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TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası’nın (MMO) enerji sektörü 
ve işleyişi ile ilgili önde gelen bir 
çalışması olarak dikkat çeken ve 
2010’dan beri her iki yılda bir ya-
yınlanan enerji görünümü rapor-
larının altıncısı olan Türkiye Enerji 
Görünümü 2020 Oda Raporu bu 
ay içinde yayınlanacak.

Raporun elektronik olarak Oda 
üyelerinin, ilgili tüm kesimlerin 
ve kişilerin erişim ve bilgisine su-
nulması hedefleniyor. Rapor, tüm 
üyelerimize oda web sayfamızda 
açık erişimli olarak, Kitaplar bölü-
münde (https://www.mmo.org.
tr/kitaplar ) sunulacaktır.

Raporda, “Dünyada ve Türkiye’de 
Birincil Enerji Arzı” , “Küresel İk-
lim Krizi ve Türkiye”, “Dünyada 
ve Türkiye’de Enerji Yoksulluğu 
Üzerine”, “Elektrik Üretimi”, “Enerji 

Tesisleri ve Mühendislik” “Doğal 
Gaz Sektör Görünümü” “Petrol 
Sektörünün Durumu”, “Kömür”, 
“Türkiye’de Nükleer Güç Santral 
Projeleri Üzerine Notlar”, “Türkiye 
Hidroelektrik Potansiyeli ve Geliş-
me Durumu”, “Türkiye’de Rüzgâr 
Enerjisi”, “Türkiye’de Güneş Ener-
jisi”, “Türkiye’de Biyokütle Enerji-
si”, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması–YEK-
DEM”, “Dünyada ve Türkiye’de 
Enerji Verimliliği”, “Sonuç: Bazı 
Saptamalar ve Aykırı Öneriler” 
bölümleri yer almaktadır.

Bu raporun “Bazı Saptamalar ve 
Aykırı Öneriler” başlıklı Sonuç 
bölümünde önerilen Demokra-
tik Enerji Programı, yenilenebilir 
kaynaklara dayalı, toplum yara-
rını gözeten, kamusal planlama-
yı esas alan, ekonomik ve teknik 

Türkiye’nin 
Enerji 

Görünümü 
2020 Oda 

Raporu 
Tamamlandı

anlamda verimliliğe öncelik ve-
ren, kamusal hizmet olarak temin 
edilecek enerjiyi azami oranda 
tutumlu ve etkin kullanmayı ön-
gören, işleyişi katılımcı, içeriği 
demokratik bir enerji programı 
geliştirme tartışmalarına katkı 
koymayı amaçlamaktadır.

Raporun kapsadığı bilgilerle ha-
zırlanan ve sürekli güncellenen 
Türkiye Enerji Görünümü Sunu-
munun ilk oturumu 11.05.2020 
tarihinde yapıldı. 220 kişinin ka-
tıldığı ilk oturumda Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener’in 
açılış konuşmasından sonra Ra-
porun editörleri olan MMO Ener-
ji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz 
Türkyılmaz ve üyesi Orhan Aytaç, 
Türkiye’de enerji sektörünün de-
ğişik kesitleri hakkında bilgi ver-
diler ve çok sayıda katılımcının 
sorularını yanıtladılar.

18.05.2020 tarihinde yapılacak 
Türkiye Enerji Görünümü Sunu-
munun ikinci oturumu; Yanlış Po-
litika Ve Uygulamalara Son Ver-
mek, Yeni Bir Paradigma ve Yol 
Haritasına Önerilerimiz ve Biz Ne 
İstiyoruz, Ne Öneriyoruz? eksen-
lerinde görüş ve değerlendirme-
ler anlatılacak ve tartışılacak.

MMO Türkiye Enerji Görünümü 
Sunumu, Oda Enerji Çalışma 
Grubu tarafından güncellene-
rek https://enerji.mmo.org.tr/  
Enerji Portalı sayfamızda ayrıca 
yayımlanmıştır.
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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

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

Eğitim Adı Eğitmen Adı Tarih / Başlama Saati

İklimlendirme Tesisatında Sistem Seçimi Levent Yılmaz 7 Nisan 2020 / 14.00

TPS Yalın Düşünce Kenan Berkdemir 7 Nisan 2020 / 18.00

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yönetim Sistemi İlker Ergün 7 Nisan 2020 / 18.00

360 VR İle Isı Merkezi Mekanik Tesisat Ekipmanları Levent Yılmaz 9 Nisan 2020 / 16.00

Sıcak Su Sistemlerinde Otomasyon Cevat İşlik 9 Nisan 2020 / 19.00

Proje Yönetimi Sadık Nazik 9 Nisan 2020 / 20.00

Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Satın Alma Tayfun Erdem 10 Nisan 2020 / 18.00

Buhar Sistemlerinde Otomasyon Cevat İşlik 10 Nisan 2020 / 19.00

Pompa Teorisi-1
Cüneyt Deniz 

Küheylan
11 Nisan 2020 / 14.00

Kriz zamanı İş Sürekliliği ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (ISO 22301) Aydan Karadaş 13 Nisan 2020 / 13.00

Yalın Altı Sigma Metot Ve Araçları Kenan Bakkaloğlu 13 Nisan 2020 / 20.00

Mekanik Tesisat Tasarımcıları için Otomasyonun Temelleri Atalay Türkeş 14 Nisan 2020 / 10.30

Yüksek Performaslı Binalar ve HVAC Sistemleri Levent Yılmaz 14 Nisan 2020 / 14.00

Fizibilite Nedir, Nasıl Yapılır? Tayfun Erdem 14 Nisan 2020 / 18.00

Merkezi İklimlendirme Sistemlerinde Yeni Nesil Hidronik Balanslama ile Enerji 
Verimliliğinin Yükseltilmesi

Atalay Türkeş 15 Nisan 2020 /10.30

ISO 45001:2018 Temelinde İş Güvenliğinde Yönetim Sistemi Yaklaşımı Yahya Kemal Kösalı 15 Nisan 2020 /17.30

Sonlu Elemanlar Analizinin Mühendislik Süreçlerine Katkısı Yasin Gargı 15 Nisan 2020 / 18.00

VAV(Variable Air Volume) Çalışma Prensipleri ve HVAC Sistemlerindeki 
Uygulamaları

Atalay Türkeş 16 Nisan 2020 / 10.30

İçme Suyu Ana Boru Hattı Yapımı Rüstem Yağcı 16 Nisan 2020 / 13.00

Mobil Valflerde Seçim Kriterleri Onur Çelik 17 Nisan 2020 / 17.00

Fikir Geliştirme Atölyesi - Modül1 Tpud Modeli ve Örnek Olay Çalışması Yasemen Çalışkan 17 Nisan 2020 / 18.00

Pompa Teorisi-2
Cüneyt Deniz 

Küheylan
18 Nisan 2020 / 14.00

Dünyada ve Türkiye' de Su Kıtlığı Muzaffer Başaran 20 Nisan 2020 / 14.00

Cfd; Küçük Boşluklarda ve Dar Kanallarda Akışkanlar ve Sızıntı Simülasyonları Sinan Soğancı 20 Nisan 2020 / 18.00

NZEB Binalarda HVAC Sistem Tasarımı ve Uygulama Esasları Levent Yılmaz 21 Nisan 2020 / 14.00

ISO 50001 Yaşanmışlıklar Üzerine Sohbetler A. Saim Paker 22 Nisan 2020 / 13.00

Petrol Ürünleri ve Madeni Yağlar Cemal Koyunoğlu 24 Nisan 2020 / 14.00

Fikir Geliştirme Atölyesi - Modül2: Oscar Modeli Ve Örnek Olay Çalışması Yasemen ÇALIŞKAN 24 Nisan 2020 / 18.00

Güneş Enerji Sistemleri Recep Özgür Koç 27 Nisan 2020 / 14.00

Yangın Kaçış Merdiveni Basınçlandırma Sistem Elemanlarında Test,Ayar ve 
Dengeleme (TAB) ve Commissioning

Levent Yılmaz 28 Nisan 2020 / 14.00

Hastahanelerde Hijyenik İklimlendirme Burhan Taş 29 Nisan 2020 / 19.00

DRON Nedir-Ne değildir Naci Cansun 30 Nisan 2020 / 14.00

DRON Mühendisliği Bora Çağdaş Barış 30 Nisan 2020 / 19.00

Fikir Geliştirme Atölyesi - Modül3: Goal Modeli ve Örnek Olay Çalışması Yasemen Çalışkan 30 Nisan 2020 / 18.00

Güneş Enerjisi Sistem Tasarımı ve Seçim Esasları Sercan Kurtuluş 6 Mayıs 2020 / 15:00

Buhar Kazanlarında Verimlilik Artırıcı Dijital Çözümler Buğra Serinyel 7 Mayıs 2020 / 15:00
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MMO Trabzon 
Şube eski 

Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa 
Sabri Duman'ı 

4 Nisan 2020 
tarihinde 

yitirdik.Sevgiyle 
Anıyoruz...

KTÜ Makina Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Sabri Duman'ı yakalandığı koronavirüs (Covid19) salgını nedeni 
ile yitirdik.

DUMAN Kimdir?

1965, Trabzon Doğumlu…

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Makina Mühendisliği, 1987 mezunu…

KTÜ Yüksek Lisans (1991), Doktora (2002) derecelerini tamamladı…

Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalında Öğretim Görevlisi oldu…

İdari birçok görev üstlendi…

MMO Trabzon Şube eski Yönetim Kurulu Üyesi Duman’ın Ailesine, dostlarına, MMO camiasına başsağlığı diliyoruz.

MUSTAFA SABRİ DUMAN
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8 BASIN AÇIKLAMASI

Meslek hastalıkları ve iş kaza-
larının önlenmesi amacıyla 
Uluslararası Çalışma Örgü-

tü (ILO) tarafından alınan bir Karar ile 
2003 yılından bu yana her yıl farklı 
bir temanın öne çıkarıldığı 28 Nisan 
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, 
2015 yılından bu yana Türkiye’de 
anılmaktadır.

Odamız çok daha önceki yıllar-
dan beri işçi sağlığı ve iş güvenliği 
üzerine yürüttüğü mesleki eğitim, 
belgelendirme, periyodik kontrol, 
sempozyum-kongre, panel, söyleşi, 
seminer, rapor vb. çalışmalar yanı 
sıra her yıl 27/28 Nisan’da ve Mayıs 
aylarının başlarındaki İş Sağlığı ve 
Güvenliği Haftaları dolayısıyla yaptı-
ğı uyarıcı açıklamalarla konuyu gün-
deme taşıyarak kamusal sorumlulu-
ğunu yerine getirmektedir.

Bilindiği üzere yaşam ve sağlıklı ya-
şam hakkı, vazgeçilmez temel insan 
haklarının en başında gelmektedir. 
Gerek bu nedenle gerekse toplum-
ların büyük çoğunluğunu işçilerin, 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 
POLİTİKALARI VE ÇALIŞMA YAŞAMI SOSYAL 

DEVLET İLKELERİ GEREĞİNCE YENİDEN 
DÜZENLENMELİDİR

Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yunus Yener, 

28 Nisan Dünya 
İş Sağlığı ve 

Güvenliği Günü 
dolayısıyla 
bir basın 

açıklaması 
yaptı. 

Covid-19 Pandemi Süreci 

de Göstermiştir ki, İşçi 

Sağlığı ve İş Güvenliği 

Politikaları ve Çalışma 

Yaşamı Sosyal Devlet 

İlkeleri Gereğince 

Yeniden Düzenlenmelidir.

emekçilerin oluşturması ve en gün-
cel sorun olan Covid-19 Pandemi/
Salgın süreci dolayısıyla işçi sağlığı- 
güvenliği ve çalışma yaşamının acil 
sorunları, bu yılki 28 Nisan Dünya İş 
Sağlığı ve Güvenliği Günü’nün başlı-
ca konusudur. 

2019 yılı sonundan itibaren bütün 
dünyayı etkileyen Covid-19 Pandemi 
süreci, işçi sağlığı ve iş güvenliği kav-
ram ve uygulamalarının önemini bir 
kez daha ortaya koymuştur. Corona 
Virüsün “sınıf-ırk vb. ayrımı olmaksı-
zın herkesi etkilediği” iddia edilse de, 
önlem alınmadan (zorunlu ve acil 
işler dışındaki) üretim ve hizmetlerin 
Covid-19’un etkilerinin de eklendiği 
ağır koşullarda devam etmesi, tüm 
çalışanların salgınla daha çok karşı 
karşıya bırakıldığını ve sistemin acı-
masız sınıfsal ayrımcılığını bir kez 
daha göstermiştir.

Pandemi, emperyalist-kapitalist 
dünyanın “küreselleşme”sinin ve ne-
oliberal “yeni dünya düzeni”nin işçi-
lerin/emekçilerin düzeni olmadığını, 
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sosyal devletten vazgeçmenin işçi-
ler, emekçiler, kendi emeği ile geçi-
nenler için yıkım oluşturduğunu bir 
kez daha gözler önüne serdi. Özel-
likle kısmi süreli işçiler, geçici işçiler, 
kadın, çocuk, göçmen işçiler, ev iş-
lerinde çalışanlar için sosyal koruma 
sistemlerindeki eksikliği ve acımasız 
çalışma koşullarını daha da görünür 
kıldı. Ayrıca işsizler ordusuna yeni 
milyonlar katıldı.

Pandemi, işçi sağlığı ve iş güvenliği-
ne ilişkin yıllardır söylediğimiz yak-
laşımın doğruluğunu bir kez daha 
ortaya koydu: İşçi sağlığı ve iş gü-
venliği, işyerleri ile ve 6331 sayılı İş 
Sağlığı Güvenliği Yasası’nın kapsamı 
ile sınırlı değildir. İşçi sağlığı ve iş gü-
venliği; insanca çalışma hakkı, tam 
zamanlı, kadrolu iş güvencesi hakkı, 
sosyal güvenlik hakkı, örgütlenme 
hakkı,  insanca yaşanacak ücret hak-
kı başta olmak üzere temel sosyal 
haklardan ayrı tutulamaz.

İşsizlik Fonu kaynaklarının ve bütçe-
deki diğer kaynakların pandemiden 
önce sermayeye kaynak olarak akta-
rılması uygulaması şimdi de sürmek-
tedir. Milyonlarca işsiz bu kaynaktan 
yararlanamamakta; belirli ön koşul-
lara tabi emekçilerinse, zaten çok ye-
tersiz olan asgari ücretin de altında 
olan 1.177/günlük 39 TL ile yaşamını 
sürdürmesi istenmektedir.

Yukarıda kısaca belirttiğimiz gerçek-
lerden hareketle yapılması gereken 
acil düzenlemeler şunlardır:

• Kapitalizmin 40 yılı aşan neoli-
beral döneminde tasfiye edilen 
sosyal devlet ilkesi hatırlanmalı, 
sosyal devletin gerektirdiği poli-
tikalara dönülmelidir.

• Pandemi çalışanların sağlık hak-
kının yok sayıldığını ispat etmiş-

tir. Yaşam hakkı, sağlıklı yaşam 
hakkı, sağlıklı koşullarda çalış-
ma, nitelikli ve ücretsiz sağlık 
hizmetine ulaşabilmenin önce-
likli insan haklarından olduğu 
hatırlanmalı, düzenleme ve uy-
gulamalar bu gereklilikler üze-
rinden yeniden kurgulanmalıdır.

• İş güvencesi ile işçi sağlığı ve iş 
güvenliğinin birbirini tamamla-
dığı gerçeğinden hareketle, tüm 
çalışanlar insana yakışır norm ve 
standartta bir sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına alınmalıdır.

• Zorunlu ve acil işler dışındaki 
tüm işler durdurulmalıdır.

• Çalışılan işyerlerinde pandemiye 
ilişkin olarak göstermelik önlem-
ler yerine, bulaşmayı gerçekten 
ortadan kaldırılacak önlemler 
alınmalı, COVİD-19 tespit edilen 
işyerlerinde faaliyetler durdurul-
malıdır.

• COVİD-19 vakaları, başka bir de-
ğerlendirmeye gerek duymaksı-
zın iş kazası olarak kabul edilme-
lidir, sağlık çalışanları için meslek 
hastalığı olarak değerlendirilme-
lidir.  

• Ülkemizde meslek hastalıkları 
tespit edilmemektedir, meslek 
hastalığı tespit süreci, tüm vaka-
ların tespitine olanak sağlayacak 
şekilde yeniden düzenlenmeli-
dir.

• 6331 sayılı İş Sağlığı Kanunu’nda 
var olan “çalışmaktan kaçınma 
hakkı” talepleri hemen kabul 
edilmeli,  bunun yanında işyeri 
koşulları uygun hale getirilmeli-
dir.

• Günlük 39 TL’lik ödeme ile işsizli-
ğin ve ücretsiz iznin bir farkı yok-
tur, işten çıkarma ve ücretsiz izin 
yasaklanmalıdır.

• Durdurulan işlerde çalışanla-
ra herhangi bir ücret maddi 
kaybına yol açmaksızın İşsizlik 
Fonu’ndan ödeme yapılmalıdır.

• İşsizlik Fonu ödemelerindeki ön 
koşullar pandemi sürecinde uy-
gulanmamalıdır.

• Pandemi döneminde Fon’dan 
yapılan ödemeler, ileride de işsiz 
kalınması durumunda “mahsup-
laşma”  gerekçesi olmaktan çıka-
rılmalıdır.

• Kayıtdışı çalışmakta iken işini 
kaybeden işçilere en az asgari 
ücret düzeyinde destek sağlan-
malıdır.

• Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, 
şehir hastanesi vb. yerler için ve-
rilmiş olan yolcu, araç, hasta ga-
ranti ödemeleri durdurulmalı, bu 
kaynaklar, işsiz kalanlar ve işyer-
lerini kapatmak zorunda kalanla-
ra destek olarak verilmelidir.

• Sigortasız ve sendikasız çalıştır-
ma yasaklanmalı, sendikalaşma-
nın önündeki engeller kaldırıl-
malıdır.

• Çalışanların sosyal ve ekonomik 
koşulları iyileştirilmelidir.

• Kayıt dışı ekonomi kayıt altına 
alınmalıdır.

• Özel hastaneler kamulaştırılma-
lıdır.

Ülkemizde her yıl en az 1.500 emek-
çi iş kazalarında, ILO kabulleri çer-
çevesinde en az 10.000 emekçi de 
meslek hastalıklarında hayatını kay-
betmektedir. İşçi sağlığı ve iş gü-
venliği sistemi ile çalışma yaşamı; 
sendikalar, meslek örgütleri ve ilgili 
bilim çevrelerinin katkısı ile yeniden 
düzenlenmelidir.

 Yunus Yener
 TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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10 HABER

24 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 518 Sıra Numaralı “Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği” ile Koro-
navirüs (COVID-19) salgınından ve bu 
kapsamda alınan tedbirlerden doğru-
dan etkilenen ve bu Tebliğle belirle-
nen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 15 inci maddesinin Hazine 
ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye 
dayanılarak mücbir sebep hükümlerin-
den faydalandırılması sağlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile belirlenen mükel-
lefler için  vergi ödevlerinin ertelendi-
ği görülmektedir. Bu konuda yapılan 
açıklamalar doğrultusunda ise sosyal 
güvenlik kurumuna yönelik yükümlü-
lüklerin ertelemesi, finansal sıkıntıların 
giderilmesi konusunda kamu bankaları 
aracılığı ile finansal erişimin kredilendi-
rilerek de olsa kolaylaştırılması sağlan-
maktadır.

Mücbir sebep halinin belirli sektörler 
ve mükellefiyet türüne bağlı olarak 
ilan edilmesi temel olarak sakıncalıdır. 
Pandemi süreci sektörel ayrımcılık gö-
zetmeksizin toplumun tüm kesimlerini 
etkileyen mücbir halin kendisidir. 

Yaşamakta olduğumuz süreçte mü-
hendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
hizmetlerinin tamamı  Koronavirüs 
(COVID-19) salgınından etkilenmekte-
dir. 

Ancak, TMMOB Serbest Müşavirlik 

Kurumlar vergisi mükellefi mühendis, mimar ve şehir plancılarının 518 Sıra Numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği” kapsamına dahil edilerek mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması ve sorunlarının çözümü için 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 17 Nisan 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve 
Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği doğ-
rultusunda Odalarımızdan belge alan 
firmalar ve sadece mühendis ve mi-
marlar tarafından sağlanması kanun 
hükmüne bağlanmış olan iş ve hiz-
metleri sunan firmalar Kurumlar Vergisi 
mükellefi olmaları nedeni ile söz konu-
su tebliğ kapsamı dışında bırakılmıştır.  
Bununla birlikte Gelir Vergisi Mükellefi 
olarak  mühendislik, mimarlık hizmeti 
sunan firmalar mücbir kapsamında de-
ğerlendirilmektedir.  Kurumlar Vergisi 
mükellefi olan hiçbir mühendislik proje 
ve müşavirlik  firması  Tebliğ uyarınca  
mücbir kapsamında değerlendirilme-
mektedir.  İlgili tebliğin kapsamı dışında 
bırakılan sektörlerin  tamamı için  aynı 
sektörde faaliyet gösteren gelir vergisi 
ve kurumlar vergisi mükellefleri açısın-
dan bir ayrımcılık oluşturulmuştur.  Bu 
durum Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı 
olduğu gibi yaşamakta olduğumuz sü-
recin gerçekleri ile de bağdaşmamak-
tadır.

Kaldı ki TMMOB Serbest Müşavirlik 
Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve 
Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği doğrul-
tusunda Odalarımızdan belge alan fir-
malar ve sadece mühendis ve mimarlar 
tarafından sağlanması kanun hükmü-
ne bağlanmış olan iş ve hizmetleri su-
nan firmalar; açıklanan 16 sektör içinde 
yer alan tüm sektörlere hizmet vermek-
tedir. Hizmet sunulan sektörler bu 

kapsamda değerlendirilirken sektörde 
Kurumlar vergisine tabi firmalarımızın 
değerlendirilmemesi sorun yaratmak-
tadır.

Bu kapsamdaki üyelerimiz, ciddi sorun-
lar ile karşı karşıya kalmalarına rağmen 
518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği doğrultusunda yaptıkları 
başvurular da reddedilmiştir.

Bu hususta Birliğimizce Maliye Bakan-
lığı nezdinde gerekli girişimlerde bulu-
nulmuş olup, konunun olumlu bir şekil-
de sonuçlandırılarak; TMMOB Serbest 
Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık 
Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönet-
meliği ve Odalarımızın ilgili yönetme-
likleri doğrultusunda Odalarımızdan 
tescil belge almış olan firmalar ve sa-
dece mühendis ve mimarlar tarafından 
sağlanması kanun hükmüne bağlan-
mış olan firmalar mükellefiyetlerinin 
türüne bağıl olmaksızın acilen tebliğ 
kapsamına dahil edilmesi ve yaşadıkla-
rı mağduriyetin giderilmesi istenmiştir. 

Bu vesileyle TMMOB olarak bir kez daha 
Koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısı 
ile hayatını kaybeden yurttaşlarımız 
için başsağlığı, tedavi görmekte olanla-
rın da bir an önce sağlıklarına kavuşma-
larını diliyoruz. 

 Emin KORAMAZ
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

518 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU 
GENEL TEBLİĞİ KAPSAMI DIŞINDA TUTULAN 
ÜYELERİMİZİN SORUNLARI ACİLEN 
ÇÖZÜLMELİDİR
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11BASIN AÇIKLAMASI

COVİD-19 olarak bilinen solunum 
yolu bulaşıcı hastalığının, Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” 
ilan edilmesi sonrası, işçilerin 

çalışma şekli, çalışma düzeni, işçiye 
ücretli/ücretsiz izin kullandırılıp 

kullandırılmayacağı, bu izinlerin ne 
şekilde kullandırılacağı vb. hakkında 

yanıtlanması gereken çok sayıda 
soru bulunmakta olup, bu süreçte 

işverence üstlenilmesi gerekli 
yükümlülükler ile işçilerin İş Hukuku 
kapsamında sahip oldukları haklar 

aşağıda sıralanmaktadır.

•    Salgın Sebebiyle İşyerinde Alınması Gereken Önlemler 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hükümlerine 
göre işyerinde COVİD-19’a yönelik olarak da risk değerlen-
dirmesinin yapılması, risk değerlendirmesinde kararlaştırılan 
önlemlerin alınması, işyerindeki çalışanlar ve çalışan temsil-
cilerinin işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri 
ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilmesi 
zorunludur.

Eğer işyerinde çalışan sayısı 50’den fazla ise işyerinde kurul-
ması zorunlu olan İş Sağlığı Güvenliği kurullarının COVİD-19’a 
yönelik olarak işe gidiş, geliş, işyeri ve çalışma alanlarında alı-
nacak önlemleri belirlemesi ve önerdikleri tedbirlerin alın-
masını sağlamaları ve izlemeleri gerekmektedir. Ayrıca alınan 
kararlar çalışanlara duyurulmalıdır. 

•   Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

İşyerinde ciddi ve yakın bir tehlike söz konusu ise, 6331 sayılı 

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE İŞ 
HUKUKU AÇISINDAN ÇALIŞAN HAKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
“Çalışmaktan Kaçınma Hakkı” başlık-
lı 13’üncü maddesi gereği; çalışanlar 
İş Sağlığı Güvenliği Kurulunun oldu-
ğu işyerlerinde kurula, kurulun bu-
lunmadığı işyerlerinde ise işverene 
başvurarak durumun tespit edilme-
sini ve gerekli tedbirlerin alınmasını 
talep edebilir ve gerekli tedbirler 
alınıncaya kadar çalışmaktan kaçı-
nabilir. İşçinin çalışmaktan kaçındığı 
dönemdeki ücreti ile kanunlardan 
ve iş sözleşmesinden doğan diğer 
hakları saklıdır.

Çalışmaktan kaçınma hakkı, sadece 
yasal değil aynı zamanda Anayasa 
ile “herkes yaşama maddi ve ma-
nevi varlığını koruma ve geliştirme 
hakkına sahiptir” ifadesi ile güvence 
altına alınmış olan yaşam hakkının 
da doğrudan bir sonucudur. Bu ne-
denle; özellikle de işyerinde somut 
bir COVİD-19 vakasının varlığı kar-
şısında; gerekli tedbirler alınana ve 
aynı zamanda karantina koşulları 
da sağlanana kadar çalışmaktan ka-
çınma hakkının kullanılması bir iş 
bırakma değil, ciddi ve yakın tehlike 
karşısında sağlıklı bir şekilde hayat-
ta kalabilmek için işçilerce alınan bir 
TEDBİRDİR. Söz konusu olan yasanın 
gereğinin işçilerce yerine getirilme-
sidir.

