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ŞUBE SEÇİM TARİHLERİ
İki yılda bir yapılan ve 49. Dönem TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kurullarını

belirleyecek olan Şube Genel Kurulları 81 ili kapsayan 18 Şubemizde aşağıda belirtilen

tarihlerde gerçekleştirilecektir. 

ŞUBE ÇOĞUNLUKLU ÇOĞUNLUKSUZ

ADANA 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022

ANKARA 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022

ANTALYA 29-30 OCAK 2022 5-6 ŞUBAT 2022

BURSA 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022

DENİZLİ 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022

DİYARBAKIR 12-13 ŞUBAT 2022 19-20 ŞUBAT 2022

EDİRNE 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022

ESKİŞEHİR 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022

GAZİANTEP 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022

İSTANBUL 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022

İZMİR 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022

KAYSERİ 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022

KOCAELİ 29-30 OCAK 2022 5-6 ŞUBAT 2022

KONYA 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022

MERSİN 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022

SAMSUN 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022

TRABZON 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022

ZONGULDAK 5-6 ŞUBAT 2022 12-13 ŞUBAT 2022
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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

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

Eğitim Adı Şube Eğitim Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu
İstanbul 04-05.12.2021

İzmir 14-15.12.2022

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kurs
Ankara 24-26.12.2022

İstanbul 09-12.12.2021

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi Eskişehir 10-13.12.2021

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi*

Denizli 01-02.12.2021

Ankara 11-12.12.2021

Kocaeli 22-23.12.2021

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis 
Yetkilendirme Eğitimi

Denizli 03-04.12.2021

Ankara 18-19.12.2021

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu İstanbul 11-12.12.2021

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara 06-10.12.2021

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi Kocaeli 24-24.12.2021

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Antalya 01-03.12.2021

İzmir 06-08.12.2021

Eskişehir 07-09.12.2021

Mersin 18-20.12.2021

Bursa 24-26.12.2021

Mekanik Tesisat Ankara 18-24.12.2021

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi
Mersin 06-11.12.2021

İzmir 21-26.12.2021

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Adana 04-05.12.2021

İzmir 09-10.12.2021

İzmir 14-15.12.2021

Adana 16-17.12.2021

İzmir 16-17.12.2022

Adana 18-19.12.2022

Trabzon 22-23.12.2022

Adana 23-24.12.2021

Trabzon 29-30.12.2021

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu İstanbul 18-19.12.2021

Şantiye Şefliği

İstanbul 03-05.12.2021

İzmir 20-22.12.2021

Denizli 27-29.12.2021

Temel Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Eğitimi
Ankara 08-09.12.2021

Kocaeli 20-21.12.2021

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
İzmir 10-12.12.2021

Denizli 24-26.12.2021
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Sayın Üyemiz,

Oda Yönetim Kurulu olarak yeni yı-
lınızı kutluyor; 2022 yılının üreten, 
kalkınan, hakça bölüşen, barış, kar-
deşlik ve refahın gerçekleşeceği de-
mokratik Türkiye mücadelemizde 
olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir 
yıl olmasını diliyoruz.  

Her gün tanık olduğumuz üzere, ge-
ride bıraktığımız 2021 yılında Cum-
huriyet değerlerine, laikliğe yönelik 
sistemli saldırılar ile sosyal hukuk 
devletine, demokrasiye, yargı ba-
ğımsızlığına, basın, ifade, örgütlen-
me hak ve özgürlüklerine aykırı uy-
gulamalar arttı.  

Gerici piyasacı yaklaşımların hakimi-
yeti nedeniyle iş kazaları ve iş cina-
yetleri arttı. Çocuklara ve kadınlara 
yönelik taciz, tecavüz, cinayet, istis-
mar olayları katlanarak sürdü. Co-
vid-19 salgın süreci iyi yönetilmediği 
için vakalar ve ölümler hâlâ yüksek 
sayılarda seyrediyor.

Halkın temel ekonomik sosyal hak-
larına ayrılması gereken merkezi 
yönetim bütçesi, vergi adaletsizlikle-
riyle dolu. Bütçe, yıl içinde yeni zam-
lara yol açacak olan vergi-harç artış-
larıyla, toplanmasından vazgeçilerek 
sermaye güçlerine bağışlanan vergi 
istisna ve muafiyetleriyle, dövize en-

deksli büyük borç ve faiz ödemele-
riyle hayatımızı çok daha zorlaştıra-
cak bir yapıya sahiptir. Ekonomimiz 
ve hatta banka mevduatları dolara 
endekslenmiş, paramızın değeri aşırı 
bir şekilde düşmüştür.

Bildiğimiz üzere gıdadan eneriye, 
kiralara kadar hayat pahalılığı hepi-
mizi çok zorluyor. İşsizlik ve yoksul-
luk intiharlara neden oluyor. Gelecek 
belirsizliği, bizlerin ve çoçuklarımızın 
ortak kaygısı halinde.

Meslektaşlarımız düşük ücretlere, 
yoksullaşmaya, işsizliğe maruz kalı-
yor. Bir kısmımız da meslek dışı alan-
larda çalışmak zorunda kalıyor. İkti-
darın mesleki denetim yetkilerimizi, 
kamu kurumu niteliğindeki Anaya-
sal özerk meslek kuruluşu vasfımızı 
zayıflatma ve mühendisliği değersiz-
leştirme girişimleri de sürüyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, siz 
değerli üyelerimizden aldığımız güç 
ve destekle mesleki toplumsal faali-
yetlerimizi sürdürmeye bu yıl da de-
vam ettik. Oda Yönetim Kurulu ola-
rak, çalışmalarımıza katkıda bulunan 
bütün üyelerimize teşekkür ediyor; 
Oda çalışmalarına katılım ve destek-
lerinizin sürmesini diliyoruz.

Yeni yılınızı en içten dileklerimizle 
tekrar kutluyor, 2022’nin umutları-
mızın gerçekleşmesine vesile olacak 
gelişmelerle dolu olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla.

 Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı

YENİ YILINIZ UMUTLU OLSUN

Yeni yılınızı en içten dileklerimizle tekrar kutluyor, 
2022’nin umutlarımızın gerçekleşmesine vesile olacak 
gelişmelerle dolu olmasını diliyoruz.



içindekiler

EĞİTİMLERİMİZ
Aralık Kurs Programı 

GENEL KURUL TARİHLERİ

BASIN AÇIKLAMASI
Yeni Yılınız Umutlu Olsun

KONGRE
TMMOB Sanayi Kongresi 2021 
Gerçekleştirildi

BİRLİK'TEN
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
İçin 2022 Yılı Asgari Ücreti 7850 TL 
Olarak Belirlendi

"Emeğimize, Mesleğimize Haklarımıza 
Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm 
İstiyoruz!" Kampanyasına İlişkin 
Üyelerimize Mektup

SANAYİ ANALİZLERİ
2022 Bütçesi: Adaletsiz, Karanlık ve 

Pinti (75)

Mustafa Sönmez

YENİLENEBİLİR ENERJİ
Güneş Enerjisi Eğitimi

Mehmet Akın, Azmi Bakdur, 

Tülay Bursalıoğlu, Recep Özgür Koç, 

Ahmet Saim Paker

Türkiye’de Jeotermal Kaynakların 
Kullanımı ve Jeotermal Enerji 

Santralleri Gerçeği

Ali Burak Yener

1

2

3

8

11

13

16

20
Türkiye’de Jeotermal Kaynakların 
Kullanımı ve Jeotermal Enerji 
Santralleri Gerçeği

16 YENİLENEBİLİR ENERJİ

20 YENİLENEBİLİR ENERJİ

Güneş Enerjisi Eğitimi

Aralık 2021

 



içindekiler

32

39

45

48

52

57

61

63

İLAN SAYFALARI

Yenilenebilir Enerji Türü Olarak 
Atıklar 

Mavi Vatanın Enerjisi: Deniz 
Üstü Rüzgâr Elektrik Santralleri

Arka Kapak
TANPER

Arka İç Kapak
Yayın Politikası

Aralık 2021

YENİLENEBİLİR ENERJİ39

YENİLENEBİLİR ENERJİ52

Bir Başarı Hikayesi: Dizelden %100 
Elektrikli Otobüs Dönüşümü
Dursun Çiçek  

Yenilenebilir Enerji Türü Olarak Atıklar 

Mehmet Gültekin

Biyokütle
Altan Denizsel

Yeşil Başkent ve Geri Dönüşüm: Kompost 
Projesi
Dursun Çiçek  

Mavi Vatanın Enerjisi: Deniz Üstü Rüzgâr 
Elektrik Santralleri
Murat Durak

Jeotermal Enerji:
Türkiye İmalat Sanayii için kaçmakta 
olan bir fırsat mı?
Halim Gürgenci

KÖŞE
Cevizin Zarı
Okan Dinç

SEKTÖR HABERLERİ



kü
ny

e

MMO Adına Sahibi

Publisher

Yunus YENER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Executive Editor

Yunus YENER

Yayın Sekreteri

Editorial Secretary

Ceren YILMAZ ARAS

Yayın Kurulu

Editorial Board

S. Melih ŞAHİN

Yılmaz YILDIRIM

Fuat TİNİŞ

Özgür DEMİRTAŞ

C. Serdar SÖNMEZ

Oğuz GÜRSES

Bora TÜRKMEN

Doğukan KARACA

Aytekin ÇAKIR

Serdar UZGUR

Levent ÇORBACIOĞLU

İlan Adres

Advertising Representatives

reklam@mmo.org.tr

Kapak ve Sayfa Tasarımı

Cover and Page Design

Muazzez POLAT

Teknik Sorumlu

Technical Manager

Mehmet AYDIN

Yönetim Yeri
Head Office

Meşrutiyet Cad. No: 19/6

Kızılay - ANKARA

Tel: +90 312 425 21 41

Fax: +90 312 417 86 21

E-posta: yayin@mmo.org.tr

Ağ: www.mmo.org.tr

Baskı Yeri
Printed by

Cem Web Ofset A.Ş.

Alınteri Bulvarı No: 29 Ostim - Ankara

Tel: +90 312 385 37 27

Basım Tarihi: 28 Aralık 2021

Baskı Sayısı: 15.000

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

mühendis
vemakina ünceG l

Ayda bir yayımlanır 

Yerel Süreli Yayın

ARALIK 2021
Cilt:  62   Sayı: 743



Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2021 yılı Aralık sayısının konusu “Yenilenebilir Enerji” olarak be-
lirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış sekiz yazı ile birlikte Köşe, Sanayi Analizleri, Birlik’ten, 
Basın Açıklaması, Kongre, Genel Kurul Tarihleri, Eğitimlerimiz ve Sektör Haberleri bölümlerine yer ve-
rilmiştir.

Yenilenebilir Enerji bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Mehmet Akın, Azmi Bakdur, Tülay Bursalıoğlu, 
Recep Özgür Koç, Ahmet Saim Peker tarafından hazırlanan “Güneş Enerjisi Eğitimi” başlıklı yazıdır. Yazı-
da, TMMOB MMO İstanbul Şubesi 33. Dönem Enerji Komisyonu’nun sektör deneyimi olan üyeleriyle hazırla-
mış olduğu Güneş Enerji Santralı Eğitimi anlatılmaktadır.

Ali Burak Yener tarafından hazırlanan “Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Kullanımı ve Jeotermal Enerji 
Santralları Gerçeği” başlıklı ikinci yazımızda, jeotermal kaynakların tanımı ve özellikleri, dünyadaki jeoter-
mal kaynaklar ve gelişimi, Türkiye’de jeotermal kaynaklar ve gelişimi, jeotermal arama ve işletme süreçle-
rinin jeolojik açıdan çevreye olumsuz etkileri, jeotermal enerji yasal düzenlemeleri, eksiklikler ve sorunlar, 
jeotermal elektrik santralları gerçeği başlıkları anlatılmaktadır.

Yenilenebilir Enerji bölümünde yer alan üçüncü yazımız Dursun Çiçek tarafından hazırlanan “Bir Başarı 
Hikayesi: Dizelden %100 Elektrikli Otobüs Dönüşümü”’dür. Yazıda, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 
iştirak şirketi olan BELKA A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, 2005 model eski bir dizel otobüsün, gövde, şase, 
akslarının orijinal hali korunarak ve eski güç sistemleri olan dizel motor, şanzıman ve yakıt sistemi yerine 
elektrik motoru, batarya paketleri ve batarya yönetim sistemlerini yerleştirerek %100 elektrikli otobüse dö-
nüştürülmesi anlatılmaktadır.

Mehmet Gültekin tarafından hazırlanan “Yenilenebilir Enerji Türü Olarak Atıklar” başlıklı dördüncü ya-
zımızda, yenilenebilir enerji ve türleri, yenilenemeyen enerji nedir, dünyada yenilenebilir enerji, Türkiye’de 
yenilenebilir enerji, ITC atık yönetimi ve atıktan üretilen yenilenebilir enerji Türkiye’de yenilenebilir enerji 
üretiminin devamlılığı başlıkları anlatılmaktadır.

Yenilenebilir Enerji bölümünde yer alan beşinci yazımız Altan Denizsel tarafından hazırlanan “Biyokütle” 
başlıklı yazıdır. Yazıda, biyokütle işleme teknolojileri biyokütle sektörünün yararları ve geleceği ve biyokütle 
işlenmesinin çevreye katkısı anlatılmaktadır.

Dursun Çiçek tarafından hazırlanan “Yeşil Başkent ve Geri Dönüşüm: Kompost Projesi” başlıklı altıncı ya-
zımızda, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştirak şirketi olan BELKA A.Ş.’nin kompost projesinin tanımı ve 
kapsamı anlatılmaktadır.

Yenilenebilir Enerji bölümünde yer alan yazılarımızın yedincisi Murat Durak tarafından hazırlanan “Mavi 
Vatanın Enerjisi: Deniz Üstü Rüzgâr Elektrik Santralları” başlıklı yazıdır. Yazıda, Denizüstü Rüzgâr Enerjisi 
Derneği (DÜRED) tanıtılmış, Türkiye’nin deniz üstü RES potansiyeli, DRES projelerinin arz güvenliğine katkısı,  
Avrupa ve dünyadaki son DRES durumu, deniz üstü ve karasal RES arasındaki farklar, deniz üstü rüzgâr tür-
bini, ülkemizde deniz üstü RES çalışmaları anlatılmaktadır.

Halim Gürgenci tarafından hazırlanan “Jeotermal Enerji-Türkiye İmalat Sanayii İçin Kaçmakta Olan Bir Fır-
sat mı?” başlıklı sekizinci yazımızda, son yıllarda jeotermal kullanımındaki gelişmenin yarattığı yerli Pazar 
olanaklarını Türkiye imalat sektörü yeterince değerlendirebildi mi?, Jeotermal enerji ile üretilen elektrik alım 
fiyatlarındaki yerli içerik payları Türkiye için yeni ve rekabetçi bir sanayii sektörünün doğmasına hizmet ede-
bildi mi? Sorularının cevapları anlatılmaktadır.

Köşe bölümünde Okan Dinç tarafından hazırlanan ve daha önce yayınlanan tehlike öngörü serimizin deva-
mı olan “Cevizin Zarı” başlıklı yazı yer almaktadır.

Basın Açıklaması bölümünde TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener’in yeni yıl mesajı 
yer almaktadır.

Kongre bölümünde TMMOB adına sekreteryalığı Odamız tarafından yürütülen, Ankara’da MMO Eğitim ve 
Kültür Merkezi’nde 17-18 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen Sanayi Kongresi haberine yer verilmiştir.

Birlik’ten bölümünde Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları için açıklanan 2022 yılı asgari ücret haberine ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 3 Aralık 2021 tarihinde tüm üyelere “Emeğimize, Mesle-
ğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyasında göndermiş olduğu mek-
tuba yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri bölümünde Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan ”2022 Bütçesi: 
Adaletsiz, Karanlık ve Pinti (75)” başlıklı yazıya, Şubelerimizin seçim tarihlerine, Aralık ayı sektör haberleri-
ne ve mühendislerimize yönelik Aralık ayı içerisinde gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.

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

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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“Pandeminin Türkiye ve Dünyadaki 
Etkileri ve Kapitalizmin Açmazları” 
ana temasıyla toplanan kongrenin 
açılış konuşmaları Oda Başkanı Yu-
nus Yener ve TMMOB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Emin Koramaz tarafından 
yapıldı. Kongrenin açılış oturumun-
da Prof. Dr. Korkut Boratav “Pandemi 
Sonrası Başka Bir Dünya Mümkün 
mü?” başlıklı bir sunuş yaptı.

Oda Başkanı: Türkiye 
sanayisizleşiyor

Oda Başkanı Yunus Yener saray re-
jiminin yıkım ve felaket üreten po-
litikalarının pandemi koşullarında 
artarak sürdüğüne dikkat çekerek 

başladığı konuşmasında özetle şun-
ları söyledi:  “Pandemi, saray rejimi 
ve sermaye için baskı ve sömürüyü 
yoğunlaştırma vesilesi olarak değer-
lendirilmiş; sermayeye sunulan des-
tekler artmış; esnafa, çiftçiye, emek-
liye, halka ise sadece gidin kredi 
alın, borçlanın denilmiştir. Kaynaklar 
emekçilerden ve sağlık alanından 
esirgenmiş, işsizlik ve yoksulluk art-
mış, esnek-güvencesiz çalışma bi-
çimlerine meşruiyet kazandırılmıştır.

TMMOB Sanayi Kongresi’nin yıllardır 
altını çizdiği bir saptama var: Türkiye 
sanayisizleşiyor. 1930’lar ve 1960’lar-
daki ve ağırlıklı olarak kamu sanayi 

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB adına 
sekretaryalığı 
Odamız tarafından 
yürütülen TMMOB 
Sanayi Kongresi 
2021, 17-18 
Aralık 2021 
tarihlerinde 
Ankara’da MMO 
Eğitim ve Kültür 
Merkezi'nde 
düzenlendi.

atılımlarında somutlanan Türkiye’nin 
sanayileşme süreci, planlama-sana-
yileşme-kalkınma üçlüsünün terk 
edilmesiyle birlikte kesintiye uğra-
tılmıştır. Bu temel olguyla birlikte, 
bugün sanayinin düşük teknolojili 
üretimle, emek yoğun sektörlerle fi-
nansal spekülasyonlar ve mafyatik, 
oligarşik bir rant ağı ile kuşatıldığını 
söylemek mümkündür.

Sanayi ve imalat sanayinin milli gelir 
içindeki payı giderek azalmıştır           

Üretim gücünün tahribi, dış borçla-
ra ve ithal girdilere bağımlılık, borç 
ve faiz ödemelerinin büyüklüğü, 
inşaat-rant odaklılık vb. olgular, ül-
kemizin sanayileşmeden tamamen 
uzaklaştığını ortaya koyuyor. Üre-
timde ağırlık düşük teknolojilidir. 
Sanayi ve imalat sanayinin milli ge-
lir/GSYH içindeki payı giderek azal-
mıştır. İmalat sanayi ve özel sektör 
üretken yatırım verileri yok düzeyin-
dedir. Üretimin ve enerjinin ithalat 
bağımlılığının artmış olması gerçeği, 
gücü azalan sanayiyi ve dolayısıyla 
bütün toplumu zorlamakta, hayat 
pahalılığının kaynakları arasında yer 
almaktadır. Sanayi istihdamı dalgalı 
bir şekilde azalmaktadır. İstihdamda 
gerileme-işsizlik, işgücünün nitelik-
sizleştirilmesi ve yoksullaşma paralel 
bir şekilde ilerlemektedir.

İktidarın sarıldığı “ucuz işgücü”, sö-
mürünün ve sermaye kârlarının yo-
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ğunlaşmasının ve yoksulluğun ana 
kaynağıdır. Birikim tarzı-emek süreci 
ilişkisinde emek hep gerileyen taraf-
tır. İktidarın sarıldığı “büyüme” olgu-
sunda, planlama, sanayileşme, kal-
kınma, istihdamda artış, toplumsal 
refah yoktur. Toprak-inşaat-maden 
ve hazır varlık birikiminin yağması-
na dayalı rant esaslı birikim süreci, 
sanayi katma değerinin kat kat üze-
rindedir.

Rant ekonomisi, ülkemiz ve halkımızı 
yoksullaştırıyor

Döviz kuru-faiz-enflasyon sarmalı, 
ithalata ve ucuz işgücüne dayalı ihra-
cat yapısı ile yağmacı rant ekonomisi, 
ülkemiz ve halkımızın yoksullaşması-
na, geleceğimizin karartılmasına yol 
açmaktadır. Serbestleştirme–özelleş-
tirmeler, planlı kalkınma ile kamusal 
üretim-hizmet ve denetimin tasfiye-
si, üretim ile ihracatın ithal girdilere 
bağımlılığı ve fason üretim olguları, 
sanayisizleşmeyi sürdürmüş, tarımı 
mahvetmiş, mühendisliği değersiz-
leştirmiştir. Geçmişte Türkiye’nin kal-
kınma ve sanayileşme süreçlerinde 
önemli roller üstlenen mühendisler, 
tüm çalışanlar gibi, bu olumsuzluklar-
dan en çok etkilenenler arasında yer 
alıyorlar.

Mevcut durumdan çıkış yolu, yıllar-
dır dile getirdiğimiz üzere; emper-
yalizmden ve piyasa güçlerinden 
bağımsızlığı sağlayacak bir siyasi 
iradenin oluşumu; halkçı toplumcu 
planlama-kalkınma politikaları ve 
her alanda kamusal denetim ağla-
rının hakim olmasında, bu yöndeki 
bir demokratikleşme ve halk ege-
menliğinin tesis edilmesinden geç-
mektedir.”

TMMOB Başkanı: İktidarın bu ülkeye 
verebileceği hiçbir şey kalmadı           

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, bizzat Cumhurbaş-
kanının bile kabullenerek, bizlere 
sabır ve metanet telkin ettiği bir kriz 
içinde olduğumuzu hatırlatarak ko-
nuşmasına başladı ve özetle şunları 
söyledi: “Kriz öncesinde 5 lira bile 
olmayan dolar kuru, bugün 15 lirayı 
aştı. Dışa bağımlı ekonomik yapımız 
nedeniyle paramızın değeri düştük-
çe üretim maliyetleri hızla arttı ve 
tüm ürünlerin fiyatları kontrolsüz bi-
çimde yükselmeye başladı. Ücret ve 
gelirlerimiz, mal ve hizmetlerle aynı 
oranda artmadığı için de ülke olarak 
kitlesel bir yoksullaşma yaşadık.

Yıllardır uyguladıkları politikalarla 

bizleri bu büyük yıkıma sürükleyen 
iktidar çevreleri, “Ekonomik kurtuluş 
savaşı” dedikleri bu hikâyede, halkın 
yoksulluğunu silah olarak kullan-
mayı amaçlıyorlar. Halkını yoksul-
laştırmayı, halkın gönenç seviyesini 
düşürmeyi, halkını dünyanın geri ka-
lanından koparmayı ekonomik ön-
celik olarak gören, parasını değersiz-
leştirmeyi rekabetçi ekonomi olarak 
tanımlayan bir iktidarın bu ülkeye 
verebileceği hiçbir şey kalmamış de-
mektir. Rekabet yoklukta, yoksulluk-
ta olmaz, gönençte olur.

Emekçiler yoksulluk reçetesini yırtıp 
atacaklar

Şimdi bu felaketin içinde yaşıyoruz. 
Ve bu felakette siyasi iktidarın bize 
vaat ettiği tek şey, daha fazla yok-
sulluk… Siyasi iktidarın tüm baskı 
ve zorbalığına rağmen ülkenin dört 
bir yanında geçinemiyoruz çığlıkları 
sokaklara taşmış durumda. Öğrenci-
ler geçinemedikleri, barınamadıkları 
için seslerini yükseltiyor. İşçiler in-
sanca yaşayabilecekleri bir ücret için 
meydanları dolduruyor. Mühendis-
ler, mimarlar, şehir plancıları ülkenin 
dört bir yanında emeğine, mesleği-
ne, haklarına sahip çıkmak, sorunla-
rına çözüm bulmak için eylem yapı-
yorlar. Bu ülkenin emeğiyle geçinen 
kesimleri seslerini yükselttikçe, yan 
yana geldikçe kendilerine dayatılan 
bu yoksulluk reçetesini de yırtıp ata-
caklardır. Bundan hiç kimsenin şüp-
hesi olmasın.

İktidar kendi önceliklerini, halkın 
sağlığının önüne koydu

Covid-19 salgınının ortaya çıkışının 
üzerinden tam 2 yıl geçti. Ülkemiz-
de resmi rakamlara göre 80 bine 
yakın, gerçekte ise 200 binin üze-
rinde ölüm olduğu ifade ediliyor. 
Pandeminin daha ilk günlerinde 
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Cumhurbaşkanı’nın dile getirdiği 
“Yaşanan bu durum Türkiye eko-
nomisinin öne çıkması için fırsattır” 
yaklaşımı, iktidarın salgın dönemin-
deki tüm kararlarının belirleyicisi 
oldu. Salgın boyunca iktidar kendi 
önceliklerini, halkın sağlığının önü-
ne koydu. Salgınla mücadele tümüy-
le sağlık sisteminin üzerine, sağlık 
çalışanlarının omuzlarına bırakıldı. 
Sürecin bilimsellikten ve şeffaflıktan 
uzak yürütülmesi salgının toplumsal 
sonuçlarını artırdı.

Bu süreçte milyonlarca kişi işini, ek-
meğini, gelirini kaybetti ve bu kayıp-
ların telafisi için etkin önlemler alın-
madı. Ülkemizde siyasi iktidarın tüm 
işbilmezliğine ve işgüzarlığına rağ-
men, daha büyük kayıplar yaşanma-
mışsa eğer, bunu sağlık çalışanları-
nın özverisine ve yıllardır sağlığın ve 
sosyal güvenliğin özelleştirilmemesi 
için mücadele eden toplumsal mu-
halefet güçlerinin gayretine borçlu-
yuz. Şirketlerin doymak bilmez kâr 
hırsına karşı, herkes için parasız, ni-
telikli, erişilebilir sağlık hakkını savu-

nanların kararlı duruşuna borçluyuz. 
TMMOB olarak bu duruşumuzdan 
bir adım bile geri atmadan, başta 
eğitim ve sağlık olmak üzere tüm ka-
musal hizmetlerin özelleştirilmeme-
si, piyasalaştırılmaması için mücade-
le etmeye devam edeceğiz.”

Kongre sonuç bildirisi, kongrenin 
ardından kamuoyuna açıklana-
cak. Kongreye sunulan bildiriler de 
kongrenin ardından kitap olarak 
basılarak kamuoyunun kullanımına 
sunulacak.
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TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uya-
rınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-
cıları Asgari Ücreti 2022 yılı için brüt 7.850 TL olarak 
tespit edildi.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB 
Ana Yönetmeliğinde yer alan "Birliğin ve Bağlı Odala-
rın Amaçları" maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yöne-
tim Kurulu tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2022 yılı için brüt 7.850 
TL olarak tespit edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 20 Aralık 2021 tarih-

li toplantısında "Ücretli çalışan mühendis, mimar ve 
şehir plancıları için 2022 yılı ilk işe giriş bildirgesinde 
baz alınacak asgari brüt ücretin 7.850 TL olarak belir-
lenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul oldu-
ğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı 
alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş gü-
venliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi neza-
retçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret 
uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mi-
mar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk 
gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına" 
karar verildi.

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN 
2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ 7850 TL OLARAK 
BELİRLENDİ
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"EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE HAKLARIMIZA SAHİP 
ÇIKIYOR, SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!" 
KAMPANYASINA İLİŞKİN ÜYELERİMİZE MEKTUP

Sevgili Meslektaşlarım,

Ülke tarihinin en ağır ekonomik ve siya-
sal sorunlarının yaşandığı zor bir dönem-
den, bitmeyen bir krizin içinden geçiyo-
ruz. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri sonrasında döviz kurundaki 
artışlarla patlak veren kriz, aradan geçen 
3 yılı aşkın sürede katlanarak büyüdü.

Yıllar boyunca özelleştirme politikaları 
uygulandı. Üretimden uzaklaşıldı, sıcak 
paraya dayalı büyüme modeli benim-
sendi. Üretken sektörler yerine ranta 
dayalı sektörlere yatırım yapıldı. Halk, 
borçlanmaya ve kredi kullanımına yön-
lendirildi. Çılgın projeler ve gösteriş için 
devasa harcamalar yapıldı. İşsizlik ra-
kamları tarihi rekorlar kırıyor. Milyonlar 
yoksulluk ve açlık sınırı altında çalışmaya 
mahkum. Hayat pahalılığı, temel beslen-
me ihtiyaçlarının dahi karşılanmasını en-
gelleyecek boyutlara ulaştı.

Yaşanan derin krize bağlı olarak büyü-
yen işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücret-
ler ve güvencesizlik, emeğiyle geçinen 
herkesi olduğu gibi mühendis, mimar 
ve şehir plancılarını da çok yakından et-
kiledi.

Sevgili Meslektaşlarım,

TMMOB olarak, temel sorunlarımızın 
çözümüne yönelik “Emeğimize, Mesle-
ğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor So-
runlarımıza Çözüm İstiyoruz” başlığı ile 
bir kampanya başlattık. Bu mücadele 
süreci içerisinde ülkenin dört bir yanın-
da açıklamalar, etkinlikler ve görüşme-
ler gerçekleştiriyoruz. Bazı başlıkları ön 
plana çıkararak sesimizin duyulmasını 
ve sorunlarımızın çözümünü sağlamaya 
çalışıyoruz.

Çözüm bekleyen acil sorunlarımız şun-
lardır:

Genç mezunlarımızın en büyük sorunu 
olan işsizlik sorunu çözülmelidir, mes-
lektaşlarımız diplomalı işsizlikten kurta-
rılmalıdır.

Kamudaki mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının istihdamı artırılmalı ve kad-
rolu güvenceli istihdam sağlanmalıdır,

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmelidir,

SGK ile TMMOB arasındaki Ücretli Çalı-
şan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancı-

larının Asgari Ücret Denetim Protokolü 
yeniden yürürlüğe konulmalıdır,

OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz 
biçimde kamu görevinden ihraç edilen 
meslektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte 
görevlerine iade edilmelidir,

Özelleştirme uygulamalarına son veril-
meli, yeniden kamulaştırma yapılmalıdır,

Toplum güvenliğinin sağlanması açısın-
dan zorunluluk olan kamusal ve mesleki 
denetimler yaygınlaştırılmalı, denetim-
sizlik ve serbestleştirme uygulamalarına 
son verilmelidir,

Bireylerin kullandığı kredi ve kredi kartı 
borçlarının faizleri ile öğrencilerin kredi 
borçları silinmelidir,

Tüm meslektaşlarımızı TMMOB, bağlı 
Odalarımız ve İl/İlçe Koordinasyon Ku-
rullarımız ile birlikte yürüttüğümüz bu 
mücadeleye katılmaya ve güç vermeye 
davet ediyorum.

