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EĞİTİMLERİMİZ

*Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

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

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu
11.06.2022 Ankara

4.06.2022 İstanbul

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu 24.06.2022 Ankara

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu 6.06.2022 Ankara

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli Mühendis Yetkilendirme Yenileme Eğitimi

20.06.2022 Samsun

13.06.2022 Eskişehir

3.06.2022 Eskişehir

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu*
25.06.2022 Ankara

15.06.2022 Denizli

1.06.2022 İstanbul

Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendislik Yetkilendirme Eğitimi*
17.06.2022 Denizli

4.06.2022 İstanbul

13.06.2022 Mersin

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

13.06.2022 Ankara

28.06.2022 Eskişehir

Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
6.06.2022 Mersin

10.06.2022 Edirne

Mekanik Tesisat 6.06.2022 Denizli

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi 6.06.2022 İzmir

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

25.06.2022 Adana

21.06.2022 Eskişehir

16.06.2022 İzmir

16.06.2022 Trabzon

15.06.2022 Adana

14.06.2022 Ankara

13.06.2022 İzmir

11.06.2022 Adana

9.06.2022 Kocaeli

3.06.2022 Bursa

2.06.2022 İzmir

1.06.2022 Ankara

Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 20.06.2022 Ankara

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
6.06.2022 Ankara

2.06.2022 Antalya

Şantiye Şefliği
28.06.2022 Ankara

10.06.2022 İstanbul

Temel Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Eğitimi
20.06.2022 Ankara

13.06.2022 Denizli

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 15.06.2022 Ankara
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2 BİRLİK'TEN

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB: 6331 SAYILI 
YASA, KAMUSAL BİR ANLAYIŞLA YENİDEN ELE 
ALINARAK DEĞİŞTİRİLMELİDİR!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK) ve Türk Dişhekimleri 
Birliği (TDB), 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği 
Yasası’nın 10. yıldönümü olan 30 Haziran 
2022 günü, yasanın kamusal bir anlayışla 
yeniden ele alınması talebiyle TTB’de bir 
basın toplantısı düzenledi.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 6331 sayılı yasanın 
işçi odağının dışında ve açıkça sermaye sınıfından taraf 
bir düzenleme olduğunu belirtti. Gül, “Türkiye’nin daha 

fazla kaybedecek canı, işçisi, emekçisi ve on yılı yok. Bu gidişe 
bir dur denmeli. Çalışma hayatını düzenleyen yasalar kamusal 
bir anlayışla değiştirilmeli” diye konuştu. 

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Metehan 
Akbulut tarafından okunan ortak basın açıklaması şöyle:

6331 Sayılı Yasa, Kamusal Bir Anlayışla Yeniden Ele Alınarak 
Değiştirilmelidir!

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası 20 Haziran 2012 tarihin-
de kabul edildi, 30 Haziran 2012 tarihinde Resmî Gazete’de 
yayımlandı ve 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

AKP iktidarı yasanın hazırlanış sürecinde işçi sağlığı ile ilgili 
bütünlüklü-temel bir yasa hazırladıklarını yasanın ayrımsız 
tüm çalışanları kapsayacağını, bu yasa ile iş kazalarının en 
aza indirileceğini ve meslek hastalıklarının görünür kılınaca-
ğını iddia ediyordu. Hazırlanacak yasayla ilgili TTB, TMMOB, 

TDB, DİSK, KESK başta olmak üzere emek ve meslek örgütle-
rinin, alandan birçok bilim insanının uyarı ve önerilerini dik-
kate almadan, tartışmalar sürerken, AKP iktidarı AB çerçeve 
direktifini esas alarak 6331 sayılı yasayı çıkarttı.

Yasanın kabulünün üzerinden tam on yıl geçti. Bu sürede iş 
kazaları da, iş kazaları sonucu ölümler de azalmadı, meslek 
hastalıkları şimdi de tespit edilemiyor, kamu işyerlerinde 
yasanın birçok hükmü uygulanmıyor. Geçen bu süre içinde 
yasanın iktidarın iddialarını yerine getirmediği tüm toplum 
kesimleri tarafından görülmektedir.

30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı yasanın 
hükümlerinin yayım tarihini izleyen altı ay ila iki yıl içinde 
yürürlüğe girmesi öngörülmüştü. Aradan geçen on yıla rağ-
men, 6331 sayılı yasa ve uygulamaları henüz oturmamıştır. 
Sürekli değişiklikler ve ertelemeler yapılmaktadır. Kabulü 
sırasında bile kimi maddelerinde kademeli geçiş öngörülen 
yasa hükümleri sonrasında birçok kez yine kademeli şekilde 
ötelendi ve değişikliğe uğradı. AKP iktidarı hazırlamış oldu-
ğu yasanın arkasında durmadı ve denetlemedi.

6331 sayılı yasada yapılan değişikliklerin yasanın uygula-
masını geciktirme, etkisini azaltma gibi olumsuz etkilerinin 
yanında bir diğer boyutu da yasa yapma tekniği ile ilgilidir. 
Bu kadar kısa sürede çalışma hayatı ile ilgili temel bir yasada 
çok sayıda değişiklik yapılması “yasama kalitesi” ilkesiyle bir 
diğer ifadeyle, öngörülebilirlik, izlenebilirlik ve şeffaflık ilke-
leriyle de çelişmektedir.

6331 Sayılı Taşeronlaştırma Yasası
Öte yandan 6331 sayılı yasayı iş sağlığı güvenliği yasası diye 
tanımlamak yerine, “İşçi Sağlığı ve Güvenliğini Taşeronlaş-
tırma Yasası” olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. Yasa 
ile işçi sağlığı ve güvenliği alanı taşeronlaştırılmış, piyasa 
koşullarına terk edilmiş, işçi cinayetleri artarak devam etmiş, 
meslek hastalıkları görünmez bir kader olmaya devam et-
miştir. 6331 sayılı yasa ile işçi sağlığı ve güvenliği alanı, Ortak 
Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) adıyla pıtrak gibi kurulmuş 
irili ufaklı şirketlere bırakılmıştır. İşçi sağlığı ve güvenliği ala-
nından kamu tamamen çekilmiş, denetleme görevini bile 
yürütememiş, caydırıcı cezalar uygulanmamıştır. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işçi sağlığı ve iş güvenliğine 
ilgisi alana ilişkin dijital evrak ve sözleşmelerin takibini yap-
makla sınırlı kalmıştır.
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Emekçiler iş cinayetlerinde hayatını kaybederken ölümler-
den sorumlu tutulmayan sermaye kesimi işçi sağlığı ve iş 
güvenliğini sağlamaktan, korumaktan ve bu alana harcama 
yapmaktan tamamen vazgeçmiştir. Yasa ve ikincil düzen-
lemeler, kolluk kuvvetleri, yargı makamları bilirkişiler, nez-
dinde “taşeronlaştırma yasası” adlandırmasına uygun olarak 
yorumlanmış, işverenler koruma altına alınmış, iş güvenliği 
uzmanları hukuk önünde “olağan şüpheli” olarak değerlendi-
rilmiştir. İşyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları iş kazalarının 
asli sorumluları olarak yargılanmakta ve cezalandırılmaktadır.

6331 sayılı yasa ile piyasalaştırılan işçi sağlığı hizmetleri orta-
mında işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları OSGB’lerde 
kiralık işçi konumuna geldi; özlük hakları, mesleki bağımsız-
lıkları ortadan kaldırıldı. İşyerlerinin piyasa koşullarına uygun 
olarak en ucuz hizmet verme teklifinde bulunan OSGB’ler ile 
anlaşmaları ve işverenlerin, OSGB’ler, iş güvenliği uzmanla-
rı, işyeri hekimlerinden uygun bilgilendirme yerine “masraf 
çıkartmama”yı beklemeleri işyeri hekimlerini ve iş güvenliği 
uzmanlarını yaptıkları işe yabancılaştırmıştır, dokümantas-
yon uzmanlarına dönüşmüşlerdir.

OSGB çalışanlarının çalışma koşulları, aşırı iş yükü, özlük 
hakları, ücretlerinin yetersizliği, iş güvencelerinin olmayışı, 
tam ödenmeyen maaşları ve SGK primleri başta olmak üzere 
önemli sorunları bulunmaktadır. Tam ödenmeyen SGK prim-
leri ve elden ödeme yöntemleri ile OSGB’ler kamuya da zarar 
vermektedirler.

OSGB’ler, neoliberal politikaların işçi sağlığı alanındaki temel 
uygulama biçimidir. Hizmet satın alma modeliyle, işçi sağlı-
ğı hizmetlerini üretim alanlarının dışına taşımıştır. OSGB’ler, 
oluşturdukları piyasa üzerinden, emek sömürüsünün yo-
ğunlaştırılmasının da, aracı haline getirilmiştir.

6331 sayılı yasa, işyeri hekimlerinin, iş güvenliği uzmanları-
nın meslek örgütleriyle bağlarını keserek sermayenin karşı-
sında yalnız bırakmaya çalışmış, bağımsız mesleki faaliyetle-
rini yürütecek zemini ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. İşyeri 
hekimleri ve iş güvenliği uzmanları taşeron işçisinden öteye 
kiralık işçi tanımlamasını yapacağımız bir çalışma ilişkisi içe-
risinde birkaç patronlu bir çalışma yürütmektedirler. OSGB 
çalışanlarının bugün gündemleri; çalışma koşulları, özlük 
hakları, ücretlerinin yetersizliği, iş güvenceleri vb. konulardır.

Tüm bunlarla birlikte yasa, sendikaların ve meslek örgütleri-
nin alandaki gücünü kırmak için araçsallaştırılmıştır.

İşçi Cinayetleri Hız Kesmiyor, Meslek Hastalıkları Yok Sayılıyor
Aradan on yıl geçti, işçi cinayetleri hız kesmeden devam 
ediyor. Meslek hastalıkları yine görünmezliğini sürdürüyor. 
6331 sayılı yasa iş kazası ve meslek hastalıklarını önleyeme-
diği gibi artmasına da engel olamamıştır. 2013 yılında İSİG 
Meclisi’nin kayıtlarına göre; 1.235 işçimizi işçi cinayetlerinde 
kaybettik. Yıllar içinde işçi cinayetleri artamaya devam etti 
ve 2021 yılında 2.170 işçimizi işçi cinayetlerinde kaybettik.

6331 sayılı yasa, Soma, Ermenek, Torunlar AŞ, Kozlu başta 
olmak üzere, toplu katliamları da önleyemediği gibi, bu kat-
liamların yargılamalarında da, sadece yakınlarını kaybeden 
işçi ailelerinin değil, kamu vicdanını da rahatlatabilecek bir 
yargılama zemini oluşturamamıştır.

6331 sayılı yasanın çıktığı 2012 yılından bu yana, mahke-
meler yoluyla kayda geçenleri bir yana bırakırsak, SGK ka-
yıtlarına geçen meslek hastalığı tanısı sayılarında değişiklik 
yoktur. Hatırlanacağı gibi COVID-19 nedeniyle yitirdiğimiz 
556 sağlık çalışanın, ölüm nedeninin, meslek hastalığı olarak 
kayıtlara geçmesinin önündeki engeller, 6331 sayılı yasanın 
meslek hastalıklarının tanısının konulmasını nasıl engellen-
diğini göstermesi açısından çok önemlidir.

İşçi Sağlığı Alanının Taşeron Örgütleri OSGB’ler 
Kapatılmalıdır!
Onuncu yılına gelindiğinde bu yasanın, kamu yararına ol-
madığı, işçinin sağlığını ve güvenliğini sağlayamadığı artık 
bütün yönleriyle ortaya çıkmıştır. 6331 sayılı yasadan vaz-
geçilmeli, işçi sağlığı alanını taşeronlaştırarak piyasaya açan 
OSGB’ler kapatılmalıdır!

İşyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık çalı-
şanlarının özlük hakları, ücretleri, iş güvenceleri kamu tara-
fından güvence ve koruma altına alınmalıdır.

Sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının önünde-
ki tüm engeller kaldırılmalıdır. Sendikaların örgütlü olduğu 
alanların dışında da işçi sağlığı ve güvenliği alanında çalış-
maları takip edebilecek, inceleme yapabilmesinin yasal dü-
zenlemesi yapılmalıdır.

İşçilerin sağlığı ve güvenliği kamusal bir sorumluktur. Emek 
ve meslek örgütleri, üniversitelerin katılımı ile idari ve mali 
yönden bağımsız, ulusal bir işçi sağlığı güvenliği enstitüsü 
oluşturulmalıdır. Enstitü; politikaların oluşturulması, kararla-
rın alınması ve işyerlerinde denetim görevlerini yerine ge-
tirmelidir.

Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştır-
mayı yasal hale getiren, kıdem tazminatlarını, sendikal hak 
ve yetkileri budayan işçi sağlığı ve iş güvenliğini işveren yü-
kümlülüğü olarak görmeyen, örgütlülük önüne engeller ko-
yan yasa ve diğer düzenlemeler iptal edilmelidir. İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Enstitüsü’nün oluşumundan sonra, konunun 
taraflarının katılımı ile İş Yasası ile İş Sağlığı ve Güvenliği Ya-
sası başta olmak üzere, tüm mevzuat ve denetim mekaniz-
ması insanı eksen alan anlayışla yeniden düzenlenmelidir.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

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

İklim Değişikliği ve Enerji/Kaynak Tasarrufu bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Özgür Gürbüz 
tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İklim Politikası ve Çözümde Enerjinin Rolü” başlıklı yazıdır. Ya-
zıda, İklim Değişikliğinde Temel Göstergeler, İklim Değişikliğinde Enerji Sektörünün Payı, Türkiye’de 
Durum, Küresel Hedefler, Türkiye’nin Taahhütleri, Net Sıfır Söylemi başlıkları anlatılmaktadır.

İbrahim Uzun tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Enerji Görünümü ve Enerji Verimliliği” başlıklı 
ikinci yazımızda, enerji verimliliğine ilişkin yasal düzenlemeler, enerji verimliliği eylem planı, enerji 
verimliliği göstergeleri anlatılmaktadır.

İklim Değişikliği ve Enerji/Kaynak Tasarrufu bölümünde yer alan üçüncü yazımız, Oğuz Türkyıl-
maz tarafından hazırlanan “Kapitalizmin Yeşil (?) Dönüşüm Programı Yerine, Enerjide Toplum Ya-
rarını Gözeten, Kamusal Planlama Temelli Demokratik Dönüşüm” başlıklı yazıdır. Yazıda, bugüne 
değin doğaya zarar veren kuralsız, düzensiz sanayi, madencilik, enerji ve altyapı yatırımlarından so-
rumlu olan sermaye kesimlerinin “krizi benzersiz bir fırsata çevirmek” için “Avrupa Yeşil Mutabakatı” 
adı altında sunduğu yeni bir sermaye birikim yöntemi, Yeşil Mutabakat’a yönelik eleştiriler, enerjide 
dönüşüm, toplum yararını gözeten kamucu bir dönüşüm için neler yapılmalı konuları anlatılmak-
tadır.

Vedat Bozkan ve Tunç Atıl tarafından hazırlanan “Bakım Planlaması ve Enerji Tasarrufu” başlık-
lı dördüncü yazımızda, işletmelerde bakım planlama kurgusunun verimli olarak yapılandırılması, 
yüksek maliyet girdisi olarak enerji kaynağının da verimli kullanımının enerji tasarrufu konusunda 
güçlü bir araç olması anlatılmaktadır.

İklim Değişikliği ve Enerji/Kaynak Tasarrufu bölümünde yer alan beşinci yazımız Hüsamettin 
Kaya tarafından hazırlanan “Enerji Verimliliği ve Yönetimi & ISO 50001” başlıklı yazıdır. Yazıda, 
enerji tüketim noktalarındaki tüketimlerin ölçüm yöntemleri, bu değerlerin nasıl değerlendirilebi-
leceği anlatılmakta ve gereksiz enerji harcamasının önüne geçme yöntemlerinden örnekler sunul-
maktadır. Ayrıca, ISO 50001 sertifikasyon programı kapsamında yapılanların, işletmelerde sağladığı 
enerji maliyeti düşürme çalışmalarından da söz edilmiştir.

Andaç Yakut ve Arslan Çağlayan Gürel tarafından hazırlanan “İklim Hedeflerine Ulaşmak İçin Isı 
Pompaları ve Isı Pompası Teknolojisindeki Son Gelişmeler” başlıklı altıncı yazımızda, teknolojinin 
gelişmesiyle düşük küresel ısınma potansiyeline ve yüksek enerji verimliliğine sahip R-32 soğutucu 
akışkanı kullanan ısı pompaları ve bu cihazlardaki son teknolojik gelişmeler anlatılmaktadır.

Birlik’ten bölümünde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), 
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederas-
yonu (KESK) ve Türk Dişhekimleri Birliği ‘nin (TDB), 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası’nın 10. yıl-
dönümü olan 30 Haziran 2022 günü, yasanın kamusal bir anlayışla yeniden ele alınması talebiyle 
TTB’de düzenlediği basın açıklamasının haberine yer verilmiştir.

Basın Açıklaması bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener’in, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yapmış olduğu açıklamaya yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Haziranayı sektör haberlerine ve mühendislerimize yönelik Haziran ayı içeri-
sinde 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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8 BASIN AÇIKLAMASI

5 Haziran Dünya Çevre Günü’dür. 
Ancak biliyoruz ki ülkemizdeki çevre 
tahribatı had safhadadır ve çevre poli-
tikaları göstermeliktir. Oysa çevre tah-
ribatı ve onun sonucu olan iklim deği-
şiklikleri doğal çevreyi, doğal yaşamı, 
tarımsal üretimi, kırsal-kentsel tüm 
toplumsal yaşamı, ülkemiz ve dünya-
nın bugününü ve ekolojik geleceğini 
tehdit edici boyutlara ulaşmıştır.

Sanayi, tarım, imar, ulaşım, enerji, ma-
den, orman, hazine arazileri, koruma 
alanları, çayırlar, kıyılar, doğal kaynak-
lar, yeraltı-yerüstü su kaynakları, de-
nizler, barajlar, göller gibi birçok alan-
da yanlış politikalar izlenmektedir. 
Türkiye’nin ormanları, dağları, koruma 
ve tarımsal üretim alanları sürekli ola-
rak imara-betonlaşmaya açılmakta ve 
yeni maden ruhsatlarıyla sermayeye 
hibe edilmektedir. Kuraklık ve hava 
kirliliği ciddi boyutlara ulaşmıştır. Yan-
lış enerji, ulaşım politikaları ile plansız 
sanayileşmenin sonucu oluşan atık-

ların yol açtığı tahribat, 
çevre ve halk sağlığı so-
runlarını artırmaktadır. 
Bu duruma sermaye ve 
iktidar çevrelerinin aza-
mi kâr güdüsü yani doğa 
ve kentsel-kırsal alanlar 
üzerindeki rant talanı yol 
açmaktadır. Kamusal de-
netim ve yaptırımlar ile 
kamu yararı yaklaşımının 
tasfiyesi, bu tahribatı her 
alanda artırmaktadır. Ülke 
genelindeki halk direniş-
leri bu nedenledir.

Ülkemizdeki bu sorunların 
da katkıda bulunduğu kü-

resel iklim değişikliğinin kapitalizmin 
sistemik bir sonucu olduğu açıktır. 
Öyle ki küresel karbon bütçesi olarak 
anılan miktarın yüzde 65’i tüketilmiş 
durumdadır ve kalan üçte bir oranın-
daki emisyon düzeyi 10 yıl sonra ta-
mamen kullanılmış olacaktır.

Dünyanın yüzey ısısı artışını 20C de-
recede, Paris Anlaşması’ndaki hedef 
olan 1,50C derecede tutabilmek için 
sera gazı emisyonunun mutlaka sınır-
lanması gerekiyor. “Çözüm” olarak ön-
görülen “yeşil dönüşüm” ise fosil yakıt 
kaynaklı karbon salımlarını, sera gaz-
larını ve endüstriyel kirleticileri sona 
erdirmeyi öngörmüyor. AB’nin kar-
bon ticaret sistemi de dünyayı kirlet-
me hakkını satın almayı yani karbon 
salımının sadece yer değiştirmesini 
hedefliyor. İktidar da rant ve atık itha-
latı politikaları ile buna katkı sağlıyor. 
Türkiye’nin Net Sıfır Emisyon hedefine 
nasıl ulaşacağına dair tartışılmış, açık-

lanmış bir stratejisi de bulunmuyor.

İnsan yaşamını ve doğayı tehdit eden 
kuraklık, denizlerin ısınması, yeraltı 
sularının azalması, orman yangınları, 
beklenmedik yüksek yağışlar, yağışla-
rın düzensizliği, su baskınları vb. yıkıcı 
zararlarını azaltmak ve hızla yükselme 
eğilimindeki sıcaklık artışını sınırla-
mak için enerji üretim ve tüketiminde 
fosil yakıtların payını mutlaka düşür-
mek gerekir.

Doğru alternatif emek ve ekoloji mü-
cadelelerinin birleşik şekilde yürütül-
mesiyle oluşturulacaktır. Doğayı ve 
iklimi olumsuz yönde etkileyen yıkım 
sürecinin insan yaşamı ve tüm canlı 
varlıklara yönelik tehdide dönüşme-
sini önlemek için kamucu, planlamacı, 
katılımcı toplumcu bir programla yeşil 
bir çevre, mavi bir gökyüzü, yaşanabi-
lir bir doğa ve adaletli bir enerji politi-
kası için mücadele etmeliyiz.

Sanayi, tarım, sulama, enerji, maden, 
ulaşım ve diğer alanlara yönelik poli-
tikalar ile çevre politikası bir bütünlük 
içinde ele alınmadan doğayı ve insanı 
bir bütün olarak gözeten bir ekolojiye 
ulaşılamaz. Odamız bu çerçevede ve 
kamusal sorumlulukla sanayi, enerji, 
çevre konulu kongre, sempozyum, 
rapor vb. etkinlikler aracılığıyla top-
lumsal bilinçlenmeye katkı koymayı 
sürdürecek, doğal çevrelerinin talan 
ve tahribatına direnen halkın yanında 
olacaktır.

 Yunus YENER
 TMMOB Makina Mühendisleri 
 Odası Başkanı

ÇEVRE, TOPLUM SAĞLIĞI VE EKOLOJİK GELECEK 
TEHDİT ALTINDA!

Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener, 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü nedeniyle bir basın 
açıklaması yaptı.
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Özgür Gürbüz1

TÜRKİYE’NİN İKLİM POLİTİKASI VE 
ÇÖZÜMDE ENERJİNİN ROLÜ 

1. GİRİŞ

İklim değişikliğinin etkilerini giderek daha fazla hisseder-
ken, sorunu çözecek politikaları hayata geçirmek için ka-
lan süre de her geçen gün azalıyor. İklim inkarcılarının sesi 
artık pek duyulmuyor. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 
193 ülke, Paris Anlaşması’nı onaylayarak ortalama yüzey 
sıcaklığındaki artışı 1,5 derecenin (oC) altında tutma he-
definde birleşti. Bu hedef yakalanamazsa, 2 dereceyi (oC) 
geçmeme konusunda da hemfikirler. Zaman aleyhimize 
işliyor ancak ne yapmamız gerektiğini ve nasıl yapacağı-
mızı biliyoruz.

2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE TEMEL GÖSTERGELER

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 04 Nisan 
2022 tarihinde açıkladığı “İklim Değişikliği 2022: İklim 
Değişikliğinin Azaltılması” adlı raporunda, 1,5 derece (oC) 

hedefini yakalamak için küresel sera gazı salımları (emis-
yonları), 2019 yılına göre 2030’da yüzde 48, 2050’de ise 
yüzde 84 oranında azaltılmış olmalı dedi [1]. Böylece, 
2050’ye geldiğimizde dünyada ‘net sıfır salım’ hedefine 
ulaşma şansımız da olabilir. 1,5 derece hedefine ulaşmak 
oldukça zor ama olanaksız değil. Bu hedefe ne kadar yak-
laşırsak (bu hedefi tutturamasak bile), 2 derece hedefini 
yakalamamız o kadar kolaylaşacak. Bu yüzden, 1,5 derece 
hedefine odaklanmak ve son ana kadar onu gerçekleştir-
meye çalışmak çok önemli. 

