




TAAHHÜT MÜHENDİSLİK
İNŞAAT TİC. VE SAN. A.Ş.

Fabrika: Aso 2. Organize Sanayi Bölgesi 2022 Cad. No.7 
Malıköy, Sincan-Ankara

Merkez Ofis: Mustafa Kemal Mah. 2079. Cad.  
Via Green İş Merkezi No.2 B Blok No.18 Çankaya-Ankara

Tel: 0.312 284 88 62 
e-posta: info@mtgas.com.tr 

www.mtgas.com.tr

Güçlü teknik kadromuz ile yenilikçi, dinamik, verimli, güvenilir bir takım ruhu anla-
yışında; kalite, zamanındalık ve müşteri memnuniyeti ilkelerinden taviz vermeden 
dünya standartlarına uygun olarak optimal fiyatlarla ve mümkün olduğunca çok is-
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35 yıllık sektör tecrübemizi RDS SONDAJ  çatısı altında toplayarak yer bilimleri sektörüne hizmet vermekteyiz.
Sondajı bir yaşam biçimi olarak gören teknik ekip ve mühendis kadromuzla şantiye kültürünü birleştirip
sondaj konusunda ki bütün tecrübemizi camiamıza sonsuz kaliteyle aktarmaktayız.

DEĞERLERİMİZ
> Güvenilirlik
> Dürüstlük
> Sorumluluk
> Kalite
> Çözüm Odaklı

Karotlu sondajlarda yüksek karot verimiyle, 45 derece -90 derece arası eğimde çalışma imkanı
sağlamaktadır. Ayrıca kuyularda jeofizik testler, doğrultu eğim ölçümleri, karot yönlendirmesi,
lop hazırlaması gibi her türlü mühendislik çalışmaları yapmak şirketimizin hizmetleri arasındadır. 

> Yüzey wire-line karotlu sondajı
> Eğimli sondaj
> Çok amaçlı sondaj
> Su sondajı
> Çevresel etki araştırmaları sondajı
> Geoteknik sondaj

Uluslararası standartlarda hizmet veren RDS SONDAJ, alanında uzman
kadroya ve donanıma sahiptir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde
sondaj hizmeti vermekte olup, yenilikçi ve sürdürülebilir bakış açısı ile
her geçen gün hizmet kalitesini arttırmaktadır.

HEDEFLERİMİZ
> Süreklilik ve Devamlılık
> İş Sağlığı ve Güvenliği
> Çevreye Duyarlı
> İşbirliği ve Ekip Çalışması
> Yüksek Verim
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Değerli okuyucular;

Sinemalarda izlemeye alıştığımız, izlerken içimize korku salan böyle bir durum gerçekleşmesin diye dua 
ettiğimiz, benzer bir salgınla karşı karşıya kaldı dünya. Salgına karşı küresel birlik olmadığı için her ülke 
kendi sınırları içerisinde kabuğuna çekilip vatandaşlarını koruma altına almaya çalıştı. Fakat  uzun sür-
mesi ekonomilerin çökme noktasına geleceği için kontrollü olarak serbestleşme adımları atılmaya baş-
landı.

İnsanoğlu var olduğundan beri en büyük mücadelesini önce kendisine sonra hayatta kalabilmek için do-
ğaya karşı bir savaşım içinde buldu. Bu savaşım aynı zamanda insanın evrimleşmesine, evcilleşmesine 
ve kendini geliştirmesine sebep oldu. Barınmaya, korunmaya, savunmaya ve saldırıya alıştı. Doğaya karşı 
yapılan bu savaşımın en büyük destekcisi yine doğanın kendisi oldu. Bu halen değişmiş bir durum değildir 
ve bu durum insanoğlu var olduğu sürece devam edecektir. Çünkü kendimizle yaptığımız savaşımda hep 
daha fazlasına ulaşma, daha iyisini elde etme arzusu  bizi bu döngünün dışına  çıkmamıza engel olacaktır. 
Yaşadığımız bu pandemi süresinde bu kadar kısa zamanda hergün ayak bastığımız kaldırımlar boş ka-
lınca aralardan çıkan bitkiler bize gösteriyor ki doğanın kaybetme ihtimali yok. Geriye tek ihtimal kalıyor, 
bizim doğaya ayak uydurup onu fazla zorlamadan sessizce uyum içinde yaşamak. Hepimizin en büyük 
ihtiyacı beslenme ve barınma ihtiyacıdır. İnsanlık buğdayı ne zaman keşfetti ondan ekmek yapmayı kaç 
yüzyılda öğrendi bilmiyorum ama halen soframızın en kıymetlisi. Gelişen teknoloji, büyük kentlere göç, 
tarımla uğraşacak yeni nesillerin yok olmasına, toprağı işleyecek insan gücünün ve yaşayarak öğrenilen 
bu uygulamaların yok olmasına sebep olacaktır. Bu süreçte yaşadığımız apartman kültüründe pencere-
mizin önünde internetten öğrenip bir şeyler ekmeye onun tadını almaya çalışıyoruz. Yarın bu siteler ken-
dini kapatsa yeni nesil ne yapacak bilmiyorum.

Her yüzyılda bir insanlığı karşılayan bu felaketler yakın tarihimizde sanayi devrimini müteakip İspanyol 
gribi, günümüzde etrafımızı saran kablolar, radyo frekansları ve uzay teknolojileri bu son gelişmeleri ha-
rekete geçirmiş olabilir. Bu durumdan en kısa sürede kurtulup özlediğimiz eski günlere kavuşmak ümi-
diyle sağlıklı yarınlar diliyorum.
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Aynı kategoride, arabalarda tüketilen yakıt cin-
sinde belirgin bir değişim gözlenmedi. 2016-2019 
arasında arabası olmayanların oranı yüzde 59’dan 
yüzde 53’e düşerken, arabası olanlar tarafından 
kullanılan yakıtlarda dizel yüzde 17’den yüzde 21’e 
çıktı; ‘otogaz’ yüzde 12, 13, 10, 13 ‘benzin’ ise yüzde 
12, 9, 11, 12 olarak gerçekleşti. Elektrikli ve hibrid 
arabalar ise 2016-2018 yılları arasında yüzde 1’in 
altında iken, 2019 yılında %13’e çıktı.

“Evinizde toplam enerji tüketimi için aylık ne ka-
dar harcıyorsunuz?” sorusuna 2017-2019 arasında 
verilen 401-450 TL cevabı yüzde 5’ten yüzde 8’e, 
451-500 TL cevabı yüzde 3’ten yüzde 7’ye, 501 
TL ve fazlası cevabı da yüzde 7’den yüzde 17’ye 
yükseldi.

Arabası olan katılımcılar içerisinde aylık 200 
TL’nin altında otomobil masrafı olanların oranla-
rında yıllar itibarıyla düşüşler yaşandığı gözlem-
lendi. Aylık 201-300 TL masrafı olanlar ise 2016’da 
yüzde 21’den 2019’da yüzde 24’e, 301-400 TL ara-
sı harcayanlar yüzde 14’ten yüzde 22’ye, 401 TL 
ve üstü ise yüzde 15’ten yüzde 28’e artış görüldü.

Anket katılımcıları elektrik ve doğalgaz fiyatlarını 
son dört yıldır yüksek buldu. “Elektrik fiyatlarını 
nasıl buluyorsunuz?” sorusuna ‘yüksek’ cevabı 
verenlerin oranları 2016-2019 arasında sırasıyla 
yüzde 86, 80, 90, 85 olurken, ‘normal’ bulanların 
oranı yüzde 13, 19, 8, 10 olarak gerçekleşti. Doğal-
gaz fiyatlarını yüksek bulanları oranları da yüzde 
65, 56, 71, 67 oldu. 2019 yılında fiyatları yüksek 
bulanların oranlarının siyasi parti tercihleri ince-
lendiğinde, elektrikte HDP yüzde 94, CHP yüz-
de 91, MHP yüzde 84, AK Parti yüzde 79, doğal 
gazda ise CHP yüzde 75, HDP yüzde 71, AK Parti 
yüzde 62, MHP ise yüzde 57 olarak gerçekleşti. 

Öte yandan, “Geçtiğimiz bir yılda, gelirinizin 
yetersiz kalması nedeniyle toplam enerji tüketi-
minizde kısıntıya gittiğiniz oldu mu?” sorusuna 
2018’e göre ‘çok büyük miktarda kıstık’ diyenlerin 
oranı yüzde 4’ten yüzde 12’ye, ‘ciddi oranda kıs-
tık’ diyenlerin oranı ise yüzde 16’dan yüzde 22’ye 
çıktı.

radaki ‘eğitim’ ise yüzde 5’ten yüzde 11’e yükseldi. 

Öte yandan, “Türkiye enerji sisteminin en önemli 
sorunu nedir” sorusuna verilen yanıtlarda ise ‘pa-
halılık’ yine ilk sırayı alırken, 2016-2018 arasında 
yüzde 31’den yüzde 42’ye çıkan oran 2019’da yüz-
de 37 olarak gerçekleşti. Çevre sorunlarına yöne-
lik toplumsal endişe de sürekli artarak  yüzde 22 
oranıyla 2019’da ikinci sırada yer aldı. 2016’da ka-
tılımcıların yüzde 39’unun enerjide en önemli so-
run olarak gördüğü ‘ithal enerjiye bağımlılık’ ise 
sürekli azalarak 2019’da yüzde 8’e kadar düştü. 

“Enerji tüketiminde aşağıdakilerden hangisi 
önemlidir?” sorusuna verilen yanıtlarda ‘ucuz ol-
ması’ cevabı 2016-2019 yılları arası sırasıyla yüzde 
42, 39, 44 ve 41 oranlarıyla en çok verilen yanıt 
olma özelliğini korudu.