Hepinize sağlıklı günler, umutlu yarınlar 
diliyorum.

 Emin KORAMAZ
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, 3 Aralık 2021 

tarihinde tüm üyelerimize, 
"Emeğimize, Mesleğimize, 
Haklarımıza Sahip Çıkıyor, 

Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" 
kampanyamız kapsamında 

bir mektup göndererek 
meslektaşlarımızın işsizlik ve 

yoksulluk sorunları ile bu sorunlara 
dair çözüm önerilerimizi paylaştı.
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2022 BÜTÇESİ: ADALETSİZ, KARANLIK VE 
PİNTİ (75)

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 75'in tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında daha çok “usulen” görüşülen, Saray yönetimince hazırlanmış 2022 merkezi bütçe 
taslağında devletin faiz harcamalarının eğitim harcamalarının önüne geçtiği ve uygulamada arayı açacağı görülebiliyor. Pan-
deminin ciddiyetini koruduğu şartlarda sağlık için bütçede pinti tutum sürdürülürken “ulusal güvenlik programlarında” yani 
asker-polis harcamalarında hiçbir kısıntı yer almıyor. Türkiye’de Saray yönetimi, bütçe desteklerini genişleten ülkelerin tersine, 
pandemi koşullarında sosyal yardım programlarını dar tuttu, sosyal destek ve sağlık bütçesi için borçlanmayı göze almadı, fa-
izleri indirerek halka borçlanmayı önerebildi. Hazine’ye göre Covid-19 kapsamında, Merkezi Bütçeden, İşsizlik Sigortası Fonu, 
Sosyal Yardımlaşma Fonu’na ek olarak finans sisteminden sağlanan destekler, hibe ve kredi olarak 734 milyar TL’dir. Ama bu 
tutarın dörtte üçünü kullandırılan ve ertelenen krediler adı altında borçlandırmaların oluşturduğu görülmektedir. Pandemi 
tehdidi ve toplumsal tahribatı sürerken 2022 bütçesinde öngörülen kamu açığı/GSYH hedefi de yüzde 3,5’dan ibaret. Önceki 
iki yılda yaşanan eli sıkı tutum devam ediyor. 

Saray yönetiminin hazırladığı 2022 bütçe taslağında her bütçede gözlenen adaletsizlikler hem vergi hem harcama ayağında 
korunuyor. Vergi ayağında, çoğundan firmaların, servet sahiplerinin yararlandığı ve teknik terimle “vergi harcaması” olarak 
adlandırılan “bağışlanmış vergiler” yani istisnalar, vergi muafiyetleri, 336 milyar TL ve bu bütçede de toplanması hedeflenen 
vergilerin dörtte birini oluşturuyor. 2022’de de toplanacak verginin üçte ikisi, her bütçede olduğu gibi dolaylı vergilerden, 
yani ağırlıkla tüketim vergilerinden oluşacak. Doğrudan vergilerin de ağırlıklı kısmını ücretliler ödeyecek. 

Toplam vergi gelirleri içinde yüzde 18,5 payı olan gelir vergilerinin tamamına yakını yine ücretlilerin bordrolarından stopaj 
yoluyla elde ediliyor. Buna karşılık şirketlerin, bankaların kârlarından ödedikleri Kurumlar Vergisi, toplam vergi gelirleri içinde 
sadece yüzde 15,1 paya sahip. Şirketler ve bankalar birçok istisna muafiyet, vergi iadesi gibi kolaylıklardan yararlandıkları gibi, 
vergiden kaçınma, vergi kaçırma gibi imkanlara da sahipler ve bu yollarla vergi yüklerini daha da hafifletebiliyorlar. 

Adaletsizlik, bütçenin harcama ayağında daha büyük. Çünkü bu ayakta toplanan vergi ve öteki gelirler harcanmakla kal-
mıyor, toplum adına borçlanmaya da gidiliyor ve toplumun borç yükü büyütülerek geleceği ipotek altına alınıyor. 2022’de 
Hazine’nin ödeneklerinin tamamına yakınını oluşturan faiz giderlerinin, öngörülen bütçenin yüzde 13’ünü tek başına oluştur-
duğu görülüyor. Buna karşılık, temel, orta eğitim ve yüksekokul olmak üzere üç ayrı programdan oluşan eğitim harcamaları 
2022 bütçesinden ancak yüzde 12 pay alabilecek. Yani faiz harcamaları, eğitim harcamalarını yine geçecek.

Faiz giderleri bütçede eğitimin önüne geçerken, pandemi şartlarında büyümesi gereken sağlık bütçeleri ise sınırlı kaldı. Te-
davi edici ve koruyucu olarak sınıflandırılan sağlık harcamaları 2022 bütçesinde yüzde 6,3’ten, yani faize ayrılanın yarısından 
ibaret. Buna karşılık “ulusal güvenlik ve toplumsal güvenlik” olarak tanımlanan asker-polis bütçelerinin toplamdaki payı yüzde 
10,7.

2022 bütçesi, pandemi şartlarında artan yoksullukla mücadele için toplam bütçenin ancak yüzde 2,8’ini ayırabilmiş durumda. 
Engelliler için ayrılan pay da yüzde 1,4’den ibaret. 

Yıllığı yüzde 20’yi bulan tüketici enflasyonunun en önemli ayağı olan gıda enflasyonu yılı yüzde 30 ile kapatabilecek. Bu so-
nuçta tarımın ihmali, destekten yoksun bırakılmış olması önemli. 2022 bütçesi tarım programları için sadece yüzde 2,3’lük bir 
payı yeterli görmüş durumda. 

2022 bütçesi, açıkları da hızla büyüyen sosyal güvenlik sistemine toplam ödeneklerin yüzde 11,5’unu ayırmayı tasarladı. Buna 
karşılık yerel yönetimler bütçeden ancak yüzde 8,4 pay alabilecekler. Bu da demokratikleşmenin önemli göstergesi olan yere-
le kaynak tahsisinde ne kadar eli sıkı davranıldığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Mustafa Sönmez2
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Son iki yılın kamu bütçelerinde, ve-
rilen bütçe açıklarından çok büt-

çenin nerelere harcandığı hep dikkat 
çekti. Çünkü son iki yılın bütçeleri tüm 
dünyada pandeminin toplumsal yaşa-
ma damgasını vurduğu bütçeler oldu. 
Toplumlar devletlerden özellikle bu 
dönemde sağlık hizmeti, ekonomik 
ve sosyal yardım beklentisi içine girdi-
ler. Özellikle merkez ülkelerde birçok 
yönetim, bu beklentiye uyarak “Sos-
yal devlet” tavrı gösterdi. Aralarında 
Türkiye’nin olduğu bazı ülkelerde ise 
devlet sosyal değil, “pinti devlet” tavrı 
sergiledi ve bütçe açığından sakına-
rak pandemi mağdurlarına yardımları 
esirgedi. Sonuçta belki bütçe açıkları 
büyümedi ama geride destek yerine 
borçlanmaya mecbur bırakılmış bir 
toplum kaldı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı al-
tında daha çok “usulen” görüşülen, 
Saray yönetimince hazırlanmış 2022 
merkezi bütçe taslağında 2021’in 
gerçekleşen ve 2022’nin hedeflenen 
açıklarından çok, harcamaların nereye 
yapıldığı, sosyal harcamaların yanında 
güvenlik, faiz bütçelerinin büyüklüğü 
dikkat çekiyor. 

2021’de uygulamasına geçilen “prog-
ram esaslı bütçe” optiğinden bakıldı-
ğında 2022’de devletin faiz harcama-
larının eğitim harcamalarının önüne 
geçtiği ve uygulamada arayı açacağı 
görülebiliyor. Pandeminin ciddiyetini 
koruduğu şartlarda sağlık için bütçe-
de pinti tutum sürdürülürken “ulusal 
güvenlik programlarında” yani asker-
polis harcamalarında hiçbir kısıntı yer 
almıyor. 

Pandemi ve bütçeler
Pandeminin damgasını vurduğu son 
iki yıla bir üçüncü yılın ekleneceği 
COVID-19 ile ilgili verilerden ortaya 
çıkıyor. 2020 başından 2021 Ekim ayı 
ortalarına kadar COVID-19 vaka sayısı 
dünyada 250 milyonu buldu ve 5 mil-
yondan fazla insan hayatını kaybetti. 
Aşı önlemine rağmen pandemi aşı-
labilmiş değil ve son iki yılda olduğu 
gibi 2022 yılında da devletlerin sosyal 
desteklerine ihtiyaç duyuluyor.

Son iki yılda kamu bütçelerine pan-
demi gerçekliği damgasını vurdu ve 
devletler, bütçe açığı verme kaygısını 
bir yana bırakıp hem sağlık bütçele-
rini hem de toplumla dayanışma için 
sosyal yardım bütçelerini alabildiğine 
genişlettiler. Örneğin bütçe açıklarının 
milli gelire oranı 2019 yılında dünyada 
yüzde 3,7 iken 2020’de yüzde 10,3’e 
çıktı. 2021’de de yüzde 8,8 olması bek-
leniyor. Küresel kamu borç stokunun 
milli gelire oranı pandemi öncesi yüz-
de 84’e yakın iken pandemi yıllarında 
yüzde 100’e yaklaştı. Sosyal devlet 
olma zorunluluğu birçok ülke bütçe-
lerinde hem açıkları büyüttü, hem de 
kamu borç stoklarını kabarttı. 

Türkiye, dünyada pandemiden en çok 
etkilenmiş altıncı ülke gibi görünüyor. 
2021 Ekim sonu itibariyle, toplam vaka 
sayısının 8 milyonu geçtiği ve yaşamı-
nı kaybedenlerinin sayısının da 70 bini 
aştığı bildiriliyor. 

Türkiye’de Saray yönetimi, bütçe des-
teklerini genişleten ülkelerin tersine, 
pandemi koşullarında sosyal yardım 
programlarını dar tuttu, sosyal des-
tek ve sağlık bütçesi için borçlanmayı 
göze almadı, faizleri indirerek halka 
borçlanmayı önerebildi ancak(Bakınız, 
Kutu).

Orta Vadeli Program’da yer aldığı gibi, 
2019’da kamu açığı/GSYH oranı yüz-
de 2,9 iken 2020’de yüzde 3,9 oldu ve 
2021’in gerçekleşme tahmini yüzde 
3,6. Bu oran merkez ülkelerde sağlık 
ve sosyal yardım bütçelerinin genişle-
tilmesinin etkisiyle yüzde 7’leri aştı.

Pandemi tehdidi ve toplumsal tahriba-
tı sürerken 2022 bütçesinde öngörü-
len kamu açığı/GSYH hedefi de yüzde 
3,5’dan ibaret. Önceki iki yılda yaşanan 
eli sıkı tutum devam ediyor. 

2022 Bütçesinde vergi adaletsizliği 
Saray yönetiminin hazırladığı 2022 
bütçe taslağında her bütçede göz-
lenen adaletsizlikler hem vergi hem 
harcama ayağında korunuyor. Vergi 
ayağında, çoğundan firmaların, ser-
vet sahiplerinin yararlandığı ve teknik 
terimle “vergi harcaması” olarak ad-
landırılan “bağışlanmış vergiler” yani 

istisnalar, vergi muafiyetleri, bu bütçe-
de de toplanması hedeflenen vergile-
rin dörtte birini oluşturuyor (Bakınız: 
Kutu).

Vergi cennetlerine kaçırılmasına göz 
yumulan servetler, gelirler, Anayasa’da 
yer alan “Gücüne göre vergilendir-
me” ilkesinin uygulanmasına imkan 
tanımıyor(Bakınız: Kutu).

2022’de de toplanacak verginin üçte 
ikisi, her bütçede olduğu gibi dolaylı 
vergilerden, yani ağırlıkla tüketim ver-
gilerinden oluşacak. Doğrudan vergi-
lerin de ağırlıklı kısmını ücretliler öde-
yecek. Asgari ücretten bile net ücretin 
yüzde 10’u kadar vergi alan iktidar, 
ücret, maaş bordrolarından, kaynağın-
dan hatırı sayılır miktarda gelir vergisi 
alıyor. Varlıklı kesimin ödediği gelir, 
servet vergileri, firmaların ödediği 
kurumlar vergisi ise 2022 bütçesinde 
yine düşük oranlarda kalacak. 

2021 yılının ilk 9 ayında vergiler aya-
ğında yaşananlar, 2022 için de geçerli 
olacak. 2021 Ocak-Eylül döneminde 
808,5 milyar TL’lik vergi geliri elde edi-
lirken bunun yüzde 66,4’ü yani üçte 
ikisi dolaylı vergilerden, yani tüketim 
vergilerinden oluştu. Bu, ağırlıklı kısmı 
alt-orta sınıflardan oluşan kesimlerin 
tüm tüketimlerinin vergilendirilmesi 
anlamına geliyor ve adaletsizliği yan-
sıtıyor.

Toplam vergi gelirleri içinde yüzde 
18,5 payı olan gelir vergilerinin de ta-
mamına yakını yine ücretlilerin bord-
rolarından stopaj yoluyla elde ediliyor. 
Buna karşılık şirketlerin, bankaların 
kârlarından ödedikleri Kurumlar Ver-
gisi, toplam vergi gelirleri içinde sade-
ce yüzde 15,1 paya sahip. Şirketler ve 
bankalar birçok istisna muafiyet, vergi 
iadesi gibi kolaylıklardan yararlandık-
ları gibi, vergiden kaçınma, vergi ka-
çırma gibi imkanlara da sahipler ve bu 
yollarla vergi yüklerini daha da hafifle-
tebiliyorlar. 

Vergilere damgasını vuran dolaylı ver-
gilerde Katma Değer Vergisi (KDV) ve 
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) en önemli 
yere sahipler. KDV, dahilden ve ithalat-
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tan elde ediliyor ve 2021’in ilk 9 ayında 
263 milyar TL ile toplam dolaylı vergi-
lerin yüzde 51’ini oluşturdu. 

Akaryakıttan, otomobilden, içki ve tü-
tünden, dayanıklı tüketim mallarından 
alınan ÖTV ise 2021’in ilk 9 ayında 150 
milyar TL’yi buldu ve toplam dolaylı 
vergilerin yüzde 29’unu oluşturdu. 

Böylece dolaylı vergilerin yüzde 80’i 
KDV ve ÖTV’lerden oluştu. Damga 
vergisi, gümrük vergileri, özel iletişim 
vergisi, harçlar ve öteki dolaylı vergi-
ler, toplamı ilk 9 ayda 518 milyar TL’yi 
geçen dolaylı vergilerin kalan yüzde 
20’sini oluşturdular. 

2022 Bütçesinde harcama adaletsizliği
Adaletsizlik, bütçenin harcama aya-
ğında daha büyük. Çünkü bu ayakta 
toplanan vergi ve öteki gelirler har-
canmakla kalmıyor, toplum adına 
borçlanmaya da gidiliyor ve toplumun 
borç yükü büyütülerek geleceği ipo-
tek altına alınıyor. 

Bütçe 2021’den itibaren “Program 
esaslı” hazırlanıyor. Sayıları 69’u bulan 
programların her birine ne kadar öde-
nek ayrılacağı tasarlanıp uygulanıyor. 
Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Baş-
kanlığı, 2021’de program esaslı bütçe-
nin aylık sonuçlarını yayınlıyor. Buna 
göre ilk 8 ayda, 985 milyar TL’ye yakla-
şan bütçe harcamalarının yüzde 14,5’u 
sosyal güvenlik için, daha çok da SGK 
açıklarının finansmanı için kullanıldı.

Faiz ödemeleri ilk 8 ayda 130 milyar 
TL’ye yaklaştı ve toplamda yüzde 13,2 
pay aldı. Yerel yönetimlere bütçeden 
2021’in ilk 8 ayında ancak 84 milyar TL 
aktarıldı. Bu, toplam bütçenin yüzde 
8,5’unu oluşturdu. Asker-polis harca-
ması olarak tanımlanabilecek “Ulusal 
Güvenlik ve Toplum güvenliği için ise 
bütçenin yüzde 10,7’sinin harcandığı 
görüldü. Polis harcamalarının asker 
harcamalarına yaklaşması dikkat çe-
kici. 

2021’in ilk 8 aylık bütçe harcamala-
rında temel eğitim, orta eğitim ve 
yükseköğrenimden oluşan eğitim 
için harcamalar, toplam harcamaların 
yüzde 11,2’sini oluşturdu. Böylece eği-

tim harcamaları, faiz harcamalarının 2 
puan gerisinde kaldı. 

2021’in ilk 8 ayında tedavi edici sağlık 
ve koruyucu sağlık programları için ise 
toplam bütçenin yüzde 5,9’u harcandı. 

Programlara göre harcamalar
“Program esaslı bütçe” sınıflandır-
ması 2022 bütçesinin kullanımının 
2021’den pek farklı olmayacağını gös-
teriyor. 2022’de Hazine’nin ödenek-
lerinin tamamına yakınını oluşturan 
faiz giderlerinin, öngörülen bütçenin 
yüzde 13’ünü tek başına oluşturduğu 
görülüyor. Buna karşılık, temel, orta 
eğitim ve yüksekokul olmak üzere üç 
ayrı programdan oluşan eğitim harca-
maları 2022 bütçesinden ancak yüzde 
12 pay alabilecek. Yani faiz harcamala-
rı, eğitim harcamalarını yine geçecek.

Faiz harcamalarının 2022 bütçesinde 
daha da yukarı çıkması muhtemel. 
Çünkü, kamu borç stokunda yaban-
cı para ile borçlanmaların artması ve 
tırmanan döviz kuru nedeniyle faiz ve 
kur zararlarının daha da artması bek-
leniyor. 

Hazine’nin 2021 Eylül itibarıyla 2,1 tril-
yon TL (yaklaşık 221 milyar dolar) tu-
tarındaki borçlarının yüzde 58’i döviz 
cinsinden borçlar. Hazine dışarıdan 
dövizle borçlandığı gibi, içeriden de 
dövize endeksli borçlandı. Döviz cinsi 
borç, 2017 yılında toplam Hazine borç 
stokunun yüzde 39’u idi, 2021’e gelin-
diğinde yüzde 58,4’ü geçti. 

Hazine’nin döviz cinsinden borcu 2017 
yılında 90 milyar dolar iken, özellikle 
içeriden borçlanmada altın ve Avro 
endeksli borçlanmaya gidilmesi ile dö-
viz cinsi borç toplamı 2021 Eylül sonu 
itibariyle 144 milyar dolara yaklaştı. 
Kurdaki her artış, Hazine’nin döviz 
cinsi borcunun yükünü de artırıyor ve 
bu, bütçeye faiz harcaması olarak yan-
sırken, öteki kalemlerden kesintileri, 
yeniden borçlanmaları zorunlu kılıyor. 

Faiz giderleri bütçede eğitimin önüne 
geçerken, pandemi şartlarında büyü-
mesi gereken sağlık bütçeleri ise sınırlı 
kaldı. Tedavi edici ve koruyucu olarak 
sınıflandırılan sağlık harcamaları 2022 

bütçesinde yüzde 6,3’ten, yani faize 
ayrılanın yarısından ibaret. Buna kar-
şılık “ulusal güvenlik ve toplumsal gü-
venlik” olarak tanımlanan asker-polis 
bütçelerinin toplamdaki payı yüzde 
10,7.

2022 bütçesi, pandemi şartlarında ar-
tan yoksullukla mücadele için toplam 
bütçenin ancak yüzde 2,8’ini ayırabil-
miş durumda. Engelliler için ayrılan 
pay da yüzde 1,4’den ibaret. 

Yıllığı yüzde 20’yi bulan tüketici enf-
lasyonunun en önemli ayağı olan gıda 
enflasyonu yılı yüzde 30 ile kapatabile-
cek. Bu sonuçta tarımın ihmali, destek-
ten yoksun bırakılmış olması önemli. 
2022 bütçesi tarım programları için 
sadece yüzde 2,3’lük bir payı yeterli 
görmüş durumda. 

2022 bütçesi, açıkları da hızla büyü-
yen sosyal güvenlik sistemine toplam 
ödeneklerin yüzde 11,5’ini ayırmayı 
tasarladı. Buna karşılık yerel yönetim-
ler bütçeden ancak yüzde 8,4 pay ala-
bilecekler. Bu da demokratikleşmenin 
önemli göstergesi olan yerele kaynak 
tahsisinde ne kadar eli sıkı davranıldı-
ğını bir kez daha ortaya koyuyor. 

Özetle, 2022 bütçesi pandemi koşul-
larını yine görmezden gelip sosyal 
ödenekleri sınırlı tutarken, hükü-
metin dövizle borçlanmaya mecbur 
kaldığı yanlış politikalarının sonucu 
olarak bütçe kaynaklarından faiz için 
daha çok ödeme yapmak zorunda 
kalacak. Bundan dolayı, yeniden ve 
yeniden borçlanarak kamu borç sto-
kunu büyütmeye mecbur kalınacağı 
ortadadır. 

Türkiye’nin en önemli meselelerinden 
biri, halka dönük bütçeler oluşturul-
mamasıdır. İkincisi de, mevcut büt-
çelerin ciddi bir denetiminin yapıla-
maması yani halka ödediği vergilerin 
hesabının verilmemesidir. Bu sorun-
ların çözümünde yol alabilmek için, 
bütçelerin sınıfsal özünü kavramış si-
yasal ve sendikal, kitlesel hareketlerin 
siyasete ağırlığını daha fazla koyması-
na ihtiyaç olduğu açıktır.. 
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GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİMİ

1. GİRİŞ

Dünya’da ve ülkemizde; nüfus artışı, yaşam standartları-
nın yükselmesi, sanayi ve teknolojideki gelişmelere bağlı 
olarak enerji gereksinimi hızla artmaktadır. İhtiyacın ağır-
lıklı olarak fosil yakıtlardan karşılanması, iklim değişikliği 
gibi olumsuz etkilerin yanı sıra kaynakların sınırlı olması 
nedeniyle de enerji kullanıcılarını oldukça zorlamaktadır. 
Enerji tedariği, ülkemizdeki gibi kaynaklara erişim sorunu 
olan yönetimlerin önemli maliyet unsuru olarak çözmele-
ri gereken bir problemdir. 

Makina Mühendisleri Odası; doğal, sürdürülebilir, yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla bu stratejik 
alandaki bağımlılığımızı azaltmanın mümkün olduğuna 
inanmakta ve bu inancını her platformda kamu yararını 

dikkate alarak savunmaktadır. Elbette en önemli öncelikli 
yaklaşım verimliliktir. İklim ve maliyet faktörleri dikkatle 
incelendiğinde; kamusal planlama ve denetim altında 
ülke ve toplum çıkarları korunarak, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının hızlı ve verimli şekilde devreye sokulması 
önem kazanmaktadır. 

Kurumsal ve bireysel çabalarla kısa zamanda devreye alı-
nabilecek sınırsız kaynak güneş enerjisidir. Güneş; temiz 
ve sürdürülebilir yapıdaki en önemli enerji kaynağıdır. 
Teknolojik altyapı ve getirdiği zorlukların aşılmasında 
elbette yapılacak büyük yatırımlara ve teşviklere ihtiyaç 
vardır. 

Bu sürece hizmet eden ve ülkedeki sürdürülebilir enerji 
üretim ekosisteminin oluşumunda pek çok katkıları olan 
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Makina Mühendisleri Odası her zaman olduğu gibi yapıcı 
çalışmalarını hızla sürdürmektedir. 

Güneş Enerji Santralı Eğitimi ülkemizde yaşanan pek 
çok ihtiyaç ve zorluklar dikkate alınarak Makina Mühen-
disleri Odası İstanbul Şubesi 2018-2019 dönemi Enerji 
Komisyonu’nun sektör deneyimi olan üyelerinin çabala-
rıyla oluşturulmuştur. 

2. YENİLENEBİLİR ENERJİ

Günümüzde enerji talebinin her geçen gün artması, ye-
nilenebilir enerji sistemlerinin en büyük ölçüde kullanı-
mının önemini artırmıştır. Türkiye, yenilenebilir enerji 
kaynakları açısından oldukça avantajlı konumdadır. Bu 
doğrultuda başta hidrolik olmak üzere, biyokütle, jeoter-
mal, rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklı pek çok yatırım ya-
pılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanılması, daha az fosil yakıt kullanımı, daha küçük kar-
bon ayak izi ve daha az sera gazı emisyonu demektir. 

Enerjinin yerinde üretilip tüketilmesi de verimliliği arttır-
maktadır. Taşıma yatırımlarını önlemekte, enerjinin taşı-
ma kayıplarını ortadan kaldırmaktadır. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, 2000’li yılların başlarında ül-
kemizde güneş enerjisi kaynaklı herhangi bir yatırım yok-
ken, günümüzde bu miktar 6 GW’ı aşmış ve diğer yenile-
nebilir enerji kaynaklarına göre artış miktarı en fazla olan 
kaynak güneş enerjisi olmuştur.

3. GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİMİ

Güneş enerjisi yatırımlarının çoğalması, bu sektörde faali-
yet gösteren firmaların sayısını da artırmıştır. Başta sektör 
çalışanları olmak üzere, konuyu öğrenmek isteyen kişile-
rin güneş enerjisiyle ilgili eğitim alması büyük önem ka-
zanmıştır.

MMO, bu somut gerçeklerin ışığında ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının hızla artacağı öngörüsüyle, bu alan-
da sertifikalı eğitimlerin hayata geçirilmesi kararını almış 
ve şubeler arasında bir görevlendirme yapmıştır. Güneş 
enerjisi eğitiminin teknik şartnamesi, müfredatı, eğitim 
ders notları ve soru bankası hazırlanmasında MMO İstan-
bul Şubesi Enerji Komisyonu görevlendirilmiştir.

MMO İstanbul Şubesi 33. Dönem Enerji Komisyonu, 
sektör deneyimli uzman mühendislerden oluşan Güneş 
Enerjisi Santrali (GES) çalışma grubunu oluşturmuş, sek-
tördeki deneyimli kuruluşların ve akademik çevrelerin 
de görüşünü alarak bu eğitimlere esas oluşturacak dokü-
manları, Şubat 2019’da başlayan ve Kasım 2019’da sona 
eren uzun araştırma ve çalışma sonucunda hazırlamış ve 
eğitimin alt yapısını oluşturmuştur.

Hazırlanan ders notları içeriğinde;

 1. TMMOB, MMO, MİEM Yasa ve Yönetmelikleri

 2. Dünya’da ve Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve 
Uygulamaları

 3. Mevzuat ve Enerji Piyasası Bilgisi

 4. Proje Sahası Değerlendirme

 5. Elektromekanik Teçhizat

 6. Teknik Proje

 7. Şebeke Uyumluluk

 8. Standartlar

 9. İşletme Bakım Analizi

 10. Enerji Üretim Tahmini

 11. Ekonomik Analiz

 12. Çevresel Etki ana başlıkları yer almaktadır.

İlk Güneş Enerji Santrali Eğitimi, 29-30 Kasım -1 Aralık 
2019 tarihlerinde GES Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak 
yapılmış, eğitmen olarak Ahmet Saim Peker, Azmi Bakdur, 

Yenilenebilir Enerji 
Kaynağı

2002 Kurulu 
Gücü (MW)

2020 Kurulu Gücü 
(MW)

Güneş 0 6.170

Rüzgar 19 7.880

Hidrolik 12.250 29.150

Biyokütle 28 1.200

Jeotermal 18 1.500

Tablo1. Kaynakların Güçlere Göre Dağılımı



18

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ARALIK 2021  www.mmo.org.tr

Hatice Nüket Akıncı ve Recep Özgür Koç görev almıştır.

Bu eğitim, MİEM’de konuyla ilgili bu kapsamda yapılan ilk 

eğitim olma özelliği taşımaktadır. Yapılan eğitim duyuru-
suna kontenjan dahilinde yoğun başvuru olmuştur.

 
 Fotoğraf 1. Eğitim Sınıfı

 
 
Fotoğraf 2. Tuzla Şelale Park Güneş Enerji Santrali



19

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ARALIK 2021  www.mmo.org.tr  

Eğitimin ilk 2 gününde; Anadolu Yakası Eğitim Merkezi’nde 
teorik bilgi verilmiş, görsel materyallerle destekleme ya-
pılmış, eğitime güneş enerji sistemlerinde kullanılan ürün 
örnekleri de getirilerek katılımcıların bilgi seviyesinin artı-
rılması hedeflenmiştir. 

Eğitimin 3. günü Tuzla Şelale Park’taki Güneş Enerji 
Santrali’nde katılımcılara uygulamalı bilgilendirme yapı-
larak, önceki iki gün verilen teorik bilgilerin pekiştirilmesi 
hedeflenmiştir. Eğitim sonucunda katılımcılara sınav ya-
pılmış, başarılı olanlara başarı belgesi, başarılı olamayan-
lara katılım belgesi verilmiştir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Eğitimin periyodik olarak tekrarlanması kararlaştırılmış, 
2020 yılı başında yeni bir eğitim daha planlanmış olma-
sına rağmen, pandemi süreci nedeniyle ertelenmiştir. Bu 
süreçte güneş enerjisi konusunda, yoğun ilgi gösterilen 
online bilgilendirme eğitimleri düzenlenmeye devam 
edilmiştir. 

Şartların uygun hale geldiği ilk fırsatta Güneş Enerji Sant-
rali eğitimleri periyodik olarak yapılmaya devam edile-
cek, bu sektörde çalışan veya konuya ilgili katılımcıların, 
başta teorik olmak üzere, mevzuat, ürün seçimi ve uygu-
lama konularında daha donanımlı hale gelmeleri sağla-
nacaktır.

MMO İstanbul Şubesi, pek çok farklı sektöre yönelik su-
nulan eğitimlerle, başta meslektaşlarımız olmak üzere 

farklı katılımcılara da hizmet vererek, 
eğitim alanında çalışmaya devam et-
mektedir.

Değişen koşullar ve uygulamalar, 
eğitimlerin sanal ortama taşınmasını 
gerekli kılmaktadır. Uygulama ve de-
neyimlere yönelik eğitimlerin sanal 
ortamlarda konumlanması günümüz 
şartlarında biraz daha zor olmakla 
birlikte sanal gerçeklik (virtual reality) 
ve arttırılmış gerçeklik (agumented 
reality) araçları ile mümkün olabil-
mektedir. Bu ekipmanların herkes 
tarafından kullanılabilir olmasıyla 
eğitimlerin tamamen sanal ortamlara 
taşınması söz konusu olabilir. 

MMO olarak gelişmeleri ve kursiyerlerimizin olanaklarını 
dikkatle takip etmekteyiz. Bu konudaki taleplerin artma-
sını dikkate alarak Oda’mız gerekli eğitim güncelleme ve 
yenileme çalışmalarını yürütmektedir.  