Dünyanın ortalama yüzey sıcaklığındaki artışın, insan et-
kisi ve fosil yakıtlara bağlı olduğunu biliyoruz. Atmosfer-
deki karbondioksit (CO2) yoğunluğu artıyor ve 420 ppm 
seviyesinin üzerine çıktı [1]. Sanayi devrimi ve özellikle de 
petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanılma-
sıyla atmosferdeki karbondioksit birikimi artmaya baş-
ladı. Sanayi devrimi öncesine göre yaklaşık 100 ppm’lik 
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bir artışa tanıklık ediyoruz, gezegenin bilinen geçmişin-
de bu kadar kısa sürede böyle bir değişim hiç yaşanma-
dı. 1860’ta atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu 286 
ppm’di [2].

3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN PAYI

Sera gazı salımlarını azaltmak için salım artışına neden 
olan etkenleri bilmemiz gerekir. IPCC’nin 2014 yılında 
hazırladığı raporda, sera gazı salımlarının sektörlere göre 
dağılımı verilmiş, enerji sektörünün önemli bir paya sa-
hip olduğu belirtilmişti. Doğrudan salımların yüzde 25’i 
elektrik ve ısı üretiminden kaynaklanırken, enerjiyle ilişkili 
sektörler içinde endüstrinin payı yüzde 21, ulaşımın payı 
yüzde 14, binaların payı yüzde 6,4, diğer enerji kullanı-
mının payı ise yüzde 9,6’yı buluyor. Dolaylı ve doğrudan 
salımları birlikte düşündüğümüzde binaların payı yüzde 
18’in, endüstrinin payı da yüzde 31’in üzerine çıkıyor. Or-
mansızlaşma ve toprak kullanımı kaynaklı salımların da 
yüzde 24’ü bulan ciddi bir payı olduğunu belirtelim [3].

Ülkeden ülkeye farklılık gösterse de küresel veriler, ener-
ji sektörünün ve enerji kullanımının önemli bir sera gazı 
kaynağı olduğu konusunda net. Türkiye’de de durum 
farklı değil. TÜİK’in her yıl yayımladığı sera gazı salım is-
tatistiklerine göre enerji sektörünün toplam sera gazı sa-
lımlarındaki payı yüzde 70’i geçiyor [6].

Türkiye ve küresel salımlar arasındaki bu benzerlik aslında 
çözüm için yapılması gerekenleri de ortaklaştırıyor. Soru-
nun kaynağının hemen hemen her ülkede aynı olması, 
çözümün de büyük ölçekte uygulanabilirliğini gösteriyor 
ve deneyim paylaşımından teknoloji transferine kadar 

birçok konuda fırsat sunuyor. Elbette ülkelerin birbirine 
benzemeyen yönleri de var. Atmosfere bıraktıkları salım 
miktarı, kişi başına düşen salım rakamı ve tarihi salımlar 
gibi. Tüm bu farklılıklar, Kyoto ve Paris gibi uluslararası an-
laşmaların ortak hedeflere ulaşma çabalarında müzakere 
konusu oluyor. İklim krizini durdurma konusunda 200’e 
yakın ülke masaya otursa da gözler hep krizden en çok 
zarar görenlerle krize en çok neden olanlara odaklanıyor. 
Şaşırtıcı değil ama daha fazlasına gereksinim duyuyoruz. 
Herkesin sorumluluğu olduğu ve sorumluluğu oranında 
üstüne düşeni yapması gereken bir durumla karşı karşı-
yayız. Türkiye’nin sorumluluğunu ve bununla birlikte ik-
lim politikalarını değerlendirmek için yukarıda bahsetti-
ğimiz veri kalemleriyle ilgili durumunu değerlendirmekte 
yarar bulunmaktadır. 

4. TÜRKİYE’DE DURUM

Türkiye’nin sera gazı salımları 2020 yılında 523,9 milyon 
tona (CO2 eşdeğeri) ulaştı. Kişi başına düşen salım miktarı 
da 6,3 ton oldu [7]. 2019 verilerine dayanarak yapılan en 
çok sera gazı salımı yapan ülkeler sıralamasında (AB-27 
grubu tek bir ülke olarak değerlendirilmiştir) Türkiye 16. 
sıradadır [8]. Yıllık değerlere göre Türkiye’den daha fazla 
salım salan 15 ülke ise sırasıyla; Çin, ABD, Hindistan, AB-
27, Rusya, Japonya, Brezilya, Endonezya, İran, Kanada, Su-
udi Arabistan, Güney Kore, Meksika, Avustralya ve Güney 
Afrika. İklim kriziyle mücadelede “Türkiye’nin payı yoktur” 
veya “önemsizdir” gibi söylemleri onaylamak görüldüğü 
gibi olanaksızdır. Çin ve ABD gibi ülkelerin salım rakamları 
çok daha büyük olmakla beraber, Türkiye de dünyadaki 
birçok ülkeye göre atmosfere her yıl ciddi miktarda sera 
gazı salımı bırakan ülkeler arasında yer alıyor. 

Ülkeler arası kıyaslama yapmak için sadece yıllık salım 
miktarlarına bakmak yanıltıcı olur. Kişi başına düşen salım 
rakamı daha iyi bir fotoğraf çekmemizi sağlar. Çin ve Hin-
distan gibi büyük nüfusa sahip ülkelerin Türkiye’den daha 
fazla sera gazı salmaları şaşırtıcı değil. Yine 2019 yılı veri-
lerinden yola çıkarsak, dünyanın en çok sera gazı salımı 
yapan ülkesi Çin’de kişi başına düşen salım miktarının da 
9 tonun (CO2 eşdeğeri) üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu 
rakam, neredeyse Çin kadar nüfusa sahip Hindistan’da 2,5 
ton, ABD’de 19,6 ve Katar’da ise 40 tonun üzerindedir [9]. 
TÜİK’e göre Türkiye’de kişi başına düşen salım miktarı ise 
2019 yılında 6,2 tondu. Türkiye, 6,27 tonu bulan dünya or-
talamasını 2019’da yakaladı ve artış eğilimi devam ederse 

 

 Şekil 1. Sektörlere Göre Küresel Sera Gazı Salımları [5]
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da yaşamaya zorlanacağız. Bu olasılığın iyimser tahmini 
1,7’ye, kötümser tahminiyse 2,6 dereceye işaret ediyor 
[10]. İki derece hedefinin altında kalmakla, 1,5 derecenin 
altında kalmak arasında büyük farklar olduğunun altını 
çizelim. Örneğin, yaşam alanlarının yarısını kaybeden bit-
kilerin sayısı, bahsettiğimiz yarım derecelik farkta iki kat 
artıyor [11]. 

Paris İklim Anlaşması ülkelerin her beş yılda bir katkı be-
yanlarını ve taahhütlerini iyileştirerek güncellemelerini is-
tiyor. Türkiye anlaşmaya taraf olmakta geciktiği için 2015 
yılında imza atarken verdiği beyanı henüz güncellemedi. 
2022 sonunda Mısır’da yapılacak taraflar toplantısına ka-
dar yeni beyanı açıklayacağı bekleniyor. Türkiye gibi ge-
ciken diğer ülkelerin de güncelleyeceği beyanlarla son 
durum netleşecek. 

6. TÜRKİYE’NİN TAAHHÜTLERİ

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylarken Niyet 
Edilen Ulusal Katkı Beyanı (INDC), oldukça zayıf, salım-
ları azaltmaktan değil 2015-2030 arasında iki kata ya-
kın artırmaktan bahseden bir taahhütten oluşuyordu. 
2030’a kadar olan süre içerisinde sera gazı salımlarının 
nerede tepe noktasına çıkacağına ve ne zaman azalmaya 
başlayacağına dair bir veri yoktu. Gelişen ülkelerde kısa 
dönemde salım azaltma hedefine rastlanmaması kabul 
edilebilir ancak Türkiye’nin beyanı bir yavaşlama veya sı-
nırlama sinyali de vermiyordu. Artıştan yüzde 21 oranın-
da azaltma güvencesi veren bu beyanın, sadece güncel-
lenmesi değil, iyileştirilmesi de gerekiyor. Yeni beyanın, 
Türkiye’nin gerçeklerine ve gezegenin gereksinimlerine 
uygun bir hedef içermesi, geçmiş yıllardaki gecikmenin 
neden olduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırabilir. Bir-
leşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 
(UNFCCC – ‘United Nations Framework Convention on 
Climate Change’) 10 yıl sonra, Kyoto Protokolü’ne yürür-
lüğe girdikten dört yıl sonra hiçbir sorumluluk almadan 
ve Paris Anlaşması’na da imzaladıktan 6 yıl sonra taraf 
olma kararı alan Türkiye’nin, iklim konusunda sicili pek 
parlak değil.

Gerek Paris İklim Anlaşması kapsamında verilen niyet be-
yanları gerekse verilen diğer taahhütlerin yeterli olmadığı 
belirtilmişti. Zengin ülkeler arasında üzerine düşeni yapa-
cağını söyleyen ülkeleri parmakla gösterilebilir. Ülkelerin 
taahhütlerini değerlendiren ‘Climate Action Tracker’ (cli-

çok kısa bir sürede geçecek; belki de geçti. Türkiye’nin ne-
redeyse 1990’dan bu yana sürekli artan salımları, kişi ba-
şına düşen salım miktarını da artırıyor ve Türkiye’yi daha 
çok kirletenler listesine yaklaştırıyor. Avrupa Birliği’ni ör-
nek alırsak, yaklaşık 15 yıl önce AB içindeki 27 ülkede kişi 
başına düşen salım miktarının 10 tan civarında olduğunu, 
2019 itibarıyla bu rakamın 7,5 tona gerilediğini görebili-
yoruz. AB-27 ve Türkiye aynı eğilimi devam ettirmeleri ha-
linde belki de 10 yıldan kısa bir süre içinde Türkiye, Avru-
pa ortalamasının da üstünde kişi başına salım miktarına 
sahip bir ülke olacak. Bu da Paris Anlaşması gibi ulusla-
rarası müzakerelerde, Türkiye’den daha fazla sorumluluk 
alması yönünde istekleri doğal olarak artıracak.

5. KÜRESEL HEDEFLER

Kimse Türkiye’den tek başına dünyayı kurtarmasını bekle-
miyor elbette; istese de bunu yapamaz fakat görüldüğü 
üzere toplam ve dolayısıyla kişi başına düşen salımlardaki 
artış, Türkiye’nin iklim krizini durdurma/yavaşlatma ko-
nusunda çok da iyi bir rotada olmadığını gösteriyor. Aynı 
durum devasa salım miktarlarına sahip Çin ve ABD gibi 
ülkeler için de geçerli. Atmosfere bıraktıkları salım miktarı 
büyük ülkelerin daha fazla sorumluluk almaları ve azalt-
ma konusunda önderlik etmeleri kaçınılmaz ancak 1,5 
veya 2 derece) sınırlarının altında kalacaksak salım yükü 
fazla olan hiçbir ülkenin kenarda oturup seyretme lüksü 
de olmayacak. Toplam salımlar, kişi başına düşen salım-
lar, tarihsel salımlar ve ülkelerin zenginlik düzeyi aslında 
kimin daha önce değişime başlayacağına işaret ediyor. 
Karbonsuz ve 2050 ve sonrası ‘net sıfır salım’ dünyasına 
geçmemiz şart. 

İklim krizi ile ilgili rakamlar ve hedefler belli. Dünyanın 
bu hedeflere ulaşmak için ortaya koyduğu ortak çaba-
nın yeterliliği ise tartışılır. Mevcut politikalar bizi yüzyıl 
sonunda 2,7 derecelik bir ısınmaya götürecek; kötümser 
tahminde ısınma 3,6’yı, iyimser tahminde ise 2 dereceyi 
bulabilir. Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkelerin BM 
Sekretaryası’na verdikleri ulusal katkı beyanlarına (NDC 
– ‘Nationally Determined Contribution’) bakarsak 2,4 de-
receyi göreceğiz. İyimser bir hesaplama ise bize 1,9 dere-
ceyi görebileceğimizi, yani Paris İklim Anlaşması hedefle-
rinden zayıf olanını yakalayabileceğimizi söylüyor. Ulusal 
katkı beyanlarını esas kabul edip, daha çok beyanlara 
dayalı olan taahhütleri de hesaba katarsak yüzyıl sonun-
da, ortalama yüzey sıcaklığı 2,1 derece artmış bir dünya-
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mateactiontracker.org) adlı bağımsız bir kuruluşun yap-
tığı analizlerde Türkiye’nin beyan ve taahhütlerinin “ol-
dukça yetersiz” şeklinde değerlendirildiğini hatırlatalım. 
Birleşik Krallık gibi olumlu not alan birkaç ülkenin de yer 
aldığı listede iklim konusunda öne çıkan AB’nin notu bile 
hâlâ “yetersiz” başlığı altında değerlendirilmiş. Detaylara 
inildiğinde bunun azaltma hedeflerinden çok, gelişen 
ülkelere maddi ve teknik destek konularında alınan zayıf 
tutumdan kaynaklandığı da görülüyor. Haliyle, herkesin 
notunun kırık olmasına sevinemeyeceğimiz bir krizle kar-
şı karşıya kaldığımızı unutmamalıyız. Bizim notumuz ise 
en kötüler arasında yer alıyor. Türkiye’nin ekonomik ge-
lişmişlik düzeyi ve tarihsel sorumluluk açısından benzer 
koşullara sahip ülkeler arasında da yeri iyi değil. Fas ve 
Meksika gibi ülkeleri bu gözle incelemekte yarar var. Bu 
iki ülke, birçok zengin ülkeye göre çok daha iyi taahhüt-
lerde bulundular. 

7. NET SIFIR SÖYLEMİ

Türkiye’nin bu yıl içinde açıklanması beklenen yeni Ulusal 
Katkı Beyanı’nı şekillendiren bir etken de henüz resmiyet 
kazanmayan ancak sıkça dile getirilen ‘net sıfır salım’ he-
defi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Eylül 
2021 tarihindeki Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı 
açıklamada 2053 yılı için net sıfır salım hedefinden bah-
sedildi [13]. Türkiye, ardından da Paris Anlaşması’na taraf 
olacağını açıkladı ve taraf oldu ancak bahsedilen net sıfır 
salım hedefi henüz resmi bir belgede yer almadı, sıklıkla 
tekrarlandı. Çeşitli insan etkinlikleri sonucunda atmosfere 
bırakılan sera gazı salımlarını, ormanlar, turbalar, bataklık-
lar gibi doğal alanlar tutar, içine hapseder. Biz bu alanlara 

‘yutak alan’ diyoruz. İnsan yapısı yutak alanlar da olabilir, 
karbon depolama gibi. Net sıfır salım hesabı, atmosfere 
bırakılan sera gazı salımlarından yutak alanların tuttuğu 
miktarın düşülmesiyle bulunuyor. Amaç en kısa zamanda 
net sıfır salıma ulaşmak, bir başka deyişle atmosfere bı-
raktığımız salım kadarını tutabilmek. Yutak alanlar içinde 
okyanuslar ve ormanlar ilk akla gelenler. Orman varlığının 
artırılması ve korunması net sıfır salım hedefine ulaşmak 
isteyen ülkeler için önemli bir politik öncelik haline geldi. 
Sadece orman varlığı değil, yutak alan kabul edilen alan-
ların yapılaşmaya açılması tahrip edilmesi de sizin net 
sıfır salım hedefinize ulaşmanızı güçleştirecek etkenler 
arasında. Türkiye’nin ne yazık ki bu alanda da karşı karşıya 
kaldığı sorunlar var. 

Birleşmiş Milletler’e iletilen sera gazı salım envanterlerin-
de, Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Orman-
cılık (LULUCF – “land use, land-use change and forestry”) 
başlığı altında yutak alanların tuttuğu sera gazı salımı 
miktarını görebilirsiniz. 2022 yılına ait son envanterde, 
2020 yılı için bu miktar 56,95 milyon ton CO2 eşdeğeri 
şeklinde belirtilmiştir. 56 milyon tonun 48 milyon tonu 
ormanlarda hapsoluyor [14]. 2019 yılına ait envanterde 
Türkiye’nin daha fazla, 84 milyon ton yutak alan kapasitesi 
vardı. 2017’de ise yutak alanlarının sera gazı tutma kapasi-
tesi 100 milyon ton civarındaydı [15]. Görüldüğü gibi son 
dört yılda Türkiye’nin yutak alan kapasitesi neredeyse yarı 
yarıya azalmış. Azalışın ardında orman alanlarının tarım, 
kentleşme, madencilik gibi faaliyetlerle daralması, orman 
varlığının kesilerek yok edilmesi, orman yangınları gibi ne-
denler olduğunu tahmin etmek zor değil. 2020 itibarıyla 
Türkiye’nin net salım miktarı, 467 milyon ton CO2 eşdeğeri-
dir. 2053 net sıfır salım hedefi konusunda ciddiysek, her yıl 
atmosfere 467 milyon ton bırakan kaynakları bulup yerine 
daha az salım çıkaran üretim ve tüketim modelleri koy-
mak, bazılarından vazgeçmek ve yutak alan kapasitemizi 
artırmak zorundayız. Yutak kapasitemizi tarihi zirvelerine, 
100 milyon ton civarına yeniden taşısak bile yaklaşık 400 
milyon tonluk sera gazı kaynağını “sıfırlamamız” gerekiyor. 
O noktada akla hemen fosil yakıtlar geliyor. Türkiye’nin 
henüz kömür, petrol ve doğalgazın kullanımından vaz-
geçmeye veya azaltmaya ilişkin bir hedefi yoktur. 2053’e 
giden yol haritasının dahi belli olmadığı bir durumda, 
2053’te net sıfır salım hedefini yakalayacağız demek bu 
yüzden inandırıcı değildir. 2053 hedefinin resmileşmesi, o 
hedefe giden yolun da netleşmesi zorunludur. 

 

 
Şekil 2. Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı (INDC), 2015 [12]
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8. SONUÇ

Türkiye uzun yıllardır fosil yakıtlar nedeniyle ortaya çıkan 
enerjide dışa bağımlılıktan ve ithalata ödenen bedeller-
den yakınıyor. Buna karşın, birincil enerji arzında petrol, 
kömür ve doğalgazın payı 2020 itibarıyla yüzde 83 se-
viyesindedir [16]. Birincil enerji arzında petrolün payı 
yüzde 28, doğalgaz ve kömürün ise yüzde 27’dir. Enerji 
politikalarının, sanayi, ulaşım, kentleşme, gıda üretimi 
gibi birçok alanla yakından bağı olduğu unutulmamalı. 
Türkiye’de petrolün birincil enerji arzındaki payı yüksek-
se, bunun ardında kara ve havayolu ulaşımının son yıl-
larda devamlı teşvik edilmesi, otoyol, duble yol ve yeni 
havalimanı sayısındaki artış, toplu ulaşıma verilmeyen 
destekler gibi birçok neden bulunmaktadır. Binaların çok 
enerji tüketmesi de aynı şekilde kentleşme politikaları, 
enerji verimliliği konusundaki yaptırım ve teşviklerle ya-
kından ilgilidir. 

Elektrik üretiminde ise ekolojik açıdan sorunsuz olma-
makla birlikte yenilenebilir enerji verileri açısından daha 
iyimser bir tablo var. Özellikle rüzgâr, güneş ve jeotermal 
enerji kaynaklı üretimin son yıllarda gösterdiği artış nede-
niyle fosil yakıtların payı yüzde 64’lere kadar geriledi [17]. 
Türkiye’nin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji potan-
siyeli, örnek alınacak ülkeler gibi yüzde 100 yenilenebilir 
enerji hedefi belirlenmesini destekleyecek bir kapasite-
ye sahip. Yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıt ve 
nükleer enerjiye göre fiyat avantajını ele geçirmesiyle 
başlayan bu yükselişin; yerli üretimi, enerjiyi verimli kul-
lanmayı, enerji kooperatifleri ve kamunun doğrudan yatı-
rımı ile mülkiyette kamunun payını artırmayı sağlayacak 
şekilde desteklenmesi yerinde olur. Süreç içinde, halkın 
vergileriyle, daha yüksek oranda kamunun kontrolünde 

ve kamu içinde iklim dostu teknolojiler özendirilip des-
teklenirse, başarıya ulaşma şansı da artar. 

Yenilenebilir enerji santralları hızla diğer elektrik üretim 
biçimlerinin yerini alabildiğinden, en hızlı değişimin ya-
şandığı alanlardan biri elektrik üretimi olacaktır. Doğru 
tercihler yapıldığında rüzgâr ve güneş gibi kaynaklar 
hem ucuz hem de diğer teknolojilere göre daha çevre-
ciler. Dünyada başlayan elektriklendirme (elektrifikas-
yon) hareketi de binalarda kullanılacak ısı pompaların-
dan elektrikli ulaşım araçlarına kadar uzanarak, elektrik 
üretimi aracılığıyla birincil enerjideki fosil yakıt payının 
azaltılması için bir fırsat yaratıyor. İyi bir planlama ve ge-
reksinimlerin doğru önceliklendirilmesi koşuluyla elekt-
riklendirme, Türkiye için de bir fırsat yaratabilir.

Türkiye’nin kapsayıcı bir iklim politikası belirlemesi, kar-
bon vergisi gibi yaptırımlar veya karbonsuz ekonomiyi 
özendirecek yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi, iklim 
krizinin durdurulması kadar enerjide dışa bağımlılığı da 
azaltabilecek potansiyele sahip. İklim konusunda bağla-
yıcı, ciddi ve somut bir hedefe gereksinim var. Karbonsuz 
uygulamaların önceliklendirilmesi, desteklenmesi kadar, 
iklim dostu olmayan projelerin bundan sonraki süreçte 
hızlıca terk edilmesi gerekir. Elektrik üretiminde daha az 
karbon salımına ve çevre kirliliğine yol açan rüzgâr, güneş 
gibi kaynaklar dururken nükleer enerjiye, yeni doğalgaz 
veya kömür santrallarına finansman ayrılması, İstanbul 
Havalimanı ve üçüncü köprü gibi projelerle, zaten büyük 
yara alan kuzey ormanlarının korunması için Kanal İstan-
bul gibi yanlış projelerden vazgeçilmesi de zorunludur. 
İklim krizinden, sera gazı üreten kaynaklara dokunma-
dan, yalnız yeni etkinlik   ve projeleri karbonsuzlaştırarak 

Tablo 1. Sektörlere ve Yıllara Göre Türkiye’nin Sera Gazı Salımları [15]

SEKTÖRLER 1990 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Toplam (CO2 eşdeğeri) 219,72 474,47 500,75 528,31 524,04 508,08 523,90

Enerji 139,60 341,98 361,69 382,39 374,14 365,41 367,58

Endüstri 22,98 59,21 63,45 66,41 67,97 58,58 66,76

Tarım 46,05 56,13 58,89 63,26 65,34 68,02 73,16

Atık 11,08 17,14 16,72 16,25 16,59 16,07 16,40

LULUCF -55,74 -97,54 -95,97 -99,83 -94,41 -84,03 -56,95

1990’a göre %’lik artış - 115,94 127,90 140,45 138,50 131,24 138,44
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çıkamayız. Kömür santralları dururken güneş santralları 
kurmak, atmosfere bırakılan sera gazı miktarını azaltmı-
yor. Yeşile boyama çabalarının sıkça karşımıza çıkmasın-
dan dolayı, bazı şeylerin gözümüzden kaçmaması için bu 
belirgin uyarıyı da yapmak zorundaydım. Doğruları haya-
ta geçirirken, yanlışların da silinmesi ya da düzeltilmesi 
gerekiyor.

