GÖKDELENLERİN VE ALIŞVERİŞ
MERKEZLERİNİN KÜRESEL
ISINMAYA ETKİSİ

ENERJİ
• İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gelişmenin sağlıklı
olarak sürdürülmesinde gerekli olan enerji; özellikle sanayi,
konut ve ulaştırma gibi sektörlerde kullanılmaktadır Ancak
enerji; yaşantımızdaki vazgeçilmez yararlarının yanı sıra
üretim, çevrim, taşınım ve tüketim esnasında büyük oranda
çevre kirlenmesine de yol açmaktadır. Petrol ve petrol
ürünlerinin yakıt olarak kullanılması sonucu atmosfere atılan
zehirli gazların küresel ısınmaya yol açması sonucu dünya
ciddi bir tehdit altındadır. Zehirli gazlar atmosferde bir tabaka
oluşturup dünyanın yüzeyine gelen ışınların yansıyarak
dünyayı terk etmesine engel olmakta ve bu da dünyada aşırı
bir ısınmaya yol açmaktadır .

Enerji kaynakları yenilenemeyen ve yenilenebilir enerji
kaynakları olmak üzere iki kısımdan incelenebilir

?
BİYOKÜTLE
ENERJİSİ

YENİLENEMEYEN ENERJİ
KAYNAKLARI
FOSİL YAKITLAR
Bu yakıtlar içerisinde petrolün sınırlı rezerve sahip olması,
petrol üretiminin 21. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra
azalan üretim ve artan fiyat nedeniyle düşüş göstereceği,
doğalgazın 200 yıllık bir ömrünün kalması, kömürün ise
3000 yıllık bir ömrü bulunmasına rağmen en kirletici yakıt
olması üzerinde yıllardır düşünülen problemlerdendir.
Ayrıca bu üç kaynağın da tüketimiyle atmosferde ortaya
çıkacak kirlilik etkileri şu şekildedir:

NÜKLEER ENERJİ
Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür.
Kütlenin enerjiye dönüşümünü ifade eden, Albert Einstein' a ait olan
E=mc² (E: Enerji, m: kütle, c: Işığın sabit hızı) formülü ile ilişkilidir . .
Nükleer enerjiyi zorlanmış olarak ortaya çıkarmak ve diğer enerji
tiplerine dönüştürmek için nükleer reaktörler kullanılır. Nükleer enerji,
üç nükleer reaksiyondan biri ile oluşur:
• Füzyon: Atomik parçacıkların birleşme reaksiyonu.
• Fisyon: Atom çekirdeğinin zorlanmış olarak parçalanması.
• Yarılanma: Çekirdeğin parçalanarak daha kararlı hale geçmesi. Doğal
(yavaş) fisyon (çekirdek parçalanması) olarak da tanımlanabilir.

Nükleer enerji, 1896 yılında Fransız fizikçi Henri Becquerel tarafından
kazara, uranyum maddesinin fotoğraf plakaları ile yanyana durması ve
karanlıkta yayılan X-Ray ışınlarının farkedilmesi ile
keşfedilmiştir.Uluslararası çevre örgütü Yeşil Barış'ın kurucularından
Patrick Moore'a göre, nükleer enerji karbondioksit üretmediği için
kömür yakan termik enerjiye göre daha çevreci bir seçenektir. Ancak
30 Nisan 1986'da Ukrayna'daki nükleer reaktörde meydana gelen kaza
ile yeni doğan bir çok cocuk sakat doğmuş, nükleer kalıntıların ürettiği
radyoaktif bulut patlamadan sonra tüm Avrupa üzerine yayılmış ve
Çernobil'den yaklaşık 1100 km uzaklıktaki İsveç Formsmark Nükleer
Reaktöründe çalışan 27 kişinin elbiselerinde radyoaktif parçacıklara
rastlanmış ve yapılan araştırmada İsveç'teki reaktörün değil
Çernobil'den gelen parçacıklar olduğu tespit edilmiştir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
Yenilenebilir enerji gücünü güneşten alan ve
hiç tükenmeyecek olarak düşünülen,çevreye
emisyon yaymayan enerji çeşitleridir.

GÜNEŞ ENERJİSİ
Güneş enerjisi veya Güneş erkesi, Güneş ışığından enerji
elde edilmesine dayalı teknolojidir.Güneşin yaydığı ve
dünyamıza da ulaşan enerji, güneşin çekirdeğinde yer alan
füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki
hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon
sürecinden kaynaklanır.

Dünyanın yörüngesi üzerinde uzayda, birim
alana ulaşan güneş ışınları, güneşe dik bir
yüzey üzerinde ölçüldükleri zaman 1,366w/m2
Bu değer güneş enerjisi sabiti olarak da anılır.
Atmosfer bu enerjinin %6’sını yansıtır, %16’sını
da absorblar ve böylece deniz seviyesinde
Ulaşılabilen en yüksek güneş enerjisi
1,020W/m2’dir.Bulutlar gelen ışımayı, yansıtma
suretiyle yaklaşık %20, absorblama suretiyle de
yaklaşık %16 azaltırlar.Bugünkü %8 verime
dayalı teknoloji ile dahi, gereken bölgelere
Yerleştirilecek güneş panelleri, bugün fosil
yakıtlar,hidroelektrik, nükleer vb kaynaklara
dayalı tüm santrallerin ürettiği elektrik
enerjisinden biraz daha fazlasını
üretebilecektir. Hava kirliliğinin neden olduğu
Küresel loşluk ise daha az miktarda güneş
ışının yeryüzüne ulaşmasına neden olduğu için,
güneş enerjisinin geleceği ile ilgili az da olsa
endişe yaratmaktadır.

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli
• Türkiye'nin toplam yıllık ortalama güneşlenme süresi metrekarede 2.640
saat. Ortalama toplam ışınım şiddeti metrekarede 1.311 kWh/yıl'dır. Bu
miktar, 779.452 km2'lik yüzölçümüyle tüm Türkiye için
1.021.861.572.000.000 kWh/yıl kadardır. Bu sayı Türkiye'de kişi başına
düşen güneş enerjisi miktarının yaklaşık olarak 14.000.000 kWh
olduğunu gösterir. Bu sayı, Türkiye'de kişi başına yıllık tüketim miktarı
olan 2.700 kWh'lık elektrik enerjisinin 5.000 katından fazladır.