Enerji harcamalarında ciddi oranda 
artışlar yaşanıyor 
Anket sonucuna göre, 2016-2019 döneminde 
enerji tüketiminde ‘ısınma’ katılımcıların yüzde 
65, 66, 74 ve 69’u tarafından seçilerek ilk sırada 
yer alırken, yüzde 22, 28, 22 ve 25 ile ‘aydınlat-
ma ve ev aletleri’ ikinci sırada yer aldı. Isınma için 
tercih edilen enerji kaynağı geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da ‘doğalgaz’ oldu. 2016-2019 
arasında katılımcıların yüzde 54, 52, 54 ve 55’i 
ısınma için doğalgazı tercih etti. İkinci sırada ge-
len ‘kömür’ aynı yıllarda yüzde 25’ten yüzde 18’e 
düşerken, üçüncü sırayı ‘odun’, dördüncü sırayı 
ise ‘elektrik’ aldı. 

Anket sonucuna göre, en fazla ‘ısınma’ya para 
harcayanların gelir gruplarına göre dağılımında, 
gelir düzeyinin artmasıyla ‘odun’ kullanımının 
azaldığı, ‘doğalgaz’ kullanımının arttığı görüldü. 
Evde en fazla tüketilen enerji kaynağı için yapı-
lan aylık harcama, 50 TL ve altı için yüzde 2’den 
yüzde 1’e, 51-100 TL için yüzde 20’den yüzde 5’e, 
101-150 TL için yüzde 30’dan yüzde 16’ya düşer-
ken; 151-200 TL için yüzde 18’den yüzde 20’ye, 
201 TL ve üstü için de yüzde 29’dan yüzde 57’ye 
yükseldi.

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebi-
lir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(CESD) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleşti-
rilen “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araş-
tırması”nın sonuçları 24 Haziran Çarşamba günü 
açıklandı. 16 ilde, 18 yaş ve üzeri bin 215 kişi ile 
yapılan ankette, enerji ve ekonomi politikalarına 
duyarlılığın arttığı ortaya çıktı. 

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
(CESD) gerçekleştirdiği “Türkiye Toplumunun 
Enerji Tercihleri Araştırması”nın sonuçları, Üni-
versite Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu 
Feyiz, Proje Koordinatörü ve CESD Müdürü Prof. 
Dr. Volkan Ş. Ediger ile proje çalışanları Prof. Dr. 
Çiğdem Kentmen Çin, Prof. Dr. Meltem Ucal, Doç. 
Dr. Gökhan Kirkil ve Dr. Öğr. Görev. Emre Çele-
bi’nin yer aldığı basın toplantısı ile paylaşıldı. 

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen “Türkiye Toplu-
munun Enerji Tercihleri Anketi” 16 kent merkezin-
de ikamet eden 18 yaş ve üzeri bin 215 kişi ile yüz 
yüze yapıldı. 

Enerji pahalılığı ve ekonomik sorunlar 
2019’a damga vurdu 
Anket kapsamında “Türkiye’nin en önemli sorunu 
nedir?” sorusuna verilen yanıtlardan ilk sıradaki 
‘ekonomi’ cevabı 2016-2019 aralığında sürekli 
artarak yüzde 16’dan yüzde 33’e, ikinci sıradaki 
‘demokrasi’ yüzde 7’den yüzde 16’ya, dördüncü 
sıradaki ‘çevre’ yüzde 3’ten yüzde 10’a çıktı. Geç-
miş anketlerde en önemli sorunlar arasında gö-
rülen ‘eğitim’ yüzde 27’den yüzde 14’e düşerken, 
2016’da yüzde 22 ile ikinci sırada olan ‘iç güvenlik’ 
2019’da yüzde 4 ile sekizinci sırada yer aldı.

Ekonomik sorunlar Türkiye’de olduğu gibi dün-
yada da 2019’a damgasını vurdu. “Dünyadaki en 
önemli sorunlar”a ‘çatışma ve savaşlar’ diyenlerin 
oranı 2017-2019 arasında yüzde 63’ten yüzde 21’e 
düşerken, ikinci sıradaki ‘ekonomi’ yüzde 6’dan, 
yüzde 19’a kadar çıktı. Üçüncü sıradaki ‘sağlık’ 
yüzde 2’den yüzde 12’ye çıkarken, dördüncü sı-

Prof. Dr. Volkan Ş. EDİGER 
KHAS CESD Müdürü 

Enerji ve Ekonomi 
Politikalarına 
Duyarlılık Artıyor

Kadir Has Üniversitesi 
Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri 
Araştırması 2019 Sonuçları Açıklandı
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“Herhangi bir elektrikli alet/cihaz almaya karar 
verirken enerji etiketinde yazan bilgileri ne de-
rece dikkate alırsınız?” sorusuna yüzde 72 oranla 
‘dikkate alırım’ cevabı verildi. Bunların yüzde 30’u 
‘çoğunlukla dikkate alırım’ derken, yüzde 25’i ‘za-
man zaman’, yüzde 17’si de ‘her zaman’ cevabını 
verdi. “Verimlilik tedbirlerini uygulamıyorsanız, 
bunun nedenleri nedir?” sorusuna ise yüzde 40’ı 
‘yeterli bilginin olmaması’ yanıtını verdi.

Araştırma kapsamında ısı yalıtımı ile ilgili önemli 
verilerin ortaya çıktığı gözlemlendi. 2016-2019 
yılları arasında evinde ısı yalıtım olanları oranı 
yüzde 34’ten yüzde 50’ye düzenli olarak artış 
gösterdi. Evlerinde yalıtımı bulunanların oranının 
gelir ve eğitim düzeyiyle bağlantılı olması, bu 
kategorinin en dikkat çekici sonuçlarından birisi 
oldu. 

Türkiye’nin enerji ithalatında tercihi 
Azerbaycan 
“Türkiye’nin enerjiyi en fazla hangi ülkeden alma-
sını tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların ilk 
cevabı yine ‘Azerbaycan’ oldu. Aynı soruya ‘Rus-
ya’ yanıtını verenlerin oranı ise 2016’da yüzde 20 
iken 2019’da yüzde 9 olarak gerçekleşti. Üçüncü 
sıradaki İran ise sürekli azalarak yüzde 6’dan yüz-
de 3’e düştü. Diğer yandan ‘ucuz olandan alınsın’ 
diyenlerin oranı sürekli artarak yüzde 1’den yüzde 
18’e, ‘hiçbiri/kendimiz üretelim’ diyenlerin oranı 
ise yüzde 3’ten yüzde 27’e çıktı.

Kadir Has Üniversitesi CESD Hakkında:
2015 yılında Kadir Has Üniversitesi bünyesinde 
kurulan Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi (CESD), farklı bilim 
alanlarındaki uzmanların enerji konusunda disip-
linlerarası eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürüt-
mek ve ortaya çıkan bilgileri kamuoyu ile paylaş-
ma amacıyla kuruldu. AB destekli araştırma proje 
çalışmaları dışında en önemli faaliyetlerinden biri 
olan “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Anke-
ti’ni 2016 yılından bu yana her yıl Kasım-Aralık 
aylarında gerçekleştirmeye devam ediyor. 

hatları’nda yüzde 55-42-36-39; ‘elektrik üreti-
mi-iletimi-dağıtımı’nda ise yüzde 51-39-37-37 
olarak gerçekleşti. Enerji fiyatları da 2016-2018 
arasında yüzde 23-11-22-20 oranlarıyla en az 
olumlu bulundu. 

Yenilenebilir enerjiye destek devam 
ediyor 
Ankette yer alan ‘Yaşadığınız il sınırları içinde .... 
santrali kurulmasını ne derece desteklersiniz?’ 
sorusuna 2018 ve 2019 yıllarında verilen yanıt-
larda farklı sonuçlar ortaya çıktığı gözlemlendi. 
2016 ve 2017 yıllarında ‘doğalgaz’, ‘jeotermal’ ve 
‘kömür’ ilk üç sırada yer alırken, 2018 ve 2019’daki 
sıralama ‘güneş’, ‘rüzgar’ ve ‘doğalgaz’ olarak de-
ğişti. 2016 ve 2017 yıllarında, en az desteklenen 
nükleer yüzde 27-20 ve hidroelektrik yüzde 27-
22 iken 2018 ve 2019’da en az desteklenen kömür 
yüzde 19-16, nükleer ise yüzde 14-20 oldu.  

‘Maliyetleri aynı ve kolaylıkla erişilebilir olsalardı, 
hangisini evdeki enerji ihtiyaçlarınızı karşılamak 
için kullanmayı tercih ederdiniz’ sorusuna verilen 
yanıtlardaki ilk üç seçenek dört yıldır değişmeden 
doğalgaz, güneş ve rüzgar oldu. Fakat dört yıl 
içerisinde karşılaştırma yapıldığı zaman, doğal-
gazda yüzde 63’ten yüzde 35’e düzenli bir azalış, 
rüzgarda ise yüzde 6’dan yüzde 18’e düzenli bir 
artış gözlendi.

Enerji verimliliği bilinci artıyor ama 
bilgi eksikliği devam ediyor 
Anket katılımcılarının yüzde 57’si enerji verimliliği-
nin tanımını doğru yaparken, sürdürülebilirlik kav-
ramını doğru bilenlerin oranı ise yüzde 37’de kaldı.

“Belirtilen enerji tasarrufu tüketici davranışların-
dan en çok hangisini uyguluyorsunuz?” sorusuna 
verilen yanıtlardan ‘kullanılmayan alanlarda ay-
dınlatmayı kapatmak’ yüzde 28, ‘bulaşık, çamaşır 
ve ütüyü biriktirerek yapmak’ yüzde 16, ‘kullanıl-
mayan alanlarda ısıyı kapatmak’ yüzde 15 oranla-
rıyla ilk üç sırada yer alırken, tüketicilerin yüzde 
46’dan fazlasının belirtilen önlemleri uyguladık-
ları görüldü. 