Ülkemizde Güneş Enerjisi Teknolojisi öğrenilmişlik sevi-
yesi hızla artmaktadır. Bununla birlikte henüz genç olan 
bu sektör; üniversiteler, devlet kurumları, mühendisler, 
bankalar ve diğer tüm paydaşların katkısıyla oldukça 
hızlı bir şekilde yükselmektedir. Şimdilerde sıklıkla duy-
duğumuz GES projelerinin artık arazilerin yanı sıra bina-
larımızın çatı ve cephelerine kurulması teknik açıdan ve 
mevzuat açısından ve nihayet ekonomik açıdan müm-
kün olmuştur. Türkiye gibi inşaat sektörüne ilginin yük-
sek olduğu ülkelerde çatı ve cephe kurulumları gayet 
önemli bir gelişmedir. Yakın gelecekte ülkemizde güneş 
enerjisi sistemlerinde istihdam edilecek ve araştırma 
faaliyetlerinde bulunacak teknik personelin geliştirilme-
sinde Oda’mızın geliştirmiş olduğu eğitimlerin büyük 
katkısı olacaktır.

Tüm kurumlar tarafından öğrenilmeye ve katkı sunulma-
ya devam edilen güneş enerjisi sistemi ile ilgili hazırlanan 
mevzuatlarda EPDK ve Bakanlık gibi kurumların mevzuat 
hazırlama sürecinde MMO’nun görüş ve önerilerini dik-
kate alarak ve dahil ederek gerçekleştirilmesi, bu yeni 
teknolojinin ülkemizde sağlıklı bir şekilde yürütülmesini 
sağlayacaktır.

 
 Fotoğraf 3. Tuzla Şelale Park Güneş Enerji Santrali’nde Uygulamalı Bilgilendirme
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TÜRKİYE’DE JEOTERMAL KAYNAKLARIN 
KULLANIMI VE JEOTERMAL ENERJİ 
SANTRALLERİ GERÇEĞİ

1. GİRİŞ

Dünya enerji kaynakları, yenilenemeyen ve yenilenebilir 
enerji kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır. Petrol, kö-
mür, doğal gaz ve nükleer enerji, “Yenilenemeyen enerji 
kaynakları”dır. “Yenilenebilir enerji” ise, doğal çevreden 
sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan 
elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerji olarak tanım-
lanmakta olup, güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, dalga 
enerjisi gibi doğada kendiliğinden var olan kaynaklardan 
elde edilmektedir. Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak 
özellikleri; çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli kaynaklar-
dan elde edilebilir olmasıdır. Dünyada petrol, kömür ve 
doğal gaz gibi fosil yakıt rezervlerinin hızlı bir şekilde tü-
kenmesi, nüfusun hızla artması ve teknolojinin gelişme-
siyle birlikte jeotermal enerji de dahil olmak üzere yeni-
lenebilir enerji kaynakları daha da önem kazanmaktadır. 

Enerji ihtiyacına yönelik olarak dünyaya koşut, ülkemizde 
de yaşanan bu süreçte, ne yazık ki, uygulanan yanlış teş-
vik politikaları sonucu kâr hırsı ile jeotermal kaynak alan-
larında aşırı üretim yapılmakta, bunun sonucunda rezer-
vuar bütünlüğü ve işletmelerin sürdürülebilirliği önemli 
ölçüde tehlikeye düşmekte, kaynaklar üzerinde aşırı bas-
kı oluşmakta ve jeotermal kaynaklarımız hızla tüketilmek-
tedir. Ayrıca, ülkemizdeki jeotermal kaynakların kullanı-
mına yönelik yasal ve kurumsal tüzük ve yönetmeliklerin 
karmaşık, eksikli ve sorunlu olması nedeniyle, mevcut iş-
letmelerin büyük bir bölümü geri dönüşü olmayan çevre 
zararlarına yol açmaktadır. Aydın, Manisa, Denizli, İzmir, 
Çanakkale, Afyon, Van, Elazığ, Bolu dâhil jeotermal sistem 
üzerinde kurulu birçok ilimiz, kontrolsüz ve denetimsiz 
jeotermal enerji yatırımları tehdidiyle karşı karşıyadır. 
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Yasal düzenlemelerin yetersizliği, kapsamlı ve etkin dene-
tim mekanizma ve uygulamalarının   bulunmaması, bazı 
özel sektör yatırımcılarının daha çok kazanç ede etme 
tutkusu ile bilim ve teknik dışı uygulamalara yönelmesi, 
kamu yönetiminin de etkin bir müdahalede bulunmama-
sı nedeniyle, sektörde birçok uygulama, sosyal hayata ve 
çevreye zarar veren bir sürece evrilmiştir. Sorunların yad-
sınamaz boyutlara gelmesi sonucunda, başta TMMOB ol-
mak üzere birçok demokratik kitle örgütü, Türkiye Bilimler 
Akademisi TÜBA ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamlı 
araştırmalar yapmış, çalıştaylar düzenlemiş ve raporlar 
hazırlayarak çözüm yolları aranmıştır.  “Büyük Menderes 
Havzasında Jeotermal Enerji Santralleri Gerçeği ve Aydın 
İlinde Kurulu JES’lerin Çevresel Etkileri” konulu kapsamlı 
TMMOB Raporu [1], TÜBA tarafından hazırlanan” Jeoter-
mal Enerji Teknolojileri Raporu” [2], Avrupa İmar ve Kal-
kınma Bankası (EBRD) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
hazırladığı “Türkiye'de Jeotermal Kaynakların Kümülatif 
Etki Değerlendirme Raporu” [3] sorunun boyutlarını orta-
ya koyan başlıca çalışmalardır. 

2. JEOTERMAL KAYNAKLARIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Jeotermal, Yunanca geo (yer) ve therme (ısı) sözcüklerin-
den türemiş olup, yer ısısı anlamına gelmektedir. 

Jeotermal kaynak ise, yer kabuğunun çeşitli derinliklerin-
de birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak 
su, buhar ve gazlardır.

Jeotermal Sistem; biri değiştiğinde ötekilerde de değişik-
liğe neden olacak şekilde etkileşimli bir bütünsellik için-
de yer alan ısı kaynağı, ısı taşıyan akışkan, bunun dolaşıp 
biriktiği kaya ortamı, basınç ve sıcaklık koşulları, kimyasal 
bileşenler, bunların beslenme ve boşalma cepheleri ile 
benzerlerinin tümünü tanımlayan ve doğal yollarla bir-
birleri ile bağ oluşturan sistemdir (Şekil 1) [4]. 

Jeotermal sistemler fiziksel yapı olarak üç grupta incelen-
mektedir.

• Sıvı etkin sistemler: Bu sistemde rezervuardaki akışkan 
sıvı haldedir.

• İki fazlı akışkan etkin sistemler: Bu sistemde rezervuar-
da su ve su baharı beraber bulunur.

• Buhar etkin sistemler: Bu sistemde rezervuarda kızgın 
buhar bulunmaktadır.

Akışkan sıcaklıklarına göre jeotermal sistemler üç sınıfa 
ayrılmaktadır.

• Düşük entalpili sahalar (20-70°C sıcaklık)

• Orta entalpili sahalar (70-150°C sıcaklık)

• Yüksek entalpili sahalar (>150°C sıcaklık). 

Günümüz teknolojik ve ekonomik koşulları altında je-
otermal akışkanın sıcaklık değerlerine göre jeotermal 
kaynakların kullanım alanları; yüksek entalpili sahalarda 
elektrik üretimi, orta entalpili sahalarda çeşitli kurutma 
işlemleri, kent ve sera ısıtmacılığı, tarım ve sanayideki çe-

 

 
Şekil 1. İdeal Bir Jeotermal Sistemin Şematik Gösterimi [4]
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şitli kullanımlar, düşük entalpili sahalarda ise yüzme ha-
vuzları, balneolojik banyolar (kaplıcalar) ve balık çiftlikleri 
gibi tesisler şeklinde sıralanabilir. Son yıllarda orta ental-
pili sahalardaki akışkanlardan da elektrik üretimi için tek-
nolojiler geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur (Tablo 1).

Jeotermal enerji yenilenebilir ve doğru kullanıldığında 
çevreye en az zarar veren enerji kaynaklarından biri ol-
masına karşın, yanlış kullanımında çevreye ciddi zarar 
vermektedir. 

Elektrik enerjisi üretiminden dolayı oluşan zararlı çevresel 
etkiler ise; sondaj süresince ekosistemin bozulması, kuyu 
sondajları boyunca jeotermal sıvı ile su ve toprağın kir-
lenme riski, tesisin işletilmesi süresince CO2 ve H2S salım-
ları, jeotermal sıvının topraktan çekilmesi  nedeniyle ara-
zinin çökme riski, doğrudan akarsulara deşarj  yapılması 
yoluyla yoğun su kirliği, asit yağmurları nedeniyle topra-
ğın, ağaçların, tarımsal ürünlerin, göller ve akarsuların et-
kilenmesi, canlı yaşamına zarar verilmesi, yaşam döngüsü 
ve küresel ısınmaya olumsuz etkileri olarak sıralanabilir.

3. DÜNYA’DAKİ JEOTERMAL KAYNAKLAR VE GELİŞİMİ

Dünyada jeotermal enerjiden yararlanma konusunda, 
termal turizm ve ısıtma amaçlı kullanım başı çekmekle 
birlikte, son yıllarda teknolojik gelişmelere ve özellikle 
kızgın kuru kaya uygulamalarına yönelik çalışmalardan 
elde edilen olumlu sonuçlara bağlı olarak, jeotermal 
enerjiden elektrik üretiminin boyutu ve önemi her geçen 
gün artmaktadır.

Dünyada jeotermal enerji kurulu gücü 2020 yılı verileri-
ne göre 15.608 MWe düzeyindedir. Jeotermal enerjiden 
elektrik üretiminde ilk beş ülke; ABD, Endonezya, Filipin-
ler, Türkiye ve Yeni Zelanda’dır (Tablo 2). Tabloya göre; 
3.714 MWe ile Amerika Birleşik Devletleri birinci sırayı 
alırken, 2.133 MWe ile Endonezya, 1.918 MWe Filipinler, 
1.688 MWe ile Türkiye, 1.005 MWe ile Yeni Zelanda jeo-
termal enerjiden elektrik üretiminde ilk 5 ülke arasındaki 
yerlerini almışlardır. Daha sonra, Meksika, İtalya, Kenya, 
Japonya ve İzlanda gelmektedir [5]. 

Elektrik dışı kullanım ise 70.000 MWt’ı aşmış olup, dün-

Tablo1. Jeotermal Akışkanın Sıcaklığına Göre Kullanma Yerleri, LINDAL DİYAGRAMI

DO
YM

UŞ
 B

UH
AR

  

  S
IC

AK
 S

U 

oC

200

Elektrik

Enerjisi

Üretimi

180 Yüksek yoğunluklu çözeltinin buharlaşması, Amonyum emilimi ile soğutma

170 Hidrojen sülfit yolu ile ağırsu eldesi, diatomitlerin kurutulması

160 Kereste kurutulması, balık vb. yiyeceklerin kurutulması

150 Bayer’s yolu ile alüminyum eldesi

140 Çiftlik ürünlerinin çabuk kurutulması (Konservecilikte)

130 Şeker endüstrisi, tuz eldesi

120 Temiz su eldesi, tuzluluk oranının arttırılması

110 Çimento kurutulması

100 Organik madde kurutma (Yosun, et, sebze vb.), yün yıkama

Isıtma

90 Balık kurutma

80 Ev ve sera ısıtma

70 Soğutma

60 Kümes ve ahır ısıtma

50 Mantar yetiştirme, Balneolojik banyolar (Kaplıca Tedavisi)

40 Toprak ısıtma, kent ısıtması (Alt sınır) sağlık tesisleri

30 Yüzme havuzları, fermantasyon, damıtma, sağlık tesisleri

20 Balık çiftlikleri
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yada jeotermal enerjinin termal turizm ve ısıtma amaçlı 
kullanımında ABD, Çin, İsveç, Türkiye ve Almanya ilk 5 sı-
rayı almaktadır. 3.222 MWt doğrudan kullanma kapasitesi 
ile Türkiye dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. 2019 
yılında dünyada elektrik dışı kullanımda oransal dağılım 
ısıtma %80,4, kaplıca-sağlık amaçlı kullanım %13,2, sera 
ısıtması %3,1, jeotermal balıkçılık %1,3, endüstriyel kulla-
nım %1,1, soğutma-kar eritme %0,7 ve diğer %0,1 olarak 
gerçekleşmiştir. İzlanda, Fransa ve İtalya’da da doğrudan 
kullanım giderek artmaktadır. Örneğin, İzlanda’da toplam 
konut ve işyeri ısıtma (şehir ısıtma) gereksiniminin %86’sı 
jeotermal enerjiden karşılanmaktadır.

4. TÜRKİYE’DE JEOTERMAL KAYNAKLAR VE GELİŞİMİ

Ülkemiz jeolojik ve coğrafik konumu itibarı ile aktif Alp-
Himalaya tektonik kuşağı üzerinde yer aldığı için, doğal 
çıkış şeklinde ve sıcaklığı 30°C üzerinde olan jeotermal 
kaynak zenginliği bakımından dünyada yedinci sırada-
dır. Sıcaklık alt sınır değeri 20°C olarak belirlendiğinde 
ise sahip olduğumuz toplamda 600 kaynak grubuyla 
Avrupa'da birinci sırada yer almaktadır. Jeodinamiği ge-
reğince farklı sistemlerde oluşmuş, tektonik unsurlarla 
uyumlu biçimde ülkemiz geneline dağılmış 346 adet jeo-

termal alan bulunmaktadır. Batı Anadolu’da yüksek sıcak-
lıklı, potansiyeli ve enerji kapasitesi yüksek alanlar, diğer 
bölgelerde düşük/orta sıcaklık kategorisindeki alanlar yer 
almaktadır.

Jeotermal alanların araştırılmasına yönelik yapılan jeolo-
jik araştırmalarla belirlenen ve jeolojik yapıdaki çeşitlilik, 
beslenme ve boşalım koşulları, jeolojik unsurlar ve jeo-
dinamik süreçlere bağlı olarak gelişen jeotermal sistem-
lerdeki kaynaklar, genç tektonizma ve volkanizma ile çok 
yakın ilişkili olarak Türkiye’nin her yanına dağılmışlardır 
(Şekil 2) [6].

Türkiye’deki jeotermal kaynakların dağılımı, doğal kay-
nak ve kuyu sıcaklık değerleri esasına göre %88’i düşük 
ve orta, %12’si sıcaklığı 295 °C’a kadar ulaşan yüksek sı-
caklıklı sahalar şeklindedir [7]. Kullanım olanakları dikka-
te alındığında, enerji üretimi yapılabilecek alan sayısı 43, 
oranı ise %12’dir. Alan ve bölge ısıtmasında yararlanılabi-
lecek saha sayısı enerji üretilebilecek sahalardaki entegre 
kullanımla birlikte 153 olup, tüm sahaların %43‘ünü oluş-
turmaktadır. Geriye kalan düşük ve orta sıcaklıkta akışkan 
içeren %45’lik dilimdeki diğer sahalar, sıcaklık ölçütleri 
esas alınarak sera, sağlık, termal turizm ve diğer uygula-
malardaki kullanımlar için potansiyel alanlardır (Şekil 3).

Tablo 2. Dünyada Jeotermal Enerjide Kurulu Güç Bakımından İlk On Ülke, 2020 

(https://www.thinkgeoenergy.com/thinkgeoenergys-top-10-geothermal-countries-2020-installed-power-generation-
capacity-mwe/ ‘den [5] uyarlanmıştır.)
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Ülkemizde jeotermal alanlarımıza ait rezervuar sıcaklıkla-
rı 103°C – 295°C arasında değişen ve elektrik üretimi yapı-
labilecek 44 adet potansiyel alan vardır.  Çanakkale, Nev-
şehir ve Niğde dışındaki kaynak alanlarının tamamı Batı 
Anadolu’da konumlanmıştır. Sıcaklıklarına göre Germen-
cik – Ömerbeyli (Aydın), Kızıldere (Denizli), Tuzla (Çanak-
kale), Salavatlı (Aydın) ve Eynal-Simav (Kütahya) bölgeleri 
yüksek entalpili sahalar olarak sınıflandırıldığı için elektrik 
enerjisi üretimi için uygun bölgelerdir. Bununla birlikte iş-
letmede olan jeotermal elektrik santrallerinin (JES) üçte 
ikisine yakın bir bölümü Aydın’da kurulmuş olup; halen 
yatırım sürecinde olan, ön lisans ve planlama aşamasın-

daki yeni JES proje stokunun da dörtte biri Aydın il sınır-
ları içindedir. Aydın, Büyük Menderes Grabeni’nin batısın-
da yer almakta olup, 776,93 MW kurulu güç kapasitesi ile 
toplam 35 adet jeotermal enerji santrali işletme aşama-
sındadır. 215,6 MW kapasite ile kurulmak üzere üretim 
lisansı verilen dokuz adet jeotermal enerji santrali vardır 
[2].

Sahaların jeolojik, coğrafik iklim koşulları; ulaşım ve pa-
zar durumu, önemli bir potansiyel varlığına işaret eden 
sıcak su kaynakları ve kuyulardaki üretim değerleri, elekt-
rik üretiminin yanı sıra “merkezi ısıtma”, “modern termal 
tesisler ile kaplıcalarda kullanım”, “jeotermal sera ısıtması” 
ve “kültür balıkçılığı” gibi geniş bir yelpazede çok çeşitli ve 
entegre kullanım seçeneği sunmaktadır (Şekil 4) [8]. 

Yerleşimlerin merkezi ısıtılması için 50 °C alt sıcaklık de-
ğerine göre ısıtmada yararlanılabilecek 110 adet, enerji 
üretilebilecek sahalardaki entegre kullanımla birlikte ise 
toplam 154 adet potansiyel saha bulunmaktadır. Merkezi 
ısıtma, 1.453 MWt kapasiteyle (%44) özel bir yere sahiptir. 
Afyon şehir ısıtması, ekonomik örneklerinden biridir. Jeo-
termal akışkan kullanılarak 18 yerleşim biriminde jeoter-
mal kaynaklı ısıtma yapılmaktadır [9]. 

Sera ısıtması 2002 yılında 500 dönüm iken 2019 yılında 
4.283 dönüme çıkmış, yaklaşık %850 artış olmuştur. Ko-
nut ısıtması 2002 yılında 30.000 konuttan 2019 yılında 
137.650 konut eşdeğerine çıkmış, %460 artış olmuştur. 

 

 Şekil 2. Türkiye’nin Genç Tektonik Unsurları ve Jeotermal Kaynakların Dağılımı [6]

Şekil 3. Jeotermal Alanların Kullanım Olanaklarına Göre Dağılımı [7]
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Ülke görünür ısı kapasitesi 2002 yılında 3.000 MWt iken, 
2008 yılında Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve özel sektörün de jeo-
termal arama, geliştirme ve yatırım çalışmaları ile birlikte 
ülkemiz toplam jeotermal ısı kapasitesi (görünür ısı mik-
tarı) 2019 yılında 35.500 MWt’e ulaşmış, %1083 artış sağ-
lamıştır [23].

Jeotermal enerjinin tarımsal amaçlı kullanımı konusun-
da seracılık ve balık çiftlikleri en ön sırada yer almaktadır. 
Sera ısıtması; ağırlıklı olarak, İzmir-Dikili, Balçova, Seferihi-
sar, Manisa-Salihli, Afyon-Ömer, Sandıklı, Kütahya- Simav, 
Denizli-Kızıldere, Balıkesir-Edremit, Havran, Şanlıurfa-
Karaali’de uygulanmakta olup, Türkiye genelinde 18 ilde 
yaklaşık 4.283 dönümlük alanda sera ısıtma konusunda 
dünya lideri olmuştur [10].  

Fiziksel, kimyasal ve şifa özellikleri, ulaşımı kolay coğra-
fi konumları itibariyle üstün nitelikler taşıyan ve öteden 
beri klasik kaplıca anlayışıyla yararlanılan termal sular, gü-
nümüzde gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaşan, yerli ve 
yabancı turistlerce tercih edilen modern tesislerde de hiz-
mete sunulmaktadır. İzmir-Balçova’daki tesisler, akredite 
olan ve gelişmiş ülkeler standardındaki ilk örnektir. Son 
yıllardaki gelişmeyle çok sayıda termal tesis, 5 yıldızlı otel 
kalitesinde hizmet vermeye başlamışlardır. Balneolojik 
amaçlı kullanımlarda 400 kaplıca ve termal tesisten yılda 
16 milyon yerli ve 10.000 yabancı turist yararlanmaktadır. 

Kimyasal madde üretimi (sıvı karbondioksit kuru buz, deri 
işlemesi, tarımsal kurutma, ısı pompası), jeotermal kayna-

ğın diğer tüketim alanlarıdır. Denizli-Kızıldere sahasında 
sıvı CO2 ve kuru buz üretimi gerçekleştirilmektedir. Aydın-
Salavatlı sahası, yan ürün olarak CO2 üretimi yapılan diğer 
jeotermal alandır. Ülkemizin yıllık CO2 üretim kapasitesi 
240.000 tondur. Tarımsal kurutma henüz yaygınlaşmamış 
olup, Afyon, Kızılcahamam ve Kırşehir’de toplam 1,5 MWt 
kapasitede uygulanmaktadır. Sıcaklığı 5 ile 30 °C arasında 
değişen yüzey ve yeraltı suyunu kullanan, ısıtma ve so-
ğutmayı bir arada sağlayan ısı pompalarının ülkemizdeki 
kapasitesi 42,8 MWt ile %1 düzeyindedir. İstanbul ve An-
kara’daki alışveriş merkezlerindeki uygulamalar dışında 
ülkenin değişik yörelerinde alışveriş merkezi, show-room, 
villa, vb. mekanların ısıtma ve soğutma ihtiyacı, ısı pom-
pası uygulamasıyla karşılanmaktadır.

5. JEOTERMAL ARAMA ve İŞLETME SÜREÇLERİNİN 
JEOLOJİK AÇIDAN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ

Jeotermal alanın araştırılması, geliştirilmesi, uygulanması 
ve re-enjeksiyon aşamaları jeolojik faaliyetler olup, ya-
sal yetersizlikler, tüzük ve yönetmeliklerdeki eksiklikler, 
araştırma ve geliştirme aşamasında yapılan usulsüzlük 
ve yanlışlıklar, hem jeotermal kaynağın verimsiz harcan-
masına hem de geri dönülemez çevresel sorunlara yol 
açmaktadır. 

5.1 Jeotermal Arama, İşletme ve Reenjeksiyon Kuyularının 
Etkileri
Jeotermal alanın araştırılması, geliştirilmesi ve uygulan-
ması için sondaj yapılması gerekmektedir. Sondaj çalış-
malarının fiziksel çevreye olumsuz etkisi çok fazladır.

5.1.1 Gürültü
Gürültü; jeotermal aktiviteden, özellikle inşa ve işletme 
aşamalarında çevreye zarar veren önemli etkilerden biri-
dir. Havalı sondaj, dizel motorların çalıştırdığı kompresör-
ler ve elektrik üreticiler, uzak mesafelere taşınan ve yankı-
lanan sesler üretir.

5.1.2 Sondajlarda kullanılan çamur
Özellikle rezervin örtü kayacının içinden sondaj yapıldığı 
durumlarda olmak üzere, jeotermal sondajda sondaj sı-
vısı olarak sondaj çamuru kullanılır. Örtü kayacın litolojik 
(taş bilimsel) özelliklerine göre, sondaj çamuru içerisinde 
silis bileşikleri, klorür, arsenik, cıva, vanadyum, nikel ve 
diğer ağır metallerin konsantrasyonları bulunabilir. Son-
daj çamuru çamur havuzlarında bekletilir. Çamuru dibe 
çökmekte, suyu ise üzerinde kalmaktadır. Çamur üst suyu 

 

 

Şekil 4. Doğrudan Kullanım Kapasiteleri ve Dağılımı [8]
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derelere veya sığ sondaj kuyularından yeraltına verilmek-
te, katı atık çamur ise havuzun dibinde kurumaya bırakıl-
makta, sonrasında farklı arazilerde toprağa gömülmekte, 
böylece çamur içeriğindeki kirleticiler yeraltı suyuna ka-
rışmaktadır.

5.1.3 Jeotermal Testler 
Kuyu tamamlandıktan sonra, işletme periyoduna geçme-
den önce, üretim potansiyeli ve rezervuar parametrelerin 
belirlenmesi amacıyla, kısa (1 hafta) ve uzun (1-3 ay) sü-
reli akış testleri uygulanmaktadır. Bu testler uygulandığı 
sırada genellikle reenjeksiyon kuyusu henüz açılmamış 
durumdadır. Deşarj edilen akışkanda bulunan tehlikeli 
maddelerin belli sınırlar altına çekilmesi, sıcaklığın dü-
şürülmesi, analiz edilmesi gerekmektedir. Ancak, bu de-
ğerlerin analiz edilerek belli limitlerin altına çekilmesi 
(özellikle kısa süreli testlerde) zaman bakımından uygu-
lanabilir değildir. Tehlikeli maddelerin belli limitlerin al-
tına çekilmesi, kuyu başında yapılabilecek pratiklikte bir 
proses değildir ve maliyeti yüksektir. Bu nedenle, testler 
sırasında ortaya çıkan ve içinde tehlikeli maddeler bulun-
duran akışkan, alıcı ortama (genellikle derelere) deşarj 
edilmektedir.

5.1.4 Jeotermal İşletme 
Jeotermal testler ve işletme döneminde jeotermal akış-
kanın, rezervuarla bağlantılı bir re-enjeksiyon kuyusun-
dan rezervuara enjekte edilmesi gerekir. Ancak, bazı 
durumlarda re-enjeksiyonun hiç yapılmadığı; bazı du-
rumlarda ise gerektiği şekilde yapılmadığı bilinmektedir. 
Re-enjeksiyonda karşılaşılan iki önemli sorun da, toprak-
ların, yüzey sularının ve yer altı sularının kirlenmesine ne-
den olmaktadır. Bunlar:

a. Re-enjeksiyon kuyularının sığ olması
Büyük Menderes ve Gediz Grabenleri’nde jeotermal re-
zervuarlar genellikle 1.000 m altındadır. Bu derinlikten 
daha sığ re-enjeksiyon kuyuları, rezervuarla hidrolik ola-
rak bağlantılı değillerdir. Re-enjeksiyon kuyularının rezer-
vuarla bağlantılı olup olmadığı test edilmediği taktirde, 
bu kuyulardan deşarj edilen akışkan daha sığ olan soğuk 
su akiferlerine (su taşır) karışabilmektedir.

b. Rezervuar basıncının çok yüksek olması 
Bazı sahalarda re-enjeksiyon pompalarının kapasitesi, 
yüksek basıncı yenerek akışkanı enjekte etmeye yetme-
mektedir.  Yense dahi, yüksek enerji maliyetleri, projenin 
fizibilitesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bazı sa-

halarda, re-enjeksiyon yapılmaksızın, akışkanın alıcı orta-
ma doğrudan deşarj edildiği bilinmektedir. 

5.2 Çökme

Her tür yeraltı rezervuarında sıvı çekimi, gözenekli alanda 
basınç azalmasına neden olur ki, bu durum çökmeyi oluş-
turmaktadır. Çökme; yeraltı suyu rezervuarlarında, petrol 
rezervuarlarında ve jeotermal rezervuarlarda gözlemle-
nir. Çökme, jeotermal güç üretimi için pek çok anlam taşır 
ve çevresel etkisi vardır. Jeotermal sahada kapasite fazlası 
tesis ve aşırı çekim, jeotermal sahadaki boru hatlarında ve 
kuyu dayanıklılığında önemli sorunlar yaratır. Eğer arazi 
yerleşim yerlerine yakın ise, çökme, çekme kuyuları ve di-
ğer binalarda problemlere neden olur. Yerleşim olmayan 
daha uzak alanlarda, bölgesel, yüzey su havza sistemleri 
etkilenebilir. Bu yüzden çökme, çevresel etki kapsamında 
kabul edilmelidir. Ancak, Türkiye’de jeotermal faaliyetler 
sonucunda meydana gelen zemin çökme ölçümleri ya-
pılmamakta, mevcut ve muhtemel çökmelerin yakın yer-
leşimlere olan etkisi göz önünde bulundurulmamaktadır.

5.3 Depremlerin Oluşumu

Jeotermal sahalar genellikle yüksek sismik aktiviteli alan-
larda oluşurlar. Bu nedenle jeotermal santrallerin çevre-
sinde hem tektonik olarak aktif bölgelerdeki fayların akti-
vitesinin bir sonucu olarak, hem de akışkanın kontrolsüz 
ve aşırı çekimi ve rezervuara verilmesi ile mikro−deprem-
ler oluşabilmektedir. Bı nedenle jeotermal sahalarda sis-
mik verilerin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerek-
mektedir [11]. Ancak bu konuda ülkemizdeki çalışmalar 
son derece yetersizdir. Yapılan incelemeler, bazı jeotermal 
sahalarda mikrosismisitenin arttığını göstermektedir.  Je-
otermal akışkanın re-enjeksiyonundan sonra bölgeye ya-
kın yerleşimlerde çok sayıda mini depremin hissedilmesi 
bu nedenle olup, olası kötü etkilerin önüne geçilmelidir.  

5.4 Bölgenin Hidrojeolojik Yapısı Nedeniyle Tatlı Su Akifer-
lerinin ve Tarımsal Alanların Kirlenmesi

Ülkemizde jeotermal kaynakların ruhsat alanlarının hid-
rojeolojik yapısı incelendiğinde, büyük bir bölümünün 
pekişmemiş sedimanter birimlerin olduğu yerleri kap-
sadığı ve bu birimlerin geçirimli, çok geçirimli olarak 
sınıflandırıldığı bilinmektedir. Söz konusu hidrojeolojik 
yapı nedeniyle, yanlış ve denetimsiz re-enjeksiyon uy-
gulamaları, tarımsal alanları ve tatlı su akiferlerini kirlet-
mektedir.



27

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ARALIK 2021  www.mmo.org.tr  

5.5 Aşırı Çekim - Usulsüz ve Gereğinden Fazla Ruhsat 
Verilmesi
“Yenilenebilirlik” doğal kaynakların tüketildiği ölçüde 
kendini yenileyebiliyor olmasını anlatır. Jeotermal kay-
nakların üretilip kullanılmasında sistemdeki akışkana 
yüklü olan ısı çekilip kullanılmaktadır. Bu ısı çekimi siste-
mi besleyenden çok olmadığı sürece bu kaynak yenile-
nebilir kalacaktır [24].  Ancak, jeotermal rezervuarın bes-
lenebildiğinden fazla ısı ve akışkanın sistemden çekildiği 
durumlarda, ısı/akışkan eksikliği ortaya çıkar. Çoğu du-
rumda yan kayada yeterli ısı kalmış dahi olsa, soğuk artık 
akışkanın sisteme geri basılması (re-enjeksiyon) sırasında 
yapılan yanlışlıklar ya da yanlış yerlerde açılan kuyular 
rezervuar sıcaklıklarını düşürmekte ve kaynakları tüket-
mektedir. 