•  “Sağlık Sebepleri” ile İşçinin 
Haklı Nedenle Fesih Hakkını 
Kullanması  

İş Kanunu’nun, “İşçinin Haklı Ne-
denle Derhal Fesih Hakkı” başlıklı 
24’üncü maddesi;

“Süresi belirli olsun veya olmasın 
işçi, aşağıda yazılı hallerde iş söz-
leşmesini sürenin bitiminden önce 
veya bildirim süresini beklemeksizin 
feshedebilir:

I. Sağlık sebepleri:
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin 
yapılması işin niteliğinden doğan bir 
sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı 
için tehlikeli olursa,

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve 
doğrudan buluşup görüştüğü işve-
ren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya 
işçinin işi ile bağdaşmayan bir hasta-
lığa tutulursa” şeklindedir.

İlgili madde gereğince çalışan, sü-
rekli olarak yakından ve doğrudan 
buluşup görüştüğü işverenin veya 
başka bir çalışanın COVİD-19 hasta-
lığına yakalanması durumunda, iş 
sözleşmesini derhal haklı nedenle 
fesih etme hakkına sahiptir. Burada 
hasta olan kişiyle yakın temas gerek-
li koşul olup uzak temas işçiye haklı 
fesih hakkı doğurmaz. Bu durumda 
kıdem tazminatını isteyebilir, ancak 
iş akdini kendisi feshettiği için ihbar 
tazminatını hak edemez.

Ancak COVİD-19, işyeri koşulların-
da daha önce yaşanmamış yeni bir 
durum olduğundan ve virüsle en-
fekte olmuş kişiler ilk etapta belli 
olmadığından ve her yakın temas 
risk içerdiğinden, bu konunun geniş 
değerlendirilmesi ve işyerindeki her 
işçinin sağlık nedeniyle iş akdini fesh 
edip edemeyeceği hususu da huku-
ken değerlendirilebilir. Bu tür bir sal-
gın daha önce yaşanmamış yeni bir 
durum olduğundan konu henüz net 
olmayıp sürecin devamındaki yargı 
kararları ile netleşecektir. 

•  “Zorlayıcı Neden” ile İşçiye ve 
İşverene Tanınan İş Sözleşme-
sinin Feshi Hakkının Kullanıl-
ması

4857 sayılı İş Kanunu’nun, sosyal 
felaketi de kapsayan hukuki aracı 
“zorlayıcı neden” kavramıdır. Nite-

kim 4857 sayılı İş Kanunu’nun M. 24/
bent III’ü işçiye, M. 25/bent III’ü ise 
işverene, zorlayıcı sebebin varlığı 
halinde bir haftalık sürenin sonunda 
iş sözleşmesini derhal fesih hakkı ta-
nınmıştır. Zorlayıcı sebep sözleşme 
yapılırken öngörülemeyen, ortaya 
çıktığında direnilemeyen, bu itibarla 
da sözleşmenin ifasında mutlak bir 
imkansızlığa yol açan harici bir olay 
olup geçici nitelikte ise, iş sözleş-
mesini askıya alıcı etki gösterir.  Bu 
zorlayıcı nedenin her zaman işçinin 
kendisine ilişkin olması şart değildir. 
Sel, deprem, çığ gibi doğal olaylar 
veya sıkıyönetim, karantina gibi ka-
nuni düzenlemelerle işyerine gidi-
lememesi durumunda M. 25/bent 
III uygulama alanı bulacaktır. Zor-
layıcı nedenlerin bir haftaya kadar 
devamsızlığa neden olması halinde 
işverenin fesih hakkı doğmayacak 
ve İş Kanunu M. 40 uyarınca bir hafta 
boyunca işçiye yarım günlük ücret 
ödeme yükümlülüğü devam ede-
cektir. Bu ücrete çalışılmış günlerden 
sayılan hafta tatili ücreti de dahildir.

İş Kanunu M. 24/bent III’de yer alan 
“işçinin zorlayıcı nedene dayalı haklı 
feshi” için de benzer esaslar geçerli-
dir. Sel, deprem, yangın gibi maddi 
engeller veya devletçe işyerine el 
konulması, ithalat yasağı nedeniy-
le hammadde sağlanamaması gibi 
engeller nedeniyle faaliyetin bir haf-
tadan fazla durması hâlinde işçinin 
haklı nedenle fesih hakkı doğar. İş-
yerinin idari mercilerce kapatılması 
veya faaliyetinin bir haftadan fazla 
süre için askıya alınması bu kapsam-
da değerlendirebilir. COVİD-19 salgı-
nı nedeniyle, işin yapılması ile ilgili 
oluşan bazı yeni durumlar ve zorlayı-
cı sebepler de bu kapsamdadır.

Zorlayıcı sebebin varlığı halinde, iş 



13

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  NİSAN 2020  www.mmo.org.tr  

13

sözleşmesinin ilk etapta alacağı gö-
rünüm, askı halidir. 

Zorlayıcı sebebin, sokağa çıkma ya-
sağına tabi olanlar ve olmayanlar 
açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi 
gerekir. Zorlayıcı sebep kavramı, iş-
yerinde işin bir haftadan fazla süre ile 
durmasını gerektiren olay/olgu ola-
rak tanımlanmaktadır. Ancak zorlayı-
cı sebebin genel itibariyle bir salgın 
hastalık ile ortaya çıktığı düşüncesi, 
doğrudan tüm iş sözleşmeleri üze-
rinde aynı etkiyi doğurmayacaktır. 
Bu noktada, her bir işyeri veya sektör 
özelinde, özellikle devlet tarafından 
alınan tedbirler de dikkate alınarak 
değerlendirme yapılması gerekir.

COVİD-19 salgını nedeniyle sokağa 
çıkması devlet tarafından yasakla-
nan altmış beş yaş üstü bireyler ve 
yaş ayırt edilmeksizin kronik hasta-
lığı bulunan bireyler için, İş Kanunu 
M. 24/III bendinde düzenlenen bir 
sürenin dolmasından sonra zorlayıcı 
sebebin oluşacağını belirtmek, bu 
aşamada doğru görünmektedir. Böy-
le bir durumda bir haftanın dolması 
sonrası iş sözleşmesi askıda kalacak, 
ücret ödeme ve iş görme yükümlü-
lükleri askı hali nedeniyle karşılıklı 
olarak geçici bir süre için duracaktır. 
Bunun dışında, merkezi hükümet ta-
rafından geçici süreyle faaliyet dışı 
bırakılan kuaförler, lokantalar, eğ-
lence yerleri vb. işyerlerinde çalışan 
işçiler için de aynı durum geçerlidir. 
Bu askı hali, işçinin iş sözleşmesini, 
kıdem tazminatının ödenmesi talep-
li feshetme hakkını kullanana kadar 
devam edecektir. 

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 
olmayan işçiler için ise bu aşamada 
daha farklı bir değerlendirme yap-
mak gerekir. Örneğin, işyeri salgın 
hastalıkla mücadele kapsamında 
kapatılan, işyerinin bulunduğu böl-

ge/şehir karantina altına alınan veya 
genel sokağa çıkma yasağı nedeniy-
le faaliyeti duran bir işyerinde, ka-
nunda belirlenen bir haftalık sürenin 
dolması akabinde işçinin haklı ne-
denle fesih hakkından bahsedilebi-
lir. Ancak bugün itibarıyla böyle bir 
durum henüz gerçekleşmediği için, 
sokağa çıkma yasağına tabi olmayan 
işçilerin zorunlu nedenle fesih hak-
kının henüz doğmadığı söylenebilir. 

İşçiler için tarif edilen “zorunlu du-
rum”  tespiti işverenler açısından 
da geçerlidir. Dolayısıyla, işverenler 
açısından da (şu an itibariyle) ikiye 
ayrılmış bir tablo söz konusudur. 
Sokağa çıkması devlet tarafından 
yasaklanan altmış beş yaş üstü bi-
reyler ve yaş ayırt edilmeksizin kro-
nik hastalığı bulunan bireyler için, 
İş Kanunu’nun M. 24/III bendinde 
düzenlenen bir haftalık sürenin dol-
masının akabinde zorlayıcı sebebin 
oluşacağının kabulü gerekir. Böyle 
bir durumda bir haftanın dolması 
sonrasında iş sözleşmesi askıda ka-
lacak, ücret ödeme ve iş görme yü-
kümlülükleri karşılıklı olarak geçici 
bir süre için duracaktır. Bu askı hali, 
işveren iş sözleşmesini kıdem tazmi-
natı ödeyerek feshetme hakkını kul-
lanana kadar devam edecektir. 

• İşverenin Hak Eden İşçilere Zo-
runlu Olarak Yıllık İzin, İdari 
İzin veya Toplu İzin Kullandır-
ması

Yıllık iznin kullanım zamanını belirle-
mek işverenin inisiyatifinde olduğun-
dan, işveren bir yılı aşkın süredir çalış-
makta olan işçilerini, salgın hastalık 
sebebiyle yıllık izine gönderebilir. 

Yıllık izne hak kazanmamış personel 
için ise, bir sonraki yıla ait izinleri iş-
veren tarafından “avans izin” olarak 
kullandırılabilir. Bu kapsamda kul-

landırılacak yıllık izinde de yine form 
doldurulmalı ve işverence bu izinle-
rin "avans" olarak kullandırıldığı bel-
gelenebilir olmalıdır.

Aynı şekilde işverenin idari izin kul-
landırması da inisiyatifine bağlı olup, 
kullandırılan idari izin, yıllık izinden 
mahsup edilemeyeceği gibi bu süre 
için ücret ve SGK prim ödemesinin 
de yapılması gerekir.

Toplu izin hususu ise, Yıllık Ücretli 
İzin Yönetmeliği'nin 10.maddesinde, 
“işveren veya işveren vekili Nisan ayı 
başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre 
içinde, işçilerin tümünü veya bir kıs-
mını kapsayan toplu izin uygulayabi-
lir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda toplu izin dönemi, 
henüz yıllık ücretli izin hakkını ka-
zanmayan işçileri de kapsayacak 
şekilde belirlenebileceği gibi, top-
lu izin kullandırılması durumunda, 
kullandırılan bu izinlerin çalışanların 
yıllık ücretli izinlerinden ve izin hak 
etmeyenlerin ise bir sonraki yılık izin 
hakkından mahsup edilmesi uygula-
masına da gidilebilir. 

• İşverenin, İşçilerine “Ücretsiz 
İzin” Kullanmalarını Teklif Et-
mesi

Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi 
altına alan COVİD-19 salgını (pan-
demi) ülkemizde de görülmüş olup, 
toplumun tüm kesimlerini olumsuz 
yönde etkilemiş ve halen etkilemek-
tedir. İnsanlığın ortak sorunu haline 
gelen küresel salgının toplumsal 
sağlık, çalışma yaşamı ve ülke ekono-
misi üzerindeki olumsuz etkilerinin 
giderilebilmesi amacıyla salgının gö-
rüldüğü ülkelerde çeşitli seviyelerde 
ekonomik ve sosyal bazı tedbirler 
alınmış, genel olarak bu tedbirlerin 
temel hedefi de insan sağlığının ko-
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runması, ülke insanlarının sosyal ve 
ekonomik ihtiyaçlarının en etkin şe-
kilde karşılanması olmuştur. 

Ülkemizde ise bu süreçte tedbir alma 
maksatlı olarak 7244 sayılı “Yeni Ko-
ronavirüs (COVID-19) Salgınının Eko-
nomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” 31102 sayılı ve 17 Nisan 
2020 tarihli Resmî Gazete’ de yayım-
lanarak yürürlüğe konulmuştur. Söz 
konusu Değişiklik Kanunu kapsa-
mında salgın dönemindeki çalışma 
yaşamına dair de bazı düzenlemeler 
getirilerek 4447 sayılı İşsizlik Sigorta-
sı Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu’ 
nda da çeşitli değişiklikler yapılmış 
olup, mesleki çalışma ve üretim esas-
lı bir meslek örgütü olarak kamuoyu 
ve üyelerimizle konuyla ilgili bir bil-
gilendirme notu paylaşmak zorunlu-
luğu duyulmuştur. Buna göre; 

- 7244 sayılı Değişiklik Kanunu-
nun 9. Maddesiyle 4857 sayılı İş 
Kanunu’ na eklenen Geçici 10. 
Maddesiyle;  4857 sayılı İş Kanu-
nunun kapsamında olup olma-
dığına bakılmaksızın her türlü iş 
veya hizmet sözleşmesinin  üç ay 
süreyle ahlak ve iyi niyet kuralları-
na uymayan haller ve benzeri se-
bepler dışında işveren tarafından 
feshedilemeyeceği, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren üç aylık süreyi geçmemek 
üzere işverenin işçiyi tamamen 
veya kısmen ücretsiz izne ayıra-
bileceği,  bu madde kapsamında 
işveren tarafından ücretsiz izne 
ayrılmış olmanın işçiye haklı ne-
dene dayanarak sözleşmeyi fesih 
hakkı vermeyeceği,

- 7244 sayılı Değişiklik Kanununun 
8. Maddesiyle 4447 sayılı İşsiz-

lik Sigortası Kanunu’ na eklenen 
Geçici 24. Maddesinin Birinci fık-
rasıyla ise; “4857 sayılı Kanunun 
Geçici 10 uncu maddesi uyarınca 
işveren tarafından ücretsiz izne 
ayrılan ve kısa çalışma ödene-
ğinden yararlanamayan işçiler ile 
15/3/2020 tarihinden sonra 51 
inci madde kapsamında, iş sözleş-
mesi feshedilen ve bu Kanunun 
diğer hükümlerine göre işsizlik 
ödeneğinden yararlanamayan iş-
çilere, herhangi bir sosyal güven-
lik kuruluşundan yaşlılık aylığı al-
mamak kaydıyla ve 3 aylık süreyi 
geçmemek üzere, bu süre içinde 
ücretsiz izinde bulundukları veya 
işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik 
Fonundan günlük 39,24 Türk li-
rası nakdi ücret desteği verilece-
ği,  yapılan ödemelerden damga 
vergisi hariç herhangi bir kesinti 
yapılamayacağı  şeklinde düzen-
lemeler yapılmıştır.

Hatırlanacağı üzere 7244 sayılı De-
ğişiklik Kanunu, yayımlanma süre-
cinde  “işten çıkartmaların yasakla-
nacağı”  ön bilgisiyle kamuoyuna 
duyurulmuştur. Ancak ne var ki 
yukarıda belirttiğimiz düzenleme-
lerden de anlaşılacağı üzere bu dü-
zenlemelerin ortaya koyduğu uygu-
lamaya göre ise esasen işverenlere 
hiçbir külfete girmeksizin çalışanları-
nın iş sözleşmelerini 3 ay süreyle as-
kıya alma olanağı sağlanmıştır. Zira 
işverenleri tarafından ücretsiz izine 
ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanamayan işçilere, İşsizlik Fo-
nundan olmak üzere ancak asgari 
ücretin yarısı kadar bir ödemede bu-
lunulacaktır. İşçi sendikalarının yap-
tığı araştırmalarda ise zaten “açlık 
sınırının” dahi asgari ücretin oldukça 
üzerinde olduğunun belirlendiği bi-
linmektedir. 

Mühendis, mimar ve şehir plancı-

larının meslek birliği olan TMMOB 
tarafından ise mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının 2020 yılı için asga-
ri ücreti 5.000 TL olarak belirlenmiş 
durumdadır. TMMOB bu belirlemeyi 
yaparken; “Odalarınca belgeli çalış-
manın koşul olduğu uzmanlık alan-
larında, mesleki deneyimin arandığı 
alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu 
müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, 
yapı denetim elemanı, daimî neza-
retçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmet-
lerde asgari ücret uygulanmayacağı, 
bu durumda olan mühendis, mimar, 
şehir plancılarının ücretlerinin alınan 
sorumluluk gereği belirlenen asgari 
ücretinin üzerinde olması gerektiği" 
hususuna da ayrıca dikkat çekmiştir. 

7244 sayılı Değişiklik Kanunu’yla 
getirilen işverene çalışanını ücretsiz 
izne çıkarma hakkı verilmesi uygu-
lamasının, karşılığında işçilere ise 
asgari ücretin yarısı kadar bir ücret 
ödenmesinin Anayasanın 49., 55., 
60. Maddelerine ve ücretsiz izin ko-
nusundaki Yargıtay içtihatlarına ay-
kırı olduğu görüşündeyiz.

COVİD-19 salgını (pandemi)  
sürecinde çalışma hayatına ilişkin 
görüşlerimizi ve taleplerimizi, 
çeşitli şekillerde kamuoyu ve 
üyelerimizle paylaşmaktayız. 
Ücretsiz izin konusunda da bir kez 
daha kamuoyuna ve üyelerimize 
hatırlatmak isteriz ki; 

- Mühendis, mimar, şehir plancıları 
için asgari ücret 5.000 TL’dir. Tüm 
uygulamalar bu husus göz önün-
de bulundurularak yapılmalıdır.

- İşverenlerce ücretsiz izine ayrılan 
çalışanlara İşsizlik Fonu’ ndan ya-
pılacak günlük 39 TL’lik ödeme ile 
işsizliğin hiçbir farkı yoktur. İşten 
çıkarma yasaklanmalı, çalışanın 
talebi dışında işverence ücretsiz 
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izine çıkarma uygulaması kaldırıl-
malıdır. 

- Durdurulan işlerde çalışanların 
ücretlerinde ve diğer sosyal ve 
ekonomik haklarında herhangi 
bir azalma olmayacak şekilde İş-
sizlik Fonu’ndan ödeme yapılma-
lıdır.

- İşsizlik Fonu ödemelerindeki ön 
koşullar COVİD-19 salgını (pande-
mi)  sürecinde uygulanmamalıdır.

- COVİD-19 salgını (pandemi) dö-
neminde İşsizlik Fonundan yapı-
lan ödemeler, ileriki süreçlerde 
işsiz kalınması durumunda “mah-
suplaşma” gerekçesi olmaktan çı-
karılmalıdır.

İşveren Tarafından, Ücretsiz ve Üc-
retli İzin Alternatifleri ile Sonuç Alı-
namaması ve Zorunlu Nedenlerle 
(Salgın Hastalık) İşin Durdurulması 
veya İşyerinde Normal Çalışma Sü-
relerinin Önemli Ölçüde Altında Ça-
lışılması Kararı Verilmesi Halinde “Te-
lafi Çalışması” Yoluna Gidilmesi  

Söz konusu bu husus, İş Kanunu’nun 
64.maddesinde; “zorunlu nedenlerle 
işin durması, ulusal bayram ve genel 
tatillerden önce veya sonra işyerinin 
tatil edilmesi veya benzer nedenler-
le işyerinde normal çalışma süreleri-
nin önemli ölçüde altında çalışılması 
veya tamamen tatil edilmesi ya da 
işçinin talebi ile kendisine izin veril-
mesi hallerinde” şeklinde düzenlen-
miştir.

Bu kapsamda işyerinde belirlenecek 
ve işveren tarafından duyurulacak 
tarihler arasında işin durdurulduğu-
nu, hangi tarihte işe başlanacağını, 
hangi tarihler arasında ve kaçar saat 
telafi çalışması yaptırılacağının çalı-
şanlara ilan edilmesi, takip eden sü-
reçte yazılı onay alınması gerekir.

Çalışılmayan süre içerisinde çalı-

şanlara ücretlerinin ödenmesine ve 
SGK primlerinin yatırılmasına devam 
edilmesi gerekmekte olup, daha 
sonradan günlük toplam çalışma sü-
resi 11 saati aşmayacak ve günde 3 
saatten fazla telafi çalışması yaptırıl-
maması kaydıyla telafi çalışması yap-
tırılabilir. Telafi çalışması için ilave üc-
ret ödenmesi gerekmemektedir. 

• İşverenin İş Kanunu Kapsamın-
da “Zorlayıcı Sebep” Bulunması 
Halinde Yarım Ücret Ödemesi 
Uygulamasına Gitmesi

4857 sayılı İş Kanunu'nun 40. Mad-
desi uyarınca İş Kanunu'nun 24 ve 
25. maddelerinin 3. bendinde dü-
zenlenen zorlayıcı sebepler dolayı-
sıyla çalışamayan veya çalıştırılma-
yan işçiye bu bekleme süresi içinde  
yarım ücret ödemesi uygulamasının 
yapılabilmesi için işçiyi işyerinde bir 
haftadan fazla süre ile çalışmaktan 
alıkoyan zorlayıcı bir sebep meyda-
na gelmelidir.

Mevcut durumda her ne kadar CO-
VİD-19 salgını sebebiyle örneğin, 
işyerinde hammadde tedariki yapı-
lamaması veyahut salgın hastalık se-
bebiyle işçilerin işyerine gelememesi 
zorlayıcı sebep olarak değerlendi-
rilebilecek ise de bahse konu duru-
mun hukuki mahiyeti net değildir. 
Bu kapsamda İş Kanunu M.25/3’de 
belirtilen şekilde değerlendirerek 
yapılacak yarım günlük ücret öde-
mesinin, salgın hastalık sonrası işçi 
tarafından yargıya taşınması halin-
de, geriye kalan ücretini talep edip 
edemeyeceği hususu yargı kararları 
ile netleşecektir. 

• İşverenin, “Beyaz Yakalı” Perso-
neline Uzaktan Çalışma Yaptır-
ması

İşverenler nezdinde özellikle “beyaz 
yaka” olarak tabir edilen işçilerden 

iş sözleşmesine ve yapılan işin nite-
liğine göre “uzaktan çalışma” talep 
edilebilir.

Bu kapsamda uzaktan çalışma uy-
gulaması, İş Kanunu’nun 14. Mad-
desinde yer alan "İşçinin, işveren 
tarafından oluşturulan iş organizas-
yonu kapsamında iş görme edimini 
evinde ya da teknolojik iletişim araç-
ları ile işyeri dışında yerine getirmesi 
esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan 
iş ilişkisi" hükmüne dayanmaktadır.

Ancak uzaktan çalışma talebi işve-
ren tarafından işçiye yazılı olarak 
yapılmalı (iş sözleşmesinde böyle 
bir madde bulunmaması halinde ek 
protokol ya da e-mail vb. gibi yollar-
la) ve işçinin konu ile ilgili muvafaka-
ti alınmalıdır. Yazılı olarak yapılacak 
uzaktan çalışma talebinde, işin ta-
nımı, nasıl yapılacağı ne zaman baş-
layıp ne kadar süre devam edeceği, 
işin ifa edileceği yer, ücret ve ücretin 
ödenmesine ilişkin hususlar, işveren 
tarafından sağlanan ekipmanın ne-
ler olacağı ve bunların korunmasına 
ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiy-
le iletişim kurması ile genel ve özel 
çalışma şartlarına ilişkin hükümler 
yer almalıdır.

İşçinin, uzaktan çalışma ile ilgili ola-
rak muvafakatinin bulunmaması 
halinde ise somut olayın şartlarına 
göre yıllık izin, idari izin veya ücretsiz 
izin gibi hususların değerlendirilme-
si gerekir.

• İşverenin Tedbir Amaçlı Geçi-
ci Süreyle İş Yerini Kapatması 
Halinde İşçiye Ücret Ödeme Yü-
kümlülüğünün Devam Etmesi  

Bu durumda işçi işin görülmesi için 
hazır olduğu halde işveren tarafın-
dan iş durdurulmuş olacağından, 
işverenin ücret ödeme yükümlülüğü 
devam eder. İşçinin ücretinden ke-
sinti yapılamaz.
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KIRILGAN EKONOMIYE KORONA VIRÜSÜ 
YÜKÜ (57)

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 57'in tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet
Üst üste dalgalanmalar yaşayan dünya ekonomisi yakın zamanda Çin’de baş gösteren ve ardından  tüm dünyaya yayılan koro-
na virüsü, COVID-19 ile altüst oluyor. Virüsün ne boyutta can ve mal kaybına neden olacağı henüz kestirilemezken ödenecek 
faturayı en azda tutmak üzere alınan önlemler ise “türev riskler” doğuruyor. Suudi Arabistan ile Rusya arasında petrol üze-
rinden yaşanan gerilim, bunun örneği. Türkiye ise uzun zamandır ekonomide, dış politikada, iç siyasette azalmak bilmeyen 
bir gerilim yumağı içinde yol alırken buna bir de korona virüsün yükü eklendi. 2020’nin ilk aylarında özellikle Suriye/Rusya 
ittifakıyla yaşanan İdlip gerilimi, Türkiye’nin risk yumağında başat iken, bu risk unsurunun önemini görece kaybettiğine, ama 
tüm dünyada olduğu gibi, COVID-19’un belirleyiciliği kaptığına tanık oluyoruz. 

COVID-19’a karşı etkili önlemler bulununcaya değin, virüsün ne kadar can kaybına yol açacağı konuşulduğu kadar, bu sağlık 
sorununun, zaten sallanan dünya ekonomisinde ne sürede ve ne kadar ekonomik kayba yol açacağı da tartışılıyor. OECD ra-
poruna göre 2019’da yüzde 2,9 büyüyen dünya ekonomisi 2020’de yarım puan hız kaybedecek ve büyümesi yüzde 2,4’e düşe-
cek. 2020 OECD raporu Türkiye ekonomisi için 2020’de ancak yüzde 2,7 büyüme öngörüyor. Oysa Yeni Ekonomik Program’da 
(YEP) 2020 için yüzde 5 büyüme hedefi belirlenmişti. Yüzde 2,7 büyüme, konulan hedefin neredeyse yarısı demek ve bu, 
2019’u yüzde 13,7 işsizlik oranı, 4,4 milyon işsiz ile kapamış Türkiye ekonomisi için oldukça düşük bir performans demek.

 Risklerin yükselmesi ve küresel türbülansın artmasıyla borsadaki yabancı yatırımcıların üst üste çıkışlarına şahit olundu, de-
vamında da döviz kuru yukarıyı zorladı. 

Ocak başından itibaren hisse senedi ve devlet kağıtlarından çıkmaya başlayan yabancılar, özellikle Şubat’ın ikinci yarısı ve Mart 
ayı ilk haftasında hızla çıktılar ve 2020’nin ilk 10 haftasında yabancı çıkışları 4 milyar doları geçti. Yabancı çıkışlarının da etkisiyle, 
döviz 16 Mart’ta 6. 40 TL’ye kadar yükseldi. Tasarrufların dövize yönelmesi eğilimi de azalmadı, arttı. 6 Mart itibariyle, tasarruf 
sahiplerinin döviz mevduatı 202 milyar dolara yaklaştı. Mart 2019’a göre dövizdeki tasarruflar 30 milyar dolara yakın arttı.  

Korona virüs salgını,  ihracat, taşımacılık, turizm, havacılık gibi bazı sektörlere olan baskın etkisiyle, üretimi de, tüketimi de 
olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla büyümeyi de azaltıcı etki yapacak. 