Güneş enerjisi teknolojileri

•
•
•
•
•
•

Güneş ışınlarından yararlanmak için pek çok teknoloji
geliştirilmiştir. Bu teknolojilerin bir kısmı güneş enerjisini ışık
ya da ısı enerjisi şeklinde direk olarak kullanırken, diğer
teknolojiler güneş enerjisinden elektrik elde etmek şeklinde
kullanılmaktadır.
Yaygın ısıl güneş enerjisi uygulamaları şunlardır:
Düzlemsel güneş kollektörleri
Yoğunlaştırıcılı güneş enerjisi santralları
Vakum Tüplü Güneş Enerjisi Sistemleri
Güneş ocakları
Trombe duvarı
Geçişli hava paneli dir.

RÜZGÂR ENERJİSİ
• Tüm yenilenebilir enerji türleri (gelgit
enerjisi ve jeotermal hariç) ve fosil yakıt
enerjisi dahi sonuç olarak güneşten
kaynaklanır. Güneş yeryüzüne saatte
100.000.000.000.000 kW enerji gönderir.
Başka deyişle yeryüzü, 10 üzeri 18 watt
kadar güç kazanır.Güneşten gelen
enerjinin %1-2'si rüzgâr enerjisine
dönüşür. Bu, yeryüzündeki tüm bitkilerin
biyolojik kütleye dönüştürdüğü enerjinin
50 - 100 katıdır.Sıcaklık farkları hava
akımını oluşturur.

Rüzgârın Gücü
• Rüzgâr hızı, bir rüzgâr türbininin elektriğe çevirebileceği enerji
miktarı açısından önemlidir. Rüzgârın enerji içeriği, ortalama
rüzgâr hızının küpü oranında değişir. Yani rüzgâr hızı 2 katına
çıkarsa, 8 kat enerji içerir.
• Günlük yaşamdan, bir otomobilin hızı 2 katına çıkarsa
frenlemesi ve durdurulması için 4 kat enerji gerektiğini fark
edebilirsiniz (Aslında bu Newton'un 2. hareket yasasıdır).
• Rüzgâr türbini örneğinde, rüzgârın hızını 2 katına çıkarırsak
her saniye pervaneden geçen dilim sayısını da 2 kat artar ve
bu dilimlerin her biri otomobilin frenlemesi örneğinden
anlaşıldığı gibi 4 kat enerji içerir.

Neden Rüzgâr Enerjisi
• Rüzgâr enerjisi günümüzde, 21. yüzyılda ve onların
ötesinde en çok gelecek vadeden teknolojilerden bir
tanesidir.
• Rüzgâr Enerjisi Temizdir, Rüzgâr türbinlerinden
herhangi bir çevre kirliliği olmaz.
• Rüzgâr Enerjisi Yoğundur, Rüzgârdaki enerji
gerçekten de sürdürülebilir bir kaynaktır. Rüzgâr hiç
bitmeyen bir şeydir.
• Rüzgâr Enerjisi Farklıdır, Rüzgâr türbinleri boyutlar ve
üretim kapasiteleri açısından çok büyümüşlerdir.

Rüzgâr enerjisinin Dünyadaki Durum, Üstünlükleri ve
Sakıncaları
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Üstünlükleri
Atmosferi kirletici etkiye sahip gazların salınmaması,
Temiz bir enerji kaynağı olması,
Kaynağının tükenmemesi (güneş, dünya ve atmosfer olduğu sürece),
Rüzgâr tesislerinin kurulumu ve işletilmesinin diğer tesislere göre daha kolay olması,
Enerji üretim maliyetlerinin düşük olması,
Güvenilirliğinin artması,
Bölgesel olması ve dolayısıyla kişilerin kendi elektriğini üretebilmesi.
Sakıncaları
Rüzgârın sürekliliği olmadığı için enerji üretim değerinin sabit olmaması,
Rüzgâr türbinlerinin büyük alan kaplaması,
Gürültü kirliliği oluşturması
Fosil ve nükleer yakıtlardan elde edilen enerjiye oranla enerji üretiminin düşük olması
Yatırım maliyetlerinin yüksek olması,
Kullanım ömrü dolan kompozit parçaların doğada geri dönüştürülmesinin mümkün
olmaması.

DALGA ENERJİSİ
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Dalga Enerjisinin Amacı ve Yöntemi:
AMAÇ
Temiz, Ucuz ve Doğal enerji üretmek.
Primer enerjiye bedel ödememek.
Doğal dengeyi korumak.
Ormanların kesilmesini önlemek.
Solunabilir temiz havaya kavuşmak.
Kısa iletim hatları ile çalışmak.
Turizm sektörüne yeni boyut kazandırmak
Ülke ekonomisine destek vermek.
Üretimde rekabet gücünü arttırmak.
YÖNTEM
Archimedes prensibi ve yer çekimi arasında oluşan güç alınır.
Potansiyel enerji olarak stoklanır.
Dalgalardan devamlı alınan enerji, stoktaki potansiyel enerji
ile dengelenerek lineer enerji elde edilir.
Günümüz teknolojileri ile elektrik enerjisine dönüştürülür

BİYOKÜTLE ENERJİSİ
• Endüstriyel anlamda biyokütle, yaşayan ya da
yakın zamanda yaşamış biyolojik maddelerden
yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel
amaçlarla kullanılması ile ilgilidir. Biyokütle elde
etmek üzere, şeker kamışı, şeker pancarı, mısır,
dallı darı, arpa, keten tohumu, ayçiçeği, kolza,
soya fasulyesi gibi pek çok değişik bitki
yetiştirilebilir. Petrol bağımlılığı azaltma ve küresel
ısınma ile mücadelede yenilenebilir yakıtların
artan önemi nedeniyle biyokütle üretimi büyüyen
bir endüstri haline gelmiştir

Yüksek Verimli Enerji Bitkileri
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Son yıllarda, yüksek büyüme hızlarına sahip ve
oldukça verimsiz topraklarda bile yetişebilen enerji
bitkileri üzerine yapılan çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu
bitkilerle, günümüzde enerji tarımı olarak da tanımlana
bilen yeni bir tarım türü geliştirilmiştir. Bu tarımda
kullanılan bitkilerin bazılarının tohumları artık gen
teknoloijsi yardımıyla geliştirilmektedir. Bu bitkiler
arasında pancarı gibi iyi bilenen ürünler yanında,
ülkemizde fazla tanınmayan Miscanthus, sorgum gibi
bazı ürünlerde bulunmaktadır. Bu bitkilerin özellikleri
C4 tipi bitki gurubu olarak adlandırılmaktadır ve
özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;
Düşük karbondioksit derişimine gereksinim duyarlar,
Yüksek sıcaklığa gereksinim duyarlar,
Daha düşük oranda suya gereksinim duyarlar,
Mevsimsel kuraklığa dayanıklıdırlar,
Başlangıçta 4 karbon atomu içeren organik molekülleri
bağlarlar,
Işık şiddetini kullanma yetenekleri yüksektir.

