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JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ TESKON 
KAPSAMINDA 8. KEZ DÜZENLENDİ

Makina Mühendisleri Odası adına İz-
mir Şubesi tarafından 8-11 Nisan 2015 
tarihlerinde MMO Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen 12. 
Tesisat Mühendisliği Kongresi, tesisat 
alanında çalışan mühendis ve ara teknik 
elemanların mesleki gelişimine katkı 
sunmaktadır.

Teskon 2015 kapsamında 7 sempoz-
yum, 4 seminer ve 20 kurs düzenlen-
miştir. Bu seminerlerden bir tanesi de 
bu yıl 8-9 Nisan 2015 tarihlerinde se-
kizinci kez düzenlenen Jeotermal Enerji 
Semineridir. Seminerde bu yıl sunulan 
13 bildiri ile birlikte kongre kapsamın-

da sunulan bildiri sayısı 169’a ulaşmış 
ve bu sunulan bildiriler 8 ayrı bildiriler 
kitabı halinde yayımlanarak ülkemizde 
eksikliği hissedilen teknik yayın olarak 
basılarak meslek alanımıza kazandırıl-
mıştır. Ayrıca bu bildiriler CD ve USB 
olarak katılımcılara dijital ortamda ve-
rilirken, tüm meslektaşlarımızın ulaşa-
bilmesi amacıyla www.teskon.mmo.
org.tr web sayfamızda yayınlanmakta-
dır. 

Teskon jeotermal enerji seminerlerinin 
amacı, farklı disiplinlerdeki araştırma-
cıları olduğu kadar sektördeki dene-
yimli uzmanları bir araya getirmektir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 1993 
yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi’nin uzmanlık alanına giren birçok 
konu farklı platformlarda ele alınarak detaylı bir şekilde 
tartışılmaktadır. Bu konulardan bir tanesi de 2001 yılından 
itibaren düzenlenen “Jeotermal Enerji” semineridir. 
Bu seminer ile ülkemizde yapılan bilimsel ve teknolojik 
çalışmaların sunulmasına imkân tanınmıştır. 

TESKON Jeotermal Enerji Seminer-
lerinde sunulan bildirilerde, dönemin 
güncel sorun ve uygulamaları ele alın-
mıştır. Bildiriler yer bilimleri ve tesisat 
mühendislikleri olarak iki ana başlık-
ta toplanabilir.  Seminer programında 
rezervuar mühendisliği, kuyu testleri, 
sondaj, jeokimya konuları her oturumda 
işlenmiştir. Tesisat mühendisliği alanın-
da ise öncelikle İzmir ve çevresindeki 
jeotermal gelişmeler tema seçiminde ve 
sunulan bildirilerde kendini göstermek-
tedir. Jeotermal enerji seminerlerinde, 
2001, 2003 ve 2005 yıllarında jeotermal 
enerjinin doğrudan kullanımı, tasarımı 
ve temelleri üzerine bildiriler sunulmuş-
tur. 

Ayrıca Oregon Institute of  Technology, 
Geo-Heat Center’in yayımladığı, kitap 
telif hakları ve izinleri alınarak “Jeo-
termal Enerji Doğrudan Kullanım ve 
Tasarım El Kitabı” adı altında yayın-
lanmıştır.

Jeotermal Enerji Semineri kapsamında 
2005 yılından itibaren sera ısıtmacılığı 
konularında bildiriler sunulmaya baş-
lanmıştır. Bu arada da Türkiye’de jeo-
termal kaynaklı seralar yaygınlaşmaya 
başlamış, İzmir Dikili’de 600 dönüme 
ulaşan seralar kurulmuştu. 2007 yılın-
dan itibaren dolaylı kullanım (elektrik 
üretimi) konusunda bildiriler de tar-
tışılmaya başlanmıştır. Bu dönemde 
Türkiye’de, 7.5 MWe kurulu güçte je-
otermal kaynaklı Dora-I elektrik sant-
ralı, 1983 yılında çalışmaya başlayan, 
15 MWe kurulu güce sahip,  Kızıldere 
jeotermal santralini takip eden ilk özel 
sektör projesi de gerçekleştirilmiştir.