Uzun zamandır hazırlıkları süren iklim kanunu, BM’ye ve-
rilecek yeni Ulusal Katkı Beyanı, kömür başta olmak üze-
re fosil yakıtları kullanmayı bırakmak için tarih verilmesi 
ve yaptırımlarla desteklenmiş planlar, bu açığı bir ölçüde 
kapatabilir. Sürecin, zarar verilen alanları yeşile boyayarak 
makyaj yapmaya dönüşmeden, ülkedeki herkesin üret-
me ve yaşama tarzını değiştirmesi, Türkiye’nin birçok kro-
nik sorununa da çözüm getirebilir. 

İklim kriziyle mücadele hem bize hem de dünyaya iyi ge-
lecek.
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

1. GİRİŞ

Enerji, genel anlamda iş yapabilme yeteneği olarak tanım-
lanmaktadır. İş yapabilme yeteneği ise birçok kaynak gir-
disi ile sağlanabilmektedir. Bunlar fosil yakıtlar, yenilene-
bilir kaynaklar, nükleer gibi çeşitlendirilebilir. Gelişen ve 
çeşitlenen teknoloji ile enerji üretimi, iletimi ve dönüşüm 
sistemleri de beraberinde gelişmiştir. Bu durum enerjiyi 
bulunduğu yerden çok uzak bölgelerde de ulaşılabilir du-
ruma getirmiştir. Enerjinin taşınması ve çeşitliliğine göre 
iletilmesi, uluslararası alanda enerji yollarını da stratejik 
hale getirmiştir. Taşıma hatlarının geçtiği ülkeler, ilk çıkış 
noktası kadar önem taşımaktadır.  Günübirlik gerginlikler, 
ülkeler arasındaki uzun dönem anlaşmaları ve stratejik 
ortaklıkları bile ciddi boyutta etkileyebilmektedir. Eko-
nomik gelişmelerin ana girdisi olarak görülen enerji, çok 
boyutlu ve uzak geleceğe yönelik politika ve stratejilerin 
uygulanması gerektiğini ortaya koymaktadır [1, 2]. Enerji 

kaynakları sahipliği ve üretim maliyetleri, enerjinin depo-
lanması, dağıtımı, iletimi, kullanılması ve ulusal ve ulusla-
rarası toplam enerji isteminin karşılanması için gerekli arz 
güvenliğinin sağlanması ve son dönemde etkisi giderek 
artan ve artık ülkeler için enerji politikalarının bir parçası 
haline gelen yenilenebilir kaynakların potansiyeli ve çev-
renin korunması önem kazanmıştır [3].

Enerjiye sahip ülkeler günümüzde bu kaynaklarını siyasi 
ve iktisadi amaçlar yanında askeri amaçları için de kulla-
nabilmektedirler. Ülkeler arasındaki ilişkilere bağlı olarak 
farklı stratejiler uygulanabilmektedir. Duruma göre, ya-
pılan anlaşmalara karşın zaman zaman enerji aktarımı 
kesilebilmekte, kısıtlanabilmekte veya farklı koşullara 
bağlanabilmektedir. Ülkelerin enerji gereksinimleri art-
tıkça kaynaklara ulaşma yolları çeşitlenmekte, anlaşma 
yöntemleri değişmekte ve bağımlılıklar sürekli olarak 
artmaktadır. Enerjiyi arz edenle, talep eden arasındaki 
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ilişkiler sürekli değişmekte ve çoğu zaman ticari boyutun 
dışına çıkabilmektedir. Enerji gereksiniminin artması ve 
karşılanmadığı durumlarda savaşlar, ambargolar, yap-
tırımlar, ekonomik siyasal birlikler ve sömürgecilik gibi 
farklı yöntemler devreye girmekte ve sorunlar bu şekilde 
giderilmeye çalışılmaktadır. Ortadoğu’da bitmek bilme-
yen savaşlar, işgaller, zengin enerji kaynaklarına sahip 
Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde yaşanan siyasal dü-
zensizlikler, darbeler, enerji kaynaklarına ulaşmada iktisa-
di yöntemlerin çok da kullanılmadığının açık göstergesi 
olarak kabul edilebilir [2].

Ülkeler, özellikle enerji konusunda dışa bağımlılığı yüksek 
olanlar, bu maliyetleri karşılamak veya azaltmak için yo-
ğun çaba sarf etmektedirler. Ülkemizde enerji ekonomisi, 
enerji verimliliği ve uygulamalarına yönelik birçok yasal 
düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler Enerji Verimlili-
ği Kanunu, Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular 
Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Enerji Verimlili-
ği Denetim Yönetmeliği, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 
Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği şeklinde sıra-
lanabilir. Bilindiği üzere yasal düzenlemeler etkin bir şe-
kilde izlenip uygulamalar ciddi olarak denetlenmediğin-
de yazılı metinden öteye geçememektedir. Ülkemiz için 
yasal düzenlemelerin bu açıdan oldukça yeterli olduğu, 
ancak uygulamalar konusunda eksikliklerin olduğu ve 
yasal düzenlemelerin dışında oldukça fazla uygulamanın 
olduğu söylenebilir. Bunlara örnek olarak binalarda ısı 
yalıtım uygulamaları ve enerji performans yönetmeliği 
gerekleri sıralanabilir. Türkiye’de kullanılan toplam enerji-
nin yaklaşık yüzde 33 kadarı binalarda tüketilmektedir. Bu 
enerji harcamasının gelişmiş ülkelere oranı ise üç ila beş 
kat fazladır [4]. Bunun yanında yalıtımsız binalarda enerji 
kayıpları, yalıtımlı binalara göre yüzde 60 civarında faz-
ladır. Türkiye’de ise toplam bina stokunun yaklaşık yüzde 
80 kadarı hâlâ yalıtımsızdır.

Bu değerlendirmeler sonucunda, enerji tüketiminin en 
kolay ve etkili bir şekilde azaltılabileceği sektörün, konut 
sektörü olduğu görülebilir. Bu durum, Türkiye için enerji-
nin verimli kullanılması gerekliliğini ve buna binalardan 
başlanılması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Enerji 
gereksiniminin artış hızı ancak enerjinin verimli kullanıl-
ması ve enerji ekonomisinde alınacak önlemlerle azaltı-
labilecektir.

2. ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YASAL YÖNÜ

Türkiye’nin enerji gereksiniminin yaklaşık dörtte üçü 
yurtdışı kaynaklardan dış alım ile karşılanmaktadır. Enerji 
kaynaklarının yetersizliği coğrafik şartlara bağlı olmakla 
birlikte, arama ve sondaj çalışmalarında geç kalınması, 
yeterince etkin araştırma yapılmaması ve etkin enerji tür-
lerinin uygulanmasında hâlâ yol alınamamış olması da 
kaynak yetersizliğine yol açan faktörler olarak sıralanabi-
lir.  Dünyanın enerji zengini ülkelerinin birçoğu fosil yakıt-
ların yoğun bulunduğu ülkeler olup diğerleri ise nükleer 
enerji gibi teknolojik enerji yatırımlarını yıllar önce yap-
mış olanlardır. Gelişmiş ülkelerin yine birçoğu yenilene-
bilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin ön almışlar ve 
bu konuda da oldukça yol almışlardır.  Enerji alanında ül-
kelerin bağımsız olabilmesi, kendisine yeter miktar ener-
jiyi başkalarına gereksinim duymadan üretebilmesine, 
olağan üstü süreçlerde enerjinin kesintiye uğramadan 
kullanılabilmesine ve dünya ölçeğinde enerji maliyetleri-
nin kıyaslanabilir düzeyde kalmasına bağlıdır. Bu durum 
oldukça stratejik bir konu olup, ülkeler için çoğu zaman 
bağımsızlık kadar önemli bir durumdur. 

Günümüzde gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamında 
enerji ile ilgili birçok konu, yasal düzenlemelerle yönetil-
mek ve yönlendirilmek durumundadır. İnsanların, kurum 
ve kuruluşların enerji gibi konularda duyarlı davranmasını 
beklemenin yanında yönetimlerin de önlemler alması ve 
durumu yönetmesi gerektiği açıktır. Yasal alt yapısı olma-
yan uygulamaların düzensiz ve tutarsız olması, hedeflere 
ulaşmayı güçleştirir. Kararlı ve gelişmiş ülkeler, kuralları 
belirlenmiş, belirli periyotlarla güncellenen, planlamalar-
la yönetilmektedirler. Plansız çalışmalar ve uygulamalar, 
ölçülebilir olmaktan uzak, yönü ve büyüklükleri hesapla-
namayan, kendi haline bırakılmış çabalardan öteye geçe-
mez. Hedefleri, yol haritaları, alternatif planları ve somut 
değerlendirme verileri olmayan planlamalar ve günü bir-
lik kararlar, her zaman aksamaya gebedir. Bu çerçeveden 
bakıldığında Türkiye, yasal düzenlemeler, planlamalar 
ve eylem planları açısından önemli kararlar almış ve ge-
rekli düzenlemeleri yapmıştır. Enerji ekonomisi ve enerji 
verimliliği konusunda yasal açıdan küçük eksiklikler her 
zaman olduğu gibi bulunmasına karşın, oldukça fazla 
çalışma yapılmış ve düzenlemeler getirilmiştir. Bu dü-
zenlemeler kanun, yönetmelik ve eylem planları şeklinde 
özetlenebilir. Türkiye’nin dünya ölçeğinde enerji görünü-
mündeki enerji ekonomisi ve enerji verimliliği konusun-
daki düzenlemeler aşağıdaki bölümlerde özetlenmiştir. 



17

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

tanımlamalar getirerek endüstriyel işletmeler, belirli alan 
ve tüketimlerin üstündeki ticari binaların, hizmet binala-
rının ve kamu binalarının yönetimleri konusunda Enerji 
Yöneticiliği gibi sorumluluklar getirmiştir. Bu sorumluluk-
lar çerçevesinde enerji harcamaları ve enerji verimliliği 
konusunda İzleme, Analiz ve Projeksiyon çalışmalarına 
yönelik olarak raporlamaların yapılması ve bunların ya-
yımlanması konularında önemli tanımlamalar yapılmış-
tır. Endüstriyel işletmeler tarafından geliştirilen verimlilik 
arttırıcı ve enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik 
projelerin desteklenmesi ve bu proje bedellerinin en faz-
la yüzde yirmisi oranında desteklenmesi gibi önemli des-
tek konularına da yer verilmiştir. 

Yasal düzenlemeler, yazıldıkları kâğıtlar üzerinde eyleme 
geçemezler. Elleri kolları ve uygulama güçleri yoktur. Bu 
yazıları eyleme geçirecek, sonuç alacak ve etkilerini göz-
lemleyecek olanlar kurumlardır. Böylece Türkiye için her 
yönüyle üzerinde titizlikle durulması gereken enerji ve 
enerjinin verimli kullanılmasının eğitimi, her yaşta kişiler-
de bilinç, duyarlılık ve kültür oluşması en önemli unsur-
dur. Kişilerin inanmadığı ve kişilerde bilincin gelişmediği 
herhangi bir olgunun toplumda hayat bulması neredey-
se olanaksızdır. Kanun bu açıdan kurum ve kuruluşlara 
önemli görevler vermiştir. Burada önemli olan bu uygu-
lamaların hayata geçirilmesi, etkin uygulanması, sonuçla-
rının değerlendirilmesi ve planlamaların bu değerlendir-
meler ışığında revize edilerek sürdürülmesidir. 

Enerji verimliliği yanında, yenilenebilir enerji kaynakların-
dan yararlanılarak elektrik enerjisi üretiminin hedeflen-
diği bir düzenlemede Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
(YEK) Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

2.1 Enerji Verimliliğine İlişkin Yasal Düzenlemeler

Enerjinin etkin kullanılması, savurganlığın önlenmesi, 
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafif-
letilmesi ve çevrenin korunması için, enerji kaynakları-
nın ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması esas 
alınmıştır. Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim 
aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elekt-
rik enerjisi üretim tesislerinde, ulaşımda enerji verimliliği-
nin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde 
enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kay-
naklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usul 
ve esaslar tanımlanmıştır [5].

Bu bağlamda en önemli yasal düzenlemelerden birisi 
Enerji Verimliliği Kanunu’dur. Kanun çerçevesinde enerji 
sektörünün kamu ayağının enerji tüketen kurum ve ku-
ruluşlar için eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının dü-
zenlenmesi, Türkiye’nin genel enerji durumu, enerji kay-
nakları, enerji üretim teknikleri, günlük hayatta enerjinin 
verimli kullanımı ile iklim değişikliği ve çevrenin korun-
masında enerji verimliliğinin önemi konularında kuram-
sal ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmesi gerekliliği 
düzenlenmiştir. Düzenlemelerde çeşitli bakanlıklara ve 
üst yönetim kurum ve kuruluşlarına görevler verilerek 
kendi alt kuruluşları ve çalışanlarına ve çalışma alanlarına 
giren hedef kitlelere eğitim programlarında yer vermele-
rine özel önem vermiştir. Bu bilinçlendirme ve uygulama 
programlarında değişik medya araçlarının kullanılması 
ve eğitimin etkinliğinin artırılması konularında somut sı-
nırlar tanımlanmıştır. Hatta bu programlara, günlük yayın 
saat ve süreleri konusunda bile tanımlamalar getirilmiş-
tir. Kanun, uygulamalar konusunda da oldukça ayrıntılı 

 
 

Tablo 1. Enerji Verimliliği Alanındaki Yasal Düzenlemeler [6]
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Kanun’dur. Bu düzenlemede, üretilen enerji kullanımının 
yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve 
kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır. 
Enerjide kaynak çeşitliliği, sera gazı emisyonlarının azaltıl-
ması, atıkların değerlendirilmesi ve çevrenin korunmasına 
ilişkin ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde gereksinim 
duyulan üretim sektörünün geliştirilmesine dair hükümle-
re de yer verilmiştir. Kanun ile yenilenebilir enerji kaynak-
larının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların ve bağ-
lantı kapasitelerinin yatırımcılara ayrılmasıyla yatırımların 
hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu ve hazine 
taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda, ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, yer seçimi yapma 
yoluyla, yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturulması 
sağlanmaktadır [7]. Bu kanun kapsamında, YEK alanlarının 
belirlenmesi, korunması ve kullanılmasına yönelik madde-
ler yanında, YEK belgesi verilmesi, destekleme mekaniz-
ması, lisanssız elektrik üretim çalışmaları ve en önemlisi 
yerli ürün kullanımı başlıklarında düzenlemeler yapılmış-
tır. Bu kanun kapsamındaki uygulama usul ve esasları ise 
yönetmeliklerle genişletilerek uygulamaya konulmuştur.

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve bu kay-
nakların ekonomik kullanımına ilişkin birçok yönetmelik 
çıkarılmıştır. Bunlardan en önemlileri Enerji Verimliliği 
Denetim Yönetmeliği, Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye 
Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik, Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliği gibi düzenlemelerdir [8, 9, 10].

Yasal düzenlemeler yanında enerji verimliliği konusunda 
tüm sektörlerde planlar yapmak, bu planları titizlikle uy-
gulamak, gerektiğinde destekler sağlamak ve bu çalışma-
ların belirli periyotlarda analiz ve raporlamaların yapılması 
önem taşımaktadır. Aksi durumda, piyasa kendi dinamik-
leri doğrultusunda kendi doğru veya yanlışları üzerine bir 
gelecek inşa etmeye devam edecektir. Piyasa koşullarında 
enerji verimliliği politikalarından biri olan ve Avrupa Bir-
liği ülkelerinde uygulanmaya başlanılan enerji verimliliği 
yükümlülükleri uygulamasının enerji verimliliğini sağla-
makta etkin olduğu görülmektedir. Enerji tasarrufu po-
tansiyelinin yüksek olduğu ve hızlı bir şekilde sonuç alı-
nabilecek tüketim alanlarına yönelinerek, eylem planları 
geliştirmek, Türkiye için vazgeçilmez bir hal almıştır. Özel-
likle enerji maliyetlerinin aşırı yükseldiği ve Türk Lirasının 
yabancı paralar karşısındaki değeri dikkate alındığında bu 
konunun önemi daha da artmıştır. Özellikle enerji yoğun 
sektörlerdeki tasarruf potansiyellerinin değerlendirilmesi 
gerektiği ve Türkiye’de enerji verimli sistemlerin kullanı-

mının zorunlu olduğu görülmüştür. Türkiye’nin, geleceğe 
yönelik enerji planlamalarını yaparken enerji verimli sis-
temlere yönelmesi, enerji yoğunluğunu düşürmesi, enerji 
planlamalarında ve uygulamalarında yerli kaynakları en 
etkin şekilde kullanması, çevre konusunu göz önünde bu-
lundurarak, sürdürülebilir bir enerji politikası belirlemesi 
gerektiği görülmüştür [6, 11].

2.2 Enerji Verimliliği Eylem Planı

Enerji verimliliği konusunda hazırlanmış olan kanun ve 
yönetmelikler gereği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından 2017 yılında hazırlanmış olan Enerji Verimliliği 
Eylem Planının bu konuda önemli bir adım ve aşama ol-
duğu düşünülmektedir. Bu tür eylem planları elbette yol 
haritası niteliğinde olup geri dönüşleri ve gerçekleşme 
oranlarının belirli aralıklarla değerlendirilmesi daha da 
önemlidir. Bu plan kapsamında bina ve hizmetler, ener-
ji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular 
olmak üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem 
ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 
azaltılması hedeflenmektedir [12]. Eylem planına daya-
nak oluşturan Enerji Verimliliği Kanunu, Ulusal İklim De-
ğişikliği Strateji Belgesi, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, 
11. Kalkınma Planları ile yazılı metinlerle, planlamalar ve 
eylemler tanımlanmıştır. Özellikle son kalkınma planı çer-
çevesinde aşağıdaki başlıklarla enerji verimliliğinin ele 
alınmasının planlandığı görülmektedir.

Üretim alanında, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemle-
rinde, elektrikli makinaları ve beyaz eşya sektöründe ve 
sanayi tesislerinde kullanılan enerjinin azaltılması için, 
verimsiz cihazların verimlileri ile değişiminin sağlanması 
hedeflenmiştir. Bunların yanında orman varlığının artırıl-
ması ile karbon salınımının azaltılması, var olan binalarda 
enerji verimliliğini özendirici desteklemelerin yapılması, 
kamu binalarında enerji verimliliği projelerinin hayata ge-
çirilmesi, liman operasyonlarında Yeşil Liman uygulama-
larının desteklenmesi ve konut üretiminde enerji verim-
liliğinin öncelenmesi amaçlandığı görülmektedir. Enerji 
Verimliliği eylem planı ile  2017-2023 yılları arasında enerji 
tasarrufu yapabilmek için yapılması gereken yatırım veya 
harcama tutarları Tablo 2'de verilmektedir [12].

Enerji verimliliği için yapılan harcamalar ve edilebilecek 
tasarruf miktarlarını gösteren  Tablo 2'den çıkan sonuç, 
2023 yılına kadar yapılan harcamaların başa baş bile ola-
madığı ve toplam harcama değeri olan 10.928 M$ mikta-
rın toplam tasarruf miktarı ancak 8.365 M$ olabilmekte-
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dir. Bu sonuçlardan geri ödeme süresi bu eylem planında 
yedi yıl olarak değerlendirildiği görülmektedir. Enerji ta-
sarrufu için yapılan yatırımların kısa sürede sonuç verme-
si beklenilmemelidir. Çünkü enerji harcaması arttıkça ve 

enerji kullanıldığı sürece etkinliği ve tasarruf miktarı 
fark edilir olacaktır. Bir binaya yaptırılan yalıtımın ma-
liyetinin hemen ilk kış veya yaz mevsiminde kazanıl-
ması olası değildir ancak ilk enerji tüketim miktarla-
rında düşüş gözlemlenebilir. 

Yapılan yatırımların geri dönüşleri yıllar alabilecektir. 
Tablo 2 bu konuda iyi bir fikir vermektedir.  İlk yapı-
lan yatırım veya harcamanın aynı yıl içerisinde getirisi 
%20 civarında iken, beş yıl sonunda bu oranın %60 
ve yedi yıl sonunda bu oranın %76 gibi bir değere 
yükseldiği görülebilir. Yapılan harcamanın yedinci yı-
lında, toplam harcamanın toplam tasarruf miktarının 
altında kalması, önemli bir göstergedir. Tablo 2'deki 
verile kullanılarak enerji verimliliği yatırım tutarlarına 
karşılık gelen tasarruf tutarları ve tasarruf oranları Şe-
kil 1'de gösterilmiştir.

Enerji verimliliğine ilişkin en hızlı ve etkin yol alınabi-
lecek uygulamanın, binalardaki yalıtım kalınlıklarının 
artırılması, eski binaların yalıtılması ve pencerelerin 
ve cam giydirme cephelerin ısı yalıtımı açısından 
gözden geçirilmesi gerekliliği olduğu bilinmektedir. 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9 Şubat 2022) 
çerçevesinde, binaların Enerji Kimlik Belgesindeki 
enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması, bi-
rincil enerji ihtiyacının en az %10’u oranında yenile-
nebilir enerji kullanımına sahip olması ve inşaat alanı 
2000 m2 ve üzeri olan binaların NSEB (Neredeyse Sı-
fır Enerjili Binalar) olarak inşa edilmesi zorunlu hale 
getirilmiştir. Bu gelişme, enerji verimliliği için olum-
lu bir adım olmakla birlikte oldukça geç kalınmış bir 
durumdur. Binalardaki tasarruf için binaların öncelikli 
olduğu ve yalıtım kalınlıklarının çok yetersiz olduğu 
açıktır. Yalıtım kalınlıklarına ilişkin verilmiş olan Şe-
kil 2'de, yalıtımsız bir duvar için farklı yalıtım ve yapı 

Toplam Yatırım veya Harcama Tutarları(M $)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOPLAM

958 1.279 1.593 1.681 1.748 1.824 1.846 10.928

Enerji Tasarrufu (kTEP)

577 1.630 2.493 3.378 4.298 5.264 6.261 23.901

Enerji Tasarrufu (M$)

202 571 872 1.182 1.504 1.842 2.191 8.365

Tablo 2. Enerji Verimliliği Yönünde Yapılan Yatırım ve Sağlanabilecek Tasarruf Miktarları [12]
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malzemeleri ile yapılacak uygulamalarda tasarruf oranları 
belirtilmiştir.

2.3 Enerji Verimliliği Göstergeleri 
Enerji verimliliği, enerjinin ilk kaynaktan son tüketildiği 
ve emisyonlar üreterek sonlandığı aşamaya kadar fay-
dalı kısmının en fazla kullanımı şeklinde tanımlanabilir. 
Enerjiden en yüksek oranda yararlanmak için, daha çok 
iş veya güç elde etmek ve atık enerji miktarını olabildi-
ğince düşük düzeyde tutmak, amaçtır.  Bu durum her 
zaman gerçekleştirilemeyebilir. Bir içten yanmalı mo-
torla jeneratörün çalıştırılması ile elektrik elde edilmesi, 
buhar türbini veya gaz türbini kullanılarak elektrik elde 
edilmesi süreç ve verimlilik açısından çok farklıdır. Bunun 
yanında güneş enerjisine yönelmiş panellerden elektrik 
elde etme veya hidrolik kaynaklarda su türbinleriyle aynı 
elektriği üretmek de farklı etkinlik değerlerine veya ve-
rimlere sahip enerji dönüşüm sistemleridir. Burada esas 
olan olabildiğince yeni ve verimli teknolojiler kullanmak, 
atık ısıyı en aza indirmek ve eğer olası ise atık enerjiden 
de yararlanılarak en son noktaya kadar kullanılabilir du-
rumdaki enerjiyi kullanmaktır. Bunları yaparken elbette 
yaşam standartlarından, üretim kapasitelerinden ödün 
verilmemesine özen gösterilmelidir.

