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Enerji sektörü, sanayi devriminden bu yana önemini art-
tırarak gelen en büyük ekonomik güç  olma özelliği ile ülkelerin
en büyük yatırım alanlarını işgal etmektedir. Bu kaynaklara sahip
olmak ülkelerin rekabet gücünü arttırmakta, kaynakları doğru
kullanım ise uzun süre enerjiye sahip olma yolunda ve
gelişmede büyük öneme sahip olmuştur. Bu alanın en büyük
özelliği dışa bağımlılığı azaltmak, kendine yeter olmak ve bu
enerjiyi satabilmekten geçiyor. Bu da ülkeler ve özel teşebbüs
arasında ki rekabeti tetikleyerek enerji firmalarının dünyanın en
değerli firmaları olmasını sağlamıştır.

Son yirmi yıl içerisinde hızlı ekonomik büyüme, nüfus ve
sanayileşme artışı yaşamakta ve bu durum ülke genelinde
ekonomik ve sosyal iyileşmeler sağlamaktadır. Bu artışlar,
ülkedeki büyüme için yararlı olmuş ve hem sanayi hem de
konut sektörlerinde talep artışına yol açmıştır. Son yıllarda
ülke genelindeki elektrik talebi yıllık yüzde 7-8 oranında art-
maktadır; dolaysıyla  elektrik iletimi ve yük kapasitesi  2002 ile
2010 arasında neredeyse % 60 artmıştır. Enerji tüketimindeki
ve yoğunluğundaki bu artış Türkiye’nin ekonomik
büyümesinde yaşamsal bir rol oynamış olmakla birlikte, aynı
zamanda ülkenin enerji ithalatında ve karbon dioksit emisyon-
larında da artışlara yol açmıştır. Bu durum karşısında, Türkiye
gelecekte yaşanacak büyümenin çevresel ve ekonomik açıdan
daha sürdürülebilir bir enerji sektörü stratejisi içermesini
sağlayacak iddialı bir süreç başlatmaktadır. 

Son yıllarda Türkiye yerel şirketler tarafından rüzgar,
hidrolik ve jeotermal kaynaklardan elektrik üretimine öncelik
veren ve aynı zamanda ülkede enerji verimliliğinin arttırılması
gerektiğini vurgulayan birkaç enerji stratejisi geliştirmiştir.
Bugün Türkiye rüzgar santrallerindeki artış oranı bakımından
dünyada birinci sırada yer almaktadır. Bu alandaki toplam
öngörülen potansiyelinin sadece % 5’ini kullanmasına rağ-
men ülkenin ilave 20.000 MWh’lik kapasite oluşturan etki-
leyici hidrolik potansiyeli ve büyüyen jeotermal sektörü,
Türkiye’nin enerji üretimine özel sektörün daha fazla dahil
edilmesine ve hem enerji yoğunluğunda hem de toplam
sera gazı emisyonlarında önemli azaltımların sağlanmasına
yardımcı olan genel yenilenebilir enerji stratejisinin köşe
taşını oluşturmaktadır. 

Tüm bu calışmalar, Türkiye’nin güçlü, kendisine yetebilir
parlak ve güzel bir ülke yaratmanın yolunu açmasına
yardımcı olacaktır.
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 Olması gereken nedir? Bu denli
bilimin teknolojinin gelişmiş olduğu
ve artık sıfır hatalarla işlerin
yürütüldüğü bir dünyada, “Evdeki
hesabın çarşıya uyması”, bir başka
deyimle, masalarda alınan kararların
uygulamada da hatasız yürütülmesi
gerekmez mi? Gerekir. Gelişmiş
ülkeler böyle yaptığı için kazalar da
olmuyor, sorunlar da yaşanmıyor.

Gelelim, iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili kararlar, kurallar ile 
uygulamalardaki uyumsuzluğa. Bu
yazımda konuyu OSGB ler ve İş
Güvenliği uzmanları açısından ele
alacağım. Diğerlerine de sıra 
gelecek, sanırım.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliğinin   13. Maddesinde
OSGB’lerin görev, yetki ve 
sorumlulukları

(1) …. OSGB’ler, işyerlerinde
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı
oluşturulmasına katkıda bulunulması
amacıyla;

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik
risklerine karşı yürütülecek her türlü
koruyucu, önleyici ve düzeltici
faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma
ortamı gözetimi konusunda işverene
rehberlik yapılmasından ve öneriler
hazırlayarak onayına sunulmasından,

b) Çalışanların sağlığını korumak
ve geliştirmek amacı ile yapılacak
sağlık gözetiminin 
uygulanmasından,

c) Çalışanların iş sağlığı ve
güvenliği eğitimleri ve 
bilgilendirilmeleri konusunda 
planlama yapılarak işverenin 
onayına sunulmasından,

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal
afet ve bunun gibi acil müdahale
gerektiren durumların belirlenmesi,
acil durum planının hazırlanması, 
ilkyardım ve acil müdahale 
bakımından yapılması gereken
uygulamaların organizasyonu ile ilgili
diğer birim, kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapılmasından,

d) Yıllık çalışma planı, yıllık
değerlendirme raporu, çalışma 
ortamının gözetimi, çalışanların
sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek
hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin bilgilerin ve çalışma
sonuçlarının kayıt altına 
alınmasından,

e) Çalışanların yürüttüğü işler, 
işyerinde yapılan risk değer-
lendirmesi sonuçları ve maruziyet
bilgileri ile işe giriş ve periyodik
sağlık muayenesi sonuçları, iş
kazaları ile meslek hastalıkları 
kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık
dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak
saklanmasından,

f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık
personelinin görev, yetki, sorumluluk
ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş
Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik kapsamında hizmet
verdikleri alanlarda belirtilen görev-
lerin yerine getirilip getirilmediğinin
izlenmesinden, sorumludurlar.

(3) İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin sunulması
sırasında işin normal akışını aksatma-
maya özen gösterirler.

Görünüşte önemli ve uygulan-
ması zorunlu iş ve işlemler bunlar.
Peki bunları kim yapacak? OSGB’de

görevli İş Güvenliği uzmanı yapacak.
Hemde 3. Bentte emredildiği gibi iş
akışını bozmadan gerçekleştirecek.
(Çoğu işveren için mesai içinde
eğitim de, hatta gözetim de iş
akışını aksatmaktadır.)

Uzmanların görev yetki ve 
sorumlulukları da yönetmelikle 
belirlenmiştir.  Yönetmeliğin 
9. Maddesinde İş güvenliği 
uzmanlarının görevleri açıklanırken
aynen şöyle demektedir;

(1) İş güvenliği uzmanları,
aşağıda belirtilen görevleri yerine
getirmekle yükümlüdür:

a) Rehberlik;
1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve

yapılacak değişikliklerle ilgili olarak
tasarım, makine ve diğer teçhizatın
durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan
maddeler de dâhil olmak üzere işin
planlanması, organizasyonu ve
uygulanması, kişisel koruyucu 
donanımların seçimi, temini, kul-
lanımı, bakımı, muhafazası ve test
edilmesi konularının, iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatına ve genel iş
güvenliği kurallarına uygun olarak
sürdürülmesini sağlamak için
işverene önerilerde bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili
alınması gereken tedbirleri işverene
yazılı olarak bildirmek.

3) İşyerinde meydana gelen iş
kazası ve meslek hastalıklarının 
nedenlerinin araştırılması ve tekrar-
lanmaması için alınacak önlemler
konusunda çalışmalar yaparak
işverene önerilerde bulunmak.

İSG uzmanlarından ve
OSGB’lerden

beklentiler ve gerçekler

Bizde bir söz vardır “Evdeki hesap
çarşıya uymaz” derler. Bu deyim,

bizim millet olarak yapımızı açığa vururken gelişmiş ülkelerle farkımızı
da ortaya koyma açısından bir gerçeği açığa vurmaktadır. 



ENERJİ VE MADEN 17

 Olması gereken nedir? Bu denli
bilimin teknolojinin gelişmiş olduğu
ve artık sıfır hatalarla işlerin
yürütüldüğü bir dünyada, “Evdeki
hesabın çarşıya uyması”, bir başka
deyimle, masalarda alınan kararların
uygulamada da hatasız yürütülmesi
gerekmez mi? Gerekir. Gelişmiş
ülkeler böyle yaptığı için kazalar da
olmuyor, sorunlar da yaşanmıyor.

Gelelim, iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili kararlar, kurallar ile 
uygulamalardaki uyumsuzluğa. Bu
yazımda konuyu OSGB ler ve İş
Güvenliği uzmanları açısından ele
alacağım. Diğerlerine de sıra 
gelecek, sanırım.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliğinin   13. Maddesinde
OSGB’lerin görev, yetki ve 
sorumlulukları

(1) …. OSGB’ler, işyerlerinde
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı
oluşturulmasına katkıda bulunulması
amacıyla;

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik
risklerine karşı yürütülecek her türlü
koruyucu, önleyici ve düzeltici
faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma
ortamı gözetimi konusunda işverene
rehberlik yapılmasından ve öneriler
hazırlayarak onayına sunulmasından,

b) Çalışanların sağlığını korumak
ve geliştirmek amacı ile yapılacak
sağlık gözetiminin 
uygulanmasından,

c) Çalışanların iş sağlığı ve
güvenliği eğitimleri ve 
bilgilendirilmeleri konusunda 
planlama yapılarak işverenin 
onayına sunulmasından,

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal
afet ve bunun gibi acil müdahale
gerektiren durumların belirlenmesi,
acil durum planının hazırlanması, 
ilkyardım ve acil müdahale 
bakımından yapılması gereken
uygulamaların organizasyonu ile ilgili
diğer birim, kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapılmasından,

d) Yıllık çalışma planı, yıllık
değerlendirme raporu, çalışma 
ortamının gözetimi, çalışanların
sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek
hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin bilgilerin ve çalışma
sonuçlarının kayıt altına 
alınmasından,

e) Çalışanların yürüttüğü işler, 
işyerinde yapılan risk değer-
lendirmesi sonuçları ve maruziyet
bilgileri ile işe giriş ve periyodik
sağlık muayenesi sonuçları, iş
kazaları ile meslek hastalıkları 
kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık
dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak
saklanmasından,

f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık
personelinin görev, yetki, sorumluluk
ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş
Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik kapsamında hizmet
verdikleri alanlarda belirtilen görev-
lerin yerine getirilip getirilmediğinin
izlenmesinden, sorumludurlar.

(3) İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin sunulması
sırasında işin normal akışını aksatma-
maya özen gösterirler.

Görünüşte önemli ve uygulan-
ması zorunlu iş ve işlemler bunlar.
Peki bunları kim yapacak? OSGB’de

görevli İş Güvenliği uzmanı yapacak.
Hemde 3. Bentte emredildiği gibi iş
akışını bozmadan gerçekleştirecek.
(Çoğu işveren için mesai içinde
eğitim de, hatta gözetim de iş
akışını aksatmaktadır.)

Uzmanların görev yetki ve 
sorumlulukları da yönetmelikle 
belirlenmiştir.  Yönetmeliğin 
9. Maddesinde İş güvenliği 
uzmanlarının görevleri açıklanırken
aynen şöyle demektedir;

(1) İş güvenliği uzmanları,
aşağıda belirtilen görevleri yerine
getirmekle yükümlüdür:

a) Rehberlik;
1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve

yapılacak değişikliklerle ilgili olarak
tasarım, makine ve diğer teçhizatın
durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan
maddeler de dâhil olmak üzere işin
planlanması, organizasyonu ve
uygulanması, kişisel koruyucu 
donanımların seçimi, temini, kul-
lanımı, bakımı, muhafazası ve test
edilmesi konularının, iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatına ve genel iş
güvenliği kurallarına uygun olarak
sürdürülmesini sağlamak için
işverene önerilerde bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili
alınması gereken tedbirleri işverene
yazılı olarak bildirmek.

3) İşyerinde meydana gelen iş
kazası ve meslek hastalıklarının 
nedenlerinin araştırılması ve tekrar-
lanmaması için alınacak önlemler
konusunda çalışmalar yaparak
işverene önerilerde bulunmak.

İSG uzmanlarından ve
OSGB’lerden

beklentiler ve gerçekler

Bizde bir söz vardır “Evdeki hesap
çarşıya uymaz” derler. Bu deyim,

bizim millet olarak yapımızı açığa vururken gelişmiş ülkelerle farkımızı
da ortaya koyma açısından bir gerçeği açığa vurmaktadır. 
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4) İşyerinde meydana gelen
ancak ölüm ya da yaralanmaya
neden olmayan, ancak çalışana,
ekipmana veya işyerine zarar verme
potansiyeli olan olayların neden-
lerinin araştırılması konusunda
çalışma yapmak ve işverene 
önerilerde bulunmak.

b) Risk değerlendirmesi;
1) İş sağlığı ve güvenliği yönün-

den risk değerlendirmesi 
yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve
uygulanmasına katılmak, risk değer-
lendirmesi sonucunda alınması
gereken sağlık ve güvenlik önlemleri
konusunda işverene önerilerde 
bulunmak ve takibini yapmak.

c) Çalışma ortamı gözetimi;
1) Çalışma ortamının gözetiminin

yapılması, işyerinde iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatı gereği yapılması
gereken periyodik bakım, kontrol ve
ölçümleri planlamak ve uygula-
malarını kontrol etmek.

2) İşyerinde kaza, yangın veya
patlamaların önlenmesi için yapılan
çalışmalara katılmak, bu konuda
işverene önerilerde bulunmak, uygu-
lamaları takip etmek; doğal afet,
kaza, yangın veya patlama gibi du-
rumlar için acil durum planlarının
hazırlanması çalışmalarına katılmak,
bu konuyla ilgili periyodik eğitim-
lerin ve tatbikatların yapılmasını ve
acil durum planı doğrultusunda
hareket edilmesini izlemek ve 
kontrol etmek.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) Çalışanların iş sağlığı ve

güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzu-
ata uygun olarak planlanması
konusunda çalışma yaparak 
işverenin onayına sunmak ve 
uygulamalarını yapmak veya kontrol
etmek.

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş
sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve
çalışma ortamı gözetim sonuçlarının
kaydedildiği yıllık değerlendirme 
raporunu işyeri hekimi ile işbirliği
halinde EK-2’deki örneğine uygun
olarak hazırlamak.

3) Çalışanlara yönelik bil-
gilendirme faaliyetlerini 
düzenleyerek işverenin onayına sun-
mak ve uygulamasını kontrol etmek.

4) Gerekli yerlerde kullanılmak
amacıyla iş sağlığı ve güvenliği tali-
matları ile çalışma izin prosedürlerini

hazırlayarak işverenin onayına sun-
mak ve uygulamasını kontrol etmek.

5) (Ek:RG-11/10/2013-28792)
Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve
güvenliğini ilgilendiren konularla il-
gili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) İşyeri hekimiyle birlikte iş

kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili
değerlendirme yapmak, tehlikeli
olayın tekrarlanmaması için in-
celeme ve araştırma yaparak gerekli
önleyici faaliyet planlarını hazırlamak
ve uygulamaların takibini yapmak.

2) Bir sonraki yılda gerçekleştir-
ilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili
faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma
planını işyeri hekimiyle birlikte hazır-
lamak.

3) Bulunması halinde üyesi
olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuru-
luyla işbirliği içinde çalışmak,

4) Çalışan temsilcisi ve destek el-
emanlarının çalışmalarına destek
sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yap-
mak.

Tartışmasız bir gerçektir ki bunlar
yapılmalıdır ve Uzmanlar yapmalıdır.
Ancak aynı yönetmeliğin 12. Mad-
desinde,İş güvenliği uzmanları, bu
Yönetmelikte belirtilen görevlerini
yerine getirmek için aşağıda belir-
tilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
çalışan başına yılda en az 60 dakika.

b) (Değişik:RG-11/10/2013-
28792) Diğer işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alan-
larda, çalışan başına ayda en az 6
dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda,
çalışan başına ayda en az 8 dakika.

3) Çok
tehlikeli
sınıfta yer alan-
larda, çalışan
başına ayda en az
12 dakika. Den-
mektedir.

KOBİLER ve
Küçük sanayilerde,

işyerlerinde çalışan sayısı çoğunlukla
onun altındadır. Böyle olunca da bir
uzmanın, OSGB aracılığıyla çok
tehlikeli küçük bir işletmeye verebile-
ceği hizmet beş çalışanı bulunan
işletmede ayda   bir saat, beşle on
arasında olursa ayda iki saat süreyi
kapsamaktadır. Bu süreler Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
düzenlenen İSG –KATİP sisteminde
otomatik olarak çıkmaktadır ve aynı
program bir uzmana ayda 180 saat
görev vermekte, ayrıca 35 saat fazla
mesai olanağı tanımaktadır. Aylık
süreyi haftaya bölerseniz 45 saat
yapar ve beş günlük mesaide günlük
dokuz saate tekabül eder. Bunda ilk
bakışta bir olağandışılık bulamaya-
bilirsiniz ama yönetmelik, bir uz-
manın (ya da işyeri hekiminin)
işletmede geçireceği süreleri varsay-
makta, yolda geçen süreleri dikkate
almamaktadır. Oysa bir yada birkaç
saatlik hizmet için, büyük kentlerde
trafik koşullarını gözönüne alırsanız
birkaç saat süre de  yollarda
geçmektedir. Bu nedenle,  bakan-
lığın takdir ettiği 180 saatlik hizmetin
gerçekleştirilmesi olanaksız hale
gelmektedir. Ancak, bugün, piyasa
koşullarına göre çok düşük fiyatlarla
işletmelerle sözleşme yapan OSGB
yönetimleri ise, düşük gelirin
karşılığında maliyeti düşürmek için
uzmanları “Dolap Beygiri” örneği
koşturmaktadırlar. 

Koşuşturma ve düşük fiyatlarla iş
kapma yarışının sonucunu kim
düşünecek, değerlendirecektir? OSGB
açmak için yönetmeliğin istediği
koşulların birçoğunu yerine getire-
memiş kuruluşlar, ucuza çok iş yaptır-
mak için koşuşturduğu Uzmanların
görevlerini ne düzeyde yap-
tıklarını önemsememekte,
değerlendirmemektedirler.  



Kaldı ki, uzmanlar, büyük bir özveriyle
görevlerini yerine getirmeye çalışsalar bile,
yönetmeliğin verdiği,

- Rehberlik,
- Risk Değerlendirmesi,
- Ortam Gözetimi,
- Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
- İlgili Birimlerle İşbirliği
Konularını ayda bir iki saatlik mesai ile

gerçekleştirmesi mümkün değildir.
Gerçekçi olalım.
İşverenlerimize, “Ucuz etin yahnisi olmaz”

ata sözünü  ya da İngilizlerin “Ucuz mal alacak
denli zengin değilim” atasözünü dikkate
alarak, iyi düzenlenmiş ve iyi uzmanlara sahip
OSGB lerle çalışmalarının yararlarına olacağını
düşünmelerini öneririm. Doğaldır ki, İş Sağlığı
ve Güvenliği için ödenecek  ücret işverenler
için Dolaylı Maliyet olarak görülmektedir ama
önlem alınmadığı takdirde oluşacak kazaların
mali ,yasal ve vicdani sorumluluğunun çok
büyük olacağını da görmeleri gerekir. 

OSGB lerin de gerçek bir maliyet çıkararak,
işletmelere fiyat vermeleri, aşırı fiyat düşürme
ve piyasa deyimiyle “sürümden kazanma”
fikrinden vazgeçmeleri gerekir.

Uzmanlarımız da, hepsi lisans düzeyinde
eğitimli olduklarından salt para kazanmak
hırsıyla iş güvenliğini, eğitim etkinliklerini
gözardı etmemeleri gerekir. Özellikle eğitim-
lerin ciddiye alınmadığı, kısa sohbetlerle
geçiştirildiği şikayet konularındandır ve çalışan-
lar sorun yaşadıklarında eğitim almadıkların
beyan etmekten çekinmemektedirler. Sorun
olduğunda hesap verecek olan uzmanlar zor
günlerde sahipsiz kalacaklarını bilerek 
işlerinden ödün vermemelidir. 

Bakanlığımız da, kurallar korken, yönet-
melikler çıkarırken saha çalışanlarının görüş-

lerini almalı, Masa
başındaki hesabı, sa-
hadaki duruma bağlı

olarak yapmalıdır. 
Dileğim,

bizim de AB
düzeyinde ciddi
bir İş Güvenliği
ortamına
kavuş-
mamızdır.
Bunu gerçek-
leştirmek, hep-
imizin
çabasıyla
mümkündür.
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Türkiye’nin üretici ve tüketici
ülkeler arasındaki stratejik coğrafi
konumu, Hazar ve Orta Doğu kay-
naklarının dünya pazarlarına taşın-
ması için doğal enerji köprüsü
oluşturmasına imkân sağlamıştır. Bu
kapsamda on yılı aşkın bir süredir
Türkiye transit ülke olma yolunda çok
önemli gelişmeler göstermektedir.

Türkiye enerji ticaret merkezi
olma yolunda ilerlemektedir ve ortak
fayda sağlayacak, kazan-kazan ilişki-
sine dayalı her bir girişime katkı
sağlamakta ve sağlamaya da devam
edecektir. Özellikle son dönemde
yaşanan gelişmeler bir kez daha
göstermiştir ki Türkiye’nin çok yönlü
enerji politikaları ile sadece ken-
disinin değil aynı zamanda içinde yer

aldığı bölgenin de enerji güvenliğini
arttırmaya yönelik büyük adımlar at-
maktadır. 

2000li yıllardan itibaren, Türkiye
transit ülke ve ticari hub olma
amacıyla küresel ölçekte yakından
takip edilen projelere çok önemli
katkılar yapmakta ve geliştirildiği çok
yönlü enerji politikaları ile Batı ile
Doğu’yu buluşturan güçlü bölgesel
aktör rolü oynamaktadır. 

Petrol ve doğalgaz, dünyanın bu
bölgesinde kuralları değiştiren ve
değiştirmeye devam edecek role
sahiptir. Bu bağlamda, Türkiye ken-
disinin ve bölgesinin enerji güven-
liğini arttırmaya yönelik çok yönlü
enerji diplomasisi sürdürmeye devam
edecektir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Kerkük-Cey-
han Petrol Boru Hatlarının başarılı işle-
timi ve ayrıca Türk boğazlarından
geçen petrol tanker miktarları göz
önünde bulundurulduğunda Türkiye
önemli bir petrol transit ülkesi haline
gelmiştir. İyi bir transit ülkesinin
topraklarında kesintisiz enerji akışını
sağlaması ve üretici ve tüketici ülkel-
erle ilişkilerini geliştirmesi gerektiği
göz önünde bulundurulduğunda
Türkiye bölgede oynadığı petrol tran-
sit ülkesi rolü ile güvenilir bir transit
ülke imajı oluşturmuş ve bu imajı
geliştirmeye yönelik transit politikalar
yürütmektedir. Türkiye petrol
piyasasında oynadığı kilit role ek
olarak bölgesinde doğalgaz transit
ülkesi ve gaz merkezi olmaya yönelik
kararlılığını sürdürmektedir.

Uluslararası 
projeler ve 

boru
hatları

Uluslararası 
projeler ve 

boru
hatları

Uluslararası 
projeler ve 

boru
hatları

Uluslararası 
projeler ve 

boru
hatları

Uluslararası 
projeler ve 

boru
hatları
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BELEDİYELER TARAFINDAN İŞLETİLEN
SU İSALE HATLARI İLE ATIK SU İSALE HATLARI
ÜZERİNDE KURULACAK LİSANSSIZ ÜRETİM

TESİSLERİ HAKKINDA DUYURU
Bilindiği üzere, 6446 sayılı Elek-

trik Piyasası Kanunu’nun “Lisanssız
yürütülebilecek faaliyetler” başlıklı
14 üncü maddesinin beşinci
fıkrasında; “Sermayesinin yarısın-
dan fazlası belediyeye ait olan
tüzel kişilerce, belediyeler tarafın-
dan işletilen su isale hatları ile atık
su isale hatları üzerinde teknik
imkânın olması ve DSİ tarafından
uygun bulunması hâlinde enerji
üretim tesisi kurulabilir. Su isale
hattı üzerinde birden fazla
belediyenin tahsis hakkı bulunması
durumunda, hidroelektrik enerji
tesisi ilgili belediyeler arasında
yapılacak protokole göre kurulur
ve işletilir. Bu fıkra kapsamındaki
tesisler için DSİ ile imzalanması
gereken su kullanım hakkı anlaş-
malarına ilişkin düzenlemeler ve
değişiklikler, Elektrik Piyasasında
Üretim Faaliyetinde Bulunmak
Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması
İmzalanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte üç
ay içerisinde yapılır.” hükmü yer al-
maktadır.

Bu bağlamda, “Elektrik
Piyasasında Üretim Faaliyetinde
Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı
Anlaşması İmzalanmasına İlişkin
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönet-
melik” (Su Kullanım Hakkı Yönet-
meliği) 21 Şubat 2015 tarihli ve
29274 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin;
“Kapsam” başlıklı 2 nci mad-
desinde; “…Belediyeler tarafından
içme suyu maksatlı kullanılmakta
olan barajlar, su isale hatları ile atık
su isale hatları üzerinde lisanssız
üretim tesisleri kurulabilmesine il-
işkin usul ve esasları kapsar.”
ifadesi yer almış ve ilgili yönetmelik
ile hidrolik kaynaklara dayalı
lisanssız üretim faaliyeti kap-
samında yalnızca, “Belediyeler
tarafından içme suyu maksatlı kul-

lanılmakta olan barajlar, su isale
hatları ile atık su isale hatları üz-
erinde lisanssız üretim tesisleri ku-
rulabilmesine ilişkin usul ve
esaslar” düzenlenmiştir. Bir başka
ifadeyle; lisanssız elektrik üretimi
mevzuatı kapsamında, hidrolik kay-
nağa dayalı olarak belediyeler
tarafından içme suyu maksatlı kul-
lanılmakta olan barajlar ve su isale
hatları ile atık su isale hatları
dışında olan hidrolik kaynaklara il-
işkin herhangi bir düzenleme yapıl-
mamıştır. Sermayesinin yarısından
fazlası belediyeye ait olan tüzel
kişiler tarafından Kanun’un 14 üncü
maddesinin beşinci fıkrası
çerçevesinde belediyeler tarafın-
dan içme suyu maksatlı kullanıl-
makta olan barajlar, su isale hatları
ile atık su isale hatları üzerinde
lisanssız üretim tesisleri kurulması
amacıyla ilgili İl Özel İdaresine
başvuru yapılabilir. Bu kapsam
dışında, hidrolik kaynağa dayalı
başvuruların ilgili İl Özel İdareleri
tarafından kabul edilmemesi ve
varsa yapılan başvuruların da iade
edilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda, hidrolik kaynağa
dayalı lisanssız üretim tesisleri için
başvurular; 2 Ekim 2013 tarihli ve
28783 sayılı Resmî Gazete yayım-
lanan ‘Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin
Yönetmelik’ (Lisanssız Üretim
Yönetmeliği) ekinde yer alan;  Ek-
2: Başvuru Dilekçesi ve Ek-1:
Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru
Formu ile tesisin kurulacağı yerin İl
Özel İdaresine, İl Özel İdaresi bu-
lunmayan yerlerde ilgili Valilik
Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlıklarına başvuruda bulunul-
ması ve başvuru dosyası ekinde,
Su Kullanım Hakkı Yönetmeliği’nin
“Müracaat esasları” başlıklı 6 ncı
maddesinde yer alan belgelerin
yer alması gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur. 

• KAYNAK EPDK
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren İş sağlığı
ve Güvenliği kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde kararnamelerde
Değişiklik yapılmasına dair 6645 sayılı
yasa 04.04.2015 tarihinde mecliste kabul
edilerek, Cumhurbaşkanı’nın onayının
ardından 23 Nisan 2015 tarihli ve 29335
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.

89 maddeden oluşan Torba Yasa
olarak da bilinen Kanun, Özellikle İş
sağlığı ve güvenliğine ilişkin değişiklikler
içermekle birlikte çalışma hayatını da il-
gilendiren düzenlemelere yer vermekte-
dir. Yeni yasada değişikliğe gidilmiş ilgili
kanun ve kanun hükmünde kararnameler
ise şöyledir:

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 657 Sayılı Devlet Memurluğu Ka-

nunu
- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun

- 375 Sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name

- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
- 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz

Malların Değerlendirilmesi ve Katma
Değer Vergisi kanunu

- 5543 Sayılı İskan Kanunu
- 4708 Sayılı Yapı Denetim Hakkında

Kanun
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanunu
- 4857 Sayılı İş Kanunu
- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti

Emekli Sandığı Kanunu
- 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu

Kanunu

- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu

- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
- 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Kanunu
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanunu
- 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma

Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde
Kararname

- 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş pozisy-
onlarında Çalışanların, Sürekli İşçi Kadro-
larına veya Sözleşmeli Personel
Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi
Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda değişik-
lik yapılması hakkında kanun 

- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
- 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş

Sözleşmesi Kanunu
- 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşki-

lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname

- 2 Geçici Madde.
Yukarıda bahsettiğimiz kanunlara il-

işkin düzenlemeler arasında esnaf,
şirket ortağı ve tarımsal faaliyeti
nedeniyle Bağ-Kur’lu olanlara
borcunu sildirme imkanı, Ba-
balara doğum izni,
3.çocuk için Asgari
geçim indirimi
oranında artış,
Emeklilerin
maaşından ke-
silen SGDP
oranında 
% 15’den 

Seval KARAKOÇ
S.M.M.M.

(CTA)&Bagımsız Denetçi

6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nda
İş Güvenliği Uzmanının

yetkisi artırılmıştır.
Yapılan düzenleme

uyarınca, işverenlere
teknik rehberlik ve

danışmanlık yapmak
üzere görevlendirilen

iş yeri hekimleri, iş
güvenliği uzmanları,
görev aldıkları işyer-
lerinde, iş sağlığı ve

güvenliği ile ilgili eksik-
lik ve aksaklıkların

bildirilmesini, tedbir-
lerin yerine getir-

ilmesini ve tavsiyelerini
belirleyecek ve işv-

erenlere yazılı olarak
bildirecektir.

