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Dünya enerji sektörünü inceleyecek olursak kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Bunlar çoğu petrol
başta olmak üzere kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtları içermektedir.
Öyle ki bu oran % 78.7 gibi bir rakamı içermektedir. Bunun yanı sıra
bu gruba ait rezervler 140-150 yıl içerisinde tükeneceği bilim insanları
tarafından açıklanmış bir gerçekliğe sahiptir. Ayrıca bu fosil yakıtların
oluşturduğu sera gazı, küresel iklim değişikliğine sebep olmakta uzun
vadede çevre ve insan sağlığı üzerinde yarattığı dışsal etki, maliyetleri
farklı bir boyuta çekmektedir.
Günümüzde enerji kaynaklarının önemi daha da artmakta bu ihtiyaca karşılık maliyetlerde o oranda yükselmektedir.Bu anlamda güneş ve
rüzgar enerjisinin önemini vurgulamak isterim.Bu nedenle güneş enerjisinden yararlanmak üzere gelişen teknolojiyle birlikte güneş enerjisinden yararlanma miktarı artmakta,alt yapı maliyetleri de düşmektedir. Düşük yatırım maliyeti ve yükselen verimiyle kısa zamanda kendi
yatırımını karşılama özelliğine de sahip olmakta çevreye duyarlı enerji
kaynağı olması sebebiyle ilgi çekici bir duruma gelmiştir. Bizde bu anlamda temiz enerji olan güneş ve rüzgara gereken önemi vermemiz
gerekiyor. Bir çoğumuz güneş en çok sahra çöllerinde var orası bütün
dünyaya yeter diye düşünebilir fakat bu enerjinin dağıtım maliyeti o kadar yüksektir ki son çare olarak düşünülmektedir. Ayrıca çöller güneşle
beslendiği gibi kum fırtınaları yüzünden kurulan sistemin deforme veya
yok olası gibi ya da bu sistemin temizlenmesi gibi yüksek maliyetler
ortaya çıkarmaktadır.
Ülkemiz bu acıdan çok daha zengin bir yapıya sahiptir. Ayrıca birçok
ülkede kurulan yeni yapılarda bina çatı veya yüzeylerine kurulan güneş
panelleri sayesinde yeşil binalar yapılmakta kendi enerjisini karşılama
gücüne sahip olmaktadır. Ülkemizde de gelişen inşaat sektöründe çıkarılacak bir mevzuat ile komple camekan olan bu binaların ve kentsel yapısına göre inşa edilen diğer binaların böyle bir sisteme geçmesi
sağlanabilir. Bu ülke ekonomisine olduğu kadar doğaya sunduğu katkı
sebebiyle büyük fark yaratacaktır.
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6331 sayılı yasanın
tam olarak yürürlüğe
girmiş olması olumlu
bir gelişme olarak
görülmelidir.
Türkiye’de İş Güvenliğinin gündeme gelmesi eskilere dayanır ama 1990’lı yılların sonunda devlet bu konuya daha da önem vermeye ve yasal
düzenlemelere gitmeye başladı. Ancak 2003 yılında, ilk AKP hükümetinin AB ile ortaklığı ciddi
biçimde gündemine alarak masaya oturması ile,
AB’nin öne sürdüğü İŞ YAŞAMINDA AVRUPAYA
UYUMSUZLUK öncelikli problem oldu. Hükümetimiz hemen AB normlarına uygun 4857 sayılı iş
kanununu TBMM’den çıkararak yürürlüğe koydu
ve peşinden yönetmelik bombardımanı geldi.
Öyle ki onlarca yönetmelik, uygulayıcıları bile

6331 Sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu!
Nihayet!
şaşkına çevirdi. 1973 yılında çıkarılmış İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Tüzüğü göz ardı edilse de 2013 yılına değin yürürlükte kaldı ama yeni yönetmeliklerle çelişkiler ortaya çıktı. Zaman zaman kimin
neye göre hareket edeceği tartışma konusu oldu.

HAYET TAMAM, diyecektik ama 1 Temmuz 2016
günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Sn. Süleyman Soylu’nun, “Bu yıl sonuna değin, hizmet
almayanlara cezai işlem yapılmayacak.” açıklamasını yorumlamak zor!

AB’den, iş yaşamında tam uyum için on yıllık
süre istenmişti ve iş yaşamında sağlık ve güvenlik sağlanması için, 4857 sayılı yasaya dayalı
olarak hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği diğer yönetmeliklerle birlikte yürürlüğe
girmişti ama AB’yi tatmin etmedi, yetersiz bulundu. İş Sağlığı ve Güvenliğinin yönetmelikle
düzenlenemeyeceği uyarısı üzerine, 2012 yılının
30 Haziranında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Yasası çıkarıldı ve yasanın uygulanması için bir
yıllık hazırlık süresi verildi, 2013 Temmuz ayında
ise süre altı ay daha uzatıldı. Yasa 2014 yılı başında yürürlüğe girdi. Yine de Az Tehlikeli İşyerleri
ve Kamu Kurumları için 2016 Temmuzuna değin
hazırlık süresi tanındı. Durum böyle olunca Nİ-

Neyse!
İşyerleri Nace koduna göre üç sınıfa ayrılmaktadır;
a. Çok Tehlikeli İşyerleri
b. Tehlikeli İşyeri: Bu tür işyerleri daha çok üretim yapılan yerler; maden ocakları, inşaatlar,
fabrikalar, imalathaneler olarak sayılabilir.
c. Az Tehlikeli işyerleri: Marketler, pazarlamacılar, bakkallar, manavlar, bürolar, okullar
(meslek liselerini tehlikeli iş yeri gurubunda
değerlendirmek gerekir), siteler, apartman
yönetimleri olarak sayılabilir.
Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayısı
ENERJİ ve MADEN
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50’nin üstünde ise 6331 Sayılı Kanun ile tüm yükümlülüklerimiz önceden başlamıştı.
2016 yılı 1 Temmuz itibarıyla İşyerimiz Az Tehlikeli İşler kapsamında ve çalışan sayımız 50’nin
altında ise yükümlülüğümüz başlamaktadır.
Neler yapılması gerekir?
Öncelikle, işyerimizde yasal olarak İş Güvenliği
Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmamız gerek.
Bunun kolay yolu bir Ortak Sağlık ve Güvenlik
Biriminden (OSGB) hizmet satın almaktır. Bireysel görevlendirmeler de yapılabilir ama o zaman
görevlendirilecek uzman ve hekimin sigortasının
yapılması zorunludur. O nedenle OSGB’leri tercih
etmek daha doğru bir davranış olacaktır.
Hizmet alacağımız ya da görev vereceğimiz
ekiple birlikte yasa gereği yapılması gerekenleri
özetlersek;
1. İşyerinde Risk değerlendirmesi yapılacak ve
Risk Dosyası hazırlanacaktır. (6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10)
2. İşyerinde Acil Durum Eylem Planı hazırlanacak ve Tatbikat yapılacaktır. (6331 Sayılı İş
Sağ. ve Güven. Kanunu Madde 11 -12)
3. Çalışanlarınıza İSG eğitimi verilecektir. (6331
Sayılı İş Sağ.ve Güven. Kanunu Madde 17)
4. İşverenin yükümlülükleri (6331 Sayılı İş Sağ.
ve Güven. Kanunu Madde 4) ve Çalışanların
yükümlülükleri (6331 Sayılı İş Sağ. ve Güven.
Kanunu Madde 10) eğitimle verilecektir.
5. İşyerinde Çalışan Temsilcisi seçiminin yapılması sağlanacaktır. (6331 Sayılı İş Sağ. ve
Güven. Kanunu Madde 20)
6. İşyerinde kullanımı zorunlu Ortam Koruma
önlemleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar hakkında işverenin bilgilendirilmesi ve donanım
temininin sağlanması, kullanımı konusunda
çalışanın eğitimi sağlanacaktır.
7. Aylık dönemlerde işyeri, uzman ve hekim
tarafından gözlemlenerek İSG konusunda
işverene rehberlik yapılacaktır.
Bu faaliyetlerin değerlendirilmesi, kontrolü, denetimi ÇSGB İş müfettişleri, SGK denetim görevlileri hatta Yerel Yönetimler, Güvenlik Birimleri
tarafından yapılmaktadır. İş müfettişleri, 6331
sayılı yasanın 26. Maddesi doğrultusunda saptadıkları eksiklikler için idari para cezaları vermektedirler. Ceza gerektiren durumlarını kısaca
özetlersek;
▶ Çalışanların işe giriş ve aralıklı sağlık muayene raporları (işyeri hekimi tarafından
düzenlenmektedir.)
▶ Çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin
belgeleri / sertifikaları,
▶ Çalışan Temsilcisi seçim evrakları
▶ Risk değerlendirme raporu
▶ Acil durum ve Tahliye planları
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▶ İSG talimatları
▶ Çalışanların mesleki eğitim belgeleri/ sertifikaları, ustalık belgeleri,
▶ Çalışanların özlük dosyaları,
▶ Basınçlı kapların, asansörlerin, topraklama
tesisatlarının yıllık periyodik kontrol ve sicil
kartları
▶ Kimyasal maddelerin MSDS (malzeme
güvenlik bilgi formları) formları
▶ İş Kazaları ile ilgili yasal işlemler
▶ Sağlık ve güvenlik uyarı işaretleri vb. eksikleri olabilir.
Bakanlık, Az Tehlikeli ve Çalışan Sayısı Ondan Az
Olan İşyerleri için, 29 Haziran 2015 tarih ve 29401
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’le farklı bir
uygulama ortaya koymaktadır.
“Yönetmeliğin 5. Maddesi; İş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren
vekillerince yürütülmesi
(1) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya
işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan
başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında işveren veya
işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı
yoluyla da temin edebilir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen
işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. İşveren
veya işveren vekilinin, iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerini yürütme yükümlülüğü İSG-KATİP’e
kayıt tarihi itibari ile başlar.
(4) Eğitimi tamamlayan işverenin ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan ayrı bir işyeri açması veya işveren vekilinin hizmet akdinin
sona ererek, ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli
sınıfta yer alan başka bir işyerinde çalışmaya
başlaması halinde; yeni işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi için işverence
İSG-KATİP üzerinden başvuruda bulunulması
gerekir. Bu tür görevlendirmelerde görevlendirilecek kişinin işveren vekili olması esastır. Aksi
takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde
görevlendirme yapılmamış sayılır.
(5) Birinci fıkrada belirtilen iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin üstlenilmesi veya işyeri dışındaki
uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması Kanunda ilgili mevzuatta işverenler için öngörülen
yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

Yönetmelikte, işveren vekilinin İş sağlığı ve
Güvenliği hizmetini yürütebilmesi için alması
gereken eğitimin içeriği, eğitim birimi koşulları da yönetmeliğin üçüncü bölümünde açıklanmıştır;
“Eğitimin Kapsamı, Eğiticilerin Nitelikleri,
Eğitim Programı ve Programlara Başvuru”
Eğitimin kapsamı ve şekli
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında; işveren veya işveren vekillerine verilecek eğitimin
programı, asgari ek-1’de belirtilen konuları içerir.
(2) Eğitim programları açıköğretim yoluyla düzenlenir.
(3) Ders içerikleri; uluslararası standartlara uygun, yazılı, işitsel ve görsel materyallerle desteklenmiş bir şekilde hazırlanır.
Eğitim verecekler ve eğiticilerin nitelikleri
MADDE 10 – (1) Eğitimler; açıköğretim sistemi ile
eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi,
büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak
suretiyle verilir.
(2) Ek-1’deki eğitim konularını hazırlayacak veya
verecek eğiticilerde, uzmanlık alanları dikkate
alınmak koşuluyla; öğretim üyesi olma ve/veya
işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici
belgesine sahip olma şartı aranır.
Eğitim programı
MADDE 11 – (1) Eğitim programı, Bakanlıkla protokol yapan üniversiteler tarafından Genel Müdürlüğün onayına sunulur.
(2) Onay verilmeyen eğitim programı ile eğitime
başlanamaz.
(3) Genel Müdürlük, onaya sunulan eğitim programında değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
Eğitim programlarına başvuru
MADDE 12 – (1) Başvurular, Bakanlıkla üniversiteler arasında yapılan protokolde belirlendiği
şekilde yapılır.
Eğitimin süresi
MADDE 13 – (1) Eğitim, ek-1’de yer alan eğitim
konularındaki içeriği okuyup, anlayıp, özümsemeye yetecek makul bir süreye göre tasarlanır.
Bu süre her hâlükârda ek-1’de yer alan ders saatlerinin toplamından az olamaz.
(2) Her bir eğitim konusunun içeriği bütünlük
oluşturacak şekilde birbiri ardına sıralanır.
Eğitimin tamamlanması, belgelendirme ve
ücreti
MADDE 14 – (1) Bakanlıkla protokol yapan üniversitelerce; eğitim sonunda yapılacak sınavdan
başarılı olanlara, ek-2 örneğindeki içeriğe uygun
protokolle belirlenen eğitimi tamamlama belgesi düzenlenir.

(2) Sınavda, 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı
sayılır.
(3) Sınavda başarılı olanlar; protokolde belirlendiği
şekilde, üniversitelerce Genel Müdürlüğe bildirilir.
(4) Eğitim, sınav ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin üçte birini geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla üniversiteler arasında yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenir.”
İşverenler için İSG faaliyetlerinin yürütülmesinde böylece iki yol önerilmektedir. İşveren vekili
ya eğitim alarak işyerinde İSG sorumluluğunu tümüyle üzerine alacak ya da bir OSGB’den hizmet
satın alma yoluyla profesyonel destek/ danışmanlık
hizmetinden yararlanacaktır. Bugün hizmet satın
almada fiyatlar oldukça düşük düzeyde seyretmektedir. Bu nedenle, eğitim alma yerine hizmet satın
alınması daha doğru olacaktır.
6331 sayılı yasanın dördüncü yılını tamamladıktan
sonra tüm işyerleri için yürürlüğe girmiş olması
olumlu bir gelişme olarak görülebilir ama gerçek
pek iç açıcı değildir. Beşinci yılına girmiş bir yasanın
hala tam olarak uygulanmıyor olması düşündürücüdür. Çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde bile İSG
hizmeti almayanların oranı, alanların çok üstündedir ve öyle ki hizmet alanlar bile çevrelerinde hizmet
almayıp da hiçbir cezai işlemle karşılaşmayanları
gördükçe hizmet aldığına pişman olmakta, hatta OSGB’lerle sözleşmesini feshetmektedir. Oysa,
İSG hizmetinin yaygınlaşması için devletin, hizmet
alanları bir şekilde desteklemesi, hizmet alımını
özendirmesi gerekmektedir. Sn. Soylu’nun, “Bu yıl
hizmet almayanlara cezai işlem uygulamayacağız.”
demesi bu açıdan düşündürücüdür. Yasa yürürlükte
ise, uygulanmamasını nasıl yorumlamak gerekir.
Bugün artık 6331 sayılı yasanın uygulanması ülke
sorunu olmaktan çok uluslararası sorun olmaktadır.
Eğer çağdaş, gelişmiş ülkelerle bir arada olmak istiyorsak, önceliği İNSAN olarak ele almalıyız. Artık
yeni SOMA’lar yaşamak istemiyorsak, her yerde ve
her alanda iş güvenliğini ilk planda ele almalıyız. Şu
an KOBİ denen küçük ve orta boy işletmeler nakit
sıkıntısı içinde kıvranırken İSG faaliyetlerini göz ardı
etmeleri belki haklı görülebilir. Hatta Suriyeli işçi
çalıştırmaları da görmezden gelinmektedir. Ancak
devletin “göz yumma” yerine, bu noktada işverene
kolaylık sağlaması beklenir. Bu, vergi kolaylığı, kredi desteği benzeri destekler olabilir. Devlet, sosyal
devlet olma özelliğini, halk deyimiyle babalığını
ortaya koymalıdır.
Öte yandan 6331 sayılı yasa, sürekli torba yasalarla
değişikliğe uğramamalı, ilgili yönetmelikler mümkünse azaltılmalı, sadeleştirilmeli, uygulanabilir
olmalıdır. OSGB’lerin de çekidüzene gereksinimi
vardır ve “serbest piyasa ekonomisi” bahanesi ile
sürekli fiyat kırıp müşteri ayartmak yerine ciddi hizmeti amaçlamalıdır.
Ama hepsinden de öte, artık 6331 sayılı yasanın tam
olarak yürürlüğe girmiş olması olumlu bir gelişme
olarak görülmelidir. Öyle de olması gerekir.

SÖYLEŞİ

Namık EKİNCİ

Çelik İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

Türk çelik sektörünün dünya pazarlarındaki
en önemli temsilcisi…

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
“Dünyada yaşanan siyasi, ekonomik, sektörel
sorunlar ihracatımızın ve dolayısıyla da üretimimizin
gerilemesine neden oluyor.”

Türk çelik sektörü 2012 yılından beri üretim ve
ihracatı üzerinde baskı oluşturan birçok sorunla
mücadele ediyor. Bizler de Enerji ve Maden dergisi olarak sektörün çözüm bekleyen sorunlarını
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu
Başkanı Namık Ekinci’ye sorduk. Değerli görüşlerini paylaşan Namık Ekinci, sohbetimiz sırasında Türk çelik sektörünün dünya pazarlarındaki
payını artırmak için gayret gösteren ÇİB’in çalışmalarına ve hedeflerine de değindi.

Çelik İhracatçıları Birliği olarak faaliyet
alanlarınızda öncelikli hedefiniz ve
misyonunuz nedir?
Çelik İhracatçıları Birliği olarak 20 Ekim 2005 tarihinden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Türk çelik üreticilerini ve ihracatçılarını temsil
eden Birliğimizin yaklaşık 932 üyesi bulunuyor.
Temel hedefimiz; çelik ihracatını artırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayan en önemli aktörlerden biri olmak. Misyonumuz ise Türk çelik
sektörünün dünya pazarlarındaki payını artırmak, küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet
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gücü elde etmek için gerekli politikaları üretmek
ve hayata geçirmek. Aynı zamanda ithalatçı ülkelerin ihtiyacına uygun çeşit ve kalitede ürünler
üretilmesini sağlamak ve ihracatçıların yurt içi
ve yurt dışında karşılaştıkları sorunları çözmek
amacıyla da üyelerimize hizmet veriyoruz.
Ticaret ve alım heyetleri düzenliyor, dış pazar
araştırma-geliştirme ve girdi tedariki çalışmaları
yürütüyor, Ar-Ge konusunda sektöre destek oluyoruz. Özellikle sektörümüzün sıkça maruz kaldığı Ticaret politikası önlemi soruşturmaları ile
mücadele ediyoruz. Ayrıca Türk çelik sektörünü
tanıtıcı faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri
de hayata geçiriyoruz.

Türk çelik sektörünün üretim ve ihracatını
düşüren ana sorunlar nelerdir? Paylaşır
mısınız?
Türkiye’de sanayinin en önemli kollarından biri
olan çelik sektörü dünyada yaşanan siyasi ve
ekonomik olumsuzlukların yanı sıra zaman zaman birçok farklı sektörel sorunla mücadele
etmeye çalışıyor. Ticaretimizi zorlaştıran bu so-

runlar ihracatımızın ve dolayısıyla üretimimizin
gerilemesine neden oluyor. Sektör, 2015 yılında
genel kapasite kullanım oranını yüzde 62 seviyesine kadar düşürmek zorunda kaldı. Üretiminin yüzde 70’inden fazlasını hurdaya dayalı ark
ocaklı tesislerde yapan sektörün ark ocaklı tesislerinde kapasite kullanım oranı ise yüzde 52’ye
kadar düştü.

“İhracatımızın gerileme
nedenlerinden biri, Çin’in
Dünya Ticaret Örgütü
kurallarını hiçe sayan
agresif ihracat politikası…”
İhracatta yaşadığımız gerilemenin nedenleri
olarak; dünya çelik fiyatlarındaki düşüş, sektörümüze yönelik haksız yere açılan ticaret politikası
önlemi soruşturmaları, en büyük pazarlarımız
arasında yer alan Ortadoğu’da istikrarın bir türlü
sağlanamaması ve Çin’in Dünya Ticaret Örgütü
kurallarını hiçe sayan agresif ihracat politikası
gibi birçok etkeni sayabiliriz.
En önemli sorunumuz çelik ithal eden ülkelerin
kendi üreticilerini korumak adına haksız yere
ticaret politikası önlemi davaları açmalarıdır.
Bundan dolayı sektörümüz bazı ihracat pazar-

larındaki yerli üreticilerin haksız yere açtığı anti-damping ve telafi edici vergi davalarıyla mücadele ediyor. Sektörümüz, haksız yere açılan bu
davalardan aklanarak çıkıyor olsa da dava süreci
ticari ilişkileri yavaşlatıyor ve ihracatımızın azalmasına neden oluyor.
Bunun yanı sıra özellikle Çin gibi ülkelerin, pazarımız olan ülkelere DTÖ kurallarına aykırı olarak
teşvikli, dampingli hatta hileli (gümrük tarife
istatistik pozisyonları farklı göstererek) ihracat
yapıyor olmaları pazar payımızı kaybetmemize
neden olmaktadır. Ayrıca önemli pazarlarımız
arasında yer alan Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki siyasi karışıklıklar neticesinde geçtiğimiz
yıl söz konusu bölgelere ihracatımızda önemli
düşüşler yaşadık.

“Sektörümüzün geleceği
açısından ciddi bir risk:
Ambargonun kalktığı İran
başarılı olursa özellikle
MENA bölgesinde Türk
çelik sektörüne güçlü bir
rakip olabilir.”

likleri’nde de aynı sıkıntıyı yaşama ihtimalimiz
bulunuyor. Ayrıca eskiden önemli pazarlarımız
arasında yer alan ancak ambargo yüzünden ihracatımızda sorunlar yaşadığımız İran’da da çelik
sanayisi mevcut ve ambargonun kalkmasıyla
sanayisini geliştirmeyi, üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Şayet başarılı olurlarsa İran’ın,
özellikle MENA bölgesinde karşımıza güçlü bir
rakip olarak çıkma durumu doğacaktır. Bütün
bu gelişmeler sektörümüzün geleceği açısından
ciddi riskler barındırmaktadır.

Zor bir 2015’in ardından 2016’nın ilk
yarısı çelik sektörü açısından nasıl geçti?
ABD çelik pazarında, Türk çelik sektörüne
karşı yaşanan sıkıntılar hakkında neler
söyleyebilirsiniz?

Küresel piyasalardaki olumsuzluklar ve siyasi
belirsizliklerin gölgesinde geçen 2015 yılı Türk
çelik sektörü açısından oldukça zorlu geçen bir
yıl oldu. Çelik İhracatçıları Birliği olarak 2016
yılındaki başlıca hedefimiz sektörün üretim ve
ihracatını mevcut rakamların üzerine çıkarmanın
yanı sıra sektörümüzün dünyadaki rekabet gücünü artırmak yönündedir.
Çelik sektörümüz Türkiye’den ABD’ye ihracat yapabilen birkaç sektörden biridir ve iki ülke arasında gerçekleştirilen ticaret içerisinde Türk çelik
ürünlerinin çok önemli bir payı bulunmaktadır.
Çelik İhracatçıları Birliği verilerimize göre 2015
yılında sektörümüz ABD’ye miktarda 2,4 milyon
ton, değerde ise 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatımız ile Türk çelik ürünlerimizin ABD ithalatı içerisinden miktarda aldığı pay

Son olarak, gelişmekte olan ana pazarlarımızdan
bazıları hükümetlerinin de desteği ve gözetimi
ile kendi çelik endüstrilerini oluşturmaya yönelik
yatırımlar yapıyorlar. Dolayısıyla bu ülkelerdeki
pazar payımız tehlikeye girmektedir. Bu durum
ihracatımızı orta vadede olumsuz etkileyecektir. Örneğin; Suudi Arabistan’da pazar payımız
düştü. Önümüzdeki yıllarda Birleşik Arap EmirENERJİ ve MADEN
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koruyarak bu pazarlara ihracatımızı artırmak ve
yeni pazarlara ulaşarak ürünlerimizi tanıtmak.
Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl 71 üye firmamızın
katılımıyla oluşturduğumuz URGE Projemiz kapsamında 2015 yılı içinde iki önemli ticaret heyetimizi İran-Kuveyt ve Dubai’ye düzenledik.
Ayrıca İran ile ilgili şunu belirtmemiz gerekir…
Türkiye ve İran çelik sanayilerine baktığımızda
önemli benzerlikler olduğunu görmek mümkün.
Her iki ülkenin çelik sanayileri neredeyse aynı
ürünler üzerine kurulu. Dolayısıyla İran’ın, ilerleyen yıllarda güçlü bir ihracatçı ülke haline gelip
Türk çelik sektörüne ciddi bir rakip olma ihtimalini de gözden kaçırmamak gerek.

“Biz, kendi sermayemizle
üreten ve büyüyen bir
sektörün temsilcileriyiz…
Devletten teşvik değil,
çalışmalarımızda yol
göstermelerini isteriz.”
İhracat odaklı büyümenin sağlanması
ve sürdürülebilir olması adına devletten
ve özel sektör yatırımcılarından
beklentileriniz nelerdir?
yüzde 4,5 oldu. ABD’nin inşaat çeliği ürünü ithalatında ise Türkiye birinci sırada yer almaktadır.
Türkiye 22,4 milyon tona kadar çıkan hurda ithalatının yüzde 28’ine tekabül eden 6,2 milyon
tonunu ABD’den gerçekleştirmiştir. 2015 yılında
ise Türkiye’nin toplam hurda ithalatı 16,3 milyon
tona gerilemiş, ithalatının yüzde 23,6’sına tekabül
eden 3,8 milyon tonu ABD’den gerçekleştirmiştir.

“ABD’li yerli üreticilerin
baskıları sonucu, Türk
çelik ürünleri aleyhine
zaman zaman antidamping ve telafi edici
vergi soruşturmaları
açılıyor.”
İki ülke arasındaki yakın ticari ilişkilere rağmen
ABD’li yerli üreticilerin baskıları sonucu, Türk
çelik ürünleri aleyhine zaman zaman anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılıyor.
Açılan tüm davaları Ekonomi Bakanlığı ve Çelik
İhracatçıları Birliği olarak titizlikle takip ediyor ve
neredeyse hepsinde Türk firmalarının haklılığını
kanıtlıyoruz. Ancak açılan davaların nihayetlendirilmesi 1 yılı aşkın süre alıyor. Türk ihracatçısı
ile o ülkenin ithalatçısı davanın neticesinde ne ile
karşılaşacaklarını bilmedikleri için dava süreci,
firmalarda tedirginlik yaratıyor ve dış ticaretin
gerilemesine neden oluyor.
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Çelik sektörünün hedeflerine
baktığınızda 2016’nın ikinci yarısı için
öngörüleriniz nelerdir?
2016 yılı başında belirlediğimiz gibi yılın ikinci
yarısında da sektörümüzün üretim ve ihracatını
mevcut rakamların üzerine çıkarmak ve dünyadaki rekabet gücünü artırmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda yılsonunda ihracatımızın yüzde 2 oranında artışla 16,4
milyon ton civarında olmasını ön görüyoruz.

“Hedefimiz, mevcut
pazarlarımızı koruyarak
bu pazarlara ihracatımızı
artırmak ve yeni
pazarlara ulaşarak
ürünlerimizi tanıtmak.”
İran ya da Afrika ülkeleri özelinde
düşündüğümüzde yatırım fırsatlarının
gün geçtikçe arttığı görülüyor. Bu konuda
Türk çelik üretici ve ihracatçı firmalarına
önerileriniz neler olur?
Türk çelik ürünlerimiz çeşitliliği ile tüm dünya
piyasalarından talep görüyor. Şuan yaklaşık
200 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. En önemli ihraç pazarlarımızın başında ise Ortadoğu ve
Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinin geldiğini söylemek mümkün. Hedefimiz, mevcut pazarlarımızı

Biz, kendi sermayemizle üreten ve büyüyen bir
sektörün temsilcileriyiz. Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu (AKÇT) mevzuatının da gerektirdiği
üzere sektörümüz devletten herhangi bir surette
teşvik almıyor, talep de etmiyoruz. Ancak yurt
içinde maliyetlerimize yansıyan ve ihracattaki
büyümemize engel olan ek yükleri omuzlarımızdan almalarını elbette istiyoruz. Aynı zamanda
yurt dışı kaynaklı yaşadığımız sorunlarda da
sektörümüzün yanında olmasını bekliyoruz. Yani
Türk çelik sektörü olarak devletten teşvik değil,
sektörümüze yönelik yürüttüğümüz çalışmalarda yol göstermelerini isteriz.
Sektör mensubu tüm şirketlerimizin ise menfaatleri açısından ve Türk çelik sektörünün geleceği yönünden mevcut ve muhtemel, yurt içi/dışı
koşullara her yönü ile bakıp değerlendirme yapmamız lazım. Bilhassa dünyadaki konjonktürel
gelişmelerin dışında kalmamalıyız. Artık dünya
Sanayi 4.0 devrine geçiyor, biz de dünyadaki bu
gibi gelişmeleri göz ardı edemeyiz. Bunun yanı
sıra yönetsel olarak da konuyu iyi değerlendirip
şirket yönetimlerini daha güçlü hale getirecek
yolları açmamız gerekir. “Ufak olsun benim olsun” anlayışını, “Büyük olsun hepimizin olsun”
anlayışına evrimleştirmemiz gerekir. Bu nedenle
yakın gelecekteki en büyük hedefimiz, sektörümüzü şirket birleşmeleri ile güçlendirmek ve
üretimde cevher kullanımına önemli oranda pay
vermek olacaktır.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
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Av. Çiğdem DİLEK
EIF Yürütme Kurulu Başkanı

ENERJİNİN KALBİ
EIF’TE ATACAK...

Her geçen gün baş döndürücü gelişmelere sahne olan enerji sektörünün kalbi bu yıl
da sektörün değerlendirilmesi ve sorunlara kapsayıcı çözümler getirilmesi, sektörün
ihtiyaç duyduğu işbirliği imkânlarının artırılması için tüm paydaşları bir araya
getiren EIF 2016’da atacak.
“Bu yıl da Türkiye
ve dünya petrol-gaz
camiasını Ankara’da bir
araya getireceğiz.”
Dünyada ve Türkiye’de enerji üretimine ilişkin
çok çeşitli konuların tartışılacağı bir platform
olarak 3-4 Kasım 2016 tarihlerinde Congresium
Ankara’da gerçekleşecek 9. Uluslararası Enerji
Kongresi ve Fuarı / EIF 2016 öncesinde EIF Yürütme Kurulu Başkanı Avukat Çiğdem Dilek ile
konuştuk. Sohbetimiz sırasında EIF 2016 için
hazırlıklarından, çeşitli enerji kaynakları ve enerji
piyasaları hakkındaki görüşlerinden bahseden
Çiğdem Dilek, Türk firmalarının yurt dışında
enerji yatırımları için de öneride bulundu.

Sayın Dilek, EIF 2016 için hazırlıklarınız
devam ediyor. Süreçten biraz bahseder
misiniz?
Global Enerji Derneği olarak EIF enerji etkinliklerini 9 yıldır düzenli olarak yapıyoruz. Bu yıl
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3-4 Kasım’da ATO Congresium Kongre ve Fuar
Merkezi’nde Petrol - Doğalgaz Fuar ve Kongresini gerçekleştireceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl
da Enerji Bakanlığımızın desteği ile yapıyoruz.
Özellikle burada lokomotif kurum, Türkiye Petrolleri... Kongre programını Türkiye Petrolleri
ile birlikte şekillendiriyoruz. Elbette burada EIF
Enerji etkinliklerine duyulan güven var. Bu yıl
da Türkiye ve dünya petrol-gaz camiasını Ankara’da bir araya getireceğiz. Kamu kurumlarımız,
özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil
toplum kuruluşları bir araya gelecek. Kongremiz
2 gün sürecek.

“Türkiye’nin kendi
kaynakları ile enerji
üretmesi en fazla öne
çıkacak konumuz olacak.”
Kongrede enerji alanına ilişkin öne
çıkacak konu başlıkları nelerdir?
Aslında 2 gün için çok yoğun bir program bizi
bekliyor. İlk olarak yaşadığımız Rusya krizinden
sonra yerli kaynaklar çok daha fazla öne çıktı.
Bakanlığımız da kömür üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bu nedenler göz önüne alındığı
zaman Türkiye’nin kendi kaynakları ile enerji
üretmesi en fazla öne çıkacak konumuz olacak.
Ayrıca güneş ve diğer yenilenebilir kaynaklar ele
alınacak. Bu kapsamda 1,5 gün süren bir güneş
kongresi olacak. Yine jeotermalle ilgili 1 günlük
kongremiz olacak. Petrol ve doğal gazda uluslararası katılımlı çok üst düzey bir kongre yapılacak. Petrol-gaz kongremiz Türkiye Petrollerinin
ev sahipliğinde yapılacak ve 2017 Dünya Petrol
Kongresinin lansmanı da yine burada gerçekleştirilecek.

“Irak Bakanı geçen yıl
Türk firmalarını jeotermal
yatırım için çağırdı.”
Son dönemde öne çıkan yatırım imkânları
nedeniyle İran ve Sahra altı Afrika
ülkelerine baktığınızda Türk enerji
sektörü ve yatırımcılarına söz konusu
pazarlar için yatırım önerileriniz neler
olur? Bunların dışında hedef pazarlar
olarak gördüğünüz yerler var mı?
Geçen yıl EIF Uluslararası Enerji Kongresi’ni Afrika teması ile yaptık. Afrika’dan 5 tane yabancı
bakan katıldı. Türk firmaları inanılmaz ilgi gösterdiler. Zira Afrika ülkelerinin enerji kaynakları
Türkiye’nin gündeminde… Pek çok Türk firma
Afrika’ya yatırım yapmayı hedefliyor veya başlamış durumda. Geçen yıl Somali, Mozambik, Sudan, Libya, Irak enerji bakanları katıldı. Elbette
Afrika’nın güneşlenme oranı iyi. Güneş yatırımı
yapmak isteyenler oluyor. Yine Afrika ülkeleri
yeraltı kaynakları bakımından da zenginliklere sahip... Sadece Afrika’nın bazı bölgelerinde

güvenlik sorunu var. Buna dikkat etmek lazım.
Irak Bakanı geçen yıl Türk firmalarını jeotermal
yatırım için çağırdı. Tüm bu fırsatları Türk yatırımcıların değerlendirmesi lazım…

Rusya krizinin ardından yaşanan
süreç dikkate alındığında Türkiye’nin
sahip olduğu enerji potansiyelinin
değerlendirilmesi ve kendine yeten
bir ülke olması noktasında öneri ve
görüşlerinizi merak ediyoruz.
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Rusya ile Türkiye arasında üzücü bir hadise oldu, yaşananlar
her iki ülke için de istenen olaylar değildi. Ama
elbette ki Türkiye bu konuda sınırlarını muhafaza etmek durumunda, dolayısıyla yaşananlar
istenmeyen hadiseler olsa da diplomatik açıdan
Türkiye’nin aldığı aksiyon doğru.

“Türkiye’nin yerli ve
yenilenebilir enerjisini
tüm imkânlarıyla
kullanması en büyük
hedefimiz.”
Türkiye son 15 yılda enerji sektöründe çok yol kat
etti. Çünkü enerji sektörü kendini özel sektöre açtı.
Bu daha fazla yatırımcı ve daha fazla enerji üretimi demek… Sektöre özel yatırımcı eli değmesinin
diğer bir önemli artısı; yenilenebilir enerjinin gelişmesi. Özel sektörün enerjiye dâhil olması yenilenebilir enerjiyi çok daha hızlı bir gelişim sürecine
soktu. Bunların yanı sıra Türkiye enerji konusunda
kömürde büyük bir atılıma geçti. Kömürümüzün
kalorisi ne kadar düşük de olsa bizim ilgili tekENERJİ ve MADEN
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nolojilerle kömürden en üst seviyede faydalanmamız gerek. Şu an Türkiye’de bunun için ciddi
yatırımlar yapılıyor. Kanuni düzenlemelerin yapılıp kömürden daha da fazla yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak Türkiye’nin
yerli ve yenilenebilir enerjisini tüm imkânlarıyla
kullanması en büyük hedefimiz. Ancak bu şekilde
Türkiye’nin ilerlemesini, enerji alanında dışa bağımlılığının azalmasını sağlayabiliriz.

Ülkeler arası enerji politikalarında
belirleyici unsurlar olan petrol ve doğal
gazın bu özelliklerini gelecek dönemde
de koruyacağını düşünüyor musunuz?
Bir şehir efsanesi var ‘petrol ve doğal gaz bitecek’ diye. Ben bunun kısa vadede olacağını düşünmüyorum. Petrol ve doğal gaz birincil enerji
kaynağı olarak daha uzun yıllar gündemimizde
olacak. Petrol ve doğal gaz bitse bile kaya gazı
onların yerini tutabilir. Henüz bu potansiyeli tam
olarak bilemiyoruz. Eğer teknoloji kısa sürede
çok yol kat eder de yenilenebilir enerjiden elde

edilen elektriği maksimum düzeyde depolayabilirsek dengelerin değişmesi söz konusu olabilir.

“Şimdi ‘Türkiye
kömür kaynaklarını
kullanmasın!’ açıklaması
haksızlık oluyor.”
Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve
özellikle de güneş enerjisinin damgasını
vurduğu Paris İklim Zirvesi’nin ardından
ülkelerin yenilenebilir kaynaklara eğilimi
ne yönde etkilenecek? Türkiye’nin
yenilenebilir kaynaklar konusunda enerji
politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji
konusunda zaten tüm ülkelerde bir farkındalık
var son yıllarda. Ama bu farkındalık Paris İklim
Zirvesi’nden sonra daha da arttı. Hepimizin ya-

şadığı Dünyamız için bir şeyler yapmak lazım.
Bu da evvela iklim şartlarını korumaktan geçiyor.
Ama bu noktada Türkiye’ye haksızlık yapıldığını
düşünüyorum. Türkiye’nin, iklimin değişmesinde olumsuz yönde bir etkisi olmamışken şimdi
“Türkiye kömür kaynaklarını kullanmasın!” açıklaması haksızlık oluyor. Tabi ki Türkiye yenilenebilir kaynaklara maksimum düzeyde eğilmeli ki
zaten son yıllarda durum böyle. Aksilikler oluyor
mu? Elbette oluyor. Ama Bakanlık yenilenebilir
enerjinin yanında ve bu yatırımların artmasını
istiyor. Bu konuda bakanlık bünyesinde koordinasyon kurulu kuruldu. Ama benim şahsi kanaatim, asıl yenilenebilir enerjide kullanılacak
teknolojinin Ar-Ge çalışmalarına çok daha teşvik
edici desteklerin gelmesi.

“Türkiye’nin nükleer
teknolojiden geri kalması
mantıklı değil.”
Son olarak nükleer enerji yatırımlarının
desteklenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce nükleer doğru bir tercih mi?
Her koşulda Türkiye’nin nükleer santraller yapması gerekiyor. Türkiye’nin 3. 4. ve hatta 5.
nükleer santraline ihtiyacı var. Şu an baktığımız
zaman büyük ülkelerin hepsi, enerji ihtiyacının
önemli bir kısmını nükleer santralden karşılıyor.
Nükleerin riskine karşı yapılan eleştiriler konusunda belirtmem gereken şu ki; Türkiye zaten
tehdit altında. Allah korusun diyelim ama zaten
dibimizde nükleer tesisler var. Bulgaristan’da,
Ermenistan’da, hem de çok eski teknolojiye sahip
bir tesis var, yani biz zaten bu riskin altındayız. Biz
Türkiye’de yapsak da yapmasak da nükleer kriz
olduğunda etkilenme ihtimalimiz var. Dolayısıyla
sırf etkisinde kalmayalım diye Türkiye’nin nükleer
teknolojiden geri kalması mantıklı değil

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
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Finansal hizmet yatırımına yönelik önemli bir merkez
“Dünyanın en büyük 50 bankasının yarısından fazlası İrlanda’da faaliyet
gösterdiğinden ve dünyanın yüksek riskli yatırım fonlarının yüzde 40’ından fazlası
için İrlanda’dan işlem yapıldığından dolayı, ülke finansal hizmet yatırımına yönelik
önemli bir merkez haline gelmiştir.”

İrlandalı şirketlerin dünya pazarlarındaki gelişme
ve büyümelerine yönelik çalışmalar yürütmekte
olan Enterprise Ireland ile DEİK (Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu) arasında Türkiye ve İrlanda ticari
ilişkilerinin geliştirilmesi, ticaret hacminin yükseltilmesi hedefiyle 23 Mayıs 2016’da mutabakat
anlaşması imzalandı.