2007 yılında, “jeotermal kaynaklar ve 
doğal mineralli sular” kanunu yürür-
lüğe girmiştir. Kanun, jeotermal kay-
naklar üzerinde özel ve tüzel kişilerin 
ruhsat edinmesi ve işletmesine olanak 
sağlamıştır. Kanunun yürürlüğe gir-
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miştir. Kongre ile paralel düzenlenen 
TESKON+SODEX Fuarına toplam 
1760 m2 net stand alanında, sektörde 
ürün ve hizmet üreten temsilcilikleri ile 
birlikte 156 kuruluş katılmıştır. Kong-
reyi 1550`si kayıtlı delege olmak üzere, 
3300‘ü aşkın mühendis, mimar, teknik 
eleman ile üniversite, meslek yüksek 
okulu ve meslek lisesi öğrencisi izler-
ken, fuar 6825`i aşkın kişi tarafından 
ziyaret edilmiştir.

Her Kongre, bir öncekinden daha fazla 
katılımcı, bildiri, kurs, seminer, sem-
pozyum, oturum sayısına ulaşmayı 
hedefler. TESKON 2015 de bu hedefe 
ulaşmış ve bu güne kadar düzenlenen 
en kapsamlı kongre olmuştur.

Oturumlarda, tesisat mühendisliği ala-
nındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler 
ve uygulamalar ile sektörde yapılan 
AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi 
ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiri-
ler sunulmuştur. Bilimsel/Teknolojik 
Çalışmalar başlıklı oturumlarda, te-
sisat mühendisliği ve ilgili alanlarda 
uluslararası ölçekte yenilik getiren 
teorik veya deneysel özgün araştırma 
sonuçları sunulurken, seminer ve sem-
pozyumlarda ise uluslararası ölçekte 
yapılmış uygulama ve araştırmalar tar-
tışılmıştır.

12. Kongre; bina fiziği, binalarda enerji 
performansı, jeotermal enerji, iç hava 
kalitesi vb. alanlarda disiplinler arası 
ortak çalışmaların sunulduğu önemli 
bir platform haline gelmiştir.

Kongrede gerçekleştirilen oturumlar 
aşağıda belirtilmiştir.

SEMPOZYUMLAR: 7
	Bina Fiziği Sempozyumu
 Binalarda Enerji Performansı Sem-

pozyumu
	Isıl Konfor Sempozyumu
	İç Hava Kalitesi Sempozyumu
	Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı 

Ürün Geliştirme Sempozyumu

	Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
 Termodinamik Sempozyumu

SEMİNERLER: 4
	Bacalar Semineri
 İç Çevre Kalitesi Seminerleri
	Jeotermal Enerji Semineri
	Yalıtım Semineri

KURSLAR: 20
	Binalarda Kojenerasyon/Trijeneras-

yon Sistemleri Uygulamaları
	Binaların Performansının Değerlen-

dirilmesinde Ekserjik Yaklaşımların 
Kullanılması ve Binalarda Ekserji 
Yönetimi

	Endüstriyel Havalandırma Sistemleri
	Endüstriyel Tesislerde Seyreltme 

Havası Hesabı ve Tasarımı
	Hastane Hijyenik Alanlar Proje Ha-

zırlama Esasları
 İklimlendirme Sistemlerinde Gürül-

tü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesap-
lamaları

	Medikal Gaz Tesisatı
	Mutfak Havalandırması
	Sanayide Enerji Verimliliği ve Uy-

gulamaları
	Sistem Seçimi
	Soğutma Sistemleri, Hesapları ve 

Modellemesi
	Soğutma-Klima Sistemlerinde Ba-

kım ve Arıza Bulma Teknikleri
	Sprinkler Sistemleri Projelendirme 

Esasları
	Su Şartlandırma
	TAD (Test Ayar Dengeleme) ve 

Commissioning Çalışmaları
	Uygulamalı Psikrometri ve İklimlen-

dirme
	VAV ve Laboratuvar Sistemlerinin 

Uygulaması, Seçimi ve Bina Oto-
masyon Sistemlerinde Kontrolu

	Yenilenebilir Enerjiye Giriş
	Yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği, 