6645 NOLU İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ KANUNU İLE
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

MAKALE
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% 10’a düşüş, ölümlü iş kazasında ihale
yasağı, İş Kazası sıfır olan işyerine
teşvik uygulaması, Gece çalışmalarında
ve çocukların çalıştırılmalarında yeni
düzenlemeler gibi önemli  maddeler
ve önemli tarihler  dikkat çekmektedir.
Bu düzenlemelerin yer aldığı kanunlar-
daki önemli değişiklikleri incelemeye
çalışalım;
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunun da yapılan değişiklikler;

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu’nda İş Güvenliği Uz-
manının yetkisi artırılmıştır. Yapılan
düzenleme uyarınca, işverenlere
teknik rehberlik ve danışmanlık yap-
mak üzere görevlendirilen iş yeri
hekimleri, iş güvenliği uzmanları,
görev aldıkları işyerlerinde, iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksak-
lıkların bildirilmesini, tedbirlerin yer-
ine getirilmesini ve tavsiyelerini
belirleyecek ve işverenlere yazılı
olarak bildirecektir. Bildirilen eksiklik
ve aksaklık varsa, acil durdurmayı
veya yangın, patlama, göçme,
kimyasal sızıntı ve benzeri hayati
tehlike arz etmesine rağmen işveren
tarafından gerekli tedbirlerin alınma-
ması halinde, işyeri hekimi veya iş
güvenliği uzmanının bu durumu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı'na bildirmesi gerekecektir.
Bildirim yapması gerektiği halde
bildirim yapmadığı tespit edilen iş
yeri hekimi veya iş güvenliği uz-

manının belgesi 3 ay,
olayın tekrarlanması
halinde de 6 ay 

süreyle askıya alınacaktır. Bu bildirim-
den dolayı iş yeri hekimi veya iş
güvenliği uzmanının sözleşmesine
son verilemez mevcut haklarından
mahrum bırakılamaz. Aksi takdirde
işveren hakkında bir yıllık sözleşme
ücreti tutarından az olmamak üzere
tazminata hükmedilecektir. (Madde1)

• Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve
kamudan ihale ile alınan işlerde;
teknolojik gelişme, iş gücü kapa-
sitesinin arttırılması, üretim metot-
larında yenilik gibi bir kısım unsurlar
sağlanmadan; üretim veya imalat
planlarına, iş programlarına aykırı
hareket edilerek üretim zorlaması ne-
deniyle hayati tehlike oluşturacak
şekilde çalışma yapılırsa iş durdurula-
caktır. İş yerinde durdurulan işlerde
izinsiz çalışma yaptıran işveren veya
işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla
kadar hapis cezası verilecektir.
(Madde2)

• Ölümlü iş kazası meydana gelen
maden işyerlerinde, işveren için 2 yıl
süreyle kamu ihalelerinden yasak-
lanma söz konusu olacaktır. İlgili
Karar işverenin siciline işlenmek
üzere Kamu ihale kurumuna gönder-
ilir ve İnternet sitesinde ilan edilir.
(Madde 3)

• İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
vermeyen işverene, her aykırılık için
ayrı ayrı çalışan başına 500 lira, işin
durdurulması nedeniyle işsiz kalan-
lara ücretlerini ödeme veya başka iş
verme yükümlülüğünü yerine ge-
tirmeyen işverenlere ihlale uğrayan
her çalışan için aykırılığın devam et-
tiği her ay için 1.000.-TL, çalışanlarına
Avrupa standartların uygun CE
işaretli olmayan, kişisel koruyucu do-
nanım temin etmeyen işverenlere
çalışan başına 500.-TL para cezası
uygulanacaktır. Yeraltı maden işlet-
melerinde çalışanların bulundukları
yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip
sistemini kurmayan işverenlere
çalışan başına 500.- TL idari para
cezası uygulanacak. Ancak bu ceza
01.01.2016 tarihinden itibaren uygu-
lanmaya başlanacaktır. (Madde 4)

• İşyerlerinde işin durdurulması,
durdurulma sebepleri ,yeniden çalış-
maya izin verilmesi gibi  hususlarda
düzenlemeler yapılmıştır. Maden işy-
erlerinin hangilerinde sığınma
odalarının kurulabileceği ve bu
odaların teknik özelliklerine dair usul

ve esaslar Bakanlıkça bir yıl içinde
çıkarılacak yönetmelikle düzen-
lenecektir. Bu teknik özellikler, ulusal
ve uluslararası standartlara uygun
olarak belirlenecektir. (Madde 5)

• İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu’nda iş güvenliği uzmanı
görevlendirme yükümlülüğüne ilişkin
tarihlerde değişiklik yapılmıştır. Yeni
düzenleme ile çok tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye
sahip iş güvenliği uzmanı
görevlendirme yükümlülüğü, 01
Ocak 2018 tarihine kadar (B) sınıfı
belgeye sahip iş güvenliği uzmanı
görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye
sahip iş güvenliği uzmanı
görevlendirme yükümlülüğü, 01
Ocak 2017 tarihine kadar (C) sınıfı
belgeye sahip iş güvenliği uzmanı
görevlendirilmesi kaydıyla yerine ge-
tirilmiş sayılacaktır.  Bakanlık, iş
güvenliği uzmanlığı belgesine sahip
olanlara, üst sınıflardaki iş güvenliği
uzmanlığı belgesi alabilmeleri için en
fazla iki sınav hakkı verilmesine dair
gerekli düzenlemeyi yapmaya yetki-
lidir. Yeni düzenleme ile iş güvenliği
uzmanlığı belge yükseltme sı-
navlarında başarılı olup belge almaya
hak kazananların da hakları saklı ola-
caktır. (Madde 6) 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda
yapılan Değişiklikler;

• Asgari Geçim İndiriminde,
üçüncü çocuk için % 5 olan oran
değişiklikle üçüncü çocuk için % 10'a
çıkarılmıştır. Böylece, evli, eşi çalış-
mayan ve üç çocuklu bir çalışanın
eline geçen tutar 144.18.-TL iken
düzenlemeden sonra 9.01.-TL artışla
153.19.-TL olarak ödenecektir. Bu
değişiklik Kanunun yayımı tarihini
izleyen ay başından itibaren yürür-
lüğe girecektir. Yasayla, sadece 3.
çocuk için olan yüzde 5 oranı yüzde
10 yapılmaktadır. 3. çocuktan sonraki
oran yine yüzde 5 olarak kalmaktadır.
Düzenlemeden Hem Özel Hem de
kamu çalışanları yararlanabilecektir.
(Madde 8) 
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanununda Yapılan Değişiklikler; 

• Kanun Kapsamında  getirilen
sigorta prim teşviklerinden ilki İşsizlik
sigortası prim oranı ile ilgili. Bu oran
sigortalının kazancının yüzde 3’ü
olup, bunun yüzde 2’si işveren hissesi
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olarak işveren tarafından karşılan-
makta, yüzde 1’i ise sigortalı hissesi
olarak çalışanın ücretinden kesilmek-
tedir. Yeni değişikle çok tehlikeli
sınıfta 10'dan fazla çalışanı bulunan
ve 3 yıl içerisinde ölümlü veya sürekli
iş göremezlikle sonuçlanacak bir kaza
olmayan işyerlerine işsizlik sigortası
işveren payı, teşvik olarak bir sonraki
takvim yılından geçerli olmak üzere 3
yıl süreyle yüzde 1 oranında alınır.
Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle
sonuçlanan iş kazası meydana
gelmesi hâlinde takip eden aydan
itibaren bu teşvik uygulamasına son
verilecek. Daha sonra şartları tekrar
yerine getiren işverenlerden talep
edenler teşvikten yeniden yarar-
lanacaklar. Öte yandan bu teşvikten
yararlanıyorken, meydana gelen
kazasını bildirmeyenler, kazanın mey-
dana geldiği tarihten itibaren yarar-
landıkları teşviklere ait primleri yasal
faizi ile birlikte geri ödeyecekler, 5 yıl
süre ile de bu teşvikten yararlana-
mayacaklar. (Madde 25)

• Karaman ili Ermenek ilçesinde
meydana gelen maden kazasında,
sigortalı olanlar ile kazada hayatını
kaybedenlerin hak sahiplerine, 6 ay
süreyle, brüt asgari ücretin iki katı tu-
tarında ödeme yapılacak olup bu
ödemelerde vergi kesintisi yapılmay-
acaktır. (Madde 26)

• İşsizlik Sigortası Kanunu
uyarınca 31.12.2015 tarihine kadar
işe alınan her bir sigortalı için geçerli
olmak üzere, yeni istihdam yaratıl-
ması için teşvik  getirilmişti. Yeni
düzenleme ile  bu teşvikten sağlanan
sigorta primi desteğinden ortalama
sigortalı sayısının yanlış hesaplanması
sebebiyle yersiz yararlandığı tespit
edilen işverenlerin yersiz yararlanılan
teşvik tutarlarına ilişkin gecikme
zammı ve cezasının uygulanmayacağı
hükmü yer almaktadır. Ancak
geçmişte işverenden tahsil edilmiş
olan tutarların gecikme cezası ve
gecikme zamları iade ve mahsup
edilmeyecektir. (Madde 27)  

• 18 yaşından büyük, 29 yaşından
küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu
tarafından 31.12.2016 tarihine kadar
başlatılan işbaşı eğitim programlarını
tamamlayanların; Programın bitimini
müteakip en geç üç ay içinde pro-
gramı tamamladıkları meslek
alanında özel sektör işverenleri
tarafından 4/1-a(SSK) sigortalısı

olarak işe alınması ve işe alındıkları
yıldan bir önceki takvim yılında işy-
erinden bildirilen aylık prim ve
hizmet belgelerindeki sigortalı
sayısının ortalamasına ilave olması
kaydıyla, işe alındıkları işyerinin
imalat sanayi sektöründe faaliyet
göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sek-
törlerde ise 30 ay süre ile sigorta
primlerinin işveren hisselerine ait
oranına göre ve prime esas kazanç
alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar
İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanacaktır. 30.06.2015 tarihine
kadar başlayan işbaşı eğitim pro-
gramlarının katılımcıları için bu
fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygu-

lanacaktır.
(Madde 28)

4857 Sayılı İş Kanununda 
Yapılan Değişiklikler;

• Yer altında maden işlerinde
çalışan işçilere zorunlu hallerde ve
olağanüstü hallerde haftalık otuz altı
saati aşan her bir saat fazla çalışma
için verilecek ücret, normal çalışma
ücretinin saat başına düşen mik-
tarının yüzde yüzden az olmamak
üzere arttırılması suretiyle ödeniy-
ordu. 4857 sayılı İş Kanununun 41
inci maddesinin onuncu fıkrasında
yer alan “haftalık otuz altı saati
aşan” ibaresi “haftalık otuz yedi
buçuk saati aşan” şeklinde değiştir-
ilmiştir. Bu düzenle ile artık 37,5
saati aşan çalışmalar yüzde yüzden
az olmamak koşuluyla zamlı
ödenecektir. (Madde 34)

• İş Kanunu’na getirilen ek
madde ile, İşçilerin mazeret izni hak-
ları artırılarak, İşçiye; evlenmesi veya
evlat edinmesi ya da ana veya
babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğu-
nun ölümü hâlinde üç gün, eşinin
doğum yapması hâlinde ise beş gün
ücretli izin hakkı getirilmiştir. Ayrıca
işçilerin en az yüzde yetmiş oranında
engelli veya süreğen hastalığı olan
çocuğunun tedavisinde, hastalık ra-
poruna dayalı olarak ve çalışan
ebeveynden sadece biri tarafından
kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde
toptan veya bölümler hâlinde on
güne kadar ücretli izin verilebilecek-
tir. (Madde 35)

• Düzenlemeden önce yer altında
çalışan maden işçilerinin çalışma
süreleri günlük en çok 6 saat,
haftalık en çok 36 saat ve
4857 sayılı Yasa’nın
68.maddesinin b fıkrasına
göre de yarım saat ara din-
lenmesi olacak şek-
lindeydi. Yapılan
değişiklik ile birlikte
çalışma şartları günlük
çalışma süresi en çok
7,5 saat, haftalık
çalışma süresi ise en
çok 37,5 saat olacak
şekilde değiştir-
ilmiştir. (Madde
36)

• Gece çalışması 20.00’de
başlayıp 06.00’ya kadar geçen ve en
fazla 11 saat süren aralığı ifade
ediyor. Şuanki  mevzuatta gece çalış-
masında süre 7,5 saati geçemiyor.
Yeni düzenleme, 7,5 saatin üzerinde
gece çalışması yapılabilmesi  için tur-
izm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti
yürütülen işlerde, işçinin yazılı on-
ayının alınması şartını getirmiştir.
(Madde 37)

• 4857 sayılı İş Kanununa göre 15
yaşını doldurmamış çocukların
çalıştırılması yasak, ancak, 14 yaşını
doldurmuş ve zorunlu ilköğretimi
tamamlamış olan çocuklar, bedensel,
zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve
eğitime devam edenlerin okullarına
devamına engel olmayacak hafif
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işlerde çalıştırılabilirler. 14 yaşını
doldurmamış çocuklar da bedensel,
zihinsel, sosyal ve ahlâki gelişmeler-
ine ve eğitime devam edenlerin
okullarına devamına engel olmaya-
cak sanat, kültür ve reklam faaliyet-
lerinde yazılı sözleşme yapmak ve
her bir faaliyet için ayrı izin almak
şartıyla çalıştırılabileceklerdir. Zorunlu
ilköğretim çağını tamamlamış ve
örgün eğitime devam etmeyen
çocukların çalışma saatleri günde
yedi ve haftada otuz beş saatten;
sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde
çalışanların ise günde beş ve haftada
otuz saatten fazla olamayacaktır. Bu
süre, on beş yaşını tamamlamış

çocuklar için günde sekiz ve haf-
tada kırk saate kadar artırılabile-
cektir. Sanat, kültür ve reklam
faaliyetlerinin kapsamı, bu
faaliyetlerde çalışacak çocuklara
çalışma izni verilmesi, yaş gru-
pları ve faaliyet türlerine göre
çalışma ve dinlenme süreleri ile
çalışma ortamı ve şartları,
ücretin ödenmesine ilişkin usul
ve esaslar ile diğer hususlar Aile

ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı, Kültür ve Turizm

Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı,

Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve
Televizyon Üst Kurulunun görüşleri
alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından çıkarılacak
yönetmelikle belirlenecektir. 
(Madde 38)

• Rödövans sözleşmeleri
çerçevesinde yer altı maden işlet-
meciliği yapan şirketlerde çalışmış
olan işçilerden, iş sözleşmeleri kıdem
tazminatını hak edecek şekilde sona
ermiş olanların kıdem ve ihbar tazmi-
natları ile izin, fazla çalışma ve diğer
ücret alacakları Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu tarafından işçilerin
hesaplarına yatırılarak ödenecek ve iş
yeri sahibinden tahsil edilecektir. 
(Madde 40)

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununda Yapılan
Değişiklikler;

• Emekli Sandığı Kanunu uyarınca
50 ve daha yukarı yaşlarda bulunan-
lar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzer-
ine veya re'sen emekliye
ayrıldıklarında fiilî hizmet sürelerinin
10 yılını doldurmuş olmak şartıyla
emekli aylığına hak kazanıyorlardı.
Yeni düzenleme ile 8/9/1999 veya bu
tarihten önce iştirakçiliği bulunup,
8/9/1999 tarihi itibarıyla 50 ve daha
yukarı yaşlarda bulunanlar yaş haddi
nedeniyle istekleri üzerine veya resen
emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet
sürelerinin 10 yılı doldurmuş olması
şartıyla emekli aylığına hak
kazanacaklardır. 8/9/1999
tarihinden önce geçen ve
aylık bağlanmasında
dikkate alınan hizmetler
nedeniyle bu
madde
hüküm-
lerinin uygulanması
talep edilemeyecek-
tir. Bu şartları
taşıyanlara mad-
denin yürürlüğe
girdiği tarihten
sonra olmak
üzere
müra-

caatlarını
takip eden aybaşından itibaren aylık
bağlanacak olup bunlara geçmişe
yönelik herhangi bir ödeme yapıl-
mayacaktır. (Madde 42)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununda
yapılan değişiklikler;

• Uluslararası sosyal güvenlik sö-
zleşmeleri hükümleri saklı kalmak
kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu
herhangi bir kuruluş tarafından ve o
kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye
üç ayı geçmemek üzere bir iş için
gönderilen ve yabancı ülkede sosyal
sigortaya tabi olduğunu belgeleyen
kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt
dışında ikamet eden ve o ülke sosyal
güvenlik mevzuatına tabi olanlar için

uygulanan prim oranı %13,5’tan %,
5,5’a düşürülmüştür. Bu prim
oranının % 12,5’i genel sağlık sigor-
tası primiyken bu oran % 4,5’e
düşürülmüştür. (Madde 47)

• Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’nun Kurumca
verilecek idarî para cezalarına ilişkin
maddede değişiklik yapılmıştır. Ka-
nun’un 4/1/c hükmü kapsamında bu-
lunan sigortalıların hizmet bilgilerinin
Kurumca oluşturulan yazılım pro-
gramına bilgi girişi yapması gereken
işyerlerince, Kurumca belirlenen süre
içinde elektronik ortamda Kuruma
hiç gönderilmemesi hâlinde idari
para cezası uygulanacaktır. Söz
konusu idari para cezaları sigortalı
başına aylık brüt asgari ücretin beşte
biri,  geç gönderilmesi hâlinde ise
sigortalı başına aylık brüt asgari
ücretin onda biri tutarında olacak
olup ilgili yılın aralık ayında geçerli
olan brüt asgari ücretin yirmi dört
katını geçemeyecektir. (Madde 48)

• Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’nda hekimler
için de yapılan bir düzenleme bulun-
maktadır. Kurumla sözleşmeli özel
sağlık hizmeti sunucuları tarafından
Kuruma bildirilen hekimlerden, Ku-
rumca belirlenen yüzdelik oran
içerisinde kalan ve sözleşme kapsamı
branşlarda fiilen hizmet sunan sağlık
hizmet sunucusu bünyesindeki
hekimlerle sınırlı olmak üzere,

- İl Sağlık Müdürlüklerinden
çalışma izni almak suretiyle ve 1219
sayılı Kanuna aykırı olmayacak şek-
ilde sözleşme ile çalıştırmış oldukları
hekimlerden aynı zamanda fatura
karşılığı hizmet alımı yaparak,

- Bir iş sözleşmesine tabi olma-
makla birlikte, İl Sağlık Müdürlük-
lerinden çalışma izni almak suretiyle
ve 1219 sayılı Kanuna aykırı olmaya-
cak şekilde hekimlerden fatura
karşılığı hizmet alımı yaparak, genel
sağlık sigortası kapsamındaki kişilere
vermiş oldukları sağlık hizmetlerini
Kurumca belirlenmiş usul ve esaslara
uygun olarak fatura etmeleri hâlinde,
verilmiş olan sağlık hizmetlerinin be-
deli Kurum tarafından karşılanacaktır.

• Ayrıca, şirket ortağı olan veya
mesleğini serbest olarak icra eden
hekimler ile tıpta uzmanlık mevzu-
atına göre uzman olan kişiler, özel
hukuk kişileri ve/veya vakıf üniver-
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sitelerine ait sağlık kurum ve kuru-
luşları bünyesinde hizmet vermeleri
hâlinde sözleşmelerinde aksine bir
hüküm bulunmadıkça bu 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında sigor-
talı sayılacaktır. (Madde 49)

• Sosyal güvenlik destek primine
ilişkin geçiş hükümleri uyarınca 5510
sayılı Kanun 4/1/b hükmü kap-
samında sigortalı sayılanların çalışılan
süreleri için, sosyal güvenlik destek
primi oranı % 15’i geçemeyecektir
şeklindeyken çalışan emeklilere
destek primi avantajı getiren yeni
düzenleme ile burada belirtilen %15
oran, 2015 yılı Temmuz ve takip eden
ödeme dönemlerine ilişkin olmak
üzere %10 olarak uygulanacaktır.
(Madde 50)

• Bağ-Kur’luların en büyük sorun-
larından  birisini  prim ödemelerinde
çekilen sıkıntı nedeniyle  ortaya çıkan
borçlar oluşturmaktadır Yasanın
yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12
ay ve daha fazla süreye ilişkin prim
borcu bulunan Bağ-Kur'lular, prim
borçlarını 3 ay içinde ödememesi
veya yapılandırmaması halinde sigor-
talılıkları durdurulacaktır. Ancak, daha
sonra sigortalı ya da hak sahipleri
tarafından talep edilmesi hâlinde
durdurulan sigortalılık süreleri
yeniden canlanacaktır. Başvuru
halinde hesaplanacak borç tutarının
tamamının, borcun tebliğ tarihinden
itibaren üç ay içinde ödenmesi
halinde bu süreler sigortalılık süresi
olarak değerlendirilecektir.(Madde
56)

• Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca af
ve yapılandırmaya ilişkin düzenleme
yapılmıştır: İşverenlerin ve/veya
üçüncü şahısların, 31/12/2014 tari-
hine kadar (bu tarih dâhil) 5510 Sayılı
Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü,
39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506
sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26
ncı, 27 nci, 28 inci ve 39 uncu mad-
deleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63
üncü maddesi ve 5434 sayılı Ka-
nunun mülga 129 uncu maddesi
gereğince iş kazası ve meslek
hastalığı, hastalık, malullük, adi
malullük ve ölüm hâlleri ile sigor-
talıya, genel sağlık sigortalısına veya
bunların bakmakla yükümlü olduğu

kişilere yönelik fiiller nedeniyle,
kesinleşmiş mahkeme kararı sonucu
ödemekle yükümlü bulundukları her
türlü borçlarına, kanuni faiz uygu-
lanan sürenin başlangıcından bu
maddenin yayımlandığı tarihe kadar
geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın, kanunda belirtilen şekilde ve
süre içinde ödenmesi hâlinde bu
borçlara uygulanan kanuni faizin tah-
silinden vazgeçilecektir. Söz konusu
mahkeme kararlarına ilişkin yargılama
giderleri ile vekâlet ücreti, peşin
ödeme hâlinde peşin ödeme tarihi,
taksitle ödeme hâlinde son taksit tar-
ihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınıp
hesaplanarak son taksit tutarıyla bir-

likte defaten yatırılır. Bu madde
hükümlerinden yararlanmak isteyen
borçluların bu maddenin yayım-
landığı tarihi izleyen ay başından
itibaren üç ay içinde Kuruma başvu-
ruda bulunmaları, ilk taksiti bu mad-
denin yayımlandığı tarihi izleyen ay
başından itibaren dört ay içinde,
diğer taksitlerini ise ikişer aylık
dönemler hâlinde azami on sekiz eşit
taksitte ödemeleri gerekir. Bu madde
hükümlerine göre hesaplanan tutarın
ilk taksit ödeme süresi içinde tama-
men ödenmesi hâlinde, bu tutar için
bu maddenin yayımlandığı tarihten
ödeme tarihine kadar geçen süre için
herhangi bir faiz alınmaz.Bu madd-
eye göre ödenmesi gereken tak-
sitlerden; bir takvim yılında iki veya

daha az taksitin, süresinde öden-
memesi veya eksik ödenmesi
hâlinde, ödenmeyen veya eksik öde-
nen taksit tutarlarının son taksiti
izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen
her ay ve kesri için 4/12/1984 tarihli
ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temer-
rüt Faizine İlişkin Kanuna göre hesa-
planacak yasal faizi ile birlikte
ödenmesi şartıyla bu madde hüküm-
lerinden yararlanılır. Süresinde öden-
meyen veya eksik ödenen taksitlerin
belirtilen şekilde de ödenmemesi
veya bir takvim yılında ikiden fazla
taksitin süresinde ödenmemesi veya
eksik ödenmesi hâlinde bu madde
hükümlerinden yararlanma hakkı
kaybedilir. Bu hüküm, alacakları tahsil
daireleri açısından taksitlendirilen

alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
(Madde 57)

• Kanunla getirilen yeni düzen-
leme ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylık-
larında artışa gidilmiş buna göre;
Temmuz 2015 ayından geçerli olmak
üzere Temmuz 2015 zammından
sonra emekli aylığı hala 1.000.-TL’nin
altında olanların maaşlarına 100.- TL,
emekli aylığı 1.000.- TL’nin üzerinde
olanlar için ise 1.100.-TL’yi
geçmemek üzere artış uygulanır.
(Madde 58)

• 10/6/2003 tarihi ile 13/5/2014
tarihi arasında kömür ve linyit
madenlerinin yer altı işlerinde mey-
dana gelen iş kazası sonucunda ölen
sigortalının; genel sağlık sigortası
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primi dâhil kendi sigortalılığı ne-
deniyle prim ve prime ilişkin her türlü
borçları terkin edilecek ve ölüm tari-
hinde sigortalıya ilişkin şartlar aran-
maksızın hak sahiplerine aylık
bağlanacaktır.Bu madde kapsamında
olan ve 2008 Ekim ayı başından önce
ölen sigortalının anne ve babasına
aylık bağlanmasında her türlü kazanç
ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin
asgari ücretin net tutarından daha az
olması ve diğer çocuklarından hak
kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak
üzere gelir ve/veya aylık bağlan-
mamış olması şartları aranmaksızın
gelir ve aylık bağlanacaktır.Gelir ve
aylıkların hesaplanması ile hak sahip-
lerine paylaştırılmasında sigortalının
ölüm tarihinde yürürlükte olan Kanun

hükümleri esas alınacaktır. Bu du-
rumda sigortalının ölümü 01.10.2008
tarihinden önce ise, 506 sayılı kanun,
bu tarihten sonra olmuşsa 5510 sayılı
Kanuna göre dul ve yetim aylıkları
bağlanacaktır. (Madde 59)  
2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununda Yapılan Değişiklikler;

• Trafik kazaları sebebiyle üniver-
sitelere bağlı hastaneler ve diğer
bütün resmi ve özel sağlık kuru-
luşlarının sundukları sağlık hizmet be-
delleri, kazazedenin sağlık güvencesi
olup olmadığına bakılmaksızın
“genel sağlık sigortalısı sayılanlar için
belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme
usul ve esasları çerçevesinde” SGK
tarafından karşılanacaktır. Ancak

Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kap-
sama girenler yönünden genel sağlık
sigortalısı sayılanlar için belirlenen
sağlık hizmetlerine ilave sağlık
hizmetlerini belirleyecek, protez ve
ortezler için farklı birim fiyatı tespit
edebilecektir. Bu sağlık hizmetleri
sağlık uygulama tebliğindeki istisnai
sağlık hizmetleri kapsamına dahil
edilmeyecektir. (Madde 60)
5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu
Kanununda yapılan değişiklikler;

• Çok tehlikeli ve tehlikeli işyer-
lerinde çalışan kişiler için "Mesleki
Yeterlilik Belgesi" alınması zorunlu hale
getirilmiştir. Yeterliliği olmayanları
çalıştıran işveren veya işveren vekiller-
ine her bir çalışan için 500.-TL idari

para cezası verilecek. (Madde 74)
6356 Sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanununda
yapılan değişiklikler;

• 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca; en
son yayımlanan 2009 istatistiği son-
rasında, 15/9/2012 tarihine kadar ku-
rulmuş ve Ekonomik ve Sosyal
Konseye üye konfederasyonlara üye
olmuş işçi sendikalarının Ocak 2013
istatistiklerinin yayımlandığı tarihe
kadar yapacakları yetki tespit talep-
leri, kanunda yer alan işyeri veya
işletme çoğunluğu şartlarına göre
Bakanlıkça sonuçlandırılmaktaydı.
Değişiklik ile Mülga 2822 sayılı Ka-
nunun 12 nci maddesine göre Bakan-

lıkça yayımlanan 2009 Temmuz  ista-
tistiğinde  kurulu bulunduğu  işkol-
unda çalışan işçilerin en az yüzde
onunu üyesi bulunduran işçi
sendikaları ile 2009 Temmuz istatis-
tiği sonrasında 15/9/2012 tarihine
kadar kurulmuş işçi sendikalarının, bu
maddenin yürürlüğünden önce imza-
ladıkları toplu iş sözleşmelerinden bir
sonraki toplu iş sözleşmesiyle sınırlı
olmak üzere yapacakları yetki tespit
başvuruları ile kurulu bulundukları
işkolundaki diğer işyeri ve işletmel-
erde bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içinde ya-
pacakları yetki tespit başvuruları ka-
nunda yer alan işyeri veya işletme
çoğunluğu şartlarına göre sonuç-
landırılacaktır. (Madde 81)

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnamede Yapılan
Değişiklikler;

• 2022 sayılı Kanuna göre 65
yaşını doldurmuş muhtaç Türk vatan-
daşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği
müddetçe (1.620) gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımından bulunacak tutarda aylık
bağlanması öngörülüyor olup bu
(1.620) rakamının 2015 yılı Bütçe Ka-
nunu ile 1/1/2015-31/12/2015 tarih-
leri arasında (1.751) olarak
uygulanması öngörülmüştü. Şimdi
6645 sayılı Yasa ile 01.07.2015 –
31.12.2015 tarihleri arasında (2.332)
olarak uygulanacaktır. Yani 65 yaş
aylığı alanlara yüzde 33 zam getir-
ilmiştir. (Madde 87)

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız
6645 sayılı ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik yapılmasına dair yasada yer alan
değişiklikler, daha çok İstihdamı
teşvik ederek, iş kazalarının  azaltıl-
masını, çalışma hayatında verimliliğin
artırılmasına yönelik olsada  Emeklil-
leri, borcu olan  Bağ-Kurluları ve işv-
erenleri de kapsayan düzenlemeler
mevcut. Genel İtibariye birçok kanun
maddesinde değişiklik içeren Yasanın
ülkemiz açısından olumlu sonuçlar ve
etkiler yaratacağına inanmaktayız.