Enerji ve Maden dergisi olarak iki ülke arasında
imzalanan anlaşma ile Türk şirketleri için İrlanda’da oluşan yatırım fırsatları, İrlanda’nın enerji, maden, inşaat sektörlerindeki gelişimleri ile
İrlanda’nın ihracat hedefleri, İrlandalı şirketlerin
Türkiye’de yatırım planları ve daha birçok konuyu Enterprise Ireland Türkiye Direktörü Jonathan

Ryan ve Türkiye-İrlanda İş Konseyi Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu Başkanı M. Hakan Karaalioğlu ile
konuştuk.

Türk şirketleri için İrlanda’da ne
tür yatırım imkânları mevcut? Türk
organizasyonlarının İrlanda’da yatırım
yapması için özellikle hangi sektör iyi
imkânlara sahiptir?
Jonathan Ryan / Enterprise Ireland Türkiye
Direktörü: Türk şirketlerine yönelik İrlanda’da
bulunan yatırım imkânlarına istinaden soruya
cevap verebilmek için ekonomimizin yapısını anlamak önemlidir.

Jonathan RYAN

Enterprise Ireland Türkiye Direktörü
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Hakan KARAALİOĞU

Türkiye-İrlanda İş Konseyi
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı

2008 yılında İrlanda ekonomisi, ABD’deki Lehman Brothers’ın çöküşünün ardından gelen küresel gerilemeyle birlikte büyük oranda sarsıldı.
Geçtiğimiz on yılda ise, İrlanda ekonomisinin
büyümesi “patlama yıllarını” yaşayarak oldukça
hızlı gelişti. Bu sürede İrlanda, ağırlıklı olarak
ihracata dayalı oldukça rekabetçi bir ekonomiden, şişirilmiş arsa fiyatlarına sahip ve inşaata
dayanan tüketici odaklı bir ekonomiye dönüştü.
İnşaat sektörüne dayalı olan ekonomik büyümeye aşırı bağlılık, bankaların iflas etmesine neden
oldu. Söz konusu iflasların sonucunda devlet,
kamu borcu olarak milli bilançoya, banka tah-

vil borcunu almak zorunda kaldı. Fakat İrlanda,
2015 yılında yüzde 7,8 oranında GSYİH büyümesi
elde ederek iki yıl art arda Avro bölgesindeki en
hızlı gelişen ülke oldu. Böylece ülkemiz, iki yıl üst
üste Avrupa Birliği’nin en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. İmalat sanayi değer bakımından yılda
yüzde 14,2 oranında bir artış kaydederken, yapı
ve inşaat sektörü yüzde 8,8 oranında bir yükseliş gösterdi. OECD’den alınan verilere göre, bazı
küresel yavaşlatıcı etmenlere rağmen, İrlanda
ekonomisi bu yıl ve gelecek yıl sağlam bir biçimde büyüyecek. GSYİH büyümesinin ise bu yıl reel
anlamda yüzde 5 ila yüzde 6 arasında seyrederek Avrupa’nın en iyi performansını göstermesi
bekleniyor. Bu da işsizliği aşağıya çekip tüketicinin harcama oranını artıracaktır.

“İrlanda, son dört yılda
teknolojik yeniliğin ve
yüksek teknolojinin bir
merkezi haline geldi.”
Bugün İrlanda ekonomisi oldukça canlı, ancak
Türkiye’nin ekonomisiyle kıyaslandığında nüfusun az olduğunun göz önünde bulundurulması
önemli. Ancak Avrupa’nın iyi eğitimli en genç
nüfuslarından birine sahip olmamız, en önemli
değerlerimizden biridir. Yüzde 40’nı 30 yaş altındakilerin oluşturduğu bir nüfusa sahip olan
İrlanda, en ‘genç’ AB ülkesi olarak görülür. Bu
bakımdan Türkiye, İrlanda’yla benzerlik gösterir,
çünkü Türkiye’nin sahip olduğu değerlerden biri
de yüzde 50’sini 30 yaşın altındakilerin oluşturduğu nüfustur.

“İrlanda şu an 1.200’e
yakın uluslararası firmaya
ev sahipliği yapmakta
ve yurt dışından
önemli oranda yatırım
çekmektedir.”
İrlanda ekonomisi incelenirken, sanayi yapısının
anlaşılması da önemlidir. 1960’lı yıllara kadar ülke
ekonomisi, tarımsal üretici ağırlıklıydı. Günümüzde tarım, önemli bir sanayi olmaya devam etmektedir. Büyükbaş hayvanlar çimle beslendiği için
İrlanda’nın doğal bir avantaja sahip olduğu sığır
ve süt ürünleri sektörleriyse bilhassa önemlidir.
Bugün İrlanda, tüm süt ürünleri üretiminin yüzde
85’ini ihraç etmesi sebebiyle dünyada süt ürünleri
ihracatı yapan ülkeler arasında 10. sıradadır. Süt
ürünleri sektörü, İrlanda gıda sanayi için en çok
büyüme potansiyeline sahip sektörlerden birini
temsil eder. 2015 yılında Avrupa çapında süt üretimi kotaları kaldırıldı, buna istinaden önümüzdeki beş yıl içinde İrlanda’nın süt üretiminde yüzde
50 oranında bir büyüme olacağı tahmin ediliyor.
İrlanda, bebek sütü formülüne yönelik küresel
ihracatın yaklaşık yüzde 10’unu üretmektedir. Enterprise Ireland’a göre İrlanda’nın süt sanayi, katma değer ürünlerinde fazladan 1 milyar € temin

etme potansiyeline sahiptir ve geçen yıl ana yatırım yeni gelişmiş süt işleme tesislerine yapılmıştır.
Ancak son dört yıl içerisinde İrlanda, eğitime
büyük oranda yatırım yapılmasıyla teknolojik
yeniliğin ve yüksek teknolojinin bir merkezi haline geldi. Tarımsal ihracat artık ihracatımızın
yalnızca yüzde 12’sini oluşturmaktadır. İrlanda şu
an 1.200’e yakın uluslararası firmaya ev sahipliği
yapmakta ve yurt dışından önemli oranda yatırım
çekmektedir. 2010 yılından bu yana söz konusu
uluslararası firmaların 433’ü İrlanda’da iş kurmuş,
559 uluslararası firmaysa mevcut çalışmalarını
genişletmiştir. 2015 yılı içerisinde kurulmuş ve ilgi
çeken yatırımlar arasında Apple, Google, Huawei,
Infosys, Facebook, Accenture, IBM, Uber, Medtronic ve Linkedin gibi uluslararası büyük markaları
sayabiliriz. Bu şirketlerin birçoğu BİT, Canlı Bilimi,
İnternet, Mühendislik ve İşletme Hizmetleri gibi
sektörlerdendir. Ek olarak, dünyanın en büyük 50
bankasının yarısından fazlası İrlanda’da faaliyet
gösterdiğinden ve dünyanın yüksek riskli yatırım
fonlarının yüzde 40’ından fazlası için İrlanda’dan
işlem yapıldığından dolayı, ülke finansal hizmet
yatırımına yönelik önemli bir merkez haline gelmiştir. Ticari hava araçlarının tümünün yaklaşık
yüzde 43’ü küresel olarak İrlanda’da kiralandığı
veya yönetildiğinden ötürü, ülke bu sektörde
önemli bir küresel bilgi merkezi altyapısı oluşturmuştur. Bugün İrlanda, dünyanın en büyük
10 küresel yazılım şirketinin 9’una, dünyanın en
büyük 10 ilaç şirketinin 9’una, dünyanın en büyük
15 sağlık şirketinden 13’üne, teknoloji şirketlerine,
ABD’nin en büyük 10 BİT şirketinin 9’una, dünyanın en büyük 25 mali hizmetler şirketinin 15’ine ve
‘internette doğan’ en büyük 10 şirketin hepsine ev
sahipliği yapmaktadır.
2008 yılı döneminde hükümet, altyapı projelerine ilişkin sermaye masraflarını önemli ölçüde
azalttı. Ancak, İrlanda Hükümeti ekonomide
sağlam bir iyileşme ortamı hazırladı ve yakın zamanda yeni bir sermaye harcama planı bildirdi.
Söz konusu plan, 6 yıl boyunca hazine tarafından oluşturulan doğrudan yatırımla tahminen 27
milyar € değerinde, yıllık ortalama 4,5 milyar €
tutarındadır.

“İrlanda ekonomisinin
canlandırılması ve
yenilenebilir enerji gibi
altyapı sektöründeki
büyük yatırımlar, iş elde
etmeye dair imkânlar
sunmaktadır.”
Özetleyecek olursak, İrlanda’da Türk şirketleri
için mevcut fırsatlar söz konusudur. İrlanda ekonomisinin ihracata açıklığı (Avrupa’da beşincidir) ve İrlanda’da iş yapmanın kolaylığı (dünyada
17. sıradadır), Türk şirketlerinin İrlanda’da tıbbi
cihazlar, BİT ve biyofarma gibi çeşitli sektörlere
tedarik sağlamaları için potansiyelin bulunduğu
anlamına gelir. Ayrıca, ülke ekonomisinin canlandırılması ve yenilenebilir enerji gibi altyapı
sektöründeki büyük yatırımlar, iş elde etmeye
dair imkânlar sunmaktadır. Yenilikçi yüksek
teknoloji çözümlerine sahip Türk şirketleri, yeni
konseptlere açık ve istekli sanayi alanları bulacaktır. Fakat bu, Türkiye’nin uluslararası büyük
bir şirket haline gelmiş olması ve Primark gibi
büyük İrlanda perakendecilerine tekstil ürünleri
tedarik etmesine yönelik mevcut ticaretin dikkate alınmayacağı anlamına gelmez.

Türk şirketlerin bilhassa
yenilenebilir enerji
alanlarındaki altyapıya
yönelik büyük artıştan
yararlanmak adına,
İrlanda’daki olası yerli
ortaklarla birlikte
girişimde bulunmaları
imkânı mevcuttur.
ENERJİ ve MADEN

29

“Sera gazı emisyonlarını
azaltma konusunda
İrlanda üzerinde büyük
bir baskı bulunmakta…”
2000 yılının ortalarında, tüm İrlanda adasında
faaliyet göstermek amacıyla Single Electricity
Market (SEM) kuruldu. SEM, hem Kuzey İrlanda’ya hem de İrlanda’ya toptancı bir elektrik piyasası hizmeti vermektedir. Çifte para birimiyle
birden çok yetki alanında faaliyetlerini sürdüren
zorunlu bir gayrisafi havuz pazarı olarak SEM,
dünyada kendi alanında bir ilki temsil eder.

İrlanda’ya ihracat oranını artırmaları
için Türk üreticilerine ne gibi önerilerde
bulunabilirsiniz?
Jonathan Ryan: Türkiye’den İrlanda’ya ihraç
edilen otomotiv ürünleri önemli ölçüde büyüme gösterdi ve geçtiğimiz yıl bu ürünlerin
tutarı 177 milyon € idi. Daha önce değindiğim
gibi Türkiye, İrlanda’nın önemli perakendecileri için köklü bir Tekstil tedarikçisi konumunda.
İrlanda’daki artan tüketici talebi göz önünde
bulundurulduğunda, bu durum artı bir büyümeye yol açacaktır. Yine daha önce belirttiğim
gibi, yüksek teknoloji sektörlerinde kullanılan
yüksek katma değerli ürünlere sahip Türk şirketleri, İrlanda’da biyofarma, aralarında sosyal
medya şirketlerini kapsayan BİT ve tıbbi cihaz
sektörleriyle uğraşan şirketlere ihracat yapma
imkânları bulabilecektir. Tüm bu sektörler İrlanda’da büyük genişleme gösteren sektörlerdir. Türk şirketlerin bilhassa yenilenebilir enerji
alanlarındaki altyapıya yönelik büyük artıştan
yararlanmak adına, İrlanda’daki olası yerli or-

taklarla birlikte girişimde bulunmaları imkânı
mevcuttur.

İrlanda’da enerji, maden ve inşaat
sektörlerindeki son durum ve gelişmeler
nelerdir?
Jonathan Ryan:

ENERJİ: ‘90’lı yıllara kadar Avrupa’daki çoğu

enerji piyasası, tekele dayanan örgütsel yapılar
olarak nitelendirildi. 96/92/EC[1] AB yönetmeliğinin uygulamaya konmasının bir sonucu olarak
2000 yılında, diğer Avrupa ülkelerine benzer bir
şekilde, İrlanda’daki elektrik piyasası da bağımsız hale geldi ve rekabete açıldı. Bugün, İrlanda
elektrik piyasası, 2009/72/EC[2] İç Elektrik Piyasası Yönetmeliği tarafından yönetilmektedir.
Bu yönetmelik, rekabetçi, güvenli ve çevresel
olarak sürdürülebilir piyasalar yaratmak amacıyla elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve tedariki
hususlarında genel kuralları belirlemektedir.

Ancak, sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda İrlanda üzerinde büyük bir baskı bulunmakta,
bununla birlikte Paris Mevsim Değişikliği Anlaşması imzalandığından bu yana bu husus önemli
bir stratejik amaç haline gelmiştir. Son 15 yılda
bazı başarılar elde edilmesine ve tüketimde artışın görülmesine rağmen İrlanda’daki elektrik
emisyonları yüzde 29 oranında azalmıştır, diğer
yandan ülkenin öngördüğü hedefi yerine getirmek ise oldukça zor görünmektedir.

“ESB’nin 2035 Hedefi:
Net olarak karbonsuz bir
ortam.”
İrlanda’daki büyük elektrik üreticisi, bir kamu
hizmeti şirketi olan ESB’dir. Yakın zamanda ESB
2020 yılına yönelik 22 milyar € tutarındaki yatırım programını açıkladı. Söz konusu yatırım
programının temel odak noktası, 12 yıl içerisinde
karbon salınımını yarıya düşürmek ve 2035 yılına kadar net olarak karbonsuz bir ortam elde etmektir. 22 milyar €’luk yatırım paketinin yaklaşık
yarısı, yenilenebilir enerji projelerinin yanı sıra
akıllı ölçme ve akıllı ağlar gibi sürdürülebilirliği
destekleyen girişimlere yönelik yapılan doğrudan yatırımlar aracılığıyla yenilenebilir enerjiye
tahsis edilecektir. Amaç, 2020 senesine kadar
elektriğimizi yenilenebilir enerji üretiminden
sağlamak, 1.400 MW’ın üzerinde rüzgâr enerjisi
temin etmek (100 MW’ı hâlihazırda kurulmuştur) ve dalga, gelgit ve biyokütle kaynaklarının
potansiyelinden yararlanmaktır.

“İrlanda’nın yüzde 40
oranındaki yenilenebilir
enerji hedefini başarıyla
yerine getirebilmesi için
her yıl 300 MW’lık rüzgâr
enerjisi yatırımı yapması
gerekmektedir.”
Son yıllarda iklimi nedeniyle İrlanda, önemli
enerji tüketicileri olan büyük veri merkezlerinin
kurulmasında tercih edilen bir ülke haline gelmiştir. Apple, Amazon, Facebook, Microsoft ve
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diğer şirketler bu yeni açılan merkezlere yatırım
yapmış ve bir milyar avro yatırım yapacaklarını
duyurmuşlardır. Bahsi geçen veri merkezleri, bu
tesislere yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle güç
sağlamayı planlamaktadır. İrlanda’nın yüzde 40
oranındaki yenilenebilir enerji hedefini başarıyla yerine getirebilmesi için her yıl 300 MW’lık
rüzgâr enerjisi yatırımı yapması gerekmektedir.
İrlanda’nın 2020 yılı hedeflerini karşılaması için
kıyı rüzgâr enerjisine yapılması gereken toplam
yatırım miktarı, günümüzden 2020 yılına kadar
yaklaşık 2,7 milyar € olacaktır. İrlanda inşaat sektörünün, önümüzdeki dört yıl içerisinde, rüzgâr
enerjisi projelerine yapılan yaklaşık 500 milyon
€ yatırımdan yararlanacağı tahmin edilmektedir; zira yeni rüzgâr enerjisi projeleri, İrlanda’nın
2020 yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasını
sağlamak üzere oluşturulmuştur.
Yenilenebilir enerji sektörünün büyümesinin
önemi, yeterli yerli fosil yakıt rezervlerine sahip
olmayan İrlanda için büyüktür. İrlanda sahip olduğu petrolün tümünü, gazınsa yüzde 95’ini Büyük Britanya’daki tek bir nokta aracılığıyla ihraç
etmektedir. Büyük Britanya ve Kuzeybatı Avrupa’daki gaz ikmali hâlihazırda zordur. 1970’li yıllardan beri karadan uzakta dört adet küçük ticari
gaz keşfi olmuştur ve hizmete açılacak olan yeni
Corrib Gaz Sahası İrlanda’nın en yüksek gaz ihtiyacının yüzde 60’ını karşılamaya yardımcı olacaktır. Tükenme noktasına gelen Kinsale Head
bölgesine ait boyutun yüzde 70’ine sahip olacağı tahmin edilen bu bölgenin, 15 yıldan fazla bir
üretim ömrü olacağı düşünülmektedir.

“Geçtiğimiz dönemde
Dublin merkezli bir
maden arama firması
olan Conroy Gold and
Natural Resources,
ortak girişim partnerleri
aramaya başlayacağını
duyurdu.”
MADENCİLİK: İrlanda sınırlı mineral kaynaklara sahip bir ada olsa da Avrupa’nın çinko
üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını ve kurşun üretiminin yüzde 20’sini oluşturan üç adet madene
sahiptir. Madenler, metal konsantreler üretir ve
bunların hepsi eritme için ihraç edilir. İrlanda’da
madencilik yalnızca metal madenciliğiyle sınırlı
değildir; yılda 500.000 ton üretilen önemli alçıtaşı kaynakları bulunur. Geçtiğimiz dönemde
Dublin merkezli bir maden arama firması olan
Conroy Gold and Natural Resources, ortak girişim partnerleri aramaya başlayacağını duyurdu.
Partner arayışlarının sebebi, 142.000 ton olarak
açıklanan altın mevduatlarını geliştirmek üzere
desteğe ihtiyaçları olmasıydı.

etti. İnşaatçıların 2015 yılı boyunca 5,6 milyar €
değerindeki yeni projelere imza attığı tahmin
edilmektedir. Bu rakam, 2014’teki 1.437 projenin
üzerine kayda değer bir artış göstermiştir.

“İrlanda’nın konut
talebini karşılaması için
her yıl yaklaşık 25.000
yeni eve ihtiyaç duyduğu
tahmin edilmektedir.”
Bunun yanı sıra 2008 yılındaki düşüşün ardından, modern ofisler ve konuta yönelik olarak
büyük ölçekli bir yatırım yetersizliği meydana
gelmiştir. Bugün ise, büyük kentsel alanlarda
yeni ofis inşaat yatırımları gerçekleştirilmektedir.
Uluslararası gayrimenkul uzmanı Savill, geçtiğimiz dönemde en iyi yeşil ofis projesi için Avrupa’nın en popüler ilk 10 yatırımına ilişkin listede
başkent Dublin’e yer verdi. Ayrıca bu yıl National
Asset Management Agency (Ulusal Varlık Yönetimi Kuruluşu), Dublin Docklands’de yaklaşık
372.000 metrekarelik ticaret alanı temin etmek
amacıyla 7,5 milyar € tutarında bir kalkınma
programı planladığını duyurdu.
İrlanda, son 8 yılda gerçekleştirilmesi gereken
projeleri hızla hayata geçirme aşamasındadır.
Ancak, ihtiyaç duyulan yeni ev sayısının yarısından daha az ev inşa edildiğinden, inşa edilmekte
olan yeni evlerin sayısı, konut krizini hafifletmek
için yeterli olacak seviyelerin çok altındadır.
Ülkenin talebi karşılaması için her yıl yaklaşık
25.000 yeni eve ihtiyaç duyduğu tahmin edilmektedir.

İrlandalı organizasyonların Türkiye’ye
ilişkin yatırım planları nelerdir? Bu
şirketlerin özellikle enerji sektörüyle
alakalı hedefleri mevcut mudur?
Jonathan Ryan: İrlanda’da oluşan fırsatlar nedeniyle, enerji sektöründeki birçok İrlandalı
şirket yurt içi kaynaklara odaklanmaktadır. Bu
konuda iki istisna vardır: Suat Kıroğlu’nun başında bulunduğu Kingspan / Izopoli ve M. Hakan
Karaalioğlu’nun başında bulunduğu ESBI.

Kingspan, uluslararası ortamda başarılı bir biçimde büyüyen ve halka açık İrlandalı bir şirkettir. Enerji sektöründe verimlilik, hassas bir
konu haline gelmektedir. Binaların yalıtımına
verilen önem ise, ısı kaybını azaltmak ve enerji
tasarrufunu yükseltmek amacıyla artmaktadır.
Kingspan’in sahip olduğu faaliyet alanlarından
biri, izole kaplamaların geliştirilmesi ve üretimidir. Kayda değer bir araştırma ve kalkınma programı geliştirdikten sonra şirket yakın zamanda
tüm kapalı gözeli materyaller arasında yüksek
kalitede termal, ateş ve çevre performansına sahip yeni bir yalıtım levhası piyasaya sürdü. Kingspan Izopoli Türkiye’de pek çok seneden beri
üretim yapmaktadır ve Türkiye’yi yalnızca ülke
sınırları içinde değil, tüm bölgede iş yapmada
bir üs olarak kullanmaktadır.
ESB International (ESBI) da senelerden beri
merkezini Türkiye’de tutmayı sürdürmektedir.
ESBI, İrlanda Hükümetinin sahip olduğu güç
üretimi organizasyonu olan ESB’nin bir şubesidir. ESBI yıllardır denizaşırı pazarlarda faaliyet
göstermekte, enerji sektörüne danışmanlık ve
hizmet sağlamaktadır. Ekipman ve hizmet tedarikçilerinden bağımsız olduklarından dolayı ve
İrlanda Hükümetiyle kurdukları sağlam bağlantı
nedeniyle bu şirketin uzmanlığı aranılan bir uzmanlıktır ve güvenilir bir ortak olarak görülmektedirler.

“Avrupa’da ilk defa ESB
gibi bir enerji şirketi,
İrlanda’daki Vodafone’la
ortaklık içerisinde yeni
bir telekomünikasyon
altyapısını hızla
yaymaktadır.”
Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz söyleşide, şu anda
ESB International’in Türkiye ve Türki Cumhuriyetleri’nden sorumlu Genel Müdürü olduğunu açıklayan Türkiye-İrlanda İş Konseyi Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu Başkanı Hakan Karaalioğu ise
konu hakkında şunları söyledi:

İNŞAAT: Geçen yıl İrlanda’daki yeni inşaat

projelerinin toplam değeri yüzde 68 oranında yükselirken sektördeki hareketlilik devam
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İrlandalı şirketler için imkân sunulan alanlardan
bazılarıdır.
İrlanda ve Türkiye Ticari İlişkilerini
Güçlendiren Hamle…

Son zamanlarda görülen ilginç bir gelişme
de DEİK ile Enterprise Ireland arasında,
Türkiye ile İrlanda arasındaki ticareti
desteklemek amacıyla 23 Mayıs 2016’da
imzalanan mutabakat anlaşmasıdır. Bu
konuda neler söyleyebilirsiniz?

“ESBI şirketinin Türkiye Ofisi Ankara’dadır ve ofisin
açılışını 2012 yılında İrlanda Ticaret ve Kalkınma
Bakanı Joe Costello gerçekleştirmiştir. Kısaca söylemek gerekirse ESB, farklı şirketlere ayrılmadan
önce Türkiye’de bulunan Türkiye Elektrik Kurumu’nun (TEK) eşdeğeridir. ESB 1927 yılında kurulmuş 7.000’e yakın personeli, yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 3 milyar €’luk iş hacmi
ile enerji sektörünün nükleer santraller hariç tüm
alanlarında yatırımdan, mühendislik hizmetlerine,
dağıtım ve iletim hatlarından işletme ve bakım hizmetlerine, doğal gaz, kömür, yenilenebilir, hidrolik,
okyanus enerji alanlarında çalışmaktadır. Hem
yatırımcı hem de danışmanlık alanında hizmetler
veren grup şirketleri içinde ayrıca elektrikli araçlar
ve akıllı şebekeler konusunda da çok kapsamlı hizmetler değişik ülkelerde verilmektedir. İrlanda’da
gözlemlenen yeni ve ilginç bir gelişim olarak Avrupa’da ilk defa ESB gibi bir enerji şirketi, İrlanda’daki
Vodafone’la ortaklık içerisinde yeni bir telekomünikasyon altyapısını hızla yaymaktadır.

“Şu an Türkiye’deki ESBI
faaliyetleri arasında
Gebze’de kurulacak 865
MW’lık yeni bir doğal
gaz tesisinin yönetimi
bulunmaktadır.”
Daha önce belirtildiği üzere, kombine çevrim doğal gaz santrali ve kömür santrallerini kapsayan
120 farklı projeyi çeşitli ülkelerde tamamlayan
ESBI, aynı zamanda İrlanda dışında da oldukça
aktif ve deneyimlidir. Ayrıca şirket, rüzgâr santrallerinin mühendisliği ile işletme ve bakımında
da yer almaktadır. ESBI şirketinin başarısı, müşteri odaklı yaklaşımına dayanmaktadır. Pek çok
mali kuruluş ve yatırımcılar, şirketin hizmet sunucusu olarak sahip olduğu üne ve itibara saygı
duymaktadır. Şu an Türkiye’deki ESBI faaliyetleri
arasında Gebze’de kurulacak 865 MW’lık yeni bir
doğal gaz tesisinin yönetimi bulunmaktadır.
ESBI ağırlıklı olarak karbon emisyonlarının azaltılmasına, iş devamlılığına, emniyete ve güvenliğe, yüksek kalitede üretime ve çevresel hassasiyete odaklıdır. Daha detaylı bilgi www.esb.ie ve
www.esbi.ie internet sitelerinde mevcuttur.”
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“İrlanda’nın birincil
amacı, Türk ekonomisinin
büyümesine yarayacak
yenilikçi niş ürünlerin
tanıtımını yapmaktır.”
İrlanda’nın ihracat hedefleri nelerdir?
Jonathan Ryan: Türkiye ile İrlanda arasındaki ticaret her yıl gelişmeye devam etmektedir. İrlanda Ticaret İstatistikleri dairesinin kayıtlarına göre
iki ülke arasında gerçekleşen ticaret 1,6 milyar €
değerindedir. Türkiye’den yapılan alımların gösterdiği, başta otomotiv olmak üzere üretimde bir
artış olduğudur. Bu durum, Türkiye’nin sağlam
üretim temellerini vurgularken, uluslararası olarak İrlanda’dan alınan hizmetler de İrlanda’nın
endüstriyel temeline ait niteliğini ve oluşan büyümeyi göstermiştir.
İrlanda’nın birincil amacı, Türk ekonomisinin
büyümesine yarayacak yenilikçi niş ürünlerin
tanıtımını yapmaktır. İrlanda’da biyofarma, süt
ürünleri, beslenme teknolojileri, fintek ve mobil
teknolojileri alanlarında artan uzmanlık, yüksek
lisans eğitimi ve İngiliz dili, tarımda izlenebilirlik ve yenilenebilir enerji alanları, Türkiye’deki

Hakan Karaalioğlu: İstanbul’da gerçekleşen
imza törenine Diaspora ve Yurtdışı Kalkınma Yardımı Bakanı Joe McHugh TD, Türkiye’deki İrlanda
Büyükelçisi H.E. Brendan Ward, DEİK İcra Kurulu
Üyesi Rona Yırcalı, Türkiye-İrlanda İş Konseyi Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı olarak ben (M.
Hakan Karaalioğlu), Enterprise Ireland Türkiye
Direktörü Jonathan Ryan, Enterprise Ireland
SEMEAI Bölge Direktörü Joe Breslin, DEİK Türkiye-İrlanda İş Konseyi İcra Kurulu üyeleri ve her
iki ülkeden işadamları katılmıştır.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yapısı’nın bir parçası
olan DEİK Türkiye-İrlanda İş Konseyi, kurulduğu
1994 yılından beri aktiftir. Hedefi, iki ülke arasında ticaretin gelişmesi ve dengelenmesidir. Ortak
yatırımlarda yer almaları için Türk ve İrlandalı şirketlere istenen ortamı yaratmak ve imkânları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu, karşılıklı bilgi akışı,
araştırmanın yanı sıra ticaret meselelerinin tanımlanması ve çözümler geliştirilmesini gerektirir.
Böylece hem ekonomik hem de kültürel ilişkilerde
olumlu gelişmelere neden olacaktır.
Bu anlaşma mevcut ekonomik ilişkileri kurup
sağlamlaştırmakla kalmayıp güçlü kültürel bağlar da geliştirecektir. Her iki ülke pek çok benzerlik taşıdığından dolayı bu husus çok önemlidir ve
amaç, bu iki ülkeden insanları daha çok bir araya
getirmektir. Artan iletişim sonucunda insanlar
birbirlerini tanıyacaktır ve bu sayede yeni işler
için yeni iş imkânları sağlanacaktır.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

• Hızlı Teknik Servis Desteği
• Teknolojik Yeniliklerin Takibi
• Ürün Takibi ve Geri Bildirim

YATIRIM FIRSATLARI-MAKALE

KAZAKİSTAN

KAZAKİSTAN’IN YATIRIM ORTAMI...
Gelecek yılların petrol devi olması beklenen
Kazakistan, sadece yeni başkenti Astana’nın imarı için
2030 yılına kadar 72 milyar dolar para harcayacak.
Kazakistan, Türk ve Müslüman ülkeler arasında
Kazakistan’ın petrol,
sahip olduğu doğal kaynaklar ve yeraltı zenginlikleri bakımından en zengin ülkedir. 1125
doğal gaz ve maden
çeşit yeraltı madeni bulunan Kazakistan yeraltı
rezervleri, önemli
zenginlikleri bakımından neredeyse dünyadaki
tüm yeraltı madenlerine aynı anda sahip olan
ölçüde yabancı yatırım
tek ülkedir. Örnek vermek gerekirse Kazakistan
tungsten madeninde dünya 1’incisi, kromda ve
çekmektedir.
Türk ve Müslüman ülkeler arasında sahip olduğu
doğal kaynaklar ve yeraltı zenginlikleri bakımından en zengin ülke durumunda olan Kazakistan’ı
yakından tanımak istedik. Biraz araştırınca, Kazakistan’ın neredeyse dünyadaki tüm yeraltı
madenlerine aynı anda sahip olan tek ülke olduğunu öğrendik.
Kazakistan’ı Tanıyalım!
Tek başına yüzölçümü, Batı Avrupa’nın tamamının yüzölçümüne eşit olan Kazakistan; bu açıdan
dünyanın en büyük 9. ülkesidir. Başkentini 1998
yılında Almatı’dan Astana’ya taşıyan Kazakistan,
geçen süre içerisinde toplam 10 milyar dolarlık
yatırım yaparak şehri adeta yeniden yarattı.
Bugün de yatırımların aralıksız devam ettiği Astana, dev bir şantiye görünümündedir. Gelecek
yılların petrol devi olması beklenen Kazakistan,
sadece yeni başkenti Astana’nın imarı için 2030
yılına kadar 72 milyar dolar para harcayacak.
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manganezde dünya 2’ncisi, bor rezervleri bakımından dünya 3’üncüsüdür.

Dünyanın en
büyük altın madeni
Kazakistan’dadır ve
dünyadaki her 5 kg altının
1 kg’si Kazakistan’da
bulunmaktadır.
Çok kaliteli petrol rezervlerine sahip olan
Kazakistan, tüm dünyanın petrol rezervlerinin
tükenmesinden sonra dahi 50 yıl yetecek
petrol rezervine sahiptir. Bunun dışında Kazak
toprakları, eski Sovyet Bloğu krom rezervlerinin
yüzde 90’ını; kurşun, tungsten, bakır ve
çinkonun yüzde 50’sini, kömür rezervlerinin ise
yüzde 20’sini bünyesinde barındırmaktadır.

Doğal gaz kaynakları bakımından Kazakistan dünyanın ilk 12 ülkesi arasında yer alırken petrol kaynakları bakımından ilk 13, alüminyum kaynakları
bakımından da dünyanın ilk 17 ülkesi arasındadır.
Dünyanın en büyük altın madeni Kazakistan’dadır
ve dünyadaki her 5 kg altının 1 kg’si Kazakistan’da
bulunmaktadır. Dünyadaki toplam krom madeninin ¼’ü Kazakistan’da bulunmaktadır.
Yabancı Yatırımlar
Kazakistan’ın petrol, doğal gaz ve maden rezervleri, önemli ölçüde yabancı yatırım çekmektedir.
Kazakistan, yatırımları hızlandırmak için başta
altyapı (elektrik ve telekom), hafif sanayi üretimi,
sosyal hizmetler (sağlık, eğitim, spor, turizm) ve
başkentin Astana’ya taşınması gibi öncelikli sektörlere teşvikler sağlaması amaçlanan “Yatırım
Komitesi” olmak üzere, çeşitli kurumlar kurmuş ve
mevzuat değişikliklerine gitmiştir.
1993 - 2008 yılları arasında ülkeye yaklaşık 147
milyar dolar tutarında yatırım yapılmıştır. Söz
konusu dönem itibarı ile ülkeye en fazla doğrudan yabancı yatırım akışı ABD kaynaklı olmuştur.
ABD’yi Hollanda ve İngiltere takip etmektedir.
1993 – 2008 yılları arasında ülkeye yaklaşık 2,4
milyar dolar tutarında Türk sermayeli doğrudan
yatırım akışı gerçekleşmiştir.
Yabancı yatırımlar açısından öncelikli alanlar
olarak aşağıdaki sektörler belirlenmiştir:
Tarım, Hafif Sanayi, Kimya Sanayi, Metalurji,
Elektrik Enerjisi, Taşımacılık, Lojistik, İnşaat Malzemeleri, Turizm…
Kaynaklar: Bosphorus Expo, Vikipedi, DEİK

Enerji ve Maden dergisi olarak “Kazakistan’ın
yatırımlar konusunda acil çözüm bekleyen sorunları neler ve neden burada yatırım yapılmalı,
Türk firmaları açısından bölgedeki yatırım fırsatları, hangi sektörlerde yatırımların planlandığı
ve Türk yatırımcıların ilgi göstermesi beklenen

Alex NICE

The Economist Intelligence Unit
Editör/Ekonomist

Kazakistan’daki yatırım ortamının en büyük sorunlarından biri zayıf yargı sistemi sebebiyle şirketler için adil bir rekabet ortamı oluşturulamaması. Ülkenin ekonomisindeki mülkiyet durumu
herkese eşit dağılmıyor. Devletle büyük şirketler
arasında yakın bir ilişki var ve bunun bir sonucu olarak yoğunlaşmalar meydana geliyor. Bu
da rekabeti olumsuz etkiliyor. Bürokrasinin yanı
sıra bankacılık başta olmak üzere özel sektörde
yolsuzluk bir başka karşılaşılan sıkıntı… Yatırımın
önünde engel olan bir başka sorun ise ülkedeki
nüfus yoğunluğunun seyrek olması ve ülkenin
küresel piyasalara coğrafi açıdan uzak olmasından dolayı lojistik maliyetlerin yüksek seviyelerde seyretmesi.

sektörlerin neler olacağı” gibi merak edilen konuları The Economist Intelligence Unit’den Editör/Ekonomist Alex Nice’a sorduk. Bilgi birikimi
ile Kazakistan’ın yatırım ortamını değerlendiren
Alex Nice, değerli görüşlerini okuyucularımız için
kaleme aldı.

“Şu anda Kazakistan ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde
ama halen yabancı yatırımcılar için bazı olanakları
içinde barındırıyor.”
karşı teşvikler altında altyapı programları için
“Kazakistan devleti
büyük bir bütçe ayırmış durumda ve bu projelealtyapı programları için re dâhil olma olanakları mevcut. Özellikle European Bank of Reconstruction and Development
büyük bir bütçe ayırmış (EBRD) gibi uluslararası bankalar ile beraber
mümkün. Bu noktada önemli bir ördurumda ve bu projelere çalışmak
nek olarak Turkcell verilebilir. Şirketin Orta Asya
dâhil olma olanakları
ve Kazakistan dâhil olmak üzere Kafkasya’da
yatırımlarını arttırmak istediği biliniyor. Kazamevcut…”
kistan’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne katılması teleEski Sovyet Birliği içinde faaliyet gösterme konusunda tecrübesi olan ve iyi bilinen birçok Türk
inşaat şirketi var. Kazakistan devleti konjektüre

komünikasyon sektörünün özelleşmesini sağladı
ve bundan dolayı bu sektörde ciddi bir büyüme
potansiyeli bulunuyor.

Şu anda Kazakistan ciddi bir ekonomik sıkıntı
içinde ama halen yabancı yatırımcılar için bazı
olanakları içinde barındırıyor. Nüfus genç ve
özellikle Astana ve Almatı (eski adıyla Almaata)
gibi merkez bölgelerde hızlı bir şekilde artıyor.
Tenge’nin devalüasyonu bazı bölgelerde operasyonel ve istihdam maliyetlerini azalttı. Ayrıca
Kazakistan, Rusya ile gümrük birliği içinde fakat
bir iş iklimi olarak Rusya’dan daha cazip imkânlar sunması bekleniyor. Kazakistan’ı bölgesel
bir merkez (hub) olarak kullanıp Rus piyasasına
da dâhil olunabilir. Ancak söz konusu gümrük
birliği, tek bir piyasa olarak gözükse de şirketler gümrük düzenlemeleri, lojistik sıkıntılar gibi
çeşitli tarife dışı engeller ile karşılaşabilir.
ENERJİ ve MADEN
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İRAN

ENERJİ SAHNESİNE ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR!
Ambargonun kalkması ile yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeye başlayan İran,
uluslararası alanda en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerden
biri olarak 9-13 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 23. Dünya Enerji
Kongresi’nde enerji sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.
ABD tarafından İran’a uygulanan ambargonun den ülkelerden biri olan İran’da (+%6,2), global
İran, enerji alanındaki
Temmuz 2015’ten itibaren kaldırılması ile İran, doğal gaz üretiminde de ciddi artışlar (+%5,7)
enerji alanında uluslararası bir oyuncu olarak yaşandı. Bu veriler ışığında yavaş yavaş dünya
çıkışını İstanbul’da
yatırımcıların, özellikle de enerji dünyasının
boy göstermeye başlayan İran, enerdüzenlenecek 23. Dünya dikkatini üzerine çekmeye başladı. 2015 yılının sahnesinde
ji alanındaki çıkışını ise İstanbul’da düzenlenecek
enerji verilerini ortaya koyan 65. BP Dünya Enerji 23. Dünya Enerji Kongresi’nde yapacak.
Enerji Kongresi’nde
İstatistikleri Raporu’na göre yükselen ekonomiler arasında, tüketimde en yüksek artışı kayde- Türk Milli Komitesi İran’ı Ziyaret Etti
yapacak.
İran Enerji Bakanı Hamid Chitchian’ın da katılacağı Kongre’nin tanıtım çalışmaları için Dünya
Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, dünyanın en
büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri olan İran’ı ziyaret etti. Dünya Enerji
Konseyi İran Milli Komitesi’nin davetlisi olarak
İran’a giden Türk Milli Komitesi, 30-31 Mayıs’ta
başkent Tahran’da düzenlenen 11. Uluslararası
Enerji Konferansı’na katıldı. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı Murat Mercan’ın
bir sunum yaptığı Konferans’ta katılımcılar, 9-13
Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek, ‘enerji olimpiyatları’ olarak bilinen 23. Dünya Enerji Kongresi’ne davet edildi.
Dünya enerji politikalarının geleceğinin belirleneceği Kongre’nin üçüncü gününde ana gündem maddesi enerji politikaları olacak. Yaklaşık
100 bakan ve 10 bine yakın delegenin katılımıyla enerji dönüşümüne ivme kazandırmak için
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atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.
Kongrenin; uluslararası enerji sorunlarına çözüm
getirmek üzere güvenli ve nötr ortamda görüş
bildirmek üzere yaratacağı fırsatlarla, mevcut
işbirliğini geliştirme, yeni iş birliktelikleri kurup,
geliştirmede, iş yapmada güçlü ve önemli bir
platform yaratması hedefleniyor.

