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haber
     TMMOB Makina Mühendisleri Odasý adýna 
Kayseri Þubesince, 23-24 Kasým 2007 tarihlerinde 
Kayseri'de düzenlenen 4. Yeni ve Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarý Sempozyumu, üniversiteler, kamu 
kuruluþlarý, özel sektör ve Oda üyelerinden oluþan dört 
yüz kiþinin katýlýmýyla toplanmýþtýr. Sempozyumda 
yedi oturumda 33 bildiri sunulmuþ, Sempozyumun

ikinci gününde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý 
Ekipmanlarýnýn Yerli Ýmalatý" konulu bir panel 
yapýlmýþtýr. Sempozyumda ortaya çýkan görüþ ve 
deðerlendirmelerin ýþýðýnda, aþaðýdaki Sonuç 
Bildirgesi'nin kamuoyunun ilgisine ve bilgisine 
sunulmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.

SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
     Türkiye bugüne kadar enerji ihtiyacýný esas olarak 
yeni enerji arzý ile karþýlamaya çalýþan bir politika 
izlemiþtir. Daðýtýmda, kaçaklarla birlikte %18'e 
ulaþmýþ kayýplar ve nihai sektörlerde yer yer % 50'nin 
üzerine çýkabilen enerji tasarrufu imkânlarý göz ardý 
edilmiþtir. Enerji ihtiyacýný karþýlamak üzere çok 
pahalý yatýrýmlar yapýlmýþ ve diðer yandan bu kayýplar 
devam ederek, enerjideki dýþa baðýmlýlýk Türkiye için 
ciddi boyutlara ulaþmýþtýr. Bundan sonraki politika 
"önce enerji tasarrufu için yeni yatýrým yapýlmasý, bu 
yatýrýmlarla saðlanan tasarruflar yeterli olmaz ise, yeni 
enerji üretim tesisi yatýrýmý" olmalýdýr. Önümüzdeki 
yýllarda yaþanmasý beklenen enerji sýkýntýsýnýn 
aþýlmasý için yapýlmasý gereken en önemli uygulama, 
tasarrufa yatýrýmdýr. 

ÖNERÝLER:
     Enerji politikalarý üretimden tüketime bir bütündür, 
bu nedenle bütüncül bir yaklaþým esas olmalýdýr. 
Ülkemiz gerçekleri de göz önüne alýnmak þartýyla, 
enerji sektörünün gerek stratejik önemi, gerekse 
kaynaklarýn rasyonel kullanýmý ve düzenleme, 
planlama, eþgüdüm ve denetleme faaliyetlerinin 
koordinasyonu açýsýndan merkezi bir yapýya ihtiyaç 
vardýr.  Enerji sektörüne  yönelik  politikalarýn belir- 

lenmesinde toplumun tüm kesimlerinin ve konunun 
tüm taraflarýnýn görüþleri alýnmalý ve söz konusu 
merkezi yapý özerk bir statüde olmalýdýr.

    Türkiye'nin bir enerji envanteri çýkarýlmalýdýr. 
Kamusal planlama, kamusal üretim ve yerli kaynak 
kullanýmýný reddeden özelleþtirme politikalarýndan 
vazgeçilmeli, kamunun eli kolu baðlanmamalý ve 
kamu eliyle yatýrýmlar yapýlmalýdýr. Yetiþmiþ ve 
nitelikli insan gücümüz özelleþtirme uygulamalarý ve 
politik müdahalelerle tasfiye edilmemelidir. Enerjinin 
üretimi ve yönetiminde en temel unsur olan insan 
kaynaðýmýzýn eðitimi, istihdamý, ücreti v.b. konular 
enerji politikalarýnýn temeli olmalýdýr.

     TEÝAÞ tarafýndan hazýrlanan 2007-2016 dönemini 
kapsayan "Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yýllýk Üretim 
Kapasite Projeksiyon (2007-2016) Çalýþmasý"; 
yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn tam olarak 
deðerlendirilmesini hedeflememekte, yenilenebilir 
enerjiye dayalý üretim yatýrýmlarýnýn düþük kapasitede 
tesisini öngörmektedir. Bu çalýþma, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlýðý Enerji Ýþleri Genel Müdürlüðü 
organizasyonunda; ilgili kamu kuruluþlarýnýn yaný sýra 
baþta akademisyenler, uzmanlar, TMMOB ve baðlý 
odalar ve diðer meslek örgütleri olmak üzere ilgili tüm
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taraflarýn katýlacaðý, geniþ katýlýmlý ve demokratik 
yapýlý tartýþmalar sonunda oluþacak görüþ birliði 
temelinde güncellenmeli ve yenilenmelidir. "Enerji 
Talep ve Yatýrým Tahminleri", bundan sonra katýlýmcý 
bir anlayýþla hazýrlanmalýdýr.
     