İklim değişikliğine ve çevreye 
duyarlılık artıyor 
“Dünya enerji sorunlarından hangisi en önemli-
dir?” sorusuna verilen yanıtlarda ilk üç sıralama 
değişmedi ancak ‘çevre ve insan sağlığı’ diyenle-
rin oranı 2017’den 2019’a yüzde 41’den yüzde 31’e 
düşerken, ‘enerji fiyatlarının yüksekliği/dalgalan-
ması’ yüzde 16-20-18 olarak gerçekleşti. Üçüncü 
sıradaki ‘iklim değişikliği/küresel ısınma’ ise yüz-
de 12’den yüzde yüzde 16’ya çıktı. 

“Küresel iklim değişikliğine inanıyor musunuz?” 
sorusuna ‘evet’ cevabı verenlerin oranı 2016’da 
yüzde 78, 2017’de yüzde 87, 2018’de yüzde 77, 
2019’da ise yüzde 86 oldu. “Küresel iklim deği-
şikliğinin nedenleri hangisidir?” sorusuna verilen 
yanıtlardan insan kaynaklı nedenler yüzde 78, 
doğal nedenler ise yüzde 13 oldu. “Her birinin 
iklim değişikliğine ne derece etkisi vardır?” soru-
suna verilen cevaplardan ‘sanayi’ yüzde 83, ‘ulaş-
tırma’ yüzde 69, ‘elektrik ve ısı üretimi’ yüzde 64 
ile ilk üç sırayı paylaştı.

‘Hangisinin küresel ısınmaya en fazla etkisi var-
dır?’ sorusuna verilen yanıtlarda ilk üç sırada 2017 
ve 2018’de ‘sanayi’, ‘şehirleşme-binalar’ ve ‘elekt-
rik ve ısı üretimi’ bulunurken sıralama 2019’da 
yüzde 51-15-13 ile ‘sanayi’, ‘ulaştırma’, ‘elektrik ve 
ısı üretimi’ olarak değişti.

Türkiye’de enerjiden kaynaklanan en önemli 
çevre sorunları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
‘hava kirliliği’, ‘insan sağlığı’ ve ‘iklim değişikliği’ 
olarak görülürken, ‘iklim değişikliği’ cevabı 2017 
ve 2018’de yüzde 25 iken 2019’da yüzde 38’e çıktı.

Enerji politikaları seçmenin oy verme 
eğilimini etkiliyor 
Ankette, ‘Oy verdiğiniz partinin enerji politikaları 
konusunda ne derece bilgilisiniz?’ sorusuna veri-
len yanıtlardan ‘bilgiliyim’ diyenlerin oranı 2016-
2019 yılları arasında yüzde 8-10-15-29 şeklinde 
artarken, ‘bilgili değilim’ diyenlerin oranı yüzde 
75-47-49-34 olarak azaldı. Öte yandan, ‘Oy ve-
rirken partinizin enerji politikalarını ne derece 
dikkate alırsınız?’ sorusuna verilen olumlu yanıt-
larda da ciddi artışlar gözlendi. ‘Dikkate almam’ 
diyenlerin oranı 2016-2019 arasında yüzde 55, 44, 
35 ve 29 olarak düşerken, ‘Dikkate alırım’ diyenle-
rin oranı ise yüzde 15-17-34-40 olarak arttı. Anket 
sonuçlarına bağlı olarak, seçmenlerin partilerin 
enerji politikaları hakkındaki farkındalığının art-
tığı gözlendi.

“Hükümetin enerji politikalarını ne derece des-
tekliyorsunuz?” sorusuna ‘destekliyorum’ cevabı-
nı verenlerin oranı 2016’da yüzde 24’ten, 2017’de 
yüzde 35’e, 2018’de yüzde 46’ya çıkarken, 2019’da 
yüzde 30 oldu. Destekleyenlerin yüzde 54’ünün 
AK Parti, yüzde 28’inin MHP, yüzde 16’sının CHP, 
yüzde 7’sinin HDP seçmeni olduğu anlaşıldı. 

Ankete katılanların, hükümetin enerji politikala-
rında başarılı buldukları ‘doğalgaz temini’, ‘petrol 
ve doğalgaz boru hatları’ ve ‘elektrik üretimi-i-
letimi-dağıtımı’ ilk üç sıradaki yerlerini korudu. 
Olumlu bulanların oranları ‘doğalgaz temini’nde 
yüzde 54-46-43-43; ‘petrol ve doğalgaz boru 
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EVEREST SONDAJ MÜHENDİSLİK Eylül 2016 yılında Jeofizik 
Mühendisi olan Ergin GEDİK tarafından kurulmuştur. Everest 
Sondajın kuruluş amacı; Sondaj operasyonları içinde, sektörün 
önde gelen firmaların her kademelerinde görev yapmış ve 10 
yıllı aşkın sondaj operasyon tecrübesi ile uzun yıllar kazanılmış 
bu tecrübe ile sektöre profesyonel, kaliteli, ekonomik, 
yenilikçi ve şeffaf hizmet vermek, ayrıca sektörün alternatif 
arayışlarını karşılamak, yenilik katmak amacı ile kurulmuştur. 

Kuruluşumuzdan itibaren maden sektörünün metalik, enerji 
ve endüstriyel ham madde arama sondaj operasyonlarında rol 
aldık ve aktif operasyonlarımız devam etmektedir.  Tecrübeli 
ve uzman kadroya sahip olan Everest Sondaj’a verilen 
görevlerde kaliteye verdiği önem, zoru başarma azmi, özverili 
çalışma, sorumluluk bilinci ve anlayışı ile güven esasına 
dayanarak tamamen müşteri memnuniyeti ilkelerinden asla 
vazgeçmeyerek sektörde kendini kanıtlamış ve görevlerini 
başarı ile tamamlamıştır. Başarı ve sürekliliğin teminatı, 
hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çalışan Everest 
Sondaj ailesi,  büyüyen ve teknolojik makine parkı ile sizlere 
bugün ve gelecekte sondaj operasyonları ve danışmanlığı 
hizmetleri vermeye devam edecektir.

Hizmetlerimiz; Karotlu Maden Arama sondajları, Jeoteknik 
Sondajlar, Oryantasyon, Kuyu İçi ölçüm vb. gibi operasyonları 
kapsamaktadır.

EVEREST SONDAJ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Ostim O.S.B. 1170 Sokak No:4/42 Özçelik İş Merkezi      

 Yenimahalle/ANKARA
 +90(312) 386 20 26     +90(312) 386 20 26
 everest@everestsondaj.com.tr

www.everests onda j .com.tr



Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat ora-
nı açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve 
reaktör sektörünün lider firması konumunda 
olan Elektra Elektronik, transformatör üretimi 
ile demiryolu sektöründe de önemli rol oynu-
yor. Raylı sistem projelerinde kullanılan Elekt-
ra Elektronik’in trafoları, CE işaretli ve Avrupa 
standartlarına uygun bir şekilde Türk mühen-
disler tarafından tasarlanarak ülkemizde üreti-
liyor. Türkiye’deki çok sayıda projede kullanılan 
Elektra Elektronik transformatörleri, hızlı tren 
konusunda dünyaya referans olan Çin’de de yo-
ğun olarak tercih ediliyor. 

Transformatör (trafo) üretmek amacıyla 40 yıl 
önce kurulan ve bugün 6 kıtada 60’a yakın ülke-
ye yerli ve milli trafo ile elektronik ürün ihracatı 
gerçekleştiren Elektra Elektronik, ileri teknoloji 
transformatörleri ile demiryolu sektöründe de 
yoğun ilgi görüyor. Şirketin raylı sistem trans-
formatör ürün grupları arasında; izolasyon 
transformatörleri, şebeke ve katener izolasyon 
trafoları ile teknik bina yükseltici ve indirici tra-
foları yer alıyor. 

Türkiye’deki trenlerin 
transformatörlerini üretti, Çin’in 
dikkatini çekti
Demiryolu projelerine yüksek katma değerli çö-
zümler sunan transformatör sektörünün öncü 
markası Elektra Elektronik, ürünlerini Türkiye’de 
üretiyor ve kullanımda olan pek çok vagonun 

Dünyaya Raylı Sistemler İçin 
Trafo İhraç Eden Türk Markası

Ar-Ge destekli ve üstün kaliteli transformatörleri ile 
sektörüne yön veren Elektra Elektronik, demiryolu 
projelerine yüksek katma değerli çözümler sunuyor.
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altında trafoları ile yer alıyor. Sektöründe sahip 
olduğu tecrübe ve transformatörlerinin kaliteleri 
ile Çin’in de dikkatini çeken Elektra Elektronik, 
hızlı tren konusunda dünyaya referans olan Çin’in 
demiryolu projelerinde de tercih ediliyor. 

Elektra Elektronik’in ülkemizdeki demiryolu re-
ferans projeleri arasında; Konya-Ankara yüksek 
hızlı tren hattı, IKZ (Irmak-Karabük-Zonguldak) 
hattı, İZMİR (Selçuk-Çamlık) hattı, EKB (Eskişe-
hir-Kütahya-Balıkesir) hattı, SAKA (Samsun-Ka-
lın) hattı, BAME (Bandırma-Balıkesir-Menemen) 
hattı, GSM-R (Kayseri-Sivas-Çetinkaya) hattı, 
BAŞKENT RAY hattı, Ankara Kuzey Sincan hattı 
ile Ankara yüksek hızlı tren bakım merkezi ve 
Trakya (Edirne-Uzunköprü Tekirdağ-Pehlivan-
köy) istasyonları yer alıyor.  