2019’da ekonominin tamamında görülen yüzde 1 dolayındaki büyüme, sanayi özelinde belki negatif değil ama sıfır büyü-
meye yakın gerçekleşti. Sanayinin 2019’u sıfır büyüme ile kapamasında son 2 yılda yaşanan yatırım gerilemesi önemli etken 
oldu. Sanayi yatırımlarını yansıtan makine teçhizat yatırımları 2018’de önce yüzde 7’ye yakın daraldı, 2019’da da yüzde 5,5 
geriledi. 2019’un son çeyreğinde, sanayinin görece toparlandığı zaman aralığında sanayi yatırımlarında da bir kıpırdanma 
görüldü. Ancak, 2020’nin korona virüsü etkisi altında kalması ihtimali, bu görece toparlanmanın süreceği konusunda pek 
umut vermiyor. 

İnsanın ve insan sağlığının her şeyin önünde tutulması gerektiğini savunarak bu tür salgına dönüşebilen hastalıklara karşı, 
devletlerin, uluslararası kuruluşların elbirliği ile hastalığı defetmelerini, kaynakların daha çok sağlık araştırmaları, aşı buluşları 
için kullanılmasını talep etmek gerekiyor. 

Bu tür hastalıklara karşı,  özellikle alt ve orta sınıfların bedelsiz tedavisi sağlanmalı, yanı sıra iş ve gelir güvenceleri teminat 
altına alınmalıdır. Yaşananlara rağmen, kâr ve sermaye birikimini aksatmamak için başvurulacak palyatif yollar teşhir edilme-
lidir. Benzer virüslerin,  benzer hastalıkların, hastalıkları üreten bataklıkların doğru tespiti ve  bunları en aza indirecek insan 
odaklı bir üretim sürecinin, ortamın gerçekleştirilmesini isteme, halkın bunun için örgütlenmesini sağlamak, başa gelen bu 
musibetlerden çıkarılacak önemli dersler olmalıdır.
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ABD Başkanı Trump’ın, bir sü-
redir Çin’e ticari hamleleriyle 
sarsılan, dalgalanmalar yaşa-

yan dünya ekonomisi, şimdi Çin’de 
baş gösteren ve ardından tüm dün-
yaya yayılan Korona Virüs, COVID-19 
ile altüst oluyor. Virüsün ne boyutta 
can ve mal kayıplarına neden olaca-
ğı kestirilemezken ödenecek fatura-
yı en azda tutmak üzere alınan ön-
lemler ise “türev riskler” doğuruyor. 
Suudi Arabistan ile Rusya arasında 
petrol üzerinden yaşanan gerilim, 
bunun örneği. Türkiye ise uzun za-
mandır ekonomide, dış politikada 
ve iç siyasette azalmak bilmeyen 
bir gerilim yumağı içinde yol alırken 
buna bir de korona virüsün yükü ek-
lendi. 2020’nin ilk aylarında özellikle 
Suriye/Rusya ittifakıyla yaşanan İdlip 
gerilimi, Türkiye’nin risk yumağında 
başat iken, bu risk unsurunun öne-
mini görece kaybettiğine, ama tüm 

dünyada olduğu gibi, COVID-19’un 
belirleyiciliği kaptığına tanık oluyo-
ruz. Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin, ko-
rona virüs vakasına henüz rastlama-
mış bir ülke olduğunu uzun bir süre 
iddia ettiyse de, dışarıdan pek öyle 
algılanmadı. Hem yolcu trafiğinin 
hem de her tür ekonomik faaliyetin 
yavaşlaması, COVID-19 riskinin ülke 
üstünde giderek baskın olacağını ve 
süresi belli olmayan bir türbülansın 
hem dünyada hem Türkiye’de arta-
cağını gösteriyor.

Tırmanan Riskler
Türkiye’nin risk priminin (CDS) sey-
rinin grafiği, ülkenin hangi ekono-
mik-siyasal gerilimden, ne kadar et-
kilendiği konusunda yeterince fikir 
veriyor. Çok değil, 13 Ocak 2020’de 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak, twitter üstünden yaptığı 
açıklamada ülke risk priminin 267 

puan ile Mayıs 2018’den beri en dü-
şük seviyeye ulaştığını söyledi ve 
şu ifadeleri kullandı: “Kur atağı ya-
şadığımız 2018 Ağustos’tan bugü-
ne yaklaşık 320 baz puan iyileşme 
sağladık. 2019’da ekonomide ortaya 
koyduğumuz performans, ülkemi-
ze güveni artırdı. 2020’de bunu çok 
daha ileri taşıyacağız.”

Türkiye’nin risk primi Ocak ortasında 
267’ye düşmüştü ama birkaç hafta 
içinde özellikle İdlib krizinde, 33 Türk 
askerinin ölümüne yol açan çatış-
malarla tırmandı ve 350’ye yaklaştı.  
5 Mart’ta Moskova’da yapılacak Er-
doğan-Putin zirvesinin,  o tarihte 
343’e ulaşan Türkiye’nin risk primini, 
görüşme sonrası indireceği umulu-
yordu. Nasılsa bir uzlaşı sağlanacak, 
silahlar susacak ve gerilim düşeceği 
için yükselmiş ülke risk pirimi de ge-
rileyecekti. Moskova’da gerçekleşen 

Tarih Brezilya G. Afrika Hindistan Meksika Rusya Malezya Endonezya Türkiye

2007 90 44 43 48 61 24 135 170

2008 191 241 114 169 269 140 380 302

2009 211 281 103 240 374 148 354 283

2010 122 145 75 123 163 88 166 167

2011 133 152 81 130 181 107 171 206

2012 130 160 89 120 187 107 165 210

2013 157 190 68 105 161 100 190 172

2014 173 184 50 89 323 90 152 198

2015 317 232 48 135 378 153 189 233

2016 331 279 146 165 251 151 182 262

2017 208 188 99 120 153 90 117 205

2018 205 187 80 121 137 88 118 301

2018/Ocak 147 146 80 99 113 55 81 162

2018/Aralık 205 222 80 148 153 108 138 373

2019/Mayıs 176 192 95 118 128 64 105 482
2019 Aralık 107 174 75 81 60 39 68 291

2020/Ocak 99 169 75 79 61 37 63 256

12 Mart haftası 162 259 75 137 125 79 111 385

Tablo 1. 5 Yıllık CDS verileri; Yıllık Ortalamalar(Reuters)

Kaynak: Kaynak: Reuters
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5 Mart buluşması ile silahlar şimdi-
lik sustu ama Türkiye’nin risk algısı 
düşmedi, 9 Mart pazartesi risk primi 
390’ı aşarken 13 Mart’ta 490’a kadar 
tırmandı.

Bu risk primi tırmanışında ana kal-
dıraç, korona virüsün hem tüm 
dünyada etkisini artırması hem de 
Türkiye’de vakaların yaşandığının 
bizzat Sağlık Bakanı tarafından ar-

tık saklanmamasıydı. 11 Mart’ta ilk 
vakanın haberini şöyle verdi Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, “Size üzü-
cü ama korkutucu olmayan haberi 
bildirmek istiyorum. Bugün akşam 

 

 
Grafik 1. Bazı Yükselen Çevre Ülkelerin CDS’leri 2016-2019 ve Ortalama

 
 Grafik 2. Korona Virüsün Yoğunlaştığı Çin H C ve Öteki Önemli Ülkeler

Kaynak: Reuters

Kaynak: WHO
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saatlerinde korona virüs şüphesi 
olan bir vatandaşımızın test sonucu 
pozitif çıktı. Yüksek ateş ve öksü-
rük şikayetinin araştırılması sonu-
cu tanı konmuştur. Hastanın virüsü 
Avrupa’dan aldığı tespit edilmiştir. 
Hastanın virüsü Avrupa’dan aldığı 
tespit edilmiştir. Hasta bir erkektir 
ve genel durumu iyidir.” 

Bakan’ın bu açıklamayı yaptığı sıra-
da, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 
haber bültenleri dünyadaki korona 
virüs vakasının 120 bini aştığını, 4 
binin üzerinde ölüm yaşandığını ve 
vakaların 110 ülkeye yayıldığını açık-
lıyordu. Bu 110 ülke arasında, komşu 
ülkelerde onlarca hatta bazılarında 
yüzlerce vaka yaşandığı açıklanırken 
Türkiye’den uzun süre ses-seda çık-
maması, yeterince tuhaf karşılanıyor 
ve ülke ile ilgili “Saydam, açık olma-
ma” yargısını pekiştiriyordu.

Küresel Ekonomik Türbülans
COVID-19’a karşı etkili önlemler bu-
lununcaya değin, virüsün ne kadar 
can kaybına yol açacağı konuşuldu-
ğu kadar, bu sağlık sorununun, za-
ten sallanan  dünya ekonomisinde  
ne sürede, ne kadar ekonomik kaybı 
artıracağı da tartışılıyor. Bu konuda 
kısa adı OECD olan Ekonomik Kal-
kınma ve İşbirliği Teşkilatı, korona 
virüsten dolayı dünya ekonomisin-
de 2020’de yaşanabilecek küçülme 
konusunda öngörülerini duyurdu. 
OECD raporuna göre 2019’da yüz-
de 2,9 büyüyen dünya ekonomisi 
2020’de yarım puan hız kaybedecek 
ve büyümesi yüzde 2,4’e düşecekti. 
Yüzdesel olarak yüzde 2,5’un altı bü-
yüme, durgunluk anlamına geliyor.

OECD, “Coronavirüs: Dünya Ekono-
misi Risk Altında” başlıklı Ekonomik 

Görünüm ara değerlendirme rapo-
runda Çin’in üretiminin virüsün et-
kisiyle azalmasının, küresel ekono-
mi üzerinde kendisini hissettirdiği 
ifade edildi ve bunun aynı zamanda 
küresel ekonomik görünümde belir-
sizliğe neden olduğu vurgulandı.

OECD, virüs salgınının 2020 yılının 
ilk çeyreğinde zirve noktasına ulaş-
ması, diğer ülkelerde de ılımlı sevi-
yede seyretmesi ve kontrol altına 
alınması durumunda, bunun küresel 
ekonomik büyümeyi 0,5 puan daha 
aşağı çekeceği öngörüsünde bulu-
nurken, 2021 büyüme tahminini 0,3 
puan artırarak yüzde 3,3’e yükselt-
ti. Dünya ekonomisi,  geçtiğimiz yıl 
yani 2019’da yüzde 2,9 büyümüştü

Rapor, salgının Asya Pasifik, Avru-
pa, Kuzey Amerika gibi bölgelerde 
uzun sürmesi halinde bunun küre-
sel ekonomik görünümde ciddi bo-
zulmaya neden olabileceğini, böyle 
bir senaryoda ise küresel ekonomik 
büyümenin yüzde 1,5’e kadar geri-
leyebileceği uyarısında bulundu.

2020’nin ilk çeyreğinde küresel eko-
nomik büyümenin negatif gelmesi-
nin olasılık dahilinde olduğunu be-
lirten OECD, güven ortamı, finansal 
piyasalar, seyahat sektörü ve imalat 
tedarik zincirinde yarattığı olum-
suz etkiler ve aksamalar nedeniyle 
G-20 ülkelerinin büyüme tahminini 
de aşağı yönlü revize etti. G-20 ül-
kelerinin 2020 yılına ilişkin büyüme 
tahmini 0,5 puan düşürerek yüzde 
2,7’ye indiren kuruluş, 2021 büyüme 
tahmini ise 0,2 puan artırarak yüzde 
3,5’e yükseltti.

Euro Bölgesi 2020 yılı büyüme tah-
mini, 0,3 puan azaltılarak yüzde 0,8’e 
çekilirken, 2021 yılı büyüme tahmini 
yüzde 1,2’de sabit tutuldu. 

 

 Tablo 2. Küresel Ekonomik Görünüm Mart 2020 (yıllık, %)

Kaynak: OECD Ekonomik Görünüm Ara Raporu, Mart 2020
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ABD ekonomisine ilişkin 2020 yılı 
büyüme tahmini 0,1 puan azaltıla-
rak yüzde 1,9’a çekilirken 2021 yılı 
0,1 puan artırılarak yüzde 2,1’e yük-
seltildi.

En dikkat çeken revizyon ise Çin 
için yapıldı. Ülkenin büyüme tahmi-
ni 2020 yılı için 0,8 puan azaltılarak 
yüzde 4,9’a çekilirken, 2021 yılı 0,9 
artırılarak yüzde 6,4’e yükseltildi.

Borsa, Yerli Para Düşüşleri
Dünyayı tamamıyla etkisi altına alan 
ve 4 binden fazla insanın ölümüne 
yol açan korona virüsünü, Dünya 
Sağlık Örgütü küresel bir salgın 
(pandemi) olarak ilan etti. Bu ilan 
virüsün etkisi bakımından yeni bir 
gelişmeydi ve ABD borsalarını da 
vurdu. 

Korona virüsü Asya ve Avrupa’nın 
ardından Amerika kıtasında da ya-
yılarak dünyanın en önemli sorunu 
haline geldi. Sorunun temelini top-
lumsal sağlık endişesi ve dünyanın 
bir salgın hastalıkla karşı karşıya kal-
ması oluşturuyor.

Sorunun ikinci ayağı ise birinci aya-
ğının bir türevini oluşturuyor. Dünya 
ekonomisinin durgunluğa girece-
ğinden hareketle küresel piyasalar 
büyük endişe yaşıyor.

Piyasalardaki korkunun derecesini 
ölçen “Korku Endeksi” (Chicago Bo-
ard Options Exchange ‘CBOE’ Vola-
tility Index) Mart’ın ikinci haftasının 
ilk işlem gününde yüzde 46’dan faz-
la yükselerek 61,62 seviyesini gördü, 
12 Mart’ı ise 66 ile kapadı.

S&P’nin (Standard & Poor’s) hisse op-
siyon fiyatlarının piyasa dalgalanma-
sı ile ilişkisinden yola çıkılarak piya-
sanın beklenen fiyat dalgalanmasını 

belirleyen Korku Endeksi, Şubat ayı 
başında 18,84 seviyesinde idi.  En-
deks, 1993 yılında piyasaya sürüldü-
ğünden bu yana en yüksek seviyesi-
ni 2008 yılında 96,40 ile görmüştü.

2009 krizinin üzerinden 11 yıl geçti 
ama Mart 2020’nin ilk günleri küre-
sel piyasalara üst üste kara seanslar 
yaşattı. Borsalar bir kaç hafta içinde 
tepe noktalarına göre yüzde 14-21 
arasında değer kaybetti. 

Borsalarda küresel krizde bile görül-
meyen büyük boyutlu sert satışlar 
yaşandı. Büyük borsaların günlük 
düşüşü yüzde 5-7 aralığında ger-
çekleşti.

ABD’de faizler de tarihsel düşüşler 
gösterdi.  Resesyon korkusu, reses-
yonda teminat ihtiyacının şiddetlen-
mesi, Merkez Bankası Fed’in faizleri 
düşürmeye devam edeceğinin bek-
lentisi ile 10 yıllık tahvil faizi yüzde 
0.314’e kadar indi. 

Türkiye borsasının dolar bazlı en-
deksle aynı dönemdeki performansı 
yüzde 34 olarak gerçekleşti. Perfor-
mans açısından Türkiye borsası ge-

lişen borsaların ortalamasının üçte 
biri düzeyinde kaldı. 11 yıl önce bu-
gün 1.26 dolar olan BİST 100 Endeksi 
9 Mart’ta 1.69 dolar idi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün korona 
virüsü salgınını pandemi olarak ilan 
etmesiyle diğer gelişen ülke para bi-
rimlerinde de değer kaybı görüldü. 
Dolara karşı en fazla değer kaybe-
den para birimleri Meksika pesosu, 
Güney Afrika randı ve Güney Kore 
wonu oldu.

Türkiye’de Virüsün Etkileri
2020 OECD raporu Türkiye ekono-
misi için 2020’de ancak yüzde 2,7 
büyüme öngörüyor. Oysa Berat 
Albayrak’ın başında olduğu Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı, Orta Va-
deli Program ya da Yeni Ekonomik 
Program’da (YEP) 2020 için yüzde 5 
büyüme hedefi belirlemişti. Yüzde 
2,7 büyüme, konulan hedefin ne-
redeyse yarısı demek ve bu, 2019’u 
yüzde 13,7 işsizlik oranı, 4,4 milyon 
işsiz ile kapamış Türkiye ekonomisi 
için oldukça düşük bir performans 
anlamına geliyor. 

2019 yılını zaten yüzde 0,9 gibi çok 

Tablo 5. 2020 ilk 10 haftada Yabancı Çıkışları, Milyon $

 

Hisse Sen. 
Devlet 
Kağıt. 

Toplam 

03-01-2020 -12,3 -25,7 -38,0 

10-01-2020 -107,8 -177,7 -285,5 

17-01-2020 200,1 -325,3 -125,2 

24-01-2020 -118,5 -49,5 -168,0 

31-01-2020 -313,3 51,1 -262,2 

07-02-2020 -82,8 -548,7 -631,5 

14-02-2020 -259,1 -566,2 -825,3 

21-02-2020 -95,4 -492,7 -588,1 

28-02-2020 -250,0 -194,1 -444,1 

06-03-2020 -270,0 -380,2 -650,2 

10 hafta 
Toplamı 

-1.309,1 -2.709,0 -4.018,1 
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düşük bir büyüme ile kapamış Türki-
ye ekonomisinin yeniden toparlan-
mayı umarken böyle düşük bir bü-
yüme ile yetinmek zorunda kalması, 
politik olarak da iktidardaki Adalet 
ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) yıpran-
ması demek. Ancak, korona virüsün 
tüm dünyada küçülme, daralma, 
ekonomik kayıp vaat ettiği bir yılda 
bunun istisnası Türkiye olamayacak. 

Risklerin yükselmesi ve küresel tür-
bülansın artmasıyla borsadaki ya-
bancı yatırımcıların üst üste çıkış-
larına şahit olundu, devamında da 
döviz kuru yukarıyı zorladı. 

Ocak başından itibaren hisse senedi 

ve devlet kağıtlarından çıkmaya baş-
layan yabancılar, özellikle Şubat’ın 
ikinci yarısı ve Mart ayı ilk haftasında  
hızla çıktılar ve 2020’nin ilk 10 hafta-
sında yabancı çıkışları 4 milyar doları 
geçti. 

Yabancı çıkışlarının da etkisiyle, dö-
viz paniğin arttığı koşullarda yukarı 
yönlü seyretti ve 13 Mart’ta 6. 35 
TL’ye kadar yükseldi. Dövizi baskıla-
ma konusunda Merkez Bankası’nın 
bir süredir uyguladığı kamu banka-
ları üstünden rezerv dövizini piya-
saya verme yolunun terk edildiğini 
öne sürmek kolay değil. Bu arada ta-
sarrufların dövize yönelmesi eğilimi 
de azalmadı, arttı. 6 Mart itibariyle, 

tasarruf sahiplerinin (yurtiçi yerle-
şiklerin) döviz mevduatı 202 milyar 
dolara yaklaştı. Bu, önceki haftaya 
göre 2 milyar dolar artış demekti. 
Artış, 2020 başından bu yana 8 mil-
yar doları buldu; Mart 2019’a göre 
dövizdeki tasarruflar 30 milyar dola-
ra yakın arttı. 

Toplum, tüm dünyada gözlendi-
ği gibi, daha az tüketmeye, daha 
çok evde vakit geçirmeye, sosyal 
mekanlarda, kalabalıklarda bulun-
mamaya dikkat ediyor. Bu da son 
tahlilde tüketimin azalması demek. 
ABD’de Fed’in faizleri indirmesinin 
korona virüsün yol açtığı tahribata 
pek etkisi olmayacağı konuşulurken 
aynı zamanda bu önlemin Türkiye’de 
Merkez Bankası’nın da pek işini ko-
laylaştırmayacağı söylenebilir. Yıllık 
enflasyonun yüzde 12-13 bandında 
kemikleşme eğilimi gösterdiği ve 
cari açığın yeniden başını kaldırdığı 
koşullarda, yeni bir faiz indirimi gibi 
önlemlerin işe yarayacağını söyle-
mek kolay değil. 

Korona virüsün insan sağlığı ve in-
san yaşamı dışındaki ilk ekonomik 
sonuçları ise havayollarına, taşıma-
cılığa ve turizm sektörüne oluyor.

Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca’nın basın 
toplantısına katılarak turizm sezo-
nunun açılışının Nisan sonuna er-
telendiğini şu sözlerle duyurdu: “15 
Nisan turizm açısından hassas bir 
tarih. Bu sebeple mümkünse yurtdı-
şından Türkiye’ye olan turizm talebi-
nin Nisan sonuna ertelenmesi bizim 
açımızdan daha mantıklı geliyor. Bu 
bağlamda geçen sene kıyaslandı-
ğında turizm hareketlerini cezbettir-
mek yerine daha az turistin gelme-
sini sağlamak çok daha sağlıklı bir 
çözüm olacağına karar verdik.”

 
 Grafik 4. Yabancıların 2020 İlk 10 Hafta Borsadan Çıkışları (Milyon $)

 

 

Kaynak: TCMB veri tabanı

Grafik 5. Dolar/TL 2020, Haftalık Ortamalar

Kaynak: TCMB veri tabanı
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Bu yıl için 58 milyon turist ve 40 mil-
yar dolarlık gelir bekleniyordu. Bu 
hedefin çok altında bir performans 
kaçınılmaz görünüyor. 

Mart itibariyle sanayi üretiminin dış 
ve iç talebin düşüşüne bağlı olarak 
gerilemesi bekleniyor. Sanayi üreti-
mi Ocak 2020’de, Aralık 2019’a göre 
küçük de olsa (yüzde-0,2) geriledi. 
Şubat’ta durum değişmemiş olabi-
lir ama korona virüsün etkili olduğu 
Mart ayında sert düşüşler göreceği-
miz kesin. Hem bizzat üretim yerle-
rindeki aksamalar, hem de iç-dış ta-
lep azalışı sanayiyi küçültecek. 

Sanayi üretiminde Mart ayı için bek-
lenen düşüş,  ithalatı azaltacağından 
cari açığı da belli ölçülerde daraltır. 
Ama bu azalma, büyümenin düş-
mesinden olacak. Sanayi üretiminin 
2019’un son çeyreğinde belini doğ-
rultması, hem fiyat kırarak ihracata 
yüklenme ile hem de içeride faizlerin 
indirilmesi sonucu iç talebin görece 
canlanmasıyla ilgiliydi. 2019 orta-
larından itibaren, Merkez Bankası 

yönetimine de müdahale edilerek 
gerçekleştirilen politika faizlerinde 
gerçekleştirilen zoraki indirimler, be-
raberinde özellikle yine kamu ban-
kalarına yapılan telkinlerle tüketici 
faizlerinin düşürülmesini getirdi. Fa-
izler indirildikçe kullanım eğilimi de 
arttı.

Sonuç
Kapitalist küreselleşme kısa sürede 
dünyaya hakim oldu ve 1980lerin 
başlarında 10 trilyon dolar dolayın-
daki dünya hasılası 2020’ye girerken 
90 trilyon dolara kadar çıktı. Mal, 
sermaye dolaşımını dünyanın tüm 
coğrafyalarına yayan küreselleşme 
süreci, virüslerini, hastalıklarını da 
küreselleştirdi. 

Çin’in eyaleti Wuhan’da baş gösteren 
virüs, Kuzey İtalya’dan tekstil fabrika-
ları alarak yatırım yapan Wuhanlı işa-
damları ve getirdikleri Çinli işçilerin 
taşıdığı korona virüsünün İtalya’ya, 
oradan da tüm Avrupa’da yayılma-
sına yol açtı. Dünya, artık bir küresel 
köy ve bütün bunlar tek bir ülkede 

yaşanır gibi yaşanıyor. Bunu bir ger-
çeklik olarak kabullenmek gerekiyor. 
Ama yine de insanın ve insan sağlı-
ğının her şeyin önünde tutulması 
gerektiğini savunarak, bu tür salgı-
na dönüşebilen hastalıklara karşı, 
devletlerin, uluslararası kuruluşların 
elbirliği ile hastalığı defetmelerini, 
kaynakların daha çok sağlık araştır-
maları, aşı icatları için kullanılmasını 
talep etmek gerekiyor. 

Bu tür hastalıklara karşı,  özellikle alt 
ve orta sınıfların bedelsiz tedavisi 
sağlanmalı, yanı sıra iş ve gelir gü-
venceleri teminat altına alınmalıdır. 
Yaşananlara rağmen, kâr ve sermaye 
birikimini aksatmamak için baş vu-
rulacak politikalar teşhir edilmelidir. 
Benzer virüslerin,  benzer hastalık-
ların, hastalıkları üreten bataklıkla-
rın doğru tespiti ve  bunları en aza 
indirecek insan odaklı bir üretim 
sürecinin, ortamın gerçekleştirilme-
sini istemek, halkın bunun için ör-
gütlenmesini sağlamak, başa gelen 
bu musibetlerden çıkarılacak önemli 
dersler olmalıdır.

 

 Kaynak: TÜİK

Grafik 6.  Sanayi Üretim Endeksi Aylık Değişim Oranları (%) Ocak 2020
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• Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi
• Özel Asansör Uygulamaları
• Asansör Aksam Muayenesi ve Ömürleri
• Kabin ve Suspansiyon Tasarımları
• PESSRAL Uygulamaları ve Değerlendirme
• 81-20 Uygulamaları
• Mevcut Binalara Asansör Tasarımı
• Asansörlerde Kurtarma Senaryoları
• İnvertorlerdeki Yeni Gelişmeler
• Asansör Kumanda Panolarında Kontaktor 

Kullanımı
• Makina Dairesiz ve Dişlisiz Asansörler
• Asansörlerde Mobil Uygulamalar
• Asansörlerde İklimlendirme ve Konfor 

Kriterleri
• Yüksek Yapılarda Asansör
• Mimari Tasarımlar
• Double Deck
• Double Drive
• Trafik Hesabı
• Mesleki Denetim
• Diğer Elektromekanik Taşıyıcılar
• Kentsel Dönüşüm ve Asansörler
• Akıllı Bina Asansörleri (A +)
• Asansörlerde İş Güvenliği
• Engelsiz Yaşam ve Asansör
• Asansör 4.0 ve Asansör
• Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği 

(2016/424/AB)
• 7/24 İletişim ve Erişim
• Asansör Beslemelerinde Enerji Kalitesi
• Otopark Sistemleri

KATILIM KOŞULLARI

Ücretli Katılım: 250 TL (KDV Dahil)

Katılım ücretsizdir. Ücretli Katılımcılar öğle ye-
mekleri ve sempozyum promosyonlarından ya-
rarlanırlar.

Kayıt için başvuru formunuzu, aşağıdaki hesap 
bilgilerine ödemenizi yaptıktan sonra banka de-
kontu ile birlikte bim-izmir@mmo.org.tr adresine 
gönderiniz.