     Enerji üretiminde aðýrlýk yerli, yeni ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarýna verilmelidir. Enerji planlamalarý, 
ulusal ve kamusal çýkarlarýn korunmasý ve toplumsal 
yararýn artýrýlmasýný, yurttaþlarýn ucuz, sürekli ve 
güvenilir enerjiye kolaylýkla eriþebilmesini hedef- 
lemelidir.

    EPDK lisans verirken, ulusal ve kamusal çýkarlarý 
gözeten ve toplumsal yararý esas alarak hazýrlanmýþ 
olan Enerji Talep ve Yatýrým Tahminlerini esas almalý; 
ETKB tarafýndan hazýrlanan ve tahmini talebi yýllar 
bazýnda karþýlamaya yönelik yatýrým öngörülerinde ise 
yerli ve yenilenebilir kaynaklar öncelikli olmalýdýr. 
Doðal gaz ve ithal kömüre dayalý yeni santral 
projelerine lisans verilmemeli, yerli ve yenilenebilir 
kaynaklar ilk önce deðerlendirilmelidir. EPDK verdiði 
lisanslarý takip etmeli, yatýrýmlarýný gerçekleþtirmeyen 
kuruluþlarýn lisanslarýný iptal etmelidir.

     Enerji üretiminde yerli teknoloji, makina, ekipman 
üretim çalýþmalarý desteklenmelidir. Rüzgar 
türbinlerinin, hidrolik türbinlerin, jeotermal enerji 
ekipman ve cihazlarýnýn, termik santral kazan ve 
ekipmanlarýnýn Türkiye'de üretimine yönelik olarak 
üniversitelere ve araþtýrma merkezlerine araþtýrma ve 
geliþtirme desteði saðlanmalý, konuyla ilgili lisans 
sonrasý çalýþmalar (master, doktora v.b.) teþvik 
edilmelidir.

   Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarýmýz, ülke 
ihtiyacýnýn büyük bir bölümünü karþýlayacak 
potansiyeldedir ve önümüzdeki dönemde bu 
potansiyelin deðerlendirilmesi yönünde önemli bir 
motivasyon bulunmaktadýr. Binlerce MW kapasiteye 
ulaþan yatýrým projeleri, Türkiye'nin kendi tekno- 
lojisini geliþtirip üretmesi için önemli bir fýrsat 
sunmaktadýr. Bu nedenle, yerli, yeni ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarýmýzýn; ülke içinde üretilmiþ teçhizatla 
deðerlendirilmesi bir Master Plan dahilinde hedef- 
lenmelidir. Milyarlarca dolarýn yurtdýþýna çýkmamasý 
ve Türkiye'nin yerli tasarým, mühendislik ve imalat 
potansiyelini deðerlendirerek, teknoloji üreten ve yurt

Dýþýna satar hale gelmesi için;yönlendiren ve 
destekleyen politikalar uygulanmalýdýr. 5 milyon nü- 
fuslu Danimarka'nýn rüzgar türbini satarak yýlda 5 
milyar dolar elde ettiði, bu iþe yeni giren Ýspanya'nýn da 
sayýlý ülkeler arasýna girdiði unutulmamalýdýr. Bu 
konu, ulusal bir strateji haline getirilmelidir.

        Enerji üretim tesisleri konusunda ülkemize uygun 
teknolojiler geliþtirilirken, projelendirme ve tasarým 
konularýnda da ülke içindeki kapasitenin geliþtirilmesi 
desteklenmelidir. Ülkemizde yeterli ve donanýmlý 
teknik eleman ve iþ gücü bulunmasýna raðmen, 
projelendirme ve tasarým konularýnda yabancý firma- 
lara büyük bedeller ödendiði, özellikle hidroelektrik 
enerji santrallerinin elektromekanik teçhizat bede- 
linin, % 18 ile % 26 arasý bir bedelin proje ve tasarým 
ücreti olarak yabancý firmalara ödendiði ve tüm enerji 
yatýrýmlarýnda bu tutarlarýn milyarlarca dolara ulaþtýðý 
acý bir gerçektir. Bu durumun aþýlmasý için üniversite 
ve sanayi iþbirliði ile proje tasarým konularýnda çalýþ- 
ýlmalý, gerekli destekler kamu tarafýndan saðlan- 
malýdýr.