CE işaretli ve Avrupa standartlarına 
uygun transformatörler
Hareket eden trenin sinyalizasyon sisteminin 
besleme ünitelerinde kullanılan trafolar, Elektra 
Elektronik’in Türk mühendisleri tarafından ülke-
miz sınırları içinde tasarlanarak üretiliyor. Yüksek 
manyetik geçirgenlikli demir nüve, isteğe göre 
bakır veya alüminyum sarım, düşük kayıp, yüksek 
verim, maksimum izolasyon seviyesi, sessiz çalış-
ma ve neme karşı koruma için vakumda vernikle-
me gibi özellikleriyle öne çıkan Elektra Elektronik 
transformatörleri, CE işaretli ve Avrupa stan-
dartlarına uygun olarak ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi altında üretiliyor. İleri teknoloji ile üretilen 
Elektra Elektronik transformatörleri; yüksek ürün 
kalitesi, enerji kalitesi, besleme ve kompanzasyon 
ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Elektra Elektronik Hakkında
Türkiye elektronik sanayisinin öncü mar-
kası Elektra Elektronik, 40 yıl önce İs-
tanbul’da transformatör (trafo) üretmek 
amacıyla kuruldu. Transformatör üretimi 
ve enerji kalitesi alanındaki çalışmaları ile 
yıllar içinde hızlı büyüme gösteren Elektra 
Elektronik, 2010 yılından itibaren Ar-Ge’ye 
yaptığı yatırımlarla öne çıkmaya başladı. 
Trafo sektöründeki öncü ürünlerine ek 
olarak 2015 yılından itibaren ileri tekno-
loji elektronik ürünlerin üretimine ağırlık 
veren şirket, günümüzde transformatör, 
reaktör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve 
güç elektroniği çözümleriyle Türkiye’de ve 
dünya genelinde sanayinin birçok alanında 
hizmet veriyor. Türkiye’de ilk ve tek yerli 
üretim olan aktif harmonik filtreleri üreten 
Elektra Elektronik, enerji kalitesi alanında 
dünyaya ileri teknoloji çözümler sunuyor. 6 
farklı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli 
trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleş-
tiren Elektra Elektronik’in Türkiye’nin yanı 
sıra Almanya’da Elektra GmBH şirketi, Çin 
ve Amerika’da ise satış ofisleri bulunuyor. 
Elektra Elektronik ürünleri ve çözümleri 
ile Türkiye’de havalimanı, raylı sistemler, 
şehir hastaneleri gibi önemli projelerin 
yanı sıra yurt dışında Çin demiryolları, Gu-
angzhou atık su projesi, Sırbistan Elektrik 
İdaresi ve Rusya demir çelik fabrikaları gibi 
çok sayıda projeye katma değer sunuyor. 
2016-2018 yılları arasında hızlı tren proje-
leri kapsamında istasyonlardaki elektrik 
panolarının uygulamasını gerçekleştirme-
si sonucunda önemli bir sıçrama yaşayan 
şirket, son 4 yılda büyüme ortalamasını 
yüzde 20’ler seviyesine çıkardı. Yurt dışı 
pazar payının ve iş hacminin her geçen 
gün hızla artmasıyla 2019 yılını “Atılım 
Yılı” ilan eden Elektra Elektronik, İstanbul 
Esenyurt’ta kurulu fabrikasında üretim 
hattını büyüttü. Yeni yatırımı ile fabrika 
kapasitesini ikiye katlayan şirket, 10 bin 
metrekare kapalı alana sahip yenilenen 
üretim hattında Ar-Ge çalışmalarına ivme 
kazandırıyor. TÜBİTAK ortaklı projelere yo-
ğunlaşarak sanayi-üniversite işbirliği pro-
jeleri geliştiren şirket, 2020 yılında “Elektra 
Elektronik Ar-Ge Merkezi” kurulum süreci-
ni başlatmayı planlıyor. Üretim kapasitesi, 
çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından 
Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör 
sektörünün lider firması konumunda olan 
Elektra Elektronik, Türkiye’de kendi sektö-
ründe Amerika’ya ihracatı mümkün kılan 
UL Belgesi’ne sahip sektöründe tek firma. 
Yeni yatırımıyla birlikte ihracat pazarlarına 
Amerika’yı da ekleyen Elektra Elektronik, 
2020’de Güney Amerika, Asya Pasifik ve 
Kuzey Afrika ülkelerine de açılmayı he-
defliyor. 2020’de toplam ihracat oranını 
yüzde 70’e çıkarmayı planlayan Elektra 
Elektronik, 40. yılını kutlayacağı 2020 yı-
lında dünya markası olma yolunda daha 
da emin adımlarla ilerlemeye hazırlanıyor.
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Jeolojik saha çalışmaları, maden arama faaliyetleri ve sondaj operasyonlarında 
tecrübeli bir ekip tarafından, sondaj sektörünün ihtiyaçlarına, çevreye ve top-
luma karşı sorumluluk bilinci ile hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

ATOM BITS İşbirliği
Şirketimiz, yerli olarak üretmiş olduğu 
ekipmanların yanı sıra Kanada menşeili 
ATOM BITS marka elmas matkapların da 
TÜRKİYE SATIŞINI yapmaktadır. ATOM BITS üretim ekibi-
nin 40 yılı aşkın deneyimini kullanarak üretmiş olduğu el-
mas matkaplar birçok ülkede adını duyurmayı başarmıştır.

Çözüm Ortağımız
Güvenilirlik, ekonomiklik ve uygulanabilirlik ilkeleri üzerine kurulan şirketimiz, 
saha operasyonlarında istenilen çalışmalara yönelik destek sunarak, sizlere çö-
züm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Madencilik sektöründe, ihtiyaçların profesyonel bir bakışla karşılanması ama-
cıyla kurulan CoreShack Drilling Equipmet, çevreye ve topluma karşı sorumlu-
luk bilincinin önemini her fırsatta vurgulamış, uygulamaya geçirmek amacıyla 
da CoreLife Biodemecial Products’ı kurmuştur.

Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylı ürünlerimizle, madencilik, inşaat 
ve sanayi kollarındaki personellerimizin ve toplumun sağlık ve hijyen ihtiyaç-
larının karşılanmasında her zaman gerekli desteği sunmaktan onur duyacağız.

Sondaj Yardımcı Ekipmanları
 Su Başlıkları ve Yedekleri
 Manevra Başlıkları ve Yedekleri
 Erkek ve Dişi Tahlisiyeler
 Boru Anahtarları ve Çeneleri
 İç Tüp Anahtarları
 Tambur ve Wireline Halatları

Karotiyer ve Yedekleri
 İç Tüp Başlığı ve Yedekleri
 Dış Tüp / İç Tüp
 Zırh / Zırh Altı
 Segman / Segman Yuvası
 Segman Durdurucu
 Durdurucu Bilezik
 Merkezleyici Bilezik

Karot Sandıkları

 Karot Sandık Kapakları
 Seperatörler

Hizmetlerimiz

 Sondaj Programlarının Takibi
 Jeolojik Saha ve Ofis Çalışmaları  Oğuzlar Mah. 1386 Cad. No: 8/3 Balgat, Çankaya-ANKARA

 +90 543 416 5264 • +90 532 683 2673
 www.coreshackdrilling.com
 www.corelifemedical.com

7/24 satış ve destek hizmetiyle 
sadece tedarikçiniz değil, çözüm ortağınız 
olmayı diliyoruz.

Elmas ve Vidye Ürünler
 Emprenye Elmas Matkap
 Tij / Muhafaza Çarıkları
 Portkron
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Life Medical Products

Özellikleri ve Avantajları
 %100 doğal içeriklidir.
 Zararsız, doğal ve çevre 

dostudur.
 Alkolsüz ve iyotsuzdur.
 Üretiminde zararlı kimyasal 

kullanılmaz.
 Nötr pH’dır.
 Tahriş edici değildir.
 Kokusuz ve renksizdir, leke 

bırakmaz.

 Bakteri, virüs, spor, biyofilm ve 
mantara karşı oldukça etkilidir.

 Kullanıcı dostudur, sağlık ve 
güvenlik riski yoktur. Kullanımdan 
sonra durulama gerektirmez.

 Düşük maliyetli ve yaygın 
olarak kullanılan çözümlerden 
daha etkilidir.

 Yerinde üretim yapılabilir, 
ekonomiktir.

Oteller, Hastaneler, Havuzlar, Gıda ve Tarım, Hay-
vancılık, Havanlandırma Sistemleri, Sosyal Tesisler, 
Et ve Süt İşleme Tesislerinde kullanılır.

* İş Botu/Ayakkabı ve İş Eldivenlerine uygulandığında mantar, 
bakteri ve koku oluşumunu engeller.

HOCl (ANOLİT)’nin soğuk buhar halinde belirli ara-
lıklarla işletmeye verilmesi yöntemiyle uygulanabi-
lir.  HOCl (ANOLİT), çok güçlü bir fungusittir (man-
tar öldürücü). HOCl (ANOLİT) ile yapılacak ayak 
banyosu veya sprey veya kompres uygulamaları, 
ayak mantarları veya cildin herhangi bir yerinde-
ki mantar oluşumunu yok edecektir. Çalışanların 
soyunma/giyinme odalarında uygulanacak per-
yodik HOCl (ANOLİT) sisleme uygulaması sorunu 
ortadan kaldırarak çalışan sağlığını ve paralelinde 
verimi artıracaktır.

