzerine eklenen sabit prim,
b- Vergi indirimi,
c- Teşvikli piyasa fiyatı,
d- Karbon Emisyon Kazancı Sertifikası,

6. ALMANYA
: a- Piyasa fiyatı üzerine eklenen sabit prim,
		 b- Vergi indirimi,
		 c- Teşvikli piyasa fiyatı.
7. YUNANİSTAN

: a- Teşvikli piyasa fiyatı.

8. İTALYA
: a- Karbon Emisyon Kazancı Sertifikası,
		 b- Vergi indirimi,
(Şekil 6.1; CO2 Salınım verisini, konun ne kadar ciddi boyutta
olduğunu göstermektedir. )
Bazı Avrupa Ülkelerindeki Elektrik Enerjisi Üretiminde Kojenerasyon ve Bölgesel Isıtma İçin Kanunla Verilen Diğer Destekler
• ALMANYA

: Kojenerasyon, Isı Şebekesi ve ısı depolaması için yatırım tutarının %30- %40’ı tutarında,
proje başına max. 5/10 Milyon Euro hibe destek veriyor.

• DANİMARKA : Kojenerasyon ve Bölgesel Isıtma için ısı tarafı
ile ilgili destekleri var.
• ÇEK CUMH. : Bölgesel Isıtma için satış garantili ESCO ( Yap
İşlet ) projeleri ile genişliyor.

• İTALYA

: Var olan Dağıtım ağının olarak Bölgesel Isıtma
genişliyor.

• SLOVENYA

: Kojenerasyon için 10 yıl garantili alım desteği
veriyor.

• İNGİLTERE

: Şehirlerde ısı şebekeleri arttırılıyor. Özellikle
Londra’ daki güçlü planlama rejimi Kojenerasyon-Bölgesel ısı sistemlerine artışı sağladı.

KOJENERASYON SİSTEMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Elektrik üretimine yönelik olan ve dünya’da yaygınlaşan
ülkemizde de yaygınlaştırılarak kullanılmak istenilen bu
yeni teknoloji, ısı ve elektriği birlikte üretecek bileşik ısı güç sistemleri (CHP) yani kojenerasyon teknolojisidir. Bu
teknolojinin, ilk basit örnekleri 20. yüzyılın ilk yarısında
görülmüştür. Ancak ucuz yakıt döneminde ise terk edilmiştir. 1973-1979 petrol krizlerinin ardından geliştirilerek
yeniden uygulanmaya konulmuştur.
Kojenerasyon, 20. yüzyılın başlarından itibaren, güç santrallerinin yerleşim birimlerinde kurulması ve bölge ısıtması yapılmasıyla başlamıştır. Bölge ısıtması konutların
ve işyerlerinin ısıtma, sıcak su ve süreç ısılarının bir veya
birkaç merkezden sağlanmasıdır. Bölge ısıtması, 1940’lı
yıllarda yakıt fiyatlarının düşmesiyle çekiciliğini yitirmiştir.
Ama 1970’li yıllarda yakıt fiyatlarının hızla yükselmesiyle
bölge ısıtmasına ilgi dünya çapında yeniden uyanmıştır.
Kojenerasyon ekonomik açıdan kazançlı olmuştur. Bunun
sonucu olarak son yıllarda bu tür santrallerin kurulması
hızlanmıştır.
Kojenerasyon, merkezi ısıtma uygulamalarının yaygın
olarak kullanıldığı ülkelerde daha erken gelişme ve kullanılma olanağı bulmuştur. ABD’ de binalar çok yüksek
olduğundan sıcak su ile ısıtma yapılamamakta, bunun
yerine alçak basınçlı buhar kullanılarak ısıtma yapılmaktadır. Bu yüzden merkezle kullanma yeri arasında yüksek
basınçlı buhar tercih edilmiştir. Bu sistemin kullanılmasının bir sebebi ise yaz aylarında büyük klima tesisleri için
buhara olan ihtiyaçtır. Bu nedenle bileşik ısı – güç üreten
merkezlerin yıllık verimi yüksek olmaktadır. Bu yüzyılın
sonuna kadar ABD’de elektriğin %15’inin bileşik - kojenerasyon tesislerinden sağlanması beklenmektedir (Tan,
2003).
İlk bölgesel ısıtma sistemi 1877 yılında ABD’nin New York
eyaletindeki Lockport’ ta kurulmuştur (Aras, U., 1997).
İngiltere’de 1945 yılından itibaren gelişen bölge ısıtması
özellikle son 25 yıllık dönem içinde kojenerasyon sistem-
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ısıtma ile ısıtılmaktadır. İskandinav ülkelerinde toplam
binaların %30 ila %80'i bu sistemle ısıtılmakta olup ısıtma
merkezleri bileşik ısı güç üretimi şeklinde tesis edilmiştir