     Hidroelektrik, yerli ve yenilenebilir bir kaynak 
olarak stratejik özelliði ile enerji alanýndaki 
baðýmlýlýðý azaltacaktýr. Türkiye'nin önemli, temiz ve 
yenilenebilir enerji kaynaðý olan hidroelektriðin, 
karakteristik özellikleri ve faydalarý da göz önüne 
alýnarak bir an önce geliþtirilmesi ve bu amaçla yeni 
HES'lerin yapýmýna destek verilmesi gerekmektedir.
   
   Kurulu gücümüzdeki atýl potansiyelin puant 
saatlerde deðerlendirilmesi ve rüzgar/güneþ gibi 
deðiþken kaynaklardan daha çok yararlanýlmasý 
amacýyla, pompajlý hidroelektrik santral uygulamalarý 
baþlatýlmalýdýr. Böylece, farklý yüksekliklerdeki 
rezervuarlar arasýnda suyu taþýyarak pik saatlerdeki 
talebi karþýlamak için elektrik depolamaya imkan 
veren bir üretim uygulamasý mümkün olabilecektir.

   Rüzgar enerjisi potansiyelinin tamamýndan 
yararlanýlmasý amacýyla teknik ve ekonomik sorunlarý, 
çözümleri ve yol haritalarýný ortaya koyan bir Rüzgar 
Enerjisi Stratejisi Planý hazýrlanmalýdýr. Rüzgar 
enerjisi ölçüm ve tahminlerine yeterli önem verilmeli 
ve planlamalar bu tahminlere göre yapýlmalýdýr.
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7.5 m/saat hýzlarýn üzerinde tespit edilmiþ olan 48.000 
MW kapasitenin devreye girmesi için mevzuat, teþvik 
ve baðlantý konusundaki engelleri ortaya koyan 
çalýþmalar katýlýmcý bir þekilde yürütülmeli ve bu 
engeller kaldýrýlmalýdýr.

  Rüzgar enerjisinin her lokasyondaki yer-zaman 
deðiþimi belirlenmeli ve bu deðiþime göre lisanslama 
yapýlmalýdýr. Rüzgar enerjisinin kesikli üretimi bu 
þekilde yönetilebilir hale getirilebilecektir.  Rüzgar 
enerjisi ile ilgili teknik konularýnýn detaylý bir þekilde 
incelendiði, kanat ve türbin testleri v.b.) standartlara 
uygun bir "ulusal rüzgar enerjisi laboratuarý" kamu 
sektöründe kurulmalýdýr. Rüzgar enerjisi bu labora- 
tuarla birlikte kamu tarafýnda sahipli bir hale 
getirilmelidir.

    Güneþ enerjisinin sýcak su, buhar ve soðutma amaçlý 
kullanýmýyla temel yasal düzenlenmeler yapýlmalýdýr. 
Bol güneþ alan ülkemizde güneþ kolektörlerinin tüm 
binalarda kullanýmýnýn zorunlu hale getirilmesi ve 
desteklenmesi ile binalarýn sýcak su ihtiyacýnýn önemli 
bir bölümü güneþ enerjisi ile karþýlanmalýdýr. Güneþ 
kolektörlerinin kullanýmýnda, tüketici bazýnda düþük 
KDV, ucuz kredi v.b. teþvikler uygulanmalýdýr.

   Çevre ve Orman Bakanlýðý, ORKÖY projesi ile 
orman köylerine yönelik olarak köylünün maddi 
destekli ve 3 yýl vadeli olarak güneþ enerjisi sistemi 
sahibi olmasý için çalýþmaktadýr. Bu projenin benzeri 
ova köyleri, kasabalar, ilçeler ve þehirlerin kenar 
mahalleri için uygulanmalýdýr.