Hidropol Mühendislik A.Ş.’nin, 
enerji sektöründe türbin imalatı-
na yönelik Ar-Ge çalışmalarıyla, 
prototipini tamamladığı Türki-
ye’deki dövme dolu paslanmaz 
çelik malzemeden işlenmiş 
olan ilk Francis tipi türbin çarkı 
ve komple hidro türbin imalatı, 
akademik heyetler tarafından 
yapılan incelemeler sonucunda, 
Türkiye’ nin en güzide organize 
sanayi bölgelerinden bir tanesi 
olan Anadolu Organize Sanayi 
Bölgesi’nde inşası tamamlanan 
yeni fabrikasıyla birlikte yüksek 
katma değerli  yatırım olarak de-
ğerlendirilerek, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından 
“Teknolojik Ürün Yatırım Teşviki-
ne” layık görüldü.

HİDROPOL MÜHENDİSLİK A.Ş. 
DOLU MALZEMEDEN TÜRBİN ÇARKI ÜRETİMİNDEN, 
KOMPLE TÜRBİN İMALATINA GEÇİYOR!
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19.02.2015 tarihinde Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nda düzen-
lenen tören ile Sayın Bakan Fikri 
IŞIK, Hidropol Mühendislik A.Ş. 
Genel Müdür’ü Sayın İbrahim Cenk 
POLAT’a Teknolojik Ürün Yatırım 
Destek Belgesini takdim etti. 

Hidropol Mühendislik A.Ş. yeni 
fabrikasında, Türkiye’deki eski ve 
yeni tüm projeler için çeşitli tipler-
de, Avrupa Birliği’nin ve ISO kali-
te sisteminin ilgili mevzuatlarına 
uygun, yerli üretim belgeli tüm 
türbin aksamlarını imal edecek ve 
yerlileşmeye katkıda bulunacak.
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Kavitasyon:
Hidrolik bir türbinin ayar kanatları

arasında veya türbin çark kanatları
arasında hareket halinde bulunan hidrolik
akımın, akış hızının artması ve hızın arttığı
bu bölgedeki basıncın, suyun buharlaşma
basıncı değerine kadar düşmesi, bu
bölgedeki suyun buharlaşmasına ve yer
yer içi doymuş su buharı ile dolu olan
vakumlu boşlukların teşekkül etmesine ve
bu boşlukların genleşip büzülmesi ve ani
olarak ortadan kalkması esnasında su zer-
reciklerinin çok büyük bir hızla malzeme
yüzeyine çarpmaları sonucu meydana
gelen büyük gürültülü darbelerin
malzeme yüzeyini süngerleştirerek tahrip
etmesidir.

Kavitasyona su türbinlerinde, santrifuj
pompalarda, gemi pervanelerinde, boru
donanımlarında herhangi bir makinanın
veriminde bir miktar düşme olur. Ancak
kavitasyonun ciddiye alınması sadece
makinanın veriminin düşmesi değil, aynı
zamanda kavitasyon  tahribatına maruz
kalan malzemenin çok süratle yıpranarak
parçalanmasıdır da. 

Bir su turbininde, mutlaka, içine
girmekten kaçınılması fakat mümkün
olduğu kadar da yaklaşılması gereken
kavitasyon olayı sınırının kesin olarak
tespit edilmesi son derece önemli  bir
durum arz etmektedir. Zira ekonomik bir
su türbini imal etmek düşüncesiyle,
makine boyutlarının, devir sayısı ve çevre-
sel hızlarla merkez kaç kuvvetlerden
doğabilecek aşırı gerilimlerin müsaadesi
nispetinde küçük tutulması gerekmekte-
dir. Bir su türbininde hızın yükselmesi nis-
petinde makine boyutlarının
küçültülebilmesi  ve ekonomik bir makine
imal edilebilmesinin yanında hız
büyüdükçe kavitasyon olayının tehlikesi
artmaktadır. Bu sebeple optimum bir hıza

karşın optimum bir kavitasyon tehlikesini
kabullenmek ve buna göre hidrolik türbin
için önceden bir kavitasyon katsayısı
seçmek zorunlu olmaktadır.

Su türbinlerindeki hidrolik akım şekil-
leri, makine imal edilmeden  tam olarak
bilinmediği için bu sahada çalışan
mühendisler  çözülmesi çok zor olan bir
sorunla karşı karşıya kalmışlardır. Hidrolik
akım ortamında ortaya çıkan vakumlu
boşlukların içindeki su zerreciklerinin, ses
hızının bazen altında bazen de üstündeki
hızlarla hareket etmeleri kavitasyon soru-
nunun çözümünü bir hayli güçleştirmek-
tedir. Bu yüzden kavitasyon sorununun
tamamen çözülmesi için gerekli uzun ve
çok pahalı çalışmalar yerine, maliyette
dikkate alınarak, kavitasyona tesir eden
etkenlere karşı önlem almak ve gerek-
tiğinde kavitasyon sınırına yaklaşarak çok
büyük bir tehlike teşkil etmeyecek şek-
ilde belirli bir kavitasyonla çalışmak tercih
edilmektedir.

Kavitasyonun Zararlı Etkileri:
- Türbin ayar kanatları arasında ve

Fuat Kutsal

Su türbinlerindeki
hidrolik akım şekilleri,
makine imal edilme-

den  tam olarak bilin-
mediği için bu sahada

çalışan mühendisler
çözülmesi çok zor

olan bir sorunla karşı
karşıya kalmışlardır.

Hidrolik akım or-
tamında ortaya çıkan
vakumlu boşlukların
içindeki su zerrecik-

lerinin, ses hızının
bazen altında bazen
de üstündeki hızlarla

hareket etmeleri kavi-
tasyon sorununun

çözümünü bir hayli
güçleştirmektedir.

HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE
KAVİTASYON VE
ÖNLEME YÖNTEMLERİ

MAKALE
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türbin çark kanatları arasında çok
düşük basınçlı boşlukların meydana
gelmesi ile kesit daraldığı için debi
azalmakta ve dolayısıyla güç düşmek-
tedir.

- Türbin çarkı ile birlikte komple
türbin generatör şaftında titreşimler
ve salınımlar meydana gelmektedir.
Meydana gelen bu titreşimlerle
salınımlar, türbin generatör kılavuz
yataklarının bozularak kullanılmaz
hale gelmesine ve hatta türbin gen-
eratör ünitesinin taşıyıcı yatak
köprüsü ayaklarının oynamasına ve
bu yüzden türbin generatör
ünitesinin komple döner kütlesinin
dengesinin bozulmasına neden ola-
bilmektedir.

Kavitasyona Tesir Eden Etkenler:
Hidrolik laboratuarlarda yapılan

araştırma çalışmaları sonunda elde
edilen tecrübelere göre aşağıda ver-
ilen maddelerin her birinin ayrı ayrı
veya birkaçının bir arada, kavitasy-
onun meydana gelmesine tesir eden
etkenler oldukları tespit edilmiş bu-
lunmaktadır.
1- Tahrik Suyunun Fiziksel Özellikleri:

- Suyun Sıcaklığı: 
Tahrik suyunun sıcaklığı ne kadar

yüksek olursa, kavitasyon o derece
kolay başlayabilmektedir. Zira, tahrik
suyunun yüksek olması buharlaşma
basıncına tesir etmektedir ve su sı-
caklığı yükseldikçe buharlaşma kolay-
laşmaktadır.

- Su içinde bulunabilecek gaz,
buhar veya hava miktarları:

Tahrik suyunun içinde bulunabile-
cek olan gaz, buhar veya hava mik-
tarı artıkça kavitasyon meydana
gelmesi kolaylaşmaktadır.

- Su içinde bulunan kimyasal
maddelerin miktarları:

Tahrik suyunun içinde bulunabile-
cek olan ve malzemeleri korozyon
tahribatına uğratma özelliği yüksek
olan kimyasal maddelerin miktarları
arttıkça kavitasyonun meydana
gelmesi kolaylaşmaktadır.

- Su içinde bulunabilecek katı ya-
bancı madde miktarları:

Su içinde bulunabilecek kum,
çakıl, çamur vs. katı yabancı mad-
delerin miktarları arttıkça kavitasy-
onun meydana gelmesi
kolaylaşmaktadır. Zira, su içinde bu-
lunabilecek katı yabancı maddeler
hidrolik akımın bozulmasına ve hidro-
lik akım içinde türbülansların ve çok
düşük basınçlı hacimciklerin mey-
dana gelmesine sebep olmaktadırlar.
2- Türbinin Konstrüktif Özellikleri:

- Türbin Çark Çapı:
Türbin çarkının çapı büyüdükçe

çevresel hız artmaktadır. Çevresel
hızın artması hidrolik akımın

basıncının düşmesine ve kavitasyonu
meydana getiren hacimciklerin daha
kolay oluşmasına zemin hazırlamak-
tadır.

- Rotor kanat formu ve çıkış
açısının etkisi:

Türbinler imal edilmeden önce
modeller üzerinde çalışarak optimum
bir kanat şekli tespit edilmektedir.
Türbin çarkı kanat formunu ve çıkış
açısını sadece matematik yollardan
tespit etmek mümkün olmamaktadır.
Türbin çarkı kanat formunu ve çıkış
açısını sadece matematik yollardan
halletmek istenildiğinde kanat çıkış
açısı büyümekte ve kavitasyonun
meydana gelmesi için zemin hazırlan-
mış olmaktadır.

- Kanat yüzeylerinin pürüzlülük
derecesi:

Kanat yüzeyleri boyunca yol al-
makta olan hidrolik akımın, pürüzlü
yüzeylerle temas eden çizgileri
parçalanarak bozulmakta ve küçük
küçük türbülanslar teşekkül etmekte-
dir. Pürüzlülük derecesi arttıkça da
kavitasyonun meydana gelmesi ihti-
mali artmaktadır.

- Kullanılan malzemenin
mekaniksel ve kimyasal özellikleri:

Türbin çarklarının ve ayar kanat-
larının imalatında kullanılan
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malzemeler korozyon ve erozyon
tahribatlarına karşı ne kadar dayanıklı
olurlarsa kavitasyon tahribatına
karşıda o derece dayanıklı olmak-
tadırlar. Günümüzde korozyon ve
erozyon tahribatları ile kavitasyon
tahribatına karşı en dayanıklı olan
malzemeler Cr-Ni li malzemelerdir.

3- Özgül Hız:
Hidrolik bir türbinin tipini tayin

için kullanılmakta olan özgül hız, kavi-
tasyon olayının sınırını tayin içinde
çok büyük bir rol oynamaktadır.
Çalışmalar göstermiştir ki bir hidrolik
türbinin özgül hızı arttıkça o türbinin
kavitasyon katsayısı da artmaktadır.

Aşağıdaki tabloda Francis tipi
hidrolik türbinlere ait kavitasyon kat-
sayılarının sınır değerleri özgül hıza
bağlı olarak verilmiştir.
4- Net hidrolik düşü, debi ve devir sayısı:

Bu üç büyüklükten herhangi
birisinin değerinin artması, akışkan
akımı hızının ve kanat sırtı üzerindeki
basınç dalgalanmalarının ve depresy-
onlarının artmasına sebep olur. Özgül
hız aynı değerini muhafaza ettiği

halde nominal net düşüsü
daha büyük olacak bir Francis
türbin imal edilse, kritik
değerin altına düşmemek için
emme yüksekliğinin çok
küçültülmesi, yani türbinin,
çıkış suyu seviyesinden çok
aşağıda tesis edilmesi gerekir.
Bu ise tesis maliyetini arttırır.
Bu nedenle emme  yüksek-
liğini, nominal net düşünün
maksimum değeri ve özgül
hıza bağlı olarak tayin etmek
en ekonomik ve optimum bir
çözüm yolu olmaktadır.
5- Atmosfer Basıncı:

Bir hidrolik santral tesisinin
bulunduğu yerin rakımı
büyüdükçe, o terdeki atmosfer
basıncı düşer. Atmosfer basıncı
düştükçe de suyun buharlaşması ko-
laylaşır.
6- İşletme Şartlarının Değişmesi:

- Hidrolik düşlünün değişmesi:
Bilhassa barajlı hidroelektrik

santrallerde görülen bir durumdur.
Baraj gölüne gelen yıllık veya

mevsimlik su miktarlarının
azalması, fakat buna karşın
elektrik enerjisi gereksini-
minin ve üretimlerinin art-
ması sonucu baraj gölü su
seviyelerinde düşmelerin ol-
ması.Hidrolik düşünün azal-
ması durumunda türbinin
optimum yükü ve kavita-
syonsuz veya kavitasyonlu
çalışma sahaları değişir.

-Türbin Yükündeki
Değişmeler:

Nominal yük ile çalışırken
kavitasyon olayının şiddeti
minimum olmakta, buna
karşın aynı hidrolik düşüde
daha düşük yüklerle
çalışırken ise kavitasyon şid-
deti artmaktadır. Francis tipi

hidrolik bir türbin için  Kavitasyonsuz
yük sahası % 75 üstü yük bölgeleridir.
Kavitasyonu Önleyici Önlemler ve
kavitasyon Olayından Kaçınma
Çareleri:

Bir hidrolik türbinde meydana
gelecek olan kavitasyon olayını tama-
men değilse bile kısmen önlemek ve
kavitasyon tahribatını geciktirecek
çareleri kısaca sıralayacak olursak:

- Türbini çıkış suyu seviyesinden
daha aşağıda tesis etmek.

- Özgül hızı küçük seçmek ve
türbin devir sayısı ile hidrolik düşü
değerlerini çok büyük tutmak.

- Çıkış suyu kanalı yanlış inşa
edilmişse, çıkış suyunun önüne, net
düşüden ve güçten kaybetmeyecek
bir şekilde bir set çekerek çıkış suyu
seviyesini yükseltmek.

- Türbinleri mümkün oldukça
nominal düşüde ve nominal yük ile
çalıştırmak.

- Nominal yükün altında çalışmak
mecburiyetinde kalındığı şartlarda
türbin emme borusunu açık hava ile
irtibatlandırmak.

Ziyabey Cad. No. No. 16/10 Balgat-Çankaya/ANKARA
t 0312 286 46 59    f 0312 286 46 69
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İşletme ve bakım hizmetlerini gerçekleştirirken 
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önemli argümanıdır. En uygun maliyetle ve 

gerekli optimizasyon programları ile çağdaş bir 
hizmet sunmak hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak 

için sizlerle çalışmayı düşünüyoruz. Böyle bir 
hizmet ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız 
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Uluslararası İş ve İnşaat Makine Teknoloji
ve Aletleri “KOMATEK 2015” Fuarı bu yıl da
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve
İmalatçıları Birliği (İMDER) desteğiyle 
düzenlenecek. İMDER Başkanı Halil Tamer 
Öztoygar, 6- 10 Mayıs tarihlerinde Ankara’da
düzenlenecek olan fuarın ülkemizde 2015
yılının en önemli ve büyük fuar organizasyonu
olacağını söyledi. 

Halil Tamer Öztoygar, KOMATEK 2015’i
İMDER’in destek verdiği ve önemsediği en
önemli fuar olduğunu belirterek, “125 bin
metrekare toplam alan, 24 ülkeden 460’dan
fazla katılımcı firma ile Avrasya’nın en büyük,
Avrupa’nın 4’üncü büyük fuarı olan 
KOMATEK 2015’i 35 bin kişinin ziyaret
etmesini bekliyoruz” dedi. 

Türkiye’deki iş ve inşaat makinaları sek-
törünün yüzde 93’ünü çatısı altında buluştu-
ran İMDER, dünya ülkeleriyle birlikte olmak
için her yıl KOMATEK Fuarı’na büyük önem
veriyor. Türkiye’yi yurt içinde ve uluslararası
tüm platformlarda temsil eden İMDER’in
2023 Vizyonu’na sektörü hazırlamak için
önemli stratejilere ve çalışmalara imza attığını
belirten Halil Tamer Öztoygar “70 yıllık iş
makinaları sektöründe 600 firma, 100 imalatçı
firma ve 220 yan sanayi firması faaliyet 
gösteriyor. Sektörümüz yaklaşık 17 bin kişiyi
istihdam ediyor. Avrupa’da ilk 4 içerisinde,
dünyada da 11. sıraya ilerlemiş durumdayız”
diye konuştu. 

2015’te hedef yüzde 5.5 ihracat artışı 
Halil Tamer Öztoygar, sektörün 2014

yılının ilk çeyreğinde 1.945 makine satışı
gerçekleştirdiğini kaydederek, 2015 yılının ilk
çeyreğinde ise satışlarda yüzde 10’luk bir
büyüme gerçekleşmesini beklediklerini
söyledi.

Öztoygar şöyle devam etti: “2015 yılı için
beklentimiz ilk 3 aydaki büyüme trendinin
sürmesi ve hali hazırda bekletilen projeleri
göz önüne aldığımızda, 12 bin 500 satış bara-
jının altına düşmemesi yönündedir. İhracatta

ise 2014 yılında gerçekleşen 1 milyar 421 
milyon dolarlık ihracatın, 2015 yılında yüzde
5.5 artış göstererek 1,5 milyar dolar olmasını
hedefliyoruz” 

Türkiye’de yürüyen ve planlanan projel-
erle sektörün satış hedeflerini gerçekleştire-
ceğini öngördüklerini kaydeden Öztoygar
“Yine 2015 yılında ülkemizde özel ve kamu
300 milyar TL’lik yatırımın yapılması 
bekleniyor. Başta İzmir – İstanbul Otoyolu
olmak üzere yapılacak yeni karayolları, hızlı
demiryolu ağı, enerji santralleri ve barajlar,
kentsel dönüşüm gibi mega projeler iş ve 
inşaat makinaları sektörü için çok önemli.
Cumhuriyetimizin 2023 vizyonu doğrul-
tusunda, 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat,
22 bin adet iş ve inşaat makinası yıllık satış
adedi ile dünyada ilk 8, Avrupa’da ilk 3 pazar
arasına girme yolunda ilerliyoruz” dedi.  

Ankara Fuar Alanı Projesini Heyecanla
Bekliyoruz

Öztoygar “Cumhurbaşkanımızın, Ankara
Belediye Başkanı Melih Gökçek Bey’in, Bilim
Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile Ekonomi 
Bakanlığı’nın desteklediği Ankara Fuar Alanı
Projesinin de bir an önce bitirilmesini arzu 
etmekteyiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Eğitim ve kongrelere destek
İMDER’in sektörel fuarlara olduğu kadar

eğitim ve kongrelere de ağırlık verdiklerini
belirten Halil Tamer Öztoygar, Uluslararası 
İş Makinaları Kongresi’nin 10-11 Mart 2016
tarihinde yapılacağını hatırlattı. Öztoygar
“Sürdürülebilir Ol, Geleceği İnşa Et” 
vizyonuyla düzenlenecek olan kongrenin 
sektörün geleceğinin stratejik olarak 
belirlenmesine büyük faydalar sağlayacağını
belirtti. 

İMDER’ in eğitim konusunda da öncülük
ettiğini kaydeden Halil Tamer Öztoygar, kali-
fiye eleman yetiştirmek amacıyla 7 Bölge 7
Okul projesini hayata geçirdiklerini bu
okullara yapılan yardımların maddi karşılığının
yaklaşık 400 bin TL’ye ulaştığını söyledi.

İMDER Başkanı
Halil Tamer Öztoygar

Cumhuriyetimizin
2023 vizyonu 

doğrultusunda,
2023 yılında

10 milyar dolar
ihracat, 22 bin

adet iş ve inşaat
makinası yıllık
satış adedi ile
dünyada ilk 8,

Avrupa’da ilk 3
pazar arasına

girme yolunda
ilerliyoruz”

İMDER, Avraysa’nın
en büyük fuarı

KOMATEK ile el ele

MAKALE
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• İMDER’nin kuruluşu, faaliyetleri
hakkında bilgi verir misiniz? Kaç üyeniz
bulunmaktadır?

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri
ve İmalatçıları Birliği (İMDER), sek-
törde önde gelen ve Türkiye’nin en
büyük holdinglerinin kuruluşları olan 
9 firma tarafından, resmi olarak 
14 Mart 2002 tarihinde kuruldu.

İMDER bünyesinde, 40’a yakın üye
ve 8 sektörel ürün grup ve komiteleri
üyeleri ile birlikte 200’e yakın firma
temsil ediliyor. Bugün 55 üyesi var.
Faaliyetlerimiz, üyeler arası ilişkilerin
‘Etik Rekabet ve Kanunlar’
çerçevesinde arttırılması, sektörün
ihtiyaç ve problemlerinin çözüldüğü
platform olmak, sektör ile devlet
arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi,
"Sektör ve devlet" ile beraber AB ve
Uluslalarası ilişkileri düzenlemek ve 
organize etmek, ulusal ve Uluslararası
fuarlar, organizasyonlar ile sektörün
tanıtımını gerçekleştirmektir.

• Sektör 2014 yılında nasıl bir per-
formans gösterdi? 2015  yılı ile ilgili
öngörülerinizi öğrenebilir miyiz? 

2014 yılında 11 bin 500 civarında iş
makinesi satışı yapıldı. İş ve inşaat
makineleri sektörü yatırımlara dayalı
bir sektör diyebiliriz. Bu sebepten
dolayı da sektörün temelini finansal
kaynaklar oluşturuyor. 2015 yılında
başlayacak ve hali hazırda bekletilen
projeleri göz önüne aldığımızda 2015
yılında ise 12 bin 500 satış barajının 
altında bir rakama düşmemeyi 
hedefliyoruz.

Satış hedeflerimizdeki temel
dayanağımız dünyadaki konumunu her
geçen sene güçlendiren Türk
ekonomisi ve İzmir – İstanbul Otoyolu
başta olmak üzere yapılacak yeni
karayolları, hızlı demiryolu ağı, enerji
santralleri ve barajlar, kentsel
dönüşüm gibi mega projelerdir.

Vizyonumuz; Cumhuriyetimizin
100. Yılı’nda, 2023 vizyonu doğrul-
tusunda, 2023 yılında 10 milyar dolar
ihracat, 30 bin adet iş ve inşaat maki-
nası yıllık satış adedi ile dünyada ilk 6,
Avrupa’da ilk 3 pazar arasına girme
yolunda ilerleyen sektörümüze hizmet
veren bir dernek olmaktır.

• Sektörün ihracat kapasitesi
hakkında bilgi verir misiniz? Hangi
ülkelere ürünlerimiz ihraç ediliyor? Yeni
hedef pazarlar var mı?

Eskiden yurtiçi pazar payında 
ithalat yüzde 80, imalat ise yüzde 20
civarındayken bu rakam son 5-6 yıl
içerisinde ihracat yüzde 60, imalat
yüzde 40 oranına geldi.  Yani; yüzde
20'lik bir artış söz konusu oldu. Şu
anda ana üretim gruplarında 95 ülkeye
ihracat yapabiliyoruz, Avrupa, Afrika,
Amerika, Rusya, Ortadoğu, Orta Asya,
hatta yeni anlaşmalar ile Avustralya’ya
ihracat yapılmaktadır. Bu rakamı 220
kadar ülkeye kadar çıkarabilmemiz
mümkün gözüküyor.

• Avrupa ile kıyasladığımızda sek-
törünüzün geldiği noktayı nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

2014 yılı Avrupa İnşaat Ekipmanları
sektörü için, sorunlu ama iyi geçti…
2015 yılının ise ‘stabil’ bir yıl olarak
geçeceğini düşünüyoruz. Avrupa İn-
şaat Ekipmanları piyasası 2014 yılında
en dinamik ikinci bölge olarak tanım-
lanırken, Kuzey Amerika bölgesi birinci
oldu.  CECE (Avrupa İnşaat Ekipman-
ları Komitesi)’nin yaptığı araştırma
ışığında da özellikle belirtmek isterim
ki, Avrupa’da bu sene büyük farklılıklar
oluştu. Güney Avrupa’nın çok düşük
seviyelerde kalmasına karşın, İngiltere
ve Almanya gibi ülkeler, kriz öncesin-
deki dönem seviyesine yaklaştılar.
Avrupa’da, endüstri, bir yıl içinde tam
olarak ekonomik döngüyü tecrübe
etti. Yazın yaşanan iyileşmenin uza-
ması, sene sonuna kadar devam etti.
Avrupa’da ülkeler arasında büyük
ayrımlar oldu. İngiltere’de satışlar,
2013 yılına kıyasla, yüzde 30 artış gös-
terdi. Fakat Türkiye ve Rusya kötü bir
yıl geçirerek, piyasalarında yüzde 25
ve 37’lik daralma görüldü. Gelişiminin
önemli bir bölümünü tamamlamış ol-
masına rağmen dünyada hala
gelişmekte olan ülkeler konumunda
olan Türkiye gelişimini, kalkınmasını
hızla sürdürürken bu yükü taşıyacak
olan da yine bizim sektörümüz; İş 
makinaları sektörüdür. Ancak sektör
sadece Türkiye’nin değil çevre
ülkelerin gelişiminin de yükünü omu-
zlarında taşımaktadır. Yol, su, elektrik,
köprü, baraj, iletişim ağları, her türlü
atıklar için altyapı ve bir ülkeyi ayakta
tutan bütün altyapı ve üst yapı hizmet-
lerinin gerçekleştirilmesi için iş ve in-
şaat makinaları ile ekipmanına ihtiyaç
var. Sektör olarak Türkiye ile birlikte iş
makinaları ihtiyacı olan her yerde var
olmayı ilke ediniyoruz. 

• Sektörün gelişimini hızlandırmak
adına firmalara görevler neler olabilir?
Sektörün gelişimi için hükümetten ve
sektörden beklentileriniz nedir?

Cumhuriyet’in 100. Yılı olan 2023
yılı Vizyonu doğrultusunda İMDER
olarak çok ciddi hedefler belirledik. Bu
doğrultuda Dünya’nın parlayan incisi
Türkiye konferansları T.C. Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Başbakanlık Yatırım Ajansı
ve Makine Tanıtım Grubu destek-
leriyle, Almanya, Fransa, İtalya, Çin ve
Kore’de gerçekleştiriliyor.  Bu kap-
samda en büyük üretici firmalara özel
sunumlar gerçekleştirdik. Onlara
Türkiye’deki imalat sanayisi tanıtıldı.
Türkiye’ye nasıl yatırım yapılır,
Türkiye’de üretilen yan sanayii ürün-
lerinden nasıl faydalanabilirler bunları
tartıştık.

Bunların dışında, Türkiye’de Çin iş
makinalarının distribütörlüğünü
gerçekleştiren firmalarımızla birlikte,
Çin firmaların Türkiye’de ürün üret-
melerini sağlamak ve Türkiye’ye
yatırım getirmek amacıyla görüşmeler-
imiz oluyor, onların fabrikalarını ziyaret
ediyoruz, üst düzey yöneticilere
sunumlar yapıyoruz, karar verici kes-
imle toplantılarımız oluyor. Bunun
dışında T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
Başbakanlık Yatırım Ajansı ve Makine
Tanıtım Grubu ile ortak çalışmalarımız
oluyor. 

Asya ve Avrupa arasında köprü
olan Türkiye’yi de bölgenin en büyük
yatırım üssü olarak görüyorlar. 3 sene-
lik ciddi çabalarımızın meyvelerini
yavaş yavaş almaya başladık. 

• Sektörün sorunlarını kısaca be-
lirterek, çözüm önerilerinizi açıklar
mısınız? 

• Başka hiçbir sektör ve ürüne
uygulanmayan Model yılı Uygula-
masının kaldırılması (Sadece İş Maki-
nalarında 3 ürüne uygulanmaktadır)

Tamamen yatırımlara yönelik
faaliyet gösteren İş ve İnşaat Maki-
naları sektöründe bazı ürünler (Kazıcı
Yükleyici, Yükleyici ve Ekskavatörler)
için “Model Yılı uygulaması” olarak bi-
linen mevzuat ile ilgili aşağıdaki 
şekilde düzenlemenin yapılması
hususu, sektörün ortak talebi olarak
büyük önem arz etmektedir. Global
ekonomik gelişmeler dikkate alınarak,
aşağıda detayları belirtilen konu ile

İmder Başkanı
Halil Tamer Öztoygar ile Röportaj
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“8429.51; 8429.52; 8429.59 GTİP nolu
Kazıcı Yükleyici – Ekskavatör - Yükleyici
iş makinalarının üretildiği yılın son dört
(4) ayında Türkiye Gümrüklerine gelmiş
veya 31 Aralık tarihine kadar yola çık-
mış olanların, bir sonraki yılın 31 Mart
tarihine kadar ithal edilebilmesi ve bu
uygulamanın Otomotiv Sektöründe
olduğu gibi her yıl uygulanması”
değişiklik hususu T.C. Ekonomi Bakan-
lığımız ile görüşülmektedir.