Ambargonun
kaldırılmasının ardından
birçok sektörde İran ile iş
birliği fırsatları doğdu.
İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması ile
birlikte İran’da başta enerji, petrokimya, madencilik, inşaat, perakende, lojistik ve turizm/otelcilik olmak üzere birçok sektörde yeni işbirliği
fırsatları doğdu. Bu fırsatların değerlendirilmesi
ve Türk firmalarının İran pazarında daha aktif yer
alarak önümüzdeki dönem ticaret hedeflerinin
yakalanabilmesi için de İran’ın Kongre’ye katılması oldukça önemli görülmektedir…
İran, Sektörün Devleriyle Buluşacak
Enerjinin süper güçleri arasında sayılan İran’ın,
Rusya’dan sonra Türkiye’nin ikinci doğal gaz
tedarikçisi olduğuna ve Türkiye’nin petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşıladığına dikkat
çeken Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
Başkanı Murat Mercan şöyle konuştu: “İran,
enerji alanında Türkiye’nin en önemli ortaklarından biri olmakla birlikte, dünyanın da önde
gelen oyuncularından biri… Global enerji sektörünün önde gelen şirketlerini, dünya liderlerini
ve kanaat önderlerini buluşturacak olan Dünya
Enerji Kongresi’nde 70 ülkeden katılımcılarla
birlikte, İran’dan delegeleri ve konuşmacı olarak
36 bakanla birlikte İran Enerji Bakanı Sayın Hamid Chitchian’ı İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

“23. Dünya Enerji
Kongresi, küresel enerji
sektörü için bir mihenk
taşı olacak.”

noloji ile uluslararası petrol şirketleri tarafından
üst düzeyde bir artış gösterebilir. Bu sayede
dünyanın önemli bir doğal gaz ihracatçısı konumuna gelebilecek İran ile ilişkilerin ve iş birliğinin
sağlanması açısından Dünya Enerji Kongresi’ne
katılımı da altı çizilmesi gereken bir adım olarak
değerlendirilebilir.

“İran, sıvılaştırılmış doğal
gaz (LNG) projesini
yeniden gündeme aldı.”
İran’dan LNG Üretimi İçin Önemli Adım
Haziran ayında İran Ulusal Petrol Şirketi’nin
(NIOC) internet sitesinde yapılan açıklamaya
göre, İran’ın LNG üretim projesini yeniden gündemine aldığı ve teknolojik altyapı çalışmalarını
güçlendirecek şirketlerle görüşmeler yapıldığı
kaydedildi.
İranlı yetkililer yüzer LNG terminali yapımı için
de Nisan ayında Norveçli bir şirketle görüşüldüğünü duyurmuştu.
Enerji alanındaki açılımını sürdüren İran’ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi konusunda
sekiz şirketle görüştüğünü belirten İran Ulusal

Gaz İhraç Şirketi (NIGEC) Başkanı Alireza Kemali, şunları söyledi: “İran sekiz şirketle LNG
üretimi konusunda görüşmeler yürütüyor. Çoğunluğu yabancı olan şirketlerin teklifleri İran
Petrol Bakanlığı’na teslim edildi. Teklifler İran
Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene tarafından
değerlendirilecek.”

COP21’den sonra en büyük enerji toplantısının
Dünya Enerji Kongresi olduğunu vurgulayan
Mercan, “Türkiye, dünyanın enerjisinin yüzde
72’sini üreten ülkelerin komşusu ve üretici bölgelerle tüketici bölgeler arasında doğal köprü
vazifesi görüyor. Enerji kongresinde de enerji
sektörünü değiştirecek teknolojiler ve jeostratejik gelişmeler masaya yatırılacak. 23. Dünya
Enerji Kongresi, küresel enerji sektörü için bir
mihenk taşı olacak.” dedi.
Dünya rezervlerindeki yüzde 18,2 payına rağmen İran’ın ambargo nedeniyle üretimdeki payı
sadece 172,6 milyar metreküplük yıllık üretimle
yüzde 5 civarında kaldı. Rezerv oranı düşünüldüğünde potansiyelinin çok altında kalan İran’daki
üretim, yeni sermaye ve bu alanda gelişen tekENERJİ ve MADEN
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PAZAR-ANALİZ

İRAN’DA YATIRIMIN
ZİRVESİNDEKİ SEKTÖRLER

KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı’nın, DEİK ve TİM işbirliğiyle hazırladığı İran
raporuna göre gelecek vaat eden 12 sektör arasında okuyucularımızı ilgilendiren
petrol, doğal gaz, petrokimya, enerji, madencilik, inşaat, altyapı, inşaat malzemeleri
ve makine sektörlerindeki fırsat ve riskleri inceledik.
KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı’nın DEİK ve sektöre vurgu yaptı. Rapordan detaylar akta“İran, güçlü ve köklü
TİM işbirliğiyle hazırladığı İran raporu, ülkedeki ran KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı Bölüm
250 milyar dolarlık yatırım fırsatı barındıran 12 Başkanı, Şirket Ortağı Kaveh Taghizadeh, ülke
sektörlere sahip…”
ekonomisiyle ilgili önemli bilgiler sundu: “Tahran
Borsası’nda işlem gören yaklaşık 370 şirketin hisseleri 8 milyon civarında İranlı tarafından işlem
görüyor. Yaptırımlar İran ekonomisini çok olumsuz etkilediyse de İran’ın GSYİH’si hâlâ 425 milyar
doların üzerinde ve neredeyse Birleşik Arap Emirlikleri’nin GSYİH’sine eşit. İran doğal kaynaklar
açısından zengin bir ülke. GSYİH’nin yüzde 15’inin
petrol, yüzde 50’sinin ise hizmet sektöründen geldiği düşünüldüğünde, oldukça çeşitlilik kazanmış
bir ekonomisi olduğu söylenebilir. İran, otomobil
üretimi gibi (yılda 1 milyondan fazla araç üretilebiliyor) güçlü ve köklü sektörlere sahip.”
KPMG, İran’da gelecek vaat eden 12 büyük sektörün fırsat ve risklerini sıralarken bizler de Enerji ve Maden dergisi olarak KPMG raporunda yer
verilen İran’daki petrol, doğal gaz, petrokimya,
enerji, madencilik, inşaat, altyapı, inşaat malzemeleri ve makine sektörlerindeki fırsat ve riskleri
okuyucularımız için seçtik.
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“İran, Türk şirketlerine
özellikle dağıtım
konusunda, downstream
(satışa dönük)
sektöründe önemli
fırsatlar sunuyor.”
“İran’ın petrol ihracatının artması bekleniyor”
Yaptırımlar nedeniyle İran’ın petrol arzında önemli düşüşler yaşanmış olsa da yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte İran’ın petrol ihracatının artması
bekleniyor. Daha yüksek üretim hacimlerine
ulaşmak için özellikle üretime dönük endüstride
modern teknoloji transferine ihtiyaç duyuluyor.
2015 yılında Güney Pars doğal gaz sahasındaki
yeni üretim sahalarının tespiti sonucunda, İran’ın
doğal gaz üretimi önceki yıllara kıyasla daha yüksek bir büyüme kaydetti. İran, Türk şirketlerine
özellikle dağıtım konusunda, downstream (satışa
dönük) sektöründe önemli fırsatlar sunuyor. Türk
firmaları, ABD’li ve Avrupalı şirketlerle İran pazarında satışa dönük (down-stream) faaliyetlerde
ortaklık yürütebilirler.
Petrokimya Sektörü Stratejik Önemde
İran’da 2000’li yılların başında 9 milyon ton seviyesinde olan temel kimyasallar, polimerler, gübre
ve aromatikler gibi toplam petrokimyasalların
üretim kapasitesi 60 milyon ton seviyelerine ulaştı. İran, petrol dışı sektörlere ve ekonomiye büyük
katkı potansiyeli nedeniyle petrokimya sektörünü
stratejik görüyor. Yaptırımlar nedeniyle Çin ve
Hindistan’a yönelen İran ihracatında, ülke ekonomisinin gelişmesiyle birlikte önemli bir hedef
pazarın da Türkiye olması bekleniyor.
Yaptırımların kaldırılması, doğal gaz sahalarının
daha aktif hale gelmesine, hem yeni etilen üretim
yatırımlarının oluşmasına hem de yeni polimer
üretim kapasitesinin gelişmesine imkân tanıyacak.

“İran’ın 2021 enerji
hedefi, 100 GW
kapasiteye ulaşmak…”
İran, net ihracatçı olmasına rağmen, yüksek ve
dalgalı seyreden yurt içi talep nedeniyle elektrik ithalatına yüksek bir bütçe harcıyor. İran,
kırsal alanların alt yapısını geliştirmek amacıyla
yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma
konusunda oldukça istekli. Özel şirketler, modernizasyon ve yeni tesis yatırımları için teşvik
ediliyor, bürokrasi hafifletiliyor. İran hükümeti,
2021 yılına kadar hedeflediği 100 GW kapasiteye ulaşabilmek amacıyla, önümüzdeki 20 yıl için
800’den fazla proje planlıyor.

“Madencilikte vergi
muafiyeti ile yabancı
yatırım hedefleniyor.”

İran hükümeti, madencilik sektörünün yüzde
90’ını, doğrudan ya da çeşitli şirketler aracılığıyla dolaylı olarak kontrolünde tutuyor. Zengin
maden kaynakları bulunan, dünyanın en büyük
bakır, çinko ve demir cevheri rezervlerinden birini
barındıran İran’da hükümet gelecek dönem için
FIPPA aracılığıyla yabancı yatırımcılara yüzde 80
ila yüzde 100 arasında vergi muafiyetleri tanıyarak bu sektöre yabancı yatırımı çekmeyi hedefliyor. İran’da faaliyette olan 6.000 madendeki,
kanıtlanmış toplam rezerv yaklaşık 43 milyar ton
civarında ve yaklaşık 700 milyar dolar değerinde.

barındırıyor. Geçmişte de Türk şirketlerinin bu
sektördeki yatırımlarında önemli bürokratik zorluklarla karşılaştığını hatırlatmak gerekiyor.

İnşaat ve Altyapıda Yeni Yatırımlar Gerekiyor
Tüketicilerin satın alma gücünü ve konut fiyatlarını etkileyen yaptırımlar nedeniyle zayıflayan
inşaat ve altyapı sektörlerinde yeni yatırımlara
ihtiyaç duyuluyor. Artan genç nüfus için uygun
fiyatlı konutlar da sektörden talep ediliyor. Mehr
projesiyle özellikle düşük gelir grubuna yönelik
çeşitli konutlar inşa eden hükümet yoğun talebi
karşılayamadı. Dolayısıyla burada da önemli bir
yatırım ihtiyacı söz konusu…

“İran ile ticaret hacminde
Türk makine ihracatı
önemli bir potansiyele
sahip.”

Havalimanı, demiryolu ve metro modernizasyonu gibi ulusal projelere girmek hâlâ bazı riskler

“İnşaat malzemeleri üretimi Türkiye’den
daha ucuz”
İran, zengin doğal kaynakları ve ucuz iş gücü
sayesinde, çimento ve seramik gibi enerji yoğun
sektörlerde Türkiye gibi ülkelerden çok daha
ucuza üretim yapıyor. İran, başta çimento olmak
üzere inşaat malzemeleri sektöründe Türkiye’nin
önemli rakiplerinden biri…

Türkiye ile İran arasındaki makine ürünleri ticareti,
bu sektörde ikili ticaret hacminin yüzde 97’sinden
fazlasını oluşturan Türk makine ihracatına dayanıyor. Yaptırımlar sonrasında da Türk firmalarının
İran’a ihracatını artırma potansiyeli yüksek.

İran Pazarı İçin Öneriler...
KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Kaveh Taghizadeh sektör
analizleri doğrultusunda İran pazarına dâhil olmayı hedefleyen yatırımcılar için önerilerini şöyle
sıraladı:
▶ İran, ekonomik büyüme hedefine ulaşabilmek için yabancı yatırımlara ihtiyaç duyuyor. Bu
bağlamda, İran hükümeti üç kritik nokta üzerinden yabancı yatırımları değerlendiriyor;
1) İran’ın ekonomik büyüme ve teknoloji transferi anlamında başarıya ulaşabilmek için 250-300
milyar dolarlık yabancı yatırım desteğine ihtiyacı var.
2) İran’ın teknolojik altyapı eksikliği dikkate alındığında, teknoloji ve bilgi birikimi transferinde
güçlü ülkelerin bu yarıştan galip çıkma şansı daha yüksek.
3) Yerel istihdam yaratacak yabancı yatırımcıların şansı daha fazla.
▶ İran iş yapmak için zorlu bir pazar... Bu nedenle yabancı şirketlerin İran’a özgü iş ortamını,
pazar yapısını ve kültürünü dikkate alarak strateji geliştirmesi gerekir.
▶ Yatırım stratejisinin; vergi yükü, lojistik/tedarik zinciri yönetimi, izin ve onay süreçleri ve teknolojiye erişim konuları dikkate alınarak detaylı bir şekilde analiz edilmesi önerilebilir.
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Ürünlerimiz
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

Sertifika: 01.14.4831.9674.T

Sertifika: 03.14.4831.3974

Güçlü teknik kadromuz ile yenilikçi, dinamik, verimli, güvenilir bir takım ruhu
anlayışında; kalite, zamanındalık ve müşteri memnuniyeti ilkelerinden taviz
vermeden dünya standartlarına uygun olarak optimal fiyatlarla ve mümkün
olduğunca çok istihdam yaratarak çevremize hizmet sunmaktayız.
Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerini karşılayacak biçimde, tüm çalışanlarımızın aktif görev
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Adnan ÇEKÇEN

Destek Yatırım Menkul Değerler
Araştırma Müdür Yardımcısı

Dünyada popülaritesini her geçen gün artıran
Forex piyasaları, ülkemizde de kısa süre içerisinde hemen hemen her yaş grubundan insanın işlem yaptığı bir borsa haline geldi. Kimileri
böyle bir piyasada düzenli gelir elde edebilecek
bir strateji peşinde olurken, kimileri de kısa süre
içerisinde zengin olma hayaliyle yaşıyor. Bu, borsa yatırımcısına diğer borsalara nazaran daha
fazla imkân ve aynı zamanda daha fazla kolaylık
sağlamasına rağmen kayıp kazanç oranlarına
bakıldığında yatırımcıların önemli bir kısmının
kaybettiği gerçeği de ortaya çıkıyor. Forex piyasasının dinamiklerini öğrenmeden bilinçsizce
işlem yapmak ve yanlış kaldıraç oranı kullanarak
bilgi sahibi olmadan işleme girmek, kayıpların
en büyük sebepleri arasında gösterilebilir.

Piyasalarda En Çok
Kullanılan Alım-Satım
Stratejileri
“Forex piyasasının dinamiklerini öğrenmeden
bilinçsizce işlem yapmak kayıplara sebep olabilir.”

“Fiyatın yükselmesinde
yoğun olarak satış ile
karşılaşıp daha ileri
gidemediği son nokta,
direnç noktasıdır.”
DESTEK DİRENÇ STRATEJİLERİ
Destek; gerilemekte olan fiyatların belli bir noktadan itibaren artık daha aşağılara inmemesi ve
o seviyeden yoğun bir talep (alım) ile karşılaşmasıdır. İşte fiyatın gerilemesinde yoğun olarak
talep ile karşılaşılmak üzere gerilemenin sona
erdiği noktamız, destek noktasıdır. Direnç ise;

yükselmekte olan fiyatların belli bir noktadan
itibaren daha yukarı çıkamayarak, o seviyenin
yoğun bir arz (satış) ile karşılaşmasıdır. İşte fiyatın yükselmesinde yoğun olarak satış ile karşılaşıp daha ileri gidemediği son nokta, direnç
noktasıdır.
Grafikte görüldüğü üzere fiyatlar belli bir destek
noktasına yaklaştıkça düşüşlerini sınırlandırıyor
ve o fiyattan tekrar yükselişe geçiyor. Yatırımcıların bu noktada o destek seviyesi üzerindeki her
fiyatlamada alıcı olması gerekiyor. 1’den 4 nolu
bölüme kadar yatırımcı örnek olarak 2.9000’dan
alıcı olabilir. Stop noktasını belirli bir noktanın
altına koyarak karlı bir şekilde pozisyonlarını taşıyabilir. Ancak belirli bir aralıktan sonra (A bö-

“Kritik bir destek noktasının kırılması satışları hızlandıracağı için piyasadan
çıkmıyoruz ve tam ters yönde satış yönlü bir pozisyon daha açıyoruz (B bölümü).”

Uyarı!
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lümü) fiyatların kritik destek noktası olarak takip
ettiğimiz ve bize alım fırsatı veren seviyeyi aşağı
yönlü kırdığını görüyoruz. Ancak daha önceki
stratejilerimizde de koyduğumuz stop noktası
bizim zararımızı sınırlandırıyor ve bir noktada
stoplanıyoruz.

1. Grafiklerde oluşan ortalama çizgisi birçok kez destek ve direnç noktaları olarak kullanılabilir. Genelde saatlik (H1) ve üstü vadelerde fiyatlar hareketli ortalamaya değdiğinde ters yönde kısa
tepki hareketleri gösterebilir. Yatırımcılar bu hareketli kısa alım ve satımlar için kullanabilirler.
(Scalping)

Kritik bir destek noktasının kırılması satışları
hızlandıracağı için piyasadan çıkmıyoruz ve tam
ters yönde satış yönlü bir pozisyon daha açıyoruz (B bölümü). Bu durumda stop noktamızı
daha önce destek olarak takip ettiğimiz ancak
şuan için direnç olarak izleyeceğimiz seviyenin
(2.9000) üzerine koyuyoruz. Beklentimiz gerçekleşiyor ve satışlar hızlanarak pozisyonumuz
kâra geçiyor.
Toplama bakıldığında 6 kere pozisyona giriyoruz
ve 5 pozisyonumuz kârlı bir şekilde kapanıyor. 5
pozisyonun 4’ü alım 1’i satım pozisyonu… Dolayısıyla sadece destek seviyesini belirleyerek bile
bu piyasada karlı işlemler gerçekleştirebiliyoruz.
Piyasalarda en çok karşılaşılan belirsizlik ise
fiyatların belli bir seviyeyi kırıp kırmadığını anlayabilmek olarak görülür. Grafikte bir direnç
noktasını test eden iki ayrı fiyatlama mevcut.
Sağ tarafta fiyatlar belli bir direnç noktasını test
ediyor hatta geçiyor. Fiyatlar o kritik direnç noktasını kırdı ve alımlar hızlanır beklentisi yaratıyor
fakat devamı o şekilde gerçekleşmiyor. Yani
fiyat o direnci aşıyor ancak kapanışını o direnç
seviyesinin (Siyah yatay çizgi) altında yapıyor.
Bu sağlıklı bir kırılma değil ve yatırımcıları ciddi
anlamda yanıltabilir.
Sağdaki grafikte ise daha sağlıklı bir kırılma
mevcut. Fiyatlar kritik direnç noktasını aştıktan
sonra kapanışını o seviyenin üzerinde yapıyor.
Bu durumda o direncin kırıldığını ön görebilir ve
alımlarımızı buna göre artırabiliriz. Bu iki ayrı fiyatlamayı bu şekilde değerlendirmek gerekiyor.

“Hareketli ortalama,
sayıca belirlenmiş
belli günler içindeki
fiyatların toplanarak
belirlenen gün sayısına
bölünmesiyle elde edilir.”

2. Kullanılan hareketli ortalamalar bazı durumlarda uyumsuzlukları tespit adına da kullanılabilir.
Fiyatlar gereğinden fazla yükselmişse ve hareketli ortalamalar ile arası çok fazla açılmazsa yakın
sürede o piyasaya düzeltme gelebilir. Aynı şekilde düşüşlerde de ortalamalarla fiyatlar arası çok
açılmazsa yani ortalamalar çok yukarıda kalmışsa; o piyasada tepki alımı gelebilir.

3. Hareketli ortalamalar birçok kez alım veya satım sinyali olarak da kullanılabilir. Belirlenen dönemlerde kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı kırması, trendin döneceği
yönünde bir işaret olabilir. Örneğin 20 hareketli ortalama, 100 hareketli ortalamayı yukarı doğru
keserse “AL”, yukarıdan aşağı doğru keserse “SAT” sinyali verir.

HAREKETLİ ORTALAMALAR (Moving
Averages)
Teknik analizde en önemli göstergelerden biri
olan hareketli ortalamalar; akımın değiştiğine
veya akımın sürekliliği içerisinde destek – direnç noktaları görevi görmektedir. Hareketli ortalama, sayıca belirlenmiş belli günler içindeki
fiyatların toplanarak belirlenen gün sayısına
bölünmesiyle elde edilir. Çeşitli kullanım şekilleri
olmakla birlikte özellikle FX piyasalarında 3 farklı
şekilde kullanılmaktadır.
ENERJİ ve MADEN
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OTOMASYON-RÖPORTAJ

Proses ve Otomasyon
Sektöründe Lider
Çözüm Ortağınız
Süleyman GEMİCİ

Valmet Otomasyon İş Kolu
Türkiye ve Ortadoğu İcra Müdürü

Global ölçekte özellikle kâğıt, selüloz ve enerji
endüstrilerinde proses teknolojileri, otomasyonu ve
hizmetleri üreten lider bir şirket olarak Türkiye’de de
enerji piyasasına önemli katkılar sağlayan Valmet’in
sektördeki yerini, yatırım planlarını ve hedeflerini
Valmet Otomasyon İş Kolu Türkiye ve Ortadoğu İcra
Müdürü Süleyman Gemici’den dinledik.
Sayın Gemici, Valmet Otomasyon’u
daha yakından tanımak için kurumsal
gelişimini ve sektördeki başarısını sizden
dinlemek isteriz?
Firmanın 200 yıldan fazla bir endüstriyel geçmişi, 85 yıldan fazla enerji sektörü uzmanlığı vardır.
Tabii bu süreçte birçok kez isim ve yapı değiştirmiş; en son da Metso Grup çatısı altındayken,
Aralık 2013’te selüloz, kâğıt ve enerji iş kollarını
bünyesine alarak ayrılmış ve Valmet adıyla yeniden doğmuştur. Otomasyon bölümü de Nisan
2015’te Valmet’e katılarak Valmet’in bugünkü
yapısını oluşturmuştur.
Şirketimiz; hisseleri Helsinki Borsası’nda işlem
gören, 2015 net satışları 2,9 milyar avro civarında bulunan ve merkezi Finlandiya’nın Espo şehrinde olan halka açık bir firmadır.

“Valmet’in Türkiye’deki
varlığı 90’lı yıllara uzanır.”
Valmet’in Türkiye’deki varlığı 90’lı yıllara uzanır.
İrtibat ofisi olarak başladığı çalışmasını 2008’de
yüzde 100 yabancı yatırımcı olarak kurduğu firma bünyesinde perçinlemiştir. Günümüz itibariyle 14 profesyonel çalışanı ve bağlı ülkelerdeki
temsilciliklerimiz ile Türkiye ve Ortadoğu’da bu48
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lunan müşterilerimize satış ve servis ofisi olarak
hizmet vermekteyiz.

“Valmet, geniş üretim
hatlarını kapsayan
anahtar teslimi gelişmiş
otomasyon çözümleri
üretir.”
Pek çok sektörde hizmet üreten bir firma
olarak Valmet’in faaliyetleri ve sektöre
yönelik çözümleri nelerdir?
Valmet global ölçekte özellikle kâğıt, selüloz ve
enerji endüstrilerinde proses teknolojileri, otomasyonu ve hizmetleri üreten lider bir şirkettir.
Vizyonu, müşterilerine hizmette lider olmaktır.
Bunu da dünyanın 33 ülkesinde 130 ayrı lokasyona dağılmış, 100 servis merkezi, 80 satış ofisi, 34
üretim, 15 teknoloji merkezi ve 12.000’den fazla
personeliyle yapmaktadır.
Valmet hizmet verdiği sektörlerdeki fabrikalara
bakım hizmetleri, proses iyileştirme ve yedek
parça tedariki gibi geniş kapsamlı bakım hizmetleri de sunmaktadır.

Selüloz üretim hatları, temizlik ve hijyen, mukavva ve kâğıt üretim hatları yanında biokütle,
anahtar teslim modüler enerji santralleri, 800
MW termal yüke kadar enerji kazanları ve ıslak
kuru baca arıtma sistemleri Valmet’in teknoloji
liderliği yaptığı işlerdendir.
Valmet ayrıca tek bir ölçüm noktasından on
binlerce ölçüm noktası barındıran geniş üretim
hatlarını kapsayan anahtar teslimi gelişmiş otomasyon çözümleri de üreten bir firmadır.
Hizmetlerimiz temel olarak kâğıt, selüloz ve
enerji üretimi proses teknolojileri, makineleri ve
otomasyonu satış ve servisini kapsamaktadır.

Türkiye’de kâğıt sanayine yaptığınız
katkıyı anlatır mısınız?
Ülkemiz kâğıt sanayinde son yıllarda yapılan
yatırımların büyük bir kısmına Valmet anahtar
teslim tedarikçi olarak katılmıştır. Ülkemizin
toplam kâğıt üretimi 2007 yılında 2,1 milyon ton
iken, yeni yatırımlarla 4 milyon tonu bulmuştur.
Bu artışın yaklaşık yüzde 65’i Valmet’in kurduğu
tesisler tarafından sağlanmıştır. Bu yatırımların
hemen hemen tamamı; otomasyon, dizayn, makine imalatı, kurulumu ve devreye alımı da dâhil
komple, anahtar teslimi şeklinde gerçekleşmiştir.

“Türkiye’de 73.000
MW’ı aşan toplam enerji
üretim kurulu gücünün
3.900 MW’ı Valmet’in
sağladığı otomasyon
sistemleri ile kontrol
edilmektedir.”

Enerji sektörüne baktığımızda yine
önemli projelerde adınız geçiyor. Bu
projelere katkınızı anlatır mısınız?
Önemli yatırımlarımızın bir örneğini de enerji
üretim sektöründen verebiliriz. Ülkemiz toplam
enerji üretim kurulu gücü 75.000 MW’ı aşmaktadır. Bunun yaklaşık yüzde 5’lik bir kısmına
denk gelen 3.900 MW’ı Valmet’in sağladığı otomasyon sistemleri ile kontrol edilmektedir. Hatta
otomasyon sistemleri tedarikçisi olarak dâhil
olduğumuz 1.200 MW’lık Hamitabat Doğalgaz
Kombine Çevrim Santrali’nin kontrol sistemi
projesini de ilave edecek olursak bu oran yüzde
6’yı geçecektir. Bu da Valmet’in ülkemiz enerji
sektörüne gelecek yıllarda çok daha fazla katkı
sağlayacağına önemli bir işarettir.

MW büyüklüğe ulaşacağı hesaplanıyor. Bu ancak
sisteme eklenecek yeni santrallerle mümkün olabilir. Valmet de bu durumun farkında. Bu nedenle
mevcut yerel ekibini güçlendirmenin yanında ülkemiz enerji sektörüyle; akışkan yataklı kazanlar,
biyokütle yakıtlı tesisler, baca gazı filtre sistemleri
gibi bünyesinde geliştirmiş olduğu yüksek teknoloji çözümlerini tanıştırmayı düşünüyor.

Türkiye’nin enerji ve otomasyon
alanındaki yatırım potansiyelini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
2002’deki 30 bin MW’lık kurulu gücümüz 75
milyar dolar yatırımla 2015’te 73 bin MW’a çıkmıştır. 2025’te hedeflenen 100 bin MW kurulu
güce ulaşabilmek için ise 40 milyar dolar ek

yatırım yapılmalı. Toplam enerji pazarı dikkate
alındığında bundan doğrudan etkilenecek olan
enerji otomasyon pazarı potansiyelinin yüksek
olduğunu söylemek zor değil.

“Son zamanlarda ithal
kömürün kullanım
oranının giderek arttığı
izlenmekte... Buna en
büyük neden, ülke
enerji politikalarının net
olmaması.”

“Valmet, Türkiye enerji
sektörünü; akışkan yataklı
kazanlar, biyokütle yakıtlı
tesisler, baca gazı filtre
sistemleri gibi yüksek
teknoloji çözümleriyle
tanıştırmayı planlıyor.”
2016 yılı itibariyle enerji sektörüne ilişkin
öngörüleriniz nelerdir? Burada Valmet’in
uzun vadeli yatırım planlarını da merak
ediyoruz…
Türkiye, dünyada enerji talebi en hızlı büyüyen
pazarlarından biri… Son on yılda büyüme ortalamasını yüzde 5 dolaylarında gerçekleştirdi. Bu
trendin önümüzdeki yıllarda süreceği tahmin
ediliyor ki bu da ciddi miktarlarda enerji yatırımları ile mümkün. 75 bin MW’ı aşan mevcut kurulu
gücümüzün 2020’de 90 bin, 2025’te de 100 bin
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Sektöre yönelik eklemek istediğiniz bir
şey var mı?
Enerji piyasasında en büyük aktör kamu… Bunun
en önemli nedeni, enerjinin sadece ekonomik değil stratejik bir konu olması. Konuyla ilgili kamu
tarafından yapılan açıklamalar, yasal değişiklikler,
teşvikler, vs. yatırım kararlarını etkilemekte. Mesela son zamanlarda özellikle cari açık baskısıyla
düşük kalorili yerli kömür bazlı santraller tartışılmakta. Ama bu tartışmalarda henüz bir mutabakata varılmış değil. Hatta tersine, ithal kömürün
kullanım oranının giderek arttığı izlenmekte. Buna
en büyük neden, ülke enerji politikalarının net ol-

maması. En kısa sürede geniş bir konsensusla bu
politikalar gözden geçirilmeli, öncelikler belirlenmeli, buna göre de gerekli yasal düzenlemeler
yapılıp arkasında durulmalı. Çünkü yatırımcılar
kuralları belli, kararlı pazarlarda bulunmak isterler
diye düşünüyorum.

Denizcilik sektöründe de lider bir
kuruluş olarak öne çıkıyorsunuz? Neler
söyleyebilirsiniz?
Otomasyon çözümlerinde bir başka liderliğimiz
denizcilik sektöründedir. Şöyle ki dünyanın en
büyük yolcu gemileri başta olmak üzere 700’den

fazla gemi üzerinde uluslararası denizcilik sertifikalarını haiz entegre otomasyon sistemlerimiz
kullanılmaktadır.
Valmet, Türkiye ve Ortadoğu’yu gelişen pazarlar
olarak görmektedir. Son yapılanmasıyla beraber
ülkemiz ve Ortadoğu’yu kapsayacak; özellikle
yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği konusundaki çalışmalarını ve yatırımlarını
artıracaktır.

“Valmet, özellikle
yenilenebilir enerji
kaynaklarının
sürdürülebilirliği
konusundaki çalışmalarını
ve yatırımlarını
artıracaktır.”
Son olarak birçok sektörde başarı grafiği
hızla yükselen Valmet’in hedeflerini de
öğrenmek isteriz…
Bu anlamda mevcut organizasyonumuzu güçlendirmek, gerek personel sayısını ve niteliğini
gerek bağlı ülke organizasyonlarını oluşturmak
önümüzdeki süreçte bizi bekleyen ana görevlerdendir.
Valmet olarak amacımız, ürettiğimiz endüstriyel
teknoloji ve hizmetlerle yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artırarak dünyayı daha yaşanılır
kılmaktır.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
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Uygulamadan
Üretime

Sondaj Makine ve Pompaları
Ürettiğimiz tüm makine ve
pompalara 1 yıl veya 8000 saat
garanti verilmektedir.Ayrıca,
herhangi bir arıza oluştuğunda
24 saat içinde servis hizmeti
verilmesi garanti vermektedir.

Sondaj Ekipmanları
Geo Sondaj Makine, üretmiş
olduğu ekipmanların verimliliğini
grup şirketi olan Ortadoğu Sondaj
San. ve Tic.A.Ş. de kullanarak
test etmektedir.

Sondaj Sıvısı Katkı ve
Ekipmanları

Mühendislik Hizmet ve
Servisler

Geo Sondaj Makine’nin satışını
yaptığı sondaj sıvısı katkı ve
ekipmanları, Ortadoğu Sondaj San.
ve Tic.A.Ş. nin kullanım ve verimlilik
sonuçlarına göre değerlendirilip en
verimli, en ekonomik olanlar tercih
edilerek belirlenmiştir.

Geo Sondaj Makine İmalat Ltd. Şti.,
sondaj sektörünün tüm mühendislik
hizmetlerini vermektedir. Bu
hizmetleri verirken Ortadoğu
Sondaj San. ve Tic. A.Ş. den gelen
bilgi birikiminden faydalanmaktadır.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 29. Cad. No:3 Malıköy - Sincan / ANKARA
Tel : 0312 354 85 76 Faks : 0312 385 62 15

www.ortadogusondaj.com
www.geosondajmakine.com

MAKALE

Fosil yakıtlı santrallerde atık ve düşük
kaliteli ısı kaynakları kullanılarak
Doç. Dr. Harun BİLİRGEN
GENTEK Enerji ve Teknolojileri A.Ş.
Genel Müdür

LİNYİTİN
ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

“Ülkemizde tespit edilmiş 13.5 milyar ton linyit
rezervinin üçte ikisi yüksek kül ve nem ihtiva eden
düşük kalorili linyit kömürlerinden oluşmaktadır.”
Bilindiği gibi ülkemizin dış ticaret açığının
büyük bir bölümü petrol ve doğal gaz gibi
enerji ürünlerinin ithalatından kaynaklanmaktadır. Son yıllarda Türkiye’nin toplam
ithalatında enerji ürünlerinin payı yüzde
26.3’le rekor bir düzeye ulaşmıştır. 2014 yılında dünya piyasalarında petrol fiyatlarının

düşmesiyle birlikte 55 milyar dolar olan dış
ticaret açığımız 2014 yılı sonrası 37.8 milyar
dolara düşmüştür. Her ne kadar küresel gelişmelerin etkisiyle enerji ithalatımız düşse
de ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında dışa bağımlılığımız kısa ve uzun vadede artarak devam edecektir.

“Düşük kaliteli linyitlerin
verimli kullanılabilmesi
için kömür öğütücü
değirmenlerden önce
(PC kazanlar) ya da
kömür kırıcılardan sonra
(CFB kazanlar) kömür
içerisindeki nemin ve ağır
metallerin kısmi olarak
giderilmesi şarttır.”

Ülkemizde tespit edilmiş 13.5 milyar ton linyit
rezervi bulunmaktadır. Bu rezervlerin üçte ikisi
yüksek kül ve nem ihtiva eden düşük kalorili linyit kömürlerinden oluşmaktadır. Mevcut durumda potansiyelinin bir kısmı elektrik üretiminde
değerlendirilen Afşin-Elbistan ve yakın zamanda değerlendirilmesi planlanan Konya Karapınar
linyit rezervleri ülkemiz açısından önemli enerji
kaynaklarıdır. Düşük kaliteli linyitlerin elektrik
üretiminde verimli ve çevreye duyarlı olarak değerlendirilebilmeleri için kömür öğütücü değirmenlerden önce (PC kazanlar) ya da kömür kırı52
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cılardan sonra (CFB kazanlar) kömür içerisindeki
nemin ve ağır metallerin kısmi olarak giderilmesi
şarttır. Kömürlü santrallere entegre olabilecek ve
bu santrallerde verim artıracak kömür zenginleştirme sistemleri üzerine çalışmalar ABD ve
Almanya’nın öncülüğünde yapılmaktadır. Ülkemizde ise GENTEK Enerji bu alanda öncülük ederek TÜBİTAK ve Enerji Bakanlığına bağlı Elektrik
Üretim A.Ş. (EÜAŞ) desteği ile Afşin-Elbistan A
Termik Santralinde 10 ton/saat kömür zenginleştirme kapasiteli bir sistem tasarlayarak 2014
yılında devreye almıştır. Bu projenin tasarım ve
imalatının tamamı yerli mühendislik ve imalat
imkânları ile yapılmıştır.

“Kömürün değirmen
öncesi kısmi olarak
neminin düşürülmesi,
kazan çıkışından
çekilen gaz miktarının
azalmasını ve bu
sayede de MW artışını
sağlayacaktır.”
Ülkemizdeki linyit rezervlerinin üçte ikisi yüzde
50’nin üzerinde nem ihtiva etmektedir. Termik
santrallerde kazana gönderilen linyit kömüründeki nemin büyük bir kısmı önce değirmende,
sonra da kazanda buharlaştırılarak gaz formunda bacadan atılmaktadır. Kömür içerisindeki suyun sıvı fazdan katı faza geçebilmesi için gerekli
olan ‘latent heat’ oldukça yüksektir. Kömür içerisindeki suyu buharlaştırmak için harcanan büyük miktarlardaki enerji ise geri kazanılmadan
bacadan dışarı atılır. Ayrıca kömür içerisindeki
nemin buharlaştırılması için kazan çıkışından
çekilen ve yaklaşık olarak 10000C sıcaklığa sahip
buhar üretebilecek kalitedeki gazdır. Dolayısı ile
kızdırıcı paketleri öncesi kazan çıkışından değirmenlere çekilen gaz miktarının düşürülmesi
buhar üretimini ve bu sayede de birim enerji
girdisine karşılık elektrik üretimini arttırmaktadır. Kömürün değirmen öncesi kısmi olarak
neminin düşürülmesi ise kazan çıkışından çekilen gaz miktarının azalmasını ve bu sayede de
MW artışını sağlayacaktır. Bu ise kazan verimini
arttıracaktır.
Ayrıca ülkemizdeki düşük kaliteli linyit yakan
termik santrallerde aşırı derecede yardımcı yakıt (fuel-oil) kullanılmaktadır. Bunun başlıca
sebeplerinden birisi öğütülen kömür neminin
yeterince giderilememesinden dolayı kazana
yakıcılardan püskürtülen kömürün hızlı olarak
tutuşmasının (ignition) sağlanamamasıdır. Bu
durumda yanma dengesizlikleri oluşmakta ve
kazan içi basınçlarda dalgalanmalar oluşarak
yardımcı yakıt kullanımı zorunlu hale gelmektedir. Değirmende yeterince kömürün kurutulması
ile kömür yakıcıdan çıkar çıkmaz hızlı bir şekilde
tutuşarak kazan içi stable bir yanmanın olabilmesini sağlayacak ve yardımcı yakıt kullanımına
gerek kalmayacaktır.

Hem mevcut hem de yeni kurulacak kömürlü
santrallerde kazan işletiminde yaşanan problemlerin sonlandırılması, toplam ünite veriminin
arttırılması ve CO2, NOx, kükürt ve toz emisyonlarının düşürülmesi için kömürün kısmen neminin giderilmesi ve zenginleştirilmesi şarttır.
Mevcut konvansiyonel kömür kurutma ve zenginleştirme sistemlerinde enerji tüketimlerinin
çok fazla olması, bu sistemlerin çok büyük alan
kaplaması (footprint) ve çevreye olumsuz etkilerinden dolayı bu sistemlerin kömürlü santrallere
integrasyonu imkânsızdır.

“GENTEK Enerjinin
geliştirdiği kömür
zenginleştirme sistemi,
toplam ünite verimini
yüzde 5-6 puan arttırır.”
GENTEK Enerjinin geliştirdiği kömür zenginleştirme sistemi santralde atık olarak çevreye salınan baca gazı ve kondensör soğutma suyu gibi
atık ısı kaynaklarını ve gerekli durumlarda da alçak basınç türbininden düşük kaliteli buharın bir
kısmını kullanmaktadır. Atık ısı kaynakları kullanılarak kömür neminin kısmi olarak giderilmesi
ile toplam kazan verimi yüzde 5-6 puan arttırılarak bu sistemin kömür yakan termik santrallere
entegrasyonu fizible hale getirilebilmektedir.
Cumhurbaşkanımız ve Enerji Bakanımızın da
Tufanbeyli termik santrali açılışında altını çizerek

belirttikleri gibi ülke linyit rezervlerimizin elektrik üretiminde hızlı bir şekilde değerlendirilmesi
ülke menfaatleri için bir zorunluluktur. Yerli kömürdeki kullanım oranlarının artması ile doğal
gaz ithalatı da ister istemez aşağılara çekilecektir. Yerli linyitlerimizin düşük kalorili olması ve
kimyasal içeriklerinin de (nem, kul, Ca ve SiO2
içerikleri) mevcut yakma teknolojilerinin arzu
ettiği özelliklerde olmamasından dolayı santral
yapımından sonra işletimsel problemler yaşanabilmektedir. İşletimsel problemler bu santrallerin emre-amadeliklerini ve verimlerini ciddi
manada düşürdükleri gibi emisyon artışlarına da
sebep olmaktadırlar. Bu sebepten ülkemiz linyit
rezervlerinin elektriğe dönüştürülmesinde çevreye duyarlılık, yüksek verim ve emre-amadelik gibi faktörlerin esas alınarak mevcut termik
santral teknolojilerinin yerli linyit rezerv özellikleri göz önünde bulundurularak iyileştirilmesi
(upgrade) ve uygulanması gerekmektedir.
GENTEK Enerji Kömür Kurutma ve
Zenginleştirme (KKZ) Sistemi
GENTEK Enerji tarafından tamamen yerli kaynaklarla tasarlanan ve imal edilen 10 ton/saat
kapasiteli Kömür Kurutma ve Zenginleştirme
(KKZ) sistemi 2014 yılı sonunda tamamlanarak
Afşin-Elbistan A Termik Santralinde başarı ile
devreye alınmıştır (Şekil 1). Kömürlü bir termik
santralde sisteme (kazana) giren toplam enerjinin yaklaşık olarak yüzde 65’i atık enerji olarak
çevreye atılmaktadır. Dolayısı ile kömürlü santrallerde atık enerji bol miktarda mevcuttur. Di-

Şekil 1: Tamamen yerli imkânlarla tasarlanan ve imal edilen KKZ Sisteminden bir görüntü.
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ğer taraftan yüksek nemli kömür yakan termik
santrallerde kömür içerisindeki nem, değirmen
ve kazanlarda kaliteli ısı kaynağı (kazan çıkışından 10000C’de alınan gaz) kullanılarak kısmi
olarak kurutulmaktadır. Termik santrallerde bol
miktarda atık ısı kaynakları mevcutken kömür
kurutma işleminin yüksek kaliteli ısı kaynakları
kullanılarak yapılması santralin termik verimini
düşürmektedir.