İçeriği ve Havalandırma Hesapları

	Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı 
Projelendirme Esasları

PANEL:
	Yükseköğretim Kurulu Aracılığı ile 

Mühendislik Mesleğinin Değiştiril-
mesi ve Dönüştürülmesi

	Mekanik İhalelerde Tasarım, Şartna-
meler, Keşif Özeti Arasındaki Çeliş-
kilerin veya Eksikliklerinin Uygula-
ma Kalitesine Etkileri

	Bütünleşik Tasarım ve Uygulayıcı 
Beklentileri

FORUM:
	Bina Sertifikalandırma Sistemleri; 

Mevcut Durum, Sorunlar, Eksiklik-
ler, Çözümler

	Son Yönetmelik Değişikliklerinin 
Getirdikleri, Götürdükleri ve Bırak-
tıkları Sorunlar

Kongre açılış oturumunda William P. 
BAHNFLETH (ASHRAE), “ASHRAE 
Bina Enerji Etiketleme Programı” ve 
Ulla HAVERINEN-SHAUGHNESSY 
(National Institute for Health and Wel-
fare) ise “Enerji Verimliliği ve İç Çevre 
Kalitesi” başlıklı sunumları gerçekleş-
tirmişlerdir.

Termodinamik Sempozyumu içerisin-
de düzenlenen “Termodinamik Eği-
timi” konulu toplantıda bütün bilim 
disiplinlerini ilgilendiren bir dal olma-
sı tesbitiyle, yaşam kalitesi ve yaşam 
düzeyinin yükseltilmesine etkisi vur-
gulanarak, eğitiminde kalıplardan uzak, 
öğrenmeyi öğretme prensibiyle hareket 
edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Kongre kapsamında düzenlenmesi ge-
leneksel hale gelen sabah kahvaltısı 
toplantılarında, “Lisans Seviyesinde 
İklimlendirme Eğitiminin Geliştirilme-
sine Yönelik Tecrübelerin Paylaşılması 
ve Üniversitelerimizde Yeni Uygulama-
lara Başlanması”, “Tesisatta Tasarımcı-
ların Sorunları ve Çözüm Önerileri” ve 
“İklimlendirme sektörü sivil toplum 
kuruluşlarının yapılanma ve sosyal 

mesiyle birlikte, 4000'e yakın saha için 
ruhsat verilmiştir. Jeotermal kaynaklar-
dan sera ısıtmacılığı ve elektrik üretim 
projelerinde patlama yaşanmıştır. 

Günümüzde, elektrik üretimi için 1000 
MWe’a yakın lisans verilirken, kurulu 
güç 400 MWe değerini aşmış bulun-
maktadır. Yasa, jeotermal kaynakların 
kullanımında büyük bir atılıma neden 
olurken, ruhsat sınırları, boyutları, 
komşu ruhsatlar arasındaki ilişkilerin 
düzenlenmesi ve denetim konuların-
da tam bir karmaşaya neden olmuştur. 
2005 yılından itibaren sera projeleri, 
elektrik üretimi ve yasal konulardaki 
sorunlar ve çözüm önerileri jeotermal 
enerji seminerinde tartışılmaya başlan-
mıştır. Petrol rezervuarlarındaki sorun-
ların çözümünde uygulanan sahaların 
“birimleştirilmesi”, jeotermal sahalar 
içinde önerilmiştir. 

Teskon 2015 sonuç bildirgesinde, Je-

otermal Enerji konusu önemli yer tut-
muş ve şunlar ifade edilmiştir: “Jeoter-
mal enerji işletmelerin ağırlıklı olduğu 
bir dönem geçirdiğimiz son yıllarda, 
2013 yılında yapılan bir önceki semi-
nerde166 MWe olan kurulu gücün 410 
MWe`a ulaşarak 2 yıl içinde %100`den 
fazla artış sağlandığı gözlenmiştir. Bu 
artışın çevre ve kaynak korunması açı-
sından sağlıklı olmayacağı seminerde 
tartışılmış ve kontrol mekanizmalarının 
olmadığının altı çizilmiştir. Ayrıca, bu 
artışın üretime tam olarak yansımadığı-
nın da altı çizilmiştir.  Bunun yanında, 
geçmiş yıllarda, yine seminerlerimizde 
söz konusu edilen, kullanılan santral 
tipi seçimlerinde sorunlar bulunmakta-
dır.  Bu arada, sürdürülebilir işletmeler 
için, kurulan santrallerin yeraltındaki 
jeotermal kaynaklarla uyumlu olması 
gereği üzerinde durularak bu konunun 
ihmal edildiği yönünde bir kanaat belir-
miştir. Öte yandan, doğrudan kullanım-
daki kapasiteler için verilen değerlerin 