• Mevcut ve Yeni Yatırım Stratejisi
ve Politikası

- Vizyon 2023 hedefleri doğrul-
tusunda yeniden revize edilmesi
gerekmektedir. Bu stratejilerin ise
sonuçlarının ölçülebilir olması ve bu
sayede sonuçları daha iyi mukayese
edilebilecektir. 10 milyar USD ihracat
hedefi için iş ve inşaat makinaları 
sektörüne en az 8 milyar TL değerinde
yeni/yabancı yatırım yapılması/gelmesi
gerekmektedir

• Hem yurt dışı hem yurt içi fi-
nansal kredi ve destek çalışması 
(Eximbank, Yatırım Bank, Kalkınma
Bankası gibi, 3-5 yıl ödemesiz, 7 ile 10
yıl vadeli ürün satışı veya yatırım
desteği)

- Eximbank desteğinin
genişletilmesi ve güçlendirilmesi
önemli. Burada iki ayrı konu belir-
tilebilir:

• İhracat sigorta kapsamının
genişletilmesi, limitlerin artırılması ve
primlerin azaltılması

• Doğrudan yurt dışı müşterilere
kredi tesis edilmesi

• Sanayi ürünleri Satış Sonrası
Hizmetler ve Garanti Tebliği

- Yurt içinde yatırım yapan kuru-
luşlar bu yatırımı yapmayan rakiplerin
haksız rekabetinden korunmalı ve bir
an önce ilgili yönetmelik çıkarılmalıdır.
üretici ve ithalatçı sattığı ve imal ettiği
ürünün 10 yıl boyunca Yedek parça,
yeterli servis ve en az 1 sene garanti
ile arkasında durmalı

• Vergisel Düzenlemeler: KDV’nin
yüzde 8 olması, KDV İadesi, KKDF
yüzde 6 olması

- KKDF nin kalkması, tüm iş
makineleri için yüzde 8 KDV, indirilmiş
KDV oranı nedeniyle ortaya çıkan KDV
birikimi için hem aylık iade yapıl-
masının mümkün olması hem de stok
maldan dolayı biriken KDV’nin de bu
şekilde aylık iadesinin mümkün hale
getirilmesi

• Ülkemizde imalatı yapılan 
makinaların 2.ellerinin ithalinde
tahditin devam etmesi gerekmektedir.
Bu konuda taviz verilmesi imalat 
sektörüne çok zarar verebilir.

• Ankara’da TÜRKİYE’YE ve

Başkentimize yakışır Uluslararası Yeni
Fuar alanı ihtiyacı

• Kalifiye Eleman ve Mesleki Eğitim
• KOMATEK'e İMDER’den kaç

firma katıldı? Bu firmalar hangileridir?
İMDER, KOMATEK2015’ de 34

üyesi ile birlikte toplamda 32.450
m2’lik alanda yer alacaktır.  

KOMATEK’ e katılım gerçekleştiren
üyelerimiz;
ÖZMAK MAKİNA İTHALAT İHRACAT
PAZ. A. Ş.
PALME MAKİNA  SAN. VE TİC. A. Ş.
TİTAN MAK. MAD. İNŞ. İML. İTH.
İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TÜNELMAK İŞ MAKİNALARI SAN. VE
TİC. A. Ş.
PİMAKİNA OTOMOTİV MAK. PAZ.
İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
GAMA TİCARET VE TURİZM A. Ş.
ÇUKUROVA İTHALAT VE İHRACAT
TÜRK A.Ş.
ÇUKUROVA ZİRAAT END. VE
TİC. A. Ş.
AMMANN-TEKNOMAK MAKİNA 
İNŞAAT EMLAK MÜHENDİSLİK TİC.
VE SAN. A. Ş.
KARYER - TATMAK
HİDROMEK HİDROLİK VE MEKANİK
MAKİNA  İMALAT  SAN. VE TİC. A. Ş.
UYGUNLAR DIŞ TİC. A. Ş.
ALFATEK İHR. İTH. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
MAATS İNŞAAT MAKİNALARI
TİCARET  LTD. ŞTİ.
ASCENDUM MAKİNA TİC. A.Ş.
TEKNO ŞİRKETLER GRUBU
E-MAK MAKİNE İNŞAAT TİC. VE
SAN. A. Ş.
BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ 
SİSTEMLERİ
BETONSTAR MAKİNA SANAYİ VE
TİC. A. Ş.
HMF MAKİNA VE SERVİS SANAYİ VE
TİC. A .Ş.
HAMAMCIOĞLU MÜESSESELERİ
TİCARET TÜRK .A. Ş.
WACKER NEUSON MAKİNA LTD.
ŞTİ.
SANKO İŞ VE TARIM MAK. SAN. VE
TİC. A. Ş.
SANKO MAK. PAZ. VE TİC. A. Ş.
BURÇELİK
CEREN MAKİNA İTH. İHR. PAZ. LTD.
ŞTİ.
TEMSA İŞ MAKİNALARI İMALAT
PAZARLAMA VE SATIŞ A. Ş.
ENKA PAZARLAMA İHR. İTH. A. Ş.
SİF  İŞ MAKİNALARI  PAZ. SAN. VE
TİC. A. Ş.

ADV MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC.  TUR.
PAZ. SAN. A. Ş.
KALE MAKİNA PAZARLAMA A. Ş.  
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT
MAKİNELERİ A.Ş.’ dir.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Ulus-
lararası İş ve İnşaat Makine Teknoloji
ve Aletleri (KOMATEK)  fuarının sek-
törümüze ve ülkemize hayırlı olmasını
diliyor, katılımcılar için verimli bir fuar
olmasını diliyorum.

• Fuarın sektöre ve ülke ekonomi-
sine katkısı ne boyutta olacak?

Sektörümüzü temsil etmenin en
etkin yollarından bir tanesi de fuarlara
katılarak, kendimizi en iyi şekilde ifade
etmektir. KOMATEK 2015 Fuarı da
destek verdiğimiz ve önemsediğimiz
en önemli fuarımızdır. Sektörün Yurt
İçindeki en büyük fuarı olma özelliğini
taşıyan KOMATEK 2015 14. Ulus-
lararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji
ve Aletleri İhtisas Fuarı ülkemizde
2015 yılının en önemli ve büyük fuar
organizasyonu olacaktır. 

En son 2013 yılında gerçekleşen
KOMATEK Fuarı toplam 
117.000 metrekarelik bir alan üzerinde
gerçekleşmiştir.  2015 yılında ise 
yeterince alan bulunamamasına 
rağmen 125.000 m2 toplan alan, 24
ülkeden 460 ’dan fazla katılımcı firma
ile Avrasya’nın en büyük, Avrupa’nın 
4. Büyük fuarı olan KOMATEK 2015’i
35 bin kişinin ziyaret etmesini 
bekliyoruz.  Bu denli geniş kapsamlı
bir iş makinaları fuarının Türkiye’nin
yanı sıra Avrasya, orta doğu ve kuzey
Afrika’dan da binlerce profesyonel
satın almacıyı çekmesi beklenmektedir.
Gösterilen yoğun ilgi pazar ve fuarın
ulaşabileceği yerler konusunda bizlere
önemli ipuçları vermiştir.

• Son olarak eklemek istedikleriniz,
Öte taraftan Avrupa Kiralama

Derneği ERA ile de çalışmalarımızı
sürdürmeye devam ediyoruz. Ülkem-
izde Kiralama Sektörü için bir ilke imza
atarak 12 Mart’ta ERA Genel Sekreteri
Michel Petitjean’ ı ağırladığımız 
üyelerimize yönelik Kiralama Eğitim
Seminerini gerçekleştirdik. Ekim ayı ilk
haftası içinde de, ülkemizde ilk defa
uluslararası düzeyde bir Kiralama
Zirvesi düzenleyeceğiz.

2013 yılında birincisini gerçek-
leştirdiğimiz Uluslararası İş Makinaları
Kongresi’nin 10-11 Mart 2016 
tarihinde, “Sürdürülebilir Ol, Geleceği
İnşa Et” vizyonuyla ikincisini sizlerin de
destek ve katılımı ile düzenleyeceğiz.
Geleceğimize ışık tutmasını
düşündüğümüz kongremizde sizleri de
aramızda görmekten büyük onur 
duyacağız. 
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Kore Yerbilimleri ve Maden Kay-
nakları Başkanı Dr. Kyu Han KİM,
Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı
Dr. Yongje Kim, Maden Kaynakları
Araştırma Bölümü Başkanı Dr. Sang
Mo Koh, Maden Kaynakları
Araştırma Bölümü Proje sorumlusu
Dr. Gill Jae Lee ve Uluslararası İşbir-
liği Bölümünden Mr. Dae Jin Kim 27
Mart 2015 tarihinde Genel Müdür-
lüğümüze bir çalışma ziyareti gerçek-
leştirmişlerdir.

Yapılan ziyaret; Genel Müdür-
lüğümüz ile Kore Yerbilimleri ve
Maden Kaynakları Enstitüsü (KIGAM)

arasında 15 Haziran 2010 tarihinde
her iki ülkenin Cumhurbaşkanları
huzurunda imzalanan Mutabakat
Zaptı’nın (MoU) süresinin kısa süre
sonra dolacak olması nedeni ile 3 yıl-
lık bir süre için yeniden uzatılması, iki
kurum arasında ortaklaşa yürütülen
ve 2015 yılında sondaj çalışmaları
gerçekleştirilmesi düşünülen “Doğu
Anadolu, Başören, Sofular-Kuluncak,
ve Malatya Bölgelerinde NTE Ara-
ması ve Türkiye’deki Bazı Bor Yatak-
larında Lityum Araması
Konularındaki Teknik İşbirliği” Proje
anlaşmasının yenilenmesi ve 
kurumlar arasındaki işbirliğini daha

da artırmayı amaçlamaktadır.
Genel Müdürlüğümüz İhsan Ketin

Toplantı Salonunda gerçekleştirilen
toplantıdaki açılış konuşmalarını tak-
iben kurumlar karşılıklı olarak tanıtım
yapmış, yürütülen ortak projenin
geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen çalış-
malarının sonuçları tartışılmıştır.
Toplantı sonunda, Genel
Müdürümüze vekalet eden Genel
Müdür Yardımcımız Sayın Bülent
KALI ve KIGAM Başkanı Sayın Dr.
Kyu Han KİM tarafından “Uzatma
Anlaşması” ve “Proje Anlaşması”
imzalanmıştır.

MTA - KIGAM
Mutabakat Zaptı imza töreni
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
61 yıldır ülkemiz su kaynaklarını
geliştirip, tarım, enerji, içme/sanayi
suyu ve taşkın koruma ile çevre sek-
töründe milletimizin faydasına
sunulan çok önemli ve büyük projeler
gerçekleştirmektedir.

Yeryüzü mevcut su kaynaklarının
başta kirlilik olmak üzere küresel
boyutlarda önemli problemlerle karşı
karşıya kalması, su kıtlığının giderek
belirgin ve yaygın bir sorun haline
gelmesi su kalitesinin bozulması gibi
problemler sosyal ve ekonomik açı-
dan zincirleme pek çok soruna da
sebep olmaktadır. Ülkemizin yarı
kurak bir coğrafyada yer alması ve
gelişen hayat şartlarının beraberinde
getirdiği su tüketimindeki büyük artış

mevcut su potansiyelimizin
tamamının etkin bir şekilde değer-
lendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu
çerçevede teşkilatımız çalışmalarının
belli bir plan ve program dahilinde
yürütülmesinin hayati önemi göz
önünde bulundurularak; ülkemizin kıt
kaynaklarını kamu hizmetlerinin
üretilmesinde daha verimli kullanan,
stratejik önceliklere göre paylaştıran,
bunların etkin kullanılıp kullanıl-
madığını izleyen, kalite ve vatandaş
odaklı, esnek, saydam, katılımcı,
hesap veren bir kamu mali yapılan-
ması esas alınarak, 5018 Sayılı “Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”
hükümleri doğrultusunda teşki-
latımızın ikinci stratejik planı “DSİ
Stratejik Plan 2015 – 2019” hazırlan-
mıştır.

Dünya da yaşanan
hızlı gelişmeler ve
değişimler tabii hay-
atın kayaklarını da o
denli hızla tüketmek-
tedir. Bu kaynaklardan
insan hayatı için en
önemli olanlarından
biri sudur. Yeryüzünün
yüzde 80’i suyla kaplı
olmasına rağmen bu
suların sadece yüzde
1’i içilebilir niteliktedir.
Mevcut su kaynakları
da başta kirlilik ve
kontrolsüz tüketim
olmak üzere küresel
boyutlarda önemli
problemlerle karşı
karşıyadır. Tabi kay-
nakların hızla
tüketilmesi insan
yaşamını riske atmak-
tadır. Bu bağlam da
ülkemiz tabii hayatın
ve su kaynaklarının
korunup geliştirilmesi,
sağlıklı ve yaşanabilir
bir çevre oluşturul-
ması, toplumun du-
yarlılığının sağlanması
ve toplumsal farkın-
dalığın oluşması nok-
tasında çalışmalar
yürütmektedir. T.C
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı bünyesinde
bulunan Devlet Su İş-
leri Genel Müdür-
lüğünün yürütmüş
olduğu 2015 – 2019
strateji planında yer
alan bilgiye göre
Türkiye de Su Kay-
nakları, sulama ve atık
suların arıtılması konu
olarak işlenmiştir.

DSİ 2015 – 2019
Stratejik Eylem Planı
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Başta DSİ üst Yönetimi olmak
üzere tüm çalışanlarımızın her aşa-
masını titizlikle sahiplenerek izleye-
ceği plan, 2015 yılı başından itibaren
teşkilatın tüm birimlerinin katılımı ile
uygulamaya alınacaktır.

Gelecek beş yıllık döneme ışık
tutup, kaynaklarımızı ve enerjimizi yön-
lendirecek DSİ 2015-2019 Stratejik

Planı ile; Genel Müdürlüğümüzün
misyonu, vizyonu, uzun vadeli
amaçları, somut ve orta vadeli hede-
fleri bunları ölçmek, izlemek ve değer-
lendirmek için kullanılan performans
göstergeleri ile tüm faaliyetler için
gereken mali tablolar belirlenmiştir.

Teşkilatımızın bu ikinci Stratejik
Planı ile bahsedilen hedeflere ulaşma

doğrultusunda önemli bir adım
atılmış olacağı kanaati ile planın
hazırlanma çalışmalarını yürüten
Stratejik Planlama Ekiplerine ve
emeği geçen tüm personelimize
teşekkür eder, DSİ 2015 – 2019
Stratejik Planı’nın ülkemize hayırlı ol-
masını temenni ederim.

DSİ Genel Müdürü Ali Rıza DİNİZ

Akarsular ve Göller
Türkiye’de dağlarda bulunan küçük göllerle

birlikte 120’den fazla tabii göl bulunmaktadır. En
büyük ve en derin göllerimizden yükseltisi 1.646
m olan Van Gölü’nün alanı 3.712 km2 ’dir. İkinci
büyük göl, İç Anadolu’daki Tuz Gölü’dür. Derin
bir göl olmayan Tuz Gölü’nün denizden yüksek-
liği 925 m alanı ise 1.500 km2 ’dir. Türkiye’de
göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır:
Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve
Acıgöl), Güney Marmara (Sapanca, İznik, Ulubat,
Kuş Gölleri), Van Gölü ve çevresi, Tuz Gölü ve
çevresi. Türkiye’deki göllerin bazılarının derinliği
30 m’den fazla olmakla birlikte derinliği sadece
birkaç metre olan göllerimiz de mevcuttur. Van
Gölü’nün ortalama derinliği ise 171 m’dir.
Köyceğiz Gölü gibi denizle bağlantısı olan göller
az tuzludur. 49 Tabii göller dışında Türkiye’de
825 adet baraj gölü bulunmaktadır. Bunlardan
bazılarının yüzey alanı; Atatürk Barajı 817 km2 ,
Keban Barajı 675 km2 , Karakaya Barajı 268 km2
, Hirfanlı Barajı 263 km2 , Altınkaya Barajı 118
km2 ’dir. Türkiye göllerinin yanı sıra akarsuları
açısından da zengin bir ülkedir. Kaynakları
Türkiye topraklarında olan birçok akarsu değişik
denizlere dökülür. Karadeniz’e Sakarya, Filyos,
Kızılırmak, Yeşilırmak, Çoruh ırmakları; Akdeniz’e
Asi, Seyhan, Ceyhan, Tarsus, Dalaman ırmakları;
Ege Denizi’ne Büyük Menderes, Küçük
Menderes, Gediz ve Meriç nehirleri; Marmara
Denizi’ne Susurluk/Simav Çayı, Biga Çayı, Gönen
Çayı dökülür. Ayrıca Fırat ve Dicle nehirleri Basra
Körfezi’nde, Aras ve Kura nehirleri ise Hazar
Denizi’nde son bulur. Kızılırmak 1.355 km, Yeşilır-
mak 519 km, Ceyhan Irmağı 509 km, Büyük
Menderes 307 km, Susurluk Irmağı 321 km,
Suriye sınırına kadar Fırat Nehri 1.263 km, Dicle
Nehri 523 km, Ermenistan sınırına kadar Aras
Nehri 548 km uzunluğundadır.

Türkiye’de Su Kaynakları
Sulama ve Arıtma

Türkiye’de Su Kaynakları
Sulama ve Arıtma

Türkiye’de Su Kaynakları
Sulama ve Arıtma

Türkiye’de Su Kaynakları
Sulama ve Arıtma

Türkiye’de Su Kaynakları
Sulama ve Arıtma
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Su Kaynakları
Dünyadaki toplam su miktarı 1,4

milyar km3 ’tür. Bu suların %97,5’i
okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su
olarak, %2,5’i ise nehir ve göllerde
tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu
kadar az olan tatlı su kaynaklarının da
%90’ının kutuplarda ve yeraltında bu-
lunması sebebiyle insanoğlunun ko-
laylıkla yararlanabileceği elverişli tatlı
su miktarının ne kadar az olduğu an-
laşılmaktadır. Türkiye’de yıllık orta-
lama yağış yaklaşık 643 mm olup,
yılda ortalama 501 milyar m3 suya
tekabül etmektedir. Bu suyun 274
milyar m3 ’ü toprak ve su yüzeyleri
ile bitkilerden olan buharlaşmalar
yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69
milyar m3 ’lük kısmı yeraltı suyunu
beslemekte, 158 milyar m3 ’lük kısmı
ise akışa geçerek çeşitli büyüklükteki
akarsular vasıtasıyla denizlere ve ka-
palı havzalardaki göllere boşalmak-
tadır. Yeraltı suyunu besleyen 69
milyar m3 ’lük suyun 28 milyar m3 ’ü
pınarlar vasıtasıyla yerüstü suyuna
tekrar katılmaktadır. Ayrıca komşu
ülkelerden ülkemize gelen yılda orta-
lama 7 milyar m3 su bulunmaktadır.
Böylece ülkemizin brüt yerüstü suyu
potansiyeli 193 milyar m3 olmaktadır.
Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı
ve yeterli su bırakabilmesi için kay-
nakların çok iyi korunup, akılcı kul-
lanılması gerekmektedir. DSİ
projeleri, ülkemizin kalkınması ve mil-
letimizin refah ve mutluluğunun
artırılmasında son derece önemli
yatırımlardır. Bu projelerin bilinen
ekonomik faydaları yanında, gözle
görülmeyen sosyal yararları da vardır.
Ülkemizde kullanılan elektriğin, gı-
danın içtiğimiz suyun ana menşei, su
kaynaklarını geliştirme projelerine
dayanmaktadır. DSİ, tarım sektörüne
yatırım yapmak suretiyle, sulama
gelişimini sağlamakta, çiftçi üretimini
dolayısıyla gelirini artırarak, zirai
sanayiye girdi oluşturmaktadır.
Sanayinin ihtiyaç duyduğu elektrik
ihtiyacının milli kaynak olan
hidroelektrik enerjiden karşılanması,
işsizliğin ve göçün azaltılması mak-
sadıyla DSİ yatırımlarına gereken kay-
nak sağlanmalıdır. 

Sulamanın Önemi
Günümüzde de su ve sulama öne-

mini korumakta olup, su arzının
giderek artan dünya nüfusunun talep-
lerini karşılayamaması sebebiyle

suyun stratejik bir meta haline
geldiğini görmekteyiz. Gelecekte su
kaynaklarının kullanımı ve kalitesini
etkileyecek en önemli faktör nüfus
olacaktır. Dünyanın toplam nüfusu
2013 yılında 7 milyarı aşmıştır ve
2050’de ise 9,15 milyara ulaşacağı
tahmin edilmektedir. Bir başka dey-
işle 2050 yılına gelindiğinde, 2010
yılındaki dünya nüfusu, % 30 oranında
artmış olacaktır. Dünyadaki toplam
yıllık gıda maddeleri üretimi, toplam
tüketimi karşılayabilecek düzeydedir.
Ülkemizde tarımsal istihdam oranı
yaklaşık % 25 olup, tarımda istihdam
edilen her bir kişi kendisi dahil 4 kişiyi
beslemektedir. Tarım sektörünün bir
diğer işlevi ise kalkınmanın finans-
manını sağlamasıdır. Ekonomik kalkın-
mada tarım ve sanayi sektörleri
karşılıklı ilişki içinde olma duru-
mundadır. Gelişen tarım, tarım dışı
sektörlerde üretilen girdileri ve tüke-
tim mallarını talep ederek tarım dışı
sektörlerin daha da büyümesini,

gelişmesini sağlarken; tarım dışı sek-
tör de tarımdaki fazla işgücüne istih-
dam alanları sağlayarak ve aynı
zamanda tarımsal ürünleri talep ed-
erek, tarımın gelişmesini sağlayacak-
tır. Dolayısıyla tarım ve sanayi
sektörleri karşılıklı olarak sürekli ilişki
içinde olan ve birbirlerini karşılıklı
olarak besleyen iki pazar duru-
mundadır. Ekonomik kalkınma ham-
lesinde her ikisinin de ihmal
edilmemesi gerekmektedir. Ülkem-
izde, ekonomik olarak sulanabilecek
8,5 milyon hektar tarım alanının yak-
laşık % 66’sı sulanabilmektedir. Su-
lanacak arazilerin sulamaya elverişli
olmasına, sulamada kullanılacak su
kaynağının yeterli bulunmasına ve
kalitesinin uygunluğuna bağlıdır. Bu
iki esas şartın mevcudiyeti halinde,
suyu sulama sahasına iletecek ve
çiftçi tarafından kullanımını sağlaya-
cak sulama şebekesi ile fazla suları su-
lama sahasından uzaklaştıracak olan
drenaj şebekesinin tesisi gerekli olur. 
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Sulama 
Projelerinde
Önceliklerin 
Belirlemesi 
Çiftçilerin sulama bilincine er-

işmeleri, kendi aralarında bir araya
gelerek örgütlenmeleri ve katılımcı
sulama yönetimini sahiplenmeleri, su-
lama yatırımlarını geri ödemeyi ben-
imsemeleri ve sulama sistemi
kurulması yönünde istek ve beyanda
bulunmaları projenin uygulan-
masında önemli bir aşamadır. Bunun
en güzel örnekleri YAS Sulama Koop-
eratiflerinde görülmektedir. Bilindiği
üzere barajların; taşkın koruma, en-
erji, sulama, içme suyu gibi birden
çok amacı olabilmektedir. Sulama
dışındaki öncelikleri geliştirilmiş bara-
jların sulama maksadının da bir an
önce devreye alınabilmesi bakımın-
dan, öncelikle yatırım programına alı-
narak gerçekleştirilmeleri
durumunda, bu yatırımların milli
ekonomiye geri dönüşü hızlı, katkısı
da daha fazla olacaktır. Su kaynağının
baraj veya gölet olması sebebiyle
çiftçilere sezon boyunca güvenli ve
kaliteli su temin edilerek tarımsal üre-
tim yapma imkânı da sağlanacaktır. 

Cazibe sulama yatırımları, pompaj
sulama yatırımlarına nazaran daha
ucuz olması ve işletme sırasında
çiftçiye getirdikleri yükün de azlığı
sebebiyle tercih edilmektedir. Toplu-
laştırma yapılmış arazilerde kamu-
laştırma ve diğer yatırım maliyetleri
azalarak işletme sırasında da opti-
mum ve randımanlı işletme şartları
oluşacağından, yörede toplulaştırma
yapılmış olması sulamaya geçiş için
tercih konusudur. Arazinin verimli
hatta iklim koşullarının müsait olması
sebebiyle birden fazla ürün alınabile-
cek yerlerde öncelikle sulama projesi
geliştirilmesi önem arz etmektedir.
Türkiye’de yüksek nüfus artışı ve
tarımsal arazilerin miras yoluyla pay-
laşım neticesinde, sürekli bölünmesi
yüzünden zirai projelerden beklenen
faydayı sağlamakta bazı problemler
yaşanmakta olup, arazi toplulaştır-
ması sulama projelerinde kamu-
laştırma masraflarını bertaraf
etmekte, inşaat, işletme ve bakım
maliyetlerinde önemli miktarda
düşüşe yol açmaktadır. Sulama pro-
jelerinde teknik ve ekonomik olarak

yüksek standartlar sağlayan modern
kapalı sulama sistemlerinin uygulan-
ması çiftçilere ve ülke ekonomisine
önemli miktarda katkı sağlamaktadır. 

Sulama 
İşletmeciliği 
2013 yılı sonu itibarıyla işletmeye

açılan toplam sulama tesisi sayısı
2.320 adet olup, sulama alanı net
2.847.382 hektardır. Değerlendirme
kapsamındaki mevcut sulamalarda
kanal tipleri hizmet ettikleri alana
göre sınıflandırıldığında; sulamaların
%39 klasik kanal, %44 kanalet ve
%17 borulu şebekeden oluştuğu
görülmektedir. Sulama sonuçları
değerlendirilen yaklaşık 2,1 milyon
hektar alandaki tespitlere göre
toplam drenaj kanalı uzunluğu ise
24.775 km’dir. Sulamalarda işletme
yönetimi ile kanal bakım onarımını

yapabilmek ve çiftçilere ulaşım
imkanı sağlamak maksadıyla yaklaşık
(60.379) km servis yolu da yapılmıştır.
İşletme yönetimi sorumluluğu Su Kul-
lanıcı Örgütlerine devredilmeye
başlanmıştır. DSİ’ce yapılan devir
çalışmaları Dünya Bankası’nca
desteklenmiştir.

DSİ’ce geliştirilen sulamalarda su-
lanan alandaki bitki desenindeki
gelişmeler incelendiğinde en dikkat
çekici nokta, sulamadan önce kuru
tarım yapılan alanlarda hububat ağır-
lıklı ekim yapılırken, sulamadan sonra
ürün çeşitliliği meydana gelmesidir.
Sulama tesislerinin işletme, bakım ve
sorumluluğu Sulama Birliklerinin
dışında, sulama kooperatiflerine, köy
tüzel kişiliklerine ve belediyelere de
devredilebilmektedir. Devir oranı %
94’e ulaşmıştır.

Yeraltı Suyu 
Kullanımı 
Ülkemizde yeraltı suları; içme-kul-

lanma ve sanayi suyu ihtiyaçları ile su-
lama maksatlı kullanılmaktadır.
Ülkemizde gün geçtikçe artan ve
gelişme gösteren yeraltı suyu sula-
malarını devlet eliyle yapılan sula-
malar ve halk sulamaları olmak üzere
iki gruba ayırmak mümkündür.
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Yeraltı Suyu
Potansiyeli 
DSİ Genel Müdürlüğünce

2013 yılı sonuna kadar
yapılmış olan hidrojeolojik
etütler neticesinde tespit
edilmiş olan 16,4 km3 yeraltı
suyu rezervinin 3,820 km3 ’ü
DSİ, kamu kuruluşları ve su-
lama kooperatiflerine ait devlet eliyle
yapılan sulamalarda, 9,740 km3 ’ü ise
içme-kullanma ve sanayi suyu
ihtiyaçları ile münferit özel sula-
malarda olmak üzere 13,560 km3 ’lük
bölümünün tahsis işlemi yapılmıştır. 

İçme Suyu 
Temini 
2010 yılı Eylem Planına göre 81 il

merkezimizin; 36 adedinde uzun vad-
ede (2024-2040), 26 adedinde orta
vadede (2016-2023) temin edilen su
miktarının yeterli olacağı tespit
edilmiştir. 10 il merkezinde kısa vad-
ede (2013-2015) su açığının ortaya
çıkacağı, 9 il merkezinde ise (2010-
2012) yıllarında su açığının ortaya
çıkacağı ve acil olarak içme suyu
temini gerekli olduğu tespit
edilmiştir. Acil ve kısa vadede su
açığı ortaya çıkabilecek olan illerde
DSİ tarafından yürütülmekte olan
faaliyetler sayesinde herhangi bir su
sıkıntısı yaşanmayacaktır. 2013 yılı
sonu itibarı ile içme suyu faaliyeti
yürütülen yerleşim yerlerine içme
suyu standartlarına uygun kalitede,

yılda toplam 3,46 milyar m³ içme,
kullanma ve sanayi suyu sağlanmış
olup, inşaatları devam etmekte olan
içme suyu projeleri ile kesin projesi
tamamlanan ve planlama ya da kesin
proje aşaması tamamlanarak hizmete
alınacak projelerden elde edilecek su
miktarı ile birlikte bu miktarın yılda
toplam 6,83 milyar m³’e ulaşması
hedeflenmiştir. 

Atık Suyun
Toplanması ve
Arıtılması 
Kullanılmış suların tekrar kazanıl-

ması maksadıyla gerekli tesisleri yap-
mak veya yaptırmak, çevre ve sağlık
açısından öncelikli görülen yerlerde
kirlenme kontrolünü yapmak ve bu
hususta gerekli tedbirleri almak
üzere; master plan, planlama ve
uygulama proje çalışmaları ile bu
kapsamdaki işlerin inşaat ihalelerinin
yapılması DSİ Genel Müdürlüğü’nün
sorumluluğundadır. Ergene Havzası
Koruma Eylem Planı kapsamında yer
alan ve nüfusu 10 binden fazla olan
12 adet il ve ilçe merkezinin ileri biy-
olojik evsel atık su tesisinin proje-
lendirilip (EAAT) inşası başta olmak
üzere DSİ Genel Müdürlüğü atık su
sektöründeki çalışmalarını öncelikle
içme suyu amaçlı baraj havzaları ile
nehir havzalarının korunması
konusunda yoğunlaştırmıştır.
Yürütülmekte olan atık su çalışmaları
ile alıcı ortamlara yapılacak sağlıksız
ve her türlü hastalığa yol açabilen
geçici deşarjların önüne geçilerek,
atık suyun arıtma tesisinde arıtıldık-
tan sonra alıcı ortama verilmesi
sağlanacaktır. Böylelikle yerleşimler
daha sağlıklı ve temiz içme suyuna
kavuşacak ve yaşanabilir bir çevre
oluşturulacaktır. Ayrıca arıtılmış atık
suyun, uygun yerleşimlerde, sulama
suyu olarak kullanılması önemli mik-
tarda su tasarrufuna da imkan sağlay-
acaktır. 
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Avrupa
Komisyonu’nun Enerji

Birliği’nden sorumlu
üyesi Maros Sefcovic,

Türkmen gazının İran ve
Türkiye’den geçecek bir
boru hattıyla Avrupa’ya

ulaştırılabileceğini
söyledi. 