Türkiye’de jeotermal kaynak alanlarının büyük bölümün-
de birbirine çok yakın ve fazla sayıda kuyu açıldığı gözlen-
miştir. Mevcut duruma koşut olarak bazı jeotermal sant-
rallerde üretimde ve verimde kayıplar söz konusu olmuş, 
birbirine yakın santrallerde rezervuardan akışkan temini 
konusunda problemler yaşanmaya başlamıştır. Üretimle-
rin başladığı ilk yıllarda; re-enjeksiyona gereken önemin 
verilmemesi ile de bu durum daha da kötüye gitmiştir [3]. 
Bu sorunun çözülmemesi durumunda yakın gelecekte 
sahalarda kaynak rezervuarının kendisini yenileyememe-
si ve tükenmesi sorunu ile karşı karşıya kalınması söz ko-
nusu olabilecektir.

6. JEOTERMAL ENERJİ YASAL DÜZENLEMELERİ, 
EKSİKLİKLER VE SORUNLAR

6.1 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Ülkemizde jeotermal kaynaklar ile ilgili uzun süre yasal 
düzenleme yapılmamış, sonunda 2007 yılında çıkarılan 
5686 sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanunu” [12] ile bu alan yasal olarak düzenlenmeye çalı-
şılmıştır. 

Ancak, jeotermal kaynakların madenler gibi statik değil 
dinamik bir yapıda olduğu gerçeği dikkate alınmadan 
hazırlanan yasa, rezervuar ve havza bütünlüğünü boza-
cak şekilde ruhsatlandırmaların yolunu açmış olup, 5686 
sayılı yasaya göre ruhsat alan birçok yatırımcı bugün aynı 
rezervuarı(ları) kullanmaktadır. Aynı rezervuarda yapılan 
hatalı ve çok sayıda ruhsatlandırma ile buna bağlı aşırı çe-
kim, yanlış arazi kullanımı, hatalı işletme teknikleri nede-

niyle jeotermal kaynak rezervuarlarında sıcaklık, basınç 
ve debilerinde önemli değişikler olmaya başlamıştır.

Jeotermal kaynağın özellikleri ve rezervuar bütünlüğü 
gözetilmeden, mevcut yasal mevzuata göre ruhsatlandı-
rılan aynı rezervuardan ya da bitişik ruhsatlar ile yapılan 
üretimler birbirini etkilemekte ve jeotermal kaynak rezer-
vuarının sürdürülebilirliğini büyük risk altına sokmaktadır.

Ayrıca, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla il-
gili 5686 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği [13] kap-
samında izin süreçlerini yürüten, faaliyetleri denetleyen 
ve görüş oluşturan çok sayıda otorite bulunmaktadır. 
Jeotermal kaynak kullanımının türüne göre bu kurumlar; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağ-
lık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme Koordinasyon 
Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji İşleri Ge-
nel Müdürlüğü olarak sıralanabilir.

Jeotermal ile ilgili çalışmaların planlanması, izlenmesi ve 
değerlendirilmesi çalışmalarının çok sayıda kurum tara-
fından yapılıyor olması; bu çalışmaların takibini ve işlevini 
yavaşlatmakta, denetlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu ne-
denle, jeotermal kaynaklar ile ilgili çalışmaların tek bir ku-
rum tarafından yönetilmesi, verilecek kararların ve işlem-
lerin daha verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.

6.2 Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği
Jeotermal kaynakların aranması ve işletmesi aşamaların-
da olan çevresel sorunlarla ilgili başvurulan temel mev-
zuat ise Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği [14] ile 
çevre koruma ve kirlilikle ilgili diğer yönetmeliklerdir. An-
cak, söz konusu yönetmelikler de jeotermal kaynak kulla-
nımı açısından sorunludur. 

Çevre koruma ve kirlilik yönetmeliklerinde, jeotermalle 
ilgili hususlar ya hiç yer almamakta, ya da eğer yer almış 
ise yeterli kapsamda olmamaktadır. Çünkü söz konusu 
yönetmeliklerdeki kirliliğe ilişkin limit değerler gelişmiş 
ülke standartlarının çok üstündedir. Bu durum, ülkemiz-
deki jeotermal üretimin negatif etkileri olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

6.2.1 “ÇED Gerekli Değil” Sorunu
Uluslararası uygulamalara göre, jeotermal enerji santrali 
projeleri için, Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamında 
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bir kapasite alt sınır değeri mevcut değildir. Türkiye’de 
ise mevcut uygulamaya göre ısıl gücü 5 MWe’ın altında 
olan projeler ÇED Yönetmeliğinden muaf tutulmuştur 
ve kapsamlı bir değerlendirmeye tabi değildir. Oysaki 5 
MWe altındaki projelerde de ısıl gücü yüksek projelerdeki 
süreçlerin aynısı yaşandığından, düşük kapasiteli santral-
lerde de potansiyel çevresel ve sosyal etkiler mevcuttur 
ve projeye özel değerlendirme yapılmadan yatırıma izin 
verilmemelidir. Tüm jeotermal enerji projelerinde, kapa-
sitelerine bakılmaksızın ÇED raporu istenilmelidir. 

6.2.2 Paydaş Katılımının Göz Önünde 
Bulundurulmaması
Çevresel ve sosyal mevzuatlardaki boşluklardan biri de, 
Projeden Etkilenen Kişilerle (PEK) ilgili olarak yeterli pay-
daş katılımının göz önünde bulundurulmaması ve bir 
şikâyet giderme, izleme ve değerlendirme mekanizma-
sının mevcut olmamasıdır. Her ne kadar proje alanında 
yasa gereği halkı bilgilendirme toplantıları yapılmakta 
ise de, çoğunlukla yöre halkının tepkisiyle karşılaşılan bu 
toplantılardaki şikayet ve talepler idari otorite ve yönet-
sel kurumlarda karşılığını bulmamaktadır. Bu kapsamda, 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, kapasite sınırı olmaksı-
zın tüm jeotermal enerji santrali projelerinde uygulanan 
Paydaş Katılımı Planlarının hazırlanması ve uygulanması, 
tüm paydaşların sürece dahil edilmesi gerekmektedir. 

6.3 Çevresel Koruma ve Kirlilikle İlgili Yönetmelikler

6.3.1 Atık Sudan Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi

Her ne kadar 31.12.2004 tarihli Su Kirliliği Kontrolü Yönet-
meliği [15] atık sudan kaynaklı kirliliğin önlenmesine yö-
nelik düzenlemeler içerse de, sorunun çözümü için yeterli 
değildir. Söz konusu yönetmeliğin 27. Maddesinde, kulla-
nılan jeotermal kaynak sularının debisi 10 l/sn ve üzerinde 
ise jeotermal kaynak suyunun kullanıldıktan sonra alındı-
ğı formasyona re-enjeksiyonunu zorunlu kılmakla birlikte 
daha düşük debiler için bir yaptırım getirmemektedir. Ay-
rıca, aynı maddede belirtilen “re-enjeksiyonun mümkün 
olmadığının bilimsel olarak ispatlanması hâlinde; alıcı 
ortama deşarj edilecek olan suların içerisinde çözülmüş 
hâlde bulunan mineral ve elementlerin miktarlarının be-
lirlenmesi için yapılacak jeokimyasal analizlerin sonucu-
na göre Bakanlıkça belirlenecek deşarj standartları esas 
alınarak izin verilebilir.” ifadesi de sorunludur. 

Jeotermal kaynak arama ve test aşamalarında üretim ku-
yusuna dönme potansiyeli bulunan kuyu sondajlarında, 

atıksu oluşabileceği göz ardı edilmiş ve Madde 27 kap-
samı dışında kalan haller, düzenlemeler kapsamında net 
olarak tanımlanmamıştır. Bu tanımlanmamış durum ve 
kısıtlayıcı hükümlerin bulunmaması, uygulamada karşıla-
şılan sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır. 

6.3.2 Hava Kirliliği ve Koku Problemi
03.07.2009 tarihli Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği [16] ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yö-
netimi Yönetmeliği [17] jeotermal enerji üretiminden 
kaynaklanan, yoğuşmayan gazların salımına ilişkin dü-
zenlemeleri içermemektedir.

Jeotermal santraller jeotermal akışkanın içinde çözün-
müş formda bulunan yoğuşmayan gazların (NCG), özel-
likle CO2 gazının atmosfere salınması dolayısıyla sera et-
kisine ve hava kirliliğine neden olmaktadır. Bu nedenle, 
JES projeleri NCG emisyon değerlerini uluslararası limit 
değerlerinin altına düşürmek ve bu amaçla CO2 ve diğer 
NCG’lerin re-enjeksiyon veya tutulmasına ilişkin gerekli 
ekipmanları kurmak ile yükümlü olmalıdır. Uluslararası 
uygulamalarda tanımlanmış olan CO2 salımına ilişkin sınır 
değer, ulusal yasal düzenlemede tanımlanmamıştır.

06.11.2020 tarihli “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
[18] ile H2S emisyonu ile sınır değerler belirlenmiştir. An-
cak söz konusu yönetmelik 30.06.2021 tarihinde yürürlü-
ğe girmiştir.

Benzer şekilde, 19.07.2013 tarihli “Koku Oluşturan Emis-
yonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” [19] kapsamında 
jeotermal kaynak kullanım faaliyetleri tanımlanmamıştır.

Mevcut yönetmeliklerde H2S için mevcut sınır değerler, 
100 μg/m3 (saatlik) olarak belirlenmişken, uluslararası 
kurumlarca, koku rahatsızlığının oluşmaması için belir-
lenmiş olan değer (Dğnya Sağlık Örgütü -DSÖ); 7 μg/m3 
(30 dakikalık ortalama) ‘tür. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği 
Yönetmeliğinde ve Koku Oluşturan Emisyonların Kontro-
lü Hakkında Yönetmelikte yer alan H2S için belirtilen sınır 
değerler koku rahatsızlıklarını göz önünde bulundurma-
dığından, bu değerlerin yeniden tanımlanması gerek-
mektedir.

Ayrıca, söz konusu yönetmeliklerde, yoğuşmayan gaz-
ların sınır değerin altına düşürülmesine yönelik giderim 
yöntemlerinin (“scrubber”, “SulFix”, vb. sistemler) uygu-
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lanması zorunluluğu bulunmaması ve yaptırımların ye-
terli olmaması, yatırımcıların çevreye karşı duyarsızlığına 
neden olmaktadır. 

6.3.3 Gürültü Sorunu
Jeotermal kaynak kullanıma ilişkin faaliyetlerde, özellikle 
sondaj/test ve işletme aşamalarında yüksek gürültü sevi-
yeleri gözlenmektedir.

04.06.2010 tarihli Çevresel Gürültünün Değerlendirilme-
si ve Yönetimi Yönetmeliği [20], Madde 22 (ç) bendinde, 
“işletme, tesis, atölye, imalathane ve işyerlerinin faaliye-
ti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü LCmax gürültü 
göstergesi cinsinden 100 dBC’yi aşamaz” ifadesi yer al-
maktadır. Ancak, uluslararası mevzuattaki limitler ulusal 
mevzuata kıyasla daha düşüktür ve jeotermal kaynak 
kullanımı kaynaklı oluşacak gürültü rahatsızlıklarının ön-
lenmesi için uluslararası iyi uygulama örneklerine ilişkin 
limit değerlerin göz önünde bulundurulması önem arz 
etmektedir.

Mevcut uygulamalarda, gürültünün jeotermal kaynakla-
rın kullanılmasına ilişkin faaliyetlerin (santral, sera, termal 
tesis, vb.) arama/sondaj fazlarında yönetmelikte belirle-
nen sınır değerlerin üzerine çıktığı ve jeotermal tesisle-
rin yerleşim yerlerine yakınlığı sebebiyle gürültü kirliliği 
oluştuğu gözlenmiştir. Ne yazık ki yasal mevzuattaki ek-
siklikler ve yönetmeliklerde yüksek limit değerlerinin ta-
nımlanması nedeniyle yatırımcılar bu konunun çözümü 
için hiçbir şey yapmamaktadırlar. 

6.4 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 

10.09.2014 tarihli Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği [21] 
kapsamında jeotermal kaynak kullanım faaliyetleri ta-
nımlanmamıştır. Jeotermal kaynak kullanımına ilişkin 
faaliyetler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 ve EK-2 
listelerinde yer alan işletmeler, bunlar arasında olma-
dığından, çevre izni almakla yükümlü tutulmamıştır. Bu 
durum, mevzuattaki en önemli eksikliklerden biri olup, 
alıcı ortamı korumak amacıyla jeotermal kaynakların kul-
lanımına ilişkin tesislerin (santral, sera, termal tesis, vb.) 
bu yönetmelik kapsamına alınması gereklidir.

06.11.2020 tarihli Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” [22] ile 5 MW’tan 
büyük jeotermal tesisler de “Çevre izni” kapsamına alın-
mıştır.  Ancak söz konusu yönetmelik 30.06.2021 tarihin-

de yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 5 MWe altındaki projelerde 
de ısıl gücü yüksek projelerdeki süreçlerin aynısı yaşandı-
ğından, düşük kapasiteli santrallerin izne tabi olmaması 
kabul edilemez.

7. JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLARI GERÇEĞİ

2010 yılında, o dönem yatırım ve işletme maliyetleri 
bugüne göre yüksek olan yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elektrik üretimini desteklemek amacıyla; on yıl 
süreyle yüksek alım fiyatları ile alım garantileri uygula-
masına başlanmıştı. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından 
Elektrik Üretimini Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 
ile 18.05.2005 tarihinden sonra işletmeye girmiş ve 2015 
yılı sonuna kadar işletmeye girecek olan santrallerde; hid-
rolik ve rüzgâr kaynakları için 7,3 dolarcent/kWh, jeoter-
mal kaynağı için 10,5 dolarcent/kWh, güneş (fotovoltaik) 
ve biyokütle kaynakları için 13,3 dolar cent/kWh fiyat ile 
satın alma garantisi verilmişti. Teşviklerden yararlanma 
süresi ise 10 yıl ile sınırlandırılmıştı. Ayrıca lisanslı tesisler-
de kullanılan yerli üretim aksamlar için de 5 yıl süre ile ek 
teşvikler tanımlanmıştı. Geçen sürede, kaydedilen tekno-
lojik gelişmelerle, yatırım maliyetlerinin azalmaya başla-
masına karşın, 2015 sonunda sona ermesi öngörülen uy-
gulama, yatırımcı özel şirketlerin talepleri doğrultusunda, 
aynı yüksek alım fiyatlarıyla 2020 yılı sonuna kadar uza-
tılmıştı. 2020 sonbaharında yapılan başka bir düzenleme 
ile, bu süre küresel salgın gerekçesiyle 30 Haziran 2021’e 
ertelenmiştir. Haziran 2021'den sonra işletmeye girecek 
yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim tesisleri 
için yapılacak destek uygulamalarında da değişiklikler ya-
pılarak 29.01.2021 tarih ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararı ile yeni esaslar belirlendi. Söz konusu karara göre, 
1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2025 arasındaki dönemde 
devreye girecek YEK belgeli santrallarda üretilen elektrik 
için 10 yıl boyunca (yeni belirlenen) garantili alım fiyatı 
uygulanacaktır. Bu santrallarda yerli ekipman kullanıldığı 
takdirde de 5 yıl boyunca alım fiyatlarına ek olarak yerli 
katkı desteği verilecektir. 

Alım garantileri ve yüksek alım fiyatları, özel sektör şir-
ketlerinin JES’lere yönelik ilgisini hızla arttırdı. Uygulama-
nın başladığı 2011’de YEKDEM’den yararlanan JES sayısı 
4 iken, bu sayı 2015’de 14’e, 2016’da 20’ye, 2017’de 29’a, 
2018’de 37’ye, 2019’da 45’e, 2020’de 49’a çıktı. 2021’de ise 
uygulamadan yararlanmak için 52 santral başvuruda bu-
lundu. 
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JES’lerin yaklaşık %95’i YEKDEM kapsamındadır. EPİAŞ ve-
rilerine göre YEKDEM kapsamındaki JES’lerde 2018 yılında 
6.616,7 GWh, 2019 yılında 7.938,3 GWh ve 1 Ocak-30 Eylül 
2020 arasında 6.550,9 GWh olmak üzere toplam 21.105,9 
GWh elektrik üretilmiştir. YEKDEM kapsamındaki JES’lere 
bu dönemde birim fiyatlarına göre yapılan ödeme yakla-
şık olarak asgari 12 milyar 724 milyon TL, azami 15 milyar 
996 milyon TL olarak hesaplanmıştır (TCMB yıllık ortalama 
ABD dolar kurlarına göre). Tesiste yerli aksam kullanılma-
mışsa 10,5 dolarsent/kWh, yerli ekipman kullanılmışsa 
13,2 dolarsent/kWh üzerinden ödeme yapılmıştır. 

Halbuki, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalış-
ma Grubu tarafından bazı kabullerle yapılan hesaplama-
ya göre: 

• EPİAŞ tarafından işletilen elektrik borsasında gün ön-
cesinde oluşan Piyasa Takas Fiyatına (PTF) göre bu-
nun ederi yaklaşık 5 milyar 374 milyon TL’dir

• IRENA Renewable Power Generation Cost 2019 Ra-
poruna göre yatırım, işletme ve paranın değer kay-
bını içeren Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti (“Leve-
lized Cost of Electricity”, LCOE) yaklaşık 8 milyar 846 
milyon TL’dir.

Özel firmalarca üretilen elektrik enerjisine (yukarıda or-
taya konulduğu gibi JES’ler dahil) yüksek fiyatla alım 
garantisi verilmesi ve denetimsizlik, şirketlerin iştahını 
kabartmış ve bir yandan doğayı-çevreyi olumsuz yönde 
etkileyen ve ülkenin diğer zenginliklerini göz ardı eden 
bazı yatırımlara sebep olurken, diğer yandan yurttaşların 
elektrik faturalarını şişirmiştir. Özel sermaye çıkarlarını 
gözeten uygulama, yatırımcı firmaların yanı sıra, yabancı 
ekipman üreticilerinin ve finans kurumlarının da ekmek-
lerine yağ sürmüştür. Ekipman tedarikçileri, fiyatlarını 
maliyet esasına göre değil, teşvik fiyatından yola çıkarak 
belirlemiştir [1], [25]. 

8. SONUÇ

Türkiye’nin 2018’den bu yana elektrik talebi kayda değer 
bir artış göstermemekte ve yıllık elektrik tüketimi 300 
GWh civarında gerçekleşmektedir. Cumhurbaşkanlığı 
2019 Programına göre bugünkü kurulu güçle 467 TWh 
elektrik üretilebilmekte olup, mevcut kurulu gücün, bu 
yıl tüketilen elektriğin yüzde 53 daha fazlasını üretme 
kapasitesi olduğu ortadadır. Buna rağmen, halen 23.000 

MW’dan fazla kurulu güçte santral yatırımı sürmektedir. 
Görüldüğü üzere, abartılı talep tahminleri ve plansız bir 
şekilde yapılan yatırımlarla, ihtiyacın çok üzerinde kurulu 
güç ve üretim kapasitesi tesis edilmiştir. YEKDEM uygula-
masıyla fazla ödemelerin yapıldığı JES üretimleri ise Tür-
kiye için kritik önemde olmayıp 2020 yılında ülkemizin 
elektrik üretiminde JES’lerin payı sadece %3,1’dir. 

Bu nedenle, jeotermal kaynaklarımızın enerji dışı alanlar-
da kullanılması, olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması, 
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaynak kullanımında 
kamu yararının gözetilmesi, daha akılcı olacaktır.

Jeotermal kaynakların aranması, kullanımı ve işletilme-
sine ilişkin mevzuattaki yetersizliklerin giderilmesi, mev-
zuatın bilimsel ve teknik gereklere uygun olarak dünya 
ölçeğine çekilmesi; arama ve işletme aşamasındaki mev-
zuata aykırı uygulamaların denetlenmesi ve engellenme-
si ile aykırılıklara devam eden mevcut işletmelerin ruh-
satlarının iptal edilmesi, santrallerin çevresel etkilerinin 
bütüncül biçimde saptanarak değerlendirilmesi ve en 
aza indirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, tüm bu 
aşamalarda eksik olan kamu denetiminin tam anlamıyla 
sağlanması gerekir.

Ülkemizde jeotermal enerji santrallerinin yoğunlaştığı, 
rant uğruna plansız, programsız ve denetimsiz yatırım-
larla, doğası, çevresi, tarımı, insan sağlığı ve sosyal hayatı 
katledilen bölge, Ege Bölgesidir. 2500 yıl önce, “Bizim yer-
yüzünde bildiğimiz en yüksek gökyüzünün altı ve en gü-
zel iklimin bulunduğu yer” diye anlatır Ege’yi “tarihin ba-
bası” Heredot .  Bu güzelliği yok etmek insanlık suçudur.

TEŞEKKÜR

Türkiye’deki jeotermal enerji santralları gerçeğinin tartı-
şılmasına katkı koyan TMMOB Jeotermal Enerji Santralla-
rının Büyük Menderes Havzasına Çevresel Etkileri Rapo-
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Dursun Çiçek  1

BİR BAŞARI HİKAYESİ: DİZELDEN %100 
ELEKTRİKLİ OTOBÜS DÖNÜŞÜMÜ

1. GİRİŞ 

Çevre ve insan sağlığı açısından önemli olumsuz etkileri 
olan egzoz gazının çevreye salınımının azaltılması ama-
cıyla, Avrupa’da ve dünyada yoğun çalışmalar yapılmakta-
dır. Türkiye’de de zaman kaybetmeden atmosfere salınan 
zehirli gazların engellenmesi çalışmalarına başlanmıştır. 
Bu kapsamda, Türkiye’de, zararlı gazların atmosfere salı-
nımının sınırlandırılması amacıyla dünyadaki birçok ülke 
tarafından imzalanan Kyoto Protokolü’nü onaylamıştır. 
Ulaşım sektörü, başlıca sera gazlarından biri olan CO2 ga-
zının salınımına yol açan temel sektörlerden biri olarak, 
iklim değişikliği ve küresel ısınmada önemli rol oynamak-
tadır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2009 verilerine göre, 
küresel CO2 salımınım %23’ünden taşımacılık sektörü 
sorumludur. 1990 yılından beri, taşımacılık kaynaklı CO2 
salınımı %32 artış göstermiştir. 

AB Komisyonu’nun yeni otobüsler için imzaladığı Yeşil 
Kamu Satın Alım Kuralları Anlaşması’nda, yerel makam-
ların 2025 ve 2030 yılları arasında, gaz veya elektrikle 
çalışan çevreci araçları tedarik etmeleri istenmiştir. Bu 
durum, hem Türkiye’de hem dünyada fosil yakıtlı araç-

ların trafikten çekilmesine yol açacak, dolayısıyla büyük 
bir ekonomik kayba neden olacaktır. Fosil yakıtlı araçların 
trafikten çekilmesi ve yerlerine yeni araç alınması duru-
mu, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle sektördeki yatı-
rımcıları oldukça zorlayacaktır. Mevcut sıfır elektrikli toplu 
taşıma araçlarının satın alım maliyeti oldukça yüksektir. 
Özellikle filo sahibi kamu ve özel sektör toplu taşıma araç-
larının aynı anda trafikten çekilmesi ve bu açığın çevreci 
%100 elektrikli araçlarla kapatılması kısa bir süre zarfında 
ekonomik olarak olası gözükmemektedir. 

2. BELKA A.Ş.’NİN KURULMASI VE FAALİYET ALANLARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştirak şirketi olan 
BELKA A.Ş., 28.11.1988 tarihinde kurulmuş olup, insan 
gücü, makina gücü ve işçi sağlığı ve iş güvenliği alanın-
da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hizmet vermektedir. 
BELKA A.Ş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin; elektrik 
enerjisi üretim tesislerinin kurulması, bu tesislerin işlet-
meye alınması ve kiralanması, elektrik enerjisi üretiminin 
yapılması, üretilen elektrik enerjisinin satılması, her türlü 
atıkların toplanması, arıtılması, ayıklanması, değerlendi-
rilmesi ve imhası, yer üstü ve yer altı su kaynaklarının de-
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ğerlendirilmesi, ulaşım hizmetlerinin yapılması, personel 
temini, ve enerji, çevre, sağlık, eğitim, medya, bilişim-net-
work, gıda, turizm, tarım ve organizasyon hizmetlerinin 
sağlanması amacıyla kurulmuştur. Şu anda 8.000’den 
fazla personel ve 2.000’in üzerinde araç ve iş makinası ile 
ABB birimlerine destek hizmeti vermektedir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, salınım değerlerini dü-
şürerek hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan Kyoto 
Protokolü’ne uyum sağlamak amacıyla, 2008 yılından 
bu yana doğalgazlı otobüsleri toplu taşımada hizmete 
almıştır. Bu elektrikli otobüs dönüşüm projesinin eski 
toplu taşıma araçlarına da uygulanması ile; ülkemizde ve 
dünyada kullanılmakta olan ve aynı zamanda kullanım 
ömrünü doldurmuş araçların ekonomiye kazandırılması 
ve ihtiyaç sahibinin talebine göre 5 yaş veya daha yaşlı 
fosil yakıtlı her marka ve model toplu taşıma araçlarının 
%100 elektrikli araçlara dönüştürülmesi hedeflenmiştir. 
Böylece araçlar yenilenerek, temiz, çevreci, sessiz ve çok 
daha ekonomik, ileri teknoloji içeren ve güvenli araçlara 
dönüştürülmüş olacaktır. Dönüşüm esnasında aracın ori-
jinal statik ve dinamik özelliklerinin aynı kalması sağlana-
rak, yapılan ek değişiklikler, onarım ve bakımla da aracın 
ömrü uzatılmıştır. Bu dönüşüm çalışması Türkiye’de bir ilk 
olmuştur ve BELKA A.Ş. bu konuda, dünyada onaylı sayılı 
firmalar arasında yer almıştır. 

BELKA A.Ş., 2019 yılından itibaren yeni yönetim anlayışı 
ile sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İktisadi Teşek-
küllerine personel, araç ve iş makinası hizmeti veren bir 
kuruluş olmanın ötesinde, yeni teknolojik projeler ürete-
bilen, bilim, sanayi ve teknolojide öncü, dış piyasaya açık, 
rekabetçi ve güçlü bir belediye şirketi olmak için gerekli 
çalışmalara başlamış ve bu doğrultuda şirket esas söz-
leşmesinde gerekli düzenlemeleri yapmıştır. BELKA A.Ş., 
ilk tamamlanmış projesi olan Elektrikli Otobüs Dönüşüm 
Projesinin yanı sıra, Türkiye’de yine bir ilk olacak Yenile-
nebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kampüsü’nü kurmuş 
olup, bu tesiste Ankara’daki park ve bahçelerden biçilen 
çimlerden kompostlama metodu ile organik gübre elde 
edilmektedir. Bu tesis üniversitelerden araştırmacılara ve 
talep eden yatırımcılara teknoloji transferi amaçlı bir pilot 
tesis olacaktır. 

BELKA A.Ş. yurt içi ve yurt dışı projelere katılım konu-
sunda da çalışmalarına devam etmekte olup, Ufuk 2020 
Programına Yeşil Anlaşma “Green Deal” ana başlığı altında 
yayınlanan, Orman Yangınlarını Önleme ve İlk Müdahale 
Teknolojileri Çağrısı altında geliştirilen; “5G-Predict: 5G 

Fire Predict and Prevent” çağrısında ve devamında geliş-
tirilen “The Worldwide Wildfire Workforce (4W’s)” projele-
rinde 20’den fazla ülkenin kamu ve özel sektör temsilcile-
rinin bulunduğu konsorsiyum üyeliğine kabul edilmiştir. 

İkinci olarak; EIT Urban Mobility başlığı ile çağrıya çıkı-
lan ‘Sürdürülebilir Şehir Lojistiği’ projesinde, şehir zorluk 
alanlarının park sorunlarına yönelik, Ankara Sebze ve 
Meyve Hali pilot uygulama alanı olarak kararlaştırılmış 
ve BELKA A.Ş. bu projede konsorsiyum üyesi olarak yer 
almıştır. Bu pilot bölgedeki trafik yoğunluğuna odaklanı-
larak, giriş-çıkış ve park sorunlarına çözüm aranacaktır. 

2021 Temmuz ayının ilk haftasında, İngiltere hükümeti ta-
rafından desteklenen CFA (Climate Finance Accelerator) 
İklim Finansmanı Hızlandırıcısı isimli projeye, 3E Conver-
sion: Electric Conversion of Diesel Buses; Environmental, 
Energy, Economic ismiyle, BELKA A.Ş. Elektrikli Otobüs 
Dönüşüm Projesi ile katılım sağlamıştır. 2022 yılında so-
nuçlanacak olan programda, prototipin tamamlanmış 
olması sayesinde, dönüşüm projesi güçlü bir aday ola-
rak gözükmektedir. Önümüzdeki yıllarda özellikle çevre, 
enerji, toplu taşıma ve geri dönüşüm ağırlıklı ulusal ve 
uluslararası projelere katılım için yoğun çalışmalara de-
vam edilmektedir. 

3. ELEKTRİKLİ OTOBÜS DÖNÜŞÜM PROJESİNİN 
TANIMI VE KAPSAMI – PİLOT UYGULAMA

%100 Elektrikli Otobüs Dönüşüm Projesi, fiilen 2020 yılı 
Mart ayında, İstanbul’da seferden çıkarılmakta olan, özel-
likle Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüs filosuna örnek 
olabilecek, 2005 model bir dizel özel halk otobüsünün 
satın alımı ile başlamış olup, 24 Şubat 2021 tarihinde 
de basın önünde tanıtımı yapılarak, ilk aşaması başarı 
ile tamamlanmıştır. Dönüşümün en önemli ayağı, dizel 
otobüsün gövde, şase ve akslarının orijinal haliyle kulla-
nımı olup, eski güç sistemleri olan dizel motor, şanzıman 
ve yakıt sistemi yerine elektrik motoru, batarya paketleri 
ve batarya yönetim sistemlerinin yerleştirilmesidir. Mev-
cut prototip araçtaki gerekli her türlü değişiklik, onarım 
ve bakım yapılarak, araç iç ve dış özellikleriyle tamamen 
yenilenmiştir. Bu sayede kullanım ömrü dolmuş olan oto-
büse bir 15 yıl daha yolcu taşıma özelliği kazandırılmıştır.