en az 3 kat abartıldığı yine seminerde 
vurgulanmıştır. Son olarak, ülkemiz-
deki yasal mevzuat ve son yıldaki yö-
netmelik değişiklikleri tartışılarak, yasa 
ve yönetmeliklerin yanlışlığından kay-
naklanan sorunların yatırımcıları tedir-
gin ettiği ve onların üzerine gereksiz 
yük bindirdiği üzerinde durulmuş ve 
mevcut mevzuat ile bu sorunların gi-
derilemeyeceği kanaati oluşmuştur. Bu 
bağlamda, yeni bir jeotermal yasa ve 
yönetmeliğinin yapılması konusunda 
hazırlık çalışmaları yapılması önerilmiş 
ve bunların çerçevesinde mevcut so-
runların çözülebilmesi için yeni yasa ve 
yönetmelikte birimleştirme konusunun 
mutlaka yer alması gerektiği belirtil-
miştir.”

Jeotermal Enerji Seminerine toplam 110 
kişi katılmıştır. Bu  katılımcılar, düzen-
lenen etkinliğin devamını talep ederek 
Seminerle ilgili olumlu görüşlerini dile 
getirmişlerdir.

12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ 
KONGRESİ/teskon 2015 
SONUÇ BİLDİRİSİ
İlki 1993 yılında düzenlenen, 22 yıllık 
bir birikim ve geleneği olan, 12. Ulu-
sal Tesisat Mühendisliği Kongresi 8-11 
Nisan 2015 tarihleri arasında TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası adına İzmir 
Şubesi yürütücülüğünde “Sağlık için 
Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi” ana te-
masıyla MMO Tepekule Kongre ve Ser-
gi Merkezi - İzmir‘de düzenlenmiştir. 
Kongre ile birlikte TESKON+SODEX 
fuarı da Hannover Messe Sodeks Fu-
arcılık AŞ. tarafından aynı tarihlerde 
gerçekleştirilmiştir. Kongre ve fuar et-
kinliklerinin tamamı MMO Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi‘nde bulunan 
13 salon ve fuar alanında yer almıştır. 

Kongre 17 kurum ve kuruluş 
ile 13 üniversite tarafından 
desteklenmiş olup, kongre 
boyunca toplam 72 oturum-
da, 9`u yurtdışından katılan 
konuklar tarafından toplam-
da 209 adet bildiri sunul-
muştur.

Kongre sırasında toplam 
7 sempozyum, 4 seminer, 
20 kurs, 3 panel, 2 açılış 
konferansı, 3 sabah top-
lantısı, 2 Forum, 4 Kişisel 
Gelişim Semineri ve Ter-
modinamik Eğitimi konulu 
1 toplantı gerçekleştiril-
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kalitesinin bozulmasını ve sebep 
olduğu olumsuzlukları da hızlan-
dırmaktadır. Milli Eğitim Bakan-
lığımız iç hava kalitesinin uygun 
değerlerde olması için yeni okul 
projelerinde havalandırma çözüm-
lerini zorunlu kılmalıdır. İzmir`de 
İzmir İl Müdürlüğü ile ortak yapı-
lan “Okullarda İç Çevre Kalitesi 
Eğitimleri” kapsamında öğrenciler 
ve öğretmenlere iç çevre kalitesi 
konusunda eğitimler verilmiş, bir 
okulda uygulama yapılmıştır. Eği-
tim ve uygulama çalışmalarının 
Türkiye geneline yaygınlaştırılma-
sı önerilmiştir. İç hava kalitesinin 
geliştirilmesi ile ilgili uygulama-
lar yanında, ülkemizde iç ve dış 
hava kalitesinin yerel ve zamana 
bağlı değerlerinin belirlenmesine 
yönelik yoğun çalışmalar başla-
tılmalı ve desteklenmelidir. İnsan 
sağlığını korumak için zaman-ak-
tivite bütçelerine dayalı olarak kir-
leticilere maruz kalma sürelerini 
minimize edecek şekilde iç hava 
kalitesi rehber değerleri ya da 
standartları oluşturulmalıdır.