Sefcovic, Aşkabat’ta Türk-
menistan Devlet Başkanı Gurbangulu
Berdimuhamedov ile görüşmesinin
ardından yaptığı açıklamalarda Hazar
denizi altından geçecek doğalgaz
boru hattının 2019’da faaliyete geçe-
bileceğini kaydetti. İran ile diplo-
matik ilişkilerin olumlu yönde
gelişmesi sebebiyle hem bu boru
hattının, hem de İran’dan geçecek ik-
inci bir boru hattının inşa edilebile-
ceğini belirten Sefcovic, geçtiğimiz
günlerde yaptığı açıklamalarda ‘AB
olarak, altı büyükler ve İran arasın-
daki müzakerelerin başarıyla
sonuçlanmasını umuyoruz’ dedi.

İran ve Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD,
Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere’ye ek
olarak Almanya’dan oluşan P5+1

grubu, Haziran ayı sonuna kadar
Tahran’ın nükleer programına ilişkin
nihai bir anlaşmaya varmayı hede-
fliyor. İran’ın nükleer programının
kapsamının sınırlandırılması
karşılığında, ülkeye uygulanan ulus-
lararası yaptırımların kademeli olarak
kaldırılması öngörülüyor. Hazar
bağlantısının 5 milyar dolara mal ol-
ması ve Türkmenistan’ı Azerbaycan’a
bağlaması; doğalgazı oradan da
Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
(TANAP) aracılığıyla Avrupa’ya
ulaştırması planlanıyor. İran ile kara
sınırı bulunan Türkmenistan,
dünyadaki en zengin dördüncü
büyük doğalgaz rezervlerine sahip.
Ancak ülkede zayıf bir doğalgaz boru
hattı altyapısı bulunuyor.

• http://enerjienstitusu.com/

DÜNYADAN

AB: Türkmen gazını
İran üzerinden taşıyabiliriz
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Fransa’nın güneyindeki
Aix en Provence kenti yakın-

larındaki Cadarache
kasabası, nükleer enerji

alanında önemli bir ulus-
lararası çalışmaya ev sahipliği

yapıyor. Dünya nüfusunun
yarısından fazlasını oluşturan
34 ülkenin uzmanları, burada
birleşme enerjisi ile ilgili belki
de dünyanın en büyük bilim-
sel projesi üzerinde çalışıyor.

Uzmanlar, atom birleşmeleri ile yeni
bir nükleer reaktör inşa edip, ucuz,
temiz, güvenilir ve sürdürülebilir elek-
trik üretmek için bilgi ve birikimlerini
bir araya getiriyor. Hedef yeni reaktörü
en kısa zamanda inşa edebilmek. Bu-
rada geleceğin nükleer birleşme reak-
törünün inşa edildiği yerdeyiz. 20 yıl
içinde inşa edilmesi hedeflenen reak-
tör Eyfel Kulesi’nin üç katı ağırlığında
ve 60 futbol sahası genişliğinde olacak.

Atom çekirdeklerini bir araya ge-
tirip birleşmenin gerçekleşmesi için
100 milyonlarca derece gibi yüksek sı-
caklıklara ihtiyaç bulunuyor. Bu sıcaklık-
lardaki plazmayı tutabilmek
için manyetik alan
kullanılıyor.
Bölünme
tep-

kimesi döteryum ile trityum arasında
gerçekleştiriliyor.

Bu projenin direktörü 65 yaşındaki
Bernard Bigot’ya göre, enerji bir-
leşmesi sayesinde dünyada enerji üre-
timi ile ilgili en büyük sorun çözülmüş
olacak. ‘‘Burada nükleer birleşme ile
üretilen enerjinin avantajları nelerdir?’‘

Bernard Bigot: ‘‘En önemli avantaj
yanabilir madde içermesi, bu da hidro-
jen, sayesinde oluyor. Hidrojen
doğada oldukça fazla, deniz ve
göllerde fazlasıyla mevcut; yüz milyon-
larca yıl tükenmesi mümkün değil, ik-
inci avantaj ise atıkların kontrolü, çok
az bir radyoaktif madde olabilir ama
onların yaşam süresi daha kısa. Nük-
leer parçalanma ile atıkların giderilmesi
için milyonlarca yıl, nükleer birleşme
sistemi ile bir kaç yüzyıl gerekiyor.’‘

Bu odada mühendisler, nükleer
reaktörlerin sanal parçalarını doğru
yerlere yerleştirmeye çalışıyor. Parçalar
bazen uzak ülkelerden geliyor. Bunların
milimetrik ayarlarla kusursuz bir şekilde
yerleştirilmesi gerekiyor. Projenin de
tabi karşılaştığı sorunlar var. Örneğin
trityum maddesinin olası sızması.
Ancak Bigut’ya göre, büyük bir tehlike
arz etmiyor.

Bernard Bigot: ‘‘Eğer kaza olacak
sa nasıl türdü bir kaza olur ? sorusunu
yönetirsek, aklımıza gelen ilk konu bir
sızıntının hasıl olması, bu durumda bile
havaya yayılan gaz insan sağlığını
tehlikeye sokacak boyutta değil ve in-
sanlar günlük yaşamlarını eskisi gibi
sürdürebilir.’‘ Buna rağmen,
mühendisler, olası sızıntı halinde
tehlikeli madde olarak bilinen trityu-
mun emmek için özel borular dizayn
etmeye çalışıyor. Projenin diğer önemli
sorunu ise oldukça pahalı olması. Bu
proje için 16 milyar euro masraf
gerekiyor. Bu rakam 2006 yılında ilk
düşünüldüğünden yaklaşık üç misli
daha fazla.

Bernard Bigot: ‘‘Evet proje oldukça
masraflı, bunu kabul ediyorum ancak
üretilen enerjinin miktarı
düşürüldüğünde, çok etkileyici bir
tablo ortaya çıkıyor ve uzun süreli en-
erji ihtiyacının giderilmesi için bu kadar
yatırıma değdiğini görüyorsunuz.’‘

Sanal çalışmaların yapıldığı bu
odada, projenin farklı parçaları dikkatli
bir şekilde yerleştiriliyor ve faaliyete
geçtikleri farz edilerek üzerinde sanal
icraatlar yapılıyor. Iter projesi belki bir
rüya projesi, belki imkansız bir rüya
ancak Bigot ve ekibi bunun bir gün

mutlaka gerçekleşeceğine
yürekten inanıyor.

DÜNYADAN

Bilim insanları
sınırsız enerjinin peşinde

• http://enerjienstitusu.com/
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Almanya’da kömür
madenlerinin
geleceğiyle ilgili
tartışmalar
alevleniyor.

50 kadar enerji uzmanı ve ekono-
mist Federal Ekonomi Bakanı Sigmar
Gabriel’e yazdıkları açık mektupta,
eski tip linyit kömürü santrallerine
iklim koruma vergisi getirilmesi
planlarına destek verdi. Ancak
plana karşı çıkanlar da var.

Almanya’da kömür maden-
leriyle ilgili tartışmalar 1970 ve
80’lerde nükleer tesislerle ilgili
yaşanan tartışmaları anımsatıyor. O
zamanlarda da nükleer enerji karşıtı
gösteriler düzenleniyor, imzalar
toplanıyor, yetkilere açık mektuplar
gönderiliyordu. Şimdi de tepkiler
benzer şekilde, tanınmış bilim insan-
ları ve uzmanların da desteğiyle linyit
santrallerine karşı sergileniyor. Ancak
bu kez gerekçe farklı. İklim koruma ver-
gisi getirilmesinin çalışanların işsiz
kalmasına yol açmasından endişe ediliyor.

Geleceğin Enerji Sistemleri Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Uwe Leprich ise vergi
planını destekleyenlerden. Leprich, “Son za-
manlarda özellikle iklim koruma ve kömür
madenleriyle ilgili hayati konularda bilim
çevrelerinin seslerinin medyada yeteri kadar duyul-
madığı izlenimi edindik” diye konuşuyor.

Prof. Dr. Leprich, Federal Ekonomi Bakanı Sigmar
Gabriel’in eski tip linyit santrallerine “Ulusal İklim Katkı
Payı” adı altında ek vergi getirilmesi planına destek veren 50
kadar bilim insanından biri.

“Yetersiz ama doğru adım”
Profesör Leprich, planı yetersiz bulsa da “Doğru istikamete atılmış,

küçük bir adım” olarak nitelendirerek, “İklim koruma programları ile 

DÜNYADAN
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kömürden enerji üretiminin uzun vadeli olarak sağlıklı
bir şekilde birlikte yürütülmesinin mümkün ol-

madığı artık anlaşılmalı. Yani, tıpkı nükleer ener-
jide olduğu gibi, kömürden enerji üretimini de

sona erdirecek konseptlere ihtiyacımız var.
Kömürden enerji üretimi günün birinde tıpkı

kömür madenciliğinin sona ermesi gibi
bitecektir. Bu yüzden üzerinde çalışa-
cağımız bir master planına gereksinim
var” diyor.

Endişe hakim
İklim koruma konusunda bilim in-

sanlarının talepleri hayli fazla. Ama
Gabriel’in “Küçük bir adım” olarak
nitelenen adımı bile maden sek-
töründe çalışanların huzurunu kaçır-
maya yetti. Protestolar, itirazlar
başladı. İş çevreleri ve sendikalar
maden sektöründe istihdam edilen
yaklaşık 100 bin kişinin işlerinin
tehlikeye gireceğini belirtiyorlar.

Enerji uzmanı Profesör Claudia
Kemfert ise yenilenebilir enerji sek-
töründe on binlerce yeni istihdam
alanının oluştuğunu vurgulayarak,
“Bana göre işçileri endişelendiren

çok büyük bir panik ortamı yaratıl-
mak isteniyor. Oysa işin boyutu o

kadar büyük değil. Çünkü iklim vergisi
linyit santrallerinin sadece çok küçük

birimlerini etkileyecek. Diğer yandan
çalışanları yapısal değişimlere karşı hazır-

lamak gerekir” diye görüşlerini aktarıyor.

Sendikalar kararsız
Sendika çevrelerinde de kömür işletmelerinin

geleceği hararetli şekilde tartışılıyor. IGBCE ve
Ver.di sendikaları Gabriel’in tasarısına karşı üyelerini

protesto gösterilerine davet ederken, IG Metall
sendikasının Aşağı Saksonya Eyaleti temsilciliği de

Bakan Gabriel’e açık mektup yazarak planı desteklediğini
duyurdu. Sendikalarda Gabriel’in planıyla ilgili kafalar karışık.

Bir yandan toplu işten çıkarma tehlikesinden endişe edilirken,
diğer yandan da istihdamın bir an önce yenilenebilir enerji gibi

geleceği olan sektörlere kaydırılması görüşü ortaya çıkıyor.

• Kaynak: Deutsche Welle - http://enerjienstitusu.com/
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Asırlık maden: Bor!
Ülkemiz, uzay ve hava
araçlarından – nükleer
uygulamalara, askeri
araçlardan –  yakıtlara,
nanoteknolojilerden – 
enerji sektörüne kadar
geniş bir yelpazede 
kullanılan bor madeni
açısından oldukça 
zengin. Yeryüzünde
toprak, kayalar ve suda

yaygın olarak bulunan
bu elementi kısaca 
4 maddede 

inceleyecek olursak;

1. Bor Nedir?
Bor, element olarak doğada

B10 ve B11 olarak adlandırılan iki
ayrı kararlı izotoptan oluşmaktadır.

Bu izotopların tabiatta bulunma
oranları sırasıyla % 19,1-20,3 ve %

79,7-80,9’dur. B10 izotopu, çok yük-
sek termal nötron tutma özelliği gös-
terir. Böylelikle nükleer malzemeler ve
nükleer enerji santrallerinde kullanıla-
bilmektedir. Bor, element olarak çok

çeşitli bileşik yapma kapasitesine ve
nötronları absorbe etme özelliğine sahip
olup, bu nedenle sanayinin vazgeçilmez
hammaddelerinden biridir. Metalle
ametal arası yarı iletken özelliğe sahip
bir elementtir. Bor mineralleri,
yapılarında farklı oranlarda bor oksit (B2
O3 ) içeren doğal bileşiklerdir. Doğada
yaklaşık 230’dan fazla bor minerali mev-
cut olup, bunların ticari öneme sahip
olan başlıcaları; tinkal, kolemanit, kernit,
üleksit, pandermit, borasit, szaybelit ve
hidroborasit’tir. Türkiye’de yaygın olarak
bulunan bor mineralleri ise; tinkal, kole-
manit ve üleksit’dir. Bu mineraller, önce-
likle fiziksel işleme tabi tutularak
zenginleştirilir (konsantre bor), daha
sonra rafine edilerek çeşitli bor kimyasal-
larına dönüştürülür.
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2. Dünyada ve Türkiye’de 
Bor Rezervleri

Dünyadaki önemli bor yatakları
Türkiye, Rusya ve A.B.D’de olup
dünya ticari bor rezervleri 4 bölgede
toplanmaktadır. Bunlar; ABD Kali-
forniya Eyaletinin güneyinde yer alan
“Mojave Çölü”, Güney Amerika’da
yer alan “And Kemeri”, Türkiye’nin de
yer aldığı “Güney-Orta Asya Orojenik
Kemeri” ve Doğu Rusya’dır. Türkiye
dışında diğer önemli bor rezervlerinin
bulunduğu bor yataklarının rezerv
dağılımı farklı kaynaklardan alınan bil-
gilere göre şöyledir;

• Boron (Kramer) Yatakları, Kuzey
Amerika: Rio Tinto firması tarafından
açık ocak işletmeciliği yöntemi ile
işletilen yatağın toplam rezervi fir-
manın 2010 yılı faaliyet raporundaki
verilere göre B2O3 bazında 24 milyon
tondur.

• Sırbistan: Jadar Bor Havzasının
işletme hakkını Rio Tinto firması
2005 yılında almış olup, havzanın
Li2O içeriği %1,8 ve B2O3 içeriği ise
%13,1’dir. Yatak kolemanit ve jadar
minerallerinden oluşmaktadır. Rio
Tinto firmasının 2010 yılı faaliyet ra-
poruna göre bu havzanın tahmini

muhtemel rezervi 16,2 milyon ton
olarak verilmektedir. Rio Tinto’nun
(Rio Tinto Borax, RTB, Rio Tinto Min-
eral veya US Borax) Sırbistan’daki
bor kaynaklarını işletmeye 2015-
2016 yıllarında başlaması beklen-
mektedir. Kanada’da yerleşik
Erinventure ve Sırbistan’da yerleşik
JP PEU firmalarının ortaklaşa
geliştirmekte olduğu Sırbistan'ın
güneyindeki Piskanja bor yatağında
yaklaşık 2,9 milyon ton B2O3 olduğu
tahmin edilmektedir.

• Fort Cady Kalsiyum Bor Yatağı
Mojave Desert, Kaliforniya: Fort Cady
Minerals tarafından çözelti madenciliği
yöntemi ile işletilen yatak düşük
tenörlü ve derinde olması nedeniyle
(~410 metre) çıkarılması, işlenmesi zor
ve maliyeti de yüksektir. Bu yatakta şu
anda üretim yapılmamaktadır.

• Death Valley Bor Yatakları/Billie
Mine: American Borate Company
tarafından yer altı ocak işletmeciliği
yöntemi ile işletilen yatak kolemanit,
üleksit ve propertit içermektedir.
Ancak bu yatakta şu anda üretim
yapılmamaktadır.

• Güney Amerika Bor Yatakları: Söz
konusu yatakların en önemli özelliği

genelde çok geniş alanlara küçük rez-
ervler halinde yayılmasıdır. Diğer
önemli bir özellik ise; bu yatakların
And dağlarının ortalama 4.000 me-
trenin üzerindeki yüksek bölgelerinde
yer alması ve çalışma mevsiminin kısa
olmasıdır. Ayrıca, bu madenlerin
genelde tenörleri düşüktür. Güney
Amerika rezervlerinin büyük bir
bölümünü üleksit (sodyum kalsiyum
borat bazdan) oluşmaktadır.

• Tincalayu, Arjantin (2007): Söz
konusu yatak, 300 bin ton B2O3
bazında tinkal ve kernit rezervine
sahiptir.

• Salar de Surire Bor Cevheri
Yatağı, Şili: Arica’nın (Şili) deniz se-
viyesinden 4.050 m yükseklikte bulu-
nan yatak 1,5 milyar ton tuvönan
(B2O3 bazında 30 milyon ton) rezervi
ile dünyanın en büyük üleksit yatak-
larından biridir. Söz konusu yatak, Qui-
Borax tarafından işletilmekte olup,
esas olarak borik asit üretimi gerçek-
leştirilmektedir.

• Salar de Carcote ve Salar de As-
cotan, Kuzey Şili: SQM Salar tarafından
işletilen Salar de Carcote ve Salar de
Ascotan 7 milyon ton B2O3 bazında
üleksit rezervine sahiptir.
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• Asya Bor Yatakları: Asya
ülkelerindeki bor rezervleri genelde
magnezyum borat (Askarit) ve sınırlı
bölgelerde tinkal ve borosilikattan
oluşur. Bu cevherler, genelde düşük
tenörlü olup rafine ürün üretiminde
teknolojik zorlukları olan yapıdadır.
Askarit cevheri özellikle Çin ve Kaza-
kistan da bulunmakta olup ortalama
B2O3 tenörü % 8-10’dur. Çin’de
doğal bor yatakları geniş olmasına
rağmen, yatakların %90’dan fa-
zlasının tenörü % 12 B2O3’ün altın-
dadır. Doğal bor üretiminin büyük bir
bölümü Çin’in kuzeydoğu bölgesin-
deki askarit yataklarından gerçek-
leştirilmektedir. Bu rezervler
azalmaktadır ve 2012 yılında
tükenebilecektir. Qinghai (Çin) bor
yatakları 4.000 m yükseklikte bulun-
duklarından ve birbiriyle ilişkili min-
eral grupları içerdiklerinden (bor,
lityum ve potasyum) Güney Amerika
da yer alan bor yataklarına benze-
mektedirler.

• Rusya Bor Yatakları: Rusya’nın
en önemli bor yatağı, dünyada bili-
nen 3 önemli datolit bor yatakların-
dan biri olan Dalnegorsk (Rusya)
yatağı olup ortalama B2O3 tenörü 
% 9-12’ dir.
Ülke Toplam Rezerv Toplam  

(Bin ton B2O3) Rezerv
(% B2O3)

Türkiye 955.297 72.1
A.B.D. 80.000 6.7
Rusya 100.000 8.4
Çin 47.000 3.9
Arjantin 9.000 0.8
Bolivya 19.000 1.6
Şili 41.000 3.4
Peru 22.000 1.8
Kazakistan          - -
Sırbistan 16.200 1,3
İran 1.000 0.0
Toplam 1.199.700 100.0

TÜRKİYE BOR REZERVLERİ
Türkiye’de bilinen bor yatakları

özellikle Kırka/Eskişehir,
Bigadiç/Balıkesir, Kestelek/Bursa ve
Emet/Kütahya’da bulunmaktadır.

Türkiye'de rezerv açısından en
çok bulunan bor cevherleri tinkal
(Na2O.2B2O3.10H2O) ve kolemanit
(2CaO.3B2O3.5H2O)’tir. Türkiye'de

önemli tinkal yatakları Kırka'da kole-
manit yatakları ise Emet ve Bigadiç
civarında bulunmaktadır. Bunlara
ilaveten, Bigadiç’te az miktarda ülek-
sit rezervi mevcut olup Kestelek‘te
zaman zaman üleksit yan ürün olarak
elde edilmektedir. Rezerv miktarları
mineral bazında aşağıda verilmekte-
dir. Türkiye dünya bor rezervlerinin %
72’sine sahiptir.
Mineral bazında 
rezerv miktarları (2010)
Cevher Toplam
Cinsi (Milyon ton) Pay (%)
Kolemanit 883 26,81
Üleksit 46 1,40
Tinkal 836 25,39
Propertit+Üleksit 1.528 46,40
Toplam 3.293 100
3. Kullanım Alanları

İnşaat-Çimento Sektöründe
Mukavemet artırıcı ve izolasyon

amaçlı (Daha sağlam, hafif ve de-
preme-ısıya dayanıklı binaların yapıl-
masında, yalıtımda).

Cam Elyafı
Hafifliği, fiyatının düşüklüğü, ger-

ilmeye olan direnci ve kimyasal etk-
ilere dayanıklılığı nedeniyle
plastiklerde, sinai elyaf v.b. de, lastik
ve kağıtta yer edinmiş olan cam elyaf,
kullanıldığı malzemelere sertlik ve
dayanıklılık kazandırmaktadır. Böylece
sertleşmiş plastikler otomotiv, uçak
sanayilerinde, çelik ve diğer metalleri
ikame etmeye başlamıştır. Ayrıca spor
malzemelerinde de (kayaklar, tenis
raketleri v.b.) kullanılmaktadır.

Ahşap Koruma
Bakteri ve çürümeye karşı ko-

ruyucu ve alev geciktirici olarak
kullanılmaktadır.

Metalurji
Boratlar yüksek sıcaklıklarda

düzgün, yapışkan, koruyucu ve
temiz, çapaksız bir sıvı oluşturma
özelliği nedeniyle demir dışı metal
sanayiinde koruyucu bir cüruf oluş-
turucu ve ergitmeyi hızlandırıcı
madde olarak kullanılmaktadır.

Bor bileşikleri, elektrolit
kaplama sanayiinde, elektrolit elde
edilmesinde sarf edilmektedir.
Borik asit nikel kaplamada, fluobo-
ratlar ve fluoborik asitler ise; kalay
kurşun, bakır, nikel gibi demir dışı
metaller için elektrolit olarak kul-
lanılmaktadır.

Alaşımlarda, özellikle çeliğin
sertliğini artırıcı olarak kullanılmak-
tadır. Bu konuda ferrobor oldukça
önem kazanmıştır. Çelik üretiminde
50 ppm bor ilavesi çeliğin
sertleştirilebilme niteliğini
geliştirmektedir.

Otomobil Hava Yastıkları, Antifriz
Bor hava yastıklarının hemen

şişmesini sağlamak amacıyla kul-
lanılmaktadır. Çarpma anında, ele-
mentel bor ile potasyum nitrat toz
karışımı elektronik sensör ile
harekete geçirilir. Sistemin
harekete geçirilmesi ve hava
yastıklarının harekete geçirilmesi
için geçen toplam zaman 40 mil-
isaniyedir. Ayrıca otomobillerde
antifriz olarak ve hidrolik sistem-
lerde de kullanılmaktadır.

Nükleer Uygulamalar
Atom reaktörlerinde

borlu çelikler, bor karbürler
ve titanbor alaşımları kul-
lanılır. Paslanmaz borlu
çelik, nötron absorbanı
olarak tercih edilmekte-
dir. Yaklaşık her bir bor
atomu bir nötron 

absorbe etmektedir.
Atom reaktörlerinin
kontrol sistemleri ile

soğutma havuzlarında ve
reaktörün alarm ile kapatıl-
masında (B10) bor kullanılır.
Ayrıca, nükleer atıkların de-
polanması için kolemanit kul-

lanılmaktadır.
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Atık Temizleme
Sodyum borohidrat, atık sulardaki

civa, kurşun, gümüş gibi ağır metal-
lerin sulardan temizlenmesi amacıyla
kullanılmaktadır.

Borlu Katı Yakıtlar/
Hücre Yakıtları/(Fuel Cells)
Son günlerde sodyum borohidrit-

in’in kullanıldığı, sodyum borohidrat-
tan enerji üreten hücre yakıtıyla ilgili
çalışmalar hız kazanmıştır. Sodyum
borohidratın kimyasal bağlarında
hidrojen mevcut olup, katalist hidro-
jeni açığa çıkarmakta veya elektrik
üretmektedir. Bu üretim de temel
prensip ise su ile boraksın reaksiy-
onudur. Bu reaksiyondan üretilen
hidrojen direk içten yanmalı motor-
lara beslenebilir veya hücre yakıt-
larında kullanılabilirler.

Enerji Üretimi ve Isı Depolama
Bor, demir ve nadir toprak ele-

mentleri kombinasyonu (MET-
GLAS) % 70 enerji tasarrufu
sağlamaktadır. Bu güçlü manyetik
ürün; bilgisayar disk sürücüleri,
otomobillerde doğru akım-motor-
ları ve ev eşyaları ile portatif güç
aletlerinde kullanılmaktadır.

Son yıllarda , borların piller/aküler
de kullanılması ile maliyetler

düşürülmüş ve çevre dostu
piller/aküler üretilmeye başlanmıştır.

DİĞER
• Fiber Optik
• Kozmetik
• Kauçuk ve Plastik Sanayii
• Fotoğrafçılık
• Patlayıcı Maddeler 

(havai fişek vb.)
• Antifirizler, hidrolik yağlar
• Petrol Boyaları, yanmayan ve er-

imeyen boyalar, tekstil boyaları
• Zımpara ve aşındırıcılar

• Kompozit malzemeler
• Manyetik cihazlar
• İleri Teknoloji Araştırmaları

(moleküler biyoloji vb.)
• Mumyalama
Ve diğer birçok alanda kullanıl-

maktadır.
4. Bor Madeni Tüketim Biçimi
Bor madeninin tüketim biçim-

leri nelerdir? Bor madeni ticari an-
lamda tüketimi konsantre; bor
kimyasalları ve özel bor ürünleri
halinde endüstride çeşitli alanlarda
tüketilmektedir. 

Sağlık
BNCT (Boron Neutron Capture

Therapy) kanser tedavisinde kullanıl-
maktadır. Özellikle; beyin kanser-
lerinin tedavisinde hasta hücrelerin
seçilerek imha edilmesine yaraması
ve sağlıklı hücrelere zararının mini-
mum düzeyde olması nedeniyle ter-
cih nedeni olabilmektedir.
Metabolizmadaki bor, kalsiyum,
magnezyum ve fosfor dengesini
ayarlar. Sağlıklı kemiklerin oluşu-
muna, kasların ve beyin fonksiyon-
larının gelişimine yardım eder.

Füze / Uçuş Yakıtları
Bor kimyasalları özellikle füze

yakıtı olarak kullanılmaktadır. Sodyum
tetraborat, özel uygulamalarda yakıt
katkı maddesi olarak 
kullanılmaktadırlar.
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Trans Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı Projesinin amacı; Azerbaycan’ın
Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz
Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki
diğer sahalarda üretilen doğal gazın
öncelikle Türkiye’ye, ardından Avru-
pa’ya taşınmasıdır. TANAP, Güney
Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-
Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek
Güney Doğal Gaz Koridorunu oluştur-
maktadır. TANAP, Türkiye Gürcistan
sınırında Ardahan ili Posof ilçesi
Türkgözü köyünden başlayarak Arda-
han, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt,
Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat,
Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir,
Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir,
Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak
üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan
sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son
bulacaktır. Bu noktadan, Avrupa
ülkelerine doğal gaz aktaracak olan
TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na
bağlanacaktır. Proje kapsamında
Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir
ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal
doğal gaz iletim şebekesine bağlantı
için iki çıkış noktası yer alacaktır.
TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi;
19 kilometresi Marmara Deniz geçişi
olmak üzere toplam 1850 km ana hat
ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına
olan bağlantı hatlarının işletmesinde
kullanılmak üzere sayı ve nitelikleri
aşağıda belirtilen yer üstü tesislerinden
oluşmaktadır:

• 7 adet kompresör istasyonu,
• 4 adet ölçüm istasyonu,
• 11 adet pig istasyonu,
• 49 adet blok vana istasyonu ve
Türkiye’deki ulusal doğal gaz şe-

bekesini beslemek üzere 2 adet gaz
çıkış istasyonu. Projede yer üstü tesis-
lerine ilaveten geçici olarak kullanılmak
üzere işçilerin konaklayacağı kamp sa-

haları, boru depolama alanları ve er-
işim yolları da tesis edilecektir.
TÜRKİYENİN GÜCÜNE 
GÜÇ KATACAK…

Türkiye ve Azerbaycan, bugüne
kadar başarı ile yürüttükleri çalışmalara
bir yenisini daha ekleyerek dünya en-
erji piyasalarında ses getirecek dev bir
projeye imza atıyor. Bu proje: Trans
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi
(TANAP). İki kardeş ülke, Türkiye ve
Azerbaycan’ın iş birliğiyle ortaya çıkan
bu dev proje ile Avrupa’nın ve
Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşıla-
mayı bunun yanı sıra bölgede gaz
çeşitliliğinin sağlanmasını hedefliyoruz.

Önceliği insan, çevre, iş sağlığı ve
güvenliği olan  Trans Anadolu Doğal
Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ülkenin
ekonomik gelişimine katkıda bulunarak
ve doğal kaynakların sürekliliğini sağla-
yarak güvenli, yüksek kaliteli, çevresel
ve sosyal sorumluluklarının bilincinde
bir doğal gaz iletim hattı tasarlamayı,
inşa etmeyi ve işletmeyi taahhüt et-
mektedir. Bu genel amaç doğrul-
tusunda kirliliğin önlenmesi için gerekli
kaynaklar oluşturulmakta ve etkili bir
çevre yönetim sisteminin kurulması ve
sürdürülmesi sağlanmaktadır.

TANAP Nedir?
TANAP, bu taahhütlerini
yerine getirmek için:

• Proje faaliyetleri ile ilgili çevresel
boyutlarını ve önemli çevre etkilerini ulusal
ve uluslararası danışmanlar ile değer-
lendirmiş ve planlanmasını yapmıştır. Bu
doğrultuda hem paydaşların görüşüne
sunulmuş hem de otoritelerin onayını almış
kapsamlı bir ÇED Raporuhazırlanmıştır.