   Sýcak su, kýzgýn su ya da buhar kullanan sanayi 
tesislerinin bu ihtiyaçlarýný güneþ enerjisi ile 
karþýlanmasý teþvik edilerek yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. 
Sýcak suyun düzlemsel toplayýcýlarla, kýzgýn su ya da 
buharý da yoðunlaþtýrýcý toplayýcýlarla saðlanmasý 
teþvik edilmelidir. Soðutma ihtiyacýnýn, güneþ 
enerjisinin en yüksek þiddette olduðu zamanlarda 
olduðundan, iklimlendirme ve soðutma sistemlerinde 
de güneþ enerjisi kullanýlmalýdýr. Konutlarda tüketilen 
enerjinin % 80'i ýsýnmaya harcanmaktadýr. Bu nedenle 
güneþ mimarisi önemsenerek uygulanmalý, binalarda; 
ýsýtma/soðutma, elektrik aydýnlatma ihtiyaçlarýnýn

karþýlanmasýnda pasif ve aktif olarak yenilenebilir 
enerjinin kullanýmýný saðlayacak mimari tasarým, 
ekipman, yalýtým malzemeleri, elektrik tesisatý ve 
aydýnlatma sistemleri için; normlar, standartlar, asgari 
performans kriterleri ve prosedürleri kapsayan 
yönetmelikler; EÝEÝ, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý ve 
Meslek Odalarýnýn katýlýmýyla hazýrlanarak yürürlüðe 
koyulmalý ve bu konuda teþvikler verilmelidir.

     Halen projesiz, denetimsiz bir þekilde üretilen ve 
montajý yapýlan güneþ enerjili sýcak su (termal) 
sistemleri, TMMOB'ye baðlý Odalar tarafýndan 
yapýlan binalarýn mekanik tesisat, mimari, elektrik ve 
inþaat (statik) projelendirilmesi kapsamýna alýnarak bir 
standarda baðlanmalýdýr. Bu projelerin Teknik 
Uygulama Sorumluluðu-TUS kapsamýnda ilgili 
meslek odalarý tarafýndan mesleki denetimlerinin 
yapýlabilmesi için baþta Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakan- 
lýðý ve yerel yönetimlerce ilgili meslek odalarýnýn 
görüþleri alýnarak gerekli mevzuat düzenlemeleri 
yapýlmalýdýr.
     
     Güneþ enerjisinden elektrik açýsýndan yararlanma 
konusunda teþvik edici politika oluþturulmalý, 2010 
sonrasýnda kuruluþ maliyetleri düþeceði tahmin edilen 
fotovoltaik pillerin (PV), yerli üretimi için sektördeki 
geliþmeler izlenerek AR-GE çalýþmalarýna baþlanýl- 
malýdýr. Güneþ enerjisine dayalý elektrik alýmýnda 
yüksek fiyatlar uygulanarak, bu tarz üretim teþvik 
edilmelidir. PV Güç Sistemlerinde (PVGS) 
maliyetlerin düþürülmesi için, DPT öncülüðünde 
üniversiteler, ilgili sektör temsilcileri, ETKB, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlýðý, Sanayi ve Ticaret Odalarý ve 
Meslek Odalarýnýn temsilcilerinin katýlýmý ile ulusal 
düzeyde stratejik bir eylem planý geliþtirilerek 
uygulamaya konulmalýdýr.

     Yenilenebilir Enerji Yasasý esas olarak hidrolik ve 
rüzgar esaslý elektrik enerjisi üretimini desteklemek 
üzere çýkarýlmýþtýr. Ayný þekilde güneþ, biogaz, yer ýsýsý 
gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik ve ýsý üretimi 
için de yasal düzenlemeler yapýlmalý ve destekler 
uygulamaya konulmalýdýr.

     Jeotermal kaynaklý elektrik üretimi için belirlenmiþ 
bulunan 500 MW elektrik kapasitesinin deðerlen-
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dirilmesi konusunda gerekli giriþimler ETKB 
tarafýndan derhal yürütülmelidir. Elektrik üretim 
amaçlý potansiyelinin %4'ünden yararlanýlan 
jeotermal enerjinin tümüyle kullanýlmasýna dönük 
yatýrýmlar ve araþtýrma ve kullanýmla ilgili yasal 
düzenlemeler yapýlmalýdýr. Bu çerçevede arama ve 
iþletmeyi koordine edecek bir yapý oluþturulmalýdýr.
Deðerlendirilmeyi bekleyen 30.000 MW kapasitedeki 
ýsýl amaçlý jeotermal su kaynaklarý deðerlendirilerek 
on binlerce evin jeotermal sýcak su ile ýsýtýlmasý 
saðlanmalýdýr. Halen düzenleyici yasal mevzuat ve 
yeterli denetim olmadan montajý yapýlan jeotermal 
ýsýtma sistemleri, Odamýz üyeleri tarafýndan binalarýn 
mekanik tesisat projelendirilmesi kapsamýnda 
yapýlmalýdýr. Bu projelerin TUS kapsamýnda Odamýz 
tarafýndan mesleki denetimlerinin yapýlabilmesi için 
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý ve yerel yönetimlerce 
Odamýzýn görüþleri alýnarak gerekli mevzuat 
düzenlemeleri yapýlmalýdýr.