7. Ülkemizdeki Baca problemlerine 
yönelik çözümler desteklenmeli-
dir. Bacanın ısıtmanın en önemli 
unsurlarından biri olduğu unutul-
mamalıdır. Toplum sağlığı, enerji 
verimliliği açısından mühendislik 
çalışması gerektiren bir konudur. 
Baca kaynaklı ölümlerin son bul-
ması gereklidir. Baca ile ilgili sağ-
lıklı bir yasal mevzuatın hızlı bir 
şekilde oluşturulması gereklidir.

8. Bütünleşik tasarım konusunda ilgi-
li diğer meslek disiplinleri ile bir-
likte bir çalıştay düzenlenmelidir.

9. Maden havalandırması konusunda 
yönetmelik bulunmamaktadır (ma-
den, elektrik, mekanik). TMMOB 
olarak Zonguldak`ta bir çalıştay 
düzenlenmelidir.

10. Yeşil Bina sertifikalandırılması 
konusunda yapısal düzenlemele-
rin yapılarak ilgili kurum ve sektör 
derneklerinin mutabık kalacağı bir 
çalışma gerçekleştirilmelidir.

11. 12 Eylül'ün bir ürünü olan YÖK`ün 
üniversitelerimizin eğitim ve işle-
yişini nasıl kökten bozduğu defa-
larca masaya yatırılmıştır. 35 yıldır 
Üniversitelerimizdeki işleyişi ve 
yönetimini, eğitim anlayışını bo-
zan en büyük kuruluştur, derhal 
kapatılmalıdır.

12. Teknik öğretmenlere mühendislik 
ünvanı verilmesi son derece yanlış 
bir uygulamadır. Uygulama sonucu 
telafisi olanaksız can ve mal kayıp-
larına neden olacağı ve mühendis-
lik mesleğinin seviyesini düşürece-
ği için son verilmelidir.

13. İnternet üzerinden ya da uzaktan 
eğitim yoluyla Mühendislik Eğiti-
mi verilemez.

14. Üniversitelerimizin değişik Fakül-
te ve bölümlerinden mezun olan-
ların YÖK tarafından odalara yön-
lendirilerek mühendislik kaydının 
yapılmasının istenmesi (ya da denk 
sayılması, Eşdeğer sayılması veya 
YÖK ün isteği fark ders sınavın-
dan sonra mühendis sayılması v.b 
uygulamalarda Odalarımızın ve 
TMMOB nin görüşleri esas alın-
malıdır.

15. Uluslar arası anlaşmalardan doğan 
gereklilikler dolayısıyla başka ülke 
şartlarına göre mezun olmuş kişi-
lerin ülkemizde denk veya eşdeğer 
sayılabilmeleri için bu anlaşmalara 
mutlaka TMMOB görüşleri esas 
alınır maddesi konulmalıdır.

16. Teknoloji fakültelerinden mezun 
olanların mühendislik ünvanı al-
ması uygulaması mühendisi sade-
ce teknolojiyi uygulayan niteliğe 
indirgeyen “teknisyenleştiren” bir 

anlayıştır. Bu uygulamaya son ve-
rilmelidir. Doğru olan uygulama 
teknoloji fakültesi mezunlarına 
mühendislik teknologu unvanının 
verilmesidir.