Tamamıyla BELKA A.Ş. ekibi tarafından yapılan %100 
elektrikli otobüse dönüşüm süreçleriyle dönüştürülen 
otobüs, Seri Tadilat Tip Onay Belgesi alarak, ürün ve üretim 
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süreçleri onaylanmıştır. Böylece dönüştürülen Elektrikli 
Otobüs, dönüşüm prosesi ve üretim tesisinin uygunluğu 
onaylanarak, BELKA A.Ş., Türkiye’de Avrupa standartların-
da elektrikli otobüse dönüştürme yetkisi alan ilk şirket ol-
muştur. Yapılan bu çalışma, Türkiye ve Ankara Büyükşehir 
Belediyesi için önemli fırsatlar yaratacaktır. Bu dönüştür-
me işlemi, Belediye bünyesindeki 5-15 yaş arası araçlara 
veya kullanım süresi dolmuş ve ağır bakım süreçleri baş-
lamış olan toplu taşıma araçları ile özel sektörün elindeki 
benzer toplu taşıma araçlarına kolayca uygulanabilecektir. 

3.1 Dönüşüm ve Ön Seri Üretimde Uygulanan Süreçler 
Proje Yönetimi

i- Projenin hazırlığı, stratejik yol haritası ve eylem planı 
hazırlanması

ii- Kapasite ve yetkinlik raporunun hazırlanması 

iii- Farkındalık ve yaygınlaşma çalışmaları 

iv- İç ve dış pazar araştırması

v- Muhasebe ve maliyet yönetimi

vi- İş planı ve zaman yönetimi

1. Konsept tasarım

 i- Sistemin ana kriterlerinin belirlenmesi

 ii- Alt ana sistemlerin tasarımı

2. Dönüşümün Ön (Temel) Tasarımı

 i- Alt sistemlerin belirlenmesi ve alternatiflerin kar-
şılaştırılması

 ii- Aracın genel karakteristiğinin belirlenmesi 

3. Aracın Detay Tasarımı

 i- Sistem, Alt sistem ve Tedarikçi seçimi

 ii- Sistem seçimi

  a) Batarya sistemi

  b) Elektrik motoru

  c) BYS (batarya yönetim sistemi)

  d) A/C (iklimlendirme sistemi)

  e) Su, hava ve kablo tesisatının tasarımı ve seçimi

  f ) İç ve dış giydirme

  g) Şarj sistemi

  h) Diğer sistem ve parçalar 

4. Tasarım (boyutlandırma, üretim resimleri ve montaj 
belgeleri)

 i- 3D tasarım

 ii- 2D çizimler

 iii- Montaj önceliği, sıralaması ve yönergeler

5. Prototip araç üretimi

 i- Üretim altyapısının ve araçlarının temini

 ii- Boya tamiri ve korozyon önleyici uygulama

 iii- Ana sistem ve alt sistemlerin üretim ve tedariki

 iv- Montaj

 v- Kalite Kontrol

6. Testler ve onay

 i- İç testler

 ii- Dış testler

 iii- Onaylı kuruluşlar tarafından yapılan testler

 iv- Belgelendirme ve onay  

Yukarıdaki sistematiğe sadık kalınarak yapılan ana işlem-
ler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

• Dizel motor ve şanzımanın çıkartılarak, motor odası-
na batarya paketlerinin yerleşimi, modüler raf yerle-
şimi ve braketlerin tasarımı

• Motor odasına inverter, konverter ve kontrol ünite-
lerinin yerleşimi, modüler raf yerleşimi ve bağlantı 
parçalarının tasarımı

                          

 Şekil 1. Eski Dizel Otobüs ve Dönüştürülmüş Elektrikli Otobüs
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• Elektrik motorunun montajı ve braket tasarımı

• Elektrik motoru arka aks montajı, kaplin, mafsal ve 
braketlerin tasarımı

• Ön aks arkasına monte edilecek batarya kutularının 
montajı, raf yerleşimi, braketler ve kapakların tasarımı

• Su ve hava tesisatının yenilenerek montajı, kapasite-
si artırılan hava tesisatı ve hava tüplerinin tasarımı ve 
uygulaması

• Elektrik tesisatının çekilmesi, EMC (“Electromagnetic 
Compatibility”) kurallarına uygun düşük ve yüksek 
volt tesisatın çekilmesi

• Ön şoför gösterge panelinin montajı; dizel göster-
ge paneli yerine, elektrikli kullanıma adapte edilmiş 
yeni gösterge panelinin tasarımı ve uygulaması

• Batarya paketlerinin yerleştirildiği bölgelerde, alt ve 
yanal darbelere karşı takviye elemanları, koruyucu 
paneller ve barlar tasarımı

• Elektrikli araç için uygun şarj sistemi seçimi ve montajı

• İlave yangın uyarı ve önleme sisteminin uygulanması

• Elektrikli araç dinamiğinin testlerle onaylanması

• Tip Onay testleri ve Belgelendirme

3.2 Projenin Çıktısı Ürünün Özellikleri ve Önemi 
Dönüştürülen araçta, bağımsız elektrik motoru kul-
lanılmaktadır. Bu sayede dönüştürülen aracın orijinal 
gövde, şase ve aksları, gerekli bakım ve düzenlemeler 
yapılarak aynen kullanılmaktadır. Böylelikle aracın yeni-
den ECE R-66 devrilme testine tabi olmasına gerek kal-
mamaktadır. Ayrıca aracın ağırlık merkezi yere daha da 
yakınlaştığından dolayı aracın savrulma ya da devrilme 
direnci artırılmıştır. Bu sayede elektrikli araçlar için özel 
bir tasarım yapmak yerine, otobüsün orijinal tasarımına 
uygun dönüşüm uygulaması mümkün olacaktır. Aracın 
dönüşümünde kullanılmayacak olan motor ve şanzıman 
dışındaki orijinal aksamları ve şasesi iyileştirilerek aynen 
kullanıldığı için, aracın trafiğe çıkması ve yolcu taşıma 
belgesi alması daha kolay olmuştur. Dönüştürülmüş ara-
cın, orijinalliği korunduğu gibi, orijinal araca göre hafif-
leme ve yük dağılımının dengeli olması da sağlanmıştır. 
Dünyada ilk kez, dönüşüm için üretim sistematiği oluştu-
rularak uygulanmış ve standart haline getirilmiştir. Böyle-
ce dönüşüme tabi tutulacak her tür benzer model aracın 
dönüşüm süreçlerinde, aynı yöntemle üretim süreci uy-
gulanabilecektir. Araca takılan batarya paketleri, elektrik 
motoru, gösterge paneli gibi ana sistemlerin tamamı için 

ECE R-10, ECE R-85 ve ECE R-100 ve CE belgeli olanlar ter-
cih edilmiştir.    

Dönüştürülen otobüs, AB standartlarında zorunlu olan 
12 ana teste tabi tutularak, bu testleri başarı ile geçmiş 
ve Seri Tadilat Tip Onay belgesi alarak ürün ve süreçleri 
onaylanmıştır. Böylece dönüştürülen Elektrikli Otobüs, 
dönüşüm süreci ve üretim tesisi onaylanarak, BELKA A.Ş. 
Türkiye’de ilk dönüştürme yetkisi alan şirket olmuştur.

Piyasada hazır satılmakta olan elektrikli otobüslerin ne-
redeyse tamamında, standart elektrik motoru yerine 
arka aksa gömülü hub motor kullanılmaktadır. Montaj 
kolaylığı sağlayan bu metotla, darbelerde motorun ha-
sar alması oldukça yüksek ihtimal olduğu gibi, dünyada 
hub motorlu aks üreten birkaç firmaya bağımlı olmayı 
zorunlu kılmaktadır. Dönüştürülen araçta ise, bağımsız 
bir elektrik motoru kullanılmakta olup, bu sayede motor 
gövde içinde korumalı bir alana montajlı olduğu için dış-
tan gelen darbelerden etkilenme olasılığı çok düşük ol-
maktadır. Standart elektrik motorunun tedarikçisi olduk-
ça fazla olup, maliyet veya temin sorunu yaşanmayacağı 
gibi, araç marka ve modele göre özel tasarıma gereksi-
nim de olmayacaktır. Elektrik motorunun yerlileştirilme-
si ile, bakım ve onarım açısından da oldukça avantajlı bir 
uygulama olacaktır.

Piyasada satılan yeni elektrikli otobüs fiyatları, istenen 
teknik özelliklerine bağlı olarak 500-600 bin € (Euro) ara-
sındadır. Dönüşüm maliyeti ise, istenen teknik özellikler ve 
dönüşecek aracın özeliğine bağlı olarak, bu fiyatların %35-
45’i arasında olacaktır. Ekonomik ömrünü tamamlamış di-
zel araçların sadece yakıt giderleri ile bakım ve onarım gi-
derlerinden elde edilecek tasarruflarla dönüşüm yatırımı, 
ortalama 50 ay sonunda kendini amorti etmektedir. Ba-
kım ve onarım giderlerinden elde edilecek tasarruf eklen-
diğinde, bu süre daha da düşecektir. Araç 3,5 saatte tam 
şarj edilebilmekte olup, yol ve kullanım koşullarına bağlı 
ortalama 300 km menzil sağlanmıştır. AB standartları ge-
reği olarak araca uygulanan testler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Yakıt depoları/arka koruma tertibatları, Regülasyon 
34

 2. Direksiyon döndürme kuvveti, Regülasyon 79

 3. Fren, Regülasyon 13

 4. Radyo parazitleri (elektromanyetik uyumluluk-EMC), 
Regülasyon 10

 5. Hız göstergesi ve geri vites, (Regülasyon 39/Hız), 
(AB-130-2012 Geri Vites)
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 6. Kumandaların, ikaz düzeninin ve göstergelerin tanı-
tımı, Regülasyon 121

 7. Isıtma sistemleri, Regülasyon 122

 8. Motor gücü/ elektrikli tahrik tertibatının gücü, Regü-
lasyon 85

 9. Kütleler ve boyutlar, AB-1230-2012

 10. Hız sınırlayıcı cihazlar, Regülasyon 89

 11. Elektrik güvenliği, Regülasyon 100

 12. İzin verilebilir ses seviyeleri, Regülasyon 51

Görüleceği gibi, yapılan dönüşümle hem eski otobüslere 
yeni kullanım ömrü kazandırılmış, hem de çevreci yakıt 
seçeneği ile yakıt bakım maliyet avantajı ile toplu taşıma-
da yeni bir alan açılmıştır. Ekonomik ömrünü tamamlamış 
araçların sadece yakıt giderlerinden ve bakım maliyetin-
den yapılacak tasarruflarla dönüşüm yatırımı yaklaşık 50 
ay sonunda kendini amorti etmektedir. Ekonomik ömrü-
nü tamamlamış araçların sefer sırasında arızalanıp neden 
oldukları sefer kayıpları ile yeni araçların kullanıcılara sun-
duğu konforun yolcu sayısını artırması bir arada değer-
lendirildiğinde, yeni araç yatırımının kendini amorti etme 
süresi 50 aylık sürenin de altına inecektir. 

Tablo 1’den de görüleceği üzere, 2022 yılında EGO’nun 
elinde 15 yaşından daha yaşlı 687 solo otobüslerin bula-
nacağı gözükmektedir. Bu otobüslerin ağır bakımı geldi-
ği için yüksek maliyet yaratmaktadır. İlerleyen süreçte, bu 
otobüslerin neredeyse tamamının dönüşüm için uygun 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hem eski oto-
büslerin yeni teknolojiyle ekonomiye yeniden kazandı-
rılmaları, hem de kentin çevre dostu ve teknolojik toplu 
taşımaya kavuşması açısından bu sayı oldukça önem arz 
etmektedir. Sadece solo otobüsler ele alındığında, önü-
müzdeki 3 yıl içinde EGO’nun elinde bulunan 1.067 aracın 

ekonomik ömrü dolarak seferden ayrılacağı EGO tarafın-
dan öngörülmüştür. Sadece bu araçların dönüşüm bütçe-
sinin 2.000.000.000 TL’nin üzerinde (yaklaşık 200.000.000 
€ bu rakam güncellenebilir) olduğu düşünülürse, mevcut 
potansiyelin ekonomik hacmi ortaya çıkacaktır. 

Ayrıca devletin ve EGO’nun stratejik planı dikkate alın-
dığında, Elektrikli Otobüsle ilgili önümüzdeki yıllarda 
önemli gelişmeler beklenmektedir;

Projenin devlet politikalarına uygunluğu aşağıdaki bel-
gelerde de açıkça belirtilmektedir. 

• On Birinci Kalkınma Planı 2019-2023,

• Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023,

• Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 hedef ve 
stratejileri ile uyum göstermektedir.

• Ekonomi Reformları Eylem Planı 

Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından 23.03.2021 tari-
hinde kamuoyu ile paylaşılan Ekonomi Reformları Eylem 
Planı’nda elektrikli toplu taşıma araçlarına da değinilmiş 
olup, Planın 25. sayfasındaki 4.4.g maddesinde ifade edil-
diği şekliyle; “Toplu taşıma filolarında ve hizmet araçla-
rında elektrikli araçların kullanılması teşvik edilecektir” 
ifadesi ve Sorumlu Kurum/Kuruluş olarak da Büyükşehir 
Belediyeleri tanımlanmıştır. Türkiye için öncelik ve önem 
taşıyan ve değişik disiplinlerde ileri teknoloji içeren bu 
alanda Ankara Büyükşehir Belediyesi, eylemin gerçekleş-
mesinde ülkeye ivme kazandıracak elektrikli otobüs dö-
nüşüm projesi kapsamında, harekete geçmeye hazırdır.

Dönüşümün, maliyet açısından avantajlı olması ve ileri 
teknoloji içermesi nedeniyle yakın gelecekte ulusal ve 
uluslararası arenada şirkete ve ülkemize avantaj sağla-
yacağı açıktır. Özellikle batarya ve batarya teknolojileri 
konularında uzun süreli iş birlikleri ve iş geliştirme faali-
yetleri olası gözükmektedir. Kalıcı ve süreklilik arz eden 
Ar-Ge gereksinimi ve teknolojideki hızlı yenilenme hu-
susları da, başlangıçta yapılacak akılcı bir yapılanma ile 
çözüme kavuşacaktır. 

3.3 Projenin Çevresel Etkileri
Yapılan bir çalışmada, trafiğin yoğun olduğu cadde kena-
rı ve normal şehir içi bölgede, PM 2,5 kirleticisinin, ölçü-
len konsantrasyonları arasında, olması gerekenden 3 kata 
yakın, yüksek olduğu tespit edilmiştir. Cadde ve sokaklar 
trafiğin en yoğun olduğu yerlerdir. Trafiğin yoğun oldu-                                     

 

Tablo 1. Eski Dizel Otobüs ve Dönüştürülmüş Elektrikli Otobüs



37

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ARALIK 2021  www.mmo.org.tr  

ğu yerlerde hava kirliliği de o oranda yüksek olmaktadır. 
Özellikle trafik tıkanıklığı %20-30 daha fazla yakıt tüketi-
mine ve %20-30’un üzerinde ekstra hava kirliliğine neden 
olmaktadır. Ayrıca, km başına elektrikli otobüslerin ener-
ji tüketimi, içten yanmalı otobüslerden çok daha düşük 
olduğundan, daha fazla enerji tasarrufu sağlanacaktır. 
Enerji tüketiminde verimlilik, kaynakların daha verim-
li kullanılması anlamına geleceğinden, çevre kirliliği ve 
sonucunda küresel ısınma üzerinde olumlu bir etkiye sa-
hip olacaktır. Ankara’nın havasında bulunan partiküllerin 
%87,6’sının ve kükürt oksitlerin %77,7’sinin yakıtlardan 
kaynaklandığı belirlenmiştir. 

AB Komisyonunun yeni otobüsler için imzaladığı Yeşil 
Kamu İhale Kuralları Anlaşması’nda; yerel yönetimlerin 
2025 ve 2030 yılları arasında gaz veya elektrikle çalışan 
çevreci araçları tedarik etmeleri istenmiştir. Fosil yakıt 
dışındaki yakıtların kullanıldığı otobüslerin tedarikinin 
2025’de %45’e, 2030’da %66’ya ulaşması hedeflenmekte-
dir. Dizel araçlardan çıkan egzoz salınımları, özellikle in-
san sağlığına zararlıdır ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
kanserojen olarak sınıflandırılmıştır (IARC 2012). 

• Lastik Aşınması PM Değeri: Elektrikli Otobüs 1 mm / 
100.000 km - Dizel Otobüs: 2,5 mm / 100.000 km

• Sera Gazı (GHG, “Green House Gas”): Elektrikli Otobüs: 
0 g/km CO2 karşılığı - Dizel Otobüs: 1664 g/km CO2 
karşılığı

• Azot Oksit Kirliliği (NOx): Elektrikli Otobüs: 0 lt/km - 
Dizel Otobüs: 1,5 lt/km (Euro 6)

• Partikül Kirliliği (PM, “Partical Pollution”): Elektrikli 
Otobüs: 0,05 g/km - Dizel Otobüs: 0,11 g/km 

• Gürültü Seviyesi: Elektrikli Otobüs: 68-72 dB - Dizel 
Otobüs: 78-82 dB

• 15 litre mazot tüketiminin oluşturduğu karbon salı-
nımı; 1 ağaç dikmekle önlenmekte olup, 1 elektrikli 
otobüs yıllık 1.720 ağaca bedel filtreleme yapmakta 
ya da dizel aracın saldığı sera gazı ancak 1.720 ağaç 
dikilmesi durumunda, aracın küresel ısınmaya katkı-
sı sıfırlanabiliyor. 300 elektrikli otobüs 1 yılda 1.000 
hektarlık ormanın (450 bin ağaç, verimli bir ormanda 
ortalama 500 ağaç/hektar) önleyeceği, karbon salını-
mına engel olmaktadır. 

Toplu taşıma hizmetleri, eğitim ve sağlıkta olduğu gibi 
bir kamu hizmeti olarak değerlendirilip, kente ve kent 
halkına olan ekonomik faydalar esas alınarak özel araç 

kullanımına alternatif toplu taşıma sistemlerinin geliştiril-
mesi için gereksinim duyulan işletme ve yatırım giderleri, 
büyük ölçüde kamu bütçesinden sübvanse edilmektedir. 
Projeyle birlikte Ankara, çevreci, sessiz ve teknolojik bir 
ürünle tanışırken, birçok kente örnek olacak bir teknoloji-
nin yaygınlaştırılmasına da öncülük edecektir. 

4. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 

Fosil yakıtlı otobüslerin %100 elektrikle çalışan otobüse 
dönüştürülmesine yönelik yapılan bu çalışma, Türkiye’de 
ve dünyada bulunan, her marka ve model tüm toplu ta-
şıma araçlarına uygulanabilecektir. BELKA A.Ş. tarafından 
gerçekleştirilen dönüşüm, ilk olmasının yanı sıra Avru-
pa standartlarında zorunlu olan tüm testleri başarıyla 
tamamlayarak, test onayı almıştır. Fosil yakıtlı otobüs-
lerin %100 elektrikle çalışan otobüse dönüştürülmesi, 
Türkiye'de ilk olmakla beraber, dünyada bu alanda çalı-
şan firmalar henüz resmi kayıtlara geçmemiştir. Bu ne-
denle, dönüşümün tüm sistemleri ve üretim süreçleri ile 
patentlerinin koruma altına alınması için gerekli başvuru-
lar yapılmıştır. 

Dönüştürülmüş aracın yolcu taşıma ve trafiğe çıkması 
ile dönüşümün yapılan atölyenin ve uygulanan süreçle-
rin onaylanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk 
Standartları Enstitüsüne (TSE) başvuru yapılmış olup, 
yurt dışı ve yurt içi testler ve bunlara ilişkin doküman 
ve raporlar TSE tarafından incelenmiş ve ayrıca uygula-
manın gerçekleştirildiği atölye denetlenmiştir. Yapılan 
bu inceleme ve denetimler sonucunda; dönüştürülmüş 
aracın, elektrikli araç olarak onaylanması ile trafiğe çık-
ması ve yolcu taşıması uygun bulunmuştur. Dönüşümün 
yapıldığı atölye de, üretim süreçleri ve iş güvenliği anla-
mında uygun bulunarak Araçların İmal Tadil ve Montajı 
Hakkındaki Yönetmelik (AİTM) kapsamında; BELKA A.Ş. 
Seri Tadilat Tip Onayı almıştır. Böylece Türkiye’de resmi 
olarak elektrikli otobüs dönüşüm yetkisi alan ilk firma 
olmuştur. 

Türk Patent Enstitüsü’ne; hem dönüşümde kullanılan 
teknik, yöntem ve sistemlerle dönüşüm esnasında uy-
gulanan süreçleri koruma altına almak amaçlı başvuru 
23.12.2020 tarihinde yapılmıştır. Bu tarih itibari ile hem 
Türkiye’de hem de Avrupa’da dönüşümde uygulanan sis-
tematik ve süreçler tamamen koruma altına alınmış bu-
lunmaktadır.     
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5. SONUÇ VE İLERİKİ ÇALIŞMALAR

Bu yazıda, 2005 model eski bir dizel otobüsün, gövde, 
şase ve akslarının orijinal hali korunarak ve eski güç sis-
temleri olan dizel motor, şanzıman ve yakıt sistemi yeri-
ne elektrik motoru, batarya paketleri ve batarya yönetim 
sistemlerini yerleştirilerek %100 elektrikli otobüse dönüş-
türülmesinden bahsedilmiştir. Dönüştürülmüş elektrikli 
otobüsün dönüşüm maliyetinin, piyasada hazır satılan 
yeni elektrikli otobüs maliyetinin %35-45’ına denk geldiği 
ve bu bağlamda piyasada satılan yeni elektrikli otobüsle 
aynı oranda çevreci olmasının yanı sıra döngüsel ekono-
miye daha fazla katkısı olduğu belirtilmiştir. 

Projeyle birlikte Ankara hem çevreci, sessiz ve teknolojik 
ürünle tanışırken, birçok kente örnek olacak bir teknoloji-
nin yaygınlaşma etkisinde de öncülük edecektir. Özellikle 
elektrik motoru, batarya ve batarya paketleme teknoloji-
leri, yazılım gibi sektörlerde, üniversite ve yerli yan sanayi 
ile uzun süreli iş birlikleri ve geliştirme faaliyetleri; ülke-
mizdeki, elektronik, makina, malzeme ve bilişim gibi tek-
noloji alanlarında önemli yerlileştirme ve geliştirme çalış-

malarına katkı sağlayacaktır. Elektrikli araç endüstrisinin 
büyümesiyle beraber, lityum iyon pillerin geri dönüşümü 
de, mevcut dönüşüm projesine ek olarak ileride çalışıla-
cak yeni bir pazar olarak değerlendirilebilir. Dönüştürü-
len araçlarda kullanılan ve 8-10 sene sonra ömrünü ta-
mamlayacağı bilinen bu tip bataryaların geri dönüşüm 
çalışması, döngüsel ekonomiye daha fazla katma değer 
sağlayacaktır. 

TEŞEKKÜR 

Projenin fikir aşamasından, hayata geçirilmesine kadar 
olan projenin her aşamasında desteğini ve ilgisini esirge-
meyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Man-
sur Yavaş başta olmak üzere, dönüşüm faaliyetlerinde 
fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza, gümrük aşa-
masından test ve belgelendirme aşamasına kadar tüm 
aşamalara gönülden destek veren iç ve dış paydaşlarımız 
ile duygusal ve destekleyici paylaşımları ile projede bize 
moral desteğini esirgemeyen yurt içi ve yurt dışından 
yurttaşlarımıza teşekkürü borç biliriz. 

 
 Şekil 2.  Elektrikli Otobüs Dönüşüm Süreçleri 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRÜ OLARAK 
ATIKLAR

1. GİRİŞ

Doğal kaynakların azalmasıyla birlikte, yenilenebilir kay-
nakların önemi gün geçtikçe daha fazla anlaşılmaktadır. 
Sürdürülebilirlik kavramının her sektörde göz önünde 
bulundurulmasıyla birlikte geri kazanım, geri dönüşüm 
gibi uygulamalar da günden güne hayatımızın her ala-
nında yerlerini almaktadır. Yenilenebilir enerji de aynı 
şekilde, enerji sektöründe giderek yaygınlaşarak, enerji 
sektörünün önemli bir parçası haline gelmektedir.

Tarihin ilk çağlarında, teknolojinin de henüz gelişmemiş 
olması nedeniyle, yenilenebilir enerji kaynakları kulla-
nımdaydı. Ancak daha sonra insanlar daha ucuz, ancak 
çevreye daha zararlı olan kömür, petrol, vb. enerji kay-
naklarını kullanmaya başladılar. Fakat bu durumun geze-
genimiz üzerindeki olumsuz etkileri zamanla gün yüzüne 
çıkmış ve küresel ısınma, iklim değişikliği, şiddetli doğa 

olayları, doğal yaşam alanlarının yok olması gibi sorunlar 
ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle, yenilenebilir enerji tekno-
lojileri giderek önem kazanır hale gelmiştir.  

2. YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR?

Yenilenebilir enerji; güneş, rüzgâr vb. sürekli olarak ye-
nilenmekte olan doğal kaynaklardan elde edilen enerji 
olarak tanımlanabilmektedir. Her ne kadar sıklıkla birbir-
lerinin yerine kullanılmakta olsalar da yenilenebilir enerji, 
temiz enerji ve yeşil enerji arasında bazı farklılıklar bulun-
maktadır. Yenilenebilir enerji sürekli olarak yenilenen kay-
naklardan elde edilen enerjiyi tanımlarken; temiz enerji, 
üretimi sırasında karbondioksit vb. kirletici salınımı olma-
yan enerji türlerini ifade etmektedir. Yeşil enerji ise doğal 
kaynaklardan elde edilen enerji türleri için kullanılmak-
tadır. Bu tanımlar göz önünde bulundurulduğunda bazı 
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yenilenebilir enerji türlerinin, temiz enerji veyayeşil enerji 
tanımlarını tam olarak karşılamayabildiği görülmektedir. 
Örneğin yenilenebilir enerji üreten bazı hidroelektrik 
kaynaklar doğal yaşam alanlarına zarar verebilmekte, bu 
nedenle de temiz enerji olarak belirtilmeleri doğru olma-
maktadır.

Yenilenebilir enerji sıklıkla son zamanlarda kullanılmaya 
başlanmış veya gelecekte kullanılacak olan bir teknoloji 
olarak algılansa da aslında yüzyıllardır değirmen, denizci-
lik, ısıtma, aydınlatma gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

Yenilenebilir enerji kullanımı birçok avantajı da berabe-
rinde getirmektedir. Enerji kaynağının ücretsiz olarak 
elde edilebilmesi bu avantajların başında gelmektedir. 
Bunun yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerde enerjiye eri-
şim olanaklarının artması, enerji için ödenen ücretlerin 
düşmesi de yenilenebilir enerji teknolojilerinin avantajla-
rı arasındadır. Yenilenebilir enerji teknolojileri çoğunlukla 
temiz ve yeşil enerji tanımlarını da karşılıyor olmaları ne-
deniyle sürdürülebilir çevre anlayışıyla da örtüştüğünden 
daha çok tercih edilir hale gelmektedir. 

Hemen her teknolojide olduğu gibi, yenilenebilir enerji 
teknolojisinin de avantajları yanında dezavantajları da 
bulunmaktadır. Bunların içinde en belirgin olanı yenile-
nebilir enerji kaynaklarının çoğunun uzun vadede yeni-
lenmekte olsa da kısa vadede her zaman kullanıma elve-
rişli olmamalarıdır. Güneş battıktan sonra güneş enerjisi 
elde edilememesi veya rüzgâr enerji santrallerinin rüzgâr 
şiddetinin düştüğü anlarda yeterince enerji üretememesi 
bu dezavantaja örnek gösterilebilir. Benzer şekilde çoğu 
yenilenebilir enerji teknolojisi, çevresel etmenlere doğru-
dan veya dolaylı olarak bağlı durumdadırlar. 

3. YENİLENEMEYEN ENERJİ NEDİR?

Yenilenemeyen enerji, tükenebilen ya da yenilenmeleri 
binlerce yılla ifade edilecek kadar uzun yıllar süren kay-
naklardan elde edilen enerji olarak tanımlanabilmekte-
dir. Kömür gibi fosil yakıtların yanı sıra, enerji üretiminde 
kullanılan doğal gaz vb. kaynaklar yenilenemeyen enerji 
kaynakları arasında yer almaktadır.

Yenilenemeyen enerji teknolojileri çoğunlukla temiz 
enerji ve yeşil enerji tanımlarını karşılamamaktadır. Bu 
nedenle de çevreye doğrudan ya da dolaylı olumsuz etki-
leri görülmektedir.

4. YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRLERİ

Yenilenebilir enerjinin hali hazırda kullanılmakta olan 
birçok türü bulunmaktadır. Bu türlerin uygulanabilirliği, 
avantajları, dezavantajları gibi özellikleri, bulundukları 
coğrafyadan içinde bulunulan mevsime kadar birçok fak-
törden etkilenmektedir. 

Başlıca yenilenebilir enerji türleri aşağıda verilmiştir:

4.1 Güneş Enerjisi

Güneş’in Dünya’nın enerji ihtiyacını karşılama potansi-
yeli oldukça fazladır. Öyle ki birçok kaynakta, Güneş’ten 
Dünya’ya yalnızca bir saat içerisinde ulaşan enerjinin, 
Dünya’nın bir yıllık enerji gereksinimini karşılayacak bü-
yüklükte olduğu belirtilmektedir. Ancak bu konudaki kri-
tik nokta bu enerjiden nasıl yararlanılacağı ve bu enerji-
nin nasıl kullanılabilir hale getirileceğidir.

Güneş enerjisi günümüzde binaların ısıtılmasında, sıcak 
su elde edilmesinde ve bazı cihazların enerjilerinin elde 
edilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Elektrik enerjisinin 
bir üretim şeklinde, Güneş enerjisi paneller tarafından 
toplanmakta ve elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. 
Binalarda çatılara yerleştirilen paneller yardımıyla gü-
neş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. 
Güneş enerjisi kullanılarak elektrik enerjisi üretilmesinin 
başka bir şekli olan ve aynalar kullanılarak güneş ışınları-
nın yoğunlaştırıldığı güneş tarlalarında ise çok daha fazla 
enerji elde edilebilmektedir. 

Güneş enerjisi teknolojileri yenilenebilir enerji olmasının 
yanında çevre kirliliğine yol açmadıklarından dolayı te-
miz enerji olarak da tanımlanabilirler. Panellerin üretilme-
si ve yerleştirilmesi aşamalarındaki faktörlere bağlı olarak 
çevreye duyarlı yaklaşımlarla yeşil enerji olarak da kabul 
edilebilirler.