Enerji verimliliği uygulamalarında her farklı tüketim kay-
naklarını ayrı ayrı ele almak gerekir. Bu şekilde geliştiri-
lecek yöntemlere verilecek destekler de farklı olacaktır. 
Sanayide kullanılan bir büyük ölçekli ısıl işlem fırınında 
enerji verimliliği ile evde kullanılmakta olan bir gereç için 
uygulanabilecek yöntem veya tasarruf miktarları farklı 
olacaktır. Bir ısıl işlem fırınındaki ısıl kaçakları azaltmak, 

ürünleri planlayarak fırını etkin kullanmak veya sıcaklık 
kontrol mekanizmaları ile aşırı harcamaları önlemek ile 
evdeki ısıtma sisteminde tasarruf etmek çok farklıdır. Bi-
risinde yatırım yapıp karşılığını uzun sürede almanız olası 
iken diğer tarafta eğitim ve tasarruf bilincinin gelişmesi 
yeterli olacaktır. Enerji verimliliği planlamasında gruplan-
dırmalara gidilmesi gerektiğine ilişkin bilgiler Şekil 3’te 
gösterilmiştir. Bu gruplandırmalar fazla alt açınımlara ve 
detaylandırmalara göre de düzenlenebilirler. 

Ülkelerin enerji tüketimleri veya kişi başı enerji tüketimle-
ri gelişmişlik düzeyi ile ilgili olmakla birlikte, enerji savur-
ganlığı açısından da değerlendirilmesi gereken önemli 
bir konudur. Bu enerji miktarının yüksekliği ülkelerin gö-
nenç seviyesinin yüksek olduğuna işaret etmekle birlik-
te ülkelerin demografik yapısı, coğrafi konumu ve iklimi 
gibi bazı parametrelerin de dikkate alınması gereken bir 
konu olduğu unutulmamalıdır. Türkiye’nin birincil enerji 
tüketimleri ve bu tüketimlerin enerji kaynaklarına göre 
dağılımı Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’te gösterilmiştir [14]. 

Enerji yoğunluğu, bölgeler ve ülkeler bazında bir birim 
gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) yaratabilmek için ne kadar 
enerji gerektiğini ölçen bir enerji verimliliği göstergesidir. 
Enerji yoğunluğu hesaplamasında ideal durum, GSYH 
yükselirken enerji tüketiminin düşük kalmasıdır. Bir diğer 
deyişle enerji yoğunluğu (TEP/GSYH) oranının düşük ol-
ması, ülkeyi enerji verimliliği değerlendirmesinde pozitif 
olarak etkilemektedir. Enerjinin GSYH içinde ne düzeyde 
bir paya sahip olduğunu göstermesi yanında, enerji ile 
ilgisi çok sınırlı olan kırsal kesimleri de temsil ettiği unu-

 
 Şekil 3. Enerji Verimliliği Uygulamalarının Sınıflandırılması [12]
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tulmamalıdır. Tarım toplumları ile sanayi toplumları ara-
sındaki farkı çok net ayırmak için detay çalışmalara gerek 
olduğu unutulmamalıdır. 

Dünyadaki birçok ülkenin birincil ve kişisel enerji tüke-
timleri Tablo 3. Tablo 4 ve Tablo 5 üzerinden değerlendi-
rildiğinde, 2020 yılında ciddi düşüşler olduğu görülebilir. 
Türkiye de bu durumda olup 2020 yılı içerisinde %-4,6 dü-
zeyinde düşüş göstermiştir. Ancak kişisel tüketim değer-
lerine bakıldığında son on yıllık durumda %4,3 gibi bir ar-
tış kaydettiği gözden kaçırılmamalıdır. Bu durumun, uzun 

vadeli perspektifte gelişmişlik düzeyinin bu açıdan yük-
seldiği anlamına geldiği söylenebilir. Ancak geçtiğimiz 
iki yıl içindeki düşüşlerin, dünya gerçeğinde olduğu gibi 
pandemi kaynaklı olduğu açıktır. Enerji verimliliği analiz-
lerinde artık çevresel ve iklimsel etkiler açısında Net Sıfır 
(“Net Zero”) temelli projeksiyonlar yapılmaktadır. Bütün 
bunlar enerji verimliliği açısından değerlendirildiğinde, 
Net Sıfır insan kaynaklı çalışmalar nedeniyle atmosfere 
salınan ve sera etkisine neden olan karbondioksit, metan, 
azot oksit gibi gazların miktarını yeryüzü tarafından do-
ğal olarak emilen sera gazı miktarıyla eşitlemek anlamına 

Tablo 4. Ülkelerin Birincil Enerji Tüketimleri* [14]

Ülkeler 2019 2020
Yıllık Değişim %

2020 2009-2019 2020

ABD 94.90 87.79 7.7 0.5 15.8

Brazilya 12.42 12.01 -3.6 2.2 2.2

Almanya 13.05 12.11 - -7.5 -0.1 2.2

Yunanistan 1.19 1.00 -16.4 -1.6 0.2

Türkiye 6.51 6.29 -3.6 4.3 1.1

Rusya Federasyonu 29.90 28.31 -5.5 1.1 5.1

Çin 142.03 145.46 2.1 3.8 26.1

Japonya 18.37 17.03 -7.5 -0.8 3.6

Dünya Toplam 581.51 556.63 -4.5 1.9 100.0

* Exajoule(EJ,1E+18J)

Ülkeler 2010 2019 2020
Yıllık Değişim  %

2020 2009-2019

ABD 300.7 288.4 265.2 -8.3 -0.2

Brazilya 56.0 58.9 56.5 -4.3 1.4

Almanya 169.6 156.3 144.6 -7.8 -0.4

Yunanistan 123.1 113.9 96.0 -16.0 -1.2

Türkiye 62.2 78.0 74.6 -4.6 2.7

Rusya Federasyonu 195.1 204.9 194.0 -5.6 0.9

Çin 76.2 99.1 101.1 1.7 3.3

Japonya 164.2 144.8 134.7 -7.3 -0.6

Dünya Toplam 72.6 75.4 71.4 -5.5 0.7

*Gigajoule(GJ,1E+09J)

Tablo 3. Ülkelerin Kişi Başı Enerji Tüketimleri* [14]
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gelmektedir. Bir başka ifadeyle net sıfır, atmosfere yeni 
emisyonlar eklememek demektir. Yani salım devam ede-
cek ancak bu, atmosferden eşdeğer miktarda gaz emi-
lerek dengelenecektir. Bu yönde küresel anlamda ciddi 
senaryolar üretilmekte ve Türkiye de bu gelişmelere ciddi 
katkı vermektedir.  

Enerji verimliliğine ilişkin genel uygulama alanlarına 
bakıldığında binaların yalıtımı ve ısıl performansı açı-
sından güçlendirilmesi, imalat sanayiinde proseslerdeki 
iyileştirmeler, enerji verimliliği projelerinin uygulanması, 
elektrikli cihazlar için en fazla enerji verimli sınıflama-
ların ve standartlarının geliştirilmesi, motorlu taşıtların 
performansının iyileştirilmesi ve yakıt verimliliğinin ar-
tırılması, sürdürülebilir kentsel ulaşım ve entegre taşı-
macılığın özendirilmesi gibi başlıkların öne çıktığı gö-
rülmektedir [15, 16]. Dünyada enerji verimliliğine ilişkin 
birçok politika veya eylem planları geliştirildiği görül-
mektedir. Sektör bazında değerlendirilme yapıldığında, 
sanayi ve binalardaki bazı enerji verimliliği uygulamaları 
ülkeler bazında benzerlikler göstermektedir. Dünyada 
birçok ülkede Kanada, ABD, Fransa, Hindistan, Şili, Ja-
ponya, İngiltere gibi ülkelerde Enerji Verimliliği düzenle-
meleri olarak özetlenebilecek, Yeşil Evler, Kapsamlı Yıllık 
Enerji Planlamaları, Klimalar için sınırlamalar, Geleceğin 
Evleri Standartları ve Daha Performanslı Sistemler gibi 
başlıklar altında yasal düzenleme ve/veya planlamalar 
yapıldığı görülmektedir.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Enerji verimliliği; enerji maliyetlerinin yükünün azaltıl-
ması, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağım-
lılıktan kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi, düşük 
karbonlu ekonomiye geçiş ve çevrenin korunması, yerli 
enerji potansiyelinin en yüksek verimlilikte değerlendiri-
lerek sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi ulusal stratejik 
hedefleri tamamlayan ve bunları yatay kesen disiplinler 
arası stratejik çalışmalar bütünüdür [4]. Bu çerçeveden 
bakıldığında ve son dönemde pandemi süreci etkileriyle 
maliyetleri aşırı dalgalanma gösteren enerji konusunda 
Türkiye’nin enerji verimliliği konusunda bir zorunluluğu 
bulunmaktadır.

Enerji verimliliği konusu, aşağıdaki başlıklar veya daha 
genişletilmiş alt alanlar kapsamında değerlendirilmeye, 
planlanmaya ve uygulanmasının denetlenmesine ciddi 
önem verilmeye çalışılmış ve önemli önlemler alınmıştır. 
Alınan önlemlerin, planlamaların, istatistiksel enerji de-
ğerlendirmelerinin eylem için yeterli olmayacağı açıktır. 
Bu konuda yaptırımları da içeren ek önlemlere gereksi-
nim duyulduğu saha uygulamalarından anlaşılmaktadır. 
Bununla birlikte, enerji kimlik belgesi çıkarılmış binaların 
büyük kısmının yüksek verimlilik düzeyinde olmadığı 
(enerji kimlik belgesi çıkarılmış bir milyondan fazla var 
olan ve yeni binanın ancak üçte biri kadarının C ve üze-
ri sınıfında olduğu), yeni yapılan binalarda bile istenilen 
performans düzeylerine ulaşılamadığı izlenmektedir.

Ülkeler Petrol Doğal Gaz Kömür Nükleer Hidro-Elektrik Yenilenebilir Toplam

ABD 32.54 29.95 9.20 7.39 2.56 6.15 87.79

Brazilya 4.61 1.16 0.58 0.14 3.52 2.01 12.01

Almanya 4.21 3.12 1.84 0.57 0.17 2.21 12.11

Yunanistan 0.51 0.21 0.11 – 0.03 0.14 1.00

Türkiye 1.82 1.67 1.66 – 0.69 0.45 6.29

Rusya Federasyonu 6.39 14.81 3.27 1.92 1.89 0.04 28.31

Çin 28.50 11.90 82.27 3.25 11.74 7.79 145.46

Japonya 6.49 3.76 4.57 0.38 0.69 1.13 17.03

Dünya Toplam 173.73 137.62 151.42 23.98 38.16 31.71 556.63

*Exajoule(EJ,1E+18J)

Tablo 5. Ülkelerin Enerji Çeşitliliğine göre  Birincil Enerji Tüketimleri *[14]
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Enerji verimliliğinin sektörler bazında uygulamaya ko-
nulan yasal düzenlemeler çerçevesinde sanayi, binalar, 
enerji üretim tesisleri, ulaştırma, evsel kullanım gibi temel 
tasarruf kaynakları üzerinde çalışılmaya devam edilmeli 
ve gerektiğinde yasal düzenleme güncellemesi ile canlı 
tutulmalıdır.  

- Endüstriyel işletmelerin yapmak zorunda oldukları 
enerji değerlendirme ve raporlamalarının dikkatle iz-
lenmesi,

- Sanayi sektöründe enerji verimliliği projelerinin ve teş-
viklerinin artırılarak devam ettirilmesi,

- Kamu kurum ve kuruluşları yerleşkelerinde yapılacak 
enerji verimliliği çalışmalarının titizlikle izlenmesi ve 
tanımlanan enerji verimliliği düzenlemelerine uygun-
luğunun denetlenmesi,

- Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde yapılan 
değişiklikle iyileştirmeler yapılmış olan değişikliklerin, 
uygulamalarda ödün vermeden uygulanmasının sağ-
lanması,

- Eski binaların enerji verimliliği açısından mutlaka hızlı 
bir değerlendirmeye alınarak acil çözüm, öneri ve des-
teklerinin planlamalara dahil edilmesi, 

- Binaların enerji performans artırıcı projelerine banka 
destekleri konusunda planlama ve düzenlemelerin 
geliştirilmesi ve hibeli desteklerle özendirilmesi,

- Yeni yapılaşmalarda alan kısıtlamasına bakılmaksızın 
performans sınıfının yükseltilmesi, yenilenebilir enerji 
kullanımının özendirilmesi hatta çatı uygulamalarının 
güneş enerjili sistemlerle donatılmasının sağlanması,

- Büyük enerji dönüşüm sistemlerindeki enerji verimlili-
ği potansiyellerinin belirlenmesi yanında atık enerjile-
rinin mutlaka değerlendirilme yollarının araştırılması,

- Ulaşım sektöründeki kapasitesi düşük araçların yerine 
yüksek kapasiteli ve kişi başı enerji harcamaları düşük 
yöntemlerin özendirilmesi, gerekirse parasal olarak 
desteklenmesi,

- Şehir içi ulaşımda toplu taşıma ve enerji harcamasız 
araçların özendirilmesi yanında ödüllendirilme çalış-
malarının yapılması gibi önlemlerin alınması ve alınan 
önlemlerin uygulamasının izlenmesi gerektiği açıktır.

Sonuçta enerji verimliliği konusunda alınan önlemler, 
yapılan planlamalar, getirilen düzenlemelere ek olarak, 
özellikle yönetim birimlerinde bu konudaki bilincin yük-
sek olması çok önemlidir. Saha uygulamaları ve sonuç-

ların etkinliğinin ısrarla izlenmesi çok daha önemlidir. 
Enerji verimliliğinin de diğer birçok alanda olduğu gibi 
kişisel bilinç ve inançtan geçtiği unutulmamalıdır. Enerji 
verimliliği ve bu konudaki bilincinde, ilerleyen yaşlarda 
anlatılamadığı ve genç yaşlarda hatta ilköğretim yılların-
da verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
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1. GİRİŞ VE AMAÇ

Günümüz dünyasında, bir yanda, dünyanın kaynakları ve 
doğanın varlıkları, kapitalizmin körüklediği çılgın bir tem-
po ile ve yaşam gereklerinin çok üzerinde tüketilmekte, 
diğer yanda ise, hâlâ üç milyar insanın evinde ellerini yıka-
yacağı bir lavabo, iki milyar yedi yüz milyon insanın yemek 
pişirmek için düzenli bir mutfağı bulunmamakta; sekiz 
yüz milyon kadar insan elektrikten yararlanamamaktadır. 
Bunun yanı sıra, gelişmiş ülkelerde yaşayanlar da dâhil; 
çok sayıda insan, alım güçlerinin yetersizliği nedeniyle var 
olan olanaklara ulaşmakta zorluk çekmekte, ödeyemedik-
leri yüksek elektrik ve doğal gaz faturaları nedeniyle ka-
ranlık ve soğuk bir yaşama mahkûm olmaktadır.

Sanayi devriminden bu yana, kapitalist sistemin yürüttü-
ğü kâr hırsı ile doğayı hiçe sayan politikalar ve çok fazla 
artan fosil yakıt tüketiminin neden olduğu sera gazları ve 
çeşitli kirleticiler, hava ve çevre kirliliğini hızla artırmış ve 
artırmaya devam etmektedir.

Sera gazı salımları ve kirleticilerdeki yoğun artışın tetik-
lediği:

- İnsan yaşamını ve doğayı tehdit eden; kuraklık, deniz-
lerin ısınması, yer altı sularının azalması, orman yan-
gınları, beklenmedik zamanlarda yüksek yağışlar, ya-
ğışların düzensiz hale gelmesi, su baskınları gibi yıkıcı 
zararları azaltmak, 
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- Hızla yükselme eğilimindeki sıcaklık artışını 1,5-2 oC ile 
sınırlamak için, enerji üretim ve tüketiminde fosil yakıt-
ların payını mutlaka radikal ve hızlı bir şekilde düşür-
mek gerekir.

Petrol, gaz ve kömür tekellerinin çok etkin olduğu dün-
yada, birincil enerji tüketiminde 2020 yılında %83 ora-
nında olan fosil yakıtlara olan yüksek bağımlılık, izlenen 
politikalarda çok radikal değişiklikler olmadığı sürece, 
kısa ve orta dönemde kayda değer bir azalma göster-
meyecektir. 

İklim sorunsalı, kapsamı, nedenleri  ve sonuçları ile ide-
olojik, iktisadi, sınıfsal, siyasal bir sorundur ve bu özellik-
lerinden dolayı zaman, mekân ve ölçek  boyutları vardır. 
Sorunun çözümü için  bütün bu düzlemler ve ölçekler 
arasında etkileşim kuran  ve geleceğe ertelenmemiş siya-
si ve toplumsal mücadeleye gereksinim vardır. İklimle il-
gili sorun yumağı, iktisadi, toplumsal ve tarihsel eşitsizlik-
leri  artırdığı gibi dezavantajlı kesimlere, yoksul ülkelere, 
geri kalmış bölgelere,  emekçi sınıflara, işsizlere, kadınlara  
ve gelecek kuşaklara daha ağır yükler yüklemektedir. So-
run, küresel, ülkesel  ve bölgesel,  sınıfsal ve toplumsal, 
cinsiyet boyutları olan bir sorundur. Bu kadar çok boyutlu 
ve karmaşık bir sorunun, salt çevre ile ilgili teknik değiş-
kenlerin  aritmetik  değişimi  ve mucizevi sonuçlar bekle-
nen yeni teknolojilerin uygulanması ile çözüleceğini öne 
süren ve sorunu önemsizleştirmeye çalışan yaklaşımlar 
kabul edilemez. 

İklimle ilgili sorunları, uzunca süre reddeden ve kabul et-
meyen sermaye sınıfları, şimdilerde durumdan vazife çı-
kararak, politika değişikliğine yöneldiler. Görünürde iklim 
kaynaklı sorunları çözme iddiasıyla, ama esas olarak, ser-
mayenin kendi krizlerini aşmak amacıyla; kapitalist yeni-
den üretim için yeni çalışma ve kazanç alanları yaratmayı 
amaçlıyorlar.  Bugüne değin enerji yatırımlarında yalnız 
azami kâr dürtüsü ile hareket eden, doğayı yıkıma uğrat-
makta sakınca görmeyen sermaye, “enerjide yeni düzen, 
yeşil enerji, yeşil dönüşüm’’ slogan ve önermelerini tek-
rarlayarak, bir masumiyet maskesi ile sahneye çıkmıştır.

Bugüne kadar  doğaya, çevreye, topluma zarar veren ku-
ralsız, düzensiz sanayi, madencilik, enerji ve altyapı yatı-
rımlarından sorumlu olan sermaye kesimleri şimdi, “Krizi 
benzersiz bir fırsata çevirmek” için; AB ve AB üzerinden 
dünyaya;  “Avrupa Yeşil Mutabakatı” adı ile “yeni bir ser-

maye birikim yöntemini”, büyüme stratejisi tabelasıyla 
önermektedir.

Kapitalist sistemin dünyamıza egemen olan odakla-
rı;  IPCC (“Intergovernmental Panel on Climate Change” 
- Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli) toplantıları 
belgelerinin,  COP (“Conference of the Parties” – Taraf-
lar Konferansı) Raporlarının ve daha birçok araştırmanın 
vurguladığı sera gaz salımlarının ve sıcaklık artışlarının 
yakıcı sonuçları göz ardı etme olanağı  kalmayınca, kendi  
sorumlu oldukları küresel sıcaklık artışını  sınırlamaktan, 
karbon salımlarını hızla  azaltmaktan söz etmeye, "yeşil 
mutakabat", "yeşil enerji", "adil dönüşüm", ”net sera gazı 
salımları” gibi süslü, yanıltıcı, gerçeklerin üstünü örten 
söylemleri dillerinden düşürmemeye başladılar.

Yapılan bütün çalışmalar, salımların hızla azaltılması,  bu-
nun için de, fosil yakıt tüketimlerinin radikal bir biçimde 
kısıtlanması gereğine işaret etmekteydi.  

Çözüm olarak, AR-GE çalışmalarının olumlu sonuçlanabi-
leceği ve hidrojenden yenilenebilir enerji kaynaklı olarak 
yeşil hidrojen üretilebileceği ve yakın gelecekte hidro-
jenin en önemli enerji kaynaklarından biri olacağı bek-
lentisine dayalı stratejiler geliştiriliyor. Güneş ve  rüzgâr 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak düşük 
maliyetle sudaki hidrojenin ayrıştırılması ve birçok sana-
yi dalında yakıt olarak kullanılması için yoğun çalışmalar 
sürüyor. Öte yanda, doğal gaz ve petrol tekelleri, doğal 
gazın ayrıştırılması ve karbon tutulması temelli  “düşük 
karbonlu” hidrojen üretimini geliştirmeye ve pazarlama-
ya çalışıyorlar.  

- Önerilen yeşil program,”karbon tutma ve depolama, 
havadaki karbonu tutma gibi “ ticari ve teknik uygula-
nabilirliği kanıtlanmamış ve fosil yakıtların kullanımını 
sürdürmesine olanak  veren teknolojileri geliştirirken,  
fosil yakıt kaynaklı karbon salımlarını, sera gazlarını ve 
endüstriyel kirleticileri sona erdirmeyi de öngörmüyor. 
Kömür santrallarının zamana yayılarak devre dışı kal-
ması, doğal gaz yakıtlı santrallarla nükleer santralların 
ise çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor. 

Başta AB olmak üzere, gelişmiş kapitalist ülkelerde gün-
deme getirilen yeşil dönüşüm programları, özellikle fosil 
yakıtlara dayalı olarak varlığını sürdüren bölgelerin ve bu 
sektörlerde çalışan emekçilerin durumu, bu işgücünün 
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Uzun  erimlere uçabilecek elektrikli uçaklar için, hid-
rojen bazlı kerosenle başlayarak, hidrojen temelli çö-
zümlerin kullanılması öngörülse de,  çalışmalar daha 
başlangıç aşamasındadır. 

Dizel yakıtlı gemiler daha yıllarca çalışabilecek durumda-
dır. Elektrikle çalıştırma  olanağı henüz bulunmamaktadır. 
Yeşil amonyak gibi çözümlere bakılmaktadır.

Bir yandan fosil yakıt tüketiminin azaltılmasından söz edi-
lirken, AB Komisyonunun bir fosil yakıt olan doğal gaza 
yönelik projelere desteği sürmektedir. 2020 yılında, 32 
projeye AB kaynaklarından 29 milyar dolar aktarılması 
kararlaştırılmıştır. 

Fosil yakıt tüketen, savaş sanayisinin ve askeri birliklerin 
salımlarını azaltmaya yönelik kayda değer bir öngörü ve 
politika da  bulunmamaktadır. 

2.2 Net Sıfır Salım Büyük Bir Yalan 

Bazı ülkeler önümüzdeki kritik yirmi yılda salımlarını en 
alt düzeye azaltmayı, birçoğu ise salımları azaltmak ye-
rine sürdürmeyi ve bu salımlara karşılık, karbon ticareti, 
ağaç dikme, karbon tutma, kullanma ve depolama tek-
nolojisi  gibi mekanizmalarla  “net sıfır salımlara“ ulaşmayı 
hedeflemektedir. Net Sıfır Salım kavramı, ülkelerin neden 
oldukları salımlarla, “yakalanacak, tutulacak, ormanlar 
gibi yeşil alanlar gibi yutaklar tarafından uzaklaştırılan sa-
lımlar arasında  “bir denge” kurulmasını öngörmektedir.