“100oC’yi geçmeyen
bir ortamda kömür
nemi kısmi olarak
giderilirken, ağır
metallerin çökertilmesi
ve sonra da sistemden
uzaklaştırılması ile kömür
zenginleştirilir.”
KKZ sistemi kabarcıklı akışkan yatak (bubbling
fluidized bed) teknolojisine sahiptir. Akışkan yatak içerisine ve akışkanlaştırma hava kanallarına
yerleştirilen yüksek performanslı ısı eşanjörleri
vasıtasıyla düşük kalite ve sıcaklıktaki ısı kaynağından alınan termal enerji kömüre aktarılır.
1000C’yi geçmeyen bir ortamda kömür nemi
kısmi olarak giderilirken, ağır metallerin çökertilmesi ve sonra da sistemden uzaklaştırılması ile
kömür zenginleştirilir. Ortam sıcaklığının düşük
olması sebebiyle kömür içerisindeki uçucu maddeler de ayrışmayarak kömür içerisinde kalır. Bu
arzu edilen bir durumdur. Konvansiyonel kömür
kurutma sistemlerinde yüksek sıcaklıkta kurutma yapıldığından dolayı uçucu maddelerde ciddi oranlarda kayıplar söz konusudur.

Kurutma esnasında ağır metaller KKZ sisteminde özel olarak tasarlanan bir mekanizma sistemden otomatik olarak çekilerek uzaklaştırılır.
Kömür içerisindeki kömüre bağlı ağır metallerin
yanma öncesi giderilmesi ‘zenginleştirme’ olarak tarif edilmektedir. Bu özellik ise konvansiyonel sistemlerde mevcut değildir.
Pilot ölçekli geliştirilen 10 ton/saat’lik sistemde
yapılan performans testleri göstermiştir ki, toplam kömür neminin yüzde 50’den yüzde 40’a
düşürülmesi ile kömür alt ısıl değeri yaklaşık
1000 kCal/kg’dan 1300 kCal/kg’a çıkmaktadır
(Şekil 2). Yani bu duruma göre yüzde 1 puanlık
nem gidermek kömür alt ısıl değerini 30 kCal/
kg arttırmaktadır.
Kömür neminin yüzde 50’den yüzde 40’a düşürülmesi durumunda DIN 1942 standartlarına
göre yapılan verim hesaplarında kazan veriminde yaklaşık olarak yüzde 6 puan’lık bir artış
öngörülmektedir. Bir kazana giren kömürün
tamamının nemi KKZ sistemi kullanılarak yüzde
50’den yüzde 40’a düşürüldüğü zaman kazan
işletim, verim ve emisyonlarındaki değişimler
Tablo 1’de gösterilmektedir.

“Yerli linyite dayalı
elektrik üretim
kapasitesinin verimli ve
çevreye duyarlı olarak
arttırılması, ülkemiz doğal
gaz ithalatını önemli
ölçüde azaltacaktır.”
Ülkemizde doğal gaza bağımlı elektrik enerjisi
üretim yapısının önemli bir risk taşıdığı bilinmekte
olup, yerli linyite dayalı elektrik üretim kapasitesinin verimli ve çevreye duyarlı olarak arttırılması,
ülkemiz doğal gaz ithalatını önemli ölçüde azal-

Şekil 2: Kömür Nemi ile Alt Isıl Değeri Arasındaki İlişki
– Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ndeki Sistemin Performans Testlerinden Alınmıştır.

Tablo 1: Kömür Kurutma ve Zenginleştirme Sisteminin
Bir Termik Santralin Tamamına Uygulanması Durumunda Öngörülen İyileştirmeler
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Şekil 3

tacaktır. Bu kapsamda başta Afşin-Elbistan ve
Konya Karapınar sahaları olmak üzere linyit rezervlerimiz verimli ve çevre dostu olarak elektrik
üretiminde kullanılması bir ihtiyaçtır.
Bu proje kapsamında geliştirilen KKZ Sistemi
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2015-2019
Stratejik Planında belirtilen, ‘Ar-Ge faaliyetlerinin teoride kalmayıp ülke ekonomisine fayda
sağlayacak şekilde ticarileşerek hayata geçirilmesi’ ve ‘özellikle linyit rezervlerimiz elektrik
üretim amacıyla, yeni teknolojilerle çevre dostu
termik santrallerde kullanılacaktır’ esaslarına birebir uymaktadır. TÜBİTAK TEYDEB projesi olarak başarı ile tamamlanan bu sistem için Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ‘Teknolojik
Ürün Deneyim Belgesi’ ve Türkiye Patent Enstitüsünden (TPE) patent alma süreçleri de başarı
ile tamamlanmıştır (Şekil 3).
Hem yerli kömüre dayalı kurulu gücün arttırılması hem de bu santrallerin verimli ve çevreye
duyarlı olarak işletilebilmeleri ülkemiz doğal gaz
ithalatını önemli ölçüde azaltacaktır. Yerli kömüre dayalı termik santrallerin kurulması ve başarılı
bir şekilde işletilebilmeleri için teknolojik alt yapının oluşturulması şarttır. Ayrıca bu santrallerin
yapımında teknoloji seçiminin ve devreye alındıktan sonra da bakım-onarım, iyileştirilmeler
(upgrade) ve işletimlerinde inisiyatifin tamamen
yabancı firmalara bırakılmaması gerekir.
Dünyada gelişmiş ülkeler tarafından da yaygın
olarak kullanılan kömürü, enerji kaynakları bakımından fakir olan ülkemizde elektrik üretiminde
göz ardı etmemiz mümkün değildir. Enerji sadece ekonomik olarak değil stratejik olarak da
ülkemiz için kritik bir öneme sahiptir. Bu sebeple
ülkemizde enerji üretiminde kömürün kullanılmasına karşı çıkmak yerine gelişmiş ülkelerde
olduğu gibi kömürün en verimli ve çevreye en az
zararlı bir şekilde kullanılmasını mümkün kılacak
metot, yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmamız gerekmektedir.

Uzayçağı Bulvarı ATÜ İş Merkezi
No. 66/1D Ostim/ANKARA
Tel: 0312 354 58 24
Faks: 0312 354 21 12
info@nmgsondaj.com.tr
www.nmgsondaj.com.tr

TÜRKİYE’DE SÜRTÜNME KAYNAĞI
İLE TİJ ÜRETEN İLK FİRMAYIZ

ZEMİN EKİPMANLARI

ÜRETİM DÜNYASI

Dr. Tamer SAKA
Kibar Holding CEO’su

ASSAN ALÜMİNYUM

AVRUPA LİDERLİĞİNE YÜRÜYOR

Döküm ve folyo kapasitesini artırmak üzere yeni yatırımları hayata geçirmeye
hazırlanan Kibar Grubu şirketlerinden Türkiye’nin lider alüminyum üreticisi Assan
Alüminyum, Avrupa liderliğine yürüyor.
Grubu şirketlerinden Türkiye’nin lider alü- defleyen Assan Alüminyum, alınan yeni yatırım
Assan Alüminyum global Kibar
minyum üreticisi Assan Alüminyum, döküm ve kararlarıyla da Avrupa liderliğine yürüyor.
kapasitesini artırmak üzere hedeflediği yeni
marka gücünü arttırmayı folyo
Kibar Holding CEO’su Dr. Tamer Saka, Assan
yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Uluslararası
Alüminyum’un ara vermeden büyümeye devam
hedefliyor.
arenada da global marka gücünü arttırmayı heettiğini belirterek, alüminyum döküm ve folyo
kapasitelerini artırmak üzere yeni yatırım kararları aldıklarını açıkladı.
Yılda 36 Bin Ton İlave Döküm Kapasitesi
Türkiye’nin alüminyum sektöründeki en büyük
şirketi Assan Alüminyum, global teknoloji liderleri arasında yer aldığı sürekli döküm kapasitesini büyütmek amacıyla yeni tesis yatırımlarına
imza attı. Yatırımın ilk aşaması kapsamında 2017
başında devreye girmesi planlanan iki yeni döküm tesisi, yılda 36 bin ton ilave döküm kapasitesi sağlayacak.
Kurulduğu 1988 yılından beri sürdürdüğü istikrarlı gelişimi ile Avrupa’nın en hızlı büyüyen
yassı alüminyum şirketi olan Assan Alüminyum,
döküm kapasitesindeki artışlara paralel olarak
yüksek katma değerli folyo ürünlerine yönelik
yeni folyo tesisi yatırımları için de görüşmelerini
tamamladı.
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“Büyümenin temelinde
Kibar Holding’in yatırım
odaklı büyüme stratejisi
yatmaktadır.”
Avrupa’da piyasa yapıcı bir konum kazanma hedefinin altını çizen Kibar Holding CEO’su Dr. Tamer Saka, “Bu çerçevede, teknolojik birikimimiz
ve pazar liderliği konumumuzdan aldığımız güçle döküm ve folyo üretim kapasitemizi artırmaya yönelik yeni tesislere yatırım kararı aldık. Bu
yatırımla tesislerimizde en modern teknolojileri
esas alarak büyümeye ara vermeden devam ediyoruz. Bu büyümenin temelinde müşterilerimize
sunduğumuz güvenirlik, esneklik ve yenilikçiliğin
yanı sıra Kibar Holding’in yatırım odaklı büyüme
stratejisi yatmaktadır. Diğer yandan, ulusal önceliklere hizmet edecek stratejik öneme sahip
büyük ölçekli bir yatırımı daha hayata geçirmeye
hazırlanıyoruz. Çok yakın bir zaman diliminde
uzay-savunma-havacılık, ulaşım ve özel paketleme sektörlerine yönelik yüksek kapasiteli slab
döküm ve sıcak haddeleme tesisini, gerekli uygunluk kriterlerini sağlayarak aldığımız yatırım
teşvik belgesi ile hayata geçiriyor olacağız.”
dedi.

Kibar Grubu’ndan Yatırım Atağı…
Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ülke ekonomisine ve topluma değerli katkılarda bulunan Kibar Holding, küresel bir oyuncu olma hedefiyle
yatırımlarına devam ediyor. Kibar Grubu, yeni
yatırımlarıyla bulunduğu sektörlerde Avrupa liderliğini hedefliyor.
Türkiye’nin önde gelen grupları arasında yer
alan Kibar Holding, metal, otomotiv, ambalaj,
yapı malzemeleri, gayrimenkul, lojistik, enerji ve
çevre danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleriyle bu yıl önemli yatırımlara imza
atacak.
Yatırımın Hedefi Katma Değeri Yüksek Alanlar
Tamer Saka, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm alan-

larda ülke ekonomisine ve topluma değerli katkılarda bulunan Grubumuz küresel bir oyuncu
olma hedefiyle önemli kararlara imza atmaktadır. Tüm şirketlerimizdeki yeni yatırım ve projelerimizle sürdürülebilir, sorumlu ve yenilikçi bir
yönetim anlayışı ile gelişmeye ve büyümeye
hızla devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde
yatırımlarımızı katma değeri yüksek alanlarda
yapmayı sürdüreceğiz.” dedi.

“Assan Alüminyum’da
toplamda 1700 kişilik
istihdam yaratacağız.”
Saka, Assan Alüminyum’un yeni yatırımları hakkında şu bilgileri verdi: “Türkiye alüminyum sek-

Folyo üretim kapasitesini yüksek hızlı ve ileri
seviye otomasyon sistemli yeni folyo haddelere
yatırımlar ile kademeli olarak yılda 130 bin tona
çıkarmayı planlayan Assan Alüminyum, bu yatırımın ilk aşamasını Temmuz 2017’de tamamlayacak. Yeni tesis ile Assan Alüminyum, aseptik
ambalaj ve ilaç sektörlerine yönelik teknolojik
ürünler ile alüminyum folyo sektöründeki lider
konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.
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törünün lideri olan Assan Alüminyum şirketimiz,
bu yıl Türkiye’nin ilk modern ve en geniş alüminyum sıcak haddeleme tesisi yatırımını gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu yatırım ile sektörde
ihtiyaç duyulan teknolojik dönüşümü sağlamayı,
sektörün global ölçekte rekabetçiliğini ve gelişimini güvence altına almayı hedefliyoruz. Bu
kapsamda, Karasu’da uzay-savunma-havacılık,
ulaşım ve ambalaj sektörlerine yönelik entegre
yüksek alaşım ve mukavemetli yassı alüminyum
slab döküm ve sıcak haddeleme tesisi kurulması planlanıyor. Böylece Assan Alüminyum,
Türkiye’de hâlihazırda kurulu ve faal olan yassı
alüminyum tesislerinde üretimi mümkün olmayan yüksek alaşımlı alüminyum serilerinden,
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ülke ekonomisi için katma değeri yüksek yassı
mamulleri üretebilecek. Bu tesisin hayata geçirilmesiyle birlikte yaklaşık 700 kişilik istihdam
sayısını öngören Assan Alüminyum’da toplamda
1700 kişilik istihdam yaratacağız. Ayrıca tesise
entegre liman projemiz de bulunuyor.”

bu yatırımın ilk aşamasını Temmuz 2017’de tamamlayacağız. Böylece Assan Alüminyum’un
aseptik ambalaj ve ilaç sektörlerine yönelik teknolojik ürünler ile alüminyum folyo sektöründeki
lider konumunu pekiştirmeyi hedefliyoruz.” diye
konuştu.

Assan Alüminyum’un döküm kapasitesindeki
artışlara paralel olarak yüksek katma değerli folyo ürünlerine yönelik yeni folyo hattı yatırımları
için de görüşmelerin tamamlandığını belirten
Tamer Saka, “Folyo üretim kapasitesini, yüksek
hızlı ve ileri seviye otomasyon sistemli yeni folyo hattı ile kademeli olarak yılda 130 bin tona
çıkarmayı planlıyoruz. Dilovası tesislerimizdeki

“Manavgat Hidroelektrik
Santrali projesini de
Assan Alüminyum
bünyesine kattık.”
“Turquality programına dahil olmaya hak kazanan Assan Alüminyum’un uluslararası arenada
da global marka gücünü arttırmayı hedefliyoruz.” diyen Tamer Saka sözlerini şöyle tamamladı: “2014 yılında ISO 500 sıralamasında Türkiye’nin 55. en büyük sanayi kuruluşu seçilen
Assan Alüminyum, Türkiye’de toplam üretimin
yarısından fazlasını gerçekleştiriyor. Ayrıca başta AB ülkeleri olmak üzere 70’den fazla ülkeye
ihracat yapıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bütün
sektörlerde, enerji ve hammadde verimliliği, su
ve doğal kaynakların korunması, çevre ve biyoçeşitliliği koruma, atık yönetimi gibi konulara
çok önem veriyoruz. Hatta bu konularda örnek
olacak iyi uygulamalara imza atıyoruz. Bizim için
başta müşterilerimiz olmak üzere parçası olduğumuz bu toplum, çalışanlarımız ve tabii ki diğer
tüm paydaşlarımız çok değerli. Bu sene başında
kazandığımız özelleştirme ihalesi sonucunda
Manavgat Hidroelektrik Santrali projesini de
Assan Alüminyum bünyesine kattık. Bu yatırımımızın da yeşil şirket olma ve doğa dostu enerji
kullanımı konularındaki hassasiyetimizi vurguladığını söyleyebiliriz.”
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Alpay ÜNAL

Era Yatırım Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

Enerji Sektörünün Ülkemizdeki Önemli
Referans Noktalarından Biri…

ERA YATIRIM HOLDİNG

“Bu ülke için atılacak
adımlar varken durma
lüksümüz yok!”

Türkiye’den aldığını Türkiye’ye vermeyi ilke
edinerek çalışan, ticaret hayatı içerisinde enerji
sektöründe de birçok ilki, öncü ve yenilikçi yatırımlar ile gerçekleştiren Era Yatırım Holding

Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Ünal, kendisiyle
yaptığımız sohbete, “Bu ülke için atılacak adımlar varken durma lüksümüz yok!” diyerek başladı. Türkiye’de enerji sektörünün önemli referans
noktalarından biri haline gelen Era Yatırım Holding’in faaliyetlerini ve sektöre katkısını anlatan
Alpay Ünal aynı zamanda TOBB Enerji Sektör
Meclis Başkanı olarak Türk enerji sektörünü ve
enerji politikalarını da okuyucularımız için değerlendirdi.

Alpay Ünal kimdir? Çalışma hayatınızdan
biraz bahseder misiniz?
Çalışma hayatıma Başbakanlık Basın ve Halkla
İlişkiler Danışmanı olarak başladım, daha sonra
sırası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bakan Danışmanlığı ve EPDK Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundum. 5 yıllık kamu deneyiminin ardından aile geleneğini sürdürerek
ticaret hayatına geçiş yaptım. Ülkeme katkı sağlamayı ve Türkiye’den aldığımı Türkiye’ye vermeyi ilke edinerek, enerji sektöründe de birçok
ilki, öncü ve yenilikçi yatırımlar ile gerçekleştirdim. Şuan ise aktif çalışma hayatıma Era Yatırım
Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam
ediyor aynı zamanda TOBB Enerji Sektör Meclis
Başkanı görevini üstleniyorum.

“Era Yatırım Holding her
geçen gün sektördeki
yerini güçlendirerek
büyümeye devam
ediyor…”
Yönetim Kurulu Başkanı olarak Era
Yatırım Holding’i sizden dinlemek isteriz.
Şirketiniz hakkında bilgi verir misiniz?
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Era Yatırım Holding, 2004 yılında temelleri
atılan, her geçen gün sektördeki yerini güçlendirerek büyüyen ve bünyesindeki şirketleri, Türkiye’de imza attığı ilkleri ve istikrarlı büyümesi
ile enerji sektörünün ülkemizdeki önemli referans noktalarından birisi olmuştur. Era Yatırım
Holding’in faaliyetleri; biyogaz tesisi ile elektrik
üretiminden, doğal gaz ve elektrik perakende
satışa, enerji yatırımlarının mühendislik, müşavirlik ve inşaatından, hidroelektrik santrallerinin
ekipmanlarının üretimini sağlayan enerji sektörü
sanayisi, yine enerji sektöründe sigorta uzmanlığına kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

“Türkiye’nin ilk ve tek
%100 tavuk gübresinden
elektrik üretimi yapan
tesisi, Albe Biyogaz…”

ilk ve tek yüzde 100 tavuk gübresinden elektrik
üretimi yapan tesisi olup, niş bir yatırım alanı
olarak devletimizin sağladığı teşviklerle enerji
piyasasında yerini almıştır ve üretime halen devam etmektedir.

Albe Biyogaz, Türkiye’nin ilk %100 tavuk
gübresinden elektrik üretimi yapan tesisi
dediniz. Kaç bin konutu aydınlatıyor ve
sürdürülebilir yarınlar için çevreye nasıl
bir değer katıyorsunuz?
Evet, doğru… Albe Biyogaz Türkiye’nin ilk %100
tavuk gübresinden elektrik üretimi yapan tesisidir. Hatta ek yatırım ile 3.11 MW ile dünyanın en
büyük %100 Tavuk Gübresinden elektrik üreten tesisi olma özelliğine kavuşacaktır. Şu anda

20.000 konut civarı bir elektrik üretimi sağlamakta olup yeni revizyonla beraber 40.000 konutu aydınlatacak elektrik üretimine geçecektir.
Çevreye etkilerini sorarsanız, şu anda 180 ton,
revizyondan sonra 300 ton elektrik üretimi için
tavuk gübresi üretimi kullanılacaktır. Bunlar
normalde çevreye atılırken bu üretim sayesinde
ekonomiye kazandırılarak çevre kirliliğinin önüne geçmekle beraber karbondioksit emisyonunu
engelleyip yaklaşık 100.000 ağacın oksijen sağlamasına yardımcı olmaktadır.

Era Yatırım Holding bünyesinde yer
alan Albe Biyogaz Santrali üzerinden
yapılacak kapasite artışı ile ilgili bilgi
verebilir misiniz? Nasıl bir büyüme
planlanıyor, stratejileriniz nelerdir?

Türkiye’nin enerji politikası içinde
biyogaz nasıl bir yer kaplıyor? Bu enerji
çeşidinin cezbedici yönleri neler?
Türkiye hayvansal ve bitkisel anlamda ciddi girdi
ve üretimi olan bir ülkedir. Dolayısıyla bunların
da atıkları çevre için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Albe Biyogaz bu tehdit oluşturan
maddeleri teknoloji vasıtası ile hem enerjiye
dönüştürülebilmekte hem de bu atıkların verimli gübre olarak toprağa tekrar sunulmasını
sağlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de yaklaşık olarak 500 MW’a yakın bir elektrik üretimi
tesisi yani biyogaz tesisi kurulma potansiyeli
mevcuttur. Zamanla bunun daha da büyümesi,
yapılacak tarımsal yatırımlarla da mümkün olacaktır. Bu yönden de Albe Biyogaz, Türkiye’nin
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oyunun kuralının sonradan değişmesi bu tip yatırımları finansal anlamda çok ciddi zorluklara
götürebilmektedir. O yüzden yaşanan en büyük
sıkıntı, başta konulan kuralların projeleri negatif
etkileyecek şekilde değiştirilmesi yani mevzuatın değiştirilmesidir. Enerji sektörü yatırımcısının da öz eleştiri yaparak yapılacak yatırımların
öncesinde fizibilitesini daha net ve daha çabuk,
sağlıklı araştırmayla yapması gerekir. Yatırıma
başlamadan önce yapmalarını özeleştiri olarak
görmek lazım... Ama baktığınızda da zaten Türk
yatırımcısı enerji sektöründe şu anda yeterince
yatırım yapmaktadır.

Avrupa’da gerçekleşen ‘Endüstri4.0’
devriminin Türkiye’deki enerji
politikasına katkısı nedir? Bu süreç Era
Yatırım Holding’i nasıl etkileyecek?

Şu anda 1.8 MW üretim gerçekleştiren tesisimiz,
7-8 ton da granül gübre üretimi gerçekleştirirken, yapılacak 10 milyon TL’lik ek yatırım ile
maksimum 31 Ekim’de 3.11 MW elektrik üretimi
ve 15 ila 17 ton günlük doğal gübre üretimi sağlanacaktır.

“Oyunun kuralının
sonradan değişmesi,
enerji sektöründeki
yatırımları finansal
anlamda çok
ciddi zorluklara
götürebilmektedir.”

TOBB Enerji Sektör Meclis Başkanı olarak,
sizce enerji politikaları kapsamında
özel sektörün ve devletin üzerine düşen
görevler neler? Neler Yapılmalı?
Türkiye’de 2000’li yıllarda, 12-13 yıldır enerji sektöründe özelleştirme süreci yaşıyoruz. Bu noktada ilk günden itibaren hükümetimiz, devletimiz
özel sektöre gerekli kolaylıkları ve destekleri vermiştir. Özellikle Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümetler ve bakanlar çok duyarlı olmakla
beraber alta inildiğinde bu duyarlılığın azaldığını
ifade edebiliriz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın
söylediği oligarşik bürokrasinin Türkiye enerji
piyasasına da eksi yönde tesirleri olduğunu söylemek mümkündür.
Buradaki husus şudur; enerji sektörü ve yatırımları kısa vadeli değil uzun vadeli yatırımlar olup,

Ben diğer sanayi devrimlerini ülke olarak çok
ciddi anlamda yakaladığımızı düşünmüyorum.
Ama bu ‘Endüstri4.0’ devrimine çok hızlı şekilde adapte olup, ülkemizin diğer ülkelere göre
bir adım önde olmasını sağlayacak şekilde hem
özel sektörün hem devletin bu noktada üzerine
düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’nin enerji politikası 4.0’a geçtiği noktada,
paydaşlar için daha kazançlı bir sistem ortaya
çıkacağı aşikârdır. Ki Almanya’da da bunun yavaş yavaş devreye girerek meyvelerini alacakları
görüntüsü mevcut olmuştur. Biz de Era Yatırım
Holding olarak 4.0’a çok sıcak bakmakla beraber
zaten yatırımlarımızı teknoloji ve bilgisayar destekli yapmaya devam etmekteyiz.

Kurumsal basamakları tırmanmak ve sizin
gibi genç bir CEO olmak isteyenlere ne
önerirsiniz?
Ticaret-iş hayatında birinci önceliği iyi bir araştırmacı olmak, ikinci önceliği iyi bir ekip kurup,
o ekip ile çalışmak, üçüncü önceliği yeni önerilere, yeniliklere açık olmak, dördüncü önceliği
sabretmek, beşinci önceliği ise iyi niyetli olmak
diye sıralayabiliriz. Bunları bir araya getiren arkadaşlarımızın ticari hayatta başarılı olacaklarına inanmaktayım. Bu vesileyle herkese teşekkür
ederim. İnşallah bir dahaki sefere ‘Endüstri4.0’
devrimiyle ilgili Türkiye’nin ne yaptığını konuşuyor ve ülkemizin her ülkeden bir adım daha önde
olduğunu vurgulamış oluruz.

Ticaret-iş hayatında başarı için
5 öncelik:
▶ İyi bir araştırmacı olmak
▶ İyi bir ekip kurup, o ekip ile
çalışmak
▶ Yeni önerilere, yeniliklere
açık olmak
▶ Sabretmek
▶ İyi niyetli olmak
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3S KALE ENERJİ
Uluslararası alanda
önde gelen bir enerji şirketi
olmak için yola çıktı…
Alp GÜRÜN

3S Kale Holding Genel Müdürü

“3S Kale Enerji, yenilenebilir enerji alanında özellikle
jeotermal enerjiye yoğunlaşacak.”
Bugün itibarıyla jeotermal enerji üretimine yoğunlaşan ve uluslararası alanda önde gelen bir
enerji şirketi olma vizyonuyla yola çıkan 3S Kale
Enerji’nin büyüme hedeflerini ve yatırım planlarını 3S Kale Holding Genel Müdürü Alp Gürün
okuyucularımız için anlattı.

Enerji yatırımlarınızdan biraz bahseder
misiniz? Bölgelere göre kapasite
dağılımları nelerdir?
Biz, henüz yeni bir şirketiz. Yenilenebilir enerji
alanında çalışıyoruz. Özellikle ‘jeotermal ener-

ji’ üzerinde yoğunlaştık. Ruhsat sahalarımızda
araştırma ve sondaj çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Aydın’da 1, Niğde Bölgesinde 4 adet
ruhsat sahamız vardır. Bu sahalarda jeolojik,
jeofizik ve sondaj çalışmalarına yatırım yapıyoruz. Aydın ruhsatımızda planladığımız çalışmaları tamamladığımız takdirde, bu bölgeye
arama evresinde toplam olarak 20 milyon USD
bir yatırım yapmış olacağız. Burada ilk etapta
20 MW bir santral kurduğumuzda bu yatırımın
boyutu 2018 itibarıyla 50 milyon dolara çıkacaktır. Niğde sahalarımız jeotermal araştırmalar bakımdan bakirdir. 2016 yılı sonu itibarıyla
Niğde bölgesine toplam 7 milyon dolar bir arama yatırımı yapmış olacağız. Niğde bölgesinin
jeotermal potansiyeli yeterince bilinmediğinden, buradaki yatırım planlarımızı konuşmak
için henüz erkendir.

2016 yılı nasıl geçiyor? Bu yıla dair
hedefleriniz nelerdir?
Bu yılki hedefimiz; Aydın, İncirliova sahamızda
altı adet sondajımızı tamamlayarak bu yörede
en az 20 MW bir elektrik santrali oluşturmaktır.
Bu yıl içinde Niğde Bölgesindeki sahalarımızda
iki adet arama sondajı yapmayı da hedefliyoruz.

Yatırım yaptığınız/yapacağınız bölgeleri
nasıl belirliyorsunuz?
Ülkemizde özellikle Batı Anadolu’daki Büyük
Menderes, Küçük Menderes, Gediz Grabenleri ve
Çanakkale yöresi sıcak bölgelerdir. İç Anadolu ve
Doğu Anadolu’da ise genç volkanik alanlar böyledir. Biz de yatırımlarımızı bu bölgelere göre
planlıyoruz.
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Gayrimenkul ve enerji
alanlarında faaliyet
gösteren 3S Kale Holding,
kentsel dönüşüm ve
jeotermal enerji gibi
Türkiye için çok önemli
dinamiklerden hareketle
ülke ekonomisine katma
değer sağlıyor.
3S Kale enerji sektöründe nasıl bir yer
edinmeyi hedefliyor? Kısa ve uzun vadeli
planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
3S Kale’nin vizyonu uluslararası alanda önde gelen bir enerji şirketi olmaktır. Bugün itibarıyla jeotermal enerji üretimine yoğunlaşmış olmamıza
rağmen, güneş ve rüzgâr gibi diğer yenilenebilir
enerji türlerine girme düşüncemiz vardır. Petrol ve
doğal gaz gibi fosil yakıtlar da ilgimizi çekmektedir. Kısa vadedeki planımız, Aydın Bölgesinde en
az 20 MW bir elektrik santrali kurmak ve Niğde
bölgesinin jeotermal potansiyelini keşfetmektir.
Uzun vadede Niğde bölgesinde yapacağımız başarılı bir aramacılıkla bu bölgeyi jeotermal enerji
üretiminin merkezi haline getirmek istiyoruz.

Enerji yatırımlarınız ne zaman devrede
olacak?
2018 yılı itibarıyla Aydın/İncirliova’da bir elektrik
santralimizin işletmeye açılmış olacağını düşünüyoruz.

“3S Kale Enerji
yatırımlarına Batı ve
İç Anadolu’da devam
edecek.”

Alternatif enerji yatırımlarınızda
2016 yılsonu için planlar nasıl? Yeni
yatırımlarınız olacak mı? Enerji yatırımları
için hangi bölgeler radarınızda?
2016 yılı içinde Aydın bölgesinde arama sondajlarına devam edeceğiz ve bu sondajları tamamladıktan sonra ilk etapta 20 MW bir elektrik santrali hedefimiz vardır. Enerji yatırımlarına Batı ve
İç Anadolu’da devam edeceğiz.

Önümüzdeki 5 yıl için büyüme
hedeflerinizi de öğrenebilir miyiz?

Önümüzdeki 5 yıl için büyüme hedeflerimiz şöyle:
▶ Aydın bölgesinde en az 50 MW santrali işletmeye açmak,
▶ Batı Anadolu grabenlerinde yeni ruhsat
alanlarına sahip olmak
▶ Niğde ruhsatlarımızda jeotermal kaynak
keşfi yaparak bu bölgede en az 100 MW kapasiteli santraller kurmak
▶ Doğu Anadolu’daki volkanik alanların jeotermal potansiyellerini açığa çıkartmak için
araştırmalarda bulunmak.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
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RÖPORTAJ

Can GÜVEN

LEITWIND Türkiye Ülke Müdürü

LEITWIND DÜNYANIN
ENERJİSİNİ ÜRETİYOR

Dünya genelinde 3 milyon kWh’dan fazla temiz enerji üreten rüzgâr enerjisi devi
LEITWIND, Bursa ve İstanbul’da açtığı ofisleriyle de Türkiye pazarındaki yerini
güçlendirdi.
vakya, İsveç, ABD, Kanada, Hindistan ve Çin’deki
Rüzgâr enerjisi devi
üretim alanları ve 90’dan fazla uluslararası satış
ve servis lokasyonları ile dünya genelinde güveLEITWIND Türkiye’de…
Dünya genelinde şu ana kadar toplamda 316
rüzgâr türbini kurarak, 2.8 milyon ton karbondioksit salınımını önleyen ve 3 milyon kWh’dan
fazla temiz enerji üreten rüzgâr enerjisi devi
LEITWIND, Bursa ve İstanbul’da açtığı ofisleriyle
de Türkiye pazarındaki yerini güçlendirdi.
İtalya’nın pazar lideri, kalite anlayışı ile Avrupa’nın
bilinen markası LEITWIND’in Türkiye enerji pazarındaki faaliyetlerini ve uzun vadeli hedeflerini
Ülke Müdürü Can Güven’den dinledik.

Sayın Güven, LEITWIND’i daha yakından
tanımak isteriz. Okuyucularımız için
firmayı biraz anlatır mısınız?
LEITWIND firması teleferiklerde, kar traktörlerinde, paletli taşıtlarda, kentsel ulaşımda, rüzgâr türbinlerinde ve yapay kar makinelerinde uzmanlaşmış, teknolojik olarak yenilikçi şirketler grubu olan
HTI’nın (Yüksek Teknoloji Endüstrileri) bir parçasıdır. LEITWIND’in Türkiye’deki ilk şubesini geçtiğimiz yıl açan grup; İtalya, Avusturya, Fransa, Slo66
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nilir ve kaliteli hizmet sunmaktadır. Kârlı ve yüksek performanslı rüzgâr türbinleri ile LEITWIND,
Türkiye rüzgâr enerjisi pazarında ilk kurulumlarını
Tokat ve Çanakkale’de gerçekleştirdi.

LEITWIND, yatırımın
getirisi, kalite, performans
ve güvenilirlik konularıyla
ön plana çıktığı rüzgâr
türbinleri ile Türkiye’de…
Doğanın sınırsız ve özgür gücü olan rüzgârı kolayca akıllı enerjiye dönüştüren LEITWIND, yatırımın getirisi, kalite, performans ve güvenilirlik
konularıyla ön plana çıktığı rüzgâr türbinleri ile
Türkiye’de… Müşteri ihtiyaçlarına odaklanırken,
geleceğin trendlerini önceden hisseden marka,
sağladığı karlı yatırım opsiyonu ile yatırımcılarımızın ideal partneri olmak adına İstanbul ofisini
de açtı.

LEITWIND’i rakiplerinden farklı kılan
nedir?

Puttalam, Sri-Lanka

Rüzgâr enerjisi sektöründe yüksek performansı
ile en kârlı yatırım opsiyonunu sunan LEITWIND,
LTW 80 modelindeki 80 metrelik kanat (rotor)
çapı ile en yakın rakibinden çok daha fazla süpürme alanına sahip. Bu sayede alandaki rüzgâr
hızına bağlı olarak rakiplerimizden yüzde 30-50
arasında daha fazla enerji üretme kapasitesi sunuyoruz. Aynı zamanda İstanbul, Bursa ve Ankara’da yer alan ofisleri ve çalışanları, kurulum,
servis ve bakım hizmetleri altyapısı ile rüzgâr
enerjisi sektörü için 7/24 müşteri odaklı bir servis sunmaktayız.

Türkiye enerji pazarındaki uzun vadeli
hedefiniz nedir? Neden Türkiye?
Türkiye yenilenebilir enerji için çok elverişli bir
lokasyona sahip. Hem çok iyi bir güneş kuşağı
var hem de Avrupa’nın en güçlü rüzgârlarına
sahip. Yatırımcının burada dikkat ettiği ve uygun olduğunu düşündüğü rüzgâr gücü 7 ile
7,5 civarında yer alıyor. Bu da rüzgâr türbini
için oldukça iyi bir hız. Bu sebeple yatırımcılar
yenilenebilir enerjinin rüzgâr alanı için pazar
çalışmalarına devam ediyor. Bu da Türkiye’nin
geleceğinin oldukça parlak olduğunu gösteriyor.

“Türkiye pazarına olan
yatırımımızı artırma
kararı aldık.”
Global olarak kazandığımız deneyimlerimiz ile
LTW 80 modelimizin yenilenebilir enerji lisanssız
segmentte yatırımcıya en kazançlı geri dönüşü
sağlaması ve bu segmentte karşılaştığımız yoğun
ilgi ile Türkiye pazarına olan yatırımımızı artırma
kararı aldık. 2015 yılında açmış olduğumuz Bursa
ofisinden sonra Nisan 2016’da İstanbul ofisimizi

açarak yatırımcılarımızı daha yakından takip etme
şansını yakaladık. Amacımız doğrultusunda 2017
yılı sonuna kadar Türkiye pazarında lisanssız segmentte lider firma olmayı hedefliyoruz.

Türkiye’de rüzgâr türbini kurulumlarınız
ne aşamada? Çalışmalar hakkında bilgi
alabilir miyiz?
Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz 3 tesisin
kurulumu sayesinde Türk yatırımcılar LTW 80
modelimizi yakından tanıma fırsatını da yakalayabilecekler. Ayrıca satış sonrası servis ve bakım
ile ilgili altyapımızı da 2015 yılından itibaren hazır
hale getirmiş bulunuyoruz. Bu konuda en önemli
desteğimiz elbette yaklaşık 20 senedir Leitner
güvencesi altında geliştirdiğimiz ekibimiz ve organizasyonumuz olacaktır.

ve çok uygun bir düzenleme mevcut. Her ülkede
olduğu gibi Türkiye’de de yeni gelişen sektörlerin bir olgunlaşma süreci oluyor ve biz bu konuda direkt olarak yatırım yapmaya karar veren
kişileri doğru yönlendirmeyi hedefliyoruz. Zira
teknik konuların çok olduğu bu tip yatırımlarda en önemli konu, tüm süreçlerin profesyonel
kişiler tarafından yönetilip sonuçlandırılması.
Türkiye bu konuda çok deneyim kazandı.

Türkiye’deki enerji politikasını ve
uygulamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hızla gelişen ülkemizin en büyük sorunlarından
biri enerji talebinin gün geçtikçe artmasıdır. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde rastlanan,
bedava rüzgârları enerjiye çevirme fırsatını veren rüzgâr türbinlerini destekleyen uygulamalar
ve politikalar global firmaların ülkemizdeki yatırımlarını da çoğaltmasına sebep oluyor. Ülkemiz
bu konuda ciddi bir değişim süreci yaşıyor. Fosil
yakıtlı güç kaynaklarının doğaya verdiği zararları
düşünürsek, LEITWIND firması lisanssız segmentte bu değişimin sembolü olmayı hedefliyor.

Son yıllarda sektöre ilgi katlanarak artıyor, zira
yenilenebilir enerji ile ilgili ciddi devlet katkıları

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
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Hamit YİĞİT

Yönetim Kurulu Başkanı

“Akü tamir etmeden
akü imal edilmez”

1976 yılında aile büyüklerinin, “Akü tamir etmeden akü imal edilmez” tavsiyesi ile
başlayan uzun, yorucu ama bir o kadar başarılı yolcuğun ardından Türkiye’nin en önemli
markalarından biri olan Yiğit Akü’nün başarı öyküsünü sizlerle paylaşmak istedik.
Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yiğit, İcra Kurulu
Başkanı Mahmut Yiğit ve Yönetim Kurulu Üyesi
ortak Eyüp Yiğit’in aile büyüklerinin, “Akü tamir
etmeden akü imal edilmez” tavsiyesi ile akü tamir ederek başladıkları yolculukta Yiğit Akü bugün, dünya çapındaki fabrikalarla 7 milyon adet

akü üretim kapasitesine sahip... “Bu rakamlara;
teknolojiye, makineye ve her şeyden önemlisi
insana yatırım yaparak ulaştık.” diyen Yiğit Akü
A.Ş. Genel Müdürü Erinç Çetin Miser, üretimde
kalite, güven ve başarının sırrını okuyucularımız
için anlattı.