Dezenfektan Jeneratöründe üretilecek olan HOCl 
(ANOLİT) için gerekli olan girdiler, her zaman ve 
her yerde kolaylıkla ve çok ekonomik olarak bulu-
nan: SU, TUZ ve ELEKTRİK enerjisidir. Yatırım ma-
liyeti her işletmenin büyüklüğüne göre değişebilir, 
ancak genel olarak cihaz yatırımı 6- 8 ayda kendini 
amorti ettiği hizmet verdiğimiz sektör yetkililerince 
ifade olunmaktadır

Dünyada HOCl Onayları
HOCl, dezenfektan kullanılan 5 farklı kategorinin 
hepsinde de Sağlık Bakanlığıdahil uluslararası bir 
çok kurum tarafından onaylıdır: İnsan Sağlığı, Hay-
van Sağlığı, Yer ve Yüzey Dezenfektanları, Gıda, Ta-
rım veYem, İçme Suyu Dezenfeksiyonu Kullanımı

Kullanım Alanları
Madenler: Ofisler, Yemekhaneler, Kişisel Koruyucu 
Donanımlar,Personel Servisleri, İş Makineleri ve 
Kamyonlar, Soyunma Odaları, Dolaplar

HOCl (Hipokloröz Asit) Nedir?
HOCl, Elektrolize Su, Hipokloröz asit=ANOLİT) hafif 
bir narenciye suyu kuvvetinde, zayıf bir asit olan 
HİPOKLORÖZ ASİT’ in bilimsel formülüdür. HOCl, 
bakteri ve virüslere karşı savaşmak, vücudu koru-
mak ve iyileştirmek için tüm memelilerde beyaz 
kan hücreleri tarafından doğal olarak üretilir. Bu 
madde doğada bilinen en geniş ve etkili spekt-
rumu olan biosittir. Zayıf asidik özelliği sayesinde 
tahriş edici özelliği ve insan sağlığına zararı yoktur. 
Dolayısıyla doğada bilinen en iyi antiviral ve anti-
bakteriyel dezenfektandır ve insan vücudu bilinen 
en iyi dezenfektanı üretmektedir.

HOCl, istilacı bakteri, mantar ve virüslere karşı et-
kili olan güçlü bir oksidandır. HOCl, CORONA Vİ-
RÜS de dahil olmak üzere, Tüberküloz, Lejyonella, 
H1N1 (domuz gribi), M. Chelonea, Poliovirus, HIV, 
Aureus, E. Coli, Candida Albicans, Enterococcus 
Faecalis, P Aeruginosa gibi patojenlere karşı et-
kili, canlıda kullanılabilen tek dezenfektandır. 
Çünkü HOCl insan vücudunun savunma sistemi-
nin, bakteri ve virüslere karşı kendisinin ürettiği, 
doğadaki patojen mikroorganizmalara karşı en 
etkin maddedir. Maden İşletmelerinde Elektrolize 
su kullanılması ile işçi sağlığını ve Çevrenin temiz 
tutulmasını sağlamanın yanında kısa-orta ve uzun 
dönemde işletmeciye önemli ekonomik kazanım-
lar sağlamak mümkün olacaktır.

Çalışma ortamlarında oluşan Bakteri, mantar, vi-
rüs, küf ve mayaların ve mekanik tozların elimine 
olunarak İŞCİ SAĞLIĞI ve İŞ VERİMİNİN kaliteleri-
nin artırılması sağlanacaktır.

Krem Eldiven
Krem Eldiven, California’da altın madeni bulunan 
bir işletmeci tarafından, çalışanlarının daha sağ-
lıklı bir şekilde çalışmasına olanak sağlamak için 
gerekli yatırımları yapması sonucu ortaya çıkmış 
ve daha sonra dermatologlar tarafından geliş-
tirilerek, günlük hayatta da bakım ürünü olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.

Krem Eldiven, cildin doğal bariyerini kalkan gibi 
koruyarak, cildin kendi yağlarının, enzimlerinin 
ve neminin ciltte kalmasını sağlayan ve cildin dış 
katmanının koruyucu özelliklerini tamamen geri 
kazandıran bir üründür.

Cildin üzerinde oluşturduğu koruyucu katman, 
bir kalkan görevi görerek cildin tahriş edici dış 
unsurlara karşı korunmasını sağlar. Bu koruyucu 
kalkan tahriş edicilerin cilde temasını engeller. 
Böylece Krem Eldiven, cilt problemlerini başla-
madan önlemeye ve varolan cilt problemlerinin 
giderilmesine yardımcı olur.

Krem Eldiven, paraben, fitalat, triklosan, sodyum 
laural sülfat (SLS), sodyum lauret sülfat (SLES), 
formaldehit, toluen, propilen glikol, salisitlar, glu-
ten,ilave koku, renklendirici, kayganlaştırıcı, süt 
ürünü, buğday, soya, bezelye, mısır, hayvansal 
ürünler, fıstık ve fındık İÇERMEZ.

Krem Eldiven, eldiven altında, ayaklarda ve vü-
cutta koruyucu olarak kullanıldığında;

 Ağır kimyasalların deriye temasını engeller.
 Eldivenden kaynaklı ortaya çıkabilecek cilt ra-

hatsızlıklarını engeller. (Kontakt dermatit, egza-
ma, mantar ve bakteriyel problemler)

 İş botlarının kullanımından kaynaklı oluşabile-
cek mantar oluşumunu, egzamayı ve kokuyu 
engeller.

 Tulum ve iş giysilerinden kaynaklı oluşabilecek 
deri rahatsızlıklarının önüne geçer.

Bilimsel veriler ışığında, Krem Eldiven özellikle  ağır 
sanayide çalışanlar, madenciler ve kimyasal mad-
delerle teması fazla olan işçiler için ideal bir koz-
metik preparattır. Sıcaklık, ter, kimyasallar ve diğer 
tüm dış etkilerin neden olacağı cilt rahatsızlıkları 
/ enfeksiyonlar için koruyucu amaçlı kullanılması 
hem çalışanlara hem de işletmeye önemli faydalar 
sağlayacaktır.

 Çalışanların sağlıklarının korunması

 İş durmasından kaynaklı zaman ve para kaybı-
nın önüne geçilmesi

 Kronik iş hastalıklarının önüne geçilmesi ile olu-
şacak verimlilik ve motivasyon
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MAKALE

çıkardığı altın madenleri sayesindedir. Karun, mi-
lattan önce 500’lü yıllarda o kadar çok altın çıkar-
mıştır ki, altının fiyatı o dönemde gümüşten daha 
ucuz olmuştur. Çıkardığı altınlar Anadolu’nun 
plaser (kırıntı) tipi yeryüzü altınları olup, günü-
müzde bu tip yataklar neredeyse bitmek üzere-
dir. Plaser tipi altın yataklarında altın pulcuklar 
halinde olup, iri tanelidir. Bu tip yataklardan 
altınının kazanılması çok kolay olup, yoğunluk 
farkına göre ayrıştırılabilir. Örneğin bu tip yatak-
lardan “altın tavası (gold pan)” veya bir “savak 
(sluice)” ile altın kolaylıkla üretilebilir. Plaser veya 
kırıntı yatakların oluşumunun esası, fiziksel olarak 
parçalanıp, ufalan-aşınan minerallerin taşınarak, 
yoğunluklarına göre birbirinden ayrılıp, aynı ya 

Altın, yer altından çıkarılabileceği gibi, yeryüzün-
den ve yeryüzüne yakın yerlerden de çıkarılabilir. 
Yeryüzü altınları genellikle nehir ve dere kenarla-
rında olur. Altın, dere veya nehirdeki sudan 19 kat 
daha ağır olduğu için hemen suyun dibine çöker. 
Genellikle nehir yataklarında eğimin az olduğu 
yerlerde, su tabanında, kaya etrafında kolayca 
birikir. Bu birikim içerisinden altınlar özel aparat-
larla alınır.  Ancak, Anadolu’da yaşamış olan eski 
medeniyetler (Lidyalılar, Hititler vb.) yeryüzüne 
yakın tüm altın madenlerini hemen hemen bi-
tirmiş durumdadır. Kutsal Kitapta, dünyanın en 
zengin adamı olan ve hazineleriyle beraber ye-
rin dibine batırılan “Karun” isimli Lidya kralının 
zenginliği Anadolu’da (özellikle Ege Bölgesinde) 

Global ekonomik kriz, savaşlar, korona virüs kay-
gıları ve diğer nedenlerden dolayı altın fiyatı her 
geçen gün hızla artmaktadır. Öyle ki; son 20 yılda 
altın fiyatları 60 kat artmıştır. 2020 yılında gram 
altının satış fiyatı 300 TL’yi geçmiştir. Altın günü-
müzde yatırımcıların en güvenilir limanı olup, her 
geçen gün değer kazanmaktadır. Bunun farkına 
varan Altın Madencileri, 1849 yılında Kaliforniya 
(ABD)-Sierra Nevada’da yaşanan “Altına Hücum 
(Gold Rush)” olayını bizzat yaşamaktadır. Tür-
kiye’de altın madeni işletmeleri ve amatör altın 
avcılığı her geçen gün hızla artmaktadır.  Bu ma-
kalede, Türkiye’deki altın madenlerinden, altın 
üretim yöntemlerinden ve altının ayrıştırılmasın-
dan bahsedilmiştir. 
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da benzer yoğunlukta olanların belirli bir bölge-
de birikmesine dayanır. Manisa’nın Salihli ilçesine 
bağlı Sart Çayı ve çevre akarsuları, Türkiye’nin en 
büyük kırıntılı altın yataklarını oluşturur. Ayrıca, 
Hatay’ın güneyinde alüvyonlar içinden akan Akıl-
lıçay boyunca alüvyonlar içinde bir miktar altına 
rastlanmıştır. Diğer yandan, Kars’ın Sarıkamış il-
çesinin Darphane mevkiinde Ortahale deresinde 
bir miktar altın saptanmıştır. Bu altınlar, 1.Dünya 
Savaşı sırasında Ruslar tarafından toplanmıştır. 
Diğer taraftan, Çanakkale Lapseki ve Kırklareli 
Istranca ormanlarında da pulcuklar halinde nabit 
altın belirlenmiştir.  