Gelecek on yılda salımları radikal bir şekilde düşürmeyi 
öngörmeyen ve bunu geleceğe erteleyip, güvenilir, ölçül-
müş, denenmiş, kanıtlanmış örnekleri olmayan karbon 
tutma, kullanma ve depolama projelerini çözüm olarak 
göstermekle; salım azaltım hedeflerine ulaşmak mümkün 
değildir. Yeni ormanlar yaratma girişimleri, ancak yangın-
lar veya yasa dışı kesimlerle yok olan orman alanlarını 
yenilemeye yarayacaktır. Bir kömür santralı bir günde ka-
patılabilir ama yeni bir ormanlık alan geliştirmek onlarca 
yıl alır. Karbon ticareti ve denkleştirme mekanizmalarına 
bel bağlanamaz. Küresel Güneyi karbon yutma alanları 
olarak görmek, bu bölgelerde yaşayan insanların yaşam 
alanlarına  el atma ve topraklarından sürgün edilmelerin-
den başka sonuç veremez. Zengin Kuzey’in ve büyük kir-
letici diğer ülkelerin karbon salımlarını yutmaya yetecek 
nicelikte orman alanı bulunmamaktadır. Bu nedenle “Net 
Sıfır Salım” gibi göz boyamalar, çarpıtmalar yerine “Gerçek 
Çözümlere” gereksinim bulunmaktadır.

yeni iş alanlarına adaptasyon güçlüğü gibi sosyal ve eko-
nomik açıdan yüklü maliyetler ortaya çıkaracaktır. Bu ma-
liyetlerin kimler tarafından, nasıl karşılanacağı da emek 
güçleri için bir mücadele alanıdır. 

Yeşil boyalı badanalı  da olsa; özünde fosil yakıt temelli ve 
esas amacı, kapitalizmin tüketimin  körüklenmesine  ve 
doğayı tahrip eden sürekli yeniden üretim  kurgusuna da-
yalı ve toplumun küçük bir kesimini oluşturan  sermaye 
sınıflarının ve özel şirketlerin çıkarlarını kollayan,

- Mevcut fosil yakıt temelli  işleyişin,  iklimi etkileyen 
süreç ve etkenlerle  etkileşimini irdelemeden, sadece 
bazı teknolojik yöntemlerle  sorunun  çözülebileceğini  
öneren,

Yaklaşım ve uygulamaları deşifre etmekle yetinmeyip, 
başka bir enerji programını,  enerjide toplum yararını 
gözeten, kamucu, toplumcu, demokratik  bir dönüşüm 
programını  tasarlamak, topluma anlatmak, benimset-
mek ve uygulamak gereklidir.

2. YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLERİN BAZILARI 

Yeşil Mutabakat’a yönelik, eleştiriler, bazı başlıklar altında 
şöyle toplanabilir:

2.1 Söylemle Çelişen Enerji Politikaları  

Küresel ölçekte salımların %21’inden sorumlu olan ula-
şım sektörü, birçok ülkede salımların birincil kaynağıdır. 
Eğer var olan ve yeni  üstlenilen salım azaltımları yerine 
getirilse bile, ulaşım kaynaklı salımlar 2050 yılında,  bu-
güne göre %20 artacaktır. Çok iddialı azaltma hedefleri 
uygulansa bile, ulaşım kaynaklı salımlar sıfırlanamamakta 
ve ancak %70 azaltılabilmektedir. Çünkü,

- Ulaşım  istemi, artan nüfus ve ekonomik gelişimle 
mutlak olarak artmaktadır. 

- Ulaşım, %95 petrol ürünlerine dayalıdır. Çözüm için 
yalnız elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlara umut bağ-
lanılmaktadır. Oysa bugünden sonra petrol yakıtlı yeni 
araç imal edilmese bile, tüm araçların elektrikliye dön-
mesi onlarca yıl alacaktır. Yeşil hidrojenin ticari olarak 
kullanılabilir olması için de uzun süre gerekebilecektir. 
Ayrıca, yüz milyonlarca aracı elektrikli yapmak, mil-
yonlarca şarj istasyonu inşa etmek büyük harcamalar 
demektir. Jetlerde sıfır salım henüz uzak bir hedef ve 
uzunca süre sonra gerçekleştirilebilecek bir hayaldir. 
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2.3 Karbon Tutma ve Depolama 

Çözüm önerisi olarak sunulan karbon salımlarının tutul-
ması ve depolanması işlemi ise, yoğun enerji tükettiği 
gibi güvenli, ucuz maliyetli ve sürdürülebilir olduğunu 
gösterir yeterince denenmiş ve kanıtlanmış örnekleri de 
bulunmamaktadır. 

Karbon ticareti, salımlarını sürdüren şirketlerin, satın ala-
cakları yenilenebilir enerji primleriyle kendilerini aklaya-
cakları ahlaki olmayan ticari bir  çalışmadır.

Bütün cilalı sözlere karşın, fosil yakıtlardan vazgeçilmedi-
ğinin son bir göstergesi olarak, Avrupa Parlamentosu’nun 
2020 yılında  fosil yakıtlara 27 milyar avro desteği onay-
ladığı ve bu rakamın “Adil Geçiş” amaçlı yapılacak çalış-
malar için tahsis edilen fonun tam  yirmi yedi katı olduğu 
vurgulanmaktadır.

AB Komisyonu, “Yeşil Mutabakat” kapsamında yapılacak 
çalışmalarda özel şirketlere öncelik ve ağırlık verilmesini, 
özel şirketlere AB fonlarından azami desteğin verilmesini 
öngörmektedir. 

3. QUO VADİS TÜRKİYE ? 

Paris Anlaşması'nın uzun vadeli sıcaklık hedefi, küresel 
ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerden 2°C 
(3,6°F) artış seviyesi ile sınırlı tutmak ve bununla yetinme-
yip, 1,5°C için çaba harcamaktır. Çünkü sıcaklık artışının 
ancak 1,5°C ile sınırlanması halinde iklim değişikliğinin 
risklerini ve etkilerini önemli ölçüde azaltacağı kabul 
edilmektedir. Bunu sağlamak için de, salımların mümkün 
olan en kısa sürede azaltılması ve 21. yüzyılın ikinci yarısı-
na kadar salınan ve tutulan sera gazlarının dengelenmesi 
hedeflenmektedir.  

IPCC çalışmaları, küresel salımların bugünkü düzeyinin 
sürdürülmesi halinde, karbon bütçesinin 2030’ların ba-
şında tüketileceğini ve 2030’larda küresel ortalama sıcak-
lıklarda 1,5°C sınırının geçeceğini ortaya koymuştur.

Türkiye, Paris Anlaşmasıyla ilgili onay sürecini yıllarca 
tamamlamadı. Olasıdır ki, iktidar, iklim kredilerinin daya-
nılmaz  albenisine kapıldı. 21 Eylül 2021tarihinde Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
yaptığı açıklamayla ülkemizin Paris Anlaşması’na taraf 
olacağını  ve 2053’te Net Sıfır Emisyon  hedefini kabul 
edeceğini ilan etti. Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6 Ekim 2021tarihinde 
TBMM’de oy birliğiyle kabul edildi. Kanun, 10.11.2021’de 
yürürlüğe girdi. Türkiye Paris Anlaşmasını onaylarken, 
2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini de kamuoyu ile 
paylaşarak iddialı bir açıklamaya  imza attı. Karbon  yaka-
lama  potansiyeline sahip  doğal  yutak  alanların ve tekno-
lojik  yutakların  kapasitesi ile atmosfere salınan  sera gazı 
hacminin  eşitlenmesini ifade  eden bu  hedef,  Türkiye’nin 
en  güncel  doğal  yutak  hacmi  göz  önünde bulunduruldu-
ğunda 2053 yılı itibarıyla 80 milyon ton (Mt) CO2  eşdeğeri 
sera gazı salması anlamına gelmektedir. 2019 TÜİK verileri-
ne  göre Türkiye’nin yıllık sera gazı emisyon  seviyesinin  506  
Mt CO2 eşdeğeri olduğu  göz önünde bulundurulduğunda 
net sıfır hedefinin ne denli iddialı bir hedef olduğu da orta-
ya çıkmaktadır.

Ülkemizin, 2053’te Net Sıfır Emisyon  hedefine nasıl ulaşa-
cağına dair   hazırlanmış, konuşulmuş, tartışılmış, üzerin-
de anlaşılmış, açıklanmış  bir stratejisi, yol haritası bulun-
mamaktadır. Birincil enerji arzında fosil yakıtların payının  
%83,3 olduğu ülkemizin, fosil yakıt tüketimini azaltmaya 
yönelik kayda değer bir öngörüsü ve planı da bulunma-
maktadır. Tersine, birkaç ay öncesine değin Paris Anlaş-
masını imzalamayan, salımları azaltmak için hiç ciddi  bir  
çalışma yapmayan siyasi iktidar ve enerji yönetimi; 

- Cumhurbaşkanlığı 2022 Programında , “Milli enerji ve 
maden politikası kapsamında, yerli kömür kullanımı-
nın artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
Bu kapsamda, büyük linyit rezervlerinin elektrik üre-
timinde kullanılmasına yönelik madencilik açısından 
Kaynak Raporu ile Rezerv Raporu hazırlanmasına yö-
nelik çalışmalar sürmektedir.“  denilmektedir. 

- Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Eylem Planında ise, 
”Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı“ başlıklı bö-
lüm hedeflerinde de,  kömürün kullanımının sınırlan-
masına, elektrik üretiminde kömüre dayalı santrallar 
payının düşürülmesine dair tek satır yoktur.

- Yaratacağı çevre sorunları ve oluşturduğu riskleri göz 
ardı ederek, teknik, ekonomik ve siyasal olarak dışa 
bağımlığı arttıracak olan AKKUYU Nükleer Güç Santrali 
benzeri iki yeni nükleer güç santrali kurmayı öngör-
mektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye’nin iklimle ilgili Paris Sözleşmesi’ni 
imzalaması da sorunları çözecek sihirli bir anahtar değil-
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dir. Ülkemizin imzaladığı bazı uluslararası sözleşmelerin 
amir hükümlerinin uygulanmadığı ve yürürlükte olmala-
rına karşın yok sayıldıkları da göz ardı edilmemelidir.

4. ENERJİDE DÖNÜŞÜM, NE İÇİN, KİMİN İÇİN?

Enerji politika ve uygulamaları; çağdaş toplumlarda 
tüm yurttaşların ve toplumun ortak gereksinimleri olan 
eğitim, sağlık, ulaşım, adalet, iletişim, kültürel ve sportif 
hizmetlerinin, güvenli çalışma ve yaşam koşulları, beslen-
me, uygun barınma  gereksinimlerinin ve  tüm bu hizmet 
ve çalışmaların  gereksinimlerini karşılayacak düzeyde 
toplam ekonomik çalışmaların gereksineceği  nicelik ve 
nitelikte enerjinin;  toplum çıkarlarını gözeten kamusal 
planlama kapsamında, kamu hizmeti olarak, doğal ve 
toplumsal  çevreye olumsuz etkileri en az düzeyde tutu-
larak ve en fazla ölçüde yenilenebilir kaynaklara dayalı, 
etkin ve verimli olarak sağlanması, iletimi ve dağıtımını 
amaçlamalıdır. Genel olarak enerji, özel olarak elektrik 
üretimini artırmak, özel şirketlerin kazançlarını katlamak 
için  daha fazla elektrik üretip, kamu binalarını, iş mer-
kezlerini, plazaları, AVM’leri pırıl pırıl aydınlatmak hüner  
değildir.

Sorunlar, sorunları yaratan ve yaratmaya devam eden-
lerle birlikte aşılamaz. Yeni kazanç alanları yaratmak için, 
bir tarafta fosil yakıt ticareti, fosil yakıtlara dayalı elektrik 
üretimi gibi çalışmalarını sürdürürken, diğer tarafta kur-
dukları, kurdurdukları, finanse ettikleri düşünce kuruluş-
ları üzerinden, timsah gözyaşları dökerek, “yeşil yeniden 
yapılanma”, ‘‘yenilenebilir enerji’’, ‘‘yeşil dönüşüm’’ söylem-
lerini yaygınlaştırmaya çalışan uluslararası tekellerin ve 
onların yerli ortakları sermaye gruplarının gerçek amaç 
ve niyetleri açığa çıkarılmalıdır. 

5. TOPLUM YARARINI GÖZETEN KAMUCU BİR 
DÖNÜŞÜM İÇİN NE YAPMALI?

Sorunları aşmak ve krizden mümkün olan en çabuk şe-
kilde ve en az hasarla çıkabilmek için; yurttaşların ve top-
lumun vazgeçilmez gereksinimlerinin karşılanmasında 
kamu mülkiyeti, kamusal hizmet ve toplumsal yarar esas-
larını temel alan demokratik bir planlama ve toplumsal 
kalkınma perspektifi ile kamucu, toplumcu bir programın 
uygulanması gereklidir. Kamu işletmelerinde şeffaflık 
sağlanması, çalışanların yönetime katılması, karar alma 
süreçlerinde ve denetimde etkin olmaları, sendikal ör-

gütlenmenin yaygınlaşması, yatırımların planlı bir şekilde 
gerçekleştirilmesi hizmetin niteliğini arttıracaktır. 

Demokratik enerji programı, emeğin tarihsel kazanımla-
rını, örgütlülüğünü ve sosyal devleti sermayenin çıkarları 
doğrultusunda yok eden; sağlık, eğitim dâhil tüm alan-
ları piyasa uygulamalarına açan neoliberal politikaların 
değiştirilmesini esas almaktadır. Emeği en yüce değer 
sayan, siyasal, ekonomik, sosyal yönleriyle bütünlüklü, 
toplumcu bir demokratikleşme siyasal programının, eşit, 
özgür, adil bir topluma ve bağımsız ve demokratik bir ül-
keye ulaşma çabalarının ayrılmaz bir parçasıdır. 

6. ENERJİDE NASIL BİR DÖNÜŞÜM?

Enerjinin tüm tüketim alanlarında daha verimli kulla-
nılmasını sağlayacak politika ve uygulamalar yürürlüğe 
konulmalı, demokratik bir planlama anlayışı ve uygula-
masıyla toplumun gerçek gereksinimlerinin karşılanma-
sı temel olmalıdır. Kapitalizmin gereksiz tüketim, sürekli 
yeniden üretim sarmalının tetiklediği, genel olarak tüm 
enerji kaynaklarının, özel olarak işlevsel olmayan elektrik 
tüketiminin körüklenmesi anlayışından uzak durulmalıdır. 

Bakım, onarım, rehabilitasyon ve yenileme çalışmaları 
ile mevcut elektrik üretim tesislerinin kapasite kullanım 
oranları yükseltilmelidir. İletim ve dağıtım şebekelerinde 
de yenileme yatırımları ve yeni yatırımlarla teknik kayıp-
lar azaltılmalıdır.

Bundan böyle, yeni elektrik enerjisi gereksinimlerinin 
karşılanmasında karbonsuzlaşma hedefi doğrultusunda;  
enerji üretim tesislerinin kamusal bir planlama anlayışı 
içinde, esas olarak rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı ve toplum çıkarlarını gözetir biçimde 
kurulması temel olmalı, rüzgâr ve güneş enerjisinden, 
daha çok yararlanılmalıdır. Büyük ölçekli rüzgâr ve güneş 
santralleri, kurulacakları bölgede istihdamı arttıracak ve 
cinsiyet eşitliğini de  gözetecek toplumsal kalkınma pro-
jeleri olarak ele alınmalıdır. Karasal GES’ler, RES’ler verimli 
arazilere, yeşil alanlara, ormanlara değil çorak tepelere 
kurulmalıdır. İletim ve dağıtım şebekelerinde planlamalar 
yeni güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyel üretim sahalarına 
bağlantılara olanak verecek  şekilde yapılmalıdır. Yurttaş-
ların kendi gereksinimlerini karşılamak üzere geliştire-
cekleri dağıtık enerji uygulamaları ve enerji kooperatifleri 
desteklenmelidir.
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Şimdi kapatılmış olan EİEİ’nin (Elektrik İşleri Etüt İdaresi) 
yıllar önce yaptığı çalışmalara göre,  rüzgârda 48.000 MW 
olarak tanımlanan karasal kurulu güç potansiyelinin he-
nüz yalnız dörtte biri devreye alınmıştır. Düşük hızlarda 
esen rüzgârla da elektrik üretebilen  türbinlerin gelişimi 
de  dikkate alınarak, yapılacak yeni bilimsel çalışmalarla, 
Türkiye’nin, güncel karasal ve deniz üstü rüzgâra  dayalı 
elektrik üretim potansiyeli belirlenmelidir.

Denizlerde kurulabilecek RES’lerde ise daha yola bile çı-
kılmamıştır. İlgili tüm kesimlerin katılımıyla deniz üstü 
RES’lerle ilgili bir yol haritası ve strateji belgesi hazırlama-
lıdır. Bugün ülkemizde yalnız yüzde 3’ü değerlendirilen 
güneşe dayalı elektrik üretim potansiyelinin değerlendi-
rilmesi için, güneş enerjisi karşıtı yaklaşım devre dışı bıra-
kılmalı, konan engeller kaldırılmalı ve bu sonsuz kaynak-
tan en yüksek düzeyde yararlanılmalıdır. 

Yeni kurulacak santrallerin ve bakım- rehabilitasyon- ye-
nileme çalışmaları yapılan tesislerin enerji ekipman ge-
reksinimlerinin yurt içinden imal ve temini esas  olmalıdır.

2021 yılı geçici verilerine göre 331,5 milyar kWh olan yıl-
lık elektrik üretiminde özel sektörün payı yüzde 83,9’dur. 
Özellikle arz güvenliğinde kamusal ağırlığın oluşması ve 
elektrik enerjisi fiyatlarında olası manipülasyonları önle-
mek için, gerek kurulu güç dengesi gerek üretim miktarı 
açılarından üretim altyapısında da, kamunun ağırlık ka-
zanması şarttır. Kamu elindeki santrallerin özelleştiril-
mesi derhal durdurulmalıdır. Verimli özel santraller de 
kamulaştırılmalıdır. Neden oldukları salımları ve çevre 
kirliliğini köklü ve kalıcı bir şekilde azaltmayan santraller-
le, kömür rezervleri tükenen veya dışsal maliyetleri yük-
sek olduğu için kömürün çıkarılmasından vazgeçilecek 
sahalarda bulunan kömür santrallerinin çalışmalarına 
son verilmelidir. 

Yaygınlaşan kuraklık, yağış rejimlerinde değişiklikler gibi 
etkenleri dikkate alan, içme suyu, tarımsal sulama ve son-
ra enerji amaçlı bir su yönetim politikası ile hidroelektrik 
potansiyel akılcı bir şekilde değerlendirilmelidir. 

7. YERLEŞİMLER VE YAPILAR

Isınma amaçlı fosil yakıt kullanımının azaltılması için: 

- Tüm binalar ve yapılar, ısınma ve soğutma gereksinim-
lerini ve ısı kayıplarını en aza indirecek mimari  özel-

liklere, yapım kurallarına ve güneşten en fazla ölçüde 
yararlanmalarına olanak verecek güneş mimarisi  esas-
larına uygun olmalıdır.

- İmar planlamaları ve düzenlemelerde kentsel yerle-
şimler, güneşten  en fazla ölçüde yararlanmaya ola-
nak verecek şekilde konumlanmalıdır. Var olan bina 
stoğunda, mimarisi uygun olan tüm binalarda ve yeni 
inşa edilen tüm yapılarda sıcak su eldesi için güneş pa-
nelleri uygulaması zorunlu olmalıdır. Yapıların ortam 
(toprak, su, hava) ısısından yararlanmalarını sağlaya-
cak ısı pompaları kullanmaları sağlanmalıdır.

- Jeotermal kaynaklar bölgesel ısıtma için, çevre koru-
yucu tüm önlemler alınarak, en yüksek seviyede de-
ğerlendirilmelidir. 

- Mevcut yapı stoğunda yalıtım çalışmalarına ağırlık 
verilmeli, konutlarda yalıtım yapılabilmesi için kamu 
kaynaklarından destek sağlanmalı, KDV yüzde bire in-
dirilmelidir. Enerji verimliliği yüksek ev ekipmanlarının 
vergileri (ÖTV, KDV) düşürülmelidir.

Tüm fabrikalar, stadyumlar, terminaller ve büyük bina-
larda çatılara, yerleşimlerde ölü alanlara, güneş panelleri 
yerleştirilmelidir. Karayolları ve demiryollarının aydınlatıl-
masında güzergâh üzerinde yerleştirilecek güneş panel-
lerinden yararlanılmalıdır. 

8. SANAYİ

Sanayileşme strateji ve politikalarında, yoğun enerji tüke-
ten, eski teknolojili, çevre kirliliği yaratabilen sanayi sek-
törleri (çimento, seramik, ark ocak esaslı demir-çelik, teks-
til vb.) yerine; ülkenin mevcut ve gelecek gereksinimlerini 
planlama anlayış ve kurgusu ile ele alan, enerji tüketimi 
düşük,  dış alıma değil, yerli tasarım, mühendislik, ham 
madde, ara mal ve üretime dayalı, karbonsuz ve düşük 
karbonlu  sektörlerin geliştirilmesine öncelik verilmelidir. 
Öncelikli sektörler, bu sektörlere girdi sağlayan sektörler-
le birlikte bir bütünlük içinde geliştirilmelidir.  

Ülkemizin en büyük dış satım pazarlarından olan AB’nin 
yanı sıra birçok küresel mal alımlarında karbon denetim-
lerine başlayacağı ve AB’nin ürün ithalatında sınırlarda 
karbon vergisi uygulayacağı dikkate alındığında, karbon 
vergisini yurt içi sanayi üretiminde de uygulayarak, sınai 
tesislerin yenilenebilir kaynaklara yönelmeleri ve fosil ya-
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kıtlardan uzaklaşmaları sağlanmalıdır. Toplanan karbon 
vergileri de, yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek 
için kullanılmalıdır.  

Sanayi tesislerinin, kendi elektrik gereksinimlerini karşı-
lamak amacıyla tesis yapısında tekil ve bulundukları or-
ganize sanayi bölgelerinde ortaklaşa, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı elektrik üretimleri desteklenmelidir.

9. BİLİM, TEKNOLOJİ VE ARGE 

Başta güneş ve rüzgâr olmak üzere yenilenebilir enerji 
kaynaklarının daha verimli kullanılması, bu kaynaklara 
dayalı enerji üretiminde kullanılan makina ve ekipman-
ların yurt içinde üretilmesi için teknik destek  verilmesi, 
teknoloji geliştirme  ve yenilikçilik çalışmalarının destek-
lenmesi, ölçüm ve belgelendirme  hizmetlerinin  veril-
mesi gibi çalışmaları yapmak  üzere TÜBİTAK’ın enerji ile 
ilgili birimleri, üniversitelerin ilgili enstitü ve merkezleri, 
kamu ve özel kuruluşların enerji Ar-Ge birimleri, ortak 
bir kurumsal çatı yapı içinde yer almalıdır. Böylece bilgi 
ve deneyim aktarılmasına olanak sağlanmalı, eşgüdüm 
içinde ve işbirliği içinde yapılacak çalışmaların yaratacağı 
sinerjiden yararlanılmalıdır.

Dünya ölçeğinde hidrojenden enerji kaynağı olarak ya-
rarlanma amacıyla yürütülen çalışmalar dikkatle izlenme-
li, yeşil hidrojen üretimi için bilimsel ve teknik çalışmalar 
yapmak, yaptırmak  üzere Hidrojen Enstitüsü kurulmalı-
dır. TAEK yeniden kurulmalı, TENMAK yalnız madencilik 
üzerinde yoğunlaşmalıdır. 

10. ULAŞIM

Toplam enerjinin beşte biri ulaşım sektöründe kullanıl-
maktadır. Diğer tarafta, Türkiye’nin birincil enerji kaynak-
ları arzında sunumunda yüzde 28,70’lik payı olan ve tüke-
timin yüzde doksanından fazlası  dış alımla karşılanan ve 
geçtiğimiz senelerde, her sene dış alıma 25 milyar dolar-
dan fazla para ödediğimiz petrolün; üçte ikisinin ulaşım 

sektöründe kullanıldığı ve enerjide dışa bağımlılığın en 
önemli nedenlerinden birinin karayollarındaki milyonlar-
ca aracın yakıt tüketimi olduğu da, akıllardan çıkarılma-
malıdır. İthal fosil yakıtlara bağımlılığın ve karbon salım-
larının azaltılması için, ulaşım ve lojistik politikalarında 
çok ciddi değişiklikler gereklidir. Türkiye’de  13,6 milyon 
otomobil, 4,1 milyon kamyonet, 2 milyon traktör, 2,7 mil-
yon motosiklet, 882 bin kamyon, toplam  25,1 milyon 
adet aracı elektrikliye çevirmek gibi, büyük mali kaynak-
ları gerektirecek ve uzun yıllar alacak hayalci yaklaşımlar 
bir kenara koyulmalıdır. Yüksek dizel yakıt tüketimi olan iş 
makinaları, şantiye tipi ağır hizmet kamyonları ve kent içi 
ulaşımda kullanılan otobüs filosunun elektrikliye dönüş-
türülmesi, bu gruplarda elektrikli araçların ağırlık kazan-
ması hedeflenmelidir. 