JEOTERMAL ENERJİ
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Jeotermal enerji, yerkabuğunun ulaşılabilir derinliklerinde olağan dışı
olarak birikmiş ısının doğrudan ya da başka enerji türlerine dönüştürülerek
ekonomik olarak yararlanabilen şeklidir.
Jeotermal enerji yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen, ucuz,
güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.
Jeotermal Enerji ile
Elektrik Enerjisi üretimi
Merkezi Isıtma, Soğutma, Sera Isıtması
Endüstriyel Amaçlı Kullanım, Proses Isısı Temini, Kurutma vb.
Kimyasal Madde ve Mineral Üretimi, Karbondioksit, Gübre, Lityum, Ağır
Su, Hidrojen vb.
Kaplıca Amaçlı Kullanım (Termal Turizm)
Düşük Sıcaklıklarda (30°C) Kültür Balıkçılığı
Mineralli Su Olarak İçilerek Kullanımı vb. Gerçekleştirilmektedir.

• Yağmur, kar, deniz ve magmatik suların yeraltındaki gözenekli ve çatlaklı
kayaç kütlelerini besleyerek oluşturdukları jeotermal rezervuarlar,
yeraltı ve reenjeksiyon koşulları devam ettiği müddetçe yenilenebilir ve
sürdürülebilir özelliklerini korurlar Kısa süreli atmosferik koşullardan
etkilenmezler.
• Ancak, jeotermal rezervuarlardan yapılan sondajlı üretimlerde jeotermal
akışkanın çevreye atılmaması ve rezervuarı beslemesi bakımından, işlevi
tamamlandıktan sonra tekrar yeraltına gönderilmesi (reenjeksiyon)
zorunludur. Reenjeksiyon birçok ülkede yasalarla zorunlu hale
getirilmiştir.

HİDROLİK ENERJİ
• Hidrolik enerji ya da hidroelektrik, hidrolik güç ile üretilen
elektrik.Hidrolik enerji, dünyada elektrik ihtiyacının %19'unu
karşılamaktadır (2003) ve 2005 yılında dünya çapında kullanılan
yenilenebilir enerjinin %69'unu oluşturmuştur.

Sulama kanalından beslenen küçük bir hidroelektrik tesisi. (Çal, DENİZLİ).

• Hidroelektrik potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin şimdiye kadar
yapılmış olan çalışmalar

HİDROJEN ENERJİSİ
Dünyanın giderek artan enerji gereksinimini çevreyi kirletmeden ve
sürdürülebilir olarak sağlayabilecek en ileri teknolojinin hidrojen enerji
sistemi olduğu bugün bütün bilim adamlarınca kabul edilmektedir.
Hidrojen enerjisinin insan ve çevre sağlığını tehdit edecek bir etkisi
yoktur. Kömür, doğalgaz gibi fosil kaynakların yanı sıra sudan ve
biokütleden de elde edilen hidrojen, enerji kaynağından çok bir enerji
taşıyıcısı olarak düşünülmektedir.

• Hidrojen enerjisinin insan ve çevre sağlığını tehdit edecek bir etkisi
yoktur. Kömür, doğalgaz gibi fosil kaynakların yanı sıra sudan ve
biokütleden de elde edilen hidrojen, enerji kaynağından çok bir
enerji taşıyıcısı olarak düşünülmektedir. Elektriğe 20. yüzyılın enerji
taşıyıcısı, hidrojene 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı diyen çevreler vardır.
Hidrojen yerel olarak üretimi mümkün, kolayca ve güvenli olarak her
yere taşınabilen, taşınması sırasında az enerji kaybı olan, ulaşım
araçlarından ısınmaya, sanayiden mutfaklarımıza kadar her alanda
yararlanacağımız bir enerji sistemidir.

Hidrojen Yakıtının Özellikleri
Bugün yakıt seçimindeki kriterler olarak; motor yakıtı olma özelliği,
dönüşebilirlik ya da çok yönlü kullanıma uygunluk, kullanım verimi,
çevresel uygunluk, emniyet ve efektif maliyet açısından yapılan
değerlendirmeler, hidrojen lehine sonuç vermektedir. Yakıtın
dönüşebilirliği ya da çok yönlü kullanımı, yanma işlemi dışında, diğer
enerji dönüşümlerine uygunluğunu gösterir. Hidrojen alevli yanmaya,
katalitik yanmaya, direkt buhar üretimine, hidridleşme ile kimyasal
dönüşüme ve yakıt hücresi ile elektrik dönüşümüne uygun bir yakıt
iken, fosil yakıtlar yalnızca alevli yanmaya uygundur.

Hidrojenin Taşınması
Hidrojen sıkıştırılmış gaz, sıvı ya da metal hidritlerle katı halde
taşınabilir. En ucuz taşıma yöntemi, taşınacak hidrojenin miktarına ve
taşıma yapılan yola bağlı olmaktadır.
Sıkıştırılmış gaz hidrojen yüksek basınçlı silindirler, tüp treylerler ve
boru hatları kullanılarak taşınabilir. Hidrojen gaz halde taşınırken, tank
kapasitelerini maksimize edebilmek için çok yüksek basınçlarla
sıkıştırılmalıdır. 1.8 kg hidrojen kapasitesindeki yüksek basınçlı gaz
silindirleri (40 MPa) taşıma ve iletim için çok pahalı olmaktadır. Çelik
silindirlerden oluşan tüp treylerler, silindir sayısına bağlı olmak üzere 63–
460 kg arası hidrojen taşıyabilirler ve çalışma basınçları 20–60 MPa’dır.
Hidrojen Amerika, Kanada ve Avrupa’da boru hatlarıyla taşınmaktadır.

