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YUVARLAK MASA ÇALIŞMALARI – 1 

Çelik Üretimi (İlk 4 Konu) 
 

 
 

MASA 1:  Entegre Tesisler İçin - Çelik üretiminde sera gazını arttıran nedenler ve sera gazı 

salımını %55 azaltma hedefine ulaşma yolları 
 

 

1. Sera gazı salımını arttıran nedenler (kullanılan hammadde, nakliye vd.)  

Entegre üretim yapan demir-çelik tesislerinde sera gazı oluşumu başta kömür olmak üzere 

kireçtaşı, cevher gibi emisyon yoğunluğu yüksek hammaddelerin üretim proseslerinde 

kullanımlarından kaynaklanmaktadır. Yüksek fırın teknolojisi kullanan entegre tesis üretimi, 

kömürün (kok) indirgeyici olarak kullanımına dayalıdır. Tesislerin verimli çalışması, kaliteli 

hammadde kullanımı, yakıt oranlarının düşürülmesi, çelikhanede hurda kullanım oranının 

artırılması ile kömür tüketiminin az da olsa azaltılması sağlanmaktadır. Bir yandan da yüksek 

fırınlara kömür (kok) yerine şarj edilebilecek ürünler üzerinde dünya genelinde çalışmalar 

sürmektedir. Yüksek fırınlara hidrojen, biyokütle, ferro-kok şarjı gibi uygulamalar denenmekte 

ancak bu teknolojiler henüz kendini tam olarak kanıtlamış ve yaygınlık kazanmış nitelikte 

değildir. Nihayetinde bu tür uygulamalar sera gazı emisyonunu azaltımı sağlasa da %55 

azaltım hedefine yaklaştıramamaktadır. Emisyonsuz üretim için entegre demir-çelik 

üreticilerinin üretim teknolojilerinde değişiklik yapması gerekmektedir. Dünya genelinde 

üreticilerin yaklaşımlarına baktığımızda elektrik ark ocaklı tesisleri bünyelerine katarak ton 

başına emisyonda azaltım sağladıkları ve DRI tesislerine yatırım yaptıkları görülmektedir. 

Bugüne kadar dünyada çok yaygın kullanıma sahip olmayan DRI tesisleri iklim krizi ve emisyon 

maliyetleri (ETS) kapsamında üreticilerin gündemine gelmiştir. Şu aşamada doğalgazla çalışan 

DRI tesislerinin yeşil hidrojen ile beslenmesi planlanmakta (İsveç’te pilot tesis olarak HYBRIT), 

yeni bir eşik olarak düşünülen bu yöntem daha çevreci bir Dünya’ya giden yolda umut vaad 

etmeyi sürdürmektedir. 

2. SKDM uygulamasının belirsizlikleri ve bilinen etkileri  

Avrupa Birliği’nin 2005 yılından itibaren uyguladığı Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), AB’nin 

iklim hedefini yakalaması için gerekli olan dönüşüme ivme kazandırmıştır. Sistemin getirdiği 

maddi yaptırımlar teknolojik dönüşümün sağlanması için etkili bir araç olmaya devam etmektedir. 

AB ETS sistemindeki maliyet yükünü kademeli bir şekilde artırmış üreticilerini zor durumda 

bırakmamıştır. Şu aşamada bile ücretsiz tahsisatlar devam etmekte ve açıklanan taslak 

önerilerden anlaşıldığı üzere 2035 yılına kadar da azalsa da devam edecek görünmektedir. 

Birliğin kendi üreticisini haksız rekabetten korumak ve AB karbon kaçağını engellemek için 

devreye almayı planladığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)’nın taraf ülkelere 

getireceği yaptırımlarla, iklim krizine olumlu etki edeceği vurgulanmaktadır. Bu kapsamda AB’de 

başlayan teknolojik dönüşüm AB dışında da hızlanacaktır. 2023 yılında başlayıp 3 yıllık bir geçiş 

aşamasında sadece raporlama anlamında sorumluluk yükleyen SKDM mekanizması, 2026 

yılından itibaren finansal yük getirecektir. SKDM önerisinde emisyonların kapsam konusu 

belirsizliğini korumaktadır. 3 yıllık geçiş döneminde kapsam 1 (doğrudan emisyonlar) ve 

kapsam 2 (satın alınan elektriğin emisyonu) raporlanacaktır. Nihai düzenlemede kapsam 2’nin 

dahil olup olmayacağı belirsizliğini korumaktadır. Bir yandan da hazırlıklı olmak adına kapsam 2 

ve kapsam 3 (tedarik zincirinin tüm unsurlarının emisyonu) hesaplamalarına hazırlıklı 

olunmalıdır. SKDM uygulamasında yetkili otoritelerin doğrulama yapması gerekecektir. Bu 

kapsamda SKDM otoritesi Türkiye’ye doğrulayıcı atayabilir. Ulusal doğrulayıcılar ile 

çalışmak çoğu yönden daha avantajlı olacaktır. Şu aşamada 5 sektör ile başlayan SKDM’nin 

diğer sektörlere genişleme durumu bulunmaktadır. Bu kapsamda kullanıcı sektörlerimizin 

(otomotiv, boru) ihracatlarını da düşünerek planlamalarımızı yapmalıyız. Ülkemizde AB ETS 

benzeri bir sistem olması durumunda AB SKDM uygulamasından muaf tutulma durumu 

bulunmaktadır. Bu kapsamda Türkiye ETS’sinin devreye girme durumunda ücretsiz 

tahsisatın AB ETS’sine göre daha yüksek seviyede olabileceği, fiyatların da bu kapsamda 
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düşük oluşabileceği AB ile yapılan müzakerelerde aktarılmalıdır. AB ETS ile birebir eş 

olmasa da AB’de yaşanan geçiş sürecinin ülkemizde de yaşanmasının haklılığı anlatılmalıdır. 

Ülke ETS içinde SKDM uygulamasına göre tüm üretimden sorumlu olunacağı için sonuç olarak 

iklim hedeflerine yönlendirme konusunda daha da etkili olarak asıl amaca hizmet sağlanacaktır.  

3. Sera gazı salımını azaltıcı önlemler 

Demir-çelik sektörünün sera gazı salınımını azaltabilmesi için halihazırda kullanılan mevcut 

teknolojide emisyonların düşürülmesi ya da yenilikçi teknolojiler ile birlikte bu azaltımı 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yüksek fırınların ömürleri tamamlanana kadar kullanılmasının 

kurulum maliyetinin yüksek olması sebebiyle tercih edildiği düşünüldüğünde mevcut teknolojiye 

sahip tesisler için kaliteli hammadde kullanımı, biyokütle ve metan kullanımı, proses 

gazlarının %100 geri dönüşümünün sağlanması, hurda kullanımının arttırılması, cevher 

ön ısıtmasının yapılması gibi uygulamaların devreye alınması emisyonların 

düşürülebilmesinde etkili bir araç olarak değerlendirilmektedir. Yenilikçi teknolojiler olarak ön 

plan çıkan karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojisinin özellikle depolama 

sürecinde karşılaşılacak zorluklar sebebiyle şu aşamada çok kullanışlı olmadığı 

düşünülmektedir. Dünya’nın farklı coğrafyalarında ancak uygun depolama şartlarına sahip 

alanlarda bu teknolojinin kabul gördüğü bilinmektedir. Diğer bir yenilikçi teknoloji olarak ön plana 

çıkan hidrojenin indirgeyici olarak demir-çelik sektöründe kullanımı ise yeni bir teknolojinin 

devreye alınmasında başarıya ulaşmada ülke stratejisinin oluşturulması ve devlet-özel sektör 

işbirliğini gerekli kılmaktadır. Demir-çelik sektörü döngüsellik açısından ele alındığında ise, 

entegre demir-çelik tesislerin önemli proses yan ürün çıktılarının (agrega, cüruf vb.) diğer 

sektörlerde kullanılabilir olması önemli bir katma değer unsurudur.  

4. 2030 Çelik Stratejisi hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için mevcut çalışmalar, ARGE 

ve öneriler 

2030 çelik stratejisine giden yolda bir yandan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması 

(SKDM)’nin devreye girmesinin beklenmesi diğer yandan Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi’nin 

kurulumuna yönelik hazırlıklar yapılması entegre demir-çelik tesislerine emisyon değerlerini 

takip etme, raporlama ve iyileştirme anlamında sorumluluklar yüklemektedir. Mevcut üretim 

biçiminde üretim yapılırken proseslerin verimlilik bağlamında iyileştirilmesi, bunun yanında 

yenilikçi teknolojilerin gelişiminin izlenerek teknolojik dönüşümün ön hazırlıklarının planlanması 

ve tüm bunların doğrultusunda 2030 ve 2050 karbonsuzlaşma yol haritalarının belirlenmesi 

gelişmelere hazırlıklı olmak adına önem arz etmektedir. Diğer yandan, tüm bu süreç boyunca 

sektörü koruma anlamında AB ile gerekli müzakerelerin Bakanlıklarımız nezdinde 

yürütülmesi ve devletimizin gerekli destek mekanizmalarını sektöre sağlaması önemli 

bulunmaktadır. Konunun tüm tarafların katılımı ile ortak hareketle ele alınması fayda 

sağlayacaktır. Entegre demir-çelik üreticilerinin koordinasyon ve organizasyon bağlamında 

işbirliği içinde olmasının sürecin daha verimli yönetimi anlamında katkı sağlayacağına 

inanılmaktadır. 