KONGRE DÜZENLEME KURULU 

Elektrik Mühendisleri Odası
Gazi İpek EMO Merkez
Mustafa Mumcu EMO Merkez
Mustafa Tutsak EMO Ankara
Ahmet Aydın EMO Antalya
Cemal Yıldırım EMO Bursa
Mesut Durmaz EMO Denizli
Zeki Müezzinoğlu EMO Eskişehir
Şeyda Solukçu EMO İstanbul
Z. Feryal Gezer EMO İzmir
Egemen Akkuş EMO İzmir
Emrullah Çevirme EMO Kocaeli
Ufuk Katık EMO Mersin 

Makina Mühendisleri Odası
Yunus Yener MMO Merkez
Harun Erpolat MMO Merkez
İsmail Odabaşı MMO Merkez
Kerem Şahin  MMO Adana
Sadettin Özkalender MMO Ankara
Onur Akça MMO Antalya
Filiz Engin Tambova MMO Bursa
Mehmet Sarıca MMO Denizli
Meryem Sınır MMO Diyarbakır
Murat Muranlı MMO Edirne
İbrahim Özçakır MMO Eskişehir
Ertan Demirci MMO İstanbul
Selda Ünver MMO İzmir
Amaç Sarıgülü MMO İzmir
H. İbrahim Cıngıllıoğlu MMO Kayseri
Ömer Bozkurt MMO Kocaeli
Süleyman Altay MMO Konya
Tuncer Taner MMO Mersin
Önder Durmuş MMO Trabzon
Soner Sinoplu Zonguldak

KONGRE SEKRETERLERİ
Zehni Yılmaz                

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

S. Zafer Güneş           
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Önder Sözen  -  Sungu Köksalözkan
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KONGRE YÜRÜTME KURULU 

Elektrik Mühendisleri Odası
Egemen Akkuş EMO İzmir

Barış Aydın EMO İzmir

Bülent Çarşıbaşı  EMO İzmir

Serdar Tavaslıoğlu EMO İzmir

Battal Murat Öztürk EMO İzmir

Alparslan Temur EMO İzmir

H. Onur Ercan EMO İzmir

Tonguç Ünal EMO Ankara
Ahmet Aydın EMO Antalya

Makina Mühendisleri Odası
Selda Ünver MMO İzmir

Halim Akışın MMO İzmir

Mehmet Ay MMO İzmir

Mehmet Kara MMO İzmir

Sefa Targıt MMO Kocaeli

M. Berkay Eriş MMO İzmir

Cem Bozdağ MMO Bursa

İbrahim Özçakır MMO Eskişehir

Burak Demircan İzmir Şube

DANIŞMANLAR KURULU
A. Tuğçe Karabörk

Abdurrahman Aksöz

Adem Çağlar

Ahmet Fikret Gökhan

Ahmet İlmi Kaşlıoğlu

Ahmet Kanbolat

Ahmet Kılıç

Ahmet Madenci

Alettin Tunç

Ali Aktaş

Ali Rıza Akgül

Ali Rıza Latif

Altan Demir

Artun Bölgen

Aycan Albayrak

Aziz Bilge

Bekir Gürbüz

Berinnaz Çuhadar

Buğra Ak

Burak Özpınar

Bülent Daşoluk

Bülent Tınay

C. Erdem İmrak

Cafer Bayraktar

Cahit Dündar

Cem Kapukaya

Gürhan Cihaner

Hakan Toprakdeviren

Hamit Güngör

Hasan Basri Kayakıran

Hasan Dündar

Haydar Ceylan

Hidayet Dündar

Hüseyin Anadolu

Hüseyin İkizoğlu

Hüseyin Keşanlı

İbrahim Altun

İbrahim Melih Aybey

İhsan Ünver

İsmail Gerdemeli

İsmail Yıldırım

İzzet Güven

Kağan Gürkan

Koray Kalay

Kutay Ferhat Çelik

Latif Dallı

Latif Murat Yılmaz

Levent Akdemir

M. Fatih Çetinkaya

Mehmet Kürşat Alp

Mehmet Said Ağaoğulları

Melih Küçükçalık

Melih Zorlu

Mert Öğüşlü

Mert Sarıgülü

Murat Büyüksavcı

Murat Camgöz

Murat Can Kılıç

Murat Demirel

Murat Güngör

Murat Gürkan

Murat Kuruhaliloğlu

Murat Seven

Musa Özata

Mustafa Dönmez

Mustafa Görmüş

Mustafa Kavukçu

Mustafa Mıhçılar

Mustafa Tutsak

Nafi Baran
Nihat Güven
Oğuzhan Kabukçu
Oktay Akman
Oktay Cem Okutan
Onur Özen
Ömer Baran
Özden Fikret Oğuz
Özden Kuran
Özkan İpek
R. Engin Turgay
Raif İleriak
Ramazan Keskinoğlu

Rıfat Demiröz
Sadi Dinçer
Sedat Yıldız
Selçuk Dikmen
Serdar Aksöz
Serhat Ayaz
Serkan Çevik
Serkan Eriş
Serkan İpek
Sevinç Ayanoğlu
Seyfettin Yedikardeş
Sinan Divarcı
Sinan Tirki
Stefanos Parizyanos
Süleyman Altay
Süleyman Özcan
Süleyman Sercan Orak
Tunç Özbek
Tunç Sarıgül
Tunç Timurkan
Umut Erdağ
Ünsal Solmazoğlu
Ünver Tekirli
Vecdi Karabay
Volkan Gül
Yusuf Atik
Yusuf Emre Kocaman
Yücel Kuloğlu
Zafer Kurt
Zafer Mustafa Uçar
Zeki Kıral
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26 ETKİNLİK

I. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE XII. ENDÜSTRİ 

VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ

I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği 
Kongresi ve XII. Endüstri ve İşlet-
me Mühendisliği Kurultayı, TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
adına Adana Şube yürütücülüğün-
de 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde Çu-
kurova Üniversitesi Mithat Özsan 
Amfisinde, meslektaşlarımız, hoca-
larımız, öğrencilerimiz, ilgili kurum 
ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. “Akıllı Endüst-
riler ve Endüstri–İşletme Mühen-
disliğinin Geleceği” ana temasıyla 
toplanan kongre ve kurultaya 350 
kişi katılmıştır. Etkinlik süresince do-
kuz panelde Türkiye ve dünyadaki 
Teknolojik Değişim (Endüstri 4.0 ve 
dijitalleşme vd. de içerecek şekilde) 
konusu ele alınmış ve altı oturumda 
19 bildiri sunulmuştur. 

Etkinliğimiz öncesinde Ankara, İstan-
bul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, 
Kayseri’de yerel; Adana, Mersin, Ga-
ziantep ve Diyarbakır şubelerimizce 
bölgesel kurultaylar yapılmış, sonuç-
ların ana kurultayımızda değerlendi-

rilmesi ve sonraki çalışmalarla takip 
edilmesi için pek çok görüş ve öneri 
dile getirilmiştir. Yerel kurultay so-
nuç bildirileri etkinliğimizde değer-
lendirilmiş ve bu sonuç bildirimizin 
omurgasını oluşturmuştur.

Kurultay ve kongremizde dile geti-
rilen görüşler aşağıda meslektaşla-
rımız ve kamuoyunun bilgisine su-
nulmaktadır. Teknoloji’de değişim 
ve atılımlar kaçınılmaz bir gelişme-
dir. Teknolojik değişimler ile sana-
yideki gelişmeler sürecinde Türki-
ye ve dünyadaki mevcut durumun 
analizi; endüstrideki uygulamalar; 
emek sürecine etkileri, üniversite-
sanayi işbirliği ile gerçekleştirilen 
projeler etkinlikte detaylı olarak ele 
alınmıştır. Türkiye ve dünyada tek-
nolojik değişim tüm boyutlarıyla 
değerlendirilmiş, sunduğu imkânlar 
ve riskler ortaya konularak, ulusla-
rarası rekabetin ana unsuru olduğu 
bu sürecin aynı zamanda toplum-
sal bir mücadele alanı olduğu ifade 
edilmiştir. 

Birinci sanayi devrimi, üretimi su ve 
buhar gücü kullanımıyla mekanize 
etmiştir. İkinci sanayi devrimi, elekt-
rik enerjisiyle kitle üretiminin yolunu 
açmış; üçüncüsü, elektronik ve en-
formasyon teknolojileri aracılığıyla 
üretimde otomasyonu gerçekleştir-
miş; endüstriyel otomasyonla baş-
layan ve dördüncü sanayi devrimi 
olarak adlandırılarak evrilen süreç 
de siber fiziksel sistemlere dayanan 
dijitalleşmedir. 

Dijitalleşmenin gündeme gelme-
siyle birlikte birçok yeni kavram da 
hayatımıza girmiştir. Akıllı fabrika-
lar, 3 boyutlu yazıcılar, nesnelerin 
interneti (IoT), akıllı işletmeler, ka-
ranlık fabrikalar, artırılmış gerçeklik, 
yapay zekâ, siber-fiziksel sistemler, 
siber güvenlik, büyük veri, otonom 
robotlar, blok zincir, simülasyon, di-
jital ikiz, bulut bilişim sistemi, sistem 
entegrasyonu kavramları; kongre ve 
kurultayımız süresince üzerinde du-
rulan başlıca konular olmuştur. 

Endüstri 4.0 kavramı, bundan sekiz 
yıl önce, dünya imalat sanayiinin 
önde gelen ülkesi ve bu sayede en 
fazla cari fazla veren ekonomisi olan 
Almanya’da uluslararası rekabette 
ön almak için ortaya konulmuş tek-
nolojik değişime verilen jenerik bir 
addır Bu rekabet alanında karşı ce-
vaplar gecikmemiş ve Çin Made in 
China 2025, ABD Büyük Amerika, Ja-
ponya Toplum 5.0 projeksiyonları bu 
sürece dâhil olmuşlardır. 

Son yılların popüler konusu olan bu 
dijitalleşme, akıllı üretim vb. konula-
rın, beraberinde getirdiği yeni kuşak 
üretim araçları ile birlikte nasıl ve ki-

Odamız adına Adana Şube 
yürütücülüğünde 5-7 
Aralık 2019 tarihlerinde 
Çukurova Üniversitesi 
Mithat Özsan Amfisinde 
gerçekleştirilen I. 
Endüstri ve İşletme 
Mühendisliği Kongresi ve 
XII. Endüstri ve İşletme 
Mühendisliği Kurultayı 
sonuç bildirisi yayımlandı.
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min yararına uygulanacağı gündem-
dedir ve bu noktada yeni mühendis-
lik yöntemlerinin önem kazanacağı 
öngörülmektedir. 

Teknolojik değişim, insanlar için 
monoton veya zor işlerin robotlara 
devredilmesi gibi çok ciddi fırsatlar 
sunmaktadır. İnsanlar için sakıncalı, 
tehlikeli işlerin robotlar tarafından 
yapılıyor olması insanların risk altın-
da çalıştırılmaması, iş güvenliği vb. 
açılardan olumlu bir gelişme olarak 
bakılabilecekken, yalnızca emeğini 
satarak çalışan kesimin işini kaybet-
me tehlikesiyle karşı karşıya kalması 
çok önemli bir toplumsal sorun ola-
rak karşımıza çıkmıştır.

Bütün dünyada gelir ve servet ada-
letsizliğinin arttığı, neoliberalizmin 
vahşi sömürü yöntemlerinin hâkim 
olduğu bir dönemde olduğumuz da 
bir gerçekliktir. Bizler için en önemli 
gösterge, üretimde emeğin payının 
giderek azalıyor olmasıdır. Bu oran 
gelişmiş ülkelerde % 54’e, gelişmekte 
olan ülkelerde ise % 53’ten % 50’ye 
kadar düşmüştür. Burada pek çok fak-
tör etkili olmuştur. Sendikaların güç 
yitirmesi, sosyal güvenlik sisteminin 
erozyonu, küresel tedarik zincirleri-
nin emek gelirlerini aşağıya çekmesi 
ve tekelleşme sonucunda şirketlerin 
emeği ve ücretleri baskı altında tut-
ması söz konusudur. Dijital dönüşüm 
ve “dijital ekonomi”den bu koşullarda 
söz edilmeye başlanmıştır. 

Dijital ekonominin hammaddesi 
nedir sorusunun cevabı önemlidir. 
Sorunun cevabının ‘veri’ olduğu be-
lirtilmektedir. Verinin, istenildiği za-
man hiçbir maliyete katlanmadan 
çoğaltılıp paylaşılabilmesi mümkün 
iken piyasa koşullarında çok büyük 
maliyetlerle çoğaltımı ve paylaşımı 
söz konusu olmaktadır. Daha fazla 
veri sayesinde şirketler daha mü-
kemmel makina öğrenme sistem-
lerini işletebilir duruma geliyorlar. 

Böylece, daha fazla kullanıcıya ulaşıl-
ması ve daha fazla veri elde edilmesi 
sağlanıyor. 

Dijitalleşme ile yedi temel tek-
nolojik değişim ve gelişme ifade 
edilmektedir:
• Blok zincir teknolojileri
• 3D baskı üretimi
• Nesnelerin interneti
• 5G teknolojisinin kullanımı
• Bulut hesaplama
• Otomasyon ve robotik
•  Yapay zekâ ve veri analizi

Bu değişimler birbiriyle etkileşim ha-
linde olup aynı zamanda bir diğerini 
etkileyen ve geliştiren faktörlerdir. 
Bilgiyi kâra dönüştürmek için eko-
nominin ana araçları “platformlar” 
olmuştur diyebiliriz. Böylece bir tür 
hammadde olan veriyi piyasa şart-
larında kâra çevirme süreçleri de söz 
konusudur.

Bu süreçte gelişmekte olan ülkelerin 
bu yarışta geri kaldığını söyleyebili-
riz. İmalat sanayiinin ürettiği mal ve 
ürünlerde artık Ar-Ge tasarım, bakım, 
markalaşma ve pazarlama faaliyetle-
rinin toplam fiyattaki ağırlığı artmak-
tadır. Bu nedenle gelişmekte olan 
ülkelerin payına düşen üretimdeki 
katma değer oranı düşmektedir. 

Dijital dönüşüm sürecinde hangi 
becerilerin öne çıkacağı da önemli 
bir konudur. Bu kapsamda işletme 
ve endüstri mühendisleri kadar tüm 
mühendislik disiplinleri için de ge-
çerli olabilecek beceriler olarak üç 
temel noktaya vurgu yapılmıştır.
• İleri bilişsel beceriler, kompleks 

problemleri çözebilme becerisi.
• Sosyo-davranışsal beceriler, ta-

kım çalışmasına yatkınlık; farklı 
insanların bilgi ve deneyimlerini 
sinerji yaratacak şekilde koordi-
ne edebilme becerisi.

• Beceri kombinasyonları, akıl yü-
rütme, öz yeterlilik gibi fonksi-
yonları hayata geçirebilme.

Endüstri işletme mühendislerinin, 
eğitimleri ve bulundukları konumlar 
ve onlardan beklenenlerden hare-
ketle yukarıda bahsi geçen üç ana 
başlıkla birlikte, teknolojik gelişme-
lere kolaylıkla adapte olabilecekleri 
söylenebilir. 

Dijital dönüşümde tekrara dayalı, 
kodlamaya en uygun işler öncelikle 
ayıklanacaktır. Yapılan araştırma-
lara göre yerini tamamıyla dijital 
otomasyona bırakacak kişilerin % 
14 oranında olduğu; % 32 sinin ise 
ciddi değişiklik göstererek kendini 
geliştireceği değerlendirilmektedir. 
Emeği ayıklayan gelişmelerle eme-
ğin etkinliğini artıran gelişmelerin 
bu süreçte eşzamanlı olarak yaşana-
cağı anlaşılmaktadır. Dijitalleşmeyle 
önemi artan temel uygulamaların, 
endüstri işletme mühendislerince 
takip edilip, kendilerini geliştirecek-
leri alanlar olarak değerlendirmeleri 
gerektiği etkinlikte vurgulanmıştır. 
Teknoloji ve toplumdaki değişimi 
yakalamak, endüstri ve işletme mü-
hendisleri ve tüm mühendislik disip-
linlerinin en önemli görevi olacaktır. 
Hızla gelişen teknolojiyle birlikte in-
san yaşam süresinin uzaması, buna 
karşı ürün döngüsünün kısalması 
söz konusudur. Bu nedenle mühen-
dislik eğitimi bu gelişmeleri içerecek 
şekilde düzenlenmelidir.

Endüstri Mühendislerinin Önemi 
Artacaktır
Etkinliğimizde Endüstri İşletme Mü-
hendisliği mesleğinin, gelecekte 
önemi daha da artacak meslekler-
den olduğu ifade edilmiştir. Meslek-
taşlarımızın geleceğin endüstrisinin 
tasarım ve üretim ortamlarının şe-
killenmesine katkı koyacağı gerçe-
ğinden hareketle saha uygulamala-
rından edinilen tecrübeler ve bilişim 
sistemleri yardımıyla geleceğin fab-
rikaları hakkında yeni işlevler üstlen-
meleri gündeme gelecektir.

Endüstri Mühendisliğinde fabrika 
yönetimi, işletme yönetimi gibi fizik-
sel sistemlerin ötesinde matematik-
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sel modelleme yöntemleri daha da 
önem kazanacaktır. 

Meslektaşlarımızın disiplinler arası 
çalışma becerisine sahip, dijitalleş-
menin gereklilikleri olan donanım, 
yazılım ve sistem mühendisliği te-
mellerine dayalı eğitim alması ve 
uygulamalarla mesleki gelişimlerini 
sağlamaları gerekmektedir. Otomas-
yon sistemlerini tanıyan, internet 
teknolojilerine hâkim, tasarım ya-
pabilecek kadar donanımlı, veri ta-
banlarına ulaşabilen ve kullanabilen, 
sistem takibini yapabilecek ve hatta 
yeni bir sistemi kurabilecek donanı-
ma sahip olmak bir zorunluluktur.

Yeni nesil üretim yönetiminde gü-
venlik, çeviklik, tedarik zincirine 
bağlılık, optimizasyon, sürdürüle-
bilirlik ve yalın üretim anlayışı daha 
da önemli olacaktır. Öncelikle iş-
letmelerde yalın üretim anlayışının 
oturtulması gerekliliği, yerel kurul-
taylarda öne çıkan en önemli konu 
olmuştur. Özellikle KOBİ’lerde kaizen 
çalışmalarının önemsenmesi ve nasıl 
yapılacağı üzerine MMO eğitimler, 
çalıştaylar, yarışmalar vb. etkinlikler 
düzenlemeli ve işletmelerle işbirliği 
geliştirmelidir.

Ayrıca endüstriyel dönüşümde en-
düstri işletme mühendislerinin, siste-
min insan odaklı ve çevre ile uyumu 
optimum düzeyde değerlendirmesi 
gerektiği özel olarak vurgulanmıştır.

Hizmet sektöründe çalışacak en-
düstri mühendislerinin bilişim, ener-
ji, sağlık, lojistik gibi nitelikli sektör-
lere ağırlık vermesi gerektiği ayrıca 
belirtilmiştir.

Eğitim
Bütün sanayi dönüşümlerinde ol-
duğu gibi dijital dönüşüm de bir-
çok mesleği etkileyecek, ortadan 
kaldıracak ve birçok yeni mesleği 
ortaya çıkaracaktır. Ancak günümüz 
Türkiye’sinde uygulanan eğitim po-

litikaları nedeniyle, işgücü piyasa-
sına katılan gençlerin yetkinlikleri 
ne yazık ki teknolojik gelişmelere 
ayak uydurmaktan ve yeni teknoloji 
üretmekten uzaktır. Yüksek teknoloji 
geliştirmeyen ve yalnızca kullanan 
genç nesillerin mevcut eğitim düze-
yi ile Türkiye’nin, dünyanın bu yeni 
çalışma düzeninde kirli sanayi sahi-
bi, diğer bir değişle Avrupa’nın çöp-
lüğü olmaktan ileri gidemeyeceği 
açıktır. Teknolojiyi, üreticisi olan mü-
hendisliklere yönelik bilimden uzak 
akıl dışı kararlarla, mühendislik eği-
timi kalitesini yerlere düşürecek uy-
gulamalarla Türkiye’nin bu dönüşüm 
sürecini kaçırması kaçınılmazdır.

Planlı kalkınma yaklaşımının benim-
sendiği, tam istihdam ve toplumsal 
refah odaklı üretken bir ekonomik 
model oluşturma çabasının olmadı-
ğı yerde, planlı eğitimden de bah-
sedilemez. Ülkemizdeki durum da 
böyledir. 

Ülkemizdeki istihdam politikaları 
ve yaygın işsizlik de göstermekte-
dir ki sanayinin işgücü gereksinimi 
ile eğitim-öğretim dengesi göz ardı 
edilmektedir. Herhangi bir ihtiyaç 
planlaması yapılmaksızın YÖK tara-
fından açılan yeni üniversitelerle ve 
plansızca artırılan üniversite kon-
tenjanlarıyla mühendisler ordusu 
yaratılmaktadır. Bu konu daima gün-
demde tutulmalıdır.

Endüstri-İşletme Mühendisliği eğiti-
mi, değişen ve gelişen teknolojilere 
uygun hale getirilmeli, üniversite-
lerdeki ilgili bölümlerin sayısı ve 
kontenjanları ülke ve ilgili sektör ih-
tiyaçları doğrultusunda planlı olarak 
yeniden ele alınmalıdır. 

Gereğinden fazla kontenjan ile ya-
ratılan sorunlar yanında, öğrenci sa-
yısını artırmanın bir yöntemi olarak 
görülen, yeni türetilmiş bölümler 
açmanın da ne kadar doğru olduğu 
tartışmalıdır. Aslında uzmanlık konu-

ları olarak kabul edilmesi gereken, 
ancak temel mühendislik lisans eği-
timleri yanına alınarak türetilen yeni 
mühendislik bölümleri artık mezun-
lar vermektedir.

Müfredatları incelendiğinde açıkça 
görülecektir ki sadece bir kaç ders 
farkıyla içeriği doldurulamayan lisans 
bölümlerinin kapatılması konusu çok 
geç kalınmadan değerlendirilmelidir.

Mevcut müfredatlar uygulamalı ve 
proje geliştirme odaklı hale getiril-
melidir. 

Üniversitelerin eğitim programlarına 
endüstriyel dönüşüm ve toplumsal 
gereksinimleri içeren dersler dâhil 
edilmelidir. Eğitim programları göz-
den geçirilerek teknolojik gelişme-
leri içerecek şekilde düzenlemeler 
yapılması önerilmektedir.

Endüstri Mühendisliğine Giriş ders 
kitaplarının içeriğinin dijitalleşmeye 
paralel gelişmelerle uygun olarak 
güncellenmesi gerekmektedir. 

Üniversitelerin Endüstri-İşletme Mü-
hendisliği bölümlerinde öğrenciler 
tarafından sanayide verimlilik artır-
ma amacıyla sürdürülen proje çalış-
malarının diğer meslek disiplinleri 
ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi 
akademisyenler tarafından destek-
lenmelidir. 

Kurultay’da yapılan oturumlarda 
konuyla ilgili aşağıdaki görüşler 
de ifade edilmiştir:

1- Oda-Üniversite-Sanayi İşbirliği 
- Endüstriyel uygulamaları tasarla-

yacak olan Endüstri Mühendisle-
rinin bu dönüşüme hazır olması 
amacıyla, gerek uygulama gerek-
se eğitim içeriklerinin oluşturul-
masında üniversite-oda-sanayi 
işbirliğinin geliştirilmesi gerek-
mektedir. 

- Üniversite-Sanayi ortaklığı ile 
dijital dönüşüm projelerinin yay-
gınlaştırılması ve bu projelerin 
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devreye alınması için sanayiciler 
teşvik edilmelidir.

- Oda-Üniversite-Sanayi işbirliği-
nin etkin olarak oluşturulması 
için OSB’lerde Endüstri Mühen-
disliği temsilci istihdamı olmalı-
dır. Temsilciler, OSB’lerde çalışan 
endüstri mühendisleri ve çalış-
tıkları alanlarla ilgili bilgi havu-
zu oluşturmalı ve aşağıdaki ko-
nularda koordinasyon ve proje 
faaliyetlerinin yürütülmesinden 
sorumlu olmalıdır.

- Mesleğin tanıtılması, dar bölge-
sel ve sektörel bakış açılarının 
ortadan kaldırılması için MMO ile 
işbirliği içinde çalıştaylar düzen-
lenmesi gerekmektedir.

- Endüstri Mühendislerine ilişkin 
veri havuzlarının oluşturulması 
için anket çalışmaları yapılmalıdır.

- Dijital dönüşüm sürecinde önce-
liklerin belirlenmesi ve sorunla-
rın çözümlenebilmesi için başta 
KOBİ’ler olmak üzere bilinçlendir-
me programları oluşturulmalıdır. 

- Üniversitelerdeki müfredatların 
standartlaştırılması ve meslek-
taşlarımızın yeni iş fırsatlarına 
yönelmesi için Oda ve Üniversi-
telere veri sağlanmalı ve koordi-
nasyon artırılmalıdır.

- Mesleğimizin niteliğinin korun-
ması, kontenjan ve gereksinim 
fazlası mühendis mezun edilme-
mesi amacıyla sanayi gereksinim 
ve taleplerinin tespit edilmesi 
gereklidir. Bu konuda oda-sana-
yi-üniversite ortak çalışmalarının 
ne kadar uygulanabilir olacağı 
tartışmalı da olsa gerçekçi bir ça-
lışma yapılmalıdır.

 2- Endüstri İşletme Mühendisli-
ği Meslek Dalı Komisyonları 
(MDK) ve Ana Komisyonu (ME-
DAK) 

- Meslek Dalı Komisyonları (MDK), 
Odamızda Endüstri-İşletme Mü-
hendisliği örgütlenmesinin yapı 
taşlarıdır. EİM MDK’lar ve ME-

DAK, mesleki sorunlar üzerine 
üyelerimizin çıkarlarını ön plana 
çıkaran; özel, tüzel ve resmi ku-
rumlarda meslektaşlarımızın is-
tihdam alanlarının artırılması için 
mevzuat oluşturma çalışmalarını 
daima gündemlerinde ve hep ön 
planda tutmalıdır. 

- Endüstri mühendisliği yetki alan-
larının genişletilmesi, mesleki ve 
toplumsal sorumluluk bilincinin 
geliştirilmesi, endüstri-işletme 
mühendislerinin çalışma alan-
larında karşılaştıkları sorunların 
aşılmasına yönelik çalışmaların 
güçlendirilmesi gerekmektedir.

- Stratejik Planlama Uzmanlığı (SP) 
ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi 
Uzmanlığı (YHY) gibi resmi hale 
gelmiş olan imza yetkilerinin ka-
musal alanda tanınırlığı ve uygu-
lamadaki etkinliği artırılmalıdır.

- Yeni uzmanlık alanları üzerine 
(kalite, verimlilik vb.) çalışmalar 
yapılmalıdır. 

- Endüstri Mühendislerinin aşağı-
da belirtilen alanlarda yetkilen-
dirilmesi için MMO bünyesinde 
çalışma yapılması önerilmiştir: 

• Bilgisayar Bütünleşik İmalat Sis-
temi Projelendirme 

• Üretim Teknikleri Sertifikasyonu 
(Yalın üretimler, Endüstri 4.0)

• Kalite Sistemleri

• Kapasite Planlama

• Kurumsal Sürdürebilirlik Karnesi.