Hidrojen Enerjisi ve Türkiye
Türkiye'nin 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Genel Enerji
Özel İhtisas Komisyonu Yeni ve Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Raporu'nda, hidrojen teknolojisine
değinilmekle birlikte, resmileşen kalkınma planında
hidrojen enerjisinin adı geçmemektedir. Hidrojen konusu
üniversitelerimiz ve araştırma kuruluşlarımızda çok sınırlı
biçimde ele alınmaktadır. TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi'nde hidrojen alanında Uluslararası Enerji Ajansı
programları kapsamında çalışma başlatılmak istenmişse
de, söz konusu işbirliği 1996 yılında kesilmiştir. Türkiye'nin
hidrojen üretimi açısından bir şansı, uzun bir kıyı şeridi
olan Karadeniz'in tabanında kimyasal biçimde depolanmış
hidrojen bulunmasıdır. Karadeniz'in suyunun % 90'ı
anaerobiktir ve hidrojensülfid (H2S) içermektedir. 1000 m
derinlikte 8 ml.lt-1 olan H2S konsantrasyonu, tabanda
13.5 ml.lt-1 düzeyine ulaşmaktadır. Elektroliz reaktörü ve
oksidasyon reaktörü gibi iki reaktör kullanılarak, H2S den
hidrojen üretimi konusunda yapılmış teknolojik çalışmalar
vardır.

ENERJİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARI

YENİLENEMEYEN ENERJİ
KAYNAKLARI

BİYOKÜTLE
ENERJİSİ

FOSİL
YAKITLAR

NÜKLEER
ENERJİ

GÜNE
ENERJİSİ
JEOTERMAL
ENERJİ

RÜZGAR
ENERJİSİ

İK
OL İ
R
J
HİD NER
E

DALGA
ENERJİSİ

HİDROJEN
ENERJİSİ

Sera Etkisi ve Küresel
Isınma
Sera etkisi, atmosferin kimyasal kompozisyonu tarafından sağlanır.
Kimyasal kompozisyonu, sera etkisi yapan gazlar veya kısaca sera
gazları oluşturur. Su buharı CO2 , O3 , CH4 doğal sera gazlarıdır. N2O
ve CFC’ lar da dolaylı olarak sera etkisi yapar.
Atmosferdeki sera gazlarının miktarı olması gerekenden fazla olduğu
takdirde şiddetli bir sera etkisi ortaya çıkabilir. Endüstri devriminden
itibaren atmosferdeki CO2 ve diğer sera gazlarının konsantrasyonları
önemli ölçüde artmıştır. 20. yüzyıl boyunca artış devam etmiştir ve
hala artmaktadır. Bu gazların artışı, atmosferin ısı tutma kapasitesini
artırıyor ve böylece küresel sıcaklığın yükselmesine yol açıyor.

Asit Yağmurları ve Küresel
Isınma
Özellikle kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardan hava ya
atılan kükürt dioksit, azot oksitler ve karbon gazları, yağmur
damlaları ile birleştirilerek sırayla sülfürik asit, nitrik asit ve
karbonik asit oluşturur. Yer yüzünde tarım alanlarına,
binalara, insanlara ve tüm canlılara zarar veren tüm bu asit
yağmurları nedeniyle Avrupa, Amerika ve daha bir çok ülkede
ormanlık alanlar hasar görmüştür.

•

PH seviyesi 5.6’dan daha az olan yağmurlar, asit
yağmurları olarak adlandırılırlar. Doğal yağmur da,
atmosferdeki karbondioksiti çözdüğü için, biraz
asidiktir. Özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu
bölgelerde yüksek miktarlarda oluşan sülfür oksit ve
nitrojen oksitlerin yağmur suyunda çözünmesi ile,
sülfürik asit (H2SO4), nitrik asit (HNO3) ve hidroklorik
asit (HCl) oluşur.
•
Atmosferde Asitleşmeye Neden Olan Kirleticiler ,
Kükürtoksitler (SOx) ve Azotoksitler (NOx) dir.

Gazlar rüzgarlarla
taşınıyor

asidik gazlar
( sülfürdioksit ve
azot oksitler)

Gazlar yağmur sularında
çözünüyor ve asit
yağmurları oluşuyor

GÖKDELENLERİN VE ALIŞVERİŞMERKEZLERİNİN
HAYATIMIZDAKİ YERİ
Alışveriş merkezleri hayatımıza bir girdi, pir girdi. 1988’de
açılan Galleria’nın üzerinden 20 yıl geçti. Şimdi, ülkemizde
irili ufaklı 180 civarında Alışveriş Merkezi (AVM) var. Bir o
kadarı da 3
- 4 yıl içerisinde açılacak. Büyük metropollerde
başlayan AVM furyası artık tüm şehirlerimize yayılıyor,
hatta 5 yıl içerisinde ilçelerimize bile nüfus edecek.
Kalabalıklar AVM’lere doluşurken, alışveriş ve keyif
zamanlarının çoğu AVM’lerde geçerken, perakende
satışların %20’si AVM’lerden yapılırken, yaklaşık 500 bin
insan AVM’lerde çalışırken, Cumartesi günleri Türkiye’nin
%8’i AVM ziyaretinde bulunurken akla şu soru geliyor:
AVM’ler toplumsal hayatımızda ve kültürümüzde
değişiklikler yarattı mı? Bir başka deyişle, AVM’ler bizi
değiştiriyor mu?