Yiğit Akü, 5 kıtada
90’dan fazla ülkeye
ihracat yapıyor.
Sayın Miser, Yiğit Akü A.Ş.’nin kurumsal
geçmişi ve gelişiminden bahseder misiniz?
1976 yılında küçük bir sermaye ile bir akü imalat
atölyesi kuran, Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yiğit, Başkan Yardımcısı Mahmut Yiğit ve Yönetim
Kurulu Üyesi ortak Eyüp Yiğit, aile büyüklerinin,
“Akü tamir etmeden akü imal edilmez” tavsiyesine uyarak tamirat işine başlarlar. O dönemde
tek hayalleri vardır: ‘Bir gün orijinal ekipman akü
tedariki yapmak…’ 1976 yılında, 80 metrekarelik
atölyede 3 kişi olarak çalışırken, şu anda 40.000
m2’lik alanda 500 personel çalışmaktadır. Yılda
100 adet akü üretirken, şuanda dünya çapındaki
fabrikalarla 7 milyon adet akü üretim kapasitesine sahibiz. Bu rakamlara teknolojiye, makineye
ve her şeyden önemlisi insana yatırım yaparak
ulaştık. Şu anda Türkiye içinde 90 ana bayi ve
6000 tali bayi ile hizmet veriyoruz. Dünyada ise
5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.
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Yiğit Akü A.Ş. olarak, 40.000 metrekare merkez
üssü üretim tesisimizde global alanda marka değerine sahip ‘Yiğit, Platin Tunç, Macpower ve Helden’ markalarımızla yurt içinde ve yurt dışında yer
almaktayız. Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde en prestijli otomotiv firmalarına, endüstriyel
ve savunma sanayine akü tedariki sağlamaktayız.

“Dünya akü sektöründe
çözüm odaklı yaklaşımın
önemli temsilcilerinden
biriyiz.”
Yiğit Akü A.Ş. olarak, ileri teknoloji üretimlerimiz
ve Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda dünya pazarında patenti bize ait olan akıllı akülerin tek üreticisiyiz. Ayrıca elektrikli araçlar için lityum iyon
bataryaları üretimimizi 2014 yılında gerçekleştirdik ve bu konuda hala yatırımlarımız sürmektedir.

Yiğit Akü’nün 2016 yılında sektöre
kazandırdığı yenilikler nelerdir?
Teknolojiyi üretim safhalarının her aşamasında
ve özellikle Ar-Ge çalışmalarında en üst seviyede
kullanıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızın sonucunda
her yıl teknolojik yeni bir ürünü piyasaya sunuyoruz. Geçen yıl en yeni ürünümüz olan Prestige
V3’ü Ocak 2016 itibari ile Türkiye’de duyurduk.
Dünya çapındaki müşterilerimize de tanıtımını
gerçekleştirdik. Bu yıl da bu önemli Ar-Ge çalışmasını hem Türkiye hem de dünyaya duyurmaya
devam ediyoruz.
Akıllı akü sayesinde aracınızın kaputunu açmadan, akıllı telefonunuza indireceğiniz bir uygulama yardımı ile aracınız ve akünüzün şarj durumu
hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Akünün üzerindeki bluetooth vasıtası ile akıllı cep telefonunuz

ile kablosuz iletişim sağlanabilmektedir. Dünyada
patenti sadece bize ait olan bu ürün, Ar-Ge çalışmalarımızdaki başarılarımızın ürünüdür.
Ayrıca her yıl pazarın ihtiyaç duyduğu ürünlerle ilgili pazara yönelik yeni ürünler veya mevcut
ürünlerde geliştirme çalışmaları yapmaktayız.

“Brand Finance’ın
hazırladığı, ‘Türkiye’nin
en değerli markaları’
listesinde ilk 100’de yer
aldık.”
Hedefimiz her yıl en az bir inovatif ürün ile
teknolojik başarılara imza atmaktır. İnovatif

Dünya akü sektöründe adından söz ettirdiğimiz
markamız, nitelikli insan kaynağı, güçlü alt yapısı, ileriyi hedefleyen düşünce biçimi ve önemli yatırımlarımız ile çözüm odaklı yaklaşımın
önemli temsilcilerinden biriyiz.

Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2015
yılı sonuçlarına göre ilk 500 firma
arasında yer alma başarısı gösterdiniz.
Yiğit Akü’nün bu başarısını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Global pazarlarda emin adımlarla yürüdüğümüzün tescillenmesi adına başarımız elbette bizleri
sevindiriyor, vizyonumuz doğrultusunda kısa
vade olarak her yıl yüzde 15 oranında bu sonuçları yukarı çekmeyi planlıyoruz.
ENERJİ ve MADEN
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ön planda olacaktır. Ayrıca starter ve endüstriyel
akü pazarında gerek ürün kalitesi gerekse ürün
verimliliği üzerine olan çalışmalarımıza da hız
kesmeden devam edeceğiz. Ürünlerimizde kullandığımız parçaların ithalat oranlarını azaltmak
üzerine gerek şirket içinde gerekse yan sanayi
oluşturma ve geliştirme anlamında da Ar-Ge çalışmalarımızda açık inovasyona dayalı faaliyetler
önümüzdeki dönemde yoğun uğraş alanlarımızdan olacak.

“En önemli buluşumuz,
kullanıcı ile iletişim
kurabilen akıllı aküyü
üretmek oldu.”
Yeni buluşlarınıza dair bilgiler alabilir
miyiz?
Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucunda gerçekleştirdiğimiz en önemli buluşumuz kullanıcı ile iletişim
kurabilen akıllı aküyü üretmek oldu. “Akıllı Çip /
Mikro Devre” teknolojisi ile ürettiğimiz Prestige
v3.0 Akıllı Akü’de bulunan garanti sayacı, araca
ilk takıldığında devreye giriyor ve tüm verileri
kaydediyor. Aküde problem yaşanması durumunda bu veriler sayesinde hatanın araçtan mı,
yoksa aküden mi kaynaklandığının tespitini sağlayabiliyoruz. Bluetooth Low Energy teknolojisinin kullanıldığı Prestige akıllı aküler, aracın kaputunu açmadan, cep telefonuyla akünün ve aracın
şarj durumunu kontrol etme kolaylığı sağlıyor. Bu
ürünün dünya çapında herhangi bir benzeri bulunmamakta… Bu durum da bize pazarda ciddi
oranda rekabet avantajı sağlamaktadır.

Yiğit Akü 2016’da ne kadar yatırım
planlıyor?
Yiğit Akü olarak, yatırımlarımıza ara vermeden
devam ediyoruz. Mevcut kapasitemize ek olarak
akü üretim kapasitemizi 1 milyon adet daha yukarı çıkartmak için gerekli yatırım planlamasını
yaptık. Yaklaşık 8 milyon dolar gibi bir yatırım
harcamasına bu yıl planlandığımız şekilde devam edeceğiz.
ürünlerimiz, marka değerimize ve büyümemize katkıda bulunuyor. 2012 yılında uluslararası
marka değerlendirme şirketi Brand Finance’ın
hazırladığı, “Türkiye’nin en değerli markaları”
listesinde ilk 100’de yer aldık. Bu yıl özellikle ArGe alanında önemli projelere ve başarılara imza
attık. Türkiye’de Ar-Ge çalışmaları yapan ilk 100
firma içerinde yer aldık. Ayrıca INNOVALIG ödül
programında inovasyon kaynakları kategorisinde ilk 3 büyük firma arasında yer aldık ve ödülümüzü aldık. Ürünlerimiz arasında akıllı aküler,
binek araç aküleri, ağır hizmet aküleri, marin
aküler, endüstriyel aküler, stop start aküler ve
lityum iyon aküler bulunuyor. Yiğit Akü olarak
yaptığımız çalışmaların önemli bir karşılığını da
5. Geleneksel Ar-Ge Proje Pazarı ve 5. Komponent Tasarım Yarışması’nda otomotiv sektöründe ‘İnovasyon Liderleri Ödülü’ ile aldık.
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2016 yılında Ar-Ge ve inovasyon kanalında
nasıl bir yatırım gerçekleştirildi?
Ar-Ge’nin tüm alanlarda yerlileşme sürecine pozitif katkı sağlaması temel stratejilerimizden birisidir. Özellikle ithalata dayalı batarya teminini kritik
sektörlerde önleyerek ithalat oranlarını azaltmak,
ürüne getirdiği yenilikleri mevcut üretim yapısıyla bütünleştirerek, kaliteli ve yenilikçi bir ürün ile
marka ve rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir
bölgesel ve ulusal kalkınmaya hizmet edecek aynı
zamanda ileri teknoloji ürünleri dünya pazarına
sunabilecek ve Türkiye›nin ihracat potansiyeli için
yüksek rekabetçilik yaratabilecek ürünler üzerindeki Ar-Ge çalışmalarımız yoğunlaştı.
Bu anlamda önümüzdeki dönemde elektrikli
araçlara ve savunma sanayine yönelik lityum
pillerin Ar-Ge, üretim ve ticarileşme faaliyetleri

Gündemimizin en önemli maddesi yeni pazar
stratejileri ve pazarlarımızda talep edilen yeni
ürünlere cevap vermek olacak. Global piyasalarda ihracat yaptığımız ülke sayısını arttırmak için
yapmış olduğumuz pazarlama ve ürün stratejilerimizi hayata geçireceğiz.

Önümüzdeki 5 yıl için hedeflerinizden
bahseder misiniz? Bu arada ihracat
planlarınızı da öğrenmek isteriz?
Yiğit Akü olarak hedeflerimizi kısa, orta ve uzun
vadede planladık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde
sektörel anlamda 150 ülkeye ihracat yapan, OEM
konusunda Avrupa’da yüzde 10 pazar payına
sahip, global ölçekte üretim ağını tamamlamış
bir yapıda olacağız. Ar-Ge’nin tüm alanlarda bu
sürece katkı sağlaması temel stratejilerimizden
birisidir. Türkiye›nin ihracat potansiyeli için yük-

sek rekabetçilik yaratabilecek ürünler üzerindeki
Ar-Ge çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.
Sektörel olarak dış piyasalarda bu yıl yüzde
15 oranında ihracatımızı arttırdık. Satışımızın
önemli bir payı 5 kıtada 90’nın üzerinde ülkeye
yaptığımız ihracatı kapsamaktadır. 2015 yılında
70 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirdik.
Ayrıca 2014 ihracat verilerine göre ihracat 1000
listesinde 228. sırada yer aldık.
Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda teknolojik
yatırımlarımız, kalitemiz, nitelikli çalışan gücümüzle önemli başarılara imza atmaya devam
ederek, ihracat yaptığımız ülke sayısını 150 ülkeye çıkarmayı hedeflemekteyiz.
Ayrıca Akıllı Akümüz Prestige, Li-iyon hücre ve
modül üretimimiz, endüstriyel alanda kullanılan
bataryaların bilgi teknolojileri ile entegrasyonu
ve pratikte pazara sunduğumuz ürünler ile geleceğe hazırlık yapmış olacağız.

yon Hücre Geliştirilmesi” konulu Türkiye’de bir
ilk olan, elektrikli araçlar için yüzde 100 yerli prototip Lityum-iyon hücre üretimini gerçekleşirdik.
Bu teknolojinin seri üretime geçişi için gerekli
teknik bilgi altyapısını da oluşturduk. Yiğit Akü
hâlihazırda bu konuda çalışma yapan Türkiye’
deki tek üretici konumundadır.

düzenlenen birçok önemli fuarda yer almaktayız.

Markamız “DISTALONG”, Yiğit Akü’nün Lityum
İyon Batarya sektörü için tescilli markasıdır.

Son olarak Yiğit Akü, kısa ve orta vadeli
gelecek öngörülerinde kendisini küresel
arenada nasıl konumlandırıyor?

Yurt dışında önemli fuar katılımlarınız var,
neler söyleyebilirsiniz?
Yiğit akü olarak, geniş ürün yelpazemizle yurt dışında düzenlenen otomotiv, otomotiv yan sanayi, yenilenebilir enerji ve solar sistemler kapsamında Avrupa, Afrika, Amerika ve Ortadoğu’da

Fuarlar sayesinde hem yeni pazarlar elde ediyor hem de sektörde kendimizi daha da geniş
kitlelere tanıtma imkânı bulabiliyoruz. Hemen
hemen her yıl teknolojik yatırımlarımızın sonucu
olan yeni bir ürünü standımızda sergiliyoruz.

Türkiye’nin tek yerli akü üreticisi olarak global
pazarlarda marka değeri yükselen bir üretici
olarak çalışmalarımız devam edecek…

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

“Elektrikli araçlar için
yüzde 100 yerli prototip
Lityum-iyon hücre
üretimini gerçekleşirdik.”
Lityum İyon aküler ile ilgili yatırımlarınız
dikkat çekiyor…
Uluslararası piyasalarda rekabet edebilme gücünün Ar-Ge faaliyetleri ile mümkün olabileceğinin
farkında olarak, 2008 yılında enerji depolama
sistemlerinin geleceği ile ilgili vizyonunu belirlemiş ve 2011 yılında SAN-TEZ kapsamında desteklenmiş olan “Elektrikli Araçlar için Lityum-iENERJİ ve MADEN
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HUKUK KÖŞESİ

ZIMNİ
RET
İdari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin,
Hayri ÖZSOY
Avukat

yazılı bildirim tarihinden başlayacağı kuralı karşısında,
“ZIMNİ RET” kavramına hukuksal yaklaşım…

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Anayasanın
bağlayıcılığı ve üstünlüğü” başlıklı 11. maddesinde; Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme
ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer
kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları
olduğu ifade edilmiş, “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. maddesinde de “Herkes, meşru vasıta ve
yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri
önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu bağlamda, Anayasanın “Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma” başlıklı 90. maddesinin
son fıkrasında; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık
iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.
(Ek cümle: 07.05.2004 günlü, 5170 sayılı Yasanın
7. maddesi.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası
andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas
alınır.” hükmü getirilmiştir.
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Bu hüküm ile usulüne göre yürürlüğe konulmuş
uluslararası andlaşmaların iç hukuk sistemine
yansıtılma yöntemi belirlenmiştir. Buna göre, bu
andlaşmalardan temel hak ve özgürlüklere ilişkin
olanlarla yasaların aynı konuda farklı hükümler
içermesi durumunda uluslararası andlaşma kurallarının esas alınması Anayasal bir gerekliliktir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (Sözleşme,
AİHS) 6/1. maddesinde; “Herkes, gerek medeni
hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş
bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından
davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına
sahiptir…” kuralı yer almıştır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 36533/04
başvuru numaralı Mesutoğlu-Türkiye kararında
özetle; “Mahkemeye erişim hakkının mutlak olmadığını, başvurunun kabul edilebilirliğine ilişkin koşullarla ilgili olarak bazı sınırlamalara tabi
olabildiğini, bununla birlikte getirilen kısıtlamaların, hakkın özünü ortadan kaldıracak ölçüde,
kişinin mahkemeye erişimini engellememesi

gerektiğini, mahkemeye erişim hakkına getirilen bu tür sınırlamaların ancak meşru bir amaç
güdüldüğü takdirde ve hedeflenen amaç ile başvurulan araçlar arasında makul bir orantı olması
halinde Sözleşmenin 6/1. maddesi ile bağdaşabileceğini, dava açma hakkının doğal olarak
yasayla belirlenen şartları olmakla birlikte, mahkemelerin yargılama usullerini uygularken bir
yandan davanın hakkaniyetine halel getirecek
kadar abartılı şekilcilikten, öte yandan kanunla
öngörülmüş olan usul şartlarının ortadan kalkmasına neden olacak kadar aşırı bir gevşeklikten
kaçınmaları gerektiği” ifade edilmiştir.

“İdareye yapılan
başvurunun altmış gün
içinde yanıtlanmamasının
ret sayılması, idareye
değil bu Yasa ile
vatandaşlara sağlanmış
bir güvencedir.”

Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin görevine
giren uyuşmazlıkların çözümü 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununda gösterilen usullere
tabidir. 2577 sayılı Yasada yer alan kurallar idari
usulü belirleyen kurallar olmayıp, yargılama usulünün belirlenmesine ilişkin kurallardır. İdareye
yapılan başvurunun altmış gün içinde yanıtlanmamasının ret sayılması, idareye değil bu Yasa
ile vatandaşlara sağlanmış bir güvencedir. Ancak
Yasalarımızda bu güvencenin sağlanmış olması,
idarenin Anayasal yükümlülüğünü (Yanıt verme)
ve vatandaşın güvencesini (İdari dava açma süresinin yazılı bildirimden başlamasını) ortadan
kaldıramaz.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, idare
hukuku doktrininde ve Danıştay içtihatlarında,
idari başvurular karşısında idarenin sessiz kalmasının “Zımni ret” olarak nitelenen bir idari
işlem sayılacağını öngörülmekte ise de zımni ret
müessesesi günümüzde bireylerin idare karşısındaki hak ve özgürlüklerini korumak ve hukuki
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla getirilmiştir. Bu
amaçla getirilmiş olmasına ve hak ve özgürlüklerin korunması ve hukuki ihtiyaçların karşılanmasında yeterli ve gerekli alt yapıya sahip olup
olmadığının dahi tartışıldığı bir dönemde bunun,
bireylerin hak arama özgürlüğünün kısıtlanması
sonucunu doğuracak şekilde uygulanmasının
kabulü mümkün değildir. İdari yargıda idarenin
hukuksallığını denetlemenin tek aracı iptal davasıdır. Zımni ret kurumunun amacı, idarenin sessiz
kalarak ilgiliye idari yargıda dava edeceği bir işlem vermemesi ihtimalini ortadan kaldırmaktır.
İdarenin sessiz kalarak adaletin dağıtılmasına,
hak arama özgürlüğünün kullanılmasına engel
olması zımni ret müessesesi getirilmek suretiyle
engellenmiştir.
Hukuka aykırı olduğu düşünülen bir işlem için
zımni ret süresi ve buna eklenen dava açma süresi geçtikten sonra idareden gelen açık yanıtlara karşı süresi içinde dava açılabilmesinin önünde Anayasanın 125. maddesinin üçüncü fıkrası
gereği herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Herhangi bir nedenle zımni ret olanağını
kullanmayan (veya kullanamayan) bir kişinin
idarenin sonradan gelen açık ret işlemi üzerine
dava açma hakkını kullanması Anayasanın 74. ve
125. maddeleri ile kurulan sistemin bir gereğidir
ve başvuruya, yetkili organ tarafından sonradan
verilen cevap üzerine, ilgilisinin cevabın tebliğinden itibaren süresi içerisinde dava açabileceği
açıktır. Aksine bir yaklaşım idarenin zımni ret
süresi geçtikten sonra tesis etmiş olduğu bir
işlemi, dava konusu edilebilecek nitelikte işlem
olma özelliğinden çıkarır ki bir hukuk devletinde bu yaklaşımın kabulü mümkün değildir.
Anayasanın “Yargı yolu” başlığını taşıyan 125.
maddesinin 1. fıkrasında idarenin her türlü eylem
ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu
belirtildikten sonra 125/3. fıkrasında: “idari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı
bildirim tarihinden başlar.” hükmü yer almaktadır Aynı şekilde Anayasanın dilekçe hakkını
düzenleyen 74. maddesinde, vatandaşların ken-

dileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri
hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük
Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahip
oldukları, kendileriyle ilgili başvurmalarının
sonucunun gecikmeksizin dilekçe sahiplerine
yazılı olarak bildirileceği hüküm altına alınmış,
herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğu aynı
Anayasa maddesinde açıkça belirtilmiştir.
Yazılı bildirime ilişkin bu Anayasal kuralların
yanında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesi; dava açma süresinin “Özel
kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde
Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış
ve vergi mahkemelerinde otuz gün” olduğunu
hüküm altına almakta ve yine 7. maddenin 2.
bendinde dava açma süresinin “İdari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı” tarihi izleyen
günden başlayacağı belirtilmektedir.

“Devlet, işlemlerinde,
ilgili kişilerin hangi kanun
yolları ve mercilere
başvuracağını ve
sürelerini belirtmek
zorundadır.”
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
10.maddesinde de;
“(1) İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari
makamlara başvurabilirler.
(2) Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek
reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği
tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, İdare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde
idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi,
kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava
açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava
açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra
yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava
açabilirler.” hükmüne yer verilmiştir. Anayasa’da ve İYUK’da yer alan “İdari işlemlere karşı
açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden itibaren başlayacağı” kuralı, idarenin
kural olarak tek yanlı iradesiyle tesis ettiği idari
işlemlerin kişiler hakkında uygulanabilmesi ve
onların hukuki durumlarını etkileyebilmesi için
idari işlemin bireye yazılı olarak bildirilmiş olmasını gerektirmektedir. Anayasa ve ÎYUK, idari
işlemlerin ancak yazılı bildirimle tamamlanarak
ilgililer bakımından hukuki etkilerini meydana
getirdiği için dava açma süresinin yazılı bildirim
tarihinden itibaren işlemeye başlayacağını hüküm altına almıştır.
Diğer taraftan; yazılı bildirimin, kişinin idari
işlemin hukuka uygun olup olmadığını anla-

yabilmesine ve dolayısı ile dava açma hakkını
kullanabilmesine imkân verecek açıklıkta olması
gerekir. Dava açma süresinin işlemeye başlayabilmesi için ilgiliye yapılan yazılı bildirimin yetkili makamlarca usulüne uygun olarak yapılmış
olması yetmez, ayrıca yazılı bildirimin açık ve
anlaşılır bir biçimde olması da gerekir. Bireyin
idari dava yolu ile idare karşısında haklarını koruyabilmesi için bu zorunludur. Nitekim Anayasamızın “Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması”
başlıklı 40. maddesine 2001 yılında 4709 sayılı
Kanun ile; “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin
hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.” hükmü
eklenmiştir.

“Yazılı bildirimin tam
sayılması ve dava açma
süresine başlangıç teşkil
edebilmesi için işlemin
nedenlerinin de yazılı
bildirimde belirtilmiş
olması gerekir.
Bu ek fıkranın gerekçesinde ise ”Bireylerin yargı
ya da idari makamlar önünde sonuna kadar haklarını arayabilmelerine kolaylık ve imkân sağlanması amaçlanmış, son derece dağınık mevzuat
karşısında kanun yolu, mercii ve sürelerin belirtilmesi hak arama, hak ve hürriyetlerin korunması açısından zorunluluk haline gelmiştir.”
açıklaması yapılmıştır. İlgili; kendisine yapılan
yazılı bildirimden, hakkında alınmış olan karar veya tesis edilmiş bulunan işlemin hukuka
uygun olup olmadığını inceleyebilme olanağına sahip olmalıdır. Bu sebeple yazılı bildirimin
tam sayılması ve dava açma süresine başlangıç
teşkil edebilmesi için işlemin nedenlerinin de
yazılı bildirimde belirtilmiş olması gerekir.

İlgilinin haklarının
zımni ret süresi ile
sınırlandırılması, bu
yazıda da yer verilen
yasal düzenlemelere
uygun düşmemektedir.
Yukarıdaki hükümler uyarınca vatandaşların,
2577 sayılı Kanununun 10. maddesi uyarınca
idareye başvuruda bulunulması üzerine; başvurunun Anayasanın 40. maddesi uyarınca yetkili
makama geciktirilmeden ulaştırılması ve 74.
maddesi uyarınca başvurunun sonucunun da
gecikmeksizin ilgiliye bildirilmesi gerekmekte
olup, ilgilinin haklarının zımni ret süresi ile sınırlandırılması yukarıda yer verilen yasal düzenlemelere uygun düşmemektedir.
ENERJİ ve MADEN

77

MEGA PROJE

REKORLARA İMZA ATAN PROJE

AVRASYA TÜNELİ

Dünya çapında prestijli ödüller alan Avrasya Tüneli’nde şantiye çalışmalarını yerinde inceleyen
ve projede son aşamalara gelindiğini belirten
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul trafiğini azaltacak projenin
rekorlar içerdiğini söyledi.

“Avrasya Tüneli, Tarihi
Yarımada’nın trafik
yükünü almaya geliyor.”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM)
tarafından Kazlıçeşme-Göztepe hattında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Yapı Merkezi ve SK E&C ortaklığı
tarafından yapılmakta olan Avrasyol Projesi’nin
planlanan süreden önce hizmete girmesi için
çalışmalar 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürüyor.
Proje’nin İstanbul Boğazı altından geçen tünel
ve yaklaşım yollarındaki inşaat çalışmalarının
yüzde 82’si tamamlandı. Kazısı sona eren tünelin

üst tabliye ve alt tabliye montajları tamamlandı.
Klasik tünelcilik (NATM) metodu ile açılan karayolu tünellerinin de tamamlandığı proje kapsamında yol genişletme ve sanat yapıları çalışmaları ise sürüyor.
Şantiyedeki çalışmaları yerinde inceleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan, “Avrasya Tüneli, Tarihi Yarımada’nın trafik yükünü almaya geliyor.” dedi.
Güvenli, Konforlu ve Pratik Ulaşım
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altından geçen bir karayolu tüneliyle
bağlayacak olan Avrasyol Projesi’nde şantiyeyi
ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Arslan, deniz yüzeyinden 106 metre derinlikte
bulunan, Avrasyol’un en derin noktasında çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Arslan, Avrasyol’un Avrupa çıkış noktasındaki son tabliye üzerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada,
“Avrasya Tüneli; İstanbul’a, Tarihi Yarımada’ya
yük olmaya değil, yükünü almaya geliyor.” diye
konuştu. 2016 Aralık ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanan Avrasyol ile İstanbul’da
trafiğin çok yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe
güzergâhında yolculuk süresi 100 dakikadan 15
dakikaya kadar inecek. Sürücülere güvenli, konforlu ve pratik ulaşım imkânı sağlanacak.
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Deniz Yüzeyinin 106 Metre Altında
9 Haziran 2016 Perşembe günü Avrasyol şantiyesini ziyaret ederek, incelemelerde bulunan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan’a ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Başar Arıoğlu, ATAŞ CEO’su Seok Jae Seo ve
ATAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tanrıverdi eşlik etti. ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar
Arıoğlu, Bakan Arslan’ın Avrasyol Projesi’nin altına imza atan isimlerden biri olduğunu belirtti
ve Bakan Arslan’a o dönemde imzalar atılırken
çekilen anı fotoğrafını takdim etti.
Depreme Dayanıklı Sismik Contalar
Arslan, proje için özel olarak geliştirilen Tünel
Açma Makinesi (Tunnel Boring Machine/TBM)
ile tamamlanan Boğaz Geçişi’ne Asya yakasından girdi. Arslan ve basın mensupları Avrasyol
içinde bir süre yürüdükten sonra Proje’nin depreme karşı dayanıklılığını artıran sismik contaların incelemesini yaptı. Bakan Arslan, deniz yüzeyinin 106 metre altında olan Tünel’in en derin
noktasında basın mensupları ve proje çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
“Avrasya Tüneli en prestijli ödülleri aldı”
Bakan Arslan, “Avrasya Tüneli rekorlar içeren bir
proje. Avrasya Tüneli; İstanbul’a, Tarihi Yarımada’ya yük olmaya değil, yükünü almaya gelen
Marmaray’ın kardeşidir. Ve o Avrasya ki dünya
çapında ödüller almıştır. ‘Tünelciliğin Nobel’i,
Oscar’ı’ ne derseniz deyin, alınabilecek en prestijli ödülleri aldı. Çevrecilik anlamında da ortaya
katkı koyabilecek bir proje oldu ve bu alanda da
ödüller aldı.” dedi.

Kazlıçeşme-Göztepe Hattında Yolculuk 15 Dakika

Trafiğin çok yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında yolculuk süresini 15 dakikaya kadar indirmesi beklenen Projenin dikkat çeken bazı özellikleri şöyle sıralandı:
▶ Avrasyol, sahip olduğu ileri teknoloji ile bu güzergâhta güvenli ve konforlu yolculuk imkânı
sağlayacak. Modern aydınlatma, yüksek kapasiteli havalandırma ve yolun düşük eğime sahip
olması gibi özellikler yolculuk konforunu artıracak.
▶ Avrasyol’un iki katlı olarak inşa edilmesi, yol güvenliğine sağladığı katkı sayesinde sürüş konforunu da olumlu yönde etkileyecek. Her katta 2 şeritten tek yönlü geçiş sağlanacak.
▶ Sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında da kesintisiz yolculuk yapılması sağlanacak.
▶ Karayolu ağını tamamlayan anahtar bağlantı ve İstanbul’daki mevcut havaalanları arasında
en hızlı ulaşım olanağı olacak.
▶ Trafik yoğunluğunun azalmasıyla egzoz emisyon oranı azalacak.
▶ Tarihi Yarımada’nın doğusunda kayda değer oranda trafik azalması sağlayacak.
▶ Boğaziçi, Galata ve Unkapanı köprülerindeki araç trafiğinde hissedilir rahatlama olacak.
▶ Yapısı itibarıyla İstanbul’un siluetine zarar vermeyecek.
▶ Avrasyol’un Asya girişi Harem’de, Avrupa yakası girişi ise Çatladı Kapı’da yer alacak.
▶ Tünel, 7 gün 24 saat hizmet verecek.
▶ Tünelde sadece minibüs ve otomobillerin kullanımına izin verilecek.
▶ Araçlar OGS ve HGS sistemleriyle ödeme yapabilecek, araç içindeki yolcular için ayrıca ödeme
yapılmayacak.
▶ Her 100 metrede bir yer alan acil durum telefonları, kamu anons sistemi, radyo anonsu ve
GSM alt yapısı sayesinde yolculuk esnasında kesintisiz bir iletişim imkânı sağlanacak ve acil
durumlarda bilgi akışı kesilmeyecek.
▶ Tünel girişlerinde ve içerisinde 7/24 görev yapan her türlü donanıma ve eğitime sahip İlk Müdahale Ekipleri tünel içerisinde herhangi bir olaya birkaç dakika içerisinde müdahale edecek.
▶ Avrasyol, 7.5 moment büyüklüğünde bir depreme göre tasarlandı. Boğaz altında inşa edilen
sistem, İstanbul’da 500 yılda bir olacak en büyük depremde hiç hasarsız hizmete devam edebilecek, 2 bin 500 yılda bir olma olasılığı bulunan depremde ise küçük bakımlarla hizmete
açılabilecek şekilde inşa ediliyor.
ENERJİ ve MADEN
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“Avrasya Tüneli, en
büyük depremde dahi en
ufak bir hasar olmadan
hizmete devam edecek.”
Bakan Arslan projeyle ilgili detayları da paylaştı:
“Bu rekor proje, İstanbul’da Tarihi Yarımada’daki
trafiğin İstanbul’u daha fazla yormadan denizin
altından Anadolu yakasına geçmesini sağlıyor.
Anadolu yakasından da köprüleri kullanmadan
15 dakikada Avrupa yakasına geçme imkânı tanıyor. Avrasya Tüneli’nde inşaat olarak yüzde
82’ye geldik. Hedefimiz Aralık ayı içinde Avrasya
Tüneli’ni bitirerek İstanbullunun hizmetine sunmak. Avrasya Tüneli’nden günde 120 bin araç,
yılda yaklaşık 40 milyon aracın geçmesini bekliyoruz. Bu projenin getirdiği kolaylıklarla birlikte
İstanbullular Avrasya Tüneli’ni çok tercih edecek
ve 120 bin rakamını 1-2 sene içinde geçip, onun
da üzerinde rakamlara çıkacağız. Avrasya Tüneli,
2.500 yılda bir olması olasılığı düşünülen en büyük depremde dahi en ufak bir hasar olmadan
hizmete devam edecek.”
TBM Teknolojisinde Dünyadaki İlk Uygulama
Proje kapsamında Asya ve Avrupa yakalarındaki
tünel yaklaşım yollarında düzenlemeler devam
ediyor. Mevcut 6 şeritlik yollar 8 şeride çıkarılırken, U-dönüşü, kavşak ve yaya hemzemin geçitleri gibi iyileştirmeler yapılıyor.
Toplam 14,6 kilometrelik üç ana bölümden oluşan Avrasyol Projesi’nin en önemli aşamasını
3,4 kilometre uzunluğundaki Boğaz Geçişi oluşturuyor. Boğaz Geçişi için dünyanın en gelişmiş
TBM (Tunnel Boring Machine - Tünel Açma Ma80
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kinesi) teknolojisinden yararlanıldı. TBM, günde
8-10 metre ilerleyerek, 3 bin 344 metrelik ve 16
aylık çalışmayı Ağustos 2015 tarihinde tamamladı. Toplam 1674 bilezikten oluşan tünelde, olası
büyük bir depreme karşı dayanıklılığı artırmak
amacıyla iki ayrı noktada sismik bilezik monte
edildi.
Özel olarak tasarlanan ve laboratuvarlarda test
edilerek başarısı kanıtlandıktan sonra üretilen
sismik bilezikler, mevcut çap ve sismik aktivite
seviyesi göz önüne alındığında ‘TBM Tünelcilik’
sektöründe dünyadaki ilk uygulama oldu. Ayrıca tüneldeki bileziklerin üretiminde kullanılan
yüksek performanslı prekast beton segmanlar,
100 yıl servis süresi hedeflenerek, Yapı Merkezi
Prefabrikasyon Tesisleri’nde üretildi. Uluslararası
sertifika kuruluşunca yapılan analiz ve simülasyonlarda segman ömürlerinin en az 127 yıl olduğu rapor edildi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Birinci Planda
İş sağlığı ve güvenliği, proje süresince her zaman birinci planda tutuldu. İş güvenliği kurallarının eksiksiz şekilde uygulandığı
projede bugüne kadar ölümle sonuçlanan bir
kaza yaşanmadı. Avrasyol Projesi inşaatında
toplam 195 iş makinesi kullanılıyor. 1800 çalışanın görev aldığı proje kapsamında çalışanlara
62 bin saat İş Güvenliği, Sağlığı ve Çevre Eğitimi
de verildi.
Projeye Uluslararası Alanda Saygın Ödüller
Bugüne kadar birçok saygın ödül kazanan Avrasyol Projesi, sahip olduğu yüksek standartlarla
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD)
sürdürülebilirlik açısından en başarılı projelere
verdiği ‘En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulama Ödü-

lü’ne de layık görüldü. Ayrıca ITA - Uluslararası
Tünel ve Yeraltı Yapıları Birliği tarafından 2015’te
ilk kez düzenlenen ITA Uluslararası Tünelcilik
Ödülleri’nin Büyük Projeler dalında ‘Yılın Projesi’
(ITA Major Project of the Year) ödülünü kazandı.
Diğer ödüller ise şunlar:
▶ Thomson Reuters Finance International
(PFI) “En İyi Altyapı Proje Finansman Anlaşması”
▶ Euromoney “Avrupa’nın En İyi Proje Finans
Anlaşması”
▶ EMEA Finance “En İyi Kamu-Özel Sektör Ortaklığı”
▶ Infrastructure Journal “En Yenilikçi Ulaşım
Projesi”

Avrasya Tüneli İşletme
İnşaat ve Yatırım A.Ş.
tünelin 24 yıl 5 ay süreyle
işletilmesini üstlenecek.
Yap-İşlet-Devret Modeli
Yatırımı için kamu kaynaklarından hiçbir harcama yapılmayan projenin tasarım ve inşaatını
gerçekleştirecek olan Avrasya Tüneli İşletme
İnşaat ve Yatırım A.Ş. tünelin 24 yıl 5 ay süreyle
işletilmesini üstlenecek. İşletme süresinin tamamlanması ile Avrasyol kamuya devredilecek.
960 milyon dolarlık uluslararası kredi sağlanan
Proje, Yap-İşlet-Devret modeliyle, yaklaşık 1.245
milyar dolarlık finansmanla gerçekleştiriliyor.
285 milyon dolarlık öz kaynak ise Yapı Merkezi
ve SK E&C tarafından temin edildi.
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Emülzer Proje ve Teknik Satış Müdürü
İnşaat Yüksek Mühendisi

Tünellerin
Su Yalıtımında
Yerli Çözümler

Su yalıtımına yönelik likit yalıtım ürünleri imal eden
Emülzer, tünellerde kemer ve invertin birleşim
yerlerinde kullanılmak üzere su ile şişen bentonit
esaslı bantlar üretiyor.

Türkiye’de yalıtım sektörünün ilk firması olan
Emülzer, 1935 yılından beri su yalıtımı için en kaliteli ve güvenilir likit yalıtım ürünleri üretiyor. Cirosunun yüzde 3’lük kısmını Ar-Ge faaliyetlerine
ayıran Emülzer dünyanın birçok ülkesine ihracat
yapan yüzde 100 yerli bir Türk firmasıdır.
Emülzer; geleneksel kalite ve istikrarlı çalışma
anlayışı yanında, yıllar içinde sürekli geliştirdiği
ürünleriyle de Türkiye’de likit yalıtım teknolojisinin öncüsü olmuştur. Üretimini, en yüksek
teknolojiyi kullanarak ve ISO-9001:2008 sistem
kalitesiyle sürdürmekte olan Emülzer, su yalıtımı
alanında ülkemizdeki en geniş ürün yelpazesine
sahip firmalar arasında bulunuyor. Yalıtım uygulamaları ve saha çalışmalarındaki deneyimiyle
inşaat sektörünün değişen ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştiren firma; doğru insan
kaynağını kullanarak, birikimini yenilikçi çözümler üretmekte kullanmaktadır.
Emülzer Swellflex: Su ile temas halinde şişen,
bentonit esaslı ürün…
Su yalıtımına yönelik likit yalıtım ürünleri imal
eden Emülzer, tünellerde kemer ve invertin bir-
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leşim yerlerinde kullanılmak üzere su ile şişen
bentonit esaslı bantlar üretiyor. Emülzer tarafından Swellflex markasıyla üretilen ürün, invert
betonu döküldükten sonra üzerine demir donatıların ortasına gelecek şekilde yerleştiriliyor.
Kalıp çakıldıktan sonra kemer betonu dökülüyor.
Beton kalınlığına ve işin hassasiyetine göre bir
veya iki sıra yan yana kullanılabiliyor. Uygulamanın 14 gün sonrasında su içinde bulunan ürün
hacimce 2,5 kat genişleyebiliyor. Yatay ve düşey
tüm beton ek yerlerinde, soğuk derzlerde kullanılabilir.

Su ile şişmeyen Emülzer
Bibaflex daha çok
segment birleşim
yerlerinde öneriliyor.
Emülzer Bibaflex: Su ile temas halinde
şişmeyen ürün…
Emülzer, teknolojiyi takip ederek, talebe uygun ürünler üretmektedir. Genelde, TBM’lerin
birleşim yerlerinde kauçuk esaslı contalar kullanılmaktadır. Ancak bu ürünler iksadan gelen
yeraltı sularına karşın bir su yalıtımı görevini
görmemektedir. Maalesef sorun olduğu taktirde,
segmentlerin arkasından poliüretan enjeksiyon
yapılması gerekiyor ki ciddi bir maliyet oluşturmaktadır. Su ile şişmeyen Emülzer Bibaflex daha
çok segment birleşim yerlerinde öneriliyor.
Bibaflex’in diğer bir kullanım alanı da beton
kalınlığının 12 cm’den az olduğu yerler ve boru
etraflarıdır. Çünkü su ile şişen bant Swellflex bu
alanlarda kullanılamaz. Yanal gerilmeler betonun kenarlarının kırılmasına sebep olmaktadır.
Bibaflex ürünü, suyla temas ettiğinde şişmediği
için betonu kırmadığı gibi içeriye su almasını da
engeller. Bibaflex’in eni 35 mm, genişliği 20 mm
ve uzunluğu ise 4 metredir.
2014 yılındaki büyüme hedeflerine ulaşan Emülzer’in, özellikle yeni ürünlere verdiği önem sayesinde cirolarında artış oldu. Devletin ihracatta
katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılması hedefi doğrultusunda katma değeri yüksek
ürünlerde pazar paylarını artırmayı amaçlayan
Emülzer, Swellflex, Bibaflex ve poliüretan esaslı
ürünler gibi katma değeri yüksek ürünler sayesinde niş projelerde ve pazarda kendine yeni
satış alanları buldu.
Mega Projelerde Emülzer Ayrıcalığı
Ülkemizdeki birçok mega projede Emülzer
ürünleri kullanılmaktadır. Yavuz Sultan Selim
Köprüsü ve bağlantı yolları, Gebze-İzmir Otoyolu
projesinde Osman Gazi Köprüsü ve bağlantı yolları, Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu, 3. Havalimanı (İstanbul Grand Airport IGA) ve İzmir
Konak Tüneli gibi birçok tünel, altyapı, baraj, karayolu, üstyapı her türlü mühendislik yapısında
Emülzer ürünleri tercih edilerek kullanılmaktadır.
ENERJİ ve MADEN
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BARAJ VE HES

MÜHENDİSLİK HARİKASI
DERİNER BARAJI VE HES

Dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında gösterilen Deriner Barajı ve
Hidroelektrik Santral (HES) tesislerinden ülke ekonomisine bir yıllık süreçte 500
milyon TL katkı sağlandı.