- Endüstri Mühendislerinin ücret 
koşullarının iyileştirilmesi için 
TMMOB’nin belirlediği Asgari 
Mühendis Ücretinin uygulanabil-
mesi için, daha önce yürürlükteki 
anlaşmayı tek taraflı iptal ettiğini 
açıklayan SGK ile görüşmeler sür-
dürülmelidir.

- Endüstri mühendislerinin örgüt-
lülüğünün artırılması için Endüst-
ri Mühendisliğine giriş dersleri 
kapsamında mezunlarla söyleşi 

ve ayrıca üniversitelerde çalıştay, 
forum, konferans vb. gerekli di-
ğer etkinlikler yapılmalıdır. 

- Sosyal medyayı etkin olarak kul-
lanarak Endüstri Mühendisliği 
etkinlikleri ve duyuruları daha 
geniş bir kitleye ulaştırılmalıdır. 

- Mühendis adayı öğrencilere 
TMMOB geleneği, Makina Mü-
hendisleri Odası bakış açısı, öğ-
renci üyelik ve örgütlü yapı ge-
rekliliğinin önemi aktarılmalıdır. 

 Son söz yerine

Özünde bir toplumsal ilişkiyi tem-
sil eden sermaye egemenliği ve 
teknolojik gelişmenin bugünkü ka-
pitalist tahakküm altındaki biçim-
lenişi dikkate alındığında dünyada 
adeta dibe doğru bir yarışı, diğer 
bir ifadeyle çöküş sürecini ortaya 
koymaktadır. Günümüz kapitalizmi 
koşullarında gerçekleşen teknolo-
jik gelişme özgürleştirici potansiyel 
barındırmakla beraber, bugün tüm 
çalışanlara denetim ve kuralların 
ortadan kaldırıldığı, düşük ücret ve 
soysal haklardan yoksun bir çalışma 
yaşamı dayatmaktadır. Teknolojik 
atılımların sunduğu özgürleştirici 
potansiyel ancak yeni kolektif mülki-
yet biçimleriyle ortaya çıkacak olup 
artan işsizlik tehdidine ve sermaye-
nin emek üzerindeki egemenliğine 
ancak bu şekilde karşı durulabilir. 
Özetle teknoloji önemli bir toplum-
sal mücadele alanıdır.

Demokrasi ve kalkınma, bütünle-
şik ve birbirini geliştiren olgulardır. 
MMO’nun geleneksel antiemper-
yalist, demokrat, kamucu-toplum-
cu, halktan ve emekten yana çizgisi 
doğrultusunda, planlı kalkınma ve 
sanayileşme amacı yanında, özgür-
lükçü, demokratik, barış içinde bir 
arada yaşamı esas alan başka bir Tür-
kiye ve başka bir dünya mümkündür 
diyerek Endüstri İşletme Mühendis-
liği Kongre ve Kurultayımızın sonuç 
bildirisini kamuoyuna sunarız.

 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası
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KÜRESEL SALGININ HATIRLATTIKLARI, 
İKLİMSEL ISINMA VE KLİMA 
SİSTEMLERİ

Birol Kılkış*

1. GİRİŞ
Yaşamakta olduğumuz küresel salgının bizleri gene kü-
resel boyutta olmak üzere en çok etkileyen sorun ola-
rak süreceği anlaşılmaktadır. Bizlerin de uzun soluklu ve 
sürdürülebilir önlemlerle ve kalıcı biçimde böylesi uzun 
sürebilecek yaygın sorunlara karşın tepki vermemiz ge-
rekmektedir. Bu tür tepkileri zamanında vermek adına 
alınması gereken temel önlemlerin olayların arkasından 
gelen artçı önlemler türünde değil de önceden kestirim-
ci, öncü (proaktif ) önlemler olması gerekmektedir. Her ne 
kadar, sosyal mesafenin korunması, sokağa çıkma kısıt-
lamaları, maske takma zorunluluğu gibi günlük ve artçı 
önlemler mutlak birer gereklilik olsa da soruna uzun so-
luklu ve kalıcı çözümler olamazlar ve hatta gerekli temel 
çözümlere olan yönelim ve dürtünün göz ardı edilme 
tehlikesi taşırlar. Bu tür salgınların ileriye dönük zaman 
içerisindeki gelişimine ilişkin bir örnek kestirim değişik 
senaryolara bağlı biçimde Şekil 1 de gösterilmiştir [1]. En 
olumsuz senaryo olan her zamanki senaryoda (Senaryo 
1) salgınların yaygınlığı ve sıklığı inişli-çıkışlı olmak üzere 

giderek artabilir. Günümüzün kısa vadeli önlemleri salgın 
eğrisinin eksenini biraz aşağı çekebilir (Senaryo 2) fakat 
tam olarak önleyemez. Son senaryoda ise (Senaryo 3) bü-
tüncül, öncü ve uzun soluklu küresel çözümlerle bu tür 
sorunların çok büyük ölçüde önlenebilme ve salgın ek-
seninin sıfıra bile yaklaştırılma olasılığı -virüsler doğal da 
olsa insan üretimli de olsa- yüksektir.

 

Şekil 1. Küresel Salgın Risklerinin Üç Temel Senaryosu [1]
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Giderek artan hava kirliliği, uluslararası ekonominin itek-
lediği aşırı tüketimci topludaki yeni alışveriş alışkanlıkla-
rımız, dış hava koşullarının iklimsel ısınma** ile bazen çok 
soğuk bazen çok sıcak, fırtınalı ve genelde çok nemli ve 
kirli oluşunun yanı sıra kişilerin araçlarını kolay park ede-
bilme gibi basit beklentiler hareketlilik (Ulaşım kolaylığı), 
her türlü hizmetin aynı çatı(lar) altında karşılanabiliyor 
olması, zaten zamanlarının %90 dan fazlasını kentlerin iç 
mekanlarında geçiriyor olan günümüz insanlarının toplu 
halde kapalı mekanlara daha da fazla yönelmelerine yol 
açmaktadır. Bulaşma riskinin daha çok olduğu toplu alış-
veriş yerleri kadar ofis binaları, okullar, hastaneler, hava 
alanları gibi kapalı mekanların gerçek hava ve çevre ka-
litesi salgın hastalıklarla birlikte daha ciddi biçimde sor-
gulanmaya başlamıştır. Örneğin, 2019 yılında -planlana-
nın altında kalmış olsa bile- toplam 40,5 milyon yolcuya 
hizmet veren ve çalışanlarla birlikte günde en az 230,000 
kişinin yararlandığı İstanbul Uluslararası Havaalanı gibi 
mega havaalanlarının [2] klima sistemleri ne denli etkili 
olursa olsun, temel çözüm olarak bundan böyle bu tür 
ve benzeri tüm büyük toplu alanların tasarlanmasında 
ve kullanımında en az iki kez düşünülmesi gereği anla-
şılmıştır [3]. Son küresel salgın ortaya çıktıktan bir süre 
sonra sivil hava ulaşımı dünyada neredeyse tamamen 
durdurulmuş olsa da Aralık 2109 ile Mart 2020 arasında 
uçaklar ve havaalanları virüsün yayılmasına küresel bo-
yutta zaten büyük ölçüde (olumsuz) katkıyı! vermiş oldu-
lar. Hava ulaşımının bu şekilde geç durdurulması salgının 
yayılmasının takipçisi olmuş ve sadece artçı bir çözüm 
olarak kalmıştır. Kısıtlamaların yumuşatılması ile hava se-
yahatlerinde gene ağız burun kapatılıp, ateş ölçülüp, sık 
sık dezenfektasyon uygulanmakla yetinilecek ise ikinci 
ve üçüncü aşama salgınların tekrarı, daha doğrusu, gün-
lük önlemler-salgınlar arasındaki gelgitler sürüp gidebi-
lir (Şekil 1, Senaryo 1). Şu günlerde alışveriş merkezleri 
açılırken henüz kapalı olan hava ulaşımından söz etmek 
belki okuyucuya tuhaf gelebilir. Ancak bu konu üzerinde 
biraz daha durulursa, nerede olursa olsun tüm klima sis-
temlerinin özündeki temel sorunlar aynıdır ve öncü çö-
zümlere ve dikkat edilmesi gereken parametrelere yolcu 
uçaklarının bu potada ışık tuttuğu görülecektir. Uçakların 
klima sistemleri için yapılan ölçümlerde uçak kabinlerin-
deki bağıl nemin -özellikle uzun uçuşlarda- %20 ye kadar 
indiği saptanmıştır. Bu kadar kuru bir ortamda ise hava 

ne denli kaliteli olursa olsun virüs riski için en olumsuz 
değerdir [4]. Aynı koşul her türlü kapalı mekanlar için ge-
çerlidir. Çok nemli ortamlarda bulaşım riski tekrar azalıyor 
görülse de bağıl nemin %70`den fazla olmasının (Şekil 2 
de gölgeli alan) getireceği sağlık sorunları daha ağır bas-
maktadır.

Öte yandan, ekonomik nedenlerle uçaklarda iç hava ba-
sıncı -ancak o da son zamanlarda- 0.8 atmosfer basıncına 
ancak yükseltilmiştir (Yaklaşık 2000 m yükseklikteki ba-
sınca eşdeğer). Basıncın düşük olması hava yoğunluğu-
nun da az olması demektir. Virüs büyük damlacıklar içeri-
sinde iken az yoğun bir havada yere daha çabuk düşme 
eğilimi gösterse de küçük damlacıklar içerisinde iken ise 
tam tersine daha uzak mesafelere taşınabilir. Bu iki karşıt 
süreç virüsün nereden ve nasıl kaynaklandığına bağlıdır 
(Öksürük, hapşırma veya nefes alıp verme). Bu kapsam-
da, ortamdaki hava basıncı (Yoğunluk), kabindeki hava 
hızları, hava akımlarının değişik yönleri (Dikey katman-
laşma dahil), yerel hava çalkantıları ile birlikte havanın 
bağıl neminin ve hava sıcaklığının birbirleri ile viral risk 
etkileşiminde bulundukları ortaya çıkmış olup bütüncül 
ve disiplinler arası araştırmalar zincirine gerek görülmeye 
başlanmıştır. Şekil 3 de bilimsel verilerle henüz kanıtlan-
mamış olan muhtemel bir ilişki yumağı gösterilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) uçak kabinlerinde hava 
basıncının düşük tutulmasının sağlıklı insanlarca hoş gö-
rülebilmesine karşın nefes yolu ve kalp rahatsızlıkları olan 
yolcular için risk oluşturabileceğini belirtmesinin çok öte-

 

Şekil 2. Bağıl Nem (BN) ile Bulaşma Riski Arasındaki İlişki [5, 6]

**  Bilim adamlarının büyük bölümü insan kaynaklı küresel ısınmayı temel sorumlu tutarken iklimsel ısınma terimi okuyucuya yabancı gelebilir. Bu sorumluluk bilim adamlarınca tamamen 
ispat edilmiş olsa da bazılarınca iklim değişikliği terimi hala kullanılmaktadır. Bu iki görüşün ortak akıl noktasında buluşabilmesi adına İklimsel Isınma terimi sıkça kullanılmaya başlan-
mıştır.
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sinde virüsün damlacık yolu ile havada asılı kalması ve 
taşınmasına olumlu veya olumsuz etkilerine yönelik ve 
belki de hesaplamalı akışkanlar mekaniği boyutunda ye-
terli araştırmaların da öncü ve kalıcı çözümlere yönelik ol-
mak üzere zamanı gelmiştir. Uçak kabinleri ne denli ferah 
tutulursa tutulsun kabin içi hava hareketleri ve kişilerin 
oturma düzenine oranla mekân boyutu ve toplum hare-
ketleri de önemlidir ve bir alışveriş merkezindeki süreç-
ler çok daha farklı olacaktır. Bundan da çıkarılacak ders, 
çok değişik türdeki mekânlara ve işlevlerine bağlı olarak 
öncü önlemlerin yapının boyutlarına ve işlevlerine odaklı 
özel çözümler içermesi gerektiğidir. Diğer bir deyişle, bir 
uçak kabini ne kadar bir alışveriş merkezine benziyorsa! 
çözümlerin ve önlemlerin de ancak o kadar benzediği 
yani çok farklı olduğu ortadadır. Bu nedenle de -ister artçı 
olsun öncü olsun- tüm önlemlerin mekân ve uygulamalar 
tabanında genel değil özel amaçlı olmaları kaçınılmazdır. 
Kısacası, AVM olsun, okul olsun, ofis olsun, klima artık 
basit bir termostatla hava sıcaklığı ve bağıl nemin, taze 
havanın kontrol edildiği bir doğrusal kontrolden, sistem 
ve cihazlardan ibaret değildir. Bu bağlamda, biyoaerosol 
mühendisliği ön plana çıkmakta, hiç olmazsa tesisat ve 
bilgisayar mühendislerinin birlikte çalışarak yeni ben-
zetim ve çözümleme modelleri geliştirmelerinin gereği 
ağırlık kazanmaktadır.

2. TOPLU ALANLAR, UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER
Uçak kabininden alışveriş merkezlerine doğru bir bilimsel 
evirim yapıldığında klima sistemlerinde aşağıda özetle-

nen tüm parametrelerin mutlaka hem tasarım hem de iş-
letim sırasında tüm ara etkileşimler de dahil olmak üzere 
anti-viral önlemler tabanında çözümlenmesi gerekmek-
tedir. Bunlar ne yazık ki uzun vadeli fakat kalıcı çözümler-
dir ve bu süreçte ekonomi mutlaka arka plana atılmalıdır.

1- Tüm kullanılır alanlarda bağıl nem sürekli biçimde bu 
alanlar ziyarete ve kullanıma -ister açık olsun ister kapalı 
olsun-mutlaka %50 değerinde tutulmalıdır. Sapmalar en 
çok ±%2 olmalıdır.

2- Konfor sıcaklığı kuru-termometre (DB) sıcaklığı ile 
değil ASHRAE konfor diyagramının öngördüğü biçimde 
Operatif Sıcaklık (OT) ile oluşturulmalı ve denetlenmelidir 
[7]. Operatif sıcaklık insan vücudunun en uygun çevresel 
ısı transferini daha iyi çözümleyebilen bir konfor sıcaklık 
tarifidir [8]. İnsanın doğasında %60 dolayında ışınımsal 
ve sadece %40 dolayında taşınımsal ısı transferinin enuy-
gun olması vardır [9]. Ne yazık ki bugünün klima sistem-
lerinde bu oranın tam aksine neredeyse %100 taşınımsal 
ısı transferi gerçekleştirilmektedir. Bu olgu ise kişide süb-
jektif bir konforsuzluk ve rahatsızlık hissi ile beraber uzun 
süre bu tür mekanlarda kalan kişilerde bağışıklık sistem-
leri üzerinde olumsuz etkilerde bile bulunabilir. Öte yan-
dan tabii ki insanların kalabalık ortamlarda taze havaya 
çok fazla ihtiyaçları vardır ve bu da ancak nem-kontrollü, 
100% taze (ve olabildiğince temiz) hava kullanan hava-
landırma sistemleri ile gerçekleşir. Ancak taze havanın da 
sürekli olarak virütik, bakteriyolojik ve diğer sağlığa aykırı 
kirlilik ajanlarına karşı denetlenmesi gerekir. Kısacası, bu 
gibi ortamlarda klima sistemleri tüm önlemler alınmak 
kaydı ile kaçınılmazdır. Ancak, uzun vadeli çözümlerde 
havalandırma ve nem kontrol yükleri ile ısıtma ve so-
ğutma yüklerinin hissedilir bölümlerinin salgın riskleri 
ekseninde ayrıştırılarak (Decoupling of sensible and la-
tent loads) melez bir klima sistemine gidilmesi gerekir. 
Böylelikle kişinin bütüncül konforu (objektif ve sübjek-
tif konfor) ile sağlığını etkileyen parametreler daha iyi 
denetlenmek üzere iki bağımsız fakat birlikte çalışan 
çoğulcu bir sistemle karşılanmış ve sağlık-salgın riskleri 
boyutu gerçekçi ve takip edilebilir biçimde göz önün-
de tutulmuş olacaktır. Bu ayrışımla aslında ekonomi de 
sağlanabilmekte ve bu tür enerjisel ve parasal tasarruflar 
hijyen ve diğer önleyici tedbirlere uygun biçimde daha 
fazla kaynak ayırma imkanını da sağlayacaktır. Bu me-
lez sistemlerle birlikte hava kanal kesitleri küçülecek ve 
kanalların anti-viral gümüş iyonlu (AgIon) kaplamalarla 

                       
 

Şekil 3. Ortamın Hava Basıncı ve Bağıl Neminin Muhtemel Viral Risk 
Etkileşim Senaryosu
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hijyenik desteği ile daha ucuz ve etkin olacaktır. Burada 
hatırlatılması gereken en önemli konu hiç olmazsa kritik 
toplanma alanlarında havalandırma kanallarının gümüş 
iyon kaplaması ile virüs zarflarının kırılmasının sağlan-
masıdır. Aynı bağlamda, virüslerin yaşayabileceği tüm 
yüzeyler, elle tutulan yerler, lavabolar anti-viral kaplamalı 
olmalı, tüm mefruşat ve yer, duvar ve tavan kaplama ve 
örtü elemanları uçucu organik maddeler (VOC) içerme-
melidir [10]. VOC içeren malzemelere uzun süre maruz 
kalanlarda pnömoni riski artarken virütik salgınlara karşı 
bağışıklık azaltmaktadır. 

3- İnsanlarla doğrudan temas etmeyen ve görülmeyen 
tüm kritik klima kanalları içerlerine ve yükseltilmiş tavan 
aralarına UV lambalar yerleştirilmelidir. Ancak UV ışınları-
nın havadaki ozon düzeyini ve statik elektriği etkileyebi-
leceği de dikkate alınmalıdır.

4- Egzoz havasının enerji tasarrufu adına kapalı otopark 
gibi alanlara basılmasından mutlaka vazgeçilmelidir. 
Egzoz havasından enerji geri kazanımı ancak tam sızdır-
maz, kapalı devreli biçimde tasarlanmış ve işletilen hava-
dan-havaya ısı değiştiricilerle yapılabilir. Ancak bu enerji 
kazanımına karşın kullanılan ek fan güçlerinin elektrik 
gücü ile karşılandığı göz önünde tutularak böyle bir geri 
kazanımın çevreye gerçekten yararlı veya zararlı olduğu 
incelenmeli ve bu gibi sistemler bu bilinçle tasarlanıp de-
netlenmelidir.  Bu tür ısı değiştiricileri işletme koşulları-
nın tüm dinamik salınımlarına gerekli tepkiyi verebilecek 
tarzda enerji nitelik ve nicelik tabanlı yazılımlarla denet-
lenmelidir [11].

5- Kapalı mekanların değişik alanlarına göre hava basıncı 
farklılıkları 10 Pa değerini hiçbir zaman aşmamalıdır. Bu-
nun için değişik işletme ve iklim koşullarında klima kanal-
larının yerleşimi ve hidrodinamik dengelemesi (Balans) 
bu kritere göre gerçekleştirilmelidir. Gerekli yerlerde eksi 
basınç oluşturulmalıdır. Bu çözüm koku vs. gibi güncel 
nedenlerle değil anti-viral önlemler bağlamında ele alın-
malıdır. 

6- Sürekli olarak virüs yoğunluk haritaları dinamik anlam-
da çıkarılarak kritik yoğunluğu aşan alanlar izole edilmeli 
ve insanlar tahliye edilerek olay kontrol altına alınmalıdır.

7- Hava basıncının düşük veya fazla olmasının artı ve eksi-
leri henüz bilimsel yeterlikte incelenmemiş olsa da Şekil 3 

netleştiğinde kapalı ortamlardaki hava basıncı da sürekli 
denetlenerek uygun basınç değerleri sürdürülmelidir. 

8- Hava hızlarının ve çalkantılarının da virüs yayılımında 
oldukça etkili olması nedeni ile hesaplamalı akışkanlar 
mekaniği yöntemleri kullanılarak iç mekanların değişik 
bölümlerinde insan hareketliliğine de bağlı olarak sosyal 
mesafe kuralları yukarıda açıklanan tüm faktörler birlikte-
liğinde alansal olarak belirlenmeli ve bu önlemler bilgi-
sayar ortamında sürekli güncellenerek gün boyu bu tür 
kurallar gerektiğince değiştirilmelidir. 

9- Havada ozon ve VOC düzeyi gibi değerler değişik nok-
talarda olmak üzere sürekli denetlenmelidir.

10- AVM yapılarındaki atriumlar, İstanbul Havaalanındaki 
gibi çok yüksek tavanlar, estetik ve ‘mimarlık harikası’ gibi 
gözükseler de virüs hareketliliğinde önemli rol oynama 
potansiyeline sahiptirler. Elbette basık tavanlar da aynı 
olumsuzluğu taşırlar. Atriumlardaki baca çekişi etkisi ile 
yukarı doğru oluşan hava akımları virüslerin yerçekimi 
etkisi ile yere düşmelerini geciktirir, havada daha uzun 
süre asılı kalmalarına ve böylelikle daha uzağa yayılma-
larına neden olabilirler. Basık tavanlarda da yeterli hava 
dolaşımı olmaz. Demek ki virüs tipine de bağlı kalmak 
üzere binaların tipolojisine ve insan yoğunluğuna bağlı 
bir enuygun tavan yüksekliği, hopt vardır. Anlaşılan odur 
ki, mimarlar bundan böyle tasarımlarında bina boyut ve 
geometrilerini seçerken fonksiyon ve görsellikten önce 
viral riskleri daha öncelikli biçimde göz önünde tutmak 
durumunda kalabileceklerdir (Şekil 4).

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bulaş Riski 

Tavan Yüksekliği, h 

Minimum 

hopt 

Şekil 4. En Az Bulaş Riski için Enuygun (Optimum) Tavan Yüksekliği
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Şekil 5. AVM Özelinde Soğutmanın CO2 ve Su Buharı Salımlarındaki Kısır Döngüsü [1]

11- Belki de en son fakat en önemli madde olarak, klima 
sistemlerinin iklimsel sorumluluklarının bütüncül biçim-
de ele alınmasıdır. İklimsel ısınma ile birlikte özellikle 
soğutma mevsimlerinde klima gereksinimi artmaktadır. 
Ancak klimalar bu günkü bilinç ve teknoloji düzeyinde 
kaldıkça, yani her zamanki senaryo (Şekil 1, Senaryo 1) 
sürdükçe insan kaynaklı iklimsel ısınma ve ozon katma-
nının incelmesi artacak ve bu kısır döngü kırılamayacaktır 
(Şekil 5).

4. İNSAN VE ATMOSFER

Şekil 5'te gösterilen insan konforu ve klima ilişkisinin kü-
resel kısır döngüsünün odağında havadaki nemin ve sı-
caklığın artması, iklimlerin değişmesi ile insanların kapalı 
ortamları ve koşullandırılmış havayı daha çok tercih etme-
leri bulunmaktadır. Bu yönelim klima ihtiyacını daha da 
arttırmakta bu artış ise klimaların sorumlu olduğu iklimsel 

ısınmanın, fosil yakıt kullanımının, CO2 salımlarının artma-
sını tekrar tetiklemektedir. Dolayısı ile bugünün klima sis-
temleri iklimsel ısınmayı kendi ölçülerinde körükleyecek, 
hava kirliliği ve nem daha da artacak, bu kez insanlar daha 
fazla iç mekanlara rağbet edecek ve bu döngü sürecek-
tir. Halbuki dış hava ne kadar kirli de olsa iç mekanlar da 
ne kadar temiz de olsa viral riskler açısından dış ortamlar 
daha sağlıklıdır. Sorunun kaynağı sadece AVM ler değil 
tüm yapılı çevre, kısacası toplu taşım araçları, evlerimiz, 
ofisler, okullar, toplantı salonları, akla gelebilecek her türlü 
yoğun toplantı alanlarından, yerdeki hava limanlarından, 
havadaki uçaklara kadar bu kısır döngüde herkesin payı 
bulunmaktadır. Dolayısı ile kişisel alışkanlıklardan başla-
yarak her zamanki senaryodan mutlaka vazgeçmeliyiz ve 
tehlikenin tüm boyutlarından farkında olmalıyız. İklimsel 
ısınmanın önemli bir nedeni de insan kaynaklı CO2 sa-
lımlarından daha bile önemlisi atmosferde giderek artan 
nem oranıdır. Bu nedenle, Şekil 6'da görüldüğü üzere 
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küresel ısınmaya paralel olarak atmosferdeki özgül nem 
de yükselirken bağıl nem oranı azalmaktadır. Bu ters iliş-
kinin nedeni bağıl nem tarifinin özgül nemin atmosferin 
belirli sıcaklıkta tutabileceği en fazla neme oranı şeklinde 
oluşudur. Troposfer ısınırken havanın nem tutma kapasi-
tesindeki artışın özgül nemdeki artıştan daha baskın ol-
ması sonucu bağıl nem, BN (RH) azalıyor gözükmektedir. 
Aslında havadaki nem miktarı dolayısı ile sera etkisi gide-
rek artmaktadır. İnsan sağlığı ve salgın hastalıklara olan 
direnç açısından bağıl ve mutlak nem değerlerinden han-
gisinin daha etkili ve hangi yönde etki gösterdikleri konu-
sunda tam bir karar birliği olmamakla birlikte bağıl nemin 
%50 den az veya çok olması, kısacası kuru ve çok nemli 
ortamların salgın ortamlarında zararlı olduğu konusunda 
fikir birliği vardır (Şekil 2).  Şekil 7'de ise bağıl nemin bazı 
bölgeler dışında küresel boyuttaki yüksek değerlerine iliş-
kin dağılımı görülmektedir. Çok nemli veya kurak olsun, 

salgının yayılma riski hemen her bölgede yüksektir. Başta 
soğutma kuleleri olmak üzere endüstriyel ve kentsel aşırı 
su buharı salımı CO2 salımlarından en az iki kat fazla sera 
etkisine sahiptir. Büyük toplanma alanlarından çekilen 
nem her ne kadar yoğuşturulmakta ise de çoğu kez dene-
timsiz olarak dış ortama bırakılması önemli bir sorun teşkil 
etmektedir. Yazın pencere tipi klimaların altından geçmek 
istemeyişimizin nedeni hepimizin bildiği gibi üzerimize 
su damlamasın diyedir. Klimalar iç mekanlarda bağıl nemi 
%50 düzeyinde tutabilirken atmosferde nem genelde art-
maktadır. Bu da insanları klimalı mekanlara yönlendirirken 
klima yükleri, dolayısı ile CO2 salımları daha da artmakta-
dır. Unutulmamalıdır ki klima sistemleri -ne yapılırsa yapıl-
sın salgın riskini önleyemez ancak öncü önlemlere büyük 
ölçüde destek olabilir. Küresel ve kalıcı nitelikteki iklimsel 
ısınmaya ve hava kirliliğine karşı alınacak temel çözümler 
uygulandıkça klima yükleri ve sorunları da aynı oranda 

 

Şekil 6. Yıllara Göre Atmosferdeki Sıcaklık, Özgül Nem ve Bağıl Nem Değişimi [12]
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azalabilecektir (Şekil 3). Şu anda alışveriş merkezlerinin 
açılması, hiç bütüncül ve uzun soluklu önlemler alınma-
dan, hatta düşünülüp planlanmadan (Şekil 1, senaryo 1-2 
arası bir noktada) açılmış olmaları çok erkendir ve maddi 
beklentiler insan sağlığının çok önüne geçmiştir. Bu gibi 
yerlerin kapalı tutulduğu süreler hiç olmazsa kalıcı önlem-
lerin planlanması, hazırlıkların yapılması, peyderpey de 
olsa kısa adımlarla uygulamaya başlanması aşamalarına 
özen gösterir biçimde kullanılmalı ve bu süre heba edil-
memeli idi. Böylelikle bugünün artçı ve basit önlemlerin 
etkinlik potansiyelleri de azaltılmış olmaktadır. Yetkililerin 
bu süreçlerin ve ilerde alınması gerekli -öncü veya artçı 
olsun-önlemlerin her türlü sorumluluğunu insan hayatı 
açısından şimdiden üstlenmeleri gerekir.  