•

Giysiden mobilyaya, mutfak eşyasından, bahçe düzenlemesine kadar
aranan her şeyin kolaylıkla bir arada bulunabildiği, eğlenmek için
tiyatrosunda oyun, sinemalarında film izlenebilen, arkadaş ve dostlarla bir
yandan dertleşirken diğer yandan bir şeyler içip, yemek yenebildiği restoran
ve kefeleriyle, her türlü ihtiyacın mekan değiştirmeden karşılanabildiği bu
merkezler, çoktan birer cazibe alanı haline gelmeyi başardı. Yorucu bir
haftanın ardından iki günlük hafta sonu tatilinde ne yapacağını şaşıran
ebeveyn ve aileler için de adeta bir kurtarıcı haline gelen bu alışveriş
merkezleri, Türk halkının eğlenme ve dinlenme kültüründe de köklü
değişikliklere neden oldu. Daha önce aile ziyaretleri, komşu gezmeleri ve
pikniklerle doldurulan bu tatil günleri, artık azımsanmayacak sayıda kişinin
sabah saat 10.00’da “film izlemeye” diye girip, yemek yiyip, alışveriş yaparak
akşama kadar vakit geçirdikleri yerler haline geldi.

Eskiden semt pazarları ve alışveriş
caddeleri bulundukları şehrin canlılığını
yansıtırdı. Şehirde yaşamanın
(kümelenmenin, burjuva olmanın)
avantajıydı buralar. Aynı zamanda
sosyalleşmenin da mekânlarıydı.
Toplumsal dokunun oluşmasında önemli
rol oynadılar. Semt/kasaba/şehir
pazarlarının ve alışveriş caddelerinin
ekonomik değerleri de çok yüksekti.
Kârın (katma değerin, sermayenin)
oluştuğu yerlerdi. Ticaretin öğrenildiği
yerlerdi. Türklerin göçebelikten
yerleşikliğe geçmelerinde,
kümeleşmelerinde, kentleşmelerinde
pazarların çok önemli yeri vardır.
Eskiden sadece üstü açık alışveriş
yerleri yoktu, kapalı olanları da vardı.
Başta bez (kumaş) olmak üzere her
çeşit değerli eşyanın alım, satımı için
yapılmış üstü kapalı çarşıya “bedesten”
denilirdi.Bedestenler dünyanın ilk
AVM’leriydi.

GÖKDELENLERİN VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN KÜRESEL
ISINMAYA ETKİSİ

Günümüzün metropolleşmiş devasa kentleri yalnız
ulaşım açısından küresel ısınmanın temel kaynağı
değil. Aynı zamanda gökdelenler ve alışveriş
merkezleriyle de sera gazı üretimine çok önemli bir
katkıda bulunuyorlar. Devasa gökdelenler, yapıları
itibariyle doğal havalandırma ve ışıklandırmaya olanak
vermiyor. Zorunlu olarak bu binalar sürekli elektrikle
aydınlatılıyor, havalandırılıyor, soğutuluyor ya da
ısıtılıyor. Üstelik çevrelerindeki beton ve asfalt
kütlesiyle birlikte kentlerde sıcaklığın bir iki derece
fazla olmasına yol açıyorlar. Geçmişteki pazarların ve
çarşıların yerini almış olan devasa alışveriş
merkezleri de gökdelenlerden farklı değil.

YAŞAM STANDARTLARIMIZI DÜŞÜRMEDEN, KÜRESEL
ISINMAYA KARŞI ALACAĞIMIZ KÜÇÜK TEDBİRLER
Türkiye, dünyada küresel ısınmaya neden olan ülkeler sıralamasında ilk
20’de yer alıyor. Küresel ısınmaya neden olan sera gazı salımının
ilerlemesini engellemek için öncelikle su ve enerji politikalarının değişmesi
zorunluluğunun yanı sıra vatandaşların da bireysel olarak duyarlı olması
gerekiyor. Bireylerin günlük hayatında dikkat etmesi gerekenler:
Mısır yakıtı kullanın
ÇÜNKÜ dünyadaki otomobillerin yarısı, petrol yerine mısırdan üretilen
etanol yakıtını kullanırsa küresel ısınmaya yol açan gazları atmosfere
salınımı yüzde 7 düşer
Evinizi izole edin
ÇÜNKÜ küresel ısınmaya yol açan gazların yüzde 16’sından konutların
enerji tüketimi sorumlu. Evlerin izole edilmesi ısınma enerjisini yüzde 40
azaltır.

Ampulleri değiştirin
ÇÜNKÜ sadece 7 watt harcayan çevre dostu ampüller 40 watt’lık
standart bir ampül kadar ışık yayabiliyor.
Sokakta LED ampül
ÇÜNKÜ cadde aydınlatmalarının 18 ayda bir yenilenmesi
gerekiyor. Yüzde 40 daha az elektrik harcayan LED ampüller, 2
kat daha pahalı ama 5 yıl kullanılıyor.
Jeeplere ağır vergi
ÇÜNKÜ 1.8 litre motor hacmine sahip bir sedan otomobil
kilometrede 170 gram karbon gazının atmosfere salınmasına yol
açıyor. Jeeplerde bu oran 2 kat fazla.
Organik kıyafet giyin
ÇÜNKÜ içinde tamamen doğal ortamda yetişmiş pamuktan
yapılan yüzde 100 organik kıyafetler üretilirken yüzde 60
oranında daha az enerji harcanıyor.
Yolculuğu paylaşın
ÇÜNKÜ araştırmalar otomobil kullananların yüzde 38’inin yalnız
seyahat ettiğini gösteriyor. İşe gidip gelirken otomobille topluca
seyahat edin.
Jeotermal ısıtma
ÇÜNKÜ 13 dereceye kadar ısıtılan suyun merkezi bir sistemden
binaya dağıtırak, doğalgazlı ısıtmaya destek sağlanabilir ve
enerji tüketimi düşürülebilir.

Hybrid otomobil
ÇÜNKÜ elektrik ve benzin olmak üzere iki motora sahip
olan hybrid otomobiller, yüzde 20’ye varan yakıt
tasarrufu sağlıyor.
Ekolojik makyaj
ÇÜNKÜ içerdiği kimyasal maddelerden dolayı kozmetik
ürünlerin bir çoğu çevreye zarar veriyor. Bitki özlerinden
yapılan organik makyaj ürünleri moda oldu.
Kırmızı et yemeyin
ÇÜNKÜ kırmızı et yemeyi azaltarak ısınmaya yol açan sera
gazlarının oranı yüzde 4 azaltılabilir. Dünyada 1.7 milyar
inek, 1.5 milyar koyun var.
Plastik kullanmayın
ÇÜNKÜ plastik doğadan 1000 yılda temizleniyor. Yılda 500
milyar poşet kullanılıyor. Sadece yüzde 3’ü kağıttan...
Geridönüşümlü kağıt
ÇÜNKÜ geri dönüşümlü kağıdın üretimi yüzde 60 enerji
tasarrufu sağlıyor Yılda 900 milyon ağaç kağıt üretimi için
kesiliyor.
Toplu taşıma kullanın
ÇÜNKÜ sera gazlarının yüzde 14’ü araçlar yüzünden
atmosfere salınıyor. Otobüse binerek bu oran yarıya
yarıya azaltılır.