-
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MASA 2a:  Elektrik Ocaklı (EAO ve İO) Tesisler İçin - Çelik üretiminde sera gazını arttıran 

nedenler ve sera gazı salımını %55 azaltma hedefine ulaşma yolları 
 

 

1. Sera Gazı Salımını Arttıran Nedenler. 

a. Doğal gaz ark ocaklarında elektrik; Kapsam-2 (scop2) (scop2 bilgisi ve verisi ile birlikte 

sonuca varılacak). Scop-3 malzemelerde katılarak değerlendirilirken scop-1 (Avrupa aynı) enerji 

azaltılabilir bir kaynak olarak görülüyor. %5 - %10 elektrik. Bio gaz kullanımı zor / hidrojen 

şebekeye geçişi - doğalgaz şebekesinde 0.290 hidrojen katkısı var.  

b. Enerji verimliliği ve kalitesinden bahsedilmesi gerekiyor.  

Hudalarda miktar ile çarpıldığı için cüruf ve karbon içerikli malzemeler azaltılabilir. 

Lastik yakılarak karbon yerine doğal gaz kullanılarak azaltılabilir. Doğalgaza göre daha az 

kıyaslama yapılması gerekiyor. Bio kitle ile katkı sağlanabilir (Lastik biyokütle sayılmıyor). 

Hurda temizliği ve büyüklüğü elektrik tüketimini etkiliyor. Hurda kalitesi ↑ verim ↑ elektrik 

tüketimi ↓ 

2. Hurda kalitesi nasıl arttırılabilir / denetlenebilir? 

Elektrik ulaşım kapsam-1 ve kapsam-2  olarak irdelenmesi girdi ve çıktıya bakılması gerekir. 

2.5 fırının yarattığı 1.9 ton kadar düşürülüyor. 330 – 350 > 250 kadar düşürülüyor. (Kapsam-2 

elektrik yok) %33 elektrik %33 doğalgaz. Ton başına düşme cüruftaki karbon düşürülmesi ile 

sağlanabilir. 1.5 ton (ark ocağı ile üretimde)  

Mevzuat düzeltilerek hurda kalitesi ↑, emisyon ↓kullanılan doğalgaz %92 – 93 içerisinde C ↑ (%5 

Avrupa nedeni hidrojen katabiliyorlar. Avrupa %80 -81 civarı.  

Kaynak değişimi yapılamadığı için kaynakta değişiklik yapamıyoruz.  

Karbon katsayı 04 → 01 çekilmesi (önemli Avrupa 0.01) 

2006 Yönetmeliği kullanılıyor, 2019 Avrupa Yönetmeliği kullanılmadığı için kullanılmıyor.  

TSE → 01 çarpılması 

0.3 derece santigrat hurda kullanılması gerekiyor.0.1 inmesi mümkün değil. Türkiye hurdalarında 

matil 1 C araştırması yapılması gerekiyor. Karşılaştırmalar yapılırken aynı kategori altında 

değerlendirme yapılması gerekiyor.  

Avrupa hurda çalışmasını kabul etmeyebilir. Alınan numuneye göre geri dönüş oranı olarak 

bakılabilir.  

Ton içerik olarak çeliğe kıyasla karbon emisyonu daha düşük çıkabilir (04 yerine 

karşılaştırıldığında 01 ile çarpılırsa) 

En iyi üretim tesislerinde 200 / 230 karbon emisyonu çıkarıyor. Emisyon kaynakları nasıl 

düşürülebilir (yatırım aşamasında neler yapabiliriz). 

Termik santral üzeninden elektrik tüketimi yapılar 

3. Hava kirliliği kontrolü yönetmelik 

(1) Yeni çıkan sınır değerler / CO yakılması gerekiyor.  

a) Sınır değerler sağlanmayacak 

b) Doğalgaz ile yakılacak 

Yönetmelikte değerler belirlenirken doğalgaz kullanılacağı göz önünde bulundurulmalı. 

(2) → Öne sıkma yapılırken? 

Enerji verimliliği / Karbon 

Kapsam 2 yenilenebilir enerji ile karbon ayak izi 
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(3) → Çatılara güneş enerjisi panelleri: 

Atık ısıların geri dönüştürülebilmesi ile yenilenebilir. Kaynak yaratılabilir.  

Hurda ve enerji verimliliği genel / giden olarak bakılıp neler yapılabilir. Hurdadan 

başlayarak → son mamule kadar araştırılıp enerji açısından değerlendirme yapılabilir.  

(4) Kireç (hammadde) içerisindeki kalsinasyon C değeri Demir Çelik fabrikalarına 

yansıyacak.  

a) Teknolojik olarak kuantum ocakları → Ton başına C ↓ Yeşil enerji kullanımı ↑  

b) Kimyasal enerji dışarıda çok fazla kullanılıyor ve hızlı.  

c) Kayıp (dökülmüş malzeme) kaçak oranına bakılması gerekiyor.  

d) Sınırda karbon → Avrupa’ya verilen %40 ihracat malının maliyet ↑ sadece buraya 

odaklanmak mı? %60 ihracat kalemlerine bakmak mı? 

(5) Kuralları sektör koymalı mı? 

Vergilendirme nasıl olacak? Gelecek olan mallara vergi uygulaması var.  SİBEM biz 

kuralım gelecek olan para yenilenecek, yenilenebilir enerji kullanımına yatıralım.  

a) Toplanacak olan paranın / meblağın geri dönüşü olması gerekiyor.  

ETS sertifika satışı → sınırda karbon vergisi 2053 karbon taahhüdü sağlanması 

i. → Sınırda karbon uygulamasının enerji indirimi yapılarak uygulanabilir.  

ii. → Kurulan sistemde ETS gibi sınırda karbon vergisi konması gerekiyor. 

Tedarik zincirinde karbon salımını düşünmek de gerekiyor.  

iii. → İthalat kalemi olan malzemelerde doğrulanmış karbon emisyon 

değerlerinin olması gerekiyor.  

b) Karbon emisyon olarak (sınırda karbon) 

↓ 

Gelen malzeme → üretilen malzeme  - fabrika olarak mı? 

- Malzeme olarak mı? 

- Malzeme boyutu olarak mı? 

c) Sera gazının azaltılabilmesi için Türkiye Yeşil enerjiye dönmelidir.  

2023 yılından itibaren raporlama yapılmaya başlanacak, firma olarak bireysel değil 

sektör bazında düşünülmesi gerekiyor. Ton başına → veritabanı kıyaslama 

yapılması gerekiyor. 

4. Sonuç 

2030 Çelik Stratejisi hedeflerime ulaşmak için gereklilikler: 

a. Verimlilik 

b. Teknolojinin gelişmesi (Sarfiyat, Verimlilik ↓) 

c. Avrupa ile benzer bir sistem kurulması gerekiyor. (ETS, SİBEM) 

-
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MASA 2b:  Elektrik Ocaklı (EAO ve İO) Tesisler İçin - Çelik üretiminde sera gazını arttıran 

nedenler ve sera gazı salımını %55 azaltma hedefine ulaşma yolları 
 

 

1. Sera Gazı Salımını Arttıran Nedenler (Kullanılan hammadde, elektrik, nakliye) 

a. EAF ve IF’lerde  kapsam-1 emisyonu içinde en önemli emisyon kaynağı hurdadır, 

ancak hurdanın emisyon düzeyinin belirlenmesinde hangi çarpanın kullanılacağı konusu 

açıklığa kavuşturulmalıdır.  Demir hurdası ve çelik hurdası kullanımı arasındaki belirsizlik 

ve farklı çarpanların kullanılması sorundur. Bu konuda AB ile aynı standartlara sahip olunması, 

ileride farklı hurda cinslerinin farklı karbon değerlerine sahip olmasından kaynaklanacak 

tartışmaları azaltmak için farklı hurda türleri için farklı çarpanların kullanılmasının sorunu 

azaltacağı önerilmiştir. MATİL ile yapılmakta olan tipik demir çelik hurdasının karbonunun 

belirlenmesi çalışmasının önemli olduğu belirtildi. Kapsam-1 emisyonunun yaklaşık %50’sinin 

hurda kaynaklı olduğu belirtilmiştir. 

b. Hurda nedenli emisyonu azaltmak için hurda ve metalik kaynak verimliliğinin en önemli 

unsur olduğu belirtildi, verimlilikte belirleyici olan unsurlar olan; metalürjik proses seçimleri, 

temiz hurda kullanımı ve hurdadan nihai ürüne kadar tüm proses adımlarında metalik kayıpların 

azaltılmasının önemi vurgulandı.  Ayrıca düşük karbonlu veya karbonsuz, demir içerikli cevher 

kökenli metalik hammadde alternatiflerinin üzerinde çalışılması gerektiği belirtildi.  