• Türk Çevre Mevzuatı’ndaki ve Doğal-
gaz Boru hattı sektöründeki uluslararası
gereklilikler ve en iyi uygulamalar göz
önüne alınmıştır.

• Boru hattı boyunca yapılan titiz ve
kapsamlı çalışmalar ile ekoloji, arkeoloji,
toprak, ve su kaynakları başta olmak
üzere hassas çevresel kısıtlar belirlen-
miştir. Bu çalışmalar ile daha önce bilin-
meyen 9 böcek türü, 1 bitki türü ve 106
arkeolojik alan tespit edilmiş ve bilim
dünyasına kazandırılmıştır.

• Hassas alanların ve doğal kaynakların
projeden zarar görmemesi için güzergah
seçilirken ve boru hattı tasarlanırken özel
önlemler dikkate alınmış ve böylece
çevresel etkilerin önceden önlenmesi veya
uygun şekilde azaltılması sağlanmıştır.

• İnşaat ve işletme sırasında projenin
olumsuz etkilerinin önlenmesi ve olumlu
etkilerinin artırılması için etkili çevre yöne-
tim plan ve prosedürleri oluşturulmuştur;

• Proje paydaşları ile TANAP arasında
karşılıklı anlayışa bağlı, etkili ve yapıcı bir
iletişimin kurulması ve paydaşların pro-
jenin karar süreçlerine katılımı için ortam-
lar yaratılmıştır;

• TANAP, gerçekleştirilen tüm bu çalış-
malar ve hedefler çerçevesinde oluşturu-
lan Çevre Yönetim Sistemini ölçerek ve
izleyerek, amaç ve hedefler oluşturarak
her proje aşamasında çevresel perfor-
mansını sürekli iyileştirecektir.

• TANAP, vizyonunu geliştirmek ve Çevre
Kültürü’nü artırmak için bu taahhütlere uy-
duğunu her fırsatta gösterecektir.





Türkiye’de atıklar,
atıkların

toplanması ve
geri dönüşüm...

Ülkemizde
gerçekleşen hızlı

ekonomik büyüme,
teknolojik gelişme, sanay-

ileşme, kentleşme, nüfus artışı ve
refah seviyesinin yükselmesi

üretilen atık miktarında artış yaşan-
masına neden olmaktadır. Artan atık

miktarı nedeniyle karşılaşılan zor-
luklar atıksız veya olabildiğince

az atıklı üretimi ve tüketimi
amaçlayan “atık yönetimi

yaklaşımını” gerek-
tirmektedir.
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Atık yönetimi kapsamında gerçek-
leştirilen süreçler arasında; evsel,
tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların
minimizasyonu, kaynağında ayrı
toplanması, ara depolanması, atıkların
taşınması, geri kazanılması, geri
dönüştürülmesi ve bertarafı yer al-
maktadır. Doğal kaynakların hızla
tüketilmesinin önüne geçilmesi ve
üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı
için bir tehdit olmaktan çıkarılarak
ekonomi için bir girdiye ve değere
dönüştürülmesini amaçlayan atık
yönetim stratejileri, “sürdürülebilir
kalkınma” yaklaşımının temelini oluş-
turmaktadır. Doğal kaynakların ve bu
kaynakların kendini yenileme kapa-
sitesinin sınırlı olduğu göz önüne
alındığında, sürdürülebilir kalkınma
yaklaşımı çerçevesinde atık yöneti-
minde; geri dönüşüm ve geri
dönüşümün sosyal, çevresel ve
ekonomik etkileri ön plana çıkmak-
tadır. Atık yönetiminin en önemli
ayaklarından olan geri dönüşüm;
değerlendirilebilir atıkların çeşitli fizik-
sel ve/veya kimyasal yöntemler ile ik-
incil hammaddeye dönüştürülerek
tekrar üretim sürecine dahil edilmesi
olarak tanımlanmaktadır. Etkin bir geri
dönüşüm sistemi, hammadde ve ara
malı ithalat bağımlılığı yüksek olan
sektörlerde bu bağımlılığı azaltıcı
yönde yapacağı etkiyle de
sürdürülebilir ekonomik büyümeye
katkı sağlayacaktır.

Belediye Atıkları
Belediye atıkları, genel olarak

tehlikesiz olarak sınıflandırılan ve
evlerden kaynaklanan ya da içerik
veya yapısal olarak benzer olan atık-

lardan oluşmaktadır. Ülkemizde hızlı
ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus
artışı ve refah seviyesinin yükselmesi
ve atık türleri ve miktarındaki artış; her
bir atık türü için ayrı yönetim sistemi
kurmak yerine tüm atıkları içine alan
entegre bir yaklaşımın gerekliliğini or-
taya çıkarmıştır. Belediyelerin toplama
ve bertaraf yükümlülüğünde olan atık-
ların entegre bir yaklaşımla
yönetilmesi esastır. Türkiye’de
toplanan belediye atığı miktarı 2012
yılı verilerine göre 25,84 milyon
ton/yıl’dır. 2012 yıı verilerine göre kişi
başı ortalama belediye atık miktarı
1,12 kg/kişi-gün olarak hesaplanmıştır
(TÜİK, 2014). 2012 yılında toplanan
25,84 milyon ton belediye atığının,
%37,8'i belediye çöplüklerine
dökülürken, %60,5’i düzenli depo-
lama sahaları veya kompost tesisler-
ine gönderilmiş, %1,7’si ise diğer
yöntemler ile bertaraf edilmiştir. 

2006 yılında gerçekleştirilen Katı
Atık Ana Planı Projesi (KAAP) kap-
samında yapılan katı atık kom-
pozisyon belirleme çalışmasının
sonuçlarına göre  Türkiye’deki
belediye atıklarının genel kompozisy-
onu Şekil 5’te görülmektedir. Çalış-
maya göre belediye atıklarının %34’ü
mutfak atıklarından oluşmaktadır. 

5491 sayılı “2872 sayılı Çevre Ka-
nunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun”a, 5216 sayılı “Büyükşehir
Belediyesi Kanunu”na ve 5393 sayılı
“Belediye Kanunu”na göre; Belediye ve
mücavir alan sınırları içinde belediyeler,
bu alanlar dışında ise mahallin en büyük
mülki amiri; evsel ve evsel nitelikli
endüstriyel katı atıkların çevreye zarar
vermeden bertarafını sağlamak, çevre
kirliliğini azaltmak, düzenli depolama
sahalarından azami istifade etmek ve
ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla,
evsel katı atıklar içindeki değer-
lendirilebilir katı atıkları sınıflandırarak
ayrı toplamak ve bunlarla ilgili tedbirleri
almakla yükümlüdürler. 

Belediye ve sanayi tesislerinin atık
su arıtma tesisi çamurları gibi birçok
tehlikeli ve tehlikesiz atık, çimento
sektöründe enerji geri kazanımında
alternatif yakıt ve malzeme geri
kazanımında alternatif hammadde
olarak kullanılabilmektedir. Çimento
sektörü 2013 yılında yaklaşık 474.300
ton tehlikeli/tehlikesiz atığı enerji
olarak ve yaklaşık 718.280 ton atığı
ise alternatif hammadde olarak geri
kazanmıştır. Geri dönüşümü mümkün
olmayan atıkların Türkiye’nin her
tarafında bulunan çimento fırınlarında
enerji geri kazanım amacıyla atık
kabul kriterlerine uygun yakılması
önemli bir alan olarak görülmektedir.
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Ambalaj Atıkları 
Türkiye’de değişen tüketim

alışkanlıkları, nüfus artışı, yükselen
hayat standardı, ambalajlı ürün
satışındaki artış ile birlikte katı atık
kompozisyonu da değişmektedir.
Genel olarak bakıldığında, oluşan
atıkların ağırlıkça %20’sini, hacimce
%50’sini ambalaj atıkları oluşturmak-
tadır. Ambalaj atık yönetimi; evsel,
endüstriyel, ticari ve işyeri olmasına
bakılmaksızın yurt içinde piyasaya
sürülen plastik, metal, cam, kağıt-kar-
ton, kompozit ve benzeri malzemel-
erden yapılmış bütün ambalajları ve
bu ambalajların atıklarını kapsamak-
tadır. Ülkemizde katı atıklar içinde
önemli bir yer tutan ambalaj atıkların-
dan kaynaklanan çevre kirliliğinin
azaltılması ve bunların tekrar
ekonomiye kazandırılması için, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
gerekli hukuki, idari ve teknik düzen-
lemeler yapılmıştır. 

Ambalaj üreticilerinin; ambalajın
tekrar kullanıma, geri dönüşüme
ve/veya geri kazanıma uygun olacak
şekilde tasarlamak, üretmek ve
piyasaya sunmak, tüketicileri bil-
gilendirici eğitim faaliyetleri yapmak,
kod numarası ve şifre almak, üretilen
ve piyasaya sürülen ambalajlarla ilgili
bilgileri çevrim içi olarak veri kayıt

programına girmek konularında
yükümlülükleri vardır. 

Yönetmelikte, ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı olarak toplanmasın-
dan esas olarak belediyeler sorumlu
tutulmakla birlikte, bu çalışmaların
maliyetlerinin de Çevre Kanunu’nun
öngördüğü kirleten öder prensibi
kapsamında piyasaya sürenler
tarafından karşılanmak zorunda
olduğu belirtilmektedir. Kirleten öder
prensibine göre mali sorumluluk am-
balajlı ürünleri piyasaya sürenlere
verilmiştir. Bunun için bazı hedefler
getirilmiştir. Bu hedefler Yönet-
melikte de belirtildiği üzere, Çizelge
3’de yıllar itibariyle verilmiştir.

Piyasaya sürenler; piyasaya
sürdükleri ürünlerin, kullanım sonucu
oluşan ambalaj atıklarını yukarıda
verilen hedefler doğrultusunda
toplanmasını ve geri kazanılmasını

sağlamakla ve bunlarla ilgili maliyet-
leri karşılamakla yükümlüdürler. 

Ambalaj atığı geri kazanım tesis-
lerinin yönetmelik doğrultusunda
çalışmalarını temin etmek, toplanan,
ayrılan ve geri dönüştürülen ambalaj
atıklarını kayıt altına almak ve tesis-
lerin etkin denetimini sağlamak
amacıyla lisans uygulaması ilk defa
2003 yılında başlatılmıştır. Lisans
uygulamaları daha sonra 29.4.2009
tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak 01 Nisan 2010 tari-
hinde yürürlüğe giren “Çevre Ka-
nunu’nca Alınması Gereken İzin ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelik” kap-
samında yürütülmeye başlanmıştır.
Bu Yönetmelik gereği ambalaj atığı
geri kazanım tesisleri çevre lisansı
almak mecburiyetindedirler. Ambalaj
atık yönetimi ile ilgili veriler Ambalaj
Elektronik Yazılım Programına kayıtlı
işletmelerin sisteme girmiş olduğu
bilgilere göre derlenmekte ve yıllık
ambalaj bülteni olarak yayınlanmak-
tadır. 2010 yılı ambalaj bülteni veri-
lerine göre Türkiye genelinde
yaklaşık 2,5 milyon ton ambalaj
piyasaya sürülmüş ve 1,9 milyon ton
ambalaj atığının geri kazanımı
sağlanmıştır. 

Tehlikeli Atık 
Ülkemizde tehlikeli atıkların insan

ve çevre sağlığı üzerindeki baskısı
her geçen gün artarken, yerel yöne-
timlerin, sanayicilerin, ilgili meslek
kuruluşlarının ve sivil toplum kuru-
luşlarının bu konuda daha duyarlı
davranmaları ve yapıcı çözümler üret-
meleri gereği ortadadır. Bu
bağlamda tehlikeli atıkların geri
kazanımı/bertarafı sağlanırken insan
ve çevre sağlığına zarar vermeyecek
tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Bu sebeple, tehlikeli atık geri
kazanımını/bertarafını yapan tesis-
lerin lisans alma zorunluluğu vardır. 

Atıkların tekrar kullanılabilmeleri
veya içerdikleri tehlikelilik özellik-
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lerinden arındırılmaları amacıyla geri
kazanımları yapılmaktadır. Örneğin
yağ ile kontamine olmuş ambalajların
(varil, IBC tanklar) uygun sistemle
temizlenerek tekrar kullanımı sağlan-
maktadır. Alüminyum, çinko, bakır
gibi değerli metaller içeren atıklar ise
uygun proseslerle geri 37 kazanılarak
ekonomiye katkı sağlanmaktadır.
Bunun yanı sıra atık solvent, boya ça-
muru gibi atıklardan ise antipas boya
üretimi gerçekleştirilerek bu tür atık-
ların geri kazanımı sağlanmaktadır.
Atıktan geri kazanılarak üretilen
ürünlerin standartlara uygun ol-
masına ilişkin düzenlemeler mevcut
olup, piyasaya sürülen ürünlerle ilgili
varsa mevcut TSE standardı uygun-
luğu takip edilmektedir. Bunun yanı
sıra geri kazanıma yönelik en önemli
örnek, atıkların gazlaştırma ve
yakma/beraber yakma gibi işlemler-
den geçirilerek elektrik enerjisi elde
edilmesidir. Böylelikle enerji geri
kazanımı yapılmakta ve ekonomiye
katkı sağlanmaktadır. Ancak yakma
nihai bir bertaraf yöntemi olmayıp,
bu işlemden sonra oluşan kül, cüruf
gibi maddelerin düzenli depolama
alanlarında bertaraf edilmesi gerek-
mektedir. Türkiye’de sanayi kaynaklı
tehlikeli atık miktarının tespiti
amacıyla internet tabanlı Tehlikeli
Atık Beyan Sistemi geliştirilmiştir.

Ayrıca tehlikeli atık akışının etkin
biçimde izlenmesi, uygunsuz tehlikeli
atık taşımasının, geri kazanımının ve
bertarafının önlenmesi, atık üretici-
lerinin eksik atık beyanlarının tespiti,
acil müdahelelerin en kısa sürede
yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik
Bakanlık tarafından MOTAT (Mobil
Tehlikeli Atık Takip Sistemi) geliştir-
ilmiştir.

Atık Pil ve 
Akümülatörler
Ülkemizde Atık Pil ve

Akümülatörlerin Kontrolü Yönet-
meliğine göre; 

• Akümülatör: Endüstride ve
araçlarda otomatik marş, aydınlatma
veya ateşleme gücü için kullanılan,
şarj edilebilir sekonder hücrelerde
kurşunla sülfürik asit arasındaki
kimyasal reaksiyon sonucu oluşan
kimyasal enerjinin doğrudan
dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi
kaynağını, 

• Pil: Şarj edilmeyen primer
hücrelerde kimyasal reaksiyon
sonucu oluşan kimyasal enerjinin
doğrudan dönüşümü ile üretilen
elektrik enerjisi kaynağını, 

• Atık Pil ve Akümülatör: Yeniden
kullanılabilecek durumda olmayan,
evsel atıklardan ayrı olarak toplan-

ması, taşınması, bertaraf edilmesi
gereken kullanılmış pil ve
akümülatörleri ifade etmektedir.
Yönetmelik ile atık pil ve akümülatör-
lerin çevre ve insan sağlığına olan
zararlarını en aza indirmek, evsel katı
atıklarla karışmasını ve evsel çöp de-
polama alanlarına atılmasını engelle-
mek ve geri kazanım veya nihai
bertarafı için toplama sistemini kur-
mak ve atık yönetim planını oluştur-
mak amaçlanmaktadır. Yönetmelik
gereğince belediyeler; atık pil ve
akümülatörlerin belediye katı atık
düzenli depolama alanlarında evsel
atıklarla birlikte bertarafına izin ver-
memekle, atık pil depolama alan-
larının kurulması için katı atık düzenli
depolama alanlarında ücretsiz olarak
yer tahsis etmekle, atık pil ve
akümülatör toplama işlemlerine
yardımcı olmak ve işbirliği yapmakla
yükümlüdürler. Ülkemizde 527
belediyenin yanı sıra öncelikle pil
satış ve dağıtımını yapan zincir mar-
ketler, organize sanayi bölgeleri,
üniversiteler ve bazı kamu kurumları
olmak üzere çeşitli kuruluşlar atık pil-
lerin toplanması konusunda çalışıl-
maktadır. Manganezli, alkalin ve
çinko karbon pil türleri belediyelerin
düzenli depolama sahalarında atık
piller için tahsis edilmiş, sızdırmazlık
koşulları sağlanmış alanlarda depola-
narak bertaraf edilmektedir. 

Evsel atık pillerin bertarafı ve geri
kazanılması yanında ülkemizde
toplanan atık pil miktarının artırılması
için de verimli ve uygulanabilir bir
atık pil toplama sisteminin ortaya
konması projenin önemli amaçların-
dan biridir. Motorlu taşıtlarda, 
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makine ve ekipmanlarda kullanılan
akümülatörlerin, otomotiv sek-
törünün ve teknolojinin gelişmesine
paralel olarak bütün dünyada kul-
lanımı artmaktadır. Ülkemizde başta
otomotiv tipi olmak üzere her türlü
endüstriyel akümülatör üretimi yapıl-
makta, küçük tip UPS ve bazı özel
akümülatörler ise ithal edilmektedir.

Kayıtlı ve lisanslı tesislerin veriler-
ine göre atık akülere ilişkin 2012
yılına ait toplama ve geri kazanım
verileri Şekil 19’da görülmektedir. 

Atık Madeni Yağlar 
Atık Yağların Kontrolü Yönet-

meliği ilk kez 21 Ocak 2004 tarihinde
yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 30
Temmuz 2008 tarihinde revize
edilmiştir. Geri kazanım tesisleri
tarafından Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığına gönderilen aylık faaliyet rapor-
larında yer alan atık yağ (hammadde)
geri kazanım miktarları ile yetk-
ilendirilmiş kuruluş tarafından topla-
narak lisanslı enerji geri kazanım ve
bertaraf tesislerine teslim edilen atık
motor yağlarına ilişkin miktarlar
Çizelge 5’de verilmektedir. 

Geri kazanım tesislerinde TSE
belgeli madeni yağlar üretilmekte
ve söz konusu ürünlerin üretimi
konusunda Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu (EPDK)’dan lisans
alınması gerekmektedir. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca Türkiye’de
atık yağ geri kazanımı konusunda
yüksek teknolojiye sahip ve atık
yağlardan TS 13369 standardına
uygun baz yağ üreten ve fiziksel
şartlar itibari ile TS 13541 standard-
ına uygun tesislerinin kurulmasının
sağlanmasına yönelik çalışmalara
hız verilmiştir. Atık yağ geri kazanım
tesisleri tarafından üretilen ürünler,
TSE belgelerine göre, kalıp yağı, jüt
yağı ve harman yağı olarak isim-
lendirilmekte ve piyasaya satışları
gerçekleştirilmektedir. 

Bitkisel Atık Yağlar
“Bitkisel Atık Yağların Kontrolü

Yönetmeliği”nin 19.04. 2005 tarih ve
ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile
birlikte kayıt altına alınan rafineriler-
den (soapstock, tank dibi tortu ve
yağlı toprak) ve mutfaklardan kay-
naklanan (kullanılmış kızartmalık yağ)
bitkisel atık yağların toplanma miktarı
2005 yılında 65.110 ton iken, 2012
yılı sonu itibariyle bu rakam 95.000
tona yaklaşmıştır. 2013 yılında 30
adet bitkisel atık yağ geri kazanım
tesisi lisanslandırılmıştır. Ülkemizde
toplanan bitkisel atık yağların türlere
göre toplanma oranları Şekil 22’de
görülmektedir.

Ömrünü Tamamlamış 
Lastikler (ÖTL) 
Yüksek molekül yapılı polimerler-

den ibaret doğal ve sentetik kauçuk-
lardan üretilen ürünlerin
kullanılmasını müteakip, faydalı
ömürlerini tamamlamaları ile doğada
yok olması zor olan “atık lastikler”
oluşmaktadır. Faydalı ömrünü
tamamladığı belirlenerek araçtan
sökülen orijinal veya kaplanmış, bir
daha araç üzerinde lastik olarak kul-

lanılamayacak durumda olan ve üre-
tim esnasında ortaya çıkan ıskarta
lastikler ömrünü tamamlamış lastik
olarak tanımlanmaktadır. Ömrünü
tamamlamış lastiklerin; 

• Çevreye zarar verecek şekilde
doğrudan veya dolaylı olarak alıcı or-
tama verilmesinin önlenmesine, 

• Geri kazanım veya bertarafı için
toplama ve taşıma sisteminin kurul-
masına, yönetim planının oluşturul-
masına ve ömrünü tamamlamış
lastiklerin yönetiminde gerekli
düzenlemelerin ve standartların
sağlanmasına, 

• İthalatı, ihracatı ile transit
geçişine ilişkin sınırlama ve yüküm-
lülüklere, yönelik idari ve teknik
esasları düzenlemek amacıyla, “Öm-
rünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü
Yönetmeliği” 25 Kasım 2006 tarih ve
26357 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
narak, 01 Ocak 2007 tarihinde yürür-
lüğe girmiştir. Bu Yönetmelikte karkas
vasfındaki lastikler yer almamakta ve
ayrıca ömrünü tamamlamış lastiklerin
ithalatı yasaklanmaktadır. Diğer
taraftan, ilgili ulusal mevzuatın dış
ticarete aktarılmasıyla hazırlanan ve
her yıl Ekonomi Bakanlığı koordinasy-
onunda revize edilen 3 sayılı
“Çevrenin Korunması Yönünden 46
Kontrol Altında Tutulan Atıkların İtha-
lat Denetimi Tebliği” (Ek-1/2A) kap-
samında yürütülen denetimler
çerçevesinde karkas vasfındaki lastik-
ler sadece Dahilde İşleme Rejimi kap-
samında ülkeye getirilebilmektedir.
ÖTL ithalatı ise yasak olmakla beraber
enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet
gösteren Beraber Yakma Tesisleri,
bunları belirli miktarlarda ve bölün-
müş halde ithal edebilmektedir.
Türkiye’de şu anda 35-40 milyon

2005-2009 yılları arasında 20.557 ton bitkisel atık yağ biyodizel üretimi
amacıyla toplanmış ancak ekonomik olmaması nedeniyle sadece 1.434 ton

biyodizel üretilerek piyasaya sürülebilmiştir. 



ENERJİ VE MADEN 79

civarında lastik üretim kapasitesi bu-
lunmakta ve lastik üretiminde kul-
lanılan hammaddelerin tamamı ithal
edilmektedir. Bu bağlamda lastiklerin
geri kazanım/geri dönüşümü ekonomi
ve çevre açısından çok önemlidir.
ÖTL’ler enerji geri kazanımı ve
malzeme geri kazanımı olmak üzere
iki temel alanda işlem görmektedir.
ÖTL’lerin malzeme olarak geri
kazanımında önemli bir yöntem olan
“piroliz” kimyasal bir işlemdir. Bu yön-
temle, ÖTL içindeki “pirolitik gazlar”,
“pirolitik yağlar”, “çelik tel” ve “is
karası” ayrıştırılmakta ve ekonomik
değeri çok yüksek maddeler elde
edilmektedir. Yağlar, hiçbir değişikliğe
gerek kalmadan “elektrik” üretiminde
yakıt olarak işlem görmektedir. Piroliz
yönteminin diğer çıktısı olan gazlar ise
yanıcı olma özelliği nedeniyle tesisin
enerji ihtiyacını karşılamada veya gaz
olarak kullanım sağlanarak alternatif
enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Prosesin diğer ürünü olan “is/karbon
karası” ise kauçuk bazlı birçok ürün
için hammadde olarak kullanıla-
bilmektedir. ÖTL’lere uygulanan diğer
bir malzeme geri kazanım yönte-
minde ise ÖTL’lerin boyutları
azaltılarak parça, granül ya da toz
üretilmektedir. Bu ürünler; el arabası
tekerlekleri, çöp kutuları, çim halı sa-
halarda döşeme malzemesi, kent mo-
bilyaları ve trafik sinyal işaretleri,
kaplama malzemeleri karolar, ahır
taban döşemeleri, okul ve oyun sa-
halarında güvenlik amaçlı döşeme ve
spor ve rekreasyon alan kaplamaları
vb. alanlarda kullanılabilir. Türkiye’de
her yıl yaklaşık 200.000 ton ömrünü
tamamlamış lastik açığa çıkmaktadır.
Bir lastiğin geri dönüşüme gönder-
ilmesiyle birçok ürün elde edilebilir.
200.000 ton ömrünü tamamlamış
lastiğin geri kazanımı sonucunda; yak-
laşık 146.000 ton kauçuk granülü ve
47 38.000 ton çelik geri kazanılmak-

tadır. 200.000 ton ömrünü tamam-
lamış lastiğin piroliz işlemi sonucunda;
yaklaşık 80.000.000 litre pirolitik yağ,
60.000 ton karbon siyahı ve 30.000
ton pirolitik gaz geri kazanılmaktadır.

Yüksek kalorifik değere sahip olan
ömrünü tamamlamış lastiklerin yük-
sek sıcaklıklardaki fırınlarda yakıl-
masıyla enerji elde edilebilir. ÖTL,
enerji elde etmek için özellikle çi-
mento fabrikalarında kullanılan
kömüre oranla, daha düşük oranda
sülfür içermesi ve aynı enerji değeri
elde etmesi bakımından alternatif bir
yakıt olarak kabul edilmektedir.
Türkiye'de ÖTL'lerin yakıt olarak kul-
lanıldığı 32 adet Çimento Fabrikası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından
Çevre İzin ve Lisans Belgesi almıştır.

Atık Elektrikli ve
Elektronik Eşyalar 
“Atık Elektrikli ve Elektronik

Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanarak 22.05.2012 tarih ve
28300 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Hazır-
lanan Yönetmelik büyük ev eşyaları,

küçük ev aletleri, bilişim ve
telekomünikasyon ekipmanları,
tüketici ekipmanları, aydınlatma ekip-
manları, elektrikli ve elektronik aletler
(büyük ve sabit sanayi aletleri hariç
olmak üzere),oyuncaklar, eğlence ve
spor aletleri, tıbbi cihazlar (emplanta-
syon ürünleri ve hastalık bulaşıcı
temaslarda bulunan ürünler hariç),
izleme 49 ve kontrol aletleri ve
otomat sınıflarına dâhil olan elektrikli
ve elektronik eşyaları kapsamaktadır.
Bu yönetmelik kapsamında ülkem-
izde ithal ya da imal yoluyla piyasaya
sürülen elektrikli ve elektronik
eşyalarda kurşun, cıva, +6 değerlikli
krom, polibromürlü bifeniller, poli-
bromürlü difenil eterler ve kadmiyu-
mun bulunması istisnalar dışında
yasaklanmıştır. 2006-2011 yılları
arasında, Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşyalar ile ilgili yönetmelik bulun-
madığından, bu tür atıkların toplan-
ması, ayrıştırılması, yeniden kullanımı
vb. işlemlerin ilgili tesisler tarafından
gerçekleştirilmesi için Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığınca uygunluk yazısı ver-
ilmiştir. Uygunluk yazısı verilen
firmalar tarafından 2012 yılında kayıt
altına alınan AEEE toplama miktarı
yaklaşık 6.000 tondur.

Yetkilendirilen firmalar, toplanan
AEEE’leri elle/mekanik olarak
parçalara ayırmaktadırlar. Ayrılan
parçalar demir, bakır, alüminyum,
krom, pirinç, plastik, karton, tahta,
elektronik devre, elektronik kompo-
nent, elektrikli malzemeler vb. olarak
ayrıştırılmaktadır. Yurt içinde kullanım
olanağı olmayan elektronik devre,
elektronik komponent, elektrikli
malzemeler ile plastik değer-
lendirilmek üzere Belçika, Almanya ve
Fransa gibi ülkelere ihraç edilmektedir.
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Ömrünü Tamamlamış 
Araçlar (ÖTA)
Ömrünü tamamlamış araçlar

(ÖTA); otomotiv sektörünün diğer
çevresel etkilerinden farklı olarak yal-
nızca çevresel kirleticiler değil, aynı
zamanda içerdikleri geri
dönüştürülebilir, geri kazanılabilir ve
yeniden kullanılabilir malzemeler ne-
deniyle ekonomik birer değerdirler.
Genel olarak ömrünü tamamlamış bir
aracın % 85’inin yeniden kullanılabilir,
geri kazanılabilir ve geri
dönüştürülebilir parça ve malzemel-
erden oluştuğu görülmektedir. Ayrıca
ÖTA parça ve malzemeleri kurşun,
kadmiyum, +6 değerlikli krom ve cıva
gibi tehlikeli maddeler içermekte-
dirler. Eğer bu parça ve malzemeler
atık değerlendirilmesi safhasında
doğru olarak işlenmezler ise yeniden
kullanım veya geri kazanım için
söküldüklerinde, parçalandıklarında,
yakıldıklarında veya kimyasal işleme
tabi tutulduklarında içerdikleri
kurşun, kadmiyum, cıva gibi zehirli
metaller açığa çıkabilmekte ve bu
atıklar önemli birer toksik madde
kaynağına dönüşerek çevre ve insan
sağlığı açısından büyük sorunlara
sebep olabilmektedir.

ÖTA’lardan çıkarılan parçalar, araç
güvenliği ve çevre standartlarını
karşılamaları durumunda yeniden
kullanılır. Yeniden kullanılamayan
parçalar çevresel açıdan uygunsa
geri dönüştürülür veya geri kazanılır.
Yönetmeliğe göre geri dönüşüm
uygulamalarını yaygınlaştırmak için
araçlarda geri dönüştürülmüş
malzeme kullanımı arttırılır. Yeni
araçların ve bunlara ait malzeme ve
parçaların tasarım ve üretimi, araç

ömrünü tamamladıktan sonra
sökümünü, yeniden kullanımını, geri
kazanımını ve geri dönüşümünü ko-
laylaştıracak şekilde yapılır. Ömrünü
Tamamlamış Araçların Kontrolü
Hakkında Yönetmeliğe göre; 

• Ömrünü tamamlamış araçlarda
yeniden kullanım ve geri kazanım
oranları ortalama araç ağırlığının en
az % 85’i; yeniden kullanım ve geri
dönüşüm oranları ise ortalama araç
ağırlığının en az % 80’i olmalıdır. 