3.2 Endüstriyel Kojenerasyon

Şekil 13. Anonim

lerinin gelişmesi ile oldukça hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır (Aras, U., 1997).
Fransa’da bölge ısıtması ile ilgili ilk büyük tesis Paris’te
yapılmıştır ve buharlı olan bu sistem devamlı olarak gelişmekte olup, hem bileşik ısı–güç üreten merkezlerden
hem de yalnız buhar üreten çöp yakma merkezleri tarafından beslenmektedir.
Almanya’da ise bölge ısıtma uygulamaları 1930’lardan
sonra kaynar suya ve özellikle bileşik ısı– güç üretimine
geçilmiştir. Merkezde ayrıca çöp yakan büyük kapasitedeki buhar kazanları da bulunduğundan işletme rantabilitesi yüksek olmaktadır. İskandinav ülkeleri bu tesisler açısından en önde gelmektedirler. Danimarka, İsveç,
Finlandiya ve Norveç’te toplam binaların %30-80’i bu
sistemle ısıtılmakta olup ısıtma merkezleri bileşik ısı–güç
üretimi şeklinde düzenlenmiştir (Narter, 1996).
Bütün bu çalışmalar; kojenerasyon ve kojenerasyon merkezi ısıtma uygulamalarının geliştirilerek günümüz küçük
çapta konutlarda bireysel olarak kullanımına uygun hale
getirilmiştir. Böylece konutlarda herkes bireysel olarak
kendi enerji ihtiyacına göre üretme olanağı sağlayacaktır
ve bu konuda farklı çalışmalar yapılmaktadır.

Endüstriyel kojenerasyon sistemleri, tüm yıl boyunca yüksek ısı ve elektrik talebi olan yerlerde kullanılırlar. Genel
olarak iki tip endüstriyel alan mevcuttur. Yüksek sıcaklıkta
termal enerji gereken yerler (rafineriler, gübre fabrikaları,
çelik, çimento, seramik ve cam endüstrisi) ve düşük sıcaklıklarda termal enerji gereken yerler (kağıt fabrikaları,
tekstil fabrikaları, gıda ve içecek fabrikaları).
Endüstriyel kojenerasyon sistemlerinde proses atıklarından veya prosesin kendisinden termal enerji üretmek
mümkün olabilir. Örneğin kâğıt fabrikalarında kâğıt yapımında ortaya çıkan yüksek miktarda atık madde ( ağaç
kabuğu, ıskartalar, kâğıt hamuru için uygun olmayan
ağaç parçaları) yardımcı yakıt olarak kullanılabilir veya
çelik yapımında çıkan sıcak gazlar buhar üretmekte yardımcı olabilir. (Şekil 7.1)
Endüstride ihtiyaç duyulan ısı çoğunlukla buhar formundadır. Bu nedenle gaz türbini çevriminin çıkışındaki egzoz gazlarının ısısından buhar elde edilen kombine
çevrimli kojenerasyon sistemleri yaygın olarak kullanılır.
Endüstriyel kojenerasyon sistemleri yılda 8000 saat veya
daha fazla çalışabilirler. Bu yüzden endüstrileşmiş ülkelerde, endüstrideki ısı potansiyeli, kojenerasyonu uygun bir
seçenek haline getirmiştir.