c. Kapsam-1 içindeki diğer önemli emisyon kaynağı çelik yapım + haddeleme + 

şekillendirme tesisleri için değişik aşamalarda kullanılan doğalgazdır. Doğalgazın bizatihi fosil 

yakıt olması nedeniyle doğrudan emisyon katkısının olduğu, bu konuda proses 

optimizasyonunun, tüketimlerin azaltılmasının, haddelemede sıcak şarj oranının, uygulanabildiği 

noktalarda elektromanyetik-indüksiyon ile ısıtma yöntemlerinin ve bio gaz- hidrojen 

gibi fosil yakıt olmayan  enerji kaynaklarının kullanılabileceği  vurgulandı.  

d. EAF’lerde kullanılan Doğalgaz + oksijen + karbon içerikli, kullanım düzeyi işletmeden 

işletmeye değişen kimyasal enerji paketinin önemli bir karbon emisyonu kaynağı olduğu, bu 

paketi kullanmanın elektrik enerjisi tüketiminde sağladığı düşüşe karşın, kimyasal 

+ elektrik enerji toplam kullanımının neden olduğu karbon emisyonu düzeyinin, Türkiye 

koşullarında bile sadece elektrik enerjisi kullanılan proseslerden daha yüksek olduğu iddia 

edildi. EAF çelik yapım prosesinin en temel unsurlarından biri olan Kimyasal enerji ve 

köpüklü cüruf uygulamasının karbon emisyonu etkileri açısından irdelenmesi gerektiği ve 

muhtemelen EAF operasyonunun en   çok tartışılacak konularından biri olduğu belirtildi. 

Tüm proses adımlarının karbon emisyonu açısından tekrar irdelenmesi EAF işletmecilerinin 

gelecekteki önemli bir araştırma sahası olacaktır. 

e. Grafit elektrot, ferroalyaj ve iç lojistikte kullanılan akaryakıt diğer karbon emisyonu 

kaynaklarıdır, proses optimizasyonu, malzeme verimliliği, dijitalleşme uygulamaları bu konudaki 

ilerleme alanlarıdır. 

f. Kapsam-1 emisyonları için bir katılımcı kendi hesaplamalarına göre hurdadan nervürlü 

çeliğe kadar olan proseste EAF’lerde 0.37 t CO2 / ton çelik, IF lerde 0.24 t CO2 / ton çelik gibi bir 

emisyon değerinin indikasyon olarak belirtilebileceğini söylemiştir. Her ikisi de hurda esaslı olan 

proseslerin emisyon açısından farkının hurda, katkı malzemesi, elektrot kullanımı ve refrakter 

verimliliği ve cinslerinden kaynaklandığını, ancak buna ilave diğer unsurun EAF’lerde yoğun 

kimyasal enerji kullanımı, IF’lerde ise kullanılmaması olduğu vurgulanmıştır.  

g. EAF’lerde kapsam-2 içindeki elektrik enerjisi kullanımının karbon emisyonuna 

etkisi Türkiye çelik endüstrisi açısından en sorunlu nokta olduğu belirtilmiştir.  2019 verilerine 

göre 481 gr/ kwh emisyon ortalamasının çok yüksek olduğu, kapsam 1 emisyonuna yakın bir 

emisyonun sadece elektrikten gelmesinin söz konusu olduğu, AB ortalamasının 255, Almanya 

ve Kanada’nın 160 değerlerine sahip olduğunu, bu noktanın çelik endüstrisini uluslararası 

rekabet açısından etkileyen en önemli dış etken olduğu belirtildi.  Elektrik enerjisi üretim emisyon 
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profilinin sadece çelik sektörü açısından değil tüm sektörler açısından çok sorunlu olduğunun 

özellikle altı çizilmiştir. 

2. SKDM Uygulamasının Belirsizlikleri ve Etkileri; 

a. SKDM’nin olası uygulamasında, doğrulama ve belgelendirme süreçlerindeki 

belirsizlikler, AB tarafından akredite edilmiş kuruluşların pozisyonu, buna ilişkin yönergelerin 

AB’ye uyumlu hale getirilmesinin önemi vurgulandı.  

b. Ücretsiz tahsisat konusu ve bunun gerekliliği, yurtiçi karbon piyasasının bir an önce 

oluşturulması ve çalıştırılması gerekliliği konusunda mutabık kalındı.  Ancak mevcut çevre 

konulu ve diğer konulardaki fon uygulamalarında yapıldığına inanılan yanlışlar ve kaynağına ve 

amacına uygun olmayan fon kullanımlarının, karbon piyasası mekanizmasının doğru 

işleyeceğine dair kuşkulara neden olduğu vurgulandı.  Fonların amacına uygun kullanımı ile ilgili 

güven sorununa ilişkin örnekler belirtildi.  

c. SKDM’nin şimdilik sadece AB ile ticarette söz konusu olduğu, ancak COP 26 sonrası 

diğer ülkeler ve ülke birlikleri ile de benzer mekanizmaların gündeme gelmesinin beklenmesi 

gerektiği, tüm dünyanın benzer karbon vergisi ve emisyon mücadele uygulamalarını 

zorlayacağını, bu nedenle Türkiye’nin de   ithalatında benzer SKDM benzeri uygulamaları 

gündeme getirmesi gerektiği vurgulandı. Düşürülemeyen emisyonun bedelinin sınırda başka 

ülkelere ödenmesi yerine, ülke içindeki doğru fon mekanizmalarına ödenmesi ve bu fonun hukuk 

ve güven kuralları içinde tüm endüstri ve sosyal yaşamın sıfır net emisyon doğrultusunda 

dönüştürülmesinin finansmanında kullanılmasının doğru olacağı belirtilmiştir. Fonların ve 

vergilerin düzeyinin ülke gerçeklerine uygun olması gerektiği hatırlatıldı.  

d. SKDM’nin içeriğindeki anlamdan soyutlanıp sadece ihracatımıza yönelik tehdit olarak 

algılanmasının çok yanlış ve riskli olacağı vurgulanmıştır.  İklim değişimi ile mücadele gibi her 

ülke, şirket ve bireyin katkıda bulunması gereken bir sorunu sadece bir ülkeler grubunun 

ülkemizin ihracatındaki payı ve etkisine bağlı olarak değerlendirmek bize bu dönüşümde sadece 

zaman kaybettirir dendi.  Bu uygulama   kısa bir süre içinde tüm dünyada yaygınlaşabilir, bu 

mekanizmalara uyumda gecikme hem gümrüklerde vergi hem de bizatihi iklim değişikliğinin 

ülkelere, şirketlere ve bireylere getireceği kendi yükünün artmasına neden olacaktır.  

e. Ayrıca bu dönüşümün verimlilik, döngüsel ekonomi, sıfır atık, dijitalleşme gibi alt 

konularının çelik üretiminde şirketlerimizin rekabet gücüne katkıda bulunma potansiyeli nedeni 

ile fırsat olarak algılanabileceği ve bu dönüşümdeki her türlü gecikmenin aslında ciddi bir 

maliyetinin olacağı vurgulanmıştır.  

3. Sera Gazı Salınımını Azaltıcı Önlemler; 

a. Elektrik enerjisi emisyon profilimizin en ortak sorun olduğu vurgulandı. Bu konuda 

yapılacakların hem elektrik üretim sektörünün dönüşümü hem de kullanıcı sektörlere emisyon 

maliyeti yükü nedeniyle en önemli sorun ve ilgi alanı olması gerektiği vurgulandı. Hala 

doğalgaz, yerli veya ithal kömür esaslı yeni yatırımlara izin verilmesinin; yatırımcı, kullanıcı ve 

ülke için çok büyük bir maliyeti olacağı konusunda farkındalığın yetersiz olduğu belirtildi.  

b. Kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılama konusunda lisansız yenilenebilir enerji 

yatırımlarına ilişkin mwh limitinin çelik sektörü için çok düşük olduğu vurgulandı. 

c. Çelik endüstrisinde Atık ısı geri kazanım yatırımlarının özellikle teşvik edilmesi 

gerektiği vurgulandı, çelik fabrikalarının bu konuda çok fırsatlara sahip olduğu belirtildi. 

d. Çelik üretiminde metalik hammadde, proses ve enerji verimliliğinin artırılması 

çalışmalarının üreticiler açısından kendi yapacakları en önemli ve geri dönüşü en hızlı faaliyet 

olacağı vurgulandı.  

e. Alternatif ve düşük karbonlu (Hidrojenle indirgenmiş) hammadde kaynaklarının çelik 

endüstrisi için yaşamsal çalışma alanı olduğu, bu noktanın hem hammadde yeterliliği hem de 

hurda kaynaklı emisyon açısından önemli olduğu belirtildi. 
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f. Fosil yakıt kullanımı, EAF’lerde kimyasal enerji paketi kullanımı, mevcut EAF çelik 

yapım prosesinin tartışılır metalik verimliliği çelik üreticileri açısından ilgilenilmesi gereken 

konulara örnek olarak verildi.  Küresel dönüşümün çelik üretim sektörünü kırmızı çizgiler içindeki 

proses kalıplarını da sorgulayan bir hale getireceği vurgulandı.  

g. Yeşil çelik yaklaşımı, yenilikler; 

(1) Karbonsuz çelik üretiminin mümkün olmadığı, ancak net sıfır karbonlu çelik hedefi 

için çalışılabileceği belirtilmiştir. Bu yolculukta elektrik enerjisi, fosil yakıt kullanımı, 

hurdanın karbon içeriği ve EAF’lerdeki klasik metalürjik prosesin dönüştürülmesi en 

önemli adımlardır. Çok zorlu ve maliyetli   bir süreç olacaktır. Farkındalık, zaman 

ve finansman en çok ihtiyaç duyulan konulardır.   