Özel oto sahipliğini özendiren bireysel taşıma sistem-
leri yerine, kent içi ulaşımda, yürüyüş ve bisiklet yolları-
nı, elektrikli raylı toplu taşımacılığı, kentler arası ulaşım 
ve lojistikte raylı sistemleri ve deniz taşımacılığını başat 
hale getirecek politika ve uygulamalara bir an önce yö-
nelmek zorunludur. Üç tarafı denizlerle kaplı ülkemiz, 
Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki gibi, yüzünü tekrar 
denizlere dönmelidir. Yurttaşlar, denizlerden, dinlenme, 
eğlenme amaçlarıyla  en fazla ölçekte yararlanabilmeli; 
kentlerin semtlerini ve kentleri birbirleri ile bağlayan dü-
zenli deniz ulaşımı hizmetleri oluşturulmalı ve denizlerin 
ekonomik ve toplumsal yaşamda yeri ve işlevi arttırılma-
lıdır.

11. SONUÇ

Bugüne değin doğaya zarar veren kuralsız, düzensiz sa-
nayi, madencilik, enerji ve altyapı yatırımlarından sorum-
lu olan sermaye kesimleri şimdi, “Krizi benzersiz bir fırsata 
çevirmek” için; dünyaya; “yeni bir sermaye birikim yönte-
mini”,  “Avrupa Yeşil Mutabakatı” adı ile yeşile boyayarak 
önermektedir.
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BAKIM PLANLAMASI VE ENERJİ 
TASARRUFU

1. GİRİŞ VE AMAÇ

Enerji, endüstri işletmelerinde yüksek maliyet içerikli bir 
kaynaktır. Bakım operasyonları da, işletmenin ürün su-
numuna doğrudan katma değer sağlayan operasyonlar 
dışında, maliyet merkezli destek operasyonları arasında 
yer almaktadır. Enerji kullanımı, bakım operasyonlarının 
girdisi ve maliyet unsuru olarak, minimize edilmesi gerek-
li bir unsurdur.

Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (PUKÖ) [1] döngü-
sü ile sürekli gelişimi hedefleyen işletmeler, başarı grafik-
lerini gün gün yükseltmektedirler. Bu döngü bağlamında 
planlama kurgusu iyi yapılandırılan süreçlerin hedefleri-
ne ulaşmadaki başarıları da ortadadır. Bakım süreçlerinin 
planlamasının da doğru bir yöntem içeriğiyle kurgulan-

ması, gerek süreç girdilerinin sürece katma değeri yüksek 
girdiler olarak katılmasını, gerekse çıktı olarak verimli bir 
ürün üretilmesine sağlayacağı destek ile, işletme verimli-
liğine olumlu etki edecektir.

Bakım planlama kurgusunun verimli olarak yapılandırıl-
ması, yüksek maliyet girdisi olarak enerji kaynağının da 
verimli kullanımı ve dolayısıyla enerji tasarrufu konusun-
da güçlü bir araç olacaktır.

2. TERİMLER

Bakım: Avrupa Standardı EN 13306’ya göre bakım, bir 
nesneyi kullanım ömrü boyunca  kullanılır durumda tut-
mak veya gerekli işlevi gerçekleştirecek duruma getirmek 
veya yenilemek için tüm teknik, idari ve yönetsel eylemle-
rin birleşimidir [2].
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Bakım Planlaması: Bakım planlaması, bakım mühen-
disliği aracılığıyla yapılır. Bakım mühendisliği çalışmaları, 
temel ve yardımcı fonksiyon çalışmaları olmak üzere iki 
gruba ayrılır. 

Enerji: Fizikte, enerji doğrudan doğruya gözlemleneme-
yen fakat kendi konumundan hesaplanabilen fiziksel sis-
temin geniş ve korunmuş bir özelliğidir [3]. 

Enerji Verimliliği: Enerji verimliliği, temelde enerjinin ge-
reksiz kullanım sahalarını belirlemek, gereksiz harcamayı 
en alt düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak 
için yapılan çalışmalar olup, enerji arzının azaltılması veya 
kısıtlanması değildir. Kullanılan enerji miktarının değil, 
ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır [4].

Enerji Analizörü: Gereksiz enerji tüketimlerini ölçmek 
için, patentli algoritma kullanarak maliyet hesaplayan 
güç analizörüdür.

3. BAKIM MÜHENDİSLİĞİ

Bakım mühendisliği çalışmaları, temel ve yardımcı fonksi-
yon çalışmaları olmak üzere iki gruba ayrılır.

3.1 Bakım Mühendisliğinin Temel Fonksiyonları

• Mevcut fabrika, makina, araç ve gereçlerin bakımı, ko-
runması ve kontrolü,

• Mevcut makina, araç, gereçlerin ve binaların değiştiril-
mesi,

• Yeni makina, araç ve gereçlerin yerleştirilmesi ve yeni 
binaların inşaatı,

• Enerji üretim ve nakil gibi tesisatın kontrolü ve bakımı,

• Bakım hizmetlerinden yararlanma düzeyinin artırıl-
ması,

3.2 Bakım Mühendisliğinin Yardımcı Fonksiyonları
• Ambarların korunması ve bakımı,

• Fabrika binasının yangın, patlama gibi tahribata yol 
açan tehlikelere karşı korunması. Bunun için gerekli 
olan koruyucu malzeme ve tesislerin bakımı,

• Hurda makina ve araç gereçlerin bakımı ve değerlen-
dirilmesi,

• Çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile atık maddelerin 
ortadan kaldırılarak değerlendirilmesi,

• Bina, makina, araç ve gereçlerin sigorta ettirilmesi,

3.3 Bakım Faaliyetlerinin Amacı
• Üretim maliyetini düşürmek, verimi ve ürün kalitesini 

arttırmak,

• Makina duruşlarını azaltarak üretim sürekliliğini sağla-
mak,

• Önceden hazırlanacak üretim programlarının gerçek-
leşmesini sağlamak,

• Kapasite kullanım oranının artırılmasını sağlamak, 

• Her türlü tesis, makina ve ekipmanın faydalı ömrünü 
uzatmak ve böylece bu yatırımlar için harcanan ser-
mayeden daha fazla verim elde edilmesini sağlamak, 
(Enerji Verimliliği/Enerji Tasarrufu)

• Her türlü makina ve ekipmanı kullanan personelin gü-
venliğini sağlamak,

• Bakım, onarım masraflarını azaltmak,

4. BAKIM PLANLAMASI 

4.1 Plansız Bakım
Bu sistemde makina arıza yaptığında müdahale edilir. 

 

 
Şekil 1. Enerji Verimliliği [4]

 

 

Şekil 2. Optimum Bakım Maliyeti Grafiği 
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Planlı Bakım Programının Hazırlanmasında İzlenecek 
Yollar:

1. Arızaların giderilmesi ve zayıf noktaların iyileştirilme-
si,

2. Ekipmanın teknik özellikleri ve geçmişi hakkında bilgi 
toplanması,

3. Bakım sıralamasının hazırlanması,

4. Yapılabilirlik araştırması, 

5. Bilgi yönetim sisteminin kurulması.

5. PROJE ÇALIŞMASI (Enerji Verimliliğinde İzlenebi-
lirlik Kurgusu ve Enerji Tasarrufu Sağlanması)

HKTM (Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi A.Ş.)’nde 
ISO5001 Enerji Yönetim Sistemi bağlamında enerji verim-
liliğini arttıracak birçok proje kurgulanmış ve uygulamaya 
alınmıştır.  Aşağıda, örnek bir proje paylaşılmaktadır. 

Bakım-onarım maliyetleri düşüktür ve bakım onarım için 
daha az elemana gereksinim duyulur. Bu yöntem, çok 
sayıda yedekleri bulunan, kolay tamir edilebilen ve fazla 
pahalı olmayan makinalarla üretim yapan tesislerde ve 
atölyelerde uygulanmaktadır [5].

İşletmede arıza zamanı bakım yapıldığından, onarım sı-
rasında üretim, verimlilik ve enerji kaybı oldukça fazla ol-
maktadır. 

Plansız Bakımın Olumsuz Yönleri:

• Arıza her an olabilir. 

• Güvenlik riski bulunmaktadır. 

• Makina, plan dışı kontrolden çıkarak arızalanabilmek-
tedir. 

• Eğer arızanın meydana geleceği kestirilemez ise, üre-
tim planlamasına ters düşecek şekilde elde olmayan 
nedenlerden dolayı ansızın makina arızası görülebil-
mektedir.

• Üretim kaybı ve üretim gecikmesi olur. 

• Yedek makina bulunmuyor ise, ya üretim geciktirilir ya 
da üretim tamamen durdurulur.

4.2 Planlı Bakım
Birçok problem ve arıza, planlı bakımlar sırasında belir-
lenir ve planlı bakım ile bunların iyileştirilmesi hızlı olur 
ve maliyeti düşüktür. Planlı bakım çalışmalarının yapıla-
bilmesi ve sonuçların istenen düzeyde iyi olabilmesi için 
mutlaka makinanın her bir parçasının kontrol altında ol-
ması gerekir. Parça ömürleri arttırıldıktan ve parça ömür-
leri konusunda duyarlılık yakalandıktan sonra planlı ba-
kım çalışmaları daha iyi sonuç vermeye başlar [5].

Planlı bakımın sağladığı avantajlar: 

• Güvenli bir çalışma sağlar,

• Makina ömrünün uzamasına yardımcı olur,

• Malzeme ve yedek parça stoklarını en aza indirir,

• Eleman gereksinimini düşürür,

• Kaliteyi arttırır.

Planlı bakım çalışmaları sonucu, bakım sürecinde harcan-
ması olası enerji girdileri de planlanabilir. Enerji girdilerinin 
önceden kestirilebilmesi, enerji harcamasının da kontrol 
altında tutulmasını, bu bağlamda verimli enerji kullanımı-
nı ve enerji tasarrufunu da beraberinde getirecektir. 

                 

  
Şekil 3. Güneş Enerji Sistemi Kullanımı Sonucu Enerji Tasarrufu 
Verileri 
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5.1 Enerji Analizörleri ile Enerji Tüketim Merkezleri Belirle-
me ve Enerji Tasarrufu Sağlama Çalışmaları:
Enerji tüketim alanları belirlendikten sonra, her bir yük-
sek enerji tüketim merkezi, Enerji Analizörü ile izleme ve 
denetim altına alındı.

5.1.1 Mevcut Sistemin İncelenmesi
Güneş enerjisi kullanımıyla elde edilmiş olan güneş ener-
jisi sistemi kazanım ve elektrik tüketim verileri, Şekil 3’te 
verilmiştir.

5.1.2 Atanmış Enerji Merkezlerini Tanıma ve Projelen-
dirme
Enerji Tüketim Merkezleri belirlenerek, enerji analizörleri 
aracılığıyla enerji tüketim verileri toplanmaya başlanmış-
tır (Tablo 1).

2021 Yılı Verilerinin Detaylı İncelemesi

Bulgular 

1. Mevcut sistem ile, 12 ana katmana ayrıştırılmış du-
rumdadır ve 11 sayaç üzerinden anlık veri izlemesi 
yapılmaktadır.

2. Isı merkezi, en yüksek enerji tüketen birim olarak ayrı 
bir sayaçla  izlenmektedir. (Oran: %41)

3. Boyahane, gri su arıtma, kompresör, üç ayrı sayaçla iz-
lenmektedir. (Oran: %11) 

4. Güvenlik, server odası ve hidrolik test ünitesi, üç ayrı 
sayaçla izlenmektedir . (Oran: %9) 

5. CNC talaşlı imalat ve hidrolik sistemler üretim ünitele-
ri, dört sayaçla izlenmektedir. (Oran: %4)

Planlanan ve uygulamaya alınan projelerin sonucun-
da;

 Yeşil fabrikasındaki fotovoltaik paneller ile güneş 
enerjisinden yılda 100.000 kWh elektrik üretilerek, yıl-
da 92 yetişkin ağacın kurtarılması sağlanmıştır.

 Toprak kaynaklı ısı pompası ile, toprağın altındaki 
sabit sıcaklıktan yararlanılarak ofis ısıtmasında %40 
enerji tasarrufu sağlanmıştır.

 Hibrid çalışan hava kaynaklı ısı pompasıyla, soğutma-
da enerjiden %10 tasarruf sağlanmıştır.

 Solarwall sistemiyle, güneş enerjisinden yararlanarak, 
doğalgazdan %40 tasarruf sağlanmıştır.

 Elektrikli araçlar için şarj sistemi ile, çevreci araçlara 
öncelik verilmiştir.

 LED aydınlatma, yerden ısıtma, argon gazı ileısı yalıtı-
mı sağlanmış pencereler ve 10 cm taş yünü izolasyon 
ile enerjin tasarrufu ve çevrenin korunması sağlan-
mıştır. 

İzlenimler 
1. Sayaç okunarak veri elde edilemeyen %35 oranında 

 

Tablo 1. Enerji Tüketim Merkezleri Veri Takip Tablosu
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bir tüketim, detaylı olarak veri takibine alınamamak-
tadır.

2. Güvenlik ve server odası, CNC üretim merkezi ile ya-
kın oranda enerji tüketmektedir.

3. Yeni alınan ünitelerin tüketim verilerinin, hangi sayaç-
tan izlendiği net olarak belirlenememiştir.

Yüksek enerji tüketimi olan üretim alanlar, projelendirme 
alanları olarak belirlenmiştir. Tüketim değerleri elektrik 
bakım süreçleri içerisinde incelemeye alınarak proje için 
verilerin toplanması sağlanmıştır. Yerleşim planı üze-
rinde enerji tüketiminin gerçekleştiği üretim ekipman/
tezgâhlarından enerji analizörleri ile elde edilen verilerin 
analizleri sağlanmıştır. Verilerin yorumlanması sonrasın-

da bakım çalışmalarının planlaması dikkatlice yapılarak, 
enerji tasarrufu çalışmaları başlatılmıştır.

Önümüzdeki süreçte özellikle üretim birimlerinde (CNC 
Talaşlı İmalat-Hidrolik Sistemler-Mekanik Otomasyon ve 
Robotik Sistemler) enerji analizörleri yeniden gruplandı-
rılarak %35 mertebesinde izlenemeyen enerji tüketimi 
verileri yakından izlenebilecektir. Veri analizleri sonrasın-
da enerji yoğun alanlarda ‘’Kök Neden Analizlerinin’’ so-
nuçları değerlendirilerek, saptanamayan enerji tüketim 
oranının sıfırlanması planlanmaktadır.

6. SONUÇ

Günümüz endüstri işletmelerinin yüksek maliyetli girdisi 
olan enerjinin verimli kullanımı, işletmelerin çalışmalarını 
verimli ve ekonomik olarak sürdürebilmeleri için önemli 
bir araçtır. Finans yönetiminde, kullanılmakta olan mali-
yet merkezleri mantığı, enerji tüketim merkezlerini be-
lirleyerek, enerji tüketimini kontrol altına almada önemli 
bir süreç yönetimi olmaktadır. 

Bakım çalışmalarının plansız bakım süreçlerinden, plan-
lı bakım süreçlerine dönüşüm hızına bağlı olarak, enerji 
verimliliğinin yanı sıra enerji tasarrufu da yüksek oranda 
sağlanacaktır. Enerji tasarrufunun sağlanması ile beraber, 
işletme mali kaynaklarının sürdürülebilir işletme çalışma-
larına harcanması sağlanmış olacaktır.
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ & ISO 
50001

1. GİRİŞ

Bu yazının amacı, hayatın her alanında bulunan enerjinin 
önemini belirtmek ve işletmelerdeki enerji kullanımının 
en verimli şekilde nasıl yapılabileceğine ilişkin ipuçları 
vermektir. Yazıda, enerji tüketim noktalarındaki tüketim-
lerin ölçüm yöntemleri, bu değerlerin nasıl değerlendiri-
lebileceği anlatılmakta ve gereksiz enerji harcamasının 
önüne geçme yöntemlerinden örnekler sunulmaktadır. 
Ayrıca ISO 50001 sertifikasyon programı kapsamında ya-
pılanların, işletmelerde sağladığı enerji maliyeti düşürme 
çalışmalarından da söz edilmiştir.

Yazımızda, aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır.

EnYS : Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Verimliliği : Ürün ve hizmetlerin sağlanma-
sı için gereken enerji miktarını 
azaltma hedefidir.

Enerji Tüketim Noktaları : Enerji tüketimlerinin kritik oldu-
ğu alanları belirtir.

EnPG : Enerji Performans Göstergesi
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2. ENERJİ NEDİR?

Bilim insanları enerjiyi, “iş yapabilme yeteneği” olarak ta-
nımlamışlardır. Hayatın merkezinde yer alan enerji, doğa-
da farklı formlarda bulunmaktadır: Sıcaklık, ışık, hareket, 
elektrik, kimyasal, yer çekimi gibi. 

Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Örneğin; bir 
kişinin yediği yiyecek kimyasal enerji içerir ve bu kişinin 
vücudu bu enerjiyi iş veya oyun sırasında kinetik enerji 
olarak kullanana kadar statik enerji olarak depolar. Kömür 
veya doğalgazda depolanan kimyasal enerji ve nehirlerde 
akan suyun kinetik enerjisi elektrik enerjisine dönüştürü-
lebilir, bu da hareket, ışık ve ısıya dönüştürülebilir [1].

Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez olarak sınıf-
landırılabilir.

Yenilenebilir enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerde-
ki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Yenilene-
bilir enerji kaynakları güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, 
hidroelektrik, hidrojen ve okyanus enerjisi (dalga ve gel-
git) olarak sıralanabilir [2].

Yenilenemeyen enerji, doğada sabit miktarda bulunan, 
tüketildiğinde yerine yenisinin gelmesi için uzun yıllar 
geçmesi gereken yakıtlardır. Yenilenemeyen enerji kay-
nakları fosil yakıtlar (petrol, doğalgaz, kömür) ve çekirdek 
kaynaklı (nükleer enerji) yakıtlardan oluşmaktadır.

3. TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIM 
ORANI

2022 yılında Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kurulu gücü, toplam kurulu gücün %52’sini oluşturmak-

tadır. (Şekil 1) 2021 yılında yenilenebilir enerjinin toplam 
üretilen enerjiye oranı ise %33,4 olarak gerçekleşmiştir. 
(Şekil 2) [3].

4. ENERJİNİN ÖNEMİ

Enerji, yaşam ve tüm canlı organizmalar için gereklidir. 
Enerji kaynağı seçimlerimiz ve kararlarımız, Dünya'nın do-
ğal sistemlerini farkında olmadığımız şekillerde etkiler; bu 
nedenle enerji kaynaklarımızı dikkatli bir şekilde seçme-
miz çok önemlidir. Enerjinin gerçek maliyeti rakamlardan 
çok daha fazlasıdır. Gerçek maliyet konusunda dikkate 
alınması gereken çevresel, ekonomik, politik ve sosyal fak-
törler de vardır.

Enerji yönetimi, ekonomileri yönlendirir ve toplumla-
rı ayakta tutar. Enerji üretimi ve kullanımı aynı zamanda 
küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden birisidir. Enerji 
sektörü, insanlar tarafından yapılan çalışmalara yüklenen  
küresel sera gazı salınımlarının yaklaşık üçte ikisinden so-
rumludur  [4].

Yenilebilir enerji ile elektrik ve ısı üretmek, enerji ve ula-
şım sistemlerimize güç sağlamak için fosil yakıtlara olan 
bağımlılığımızı azaltırken, bir yandan da gezegenimizde 
güvenilir, temiz ve uygun fiyatlı enerji sağlamak için ge-
reklidir [4].

Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını sağlamak adı-
na, genel anlamda atılması gereken birkaç adımdan söz 
edilebilir [4]:

• Yenilenebilir enerji ve teknolojisi konularını eğitim 
müfredatına eklemek   

    
 

Şekil 1. Türkiye’de Kurulu Güç  Dağılımı

    
 

Şekil 2. Türkiye’de Elektrik Üretim Kaynağı Dağılımı
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• Yüksek verimli elektrik motoru kullanımı: İşletmeler-
deki en yüksek elektrik enerjisi harcayan cihazların 
başında elektrik motorları gelmektedir. Kullanılan dü-
şük verimli elektrik motorları yüksek enerji verimlilik 
sınıfındaki motorlar ile değiştirildiğinde kendisini kısa 
sürede amorti eder ve elektrik harcamasını azaltacak 
yatırım yapılmış olur.

• Kullanılmayan cihazların kapatılması: Otomasyon sis-
temi ile iş planı dışında çalışan cihazların otomatik 
olarak kapatılması, cihaz aktifken elektrik motorunun 
durdurulması, rezistansların kapatılması gibi işlemlerle 
gereksiz elektrik tüketimi engellenebilir.

• Üretim planlama: İyi bir üretim planlaması ile cihazların 
kullanımları arasındaki geçen süre düzenlenerek kalıp 
değişim süresi, deneme üretimleri sıklığı gibi üretim 
dışı enerji harcaması en aza indirilebilir. 

• Hava kaçaklarının giderilmesi: Hava hatları ve havalı el 
aletlerinin düzenli kontrolü ile en yüksek birim maliyet-
li enerji olan sıkıştırılmış havanın savurganlığının önü-
ne geçilmiş olur. Termal kamera ve yüksek hassasiyetli 
ses ölçüm cihazları yardımıyla hava kaçağı noktaları 
belirlenebilir. Tanklardaki hava kullanımını denetlemek 
adına, tank çıkışlarına otomasyon sistemi ile entegre 
çalışabilecek selenoid vana eklenebilir. Bu sayede me-
sai saatleri dışında oluşabilecek, belirlenemeyen hava 
kaçakları giderilerek, kompresörün gereksiz çalışması 
engellenmiş olur.

• İklimlendirme hatlarının ısıl yalıtımı: Kazan dairesi sıcak 
su hatları ile klima hatlarında yapılacak ısı yalıtımı n ça-
lışması sayesinde enerji kaybının önüne geçilmiş olur.

• ‘’Milk Run’’ sistemi uygulaması: Adını süt endüstrisin-
den alan bu sistemde, ambardan malzeme dağıtımına 
çıkan araç, dolu kutuları ilgili istasyonlara bırakıp, aynı 
anda boş kutuları almasıyla tek bir çevrimde tüm nakli-
ye işlemlerini tamamlamış olur. Bu sayede hem nakliye 
gideri hem de işçilik süresi azalmış olur.

• Armatür sisteminin değiştirilmesi: Eski model floresan 
ve akkor flamanlı armatürler yerine yeni nesil LED ar-
matür kullanımıyla elektrik tüketiminde tasarruf sağ-
lanmış olur.

• İklimlendirilen sahalardaki kaçakların önlenmesi: Kli-
manın çalışması sırasında pencerenin açılması ile ik-
limlendirilen hava dış ortama salınır, ortam sıcaklığı 

• Hükümetlere politikadan uzak, çevre ve enerji önerile-
rinde bulunmak

• Temiz enerji için kamu ve özel sektör özendirmelerini 
artırmak

• Temiz enerji teknolojilerinin benimsenmesini destekle-
mek

5. ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDİR?

Enerji verimliliği, aynı kalite ve miktarda üretimi sağlamak 
için daha az enerji kullanılmasıdır. Enerji verimliliğinin bir 
diğer tanımı ise, üretilen katma değer için tüketilen ener-
jinin azaltılmasıdır [5].