3.3 Ticari veya Kurumsal Kojenerasyon
Ticari ve çok katlı yapılardaki kojenerasyon sistemleri kısmen daha küçüktür ve genellikle paket ünitelerdir. Paket
üniteler bir pistonlu motor, bir küçük jeneratör ve bir atık
ısı kazanından oluşmaktadır. Tüm bileşenler ses geçirmez
bir muhafazanın içindedir. Ünitede sadece yakıt girişi ile

3.1 Konutsal Kojenerasyon
Şehir, bölge veya sitenin ısıtma ve/veya soğutma ile güç
ihtiyacını karşılamak üzere kurulur. Bu anlamda kurulacak bir veya büyük şehirlerde birkaç merkez ile bir şehrin
veya bölgenin ya da önemlice bir konutlar topluluğunun
enerji ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenir.
Merkezi ısıtma denilen bu sistem pek çok ülkede kullanılmaktadır. Özellikle ısı yükü fazla ve soğuk mevsimi uzun
süren şehirlerde bu sistem ile hem enerji ekonomisi sağlanmış hem de çevresel kirliliği büyük ölçüde azaltılmıştır. Rusya'nın toplam binalarının yaklaşık %70'i merkezi

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



MART 2020



www.mmo.org.tr

Şekil 13. Endüstriyel Kojenerasyon (Anonim2011)

61
ısı ve elektrik çıkışı bağlantıları bulunmaktadır.
Kullanılan yakıt genellikle doğal gazdır. Bu sistemler otellerde, eğlence merkezlerinde, ofislerde,
hastanelerde ve pek çok konutun bulunduğu yüksek katlı binalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Şekil 14. KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2), 2016, Enerji Ekonomisi
Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma Soğutma
Kapasitelerinin Analizi: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Örneği,
Muharrem İmal, Taha Kısakesen, Ahmet Kaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü Sayfa12 ]

Şekil 15. KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2), 2016, Enerji Ekonomisi
Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma Soğutma
Kapasitelerinin Analizi: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Örneği,
Muharrem İmal, Taha Kısakesen, Ahmet Kaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü Sayfa12

Şekil 16. İstanbul Üniversitesi, Isıl Sitem bileşenlerinin Yatırım Maliyetleri,
Yüksek Lisans Tezi, Durusel Çaka, Sayfa3 ]

Kullanılan pistonlu motorlar tipik olarak dizel motoru veya doğal gaz ile çalışmaya uyarlanmış otomotiv motorlarıdır. Çift yakıtlı da olabilirler. Isı geri
kazanımı soğutma suyundan ve egzoz gazlarından sağlanır. Daha büyük ölçekli uygulamalarda,
endüstride kullanılan teknolojileri kullanılır. Bunlar gaz türbinli veya büyük pistonlu motorlar olabilir. Bu tip sistemler büyük hastaneler, büyük ofis
kompleksleri, üniversiteler için uygun olabilirler.
Sistem Dizaynı:
Kojenerasyon Sistem Dizaynı;
Kojenerasyon sistem dizaynında elektrik enerjisi
üretimini gerçekleştirecek gaz motoru, elektrik
üretimi sırasında meydana gelen atık ısı enerjisinden yararlanmak amacıyla; Motor blok ısısını kullanmak için ısı eşanjörü ve motor egzoz gazı ısısını
kullanmak için atık ısı kazanı kullanılarak sistem
tasarımı yapılmıştır. Şekil 8.1 ‘de kojenerasyon sistemi akış şeması verilmiştir.
Trijenerasyon Sistem Dizaynı;
Trijenerasyon sisteminde elektrik enerjisi üretimini gerçekleştirecek gaz motoru, elektrik üretimi
sırasında meydana gelen atık ısı enerjisinden yararlanmak amacıyla; Motor blok ısısını kullanmak
için ısı eşanjörü, motor egzoz gazı ısısını kullanmak için atık ısı kazanı ile yaz aylarında soğutma
yapabilmek için absorbsiyonlu soğutma ünitesi
kullanılarak sistem tasarımı yapılmıştır. Şekil 8.2
‘de trijenerasyon sistemi akış şeması verilmiştir.
Enerji uygulamalarında kojenerasyon, yani bileşik ısı-güç üretim sistemleri (CHP, Combined Heat
and Power), buhar ve elektriğin birlikte üretildiği
sistemlerdir. Bu sistemlerde atık ısısı değerlendirilerek enerji verimliliği artırılır ve konvansiyonel
sisteme göre enerjiden daha fazla yararlanılması
sağlanır. Enerji tüketildiği yerde üretildiğinden,
iletim ve dağıtım hatlarında oluşan kayıpları ortadan kaldırır, şebekeden etkilenmeden, kesintisiz
ve kaliteli elektrik arzı sağlar. ( Şekil 9.1 ve Şekil 9.2)
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Şekil 17. Anonim, 2018

KAYNAKÇA

6.