17. Yatırımcı beklentilerinin olumsuz 
anlamda yönlenmesi, tüm payla-
şımcılarda (işverenle birlikte, tasa-
rımcı, yüklenici, üretici, tedarikçi) 
iş yapım kültürünün de olumsuz 
anlamda gelişmesine neden ol-
maktadır. Sorunların giderilebil-
mesi için gelişmiş ülkelerde kabul 
görmüş pratiklere yönelme imkanı 
bu yozlaşma içerisinde gerçekleş-
memekte, yanlış yöntem ve uy-
gulamalar devam edegelmektedir. 
Söz konusu olumsuzluk, panel 
konusu özelinde de tüm ihale do-
kümanlarına yansımaktadır. Pa-
nel sonucunda, en azından panele 
konu olan olumsuzluğun gideril-
mesi için;  “Mekanik İşler Genel 
Teknik  Şartnamesi”nin kapsamı 
ve güncellemeye uygun formatı-
nın belirlenmesi amacıyla odamız 
organizasyonunda sektörel sivil 
toplum örgütleriyle birlikte bir 
çalıştay düzenlenmelidir. 18. Ulu-
sal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
ve Sodex Fuarı‘nın niteliği ve ni-
celiğiyle çağdaş, demokratik, sa-
nayileşen bir Türkiye yaratılması 
sürecine katkıda bulunacağı inancı 
ile yukarıdaki istemlerimizin ya-
şama geçirilmesinin takipçisi olu-
narak ve aynı anlayış ile iki yıllık 
periyotlarda, ulusal ve uluslararası 
katılımın daha da arttırılarak, 13. 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kong-
resi ve Fuarı‘nın gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.

 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası

konulardaki başarılarını ‘rekabetçilik` 
(rekabetdaşlık) alanına neden taşıya-
mıyoruz?” konuları ele alınmıştır. Bu 
toplantılara başta Kongre Düzenleme, 
Yürütme ve Danışmanlar Kurulu Üye-
leri olmak üzere, Oturum Başkanları ile 
sektör dernekleri temsilcileri etkin bir 
katılım sağlamışlardır.

Kongre sonucunda aşağıdaki konuların 
kamuoyuna duyurulmasına karar veril-
miştir.

1. Hükümetin Meslek Odalarımızın 
Sektör Derneklerinin tüm karşı 
görüşlerine karşın, başta TMMOB 
yasası olmak üzere mesleğimizi 
yakından ilgilendiren imar kanunu 
ve yapı denetim kanunu ve ikin-
cil mevzuatta yapmaya çalıştığı 
düzenlemeler yapı denetim süreç-
lerinde kuralsızlığı ve denetimsiz-
liği getirmekte, güvenli, sağlıklı, 
konforlu yapıların yapımını engel-
lemekte; mesleğimize, meslektaş-
larımıza, sektörümüze zarar ver-
mektedir. 

2. 11. Kongre`de ESSİAD tarafından 
kurulması çalışmaları başlatılan 
“EHİS-Akredite Test ve Analiz 
Laboratuvarı”nın 12. Kongre açı-
lışında gerçekleştirilen temel atma 
töreniyle yapım aşamasına geçil-
miştir. Yakın zamanda sektörümü-
ze hizmet vermeye başlayacak olan 
laboratuvara sektörümüz tarafından 
sahip çıkılması dile getirilmiştir.

3. Meslek içi eğitimin önemi, kursla-
ra yoğun katılım ile kanıtlanmış-
tır. Meslekte uzmanlık ve belge-
lendirme çalışmalarında Makina 
Mühendisleri Odası`nın yanı sıra 
sektör dernekleri ve üniversiteler 
de bu süreçlere katkı koymalı ve 
bu alanda teorik ve uygulamalı eği-
tim merkezleri hayata geçirilmeli-
dir. Kurslardan “Hastane Hijyenik 
Alanlar Proje Hazırlama Esasları” 
adlı kurs MİEM kapsamına alınma-
lıdır.

4. Ülkemizde hastane hijyenik alan-
larının klima ve havalandırma tesi-
satı, test, devreye alma ve bakımı 
konusunda zorunlu bir norm olma-
ması, bu alanda keyfi uygulama-
lara yol açmakta ve sağlığa aykırı 
hastaneler ortaya çıkmaktadır. DIN 
1946-4 Standartı 2008 versiyonu-
nun zorunlu standart olarak Teknik 
Şartnamelere eklenmelidir.  Bu 
alanda Odamız tarafından önerilen 
standart taslağı hazırlık çalışmala-
rı ilgili kurum ve sektör dernekle-
rinin de destekleri alınarak bir an 
önce standart olarak yayımlanma-
lıdır.