    Petrol ithalatýný azaltacak, yerli yaðlý tohum tarý- 
mýný geliþtirecek, kýrsal kesimin sosyo ekonomik 
yapýsýný ve yerel sanayi olumlu yönde geliþtirecek 
yerli biyo yakýt üretimi ve kullanýmý desteklenmeli, bu 
politika petrol lobilerinin etkisinde kalmadan, ülkenin 
çok yönlü yararlarý doðrultusunda sürdürülebilir 
boyutlarda ve süreklilik arz edecek þekilde uygu- 
lanmalýdýr. Bir koyulup bir kaldýrýlan ÖTV teþvikleri 
köylüleri zarara soktuðu gibi biyo yakýtlardan yakýt 
temini konusunda piyasalarda güvensizlik yarat- 
maktadýr. Yerli tohum ve kaynaklardan üretilen biyo 
yakýtlara ÖTV uygulanmamalýdýr.

  Yurt dýþýndan tohum ve biyomotorin giriþi 
engellenmeli ve yurt içi üretim desteklenmelidir. Bu 
uygulamada ithal biyomotorin ve tohumlarýn deðiþik 
isimler altýnda (örneðin kanola, kolza; biyodizel, yað 
asidi metil etil esteri, yað asidi etil esteri gibi) ülkemize 
giriþini engelleyecek düzenlemelerin yapýlmasý 
gereklidir. 

     Enerji ormanlarý konusu Çevre Orman Bakanlýðý ve 
ETKB ile iþbirliði ve koordinasyonu ile yeniden ele 
alýnmalý, enerji dengemiz içinde belirgin bir þekilde 
yer alan bitki ve hayvan artýklarýnýn, modern üretim ve

 tüketim teknikleri kullanýlarak biogaz, pelet yakýt gibi 

uygulamalarla deðerlendirilmesi saðlanmalýdýr.

  Ülkemizdeki elektromekanik imalatlarýn ulus- 

lararasý standartlara uygunluk testlerini yapabilecek 

bölgesel laboratuarlar kurulmalýdýr. Bu konuda AR-

GE çalýþma gruplarý oluþturulmalý, üniversitelerle 

iþbirliði içinde projeler üretilmelidir. Seçilecek olan 

hedef ürünler için yapýlacak AR-GE çalýþmalarýna 

kaynak temin edilmelidir. Onaylý üretici þartnamesi ve 

akredite olmuþ özerk laboratuarlar vasýtasý ile de kalite 

yönünden ilerleme saðlanmalýdýr.  

  Enerji açýsýndan dýþa baðýmlý olan ülkemizde 

enerjinin verimli ve etkin kullanýmý ulusal politika 

haline getirilmelidir. 02.05.2007 tarihinde Resmi 

Gazete'de yayýmlanan “Enerji Verimliliði Ka- 

nunu”nun gerekleri acilen yerine getirilmelidir. EÝEÝ 

tarafýndan elektrik tüketiminde % 15 binalarýn ýsýtma 

ve soðutmasýnda %35, ulaþýmda %15 olarak öngö- 

rülen tasarruf hedeflerine ulaþmak için, gerekli 

düzenlemeler bir an önce yürürlüðe konulmalýdýr. 

Sanayi üretiminde enerji yoðunluðu bugünkü 0.39'dan 

OECD üyesi ülkeler ortalamasý olan 0.19 düzeyine 

düþürülmelidir.

      Kamusal planlama, kamusal üretim ve ilk yatýrým 

maliyetleri ve engelleri göreceli olarak fazla olan yerli 

kaynak kullanýmýný dýþlayan, bu alandaki yatýrýmlarýn 

aksama, gerileme ve gecikmesinin temel nedenini 

oluþturan özelleþtirme uygulamalarýndan vazge- 

çilmelidir.

TMMOB

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ

ODASI
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