4.2 Rüzgâr Enerjisi

Rüzgâr enerji santralleri çok uzun zamandır kullanılmak-
ta olan yel değirmenleriyle aynı prensipte çalışmaktadır. 
Değirmenlerde rüzgârın kanatlara çarpmasıyla pervane 
gibi dönmekte ve böylece değirmen taşı un üretmek-
tedir. Rüzgâr enerji santrallerinde de rüzgârın kanatlara 
çarpmasıyla pervane dönmekte, türbinler vasıtasıyla da 
elektrik enerjisi elde edilmektedir.
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Rüzgâr enerji santralleri rüzgâr şiddetine bağlı oldukla-
rından, coğrafi konum büyük önem taşımaktadır. 

4.3 Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik enerji santralleri rüzgâr enerji santrallerine 
benzer prensipte çalışmakta, jeneratörün bağlı olduğu, 
türbinlerin su akışı ile kanatlarının döndürülmesi ile ener-
ji üretilmektedir. Hidroelektrik enerji santralleri yüksek 
hızda akan suların gücünden faydalanmaktadır. 

Hidroelektrik santraller yenilenebilir enerji kaynakları 
olsalar da çoğunlukla yeşil enerji sınıfına girmemekte-
dir. Özellikle mega boyuttaki hidroelektrik santraller için 
çoğunlukla akarsu yatakları değiştirildiğinden, özellikle 
hayvan ve insan popülasyonu üzerinde olumsuz etkileri 
bulunmaktadır. 

4.4 Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi bitkisel veya hayvansal organik madde-
lerden elde edilmektedir. Çoğunlukla biyokütle yakılarak 
ısı elde edilmekte ve buhar türbini vasıtasıyla veya biyo-
kütleden elde edilen gazlar kullanılarak elektrik enerjisi 
üretilmektedir. Biyokütle enerjisi biyokütle devamlılığı 
sağlandığı sürece yenilenebilir enerji olarak tanımlanabil-
se de çoğunlukla temiz enerji veya yeşil enerji sınıfında 
konumlandırılamaz. 

4.5 Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji Dünya’nın çekirdeğinde bulunan ısı kul-
lanılarak elde edilmektedir. Yüksek sıcaklıktaki su kuyuları 
vasıtasıyla yeryüzüne çıkarılmakta ve türbinleri çevirmek 
için hidro-termal kaynak olarak kullanılmaktadır.

Jeotermal enerji de rüzgâr enerjisinde olduğu gibi coğra-
fi konuma oldukça bağlı durumdadır.

4.6 Gel-Git Enerjisi

Dünya ile Ay arasında meydana gelen kütlesel çekim kuv-
veti gel-git veya diğer adıyla med-cezir olayına neden ol-
maktadır. Bu olay sırasında elde edilebilecek enerji sabit 
olmasa da olayın sürekliliği, yenilenebilir enerji kaynağı 
olarak kullanılabilmesinin önünü açmaktadır.

4.7 Atıktan Enerji

Atıktan enerji elde etmenin yaygın kullanılan iki yönte-
mi bulunmaktadır. Atıkların termal yollarla yok edilmesi 

sırasında elde edilen ısının kullanılmasıyla enerji üretimi 
olanaklı iken, bunun yanında atıkların biyobozunur kı-
sımlarının fermente edilmesi sonucu elde edilen metan 
ağırlıklı gazın jeneratörlerde kullanılmasıyla enerji elde 
edilmesi de olanaklıdır.

Hemen hemen tüm atıkların kalorifik bir değeri mevcut-
tur. Dolayısıyla atıkların yakılması sonucu ısı elde edile-
bilmektedir. Elde edilen bu ısı enerjisi değişik şekillerde 
değerlendirilebilmektedir.

Atıkların ayrı toplanan biyobozunur grupları veya karı-
şık atıkların içerisinden ayrıştırılan biyobozunur atıklar 
biyometanizasyon işlemine tabi tutularak, giren atık 
kompozisyonuna bağlı olarak % 45-55 metan ve % 40-45 
karbondioksit içeren bir biyogaz elde edilebilmektedir. 
Bu biyogaz ısınma amaçlı kullanılabileceği gibi jeneratör-
lerde  elektrik enerjisi elde etmek için de kullanılabilmek-
tedir.

5. DÜNYA’DA YENİLENEBİLİR ENERJİ

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın verilerine göre 2020 yı-
lında diğer yakıtların kullanımı düşüş gösterirken yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kullanımı bir önceki yıla göre 
%3 oranında artmıştır. En önemli yükseliş %7’lik artış ile 
yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretiminde 
gözlenmiştir [1]. 

Dünya’nın çeşitli yerlerinde görülen daha az elektrik 
enerjisi gereksinimi, tedarik zinciri sorunları ve yapım 
aşamasındaki gecikmelere rağmen, yenilenebilir enerji 
kullanımı uzun süreli sözleşmeler, şebekeye öncelikli eri-
şim ve sürekli olarak yeni tesislerin kurulmasıyla destek-
lenmiştir [1]. 

Verilere göre 2019 yılında %27 olan elektrik enerjisi üre-
timinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı, 
2020 yılında %2’lik bir artış göstererek %29 oranına ulaş-
mıştır [1]. 

Endüstride biyoenerji kullanımı da 2020 yılında %3’lük bir 
artış gösterse de biyo-yakıtların kullanımındaki düşüşten 
etkilenmiştir [1].

Tablo 1'de yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi 
üretiminin 2019 ve 2020 yılları arasındaki miktarları tek-
noloji bazında verilmiştir:
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2021 yılında, yenilenebilir enerji kaynaklarından ener-
ji üretiminin 1970’lerden bu yana yıllık bazda en büyük 
artışı göstererek %8 oranında yükselmesi ve 8.300 TWh 
değerine ulaşması beklenmektedir. Bu artışın 2/3’ünün 
güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi teknolojilerinden kay-
naklanması öngörülmektedir [1].

Rüzgâr enerjisi kullanımının %17’lik bir orana karşılık ge-
len 275 TWh değerindeki artış ile en yüksek sıçramayı 
yapması beklenmektedir. Güneş enerjisi kullanımının ise 
145 TWh değerinde yaklaşık %18’lik bir artış göstereceği 
öngörülmektedir [1]. 

2021 yılında toplam olarak yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elektrik enerjisi üretimi payının tüm zamanların en 
yüksek değeri olan %30’lara çıkması olası görülmektedir. 
2021 yılı itibariyle nükleer santrallerin, düşük karbon kay-
nakları ile beraber, Dünya’daki kömür santralleri kapasite-
sini aşacağı tahmin edilmektedir [1].

6. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından 
yayımlanan “Yenilenebilir Enerji İstatistikleri 2020” başlıklı 
rapora göre, Türkiye’de toplam yenilenebilir enerji üretim 
kapasitesi 2010 yılında 17.369 MW iken, 2019 yılında bu 
değer 44.587 MW’a yükselmiştir. 2019 yılı kapasite verile-
rine göre Türkiye’de hidroelektrik kapasitesi 28.503 MW, 
rüzgâr enerjisi 7.591 MW, güneş enerjisi 5.996 MW, biyo-
enerji 983 MW, biyogaz 534 MW, jeotermal enerji 1.515 
MW olarak belirlenmiştir [2]. 

IRENA’nın raporuna göre ülkemizde 2017-2019 yılları 
arasındaki yenilenebilir enerji üretim kapasite verileri ve 
üretilen enerji miktarları teknoloji bazında aşağıdaki tab-
lolarda verilmiştir [3]:

7. ITC ATIK YÖNETİMİ VE ATIKTAN ÜRETİLEN 
YENİLENEBİLİR ENERJİ

Ülkemizde yenilenebilir enerji konusunda faaliyet göste-
ren firmalardan birisi de ITC Atık Yönetimi firmasıdır. 11 
ilde bulunan 14 tesisiyle ITC Atık Yönetimi, atıktan enerji 
üretimi konusunda sektörün önde gelen firmalarından-
dır. ITC Atık Yönetimi tesislerinde endüstriyel ve tıbbi atık-
ların termal yolla yok edilmesi sonucu ve belediye atık-
larının ayrıştırılmasıyla elde edilen biyobozunur atıkların 
biyometanizasyon işlemine tabi tutulmasıyla elde edilen 
biyogaz ve düzenli atık depolama alanlarından toplanan 
deponi gazının motorlarda kullanılması sonucu enerji 
üretilmektedir.

Tablo 1. Teknoloji Bazında Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Enerjisi Üretimi Miktarları,  2019-2020 ve 2020-2021 [1]  

Yenilenebilir Enerji Türü 2019-2020 Global Enerji Üretim Miktarı 2020-2021 Global Enerji Üretim Miktarı

Güneş Enerjisi 153 TWh 145 TWh

Rüzgar Enerjisi 175 TWh 275 TWh

Hidro-enerji 114 TWh 140 TWh

Biyoenerji 40 TWh 72 TWh

Yenilenebilir Enerji 
Türü 2017 2018 2019

Güneş Enerjisi 3.422 MW 5.064 MW 5.996 MW

Rüzgâr Enerjisi 6.516 MW 7.005 MW 7.591 MW

Hidro-enerji 27.273 MW 28.291 MW 28.503 MW

Biyoenerji 472 MW 587 MW 983 MW

Tablo 2. Teknoloji Bazında Türkiye’de Yenilenebilir Kaynaklardan 
Elektrik Enerjisi Üretim Kapasitesi, 2017- 2019  [3]

Yenilenebilir 

Enerji Türü
2017 2018 2019

Güneş Enerjisi 2.892 GWh 7.803 GWh 9.253 GWh

Rüzgâr Enerjisi 17.904 GWh 19.949 GWh 21.731 GWh

Hidro-enerji 58.218 GWh 59.938 GWh 88.823 GWh

Biyoenerji 2.096 GWh 2.650 GWh 3.506 GWh

Tablo 3. Teknoloji Bazında Türkiye’de Yenilenebilir Kaynaklardan 
Elektrik Enerjisi Üretim Miktarları, 2017- 2019  [3]
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Ankara’da Sincan-Çadırtepe tesisinde yer alan ülkemi-
zin en büyük kapasiteli tehlikeli ve tıbbi atık yok etme 
tesisinde, Ankara ilinde oluşan tıbbi atıklar ve Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen endüstriyel atıklar, 2014 yılından 
bu yana termal yolla yok edilmektedir. Tehlikeli atıklar ve 
tıbbi atıklar, çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı et-
kileri nedeniyle tehlikesiz atıklara göre daha özel işleme 
yöntemleri gerektiren atıklardır. Bu yüzden, tesiste kul-
lanılan gazlaştırma/yakma teknolojisi ile endüstriyel ve 
tıbbi atıklar çevre dostu bir şekilde yok edilmektedir. Te-
sise kabul edilen atıklar, laboratuvar tarafından yapılan 
doğrulama analizlerinin ardından bunkerdeki atıkların 
kalorisine, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre menü 
hazırlanmaktadır. Döner fırında 850oC’de oksijensiz or-
tamda gazlaştırma işlemi gerçekleştirilmekte, kalan kı-
sım kül olarak dışarı alınmaktadır. İkinci yanma odasında 
1100oC’de 2-3 saniye geçiş süresiyle tehlikeli ve kimyasal 
bileşen içerikleri parçalanarak yok edilmektedir. Oluşan 
gazlar üç aşamalı baca gazı filtrasyon sisteminden geçi-
rilerek içeriğindeki zararlı maddeler, yönetmeliklerin izin 
verdiği salım sınır değerlerinin altına düşürülmektedir. 
Sürekli salım ölçüm sistemiyle salımlar takip edilmekte 
olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlene-
bilmektedir. Atık ısı, eşanjör sistemi yardımıyla buhartür-
binine aktarılarak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiril-
mektedir.  Tesisin kurulu enerji üretim kapasitesi 11 MW 
olup üretilen elektrik enerjisi şehir şebekesine verilmek-
tedir.

ITC Atık Yönetimi firmasının işletmesini yürüttüğü 14 te-
sisten 7’sinde entegre atık yönetim sistemi kurulmuş olup 
diğer 7’sinde ise, atık depolama alanlarında oluşan depo-
ni gazı toplanmakta ve enerji üretiminde kullanılmakta-
dır. ITC Atık Yönetimi tarafından yürütülen entegre atık 
yönetim sisteminde ilçe belediyelerce karışık olarak top-
lanan belediye atıkları ilk olarak mekanik ayırma tesisleri-
ne alınmaktadır. Bu tesislerde karışık belediye atıklarının 
içerisindeki biyobozunur kısım ayrıştırılmakta ve biyome-
tanizasyon sistemine gönderilmektedir. İçerisinde metan 
üreten bakteriler bulunan birer biyoreaktör olan biyome-
tanizasyon tanklarındaki sıcaklık, pH vb. ortam paramet-
releri, bu bakteriler için optimum düzeylerde tutulmaya 
çalışılmaktadır. Kendileri için uygun ortam şartları sağlan-
mış olan bakterilerin faaliyetleri sonucunda biyobozunur 
atıklar bozunmaya uğramakta ve metan ağırlıklı bir biyo-
gaz elde edilmektedir. Bakteriler tarafından üretilen bu 

gaz, jeneratör motorlarına iletilmekte ve burada elektrik 
enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. 

ITC Atık Yönetimi tarafından işletilmekte olan tüm tesis-
lerde depolama alanlarında atıkların doğal bozunmaları 
sonucu oluşan yine metan ağırlıklı bir gaz olan depo-
ni gazı, gaz toplama sistemi vasıtasıyla toplanmakta ve 
enerji üretim tesisine yönlendirilmektedir. 

Enerji üretim tesislerinde gerek biyometanizasyon işle-
mi sonucu elde edilen biyogazdan, gerekse depolama 
alanlarından toplanan deponi gazından üretilen elektrik 
enerjisi şehir şebekelerine iletilmektedir. 14 tesiste bu-
lunan toplam enerji üretim lisans kapasitesi 160 MW’ın 
üzerindedir. 

Yıllık yaklaşık 6 milyon ton atığın kabul edildiği ITC Atık 
Yönetimi tesislerine ülkemizde üretilen belediye atıkları-
nın yaklaşık %22’si getirilmektedir. Bu tesislerde üretilen 
elektrik enerjisi Türkiye’de atıktan üretilen elektrik ener-
jisinin yaklaşık %39’una karşılık gelmektedir. Bu veriler 
ışığında 2002 yılından bu yana atık sektöründe faaliyet 
göstermekte olan ITC Atık Yönetimi firmasının atıktan 
enerji sektöründe verimlilik açısından önemli gelişmeler 
gösterdiği söylenebilir.

8. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNİN 
DEVAMLILIĞI VE SONUÇ

Yenilenebilir enerji üretimi, bir ülkenin kaynaklarını tü-
müyle etkin ve doğaya duyarlı kullanması açısından 
önem taşır. Enerji üretirken aynı zamanda kirliliğe sebep 
olan kaynaklar, bu üretimin devamlılığını ve diğer temiz 
kaynakları tehlikeye atmaktadır. Çevre, girdi ve çıktıları-
na bakılarak ekonomisine karar verilecek bir alan değil-
dir. Kısa, orta ve uzun vadeli tüm etkiler, tüm kayıplar ve 
kazançlarla değerlendirilmelidir. Bu geniş perspektiften 
değerlendirildiğinde, yenilenebilir kaynaklar kullanıla-
rak gerçekleştirilen enerji üretimi, tüm Dünya’da olduğu 
gibi ülkemizde de destek mekanizmaları ile ayakta ka-
labilmektedir. Bugünün ucuz enerji kaynaklarının uzun 
vadede çok daha pahalıya mal olduğunun fark edilmesi 
üzerine, yenilenebilir enerji kaynakları neredeyse yüzyıl 
öncesine dayanan bir farkındalıkla desteklenmeye baş-
lamıştır. Daha somut bir yaklaşımla, yukarıda örnek ver-
diğimiz atıktan enerji üretim konusu ele alınacak olursa, 
enerji kaynağı olarak atıkların kullanılması bu atığın aynı 
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zamanda yok edilme ve arıtma işlemler bütününü de 
kapsamalıdır. Bir atık yok etme tesisinde, enerji kaynağı 
olarak kullanılmayan metan gazının atmosfere karışması 
engellenemez. Bu durum karşısında, karbondioksitin 25 
katı olumsuz karbon etkilerine sahip bir kirletici yaratıl-
mış olur. Oysa ki, kirletici kaynağı, enerji kaynağı haline 
getirip salımlarını sıfırlamak günümüz şartlarında olası-
dır. Bu kaynağı doğru kullanmak için gerekli sistemin ku-
rulması ise önemli bir yatırım gerektirir ve bu yatırımların 
sübvanse edilmesi noktasında yenilenebilir enerji destek 
sisteminin devamlılığı büyük önem taşımaktadır. Diğer 
taraftan atıklar, atık enerji kaynağı olarak kullanıldığında 
yolculuğunu tamamlamaz, enerji sadece bir yan üründür. 
Temel amaç, bu atığı çevresel zararlarını en az indirerek 
doğru yollarla yok etmektir. Bu noktada finansal meka-
nizmada sadece güncel yenilenebilir enerji teşvik siste-
mi yeterli olmamaktadır. Öncelikle doğru atık tipleri için 
doğru atık yok etme sistemi seçilmeli, bu sistemin finan-
sı da dahil olmak üzere, hem günümüzde yürütülebilir 

hem de gelecek yıllarda sürdürülebilir olmalıdır. Tüm bu 
çalışmalar yapılırken, hiçbir kirletici faktörün ve gerekli 
arıtmaların göz ardı edilmediğinden emin olunması çok 
önemlidir. Doğanın ne kadar mükemmel dengelere sahip 
olduğunu ve fakat bu dengelerdeki en ufak değişimlerin 
de nasıl büyük felaketlere sebep olduğunu bizzat yaşa-
dığımız günlerde, sistemlerin seçimlerindeki kararların 
başta çevresel faktörler gözetilerek alınması, artık kaça-
madığımız en önemli sorumluluğumuzdur.
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Bugün, siz değerli üyelerimizin örgütlü gücüne her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.
İktidarın, kamusal denetimi gerileten uygulamaları, halkın can güvenliğini or-
tadan kaldırmakla birlikte, Odamızın hizmet alanlarının daralmasına da yol 
açmaktadır. 

Bütün ekonomik zorluklara rağmen, bilimsel gerçeklikler ışığında, mühendislik 
uygulamalarının önemini ortaya koyan raporlar yayımlama; mesleğimizi, 
meslektaşı geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları ile yine meslek alanlarımız 
üzerinde üyelerimizi ve toplumu bilgilendirmeye yönelik bülten, dergi, kitap, 
broşür ve benzeri yayın çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.

Bu nedenle, sizlere ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerin yanında çok temsili 
kaldığına inandığımız üyelik aidatlarının ödenmesi konusunda katkılarınızı 
bekliyoruz.

https://aidat.mmo.org.tr
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1   Makine Mühendisi, BİYOGAZDER Yönetim Kurulu Başkanı - info@biyogazder.org

Altan Denizsel 1

BİYOKÜTLE

1. GİRİŞ 

Her türlü organik atık, evsel atık, tarımsal atık ve tehlikeli 
atıkların tümü biyokütle olarak adlandırılır. Her cins atı-
ğın ortadan kaldırılması veya geri kazanılması yöntemi 
değişiktir. Doğru yöntemlerin seçilip uygulanması ülke 
ekonomisine büyük fayda sağlamaktadır. 

Biyokütle sektöründe kullanılan hammaddeleri saymak 
gerekirse, inek atıkları, tavuk atıkları, mezbaha atıkları, 
sera atıkları, evsel atıklar, tarımsal atıklar, ormansal atıklar, 
şehir çöpleri, et ve süt işleme tesisleri atıkları, arıtma ça-
murları, besin üreten tesislerin faydalı arıtma çamurları, 
yemek fabrikaları atıkları, besin işleyen tesislerin atıkları, 
otellerin yiyecek atıkları, hal atıkları ve benzeri daha nice 
ürün sayılabilir.

Hammadde (atık) gamının çok geniş olduğu biyokütle 
sektörü,çok önemli bir geri dönüşüm sektörüdür. Bu atık-
ları kullanarak kurulacak yenilenebilir enerji sistemlerinin 
doğru seçilmesi sonucunda, birçok değerli ürün elde edi-
lebilir. 

2. BİYOKÜTLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

Kullanılmakta olan biyokütle işleme teknolojileri, aşağıda 
sıralanmıştır.

• Islak Fermantasyon (mayalama)

• Kuru Fermantasyon

• Proliz

• Gazlaştırma

• Plazma Gazlaştırma
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• Yakma

• Landfill (düzenli depolama)

3. UYGULAMALARIN AÇIKLAMALARI

Yukarıda listelenmiş olan biyokütle işleme teknolojileri, 
kullanılacak hammadde ve elde edilecek ürün veya çıktı 
türüne göre seçilerek uygulanır.

3.1 Islak Fermantasyon Yöntemi  
Islak fermantasyon yöntemi, kuru madde oranı düşük 
organik atıkların ortadan kaldırılmasında veya faydalı bir 
ürüne çevrilmesinde uygulanmaktadır. Genellikle inek 
atıkları, yumurtalık tavuk atıkları, mezbaha atıkları, çürü-
müş sebze ve meyveler, yemek atıkları gibi organik atıklar 
bazen su takviyesi ile en fazla %12 katı madde oranına in-
dirilerek kontrollü fermantasyon sistemi ile mezofilik (36-
38 ºC) veya termofilik (55-57 ºC) ortamlarda 15 ila 28 gün 
arasında fermantasyona tabi tutulurlar. Bu süre zarfında 
atıkların içindeki metan gazı açığa çıkar. Temizlenen gaz, 
CHP (“Combined Heating and Power”) sistemi ile elektrik 
ve ısı enerjisine dönüştürülür. Açığa çıkan ısı ile ferman-
tasyon tankları ısıtılarak sistemin sürekliliği sağlanır. Siste-
me ne girerse o çıkar. Çıkan malzeme ise, fermente gübre 
olarak tarıma büyük fayda sağlar.

3.2 Kuru Fermantasyon Yöntemi
Kuru fermentasyon yönteminde, katı atık oranları yüksek 
organik atıklar gerekli ayrıştırma işlemine tabi tutulduk-
tan sonra belli ölçeklerdeki sızdırmaz depolarda 15 ila 28 
gün tutularak içindeki metan gazı alınır. Alınan gaz temiz-
lenir ve CHP vasıtasıyla ısı ve elektriğe dönüştürülür. Isının 
bir kısmı depolarda kullanılır. Bu sistem genelde büyük 
çöp merkezlerine taşınması gereken ufak yerleşkelerdeki 
şehir çöplerinin yerinde ön ayrıştırmaya tabi tutulduktan 
sonra gazının alınması için kullanılır. Fermantasyon işlemi 
bittikten sonra mekanik ayrıştırmaya tabi tutularak kom-
post kısmı ile işe yaramayacak katı kısmı ayrıştırılır. Katı 
kısım, RDF (“Refuse Drived Fuel”) işlemine tabi tutulmak 
üzere preslenerek, çöp yakma tesislerine veya çimento 
fabrikalarına gönderilir.

3.3 Piroliz
Proliz işlemi, katı madde oranı yüksek olan organik atıkla-
rın 400 ºC civarında işleme tabi tutularak, ayrıştırılmasıdır. 
Ağırlıklı olarak selülozik içeriği yüksek atıkları ve atık las-
tikler kullanılarak tesis kurulur. İşlem sonrasında ortaya, 

hidrojen ağırlıklı bir gaz olan singaz ve önemli miktarda 
prolitik yağ çıkar. Prolitik yağ, motorda yakılarak elektrik 
elde edilir. Bazı işlemlerde odun sirkesi de çıkar. Diğer 
önemli atık ise biyochar dediğimiz karbon gübresidir. Atık 
lastik işlemi sonucunda ise, karbon karası elde edilir.

3.4 Gazlaştırma

Gazlaştırma işlemi, ayrıca dekarbonizasyon adı ile de anı-
lır. 900 ºC’de işleme tabi tutulan organik atıklar, kısa sü-
reli olarak oksijensiz ortamda hızla işleme tabi tutularak 
singaz ve biyochar elde edilir. Ayrıca RDF hale gelmiş çöp 
atıkları da bu işleme tabi tutulabilir.

3.5. Plazma Gazlaştırma

Plazma gazlaştırma işlemi, 7 ila 11 bin kW’lık enerji uygu-
lanarak, yüksek ısılarla atıkların ortadan kaldırılması yön-
temidir. Katı madde oranı yüksek malzemelere bu yöntem 
uygulanarak yüksek enerji elde etme olanağı vardır.

3.6 Yakma

Yakma işlemi ise, gene katı madde oranı yüksek olan ve 
genelde faydalı bir ürün daha elde etme imkanı olmayan 
atıklar için uygulanan ortadan kaldırma işlemidir. Bu iş-
lemde, genellikle şehir çöp atıkları kullanılır. Yakılan atık-
lardan elde edilen ısıyla buhar üretilir ve türbin ile elektri-
ğe çevrilir. Atık ısı, genelde şehir ısıtmasında kullanılır. Tek 
dezavantajı; doğru filtreler ve baca gazı arıtma sistemleri 
kullanılmazsa çevreye büyük zarar vermesidir. Ortaya çı-
kan küller ise genelde parke ve kaldırım taşı yapımında 
kullanılır. Bu tesislerde, ormansal ve tarımsal atıkların ya-
kılmaması gerekir.

3.7 “Landfill”

“Landfill” ayrıştırmaya tabi tutulan veya tutulmayan şe-
hir çöplerinin, depolama sahalarında toplanarak, burada 
ortaya çıkan metan gazının, değerlendirilmek üzere alın-
ması yöntemidir. Çöp toplama sahalarında döşenecek, 
düzgün ve yeterli borulama sistemi ile, sahadan toplanıp 
çekilen gaz, yakılarak elektriğe çevrilir.

4. BİYOKÜTLE SEKTÖRÜNÜN YARARLARI VE GELECEĞİ

30 Haziran 2021 tarihine kadar ülkemizde yaklaşık 350 
MW kapasitesinde 100 adete yakın biyogaz tesisi, yakla-
şık 750 MW kapasitesinde 120 adete yakın “landfill” alanı 
ve yaklaşık 600 MW kapasitesinde 40 adete yakın yakma 
tesisi  kuruldu. 
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Bu miktarlar çok gibi gözükse de, ülkemizdeki atık potan-
siyeline bakıldığında, bu tesislerin ülkenin atık potansiye-
linin ancak %40’ını karşıladığı görülmektedir. Bazı proje-
lerin verimsiz çalışması ve bazılarının yanlış planlanmış 
olması, sektörde bazı tereddütler yaratsa bile doğru yön-
temlerle yapılıp işletilecek biyokütle tesislerinin, ekono-
miye faydası tartışılmazdır. 

Her şeyden önce, ülkede üretilen ve dışa bağımlı olma-
yan bir hammadde kaynağı vardır. Üretimin ana teması 
elektrik üretmek gibi gözükse de, gerçeğe bakıldığında, 
biyokütle, atık ortadan kaldırma ve değerlendirme yö-
netimidir. Tesis kurulumlarında %80’e yakın yerli aksam 
kullanılabilir, fakat firmalarımızın ithal hayranlığı devam 
ettiğinden bu oranı sağlamak zor gözükmekte. Ayrıca, is-
tihdam açısından da çok önemli bir sektördür. Yedek par-
ça ve servis sektörünün gelişmesi, yerli üretim miktarını 
arttıracağı gibi, bu alanda da istihdamın artmasına yar-
dımcı olacaktır. Taşıma sektörü bu işin baş aktörüdür. 

Atıkların işlenmesi sonucunda ortaya çıkan değerli ham-
maddeler ise ekonomiye gübre, prolitik yağ, dezenfektan, 
biyokömür, biyokarbon ve karbon karası gibi çok önemli 
katkılar sağlar

5. BİYOKÜTLENİN İŞLENMESİNİN ÇEVREYE KATKISI

Organik ve diğer atıklar uygun şartlarda işlenmezse çev-
reye ve sağlığa birçok zarar verirler. Hayvansal ve diğer 

bozulabilen organik atıkların doğru 
yöntemler kullanılarak ekonomiye ka-
zandırılmasının asıl nedeni; çevre kirli-
liğini önlemek ve havaya, suya, topra-
ğa ve canlıya vereceği zararı ortadan 
kaldırmaktır. 

Hayvansal atıklarda birçok zoonist 
hastalık vardır ve hastalıkların yayıl-
ması ancak fermantasyon ve diğer 
yöntemlerle yok edilebilir. Tarımsal 
atıklar ve şehir çöpleri, vahşi yöntem-
lerle depolanınca veya bilinçsizce or-
tadan kaldırılmaya çalışılırsa, çevreye 
verilecek karbon salınımı artar ve kar-
bondan daha zararlı bir sera  gazı olan 
metan gazı ortaya çıkar. 

Yer altı sularına, akarsulara, göllere 
ve denizlere karışan organik bozunur 

malzemeler ve katı maddeler, büyük ve geri döndürüle-
mez zararlara yol açabilir. 

Çevre kirliliği nedeniyle ortaya çıkabilecek, insan ve hay-
van sağlığını etkileyen birçok hastalık, biyokütle bertaraf 
tesislerinin doğru yapılması ile engellenebilir. Ayrıca, çev-
reye yayılan kötü kokular ve çirkin görüntüler de engel-
lenir.

6. SONUÇ

Biyokütle yönetimi bir ülkenin önem vererek, özenle yap-
ması gereken işlerden biridir.   Yazının başında bir kısmı 
belirtilmiş olan binlerce atık ürün vardır.

Birçok kişi ve kuruluş, biyokütleyi yenilenebilir enerji sek-
törü olarak  gördü  ve verilen  YEKDEM desteğine de güve-
nerek bu sektöre yatırım yaptı.

Bu sektör, temel olarak bir atık ortadan kaldırma – değer-
lendirme yönetimidir ve sadece elektrik üretim desteği ile 
ileriye gidemez.