Altın, ülkemizde daha çok yer kabuğunun derin-
liklerinde bulunur. Bu tip yataklara, hidrotermal 
ya da epitermal yataklar denir. Bu tip altın yatak-
larının oluşumu magmanın ve hidrotermal sula-
rın hareketi ile olur. Bu tip yataklarda, altın birkaç 
mikron boyutunda olup, çok ince tanelidir. Gözle 
görülemez.  Kayaçların ve kuvars damarlarının 
içinde saçınım halinde bulunur. Dolayısıyla, kayaç 
içerisinden altını alabilmek için tüm kayaç mikron 
mertebesine öğütülür. Öğütüldükten sonra, yo-
ğunluk farkına göre ayrım mümkün olmadığı için, 
“siyanürleme yöntemi” ile altın çözündürülerek 
alınır. Altını, en iyi ve en ekonomik çözen kimyasal 
siyanürdür. Ancak, siyanüründe alternatifi elbette 
ki vardır. 

Bir diğer altın üretim kaynağı, elektronik atıklar, 
izabe tesisi cürufları ve kuyumculuk artıklarıdır. 
Bilgisayar, cep telefonu ve benzeri gibi teknolojik 
aletlerin içerisinde %0.5 ile %2 arasında altın bu-
lunur. Altın izabe tesisi cüruflarında (artıklarında) 
bulunan Au miktarı %1’e kadar çıkabilmektedir. Takı 
ve ziynet eşyası tasarımı yapılan atölyelerin artıkla-
rında ise %70’e kadar altın olabilmektedir. Bu artık-
lar genellikle Ramatçılar tarafından toplanır, hidro 
ve pirometalurjik yöntemlerle ergitilerek ekonomi-
ye kazandırılır.  Diğer yandan, yukarıda sözü edilen 
artıklardan gravite ve flotasyon yöntemleriyle de 
yüksek saflıkta altın üretmek mümkündür.

Türkiye’nin görünür altın rezervi 700 ton olup, 
2014 yılı üretim verilerine göre, Türkiye 31 tonluk 

Eskişehir-Kaymaz, Niğde-Bolkardağ, Kayse-
ri-Himmetdede, Ordu-Altıntepe ve Sivas-Bakırte-
pe madenleri izlemiştir. Bugün ülkemizde 20’nin 
üzerinde altın madeni olup, bu madenlerden yıl-
da yaklaşık 30 ton’un üzerinde altın üretilmekte 
ve altın üretimi her geçen gün artmaktadır. Ayrı-
ca, bu işletmelerin dışında amatör olarak nehir ve 
dere kenarlarından kilolarca altın üretilmektedir. 

Altın sadece piyasalarda “yatırım aracı” ama-
cıyla ya da kuyumculuk sektöründe “takı-ziynet 
eşyası” olarak kullanılmamaktadır.  Altının en-
düstriyel alanda da birçok kullanım alanı vardır. 
Örneğin; elektrik ve elektronik sanayisinde altın 
kullanılır. Çünkü altın elektrik iletkenliği gümüş 
ve bakır madenlerinden sonra en yüksek olan 
elementtir. Dayanıklılığı ve diğer elementlerle 
tepkimeye girmeyen yapısı nedeniyle, elektrik 
ve elektronik sanayide terminallerin, transis-
törlerin ve diğer yarı iletken sistemlerin kap-
lamasında kullanılır. Kulanım süresini artırmak 
için CD’lerin yansıtmalı yüzeylerinde kullanılır. 
Telefon ve bilgisayarlardaki işlemciler de iletken 
özelliği sayesinde altın alaşımı bir çeşit malze-

altın üretimi ile Avrupa`da ilk sıradadır. Dünya 
altın üretimi yıllık 3 bin tondur.  Türkiye’nin yıl-
lık altın ithalatı ise 100 tonun üzerindedir. MTA 
verilerine göre, Türkiye’deki altın rezervlerinin % 
90’ı halen yeraltında keşfedilmeyi beklemektedir. 
En çok altın Ege Bölgesinde olup, Bursa-Balıke-
sir arasında İvrindi-Sülüklüköy-Beyköy bölgeleri, 
Afyon-Kütahya arasında Dağardı, Karaağaç ile 
İzmir-Aydın arasında Emirli, Bozdağ, Arapdağı 
bölgeleri, İzmir Çanakkale arasında Kartaldağ, 
Şahinli, Madendağ, Pirentepe, Altınoluk ve Ber-
gama bölgelerinde zengin altın yatakları bu-
lunmaktadır. Günümüzde, yeryüzüne çıkarılan 
altının yarısından fazlası, devletlerin ve merkez 
bankalarının elindedir. Sebebiyse ülkelerin kağıt 
para emisyonunun güvencesidir. Altın üretimin-
de söz sahibi ülkeler; Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, 
Avustralya, Kanada, Rusya, Güney Afrika ve Pe-
ru’dur. Ülkemizin altın üretimi, Dünya üretiminin 
%1’i civarındadır.    Türkiye’nin ilk altın madeni iş-
letmesi 2000’li yıllarda İzmir Bergama’da açılmış 
ve ilk yıl 1.4 ton altın üretilmiştir. Daha sonra bunu 
sırasıyla Uşak-Kışladağ, Manisa-Sart, Gümüşha-
ne-Mastra, Erzincan-Çöpler, İzmir-Efemçukuru, 
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cm3’dür. Doğadaki taşlarsa genellikle 2-4 gr/cm3 
yoğunluğuna sahiptir. Dolayısıyla, altın ve taş 
arasındaki yoğunluk farkı oldukça yüksektir. Bu 
bakımdan yoğunluk farkına göre ayrıştırma ya-
pılabilir. Yoğunluk farkına göre zenginleştirme 
(gravite yöntemi), bilinen en eski zenginleştir-
me yöntemidir. Bu yöntem, hem düşük yatırım 
ve işletme maliyeti, hem de zenginleştirme sıra-
sında herhangi bir kimyasal kullanılmamasından 
dolayı ilgi çekmektedir. Bu yöntem çevrecidir 
ve çevreyi kirletmez. Günümüzde altının zen-
ginleştirilmesinde kullanılan en önemli gravite 
aparatları; spiraller, oluklar, sallantılı masalar ve 
modern gravite ayırıcılarıdır.  Bunlar; Knelson 
ve Falcon konsantratörü, Multi Gravite Separa-
tör (MGS) ve Kelsey jigidir.  20 mikrondan ince 
altın tanelerinin kazanımında ise siyanürleme 
yapılır. Altın sodyum siyanürle çözündürülerek 
kazanılır. Siyanürlemenin çevreye zararlı olduğu 
iddia edilse de, siyanür tamamen kapalı tanklar 
içinde kullanıldığından çevreye herhangi bir za-
rar vermez. Flotasyon yönteminde ise altın ve 
altın içeren sülfürlü cevher köpükle yüzdürülür. 
Altının yüzdürülmesi için özel kimyasallar kulla-
nılır. Flotasyon yöntemi 75 mikrondan daha ince 
altın tanelerinin yüzdürülerek kazanılması için 
uygundur. Yukarıdaki yöntemlerin dışında, altın 
pirometalurjik yöntemlerle (ısıyla ergitme yolu 
ile) de üretilebilir. Altın içeren cevherler ya da 
artıklar potalarda eritilerek altın çöktürülür ve 
üstte kalan cüruf uzaklaştırılarak %99.9 saflıkta 
altın üretilebilir. 

Yukarıdaki altın üretim yöntemleri dışında bir de 
“Definecilik” vardır. Eski medeniyetler tarafından 
gömülmüş altının bulunarak ortaya çıkarılmasına 
“definecilik” denir. Definecilikte gömülü olan altın 
bir dedektörle bulunur ve çıkarılan altın tama-
men saf olduğu için hiçbir işlem gerektirmeden 
satılabilir. Madencilik ve definecilik tamamen ayrı 
işler olup, her ikisi de devletten izin almayı ge-
rektirir. Anayasada belirtildiği gibi “tüm madenler 
ve defineler” devletindir. Ancak ve ancak devlet 
izni ile işletilebilir. Aksi durum, kaçak maden ya 
da kaçak definecilik işine girer ki, bunun suçu da 
hapis cezasıdır.

guların yerini almıştır. Moda tasarımcıları tara-
fından özel koleksiyonlarda altın iplikler kullanıl-
maktadır. Altının yiyecek sektöründeki kullanımı 
ise oldukça ilginçtir. Yiyecekler ve içecekler altın 
parçacıklarıyla süslenir.  Altın içeren yiyecek-
ler günümüzde popüler olmaya başlamıştır ve 
özellikle Hindistan, Avrupa ve ABD’de, altınla 
süslenmiş yemekler ve haplar dünyaca ünlüdür. 
Altın yemek tamamen güvenli olmakla birlikte, 
bilim adamları her gün 0.2 gr altın yemenin vü-
cuttaki toksinleri atmasından ötürü yararlı oldu-
ğunu savunmaktadır. 