Nihai enerji tüketiminin enerji kaynaklarına göre dağılımına bakıldığında
en büyük oran %24,34 ile elektriğe aittir. Bunu sırasıyla, %17,15 ile doğal
gaz, %10,12 ile motorin, %9,36 ile fuel-oil no:6, %6,03 ile petrokok, %
5,99 ile kok kömürü, %5,24 ile taşkömürü, %3,38 ile linyit izlemektedir.
Nihai enerji tüketiminin enerji kaynaklarına göre dağılımı (%)

Linyit
3,38%

Diğer
18,40%
Elektrik
24,34%

Taşkömürü
5,24%
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5,99%
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17,15%
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REFLEXTİON
ARAŞTIRMA KONUSU OLARAK GÖKDELENLERİN
VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN KÜRESEL
ISINMAYA ETKİSİNİ SEÇMEMİZİN SEBEBİ;
Günümüzde çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan ve
giderek alışkanlıklarımızı değiştiren, yaşamı
tüketim çılgınlığına dönüştüren alışveriş
merkezlerinin (AVM) sayısı son zamanlarda
devasal bir artış göstermektedir. Fakat bu Alışveriş
Merkezleri “çekim merkezi” olmak, “cazibe”
sağlamak-sürdürmek için, acaba “enerji ve çevre
canavarı” olmak zorunda mı? Şeklindeki aklımıza
takılan sorumuzun cevabını aramak üzere bu
projeyi hazırladık.

DEVASAL GÖKDELENLERDEN YA DA ALIŞVERİŞ
MERKEZLERİNDEN VAZGEÇMEDEN AMA MEDENİYETİ DE
ÇÖKERTMEDEN NASIL YAPACAĞIZ?

Ekonomik üretim ana
unsuru olan ve hayat
kalitemizi iyileştiren
enerjinin kullanımından
vazgeçemeyeceğimize
göre ENERJİYİ
VERİMLİ
KULLANMALIYIZ.

Bunun için Alışveriş Merkezlerinde ve Gökdelenlerde alınması gereken
tedbirler şu şekildedir;
• Rüzgar çiftliklerinde üretilen elektrik enerjisinin çok katlı konutlarda ve
gökdelenlerde türbinlerle üretilmesi gerçekleştirilmeli
• AVM’lerin ışıklandırılmasında eski tip akkor ampuller yerine küçük
• florasan ampullerle kullanılmalıdır. Çünkü küçük florasan ampuller eski
• tip akkor ampüllere göre 4 kat daha az enerji kullanır ve sekiz kat daha
uzun ömürlüdür.
• Çok Katlı Binaların yalıtımı ile %25 den %50’ye varan yakıt tasarrufu
sağlanması mümkündür. Binaların yalıtımı sayesinde ısı kayıpları en aza
indirilebilir.
• AVM’leri Şehrin Merkezinde inşa edilerek birçok insanın ulaşımını daha
kolay hale getirebilir.
• AVM, en baştan tasarlanarak, planlanarak, projelendirilerek ve sonradan
yapılacak enerji verimliliği ölçme-analiz-etüt ve verimlilik artırıcı
projelerle-VAP-, enerji ve çevre yönetim sistemleri ile gerçekten, “enerji
verimli, sürdürülebilir ve çevre dostu, yeşil yaşam merkezleri” haline
getirilmelidir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ (EN-VER)
ENERJİ TASARRUFU NEDİR?
Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir
azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı işi daha
az enerji kullanarak yapmaktır.

Bu yalıtımsız evde oturan aile;
Kış aylarında konforlu bir ısınma
sağlayamadıkları,
daha fazla yakıt kullandıkları,
bunun için daha fazla para ödedikleri ve
bacalarından çevreye o oranda daha fazla
emisyon atıkları için endişeliler.

Bu yalıtımlı evde oturan aile;
Kış aylarını konforlu geçirdikleri,
Daha az yakıt kullandıkları,
Bunun için daha az para ödedikleri
ve
Bacalarından çevreye o oranda daha
az emisyon attıkları için mutlular.

Enerji tüketimimizin %82 ’si ısıtma için
kullanılmaktadır. Isı yalıtım önlemlerinin
alınması ile bu kayıplar azaltılabilir. Binaların
yalıtımı ile %25 den %50’ye varan yakıt
tasarrufu sağlanması mümkündür.

Niçin Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız?
Enerjinin fazla kullanılması sonucunda :
 DOĞAL KAYNAKLAR HIZLA
TÜKENİYOR
ÇEVRE KİRLENİYOR
ENERJİ İÇİN YÜKSEK MİKTARDA
PARA ÖDÜYORUZ

Ekonomik üretim ana unsuru olan ve hayat kalitemizi iyileştiren
enerjinin kullanımından vazgeçemeyeceğimize göre ENERJİYİ VERİMLİ
KULLANALIM
Dünya'da enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2020
yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketilmiş olacağı tahmin
edilmektedir. Fosil kaynaklar, sadece yakıt olarak değil aynı zamanda
başta ilaç olmak üzere kimya sektöründe pek çok alanda
kullanılmaktadır. Bu yönü ile de korunması en azından tüketiminin
azaltılması önemlidir.
Kömür veya petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucu, daima CO2
oluşur. Yapılan ölçümler milyonlarca yıldır 180-280 ppm arasında
değişen CO2 seviyesinin günümüzde 360 ppm seviyesine çıktığını
göstermektedir. Karbondioksit diğer sera gazlarına göre %55'lik bir
oranla, doğal sıcaklık dengelerinin bozulmasında en büyük etkiyi yaparak
Küresel Isınma'ya
neden olmaktadır.
Fosil yakıtların bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi durumunda,
aşırı kuraklık, deniz seviyesinde yükselme sonucu su baskınları, fırtınalar
ve ultraviyolenin artması gibi küresel değişmeler sonucu, doğanın
ekolojik dengesinin bozulması kaçınılmazdır.