Enerji verimliliğini sağlamak, iklim değişikliğiyle savaşma-
nın, karbon ayak izi ile tüketiciler için enerji maliyetlerini 
düşürmenin, rekabet edebilirliği artırmanın en kolay ve en 
uygun maliyetli yollarından biridir [5].

6. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANIMLARI

Enerji verimliliği maddi tasarruf sağlar, elektrik şebekesin-
deki fazla yükün kaldırılmasına yardımcı olur ve karbon 
salınımını azaltarak çevre kirliliğinin azaltılmasında rol oy-
nar.

Enerji verimli binalar ısıtma ve soğutma işlemleri için daha 
az enerji harcar, endüstriyel tesislerde daha düşük mali-
yetli üretim gerçekleşmesini sağlar ve nakliye için daha 
düşük yakıt harcaması gerçekleştirilir. 

Yetersiz hizmet alan topluluklar fosil yakıtların yol açtığı 
hava kirliliğinden olumsuz bir şekilde etkilenir. Aynı za-
manda birim enerji maliyeti temiz enerji üretilen bölgele-
re göre oldukça yüksektir. Enerji verimliliği çalışmaları; bu 
hizmeti alan topluluklara verimli, uygun maliyetli teknolo-
jilere sahip altyapılar kurarak, toplumun yaşam standardı-
nın yükselmesine yardımcı olur [3].

Enerji verimliliği iyileştirmeleri, elektrik şebekesindeki 
yükü azaltır. Bu sayede şebekedeki daha az elektriksel yük 
ile güç kesintilerinin önüne geçilmiş olur.

7. İŞLETMELERDE ENERJİ TASARRUFU  İÇİN BAZI 
İPUÇLARI

Aşağıda sıralanmış olan bazı öneriler, işletmelerde enerji 
tasarrufuna yardımcı olacaktır.



39

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

klimanın ayarlanan değerine ulaşamadığı için klimanın 
sürekli çalışmasına neden olur. Pencerelere eklenecek 
sensör sayesinde, pencerelerin açık konumda olması 
halinde klimaların çalışması engellenerek gereksiz har-
camanın önüne geçilmiş olur.

• Isı yalıtımı: Tesis duvarlarına yapılacak ısı yalıtımı ile ısıt-
ma ve soğutma giderleri azaltılır.

• Radyatör arkasına ısı yalıtımı yapılması: Radyatör ile 
duvar arasına yerleştirilecek yalıtkan bir malzeme ile 
radyatör peteğinden alınacak verim artırılabilir.

• Baca gazı sıcaklığının kullanılması: Sıcak hava yüklü ba-
caya uygulanacak ekonomizer ile atık ısı tekrar değer-
lendirilebilir.

8. ISO 50001 NEDİR VE NEDEN GEREK DUYULUR?

ISO 50001, kuruluşların enerji tüketimini denetim altına 
almayı amaçlayan uluslararası yönetim sistemidir. Ulusla-
rarası Standardizasyon Kurumu tarafından oluşturulmuş 
olup, bir kurumun enerji yönetim sistemi kurması ve bu 
sistemi uygulayarak sürdürülebilir hale getirmesi için ge-
reksinimleri belirlemesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede 
işletmelerdeki önemi her geçen gün artan maliyet kalem-
lerinden biri olan enerji tüketiminin azaltılması olanaklı 
kılınmıştır.

8.1 Amaç

ISO 50001’in amacı, tesis çalışmaları doğrultusunda tüm 
enerji gereksinimlerinin karşılanması, sürekliliğinin sağ-
lanması, enerji verimliliğine uygun olarak tüm tesis ve 
ekipmanların uygun şekilde kullanılmalarının sağlanması, 
Enerji Yönetim Sistemi’nin işlerliğinin sağlanması ve enerji 
verimliliğine yönelik yürütülen iyileştirme çalışmalarının 
uygulanmasını sağlamaktır.

8.2 Kapsam

Prosedür hazırlanması: ISO 50001 EnYS, Organizasyon Şe-
masında yer alan kişilerin görev ve sorumluluklarını kap-
samalıdır. 

Enerji haritası çıkartılması: Yapılacak GAP analizi (Mevcut 
Durum Analizi) ile işletmenin mevcut durumunun çıkar-
tılması ve ISO 50001 düzenine geçme gereksinimlerinin 
karşılanması, değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi 
(tezgah bazlı ya da bölgesel bazlı) gerekmektedir.

8.3 Sorumluluklar
Enerji yönetim ekibi oluşturulması: Üst yönetim, ekip lide-
ri, enerji ekibi üyeleri belirlenmeli, ekibin enerji yönetimi 
eğitimini alması, yetki ve sorumluluklarının belirtilmesi 
gereklidir.

8.4 Uygulama

Enerji tüketim verisine ulaşılması: Enerji tüketim değerle-
rinin anlık ve geçmişe yönelik verilerine ulaşmak için ener-
ji izleme sistemi kurulması gerekmektedir. Enerji tüketim 
izlemesi için yaygın olarak SCADA (“Supervisory Control 
and Data Acquisition” - Merkezi Denetim ve Veri Toplama) 
sistemi kullanılmaktadır. Bu yazılım ile tüketimi izlenmek 
istenen bölgelere, cihazın tükettiği elektriksel gücü sap-
tamak amacıyla akım trafosu ve enerji analizörü; sıkıştı-
rılmış hava kullanımını ölçmek amacıyla hava akış duyar 
elemanları; sıcaklık değerinin tespiti için ise sıcaklık ölçüm 
duyar elemanı kullanılabilir.

Hedef noktanın enerji tüketimi 3-6 ay (kullanıcılara bağlı 
olarak değişebilir) ölçüldükten sonra hedef tüketim de-
ğeri oluşturulur. Belirlenen ölçüm zamanlarında güncel 
tüketim değeri ile verilen hedef değer karşılaştırılır, hede-
fin dışında kalınması halinde hedefe ulaşmak için gerekli 
enerji verimliliği çalışması yapılmalıdır. Yapılan bu çalış-
maların kurum hafızasında yer alması açısından oluşturul-
muş standart enerji izleme dosyasına işlenmesi, kurumun 
ilerleyen zamanlarda tekrar bu bilgilere erişmesi açısından 
yararlı olacaktır.

8.5 Genel Uygulama Alanları ve Planlama

• EnYS planı ışığında; enerji üretiminde, iletiminde, 
dağıtımında ve tüketiminde enerji verimliliğinin ar-
tırılması, atık ısılardan yararlanılması, aydınlatmala-
rın verimli kullanımı gibi enerji verimliliğini artıran 
çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu 
konularda çalışanlar için yapılacak bilinçlendirme 
eğitimlerinin yapılması, EnYS planlarına katılmaları 
sağlanmalıdır. 

• Enerji gözden geçirme verilerinin tutarlılığının sık ara-
lıklarla denetlenmesi için yöntem belirlenmelidir.

• Enerji performansı/verimliliği iyileştirmeleri için yön-
tem belirlenmelidir.

• İç denetim programı hazırlanarak; teknik açıdan hangi 
birimlerin denetlenmesi ve birimlere yöneltilecek so-
rular ile ilgili çalışmalar planlanmalıdır.
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8.6 Uygunluk Değerlendirme Kriterleri

Yapılacak rutin kontroller için gereklilikler listesi oluştu-
rulmalıdır. Bu liste oluşturulurken ISO 50001 isterleri baz 
alınmalıdır. Ayrıca bu listenin güncel olmasını sağlamak 
için, değişen gerekliliklerin de izlenmesi gerekmektedir.

8.7 Uygunluk Kontrol ve Uygunsuzluk Yönetimi

• Enerji hedeflerinin oluşturulması: Bu hedeflere eriş-
mek için performans göstergeleri, enerji kaynak nok-
tası belirlenmesi,

• Günlük, haftalık gibi düzenli olacak şekilde saha turla-
rı planlanması ve planlanan saha turundan gelen geri 
dönüşlerin kontrol edilerek sürekliliğin sağlanması,

• Kullanılan ekipmanların bakım planlarının yapılması 
ve bakım çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması,

• Otomatikleştirilebilecek işlemlerin (tüketim verisine 
erişim) izlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik düzeyinde 
tasarlanması,

• Uygun iç denetim soruları düzenlenerek sistem çalış-
masının kontrolden geçirilmesi, 

• İç denetimde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi, 
• Her çalışmanın kaynağına göre listelenerek denetim-

lerinin, kontrollerinin ve uygunluk değerlendirmeleri-
nin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

• Enerji verimliliğinin yüksek ve sürdürülebilir olmasını 
sağlamak adına kurulan Enerji Ekibinin iyileştirmeler 
yapması gerekmektedir. Bunun için bir enerji yöneti-
mi yöntemi belirlenmesi gerekir. Örnek olarak Planla 
– Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (PUKÖ) yöntemi kul-
lanılabilir.

9. ÖRNEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI 

- Yardımcı tesislerde kullanılan hava kompresöründe 
oluşan ısı, kompresörde bulunan eşanjör (ısı değiş-
tirgeci) düzeneği yardımıyla sistemden uzaklaştırıl-
maktaydı. Havaya salınan bu atık ısıyı değerlendirmek 
adına eşanjörün sekonder kısmına şebeke suyu hattı 
bağlandı, ısıtılan bu su yemekhaneye yönlendirilerek 
kullanım suyu olarak değerlendirildi. 

- Yeşil alan sulanması işlemi gündüz saatlerinde kişiye 
bağlı olarak gerçekleştirilmekteydi. Sulama esnasında 
hem gereğinden fazla sulama yapılmaktaydı, hem de 
güneşin etkisinden dolayı su toprak tarafından emil-

meden buharlaşmaktaydı. Bu durumun önüne geç-
mek için zaman ayarlı sulama sistemi kuruldu: sulama 
için uygun çalışma saati ve süresi (gece sulama) ayarla-
narak suyun buharlaşması ve gereksiz kullanımı engel-
lendi.

- Tesisteki aydınlık düzeyi yeterli seviyede olmasına kar-
şın aydınlatma sistemi kontrolü operatör tarafından 
sağlandığından, gereksiz elektrik enerjisi harcanması 
söz konusuydu. Ortamın aydınlık seviyesini ölçen ve 
armatürlerin çalışma düzenini ayarlayan ‘’Dali’’ sistemi 
kurularak, çalışma dışı saatlerde aydınlatma sisteminin 
en az seviyede yakılması ve ortamın aydınlık seviye-
sine göre armatürlerin çalışma oranının ayarlanması 
sağlandı.

- Lavabolardaki musluk başlarına su tasarrufu sağlayan 
fıskiyeli musluk ucu aparatı takılarak , el yıkamada ge-
reksiz su kullanımının önüne geçilmiş oldu. 

10. SONUÇ

Gelişen üretim teklikleri ile firmaların maliyet azaltma yarı-
şında olduğu bu günlerde geride kalmamak; çevreye zarar 
veren üretim ve enerji üretim teknikleri ile vedalaşıp yeni 
teknolojiyi kucaklamak kaçınılmaz hale gelmiştir. Doğayı 
ve geleceğimizi korumak adına gerçekleştirdiğimiz çalış-
malarımızla paydaşlarımıza örnek olmak, enerji verimliliği 
bilincini nesillere aktarmak ülkemize ve dünyaya bıraka-
cağımız kıymetli bir hazine olacaktır. 
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İKLİM HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN 
ISI POMPALARI VE ISI POMPASI 
TEKNOLOJİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

1. GİRİŞ

Avrupa, 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr kıtası ol-
mak istemekte ve AB Komisyonu, emisyonları 2030 yılına 
kadar en az % 55 azaltmayı hedeflemektedir. Günümüz-
de AB Yeşil Mutabakatı kapsamında, sınırda karbon vergi-
si çalışmaları da son aşamaya gelmiş durumdadır. 

Bu hedefe ulaşmada önemli bir araç olabilecek ısı pom-
paları, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandıklarından, 
düşük karbonlu bir ısıtma teknolojisidir ve AB Yeşil Muta-
bakatı ile uyumludur. 

Bu yazıda öncelikle, teknolojinin gelişmesiyle düşük kü-
resel ısınma potansiyeline ve yüksek enerji verimliliğine 
sahip R32 soğutucu akışkanı hakkında bilgi verildikten 
sonra, R32 kullanan ısı pompaları ve bu cihazlardaki son 
teknolojik gelişmeler açıklanmıştır. Daha sonra uygula-

maya yönelik olarak ısıtma amaçlı R32 soğutucu akışkan 
kullanan bir havadan suya ısı pompası ile R410A kullanan 
bir havadan suya ısı pompasının enerji verimliliği ve CO2 

salımının karşılaştırılmasına yönelik bir çalışma gerçekleş-
tirilmiş ve Türkiye’de ısı pompası teknolojisinin yaygınlaş-
tırılmasına katkı sağlayabilecek önerilerde bulunulmuştur.

2. ISI POMPASI NEDİR?

Termodinamikten bildiğimiz üzere, ısı, yüksek sıcaklıktaki 
bir ortamdan düşük sıcaklıktaki bir ortama kendiliğinden 
geçer. Fakat bunun tam tersi yani düşük sıcaklıktaki bir 
ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı geçişi ise ken-
diliğinden gerçekleşemez. Bunun gerçekleşmesi ancak 
çevrim esasına göre çalışan soğutma makinalarıyla ola-
bilmektedir (örneğin buzdolabı). 

En yaygın kullanılan soğutma çevrimi, buhar sıkıştırma-
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lı soğutma çevrimidir ve içinde soğutucu bir akışkanın 
aracı akışkan olarak kullanıldığı kompresör, yoğuşturucu, 
kısma vanası ve buharlaştırıcıdan oluşur.

Aslında ısı pompaları ile soğutma makinaları aynı çevrime 
göre çalışırlar fakat kullanım amaçları farklıdır. Soğutma 
makinasının amacı soğutulan ortamdan ısı çekmek iken, 
ısı pompasının amacı ılık ortama ısı vermek, ortamı ısıt-
maktır. Bunun için düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan çekilen 
ısı, daha yüksek sıcaklıktaki ortama dışarıdan iş verilerek 
aktarılır. Isı çekilen kaynak, hava, su, toprak olabileceği 
gibi, sıcak ortam ise bir ev veya başka bir ortam olabilir.

3. ISI POMPASI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Isı pompalarını ısı kaynağı bakımından hava kaynaklı, su 
kaynaklı, toprak kaynaklı olmak üzere üç başlıkta incele-
yebiliriz.

Hava Kaynaklı Isı Pompaları: Hava doğada bedava ve 
kolayca ulaşılabilen bir ısı kaynağıdır. Bu pompalar, ha-
vadaki doğal enerjiyi çekerek yerden ısıtma, fancoil veya 
radyatörler aracılığıyla ısıtılacak yere aktaran cihazlardır. 
Montaj ve servis kolaylığı vardır.

Su Kaynaklı Isı Pompaları: Bu tür ısı pompalarında kuyu, 
göl, nehir veya şehir şebekesinden elde edilen su, ısı kay-
nağı olarak kullanılmaktadır. Eğer ısıtılacak veya soğutu-
lacak yerin yakınında ırmak, göl, deniz, yer altı suları vb. 
varsa, ısı taşıyıcı borular,  bu kaynakların içine yerleştirilir.

Toprak Kaynaklı Isı Pompaları: Toprakla olan ısı alışveri-
şi, toprağa yatay veya dikey olarak gömülmüş “toprak ısı 
değiştiricileriyle” gerçekleştirilir. Toprak altına gömülen 
borulardan, soğutucu akışkan veya daha ucuz olması ba-
kımından genellikle salamura3 geçirilir.

4. ISI POMPALARININ YARARLARI NELERDİR?

Isı pompalarının yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

• En önemli yararlarından biri “enerji verimliliği”dir. Ge-
lişen teknoloji sayesinde hava kaynaklı bir ısı pom-
pasıyla bir birim elektrik enerjisiyle beş birim ısıtma 
enerjisi elde edilebilmektedir (örneğin COP=5)4. 

• Diğer bir yararı, ısı pompalarının ekonomik olmasıdır. 
İşletme giderleri düşük, bakım, onarım, servis gerek-

sinimleri ise diğer sistemlere göre daha azdır. Kendini 
kısa sürede amorti eden kârlı yatırımlardır.

• Isı pompaları güvenlidir. Bünyesinde bir yanma ola-
yı olmadığından patlama, yangın ve zehirlenme gibi 
riskleri yoktur.

• Isı pompaları teknolojik gelişime açıktır. Örneğin, 
kompresörlerdeki ve soğutucu akışkanlardaki geliş-
meler her geçen gün artmaktadır ve güneş kolektör-
leri ile birlikte hem sıcak su ısıtmada hem de ortam 
ısıtma desteği için entegre olarak kullanılabilirler.

• Fosil yakıt kullanmazlar. Bu nedenle, sera gazı emis-
yonlarının sınırlandırılması için önemli bir araçtır. Kul-
lanıldığı yerde herhangi bir gaz, duman, cüruf, koku 
vb. atığı yoktur. Sadece elektrik enerjisinin üretildiği 
santraldeki CO2 salımı söz konusudur. Eğer yenilene-
bilir bir kaynak ile direk ilişki içerisinde çalıştırılırsa, 
CO2 minimuma hatta sıfıra indirgenebilir.-

• Binalarda görüntü kirliliği oluşturmaz ve farklı kulla-
nım şekilleri ve kompakt dış üniteleri ile tasarlanarak 
bina kabuğuna uyumlu hale getirilebilir [1].

5. AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKALARI VE AVRUPA 
BİRLİĞİ YEŞİL MUTABAKATI

1990’lı yıllardan beri iklim değişikliğiyle mücadele, sera 
gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kulla-
nımı gibi başlıklar başta olmak üzere çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirlik konularında gösterdiği duyarlılık ile bili-
nen Avrupa Birliği (AB), 2019 yılının Kasım ayında bu du-
yarlılığını bir adım ileri taşıyarak, Birlik’in çevre ve sürdü-
rülebilirlik konularında kesin ve iddialı adımlar atacağının 
bir taahhüdü niteliğinde bir inisiyatifler paketi sunmuş-
tur: Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) [2].

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan, Avrupa Ye-
şil Mutabakatı; 2030 yılına kadar %50-55 ve 2050 yılına 
kadar net sıfır emisyon hedefiyle sera gazı emisyonlarını 
azaltarak Avrupa’yı ilk iklim nötr kıta haline getirmeyi ve 
bunu ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ay-
rılmadan ve hiç kimse ve hiçbir yerin bu politikadan ayrı 
tutulmadan gerçekleşmesini amaçlayan, kapsamlı bir yol 
haritasıdır. Mutabakat, emisyonları azaltırken iş olanakları 
yaratacak ve yaşam kalitesini artıracaktır.

3 Salamura : akışkan
4 COP - Performans katsayısı : Soğutma yükünün verilen işe oranı
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Diğer bir önemli gelişme soğutucu akışkanlarla ilgilidir. 
R32 soğutucu akışkanı, split klimalardan chiller cihazlara 
kadar artık birçok cihaz tipinde oldukça yaygın olarak kul-
lanılmaktadır.

6.1 Klimalar ve ısı pompaları için neden R32?

R32 akışkanın en önemli özelliği, ozon tabakasına zarar 
verme katsayısının sıfır olmasıdır (ODP=0). Küresel Isınma 
Potansiyeli (“Global warming potential” - GWP) değeri, 
mevcut ısı pompaları ve klimalarda ağırlıklı olarak tercih 
edilen R410A akışkanın üçte biridir. Ayrıca R410A akışka-
na göre R32 daha az hacim kaplamaktadır.

Örneklendirmek gerekirse, 4 KW kapasiteli bir ısı pompa-
sında R410A akışkan yerine R32 akışkan kullanıldığında; 
soğutucu akışkan miktarında %30 oranında bir azalma 
oluşurken verimlilik değerinde % 6 ‘lık bir artış gerçekleş-
mektedir. 

 Bu örnekten anlaşılabileceği üzere, R32 akışkan kullanıla-
rak daha kompakt tasarımlar yapılabilirken, daha yüksek 
bir enerji verimliliği de elde edilebilmektedir. 

R32, havadan suya ısı pompalarında 2017-2018 yılların-
da kullanılmaya başlanmıştır. R32 sayesinde, 65 oC sıcak 
su çıkış sıcaklığı ve enerji verimliliğinde A+++ enerji sınıfı 
elde edilmiştir. (-25 oC’ye kadar çalışabilmektedir.) 

Teknolojideki son gelişmelerle birlikte, tek kompresörlü 
R32’li sistemlerde R410A’ya göre %30 daha az soğutucu 
akışkan kullanılarak, yüksek kapasitelerde 70 oC’de sıcak 
su ve enerji verimliliğinde A+++ enerji sınıfı elde edile-
bilmektedir (COP olarak 5’in üzerine çıkılmıştır). Çalışma 
sıcaklık aralığı -28 oC’ye kadar (dış hava sıcaklığı) düşürül-
müştür [4]. Sağladığı tasarrufla kısa sürede kendini amor-
ti eden bu tür cihazlar, online kontrol özelliği sayesinde 
cep telefonlarından kolaylıkla izlenebilmekte ve kontrol 
edilebilmektedir.

7. ISI POMPASININ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNE 
KATKISI 

Uluslararası piyasalarda, savaş, ülkelerarası problemler ve 
siyasi nedenlerden kaynaklı olarak fosil yakıt maliyetleri 
her geçen gün artmaktadır (örneğin 08.03.2022 tarihin-
de, Brent Petrol varil fiyatı 128 $' a çıkmıştır).

Fosil yakıt kaynaklı iklimlendirme sistemlerinin, Avrupa 

Avrupa Birliği bu hedefine, küresel rekabetçiliği korumak, 
2050 yılı itibariyle karbon nötr kıta olmak, Avrupa’nın di-
jital geleceğini şekillendirmek olarak belirlediği, üç temel 
öncelik kapsamında hayata geçirmeyi öngördüğü eylem-
lerle ulaşmayı amaçlamaktadır.

Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için Avrupa Birliği 
geçmişte çeşitli düzenleme ve yönetmelikler çıkarmıştır 
ve bunları, yaşanan gelişmeleri ve değişen şartları göz 
önüne alarak güncellemeyi sürdürmektedir. Binalarda 
enerji performansı direktifi, yenilenebilir enerji direktifi, 
F gaz regülasyonu, ürün gruplarına yönelik eko tasarım 
ve enerji etiketleri regülasyonları bunlara örnek olarak 
verilebilir.

Fosil yakıt rezervlerinin azalması ve bu yakıtların çevre kir-
liliğine yol açması, yenilenebilir enerji kaynağı kullanan, 
yüksek verimli, düşük salımları nedeniyle çevreci olan ısı 
pompası sistemleri, çok cazip hale gelmiştir ve nötr kıta  
hedefinin başarılmasında da kilit rol oynayacaktır.

6. ISI POMPASI TEKNOLOJİSİNDEKİ GÜNCEL 
GELİŞMELER VE SOĞUTUCU AKIŞKAN R32

Isı pompaları ile ilgili güncel gelişme ve eğilimlere bakıl-
dığında son yıllarda hibrit ısıtma sistemleri teknolojileri-
nin gelişmekte olduğu görülmektedir. Bunun sonucunda 
hibrit ısı pompaları kavramı doğmuştur. Bu sistemlerde, 
ısı pompasının iç ünitesi ile yoğuşmalı kombi tek bir üni-
tede birleştirilmiş, cihaz içindeki algoritmayla dış hava 
sıcaklığı ve daha önce girilmiş güncel yakıt fiyatları ile di-
ğer parametreler değerlendirilerek hangisi daha verimli 
ve ekonomik olacaksa ona göre karar verilip, gerektiği za-
man ısı pompası,gerektiği zaman kombi şeklinde çalışma 
sağlanabilmektedir. Böylece en yüksek verimlilik değer-
liliklerine ulaşılabilinmektedir. Kombi değişimi yerine bu 
tür cihazlara geçerek doğalgaza olan bağımlılık da azaltı-
labilecektir [3].