Doğadan çıkarılan altının; % 80’i siyanürleme, 
% 15’i yoğunluk farkına göre ve % 5’i flotasyon 
yöntemleri ile kazanılmaktadır. 20 mikrondan 
daha iri taneli altın cevherlerinin zenginleştiril-
mesinde yoğunluk farkına dayalı zenginleştirme 
yöntemleri tercih edilir. Altının yoğunluğu 19 gr/

meden yapılmaktadır. Altın, uzay araştırmaları 
ve havacılık sanayisi içinde vazgeçilmezdir. Ast-
ronotların elbiseleri altınla kaplıdır.  Altın, kızıl 
ötesi ışınların %98’ini yansıtarak uzay kıyafetle-
rini zararlı ışınlardan korur. Yapay uyduların yü-
zeylerinde sıcaklığın kontrolünü ve elektroman-
yetik radyasyon, güneş ışığı, radyo dalgalarını 
yansıtma özelliği sayesinde uyduların koruyucu 
tabakalarında da altın kullanılmaktadır. Yine, 
bazı uçak modellerinde kokpit camlarının buz-
lanmaması için altın kullanılır. Altın uzay sana-
yide olduğu gibi inşaat sektöründe de yansıtma 
özelliği ile yüzeyin ısı alışverişini önemli ölçüde 
azaltmaktadır. Yüksek binaların pencerelerin ve 
cam alanlarında ince levhalar halinde kullanıl-
maktadır. Dişçilik, tekstil ve yiyecek sektörlerin-
de de altın yoğun olarak kullanılır. Altın kaplama 
dişler zenginlik göstergesi olarak, amalgam dol-
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Firmamız Volvo İş Makinaları başta olmak üzere Mercedes, Man, Volvo, Renault, Scania yol 
kamyonlarının yedek parçaları ithalat-ihracat ve yurt içi müşterilerine satışını yapmaktadır. Bütün  
Yol ve İnşaat Makinaları için orijinal  yedek parça desteği verdiği gibi , orijinal kalitede aftermarket 

ve OEM olarak tabir edilen ürünler de sunmaktadır. Öncelikle güvenilir olmak ilkesiyle çalışan 
firmamız, uygun fiyat ve zamanında teslimat ile müşteri beklentilerini  karşılamak amacındadır. 

Makinanız için en uygun yedek parçayı en uygun fiyatla temin edebilen  tecrübeli  ekibimiz, 
Sürekli gelişen İş Makinaları  teknolojisini yakından takip ederek, talep halinde servis desteği de  

vermektedir. Optimum stoğumuz  ve her geçen gün yenileri eklenen 1000’den fazla ürünümüz siz 
değerli müşterilerimizin  hizmetindedir.

 Serhat Mahallesi 1142. Cadde No: 13/6 Yenimahalle - ANKARA
 +90(312) 395 78 70     +90(312) 395 78 86     info@vsv.com.tr 

www.vsv.com.tr

MAKİNA İTH. İHR. 
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



MADEN KANUNUNDA YER ALAN İDARİ PARA 
CEZALARININ; ÖLÇÜLÜLÜK, MÜKERRER 
CEZALANDIRMA YASAĞI (NON BIS IN IDEM) 
İLKELERİ İLE DERHAL UYGULAMA VE 
ZAMANAŞIMI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 6592 sayı-
lı Kanun 18/02/2015 tarih ve 29271 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe girmiştir. Bu Kanunun uygulanmasına 
dair usul ve esasları düzenleyen Maden 
Yönetmeliği ise 21/09/2017 tarih ve 30187 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Eski Kanunda teminat iradı ve ruhsat 
iptali şeklinde yer alan yaptırımların ye-
rine yeni Kanunda, idari para cezası uy-
gulaması öngörülmüştür.  Maden Kanu-
nunun muhtelif maddelerine dağılmış bir 
şekilde yer alan idari para cezalarına, aşa-
ğıda Yönetmelik maddeleri bazında da top-
lu halde yer verilerek inceleme kolaylığı-
nın sağlanması amaçlanmıştır.

Ön arama dönemi
MADDE 17 – (3) Ön arama faaliyet rapo-

runun veya yatırım harcama kalemlerine 
ait belgelerin uygun bulunmaması hâlin-
de tespit edilen eksikliklerin bir ay içinde 
giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak 
bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksik-
liklerin bu sürede tamamlanmaması veya 
verilen raporların ya da yatırım harcama 
kalemlerine ait belgelerin uygun bulun-
maması hâlinde Kanunun 17’nci madde-
sinin birinci fıkrası gereğince idari para 

cezası uygulanır ve genel arama döne-
mine hak sağlar.

(4) Ön arama faaliyet raporunun süre-
si içinde verilmemesi hâlinde Kanunun 
17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğin-
ce idari para cezası uygulanır ve faaliyet 
raporu aranmaksızın genel arama döne-
mine hak sağlar.

Genel arama dönemi
MADDE 18 – (4) Genel arama faaliyet ra-

porunun veya yatırım harcama kalemlerine 
ait belgelerin uygun bulunmaması hâlin-
de tespit edilen eksikliklerin bir ay içinde 
giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak 
bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksik-
liklerin bu sürede tamamlanmaması veya 
verilen raporların ya da yatırım harcama 
kalemlerine ait belgelerin uygun bulun-
maması hâlinde Kanunun 17’nci madde-
sinin birinci fıkrası gereğince idari para 
cezası uygulanır ve arama ruhsat süresi 
sona ermiş ise ruhsat iptal edilir.

(5) Genel arama faaliyet raporunun sü-
resi içinde verilmemesi hâlinde Kanunun 
17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince 
idari para cezası uygulanır ve faaliyet ra-
poru aranmaksızın IV. Grup ruhsatlarda 
detay arama dönemine hak sağlar. II. Grup 
(b) bendi, III. ve V. Grup ruhsatlarda, arama 
süresi sona ermiş ise ruhsat iptal edilir.

 I. Grup (b) bendi, II. Grup (a) ve (c) bendi 
maden işletme ruhsat taleplerinin de-
ğerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) I. Grup (b) bendi, II. Grup 

(a) ve (c) bendi madenlerde işletme ruh-
satı verilebilmesi için; YTK’larca maden 
mühendisinin sorumluluğunda hazırlan-
mış Ek-14’e uygun çevre ile uyum planını 
veya taahhüdünü içeren işletme projesinin 
incelenmesine müteakip varsa projede-
ki teknik eksiklikler, 6183 sayılı Kanunun 
22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş 
borcun bulunmadığına ilişkin belge ve iş-
letme ruhsat bedeli, yapılan bildirimden 
itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksik-
liklerini verilen sürede tamamlamayan-
lara Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası gereğince idari para cezası uygu-
lanarak süre üç ay daha uzatılır. Bu süre 
sonunda eksikliklerini tamamlamayan-
ların talepleri kabul edilmez ve yatırılan 
işletme ruhsat bedeli iade edilir. Taleple-
rin ruhsatlandırılması ve işletilmesi ile il-
gili genel ilkeler çerçevesinde uygun bu-
lunan alana bir ay içinde işletme ruhsatı 
düzenlenir.

 II. Grup (b) bendi, III. ve IV. Grup işlet-
me ruhsatı için müracaat
MADDE 27 – (2) Bu grup madenlere iş-

letme ruhsatı verilebilmesi için; YTK ta-

Eski Kanunda teminat iradı ve ruhsat iptali şek-
linde yer alan yaptırımların yerine yeni Kanunda, 

idari para cezası uygulaması öngörülmüştür.

Av. Hayri ÖZSOY

MADEN	YÖNETMELİĞİNDE	YER	ALAN	İDARİ	
PARA CEZALARI

hayri.ozsoy@gmail.com

HUKUK KÖŞESİ

Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğun-
dan, yeni bir yasayla kabul edilen görev kuralla-
rının geçmişe de etkili olacağı bilinen bir genel 
hukuk ilkesidir. Davanın açıldığı andaki kurallara 
göre görevli olan mahkeme, yeni bir yasa ile 
görevsiz hale gelmiş ise mahkemelerin davanın 
her safhasında görevsizlik kararı vermesi gerekir. 
Uygulamada, görevsizlik kararı verilen davalarda 
dava dosyalarının, sulh ceza hakimlikleri tara-
fından re’sen görevli yargı yerine gönderilmesi 
yönünde kararlar verilmekte ise de görevsizlik 
kararı verilen dava dosyaları ilgili sulh ceza ha-
kimlikleri tarafından re’sen görevli yargı yerine 
gönderilemez.

İdari Yargılama Usulü Kanununun “Görevli olma-
yan yerlere başvurma” başlıklı 9. maddesinde;  
“Çözümlenmesi Danıştayın, idare ve vergi mah-
kemelerinin görevlerine girdiği halde, adli yargı 
yerlerine açılmış bulunan davaların görev nok-
tasından reddi halinde, bu husustaki kararların 
kesinleşmesini izleyen günden itibaren otuz gün 
içinde görevli mahkemede dava açılabilir. Gö-
revsiz yargı merciine başvurma tarihi, Danıştaya, 
idare ve vergi mahkemelerine başvurma tarihi 
olarak kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, sulh 
ceza hakimlikleri tarafından verilen görevsizlik 
kararlarının kesinleşmesinden sonra otuz gün 
içinde yetkili idare mahkemesinde, idari para ce-
zası tesis edilmesi yönündeki işlemin iptali iste-
miyle dava açılması gerekir. 

Bu yazımızda bir idari işlem mahiyetinde olan ve 
Maden Kanununda yer alan idari para cezalarının; 

30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun 13. maddesinin 3. fıkrası ile 3213 sayılı 
Maden Kanununun 13.maddesinin 3. fıkrası değiş-
tirilerek İdari para cezalarına karşı otuz gün içinde 
idare mahkemelerinde dava açılabileceği hükmü 
getirilmiştir.