İster, İ. 2006. Mevcut Bir Fabrikada Trijenerasyon Uygulaması, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 73s, İstanbul.

Emo
Yayınları;
http://www.emo.org.tr/
ekler/04aa4e179069a80_ek.pdf

7.

Konjenturk Yayınları, http://kojenturk.org/tr/kojenerasyon-nedir-15

2.		İskender, S. 2006, "Türkiye'de Enerji ve Geleceğe Yönelik Planlar", Türkiye 10. Enerji Kongresi, Kasım, 2006.

8.

MMO Yayınları, http://www1.mmo.org.tr/resimler/
dosya_ekler/8734932c992339f_ek.pdf?dergi=1430

3.

Ağış, Ö. "21. Yüzyılda Kojenerasyonun Yeri", Bölgesel
Isıtma ve Kojenerasyon Konferansı Bildiriler Kitabı, 2124

9.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mevcut Bir Fabrikada Trijenerasyon Uygulaması Yüksek Lisans Tezi

4.

"Kojenerasyon Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Uygulanabilirliği" Mühendis ve Makine, 2002, Sayı 506

10.

TTMD Yayınları, http://www.ttmd.org.tr/PdfDosyalari/
TTMD-Dergisi-77.pdf

5.

"Kojenerasyon ve Yöremizde Uygulanması", Doç.Dr.
Fikret Yüksel

1.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



MART 2020



www.mmo.org.tr

ANMA

İrfan Uçar

UÇAR Kimdir?
1947, Bolu Doğumlu…
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği, 1975 mezunu…
Nükleer Güvenlik Mühendisi olarak devletin TÜBİTAK/Türkiye
Elektrik Kurumu gibi kurumlarında meslek hayatına başladı …

Santrallarda Teknik Koordinatörlüğü üstlendi. Tunçbilek Termik
Santralı, Yatağan Termik Santralı…
İş Geliştirme ve Proje Yönetimi
çalışmaları yaptı. Eren Enerji Çatalağzı, Afşin Elbistan A Termik
Santralı- B Termik Santralı, BaküCeyhan Petrol Boru Hattı, Kardemir A.Ş., Erdemir A.Ş., İsdemir A.Ş.

63

TMMOB
örgütlülüğüne,
ülkemizin eşitlik,
özgürlük ve
demokrasi
mücadelesine
katkıları
unutulmayacak
yol arkadaşımız
İrfan UÇAR’ı
27 Şubat 2020
tarihinde
kaybettik.
Termik Santraller konusunda birçok şirkete danışmanlık yaptı…
Odamız Raporları da dahil olmak
üzere bir çok raporun hazırlanmasına katkı sundu…
Ailesine, dostlarına, MMO ve
TMMOB camiasına başsağlığı
diliyoruz.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



MART 2020



www.mmo.org.tr

64

ANMA

Yusuf Tekin

Yusuf TEKİN hayatını kaybetti.

Savunma sanayi, otomotiv sanayi ve metal sanayinde mühendis
pozisyonundan başlayarak genel
müdürlük pozisyonuna kadar her
kademede çalıştı. Kazandığı bilgi
birikimini yerli makina imalat sanayinde değerlendirmek için 2005
yılından bu yana kuruluşunda yer
aldığı firmada çalışmakta idi.

1960 Tavşancık doğumlu.
1984 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Makina Mühendisliğinden mezun oldu.
1987 yılında Makina Mühendisliği
bölümünde yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



MART 2020



www.mmo.org.tr

Geçmiş Dönem
Mühendis ve
Makina
Dergisi Yayın
Kurulu Üyesi
Yusuf Tekin'i
Sevgiyle
Anıyoruz...
Odamız üyesi olan Yusuf TEKİN,
Mühendis ve Makina dergisinde
90 yılllarda Yayın Kurulunda görev almıştır.
Yusuf TEKİN 13.02.2020 tarihinde vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve bütün sevenlerine
başsağlığı diliyor, derin acılarını
paylaşıyoruz.