Şekil 1. Hibrit Isı Pompası
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Birliği bölgesinde 2050 yılına kadar bitirilme hedefi, yeşil 
mutabakat ve karbon salımı kısıtlaması gibi konu başlık-
ları, elektrik ile çalışan iklimlendirme sistemlerinin hızla 
artmasına neden olmuştur. 

Özellikle yaklaşık sıfır enerjili ve sıfır enerjili binalar gibi 
kavramların öne çıkması ile termal güneş enerjisi ve foto-
voltaik sistemleri entegre eden ısı pompaları sistemleri-
nin kullanım alanları giderek yayılmaktadır. 

Elektrik enerjisini kendisi elde eden bir binanın iklim-
lendirme sisteminin hem ısıtma hem soğutma hem de 
kullanım sıcak su gereksinimini tek bir ısı pompası ile 
çözebilir teknolojik alt yapı artık oluşmuştur. Bu tarz uy-
gulamaları Avrupa Birliği bölgesinde sıkça görmekle be-
raber ülkemizde de yavaş yavaş uygulamalar yapılmaya 
başlanmıştır. 

Kentlerin tasarımı aşamasında, mimarlık, mühendislik ve 
şehir planlama disiplinlerinin beraber çalıştığı bütünleşik 
tasarım esasına göre planlanmış binalar yapılarak, elekt-
rik enerjisini kendisi üreten, iklimlendirme çözümünü 
termal güneş enerjisi takviyeli ısı pompası ile elde etmiş 
sistemler, iklimlendirme tasarımının kısa ve orta vadede 
geleceğini oluşturacaktır. 

8. UYGULAMA ÖRNEKLERİ

8.1 R32 ve R410A Kullanım Karşılaştırılması

Örnek olması açısından Ankara ilinde 120 m2’lik uygun 
olarak yalıtılmış bir ortamın R410A ve R32 soğutucu akış-
kan kullanan havadan suya ısı pompası (duvar tipi) ile 

yalnız ısıtma yapılması durumu, simülasyon programında 
değerlendirilmiş ve Tablo 1’de verilmiş olan değerler elde 
edilmiştir [5].

Elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, R32 soğutucu 
akışkan kullanan ısı pompası sistemi, R410A kullanan 
sisteme göre ısıtmada yıllık 421,7 kWh daha az enerji tü-
keterek, daha yüksek sezonsal verimlilik elde edilmiştir. 
Ayrıca bu sayede R410A kullanan sistem, mahal ısıtmada 
A+ enerji etiketine sahipken, R32 kullanan sistem A++ 
enerji sınıfına geçmiştir. Mahal ısıtma nedeniyle ortaya çı-
kan CO2 emisyonlarına bakıldığında ise yine R32 kullanan 
sistemin R410A’lı sisteme göre daha az CO2 salımı yaptığı 
görülmektedir. 

8.2 Farklı Coğrafyada R32-R410A Kullanım Farkları

Bu örnekte, kuş uçusu mesafesi 175 km olan Antalya ve 
Denizli illerinde, 120 m2 kullanım alanı olan bağımsız or-
tamların, simülasyon programı üzerinden hesaplanan ısı 
kaybı için,  R32 ve R410A akışkanı kullanılan düşük sıcak-
lıkta ısıtma yapacak hava kaynaklı ısı pompaları seçimi 
yapılmıştır [5].

Simulasyon programı çıktıları incelendiğinde, öncelikle 
tasarımın ve kullanılacak hava kaynaklı ısı pompasının 
coğrafi şartlar ve dış ortam sıcaklığı ile doğrudan ilintili 
olduğu görülmektedir. 

Her iki bölgede ortak çıkarım, R32 akışkanının R410A 
akışkanına göre %11 - %14 arasında daha az CO2 salımı 
yaptığıdır. Performans analizine göre, salım değerlerinde-
ki düşüm, R32 akışkanın verimlilik farkından kaynaklandı-
ğının bir çıkarımıdır.

Enerji etiketi olarak 
R32 akışkanlı sistem, 
her iki dış ortam şartın-
da da A++ enerji sınıfı-
na ulaşmıştır.

 
 

Tablo 1. R32 ve R410A Akışşkan Kullanım Karşılaştırılması
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9.  SONUÇ

Yapılan varsayımlar, Avrupa’da 2022 yılında ısı pompası 
pazarının 1 milyon adedin üzerine çıkacağını söyleme-
sine karşın, İSKİD5 2021 verilerine göreTürkiye’de11.000 
adet ısı pompası satışı gerçekleşmiştir. Bu durumun yanı 
sıra DOSİDER6 rakamlarına göre Türkiye’de 1 milyon adet 
üzerinde fosil yakıt kullanan kombi satışı yapılmıştır.

Avrupa’daki eğilim sürecine bakarak buradan Türkiye’de-
ki pazarın henüz tam anlamıyla gelişemediği sonucuna 
varılabilmektedir. Isı pompası pazarının neden gelişeme-
diği değerlendirilirse, şu sonuçlara ulaşılabilir:
- Türkiye’nin %99 oranında ithal ettiği doğalgazın, 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi [6] ile 15.000 nüfuslu 
olan ilçelere BOTAŞ aracılığı ile ulaştırılması ve . do-
ğalgaz olmayan bölgelere de doğalgazın getirilmesi 
yolunda çalışmaların yapılması,

- Doğalgazın yüksek maliyetinin devlet tarafından  
desteklenmesi,

- Isı pompalarıyla ilgili gerekli teşviklerin olmaması ne-
deniyle ilk yatırım maliyetlerinin artması.

Bu nedenlerden dolayı, kullanıcıların doğalgazlı kombi 
cihazlarına yönelmekte olduğunu söylenebilir. 

Isı Pompaları ile ilgili güncel gelişme ve eğilimlere bakıldı-
ğında, karbon ayak izinin azaltılmasında ısı pompalarının 
önemli bir araç olduğutüm dünya tarafından kabul edil-
diği görülmektedir. 

Avrupa’da fosil yakıt kullanımını ve dolayısıyla salımları 
azaltma politikaları çerçevesinde ısı pompası üretimi ve 
kullanımı, sağlanan teşvikler sayesinde hızla artmaktadır. 
Türkiye’de de son teknolojiye sahip ısı pompaları pazarı-
nın geliştirilebilmesi için vergi indirimi (KDV - ÖTV), son 
kullanıcılara yönelik ilk yatırım maliyetlerine yönelik doğ-
rudan teşvik, düşük faizli banka kredileri, gibi uygulama-
larla üretim ve satışın geliştirileceğini düşünmek yanlış 
olmayacaktır. 

KAYNAKÇA
 1. 1. https://iskid.org.tr/iskid-isi-pompasi-teknolojisi-ve-
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son erişim tarihi: 25.07.2022

 2. https://www.escarus.com/ab-yesil-mutabakati-nedir, son 
erişim tarihi: 25.07.2022

 3. https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/
catalogues/heat/hybrid-heat-pump/ehyhbh-av32/Da-
ikin%20Altherma%20hybrid%20heat%20pump_B2C_
ECPTR15-731_Product%20Catalogues_Turkish.pdf , son 
erişim tarihi: 25.07.2022

 4. https://www.daikin.eu/en_us/product-group/air-to-water-
heat-pump-high-temperature/daikin-altherma-3h-ht.html, 
son erişim tarihi: 25.07.2022

 5. https://standbyme.daikin.eu/, son erişim tarihi: 25.07.2022

 6. 23 Eylül 2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 
Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması-
na Dair Usul ve Esaslar

Tablo 2. Farklı Coğrafyada R32 ve R410A Akışkan Kullanım Karşılaştırması 

HAVADAN SUYA ISI POMPASI - R32 HAVADAN SUYA ISI POMPASI - R410A
Gerekli Isıtma Kapasitesi Min. Çevre (-6.6 °C): 11.72 Kw Min. Çevre (-6.6 °C): 11.72 kW
Çıkış suyu sıcaklık aralığı 25 °C - 35 °C 25 °C - 35 °C
Enerji tüketimi ısıtma 3352.3 kWh 3850.6 kWh
Sezonluk verimi - SCOP 5,36 4,67
CO2 Emisyonu 1314.8 Kg 1510.2 Kg

HAVADAN SUYA ISI POMPASI - R32 HAVADAN SUYA ISI POMPASI - R410A
Gerekli Isıtma Kapasitesi Min. Çevre (-0.4 °C): 7.82 kW Min. Çevre (-0.4 °C): 7.82 kW
Çıkış suyu sıcaklık aralığı 25 °C - 35 °C 25 °C - 35 °C
Enerji tüketimi ısıtma 1661.4 kWh 1845.6 kWh
Sezonluk verimi - SCOP 5,84 5,26
CO2 Emisyonu 651.6 Kg 723.8 Kg

DENİZLİ
ANTALYA

Enerji Etiketi

Enerji Etiketi

 
 

5 İSKİD : İklimlendirme-Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği
6 DOSİDER : Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş adamları Derneği
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Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği 
AYSAD’ın 2022 yılı Olağan Genel Kurulu, 29 Haziran 2022 
Çarşamba günü Dedeman Bostancı Oteli ve Convention 
Center İstanbul adresinde yapıldı. Divan Başkanlığına se-
çilen Bülent Özbelli’nin daveti ile yapılan saygı duruşunun 
ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sefa Targıt 2021 ve 
2022 yılları faaliyet raporunu genel kurula sundu. Denetle-
me Kurulunun hazırladığı rapor, Sadettin Avcı tarafından; 
gelecek yılın bütçe taslağı, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi 
Rıza Latif tarafından Genel Kurul görüşüne sunuldu. Tüm 
bu faaliyetler, denetleme raporları Genel Kurul tarafından 
ibra edilirken, bütçe tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. 

Genel Kurulun yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üye 
seçimleri bölümünde önerilen liste, Divan Başkanı tarafın-
dan Genel Kurulun oyuna sunuldu.  Öneri oybirliği ile ka-
bul edilerek yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri 
belirlendi. Derneğin 50. yılı anısına hazırlanan “50. Yıl/Yük-
selmek İleri Gitmek” kitabının tanıtımı ve dağıtımı da Genel 
Kurul’da gerçekleştirildi. 2022-2023 döneminde AYSAD 
Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu;

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Oğuzhan Bulgurluoğlu Bulgu Müh. Ltd.

Fevzi Yıldırım GTS Asansör A.Ş.

Rıza Latif FUPA Asansör A.Ş.

Sedat Yıldız GM Asansör Ltd.

Can Mutu  Schindler Türkeli Asansör A.Ş.

Burcu Babadağ Kone Asansör A.Ş.

Nihat Güven MİK-EL Elektronik Ltd.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Aziz Bilge Buga Otis Asansör A.Ş.

Berk Özbelli Pera Müh. Ltd.

Cansu Çavdar Sanel Elek. Asansör A.Ş.

Korkut Öz Öz Asansör Ltd.

Savaşal Sayın EVATEK Asansör Ltd.

Sefa Targıt ASRAY A.Ş

Serkan Eriş EMT Asansör Ltd.

Detaylı bilgi için: https://www.aysad.org.tr/aysad-olgana-
genel-kurulu-29-haziran-2022/

AYSAD 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) başkanlığı-
na İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Bir-
liği (İHKİB) Başkanı Mustafa 
Gültepe seçildi. Bünyesinde 
27 sektörden 61 ihracatçı 
birliği bulunan TİM’in 29. 
Olağan Genel Kurulu, Haliç 
Kongre Merkezi’nde yapıldı. 
Daha önce birlik ve sektör 
başkanlarından büyük bölü-
münün adı üzerinde uzlaş-
ma sağladığı Mustafa Gültepe, Genel Kurul’daki başkan-
lık seçimine tek aday olarak katıldı. Kullanılan 274 geçerli 
oyun 273'ünü alan Mustafa Gültepe, TİM Başkanı seçildi. 
Gültepe yaptığı değerlendirmede TİM başkanlığı seçimi 
sürecinde sektörlerin ve birliklerin örnek bir dayanışma 
sergilediklerinin altını çizdi. 100 bini aşkın ihracatçı ailesi-
nin liderliği konusunda kendisine güvenen ve destekleyen 
herkese teşekkür eden Gültepe, şunları söyledi: 

“İhracat Türkiye'nin geleceği ve vazgeçilmezidir. Biz 
Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çık-
tık. Tüm sektörlerimizde bilimsel ve teknolojik dönüşümü 
tamamlamak zorundayız. Yüksek katma değerli ihracat 
yapan, ulaşım ve lojistik altyapısı güçlü, tehditleri fırsata 
dönüştüren, rekabet gücü yüksek bir Türkiye’yi inşa etmek 
durumundayız. Dünyadaki trendleri izleyen değil, belirle-
yen bir ülke olmak için çalışacağız. Ülkemizin küresel ih-
racattan aldığı pay yüzde bir civarında bulunuyor. Bu payı 
yüzde 50 artıracak potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. 
Kilogram başına ihracatta en azından 2 doları yakalaya-
bilmeliyiz. Hedefin zor, sürecin meşakkatli olduğunu bili-
yorum. Ama ortak akılla, 27 sektörümüzün, 61 birliğimi-
zin etkin katılımıyla, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun 
olmadığına inanıyorum. Yeni dönemde TİM’i strateji ve 
vizyon liderliği yapan, gündem belirleyen bir kimliğe ka-
vuşturacağız. Daha aktif ve senkronize çalışacağımız bir-
liklerimizden gelecek projeler ve bilgi akışı en önemli veri 
kaynağımız olacak. Projeleri olgunlaştırıp, ekonomi yöne-
timine taşıyarak ihracatımızın gelişimine katkı sunacağız.” 
Gültepe, tüm çalışmalarda herkese eşit mesafede dura-
caklarını ve kısır tartışmaların içinde kaybolmayacaklarını 
da sözlerine ekledi. 

Detaylı bilgi için: https://tim.org.tr/tr/haberler-tim-
baskanligina-mustafa-gultepe-secildi

TİM Başkanlığına Mustafa Gültepe Seçildi
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Makine Zirvesi, Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) tarafın-
dan “Yeşil Makineler, Yeşil Dünya” mottosuyla 16 Haziran 2022’de 
İstanbul’da yapıldı. Pandemi etkisinde geçen iki yıllık dönemin so-
nunda yatırımını yüzde 49, üretimini yüzde 42 artırmayı başaran 
ve 23 milyar dolar ihracatla Türkiye’nin en büyük 3 sektörü arasına 
giren makine imalat sektörü, Makine Zirvesi’nde bir araya geldi. 
Zirvedeki konuşmasında, sözlerine Türkiye’nin 2053 yılı Nötr Kar-
bon hedefine, çekirdeğinde makine sektörünün olduğu bir stra-
tejiyle ilerleyebileceğine vurgu yaparak başlayan MAKFED Başkanı 
Adnan Dalgakıran, “Makine hakkında konuşurken sadece bir sek-
törü konuşmuyoruz. Bir ülkenin üretim kabiliyetini, yani rekabet 
gücünü konuşuyoruz” dedi. MAKFED ve üye derneklerin yönetim 
kurulları ile sektörün ve tedarikçilerinin üst düzey yöneticilerinin 
katıldığı zirvenin açılış oturumunda konuklar arasında yer alan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve TİM 
Başkanı Mustafa Gültepe de katılımcılara seslendi. MAKFED Başka-
nı Adnan Dalgakıran konuşmasında özetle şunları söyledi:  

“Türkiye’nin büyümesini katma değer ve üretim üzerinden ger-
çekleştirmesi, büyümede sürdürülebilirliğin öne çıkması gerekir. 
Dünyada artık, bir işin tamamını yapabilmek değil, yapılırken or-
taya çıkan değer zincirinden en büyük payı almak marifet kabul 
ediliyor. Bunun da bilgi ya da teknoloji üretimi ve markalaşmayla 
sağlandığını biliyoruz. Eğer elektronik ve yazılım sektörleriyle iş 
birliğimiz gelişirse, makinelerimizin rekabetçiliği ve pazardaki de-
ğeri de artacaktır. Yeşil Dönüşüm’ün asıl konusu standartlardır ve 
standartları belirlemek, belirleyen mekanizmalar içinde yer almak 
ülkemize önemli ve stratejik avantajlar sağlayacaktır. Türkiye’nin 
bunu kendi başına yapabilmesi elbette mümkün değil ama ihti-
sas derneklerimiz, üye oldukları AB örgütleri aracılığıyla bu ha-
zırlıklarda görev alarak süreçlere büyük katkı sağlayacaktır. Ürün 
ve teknoloji çeşitliliği ile fark yaratarak uluslararası rekabette hızlı 
güçleniyoruz, ekonomiye yön veren bir sektör olmakta kararlıyız. 
Türkiye’yi makine büyütecek.”

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.makinezirvesi.com/
makine-zirvesi-2022-basin-bulteni-2/

Makine Zirvesi 2022 İstanbul’da Düzenlendi

26. Uluslararası Sac Levha İşleme Teknolojisi Fuarı (Eu-
roBLECH 2022), 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında 
Almanya’nın Hannover şehrinde yapılacak. Dört yıl ara-
dan sonra tekrar düzenlenecek olan fuara dört ay kala 
39 ülkeden yaklaşık 1300 katılımcının, organizasyonda 
stantlarını ayırttığı açıklandı. Fuara katılacağı kesinle-
şen belli başlı ülkeler şimdilik ABD, Almanya, Avusturya, 
Belçika, Çin, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Polonya, 

Portekiz ve Türkiye. EuroBLECH 2022’ye, sac levha işle-
me alanındaki en yeni trendleri ve makineleri keşfetmek 
için tasarım mühendisleri, üretim müdürleri, kalite mü-
dürleri, alıcılar, üreticiler, teknik yöneticiler ile meslek 
örgütlerinden ve Ar-Ge departmanlarından uzmanların 
katılması bekleniyor. Fuarın bu yılki ziyaretçilerine, sac 
levha işleme alanında modern üretim için akıllı çözüm-
lerden ve yenilikçi makinelerden oluşan eksiksiz bir 
ürün yelpazesi sunulması hedefleniyor. 

EuroBLECH’in, ziyaretçilerin en güncel ve yenilikçi üre-
tim çözümlerini keşfedip edinebileceği bir pazar yeri 
olması amaçlanıyor. Fuar stantlarındaki birçok canlı ta-
nıtım ile ticari kesimlerden gelen ziyaretçilere, sac levha 
işlemenin her alanından makine ve sistemleri çalışırken 
ilk elden görme fırsatı sunulacak. Hannover Messe’de 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26 ve 27 numaralı salonlarda 
düzenlenecek olan Fuar 25 Ekim 2022 Salı gününden 
28 Ekim 2022 Cuma gününe kadar 9.00-18.00 arasında 
ziyaret edilebilir. Ziyaretçilerin fuara erkenden bilet ala-
bilmesi için gişeler temmuz ayında açılacak. Vize alması 
gereken ziyaretçilerin seyahat hazırlıklarına mümkün 
olduğunca erken başlaması tavsiye ediliyor. 

Fuarın yanı sıra ulaşım ve konaklama hakkında detaylı 
bilgilere, fuarın web sitesi www.euroblech.com adresin-
den ulaşılabilirsiniz. 

EuroBLECH Ekim 2022’de Almanya’da 
Düzenlenecek
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 4-11 Ha-
ziran tarihleri arasında Güney Amerika’nın iki büyük ül-
kesi Brezilya ve Arjantin’de peş peşe ticaret heyeti orga-
nizasyonu düzenledi. Türkiye’den giden 14 firma sahibi 
ve yöneticileri, Brezilya ve Arjantin’de toplam 61 firma-
nın iş insanları ile 176 tane toplantı gerçekleştirdi. Heye-
tin başkanlığını yapan İSİB Denetim Kurulu Üyesi Murat 
Bakanay yaptığı açıklamada hedef iki ülkeye yaptıkları 
organizasyonun başarı ile tamamlandığını ifade ederek, 
şunları söyledi: “İSİB olarak tüm paydaşlarımızla birlikte 
hareket ederek sektörün gücünü anlatmak adına global 
bir kapsayıcılık vizyonu ile hareket ediyoruz. Bu vizyon-
dan hareketle Brezilya ve Arjantin sektörümüz açısından 
ihracatımızı yukarı çıkarmak istediğimiz hedef ülkeler 
arasında. Bu kıtaya ihracatımız rakamsal olarak çok bü-
yük olmamakla beraber her yıl artarak devam ediyor. Bu 

tür faaliyetlerin ihracatımızın daha da artmasına yardım-
cı olacağına inanıyor ve gözlemliyorum. Her iki ülkeye 
yaptığımız ticari heyeti organizasyonumuzu başarı ile 
tamamladık. Bizimle gelen 14 firmamız B2B görüşme-
leri öncesi ve sonraki günlerde ziyaret edecekleri firma 
ve fabrika randevularını önceden ayarlamışlardı ve ger-
çekten çok etkin bir görüşme trafiği içerisinde bulundu-
lar. Karşı taraftaki muhataplarımızın istediği çözümleri 
Türkiye ve sektörümüz üretecek güce sahip. Biz de var 
gücümüzle bu isteğe cevap vereceğiz. Güney Amerika 
kıtasına yaptığımız ticaret heyetleri ve fuar katılımı faa-
liyetlerimizin bundan sonraki süreçte de devam etmesi 
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Haberin detayları için tıklayınız: https://isib.org.
tr/2022/06/22/isib-brezilya-ve-arjantine-ticaret-heyeti-
organizasyonu-duzenledi/

İSİB, Brezilya ve Arjantin’e Ticaret Heyeti 
Organizasyonu Düzenledi

AgroShow Eurasia, Tarım, Tarım Makineleri, Teknolo-
jileri ve Yan Sanayileri Fuarı 07-10 Aralık 2022 tarihle-
ri arasında TARMAKBİR ve TÜYAP işbirliği ile TÜYAP 
İstanbul’da düzenlenecek. Türkiye’de tarım ve tarım-
sal teknolojiler alanında tamamen yabancı müşterilere 
odaklanan ilk B2B fuarı olma özelliği taşıyan AgroShow 
Eurasia, ihracat odaklı bir fuar olacak. Bu kapsamda 
özel bayi davetlerinin haricinde yurt içinde ziyaretçilere 
yönelik herhangi bir tanıtım çalışması yapılmayacak ve 
çalışmalar tamamen yurt dışı ziyaretçiye yönelik ola-
cak. Tanıtımı, uluslararası mecralarda dijital ve gelenek-
sel yöntemlerle yapılacak fuar, yurt içinde düzenlenen 
diğer tarım fuarlarından farklı olarak, perakende alım 
yapan yurt içi ziyaretçiler yerine profesyonel uluslara-
rası ziyaretçilere yönelik olacak. Bu kapsamda 4 gün 
boyunca fuarda, yoğun kalabalıklardan uzak, rahat bir 
ortamda sergi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yü-
rütülebilmesi hedefleniyor.

Yoğun tarım makinesi ithalatı yapan ama sektörün ye-
terli pazar payı alamadığı ülkeler, geleneksel pazarlar, 
komşu ülkeler ve Balkanlar başta olmak üzere; yakın 
coğrafyamız, tarımın giderek daha fazla önem kazandığı 
Afrika kıtası, Türk Cumhuriyetleri, son dönem gelişme-
leri nedeniyle nihai ürün, aksam ve parça odağında uzak 
doğu yerine Türkiye’yi tedarikçi listesine alan AB ülkele-
rinin, fuarın pazarlanmasının odağında yer alması plan-
lanıyor. Bu kapsamda T.C. Ticaret Bakanlığı ve TİKA’nın 
tanıtım ve alım heyeti desteklerinin yanı sıra DEİK başta 
olmak üzere çeşitli kurumlar vasıtasıyla da etkin bir tanı-
tım yapılması kapsamında çalışmalar yürütülüyor. 

Detaylı bilgi için tıklayınız: http://www.tarmakbir.org/tr/

AgroShow Eurasia, 07-10 Aralık 2022 
Tarihlerinde İstanbul’da Yapılacak



YAYIN POLİTİKASI

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  OCAK 2017  www.mmo.org.tr

 Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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