(2) Ülkemizde Elektrik çelik yapım oranımızın yüksekliği rahat davranmamıza 

yetmeyecektir, elektrik üretimi emisyon profili yeşil çelik üretimi önündeki en büyük 

engeldir. 

(3) Karbon yakalama ve stoklama teknolojileri, yenilenebilir enerji üretim sertifikaları, 

atık ısı geri kazanım sertifikaları, sıfırlanamayan karbon emisyonunu nötr hale 

getirmekte kullanılabilir, ancak tüm bu teknolojiler ve yatırımlar en azından şimdilik 

çok maliyetlidir.  

(4) Yeşil çelik veya nötr çelik özellikle finansman ve entelektüel birikim ihtiyacı nedeniyle 

çok zorlu bir hedeftir. Kamunun finansman mekanizmaları oluşturması, haksız 

rekabeti önlemesi, kurumlara güven vermesi, kayıtlı ekonomi oranını artırması, 

üniversite, araştırma kurumu ve üreticilerin teknoloji geliştirme çalışmaları kritiktir. 

h. Çelik üretiminde yenilenebilir enerji kullanımı; 

(1) EAF’lerin yenilenebilir kaynaklardan üretilen (RES, GES, JES) elektriği 

kullanmasındaki teknik güçlükler yeni teknolojiler ile aşılmaktadır, IF’lerde zaten 

sorun yoktur, özet olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik EAF ve 

IF’lerde kullanılabilir. 

(2) Çelik fabrikalarının atık ısılarından elektrik üretimi ve bunu iç tüketimde kullanması, 

maliyet, finansman ve teknolojik verimlilik açısından irdelenmelidir, ancak bu fırsatın 

geçmişe göre daha feasible hale geleceği açıktır. 

(3) İç tüketim için yenilenebilir kaynak ve atık ısıdan elektrik üretimi önündeki regülasyon 

engellerinin kaldırılması ve yatırımların teşviki önerilmiştir. 

i. Döngüsel ekonomi ; 

(1) Döngüsel ekonomi kavramı; sık sık asıl anlamından uzak yorumlarda kullanılsa bile, 

azaltılmış ve gerektiği kadar tüketim, verimlilik, atıkların geri kazanımı, LCA 

ilkelerine uygun üretim ve kullanım pratikleri gibi noktalarda karbon emisyonu ve 

kaynakların doğru ve adil kullanımı açısından önemli bir kavram olarak 

vurgulanmıştır. 

(2) Genelde anlaşıldığı gibi Döngüsel ekonomi sadece atıkların kullanılması değildir, 

artan ömür ve dayanım, daha az tüketim, geri dönüştürülebilen ancak minimize 

edilmiş atık konunun asıl ögeleridir. 

(3) Atıklar ile ilgili farkındalık vardır, ancak mevzuattaki engeller nedeniyle yeterince atık 

ekonomik olarak geri döndürülememektedir. 
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4. 2030 Çelik Stratejisi Hedefleri ve Bu Hedeflere Ulaşmak İçin Mevcut Çalışmalar, 

ARGE ve Öneriler: 

a. Stratejik hedef planlarının şimdiye kadarki başarısızlığı görüşü katılımcılarca kabul 

görmüştür. Ancak emisyon ve iklim değişimi konulu stratejik planlarının pardonunun olmadığı 

vurgulanarak şimdiye kadar yapılandan farklı bir eylem planı gerekliliği konusunda mutabık 

kalınmıştır. 

b. Prensip olarak tüm dünyadaki net sıfır hedeflerine paralel hedeflerin Türkiye açısından 

da geçerli olduğu belirtilmiştir. Mevcut çalışmaların konuyu ağırlıklı olarak AB SKDM 

çerçevesinde değerlendirmesi nedeni ile dar kapsamlı olduğu, dönüşümün tüm kamu ve özel 

kurumların artırılmış farkındalığına ihtiyacı olduğu vurgulanmıştır. 

c. Komisyon, görüşmeler, içi boş vizyon planları ile vakit kayıp edilirse çok geç 

kalınacağından korkulduğu ifade edilmiştir. Konu her anlamda çok güçlü ve köklü bir dönüşümü 

gerektirmektedir, şimdiye kadar ki performansımızın yetersizliği açıktır.  

d. Uluslararası platformda şimdiye kadar konuya bakış performansımız konuyu 

yeterince doğru algılamadığımız izlenimi vermektedir, ülkemizin   ve riskimizin büyüklüğüne 

paralel bir strateji, yapılanma ve işleyiş gereklidir. 

e. Oluşturulacak strateji belgesinin öncelikle; dönüşümün finansmanı için gereken fonun 

yaratılmasına, kullanılma şekline, emisyon değiştirme sonucuna, tüm kurumlara güven 

vermesine, hukuksal temelinin güçlü olmasına, kaynakların adil ve bilimsel ölçütlere göre 

dağıtılmasına odaklanması gerektiği vurgulanmıştır.  

f. Teknoloji geliştirme çalışmalarında hamaset değil bilimsel performans önemli olmalıdır, 

emisyon azaltım performansı her türlü çalışmanın ilk hedefi olmalıdır. 

g. Farkındalığın yetersizliği ve çok gecikmiş olmamız nedeniyle yeni yatırımların hala 

emisyon ve iklim değişimi çekincelerinden bağımsız eski kriterlere göre yapılması ve buna 

izin  verilmesinin ülke kaynaklarının yanlış  kullanılması  anlamına geleceği,  bu nedenle acilen 

tüm dünyaya paralel  bir iklim değişimi ile mücadele paradigmasının uygulanmaya başlanılması 

gerektiği vurgulandı. 

h. Kapsam 3 emisyon büyüklüğü tüm endüstrinin, ulaştırmanın, alt yapının sıfır net 

emisyon doğrultusunda dönüştürülmesini gerektirmektedir, bu nedenle konu sadece kritik bazı 

sektörlerle sınırlı değildir. 

i. Hurda ithalatı ve ürünün deniz aşırı ihracatı lojistik nedenli emisyon büyüklüğünü 

etkileyecektir.  AB’ ye yakın olmak lojistik kaynaklı emisyon açısından avantajlı olabilir ancak 

hurda ithalatının büyüklüğü sektörün kapsam 3 emisyonunu doğrudan etkileyecektir. 

j. Ülkemizin veri toplama ve değerlendirme konusundaki eksikliği ve güvenilirlik sorunu 

çok detaylı irdeleme ve doğrulama prosesi gerektiren SKDM türü süreçlerde sorunlara 

neden olacaktır, bu nedenle veri envanteri ve irdeleme süreçleri konusundaki güvenilirlik ve 

kapsam sorunları çözülmelidir. 

-
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MASA 3:  Haddehaneler İçin - Çelik üretiminde sera gazını arttıran nedenler ve sera gazı salımını 

%55 azaltma hedefine ulaşma yolları 
 

 

1. SKDM ile İlgili Belirsizlikler  

a. AB çelik sektörüyle kıyaslama yapılabilmesine olanak sağlayacak AB Haddehane 

benchmark / kıyas değerleri belli değil. Kıyas değerle birlikte SKDM’ye esas fiyatın da belli 

olmaması nedeniyle haddehanelerin düzenlemeden ne ölçüde etkileneceği belirsizliğini koruyor. 

SKDM’nin ülke bazında veya firma bazında mı uygulanacağı diğer bir belirsizlik konusu. Benzer 

bir belirsizlik uygulamanın ürün bazında olup, olmayacağı konusunda.  

b. AB’ye ihracat yapan firmalar tarafından Türkiye’de kullanılan ürün karbon ayak izi 

hesaplanma yönteminin SKDM’ye esas hesaplamayla ne kadar örtüştüğü belirsiz. SKDM’ye 

uygun, doğrudan ve dolaylı emisyonları içeren hesaplama yöntemi belirlenmesi ve uluslararası 

akredite doğrulayıcı bir kuruluşun kurulması gerekmektedir.  

c. Ücretsiz tahsisattan yararlanma yöntemi açıklığa kavuşturulmalıdır.  

d. Şirketlerin, karbon denkleştirme projelerinden (yenilenebilir enerji, ağaçlandırma 

projeleri vb.) yararlanıp yaralanamayacağının belirlenmesi ve paralel hareket edilebilmesi adına 

mevzuatlar ile desteklenmesi gerekmektedir  

2. Çözüm Önerileri  

a. Türkiye’nin ETS sistemini bir an önce yasal alt yapısıyla birlikte mevzuata geçirmesi, 

İklim Kanunu’nun yayınlanması ve bu kanunla birlikte yayınlanan tebliğlere göre hareket 

edilmesi.  

b. Hidrojenin yakıt olarak kullanılmasına yönelik altyapının oluşturulması ve sağlanması.  

c. Hidrojenin yakıt olarak kullanımı konusunda deneme çalışmaları başlatılmıştır. 