Gelecek nesillerin daha temiz ve yaşanabilir yaşam alan-
larının oluşması, güvenli gıdaya ulaşması, temiz çevreye 
sahip olması için, biyokütle sektörünün yeniden bir ma-
saya konması ve dünyadaki iyi ve doğru uygulamaların 
ülkemize nasıl adapte edilmesi gerektiğinin tartışılması 
gerekmektedir.
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Dursun Çiçek  1

YEŞİL BAŞKENT VE GERİ DÖNÜŞÜM: 
KOMPOST PROJESİ

1. GİRİŞ 

Çevre ve insan sağlığı açısından önemli oranda olumsuz 
etkilere sahip sera gazının çevreye salınımının azaltılması 
amacıyla, dünyada ve özellikle Avrupa’da üst düzey çalış-
malar yapılmaktadır. Türkiye’de de, zaman kaybetmeden, 
atmosfere salınan zehirli gazların engellenmesi çalışma-
larına başlanmıştır. Atık yönetimi de bu bağlamda önem 
verilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Atık bertarafı 
yerine geri dönüşüm uygulamaları kullanmak çevre için 
daima daha faydalıdır ve sera gazı salınımını da azaltmak-
tadır. Ankara nüfusu yaklaşık olarak 5 milyon kabul edilir-
se, çim alan miktarı kişi başı 10 m2 alınarak Ankara’da yak-
laşık 50.000 dekar çim alan olduğunu var sayabiliriz. Çim 
alanlardan, yıllık ortalama olarak 500-1000 kg/dekar ye-
şil çim biçilmektedir. Bu şekilde, toplamda 50.000 Dekar 
x 500 Kg = 25.000 ton yeşil çim biçilmekte bu çimler ise 
çoğunlukla çöplüklere dökülmekte, küçük bir kısmını ise 
hayvancılık işletmeleri almaktadır. EKAP (Elektronik Kamu 
Alımları Platformu) ilanlarına baktığımızda, ilçe belediye-
lerimiz her yıl belediye başı 4000 m3 civarında hayvan 

gübresi satın almaktadır. Alınan bu gübrelerde ise; Tarım 
ve Orman Bakanlığı’ndan alınması gereken lisans ve tes-
cil belgeleri analiz raporları istenmemektedir. Bakanlık, 
büyük baş hayvan gübresine lisans ve tescil belgesi dü-
zenlerken pastorizasyon şartı koşmaktadır. Hayvan güb-
resinde ise Salmonella, e-coli vb. insan sağlığı için tehlike 
oluşturan patojenler bulunmaktadır.  Pastorizasyon yapıl-
madan yeşil alanlarda kullanılan bu hayvan gübreleri ise, 
park ve bahçelerde salgın hastalıklara sebep olduğu gibi, 
insan vücuduna yerleşme olasılığı da bulunmaktadır. Bu-
nun yanı sıra, halka yansıyan en önemli sorun ise, yayılan 
kötü kokudur.

Bu sebeple, şehrimizdeki geri dönüşüm, çevre ve insan 
sağlığı konusundaki hassasiyetimizle,  Bakanlık lisans-
lı ve tescilli, analiz raporu bulunan, patojen içermeyen, 
kompostlanarak koku sorunu halledilmiş, Karbon/Azot 
dengesi kurulmuş, organik gübre alınmasında yarar bu-
lunmaktadır. Bu amaçla, tescil ve lisansı olan üretici ya da 
üreticilere, çim atıkları, budama atıkları gibi biyobozunur 
atıklarımızın anlaşma yapılarak fason kompost üretim 
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yaptırılması, sonrasında ise yatırımın belediyemiz bün-
yesinde yapılması planlanmaktadır. Ayrıca bu üreticilere, 
kimyasal gübre ihtiyacımızın da içerdiği formüllerle, or-
ganomineral gübre yaptırılması da mümkündür. 

Yıllık 100 bin civarında ağaç diktiğimizi düşünecek olur-
sak ve her ağacı dikerken kök bölgesine yaklaşık 100 lt 
kompost verdiğimizi düşünürsek, yaklaşık yıllık gereksini-
miz 10.000 m3 komposttur. Ayrıca, yaptığımız çim alanlar-
da da bu kompost ya da organomineral gübrenin toprak 
analizleri yapılarak kullanılması durumunda ihtiyacımızın 
çok daha fazla olduğu ortaya çıkacaktır.

2. BELKA A.Ş.’ NİN KURULMASI VE FAALİYET ALANLARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştirak şirketi olan 
BELKA A.Ş., 28.11.1988 tarihinde kurulmuş olup, insan 
gücü, makina gücü ve iş sağlığı ve güvenliği alanında 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hizmet vermektedir. 
BELKA A.Ş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin; elektrik 
enerjisi üretim tesislerinin kurulması, bu tesislerin işlet-
meye alınması ve kiralanması, elektrik enerjisi üretiminin 
yapılması, üretilen elektrik enerjisinin satılması, her türlü 
atıkların toplanması, arıtılması, ayıklanması, değerlendi-
rilmesi ve ortadan kaldırılması, yer üstü ve yer altı su kay-
naklarının değerlendirilmesi, ulaşım hizmetlerinin ya-
pılması, personel temininin sağlanması ve enerji, çevre, 
sağlık, eğitim, medya, bilişim-network, gıda, turizm, ta-
rım ve organizasyon hizmetlerinin sağlanması amacıyla 
kurulmuştur. Şu anda 8000’den fazla personel ve 2000’in 
üzerinde araç ve iş makinası ile ABB birimlerine destek 
hizmeti vermektedir. 

BELKA A.Ş., 2019 yılından itibaren yeni yönetim anlayışı 
ile sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İktisadi Te-
şekküllerine personel, araç ve iş makinası hizmeti veren 
bir kuruluş olmanın ötesinde, yeni teknolojik projeler 
üretebilen, bilim, sanayi ve teknolojide öncü, dış piyasa-
ya açık, rekabetçi ve güçlü bir belediye şirketi olmak için 
gerekli çalışmalara başlamış ve bu doğrultuda şirket esas 
sözleşmesinde gerekli düzenlemeleri yapmıştır. BELKA 
A.Ş., ilk tamamlanmış projesi olan Elektrikli Otobüs Dö-
nüşüm Projesinin yanı sıra, Türkiye’de yine bir ilk olacak 
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kampüsü’nü 
kurmuş olup, bu tesis toplam 13.400 m2 alan üzerine inşa 
edilmiştir. 5.000 m2 kapalı alan olarak tasarlanan tesisin 
ilk aşamasında, Ankara’daki park ve bahçelerden biçilen 
çimlerden kompostlama metodu ile organik gübre elde 

edilmektedir. Bu tesis üniversitelerden araştırmacılara ve 
isteyen yatırımcılara teknoloji transferi amaçlı bir pilot te-
sis olacaktır.

BELKA A.Ş. yurt içi ve yurt dışı projelere katılım konu-
sunda da çalışmalarına devam etmekte olup, Avrupa 
Birliği proje destek programı olan Ufuk 2020 Programı-
na (“Horizon 2020") Yeşil Anlaşma (“Green Deal”) ana 
başlığı altında yayınlanan, Orman Yangınlarını Önleme 
ve İlk Müdahale Teknolojileri Çağrısı altında geliştirilen; 
“5G-Predict: 5G Fire Predict and Prevent” çağrısında ve 
devamında geliştirilen “The WorldWide Wildfire Workfor-
ce (4W’s)” projelerinde 20’den fazla ülkenin kamu ve özel 
sektör temsilcilerinin bulunduğu konsorsiyum üyeliğine 
kabul edilmiştir. İkinci olarak; Avrupa Yaratıcılık ve Tek-
noloji Enstitüsü (EIT) “Urban Mobility” başlığı ile çağrıya 
çıkılan ‘Sürdürülebilir Şehir Lojistiği’ projesinde, şehir 
zorluk alanlarının park sorunlarına yönelik, Ankara Sebze 
ve Meyve Hali pilot uygulama olarak kararlaştırılmış ve 
BELKA A.Ş. konsorsiyum üyesi olarak yer almıştır. Bu pilot 
bölgedeki trafik yoğunluğuna odaklanılarak, giriş-çıkış 
ve park sorunlarına çözüm aranacaktır. 2021 Temmuz 
ayının ilk haftasında da; İngiltere hükümeti tarafından 
desteklenen CFA (“Climate Finance Accelerator”) İklim 
Finansmanı Hızlandırıcısı isimli projeye, “3E Conversi-
on: Electric Conversion of Diesel Buses; Environmental, 
Energy, Economic” ismiyle, BELKA A.Ş. Elektrikli Otobüs 
Dönüşüm Projesi ile katılım sağlamıştır. 2021 Eylül ayın-
da sonuçlanacak olan programda, prototipin tamamlan-
mış olması sayesinde, dönüşüm projesi güçlü bir aday 
olarak gözükmektedir. Önümüzdeki yıllarda özellikle 
çevre, enerji, toplu taşıma ve geri dönüşüm ağırlıklı ulu-
sal ve uluslar arası projelere katılım için yoğun çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

3. KOMPOST PROJESİNİN TANIMI VE KAPSAMI

Bitkisel ve hayvansal atıkların nemli-oksijenli ortamda, 
bakterilerin biyo kütleyi parçalaması sonucunda mine-
ralizasyon işlemi gerçekleşmektedir. Son ürün olarak or-
ganik toprak düzenleyicisi-organik gübre oluşmaktadır. 
Prosesin bütünü kompostlama olup 75 ºC sıcaklığa kadar 
ulaşabilmektedir.  Kompost, uygulandığı toprağın orga-
nik maddesini, killi toprağın geçirgenliğini ve kumlu top-
rakların su tutma kapasitesini arttırır. Bitki kök büyüme-
sini özendirir, su ve hava için gerekli ortak hacmi yaratır. 
Bunların yanı sıra toprak yapısını geliştirir ve su geçirgen-
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Şekil 1. BELKA A.Ş. Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezi
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liğini arttırır.  Özellikle yağmur ile toprak yüzeyine ulaşan 
suyun yüzeyde akışa geçmesi yerine, infiltrasyonu arttıra-
rak toprak bünyesinde tutulmasını sağlar. Bu ise erozyo-
nu azalttığı gibi toprakta depolanan suyun miktarını da 
arttırır. Projenin amacı;

 Toprak kalite ve sağlığının korunması,

	 Bitkisel  üretimde kimyasal kullanımının azaltılması,

	 Toprak organik madde içeriğinin artırılması,

 Park ve bahçelerde atık olan biyokütleden organik 
gübre elde edilmesini hedefleyen kompost üretim/
atık yönetimi teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi,

 Bu amaçla beton ve sızdırmaz havuzlarda, CNC (Bilgi-
sayar Sayımlı Yönetim) tarzında çalışan burgulu karış-
tırıcılarla, çim ve budama atıklarından kompostlama 
yapılması,

 Atık bertaraf sistemlerinde Üniversite-Sanayi ve Bele-
diye İşbirliklerini geliştirmek ve belediyemize bu ko-
nuda model oluşturmaktır.

BELKA Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 
Merkezi’nin ilk aşaması olan kompostlama tesisimiz hali 
hazırda çalışmalarını sürdürmektedir. Çim kompostu-
na ek olarak, Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Hali ile 
BELKA A.Ş. arasında imzalanan protokol sonrası, sebze 
ve meyve halinde biriken yaş sebze ve meyveler BELKA 
Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 
Merkezi’ne getirilerek burada organik gübreye dönüştü-
rülmektedir. 

4. SONUÇ VE İLERİKİ ÇALIŞMALAR

Park ve bahçelerden biçilen ve çöpe giden çimlerin kom-
post tesisine taşınarak, burada kompostlanarak, organik 
gübreye dönüştürülmesi hedeflenmiş ve bu yolla çok 
daha düşük maliyetle, çevreye duyarlı, organik gübre 
elde edilerek, yine park ve bahçelerde kullanılmaya baş-
lanmıştır. Satın alınan gübrenin yaklaşık %72’si atık çim 
kullanılarak kendi öz kaynaklarımızla, bu rakamın yarı 
maliyetine sağlanmıştır. Bu çalışma, tüm belediyelere ör-
nek bir uygulama olduğu gibi, diğer belediyelerden talep 
gelmesi durumunda onlara da danışmanlık hizmeti ve-
rilmesi düşünülmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
bu uygulamadan dolayı yaklaşık 4 milyon TL üzerinde 
tasarruf sağlamış olacaktır. Bu şekilde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının zorunlu tuttuğu belediyelerin atık bertaraf 
için kompost tesisi kurma zorunluğu için ilk adım atılmış 

ve BELKA A.Ş. kanalı ile bu tesis kurularak ve en önemlisi 
çevreci bir belediye olarak, geri dönüşüm projesi uygula-
maya sokulmuştur.

Bu projenin bir devamı olan çalışma ile de park ve so-
kaklardaki ağaç budama dallarını yerinde yonga yap-
mak üzere BELKA bünyesindeki özkaynaklar kullanıla-
rak yongalama makinası geliştirilmiştir.Elektrikle çalışan 
yongalama makinamız budama yapılan yerlerde yonga 
yaparak, 10 kamyonluk budama atığını 1 kamyona indir-
miştir. Budama atıklarının ince ve yeşil aksamı çok olan 
dalları kompost sistemimizde, kalın olanlar ise devamın-
da kurulacak olan pelet yakıt sistemlerinin hammaddesi 
olarak kullanılmaktadır. Bu odun peletleri, bilindiği gibi 
dumansız, çevreci, karbon emisyonu sıfır kabul edilen 
ve yanma verimi çok yüksek olan bir üründür. Özellikle 
Avrupa’da da kamu tarafından desteklenmeye çalışılan 
pelet biyokütle yakıtlar,  Ankara Büyükşehir Belediyemi-
zin tüm birimlerinin ortak çalışmasıyla çöpe gönderilen 
atık olmaktan çıkartılıp ürüne dönüştürülmektedir. %100 
Elektrikli Otobüs Dönüşüm Projemizin gerçekleştirildiği 
atölyemiz, üretilen peletle ısıtıtılmaya başlamış olup, bu 
sayede tesis, tamamı ile geri dönüşüm felsefesine ve sıfır 
karbon ayak izi felsefesine uygun olarak işletilmeyi sürdü-
recektir. Projenin ilerleyen aşamasında ise; aynı kampüs 
içinde biyokütle enerjisi ve çatısındaki güneş kollektörle-
rini kullanarak serada yetiştiricilik yapılması planlanmak-
tadır. Bu serada, Ankara’ya özgü ve soyu tükenmiş ya da 
tükenmekte olan endemik bitkilerin ve ata tohumunun 
pilot olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zaman-
da pilot güneş panelleri, rüzgar türbini, biyogaz elde ede-
ceğimiz sistemleri kurarak, geleceğimizin çevreci enerji 
modellerinin hayata geçirilmesi de öngörülerek, tesisin 
bulunduğu Tatlar mevkii, 2 yıl önce planlandığı gibi, Yeni-
lenebilir Enerji Vadisi olarak hizmete geçecektir.  

TEŞEKKÜR 

Projenin fikir aşamasından, hayata geçirilmesine kadar 
olan projenin her aşamasında desteğini ve ilgisini esirge-
meyen  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur 
Yavaş başta olmak üzere, bu projenin hayata geçirilme-
sinde fedakarca gönüllü desteğini esirgemeyen kıymetli 
dostum Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Kümelenmesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar Çelik’e ve bu proje için 
desteklerini her zaman hissettiğim,  çevre bilinci yüksek 
genç ekip arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim.
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MAVİ VATANIN ENERJİSİ: DENİZ ÜSTÜ 
RÜZGÂR ELEKTRİK SANTRALLERİ

1. GİRİŞ

1980’lerde yaşanan büyük endüstriyel ve teknolojik ge-
lişmelere bağlı olarak özellikle Almanya ve Danimarka 
gibi ülkelerin öncülüğünde, rüzgâr türbinleri (RT) gün 
geçtikçe gelişerek günümüze gelmiştir. Kara üstünde 
RT’ler kurulurken, Danimarka deniz üstüne RT kurma-
nın çalışmalarını başlatarak, 1991 yılında ilk deniz üstü 
rüzgâr elektrik santralini (DRES), Vindeby’de o zamanki 
adıyla Bonus marka, 11 adet 450 kW’lık türbin kullanarak, 
4,95 MW gücündeki proje ile başlamıştır. RT’ler; 2020 yılı 
sonu itibarı ile 35 GW kurulu güce ulaşmış ve Global Wind 
Energy Council projeksiyonlarına göre 2030 yılında 200 
GW kurulu güce ulaşılacağı tahmini yapılmaktadır. Ülke-
mizde de önümüzdeki dönemlerde DRES proje çalışma-
larının hızlanacağı beklenmektedir.

Deniz üstü RES projelerine, yenilenebilir enerji kaynakları 
ve arz güvenliğine katkısının yanında, stratejik olarak da 

bakılmalıdır. Karasal RES projeleri, ülkemizin boşta duran 
dağları ve yerleşime uzak olan bölgelerini ekonomiye ka-
zandırmaktadır. Aynı süreç, denizlerimiz için de işleyecek-
tir. Artık sadece denizlerimizin altından değil; üstünden 
de faydalanma olanağını getirecektir. Ayrıca projelerde 
kullanılacak ekipman, montaj, gemi, nakliye, mühendislik 
gibi proje bileşenlerinin olabildiğince ülkemiz kaynak ve 
insan gücü tarafından sağlanması söz konusudur. Bu yol-
la ülkemiz, diğer ülkelere “know-how” (bilgi) ve işgücünü 
ihraç edebilecektir

2. DENİZÜSTÜ RÜZGÂR ENERJİSİ DERNEĞİ (DÜRED) 

Türkiye’de deniz üstü rüzgâr elektrik santrallerinin ya-
tırımlarının yapılması, geliştirilmesi, denizcilik ve enerji 
sektörünün bir araya getirilmesi, iş birliklerinin koordi-
ne edilmesi amacıyla 05 Nisan 2021 tarihinde Denizüstü 
Rüzgâr Enerjisi Derneği (DÜRED) kurulmuştur.
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Derneğin merkezi Ankara’dır. İstanbul ve İzmir’de şube-
ler açılması hedeflenmektedir. DÜRED, deniz üstü rüzgâr 
enerjisi ile ilgili sivil toplum çalışmalarının etkinleştirilme-
si ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar 
yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, kamu kurumları 
ve üniversiteleri de aktif olarak dernek çalışmalarına kata-
rak, farkındalık yaratılmayı amaçlamaktadır. Ayrıca ülke-
mizin deniz üstü rüzgâr enerji kaynakları alanında mev-
cut potansiyelini ortaya koymak, deniz üstü rüzgâr enerji 
kullanımının oluşmasını sağlamak, mevzuatın oluşturul-
masında katkıda bulunmak da ana hedefleri arasındadır.

3. TÜRKİYE’NİN DENİZ ÜSTÜ RES POTANSİYELİ

Dünya Bankası’nın Ekim 2019 tarihinde yayınladığı “EX-
PANDING OFFSHORE WIND TO EMERGING MARKETS” ra-
poruna göre, Türkiye’de açık deniz rüzgâr enerjisi potan-
siyelinin en fazla olduğu bölge, rüzgâr hızlarının 9 m/s’ye 
ulaşabildiği Ege Bölgesi’nin kuzeybatısında kalan alanlar-
dır. Teknik olarak bu bölge 6 GW sabit, 19 GW yüzer olmak 
üzere toplam 25 GW potansiyele sahiptir. Ege Bölgesi’ni, 
rüzgâr hızlarının 7-8 m/s hızlara ulaşan Marmara ve Ka-
radeniz Bölgeleri takip etmektedir. Bunun dışında batı 
ve güney kısımlardaki tüm potansiyel sahalarla birlikte 
Türkiye’nin toplam açık deniz rüzgâr potansiyeli, 50 met-
reden daha az derinlikte 18 GW sabit, 50-1.000 metre 
derinlikte de 57 GW olmak üzere, toplamda yaklaşık 75 
GW‘tır.

4. DRES PROJELERİNİN ARZ GÜVENLİĞİNE KATKISI 

Enerji gereksiniminin üçte ikisinden fazlasını ithalat yo-
luyla karşılayan Türkiye açısından, arz güvenliğinin sağ-
lanması için, bütün yerli ve milli kaynakların kullanılması 
gereklidir. RES potansiyelimizin gerek enerji kaynak çeşit-
liliği ve gerekse de yenilenebilir kaynak olması nedeniy-
le, kullanılması zorunludur. Ayrıca ülkemizin deniz üstü 
yapılar konusunda ilerleyebilmek için, bu tip deniz üstü 
yapılar konusunda deneyime gereksinim duymaktadır. 

5. AVRUPA VE DÜNYADAKİ SON DRES DURUMU 

İzlenen veriler, GWEC ve Wind Europe’den alınmıştır. 2020 
yılında toplam 356 adet DRT montajı yapılarak, 2.918 MW 
yeni kapasite eklenmiş ve böylece, Avrupa’da toplam ku-
rulu güç 2020 yılı sonu itibarı ile 25.014 MW olmuştur. 

Avrupa ülkelerinde Hollanda, Belçika, İngiltere, Almanya, 
ve Portekiz’in DRES projelerine ağırlık verdiği görülmek-
tedir. Hollanda 1.493 MW, Belçika 706 MW, İngiltere 483 
MW, Almanya 219 MW, ve Portekiz 17 MW yeni kapasiteyi 
devreye almıştır. Tablo 1’de Avrupa ülkelerinde 2020 yılı 
sonu itibarı ile DRES ve DRT sayıları ile kurulu güç değer-
leri görülmektedir. Toplam DRES kurulu gücünün 25.014 
MW’a ulaştığı Avrupa’da, İngiltere 10.428 MW ile ilk sırayı 
almaktadır. Onu 7.698 MW ile Almanya izlemektedir. Av-
rupa ülkelerinde önümüzdeki yıllarda DRES projelerine 
ağırlık verileceği öngörülmektedir.  

 
 Şekil 1. Global Wind Atlas’a Göre Türkiye’de Açık Deniz 100 m Yükseklikteki Ortalama Rüzgâr Hızları
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Avrupa ülkelerinin yanında Asya ve ABD’de de DRES pro-
jeleri gerçekleştirilmektedir. Asya’da özellikle Çin, Tayvan, 
Japonya, Güney Kore ve Vietnam’da projeler geliştirilmek-
tedir. Yaklaşık 30 yıllık geçmişi olan DRES sektöründen ve 
özellikle Avrupa tecrübesinden öğrenilen bilgiler, diğer 
dünya ülkeleri tarafından kullanılmaktadır. En önemli 
“know-how”, özel sektör ve kamunun birlikte çalışmasıdır. 

Dünyada 2019 yılında eklenen 6,1 GW kapasiteyle, top-
lam kurulu güç 30 GW’a yaklaşmıştır. 2020 yılında 6 GW 
yeni deniz üstü RES kapasitesi işletmeye alınmıştır. Çin, 3 

GW yeni kapasite ekleyerek, son 3 yıldaki kararlı büyüme-
sini sürdürmüştür. Çin ve Avrupa’nın dışında Güney Kore 
(60 MW) ve ABD (12 MW), 2020 yılında kapasite ekleyen 
ülkeler olmuştur. 2020 yılı itibarı ile Dünyada bulunan 
DRES kurulu gücüne ait ülkelere göre kurulu güç değer-
leri Tablo 2’de verilmiştir.

6. DENİZ ÜSTÜ VE KARASAL RES ARASINDAKİ FARKLAR

Deniz üstü rüzgâr enerji teknolojisinin iki ayağı vardır; 
deniz ve enerji. Ülkemizde her iki alanda da ilerlemiş bir 
sanayi ve işgücü bulunmaktadır. Ülkemizin son yıllarda 
denizcilik sektöründe kayda değer ilerlemesi ve karasal 
rüzgâr enerjisinde edindiği deneyim ve “know-how”, de-
niz üstü rüzgâr teknolojisi kullanımının en önemli avan-
tajlarındandır. Konu ile ilgili olarak çalışacak işgücü ve 
ekipman ülkemizde mevcuttur. Elektromekanik ekipman 
tedariğinde yerli üretim olanakları karasal türbinler için 
mevcut olduğundan dolayı bu teknoloji rahatlıkla deni-
züstü teknolojisine çevrilebilir. Deniz üstü rüzgâr elektrik 
santrallerinin (DRES) kara üstündeki rüzgâr elektrik sant-
rallarına göre bazı avantaj ve dezavantajları bulunmak-
tadır. Genel olarak bu uygulama kara üstü türbinlerine 
göre, ilk kurulum maliyeti açısından dezavantajlı olması-
na rağmen, denizde rüzgâr şiddetinin karaya oranla çok 
daha fazla ve sürekli olabilmesi açısından, uzun vadede 
daha fazla kâr getiren bir yatırım olma özelliğini taşır. 
Deniz üstü rüzgâr türbini (DRT) teknolojisinin en büyük 
avantajları olarak; 

• Denizde rüzgârın daha yüksek şiddette olması nede-
niyle artan enerji üretimi, 

• Rüzgâr sürekliliğinin daha fazla olması ve pürüzsüzlü-
ğün düşük olması,

• Daha düşük türbülans,

• Karada RES yapılan alanların azalması,

• Karadaki RES projelerinde imar sıkıntılarının artması,

• Deniz üstünde kamulaştırma bedellerinin olmaması,

• Yaşam alanlarından uzak olduğu için görüntü ve gü-
rültü kirliliğine neden olmaması,

• Deniz ulaşımının kara ulaşımına kıyasla daha kolay ve 
ucuz olması nedeniyle ulaştırma maliyetindeki tasar-
ruflar, 

• Bölgesel gelişim ve iş olanağı sağlama, 

Ülke DRES Sayısı
Toplam Kurulu 

Güç (MW)
DRT Sayısı

İngiltere 40 10.428 2.294

Almanya 29 7.698 1.501

Hollanda 9 2.611 537

Belçika 11 2.261 399

Danimarka 14 1.703 559

İsveç 5 192 80

Finlandiya 3 71 19

İrlanda 1 25 7

Portekiz 1 25 3

İspanya 1 5 1

Fransa 2 2 1

Norveç 1 2 1

Toplam 116 25.014 5.402

Tablo 1. Avrupa Ülkeleri DRES Durumu

Ülke 2020 Yılı İşletmeye 
Alınan

2020 Yılı Sonu Toplam 
Kurulu Güç (MW)

İngiltere 483 10.206

Almanya 237 7.728

Belçika 706 2.262

Danimarka 0 1.703

Hollanda 1.493 2.611

Avrupa Diğer 17 327

Çin 3060 9.996

Güney Kore 60 282

Asya Diğer 0 282

Amerika 12 42

Toplam 6.068 35.293

Tablo 2. Dünyada 2020 Yılı Sonu İtibarı ile DRES Durumu
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• Denizsel endüstri ve teknolojilerin gelişerek iş olanak-
larının artması.

Deniz üstü RES’in temel elemanları incelendiğinde, Şekil 
2’de belirtildiği gibi, yedi ana sistem görülmektedir. DRES 
temel elemanları; DRT, sualtı kablolama, ünite trafosu, de-
niz üstü şalt sahası, deniz altı enerji nakil hattı, kara üstü 
enerji nakil hattı ve kara üstü trafo merkezi olarak sırala-
nabilir.

7. DENİZ ÜSTÜ RÜZGÂR TÜRBİNİ (DRT)

DRT’nin temel elemanları olarak; kule, nasel, ((Gövde); Ro-
tor; Kanat. Kule. Kule, rüzgar enerjisi ile elektrik üretimine 
doğrudan etki eden bir sistem bileşenidir.) pervane, ünite 
(“step-up”) trafosu, kule geçiş parçası (“transition piece”) 
ve kule temeli belirtilebilir. Deniz üstü RT’ler kara 
üstü RT’lerden daha büyük boyuttadır. Şekil 3’te 12 
MW kurulu gücünde bir RT’ye ait nasel görülmek-
tedir.  Boyut karşılaştırması yapılması açısından bir 
insan nasel üstünde görülmektedir.

Deniz üstü rüzgâr türbin (DRT) temelinin tipi ve ta-
sarımı çok önemlidir. Deniz derinliğinin yanında, et-
kiyen yükler, deniz tabanı karakteristikleri gibi özel-
likler de dikkate alınmalıdır. Yukarıda sayılan temel 
sistemler aşağıda Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 2. Deniz Üstü RES Temel Elemanları

 

 
Şekil 3. Deniz Üstü 12 MW Rüzgâr Türbini Naseli

Şekil 4. DRT Temel Çeşitleri
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Temelin çeşit ve derinlik ilişkisi Şekil 5’te verilmiştir. 

• Tekil kazıklı temeller (“Monopile”) – 20 ile 30 m deniz 
derinliği,

• Grup kazıklı temeller (“Tripod”) – 30 ile 40 m deniz de-
rinliği,

• Kafes temeller (“Jacket”) 50 ile 60 m deniz derinliği,

• Vakumlu Kova Keson (“Suction bucket”) - 40-60 m,

• Ağırlık temeller (“Gravity base”) 30 ile 50 m deniz de-
rinliği,

• Yüzer temeller (“Floating”)- 1.000m’ye kadar deniz de-
rinlikleri için uygundur.

8. ÜLKEMİZDE DENİZ ÜSTÜ RES ÇALIŞMALARI

Türkiye’de 2018 yılında 1.200 MW kapasiteli 80 USD/MWh 
taban fiyatlı ve profesyonelce tasarlanmış bir DRES ihalesi 
düzenlenmiştir. Ancak şartnameyi alan çok sayıda firma 
olmasına rağmen, ihaleye katılım olmamıştır. Bunun ne-
denleri irdelenmeli ve DRES projelerini hayata geçirecek 
koordineli bir çalışma yürütülmelidir. Bu amaçla, sivil top-
lum kuruluşları, sektör temsilcileri, üniversiteler ile birlik-
te çalışılmalıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, 
Dünya Bankası ile çalışması sürmektedir. Ülkemizde dört 
noktada, deniz üstü meteorolojik ölçümlere başlanması 
planlanmaktadır.

9. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Deniz üstü RES projelerine enerji arz güvenliğine katkı-
sının yanında, stratejik olarak da bakılmaktadır. Karasal 
RES projeleri ile ülkemizin boşta duran dağları ve yerle-
şime uzak olan bölgeleri ekonomiye kazandırılmaktadır. 
Aynı süreç denizlerimiz için de geçerli olacaktır.  Böyle-
likle sadece denizlerimizin altından değil; üstünden de 
faydalanma olanağı olacaktır. Diğer önemli bir konu ise 
bu projelerde kullanılacak ekipman, montaj, nakliye, mü-
hendislik gibi proje bileşenlerinin olabildiğince ülkemiz 
kaynak ve insan gücü tarafından sağlanmasıdır. Bu yolla 
ülkemiz, diğer ülkelere bilgi ve işgücünü ihraç edebile-
cektir. Şimdiki durumda bunu gerçekleştirebilecek deniz 
ve enerji sektörü bileşenleri ülkemizde mevcuttur. Aşağı-
daki konular önem taşımaktadır:

• Ülkemizde, 2030 yılına kadar DRES kapasite hedefi ko-
nulmalıdır.

• Ülkemizde DRES’lere sadece proje olarak bakılmama-
lıdır, DRES projeleri, elektrik üretiminin yanında aynı 
zamanda denizlerimiz için de stratejik önem taşımak-
tadır. 

• Mühendislik hizmetleri, elektromekanik ekipman üre-
timi, gemi üretimi olabildiğince ülkemizde yapılmalı-
dır.

• Sadece proje için değil; üretim sanayisine yönelik yol 
haritası hazırlanmalıdır.