5. KISA DÖNEM ÖNLEMLERİ
Kısa dönem önlemleri genelde artçı önlemler olmak-
la birlikte çok gerekli oldukları da bir gerçektir. TMMOB 
MMO Genel Başkanı Sayın Yunus Yener bu maddeleri 
gayet güzel ve anlaşılır biçimde kamuoyuna açıklamış 
bulunmaktadır [14]. Ek olarak, yukarıda sıralan 10 önlem, 
alışveriş merkezleri özeline indirgenerek kısa vadede ya-
pılabilecekler kapsamına uyarlanmıştır:

1- Sosyal mesafe, SM (1,5 m) kuralı yerinde duran, örne-
ğin kasada bekleyenler veya otobüste oturanlar içindir. 
Halbuki, büyük toplanma alanlarında insanlar büyük bir 
çoğunlukla hareket halindedirler ve bu hareketlilik iki bo-
yutlu, yürüyen merdivenlerde ise üç boyutludur. Bir yü-
rüyen merdivende insanlar sabit dursalar da yukarı veya 

aşağı inerken etraflarında oluşan hava hareketleri, hava 
dolaşımı ve önlerindeki ve arkalarındaki kişilerle birlik-
te hareketleri, daha da önemlisi karşılıklı inen ve çıkan 
(Makaslama) yürüyen merdivenlerde hızla yanlarından 
geçen kişilerden ötürü bulaşım riski üç boyutlu bir hac-
me sahiptir. Hareketli kişiler birbirleri arasındaki mesafeyi 
korumak isteseler de karşılaşan kişilerin zamanında yön 
değiştirmeleri algı-tepki sürelerine ve ortalama yürüme 
hızlarına bağlıdır. Ayrıca bir mahal ne kadar kalabalık ise 
kişilerin birbirleri ile karşılaşma olasılığı da artacağından 
bu süre ve ek mesafelerin hesaba eklenmeleri gerekir. Bu 
olası ilişki aşağıdaki biçimde ifade edilebilir:

1           [ ]
c

o

nSM A m
n

 
 {c<1}          (1)

A çarpanı ve n değişkenlerinin üssü olan c katsayısı bi-
nanın tipolojisine, temel fonksiyonuna, bina hacmine ve 
bir kattaki serbest dolaşıma açık zemin alanına bağlıdır. n 
değişkeni o anki gerçek kişi sayısı (kat başına), no değişke-
ni ise o binanın tasarımsal anlamda tek kat için müsaade 
edilmiş kişi kapasitesidir. Ayrıca A değeri de n değişkeni-
ne bağlıdır. İnsan sayısı arttıkça serbest hareket ve sosyal 
mesafeyi koruyabilmek adına hareket alan ve seçenekleri 
azaldığından sosyal mesafe gereği artar:

0 (1 )dA A n           (2)

Örneğin, Lmin iki karşılıklı yürüyen kişinin içinde bulunma-
ları gereken minimum kare alanın köşeleri olup Şekil 8 

                     
 
 
 

               Zarflı Virüslerde En Fazla Salgın Potansiyeli   Minimum   Zarfsız Virüslerde En Fazla Salgın Potansiyeli  
                                                                                           Potansiyel 

Şekil 7. Dünyada Yıllık Ortalama Bağıl Nem Değerleri [13]
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de örneklendiği üzere değişik senaryolar için bilgisayarlı 
benzetim yöntemleri kullanılarak farklı koşullarda hesap-
lanabilir. Şekil 8 de gösterildiği üzere iki kişi belirli ve bir 
hızla (v) aynı doğrusal eksen üzerinde birbirlerine yak-
laşmaktadırlar. Eğer her iki kişinin birbirlerini görüp yön 
değiştirme için tepki süreleri, (t) de 1 saniye ise eksen 
üzerindeki tepki mesafesi (tepki payı) vt olur. Eğer v 1,5 
m/s ise daha en baştan hesaplarda 1,5 m/s x 1 s = 1,5 
metre her kenardan pay bırakılması gerekecektir. Sadece 
bu değer bile bugünün sosyal mesafe kuralının iki katıdır. 
Şeklin ortasındaki taralı alanı çevreleyen çember mini-
mum SM değerini simgelemektedir. İki kişi (Şekilde 1 ve 
2) ters yanlara yönlenebilirse en başta kenarları Lmin olan 
bir kare alanın içinde olmaları gerekirdi. Dolayısı ile, bir 
kişi çevresinde ortalama (Lmin

2/2) kadar bir zemin alanı 
[m2] boş olmalıdır. Buna Sosyal Alan (SA) diyebiliriz,

2
2

2
min 2 2 2 2

2
TMSA L SM A SM A TM

 
    (3)

Burada A ve SM değerleri 1 ve 2 sayılı eşitliklerle güncel-
lenir. Kısacası, çok basit gözüken ama çok dinamik ve kar-
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maşık olan bu tür hareketliliklere orantılı daha gerçekçi 
önlemlerin matematiksel modellemeleri, istatistiksek kişi 
hareketlilikleri ve davranışlarına bağlı kestirim çalışmala-
rı da yapılarak AVM, hastane, havaalanı gibi yerlere özgü 
minimum mesafe kuralları -metre değil metrekare- ola-
rak baştan ve ayrı ayrı düzenlenmelidir. Şekil 8’den gö-
rüldüğü üzere uygulanması gereken emniyet sosyal me-
safeye değil sosyal alana orantılanmalıdır. Her durumda 
sosyal mesafenin yetersiz olacağı ortadadır:

2

4
SA SMπ>>

Belirlenen mesafe ve kişi-başı alanlar yukarıdaki eşitliklere 
benzer biçimdeki kontrol mekanizmalarıyla kişi mevcudi-
yeti ve hareketliliğine bağlı olarak gerçek zamanda gün-
cellenip uyarı anonsları yapılıp ve denetlenerek sosyal 
alan hesapları devamlı değişken biçimde sürdürülmelidir. 
Değişik büyük toplanma alanlarının dinamikleri ve ulus-
lararası boyutlarının getirdiği ek riskler bina fonksiyon ve 
tipolojisine göre hesaba katılmalıdır. Örneğin, bir havaa-
lanında uluslararası risk yayılımı bir yerel AVM merkezin-

Şekil 8. Bir AVM'de Aynı Eksen Üzerinde Karşılıklı Yürümekte Olan İki Kişinin Yaklaşık Birer Saniyelik Tepki Sürelerine, (t) 
ve Örneğin 1 m/s hızla, (v) irbirlerine Doğru Yürüdüklerinde Aralarında Minimum SM [M] Kalacak Şekilde Olması Gereken 
minimum zemin alanı SA [m2].  SA> >π/4SM2).
Not: Şekil Ölçeksiz Çizilmiştir.
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den çok daha fazladır. Bu çalışmalar sonuçlanana kadar 
AVM yapılarında şimdilik kişi başına 20 metre-kare alan 
(dükkân içindeki kişi sayıları dahil), ara. Trafiği yoğunluğu 
ölçümlerine benzer donanımlarla sürekli takip edilmek 
koşulu ile düşünülebilir. Asansör ve yürüyen merdivenler-
de sıkışıklığı önlemek için elektronik zamanlamalı turni-
keler (bu kez de turnikelerde tıkanmaları önlemek kaydı 
ile) kullanılabilir. Eğer merdivenlerde gerekli tüm hijyen 
ve hava kalitesi sürekli sağlanabiliyorsa, kişilerin belirli bir 
oranda (çocuk, yaşlı, hamile ve engelliler hariç) merdiven-
lere yönlendirilmesi çok yönlü bir risk analizi ile birlikte ve 
çıkış ve iniş merdivenleri ayrı yerlerde (Tek yönlü) olmak 
üzere düşünülmelidir.

2- Elle çok temas edilen lavabo muslukları, kapı kolları, 
yürüyen merdivenlerin el tutma bantlarına, döner kapı 
yüzeylerine gümüş iyon katmanları emdirilmeli, sabun-
luk, kâğıt havlu çekme kutuları, el dezenfektanı gibi pom-
palı cihazlar temassız (el sensörlü) tiplerle değiştirilmeli-
dir.  Herkesin çok kullandığı yürüyen merdiven el bantları 
sistemde alttan geri dönerken insan gözüne sızmayacak 
şekilde UV ışınına tabi tutulmalıdırlar.

3- Varsa su sebilleri mutlaka kaldırılmalıdır.

4- Yoğun kullanılan bankamatik alanlarına, ekran ve tuş-
larına anti-viral (gümüş iyon gibi) katman emdirilmelidir. 

5-Hava kanallarına şimdiden UV lambalar yeterince yer-
leştirilmeye başlanmalıdır.

6- Bu salgına neden olan virüsün boyu 0.08 mikrometre 
ile 0.12 mikrometre arasında olduğundan genelde HEPA 
filtreler yeterli gözükse de normal işletim süreleri içinde 
parçacık tutma verimleri daha çabuk azalır. Bu önem-
li sağlık sorunu süresince tüm filtreler mutlaka belgeli 
HEPA filtre türünde olmalı ama özellikle daha kalabalık iç 
ortamları besleyen klimalarda ULPA (Ultra Low Particula-
te Air) filtrelere geçilmelidir. ULPA fitrelerin minimum par-
çacık tutma boyutu HEPA filtrelere oranla 0.1 mikrometre 
için %99,9995 tutum verimi sağlamakta ve bu nedenle 
daha emniyetli bir iç hava kalitesi oluşturabilmeleridir. Bu 
filtrelerin bakım ve değiştirme düzenlerinin etkin deneti-
mi için üzerlerine takılı çiplerle uzaktan ölçüm yapılmalı 
ayrıca klima santrallerinde olası virüs ve Lejyonella bak-
terisi birikimleri de giren taze hava dahil olmak üzere sık 
sık ölçülmelidir.

7- Hava neminin kontrolünde kullanılacak buharlı sistem-
lerde kullanılan su mutlaka saf su olmalıdır ve su kalitesi de 
sürekli ölçülmeli, sistemler sürekli dezenfekte edilmelidir. 

8- Portatif klima, elektronik filtre, ozon üreteci ve nem 
kontrol cihazlarının dükkanlarda kullanımı hiç olmazsa 
bu dönemde kesinlikle yasaklanmalı hatta tutanak karşı-
lığı toplattırılmalıdır. Aynı koşul pek az da olsa kullanılan 
seyyar jeneratörler için de geçerlidir. Binanın yedek jene-
ratörleri ve ana panolar kesinlikle bina dışında ve klima 
taze hava girişlerinden uzakta olmalıdır. Bu koşul soğut-
ma kulelerinin lejyoner riskine karşı bir önlem olarak da 
geçerlidir. Bu riskin oluştuğu ortamlarda viral bağışıklığı 
büyük ölçüde azalır. Yapı içerisinde dekoratif su fıskiye-
leri, yatay bitki duvarları, havuzlar, yapay şelaleler tama-
men kapatılmalı hatta kalıcı biçimde sökülmelidir. Manav 
reyonlarında atomize su püskürtme sistemleri tamamen 
iptal edilmelidir. 

9- Hava kalitesinin sürekli denetimi ve gerektiğinde bina-
ların alarm durumunda kısmen veya tamamen boşaltıl-
ması gerekir. Salgın süresi boyunca daha etkili ve emni-
yetli olabilecek müsaade edilebilir üs sınırlar ziyaretçiler 
için (AVM içerisinde ortalama 3 saat kalış süresi kabulü 
ile) aşağıda gösterilmiştir.

CO <25mg/m3 (Ortamda 3 saat kalış süresi için)
CO2 <120 ppm
P2,5 <15 μg/m3 (24 saat ortalaması)
P10 <25 μg/m3 (24 saat ortalaması)
(NO+NO2) <150 μg/m3

Bu bağlamda, çalışanların sağlıkları yönünden daha uzun 
süreler maruz kalmamaları için haftalık, günlük, saatlik 
rotasyonlar uygulanmalıdır. Gene bu bağlamda ziyaretçi 
kalış süreleri tercihan elektronik düzende mutlaka denet-
lenmeli ve belirli bir süre toleransını aşanlar çıkarılmalıdır. 

10- Virüs ölçüm ve denetimli yapı yönetim sistemlerine 
yönelik model çalışmalarına ve daha bütüncül, anti-viral 
bina otomasyon yazılımlarına ve denetleme mekanizma 
ve cihazlarının geliştirilmesine başlanmalıdır. 

11- Otoparklara egzoz havası kesin verilmemeli

12- Aydınlatma yüklerine kısıtlama getirilmeli

13- İnsan sağlığını önemseyen bir plan çerçevesinde 
daha enerji verimli cihaz ve sistemlere geçilmeye başlan-
malı mevcutların bakım ve onarım aralıkları çok sıklaştı-
rılmalıdır. 

14- Her türlü suyun sürekli örnekleri alınmalıdır

15- Tuvaletler ve ayrı abdest alma (varsa) hacimlerindeki 
havalandırma sistemleri eksi basınçta çok iyi denetlenme-
lidir. SARS dönemindeki (Hong Kong) tecrübelerden ise 
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ders alınmalıdır [15: Ömer Kantaroğlu, TTMD 4. Dönem 
Başkanı, Bölüm 19.10]. Ayrıca tuvalet pis su ağızlarından 
da (klozet pisuar gibi) virüs bulaşımı olabileceğinden eksi 
basınç uygulaması tuvaletleri kullananlar açısından tek-
rar sorgulanmalıdır. Bu çerçevede pis su tesisatı bütünü 
ile gözden geçirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır [15]. 
Pis su hatlarında gereken her noktaya mutlaka kapan sız-
dırmazları konulmalıdır [16].

16- Yerler ıslak el paspasları ile silinmemeli ve ıslak bırakıl-
mamalıdır. Islak yüzey buharlaşırken yerde yapışık duran 
virüsler tekrar su buharı ile havalanabilir. 

17- Konu sadece virüslerle de sınırlı değildir. Hava ka-
nallarında toksik küf (Örneğin: Stachybotrys chartarum) 
oluşumu insanlar üzerinde bağışıklığı azaltıcı ve solunum 
yollarında çok ciddi rahatsızlıklar yaratıcı ateşli hastalıkla-
ra yol açabilir. Dolayısı ile virüs riski hiç olmasa bile insan-
lar klimalı kapalı mekanlara sağlam girip hasta çıkabilirler. 
2002 yılında Honolulu`da yapılan ASHRAE genel toplan-
tısının yapıldığı çok meşhur bir zincir otelin acilen toplan-
tı sırasında boşaltıldığı, tüm müşterilerin başka otellere 
yerleştirilip otelin bir yıl süre ile kapalı kaldığı hala hatır-
lardadır.  Dolayısı ile hava kanallarının, havanın ve varsa 
fan-coil tavalarının çok dikkatle izlenip bakım yapılması 
nem ve küf sporu denetimlerinin aksatılmadan yapılması 
en az virüs salgını önlemleri kadar önemlidir ve bu konu 
çoğu kez ihmal edilmektedir.

18- Virüsler yüzeylerde uzun süre aktif biçimde yapışık 
kalabildiklerinden havanın elektrostatik düzeyi de de-
netlenmeli ve statik elektrik oluşturan, üreten cisim ve 
yüzeyler kaldırılmalıdır.

Sonuç olarak, kısa vadede alınmış olması gereken ve 
TMMOB MMO tarafından açıklanan artçı tedbirlere ek 
yukarıdaki maddelerin karmaşıklığı ve çokluğu karşısın-
da uzun vadeli ve kalıcı temel çözümler getirilene kadar 
alışveriş merkezlerinin kapalı tutulmasının en sağlıklı, en 
akılcı ve hatta konuya dolaylı açılardan ve çok yönlü bi-
çimde bakıldığında en ekonomik çözüm olabileceği gö-
rülmektedir. 
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KAMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ÖNERİLER

Arif Künar*

1. GİRİŞ
Hem sürekli artan enerji fiyatlarından, kronik enerji kri-
zinden, sektörün rekabet edememesinden, enerji arz 
güvensizliğinden hem de “iklim değişikliğine” yol açan so-
nuçlardan, karbon yaptırımlarından kurtulmak ve “yeşil-
sürdürülebilir bir ekonomiye” geçiş için; artık daha bütün-
sel davranmak ve hızlı hareket etmek mecburiyetindeyiz. 

Ayrıca cari açığımızın hızla büyüdüğü, cari açığın büyük 
oranda enerji ithalatından kaynaklandığı, sanayide ener-
ji yoğunluğunun hala yüksek ve binalarda m2kWh/yıl 
enerji tüketimin diğer ülkelere göre fazla olduğu, karbon 
salımı konusunda pandemi öncesi rekorlar kırıldığı unu-
tulmamalıdır.

2. KURUMSAL SÜREÇ
EİEİ bünyesinde, 1993 yılında Ulusal Enerji Tasarrufu Mer-
kezi (UETM) kuruldu. Nisan 2004’de ilk; “Türkiye Enerji 

Verimliliği Stratejisi”, 2 Mayıs 2007’de, “Enerji Verimliliği 
Kanunu” yayınlandı. 

2008 yılı, “ENVER Yılı” ilan edildi. “Enerji Kaynaklarının ve 
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına İlişkin 
Yönetmelik“ yürürlüğe girdi [1]. 

“Bina Enerji Performans Yönetmeliği” de; 5 Aralık 2009 da 
yürürlüğe girdi. “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi” de çe-
şitli revizelerle yayınlandı. 

2 Kasım 2011’de "Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
(YEGM)" kuruldu [2].

YEGM de lağvedildi .Yerine “Enerji Verimliliği ve Çevre Da-
iresi Başkanlığı (EVÇED)” kuruldu [3]. 

İlk “Enerji Verimliliği Strateji” ve “Kanun ve Yönetmelikler”in 
üzerinden 16 yıl gibi uzun bir süre geçmesine ve onca ku-
rumsal değişikliklere rağmen, ülkemizde mevcut kurum, 
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kanun ve yönetmeliklerle beklenen somut enerji verimli-
liği uygulamaları, altyapı-kapasite geliştirme çalışmaları, 
maalesef istenen düzeyde gerçekleşemedi, gerçekleştiri-
lemedi.

3. DÜNYADAKİ DURUM?
Özellikle AB, ABD, Çin ve Japonya’da 1980’lerde başlayan 
ve giderek hem yaşanan enerji krizleri, fiyatları artan enerji 
kaynakları hem de yaygınlaşan çevre hareketine bağlı ola-
rak gelişen enerji verimliliği uygulamaları; çok ciddi enerji 
verimliliği-etkinliği ve enerji tasarrufu sağlandı.

Bütün bu kazanımların üstüne, 2020 için hedeflenen; 
%20 daha fazla enerji verimliliği sağlanması için hedefle-
rini daha da artırdılar. Yine 2019-2020 yılında başlatılmak 
üzere birçok AB ülkesinde; kamuda “sıfır emisyonlu, sıfır 
enerjili bina” yapılması zorunlulukları getirildi.

4. KAMUDA NEREDEN BAŞLAMALI VE NELER 
YAPILMALI?
Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan ekonomi ve 
enerji krizini, en hızlı, sürdürülebilir, çevreci ve ucuz yol-
dan hızlıca çözmek için, Devletin ve Hükümet’in bütün 
dikkat, çalışma, altyapı, kapasite, personel, yatırım, teşvik 
mekanizmaları; öncelikli ve acil olarak, “enerji verimliliği” 
üzerine odaklanmalı ve yoğunlaştırılmalıdır. Bu amaçla 
aşağıda belirtilen çalışmaların bir an önce başlatılması 
önerilmektedir.

- Öncelikle 2021 yılı “Ulusal Enerji Verimliliği Seferberliği” 
yılı olarak ilan edilmeli ve kısa, orta, uzun vadeli olarak; 
enerji verimliliği konusu, hükümetlere, bakanlara, sıkça 
değişen kurumlara bağlı olarak değil, “devlet politika-
sı” olarak öncelikli, istikrarlı ve sürdürülebilir olmalıdır. 
Enerji verimliliği dönüşümü konusu ayrıca; “Çevre Ka-
nunu, uluslararası taraf olunan. yükümlülükler, temiz-
eko üretim, kentsel dönüşüm ve yenilenebilir enerji vb.” 
mevzuatı ile de koordine edilmeli, birlikte planlanmalı, 
uyumlandırılmalı ve uygulanmalıdır.

- Enerji dönüşümü; yenilenebilir enerji ve enerji verimli-
liği bütünlüğü-etkinliği olarak birlikte ele alınmalıdır.

- Uygulanmakta olan “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi” 

hedefleri tekrar revize edilmeli ve öne çekilmeli, henüz 
uygulamayan kısımları devreye sokulmalıdır.

- Enerji ithalatına ödenen paranın bir kısmı ile, en azın-
dan bir kereye mahsus, -sıfır faizli kredi, teşvik, KDV 
indirimi, elektrik fiyatı indirimi, vergi indirimi vb.- fi-
nansal mekanizmalar geliştirilerek, hem sanayide hem 
de binalarda birkaç yıl içinde milyarlarca dolarlık bir 
verimlilik sağlanabilir. Zaten her yıl cebimizden çıkan-
boşa harcanan verimlilik-tasarruf potansiyelimiz, ken-
dini geri döndürebilir ve bu para artık hep ülkemizde 
kalır. Ayrıca bu sayede de; çok ciddi bir yan sanayi ve 
Ar-Ge, “enerji verimliliği danışmanlık (EVD)”, “enerji ser-
vis firmaları (ESCO**)” firmalarının gelişmesi, enerji yö-
neticiliğinin-mühendisliğin, istihdamın arttırılmasına 
da yol açarak, ülke çapında zincirleme bir “ekonomik 
iyileşme-gelişme-büyüme-kalkınma-sürdürülebilirlik” 
sağlanır. Yaşadığımız pandemik, ekonomik, finansal, 
enerji, istihdam ve iklim değişikliği krizinden, “yeşil 
ekonomi” ve “enerji dönüşümü” açılımı-fırsatı yaratıla-
rak çıkılabilir.

- Enerji verimliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için asli 
görevli olan, Enerji Bakanlığı’na bağlı “Enerji Verimliliği 
ve Çevre Dairesi Başkanlığı” adıyla bir “Başkanlık” ola-
rak yer alması yerine, ayrı bir “Enerji Verimliliği Genel 
Müdürlüğü-Enstitüsü-Merkezi-Ajansı” olarak yeniden 
yapılandırılması daha doğru olacaktır. Dünyanın, Ülke-
nin ve sektörün; yeni bir beş-on yıla daha tahammülü 
kalmamıştır. Ayrıca yeni yapının adı ne olursa olsun; sa-
yıları maalesef çok az, ancak tecrübeli-özverili mevcut 
kadro ile gerçekten çok büyük bir gayret içinde çalışa-
cak olmalarına rağmen, yine yeterli olamayacağı için, 
bu açıdan da kapasitesinin hızla oluşturulması-geliş-
tirilmesi-iyileştirilmesi sağlanmalı ve gerekirse “bölge, 
şehir, yerel enerji verimliliği merkezleri” de oluşturul-
malıdır.  

- “Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK)” nun içi-
ne ilgili meslek odaları, sektör dernekleri ve finans ku-
ruluşları da alınarak; daha aktif, sık aralıklarla bir araya 
gelen ve “pratik” olarak, alt “komisyonlar” şeklinde yay-
gınlaşacak etkin bir “yapılanma” içine girmelidir. Çözüm 
için artık kaçınılmaz olan “Enerji Verimliliği Merkezi’nin 
(EVEM)” alt yapısını oluşturmalıdır.

** ESCO: Energy Service Company
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Çözüm 1: Enerji Verimliliği Merkezi (EVEM) ve Kamu 
SÜPER ESCO Kurulması 

Birçok kredi, finans, hibe kuruluşu, Avrupa Birliği, Kredi 
ve Yatırım Bankaları, Dünya Bankası, Özel Finans Kuruluş-
ları vb. ülkemize, enerji verimliliği ve yenilenebilir ener-
ji konusunda kredi ve uygulama desteği vermek üzere 
gelmektedirler. Ayrıca kendi kaynaklarımız da vardır. Bu 
kaynakların bir merkezden yönetilmesi, koordine edil-
mesi ve doğru-öncelikli projelere aktarılması, “kaynak 
verimliliği”nin de sağlanması gerekmektedir. 

Bu merkezin de; “Enerji Verimliliği Merkezi (EVEM)” ola-
rak oluşturulması, Fransa’daki “ADEME”, Almanya’daki 
“DENA” ve “Berlin Enerji Ajansı”, Hollanda’daki “NL Agency”, 
ABD’deki “Eyalet Enerji Komiteleri”, Japonya “Enerji Koruma 
Merkezi (ECCJ)”, Çin’deki “BECON” ve diğer ülkelerdeki ör-
neklere benzer bir “işlev” üstlenmesi çok önemli olacaktır. 

Özel sektörün, üniversitelerin, ilgili sektör temsilcilerin 
yer alacağı ve bağımsız, bakanlıkların, kurum ve kuruluş-
ların üzerinde yer alacak; sanayide, binalarda ve ulaşımda 
enerji verimliliği ile tüm uygulamaları tek elden yürüte-
cek bir mekanizma-model oluşturulacaktır. Bu yapı; daha 
sonra kısmen benzeri olan “Kamu İhale Kurumu (KİK)”, 
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)” gibi oluştur-
dukları kural, yaptırım, tebliğ ve standartlara tüm özel ve 
kamu kurumların uyduğu, kısmen de TSE gibi yarı kamu-
özel nitelikleri ile ülke çapında hizmet veren kurumlar 
gibi bir yönetime sahip, yeni bir model olabilir.  