Firmaların bu dönüşüme rahatlıkla uyum sağlayacağı ancak ana darboğazın yeşil hidrojenin 

bulunabilirliği ve teknoloji finansmanında yaşanacağı düşünülmektedir.  

d. Hidrojenin kullanımına geçiş sürecinde doğal gaz tüketimim düşürecek aşağıdaki 

teknolojiler önerilir:  

(1) Oksijen zenginleştirme,  

(2) Rejenaratif brülör kullanımı,  

(3) Reküperatör verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması,  

(4) Reküperatör sonrası atık ısının değerlendirilmesine yönelik sıcak su ve buhar 

ekonomizör uygulamaları,  

(5) Yenilenebilir enerji kaynaklı indüksiyon tavlama sistemi,  

e. Doğalgaz azaltılmasına yönelik, yenilenebilir enerji yatırımların özel teşvik statüsü 

altında değerlendirilmesi.  

f. Sürekli (Sonsuz) Haddeleme prosesi ile firenin azaltarak, ürün verimliliğinin arttırılması.  

g. Elektrikli iş makinalarının kullanılması.  

h. Katma değer yaratan yüksek mukavemetli vasıflı çelik ürünler ile ton başına düşen 

emisyon azatlımı sağlanması  

i. Teknoloji tedarikçilerinden en iyi teknolojiler hakkında bir bütünlük çerçevesinde bilgi 

alınması.  

j. Orman yutak alanlarının artırılması.  

k. Döngüsel Ekonomi  

(1) Atık su miktarının sıfırlanması.  

(2) Yağmur suyunun toplanması ve kullanılması.  

(3) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması.  

l. Finansman Kaynakları  

(1) Ulusal ETS sistemi ile yeşil dönüşüme finans kaynağı sağlanması.  

(2) Yeşil fonlardan yararlanılması.  

(3) Enerji verimliliğinin arttırılmasına dair ulusal mevzuat gözden geçirilmeli. 
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MASA 4:  Kullanım Ömrü, Geri Dönüşüm ve Tekrar Kullanımın sera gazı salımını %55 azaltma 

hedefine ulaşmaya katkıları 
 

 

1. Sorunlar 

a. Malzeme Miktarını Azaltma 

(1) Tasarımcının ve üreticinin kullanımdaki malzeme için sorumluluğunun olmaması. 

(2) Üretim sürecindeki makinelerin enerji verimliliği düşük olması ve bunun daha fazla 

hammadde kullanımına sebep olması. 

(3) Uzun vadeli bakım etkilerinin dikkate alınmaması. 

(4) Değer mühendisliğinin eksikliği. 

(5) Bilgisayar Teknolojileri imkanlarının optimizasyon için yeterince kullanılmaması. 

(6) Teknoloji / ard-germe eksikliği. 

(7) Mühendislik eğitiminde farklı teknolojilerin öğretilmemesi. 

(8) İmalat süresinin uzatılması. 

(9) Yaşam döngüsü analizi olmaması. 

(10) Tüketicinin emisyon azaltma bilinci ve bu yönde bir talebi olmaması. 

(11) Ahşap ile entegre kullanım imkanlarının eksikliği.  

(12) Yerli üretimde DRI teknolojilerinin kullanılmaması. 

(13) Şantiyelerin ve imalathanelerin yeterince temiz olmaması, tozumaması.  

b. Kullanım Ömrünün Uzatılması 

(1) Bakım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle yeniden yapımın tercih edilmesi. 

(2) Bakım işleminin kendisinin de emisyona sebep olması. 

(3) Dijital ikizin yeterince kullanılmaması. 

(4) Koruyucu bakım ve periyodik testlerin eksik olması. 

c. Yeniden Kullanım 

(1) Yeniden kullanım konusunda teşviklerin eksik olması. 

(2) Tasarımcının yeniden kullanım konusundaki isteksizliği/dahil olmaması. 

(3) Sökümün baştan modellenmemesi, söküm planlaması yapılmaması. 

(4) Sökümün uzmanlarca denetlenmemesi. 

(5) Sökülen malzemenin kalite kontrolünün yapılmaması. 

(6) Sökülen malzeme konusunda toplama – tasnif – satım zincirinin olmaması. 

d. Geri Dönüşüm 

(1) Hurda toplama sistemindeki küçük ölçekli firmaların bunu bir sertifika/lisans 

çerçevesinde yapmak konusunda isteksiz/bilinçsiz olması, bu konuda onları 

yönlendirecek bir teşvik olmaması 

(2) Yüksek kaliteli hurda bulunamaması.  

(3) Cüruf atıklarının değerlendirilmemesi. 

(4) Biyolojik ve kimyasal arıtmanın düşük olması. 

(5) Hurda ithalatındaki kısıtlamalar. 
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e. Geri Kazanım 

(1) Isı enerjisinin geri kazanımının düşük olması. 

(2) Hurda temizleme sistemlerinin eksiliği.  

(3) Baca gazlarının geri kazanımının düşük olması. 

(4) Atık çamurlarının geri kazanımının düşük olması. 

(5) Suyun geri kazanımının düşük olması. 

(6) Enerji verimliliğinin düşük olması. 

(7) Yenilenebilir enerjinin kullanımı için yeterli teşvik olmaması. 

f. Diğer 

(1) Hammaddenin kapalı yerde tutulması, tozumaması. 

(2) Filtre denetiminin olmaması. Uygunsuz filtre kullanımı halinde yaptırım olmaması. 

2. Çözüm Önerileri 

a. Malzeme Miktarını Azaltma 

(1) Üreticinin kullanımdaki malzeme için beşikten mezara sorumlu olması. 

(2) Ruhsat için emisyon hesaplaması istenmesi. 

(3) Yaşam döngüsü analizinin ve maliyetinin yeni imalatta zorunlu tutulması. 

(4) DRI vb. teknolojilerle imalat süresinin kısaltılması. 

(5) İmalat süresi vb. performans verilerinin toplanması ve yayımlanması. 

(6) Farklı imalat teknolojilerinin / malzemelerin etkilerinin çalışılması. 

(7) Ar-Ge için akademi - endüstri (YÖK - akademisyen - endüstri) işbirliğinin artırılması, 

bu sisteme işlerlik kazandırılması. 

(8) Tasarımda en az üç alternatif sunularak, optimizasyon yapılması. 

(9) Blockchain ile doğrulama sağlanması. 

(10) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çözüm için meslek kuruluşlarına görev dağıtımı 

yapıp sektörün Ar-Ge, standart üretimi, veri yönetimini yapması. 

b. Kullanım Ömrünün Uzatılması 

(1) Koruyucu bakım ve periyodik testlerin baştan tanımlanması için yönetmeliğin 

zorunlu tutulması. 

(2) Yapı Bilgi Modellemesi (BIM - Building Information Modelling) ve dijital ikiz 

kullanımının zorunlu tutulması. 

(3) Dijital okur yazarlık için meslek örgütleri tarafından webinarlar (web seminerleri) / 

seminerler düzenlenmesi. 

c. Yeniden Kullanım 

(1) Yeniden kullanım konusunda teşvikler verilmesi (yerel yönetimler, vergi indirimi 

vb.). 

(2) Sökülen malzemenin kalite kontrolüne yönelik standart ve sertifikasyon getirilmesi. 

(3) Söküm, sınıflandırma ve tozuma aşamalarında denetim ve sertifikasyon. 

(4) Tasarım aşamasında söküm planı istenmesi. 

(5) Yeniden kullanılabilecek malzemenin toplanması, tasnifi, kalite kontrolü için 

standart getirilmesi ve paylaşım platformu kurulması. 
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d. Geri Dönüşüm 

(1) Tüketiciden kullanılmış ürün toplama istasyonlarının sistemlerinin 

geliştirilmesi/artırılması ve bunun duyurulması. 

(2) Hurdanın tasnif edilmesi için standart getirilmesi. 

(3) Hurda toplayıcıların sertifikasyonu ve teşvik sisteminin geliştirilmesi. 

(4) Kıymetli hurda ithalatı. 

e. Geri Kazanım 

(1) Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, ısı, su, baca gazları ve atık çamuru geri 

kazanımları için teşvikler getirilmesi ve bunların duyurulması. 

(2) Yeşil finansman kaynaklarına kolay erişimin sağlanması ve bu konuda sektördeki 

bilinçlendirilmenin artırılması (örneğin; düzenli webinarlar (web seminerleri) / 

seminerler düzenlenmesi). 

(3) Çevre vergileri vb. kaynakların teşvik amacıyla kullanılması. 