BİNALARDA ISINMADA YAPILAN ENERJİ
TASARRUFU
• Binaların yalıtımı ile %25 den %50’ye varan yakıt tasarrufu sağlanması
mümkündür. Bildiğimiz gibi ısınan hava yükselir ve çatıdan dışarıya
kaçmaya çalışır. Bu nedenle öncelikle çatının yalıtılması gerekir. Evimizi
yalıtmak demek evi battaniye ile sımsıkı örtmeye benzer. Dışarıdan soğuk
içeriye giremez ve içeriden de ısı dışarıya kaçmaz. Evleri yalıtmak için cam
yünü, plastik köpük gibi malzemeler kullanılır. Pencereler ve kapılar,
evimizdeki ısının dörtte birinin kaybına neden olmaktadır. çift cam veya
ısıcam olan pencerelerde ısı kaybı yarı yarıya azalmaktadır. Örnek Hesap
Pencere ve kapılarınızda hava sızdıran yerleri belirleyin. Yanan bir mumu
pencere kenarlarında ve diğer sızıntı olabilecek yerlerde dolaştırın. Mum
alevi sağa sola hareket ediyorsa sızıntı var demektir.

• Radyatörlerden taşınım ve
ışınım yoluyla çıkan ısı
radyatörün arkasındaki
duvarı ısıtır. Dışarıya olan ısı
kaybını önlemek için
alüminyum folyo kaplı ısı
yalıtım levhaları yerleştiriniz.

GÖKDELENLERİ RÜZGAR AYDINLATACAK
• ODTÜ'lü çalışma grubu, rüzgar
çiftliklerinde üretilen elektrik
enerjisinin çok katlı konutlarda ve
gökdelenlerde türbinlerle üretilmesi
koşullarını araştırdı. Araştırmacılar,
mevcut ve yapımına yeni başlanacak
binalarda kullanılacak rüzgar
türbinlerinin, binanın yüzde 15
oranındaki elektrik ihtiyacını
karşılayabileceğini öngörüyor.
Uzmanlar, dünyadaki yakın zamanda
yaygın kullanılacak türbinlerin rüzgar
enerjisi potansiyeli yüksek Türkiye'de
de kullanılması ile yüksek oranda
enerji tasarrufu sağlanabileceğini
belirtiyor.

ÇATIDA ELEKTRİK ÜRET
• Enerjide verimlilik ve tasarrufun artırılmasını öngören Enerji Verimliliği
Yasası, Meclis'te kabul edildi. Yeni yasayla kişilerin güneş ve rüzgâr
gibi doğal kaynaklardan kendi elektriklerini üreterek, gerektiğinde bu
enerjiyi dağıtım şirketlerine satmalarının yolu açıldı. Elektrik üretimini
serbest bırakan yasanın yürürlüğe girmesiyle evlerin çatılarına sıcak su
paneline benzeyen güneş pili panelleri takılacak. Güneşten elektrik
enerjisi üretmeye olanak veren güneş pilleriyle ortalama bir evin
günlük elektrik ihtiyacını (4-5 kilovatsaat) karşılamak mümkün olacak.
10 metrekarelik güneş paneli bir evin elektrik ihtiyacını karşılamaya
yetecek. Evde elektrik tüketiminin az olduğu zamanlarda, fazla enerji
şebekeye satılacak. Almanya'da teşvik ediyor.

Türkiye'nin günlük ortalama 7.2 saat güneşlenme süresi
olduğunu belirten Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji
Birliği Başkan Yardımcısı Tanay Sıtkı Uyar, gelişmiş
ülkelerde çatılarına güneş pili koyarak elektrik
üretenlerin büyük teşvik gördüğünü söyledi. Uyar,
"Almanya'da birçok konutun çatısı güneş pili ile
kaplanıyor ve üretilen her kilovat elektrik için 54 euro
cent teşvik alınıyor. Türkiye'de 20 euro cent'lik teşvik
bile yeterli olur. Dedi.

Enerji tasarrufunuz
Isıtma ve soğutma
Ilıman ve soğuk iklim kuşaklarında ısınma için kullanılan enerjinin bütün
enerji kullanımının en az yarısını teşkil ettiği göz önünde tutulmalıdır.

Elektrik
Elektrik tüketimi dünyanın değişik yerlerindeki konutlarda çok büyük
farklılıklar gösterir. Sanayileşmiş ülkelerde bile, Avrupa’da bir konut
4667 kWh enerji tüketirken, ABD’de bir konut yılda 11209 kWh,
Japonya’da 5945 kWh elektrik tüketmektedir. ABD’de bir ev aydınlatma
için Avrupa’daki bir evden üç kat, buzdolapları için iki kat daha fazla
elektrik tüketir. Bu konforlarının farklı olduğu anlamına gelmez.
Açıklayacağımız gibi, onda iki oranında daha az elektrikle aynı işi yapan
yüksek verimli cihazlar vardır ve genellikle kalitesi de daha yüksektir.
Konforundan ödün vermeden sadece yüksek verimli ve tasarruflu
cihazlar kullanarak ortalama büyüklükteki bir konutun elektrik
tüketimini yılda 1300 kWh 'e kadar düşürmek mümkündür.

Elektrik kullanımını en aza indirmeyi dene:
Elektriğin üretimi çoğunlukla kömür, doğal gaz veya
nükleer enerjiden üretilen ısı başta olmak üzere çok
miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Elektrikli su ısıtıcısı
veya oda ısıtıcıları son derece verimsiz ve masraflıdır.
Elektrik santralında, enerjinin %60’I kayıp ısı olarak
boşa gider. Diğer bir %10 ise elektrik iletim hatlarında
daha evinize ulaşmadan kaybedilir.

1. Verimli aydınlatma yapın
Eski tip akkor ampulleri, küçük florasan ampullerle değiştirin. Küçük
florasan ampuller eski tip akkor ampüllere göre 4 kat daha az enerji
kullanır ve sekiz kat daha uzun ömürlüdür.