EVEM, enerji verimliliği sorunlarının belirlenmesine ve 
tek elden çözülmesine yönelik teknikleri-mekanizma 
ve metodolojileri geliştirerek, verimlilikle ilgili alanlarda 
doğrudan veya dolaylı faaliyet içindeki kurul, kurum ve 
kuruluşlara teknik bilgi-finans-uygulama-koordinasyon 
desteği sağlayan, oluşturduğu çözüm, uygulama ve gös-
tergeleri kamuoyuna sunan-paylaşan ve ulusal-ulusla-
rarası verimlilik alanındaki gelişmeleri değerlendirerek 
hükümet ve devlet politikası oluşturma süreçlerinde 
yönlendirici rol üstlenen; çok taraflı (özel sektör, üniversi-
te, kamunun da katılabileceği), özerk bir “kamu kurumu 
niteliğinde” kuruluştur.

İçinde ilgili sektör temsilcilerinin, üniversitelerin, ilgi-
li oda-dernek-STK temsilcilerinden oluşan bir “yönetim 
kurulu”nun yönettiği ve ilgili-ilişkili Bakanlıklardaki (Ener-

ji ve Tabii Kaynaklar, Orman ve Su, Çevre ve Şehircilik, 
Ulaştırma, Kalkınma, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, 
Maliye vb.) ilişkili kurumlar, KİK, EPDK vb. kuruluşlarla da 
koordinasyon içinde olacak, bir “üst kuruluş” olacaktır.

Yine EVEM veya Cumhurbaşkanlığı tarafından Hindistan 
ve Dubai örneklerinde olduğu gibi uygulamaya, doğ-
rudan kamuda enerji dönüşümüne yönelik olarak bir 
Kamu SÜPER ESCO’su oluşturulmalıdır. SÜPER ESCO; İller 
Bankası, Kalkınma ve Yatırım Bankası, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü vb. gibi mevcut bir 
kurumun dönüştürülmesi ve-veya bu mevcut kurumla-
rın biraraya gelip, kapasitelerinin geliştirilmesi ile hemen 
oluşturulabilir.

Ayrıca, finansın sürekliliği-sağlanması-kontrolü için de, 
mevcut kamu bankalarından ve-veya “Türk Exim Bank” 
benzeri yeni bir; “Enerji Bankası” oluşturulmalıdır. Ya da 
ulusal bir banka, kısmen de olsa “enerji bankasına” dö-
nüştürülmelidir. 

Kamuda elde edilen enerji verimliliği tasarruflarından, 
TRT ve enerji payı gibi kesintilerden, bir “Enerji Verimlili-
ği Garanti Fonu” oluşturulmalıdır. Bu fon da SÜPER ESCO 
ve ESCO “Enerji Performans Sözleşmesi (EPS)” uygulama-
larında; garanti, teminat, kredi, teşvik ve sigorta amaçlı 
kullanılabilmelidir.  

EVEM’in yasa ile belirlenecek ana görevleri şunlar olabi-
lecektir:

• Ülke ekonomisinin, sektörlerin, doğal çevrenin, ulusla-
rarası mevzuat-yaptırım ve rekabetin sanayide-hizmet 
sektöründe-yapı ve ulaşım sektörünün her alanında; 
enerji üretim-kullanım ve tüketimlerinin “verimlilik-et-
kinlik-tasarruf” ilkelerine uygun biçimde gelişmesine 
yararlı olacak önlemleri araştırmak, bu önlemlerin uy-
gulamaya konulmasını sağlayacak her türlü yasal, hu-
kuki, idari, finansal, teknik çalışmalarda bulunmak,

• Oluşturulacak SÜPER ESCO ile Kamu ve özel sektör ku-
ruluş ve işyerlerinde enerji verimliliğini artıracak teknik, 
yöntem ve yaklaşımları saptamak, finans ve bunların 
uygulanabilme olanaklarını araştırmak, modellemek, 
geliştirmek ve uygulama ile izleme-ölçme-değerlen-
dirme hizmetleri vermeyi de içeren eğitim, danışman-
lık ve uygulama çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
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• Oluşturulacak SÜPER ESCO ile enerji verimliliği uygu-
lamaları ile ilgili; ölçme, etüt, “verimlilik arttırıcı proje 
(VAP)”, “enerji performans sözleşmesi (EPS)”, “ölçme ve 
doğrulama (Ö&D)” kamu ihalelerini tek elden yapmak, 
yaptırmak, koordine etmek, izlemek, 

• Kamu ve özel kesim işyerleri, işçi-işveren ve uzmanlık 
kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları ve bilimsel 
kuruluşlar, meslek odaları, sektör dernekleri ile dış ül-
kelerde benzer amaçlarla kurulmuş merkez, ajans ve 
örgütlerle ilişki ve iş birliği yapmak,

• Ülkenin tümünde ve belirli kesimlerinde, sektörlerde 
verimliliği ölçmek, ulusal ve uluslararası verimlilik kar-
şılaştırmaları (“benchmarking”) yapmak ve sonuçları 
yayımlamak, “ölçme-değerlendirme sistemi (ÖDES)” 
kurmak,

 Verimlilik ile ilgili dernekler, bölgesel merkezler ku-
rulmasına yardımcı olmak ve söz konusu derneklerle-
ajanslarla-merkezlerle yoğun iş birliği içinde bulun-
mak,

• Ulusal ve uluslararası enerji verimliliği teşvik, kredi, fon, 
gibi destekleri oluşturmak, sağlamak, kontrol etmek, 
ülke ve sektör önceliklerine göre, bu kaynakların en 
doğru ve etkin kullanılmasını sağlamak, koordine et-
mek, yönetmek ve izlemek.

Çözüm 2: Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) 

- EPS, enerji verimliliği arttırıcı projelerin, yapılacak olan 
enerji verimliliği yatırım ve iyileştirme uygulamaların-
dan sağlanan “tasarruf-verimlilik” ile finanse edildiği 
bir modeldir. Kurumun cebinden fazladan para çıkma-
dan, uygulamaya garanti veren ve risklerin, uygulayıcı 
olan şirket “enerji verimliliği danışmanlık firması (EVD) 
ve-veya “enerji servis firması (ESCO)” üzerinde olduğu, 
işletmenin anlaşma süresi boyunca hem finansal hem 
de uygulama riskinin olmadığı, tamamen “kazan-ka-
zan” formülü ile çalışan bir modeldir. Başta ABD kamu 
ve ticari binalarda, AB ve Asya ülkelerinde yaygınca 
kullanılmaktadır. EPS, “Garantili EPS”, “Tasarruf Payla-
şımlı EPS” modelleri başta olmak üzere; ya kurumun-iş-
letmenin kendi finansmanı ya da ESCO ve-veya banka 
finansmanı ile yapılabilmektedir.

- Kamuda çok önemli adımlar atılmış ve mesafeler alın-
mıştır.  Enerji yöneticiliği, “ISO 50001 Enerji Yönetim 

Sistemi (EYS)” kurulması, enerji verimliği etüt-proje ya-
pılması zorunluluğunun sonucunda, verimlilik arttırıcı 
uygulamalarının “enerji performans sözleşmeleri (EPS)” 
ile yapılabilmesi için; kanun değişikliği yapılmış, ikincil 
mevzuat imza aşamasındadır. 

Ancak EPS’nin, Kamu İhale Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 
Türk Hukuk Sistemi ve Türk Bankacılık– Sigortacılık Siste-
mi ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.   

Bu arada Mesleki Sorumluluk Sigortası, Proje ve EPS Uy-
gulama sigortası (Teknoloji Sigortası), uyuşmazlıklar ha-
linde, bağımsız 3. taraf-bilirkişilik mekanizması da oluştu-
rulmalıdır. 

Sahada EPS pilot uygulamaları, farklı modeller denenme-
li, Ülkemize en uygun doğru yöntemler-mekanizmalar-
modeller belirlenmeli, deneyim eksikliği giderilmelidir.

5. SONUÇ
Yaşanan pandemi sonrası, iklim değişikliğinin ve finansal-
ekonomik krizin en öncelikli ve zorunlu çözümlerinden 
birisi; ulusal enerji dönüşümüdür. Bu krizler, aynı zaman-
da bir fırsatı da yaratabilir ve tetikleyebilir.

Bu nedenle artık ülkemizde enerji verimliliği dönüşümü 
ivedilikle başlatılmalıdır. Bu dönüşüm; özellikle pandemi 
sonrası; hem kamu kaynaklarındaki azalmaya hem sek-
törde yaşanacak finansal-ekonomik-istihdam sıkıntılarına 
da sürdürülebilir bir çözüm olacaktır.

Sonuç olarak bardağın dolu tarafından bakmaya çalışır-
sak, bu dönüşüm için mevzuat, finansman modelleri, ulu-
sal ve uluslararası finansman kaynakları, yerli teknolojiler 
ve çok deneyimli mühendisler, projece firmaları, sektör 
hemen hemen hazır durumdadır. Devletin ve Hükümetin 
vakit geçirmeden bu yönde irade göstermesi, öncelikle 
kamudan enerji verimliliği dönüşümünü başlatması ve 
hızlandırması gerekmektedir.
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ÇELİK ÜRETİMİNDE KOK 
BATARYALARININ FARKLI SÖNDÜRME 
SİSTEMİ TASARIMLARININ ENERJİ 
VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ

Gülay Akkar1, Adalet Zeren2

1. GİRİŞ
Kok demir üretim aşamasındaki ham maddelerden biri-
dir. Kok üretime ve yüksek fırının çalışmasına etkisi açısın-
dan en önemli girdi olarak değerlendirilebilir. Verimli bir 
yüksek fırın prosesi açısından mekanik dayanım oldukça 
önemlidir. Kok, fırının tüyer bölgesinde oksit bir atmosfe-
re  maruz kalmadan önce değişik sıcaklıklarda ağır meka-
nik yükleri kaldırması gerekmektedir. Kokun yüksek fırın-
da 5 temel fonksiyonu vardır. Bunlar;

• Isı kaynağı sağlamak için bir yakıt olarak kullanılması,

• Demir oksitlerin indirgenmesi için CO sağlaması, 

• Metal ve metalürjik oksitleri, Mn, Si, P gibi indirgemesi, 

• Demiri karbürize ederek erime noktasını düşürmesi, 

• Kuru ve ıslak bölgelerde geçirgenliği sağlaması ve me-
kanik destek olmasıdır (1).

Bu fonksiyonları yerine getirebilmesi için metalürjik kokta 
olması beklenen özellikler şunlardır:

• Sevkiyata uygun olmalı,

Kok kömürü çelik üretiminin önemli girdilerinden biridir. 
Koklaşabilir özellikteki maden kömürlerinin kapalı 

fırınlarda havasız ortamda ısıtılarak içerdiği uçucu madde, 
katran, benzol gibi bileşenlerinden ayrıştırılmasına 

koklaştırma denmektedir. Koklaşması tamamlanan kömür, 
fırından itilerek söndürme arabalarına alınmaktadır. 

Sonrasında söndürme tesislerine giden kok, farklı 
söndürme teknikleri kullanılarak söndürülmektedir.

Kok Bataryaları uzun ömürlü işletmelerdir. Ortalama 
ömürleri 40 yıldır bu nedenle bu tesislerin kurulması ve 
yenilenmesi sürecinde prosesin gereklilikleri, bakımın 

kolaylığı, enerji döngüsü ve verimliliği dikkate alınarak 
uygun sistemin seçilmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada farklı tipte kok söndürme sistemleri enerji 
çevrimleri ve verimlilikleri göz önüne alınarak araştırılmış 
ve kok Bataryalarının farklı söndürme tiplerine göre enerji 

döngüsü hesapları, yüksek fırındaki prosese uygunluğu 
değerlendirilmiştir. Yeni tesis kurulumları için en verimli ve 
çevre için en uygun yöntemin belirlenmesine çalışılmıştır.

1 Yüksek Mühendis, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli  - akkargly@gmail.com.tr 
2 Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli  - adaletz@kocaeli.edu.tr
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• Yüksek fırının ağır şatlarının basıncı altında ezilmeye-
cek kadar sağlam ve dayanıklı olmalı,

• Toz ve ince parçaları içermemeli,

• İstenilen yanma hızı ile yanması için kok parçaları fazla 
iri olmamalıdır (2). 

Şekil 1’de kok fabrikası ürün akış prosesi gösterilmektedir. 
Şarj arabaları ile taşınan kömür, batarya duvarlarında bu-
lunan şarj ağızlarından fırına yüklenir. Kömürlere yanma 
odalarından gaz şarj edilir, burada amaç kömürü belirli 
bir sıcaklığa getirip koklaşmayı başlatmaktır. Söz konusu 
koklaşma havasız ortamda gerçekleştirilir.

Kömür fırına şarj edilip ısıtıldığında 315-475°C de plastik 
hale gelir. Bitümlü kömür (taş kömürü) bu sıcaklık aralığına 
ısıtıldığında uçucu maddeler önce hızlı olarak sonra 950°C 
a kadar daha yavaş olarak kömürden çıkmaktadır. Yavaş 
ısıtma,  plastik sınırdan sonra kokun sertliğini biraz arttır-
maktadır.  Bununla birlikte,  kok parçalarının ebatları bü-
yük ölçüde şarj edilen kömürün boyutuna bağlıdır. Uygun 
bir kokun kimyasal bileşiminde daha az uçucu madde bu-
lunmalıdır (Yaklaşık %85). Yüksek fırındaki proses sırasında 
fosforun hemen hepsi ve kükürdün bir kısmı pik demirine 
geçmektedir. Kül ise cürufa karışmasıyla kokun yüksek 
fosfor ve kükürt içermesi istenmeyen bir durumdur. Genel 
olarak koktaki fosfor miktarı % 0.05’in altında olmaktadır. 

Kükürt miktarı ise %0.6’dan 2’ye kadar olabilmektedir (3). 
Fakat pik demirine geçmesi bakımından mümkün oldu-
ğunca düşük olması istenmektedir. Koklaşmanın gerçek-
leştiği fırınlarda hava bulunmaz. Damıtma için gerekli ısı 
fırının dışarıdan ısıtılmasıyla sağlanmaktadır. Koklaşma 
sonucu elde edilen gazlar fırının bitişiğindeki bölümlerde 

yanmaktadır. Koklaşma sırasında açığa çıkan uçucu mad-
deler değişik işlemler uygulanarak gaz ve yan ürün olarak 
elde edilmektedir. Üretilen gazın yaklaşık %35-40’ı tekrar 
kok fırınlarını ısıtmak için prosese yeniden şarj edilmek-
tedir. Sistem, batarya şeklinde dikdörtgen şekilli odacık-
lardan oluşmaktadır. Odacıkların sayısı 100-200 arasında 
değişmektedir. Bataryalarda sırası ile bir koklaşma odacığı 
ve bir ısıtma odacığı bulunmaktadır. Böylece her koklaşma 
kamarasının iki yanında birer ısıtma odası bulunmaktadır. 
Isıtma odalarına gaz ile beraber rejeneratif odalardan ge-
çerek ısınmış hava verilmektedir. Rejeneratif odalar ısıtma 
ve koklaşma odalarının altındadır. Isıtma odalarında gazla 
karışıp yanmayı sağlayan havanın ısıtılması için kullanılır-
lar. Kömürlerin koklaşabilmesi için gerekli ısı, ısıtma kama-
ralardan geldiği için koklaşma yan duvarlardan başlar ve 
kömür yatağının ortasına doğru ilerler. Koklaşma işlemi 
tamamlandıktan sonra kok itici makine ile itilerek fırının 
diğer tarafından vagona alınır. Fırının kok tarafı kokun ko-
layca boşaltılabilmesini sağlamak amacı ile itici tarafı 5-10 
cm daha geniştir (4). Vagona alınan sıcak kok üzerine su 

 
 Şekil 1. Kok Fabikası Ürün Akış Şeması
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püskürtülerek veya kuru söndürme metoduyla söndürül-
mektedir. Koklaşma sırasında fırının her iki ağzı refrakter 
astarlı kapılarla sıkıca kapatılır. Uçucu gazların çıkması için 
fırın tavanında bir uçta veya uç bölgelerde delikler var-
dır. Bu deliklerden dışarı alınan gazlar bir boru vasıtasıyla 
bataryanın gaz toplama ana borusuna gider. Bu gazlara 
daha sonra değişik işlemler uygulanarak değişik yan ürün-
ler elde edilmektedir.

Batarya; Kok fırınlarının bir araya getirilmesinde oluşmak-
tadır. Bu odaların girdi çıktı alınan ve verilen noktaları 
olduğundan izolasyonun uygun olması oldukça önemli 
olduğu görülmüştür. Bu iki duvar arasında ise yanma ka-
marası diye belirtilen kısım bulunmaktadır. 

Yakıt gazlar yanma kamarasında yakılır. Ortaya çıkan ısı 
ile fırın duvarları ısıtılır. Bununla birlikte şarj edilen kok-
laşabilir kömür havasız ortama endirekt olarak şarj edilir. 
Yanma kamaraları ve fırın yan duvarlarının tamamına ya-
kın bir kısmı silika ( SiO2) içeren refrakter yapı ile çevrilidir. 
Üzerinde fırın kapı ağızları ve şarj ağızları bulunan dış izo-
lasyon duvarları şamot tuğlalardan yapılmıştır. 

Bu kamaralarda ısınma için yanan gaz kullanılır. Kullanılan 
yer ve ısıyı optimize etmek adına batarya şeklinde orga-

nize edilen bu yanma odalarında, kömürden çıkana uçu-
cu maddeler ile ısınma gazı birbirine karışmaz. Bu ısıtma 
gazı aynı zamanda baca gazı olarak da tanımlanır. Şekil 
3'te batarya fonksiyon akışı görülmektedir.

Kömür içerisindeki nemin minimum seviyede olması kok-
laşma süresini hızlandıracaktır. Bunun yanında sarf edilen 
enerjinin de optimizasyonu konusuna etki edecektir. Fırın 
duvar kalınlığı bize ısı transferi için hesaplama yapmakta 
yardım ederken,  fırın yüksekliği ise fırına şarj edilen ısının 
homojenliğinin sağlanması açısından önemli bir faktör-
dür. Kömür harmanlarının, yüksek sıcaklıkta koklaştırıl-
masıyla, kok ve kok gazı oluşur. Kok gazı bir gaz ve bu-
har bütünüdür. Kok gazı, maden kömürü harmanlarının 
kok kamaralarında, termik parçalanması sırasında oluşan 
ilk gaz ürünlerinin parçalanması ve oluşan bu gaz ürün-
lerinin daha farklı bileşikler oluşturacak şekilde yeniden 
birleşmeleri ile oluşur. Gaz fazındaki maddelerdir. Şarj 
edilen kömür harmanının yapısına göre kok gazının bi-
leşiminde ve bileşenlerin oranlarında, ortam sıcaklığının 
yükselmesiyle değişiklikler olduğu gözlenir. Koklaşma 
işleminin farklı etaplarında kamaralardan çıkan gaz ana 
gaz toplama borusuna gelir. Bu aşamada bileşimi sabit-
lendiğinden dolayı gazın yan ürünler bölümüne sürekli 
aynı bileşimde gönderilmesi sağlanmış olur. Yarı koklaş-

 
 Şekil 2. Kok Fabikası Proses Akış Şeması (5; 6)

 
 
Şekil 3. Batarya Fonksiyon Akış Şeması 
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mış tabakadan ve plastik kömür tabakasından çıkan ilk 
uçucu ürünler, kamaranın sıcak tabanında ve yan duvar-
larında termik etkiye uğrarlar ve bunun sonucu olarak ilk 
ürünlerin parçalanması veya ikinci koklaşma işlemi ürün-
leri meydana gelir. Koklaşma esnasında 200°C’nin altında 
çıkan maddeler su buharı (H2O), karbondioksit (CO2) ve 
metan (CH4)’dır. Bunların kömür molekülleri arasında ab-
sorbe edilmiş maddelerdir. 200-400°C arasında su buharı, 
CO2 ve CO çıkar (7; 4). Bu sıcaklıkta kömür molekülleri par-
çalanmaya başlamıştır. Gaz halindeki madde miktarında-
ki ani bir şekilde artış 350-450°C dolaylarında başlar. Bu 
sıcaklığa ilk kritik sıcaklık denir. Kok gazının hacimce %55-
65’ini oluşturan hidrojen (H2), 350°C’de oluşmaya başlar. 
Fakat 700°C’ye kadar miktarı azaldıktan sonra 700°C’den 
sonra miktarı sıcaklığa bağlı olarak artar. Şekil 4’te sıcaklı-
ğa bağlı oransal değişim gösterilmektedir.

Hidrojen miktarının büyük artış gösterdiği bu sıcaklığa 
ikinci kritik sıcaklık denir. Hidrojen, kömür moleküllerinin 
parçalanması sırasında oluşan ilk ürünlerden birisidir. Fa-
kat aynı zamanda koklaşmanın ilk ürünlerinin hem par-
çalanması hem de sentezi sırasında açığa çıkar. Bu reak-
siyonlar 700°C’nin üstünde başladığı için bundan sonra 
oluşan hidrojen miktarında ani artış görülür. 700°C’nin 
üzerinde parafinlerin düşük karbon içerikli olanlarıdır.

Koklaşma sıcaklığı yükseldikçe küçük moleküllü gazın 
veriminin artması buna karşı büyük moleküllü katran 
veriminin azalması parçalanma olayı ile açıklanabilir. 
Amonyak (NH2) miktarı 700°C’ye kadar artar. Bu sıcaklık-
tan sonra bileşenlerine ayrıldığı için azalır. Ham benzol 

 
 
Şekil 4. Kok Bileşenleri Sıcaklığa Bağlı Oransal Değişim

miktarında 900°C’ye kadar görülen artışı büyük molekül-
lülerin parçalanması ile anlatmak mümkündür. 900°C’den 
sonra benzen halkaları birleşerek naftenleri (siklo bileşik-
leri) oluştururlar (4). Bu da ham benzol oluşumunu azaltır. 
Kok gazı tüm bu işlemlerden sonra geri yakılmak üzere 
yanma odalarına verilir. Oluşan bu gazın yanma hızı ve 
yanma isteği ne kadar yüksek olursa geri kazanım o ka-
dar fazla olacaktır.

2. KOK SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN İNCELEMESİ

Koktan beklenilen kalite özellikleri Tablo 1 üzerinde ta-
nımlanmıştır: 

Metalürjik kokun fiziksel özellikleri içerisinde; ko-

Tablo 1. Kok Kalitesi Spesifikasyonları 

Kimyasal (ağırlıkça %) Değer

Nem (ağırlıkça, %) 6 max

Kül 9 max

Sülfür 0,8 max

Uçucu madde 1,5 max

Alkali (K2O +Na2O) 0,4 max

Fosfor 0,33 max

Fiziksel (ağırlıkça, %)  

Ortalama kok boyutu (mm) 45-60

+4 (ağırlıkça, %) 4 max

-1 (ağırlıkça, %) 11 max

Stabilite 58 min
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kun mukavemeti, stabilitesi, sıcak mukavemet (CSR-
reaksiyondan sonra kok mukavemeti) ve kok reaktivite 
indeks (CRI) değeri en önemli parametrelerdir. Kokun re-
aktivitesi; kok içerisindeki karbonun, hava, karbondioksit, 
oksijen ve buhar gibi tipik oksitleyici gazlarla reaksiyona 
girme hızı olarak tanımlanır (8). 

En önemli kimyasal özellikler; nem, bağlı karbon, kül, 
sülfür, fosfor ve alkalilerdir. Bağlı karbon, kokun yakıt kıs-
mıdır. Bağlı karbon ne kadar yüksek olursa, kokun termal 
değeri de o kadar yüksek olur. Nem, kül, fosfor, alkali gibi 
diğer komponentler; yüksek fırın operasyonu, sıcak ma-
den kalitesi ve refrakter hattındaki enerji gereksinimleri-
ne olumsuz etki yaptıklarından dolayı arzu edilmezler.

Kok Prosesi ele alındığında, kok bataryalarındaki enerji 
sirkülasyonunu doğru tayin edebilmek için, istenilen üre-
tim hacmine uygun tasarımın, en az malzeme yapısı ka-
dar önemli bir faktör olduğu görülmektedir. Koklaşabilir 
özellikteki maden kömürlerinin kapalı fırınlarda havasız 
ortamda ısıtılarak içerdiği uçucu madde, katran, benzol 
gibi bileşenlerinden ayrıştırılmasına koklaştırma den-
mektedir. Koklaşması tamamlanan kömür, fırından itile-
rek söndürme arabalarına alınmaktadır. Sonrasında sön-
dürme tesislerine giden kok, yaş ya da kuru olmak üzere 
iki farklı yöntemle söndürülmektedir.  

2.1 Kuru Söndürme

Kuru söndürme sistemlerinde kok, kamaralara alınmak-
tadır. İnert bir gaz ile kok söndürülmektedir. Kok kuru 
söndürme tesisleri aynı zamanda birer atık ısı geri kaza-
nım tesisleridir. Ayrıca söndürülen kokta nem oluşmama-
sından dolayı yüksek fırınlar tarafından tercih edilen bir 
söndürme yöntemidir. Kok kuru söndürme tesisleri, yaş 
söndürmeye göre ekonomik olmasına rağmen yatırım 
maliyeti bakımından yaş söndürme tesislerine göre daha 
yüksek olmaktadır  (2). 

Bu sistemde akkor kokun ısısı inert gaza geçmekte ve bu 
gaz daha sonra kapalı sistemde suya ısısını aktararak buhar 
üretimini sağlamaktadır. Bu su buharı ile elektrik üretimi 
yapılarak enerji geri kazanımı sağlanabilmektedir (9). Ayrı-
ca kuru olarak söndürülen kokun nemi olmamaktadır. Böy-
lece Yüksek Fırınlarda yakıt tasarrufu sağlanabilmektedir.

2.2 Islak Söndürme

Yaş söndürme sistemlerinde ise üretimden çıkan kok üze-
rine su püskürtülerek söndürme işlemi yapılmaktadır. Bu 
şekilde söndürülen kok, nemli olarak yüksek fırınlara ve-
rilmektedir. Bu durum, yüksek fırınlarda kokun neminden 
dolayı yakıt tüketiminde artışa neden olmaktadır.  Bu-

 

 Şekil 5. Kuru Söndürme Proses Akışı
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nunla beraber yatırım maliyeti bakımından kuru söndür-
me sistemlerine göre daha düşük maliyetlidir (2).

Dünyada yaş söndürme sistemlerinde daha verimli sön-
dürme yapılabilmesine yönelik gelişmeler devam etmek-
tedir. Bu gelişmelerden bir tanesi de CSQ sistemidir. Bu 
sistemde, konvansiyonel tip yaş söndürme sisteminden 
farklı olarak Şekil 6 da verilen özel söndürme arabala-
rı kullanılmaktadır. Bu söndürme arabaları kendisinden 
motorlu olup konvansiyonel tip söndürme sisteminde 
olduğu gibi lokomotife ihtiyaç bulunmamaktadır. 