Çoruh Nehri üzerinde yer alan çift eğrilikli beton
kemer baraj tipinde inşa edilen Deriner Barajı,
249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en
yüksek, kendi sınıfında ise Dünya’nın 3. en yüksek barajı olma özelliğini taşıyor. Bugün itibari ile
göl seviyesi işletme programına uygun bir şekilde 389 metre kotunda olan Deriner Barajı tam
kapasite ile çalışıyor.

“Deriner Barajı tam
kapasite devrede…”
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ)
Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Deriner
Barajı ve Hidroelektrik Santral (HES) tesislerin86
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den ülke ekonomisine büyük katkı sağlandı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
“Deriner Barajı ve HES Tesisleri 2015-2016 Haziran
döneminde yani bir yıllık süreçte milli ekonomiye
500 milyon TL katkı sağladı.” diye konuştu.

“Deriner Barajı ve HES
Tesisleri, 2015-2016
Haziran döneminde milli
ekonomiye 500 milyon
TL katkı sağladı.”

Bir Yılda Ekonomiye Dev Katkı
TBMM 75. Yıl Muratlı ile Borçka Barajlarından
sonra Çoruh Nehri’nin üçüncü gerdanlığı olan
Deriner Barajı’nda 24 Şubat 2012 tarihinde su
tutulmaya başlandı. 249 metre gövde yüksekliğindeki dev barajın santral bölümü 4 üniteden
oluşuyor. Kurulu gücü 670 MW olan Deriner
Barajı, 4 ünitedeki tüm testlerin bitirilmesi ile
2013’ten itibaren enerji üretmeye devam ediyor.
Deriner Barajı ve HES Tesisleri 1 Haziran 2015 - 1
Haziran 2016 döneminde Artvin Barajı ve HES
Tesislerinde su tutma işlemi gerçekleşmesine
rağmen mevcut gelen su ile yapılan enerji üretiminde yani bir yıllık süreçte milli ekonomiye

500 milyon TL’lik dev bir katkı sağladı. Deriner
Barajı ve HES Projesi, Aşağı Çoruh Havzası’nda,
Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi. Gövde yüksekliği temelden 249 metre olan Deriner
Barajı’nın 1 milyar 970 milyon m3 su depolama
hacmi bulunuyor. Kurulu gücü 670 MW olan Deriner Barajı yıllık 2 milyar 118 milyon kilowatt saat
kapasiteyle enerji üretebiliyor.

Deriner Barajı ve HES,
yılda 2 milyar 118 milyon
kilowatt saat elektrik
üretecek.
750 Bin Kişinin Elektrik İhtiyacı
Karşılanabilecek
Barajın HES ünitesinin kurulu gücü 670 MW olup,
yılda 2 milyar 118 milyon kilowatt.saat elektrik
üretecek. Ülkemizde 2011 yılında kişi başına elektrik tüketiminin ortalama 2.870 kWh olduğu düşünülürse, Deriner Barajı ve HES’ten elde edilecek
elektrik ile 750 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacı
karşılanabilecek. Bu da demektir ki Deriner Barajı
ve HES; Mardin, Trabzon, Eskişehir ya da Malatya
illerinden birinin yıllık bütün elektrik ihtiyacını

karşılayabilecek kapasiteye sahip. Diğer bir deyişle Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane illerinin
toplam nüfusundan daha fazla kişinin elektrik ihtiyacı bu barajla karşılanabilecek.

Çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde inşa edilen Deriner Barajı, 249 m gövde yüksekliği ile
kendi sınıfında Türkiye’nin en yüksek, Dünya’nın
ise 3. en yüksek barajı olma özelliğini taşıyor.

“Deriner, bir mühendislik harikası”
Deriner Barajı ve HES Projesi’nin Dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında gösterildiğinin altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bu dev
proje 2012’de düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Finalleri ve Türk Dünyası
Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nda
Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından ödüle layık görüldü.” diye konuştu.

“HES’lere yatırım yapmaya devam edeceğiz”
Türkiye açısından HES projelerini hayata geçirmenin bir zaruret olduğunu kaydeden Prof. Dr.
Eroğlu, “Biz enerji ithal eden bir ülkeyiz. Kendi
kaynağımız olan bu enerjiyi değerlendirmek
zorundayız. Tabiata dost yenilenebilir bu enerji
kaynağına yatırım yapmaya devam edeceğiz.”
ifadelerini kullandı.
ENERJİ ve MADEN
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KAMU-HİZMET

DSİ HİZMETTE
HIZ KESMİYOR
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

Vatandaşa hizmette hız kesmeyen DSİ, Türkiye’nin
en büyük yatırımcı kurumlarından birisi olarak gün
geçtikçe hedeflerini büyütüyor. DSİ; içme suyu,
enerji ve taşkın koruma gibi sektörlerde yapılacak
çalışmaların yanı sıra 2016 yılı içerisinde 2 milyon
dekar alanı sulamaya açmayı hedefliyor…
Ülkemizin en büyük yatırımcı kurumlarından biri
“Tarım alanlarını
olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2015 yılında sulama
sulamaya açmak
sektörüne yapılan yatırımlar ile 1 milyon 344 bin
250 dekar zirai alanı sulamaya açtı. Vatandave ürünlerde verimi
şa hizmet yolunda hız kesmeden çalışmalarını
sürdüren DSİ, 2016 yılında bu sektöre yapacağı
artırmak için büyük çaba
yatırımlar ile 2 milyon dekar zirai alanı daha sulamaya açmayı hedefliyor.
sarf ediyoruz.”

Gelecekte en önemli sektörün gıda arzı ve güvenliği olacağını ifade eden Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bu yüzden tarım
alanlarını sulamaya açmak ve ürünlerde verimi
artırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu yönde
DSİ çalışmalarını sürdürüyor ve 2015 yılında yaklaşık 1 milyon 350 bin dekar zirai alanı sulamaya
açtı.” diye konuştu.
“DSİ Destan Yazıyor”
Kendisinin de 2003-2007 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, geçmiş dönemlerde yüksek bütçelerle
yapılan bir tesisin ortalama bitme süresinin 41 yılı
bulduğunu dile getirdi. Eroğlu, “Aynı mantıkla çalışmaları sürdürsek basit bir gölet için 41 yıl bekleyecektik. Fakat yeni Türkiye artık böyle değil. Biz
şimdi bir göleti sulaması da dâhil 18 ayda bitiriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
DSİ’nin sadece sulama sektörüne hizmet vermediğini belirten Prof. Dr. Eroğlu, “İçme suyu, enerji
ve taşkın koruma gibi sektörlerde de DSİ destan
yazıyor. 2015 yılında yaklaşık 1 milyon 350 bin
dekar zirai alanı sulamaya açan DSİ, 161 bin 520
dekar zirai alan ile 264 adet meskûn mahallin
taşkınlardan korunmasını da sağladı.” dedi.
Enerji Alanında Özel Sektörle İş Birliği
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği kapsamında özel sektör işbirliği ile enerji alanında
çalışma yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Veysel
Eroğlu konu hakkında şunları söyledi: “Bu çerçevede 2015 yılında 2.524 MW kurulu gücünde 58
adet hidroelektrik santrali (HES) hizmete aldık.
Bunların ortalama enerji üretim potansiyeli ise
yıllık 7 milyar 854 milyon kilowatt.saat… Ayrıca
tamamlanan 21 adet içme suyu isale ve arıtma
tesisinden yılda 234 milyon m3 içme suyu sağlanıyor ve hizmete alınan 5 adet evsel atıksu arıt-
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ma tesisi vasıtasıyla 95 bin kişinin günlük 18.700
m3 evsel atık suyu arıtılıyor.”

“2016 yılında 567 tesisi
aziz milletimizin hizmetine
sunmayı planlıyoruz.”
2016’da Hedef Büyük
2016 yılında da DSİ olarak kendilerine büyük hedefler belirlediklerinin altını çizen Prof. Dr. Eroğlu, “Bu yıl içerisinde sulama, içme suyu, taşkın
koruma, enerji ve atık su arıtma alanlarında toplam 567 tesisi aziz milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu tesisler ile 2 milyon dekar
zirai alanı sulamaya açmayı ve 110 bin 430 dekar
alan ile 304 adet meskûn mahalli taşkınlardan
korumayı hedefliyoruz.” dedi.

“Günlük 138 bin 147 m3
evsel atık su kirliliğinin
de önüne geçeceğiz.”
2016 yılında yapımı tamamlanacak olan 24 adet
içme suyu tesisinden yaklaşık olarak 1,2 milyon
nüfusa yılda 141 milyon m3 içme suyu sağlayacaklarını ifade den Prof. Dr. Eroğlu, “2016 yılında
tamamlanması hedeflenen 7 adet atıksu arıtma
tesisi ile 835 bin 799 nüfusun oluşturduğu günlük 138 bin 147 m3 evsel atık su kirliliğinin de önüne geçeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Zamanla Yarışıyor
Bakanlık olarak sloganlarının ‘Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Zamanla Yarışıyor’ olduğunu belirten
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu slogana uygun olarak
millete hizmet yolunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.
ENERJİ ve MADEN
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CARMIX SERVİS, TAMİR, BAKIM, YEDEK PARÇA ve
ALIM SATIM HİZMETİ VERMEKTEDİR
CARMIX; HİDRO STATİK YÜRÜYÜŞLÜ,
KENDİNDEN HAREKETLİ MOBİL BETON SANTRALİ
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5.5 X

5.5 XL

3.5 T

T

5.5 XL

3.5 TT

5.5 XL

3.5 T

T

ÖZ ANKARA SAN. SİT. 1419. Cad. No. 29
İVEDİK OSB. Yenimahalle-ANKARA
Tel: 0.312 395 52 88

SERVİS-BAKIM
Turgut AYAR Gsm: 0.542 352 22 18
ALIM SATIM KİRALAMA
Halil ÇEVİK Gsm: 0.542 308 08 06

nurbeytbetonmakina@gmail.com

www.nurbeyt.com
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TURK-i-FAST

Türk mühendislerinin tamamen yerli imkânlarla
geliştirdikleri, geleceğin ve çağımızın teknolojisi olan
TURK-i-FAST Buzlanma Önleyici Püskürtme Sistemi,
buzlanma öncesinde erken müdahale sistemidir.

Türkiye’de, özellikle kış mevsimlerinde buzlanma sonucunda meydana gelen trafik kazaları, maddi hasarlardan kaynaklanan ekonomik
kayıpların yanı sıra yaralanma ve can kaybı ile
sonuçlanmaktadır. Hâlihazırda ülkemizde hem
şehir dışı hem de şehir içi karayollarında meydana gelen buzlanmalar kum-tuz karışımı ile
giderilmeye çalışılmaktadır. Kullanılan kum-tuz
karışımı, yüksek maliyetinin yanı sıra buzlanmayı önleme amaçlı olmaktan ziyade buz çözme
amaçlı olması nedeniyle kazaların önlenmesinde
yetersiz kalmaktadır.

Buzlanmayı önleyici
püskürtme sisteminin
yerli patentine sahip tek
firma, Tim Grup Makine…
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Son yıllarda, özellikle stratejik konumda bulunan
viyadükler ve tünel çıkışları gibi buzlanmanın,
dolayısıyla kazaların yoğun olarak yaşandığı
şehirler arası karayollarında meydana gelebilecek buzlanmanın önceden tespit edilerek önlem
alınmasını sağlayan, daha etkili, çevreye ve yola
zarar vermeyen yeni yöntemlerin kullanılmasına
ihtiyaç duyulmaktadır.

Turk-i-FAST, ithalatın
ve sistem kurulum
maliyetlerinin azalmasının
yanında bu alanda
yerli teknoloji ve bilgi
birikiminin gelişmesine
katkı sağlamaktadır.
Buzlanma önleyici otomatik püskürtme sistemleri günümüzde kullanımı gittikçe yaygınlaşan
buzlanma öncesinde erken müdahale sistemidir.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere
birçok Avrupa ülkesinde kullanılan sistem, yüzde 88 oranında kazaları önlemekle kalmayıp
ülke ekonomisine de katkı sağlamakta ve maddi
manevi kayıpların önüne geçilmesine yardımcı
olmaktadır. Ülkemizde ise yurt dışından ithal
edilerek Bolu, Balıkesir ve Bitlis-Tatvan karayolunda özellikle viyadükler ile tünel çıkışlarında
kullanılmaya başlanmıştır.
Türkiye’de bu alandaki açığı kapatmak üzere 2011
yılında kurulan Tim Grup Makine Sanayi ve Dış
Ticaret A.Ş. buzlanmayı önleyici püskürtme sisteminin yerli patentine sahip tek firmadır. Tim Grup
Makine, Türkiye’de ithalat yoluyla karşılanan ve
ülkemizden büyük bedellerin yurt dışına çıkmasına sebep olan ‘Buzlanma Önleyici Otomasyon
Sistemi’nin üretilmesini sağlayarak, ithalatın ve
sistem kurulum maliyetlerinin azalmasının yanında bu alanda yerli teknoloji ve bilgi birikiminin
gelişmesine katkı sağlamaktadır. Tim Makine,
Buzlanmayı Önleyici Püskürtme Sistemi TURKi-FAST’i, Gazi Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen
Sanayi Bakanlığı Santez projesi ile 2016’nın Mart

ayında başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Böylece
özellikle viyadük, köprü ve otoyolların sık buzlanma görülen bölgelerinde yaşanan trafik kazalarına çözüm olarak, sosyal bir yöne sahip olduğu
gibi kurulum ve bakım bedellerinin büyüklüğü ile
ekonomik açıdan da önemli bir problemin çözülmesine katkı sağlamaktadır.
Kayıpların En Aza İndirilmesi Hedefleniyor
Türk mühendislerinin tamamen yerli imkânlarla geliştirdikleri TURK-i-FAST sayesinde kritik
bölgelerde buzlanma kaynaklı kazaların önüne geçerek maddi ve manevi kayıpların en aza
indirilmesi hedefleniyor. Ayrıca TURK-i-FAST
ülkemizde yaygın olarak kullanılan tuz-kum
karışımının aksine çevreye ve asfalta zarar vermeyen solüsyonlar ile buzlanmanın oluşmasını engellemektedir. Sistemde -50°C’ye kadar
buzlanmayı çözebilecek farklı bileşimlerdeki
solüsyonlar kullanılabilmektedir. TURK-i-FAST
ortamın buzlanma sıcaklığını tespit ederek, zeki
denetim algoritması sayesinde solüsyonunun
su ile karışım oranı ayarlanarak efektif solüsyon
kullanımı sağlamaktadır.
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Yüksek Performanslı Sediment
Susuzlaştırma Sistemi

INVOQUETM
INVOQUETM; nehir, baraj
ve kıyı bölgelerinin
dip tarama faaliyetleri,
madencilik ve altyapı
inşaatı gibi mühendislik
uygulamaları projelerine
uygun bir çözümdür.
Özel kimyasallarda dünya lideri Clariant, kullanıcı verimliliğini ve kârlılığını artırmak üzere tasarlanmış INVOQUETM markasıyla, çevreye karşı
duyarlı özel sediment susuzlaştırma çözümleri
paketini piyasaya sundu.
Münih’te yapılan IFAT 2016 Su Teknolojisi Fuarı’nda tanıtımı gerçekleştirilen INVOQUETM, nehir,
baraj ve kıyı bölgelerinin dip tarama faaliyetleri,
madencilik ve altyapı inşaatı gibi mühendislik
uygulamaları projelerine uygun bir çözümdür.
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INVOQUETM Enerji Tüketimini Azaltır
Clariant’ın yeni yüksek performanslı Sediment
Susuzlaştırma Sistemi INVOQUETM, susuzlaştırma verimini etkin şekilde artırır, enerji tüketimini
azaltır. İşlem sırasında sızıntı suyu kalitesini arttırmasının yanı sıra en uygun biçimde koşullandırılmış çökeltinin oluşmasına yardımcı olur.
Piyasada bulunan mineral bazlı teknoloji ve yüksek performanslı tek ticari ürün olan INVOQUETM
poliakrilamid içermez.
INVOQUETM sedimentlerin susuzlaştırma sürecindeki işlem maliyetlerini ve çevresel etkilerini azaltır. Nehir, baraj ve kıyı bölgelerinin dip
tarama, madencilik ve altyapı inşaatı gibi mühendislik uygulamaları sektöründeki ihtiyaçlara
yüksek performansı ve sürdürülebilir çözümleri
ile cevap verir.
INVOQUETM eşdeğer teknolojik ürünlerle karşılaştırıldığında daha verimli ve uygun fiyatlı özellikleriyle susuzlaştırma işlemini gerçekleştirir.

Tek Bir Proseste Birçok Farklı İşlem
Geleneksel koşullandırma kimyasallarının aksine, INVOQUETM’un modifiye edilmiş mineralleri
ile birçok farklı işlem tek bir proseste gerçekleştirilir: Suyu destabilize eder, sedimentleri topaklaştırır, çökeltir ve suyu serbest bırakır. Bununla
birlikte, kirliliğe sebep olan maddeleri doğal
olarak sudan temizler. Yüksek performanslı, sürdürülebilir ve yenilikçi işlem, kullanıcıların susuzlaştırma sistemine sahip olma toplam maliyetini
azaltmalarına ve sedimentlerinden değer kazanmalarına yardımcı olur.

“INVOQUETM, küresel
düzeyde heyecan
yaratacak, ileriye yönelik
büyük bir adım.”

Diğer susuzlaştırma sistemleriyle karşılaştırıldığında, INVOQUETM:
▶ Sıvı-katı ayrışmasındaki yüksek susuzlaştırma performansı ile enerji ve su sarfiyatı bakımından girdi maliyetlerini azaltır. Susuzlaştırma işlemi için maksimum yüzde 50 daha az temiz su
ve yüzde 50 daha az elektrik gerekir.
▶ Tekrar doğaya serbest bırakılabilecek daha berrak sızıntı suyu elde edilir veya ek bir artıma
işlemine olan ihtiyacın azaltılması ile müşterinin sızıntı suyunu yeniden kullanması kolaylaştırılır. Böylece maliyet büyük ölçüde azaltılır.
▶ Daha kuru, daha kompakt ve taşınabilir katı maddelerin elde edilmesi ile transfer, depolama
ve bertaraf maliyetlerinden tasarruf edilir. Kurulukta maksimum yüzde 20 ve yığın hacminde
maksimum yüzde 10 iyileştirme sağlar. Bunun sonucu olarak ise lojistikte maksimum yüzde 30
iyileştirme gerçekleşir.
▶ Sedimentlerin yeniden ham madde olarak kullanılmasına imkân sağlaması ile depolama maliyetlerini maksimum yüzde 100 oranında ortadan kaldırır.
▶ INVOQUETM, kontaminasyon yüklemesini maksimum yüzde 90 oranında azaltan potansiyel
sağlar.
▶ Geleneksel organik kimyasallar yerine minerallerin kullanımı, mevzuat ve çevre ile bağlantılı
yükümlülüklerin aşılmasını sağlar, bertaraf konusunda kısıtlamaları azaltır ve maliyeti düşürür.
Yüksek Düzeyde Teknik Performans
Clariant İşletme Birimi Fonksiyonel Mineraller - Sediment Yönetimi Bölüm Başkanı Gerry
Southwood konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
“Dünyada bulunan yaklaşık 800 milyon tonluk
sediment için gereken susuzlaştırma ve kirlilikten arındırma sistemi oldukça pahalı. Bu sebeple, Clariant’ın, daha sürdürülebilir sediment
susuzlaştırma işlemine yönelik yeni çözümünü
piyasaya sunduğumuz için gurur duyuyoruz.

INVOQUETM ile birlikte müşteriler, susuzlaştırma
işleminde yüksek düzeyde teknik performansa
ulaşacak. İşletmeler, maliyet avantajı elde edecek ve ekolojik fayda sağlayacak. Bu nedenlerden dolayı INVOQUETM, küresel düzeyde heyecan
yaratacak, ileriye yönelik büyük bir adım” dedi.
INVOQUETM’un, sürdürülebilirlik mükemmeliyeti ve ürün performansı Clariant’ın EcoTain® etiketiyle belgelenmiştir.

CLARIANT
Dünyanın önde gelen özel kimyasal maddeler üreticisi Clariant, İsviçre’nin Basel kenti yakınlarındaki Muttenz’de yer almaktadır. 2015 yılsonu itibariyle 17 bin 213 kişiye istihdam sağlayan Clariant,
2015 mali yılında, devam eden faaliyetlerinden 5.807 milyar CHF satış kaydetmiştir.
Şirket raporları Bakım Kimyasalları, Kataliz & Enerji, Doğal Kaynaklar Plastik & Kaplama olarak
dört ana faaliyet alanından oluşmaktadır.
Clariant’ın kurumsal stratejisi beş ana noktadan oluşmaktadır:
kârlılığı artırmak, portföyünü yeniden konumlandırmak, sürdürülebilirlik politikası ile değer katmak, AR&GE ve inovasyon çalışmalarına teşvik etmek, büyümeyi kuvvetlendirmek.
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Berk Sanayi Civataları; genç, dinamik, yenilikçi, ülke ekonomisine katkıda
bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi kendisine ilke edinmiş, kısa zamanda teknoloji ve kalite
açısından sektöründe tercih edilen bir kuruluş olarak, müşterilerine en
yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak
sunmayı ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamayı hedeflemektedir.

BERK SANAYİ CİVATALARI

1169 (Eski) 1) Sokak No:102/F OSTİM/ANKARA
Tel: 0312 385 58 75-0312 385 58 74
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En Ağır İşler
Şimdi Daha Kolay!

Bosch Rexroth’un madencilik, taşımacılık ve denizcilik
gibi zorlu şartlarda faaliyet gösteren sektörlere göre
tasarlanan yeni nesil ‘Hägglunds CBP’ tahrik motorları
ile en ağır işleriniz bile şimdi daha kolay…

Tahrik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın
önde gelen şirketi Bosch Rexroth, güçlü bir tahrik sistemi arayışında olanlara çok özel bir seri
sunuyor.
Bosch Rexroth, en zor şartlara göre tasarlanan
yeni nesil Hägglunds CBP serisi tahrik motorlarıyla, teknik talepleri karşılanması en zor olan
plastik ve kauçuk endüstrilerine büyük kolaylık
sağlıyor. Madencilik, taşımacılık ve denizcilik gibi
zorlu şartlarda faaliyet gösteren sektörlere göre
tasarlanan güçlü tahrik motorları, en ağır işleri
dahi kolaylaştırıyor.

Enerji tüketiminde
tasarruf, etkin güç
girişinde artış…
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Zorlu Koşullarda Bile Üstün Performans
Üretimde artan talepleri daha hızlı ve daha az
kaynak kullanarak karşılamak amacıyla hareket
eden Bosch Rexroth, Hägglunds CBP serisi tahrik motorlarıyla kullanıcılara büyük avantaj sunuyor.
Yüksek torka sahip ve oldukça az alan kaplayan
seri, zorlayıcı koşullarda dahi üstün bir performans sunarken, hafifliğiyle de dikkat çekiyor.
Özellikle hız aralığı ve teknik talepleri karşılaması zor olan lastik ve kauçuk endüstrisi için devrim
niteliğinde olan Hägglunds CBP tahrik motorları,
dâhili karıştırıcılar gibi zorlu uygulamaların da
üstesinden gelebiliyor. Endüstri uygulamalarından diğer birçok uygulamaya kadar farklı alanlarda çok daha fazlasına ulaşmanızı sağlıyor.

Her Koşulda Maksimum Dayanıklılık
Hägglunds doğrudan tahrik sistemleri, madencilik, taşımacılık, denizcilik, offshore, kauçuk, plastik, kâğıt hamuru, kâğıt, geri dönüşüm, şeker ve
kimyasallar gibi çok geniş bir endüstriyel alanda
kullanılıyor. Yüksek kontrol ve güvenlikle her
kuvvete ve yüke uyum sağlayabiliyor. Güçlü motorlar, ağır hava şartlarına ve tüm zorlamalara
karşı maksimum dayanıklılık sunuyor. Sibirya’nın
keskin soğuğundan, Afrika’nın bunaltıcı sıcaklarına kadar her türlü çevre koşuluna dayanıyor
ve tüm sanayi uygulamalarında kullanılabiliyor.
Farklı güç seviyelerinde ve konfigürasyonlarda
sunulan seri, teslim edilmeden önce fonksiyon
testlerine tabi tutuluyor. Kullanımı oldukça kolay
ve kompakt olan tahrik motorlar, ağır madencilik
işleri için de büyük kolaylık sağlıyor.
Hidrolik Pompalarla Yüksek Güç
Tahrik birimi, motor, kontrol ve izleme sisteminden oluşan Hägglunds serisi, sisteme yüksek güvenlik ve performans getiren hidrolik pompalara
sahip bulunuyor. Hızlı harekete geçen bu pompalar, her uygulama için en zorlu şartlarda dahi
gerekli güvenlik ve gücü sunuyor.

Hägglunds serisi, 3 MW
güce kadar çıkabiliyor.
Bosch Rexroth’un verimliliği artırarak tasarladığı bu özel seri, 3 MW güce kadar çıkabiliyor. Hız
aralığı ise lastik ve kauçuk endüstrisinin teknik

taleplerini yeterince karşılayabiliyor. Ayrıca CBP
kullanımı performans açısından muazzam bir artış sağlarken, daha kısa devir sürelerine ulaşmanıza imkân sağlıyor. Yüksek sıcaklıkta kusursuz
bir performans sunulurken, azaltılmış ses seviyesi ile makine aksamı güvenliği de üst düzeyde
tutuluyor. Böylece geleceğin ihtiyaçları şimdiden
öngörülüyor.
İşçi ve Makine Güvenliği İçin ‘Quick-Stop’
Doğrudan hidrolik tahrik motorları için gerekli olan tüm standartları karşılayan seri, flanşa
veya tork koluna monte edilebiliyor. Seri ayrıca,
frezeli millere (DIN 5480) uyumlu olan serinin
motorlarında gerekli delik açıklıkları da mevcut
bulunuyor. Böylece mekanik düzeneklerin ısınmasına veya soğumasına gerekli imkânı tanıyan
Hägglunds, CBP momenti ve hızıyla üretimin optimizasyonu için gerekli değişkenliğe sahiptir. Bu
şekilde enerji tüketiminde tasarruf olabildiği gibi
etkin güç girişinde artış sağlanıyor.

İş Güvenliği olmazsa
olmaz…
Sürekli olarak yüksek güçte çalışabilen seri, hem
işçilerin hem de makinenin güvenliği için entegre bir Quick-Stop (Hızlı Durdurma) işlevine sahip bulunuyor. Bosch Rexroth laboratuvarında,
zorlu ve gerçek-zamanlı koşullarda test edilen
bu özellik, güvenliği en yüksek düzeyde tutuyor.
Ayrıca, kauçuk prosesleri üzerinde dünya çapında bir iddiaya sahip olan seri, çok yönlülük ve
yüksek kontrolü bir arada sunuyor.

Avuç Taşlama Makinesinde
Daha Yüksek Performans ve Verimlilik

BOSCH GWS 750
PROFESSIONAL

Bosch GWS 750 Professional, ergonomik tasarımı ve
kompakt gövde sayesinde daha yüksek performans ve
verimlilik sağlıyor.
Bosch Elektrikli El Aletleri ürün portföyüne katılan yeni GWS 750 Professional avuç taşlama makinesi, 115 milimetrelik disk çapı, yüksek performansı, ergonomisi ve fiyat/performans oranıyla
göz dolduruyor.
Ulaşılması ve çalışılması zor alanlar için üretilen
avuç taşlama makinesi, 750 Watt motoruyla
daha iyi bir taşlama ve önceki modellere oranla
yüzde 15 daha fazla güç sunuyor. Bu geliştirilmiş
özellik, soğutma özelliği de dâhil olmak üzere tamamen yeni bir motor dizaynıyla sağlandı.
Geliştirilen GWS 750 Professional’da daha yüksek dayanıklılık için tutuşu ve havalandırma
kanallarının geliştirilmesi üzerine çalışıldı. Yeni

ürünün şanzımanı dayanıklılığıyla dikkat çekerken, havalandırma kanalları optimize edildi. Makinenin titreşim ve gürültü seviyeleri azaltıldı. Bu
yeni özellikler, ürünün hem çalışma süresini hem
de yaşam ömrünü uzattı.
Koruma Altındasınız
Bosch GWS 750 Professional avuç taşlama makinesi, yeniden başlama emniyet sistemi sayesinde
güç kesintisinden sonra istemsiz çalışmayı durdurarak hem makineyi hem çalışan kişiyi koruyor.
Farklı aksesuarlarla farklı işleri yapmak
mümkün…
GWS 750 aynı zamanda, elmas diskleri veya fırça
taşlama ve kesme diskleri gibi birçok aksesuarla
birlikte de kullanılabiliyor. Metal işleme uygulamalarında, metal borular, metal plakalar ve çelik
kirişlerin kesme ve taşlama gibi işlemleri de bu
parçaların taşlamaları kadar hızlı bir sürede tamamlanabiliyor. Farklı aksesuar seçenekleriyle
beton, taş ve fayans kesmek veya boya kaldırmak da mümkün olabiliyor.
ENERJİ ve MADEN
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İHRACAT

ÇİMENTO İHRACATINDA
EKONOMİYE DEV KATKI
M. Şefik TÜZÜN
TÇMB Başkanı

Türkiye’de bugün 100 milyon ton üretim kapasitesine
ulaşan çimento sektörünün ihracat oranlarında ilk iki
ayda yüzde 46.35 artış sağlandı. Sektörün yılsonunda
7 milyon ton çimento ihracatı ile Türkiye ekonomisine
500 milyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.
Türkiye çimento sektörü üretimde Avrupa birincisi olurken, dünyada Çin, Hindistan, A.B.D ve
İran’la birlikte ilk 5’te yer almaktadır. İhracatta
ise Çin ve İran’dan sonra ilk 3’te yer alan Türkiye
çimento sektörü, 2015 yılında yaklaşık 3.2 milyar
dolar cirosu, 550 milyon dolar ihracatı ve doğrudan 17 bin kişiye ulaşan istihdamı ile Türkiye
ekonomisinin lokomotifi konumundadır.

Türkiye, kentsel dönüşüm,
mega projeler ve yeni
pazarlar sayesinde
çimento sektöründe
büyüme hedefliyor.
İnşaat sektörünün dünyada hızla gelişmesiyle
birlikte çimento, ihracatçı ülkelerde ekonomik
kalkınma için önemli bir rol oynamaya başladı.
Suudi Arabistan’ın ihracata açılmasıyla birlikte
rekabetinin sert geçmesi beklenen Ortadoğu
pazarına karşı Türkiye, kentsel dönüşüm, mega
projeler ve yeni pazarlar sayesinde çimento
sektöründe büyüme hedefliyor. 2016 Şubat
ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla
yüzde 46.35’lik artış gösteren çimento ihracatının yılsonunda 7 milyon ton, klinker+çimento
ihracatının ise 10 milyon ton olması öngörülüyor.
Toplam ihracatın ülke ekonomisine katkısının ise
500 milyon dolar olması bekleniyor.
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Kalkınmanın Anahtarı Çimento Sektörü
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)
Başkanı M. Şefik Tüzün sektörün gelişimi ile ilgili
olarak şunları söyledi: “1911 yılında sadece 20 bin
ton kapasite ile başlayan yolculuk bugün 80 milyon tonun üzerinde klinker üretim kapasitesine
ulaştı. Çimento üretimi olarak karşılığı ise yaklaşık 100 milyon ton. Devam eden ve başlayacak
yeni yatırımlar ile birlikte, 2017 yılı sonuna kadar
bu rakama 5 milyon ton daha ilave geleceğini
öngörüyoruz. Sektörün ilk 60-70 yılında Cumhuriyet Hükümetleri kalkınmanın anahtarı olarak
ülkenin dört yanına çimento fabrikalarının kurulmasını sağladılar. Başlangıçta kamu imkânları ile
kurulan fabrikalar, özelleştirme sonrası tamamen özel sektörün yatırımlarıyla yurt sathına yayıldı; çimento sektörü Türkiye’de hızla gelişerek
bugünkü büyüklüğüne erişti.”
Şubat Ayında Üretim Artışı Yüzde 34.08
2015’in, yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizliklerle geçen bir yıl olmasının yanı sıra mevsim
koşullarının da aynı ölçüde inşaat sektörünü,
dolaylı olarak da çimento sektörünü etkilediğini vurgulayan M. Şefik Tüzün, “2016 yılı Şubat
ayında çimento üretimi geçen yıla oranla yüzde
34.08 oranında artış yaşandı. Üretilen çimentonun yüzde 14.47’si ihraç edildi. Şubat sonu yurt
içi çimento satışlarında yüzde 23.84’lük artış yaşanmasının yanı sıra ihracattaki yüzde 46.35’lik
artış sektörü olumlu yönde etkiledi” dedi.

İhracatın Yüzde 23’ü Suriye’ye Yapıldı
Tüzün şöyle devam etti: “TÇMB üyelerinin son 10
yılda en çok çimento ihracatı yaptığı ülkeler olan
Irak, Rusya ve Libya’yı geçen sene Suriye geride
bıraktı. 2015 yılında Suriye’ye 1.7 milyon ton ihracat gerçekleştirildi. 2013 ve 2014 yıllarında en
çok ihracat yaptığımız ülke olan Libya pazarı, 1.5
milyon ton ihracat ile ikinci pazar oldu. İsrail ve
son yılların şampiyonu Irak’a ise sırasıyla 0.7 ve
0.5 milyon ton ihracat yapıldı. Çimento ihracatının sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 20’si Suriye ve Libya’ya yapılırken ihracatta diğer önemli pazarlar
İsrail, Irak ve ABD’dir.

“Türkiye, Çin ve İran’dan
sonra dünyanın üçüncü
en büyük ihracatçısı
durumundadır.”
Çimento ihracatında ağırlık özellikle Suriye’deki artış ile birlikte Orta Doğu yani Asya pazarı
olurken, Libya’nın etkisiyle Afrika kıtası ikinci
önemli pazar oldu. Klinker ihracatında ağırlık
Afrika ülkelerine olurken, Amerika ülkeleri diğer
önemli pazar haline geldi. En çok klinker ihracatı
Gana, Moritanya ve Fildişi Sahili’ne yapıldı. Klinker ihracatının yüzde 67’si Afrika’ya yapıldı. 2015
yılında çimento ihracatının yüzde 47’si Asya
ülkelerine, yüzde 36’sı Afrika ülkelerine, yüzde
7’si Avrupa ülkelerine ve yüzde 10’u Amerika
ülkelerine gerçekleştirildi. Son yıllarda Türkiye,
Çin ve İran’dan sonra dünyanın üçüncü en büyük
ihracatçısı durumundadır.”
“İhracatta sıkıntılı bir döneme girmekteyiz”
M. Şefik Tüzün sektöre ilişkin açıklamasında şu
ifadelere yer verdi: “Gelecek yıllarda ihracatta
Afrika ve Amerika pazarının payının artacağını,
buna karşılık Avrupa pazarının payının daha da

düşeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle; geleneksel ihraç pazarımız olan Orta Doğu ve Akdeniz
havzasındaki politik istikrarsızlık, bazı bölgelerde savaş durumunun devam etmesi, Çin’de büyümenin azalması, Rusya ile yaşanan gerginlik,
İran ambargosunun kalkması neticesinde İran’ın
yüksek kapasite ve düşük enerji maliyeti ile ihracat pazarlarımıza nüfuz etme olasılığının artması gibi olumsuzlukla birlikte ihracatta sıkıntılı
bir döneme girmekteyiz. Örnek olarak Suriye ve
Irak’a yapılan ihracatları gösterecek olursak, bu 2
ülkeye 2016 yılı ilk 3 ayında ihracatımız 2015 yılı
ilk 3 ayına göre toplamda yaklaşık 225 bin ton
azalmıştır. Bu bölgeden gelen düşüşleri telafi
olarak Libya pazarında artış görülmüş, Yemen ve
Fildişi Sahili pazarları açılmıştır.”
Yabancı Yatırımcıların Türkiye’ye İlgisi Artıyor
İnşaat sektörü 2015 ilk çeyreğinde yüzde 2.7
oranında küçüldüğüne değinen Tüzün, “İkinci
çeyrekte yüzde 1.9, üçüncü çeyrekte yüzde 2,
son çeyrekte ise yüzde 5.4 oranında büyüme
kaydetmiştir. Sektörün yıllık ortalama büyümesi
ise yüzde 1.7 olmuştur. İnşaat sektörünün büyüklüğü ise cari fiyatlarla 79.8 milyar TL’den 85
milyar TL’ye çıkmıştır.” dedi.

yaklaşık yüzde 15’lik bir artış anlamına geliyor.
2015 yılında yabancılara satılan konut sayısı yıllık
bazda yüzde 20.4 artışla 22 bin 830’a yükseldi.
Geçmişte konut alımı için tatil bölgelerini tercih
eden yabancıların, yeni projelerin de etkisiyle
İstanbul’a yöneldikleri görülüyor. Halihazırda
devam eden mega projelere ilave olarak yeni
başlayacak konut ve altyapı projeleri, kentsel
dönüşüm projeleri, yabancı yatırımcıların devam
eden yüksek ilgisi ile birlikte 2016 yılı, çimento
ve inşaat sektörü için 2015’e göre çok sınırlı da
olsa büyüyen bir yıl olacak gibi görünüyor.” dedi.
“Suudi Arabistan ihraç pazarında
önemli bir rakip”
Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat açısından
önemli bir rakip olarak ortaya çıkan Suudi Arabistan hakkındaki değerlendirmelerinde M. Şefik

Tüzün; “Suudi Arabistan çimento sektörüne 2008
yılından bu yana getirilen ihracat yasağını kaldırmasıyla birlikte; ülke olarak mevcut ve planlanan
yatırımları ile ihraç pazarları için önemli bir rakip.
Klinker üretim kapasitesi 61 milyon ton olan Suudi
Arabistan’ın önümüzdeki 5 yıl içinde kapasitesini
78 milyon tona çıkaracağı, ülkedeki petrol üretimi de düşünüldüğünde, ciddi bir şekilde maliyet
avantajı sağlayacağını tahmin ediyoruz. Ülkedeki stokun yaklaşık 20 milyon ton olduğu tahmin
edilmektedir. Türkiye çimento sektörü ihracatının
yaklaşık yüzde 40’ını Orta Doğu ülkelerine yaptığı düşünülürse bu bölgelerde Suudi Arabistan ile
rekabet yaşamamız kaçınılmaz olacaktır. Özellikle
Yemen, Irak, Ürdün, Mısır ve Filistin hedef pazarlar arasında olacaktır. Suudi Arabistan’ın ihracat
vergisi uygulayıp uygulamaması da önemli bir rol
oynayacaktır.” şeklinde konuştu.

“Geçmişte konut alımı
için tatil bölgelerini tercih
eden yabancıların, yeni
projelerin de etkisiyle
İstanbul’a yöneldikleri
görülüyor.”
Konut sektörü 2016 yılı verilerine değinen Tüzün şunları söyledi: “2016 yılında 1 milyon 500
bin konut satışı hedeflemektedir ve bu da 2015
yılındaki 1 milyon 290 bin adet satışa oranla
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gibi altyapı projeleri, Türkiye’nin enerji bağımlılığını azaltmayı hedefleyen HES, RES vb. enerji
yatırımları 2016 yılında çimento sektöründeki
büyümeye katkı sağlayacaktır. Son 2 yıl içinde yurt içi çimento talebinin durgunlaşması ve
büyüme hızının azalmasına karşılık gündemde
olan yeni yatırımlar ile gelecek ilave kapasiteler
sektörün ihracat performansına bağımlılığını artırmaktadır. İhracatın önümüzdeki yıllarda büyüme gösterememesi durumunda fabrika kapasite
kullanımlarında ve verimlilikte azalma görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bu anlamda 2016 yılında, yeni çimento pazarları bulmak, rekabetçi olacak aksiyonları almak daha da önemli olacaktır.”