-
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İLK 4 KONUNUN ORTAK SONUÇLARI 

MASA 1:  Entegre Tesisler İçin - Çelik üretiminde sera gazını arttıran nedenler ve sera gazı 

salımını %55 azaltma hedefine ulaşma yolları 

MASA 2:  Elektrik Ocaklı (EAO ve İO) Tesisler İçin - Çelik üretiminde sera gazını arttıran 

nedenler ve sera gazı salımını %55 azaltma hedefine ulaşma yolları 

MASA 3:  Haddehaneler İçin - Çelik üretiminde sera gazını arttıran nedenler ve sera gazı 

salımını %55 azaltma hedefine ulaşma yolları 

MASA 4:  Kullanım Ömrü, Geri Dönüşüm ve Tekrar Kullanımın sera gazı salımını %55 

azaltma hedefine ulaşmaya katkıları 

 

1. Sera Gazı Salımını Arttıran Nedenler (Kullanılan Hammadde, Nakliye Vd.)  

a. Entegre üretim yapan demir-çelik tesislerinde sera gazı oluşumu başta kömür olmak 

üzere kireçtaşı, cevher gibi emisyon yoğunluğu yüksek hammaddelerin üretim proseslerinde 

kullanımlarından kaynaklanmaktadır. Yüksek fırın teknolojisi kullanan entegre tesis üretimi, 

kömürün (kok) indirgeyici olarak kullanımına dayalıdır. Tesislerin verimli çalışması; kaliteli 

hammadde kullanımı, yakıt oranlarının düşürülmesi, çelikhanede hurda kullanım oranının 

artırılması, kömür tüketiminin bir miktar azaltılması gibi çalışmalar yapılmaktadır. 

b. Demir hurdası ve çelik hurdası kullanımı arasındaki belirsizlik ve farklı çarpanların 

kullanılması sorundur. Bu konuda AB ile aynı standartlara sahip olunması, ileride farklı hurda 

cinslerinin farklı karbon değerlerine sahip olmasından kaynaklanacak tartışmaları azaltmak 

için farklı hurda türleri için farklı çarpanların   kullanılmasının sorunu azaltacağı önerilmiştir. 

c. Elektrik Ocaklı tesislerde, hurdadan kaynaklı emisyonu azaltmak için hurda ve metalik 

kaynak verimliliğinin en önemli unsur olduğu belirtilmiştir. Verimlilikte belirleyici olan 

unsurlardan, metalürjik proses seçimleri, temiz hurda kullanımı ve hurdadan nihai ürüne kadar 

tüm proses adımlarında metalik kayıpların azaltılmasının önemi vurgulandı.  Ayrıca düşük 

karbonlu veya karbonsuz, demir içerikli cevher kökenli metalik hammadde alternatiflerinin 

üzerinde çalışılması gerektiği belirtilmiştir. 

d. Kapsam-1 içindeki diğer önemli emisyon kaynağı çelik yapım + haddeleme + 

şekillendirme tesisleri için değişik aşamalarda kullanılan doğalgazdır. Doğalgazın bizatihi fosil 

yakıt olması nedeniyle doğrudan emisyon katkısının olduğu, bu konuda proses 

optimizasyonunun, tüketimlerin azaltılmasının, haddelemede sıcak şarj oranının, uygulanabildiği 

noktalarda elektromanyetik-indüksiyon ile ısıtma yöntemlerinin ve bio-gaz, hidrojen gibi fosil 

yakıt olmayan enerji kaynaklarının kullanılabileceği vurgulanmıştır. 

e. İç lojistikte kullanılan akaryakıt, diğer karbon emisyonu kaynaklarıdır, proses 

optimizasyonu, malzeme verimliliği, dijitalleşme uygulamaları bu konudaki  ilerleme  alanlarıdır. 

2. SKDM Uygulamasının Belirsizlikleri ve Etkileri 

a. SKDM önerisinde emisyonların hangi kapsamlarda (Kapsam-1, Kapsam-2 Kapsam-3) 

mali yük getireceği ve hangi sektörlere genişletileceği hususları belirsiz olduğundan, en kısa 

süre içerisinde netleştirilmesi gerekmektedir. 

b. SKDM’nin olası uygulamasında, doğrulama ve belgelendirme süreçlerindeki belirsizlikler, 

AB tarafından akredite edilmiş kuruluşların pozisyonu ve buna ilişkin yönergelerin AB’ye uyumlu 

hale getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

c. Ücretsiz tahsisat ile yurtiçi karbon piyasasının bir an önce oluşturulması ve çalıştırılması 

gerekliliği konusunda mutabık kalınmıştır. Ancak, fon uygulamalarında yapıldığına inanılan 

yanlışlar ile kaynağına ve amacına uygun olmayan fon kullanımlarının, karbon piyasası 

mekanizmasının doğru işleyeceğine dair kuşkulara neden olmaktadır. 

d.   Şirketlerin, karbon denkleştirme projelerinden (yenilenebilir enerji, ağaçlandırma 

projeleri vb.) yararlanıp yaralanamayacağının belirlenmesi ve paralel hareket edilebilmesi adına, 

mevzuatlar ile desteklenmesi gerekmektedir. 
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e. AB’ye ihracat yapan firmalar tarafından Türkiye’de kullanılan ürün karbon ayak izi 

hesaplanma yönteminin SKDM’ye esas hesaplamayla ne kadar örtüştüğü belirsizdir. 

3. Sera Gazı Salımını Azaltıcı Önlemler 

a. Yüksek fırınlara kömür (kok) yerine şarj edilebilecek ürünler üzerinde dünya genelinde 

çalışmalar sürmektedir. Yüksek fırınlara hidrojen, biyokütle, ferro-kok şarjı gibi uygulamalar 

denenmekte ancak bu teknolojiler henüz kendini tam olarak kanıtlamış ve yaygınlık kazanmış 

nitelikte değildir. Nihayetinde bu tür uygulamalar sera gazı emisyonunu azaltımı sağlasa da %55 

azaltım hedefine yaklaştıramamaktadır. Emisyonsuz üretim için entegre demir-çelik üreticilerinin 

üretim teknolojilerinde değişiklik yapması gerekmektedir. 

b. Kaliteli hammadde kullanımı, biyokütle ve metan kullanımı, proses gazlarının %100 geri 

dönüşümünün sağlanması, hurda kullanımının arttırılması, cevher ön ısıtmasının yapılması gibi 

uygulamaların devreye alınması emisyonların düşürülebilmesinde etkili bir araçtır.  

c. Yenilikçi bir teknoloji olarak ön plana çıkan hidrojenin indirgeyici olarak demir-çelik 

sektöründe kullanımı ise yeni bir teknolojinin devreye alınmasında başarıya ulaşmada ülke 

stratejisinin oluşturulması ve devlet-özel sektör işbirliğini gerekli kılmaktadır. 

d. Çelik fabrikalarının atık ısılarından elektrik üretilmesini ve bunun tesis içi tüketimde 

kullanılmasını teminen, çelik fabrikalarında, atık ısı potansiyelinin değerlendirilmesinde, pek çok 

fırsatlara sahip oldukları göz önünde bulundurularak, konunun, maliyet, finansman ve 

teknolojik verimlilik açısından irdelenmesi gerekmektedir. 

e. Tesis içerisinde, tüketim için yenilenebilir kaynak ve atık ısıdan elektrik üretimi önündeki 

regülasyon engellerinin kaldırılması ve yatırımların teşvik edilmesi gerekmektedir. 

f. Karbon yakalama ve stoklama teknolojileri, yenilenebilir enerji üretim sertifikaları, atık ısı 

geri kazanım sertifikaları, sıfırlanamayan karbon emisyonunu nötr hale getirmekte kullanılabilir, 

ancak tüm bu teknolojiler ve yatırımlar en azından şimdilik çok maliyetlidir. 

g. Katma değer yaratan yüksek mukavemetli vasıflı çelik ürün yatırımlarının arttırılması ile 

ton başına çelik üretiminde, enerji yoğunluğu ile karbon emisyonlarında azaltım sağlanabilir. 