• 1/1/1980 tarihinden önce
üretilmiş olan araçlarda yeniden kul-
lanım-geri kazanım oranı ortalama araç
ağırlığının %75’inden, yeniden kul-
lanım-geri dönüşüm oranı ise ortalama
araç ağırlığının %70’inden az olamaz. 

• 1/1/2020 tarihinden itibaren öm-
rünü tamamlamış araçlarda yeniden
kullanım-geri kazanım oranları orta-
lama araç ağırlığının en az % 95’ine;
yeniden kullanım-geri dönüşüm oran-
ları ise ortalama araç ağırlığının en az
% 85’ine çıkarılır.  Ülke genelinde 99
lisanslı ÖTA işleme ve geçici depo-
lama tesisi bulunmaktadır. 

Yeni araç tasarımlarında; yeniden
kullanım, geri dönüşüm ve geri
kazanım oranlarına ilişkin esaslar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından belirlenir. Bu esaslara day-
alı olarak üreticiler ilgili Bakanlıktan
“Motorlu Araçların Yeniden Kullanıla-
bilirliği, Geri Dönüştürülebilirliği ve
Geri Kazanılabilirliği Hakkında Tip
Onayı Yönetmeliği’ne (2005/64/AT)
göre tip onayı alırlar. Ayrıca Ömrünü
Tamamlamış Hurda Araçların
içerisinde bulunan tekstil ve poli-
etilen/plastik malzemeler çimento
fabrikalarında enerji geri kazanım
amacıyla da kullanılabilmektedir.

Hafriyat Toprağı, 
İnşaat ve
Yıkıntı Atıkları 
Yönetmelikte ilgili atıklar şu şek-

ilde tanımlanmaktadır: 
• Asfalt Atığı: Yol, havaalanı pisti

ve benzeri yapıların tamiratı, tadilatı,
yenilenmesi ve yıkımı sırasında ortaya
çıkan ve bünyesinde asfalt, zift, doğal
polimer ve benzeri malzeme bulunan
atıklar, 

• Hafriyat Toprağı: İnşaat
öncesinde arazinin hazırlanması aşa-
masında yapılan kazı ve benzeri
faaliyetler sonucunda oluşan toprak, 

• İnşaat Atıkları: Konut, bina,
köprü, yol ve benzeri alt ve üst
yapıların yapımı esnasında ortaya
çıkan atıklar, 

• Yıkıntı Atıkları: Konut, bina,
köprü, yol ve benzeri alt ve üst
yapıların tamiratı, tadilatı, yenilen-
mesi, yıkımı veya doğal bir afet sonu-
cunda ortaya çıkan atıklar. Hafriyat
toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının
öncelikle kaynağında azaltılması,
tekrar kullanılması, ayrı toplanması,
geri kazanılması ve özellikle alt yapı
malzemesi olarak yeniden değer-
lendirilmesi esastır. Ayrıca hafriyat
toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının
karıştırılmaması esastır. Sağlıklı bir
geri kazanım ve bertaraf sisteminin
oluşturulması için atıkların kay-
nağında ayrılması ve "seçici yıkım"
esastır. Bitkisel toprak dışındaki
hafriyat toprağı ise öncelikle dolgu,
rekreasyon, katı atık depolama
alanında günlük örtü ve benzeri
amaçla kullanılacak, tekrar kullanım-
larının mümkün olmaması duru-
munda depolanarak bertaraf
edilecektir. Asfalt atıklarının geri
kazanılması esas olup, geri kazanım
tesislerinde ikincil ürün haline getir-
ilen asfalt atıkları düşük trafik yoğun-
luklu yollarda dolgu malzemesi
olarak veya asfalt üretim tesislerinde
öncelikli olarak kullanılır. Geri
kazanılmış ürünler, ilgili standartları
sağlamak şartı ile gerekli işlemlerden
sonra orijinal malzemeler ile birlikte
veya ayrı olarak, yeni beton üreti-
minde, yol, otopark, kaldırım,
yürüyüş yolları, drenaj çalışmaları,
kanalizasyon borusu ve kablo
döşemelerinde dolgu malzemesi
olmak üzere, alt ve üst yapı inşaat-
larında, spor ve oyun tesisleri inşaat-



ları ile diğer dolgu ve rekreasyon çalışmalarında
öncelikli olarak kullanılır.

Geri kazanılamayan inşaat/yıkıntı atıkları gerekli
ayrıştırma ve boyut küçültme yapıldıktan sonra katı
atık depolama alanında günlük örtü malzemesi
olarak kullanılabilir. Türkiye’de her yıl 125 milyon
hafriyat toprağı yeniden kazanım çalışmaları kap-
samında değerlendirilmektedir. 

Hayvansal Atıklar 
Ülkemizde hayvancılık faaliyetleri yoğun bir

şekilde gerçekleştirilmekte olup, 2012 TÜİK veri-
lerine göre 13.914.912 adet sığır, 27.425.233 adet
koyun, 8.357.286 adet keçi ve 257.505.341 adet
kümes hayvanı bulunmaktadır. Bu bağlamda; söz
konusu hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan
atıklar da önemli çevre sorunlarına ve şikayetlere
neden olmaktadır. 

“Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönet-
melik”e göre “atık üretiminin kaçınılmaz olduğu
durumlarda geri dönüşüm, tekrar kullanım ve ik-
incil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler
ile atığın geri kazanılması veya enerji kaynağı
olarak kullanılması esastır”. Bu kapsamda Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ile Almanya arasındaki
yapılan Çevre Alanında İkili İşbirliği Anlaşması
çerçevesinde “Türk-Alman Biyogaz Projesi”
yürütülmektedir. Proje sonunda tarım ve hay-
vancılık faaliyetlerinden kaynaklanan gübrelerin
ve diğer organik atıkların biyogaz tesislerinde
işlenerek elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi sonucu
söz konusu atıkların toprağa ve yüzeysel sulara
olan olumsuz etkilerinin giderilmesini, fosil yakıt-
ların ikamesi yoluyla iklimin korunmasını ve biyo-
gaz tesisinden çıkan maddenin tarım
uygulamalarında kullanılmasını içeren bütüncül
yaklaşımın geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sanayi Sektörleri ve Atıklar 
2012 yılında imalat sanayi işyerleri, termik

santraller, organize sanayi bölgeleri, maden
işletmeleri ve sağlık kuruluşları tarafından
985.954 bin ton atık yaratılmıştır. Bu miktarın
951.782 bin tonunu madencilik sektöründen
kaynaklanan dekapaj malzemesi ve pasa atıkları
oluşturmaktadır (TÜİK, 2014). 

İstatistikler, ana metal sanayi kaynaklı atıkların
ilk  sırada yer aldığını, bu sektörü sırasıyla gıda
ürünleri imalatı, diğer metalik olmayan mineral
ürünlerin imalatı ve kimyasalların ve kimyasal ürün-
lerin imalatının izlediğini göstermektedir. 

TÜİK’in 2010 yılında sektörel bazda yayım-
ladığı çalışmasında “düzenli depolama tesis-
lerinde depolanan atıkların atık tipine, bertaraf
veya geri kazanım yöntemine göre dağılımı” ince-
lendiğinde yılda 3466 ton tekstil/deri atığının ve
20563 ton yapı/inşaat/yıkım atığının düzenli de-
polandığı görülmektedir (TÜİK, 2010). Bu miktar-
ların içerisinde geri dönüşüm potansiyeli olan
atıklar da bulunmaktadır. 

• Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı



Yeni nesil akıllı sayaçlar
Taner Yıldız - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Dünya enerji sektöründe, 21.yy
ihtiyaçlarına cevap verebilecek sis-
temlerin oluşturulması zorunlu hale
gelmiş, teknolojinin enerji alanında
da yoğun kullanımı, günümüz yeni
nesil enerji anlayışının ortaya çık-
masına vesile olmuştur. 

Bu doğrultuda 1990’lı yılların
başlarında, dünya kaynaklarının
bilgi teknolojileri kullanılarak
yönetilmesini sağlama yöntem-
lerini kapsayan, “Akıllı Şebekeler”
fikri ortaya atılmıştır. 

Bu fikir sayesinde, ülkelerin su,
doğalgaz, elektrik şebekelerinde
üretim, iletim ve dağıtım hizmetleri
profesyonelleşme sürecine gir-
miştir.

Akıllı şebekeler, enerjide “Akıllı
Hizmet Ağı” kurulmasını hede-
fleyen teknik tasarımlardır. Elektrik
iletim, dağıtım ve koordinasyon
modernizasyonunu sağlayan bu
sistem, kesintileri ve arızaları azal-
tarak, talebi daha sağlam yönet-
memizi sağlamaktadır. 

Bu sistem yenilenebilir enerji
kaynaklarını da kullanıma sunarak,
kaynak çeşitliliği sağlamak için
mevcut sistemlere zeka ekleyen bir
teknolojidir.

Enerji-Bilişim teknolojileri işbir-
liği ile kurulan şebekeler sayesinde
kısıtlı kaynakların kullanımında
etkinlik sağlayarak, kaliteli hizmet
anlayışını da hayata geçirmiş ola-
cağız.

Akıllı şebeke sisitemiyle birlikte
dağıtım ve iletim aşamasında arıza
yönetimi, sistem kontrolü, şebeke
güvenliği ve arz güvenliği gibi

önemli konularda daha hızlı ve
daha sağlam bir hizmet ağı kura-
cağız.

Böylece uzaktan ve hata oranı
sıfırlanmış okuma yapılabilecek.
Şebeke yönetiminde karşılaşılan
her türlü altyapı sorununa müda-
hale imkanımız daha da
kuvvetlenecek. Talebi doğru algıla-
yarak sistemi vatandaş lehine
çalıştıracağız. Bu sayede kayıp
kaçak oranında da düşüşler göre-
ceğiz. 

Hantal ve kontrolü zor sistemler
hem devlete, hem de vatan-
daşımıza artı bir yük getirir. 

Biz devletimizin ve vatan-
daşımızın sırtında bir kambur
görmek istemiyoruz. Bu yüzden
daha işlevsel bir sistem modeline
geçmek için gayret sarfediyoruz.
Yenilikçi ama karlı sistemleri mil-
letin hizmeti sunmak için çaba
sarfediyoruz. 

Sürekli artan enerji talebini
karşılamak ve dışa bağımlılığı azalt-
mak için var olan bütün potansiyel-
lerimizi kullanmak, yerli ve
yenilenebilir kaynaklarımızın
tamamından yararlanmak duru-
mundayız. Bu yeni nesil akıllı sayaç
sistemi ile hem enerji verimliliği
çalışmalarına katkı sağlayacağız,
hem de daha temiz enerji ente-
grasyonu sürecine destek vere-
ceğiz.

Şebeke güvenliğinden tutun,
fayda maliyet analiz verilerine
kadar sistemi çözüm odaklı tasar-
layacağız.

Bu akıllı sistemlerle kayıp

kaçağı azaltırken, son kullanıcının
ödeyeceği miktarı da düşürme fır-
satı yakalayacağız. Vatandaşımız
akıllı şebekeler sayesinde tarife
seçme hakkına sahip olacak.

Tüketicinin tüketim profiline ve
tüketim tercihlerine göre yeni fiyat
seçenekleri oluşturulacak ve tüketi-
ciye bu fiyatların gerçek maliyeti
yansıtılacak. 

Akıllı şebeke dahilinde kurula-
cak sistemler ve uygulamalar kap-
samında, tüketicinin enerji tüketimi
ve fiyat gibi bilgilere zamanında
erişimi sağlanacak. 

Tüketimde teknik kalite yük-
selirken, maliyet hem vatandaş
hem de kamu lehine dönük olarak
dengelenecek.

Akıllı şebeke fonksiyonları
sayesinde perakende satış
alanında tüketicinin tedarikçisini
seçme özgürlüğü sağlanarak, per-
akende satış alanında tam rekabet
için gerekli ortam oluşturulacak.

Ülkemizde akıllı şebeke uygu-
lamları mevcuttur; fakat bunların
güncellenmesi ve yenilenmesi
gerekmektedir. 

Fizibilite çalışmaları yapılıp,
standartlar belirlendikten sonra bir
yol haritası çizilerek işe başlanacak.
Gerekli yasal düzenlemelerin
tamamlanmasıyla birlikte, yeni
nesil akıllı sayaçlardan daha fazla
fayda elde edilecek.

Ancak bu hususta tek bir strate-
jinin geliştirilmesi yerine, sek-
tördeki kamu özel tüm paydaşların
farklı stratejileri bir araya getirerek
çalışmasını uygun buluyoruz. 

MAKALE
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Böylece bütüncül bir bakış açısı
yakalayarak daha verimli bir
çalışma yapılabileceği inancın-
dayız.

Bu bağlamda yapılacak Ar-
Ge çalışmalarının da desteklen-
mesini önemli görüyoruz.
Buradan elde edilen tecrü-
belerin tüm ülke sathında
yaygınlaştırılması birincil önem
arz etmektedir.

Bu hizmetlerin yaygınlaş-
ması ve verimli hale gelmesi
hem emek tasarrufu, hem de
maliyet tasarrufu anlamına
gelmektedir. Bizim milletimiz
için yapacağımız bu çalışmalar,
bu milete yapılan en kalıcı
hizmetler olacaktır.

Ülkemiz 1.1 milyon kilome-
tre elektrik şebekesiyle
Avrupa’nın en uzun 2. dünyanın
en uzun 5. şebekesine sahip.
Elektrik şebekemizin uzunluğu
ile dünyanın çevresi 28 kere
dolaşılabilir.

Ülkemiz açısından öncelik ve
temel amaç, Avrupa Elektrik
Şebekesi İletim Sistem İşlet-
mecileri Kıta Avrupası Senkron
Bölgesi (ENTSO-E CESA) ile
senkron-paralel çalışmasını
temin etmektir. 

Söz konusu proje AB Trans-
Avrupa Enerji Şebekeleri kap-
samında Öncelikli Proje
Eksenleri arasında yer almak-
tadır. 

Bu çerçevede Türkiye Elek-
trik Sistemi, 2010 yılında
ENTSO-E Kıta Avrupası
Senkron Bölgesi Şebekesine
bağlanmış bulunmaktayız.
Türkiye Elektrik Sistemi,
ENTSO-E üyeleri olan Bulgaris-
tan Elektrik Sistemine iki adet
400 kV iletim hattı ile Yu-
nanistan Elektrik Sistemine ise
bir adet 400 kV iletim hattı ile
bağlanmıştır. 

Türkiye Elektrik Sisteminin,
ENTSO-E sistemine Senkron
Paralel Bağlantısı ile elektrik arz
kalitesi ve güvenilirliği artarken,
piyasa katılımcılarının Avrupa
Elektrik Piyasasına erişim
imkânı da sağlanmış bulunmak-
tadır. 
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Günümüz toplumunda kişi başına
enerji tüketimi bir gelişmişlik göster-
gesi olmaktan çıkmış durumda. Artık
amaç; kişi başına enerji tüketimini
artırmak değil, bir birim enerji ile en
fazla üretimi ve refahı yaratmaktır. Bu
bağlamda Enerji verimliliğini kendi
hayatımızdan başlatırsak, bu yönde
yapılacak geniş çaplı çalışmalara da
katkıda bulunmuş oluruz. Enerjiyi ver-
imli tüketmek de bir tür üretmektir.
Felsefemiz, tüketici yerine kullanıcı
olmak ve gerektiği kadar kullanmak
olmalıdır. Enerji verimliliğini bir
yaşam biçimi haline getirmek, aslında
bu işin püf noktası… Yaşamın her
alanında çevreye olan etkimizin
farkındalığı ile hareket edip her fır-
satta yaratıcılığımızı kullanarak en az
zarar vermek için çabalarsak, gelecek
nesillere daha yaşanabilir bir çevre
bırakabiliriz.
Günlük Yaşamda 
Enerji Kullanımı

Günümüzde 120 metrekarelik 4
kişilik birailenin evinde sadece
yemeklerin pişirilmesi ve saklanması,
bulaşık ve çamaşırların yıkanması, eğ-
lence araçlarının kullanılması ve ay-
dınlatma için harcanan enerji yılda
6.000 kWh civarındadır. Ve bugün

Türkiye’de yaşayan herkes yılda en az
5 ton karbondioksit üreterek küresel
ısınmayı artırıyor ve çevreye zarar
veriyor. Ancak enerji verimliliği
sağlayacak küçük önlemlerle bunun
önüne geçmek mümkün.

Enerji verimliliği; binalarda yaşam
standardı ve hizmet kalitesinin,
endüstriyel işletmelerde ise üretim
kalitesi ve miktarının düşüşüne yol
açmadan, birim hizmet veya ürün
miktarı başına enerji tüketiminin
azaltılması anlamına geliyor.

Enerji verimliliği iki biçimde
gerçekleştirilebiliyor:

Birincisi; doğrudan enerji verimli
ev, araba ve cihazları kullanmak,
alışkanlıkları ve günlük davranışları
enerjiyi daha verimli kullanacak
biçimde düzenlemek gibi somut ön-
lemlerden oluşuyor.

İkincisi;  dolaylı enerji verimliliği
yöntemi olup; mevcut malların daha
uzun süre kullanılmasını sağlayarak
yeni malların üretimini azaltmak, en-
erji tüketimini minimize edecek
biçimde yerleşim yerlerini düzenle-
mek, ekonomide doğrudan materyal
tüketiminin olmadığı etkinliklere
geçiş yapmak gibi önlemleri kapsıyor.
Elektrikli Ev Aletlerinde 
Enerji Verimliliği

Teknolojinin her geçen gün iler-
lemesi, mutfak ürünlerinden kişisel
bakım ürünlerine kadar hayatımızı
her açıdan kolaylaştıran elektrikli ev
aletlerinin yaşamımızın bir parçası ol-
ması ve hızlı nüfus artışının etkisiyle,
enerji talebi ve enerji maliyetleri
artıyor.

Evlerimizde kullanılan enerjinin
yaklaşık yüzde 20’si elektrikli
aletlerce tüketiliyor.

Enerji tasarrufu sağlayan elektrikli
ev aletleri kullanarak, istenilen hizmet
ve konfor seviyesini etkilemeksizin

Enerji verimliliği
ve kullanımı
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daha az enerji tüketerek
elektrik fatura giderleri
azaltılabilir.

Enerji verimli aletler
satın alırken daha fazla
ödenir. Fakat enerji ver-
imli aletler uzun süreli kul-
lanımlarda tasarruf sağlar.

Başlangıçta ucuz ama
verimi düşük bir aleti ter-
cih etmek mantıklı
gelebilir; fakat bu seçimin,
sizi her ay daha yüksek
elektrik faturası ödemeye
mecbur bırakacağını da
göz ardı etmeyin.

Enerji etiketi bulunan
elektrikli ev aletlerini
seçerek; alacağınız ürünün
yılda ne kadar enerji
tüketeceği bilgisine satın alma
sırasında sahip olursunuz. “Enerji
Verimliliği Etiketi” sınıflandırması; bir
cihazın yıllık enerji tüketimi bazında
A, B, C, D, E,F ve G harşeriyle ifade
edilen yedi gruptan oluşur. A harfi en
düşük enerji tüketim sınıfını gösterir.
A sınıfı bir elektrikli alet almanız du-
rumunda ortalama enerji tüketimin-
den yüzde 45 daha az enerji
tüketirsiniz.

Bu nedenle, enerji tüketimi orta-
lama tüketimden daha düşük olan A
sınıfı elektrikli aletleri seçmekte fayda
var. Günümüzde gelişen teknolojiyle
birlikte üretilmeye başlanan A+ ve
A++ aletlerle de enerji tasarrufunu
maksimuma çıkartabilirsiniz.
Aydınlatmada 
Enerji Verimliliği

Ülkemizdeki binalarda tüketilen
elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde
20’si aydınlatma amaçlı kullanılıyor.
Elektrik enerjisinin ne kadar değerli
olduğu göz önünde bulundurul-

duğunda,
enerji tasar-
rufu sağlay-
acak
ürünler kul-
lanmak ve
bu konuda
bazı önlem-
ler almak
adeta bir
zorunluluk
haline
geliyor.

Aydınlatma için harcanan enerji;
kullanılan ampul, lamba çeşitlerine ve
dizayna göre değişiklik gösteriyor.
Örneğin; 15 Watt enerji tasarruşu bir
lamba, 60 Watt normal bir ampulden
yüzde 75 oranında daha az elektrik
harcıyor. Ayrıca, şoresan lambalar,
halojen ve normal lambalara göre
daha ekonomik. Uzun süreli kullanım
alanlarında; örneğin mutfak, oturma
odası, salon ve koridorlarda normal
lamba yerine tasarruşu lamba kulla-
narak daha az enerji sarf etmek
mümkün.

Altı yıl süresince, günde 4 saat ve
aynı miktarda aydınlatma sağlayan iki
lamba tipi için basit bir karşılaştırma
yapılan aşağıdaki tabloya
bakıldığında, çarpıcı sonuçlarla
karşılaşmak mümkün. Tablodada
görüldüğü gibi; altı yıl içinde 12 ade-
takkor şamanlı lamba kullanılırken,
kompakt şoresan lambanın kullanım
ömrü 0.8 yıl devam ediyor.
Aydınlatma Enerji Tasarrufu
Sağlayacak Basit İpuçları

• Evlerde normal lambalar (akkor
şamanlı lamba) yerine tasarruşu lam-
balar kullanın. 75 Watt'lık akkor şa-
manlı lamba yerine, 15 Watt'lık bir
kompakt floresan lamba kullanarak,
yüzde 80 daha az enerji tüketilir.

• Kullanmadığınız odaların lam-
balarını kapatın.

• Işık miktarını kontrol edilebilme
özelliği olan lambalar tercih edin. Bu
lambalar, elektrik tasarrufuna
yardımcı olur.

• Ampullerin kir ve
tozlarını kuru bezle
temizleyin. Tüp biçimi
şoresan lambalarda kul-
lanılan manyetik balast-
ların yerine elektronik
balast kullanılması
halinde balastlarda en-
erji kayıpları yüzde 30
civarında azaltılabilir.

• Daha fazla aydın-
latmaya ihtiyaç duyulan
bölümlerde, eğer
mekân uygunsa çok
sayıda düşük güçlü
lamba yerine yüksek
güçlü lamba kullanın.

• Yüksek verimli
uygun ışık kaynağı ve
ışığı verimli kullanan ar-

matürler seçin. Armatürlerin bakım-
larını düzenli olarak yapın.

• Işık geçişini engelleyen abajurlar
kullanmayın.

• Aydınlatmayı; okuma, çalışma
ve güvenlik için gerekli alanlara
yoğunlaştırın. Diğer alanlarda aydın-
latmayı azaltın, aşırı aydınlık ve karan-
lık alanlar
oluşturmayın.
Genel aydın-
latma yerine
kısmi aydınlat-
mayı tercih
edin.

• Merdiven
aydınlat-
masında düşük
güçlü lambalar
kullanın. Genel
kullanım alanlarında mevcudiyet sen-
sörlü aydınlatma tercih edin.

• Odalarınızı açık renkli boyayarak
aydınlatma ihtiyacınızı azaltın.

• Özel günler dışında dekoratif
aydınlatma yapmayın.

• Gündüzleri elektrikle aydın-
latma yerine, gün ışığından faydalan-
maya çalışın.

• Klasik lamba düğmelerini yeni
ve modern olanlarıyla değiştirin.

• Dış alanların ışıklandırılması kon-
trol edildiği takdirde enerji tasarrufu
sağlanabilir. Bu yüzden, saat kuru-
lumu ile ışıklandırma yapın veya
hareket sensörü ekleyin.

• kaynak:    http://www.eie.gov.tr/
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Kıtalararası
Rüzgar Enerjisi

Kongresi, 
yaklaşık 20

ülkenin
katılımıyla 31

mart Salı günü
gerçekleştirildi.

TC. Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı himayelerinde, Avrupa Rüz-
gar Enerjisi Birliği (EWEA) ve Küresel
Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) işbir-
liği ile Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği
(TÜREB) tarafından organize edilen
kongreye, Kıbrıs ve Ürdün Enerji
Bakanlarının yanı sıra, İngiltere, Al-
manya, Danimarka, İspanya, Kore,
Fransa, Polonya, Güney Afrika,
Tunus, Makedonya, Japonya, İtalya,
Yunanistan, Cezayir ülkelerinin rüzgar
enerjisi başkanları ve yetkilileri katıldı.

Kongrede Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, EPDK Başkanı Mustafa
Yılmaz, IWPC Kongre Başkanı Doç.Dr.
H. Murat Mercan, Küresel Rüzgar En-
erji Konseyi başkanı Dr. Klaus Rave,
Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı
Markus Tacke ve TÜREB Başkanı
Mustafa Serdar Ataseven açılış konuş-
malarını gerçekleştirdi. Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise yurt-
dışında olduğundan kongreye video
konuşmalarıyla katıldı. Yıldız, rüzgar en-

erjisinin Türkiye için güvenilir ve
sürdürülebilir bir enerji çeşidi olduğunu
dile getirerek, şunları söyledi:

“Rüzgar enerjisi kurulu gücümüz, 13
yıl önceki 19 megavattan bugün 4 bin
megavatlara ulaşan bir seyir izliyor.
Ülkemizde rüzgar enerjisine 15 milyar
lira yatırım yapıldı. 2014 yılı en fazla rüz-
gar kurulum gücünün devreye girdiği yıl
oldu. Sadece geçtiğimiz yıl içinde ku-
rulu gücümüze 800 megavattan fazla
rüzgar santrali ekledik. 2014 yılında rüz-
gar enerjisi yatırımlarında ülkemiz Avru-
pa’da 5. dünyada 10. sırada yer aldı.
Devreye giren rüzgar santralleriyle
geçtiğimiz yıl 850 milyon dolar daha az
doğalgaz ithalatı yapıldı.”

“Rüzgarın payı 
yüzde 5'i geçti”

Kurulu güç içinde rüzgarın payının
ilk defa yüzde 5’i geçtiğini belirten
Yıldız, yaklaşık 4 milyon evin yıllık
elektrik ihtiyacının rüzgar santral-
lerinden karşılandığını dile getirdi.

Dört milyon evin elektriği rüzgardan karşılanıyor

Türkiye’nin
kurulu gücü: Rüzgar
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“Beşbindörtyüz Rüzgar
Türbinine İhtiyaç Var”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, dünyada nüfus, sanayi ve
teknolojik gelişmelere paralel olarak
artan enerji talebinin karşılanması için
ülkelerin arz güvenliğini sağlamaya
önem verdiğini belirtti. Bölgemizde
devam eden çatışmaların enerji kay-
naklarını kontrol etme mücadelesi
sonucu ortaya çıktığını hatırlatan Işık,
OECD ülkeleri arasında enerji
talebinin en hızlı arttığı ülke olduğu-
muzu aktardı. Avrupa’nın 6. dünyanın
en büyük 17. ekonomisi olan ülkem-
izde kişi başına tüketilen elektrik mik-
tarının neredeyse Avrupa’nın yarısı
kadar olduğunu söyleyen Işık, 2023
yılında ülkemizdeki kişi başına
tüketilen miktarın 3.237 kw/saatten
5.000 kw/saate çıkacağını ifade etti.
Önümüzdeki 10 yılda ülkemizde
artan enerji talebini karşılamak üzere
yıllık ortalama 12 milyar $’lık,
toplamda ise 120 milyar $’lık enerji
yatırımına ihtiyacımız olduğunu vur-
gulan Işık, sözlerine şöyle devam etti:

“Her yıl enerji için yurtdışına 55 mil-
yar $ ödüyoruz. Eğer enerji üretiminde
kendi kendimize yetebilseydik bu yıl
bütçe açığımız olmayacak, üstelik 9
milyar $ fazla paramız olacaktı. Bu ne-
denle rüzgara ve güneşe önem ver-
meliyiz. 2023 yılına kadar 16.238
MW’lık tesisi hizmete almalıyız. Bu da
5.400 adet türbine ihtiyacımız
olduğunu gösteriyor. Ülkemizde 8,5
milyar $’lık türbin pazarı oluşacak.
Sanayi ürünlerinin yerli olarak karşılan-
ması durumunda ek teşvikler veriyoruz.
Satın alma garantimiz var. Yani
Türkiye’de cazip bir yatırım ortamı var.
Türkiye’ye yatırım yapanlar fırtınalı
dönemler olsa bile kazanıyor.” dedi.

“Türkiye Avrupa’nın 
Parlayan Yıdızı”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz,
Türkiye'de rüzgar enerjisinden elektrik
üretiminin arttığına dikkat çekti. Rüz-
gar enerjisinin bir sektör haline
geldiğini belirterek, "Son dönemde
yapılan yatırımlar ve üretime geçen
rüzgar santralleriyle, Türkiye Avru-
pa'nın parlayan yıldızı olma yolunda

emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.
Yılmaz, son 7 yılda dünyadaki rüzgar
kurulu gücü 3 kat artarken Türkiye'nin
rüzgar kurulu güç kapasitesinin 24 kat
arttığına işaret ederek, Türkiye'nin rüz-
gar enerjisinde global kurulu gücün
yüzde 1'ine ulaştığını aktardı.  
“Bu Kongre
Maya Tutacak”

IWPC Kongre Başkanı Doç Dr. H.
Murat Mercan, Kıtalararası Rüzgar
Enerjisi Kongresinin Afrika ülkelerine
enerji sağlama çabası sayesinde doğ-
duğunu anlatarak sözlerine başladı.
Kongrenin daha da büyüyerek
devam edeceğini belirten Mercan,
“katılıma baktığımda görüyorum ki
bu kongre maya tutacak. Bu buluşma
yerlerinde iş fırsatları ve büyük bir
sinerji yaratılıyor. Değerlendirmek
lazım. Hem özel sektörde, hem kamu
tarafında rüzgarı büyütmek için iyi
niyetli çabalar var.” dedi.