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinin çalışmalara mutlaka 
aktif olarak katılmaları gereklidir. 

• Yerel uzmanlarla çalışılmalıdır.
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Şekil 3. DRT Temel Çeşitleri ve Uygulama Derinlikleri
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JEOTERMAL ENERJİ
Türkiye İmalat Sanayii için kaçmakta olan bir fırsat mı?

1. GİRİŞ

Elektrik  sektörümüz içinde jeotermal enerjinin payı son 
on beş senede hızla arttı. Kurulu jeotermal kapasite 2002 
de 15 MW iken [1], bu sene 1624 MWe  oldu [2].  Toplam 
kurulu güç içinde jeotermal enerji payı %1,6’ya erişti.  Bazı 
sayısal bazlı araştırmalar, gelecek on senede bu rakamın 
3000 MW’a ulaşacağını öngörüyor [3]. Benzer ülkelerdeki 
geçmiş artış eğrilerinden hareket ederek bunu, olası bir 
üst sınır olarak görüyorum.  

Bu artış hızı, gerek enerji güvenliği, gerek ödemeler 
dengesi açısından olumlu bir gelişme olarak görülebilir 
ama, toplam elektrik üretimi açısından bakınca jeotermal 
enerjinin katkısı bir ayrıntı olarak kalmaya devam ediyor.  
Halbuki geçen yıllarda daha değişik bir yol da izlenebi-
lir ve bu göreceli jeotermal saha avantajı kullanılarak, 
Türkiye’de bir jeotermal ekipman sanayii geliştirilebilirdi.  

Bugün dünyanın en önemli beş jeotermal enerji ülkele-
rinden biri olmamız ile övünürken, aynı zamanda dünya-
nın önde gelen jeotermal ekipman üreten ve ihraç eden 
ülkelerinden birisi de olabilirdik.

Bu yazıyı şu soruya dikkati çekmek için yazdım: Acaba son 
yıllardaki jeotermal enerji kullanımındaki gelişmenin ya-
rattığı yerli pazar olanaklarını Türkiye imalat sektörü ye-
terince değerlendirebildi mi? Jeotermal enerji ile üretilen 
elektrik alım fiyatlarındaki yerli içerik payları Türkiye için 
yeni ve rekabetçi bir sanayii sektörünün doğmasına hiz-
met edebildi mi?  Sorunun cevabını ben vermeyeceğim, 
yazıyı okuduktan sonra siz verin.

2. ALET İŞLER EL ÖVÜNÜR

 Yeraltında bir havzada toplanmış sıcak su ya da kuru bu-
hardaki enerji jeotermal enerji diye adlandırılmaktadır.  
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Bu sıcak su enerjisini faydalı bir hale dönüştürmek için 
ilk önce havzanın yerini ve derinliğini saptamak, sonra 
kuyu kazarak havzaya ulaşmak ve gerekirse pompa yar-
dımı ile suyu yüzeye çıkarmak gerekmektedir.  Su yüzeye 
çıktıktan sonra, sıcaklığına bağlı olarak, doğrudan ısı ola-
rak kullanılabilir ya da bir termal santral yolu ile elektriğe 
dönüştürülebilir.  İlk aşama, yani havzanın bulunması, be-
lirlenmesi, kuyu kazımı ve suyun yüzeye çıkartılması, gaz 
ve petrol sektöründe geliştirilmiş teknolojiler kullanılarak 
yapılıyor.  Türkiye bu konuda bilgi ve hizmet üretebilir ve 
üretiyor da.  Fakat, salt jeotermal pazara hizmet ederek, 
bu konuda rekabetçi bir imalat sektörü oluşturmamız zor. 
Makina mühendislerini esas ilgilendiren konu da zaten su 
yüzeye çıktıktan sonra ne yapılacağı olduğu için, işin ora-
sına yoğunlaşaacaktır..

2.1 Isıtma

Bildiğim kadarı ile, Türkiye’de ilk jeotermal enerji uygu-
laması bina ısıtması olarak İzmir’de MTA tarafından  baş-
latıldı. Yeraltı suyundaki ısıyı eşanjörle alıp bina ve başka 
alanları ısıtmada kullanmanın temel prensipleri basit ol-
masına rağmen, uygulamada, özellikle suyun kimyasına 
bağlı olarak, dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmak-
tadır.  Kuyu içinde ve eşanjör içinde kabuklaşmayı engel-
lemek, su içindeki çoğu çevreye zararlı gazların atmosfere 
salınımını önlemek, ve nihayet ısı dağıtımında kayıpları 
en aza indirgemek, bunlardan bazılarıdır.

Gerek ısıtma gerek elektrik üretimi için yeraltı suyun-
daki ısıyı başka bir akışkana transfer ederken kullanılan 
ekipmanlar, Şekil 1’de göreceğiniz, ya kabuk ve borulu ısı 

eşanjörleri ya da plaka eşanjörlerdir.  Türkiye’de bunları 
ve benzerlerini üreten ve ihraç edebilen yetkin firmalar 
var.  Bu yüzden jeotermal ısıtma sektörü ile ilgili bir imalat 
sorunu ya da bence kaçan bir fırsat yoktur.  Bu yüzden 
hemen elektrik üretimi konusuna geçeceğim.

2.2 Elektrik üretimi

Türkiye’deki havzalar hemen hemen tamamen sıcak su 
havzalarıdır.  Bu havzalardan elde edilen jeotermal akış-
kandaki ısıyı elektriğe dönüştürmenin iki yolu var:  Buhar-
laştırmalı (“flash”); ya da ikili (“binary”) çevrim.

İkili çevrim, şu nedenlerle tercih ediliyor:

(a) Termodinamik olarak daha verimli olduğu için;

(b) Düşük entalpili havzalarda buharlaştırmalı sistem 
mümkün olmadığı için; ve 

(c) Jeotermal akışkan içindeki gazların atmosfere salını-
mını engellemek için.

İkili çevrimin bu avantajlarına rağmen, buharlaştırmalı 
sistemler bazen daha ucuz oldukları için tercih edilebili-
yor.  Bazen de yeraltı suyu sıcaklığı, mevcut ikili çevrim 
akışkanları için çok yüksek olabiliyor, o zaman da verimli 
bir seçenek olmamasına karşın buhar tercih ediliyor.

Jeotermal akışkan içindeki yoğuşmayan gazlar, 
Türkiye’nin CO2 zengini jeotermal havzaları için önemli 
bir ayrıntı.  Şekil 2’de görüldüğü gibi, Türkiye’deki bazı je-
otermal havzaların sularının içindeki yoğuşmayan gazlar 
eğer bir buharlaşma tankından atmosfere salınırsa, sera 
gazı salımları kömür yakmaktan fazla olabiliyor. 

 
 

 Şekil 1. Jeotermal Enerji Sektöründe Yaygın Olarak Kullanılan İki Tip Isı Eşanjörü
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3. İKİLİ ÇEVRİM

İkili çevrim santrallerinin Türkiye için daha uygun bir se-
çenek olması, Türk imalat sektörü için bir fırsattır; çünkü 
ikili çevrim santral ekipmanları konusunda dünya pazarını 
kapatmış önder firmalar yok. Birbiri ile rekabet eden mar-
kalar var ve yeni imalatçılar için piyasaya girmenin önün-
deki engeller daha az.  Bu saptamayı yaptıktan sonra, ikili 
çevrim santrallarını biraz daha yakından inceleyelim.

Şekil 3’teki ikili çevrim grafiği, standart buhar çevrimi-
ne benzemektedir fakat çevrim akışkanı buhar değildir.  
Hem buhar çevrimlerinden ayırdetmek için hem de ilk 
kullanılan çevrim akışkanlarının petrol kökenli olma-
sı nedeni ile bu çevrimlere, Organik Rankin Çevrimi ve 
kullanılan akışkanlara da Organik akışkanlar denir.  Gü-
nümüzdeki yaygın organik akışkan tercihleri arasında 
isopentan, isobutane ve R245FA akışkanları sayılabilir.  
Ön ısıtıcı, buharlaştırıcı ve kızdırıcı, Şekil 3’e atıfla, 2 ve 6 
noktaları arasında jeotermal akışkandaki ısıyı termal çev-
rim akışkanına transfer ederken, termal çevrim sıvısı önce 

ısınır, sonra kaynayıp buharlaşır ve en sonunda kızgın bu-
har haline gelir.  Bazı sistemlerde yeğlendiği gibi çevrim 
akışkanı, kızdırıcı kullanmadan doymuş buhar olarak da 
türbine gönderilebilir.  Ön ısıtıcı, buharlaştırıcı ve kızdırıcı 
elemanlar genellikle Şekil 1’de görülen iki ısı eşanjör türü 
arasından seçilir. Her iki eşanjörü de değişik uygulamalar 
için ve değişik kapasiteler için Türkiye’de hem iç hem dış 
pazarlar için üreten çok yetkin firmalar olduğunu, emi-
nim okur benden daha iyi bilir.

Şekil 3’te soğutma kulesi diye isimlendirilen eleman, çev-
rim akışkanının yoğuşturulduğu ısı eşanjörlerini ve bu 
eşanjörlerin bir dış etkenle (hava ya da su) soğutulmasını 
içerir.  İklim değişikliği ve diğer nedenlerle tatlı su kay-
nakları azaldığı için hava soğutması giderek yaygınlaşı-
yor.  Havayı, eşanjörde soğutulacak çevrim ısısının aktığı 
tüplerin üzerinden geçirmek için, ya pervane ya da büyük 
santrallarda olduğu gibi doğal çekim (“natural draft”) kul-
lanılır.  Jeotermal santrallarda birim elektrik üretimi başı-
na düşen atık ısı miktarı nispeten fazla olduğu için, per-
vaneli hava soğutma kulelerinin işletme masrafları fazla 

 
 Şekil 2. CO2 Salımı Açısından Bazı Jeotermal Santrallar ve Fosil Yakıt Santralları
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olur. Bu yüzden, doğal çekimli soğutma kuleleri tercih 
edilmelidir; ancak, jeotermal santraller gibi küçük ölçekli 
santrallarda doğal çekimli kulelerin tasarım ve inşasında 
bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekir.  Biz bu konuyu ince-
lemek ve küçük ölçekli santrallar için de doğal çekim tek-
nolojisinin işlerliğini kanıtlamak için Avustralya’da 20-m 
yüksekliğinde bir test kulesi kurmuştuk ve çıkan sonuç-
lar üzerine çeşitli yayınlar yaptık.  Türkiye’de de Boğaziçi 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde bu konuda 
özgün çalışmalar olduğunu biliyorum.  Her durumda, so-
ğutma sistemleri, tüm aksamları ile Türkiye imalat sanayi-
inin yetkinliği içerisindeki üretim kalemleridir.

Şekil 3’teki diğer elemanlardan, akışkan pompası, 
Türkiye’de zaten şu anda ekipman ve bina klima sistem-
leri için kullanılan soğutucu sıvı pompaları ile aynıdır.  Bu 
konuda bir tedarik sıkıntısı olacağını sanmıyorum.  Aynı 
şekilde, jeneratör için de durum benzerdir.  Türbin şaf-
tındaki mekanik gücün elektriğe dönüştürülmesi, her 

termal sistemde aynıdır ve bunların, bugün Türkiye’de je-
neratör üreten firmalar için problemsiz bir üretim kalemi 
olacağını sanırım.

Geriye kalıyor türbin.  Türbin, çevrimin en önemli ele-
manıdır; zira türbin verimliliği bütün çevrim verimliliğini 
etkiler.  İkili çevrim santrallarında genellikle tercih edilen 
radyal türbindir.  Türkiye’de bildiğim kadarı ile yerli tasa-
rımlı bir radyal türbin üretilmiyor.  Jeotermal enerji kanu-
nundaki yerli içerik teşviklerinden yararlanmak için kurul-
muş yabancı firma şubeleri olduğunu biliyorum ama bu 
şubelerde özgün tasarım yapıldığına ve üretilen türbinle-
rin ihracat hakkı olduğuna dair bilgim yok.  Türkiye imalat 
sektöründeki firmaların bu konuya neden el atmadıkları-
nı bilmiyorum.  Aslında jeotermal türbin üretimi, bütünü 
ile Türkiye imalat sanayiinin yetkinlik alanları içindedir.  
Tasarım konusunda bazı bilgi eksiklikleri olsa da, bunların 
telafisi zor değildir.  İyi bir araştırma ekibi ile işbirliği ha-
linde bu sorun çözülebilir.  Avustralya’da benim ekibim-

Şekil 3. Jeotermal İkili Çevrim Santral Grafiği
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le 10 seneyi aşkındır, süperkritik CO2 türbinler üzerinde 
çalışıyoruz [4]; fakat Türkiye'deki girişimcilerin gelip bizle 
temasa geçmelerine gerek yok.  Türkiye’de bu konuda 
dünya çapında araştırma yapan üniversiteler olduğunu 
biliyorum.  Bunlardan bir tanesi de Boğaziçi Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Bölümü’dir [5].  

Son olarak, sistem entegrasyonu, ki bunun en önemli 
yanlarından birinin doğru havza için doğru akışkan ve 
doğru türbin seçmek ve optimum kızgınlık oranını sap-
tamak olduğunu düşünüyorum, ayrı bir uzmanlık konu-
sudur.  Bunun ayrıntılarına girmek bu yazının hacmini 
aşar.  Bu işin bir imalatçı olarak pazarı nedir, getirisi götü-
rüsü nedir diye kabataslak irdelemeler yapmak isteyen-
ler için, özetle, Şekil 4’te, santral düzgün tasarlandığı tak-
dirde, belli bir havzadan jeotermal akışkan debisine göre 
ne kadar güç üretilebileceğini kestirmeye yarayan bir 
grafik görülmektedir.  Bu eğriyi, ABD Enerji Bakanlığı’na 
ait olan jeotermal teknoloji yazılımı GETEM’i kullanarak 
ve biraz da kendi deneyimlerimi ekleyerek ben çizdim.  
Bu şekile bakarak, mesela Afyonkarahisar’da debisi 200 
kg/s olan 140 oC sıcaklıkta akışkan üreten bir jeotermal 
havzadan, uygun teknoloji kullanıldığı takdirde üretile-
bilecek olan elektrik gücünü 200 x 29 = 5800 kW olarak 
hesaplanabilir.

Belirtmiş olduğum gibi, bu eğriyi sunmamın amacı, okur-
lara, Türkiye’de geriye kalan jeotermal havzalardan ne 
kadar elektrik üretilebileceği, yani ne büyüklükte sant-
ral ekipmanı gerekeceği, pazarın büyüklüğü konusunda 
kaba saptamalar yapmalarını sağlayacak bir araç sun-

maktır.  Sadece Türkiye ile kısıtlı kalmayıp, özellikle Afrika 
başta olmak üzere, jeotermal zenginliklere sahip fakat bu 
zenginliklerin henüz ya hiç ya da çok değerlendirilmediği 
ülkelere de (mesela Etyopya, Kenya, Endonezya) bakmak 
düşünülebilir.

4. SONUÇ

Türkiye, mevcut ve erişmesi nispeten kolay olan jeotermal 
havzalarını kullanarak,  dünya jeotermal ülkeleri arasında 
yer almayı başardı.  Fakat, jeotermal elektrik üretiminin 
toplam elektrik piyasası içindeki konumu çok küçük bir 
oranı geçemedi.  Buna rağmen, belki jeotermal enerji kul-
lanımında yaşanan bu on sene zarfında, yeni güçlü bir ih-
racatçı imalat sektörü geliştirilebilirdi.  Bugüne kadar bu 
oldu mu olmadı mı, buna siz karar verin.  
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Şekil 4. Jeotermal Akışkan Özgül Enerji Eğrisi
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CEVİZİN ZARI

Tehlike öngörü makale serimize devam ediyoruz. Başlığı 
merak ediyorsunuz eminim. Yazının sonuna kadar merak 
etmeye devam edeceksiniz.

Tehlike Öngörü yapmaya güncel konuların üzerinden ge-
çerek devam edeceğiz. Bir fotoğrafa bakarak demonoloji 
tekniğini kullanacağız. Bu çok özel bir teknik ne yazık ki 
tek bir makaleye sığabilecek boyutta değil. Adını Demo-
noloji koyduğum bu tekniği 30 yıllık sanayi tecrübemin 
içerisinde ben geliştirdim.

Şimdi bir fotoğrafa bakarak Tehlike Öngörü konuşmaya 
başlayalım.

Önce sağlık, her işin başı sağlık diyerek sohbete başlıyo-
ruz. 2019 Aralık ayında ilk kez salgın sözcüğü. Covid-19 vi-
rüsü ile dünya Çin’de tanıştı. Salgın denilmesine ve tehli-
kelerinden bahsedilmesine rağmen ülkelerin çoğunluğu 
öngörü yapmadı, yapamadı. Bu ülkelerden biri de maale-
sef bizim ülkemiz. 

Salgın süresince hayatı durdurmanın ne kadar büyük bir 
hata olduğunu herkes gördü. Görmesine rağmen tedbir 

almakta çok gecikildi. Salgının sadece bireysel etkileri 
yok. Toplum üzerindeki etkileri de çok yıkıcı olacak. Özel-
likle ekonomik ve psikolojik etkilerini çok net yaşayaca-
ğız. Tehlike öngörü yapmak dönemin en önemli konusu 
haline geldi. Üniversitelerde zorunlu ders haline getiril-
meli istisnasız tüm bölümlerde. Tehlike öngörü eğitimi 
verebilecek bırakın Türkiye’yi dünya üzerinde sayılı insan 
var. Sadece bilmek yetmiyor, uygulamak, deneyimlemek 
ve geliştirmiş olmak gerekiyor. Fotoğraf üzerine konuş-
maya başlamadan üstüne basarak tekrarlamakta yarar 
var. “HAYATI DURDURMAK ÇARE DEĞİL SONDUR.”

Bu fotoğraf, bir dış saha etkinliği. Salgının en hızlı olduğu 
dönemde yapıldı. Çok ünlü ve büyük bir firma 3 sonra çı-
karacağı ürününü tanıttı. Salgın var diye ertelemedi.3-5 
gün gecikse ne fark eder demedi. Planladıkları etkinli-
ği hemen kapalı alandan açık alana aldılar. Bahanelere 
sığınmadan sahaya inmişler, hem de riskleri azaltarak. 
Tehlike öngörü yaparak yetkinliği revize etmişler. Hiçbir 
uzaktan etkileşimli tanıtım birebir yüz yüze tanıtımın ye-
rini alamaz. En azından şimdilik alamaz.
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Yapay zekaya, tüm soru ve cevapları yükleseniz de duy-
guları şimdilik yükleyemezsiniz. Her şey 1 ya da 0’ dır. 
Gelecek, 1 ve 0’ ı beraber yükleyebildiğimizde şekillene-
cek. Hedeflediğiniz algıyı yakalayamazsınız. Fuarların en 
önemli görevi bu algıyı yakalamaktı. Fuar ve etkinlikler-
den vazgeçemeyiz, vazgeçmemeliyiz! Fotoğrafta gör-
düğümüz etkinlik son dönemde gördüğüm en başarılı 
etkinlik. Tehlike öngörü yapıp 3 altın kural belirlemişler. 
Çoğu kişi fotoğrafa baktı ama neredeyse hiç kimse bula-
madı değil mi? Önce sağlık değil mi? Gündemimiz salgın, 
gereken tedbirleri almalıyız. Birçok arkadaşım defalarca 
uyardılar havalandırma en büyük risk. Uygun havalandır-
ma olmayan kapalı alanlar büyük risk taşıyor.

Altın kural 1 
Etkinliği açık hava da yap! Kapalı alanlardaki havalan-
dırma problemleri çözülene kadar organizasyonları açık 
havada yap. Açık alanda planlamak yeterli mi? İnsanlar 
birbirlerine yaklaşamaz mı? Grup oluşturmalarını, yığın 
oluşturmalarını nasıl önleyebiliriz? 

Altın kural 2
Sosyal mesafeyi yarat ve uygulanmasını sağla! Tanıtım 
noktasına gelen insanların nerede nasıl duracaklarını be-
lirle. Yere uygun işaretlemeler yap ve uyulmasını sağla. 

Altın kural 3
Disiplini sağla! Zor gibi görünen ama en basit kural bu-
dur. Disiplin liderin hareketlerinin takibi gibidir! 

Tabii merak ediyorsunuz bu kadar iyi bir organizasyonsa 
eksik ne kalmış olabilir? Tüm riskleri hesaplayamamışlar 
demek ki! İçinizden hemen Türkiye’de yapılan etkinlikler 
geldi değil mi?

Fotoğraftaki 3 altın hata var mı?  Tüm tedbirlere rağmen 
riskler sıfırlanmış mı? Bugüne kadar birçok eğitimde gös-
terdim bu fotoğrafı tek bir yorum geldi o da mükemmel 
bir yorum idi! En önemli risk neydi hatırlayalım. Virüs ha-
vadan bulaşıyordu. Bu yüzden etkinliği açık havada yap-
tık! 

Altın hata 1
Rüzgârı hava akımını engelle! Engelleyebilmek için var-
lığını görünür hale getir. Alanın belirli noktalarına basit 
rüzgâr gülleri koyarak varlığı tespit edilebilir görünür hale 
getirilebilirdi!

Altın hata 2
Ziyaretçilerin birbirleri ile iletişimini engelle! Sıra düz bir 
hat üzerinde oluşmasın; bunu daha geniş bir alana yay.

Altın hata 3
Virüsün bulaşması sadece havadan olmaz teması da önle! 
Alana girerken tek kullanımlık eldiven giyilmesini sağla! 

Mükemmel görünen sadece algılarınızda yer alandır. Al-
gılarınızı geliştirin. Sınırlarınıza sıkışıp kalmayın.  Başlığı 
merak ediyorsunuz. Neden cevizin zarı. Demonoloji tek-
niği ile tehlike öngörü yapmaktır. Cevizin tadını koruyan 
üzerindeki ince zardır. İlk altın koruyucu bu özel zardır. 
İkinci altın koruyucu sert kabuğudur. Cevize ömür veren-
dir. En dışta yer alan yumuşak altın koruyucu ise ışıktan 
koruyandır. Bazen ışık gözünüzü kamaştırır tıpkı kazandı-
ğınız anlık başarılar gibi. 

Sakın unutmayın hayat öngöremediğiniz tehlikeler yü-
zünden sizi bu kadar zorluyor.
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Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı IAEC 2021  
“Otomotivde Ezber Bozan Dönüşüm” ana temasıyla 11-
12 Kasım 2021 tarihlerinde online olarak düzenlendi. IAEC 
2021’de otomotiv endüstrisinde yaşanan köklü değişimin ge-
tirdiği fırsat ve riskler mercek altına alındı. Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derne-
ği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları 
Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Amerikan 
Otomotiv Mühendisleri Birliği’nin (Amerikan Society of Au-
tomotive Engineers- SAE International) iş birliğiyle altıncı kez 
düzenlenen etkinlikte; otomotiv endüstrisindeki en yeni ge-
lişmeler paylaşıldı.

Konferans Başkanı Prof. Dr. Şirin Tekinay’ın açılış konuşması 
ile başlayan IAEC 2021’in düzenleyici kurumların başkanları-
nın katıldığı ilk oturumda  Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün sektörün gelişimi 
noktasında gençlerin önemine dikkat çekerek şunları söyle-
di: “Türkiye’de mobilite ile ilgili aplikasyonlardan tutun soft-
ware yazanından, kalibrasyon yapanına kadar çok değerli bir 
genç popülasyon var. Mühim olan bu kişileri, motive ede-
cek ortamları yaratmak, sistemleri kurmak ve katma değeri 
artırmak. İhracat sürekliliği için en büyük yatırımın insan ol-
duğuna inanıyorum. Onun içinde de önümüzdeki 5-10 yılda 
mühendis ve teknisyenlerine yatırım yapmamız gerekiyor. 
Türkiye’nin yakaladığı momentumun, otomotivin elde ettiği 
liderliğin, büyük bir değişimin içinde olduğumuz bu dönem-
de sürdürülebilir olması çok değerli. Risk altında olduğunu 
düşünüyorum.” 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız: http://www.osd.org.tr/haberler/
otomotivdeki-donusum-uluslararasi-otomotiv-muhendisligi-
konferansi-iaec-2021de-mercek-altina-alindi/

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından, iş dün-
yası, kamu, akademi ve STK’ların daha rekabetçi olmaları he-
defiyle bu yıl 13. kez düzenlenen Rekabet Kongresi’nde, “Ye-
şil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Işığında Pandemi Sonrası 
Sektörler” masaya yatırıldı. Açılış konuşmalarını TÜRKONFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Simone Kaslowski ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başka-
nı Emine Erdem yaptı.

Covid-19’un sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha ortaya çı-
kardığını ifade eden SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine 
Erdem, “İşlerin yönetimi ve güvenliği tartışmanın bir yanını 
oluştururken, finansmana erişim, tedarik zincirinin sağlamlığı, 
lojistiğin aksamaması, üretimin güvenliği, çevresel koşullar ise 
sürdürülebilirlik tartışmalarında iş dünyasının daha hızlı reaksi-
yon göstermesini zorunlu kılıyor. İşletmelerin finansal destek 
ihtiyacının karşılanması ve öngörülebilir yatırım ortamının sağ-
lanması önem taşıyor. Bu noktada ülkemizde görülen istihdam, 
verimlilik ve yetenek uyumsuzluğu sorunlarını aşmak, ekono-
minin küresel rekabetçiliğini artırmak için temel gündemlerimiz 
olmalı. Uzun vadeli dijital dönüşüm ve diğer makroekonomi 
politikalarıyla bu sorunların üstesinden hep birlikte, ortak akıl 
ile gelebiliriz” şeklinde konuştu. Açılış konuşmalarının ardından 
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “COVID’le Değişen Ekono-
mi ve Toplum” başlıklı bir konuşma yaptı. 

ANFAŞ 32. Hotel Equipment Uluslara-
rası Konaklama ve Ağırlama Ekipman-
ları İhtisas Fuarı & ANFAŞ 28.Food Pro-
duct Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas 
Fuarı ile eş zamanlı olarak 18-21 Ocak 
2022 tarihleri arasında ANFAŞ Ulusla-
rarası Fuar ve Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenecek.

Turistik işletmelerin ihtiyaçlarını kar-
şılayabilecek katılımcı profilini içeren 
32.Anfaş Hotel Equipment Fuarı, başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki gelişmiş ve yeni açılım yapan 
turizm merkezlerinden profesyonelleri ağırlamayı hedefliyor.

Otomotivdeki Dönüşüm IAEC 2021’de 
Mercek Altına Alındı

13. Rekabet Kongresi’nde Dijitalleşme ve Yeşil 
Dönüşümün Etkileri Ele Alındı

32. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı Ocak Ayında Yapılacak
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Deniz Üstü Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı-
Marantech Expo, 25-27 Mayıs 2022 tarihleri arasın-
da İZFAŞ-İzmir Fuar Merkezi’nde sektör profesyo-
nellerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. 

Türkiye’nin ve bölgenin deniz üstü enerji sektörüne 
ev sahipliği yapan Marantech Expo’da rüzgar tür-
bin tedarikçileri, türbin temel tedarikçileri, güneş 

panelleri, dalga enerji ekipman tedarikçileri, akıntı, 
enerji ekipman tedarikçileri, mühendislik firmaları, 
deniz nakliyat firmaları, tersaneler, marina ekipman 
firmaları başta olmak üzere geniş bir ürün yelpaze-
sinden 300'ün üzerinde üretici firma, doğru alıcı ve 
yatırımcının buluşturulması hedefleniyor.

Enerji sektörü profesyonelleri, denizcilik sektörü 
profesyonelleri, kamu kurumları, enerji yatırımcı 
firmaları, türbin firmaları, tersaneler, deniz taşıma-
cılığı firmaları, ölçüm ve mühendislik şirketleri, üni-
versiteler, basın ve medya, dernek ve federasyon-
ların ziyaretiyle gerçekleşecek Marantech Expo’da 
katılımcılar, iş ağını ve ihracat ivmelerini arttırırken; 
ziyaretçiler de son teknoloji ürünlerle buluşma fır-
satı yakalayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://marentechexpo.
com/

Sivil Toplum Sek-
törü kapsamında 
Türkiye İMSAD ve 
CEDBİK ortaklı-
ğında yürütülen 
"Sürdürülebilir Kal-
kınma için STK'lar" 
projesinin faaliyet-
leri arasında yer 
alan Türkiye İM-
SAD Geleceğe Yatı-
rım Ödülleri - Sivil 
Toplum 2021 baş-
vuruları başladı.

2017 yılından bu 
yana çift yıllarda 
düzenlenen Ge-
leceğe Yatırım Ödülleri’ne, 2021 yılından itibaren tek yıllarda düzenle-
necek Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum eklendi. Bağımsız jüri 
heyeti tarafından sivil toplum kuruluşları, üniversite ve öğrencilerin 

Marantech Expo Mayıs Ayında İzmir ’de 
Kapılarını Açıyor

Hannover Fairs 
Turkey, 10-13 
Kasım 2021 ta-
rihleri arasında 
imalat sanayi-
sinin önde ge-
len firmalarını, 
Türkiye'nin ilk 
hibrit sanayi fu-
arı WIN EURA-
SIA Hybrid'te 
bir araya getir-
di. Hannover 

Fairs Turkey tarafından düzenlenen Avrasya'nın lider sanayi fuarı 
WIN EURASIA Hybrid, iki yıl aradan sonra yirmi yedinci kez imalat 
sektörünü bir araya getirdi. "Endüstriyel Dönüşüm" teması altında 
gerçekleşen fuarda imalat sektörünün temsilcileri en son teknoloji 
ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. 

Açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyüdede ve 
TİM Başkanı İbrahim Gülle'nin de katıldığı WIN EURASIA Hybrid; 
16 ülkeden fiziksel ortamda 467, dijital ortamda 80 katılımcı firmayı, 
78 ülkeden 30 bin 728 ziyaretçiyle buluşturdu. Ticaret Bakanlığının 
Alım Heyeti Programı desteği ve Deutsche Messe'nin global ağı 
sayesinde, ihracatta hedef ülke durumundaki Rusya, Mısır, Tunus, 
Fas, Irak, Bulgaristan, Çekya, İran, Katar gibi toplamda 16 ülkeden 
250'den fazla satın almacı Türk üreticilerle bir araya gelerek, yeni 
ihracat anlaşmaları gerçekleştirdi. 

Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum 2021 
Başvuruları Başladı

WIN EURASIA 2021 Hibrit Olarak Yapıldı

yürüttüğü ve kriterleri en iyi şekilde karşılayan 
sürdürülebilirlik iyi uygulama faaliyetlerinin be-
lirleneceği Geleceğe Yatırım Ödülleri - Sivil Top-
lum, Haziran 2022’de sahiplerini bulacak.

Detaylar için tıklayın: https://lnkd.in/dbWnjNnw