4. 2030 Çelik Stratejisi Hedefleri ve Bu Hedeflere Ulaşmak İçin Mevcut Çalışmalar, ARGE 

ve Öneriler: 

a. Stratejik hedef planlarının şimdiye kadarki başarısızlığı görüşü katılımcılarca kabul 

görmüştür. Prensip olarak tüm dünyadaki net sıfır hedeflerine paralel hedeflerin Türkiye 

açısından da geçerli olduğu belirtilmiştir. Mevcut çalışmaların konuyu ağırlıklı olarak AB SKDM 

çerçevesinde değerlendirmesi nedeni ile dar kapsamlı olduğu, yeşil dönüşümün tüm sektörlerde, 

ilgili paydaşların farkındalıklarının arttırılmasına bağlıdır.  

b. Ülkemizin   şartlarına ve riskin büyüklüğüne paralel bir strateji, yapılanma ve işleyiş 

gereklidir. 

c. Oluşturulacak strateji belgesinin öncelikle; dönüşümün finansmanı için gereken fonun 

yaratılmasına, kullanılma şekline, emisyon kapsamlarının değiştirilme sonucuna, tüm kurumlara 

güven vermesine, hukuksal temelinin güçlü olmasına, kaynakların adil ve bilimsel ölçütlere göre 

dağıtılmasına odaklanılmalıdır.  

d. Teknoloji geliştirme çalışmalarında, emisyon azaltım performansı her türlü çalışmanın ilk 

hedefi olmalıdır. 

e. Kapsam-3 emisyonlarının büyüklüğü, tüm endüstrinin, ulaştırmanın, alt yapının sıfır net 

emisyon doğrultusunda dönüştürülmesini gerektirmektedir, bu nedenle konu sadece kritik bazı 

sektörlerle sınırlı tutulmamalıdır. 

f. Ülkemizin veri toplama ve değerlendirme konusundaki eksikliği ve güvenilirlik sorunu çok 

detaylı irdeleme ve doğrulama prosesi gerektiren SKDM türü süreçlerde sorunlara neden 

olacaktır, bu nedenle veri envanteri ve irdeleme süreçleri konusundaki güvenilirlik ve 

kapsam sorunları çözülmelidir. 
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YUVARLAK MASA ÇALIŞMALARI – 1 

Çelik İşleme (İkinci 4 Konu) 
 
 

MASA 5:  Yapı Tasarımında Dijitalleşmenin AYM - SKDM süreçlerine etkileri 
 

 

1. Değerlendirmeye Esas Süreç Tanımı  

a. Tasarımın paydaşları 

Yönetenler / Yaratanlar 

 

Teknoloji 

 

Yararlananlar 

(1) Geriden gelmenin avantajı 

(2) Yazılım 

b. Üretmek 

c. Kullanma 

(1) Tasarım odaklı yazılım grubu oluşturmak 

(2) Algoritma oluşturmak  

(Yapay zekâ) (bilgi) 

(3) Düşük (sıfır) karbonla yapılar tasarlamak 

(4) Devlet (Kamu) tasarımı destekliyor mu? 

 Kamuda BIM şart olmalı  

d. Şartnameler / Standartlar (IFC) 

 ARGE desteği olmalı 

e. Adaptasyon yeteneği 

f. Sensör sistemi (Endüstri 4.0) 

g. Modülasyon 

h. Offsite (şantiye dışı) üretime uygun tasarım prefabrike üretim 

i. Lojistik  

2. Çelik Yapı Tasarımında Sonuçlar ve Çözüm Önerileri 

a. Sera Gazı Salımını Arttıran Nedenler ve Çözümü  

(1) Dijital ikiz oluşturarak hedeflerin kontrol altına alınması 

(2) Kaynak planlamasının optimize edilmesi 

(3) Yerel / Doğru / Performans malzeme seçimi odaklı 

(4) İzlenebilirlik yolu ile kayıpların önlenmesi 

(5) Yapım ve İşletme sürecinde verimlilik 

(6) Modüler ve Offsite (şantiye dışı) üretimi özendirmek 

(7) İyi tasarımcılar yetiştirmek 

(8) 3D üretim yöntemleri ile verimli ve tam zamanında üretim 
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b. Tasarım Aşamasında - Dijitalleşmede SKDM Belirsizlikleri ve Bilinen Etkileri 

(1) Yapım ya da işletme aşamasında etkilerin (Karbon Emisyonları) hesaplama 

zorlukları 

(2) Yapı malzemesi ihracatında (Modüler ya da yarı mamul) yeterli CO2 verisi 

olmaması 

(3) İzlenebilirlik / Dijital ………….. ve dijital tasarımla belirsizlikler önlenecektir – 

SKDM’ye uyum için dijitalleşme yararlıdır. 

c. Tasarımda Sera Gazı Salımını Azaltıcı Önlemler 

(1) Doğru malzeme seçimi / LCA veya EPD 

(2) Taşıma mesafe veri izleme ve kontrol 

(3) Performans yüksek ve Karbon izi düşük çelik kullanma 

(4) BIM ile tasarım ve simülasyon 

Yangın / Isı / Güneş / Enerji / Işık / Yapısal 

(5) Yapım yönteminin Dijitalizasyon ve önceden simülasyonu 

(6) Disiplinler arası koordinasyonda dijital platform (Open BIM) 

(7) Optimizasyonun otomasyonu ile verimli yapı sistemleri tasarlamak 

(İsraf / Fire / Performans) 

(8) Dijital tasarımın planlanması ve kaynak ayrılması 

(9) Mevzuat (Kanun, verime zorlayıcı yönetmelik, standart ve şartnameler) 

-
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MASA 6:  Çelik kullanımında sera gazı salımını azaltmak için yapım (imalat ve saha montajı) 

süreçleri önlemleri 
 

 

1. İmalat ve montaj süreçlerinde sera gazı salımını arttıran nedenlerin (kullanılan 

hammadde, işletme, nakliye vd.) Değerlendirilmesi  

 

Süreçleri ISO 14064 

Çelik imalat ve montaj süreçlerinde karbon emisyonuna etkiler yani sera gazı salımını 

arttıran etkiler üç kapsamda incelenmektedir. 

 

a. Kapsam-1: Sera gazı emisyonu – Doğrudan Etkiler 

Bir kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından salınan sera 

gazı emisyonu. 

(1) Kaynak gazları 

(2) Fosil yakıtlarının takibi 

a) İş makinaları 

b) Fırın  

c) Jeneratör 

d) Şirket araçları  

(3) Klima - soğutma gazları 

(4) Su buharı 

(5) Evsel atıklar 

b. Kapsam-2: Sera gazı emisyonu - Dolaylı etkiler: Enerji 

Bir kuruluş tarafından dışarıdan tedarik edilerek tüketilen elektrik, ısı veya buharın 

üretilmesi sırasında oluşan sera gazı emisyonu. 
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c. Kapsam-3: Sera gazı emisyonu - Diğer dolaylı etkiler 

(1) Seyahatler 

(2) Tedarik zinciri 

a) Satın alınan ürünlerin ve yakıtlar (Ana hammadde tedarikçi beyanlarının 

takibi) 

b) Taşıma- Ulaşım ile ilgili faaliyetler 

c) Kiralık mallar, bayiler, taşere edilmiş faaliyetler  

d) Satılmış olan ürün ve servislerin kullanımı  

e) Atıkların bertaraf edilmesi 

2. Sera gazı salımını azaltıcı önlemler   

a. Kuruluşlarda Uygulaması: 

(1) Kuruluş, sınırları içerisindeki tesislerden kaynaklanan doğrudan sera gazı 

emisyonlarını ve uzaklaştırmalarını hesaplar ve beyan eder. 

a) Lokasyonlarının belirlenmesi  

i. Merkez ofis 

ii. Fabrika 

iii. Şantiyeler 

iv. … 

(2) Sera gazı proje tasarımı ve geliştirilmesi 

a) Takip Kriterlerin belirlenmesi  

b) Doğrulama Süreci  

c) Belirlenen kriterlerin takibi ve raporlaması 

i. Doğalgaz Faturaları,  

ii. Fuel Oil Tüketim Miktarı  

iii. Araç Yakıtları, km.leri  

iv. Elektrik faturaları… 

d) Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının veya diğer sera gazı 

verilerinin sürekli veya periyodik olarak takip edilip değerlendirilmesi. 

b. Dip notlar: 

(1) Şu ana kadar 2006 versiyonu ile ilk iki kapsam takipleri ile kurum beyanı 

yapılıyordu. 2021’den sonra 3. Kapsam da takibe alınacak.  

(2) Türkiye’de beyan sahibi firma sayısı 300’den az 

(3) Ana Sorunlar ve gerekli aksiyonlar 

a) Yurtdışı özellikle Avrupa ihalelerine katılan firmalardan beyan istenebiliyor. 

Yoksa ihale dışı kalınabiliyor. Bu ilerleyen zamanlarda özellikle 2021 sonrası 

daha sıkı takip edilecektir. 

b) 2021 sonrası Beyanı olmayan tedarikçi kısıtlılığı -  sayısı artmalı 

c) Süreç tanımlandıktan sonra takip için zaman gerekli 

i. Ekip ile takibi, ERP içinde sağlıklı bir takip sistemin geliştirilmesi 

ii. Raporlamalar ve süreç dahilinde emisyonları azaltıcı iyileştirmeler, 

geliştirmeler… 
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d) Doğrulama yapabilecek yetkinlikte ve akreditasyona sahip danışman dokuz 

kadar firma var. Sayı çok az -  Sayısı artmalı. 

e) Konuya hâkim firma sayısı az - farkındalık eğitimleri yapılmalı 

i. Tedarikçilerden max. 3 yıl içinde beyan belgeleri istenecektir. Bu 

anlamda tedarikçiler C ayak izi konusunda bilgilendirilmeli, takip 

edilmelidir. 

ii. Firma yurtdısına hizmet vermese de Avrupa’ya hizmet veren bir 

firmaya tasaron olacaksa da kapsam-3 gereği 2021 sonrası firmadan 

Beyan istenme durumu olacaktır.  

f) Yeni revizyonlar ile birlikte tedarikçilerin beyanı önem kazanmaya başlayacaktır. 