CSQ Söndürme Süreci:

• Söndürme esnasında suyun büyük kısmı tabandan 
verilmektedir. Böylece daha hızlı ve verimli söndürme 
yapılabilmektedir.

• Söndürme kulesi yaklaşık 70 metre uzunluğundadır. 
Toz bastırma bölümü 2 bölümden oluşmakta olup toz 
emisyonu oldukça düşüktür.

• Toz bastırmada tutulan kok tozları da geri kazanılarak 
sinterde kullanılabilmektedir.

• Her söndürmede 100 ton su 70 saniye süre ile kulla-
nılmaktadır.

• Tesisin mümkün çalışma süresi 24 saat x 365 gün/yıl’ 
dır (10).

Islak Söndürme Sisteminde Kok Bataryalarında söndür-
me kulesinde su tankı bulunmaktadır. Su, pompalar ile 
basınçlandırılarak kullanılmaktadır. Söndürme için gerek-
li su önce tanklara basılmakta veya tanklardan yer çekimi 
ile araba içerisindeki kok üzerine bırakılmaktadır. Bu es-
nada tankın ve bataryanın büyüklüğüne göre değişken 
miktarlarda su kullanılmakta olup söndürme süresi kul-
lanılan su miktarı ve sisteme bağlı olarak değişmektedir. 
Bu işlem sonucunda kokun su içerisinde tamamen kal-
ması sağlanmaktadır. Böylece akkor kokun su ve buhar 
ile boğularak daha verimli söndürülmesi, dolayısı ile kok 
neminin minimum seviyelerinde kalması sağlanmakta-

 
 

Şekil 6. Konvansiyonel ve CSQ Yaş Söndürme Sistemleri

 (10)

 
 Şekil 7. Temsili Yaş Söndürme Toz Bastırma Sistemi (10)
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dır. Söndürme kulesinin raydan itibaren toplam uzunlu-
ğu değişmekle birlikte, bu yüksekliğin %90’ı baca kısmını 
oluşturmaktadır (10) 

Yaş söndürme bacasının yüksek olması daha hızlı su 
buharının emilmesini sağlayarak, yaş söndürme sistemi 
için göre avantaj sağlamaktadır. Ayrıca daha temiz üre-
tim yapabilmek adına bu tip tesislere toz bastırma sis-
temi yapılabilmektedir. Şekil 10, temsili bir toz bastırma 
sistemine aittir.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Bu bölümde kok üretiminde kullanılan söndürme sistem-
lerinin teknik açıdan karşılaştırılması yapılmıştır.

3.1 Kabuller 

İnceleme yapılırken, tesislerin çalışma kapasiteleri, yıl-
lık üretim ve kullanım miktarları belirli oranlar dahilinde 
örnek olarak yazılmıştır. Elektrik, su ve kok birim fiyatları 
belirlenirken tahmin ve ortalama alma metotları kullanıl-
mıştır.

3.2 Nem

Tesisteki kuru kok bataryasında üretilen 1000-1200 oC sı-
caklığındaki kızgın kok öncelikle vinç vasıtasıyla kamara 
içerisine boşaltılmaktadır. Burada kokun içerisinden inert 
gaz sirkülasyonu ve ısınan inert gazın (yaklaşık 800 oC) 
bir buhar kazanından geçirilmektedir. Bu bir dönüşüm 

 

 Şekil 8. Kok Nem Oranları

Yıllık Çalışma Süresi  =   340 gün/yıl x 24 saat = 8.160   
   saat

Yıllık üretim /kullanım =    140 ton/ saat x 8.160 saat =   
   1.142.400 ton

+%1 nem maliyeti  = 20.000 Kcal/ton x 1.142.400 ton 

 = 22.848.000.000 kcal/yıl 

+%1 nem maliyeti =  26.572 kWh * 0,3 TL/kWh (kabul) 

  = 7.972 TL

1 kW  = 860 kcal/h 

halinde devam etmektedir. %1 nem azalması için Yüksek 
Fırında 20.000 Kcal/ton enerji harcanmaktadır (11). Bu-
nun yanında sulu söndürme sonrasında 1042 kg (%4 su) 
üzerinden 1000 kg metalürjik kok elde edilmektedir. Ön-

 

 
Şekil 9. Stabilite Değerleri
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çelikle 3 farklı teknolojinin arasındaki nem değişimlerine 
aylık ortalamalarla incelenmiştir.

Kok Kuru Söndürme için %0 nem olduğu için bu maliyet 
söz konusu değildir. Kok Stabilizasyon Söndürme (CSQ) 
için %2-%5 nem aralığında değerler alındığı göz önüne 
alınırsa, göze alınacak maliyet yıllık yaklaşık 16.000 – 
40.000 TL arasındadır. Sulu Söndürme sistemi için de ka-
yıp yaklaşık 70.000 TL değerlerini bulabilmektedir.

3.3 Stabilite 

Bunun yanı sıra, stabilite artışı, kullanılan metalürjik ko-
kun miktarının azaltılmasında pozitif bir etki sağlamak-
tadır. Söndürme teknolojileri stabilite değerleri dikkate 
alınarak karşılaştırılmıştır. Bu değerler farklı tip kok batar-
yalarından alınan 1 yıllık değer değişimleridir. Kok kuru 
söndürme için ortalama %2 stabilite artışı gözlemlenmiş-
tir. 1 ton Sıvı Ham Demir üretimi için 10 kg kok tasarrufu 
sağlamaktadır. 

Yıllık Kok Tasarrufu = 1.142.400 ton x 10 kg/ton =
             11.424.000 kg = 11.424 ton kok

Tasarruf Maliyeti      =  11.424 ton x 960 TL/ton = 10.967.040
                   TL 

Bu stabilite artışının sağlayacağı tasarruf ise Tablo 2’de 
gösterilmiştir.

3.4 Elektrik Üretimi 

Kok kuru söndürme tesisinden elde edilen buhar ile bir 
buhar türbini vasıtasıyla elektrik üretilmektedir. Bunun 
getirisi saatte 15 MWh elektrik üretimidir. Yılda ortalama 
120.000 MWh getiri sağlamaktadır. Bu da tesisin elektrik 
tüketiminde katkı sağlayacaktır.  

Elektrik Üretimi =  120.000.000 kWh x 0,3 TL /kWh =   
      36.000.000 TL

3.5 Su Tüketimi
Yaş söndürmedeki ekstra kayıplar düşünüldüğünde, tesis 
için kullanılan Sulu söndürme için 0,71 m3/ton kok su kul-
lanılır. Bu suyun 0,37 m3/ton ‘luk kısmı kaybedilmektedir.

Q1 = Q2 mkok * cpkok * d(T2-T1) = msu  * dHs

Yani 1 ton kok için %52’lik bir kayıp gerçekleşmektedir. 

Su Tüketimi = 1.142.400 ton x 0,37 m3/ton  = 
422.688 m3 su kaybı

Su Tüketim Maliyeti = 422.688 x 0,2 TL /ton =  84.537,6  
TL

3.6 Çevresel Etki  

Kok Stabilizasyon Söndürme Sisteminde çıkan tozlar su 
damlalarının içine hapsolduğu için toz emisyonunun 
daha düşük olduğu gözlenir. Söz konusu tesislerin toz 
emisyon farkları aşağıdaki gibidir (12).

Kok Kuru Söndürme Sistemi; Toz emisyonu = 10 
g/tkok  

Kok Stabilizasyon Söndürme Sistemi; Toz emisyonu = 8,5 
g/tkok

Gaz emisyonu açısından bakıldığında, kuru söndürme-
de kullanılan söndürme gazı dönüşüm içinde kullanılır. 
Ancak yanan kokun sönmeye alındığı anda hala yanma 
ya devam ettiği için H2S ve SO2 salınımı devam eder. Bu 
işlem ortalama 2-5 saate kadar devam eder. Ancak Sta-
bilizasyon Söndürme için söndürme daha kısa (max 60 
saniye) sürdüğü için, emisyon seviyeleri Kuru Söndürme 
Sistemine göre daha düşük olmaktadır.

4. DEĞERLENDİRME

Entegre Demir Çelik Tesislerinde bulunan kuru yaş sön-
dürme sistemleri sulu söndürme sistemlerine göre daha 
verimli ve çevreci çalışmaktadır. Kuru söndürmeyi yaş 
söndürme CSQ sistemi ile mukayese edecek olursak 
aradaki en temel farkın söndürme arabası olduğu görül-
mektedir. Her iki sisteme ait söndürme kuleleri benzerdir. 
Söndürme arabaları bakımından mevcut arabalar loko-
motif ile çekilen vagonlardan oluşmaktadır. Söndürme 
vagonları ise kapalı havuz şeklinde olup yan tarafında 

Stabilite farkı 2%

Stabilite artışının sağladığı tasarruf 2 kg %1 artışta

Met kok tasarruf/ton 4 kg

Toplam Met Kok tasarrufu yüzdesi 0,10%

1 ton Met Kok içintasarruf 10 kg

Kuru Kok Tasarruf Miktarı 10.000 ton/yıl

Tablo 2. Stabilite Farkı ile Oluşan Tasarruf
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kapakları bulunmaktadır. Tek başına söndürme vagonu 
oldukça ucuzdur ancak bu vagonu çekmek için bir adet 
lokomotif de alınacaksa maliyet artmaktadır.

CSQ sisteminde kullanılan söndürme arabası ise mevcut 
kullanılandan farklı olarak kendinden motorludur ve kok 
havuzuna alttan da su besleyebilmektedir. Bu tür arabala-
rın maliyeti, mevcut arabalara (lokomotif hariç) göre yük-
sektir. Literatürde CSQ sistemi ile söndürülen kokun ne-
minin % 2-5 oranlarında olabileceği belirtilmektedir (13). 
Bu oranlar, mevcut kuru söndürülen kokun değerlerine 
yakındır. Bu sebeple CSQ sistemi işletmede kok nemin-
den ekstra bir avantaj yaratmayacaktır. Lokomotifli mev-
cut yaş söndürme arabalarının bir avantajı da lokomotifi 
sudan koruyarak ömrünü uzatma imkânının olmasıdır. 
CSQ da kullanılan söndürme arabaları kendinden motor-
lu olup her söndürmede suya maruz kalacaktır.

Entegre Demir Çelik Tesislerinde, yeni bir kok söndürme 
tesisi yapılacak olursa enerji geri kazanımı ve yüksek fı-
rınlarda yakıt tasarrufu nedenleri ile öncelikle kuru sön-
dürme yöntemi tercih edilmelidir. Yaş söndürme tesisinin 
tercih sebebi yatırım maliyetlerinin düşük olması olabilir. 
Ancak yapılacak kuru söndürme sisteminde çıkan enerji-
nin Elektrik üretimi için kullanılabiliyor olması ve su kaybı 
yaşanmaması tesisin geri ödeme süresini oldukça kısalt-
maktadır.

Yeni sistemlerin CSQ olarak devreye alınması veya mev-
cut sistemlerin modernize edilmesi düşünüldüğünde, atı-
lan kok tozunun azaltılması da dikkate alınması gereken 
önemli parametrelerden biridir. Tüm bunların yanında 
kok neminin artması ile stabilite gibi bazı kalite değerleri 
de olumsuz etkilenmekte ve bu durum yüksek fırınlarda 
yakıt kullanımında olumsuzluklara neden olabilmektedir.

Yeni bir kok batarya kurulumunda ilk tercih olarak Kok 
Kuru Söndürme Sistemi düşünülebilirken, toz emisyonu 
dikkate alınırsa Stabilizasyon Söndürme sistemi de ikinci 
tercih edilecek sistem olabilir. Tesis kurulum ücreti Kuru 
Söndürme için daha yüksek olsa da, uzun vadeli plan için 
sağlanan kazançların bu sistemde daha yüksek olduğu 
gözlemlenmiştir.
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İKLİM KRİZİ VE POMPALARDA 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

Birtan Altan*

1. GİRİŞ
Birkaç on yıldır çevre aktivisti hareketler, hükümetler, 
enerji verimliliği uzmanı mühendisler ve bilim insanları 
iklim krizini tartışıyor. İklim krizi ne yazık ki kentleri, üre-
timi, yaşam alanlarını etkisi altına aldığında konuşulmaya 
başlandı. Dünya Sağlık Örgütü, 2025-2050 yılları arasında 
yaşanacak yüzyılın ikinci çeyrek diliminde iklim krizinin 
sebep olacağı salgın hastalıklardan dolayı 250 bin insanın 
hayatını kaybedeceği öngörüsünde bulunuyordu. Bu ya-
zının kaleme alındığı an itibariyle iklim krizinin sebep ol-
duğu viral bir salgın hastalık olan Covid-19’un ne yazık ki 
5 ay gibi kısa bir sürede 8,9 milyon insanda görüldüğünü 
ve 465 bin insanın ölümüne sebep olduğunu görüyoruz.

2. İKLİM KRİZİ NEDİR?
İklim krizini kolay anlaşılması için bir benzetmeyle anlat-
maya çalışalım. Yazın otomobilinize bindiğinizde otomo-

bilin içinin dışarıdan çok daha sıcak olduğunu hisseder-
siniz. Çünkü otomobile giren güneş ışınları camlardan 
koltuklara, direksiyona, konsola yayılmış, absorbe olmuş 
ve otomobilinizin ısısını yükseltmiştir. Otomobilinizin 
camları ise giren güneş ışınlarının dışarıya çıkmasını en-
gellemiş ve otomobilinizin içinde sera etkisi yaratmıştır. 
Yazın o otomobile binmek ne büyük eziyettir!** İşte 4,5 
milyar yaşındaki dünyamızın sera gazları etkisi ile yaşadı-
ğı şey tam olarak budur. Fosil yakıtların yanması ile açığa 
çıkan sera gazları (CO2, CH4, N2O, O3, florlu gazlar, su bu-
harı) dünyanın çevresinde bir sera etkisi yaratıyor. Sera 
etkisi ile küresel ısınma artıyor ve bölgeler arası sıcaklık 
farkları oluşuyor. Bu da atmosferdeki havanın dolaşım 
hızını artırarak şiddetli rüzgârlar ve kasırgalar yaratıyor. 
Yani hava akımları şiddetleniyor. Atmosferdeki ısı ener-
jisi, denizler, göller, okyanuslar vb. ile absorbe oluyor ve 
bu absorbsiyon buharlaşmayı artırarak şiddetli yağmur-
ları yaratıyor. Yani iklim krizi sera gazları etkisiyle, sera 
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gazları ise enerji verimliliği düşük endüstriyel tesisler ve 
onların lojistik ihtiyaçlarından oluşmaktadır.

Covid-19 salgınının etkisi gündemde yokken, iklim kri-
zinin dünya ekonomisine verdiği zarar 1,2 trilyon dolar 
olarak hesaplanıyordu. Son 150 yılda dünyanın ortalama 
sıcaklığı 1 derece artmış ve maliyeti büyük olmuştur. Bu 
sıcaklık 2 derece artarsa bu maliyetin 10 kat artacağı dü-
şünülmektedir. İstatistiki çalışmalara baktığımızda sera 
gazları içinde en fazla orana sahip olanın CO2 (%81) ol-
duğu görülmektedir. CO2, %80 enerji sektöründe, %20 
ise endüstriyel tesislerde oluşmaktadır. Enerji sektöründe 
üretilen enerjinin, önemli bölümünün endüstriyel tesis-
lerde harcandığı düşünüldüğünde enerji verimliliği çalış-
malarının hem santrallerde hem de endüstriyel tesislerde 
ne derece önemli olduğu görülmektedir.

3.  İKLİM KRİZİ VE COVİD-19 
Yazının başında da ifade edildiği gibi Dünya Sağlık Örgü-
tü, ikinci çeyrek yüzyılda 250 bin insanın iklim krizi sebe-
biyle yaşamını yitireceğini öngörüyordu. Bu ölümlerin te-
mel sebebini ise salgın hastalıklar olarak belirlemişti. İnsan 
topluluklarından uzak bölgelerde görülen kimi hastalıklar 
artık dünyanın her noktasında öldürücü etkiye sahipler. 
Örneğin sıtma hastalığını yayan sinekler iklim krizinden 
dolayı artık kuzey bölgelerde de yaşam gösterebiliyorlar. 
Yine Corona ailesinden Covid-19 virüsü de vahşi hayvan 
kaynaklı bir virüs ve iklim krizinin oluşturduğu olumsuz 
koşullardan dolayı insanın vahşi doğaya yaklaşması se-
bebiyle mutasyon geçirerek bulaşıyor. İklim krizi ve sal-
gın hastalıkların etkileri sera gazları salımlarının yüksek 
olduğu sanayi bölgelerinde ve sanayi kentlerinde daha 
şiddetli hissediliyor. Örneğin şimdiye kadar çıkan sonuçlar 
ile yapılan araştırmalarda sanayi bölgelerinde (İtalya’nın 
kuzeyi, Çin’in sanayi bölgeleri, Türkiye’de İstanbul, Kocaeli, 
Zonguldak havzaları…) Covid-19 virüs salgını sebebiyle 
ölümlü vakaların oranının çok daha yüksek olduğu göz-
lemleniyor. 

4. İKLİM KRİZİNE KARŞI MÜCADELEDE ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ 
İklim krizi senaryolarında küresel ısınma düzeyini 1,5°C 
ile sınırlandırmak hala mümkündür. Bunun için önümüz-
deki 10 yılda CO2 gazı salımının %45 oranında düşürül-
mesi ve önümüzdeki 30 yılda da net sıfır emisyon de-

ğerinin yakalanması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler 
Sınai Kalkınma Teşkilatı’nın hazırlamış olduğu bir önlem 
senaryosunda CO2 gazı salımı, karbon tutma teknolojisi 
kullanılması ile %19 oranında, tamamıyla yenilenebilir 
enerji kaynaklarına geçilmesi ile %17 oranında, tamamıy-
la nükleer enerji kaynaklarına geçilmesi ile %6 oranında, 
enerji verimliliği çalışmaları ve izleme sistemleri ile %58 
oranında azaltılabilir. Nükleer enerji kaynakları özellikle 
yenilenebilir enerji statüsüne alınmamıştır. Çünkü nükle-
er enerjinin dünyanın ve toplumların geleceği için satın 
alınmaması gereken bir risk olduğu düşünülmektedir. 
Covid-19 salgını ile mücadele edilen şu günlerde iklim 
krizine karşı politika geliştirmenin ne kadar önemli oldu-
ğu bir kez daha anlaşılmıştır. Görüldüğü üzere iklim kri-
zine karşı geliştirilecek politikalarda ise enerji verimliliği 
çalışmalarının payı oldukça yüksektir. 

5. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE POMPA SİSTEMLERİ 
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı UNIDO’nun 
verilerine göre dünyadaki elektrikli motorların sarf ettiği 
enerjinin %22’sinin pompalar tarafından harcandığı bi-
linmektedir. Pompa sistemleri kullandıkları yüksek enerji 
sarfiyatı nedeniyle enerji verimliliği çalışmalarında başlı-
ca aday haline gelmiştir. Pompa sistemlerinde harcanan 
enerjinin %75’inin santrifüj pompalar için harcandığı dü-
şünüldüğünde sektör olarak nereye odaklanmamız ge-
rektiği açıktır. 

Binalarda enerji verimliliği çalışmaları yapılırken öncelik-
le mevcut pompa sistemleri ele alınır. Endüstriyel tesis-
lerde ise enerji verimliliği çalışmaları yapılırken öncelikle 
basınçlı hava ekipmanlarından başlanılması önerilir. Ba-
sınçlı hava üretmek oldukça pahalıdır ve üretilen enerji-
nin %94’ü ısı enerjisine dönüşür. Bu sebeple bir basınçlı 
hava prosesinde kayıp ve kaçaklar oldukça önemli bir yer 
tutmaktadır. Sonrasında en önemli enerji kullanıcısı ola-
rak pompalar gelir. Dolayısıyla pompa sistemleri çok iyi 
dizayn edilmeli ve optimum çalışma noktası doğru tespit 
edilmelidir. Tesislerdeki pompa sistemleri performansının 
düşük olmasının ise genelde dört temel sebebi vardır.

• Kurulu sistem bileşenleri mevcut işletim koşullarında 
verimsizleşmiş olabilir. (Sistem bakımlarının çok sık ya-
pılmasından anlaşılır.)
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• Pompa bileşenlerinin verimleri azalmış olabilir. (Ka-
vitasyon gürültüsü oluşması, pompa performansının 
düşmesi vb. ile anlaşılır.) 

• Pompa sistemlerinin debi ve basınç değerleri ihtiyacın 
üzerinde seçilmiş olabilir. (Sistemde vanaların kısık ça-
lıştırılması ve bypass hattının sürekli açık tutulmasın-
dan anlaşılır.) 

• Pompalar tasarlandığı değerlerin dışında fazla çalıştırı-
lıyor olabilir. (Zamanla talebin artması ile pompa çalış-
ma noktasının değişmesinden anlaşılır.) 

6. POMPA SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİK 
ÇALIŞMALARI 
Pompa sisteminde performans düşüklüğünün sebebinin 
doğru anlaşılmasından sonra proses incelemesine geçilir. 
Pompaya bağlı çalışan ve etkileşim halinde olan tüm bile-
şenlerin dikkatli incelenmesi ve iyi anlaşılması gerekmek-
tedir. Akışkanın geçtiği tesisatın çapı, uzunluğu, malze-

mesi, üzerindeki ısı değiştiriciler, vanalar, oransal kontrol 
sistemleri vb. tüm sistem bileşenleri incelendikten sonra 
sistemin akış şeması oluşturulmalıdır. Sistemin incelen-
mesi ve doğru anlaşılması bize debi ve basıncın sistemde 
nasıl değişeceğini gösterir. Pompa sistemlerinin gerekti-
ğinden daha büyük tasarlanması bilinen en büyük hata-
dır. Genellikle işletmenin değişebileceği düşünülen debi 
ihtiyaçları ya da işletmelerdeki teknik personellerin ihti-
yatlı davranmak istemesi bu hataya sebebiyet vermekte-
dir. Pompa sistemlerinin gereğinden büyük tasarlanması 
aşırı basınç kayıpları oluşturur ve fazladan güç tüketimine 
sebep olur. Her sistemin kendine özgü bir çalışma nok-
tası vardır. Önemli olan sistemin nominal yük talebini 
doğru belirlemek ve pompaları bu talebe göre seçmektir. 
Özellikle ısıtma/soğutma, kullanım suyu, arıtma proses-
leri değişken yüklere sahiptir. Değişken yüklerin olduğu 
sistemlerde çalışma noktasını pompa eğrisinin içinde tut-
mak oldukça önemlidir. Burada basınç kaybı hesabı doğ-
ru yapıldıktan sonra sistemin değişen talepleri de hesaba 
katılmalı ve gerekiyorsa sürücü kontrolü sağlanmalıdır. 

Şekil 1. Dünyadaki Elektrik Motorlu Ekipmanların Sarf Ettiği Enerji Oranları (Kaynak: UNIDO)



56

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  NİSAN 2020  www.mmo.org.tr

7. DEBİ, AKIM, BASINÇ ÖLÇÜMLERİ VE GÜÇ 
DENKLEMLERİ 
Pompa sistemlerinde enerji verimliliği çalışmaları mutla-
ka ölçümlerle desteklenmelidir. Ultrasonik debimetreler, 
manometreler ve enerji analizörleri enerji verimliliği ça-
lışmalarının önemli ekipmanlarıdır. Hatta takılan mano-
metrelerden basınç değerleri okunur, aynı anda basma 
hattına takılmış olan transduserler yardımıyla debimet-
reden anlık debi alınır. Enerji analizörü kullanılarak akım 
ve güç değerleri tespit edilir. Tüm bu değerler formüllere 
yerleştirilerek pompanın anlık hidrolik verimliliği hesap-
lanır. Burada transduserlerin koyulduğu noktalar önem-
lidir. Transduserler, tesisatın akış yukarı tarafında 10 çap 
uzunluğunda, akış aşağı tarafında ise 5 çap uzunluğunda 
düz boru üzerinde yerleştirilmelidir. 

Tüm ölçümler tamamlanıp değerler ortaya çıkartıldığında 
pompaların tesisatta verimli noktalarda çalışıp çalışma-
dığı belirlenir. Pompalar mevcut durumlarında verimsiz 
bir noktada çalışıyorlarsa, pompa yenileme için tasarruf 
değerleri ve yatırımın geri ödeme süreleri hesaplanarak 
rapor halinde sunulur. 

Doğru noktalarda çalışacak verimli pompaların değişimi 
sonrasında enerji verimliliği durumu, sonuçları değerlen-
dirmek için saha verilerinin kontrolü, sistem verimliliğine 
etkisi güç denklemleri kullanılarak yorumlanabilir. Ayrıca 
çalışmalar sırasında sistemde yeniden belirlenen debi ve 
basma yüksekliği değerlerinin enerji verimliliğine katkısı 
da analiz edilir. 

Pompa sistemlerinde enerji verimliliği çalışmalarını aşa-
ğıdaki şekilde özetleyebiliriz. 

1. Tesisteki verimlilik çalışması yapılacak pompa grubu 
belirlenir. 

2. Tesisteki pompa gruplarının kullanım sıklığı ve amacı 
belirlenir. 

3. Pompaların yıllık çalışma süreleri çıkarılır, paralel ve 
seri çalışan pompalar belirlenir. 

4. Pompalar çalışırken debi ve basınç değerlerinin gün 
içindeki değişimi incelenir. 

5. Akış kontrolünün nasıl yapıldığı incelenir. 

6. Pompaların hangi sıklıkta bakıma alındığı tespit edilir.

Endüstriyel tesislerde yaptığımız enerji verimliliği çalış-
malarının yönetim sürecini sizlerle paylaştık. Yaptığımız 
bu çalışmalardaki en büyük motivasyonumuz dünyamıza 
ve canlıların geleceğine ciddi bir yatırım yaptığımıza olan 
inancımızdır. Enerji yöneticileri ve sektörde çalışan mü-
hendislerin çabalarının ise tek başına yeterli olamayaca-
ğı kesindir. Enerji yöneticisi ve mühendislerin çalışmaları 
sahiplenmesi kadar hükümetlerin ve sanayicilerin strateji 
geliştirmesi, planlama yapılması, potansiyellerin belirlen-
mesi, uygulama ve operasyon kontrolü, izleme/ölçme ve 
kontrol sürekliliği, enerji verimliliği çalışmalarındaki ol-
mazsa olmazlardır. Dünyanın sera gazı salımındaki hedef 
rakamlarına ulaşmak için sektörümüze önemli bir görev 
düşüyor. Bu görevi yerine getirmek için sektörde çalışan 
teknik personelin enerji verimliliği çalışmalarına odaklan-
ması ise hayati önemdedir. 
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