2. Verimli elektrikli cihazlar satın alın
Aynı miktarda iş için daha 2-10 kez daha az enerji kullanırlar ve daha az
verimli olanlara oranla çoğunlukla daha kalitelidirler.

3.Buzdolapları
Yılda 100kWh civarında tüketen yüksek verimli
buzdolaplarısatın alınız. Bu ABD’deki ortalamalardan
10 kez daha az ve AB’ ortalamalarından 4 kez daha
azdır. Olağanüstübir şekilde en verimli buzdolaplarının
enerji tüketimi onların büyüklüleriyle alakalı değildir.

4.Dondurucular
Birçok ev kullanıcısı için iki kapılı, iki ayrı bölmeli derin
dondurucu ve buzdolabı kombinasyonunu satın almak derin
dondurucuyu ve buzdolabını ayrı ayrı satın almaktan daha
iyidir. Derin dondurucusu üstte olan buzdolapları kapısı yan
yana olanlardan genellikle daha iyidir. Bu ödüllü, iki kapılı
buzdolabı/derin dondurucu sadece 137kWh/yıl enerji
tüketir.

5. Çamaşır makineleri
Bir yıkamada 0.9 kWh den daha az enerji tüketen
yüksek verimli çamaşır makinelerini satın alınız. Evinizdeki
kombinin ısıttığı hazır sıcak suyu doğrudan kullanan
makineleri tercih ediniz. Suyu doğal gazla ısıtmanın maliyeti
elektrikle ısıtmanın yarısı kadardır.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, “ENERJİ VERİMLİ VE ÇEVRE DOSTU”
OLMALIDIR...
Çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan ve giderek
alışkanlıklarımızı değiştiren, yaşam ve tüketim
kültürümüzü dönüştüren alışveriş merkezleri-AVM-, “çekim
merkezi” olmak, “cazibe” sağlamak-sürdürmek için, acaba
“enerji ve çevre canavarı” olmak zorunda mı? AVM, en
baştan tasarlanarak, planlanarak, projelendirilerek ve
sonradan yapılacak enerji verimliliği ölçme-analiz-etüt ve
verimlilik artırıcı projelerle-VAP-, enerji ve çevre yönetim
sistemleri ile gerçekten, “enerji verimli, sürdürülebilir ve
çevre dostu, yeşil yaşam merkezleri” olabilirler mi?
Yaşanan kronik “enerji krizi”ni ve “iklim değişikliği”ni daha
fazla artırmadan, AVM kendine yeterli ve olabildiğince geri
dönüşümün sağlandığı, “sürdürülebilir” bir bina-merkezyerleşke haline getirilebilir.

NEDEN SERTİFİKALI BİNALAR?
Çevre Dostu tasarım anlayışıyla var olan ve
çevre dostu olmayan tasarımı geliştirip,
iyileştirerek çevre dostu bina kriterlerine uygun
bina tasarlayarak ve yaparak, hem binaların
çevreye verdiği zararı minimuma indirebiliriz,
hem de binalarda yaşayan ve çalışan insanların
yaşam kalitesini artırmaya katkıda
bulunuruz.Bu amaçla dünyada çevre dostu
organizasyonlar çeşitli sertifikalar oluşturdu.
Bunların en yaygın kullanılanı 1993 yılında ABD
de kurulan Yeşil Binalar Konseyi”nin LEED
(Leadership in Energy and Environmental
Design) adında binaların sürdürülebilir inşaat
kriterlerine göre tasarlanmasını yapılmasını ve
yaşamasını ölçen bir kriterler sistemidir.
İngiltere”de oluşturulan BREEAM sistemi de
Avrupa da yaygın olarak kullanılmaktadır.

PROJENİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKEN YÖNLERİ
Gökdelenlerin ve Alışveriş
Merkezinin küresel ısınmaya etkisinin
nedenleri göz önünde bulundurarak
daha geniş kapsamlı araştırma
yapılarak çözüm önerilerinin sayısını
arttırmamız gerekmektedir.

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
 Günümüzde insanların
özellikle dikkatinin çekilmesi
gereken bir konuydu.
 Çok güncel bir konu ve görsel
olarak çok güzel desteklendi
 Sorunun nedenlerini çok açık
ortaya koyabildik
 Aramızda çok iyi iş bölümü
yaptık
 İlgili kurumlarla görüşme
yapabilme şansımız oldu

ZAYIF YÖNLERİMİZ
 Bu konu hakkında yeterli bir
bilgiye ulaşamadık. Ulaştığımız
bilgilerinde hepsine
güvenemedik.
 Hazırlık aşaması çok uzun
sürdü
 Çok fazla çözüm önerileri
üretemedik.
 Birlikte çalışmak için çok ortak
vaktimiz olmadı
 Kurumlarla görüşürken çok
fazla prosedürü yerine
getirmemiz gerekti

SONUÇ
Eğer bu konuda toplum bilinçlendirilip
çok geç olmadan gerekli önlemler
alınmazsa enerji kaynaklarımız hızlı bir
şekilde tükenmeye başlayacak ve
dünyanın dengesinde çok ciddi bozulmalar
gerçekleşecektir. Alışveriş merkezleri
gerekli önlemler alınarak enerji
canavarlığından kurtulabilir.

UNUTMAYIN, TABİATA
TERS HAREKET ETMEK
TAHRİBATI GETİRİR

EĞER ÖNLEM ALINMAZSA

BU YAPILAR BİZİM ENERJİ
KAYNAKLARIMIZI TÜKETECEK
VE ETRAFA SERA GAZI
SALINIMINI ARTIRACAKLAR.

ÇALIŞMA TAKVİMİ
15 EKİM
22 EKİM

27 EKİM
31 EKİM
12 KASIM
13 KASIM

GRUP OLUŞTURULDU VE KONU
SEÇİMİ YAPILDI
KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPILDI
KAYNAKLAR İNCELENDİ VE
AYIKLANDI
SUNUMUN TASLAĞI YAPILDI
TEDAŞ VE TÜİK İLE
GÖRÜŞMELER YAPILDI
SUNUMDA SON KONTROL VE
DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

DERSİN SORUMLUSU; Prof. Dr. İNCİMORGİL
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