c. Tesis içi iyileştirmeler  

(1) Karbon nötrleme – hedef beyan değerine ulaşmak için  

a) Firmaların Sahip oldukları yutaklar – ormanlık alanlar… 

b) Yenilenebilir enerji yatırımları – güneş ve rüzgâr enerji üretimleri… 

(2) Optimizasyon – hedef değere ulaşmak için yapılan iyileştirmeler 

a) Kullanılan/harcanan enerjinin verimliliği  

b) Çelik yapı elemanları imalatında yenilenebilir enerji kullanımı   

i. Çatılarda güneş enerji panelleri 

c) Uygulanan proseslerin (süreçlerin) verimliliği 

d) Makina yerleşimleri – iç dolaşım optimizasyonu… 

e)  Endüstri 4.0  

i. Makinaların haberleşmesi => hız => daha az enerji kullanımı 

ii. Daha az eleman => şirket/servis aracı optimizasyonu 

f) Şantiye verimliliği  

i. Modular parçalar => Şantiye/Montaj suresini azaltarak enerji 

kullanımını optimize etme. 

g) BIM  

i. Daha az hata ve iş gücü kaybı => verimlilik ve hız => daha az enerji 

kullanımı 

h) Klima gazlarının seçimi 

(3) Üretim tesisindeki ve malzeme kullanımındaki optimizasyon  

a) Verimli/optimum tasarım => daha az kg/m2 celik kullanımı yani üretimi 

b) İmalat verimliliği => hız => daha az enerji kullanımı 

i. Daha ince kesitlerin üretiminde daha az enerji kullanır 

(4) Filtreleme 

(5) Takip sistemi ERP geliştirme 

(6) Korozyonun etkileri ve korozyondan koruma  

a) Yapı ömrünü uzatma – ISO 12944 standartlarına uyumlu olarak Galvaniz 

ve/veya Dublex sistemler (Galvaniz+ Boyalar+ Kaplamalar) ile. 

b) Yaşam döngüsünü uzatarak, daha az sıklıkta yapı dönüşümü ile birim yıla 

düşen bina inşa/yapımından kaynaklanan emisyonları azaltma.
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MASA 7:  Yapı Yapım Tekniklerinin AYM - SKDM süreçlerine etkileri ve öneriler 
 

 

1. Yapı Yapım Tekniklerinin Sera Gazı Salımına Etkileri 

a. Yapım tekniklerinin sera gazı salımına etkileri şu aşamalarda ortaya çıkmaktadır; 

(1) Tasarım safhasında meydana gelen sera gazı emisyonu genellikle ihmal edilebilir 

boyutlardadır. 

(2) Yapıda kullanılan malzemelerin üretimi ve kullanılması kapsamında oluşan lojistik 

faaliyetleri (nakliye, depolama, inşaat sırasında elleçleme faaliyetleri vb.) sırasında belirli 

bir sera gazı emisyonu olacaktır. Tam geri dönüşümlü (up-recycling) malzemelerin 

doğaya etkisi değerlendirilirken, ilk üretim sırasındaki atmosfere salınan CO2 değil tam 

geri dönüşümlerin tekrar tekrar yapılması sonunda ortaya çıkan CO2 esas alınmalıdır.  

Örneğin entegre tesislerde 1 ton çelik elde etmek için 1,7 ilâ 1,9 ton CO2 emisyonu 

oluşurken tam geri dönüşümün uygulanması sonucunda doğaya salınan CO2 beher ton 

çelik için yaklaşık 0,4 ilâ 0,6 ton mertebesine kadar azalacaktır. Çelik bu özelliği 

nedeniyle LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ve BREEAM (Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method) Yeşil Bina Sertifika 

sistemlerinde de doğa dostu olarak avantaj sağlamaktadır. Bu açıdan gerek dayanım 

özellikleri gerekse daha kısa yapım sürecini olanaklı kılmasının yanında, alışılagelmiş 

yapı sistemlerine göre çok daha düşük CO2 salımı ile de Çelik Konstrüksiyon avantajlı 

bir Yapı Yapım Tekniği olarak öne çıkmaktadır.  

(3) Tüm dünyada yapı üretiminde; yoğun işçilik gerektiren konvansiyonel yapım teknikleri 

yerini, sürdürülebilirlik kriterleri paralelinde çelik gibi endüstriyel yapım elemanları ve 

modüler yapı sistemlerine terk etmektedir. Diğer bir deyişle, yapı elemanları artık 

fabrikalarda endüstriyel ürün olarak üretilmektedir. Endüstriyel yapım sistemlerinde, 

dijitalleşme olanaklarından daha fazla yararlanmanın getirdiği avantajlarla birlikte, daha 

kontrollü üretim, montaj ve inşaat imkanları sağlanarak sera gazı salımı da kontrol altına 

alınabilmektedir.  

b. Yapım teknikleri seçilirken; kullanılacak yapının işlevleri, boyutları, maruz kalacağı deprem 

ve rüzgâr yükü gibi yerine göre değişken yükler, doğal çevreye olan etkileri, kullanım ömrü ve yaşam 

döngüsü, ekonomisi, konfor koşulları ve estetik gibi birçok kriter göz önünde bulundurulur. Ancak, 

yapım tekniklerinin seçiminde, alışkanlıklar yerine bilimsel verilere dayanarak seçimin yapılması 

sağlanmalıdır. 

2. Sera Gazı Salımını Azaltıcı Önlemler  

a. Malzemenin üretimi, imalatı ve nakli sırasında sera gazı emisyonuna neden olabileceği 

değerlendirilerek, 3R (Recycle, Reuse, Reduce) prensibine uygun olarak, kullanılan malzemenin 

azaltılması (optimizasyonu) önemlidir. Bunun için; 

(1) Projelerde “değer mühendisliği” çerçevesinde optimizasyona gidilmeli, 

(2) Temel ve taşıyıcı sistemlerin azaltılması için ve aynı zamanda deprem etkisinin binanın 

kütlesiyle doğru orantılı olduğu göz önüne alınarak yapıların mümkün olan ölçüde 

hafifletilmesi sağlanmalıdır.   

b. Normal koşullarda yapının doğaya saldığı sera gazının etkisi kullanım ömrü ile 

karşılaştırılarak değerlendirilmelidir. Örneğin yapımı sırasında 50 ton sera gazı salımına neden bir 

yapının ömrünün 20 yıl veya 50 yıl ya da 100 yıl olması yıl başına hesaplanacak sera gazı salımı 

açısından önemli farklılıklar getirecektir. Dolayısıyla, yapıların uzun ömürlü olması ve 

değerlendirmelerin yaşam döngüsü (söküm / yıkım dahil) esasına göre yapılması uygun ve tercih 

nedeni olmalıdır.  

c. Yukarıda belirtilen nedenlerle;  

(1) Dijitalleşen dünya, yapım sektöründe endüstrileşmeye ve modüler yapı sistemlerine 

dönerken, bu trendin gerisinde kalınmamalı, 

(2) Gerek malzeme gerek yapım teknikleri konusunda yenilikçi malzeme ve sistemlere 

yönelik ARGE çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmelidir. 
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MASA 8:  Yassı Haddeleme ve Galvaniz tesisleri (çelik ergitmeyen, sıcak sacı üretiminde hammadde 

olarak kullanan) ve yassı çelik ürünlerini üretmeyen ancak sıcak-soğuk-galvanizli sacı nihai 

ürüne çevirmede kullanan son kullanıcılar ve üreticiler (otomotiv, beyaz eşya, ısıtma-

soğutma-havalandırma vb. sektörler) için; sera gazı salımının azaltılmasına yönelik 

gereklilikler, yöntemler ve öneriler 

 

Yapılan değerlendirme sonunda, sera gazı emisyonun azaltılması ve sınırda karbon düzenleme 

mekanizmasıyla ilgili aşağıdaki öneriler belirlenmiştir. 

1. Türkiye Cumhuriyeti kendi ETS’ini kurmalıdır. AB ile uyumlu olma koşulları araştırılmalıdır. 

2. Karbon vergileri AB ile yeknesak olmalıdır. Böylece vergi farkı var ise AB sınırında ilave vergi 

ödenmesinin önüne geçilebilir. 

3. Karbon vergisi ile yaratılan fonun, sektör kuruluşlarının sürdürülebilirlik projelerine destek 

amacıyla aktarılması sağlanmalıdır. Demir-çelik yatırımları yüksek tutarda fona ihtiyaç duyduğundan 

sektöre tekrar tahsisi elzemdir. 

4. AB’nin emisyon ve karbon uygulamaları takip edilmelidir. Benzer uygulamalar TR’de devreye 

alınmalıdır. 

5. Fabrika dışı yatırımlara (örnek: agro-forestation) izin ve teşvik mekanizmaları düzenlenmelidir. 

6. Yenilenebilir lisanssız enerji yatırımlarına kolaylık sağlanarak teşvik edici unsurlar geliştirilmelidir. 

7. Türkiye tarafından düzenlenecek Karbon Belgelerinin AB tarafından tanınması sağlanmalıdır. 

Böylece bu belgeler ile karbon emisyonları offset edilebilecektir. 

8. Verimli yanma teknolojilerine ar-ge teşvikleri verilmelidir. Doğalgaz/elektrik kullanımının 

düşürülmesi karbon salımlarını da azaltacaktır. 

*  *  *  *  *  * 

 