İran İhracat İçin Pazar Arıyor
“İran ambargosunun kalkması ve ülkedeki atıl
kapasitenin ihracata yönelmesi ve Suudi Arabistan’daki bu gelişme sonrası her iki ülkenin
pazara girmesiyle rekabet gücünün önemli ölçüde etkileneceği tahmin ediliyor.” diyen Şefik
Tüzün şöyle devam etti: “İran’ın yüksek kapasite
ve düşük enerji maliyeti ile ihracat pazarlarımıza nüfuz etme olasılığı daha da artmıştır. Son
günlerde alınan bir haber ise Irak yönetiminin
Irak’a çimento ithalatını bu yılsonuna kadar tamamen yasaklayacağı yönündedir. Irak yönetimi
yeni kurulmakta olan kapasiteler ile yerel üretimin ülke ihtiyacını karşılayacağını ve dolayısıyla
kendi üreticilerini korumak için ithalata sınır getireceklerini belirtmiştir. Mevcut durumda ülkemizde İran çimentosu bulunmamaktadır. 28 gün
kalite denetimleri etkili olmaktadır. Ayrıca Doğu
bölgelerimizdeki iç piyasa fiyatları şu an için
düşük olduğundan ithalat cazip değildir. Ancak
hem tüccarlar hem de İranlı fabrikalar ihracat
için arayış içindeler.”
Sektördeki Durgunluk Endişe Yaratıyor!
Türkiye’deki çimento üretim kapasitesi fazlasının
sektörü olumsuz etkilediğinin altını çizen Tüzün;
“2015 yılı içinde Doğu Akdeniz ve İç Anadolu
bölgelerinde olmak üzere iki yeni fabrika devreye girdi. Bugün itibariyle, önümüzdeki üç yıl
içinde devreye alınacak olan altı fabrika yatırımı
devam etmekte veya inşaata başlama aşamasında. Bu veriler ışığında, sektörde hala ciddi
bir yatırım sürecinin devam ettiğini rahatlıkla
söyleyebiliriz. Ne yazık ki normal şartlarda bir
başarı olarak görülebilecek bu gelişme ve yatırım heyecanı, ülkedeki çimento üretim kapasite
fazlası nedeniyle olumsuz bir tablo olarak ortaya
çıkıyor. Önceki yıllarda yurt içi talebin ve ihracat
pazarlarının canlı olması kapasitedeki bu fazla104
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lığı dengelemiş ve sektörün kapasite kullanımı
yüzde 88-90’larda seyretmiştir. Ancak son 2 yılda gördüğümüz durgunluk, sektör oyuncularını
ciddi endişeye sevk etmektedir. Bu yeni fabrikalar ile ara mamul olan klinkerin üretim kapasitesinde 2017 yılsonuna kadar 85 milyon ton olması
ve eşdeğer çimento öğütme kapasitesinin ise
104 milyon ton olması öngörülmektedir.” diye
kaydetti.
2016 Beklentileri
Ekonomide yüzde 4.5, inşaat sektöründe yüzde
4-5 büyüme öngörüldüğünü belirten Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı M. Şefik Tüzün, Türkiye çimento sektörü 2016 beklentileriyle ilgili olarak şunları söyledi: “İnşaat sektörünün
de ülke ekonomisi ve büyümesi içinde en önemli
lokomotif sektörlerden biri olduğunu düşünürsek, Türkiye ekonomisinin ve global ekonominin
gelişmesi ve istikrara kavuşması çimento sektörü için de büyük önem taşımaktadır. Gündemde
olan yeni projelerle birlikte iç pazarda talebin
artacağı ve 2016 yılında sağlanacak olan siyasi
ve ekonomik istikrarla birlikte yabancı yatırımcıların da ülkemizde yeni yatırım planlarının
olacağını tahmin ediyoruz. Bu veriler ışığında
sektörün, ülkenin ekonomik büyüme tahminine
paralel olarak yüzde 3 civarında büyüyeceğini
öngörüyoruz. OVP tahminlerine göre, 2016 yılında Türkiye ekonomisinde büyümenin yüzde 4.5;
İMSAD tahminlerine göre de inşaat sektöründe
büyümenin yüzde 4-5 arasında gerçekleşmesi
beklenmektedir.”
Mega Projeler Sektöre Katkı Sağlayacak
Tüzün açıklamasında şunlara değindi: “Kentsel
dönüşüm projesi kapsamında yeniden inşa edilen konut yatırımları, 3’üncü havaalanı, Körfez
Geçişi gibi özel projeleri, hızlı tren, metro, otoyol

Çimento Sektörüne Kentsel Dönüşüm Fırsatı
İç pazarda talebin artmasını beklediklerini dile
getiren Tüzün; “İnşaat sektörünün büyümesinde
etkisi olacağını beklediğimiz; Kentsel dönüşüm
projeleri (20 yılda 7 milyon konut), mega projeler, devam eden konut ve altyapı projeleri ve
yabancıların konut sektörüne devam eden ilgisi,
aynı zamanda çimento sektörü için de gelecekte fırsat olarak görülebilir. 100 m2 konut inşaatı
için gereken çimento miktarı yaklaşık 18-20 ton
civarındadır. 20 yıl boyunca Kentsel Dönüşüm
projesi kapsamında tüketilecek toplam çimento miktarının yaklaşık 130-140 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. Yıllık 6-7 milyon ton
çimentonun (tüketimin yaklaşık yüzde 10’u),
kentsel dönüşüm projelerinde kullanılması beklenmektedir.” dedi.
Sektöre Yönelik Olumsuz Etkiler
Çimento sektöründe Türkiye için dezavantaj
oluşturacak konulara da yer veren Tüzün şunları
söyledi: “Global ekonomide beklenen toparlanma ve büyümenin gerçekleşmemesi, kesintiye
uğraması ve duraklaması, Türkiye çimento sektörü için büyük önemi olan Orta Doğu ve Kuzey
Afrika (MENA) bölgesindeki politik ve ekonomik
açıdan süregelen karışık ve istikrarsız durum,
Avrupa’da beklenen büyümenin yakalanamaması ve hatta resesyon tehlikesi, Rusya’daki son
ekonomik sıkıntılar, dünya çimento ihracatının
önde gelen ülkelerinden birisi olan Türkiye için
bir dezavantaj yaratmaktadır. Avrupa para birimi Euro’nun zayıflaması, özellikle Avrupa’daki
üreticiler ile rekabet anlamında bir dezavantaj
yaratabilir.”
Çimento Talebi Azalacak Mı?
CEMBUREAU’nun yaptığı çalışmalara göre, 2014
yılında 4,3 milyar ton olarak tahmin edilen dünya çimento talebinin, 2015 yılında %6,3 oranında artarak 4,6 milyar tona yükseldi. Cemweek
firması araştırmacılarının yaptıkları uzun dönem tahmine göre, talepte 2020’ye kadar yıllık
ortalama yüzde 2.4 oranında düşüş yaşanacak.
Talepteki bu düşüşün sebebi sadece Çin’deki
talebin azalması değil aynı zamanda dünya üzerindeki çeşitli bölgelerdeki makroekonomik ve
jeopolitik faktörlerdir.

OTOMASYON

Masahiro FUJISAWA

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı

HVAC OTOMASYONUNDA GÜÇLÜ İSİM

MITSUBISHI ELECTRIC

İklimlendirme ve otomasyondaki gücünü birleştiren Mitsubishi Electric’in Türkiye
Başkanı Masahiro Fujisawa, Türkiye’deki dev projelerin HVAC Otomasyonuna talip
olduklarını açıkladı.
Dünyada “teknoloji” denilince akla ilk gelen mar- zümleri ile Marmaray’a da yüksek katma değer
Mitsubishi Electric,
kalardan biri olan ve son dönemde Türkiye’deki sağlayan Mitsubishi Electric’in Türkiye Başkanı
ev tipi klima fabrikası yatırımı ile gündeme ge- Masahiro Fujisawa, Türkiye’deki dev projelerin
İstanbul için hayati
len Mitsubishi Electric, ısıtma, havalandırma ve HVAC otomasyonuna talip olduklarını açıkladı.
önem taşıyan Marmaray iklimlendirme (HVAC) sektöründeki otomasyon Mitsubishi Electric Türkiye, kısaca HVAC (Heaçalışmaları ile de dikkat çekiyor. HVAC otomasprojesine otomasyon
ting, Ventilating and Air Conditioning) olarak
yonu konusunda dünyada olduğu gibi Türkiadlandırılan ısıtma, havalandırma ve iklimlendirye’de de iddialı bir oyuncu olan marka, İzmir’de
çözümleri ile yüksek
düzenlediği etkinlikte bu alandaki faaliyetlerini me sektöründeki otomasyon çalışmalarını konu
katma değer sağlıyor.
sektör temsilcilerine anlattı. Otomasyon çö- alan sektör buluşmasını, Ankara ve İstanbul’dan
sonra İzmir’de de düzenledi. Firma, Swissotel
Büyük Efes’te gerçekleştirdiği etkinlikte; kamu
ve özel sektör temsilcileri, yatırımcılar, taahhüt
firmaları, yüklenici firmalar ve danışmanlar ile
bir araya geldi.
95 Yıllık Bir Dünya Devi
Etkinliğin açış konuşmasını gerçekleştiren Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Masahiro Fujisawa, Mitsubishi Electric’in bugün 130 bine yakın çalışanı ile 43 ülkede faaliyet gösteren, 38.8
milyar dolar ciroya sahip, 95 yıllık bir dünya devi
olduğunu belirtti.
Fujisawa, Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana
faaliyet alanlarının; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, CNC mekatronik sistemler ve
ileri robot teknolojilerinin satış ve satış sonrası
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hizmetlerinden oluştuğunu hatırlattı. Mitsubishi
Electric’in Türkiye’de uydu, asansör, görsel veri
sistemleri, güç kaynakları ve ulaştırma bağlantılı
altyapı projelerinde de yer aldığını ifade eden
Fujisawa, markanın özellikle Türksat 4A-4B uyduları ve Marmaray projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile öne çıktığını vurguladı.

“Türkiye, Mitsubishi
Electric için önemli
bir üretim üssü haline
gelecek.”
Mitsubishi Electric’in Avrupa pazarında iklimlendirme ve soğutma sistemleri alanında daha
da büyümeyi amaçladığını belirten Fujisawa,
konuşmasını şöyle sürdürdü; “Mitsubishi Electric, Türkiye’nin jeopolitik konumu, genç nüfusu
ve büyüme potansiyeli ile avantajlı bir ülke olduğuna ve dünyanın ileri ekonomileri arasında
söz sahibi olacağına inanıyor. Bu doğrultuda
Türkiye’de yatırım kararı da aldı. Manisa’da konumlanan ve Ocak 2018’de üretime başlaması
planlanan fabrika, yaklaşık 176 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek ve üretim kapasitesi
yılda 500 bin ünite olacak. Yapılacak yatırımla
2020 mali yılı itibariyle yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Manisa fabrikası
ile Türkiye, Mitsubishi Electric için ev tipi klima
alanında önemli bir üretim üssü haline gelecek.”
Mitsubishi Electric HVAC Otomasyonunda
İddialı
“Dünyanın ilkleri, en hızlıları ve en büyükleriyle dolu başarılarının üzerine yeni başarılar inşa
etmeyi sürdüren Mitsubishi Electric, 75 yılı aşkın
süredir ileri otomasyon sistemleri ile de dünya
genelinde tercih ediliyor.” diyen Fujisawa, sözlerine şöyle devam etti; “Pek çok farklı sektörde
olduğu gibi ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) projelerinin otomasyonunda da
iddialı bir oyuncuyuz. Bu noktada İstanbul için
hayati önem taşıyan Marmaray projesi ile öne
çıkıyoruz. Türkiye’deki bu tarz dev projelerin
HVAC otomasyonuna talibiz. Ayrıca alt yapı
projelerinin yanı sıra fabrikalar, konut ve ofis
projeleri, oteller, AVM’ler, otoparklar, tüneller,
havuzlar gibi her türlü toplu kullanım alanında
bulunan HVAC sistemlerinin otomasyonunda
çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.

detayları ile ilgili şu bilgileri verdi: “Marmaray
BC1 Boğaz Geçiş Projesi kapsamındaki hizmetlerimiz; ileri teknoloji ürünü otomasyon ekipmanları, mühendislik ve tasarım, projelendirme,
yazılım programlama, donanım montajı, devreye alma, eğitim ve servis desteğinden oluşuyor.
Tünel, tüm istasyonlar, havalandırma binaları ve
jeneratör binalarında elektromekanik ekipmanların kontrol ve izlenme işlerini gerçekleştirdik.

“Sistem, hata olasılığını
en aza düşürüyor.”
Yüzde 100 yedekli olarak tasarladığımız Marmaray kontrol sisteminde; 37 bin donanım izleme ve
kontrol noktası, 107 bin yazılım izleme ve kontrol
noktası, 750 operatör ekranı kontrol sayfası ve
100 kilometre haberleşme kablosu bulunuyor.
Bu sayede örneğin, tünelde oluşabilecek bir
yangın durumunda operatörler, ilgili olay noktasındaki tren operatörü ile temas kurabiliyor,
yolcuyu ve dumanı tahliye etmek amacıyla hava
akış yönünü tespit edebiliyor. Böylelikle sistemin, operatörü yönlendirmesi ile hata olasılığını
en aza düşürüp kolaylıkla tanımlı havalandırma
senaryosunu başlatabiliyor.”

HVAC Otomasyonunda Yüksek Enerji Tasarrufu
Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Masahiro Fujisawa’nın açış konuşmasının ardından birim yöneticilerinin sunumlar gerçekleştirdiği İzmir etkinliğinde, markanın HVAC sektörünün otomasyon
çalışmaları hakkında detaylı bilgi verildi. Etkinlikte
sektör temsilcilerine, Mitsubishi Electric’in yenilikçi teknolojiye sahip, akıllı, kompakt, uzun ömürlü,
güçlü, üstün performanslı ve yüksek enerji tasarruflu ürünleriyle projelere sağladığı katma değer
ve son teknoloji uygulamaları örneklerle anlatıldı.
Uzun Ömürlü Otomasyon Çözümleri
Mitsubishi Electric, sağlıklı, konforlu ve güvenli ortamlar oluşturan kullanıcı dostu ve uzun
ömürlü otomasyon çözümleri ile işletmelerde ve
projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyor
ve maliyetleri azaltıyor. Ürün kullanımındaki karbondioksit salınımını ve üretimdeki total emisyonu azaltıyor. Hız kontrol ve aydınlatma kontrol
sistemi uygulamalarında tasarruf sağlayabiliyor.
Mitsubishi Electric, tüm bu özellikleri sayesinde
çevre dostu tesisler ve projelerin HVAC sistemleri otomasyonu için uygun ve iddialı bir çözüm
ortağı olarak dikkat çekiyor.

Otomasyon çözümlerimiz ile HVAC sisteminin
her bir unsurunun birbiri ile haberleşebilmesini
ve tüm sistemin tek bir merkezden kolayca yönetilebilmesini sağlıyoruz. HVAC sektöründeki
otomasyon gücümüzü, üstün teknolojimizi ve
kalitemizi, uzun yıllara dayanan mühendislik tecrübemiz ile birleştirerek projelere özel çözümler
sunuyoruz.”
Marmaray İçin Yüzde 100 Yedekli Kontrol
Sistemi
Mitsubishi Electric Türkiye olarak Marmaray’ın
“İstasyon Bilgi ve Yönetim Sistemi Projesi”ni
gerçekleştirdiklerini belirten Fujisawa, projenin
ENERJİ ve MADEN
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ANKARA’YA YENİ
GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

Ankara’da bulunan ve 819 kWp kurulu güce sahip Tekno Endüstri Güneş Enerjisi
Santrali haziran ayı itibariyle elektrik üretmeye başladı.
Fotovoltaik Güneş Enerjisi sektörünün en önemli
oyuncularından biri olan Tekno Ray Solar, yenilenebilir ve sınırsız enerji kaynağı güneşi, kurduğu
santrallerle tüm işletmeler için karlı bir yatırıma
dönüştürmeye devam ediyor.

Tekno Ray Solar, 2016 yılı içerisinde kurmayı
planladığı 90 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali projelerinden Ankara’da bulunan ve 819 kWp kurulu
güce sahip, Tekno Endüstri Güneş Enerjisi Santralinin kurulumunu mayıs ayı itibariyle tamamladı.

Elektrik Üretimi Başladı
Toplamda 7 bin m2’lik çatı üzerine kurulan Tekno Endüstri GES haziran ayı itibariyle de elektrik
üretmeye başladı. Tekno Endüstri GES projesinde; altyapı çalışmaları, dizayn kurgusu, saha
kurulumu, proje izin aşamaları, uzaktan izleme
sistemi süreçleri, Tekno Ray Solar’ın uzmanlaşmış ekibi tarafından yürütüldü.
HEDEF: Yılda 1.200.100 kWh elektrik üretimi
En kaliteli santraller, en iyi ürünler ve en verimli
tasarım stratejisiyle Tekno Ray Solar tarafından
yapılandırılan ve direkt şebekeye bağlı olarak
kurulan santral, fabrikanın elektriğini karşılamanın yanı sıra üretilen fazla elektriğin tamamının
satışını gerçekleştiriyor.
Uzaktan izleme sistemi ile üretim değerlerine
anlık ulaşabilme imkânı sağlayan Tekno Endüstri
Güneş Enerjisi Santrali’nin, yılda 1.200.100 kWh
elektrik üretmesi hedefleniyor.
700 Ton CO2 Salınımı Engelleniyor
Tekno Endüstri Güneş Enerjisi Santrali devreye
alındıktan sonra yıllık ortalama 1750 ağacın kurtarılmasını ve ortalama 700 ton CO2 salınımının
engellenmesini sağlıyor.
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Enerjinin EN’leri

Nazım YAVUZ

OC3 AG Yönetim Kurulu Üyesi

SOLAR PANEL
TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM

Son teknoloji ürünler ile enerji sorunlarına güçlü çözümler üreten ve Almanya’nın
en genç teknoloji şirketi olan OC3 AG, solar panel sektöründe devrim yaratan ürünü
Solarion M210 Serisi’ni Türkiye’de satışa sundu.
Enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu son teknolojiler ile üretim gerçekleştiren ve tamamı
yerli sermaye ile kurulan OC3 AG, solar panel
sektöründe devrim yaratan ürünü Solarion M210
Serisi’ni, güneş enerjisini en verimli şekilde kullanmak isteyen işletmeler için Türkiye’de satışa
sundu.
Almanya’nın en genç ileri teknoloji şirketlerinden biri olarak enerji sorunlarına güçlü çözümler
üreten OC3 AG, ilk ürünü Solarion M210 Serisi’ni,
Türkiye’de ilk kez Yapı Fuarı’nda tanıttı.

Teknolojisi ile dünyada
tek olan Solarion
M210 güneş panelleri
Türkiye’de…
Almanya’nın en önemli güneş paneli üreticilerinden biri olarak Türkiye’yi de güneş panelleri
teknolojisinde dünyada söz sahibi ülkelerden
biri yapmaya hazırlanan OC3 AG, sahip olduğu
ileri teknoloji ile ürettiği Solarion M210P/T paneli
sayesinde güneş enerjisinden faydalanmak isteyen işletmeler için büyük bir avantaj sağlıyor.
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Üretilen En Gelişmiş Güneş Paneli
Çatılara uyumlu sentetik su yalıtım membranlarına entegre edilebilen solar panel Solarion
M210P/T, endüstriyel çatılar ile uyumlu olması,
çatıların statik yapısına zarar vermemesi ve ekstra bir konstrüksiyon gerektirmeden çatılara ısı
kaynağı ile kolayca entegre edilebilmesinin yanı
sıra hafifliği, yüksek verimli olması ve su yalıtımını sürdürme özelliği ile bugüne kadar üretilmiş
en gelişmiş güneş paneli olarak öne çıkıyor.

“Türkiye’nin yenilenebilir
enerji üretimi
konusundaki en büyük
potansiyeli çatılardadır.”
M210P / M210T’nin PVC ve TPO çatı uygulamalarına uyumlu solar panel uygulaması talebinin
artması üzerine özel olarak tasarlandığını anlatan OC3 AG Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz,
bu teknolojinin dünyada ilk olarak OC3 tarafından Solarion markasıyla üretildiğini ve patentlenerek koruma altına alındığına dikkat çekti.
Ürünün en önemli özelliğinin, yeni yapılan ya
da mevcut endüstriyel çatılara kolayca entegre
edilebilmesi olduğunu hatırlatan Nazım Yavuz,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli yönünden
fosil kaynaklara göre daha avantajlı durumda.
Özellikle de güneşi kullanma potansiyeli oldukça
yüksek. Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretimi
konusundaki en büyük potansiyeli çatılardadır.
Holding bünyesindeki firmalarımızda oluşmuş
çatı ile ilgili tecrübelerimizi, OC3 AG’nin teknoloji
ile ilgili bilgi birikimini birleştirdik ve uzun test
süreçlerinin ardından bu ürünün seri üretimine
başladık. Hedefimiz çatılara uygulanabilir GES
pazarında en uygun çözümler ile hem Türkiye’deki hem de Avrupa’daki sanayiciler, uygulamacılara ulaşmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Türkiye’de öncelikli olarak çatıları PVC

veya TPO membranlarla kaplı olan havalimanlarını, endüstriyel tesisleri, AVM’lerini ve lojistik ve
soğuk hava depolarını hedefliyoruz.”
Solar Modül Teknolojisinde Devrim Yaratıyor
OC3 AG modüllerinin hızlı ve kolay uygulanma
özelliği, çatılara uygun solar modüller arasında
adeta bir devrim yaratıyor. Solarion M210 Serisinde kullanılan ve Avrupa’nın en önde gelen
hücre üreticisinden tedarik edilen Monokristal
hücreler sentetik su yalıtım membranı ile cam
arasına özel bir tasarımla dizildi. Bu sayede
paneller maksimum mekanik mukavemet ve
dayanıklılık sunuyor. SOLARION M210 Serisi’nin
boyutları 1.62m x 1.15 m olup kalınlığı 35mm
iken, J-box dâhil edildiğinde dahi bu boyutlar
64 mm’de sınırlı kalıyor. Modüller 210W güç

üretirken, paneller metrekare başına sadece 9,6
kg’lık bir ağırlık uyguluyor.
Çatıda Mekanik Darbe Uygulanmıyor
Solarion M210 serisinin arka yüzeyi uygulanacak
alana bağlı olarak PVC ya da TPO malzemeden
imal edilebiliyor. Böylece ürün PVC ya da TPO çatıya ısı kaynağı ile lamine ediliyor. Bu sayede de
çatının su yalıtımı garanti altına alınmış oluyor.
Çatılardaki talebe yönelik olarak tasarlanıp
geliştirilen Solarion M210 serisi paneller, uygulama yapılan çatılarda ekstra bir çelik konstrüksiyon yükü yaratmıyor. Ayrıca çatıya herhangi bir
vidalama ya da mekanik darbe uygulanmaması
sayesinde çatıya ve mevcut yalıtıma zarar vermiyor. Bu sayede çatının statik yapısı rahatlıkla
korunuyor.
ENERJİ ve MADEN
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MAKALE

Tuğra GÖNDEN

Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı

Türkiye
Gayrimenkul Pazarına
Genel Bakış

Önümüzdeki süreçte, finans sektörü ve gayrimenkul
sektörü için önemli fırsatlar söz konusu…
Uluslararası birçok şirketin
Türkiye ve İstanbul’u
yakın coğrafyadaki
pazarları için bir üs
olarak kullanması ve
İstanbul Finans Merkezi
(İFM), finans sektörü ve
gayrimenkul sektörü
için önemli fırsatlar
barındırıyor.

İstanbul’daki toplam A sınıfı ofis arzının son 10
yılda 5’e katlanarak 1 milyon m2’den 5 milyon
m2’ye çıkması ofis pazarında en dikkat çeken
eğilimler arasında yer alıyor.
Yaşanan bu süreç piyasa şartlarını da etkiledi ve
Türkiye ofis pazarında uzun bir süredir kiraya
verenin lehine olan şartlar ilk kez kiracılar lehine
döndü. Kiracıların lehine olan bu trendin bir süre
daha devam etmesi bekleniyor. Diğer taraftan
Türkiye ekonomisinin büyümesine paralel olarak
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yerel ve ulusal ofis talebi artış kaydetti. Ayrıca
uluslararası birçok şirketin Türkiye ve İstanbul’u
yakın coğrafyadaki pazarları için bir üs olarak
kullanması ve İstanbul Finans Merkezi (İFM), finans sektörü ve gayrimenkul sektörü için önemli
fırsatlar barındırıyor. Öyle ki, doğru kurgulanarak
yaratılacak 1 milyon m2’lik ofis arzı bile oluşacak
talep karşısında yetersiz kalabilir.
Ofis binalarının mülkiyet yapılarından ötürü de
önemli fırsatlar söz konusu. Mevcut ofis binalarının yaklaşık dörtte biri, inşaat aşamasında olan
projelerin ise yüzde 40’ı kat mülkiyetinde yani
çoklu mülkiyette bulunuyor. Uluslararası şirketlerin çoğu kullandıkları ofisleri kiralamayı tercih
ettikleri için çoklu mülkiyet durumu talebin en
önemli payını oluşturan büyük ölçekli ofis taleplerine cevap vermiyor.

“Türkiye’nin kültürel
varlıklar açısından çok
zengin olması, ülke
adına doğal bir cazibe
oluşturuyor.”
Turizm pazarına baktığımızda ise terör, jeopolitik tansiyon, Rusya krizi gibi olumsuzlukların
sektöre büyük etkisini görüyoruz. Fakat sektör
içerisindeki bu olumsuz tablonun orta ve uzun
vadede ortadan kalkacağına inanılıyor. Bu açıdan

düşünüldüğünde şimdiye kadar gerçekleşen ve
yıl sonuna kadar beklenen iflas süreçleri ile genel
anlamda gerçekleşecek olan konsolidasyon uzun
vadeli stratejik yatırımlar yapmayı düşünenler için
önemli fırsatları da beraberinde getirmektedir.
Ayrıca turizm sektörünün küresel pazarlarda
yeniden konumlandırılması adına çok önemli fırsatların bulunduğu bir dönemdeyiz. Sağlık, doğa,
spor, kültür veya sağlık gibi alternatif turizm konseptleri açısından Türkiye, tartışmasız çok büyük
bir potansiyele sahip. Örneğin, KPMG şirketinin
golf sporu hakkında yayınladıkları raporlarda
Belek başta olmak üzere Türkiye, Akdeniz Bölgesi’nin parlayan yıldızı olarak lanse ediliyor. Diğer
taraftan tedavi amaçlı Türkiye’yi ziyaret eden
sağlık turistlerin sayısının da giderek artması farklı turizm konseptleri açısından önemli bir gösterge niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Özellikle
kuzey ülkelerinden yaşlı bakımına yönelik gelen
talepler iyi değerlendirilmeli. Türkiye’nin kültürel
varlıklar açısından çok zengin olması, ülke adına
doğal bir cazibe oluşturuyor ve bu yöndeki turizm
faaliyetleri daha da artırılabilir.
Önümüzdeki dönemde Türkiye’ye gelen turistlerin çeşitliliğinin ve yapılan harcamaların artırılması öncelikli konu olarak ele alınmalı. Bu sayede gelecek yıllarda sadece bir ülke ile yaşanan
sorun nedeniyle o bir ülkeden ve bir sezon turist
gelmemesi durumunda turizm sektörünü kritik
boyutlarda etkilemesinin önüne geçilebilir. Gayrimenkul sektörü olarak ele aldığımızda fırsat
amaçlı satışlar hızlanabilir. Öte yandan turizm
sektörünü çeşitlendirmek adına yeni projeler
geliştirmek için pozisyon almakta fayda var.

“Konut sektöründe
mevcut konut arzı çok
eski ve yetersiz olmasının
yanı sıra ihtiyaçları
karşılayamıyor.”
Yenilenme trendinin hâkim olduğu konut sektöründe mevcut konut arzı çok eski ve yetersiz olmasının yanı sıra ihtiyaçları karşılayamıyor. OECD
raporlarına göre, konutlar ile ilgili en mutsuz olan
milletlerden biri olan Türkler, demografik değişime cevap vermiyor. Son yıllarda rekor seviyelerde olan konut pazarında 1 milyon adet civarında
konut satışı gerçekleşiyor. Bu satışlar içerisinde
yabancıların payı, genel satışlardan daha hızlı
artsa da hala toplam satışlardaki yabancı payı
sadece yüzde 2 seviyelerinde bulunuyor. Genelde
kullanıma yönelik orta ve üst gelir seviyelerine hitap eden projelerin başarılı olduğunu görüyoruz.
Fakat daha merkezi bölgelerde yüksek arsa maliyetleri nedeniyle daha üst gelir seviyelerine hitap
eden projelerin ön plana çıktığını gözlemliyoruz.

“Kentsel dönüşüm süreci
ile birlikte toplamda 6-7
milyon adet yeni konut
üretileceği öngörülüyor.”

Konut sektörü için genel olarak dengesizliklerden söz edilemese de proje, bölge bazında ve
arz-talep tarafı ve fiyatlamalar konusunda bazı
dengesizlikler mevcut. En fazla endişelendiren
göstergelere örnek olarak ise fiyat veya kira artışları ile ortalama satış fiyatların ortalama gelir
çarpanları trendleri verilebilir.
Önümüzdeki 10 ila 20 yıllık periyot arasında
kentsel dönüşüm süreci ile birlikte toplamda 6-7
milyon adet yeni konut üretileceği öngörülüyor
ve bu durum arz ve talep konusunda önemli bir
role sahip olacak.

“Türkiye’de yaklaşık
11 milyon m2 alana
sahip 369 adet AVM
bulunuyor… 20’den fazla
ilde AVM bulunmadığının
altını çizmek gerekiyor.”
Perakende sektöründe ise AVM arzının eskiye
nazaran aynı hızda olmasa da arttığını görüyoruz. Türkiye’de hâlihazırda yaklaşık 11 milyon
m2 alana sahip 369 adet AVM bulunuyor. İnşaat
halindeki AVM arzında ise Türkiye 1.8 milyon m2
ile Rusya’dan sonra bu alanda Avrupa’da ikinci
sırada yer alıyor. Ancak 1.000 kişiye düşen AVM
ortalaması bakımından Türkiye 137 m2 ile Avrupa
ortalamasının çok altında kalıyor. İller bazında bakıldığında ise arz yoğunluğunda 300 metrekare
ile ilk sıradaki Ankara’yı sırasıyla Bolu ve İstanbul
takip ediyor. İllere göre arz yoğunluğu ortalamasına bakarken Türkiye’de 20’den fazla ilde AVM
bulunmadığının altını çizmek gerekiyor.
AVM konseptlerinde dünya trendleri incelendiğinde ise küçük ve ‘mahalleleşmeye’ giderek
yerleşim yerlerine daha yakın ve büyük çekim
merkezleri oluşturan konseptlerin daha başarılı
olduğu göze çarpıyor. Perakende sektöründe
ise AVM’ler dışında alışveriş caddeleri önemli
rol oynuyor. Bu açıdan değerlendirecek olursak
sadece İstanbul’daki İstiklal ve Bağdat Caddeleri ile Nişantaşı’nda 1.000’den fazla mağaza
ve 190.000 m2 alan bulunduğunu unutmamak
gerekiyor.

E-ticaretin gelişmesi ile birlikte alışveriş alışkanlıkları gün geçtikçe değişiyor. Ancak e-ticaret
şirketlerinin de artık mağaza açtıkları bir başka
gerçek. Bununla birlikte son zamanlarda perakende sektöründe bir başka trend olarak ortalama mağaza alanlarının küçüldüğünü görüyoruz
ve pazar payından çok kârlılık ile verimlilik daha
fazla ön plana çıkıyor.

“Lojistik ve sanayi
pazarında Türkiye,
bölgesel üretim üssü
olarak çok büyük bir
öneme sahip.”
Lojistik ve sanayi pazarında Türkiye, istihdam ve
maliyetler açısından sahip olduğu avantajlar ile
EMEA bölgesinde birçok uluslararası üretici şirket için bölgesel üretim üssü olarak çok büyük
bir öneme sahip. Ekonomik büyüme ile birlikte
gayrimenkul sektöründe ciddi bir talep oluşmasına karşın, uygun arsaların fiyatlarındaki artış
nedeniyle bu talebe yanıt verilemiyor. Öte yandan altyapı ile ilgili kamu yatırımları, yeni sanayi
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Koruma amaçlı ve risk alma konusunda daha
muhafazakâr yatırımlar olan önemli devlet fonları, emeklilik fonları ve bazı özel sermaye fonları
için Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çok az
yatırım fırsatları bulunuyor. Türkiye’de yeni gelişen ve büyümesi beklenen gayrimenkul yatırım
fonları (GYF) önümüzdeki yıllarda çok önemli bir
rol oynayabilir. Bu fonlar, doğrudan yabancı yatırımların ekonomiye katkısının dışında sermeye
girişi nedeniyle gayrimenkul geliştirme ve inşaat
faaliyetlerini artıracak, hızlandıracaktır.

ve lojistik bölgelerinin oluşması ve mevcut bölgelerin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor.

“Gelir üreten
gayrimenkuller
yerine gelişim amaçlı
gayrimenkul projelerine
olan ilgi artıyor.”
Yatırımcı Pazarı
Yabancı yatırımcıların profili değişiyor ve batı ülkelerinden ziyade Ortadoğu ve uzak doğulu yatırımcı sayısı artıyor. Fiyatlar nedeniyle gelir üreten
gayrimenkuller daha arka planda kalırken, gelişim
amaçlı gayrimenkul projelerine olan ilgi artıyor.

“Gayrimenkul sektörü,
yabancı yatırımcıları
ülkeye çekebilmek
için önemli bir yatırım
aracıdır.”
Gayrimenkul sektörü ve bunun bir parçası olan
inşaat sektörü şüphesiz olarak ekonomiye çok

büyük bir katkı sağlıyor. Mevcut talebi ve kentsel
dönüşüm gibi yenileme trendlerini göz önünde
bulundurduğumuzda, bu iki sektörün ekonomiye katkılarının önümüzdeki 10-20 yıla kadar
devam edeceğini öngörebiliyoruz. Ayrıca gayrimenkul sektörü, yabancı yatırımcıları ülkeye çekebilmek için önemli bir yatırım aracıdır. Yabancı
gayrimenkul yatırımları yerli yatırımlara kıyasla
halen düşük seviyelerde olsa da çok ciddi bir potansiyeli bulunuyor. Yabancı yatırımların düşük
kalmasında dünyadaki diğer gayrimenkul yatırım pazarlarına göre siyasi ve jeopolitik risklerin
yanı sıra rekabetçi fiyatlar da en önemli etmenler
arasında sıralanabilir.

“Gayrimenkul Yatırım
Fonları, gayrimenkul
geliştirme ve inşaat
faaliyetlerini artıracak,
hızlandıracaktır.”
Türkiye’de yatırım yapılabilir ve hâlihazırda gelir
getiren gayrimenkullerin sayısı kısıtlı olmasına
karşın gayrimenkul geliştirme projelerinin sayısı oldukça fazla. Ancak bu projeler geliştirme
özelliğinden dolayı riskli yatırımlar olduğundan
birçok yabancı yatırımcıya hitap etmemektedir.

“Geçmişte taahhüt ve
altyapı projeleri ağırlıklı
işler yapan müteahhitleri
yakın zamanda proje
geliştirme amaçlı
açılımlarda görüyoruz.”
Türk müteahhitlerin yurt dışındaki faaliyetleri
uzun yıllardır biliniyor. Geçmişte taahhüt ve altyapı projeleri ağırlıklı işler yapan müteahhitleri yakın zamanda proje geliştirme amaçlı açılımlarda
görüyoruz. Artık Orta Doğu, Kuzey Afrika Bölgesi
ve Orta Asya gibi yakın coğrafyaların dışına çıkıp,
Avrupa ve Kuzey Amerika gibi daha gelişmiş pazarlarda proje geliştiren Türk şirketlere rastlamak
mümkün. Yaşanan küresel ekonomik kriz sonrası
İtalya, İspanya ve belirli oranda Yunanistan gibi
mali sorunlar yaşayan Güney Avrupa ülkelerinde
çok önemli fırsatlar ortaya çıktı.

ABD, Kanada ve
İngiltere’de proje
geliştirmek üzere
hazırlıklara başlayan
birçok Türk şirket
biliyoruz.
Bu fırsatlara ilk akla gelen örneklerin başında,
Venedik’te San Clemente adasını satın alıp geliştirdikten sonra “San Clemente Palace Kempinski
Venice” olarak işleten Permak Şirketler Grubu
geliyor. Midilli Marinasını satın alan Setur da yine
önemli örnekler arasında yer alıyor.
Ayrıca, Rönesans Holding’in Hollandalı müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme şirketi
Ballast Nedam NV’ı satın alması, gayrimenkul
geliştirmenin yanı sıra yap-işlet-devret ve PPP
projelerinde önemli bir açılım olarak yorumlanabilir. Sinpaş Grubu’nun Frankfurt’ta Neckermann
arsasını satın alması da önemli açılım olmuştur.
Nef gibi konut geliştiricilerin New York’ta proje
geliştirdiği haberlerinin dışında ABD, Kanada ve
İngiltere’de proje geliştirmek üzere hazırlıklara
başlayan birçok Türk şirket biliyoruz.
Ayrıca Avrupa ülkelerinde hazır gelir üreten
gayrimenkullere yatırım yapan Türk yatırımcılarla birlikte bu konuda Cushman &Wakefield’den
destek isteyen yatırımcılar da mevcut.
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MAKALE

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNDE

Fuat KUTSAL

Kutsal Enerji Hidroelektrik Santralleri
İşletme Bakım Müşavirlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Genel Müdür

Hidroelektrik santral barajlarında suyun getirdiği terasubat, santral işletmeciliğinde büyük
sorunlar oluşturmaktadır. Özellikle nehir tipi hidroelektrik santrallerde suyun taşıdığı katı atıklar
su alma yapılarında bulunan ızgaraları tıkayarak
su alma yapısının su alma kapasitesini düşürerek hidroelektrik santrallerin elektrik üretimini
de düşürmektedir. Izgaradan geçen katı atıklar
ise Francis türbinlerde ayar kanatlarının, pelton
türbinlerde ise nozulların arızalanmasına neden
olmaktadır. Ayrıca soğutma suyu filtrelerini tıkayarak üretim kayıplarına neden olmaktadır.

TERASUBAT TUTMA
VE TEMİZLEME
SİSTEMLERİ
Nehir tipi hidroelektrik santrallerde suyun taşıdığı
katı atıklar su alma kapasitesini düşürerek santralin
elektrik üretimini de düşürmektedir.