5. Jeotermal enerji işletmelerin ağır-
lıklı olduğu bir dönem geçirdiği-
miz son yıllarda 2013 yılında yapı-
lan bir önceki seminerde 166 MWe 
olan kurulu gücün 410 MWe`a ula-
şarak 2 yıl içinde %100`den fazla 
artış sağlandığı gözlenmiştir. Bu 
artışın çevre ve kaynak korunması 
açısından sağlıklı olmayabileceği, 
seminerde tartışılmış ve kontrol 
mekanizmalarının olmadığının altı 
çizilmiştir. Ayrıca, bu artışın üreti-
me tam olarak yansımadığının da 
altı çizilmiştir.  Bunun yanında, 
geçmiş yıllarda yine seminerleri-
mizde söz konusu edilen, kullanı-
lan santral teknolojisinin de uygun 
olamayabileceğinden kaynaklanan 
sorunların çözümü için, ana tema 
seçilen jeotermal santralların tek-
nolojisi üzerine yoğun bilgi akta-
rımı gerçekleştirilmiş ve onunla 
ilgili yeryüzü tesislerinin de öne-
mine aktarılan bilgilerle vurgu ya-
pılmıştır. Bu arada, sürdürülebilir 
işletmeler için, kurulan santrallerin 
yeraltındaki jeotermal kaynaklarla 
uyumlu olması gereği üzerinde du-
rularak bu konunun ihmal edildiği 
yönünde bir kanaat belirmiştir. Öte 
yandan, doğrudan kullanımdaki 
kapasiteler için verilen değerlerin 
en az 3 kat abartıldığı yine semi-

nerde vurgulanmıştır. Son olarak, 
ülkemizdeki yasal mevzuat ve son 
yıldaki yönetmelik değişiklikleri 
tartışılarak, yasa ve yönetmelik-
lerin yanlışlığından kaynaklanan 
sorunların yatırımcıları tedirgin et-
tiği ve onların üzerine gereksiz yük 
bindirdiği üzerinde durulmuş ve 
mevcut mevzuat ile bu sorunların 
giderilemeyeceği kanaati oluşmuş-
tur. Bu bağlamda yeni bir jeotermal 
yasa ve yönetmeliğinin yapılma-
sı konusunda hazırlık çalışmaları 
yapılması önerilmiş ve bunların 
çerçevesinde mevcut sorunların 
çözülebilmesi için yeni yasa ve 
yönetmelikte birimleştirme konu-
sunun mutlaka yer alması gerektiği 
belirtilmiştir.

6. Gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde 
yapılan araştırmalar, havalandır-
ma çözümleri olmayan okullarda 
iç hava kalitesinin düşük olduğu-
nu ve bunun sonucunda astım ve 
astıma bağlı sağlık problemlerinin 
(öksürme, boğazda kızarıklık, yor-
gunluk, baş ağrısı vb.) daha fazla 
olduğunu göstermektedir. Günü-
müzde, öncelikle kamusal ve toplu 
kullanım alanlarında hava kalite-
sinin yeterli olmaması nedeniyle 
artan astım vakaları ve bulaşıcı 
hastalıkların görülme sıklığı art-
mıştır. Okullardaki devamsızlı-
ğın ana nedeni de iç hava kalitesi 
kaynaklı sağlık problemleridir. İç 
hava kalitesinin uygun olmaması 
sağlık problemleri doğurduğu gibi, 
öğrencilerin akademik performan-
sını da etkilemektedir. Düşük iç 
hava kalitesi dikkati azaltmakta 
beyin aktivitelerini negatif yön-
de etkilemektedir. İç hava kalitesi 
yüksek olan bir okulda, sınavlar-
daki başarıların, iç hava kalitesi 
kötü olan okullara göre %14-15 
daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Ülkemizde sınıflardaki öğrenci sa-
yılarının daha fazla olması iç hava 