“Yolumuz uzun, 
hedeflerimiz açık,
yürüyüşümüz kararlı”

TÜREB Başkanı Mustafa Serdar
Ataseven, bu kongrenin yapılış
amacının bilgi alışverişi sağlayarak,
küresel rüzgar enerjisi gelişimine katkı
sağlamak olduğunu aktardı. Gelin güç-
lerimizi birleştirelim ve bilgilerimizi
çoğaltarak sektörü geliştirelim diyen
Ataseven, Yunus Emre’nin ünlü dizeleri
“Gelin Tanış Olalım, İşi kolay kılalım”
sözleri ile yatırımcıları Türkiye’ye davet
etti. Bu kongreden çıkacak güçlü
mesajlarla küresel sorularımıza cevap
bulacağız diyen Ataseven, yolumuz
uzun, hedeflerimiz açık, yürüyüşümüz
kararlı vurgusu yaptı. 

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği
Başkanı Markus Tacke ise sektörün
genç bir sektör olduğunu, ortak
hedefler doğrultusunda herkesi bir
araya getirdiğini belirtti. Bilgileri pay-
laşırsak başarılı oluruz diyen Tacke,
bu kongreyi iyi değerlendirmek
gerektiğini söyledi. Küresel Rüzgar
Enerjisi Konseyi Başkanı Dr. Klaus
Rave, dünya güzeli olan bir şehirde
olmaktan mutluyuz diyerek sözlerine
başladı. Fikir alışverişi sağlamak ve
sorulara cevap bulabilmek için bu
fuarda bağlantılar kurulabileceğinin
altını çizen Rave, Türk hükümetini id-
dialı  hedeflerinden dolayı kutladı. 

• Kaynak: http://www.enerjiport.com/
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Rüzgar enerjisine dayalı ön-
lisans başvurularına esas Önlisans
Başvurularında Sunulması Gereken
Bilgi ve Belgeler Listesi 09/04/2015
tarihli ve 5556 sayılı Kurul Kararı ile
güncellenmiştir. 24,27,28,29,30
Nisan 2015 tarihlerinde yapılacak
önlisans başvurularının güncel bilgi
ve belgeler listesi ve açıklamalarına
uygun olarak yapılması önem arz
etmektedir.

Başvurulardaki en önemli belge
başvuru dilekçesi olup önlisans
başvuru dilekçesinin eksiksiz ve for-
matına uygun olarak hazırlanması
gerekmektedir.

Başvuru dilekçesinde Kayıtlı
Elektronik Posta adresinin bulun-
ması önemlidir. İşbu adres sıradan
bir eposta adresi olmayıp sadece
Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet
Sağlayıcılarından temin
edilebilmektedir. İşbu
sağlayıcıların listesine Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kuru-
munun internet sitesinden-

http://tk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/k
ayitli_elektronik_posta/kephs.php
ulaşılabilmektedir.

Başvurularda “Tek Hat Şeması”
istenmemektedir. Bu kapsamda
Bilgi Formunda bağlantı noktası
değil bağlantı bölgesi yazılması
beklenmektedir.

Üretim Tesisine İlişkin Bilgi
Formu (Bilgi Formu) yeniden düzen-
lenmiş olup yeni örneğe uygun
doldurulması gerekmektedir.

Bilgi Formu ve haritalarda en
çok yapılan yanlış türbin noktaları
ile rüzgâr ölçüm istasyonunun (RÖİ)
yerlerinin yanlış, santral sahası
dışında işaretlenmesi olup bu
hususa özellikle dikkat edilmesi

gerekmektedir.
Bilhassa rüz-
gar ölçüm is-
tasyonunun
santral sahası

içinde bulun-
ması gerek-
mektedir.

Bilgi For-

munda yer verilen santral sahası
köşe koordinatlarının ardışık olarak
tek bir çokgen (poligon) oluştura-
cak şekilde sıralanması gerekmek-
tedir. Santral sahasının köşe
koordinatları bakımından Bilgi For-
munda verilen değerler esas alın-
maktadır.

Üretim tesisine ilişkin;
• Bilgi Formunun Word ve

Excel dosyası olarak,
• Üretim tesisinin yerini

gösteren 1/25.000 ölçekli haritanın
resim dosyası(jpeg formatında)
olarak,

• Üretim tesisinin yerleşim yeri
projesinin resim dosyası(jpeg for-
matında) olarak,

• Rüzgar Ölçüm İstasyonu Ku-
rulum Raporu’nun metin dosyası
(pdf formatında) olarak,

• Rüzgar Ölçüm Sonuç Ra-
poru’nun metin dosyası (pdf for-
matında) olarak,

4 (dört) adet CD/DVD
içerisinde başvuru dosyasına eklen-

DUYURU
(Rüzgar Enerjisine Dayalı

Önlisans Başvurularına İlişkin)
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mesi gerekmektedir. Bu
CD/DVD’lerin üzerine ilgili şirketin
unvanı ve proje adının yazılması
gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi
sürecinde iş ve işlemlerde kolaylık
sağlanması amacıyla; başvuruların
A4 boyutunda (mavi) karton
klasör ( geniş mekanizmalı klasör)
ile teslim edilmesi, her bir ek’in
Önlisans Başvurularında Sunul-
ması Gereken Bilgi ve Belgeler
Listesinde belirlenen sıralamaya
uygun şekilde sıralanarak ayrı
birer şeffaf dosya içerisine yer-
leştirilmesi, evrakların zımbalan-
maması, dosyanın sırtına şirket adı
ve proje adının yazılması beklen-
mektedir.

Son olarak, önlisans başvuru-
ları kapsamında şirketlerce
sunulan beyanların Elektrik
Piyasası Kanunu uyarınca sorum-
luluk doğuracak mahiyette ve şir-
ketleri bağlayıcı olduğunun
hatırlatılmasında fayda görülmek-
tedir (6446 s. EPK m.16/1/g).
SORULAR VE CEVAPLAR

Rüzgar enerjisine dayalı ön-
lisans başvurularında mevzuat ve
uygulamaya ilişkin Sektör Bil-
gilendirme Toplantısı 09/04/2015
tarihinde düzenlenmiş olup
toplantıda yapılan sunumlara ulaş-
mak için buraya tıklayınız. İşbu
toplantıda gündeme gelen soru-
lara ilişkin cevaplar aşağıda yer al-
maktadır:

Soru 1- Mevcut mülkiyet duru-
munun gösterildiği 1/5.000 ölçekli
kadastral pafta temin edile-
memesi, sadece sayısal verilerin
elde edilmesi, çok sayıda paftanın
olması halinde önlisans başvuru-
larında nasıl bir yol izlenmelidir? 

İlgili resmi dairelerce kadastral
paftanın henüz hazırlanmamış ol-
ması halinde başvuru sahibinin il-
gili resmi makamlardan edineceği
belge veya bu husustaki beyanı
ile birlikte mevcut sayısal bil-
gilere/verilere göre hazırlanan

1/5.000 ölçekli kadastral pafta üz-
erinde üretim tesisine ait tüm
tesisler ile yerleşim yerleri ve sınır-
ları çizilerek gösterilecektir.

Ayrıca bu paftada, tesis yerine
ilişkin il-ilçe-köy-mahalle-ada-
parsel bilgilerine de yer verilecek-
tir. Kadastral paftanın lejantında,
üretim tesisi yerinin hali hazırdaki
imar durumuna (orman, mera,
tarım arazisi, sanayi, mesken vs.)
ve arazinin mülkiyet dağılımına
(miktar ve oranları da belirtilerek –
kamu-şahıs-vakıf vs.) ilişkin bil-
gilere de yer verilmelidir. 

Birden fazla pafta olması
halinde paftalara ilişkin haritalar
ayrı ayrı veya birleştirilerek sunula-
cak olup projenin genel yerleşi-
mini gösteren vaziyet planı da
ilave olarak sunulabilir. Ayrıca
1/5.000 ölçekli kadastral pafta üz-
erinde santral sahası köşe koordi-
natları, türbinler, ölçüm
direği/direkleri ve şalt merkezi
gösterilecektir. 

Soru 2- Arazinin mülkiyet
dağılımına ilişkin bilgilerin elde
edilememesi durumunda ne
yapılmalıdır?

Arazinin mülkiyet dağılımına il-
işkin miktar ve oran bilgileri ile
arazinin niteliğine(kamu, şahıs,
vakıf vs.) dair elde edilen bel-
gelerin sunulması esastır. Ancak
belge edinilememesi halinde ön-
lisans başvurusu yapan şirketin
yetkili temsilcisinin gerekçeli
beyanının sunulması mümkündür.
Bu husus eksik evrak inceleme
aşamasında her dosya için ayrıca
değerlendirilerek eksik evrak
yazılarında gerekli belgeler ayrıca
istenebilecektir. 

Soru 3- Kadastro
görmeyen yerlerde 1/5.000
ölçekli kadastral pafta yerine
1/1.000 ya da 1/10.000’lik
harita kullanılabilir mi?

1/5.000 ölçekli kadastral paf-
tanın elde edilemediğine ilişkin il-
gili kurumdan belge sunulması

kaydıyla elde edilen sayısal ver-
ilere göre 1/5.000 ölçekli kadas-
tral pafta şeklinde hazırlanacak
beyan esaslı bilgiler kabul
edilebilecektir. Bu husus eksik
evrak inceleme aşamasında her
dosya için ayrıca değerlendirilerek
eksik evrak yazılarında gerekli bel-
geler ayrıca istenebilecektir.

Soru 4- Haritalar elektronik
ortamda resim dosyası (jpeg)
halinden başka bir formatta ver-
ilebilir mi?

Haritaların jpeg formatında
sunulması gerekmektedir. İste-
nildiği takdirde ilaveten diğer for-
matlarda da sunulabilir.

Soru 5- Asgari sermaye
artışının takibi yapılacak mı?

Şirket asgari sermayesi şirket
ana sözleşmesinin derç edildiği
Ticaret Sicil Gazetesi esas alınarak
kontrol edilecektir. Şirketlerin Türk
Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili
mevzuata uygun davranmaları
gerekmektedir. Bu hususların
teyidi amacıyla ilgili kurum ve ku-
ruluşlarla gerekli yazışmalar süreç
içerisinde yapılabilecektir.

Soru 6- Santral sahasının bir-
den fazla il içerisinde yer alması
durumunda bölge seçimi nasıl
yapılmalıdır?

Proje sahasının yüzölçümünün
en fazla olduğu il esas alınarak
bölge seçiminin yapılması
öngörülmektedir. Bu seçimler
bağlantı görüşünün oluşturulması
aşamasında TEİAŞ tarafından kon-
trol edilecektir.

Soru 7- Rüzgâr ölçümü yapan
şirketin bölünmesi veya birleşmesi
suretiyle oluşturacağı yeni şirket
önlisans başvurusunda bulunabilir
mi veya bu durumlar haricinde or-
taklık yapısı değiştirilebilir mi?

Adına rüzgar ölçüm istasyonu
kurulum raporu ve rüzgar ölçüm
sonuç raporu düzenlenen şirket
ile önlisans başvurusu yapan şir-
ketin aynı şirket olması esastır.
TTK uyarınca başvuru öncesinde
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bölünme veya birleşme yapan şir-
ketlerin durumu ilgili mevzuat kap-
samında değerlendirilerek Enerji
Piyasası Düzenleme
Kurulunca(Kurul) tarafından karara
bağlanacaktır.

Mevzuatın izin verdiği haller
dışında ortaklık yapısında değişik-
liğe gidilemez.

Soru 8- Önlisans başvurusun-
dan sonra önlisans alma aşamasına
kadar bölünme, kısmi bölünme,
birleşme yapılabilir mi veya bu du-
rumlar haricinde ortaklık yapısı
değiştirilebilir mi?

Önlisans başvurusu yapıldıktan
sonra ortaklık yapısında değişiklik
olmaması esas olup TTK uyarınca
bölünme veya birleşme yapılması
halinde önlisans başvurusuna ilişkin
iş ve işlemlere devam edilmesi
hususu dosya bazında Kurul
tarafından karara bağlanacaktır.

Mevzuatın izin verdiği haller
dışında ortaklık yapısında değişik-
liğe gidilemez.

Soru 9- Rüzgar ölçüm istasy-
onu kurulum raporu, rüzgar
ölçüm sonuç raporu ve önlisans
başvurusunda bulunacak olan Şir-
ketin aynı tüzel kişi olması şartı
aranıyor mu?

Evet, aranmaktadır.
Soru 10- Santral sahasında bir-

den fazla ölçüm bulunması duru-
munda rüzgar ölçüm istasyonlarının
sayısını yazarken Meteoroloji Genel
Müdürlüğünde kayıtlı olmayan rüz-
gar ölçüm istasyonlarının bilgisi
verilecek mi?

Santral sahasında birden fazla
ölçüm bulunması durumunda; Me-
teoroloji Genel Müdürlüğünce
kayıtlı rüzgar ölçüm istasyonu/ista-
syonlarının Bilgi Formunda belir-
tilmesi gerekmektedir. Ancak
istenilmesi halinde diğer ölçüm di-

reklerinin bilgilerine de Bilgi For-
munda yer verilebilir.

Soru 11- Birden fazla başvuru
olması halinde asgari sermaye
şartı nasıl hesaplanmalıdır? Mev-
cut sermaye ile başvuruda bu-
lunulabilinir mi?

Bu konuda Elektrik Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin(Yönetmelik)
12 nci maddesinin dokuzuncu
fıkrası uygulanacaktır. Buna göre
önlisans başvurusunda bulunacak
şirketin asgari sermayesi, tüm
başvurularının kurulu güçlerinin
toplamı ile varsa mevcut diğer ön-
lisans başvuruları, lisans başvuru-
ları, uygun bulma aşamasındaki
lisans başvuruları, önlisansları ve
henüz işletmeye geçmemiş
lisanslarının kurulu güçleri dikkate
alınarak hesaplanacaktır.

Önlisans başvurusunda bulu-
nacak şirketlere ilişkin örnek ver-
mek gerekirse aynı Şirketin 40 MW,
30 MW, 20 MW ve 51 MW’tan
oluşan 4 tane önlisans başvurusu
olması durumunda sermaye şartı
51 MW için değil 141 MW için
hesaplanacaktır. Ayrıca varsa
yukarıda durumları sayılan
başvuru/önlisans/lisansları da
dikkate alınacaktır.(Belirtilen güçler
örnek mahiyetinde verilmiştir.)

Öte taraftan lisanslı tesisini
işletmeye almış bir şirketin mevcut
sermayesinin rüzgar enerjisine day-
alı önlisans başvurusu/başvuru-
larına konu kurulu güç için
öngörülen asgari sermaye koşu-
lunu sağlaması halinde ayrıca as-
gari sermaye koşulu
aranmayacaktır.

Soru 12- Önlisans başvurusu-
nun son günü olan 30 Nisan 2015
tarihi itibarıyla 1 yıllık ölçüm süresi
dolması ancak rüzgar ölçüm sonuç
raporunun 30 Nisan 2015 tarihin-
den sonra onaylanması halinde

belge kabul edilecek mi?
30 Nisan 2015 tarihinden sonra

1 yıllık ölçüm süresi dolan başvuru-
lar geçerli başvuru olarak kabul
edilecek mi?

Rüzgar ölçümünün bitiş tari-
hinin en geç 30 Nisan 2015 tarihi
olması kaydıyla Kurum tarafından
yazılacak eksik evrak bildirimi kap-
samında tayin edilen süreler
içerisinde onaylı Rüzgar Ölçüm
Sonuç Raporunun Kuruma sunul-
ması durumunda başvuru kabul
edilecektir. Rüzgar ölçümünün bitiş
tarihi, başvuruların kabulü için son
gün olan 30 Nisan 2015 tarihinden
sonraki bir tarih olması halinde
başvuru reddedilecektir.

Soru 13- Belirlenen santral sa-
hası içerisinde lisanssız faaliyet
yapılması, maden işletme ruhsat
alanında ÇED başvurusu yapılarak
bölgenin yeni ÇED başvurularına
kapatılmış olması ve lisanslı doğal-
gaz santralinin faaliyete başlama-
ması halinde önlisans başvuru
değerlendirilmesi nasıl yapılacak-
tır?

Mevcut lisanslı/önlisanslı sa-
halara önlisans başvurusu yapıla-
maz. Aynı yere birden fazla
önlisans başvurusu yapılması
halinde konu öncelikle Yönet-
meliğin 14 üncü maddesi kap-
samında değerlendirilecektir.

Elektrik piyasasında faaliyet
göstermek veya başka bir faaliyet
yürütmek amacıyla ÇED başvurusu
yapılmış sahaya önlisans başvurusu
yapılmasına ilgili mevzuatta bir
engel yoktur. Bu hususta diğer
kanun ve mevzuat hükümleri sak-
lıdır.

Rüzgar enerjisine dayalı ön-
lisans başvurusuna konu santral sa-
hasının Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin
Yönetmelik kapsamında kurul-
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masına izin verilen tesislerle çakış-
ması konusu Kurul tarafından ayrıca
karara bağlanarak kamuoyuna
duyurulacaktır.

Soru 14- ÇED duyarlı yöreler
kapsamında hazırlanacak beyanın
nasıl verilmesi gerektiği, resmi bel-
geye ihtiyaç var mı?

Proje sahasının Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) Yönet-
meliği Ek-5’te belirtilen duyarlı
yöreler kapsamında olup ol-
madığına ilişkin sadece beyan
hazırlanacak olup belge aranma-
maktadır.

Soru 15- Yasaklılık beyanını
kimin vermesi gerekir?

Söz konusu beyan, başvuruda
sunulması gereken bilgi ve bel-
geler listesinin Ek-4’üne uygun
olarak önlisans başvurusunda bu-
lunan tüzel kişi tarafından verile-
cektir.

Soru 16- İmar tadilatının yapıl-
masına engel bir durumun ol-
madığına ilişkin beyanda santral
sahası köşe koordinatlarının olması
gerekli midir?

Önlisans başvuru dosyası bir
bütün olup beyanın tüm proje sa-
hasına ilişkin verilmesi gerekmekte-
dir. Bu kapsamda koordinatların
ayrıca belirtilmesine gerek yoktur.

İşbu beyanın sahanın tamamını
içermemesi halinde geçerli bir
beyan yapılmamış sayılacaktır.

Soru 17- İmar durumunu
gösteren belge ile başvuruda bulu-
nan tüzel kişi yerine başka bir isim
veya tüzel kişiye hitaben cevaplan-
mış olması mümkün müdür?

İmar durum belgesi proje sa-
hasına ilişkin olup muhatabın
farklı bir kişi olması esasını etkile-
meyecektir.

Soru 18- Bütün tadillerin
işlendiği Şirket anasö-

zleşmesinin Şirket kaşesi ile
yetkili kişi tarafından imzala-
narak sunulması yeterli mi?

Yeterlidir.
Soru 19- Önlisans başvurusu

yapan şirkette %10’un altında paya
sahip gerçek veya tüzel kişilerin or-
taklıklarını gösteren bilgi ve bel-
gelerin sunulması gerekli midir?

Önlisans başvurusu yapan şir-
ketin gerçek kişi ortak ya da ortak-
lara ulaşıncaya kadar ortaklık
yapısını ortaya koyan bir şemanın
hazırlanarak (başvuru yapan şirket
yetkilisinin kaşe ve imzasını havi)
beyan suretinde dosyaya sunulması
gerekmektedir. %10 ve üzerinde
doğrudan veya dolaylı pay sahibi
ortakların ortaklıklarını gösterir bel-
gelerin Kuruma sunulması beklen-
mektedir. Halka açık şirketlerde bu
oran %5 olarak uygulanmaktadır.
Bu oranların altında paya sahip or-
taklara ilişkin beyan verilmesi
yeterli olup gerektiğinde Kurumca
ilgili belgeler istenecektir.

Soru 20- Üretim tesislerine il-
işkin Bilgi Formlarında elektriksel
kurulu güç değerinden yüksek
mekanik kurulu güç değeri ile
başvuruda bulunulabilir mi?

Hayır, önlisans başvurusu aşa-
masında Bilgi Formunda yazılan
mekanik ve elektriksel kurulu güç
değerlerinin aynı olması gerekmek-
tedir.

Soru 21- Banka teminat mek-
tubu düzenlenirken nelere dikkat
edilmelidir?

Her proje dosyası için ayrı
banka teminat mektubu düzenlen-
mesi gerekmektedir. Önlisans
Başvurusunda Sunulması Gereken
Bilgi ve Belgeler Listesinde yer ver-
ilen örneğin değiştirilmeksizin ilgili
boş yerler doldurulmak kaydıyla
hazırlanması gerekmektedir. Proje
sahasının birden fazla il veya ilçede

olması durumunda teminat mek-
tubunda her bir il ve ilçe belirtile-
cektir. Bununla birlikte, banka
teminat mektubu ve teyit yazısını
imzalayan personelin imza sirkü-
lerinin aslı veya banka tarafından
onaylanmış örneği sunulmalıdır.
Ayrıca mevki olarak rüzgar ölçüm
istasyonu kurulum raporunda yer
verilen mevkinin mutlaka yazılması,
mevkiinin çok sayıda olması
halinde sahayı temsil eden birkaç
mevkîye yer verilmesi yeterlidir.

Soru 22- Yetki belgesi ile imza
sirküleri birlikte mi sunulacaktır?

Yetki Belgesinin içeriğinde tem-
sile yetkili şahıs/şahısların imza
örneklerinin yer alması halinde
ayrıca imza sirkülerinin sunulması
gerekmemektedir. Aksi halde bir-
likte sunulması gerekmektedir.

Soru 23- Mülkiyetin önlisans
başvurusu yapacak tüzel kişiye ait
olmaması durumunda mülkiyetin
kendisine ait olmadığının beyan
edilmesi gerekli midir?

Gerekli değildir.
Soru 24- Önlisans alma be-

delinin Kurum hesabına
yatırıldığına ilişkin dekont elek-
tronik ortam çıktısı olarak sunula-
bilir mi? Ayrıca hangi banka hesap
numarasına bedel yatırılacaktır?

Elektronik ortamdan alınan
banka ödeme dekontları ilgili Şub-
eye onaylatmak kaydıyla kabul
edilmektedir. Önlisans alma bedel-
leri Vakıflar Bankası
Bahçelievler/Ankara Şubesi (Şube
Kodu: 014), Elektrik Lisans Alma-
Tadil-Suret Bedeli Hesabı  , IBAN:
TR41 0001 5001 5800 7292 2298
96 hesabına yatırılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla
arz olunur.

• KAYNAK EPDK 
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Dalga enerjisi direk olarak dalga
yüzeyinden veya yüzey altındaki
dalga basınçlarından elde edilir. Dal-
galar deniz veya okyanusların
yüzeyinde esen rüzgârlar tarafından
üretilir. Dünyanın birçok yerinde
rüzgâr sürekli dalgalar oluşturacak
kadar düzenli ve sürekli eser. Deniz
ve okyanus dalgalarında çok büyük
enerji vardır. Dalga enerjisi makineleri
dalgaların yüzey hareketlerinden
veya dalga basınçlarından direk
olarak enerji üretir.

Dalga enerjisini kullanmak için
birçok çeşit teknoloji proje-
lendirilmiştir. En elverişli tasarımlar-
dan birkaçının ticari kullanım için
uygulama testleri yapılmaktadır.
Dalga enerji teknolojileri kıyıda, kıyı-
dan biraz uzakta ve açık denizde ku-
rulmak için tasarlanmıştı. Denizden
biraz uzakta kurulacak sistemler
suyun 40 metreden fazla derinine
yerleştirilir.

Bütün dalga enerji teknolojileri su
yüzeyinde veya su yüzeyinin

yakınında kurulmak için tasarlanmış
olsa da, etkileştikleri, uyum sağladık-
ları dalgaya ve dalga enerjisini çe-
virdikleri enerjiye göre farklılık
gösterirler. Aşağıda sıralanan dalga
enerjisi teknolojileri son gelişmelerin
hedefleridir.

Sonlandırıcı makineler dalgaların
hareketi yönünde dikey olarak uzanır
ve dalga enerjisini yansıtır veya
yakalar. Bu tür makinelerin son
sürümleri denize yakın yerlere kurul-
mak için tasarlanmış olsa da, genelde
sahilde veya sahile yakın yerlerde ku-
rulmak için tasarlanmıştır. Titreşen su
sütunu sonlandırıcı makinenin başka
bir çeşididir. Bu makinede su yüzey
altında bulunan yukarısında sıkışmış
hava bulunan bir bölmeye girer.
Dalga hareketi giren suyun yukarıya
ve aşağıya bir piston gibi hareket
etmesini sağlar ve havayı bağlı bulu-
nan türbine doğru iter.

Noktasal soğurucu dalga
hareketiyle birbirlerine bağlı olarak
hareket eden bileşenleri bulunan

yüzey bir yapıdır. Bağlantılı hareket
elektromekanik veya hidrolik enerji
çeviricilerinin sürülmesi için kullanılır.

Azaltıcılar dalgaların yönüne para-
lel olarak yönelmiş uzun çok parçalı
yüzer yapılardır. Makine boyunca dal-
gaların yükseklik farkı parçaların bir-
leştiği noktalardan bükülmeye neden
olur ve bu bükülme hidrolik pom-
palara veya diğer çeviricilere bağlıdır.

Yükseğe Çıkan Makinelerin
makineyi çevreleyen deniz veya
okyanusun ortalamasını aşan seviyede
dalgalar tarafından gelen suyla dolan
rezervuarları vardır. Su yükseldikten
sonra yer çekimi deniz yüzeyine
doğru geri çekilmesine neden olur.
İçeriye dolan suyun enerjisi su türbin-
lerini döndürmek için kullanılır. Özel
olarak üretilen açık deniz tekneleri
kıyının biraz açığındaki dalgaların en-
erjisini depolarlar. Bu yüzer platform-
lar dalgaları dahili bir türbinden
geçirerek ve tekrar denize dönmesini
sağlayarak elektrik üretirler.

• Enerji ve tabii kaynaklar

Dalga enerjisi
teknolojisi









Firmamızın ana faaliyet konusu beton işlerinde kullanılan PVC Su tutucu Bantlar, yalıtım amaçlı PVC-POLİETİLEN Düz ve T-Grip Jeo memb-
ran üretimi ve ticaretidir. Natürel Mühendislik ayrıca uzman ve tecrübeli teknik kadrosu ile üretimini yaptığı ürünlerin, uygulama alanları-
na montajını da yapmaktadır. Kalite ve Müşteri Memnuniyeti ilkesini prensip edinen firmamız gerek yurt içinde, gerekse yurt dışındaki 
önemli projelere ürün ve teknik hizmet vererek sektöründe güvenilir bir firma olmuştur. Ürünlerimiz PVC esaslı Su tutucu Bantlar; 3078 TSE 
Belgeli, Düz ve T-Grip Jeo membranlar; TSE ve CE Belgelidir. Girdi hammaddelerle, üretim aşaması ve kullanıma hazır duruma gelen tüm 
ürünlerimizin her aşamada kalite testleri kendi laboratuvarımızda titizlikle yapıldığı gibi DSİ, Karayolları, Üniversiteler (İTÜ, ODTÜ vb.) ve 
TSE laboratuvarlarında da sık aralıklarla oto-kontrol testleri yaptırılmaktadır. Ürün ve Hizmette kalite politikasını en üst düzeyde tutmak 
için çalışan firmamız TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi, TS EN ISO 14001, TS 18001 belgelerine de sahip olarak faaliyetlerini devam 
ettirmektedir. Firmamız mülkiyeti kurucu ortaklarına ait 9.750 m2 kapalı alanda en son teknolojiye sahip makinalar ile üretim yapmaktadır. 
Projelerinizde, ürün ve teknik hizmetlerimizle yakın işbirliği içinde olmayı arzu eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ
Şirketimizde kaliteyi amaç edinmiş olan bizler;

 Sektörümüzde ürünlerimizin kalitesi ile aranılır olmayı ve markamızın imajını 
güçlendirmeyi,

 İç ve dış pazarlarda tercih edilmek için ürünlerimizin kalitesini artırmayı ve sürekliliği 
sağlamayı

 Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarının sürekli ve en iyi şekilde karşılayarak 
memnuniyetini artırmayı,

 Çalışmalarımızda kalite bilinci ve disiplinini eğitimlerle geliştirerek, verimliliği artırmayı,
 Kalite, Çevre ve İSG yönetim sistemlerinin şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli 

iyileştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

ÜRÜNLERİMİZ
 PVC Su Tutucu Bantlar
 PVC-HDPE-LLDPE Geomembranlar
 PVC-HDPE T-Grip Geomembranlar
 HDPE Şaşırtmalı Membranlar
 EPDM (Termoplastik) 

Geomembranlar
 TPE-PVC Derz Bantları
 Geotekstil Keçeler
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E  info@naturelmuhendislik.com.tr
www.naturelmuhendislik.com.tr

Natürel®
Mühendislik

Natürel®
Mühendislik





MAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ostim OSB Mah. 1200 Sokak No.98 
Yenimahalle / ANKARA
T +90 (312) 385 88 61 
F +90 (312) 385 08 61 
E info@mtgmuhendislik.com.tr
www.mtgmuhendislik.com.tr

Hidromekanik 
Ekipmanlar

Cebri Borular ve Aksesuarları
Radyal Kapaklar

Batardo Kapakları
Tekerlekli Kapaklar

Kelebek Vanalar
Sürgülü Vanalar

Konik Vanalar
Izgaralar

Kaldırma ve İletme 
Makinaları

Gezer Köprü Vinçleri
Portal Vinçler

Diğer İmalatlar
Çelik Yapılar

Ürünlerimiz

Sertifika: 01.14.4831.9674.T Sertifika: 03.14.4831.3974