Hidroelektrik santrallerdeki terasubat sorunu iki
yöntemle çözülmektedir. Bunlardan biri ızgara
temizleme sistemi diğeri ise yüzer bariyer sistemidir.
1-Yüzer Bariyer Sistemi:
Barajlarda kullanılan yüzer bariyerleri, suyun taşıdığı katı maddelerin su alma yapılarındaki ızgaraları tıkayıp su akışını engellememesi için kullanılan sistemlerdir. Bu yöntemde, sudaki katı atıklar
ızgaraya ulaşmadan bariyerin arkasında tutul-

makta ve temizlenmektedir. Bu sistemde bariyer
arkasında biriktirilen malzemenin temizlenmesi
de başlı başına bir iş yükü oluşturmaktadır.
Bariyerler köprülü ve köprüsüz olmak üzere
çeşitli formlarda üretilmektedir. Üretimi durdurulmaksızın köprülü olanların diğer bariyerlere
göre temizlenebilme avantajları bulunmaktadır.
Sabit bariyerler, bağlantı noktaları su seviyesinin
yükselip alçalmasıyla birlikte hareket edebilecek
niteliklere sahip aparatlar ile monte ediliyor ve
bariyer, debi değişimlerinde suyun yüksekliğine
göre aşağı ve yukarı hareket edebiliyor.
Bariyerin altından malzemenin geçmemesi için
ayrıca bariyere askılanan tel fens kullanılır ve
terasubat miktarına göre belirli aralıklarla temizlenir.
Feyezan dönemlerinde bariyerin zarar görmemesi için montajın çok iyi yapılması ve aralıklarla
kontrol edilmesi gerekir.
2-Izgara Temizleme Sistemi:
Diğer bir tutma ve temizleme yöntemi bariyersiz
ızgara temizleme sistemleridir. Bu sistemlerde
ise suyun taşıdığı katı maddeler ızgara tarafından tutulmakta ve manüel veya otomatik ızgara
temizleme sistemleri yardımıyla temizlenmektedir.
Manuel olan, bir personel kumanda ve yönetimi
ile çalıştırılmakta, otomatik olan ise programlan-
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dığı şekilde ilk start verildikten sonra otomatik
olarak belirli zaman aralıkları ile temizleme işini
kendisi yapmaktadır.
Izgara sisteminde suyun gözenekli veya aralıklı
bir ortamdan geçirilmesi sırasında içindeki bez,
karton, konserve kutuları, taş parçaları, tahta,
dal, yaprak vb. iri katı maddeler tutulur.
Hidroelektrik santrallerinde kullanılacak olan
Baraj Izgara Temizleme Sistemleri tarama aparatını suyun tabanına kadar indirip, ızgaraların
üzerinden süpürme yaparak yukarı çeker ve ızgaralar üzerindeki çöp gibi atıkları yukarı taşıyıp
bir banta boşaltır ve buradan uzaklaştırır.
Eğer yan yana birkaç tane ızgara var ise, makine raylar üzerinde yürüyerek diğer ızgaraları da
aynı şekilde temizler. Makinenin teleskopik kollu
ve halatlı sistem olarak iki ana modeli bulunmaktadır. Her santralin yapısına göre yeni proje çalışması yapılmaktadır. Çünkü her santralin kendine
has ölçü ve özellikte yapısı bulunmaktadır.
Izgara, çubuklar arası açıklıklar ya da gözenek
büyüklüklerine göre;
Kaba (75-150 mm), İnce (<20 mm) ve Mikro
(<0,5 μm)olmak üzere üç gruba ayrılırlar.
▶ Kaba ızgaralar; Elle ve mekanik temizlemeli
olarak ikiye, mekanik temizlemeli ızgaralar
ise kendi arasında dairesel ve düz, düz ise
zincirli-halatlı ve kepçeli olarak ayrılır.
▶ İnce ızgaralar; statik-spiral-basamaklı ve
tambur olmak üzere dörde, tambur ise; iç
akışlı-dış akışlı ve disk olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Kaba ızgaralar yatay ile 30-60° ince ızgaralar yatay ile 60-80° açı yapacak şekilde yerleştirilirler.
Çubuk aralığı, kaba ızgaralarda 4 cm’den büyük,
ince ızgaralarda 1,5-3.0 cm arasında bulunur. Izgaraya yaklaşan kanalda hız 0.5 m/sn den düşük
olmamalı, ızgara çubukları arasındaki hız 1.0 m/
sn’yi aşmamalıdır. Izgaraların korozyona dayanıklı malzemeden yapılması gerekir.
ENERJİ ve MADEN
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KENTSEL DÖNÜŞÜM

‘ANAHTAR TESLİM KENTSEL
DÖNÜŞÜM’ BURSA’DA

Riskli yapıların dönüşümü İçin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğinde başlatılan ve
Bursa’da devam eden ‘Anahtar Teslim Kentsel Dönüşüm’ projesi Anadolu’ya yayılıyor.
Riskli yapıların kentsel dönüşümü için Çevre ve vesinde Garanti Mortgage’ın, Kentsel Dönüşüm ve
“Kentsel dönüşümde
Şehircilik Bakanlığı desteğinde yaşanabilir kentler Hukuk Platformu ile birlikte geliştirdiği “Anahtar
hedefiyle başlatılan “Anahtar Teslim Kentsel Dö- Teslim Kentsel Dönüşüm Projesi” Bursa’da İnşaat
banka odaklı bir
nüşüm Projesi”nin ikincisi Bursa’da gerçekleştiril- Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin
organizasyon yapısı
di. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği çerçe- öncülüğünde uygulanacak.
oluşturuldu.”
Projenin gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlık,
sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşları ve
Garanti Mortgage ile bir araya gelerek, kentsel
dönüşümde banka odaklı bir organizasyon yapısı oluşturuldu. Proje ile oluşan organizasyon
yapısıyla, banka tarafından oluşturulacak finansman modelleri ve proje ortakları sayesinde
yeniden yapım sürecinde inşaatçı ve daire sahibi
açısından daha güvenilir bir sistem sağlanacak.
Anahtar Teslim Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tanıtım toplantısında projenin içeriği anlatıldı. İnşaat
Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği
(İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ziya
Mescioğlu, Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu
Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören ve Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay’ın katıldığı basın
toplantısında, projeyle ilgili protokol imzalandı.
Murat ATAY

Garanti Mortgage Genel Müdürü
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Namık Ziya MESCİOĞLU

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı

Basın toplantısının ardından düzenlenen seminerde İMSİAD üyelerine, Anahtar Teslim Kentsel
Dönüşüm Projesi’yle ilgili bilgi verildi.

3 Finansman Modeli Uygulanacak
Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu ile geliştirdikleri
proje hakkında şunları söyledi: “Mortgage Uzmanı Garanti olarak; hem ülkemizdeki riskli yapıların
yenilenmesi hem de vatandaşlarımızın güvenli,
modern, insan odaklı yaşam alanlarına kavuşması
açısından, kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz.
Bu doğrultuda, eski ve riskli yapıların kentsel
dönüşümü için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
himayesinde ‘Anahtar Teslim Kentsel Dönüşüm
Projesi’ni başlattık. İstanbul’dan sonra Kentsel
Dönüşüm ve Hukuk Platformu ve İMSİAD’le bir
araya gelerek, Anahtar Teslim Kentsel Dönüşüm
Projesi’ni Bursa’ya taşıdık. Kentsel dönüşüm kapsamında oluşturulan projeyle 3 finansman modelini şimdi de Bursa’da uygulayacağız.”
Daha Güvenilir Bir Sistem
Murat Atay konuşmasına şöyle devam etti: “Bu
modeller kapsamında, tüketiciler Bursa’da İMSİAD gibi saygın bir meslek kuruluşunun süzgecinden geçmiş firmalarla bir araya gelebilecek.
Herhangi bir müteahhitle anlaşmadan bize gelenleri ise İMSİAD üyelerine yönlendirebileceğiz.
Kentsel dönüşüm süreci içindeki tüm aşamalar
proje ortakları aracılığıyla çözümlenebilecek. Evlerini yenilemek isteyen daire sahipleri, başlatılan kentsel dönüşüm süreci sonunda yeni dairelerini anahtar teslim alabilecek. Proje sayesinde,
inşaat firmaları ve hak sahipleri açısından daha
güvenilir bir sistem oluşturulacak.”
Finansman Desteği Garanti Mortgage’dan
Garanti Mortgage’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle, Kentsel Dönüşüm ve Hukuk
Platformu ile birlikte geliştirdiği projenin, pilot uygulaması İstanbul’da yapılmıştı. İstanbul
İnşaatçılar Derneğinin (İNDER) öncülüğünde
uygulanan projenin ikinci ayağına Bursa’da İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin belirlediği şirketlerle devam edilecek.
Böylece, eski binalarda ikamet eden hak sahipleri, finansman tarafında Garanti Mortgage’dan
destek alma ve İMSİAD müteahhitleriyle evlerini
yenileme imkânı bulacak.

“Kentsel dönüşüm
ile Bursa’nın çehresi
değişiyor…”
“Anahtar Teslim Kentsel Dönüşüm Projesi” bilgilendirme toplantısında konuşan İMSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Namık Ziya Mescioğlu, “Hükümetimizin başlattığı ve kentlerin daha yaşanabilir
konuma gelmesini hedefleyen, sorunlu alanların
ve binaların yıkılıp yeniden yapılandırılması anlamına gelen kentsel dönüşüm çalışmaları, İMSİAD
olarak bizim de çok önemsediğimiz bir süreçtir.
Kentimizin çehresini değiştirmek üzere 2015’te hız
verilen kentsel dönüşüm çalışmaları Bursa’mızda
da devam etmektedir. Bu anlamda İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin
(İMSİAD) ev sahipliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu ile

Garanti Mortgage tarafından birlikte düzenlenen
toplantı, sektörümüz ve üyelerimiz açısından da
çok faydalı olacaktır.” dedi.

“Proje sayesinde inşaatçı
ve hak sahibi açısından
daha güvenilir bir sistem
sağlanmış olacak.”
Var olan binalara kat ekleyecek olan imar artış
olanağının şehirlerin yaklaşık yüzde 10 ile yüzde 20’si arasında olduğu düşünülürse, binaların
yeniden yapımıyla kentsel dönüşümün önemli
kısmının “Anahtar Teslim Kentsel Dönüşüm
Projesi” ile gerçekleşmesi planlanıyor. Banka
tarafından oluşturulacak finansman modelleri
ve proje ortakları sayesinde yeniden yapım sürecinde inşaatçı ve daire sahibi açısından daha
güvenilir bir sistem sağlanmış olacak.

Ortak Çıkarlar İle Uzlaşma Sağlanacak
Projenin geliştiricisi Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören,
kurdukları bilgi ve iletişim ağıyla, daire sahipleri
arasındaki uzlaşma sürecinde hukukçular ve
arabulucular vasıtasıyla halka destek vereceklerini belirtti ve yeni sistemle ilgili olarak şunları
söyledi: “Projeyle, eski bina yenilemede mevcut
olan organizasyon yapısı değişecek. Banka önderliğinde proje ortaklarıyla yürütülecek. Proje
ile bankaya telefon edip süreci başlatan hak sahiplerinin, sürecin sonunda anahtar teslim olarak
evlerini almaları sağlanacak. Bir başka önemli
konu ise hak sahipleri arasında ortak çıkarlara
dayalı bir uzlaşmanın sağlanması… Halen, müteahhitlerin cazip bulmadığı binalarda bu uzlaşmayı yönlendirecek kimse yok. Bundan böyle
müteahhit ve hak sahipleri, banka önderliğinde
proje ortaklarıyla, ortak çıkarları doğrultusunda
uzlaşmaya yönlendirilecek.”

Projenin Hayata Geçme Nedeni ve Faydaları…
Mevcut durumda kentsel dönüşüm ile yapıların yenilenmesi sırasında üç farklı model
kullanılıyor:
▶ Birinci model, ek yapılaşma, imar hakkı olan binalarda ilave katların inşaatı yapma karşılığı
müteahhide verilerek yapılması. Bu modelde tüm organizasyon ve finansman inşaatçılar tarafından yapılıyor.
▶ İkinci model; hiçbir ek kat, imar hakkının olmadığı binaların para karşılığı inşaatçılara yaptırılması. Burada ise finansmanı daire sahipleri üstleniyor.
▶ Üçüncüsü ise karma bir model ki, bir binada ilave yapılacak bir kat hakkının inşaatı yeniden
yapma maliyeti ve inşaatçı kârını karşılamadığı durumları kapsıyor. Bu gibi hallerde bina ve
ilave katın yapım masraflarının bir kısmı malikler tarafından finanse ediliyor.
“Anahtar Teslim Kentsel Dönüşüm Projesi” ile;
Bu üç modelin de geçerli olduğu, inşaatçıların finansman sıkıntıları sebebiyle yapımını üstlenmeyi
tercih etmedikleri binalar için finansman ve koordinasyon desteği sağlanacak.
“Anahtar Teslim Kentsel Dönüşüm Projesi” ile yeni daireyi anahtar teslimi olarak sahibine ulaştıracak yepyeni bir organizasyon yapısı kuruldu.
Banka koordinasyonu ile kentsel dönüşümle; daire sahipleri yeni bina yapım maliyetini bankadan
alacakları uzun vadeli kredi ile karşılayacaklar, parası olan malikler ise parasını bankaya yatıracak.
Banka da binayı yapma oranına göre her ay inşaat şirketine hak edişlerini ödeyecek.
ENERJİ ve MADEN
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“Güçlü Makine, Güçlü Ortak”

AMERİKAN HYSTER

Forklift, istif makinesi ve liman ekipmanları sektöründe “güçlü makine, güçlü ortak”
sloganı ile kullanıcıların ihtiyaç duyduğu güç ve dayanıklılığı bir arada sunan Amerikan
HYSTER, Türkiye’deki iş ortağı TSM GLOBAL ile başladığı büyüme ve yatırım atağına
daha yüksek bir ivme kazandırıyor.
1920’li yıllarda Amerika’da üretime başlayan,
dünyanın en geniş ürün gamına sahip forklift,
istif makinesi ve liman ekipmanları üreticilerinin
başında gelen Amerikan HYSTER, yeni bir yapılanma ile Türkiye’deki iş ortağı TSM GLOBAL ile
başladığı büyüme ve yatırım atağına daha yüksek bir ivme kazandırma kararı aldı.
Bu çerçevede TSM GLOBAL ve HYSTER, başta
HYSTER kullanıcıları ve potansiyel müşteriler olmak üzere sektörel ve ulusal medyaya daha yakın olmayı amaçlayan bir dizi aktiviteye başlıyor.
Hedef Büyük!
Yapılması planlanan bu aktivitelerin amacı, forklift ve istifleme makineleri üretiminde 90 yıllık
tarih ve tecrübesi ile 12 ülkede yerleşik fabrikaları
ve yüksek üretim kapasitesi ve gücü olan Amerikan HYSTER ürünlerinin kullanıcıya sağladığı
büyük avantajları kullanıcılara daha yakından
sunmak ve Türkiye’de pazar lideri yapmaktır.
Ortada TSM Global CEO Taner SÖNMEZER
Soldan ikinci HYSTER Avrupa-Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Başkanı Harry SANDS
Sağdan ikinci HYSTER Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Frank ULBRICHT
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Bu önemli kararları ilk kez açıklamak ve önemini
vurgulamak üzere HYSTER’in Başkanı, Başkan
Yardımcıları ve üst düzey yöneticileri İstanbul’da

yapılan Basınla Tanışma ve Basın Bülteni Toplantısı’na TSM GLOBAL üst yönetimi ile birlikte
katıldı.
Pazara Eşsiz Ürünler Sunuyor
HYSTER Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri
Başkanı Harry Sands, basın toplantısında yaptığı
açıklamada şunları söyledi: “Öncelikle İstanbul
‘da bu güzel ve önemli günde siz kıymetli basın
mensupları ile birlikte olduğum için çok mutlu
olduğumu belirtmeliyim. HYSTER adına hepinize burada olduğunuz için çok teşekkür ederim.
HYSTER olarak dünyanın farklı ülkelerinde farklı
ihtiyaçlara yönelik yük kaldırma, elleçleme ve
istifleme makineleri pazarına eşsiz ürünler sunuyoruz. HYSTER, geçmişi 90 yıl öncesine dayanan
köklü ve uluslararası bir yapıyı simgeliyor. Bu
yapı 750 farklı endüstriyel uygulamaya 140’dan
fazla değişik ürün üretip, bunları 130’dan fazla
ülkede satışını yapan yüz binlerce faal makineye
hizmet götüren dev bir yapıdır.
HYSTER, dünya çapında her noktada çeşitli
yükleri taşırken en önemli amacı, kullanıcıya kolayca kullanabileceği, bakımını basit bir şekilde
yapabileceği ve uzun zaman arızasız bir şekilde
çalışıp, ekonomik ömrü dolduğunda da yüksek
değerle değiştirebileceği ürünler sunmaktır.
HYSTER ürünleri yakından incelendiğinde ne kadar sağlam ve sade yapıda oldukları hemen fark
edilebilir.
HYSTER dünya çapında haklı unvanını ürünlerinin üstün özelliklerine ve bu ürünleri çalışır kılmaktaki başarısına borçludur.
HYSTER bugün binlerce çalışanı kendi alanında
en önde gelen firmalar arasında yer almıştır ve
her geçen yıl teknolojiye ve mükemmelleştirmeye yaptığı yatırımlar ile daha da ileriye doğru
gitmektedir.”
Ortaklık Yeni Başarılara Yelken Açıyor
“HYSTER bu başarıya ulaşırken, en önemli dayandığı temel noktalardan biri dünyadaki dağıtım kanalları ve stratejik ortaklarıdır.” diye
belirten Harry Sands sözlerine şöyle devam
etti: “Türkiye ‘de TSM GLOBAL ile başlattığımız
iş ortaklığımız, TSM GLOBAL’in yapılanmadaki
üstün performansı, bizlere yeni bir aşamaya
geçme kararı almamızı sağladı. Bugün burada
TSM GLOBAL ile birlikte HYSTER’in yeni servis
hizmeti yatırımları ve kullanıcının yanı başına
kadar gideceğimiz demo turu, fuarlar, seminerler gibi bir dizi organizasyonlarımızı birlikte
başlatmanın arifesindeyiz. Sizler aracılığı ile
bunu tüm Türkiye’ye duyurmaktan dolayı gurur
duyuyoruz…”
“Hedefimiz Hyster’i Türkiye’de lider
yapmak…”
TSM Global adına söz alan Taner Sönmezer ise
şöyle konuştu: “Bu anlamlı ve önemli günde
katılımlarınızla bizleri onurlandırdığınız için hepinize şahsım ve TSM GLOBAL ailesi adına teşekkürlerimi sunarım.
Bugün burada bulunma sebebimiz: 1920’li yılENERJİ ve MADEN
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larda Amerika’da kurulup üretime başlamış ve
130’dan fazla ülkede, yüz binlerce aktif makinesi
ile hizmet vermekte olan, dünya çapında 12 fabrikası ile endüstriyel bir dev olan HYSTER forklift, istif ve liman ekipmanlarının, hem coğrafi
konumu hem de büyük yatırımları ile lojistik ve
üretim üssü olan ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak, firmamız TSM GLOBAL ile birlikte gerçekleştireceği yeni hizmet yatırımları ve aktivite
planlarını siz değerli basın mensupları aracılığı
ile kamuoyuna duyurmaktır.
HYSTER, 140’dan fazla farklı modelde akülü ve
dizel forkliftler, depo içi istif makineleri, konteyner elleçleme makineleri, büyük sanayi forkliftleri ile 1 tondan 52 tona kaldırma kapasitesi
sunan, alanında dünyanın en geniş ürün yelpazesine sahip markadır.

Amerikan HYSTER,
kimyadan endüstriye,
otomotivden perakende
sektörüne, madencilikten
ağır sanayiye,
limanlardan büyük lojistik
merkezlerine kadar geniş
bir sektöre hitap ediyor.
90 yıllık geçmişe ve güçlü bir kurumsal yapıya
sahip, kimyadan endüstriye, otomotivden perakende sektörüne, madencilikten ağır sanayiye,
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limanlardan büyük lojistik merkezlerine kadar geniş bir sektöre hitap eden Amerikan
HYSTER, Türkiye ve bölge ülkeleri pazarının potansiyelini daha iyi değerlendirmek ve
bölgesel güç oluşturmak adına böyle önemli bir karara imza attı.”
7/24 Hizmet Mantığı
“23 yıllık sektör tecrübem, güçlü ve deneyimli ekibim ve Türkiye’nin tamamına dağılmış yaygın ve etkin satış ve satış sonrası ağı ile bu büyük grubun temsilcisi ve iş ortağı
olmaktan gurur duyuyorum.” diye konuşan Taner Sönmezer şunları söyledi: “Köklü
geçmiş ve kurumsal kimliğe sahip HYSTER markası, dünyanın her yerinde müşteriye
sağladığı güven ve desteğin yanı sıra üstün satış sonrası hizmetleriyle de bilinmektedir. Türkiye’de bu yeni dönemde sektördeki gerçek 7/24 hizmet mantığını ülkemizde
sanayici ve tüm kullanıcılarımızla tanıştıracağız.
Son iki yıldır sektörün parlayan yıldızı TSM GLOBAL AİLESİ olarak, İstanbul Genel Müdürlük
ve Asya Bölge Müdürlüğü ile İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü’ne ilaveten Ankara, İzmir,
Adana, Trabzon, Diyarbakır, Bursa, Antalya başta olmak üzere yurt çapına dağılmış bayilerimiz ile etkin bir satış ve satış sonrası hizmetler ağı kurduk. Türkiye’nin ve bölgenin en
verimli, en hızlı, en kaliteli, değer katan ve en iyi çözümler üreten istif, iş ve inşaat makineleri şirketi olmak misyonu doğrultusunda yapılanmamızı hızla tamamladık.”
“Hedefimiz bu markayı Türkiye’de ve bölgede lider yapmaktır...”
Sönmezer, planlanan etkinliklere değindiği konuşmasında şunları söyledi: “Şimdi HYSTER ’in bu yeni hizmet yatırımı ve gelişim planları ile daha büyük hedeflere doğru yürüyeceğiz. Hedefimiz bu markayı Türkiye’de ve bölgede lider yapmaktır...
Bu doğrultuda Ağustos ayından itibaren Türkiye’deki kullanıcılara yeni ürün ve modellerimizi kullanma ve tanıma fırsatı yakalayacakları dev bir Road Show organizasyonu
başlatıyoruz. Road Show organizasyonunu destekleyecek boyutta bir reklam ve tanıtım kampanyası, seminerler zinciri ve ihtisas fuarlarına katılımlar da olacak. Bu sayede
Türkiye’deki birçok kullanıcının HYSTER ’in ürün ve avantajlı özelliklerini daha yakından
tanımasını arzu ediyoruz.
1000 Kişilik İstihdam Planlanıyor
Bayileriyle birlikte 500 kişilik bir aile olduklarını dile getiren Taner Sönmezer, yılsonuna
kadar yapacakları yeni yatırımlar ile bu sayıyı 1000 kişilik istihdama çıkarmayı planladıklarını belirtti. Sönmezer, “Bu sayede Türkiye’de hâlihazırda kullanılmakta olan binlerce
HYSTER marka makinelerimize daha da iyi servis ve yedek parça hizmeti verebileceğiz.
Ülkemiz sanayicileri, iş adamları ve yatırımcıları HYSTER markasının kendilerine sağladığı avantajlarla, kendi sektörlerinde, büyük rekabet üstünlüğü de sağlayacaklardır.
HYSTER’in “Güçlü Makine-Güçlü Ortak” sloganı ile özetlediği dayanıklılığı, performansı
ve verimliliği sayesinde, ülkemizin gelişimine ve büyük yatırımlarına katkı sağlayacağız.
Bu mutlu günümüzü siz değerli basın mensupları ve saygıdeğer kamuoyu ile paylaşmanın haklı gururu ile tekrardan hoş geldiniz der ve teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.
Dünyanın En Geniş Ürün Yelpazesi
Kullanıcılarına ihtiyaç duydukları güç ve özledikleri dayanıklılığı bir arada sunmayı kendisine ilke edinen HYSTER, dünya çapında 130’dan fazla ülkede yüz binlerce faal makinesi ile hizmet veriyor.
HYSTER, 12 ayrı fabrikasında 140’dan fazla farklı modelde akülü ve dizel forkliftler, depo
içi istif makineleri, konteyner elleçleme makineleri, big truck forkliftler ile 1 tondan 52
tona kaldırma kapasitesi sunan dünyanın en geniş ürün yelpazesine sahiptir.

HYSTER, 90 yıllık tecrübesi ile sektörde
dayanıklılık ve sadelikte ilk akla gelen marka...
HYSTER’in SPED ismini verdiği Özel Dizayn Mühendisliği bölümü, müşterilerinin standart dışı olan özel isteklerine özel dizaynlar geliştirerek ve özel üretim yaparak cevap
verebiliyor. Bu yönü ile rakiplerinden bir adım öne çıkan HYSTER, tecrübesi ve geniş
ürün gamı sayesinde 900’den fazla farklı endüstriye ve 600’den fazla farklı uygulamaya
uygun ürünler sunarak çözüm ortağı olmuş durumda.
90 yıllık tecrübesi ile sektörde dayanıklılık ve sadelikte ilk akla gelen marka olan HYSTER, bu unvanını 400’den fazla uzman dizayn ve test mühendisi çalıştırmasına borçludur. HYSTER sağlam kökler üzerine kurduğu büyüme stratejisi ile neredeyse bir asra
yaklaşan endüstri devi haline gelmiştir.
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S.
NO

LİSANS
TARİHİ

LİSANS SAYISI

26

3.09.2015

27

19.11.2011

28

9.02.2011

YAKIT CİNSİ

ÜNİTE GÜCÜ
MWe

ÜNİTE
SAYISI

İLAVE
KURULU
GÜÇ MWe

KAHRAMANMARAŞ

DG

4,500

2 GM

9,000

1.04.2016

ISPARTA

RES

1,667

5

8,335

1.04.2016

KANİJE RES

EDİRNE-TEKİRDAĞ

RES

3,200

6

19,200

1.04.2016

ADANAKAHRAMANMARAŞ

HES

11,781

1

11,781

7.04.2016

ŞİRKET ADI

SANTRAL ADI

İL

EÜ/5763-5/03339

ARIKAN MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.

ARIKAN ÜRETİM TESİSİ

EÜ/3034-11/1792

KAVRAM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİC. A.Ş.

ULUBORLU RES

EÜ/3071-35/1826

DERNE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

GEÇİCİ
KABUL
TARİHİ

29

22.06.2006

EÜ/799-3/652

ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

YAMANLI II HES (1. KADEME ÜNİTE 3)

30

30.12.2004

EÜ/5391-6/03205

TOROS TARIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

TOROS TARIM SAMSUN SANTRALİ

SAMSUN

ATIK ISI

30,600

1

30,600

8.04.2016

31

20.12.2011

EÜ/3553-7/2175

DETAŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

ÇANDIR-1 REG. VE HES

ANTALYA

HES

0,855

2

1,710

8.04.2016

32

30.10.2008

EÜ/1820-14/1292

GA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SATIŞ SAN. VE
TİC. A.Ş.

UMUTLU HES

AMASYA

HES

6,780

2

13,560

8.04.2016

33

10.07.2014

EÜ/5117-1/03066

ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

BANDIRMA II DGKÇS

BALIKESİR

DG

401,600

1 GT

401,600

14.04.2016

34

25.12.2008

EÜ/1904-51/1359

USTAOĞLU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ARISU REGÜLATÖRÜ VE HES

TRABZON

HES

2x0,362+1x0,139

3

0,863

14.04.2016

EÜ/4969-61/2761

RB KARESİ İTHALAT İHRACAT TEKSTİL SAN. VE TİC.
SAN. A.Ş.

KOJENERASYON TESİSİ

BURSA

DG

4,300

1 GM

4,300

14.04.2016

35

17.04.2014

36

15.09.2011

EÜ/3417-3/2066

ARE ELEKTRİK ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş.

KURTKAYASI RES

KAYSERİ

RES

2,400

6

14,400

15.04.2016

37

25.09.2014

EÜ/5228-2/03114

ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

KARACABEY-2 BİYOGAZ TESİSİ

BURSA

BİYOKÜTLE

1,067

1 GM

1,067

15.04.2016

38

16.03.2011

EÜ/3118-3/1869

MARTI ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ÇAY REGÜLATÖRÜ VE HES

GİRESUN

HES

4,143

1

4,143

15.04.2016

39

24.12.2015

EÜ/5966-5/03408

TAV EGE TERMİNAL YATIRIM YAPIM VE İŞLETME A.Ş.

TAV EGE ADNAN MENDERES
HAVALİMANI OTOPRODÜKTÖR TESİSİ

İZMİR

DG

1,956

5 GM

9,780

18.04.2016

40

1.12.2011

EÜ/3519-33/2160

FEM ENERJİ ÜRETİM LTD. ŞTİ.

PAŞALI REGÜLATÖRÜ VE HES

GİRESUN

HES

3,500

1

3,500

22.04.2016

41

9.02.2011

EÜ/3071-35/1826

DERNE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

KANİJE RES

EDİRNE-TEKİRDAĞ

RES

3,200

4

12,800

22.04.2016

42

30.10.2008

EÜ/1820-14/1292

GA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SATIŞ SAN. VE
TİC. A.Ş.

UMUTLU HES

AMASYA

HES

6,780

1

6,780

29.04.2016

43

19.06.2014

EÜ/5060-2/03039

REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ MOTORLU
ARAÇLAR TÜTÜN ÜRÜN. DAĞ. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇAYALTI REGÜLATÖRÜ VE HES (2.
SANTRAL)

ZONGULDAK

HES

1x2,16+1x0,96

2

3,120

29.04.2016

44

15.12.2009

EÜ/2343-1/1570

ÜNER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.

HAYMEANA I-II HES (HAYMEANA
I HES)

KÜTAHYA

HES

3,200

1

3,200

5.05.2016

45

10.09.2008

EÜ/1747-4/1257

BAKRAS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. A.Ş.

ŞENBÜK RES

HATAY

RES

1,30857

7

9,160

6.05.2016
6.05.2016

46

14.12.2006

EÜ/1012-2/755

PROEN ENERJİ VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.

VANAZİT HES

GİRESUN

HES

3,089

1

3,089

47

19.11.2011

EÜ/3034-11/1792

KAVRAM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİC. A.Ş.

ULUBORLU RES

ISPARTA

RES

1,667

9

15,003

6.05.2016

48

29.05.2008

EÜ/1622-7/1180

EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

GERMİYAN RES

İZMİR

RES

5x2+1x0,8

6

10,800

6.05.2016

49

24.11.2003

EÜ/249-3/385

ANEMON ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İNTEPE RES

ÇANAKKALE

RES

2,300

4

9,200

6.05.2016

50

10.07.2014

EÜ/5117-1/03066

ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

BANDIRMA II DGKÇS

BALIKESİR

DG

205,600

1 BT

205,600

13.05.2016

51

22.06.2011

EÜ/3280-4/1981

AKENES ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞ. TAAH. VE
SAN. TİC. A.Ş.

DOĞANŞAR REG. VE HES

SİVAS

HES

1x4,840+1x1,930

2

6,770

13.05.2016

52

3.03.2011

EÜ/3103-9/1860

İSKELE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İKİLER HES

BOLU-KARABÜK

HES

3,06

2

6,120

13.05.2016

53

25.01.2011

EÜ/3034-1/1784

KENTSOLAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İNEGÖL-CERRAH HES

BURSA

HES

0,591

2

1,181

13.05.2016

54

9.02.2011

EÜ/3071-35/1826

DERNE TEMİZ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

KANİJE RES

EDİRNE-TEKİRDAĞ

RES

3,200

4

0,000

13.05.2016

55

15.09.2011

EÜ/3417-3/2066

ARE ELEKTRİK ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş.

KURTKAYASI RES

KAYSERİ

RES

3x2,4+1x1,8

4

9,000

13.05.2016

56

14.07.2015

EÜ/5691-5/03319

MARTEKS MARAŞ TEKSTİL SANAYİ A.Ş.

MARTEKS ÜRETİM TESİSİ

KAHRAMANMARAŞ

DG

4,300

1 GM

4,300

14.05.2016

57

5.03.2009

EÜ/2001-22/1416

AKPINAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.

AKPINAR HES

KAHRAMANMARAŞ

HES

3,003

3

9,010

19.05.2016

58

11.08.2011

EÜ/3354-5/2037

BADES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

TAHA DGKÇS

MARDİN

DG

68,00

1 GT

68,00

20.05.2016

59

4.01.2012

EÜ/3619-1/2201

SÜPER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ÇATALTEPE RES

İSTANBUL

RES

2,50

3

7,50

20.05.2016

60

27.03.2013

EÜ/4325-25/02584

ENERJEO KEMALİYE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

ENERJEO KEMALİYE SANTRALİ

MANİSA

JEOTERMAL

12,45

2

24,90

20.05.2016

61

2.12.2015

EÜ/5898-1/03395

ÇELİKLER PAMUKÖREN JEOTERMAL ELEKTRİK
ÜR. A.Ş.

PAMUKÖREN JES 3

AYDIN

JEOTERMAL

22,51

1

22,51

20.05.2016

62

9.02.2012

EÜ/3683-6/2238

GERES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

GERES RES

MANİSA

RES

2,500

0

2,500

27.05.2016

63

29.05.2008

EÜ/1622-6/1179

EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

URLA RES

İZMİR

RES

3,00

5

13,00

27.05.2016

64

12.11.2015

EÜ/5863-18/03392

TEKAS TEKSTİL İHRACAT VE İTHALAT TİC. VE SAN.
A.Ş.

TEKAS ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ

KAHRAMANMARAŞ

DG

0,80

1 GM

0,80

27.05.2016
27.05.2016

65

24.11.2003

EÜ/249-3/385

ANEMON ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İNTEPE RES

ÇANAKKALE

RES

2,30

6

13,80

66

3.01.2013

EÜ/4220-20/2527

NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

POYRAZ RES

BALIKESİR

RES

3,00

3

9,00

27.05.2016

67

26.01.2011

EÜ/3053-8/1802

ŞEHZADE ENERJİ ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş.

AMASYA RES

AMASYA

RES

3,00

5

15,00

30.05.2016

68

5.07.2011

EÜ/3301-11/1991

AROVA RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

YALOVA RES

YALOVA

RES

1,50

9

13,50

3.06.2016

69

30.04.2009

EÜ/2078-5/1467

ÜÇGEN SEFERİHİSAR RÜZGAR ENJ. ELK. ÜRT. A.Ş.

SEFERİHİSAR RES

İZMİR

RES

3,00

4

12,00

3.06.2016

70

29.05.2008

EÜ/1622-5/1178

EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

ALAÇATI RES

İZMİR

RES

2,00

8

16,00

3.06.2016

71

1.05.2008

EÜ/1590-5/1160

NAS ENERJİ A.Ş.

GARZAN BARAJI VE HES

BATMAN

HES

2x0,585+2x0,04+1x0,09

0

1,34

3.06.2016

72

19.01.2011

EÜ/3034-13/1793

KARDEMİR HADDECİLİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

BOZYAKA RES

İZMİR

RES

2,40

2

4,80

9.06.2016

73

17.04.2014

EÜ/4969-202/02902

KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TERMİK (KOJENERASYON) SANTRALİ

KAHRAMANMARAŞ

İTHAL KÖMÜR

9,70

1 BT

9,70

9.06.2016

74

4.01.2012

EÜ/3619-1/2201

SÜPER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ÇATALTEPE RES

İSTANBUL

RES

2,50

1

2,50

10.06.2016

75

19.11.2011

EÜ/3034-11/1792

KAVRAM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİC. A.Ş.

ULUBORLU RES

ISPARTA

RES

1,667

10

16,67

10.06.2016

76

11.08.2011

EÜ/3354-5/2037

BADES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

TAHA DGKÇS

MARDİN

DG

68,00

1 GT

68,00

10.06.2016

77

15.07.2010

EÜ/2650-3/1648

ZORLU RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.

SARITEPE RES

OSMANİYE

RES

2,50

14

35,00

17.06.2016

ODAYERİ BİYOGAZ

İSTANBUL

BİYOKÜTLE
(ÇÖP GAZI)

1,415

4 GM

5,660

17.06.2016

78

25.10.2007

EÜ/1352-2/979

79

4.04.2007

EÜ/1149-8/828

POYRAZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

POYRAZ RES

BALIKESİR

RES

2,00

6

12,00

17.06.2016

80

19.01.2011

EÜ/3034-13/1793

KARDEMİR HADDECİLİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

BOZYAKA RES

İZMİR

RES

2,50

0

0,50

17.06.2016

81

26.01.2011

EÜ/3053-8/1802

ŞEHZADE ENERJİ ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş.

AMASYA RES

AMASYA

RES

3,00

4

12,00

17.06.2016

ENERJİ ve MADEN

ORTADOĞU ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.

S.
NO

LİSANS
TARİHİ

LİSANS SAYISI

ŞİRKET ADI

SANTRAL ADI

İL

YAKIT CİNSİ

ÜNİTE GÜCÜ
MWe

ÜNİTE
SAYISI

İLAVE
KURULU
GÜÇ MWe

GEÇİCİ
KABUL
TARİHİ

82

4.05.2011

EÜ/3201-6/1928

EĞİN ENERJİ ÜRETİM AĞAÇ. TARIM VE HAYVAN. İNŞ.
TUR. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

DEMİR REGÜLATÖRÜ VE HES

ERZİNCAN

HES

1,895

1

1,895

18.06.2016

83

16.03.2011

EÜ/3118-1/1867

İÇANADOLU DOĞALGAZ ELEKTRİK ÜRETİM VE
TİC. A.Ş.

İÇ ANADOLU DGKÇS

KIRIKKALE

DG

280,00

1 GT

280,00

23.06.2016

84

29.05.2008

EÜ/1622-8/1181

EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

MORDOĞAN RES

İZMİR

RES

4x3+1x1,8

5

13,80

24.06.2016

85

3.01.2013

EÜ/4220-20/2527

NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

POYRAZ RES

BALIKESİR

RES

3,00

7

21,00

24.06.2016

ÇAYALTI REGÜLATÖRÜ VE HES (2.
SANTRAL)

ZONGULDAK

HES

2,16

1

2,16

24.06.2016

86

19.06.2014

EÜ/5060-2/03039

REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ MOTORLU
ARAÇLAR TÜTÜN ÜRÜN. DAĞ. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

87

30.04.2009

EÜ/2078-5/1467

ÜÇGEN SEFERİHİSAR RÜZGAR ENJ. ELK. ÜRT. A.Ş.

SEFERİHİSAR RES

İZMİR

RES

3,00

3

2,00

24.06.2016

88

1.12.2011

EÜ/3519-7/2158

REA ELEKTRİK ÜRETİM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

ZİNCİRLİ RES

KAYSERİ

RES

2,40

4

9,60

24.06.2016

89

17.04.2014

EÜ/4969-226/02926

ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SAN. A.Ş.

ABALIOĞLU KOJENERASYON TESİSİ

İZMİR

DG

2,022

3 GM

6,066

24.06.2016

90

1.03.2012

EÜ/3712-4/2263

ZT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

ÇERÇİKAYA RES

HATAY

RES

3,00

0

4,00

24.06.2016

İÇ ANADOLU DGKÇS

KIRIKKALE

DG

280,00

1 GT

280,00

29.06.2016

YANIKKÖPRÜ HES

ERZURUM

HES

4,60

2

9,20

30.06.2016

YERLİ/İTHAL
TAŞKÖMÜRÜ
VEYA LİNYİT

700,00

1 BT

700,00

30.06.2016

91

16.03.2011

EÜ/3118-1/1867

İÇANADOLU DOĞALGAZ ELEKTRİK ÜRETİM VE
TİC. A.Ş.

92

28.02.2008

EÜ/1508-2/1094

NEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

93

28.09.2004

EÜ/369-1/479

EREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ZONGULDAK EREN ENERJİ ELEKTRİK
ÜR. A.Ş. ÜRETİM TESİSİ (ZETES III)

ZONGULDAK

94

17.04.2014

EÜ/4969-64/02764

SARKUSYAN ELEKTRONİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş.

GEBZE KOJENERASYON TESİSİ

KOCAELİ

DG

2x4,401+1x3,048

3 GM

11,85

30.06.2016

95

9.05.2012

EÜ/3821-5/2327

MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

DORA-4 JES

AYDIN

JEOTERMAL

17,00

1 PT

17,00

30.06.2016

İLAVE KURULU GÜÇ TOPLAMI (MW)

Not: Tablodaki değerler geçici olup revize edilebilir.
YAKIT TÜRÜ

KURULU GÜCÜ MW

KABUL AD.

ATIK ISI

30,600

1

DG

1349,296

13

0,000

0

DG/MOTORİN
DG/FO/LİNYİT

0,000

0

DG+ORMAN ÜRÜN.

0,000

0

BİYOGAZ

0,000

0

BİYOKÜTLE (ÇÖP GAZI)

5,660

1

BİYOKÜTLE

1,067

1

HES

89,422

18

İTHAL KÖMÜR

9,700

1

JEOTERMAL

64,410

3

KÖMÜR

0,000

0

KÖMÜR+DİĞER

0,000

0

LİNYİT

0,000

0

344,068

31

0,000

0

Y./İTH. T.KÖM./LİN.

700,000

1

TOPLAM:

2594,223

70

RES
YERLİ ASFALTİT

2594,223

2016 YILI ENERJİ YATIRIMLARI
RES
% 13,26

ÇÖP, BİYOKÜTLE, ATIK ISI,
JEOTERMAL, P. YAĞ % 3,92

HES
% 3,45
YAKIT TÜRÜ

TERMİK
% 79,37

KURULU GÜCÜ MW

TERMİK

2058,996

HES

89,422

RES

344,068

ÇÖP, BİYOKÜTLE,
ATIK ISI, JEOTERMAL

101,737

TOPLAM:

2594,223

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

BİLGİ DÜNYASI
“Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler EPDK kararı doğrultusunda artık pazarlama ve dağıtım
birimlerini birbirinden ayırıp, bilişim altyapılarını yeniden düzenlemek zorunda. Bu şirketlerin ISO27001
regülasyonuna uyum sağlayıp belge alabilmek adına bilgi teknolojilerine yatırım yapması gerekiyor.”
Pınar BAMYACI Platin Bilişim Satış Direktörü

Abonelik işlemlerinizi

www.enerjimaden.com
adresimizden yapabilirsiniz.
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Aşınmaya karşı yüksek mukavemet
Yırtılmaya karşı yüksek mukavemet
Yüksek verimlilik
Esneklik özelliği
Düşük deformasyon

Ürünlerimiz
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

Sertifika: 01.14.4831.9674.T

MAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Sertifika: 03.14.4831.3974

Başkent OSB Mah. 19. Cadde No. 21
Malıköy-Sincan/ANKARA
T +90 (312) 385 88 61
F +90 (312) 385 08 61
E info@mtgmuhendislik.com.tr
www.mtgmuhendislik.com.tr