Maden Kanunundan kaynaklanan idari para ce-
zalarında görevli merci sulh ceza hakimlikleri 
iken, Kanun değişikliği ile bu konuda, idare mah-
kemeleri görevli kılınmıştır ki bu son derece ye-
rinde olmuştur.

İdari para cezaları, kanunla yetkili kılınmış idari 
organlar tarafından verilmiş olmaları nedeniyle 
birer idari işlem niteliğinde sayılırlar. İdari para 
cezası bir yargı kararı olmadan idare tarafından 
uygulanan yaptırımlardır. 

İdari para cezası kararlarına karşı yapılacak itiraz-
larda görevli merci daha önce sulh ceza hakim-
likleri olarak belirlenmişti. Ancak, Maden Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Karar-
namede Değişiklik Yapılmasına Dair 7164 Sayılı 
Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde 14.02.2019 
tarihinde kabul edilerek 28.02.2019 tarih ve 
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maddesinde; ”İdarî para cezası, kanunda alt ve 
üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. 
Bu durumda, idarî para cezasının miktarı belirle-
nirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin 
kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde 
bulundurulur.” hükmü yer almaktadır.

Hazırlıkları devam eden yeni Maden Kanununda 
idari para cezaları konusu yeniden ele alınarak 
maktu ceza uygulanması yerine; idarî para ce-
zasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin 
haksızlık içeriği ile failin kusuru ve de ekonomik 
durumunun birlikte göz önünde bulundurulacağı 
ve idari para cezası miktarının buna göre belirle-
neceği nispi ceza uygulamasına geçilmesi yerin-
de olacaktır.

Derhal Uygulama
Kanunlar usulüne göre yürürlüğe girdikleri andan 
itibaren hüküm ve sonuç doğururlar. Ceza huku-
kunda kural, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan 
yasanın derhal uygulanmasıdır. Derhal uygulama 
ilkesinin sınırlarını “aleyhe yasanın geriye yürü-
mesi yasağı” ve “lehe yasanın geriye yürümesi” 
ilkeleri oluşturur.

Ceza Kanununun zaman bakımından uygulan-
ması ile ilgili düzenleme TCK’nın 7. maddesinde 
yer almaktadır. Zaman bakımından uygulama 
TCK madde 7’de; “ (1) İşlendiği zaman yürürlükte 
bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden 
dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri 
uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren 
kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı 
da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik 
tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güven-
lik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni ne-
ticeleri kendiliğinden kalkar. (2) Suçun işlendiği 
zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan 
yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, 
failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olu-
nur. (3) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/2 md.) Ha-
pis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve 
tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin 

E:2015/109, K:2016/28 sayılı kararda; “idari para 
cezası uygulanırken fiilin işleniş şekli, diğer bir 
ifadeyle akaryakıtın ikmalinin ne şekilde yapıl-
dığı, failin kusur durumu başka bir ifadeyle ba-
yinin fiili kasıtla veya taksirle işleyip işlemediği 
ve ikmal edilen akaryakıtın miktarı gibi husus-
lar dikkate alınamamaktadır. Bu itibarla… fiilin 
haksızlık içeriği, bayilerin kusur durumu dikkate 
alınmadan, ekonomik büyüklüklerine ve sınıfla-
rına göre adil bir denge gözetilmeden, itiraz ko-
nusu kuralla ölçülü ve makul olmayan idari para 
cezası ile cezalandırılmaları, hukuk devletinin 
gereği olan “adalet” ve “hakkaniyet” ilkeleriyle 
bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle ku-
ral… Anayasa’nın 2. maddesine aykırıdır. İptali 
gerekir.” denilmiştir.

Görüldüğü üzere Yüksek Mahkeme haklı olarak, 
maktu surette belirlenen regülatif idari para ce-
zalarında işletmelerin ekonomik büyüklüğü, fiilin 
işleniş şekli, failin kusur durumu ve haksızlık mik-
tarı gibi sübjektif kıstasların nazara alınmamasını 
ölçülü ve makul bulmamış ve bu durumun ada-
lete ve hakkaniyete uygun düşmeyeceğini açıkça 
ifade etmiştir.

Maktu Para Cezası Kanunlarda sabit olarak be-
lirlenmiştir. Nispi Para Cezası ise kanunda öngö-
rülen şartlara ve unsurlara bağlı olarak değişen 
para cezasıdır. Başka bir deyişle, suça konu fiilin 
veya meydana gelen zararın belli bir oranı alına-
rak hazırlanan idari para cezalarıdır.

3213 sayılı Maden Kanunumuzda ise idari para 
cezalarının çoğu maktu olup, ceza miktarı  ihlal 
edilen idari yükümlüğün özelliğine göre değiş-
mektedir. 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamında 
uygulanacak idari para cezalarında bir alt ve ya 
üst sınır öngörülmemiştir. Cezanın miktarını be-
lirleme noktasında idareye takdir yetkisi de tanın-
mamış yalnızca cezayı gerektirir eylemin idarece 
tespiti zorunlu kılınmıştır.  

Kabahatler Kanunu m. 17/1’e göre: “İdarî para 
cezası, maktu veya nispi olabilir.’’ Kanunun 17/2. 

ölçülülük, mükerrer cezalandırma yasağı ilkeleri 
ile derhal uygulama ve zamanaşımı yönünden 
değerlendirmesine yer verilmiştir.

Ölçülülük
Hukuk devleti ile ilgili bir kavram olan ölçülülük 
ilkesi, bir hak ve hürriyeti sınırlandırmada baş-
vurulan aracın; amacı gerçekleştirmeye elverişli, 
amaç için gerekli ve amaçla orantılı olması anla-
mına gelmektedir.

Ölçülülük ilkesi 1982 Anayasasının 13. maddesin-
de de ifadesini bulmuş ve “Temel hak ve hürri-
yetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Ana-
yasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere 
bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 
sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, de-
mokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin 
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz” 
denilmiştir. 

Maden Kanununda başlangıçta nispeten daha 
düşük olarak belirlenmiş olan idari para cezaları 
zaman içerisinde ve yeniden değerleme oranları 
çerçevesinde artırılarak çok yüksek meblağlara 
ulaşmış ve ruhsat sahiplerinin ekonomik durumu-
nu derinden etkileyebilecek bir hale dönüşmüştür.

Üstelik bu cezaların büyük bir kısmının maktu 
şekilde düzenlenmesi (nispi şekilde düzenlenme-
mesi) ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. 
Cezaların maktu olarak belirlenmesi, idareye failin 
sübjektif durumunu değerlendirme imkânını yani 
takdir hakkı tanımamaktadır. Burada yapılması 
gereken şey; bir alt ve üst sınır belirlenerek ida-
reye bu alt ve üst sınırlar arasında takdir hakkının 
tanınması ya da kusur, failin ekonomik durumu, 
fiilin hukuka aykırılık düzeyi, zarar miktarı vs. gibi 
sübjektif kıstaslara göre belirli oranlarda yaptırım 
uygulanmasıdır.

Konu ile ilgili 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanu-
nunda maktu olarak düzenlenmiş olan idari 
para cezasına ilişkin olarak Anayasa Mahke-
mesi’nin 07.04.2016 tarihinde vermiş olduğu 
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Fakat Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından verilen idari para cezalarında çoğu 
zaman işlenen fiil tek olmasına ve bu fiile sadece 
idari para cezası verilmesi öngörülmüş olmasına 
rağmen Maden Kanununun farklı maddelerinin 
ihlal edildiği gerekçesiyle tek bir fiil için ayrı ayrı 
idari para cezaları uygulanmaktadır ki bu hukuka 
uygun olmamaktadır.

Zamanaşımı
Zamanaşımı, en basit anlatımla, yasanın öngör-
düğü belli bir sürenin geçmesiyle, bir hakkın ka-
zanılmasına veya bir borçtan kurtulmasına olanak 
veren bir hukuki müessesedir Suçun işlenmesi 
veya hükmün kesinleşmesinden itibaren belli bir 
sürenin geçmiş olması, Devlet’in ceza veya infaz 
yetkisini ortadan kaldırır. 

Zamanaşımı süresi, Kamu Hukuku’nda Özel Hu-
kuk’tan farklı olarak mahkemece  kendiliğinden 
göz gönünde bulundurulmalıdır.

TCK’da zamanaşımı, dava zamanaşımı ve ceza 
zamanaşımı olarak iki şekilde düzenlenmiştir. 
Devletin ceza verme yetkisini düşüren süreye 
“dava zamanaşımı”, kesinleşmiş bir mahkumi-
yetin infazını ortadan kaldıran süreye de “ceza 
zamanaşımı” denir.

Kabahatler Kanunu’nun 20. maddesindeki soruş-
turma zamanaşımını TCK’daki dava zamanaşımı-
na, 21. maddesindeki yerine getirme zamanaşı-
mını da TCK’daki ceza zamanaşımına benzetmek 
mümkündür.

Buna göre soruşturma zamanaşımı süresinin 
dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında 
idari para cezası verilemez, yerine getirme zama-
naşımının dolması halinde ise idari cezası tahsil 
edilemez.

Kabahatler kanununda, soruşturma zamanaşımı 
(m.20) ve yerine getirme zamanaşımı (m.21) ol-
mak üzere iki türlü zamanaşımı kabul edilmiştir. 
Kabahat işlendikten sonra, kanunda yazılı belirli bir 
süre içinde soruşturma yapılıp, kabahatten dolayı 
kişi hakkında idari para cezası verilmez ise soruş-
turma zamanaşımı, kabahatten dolayı verilen ceza, 
kanunda yazılı belirli bir süre içinde uygulanmaz ise 
yerine getirme (tahsil) zamanaşımı söz konusu olur.

Kabahatler Kanunu’nun 20. maddesinin 4. fık-
rasına göre soruşturma zamanaşımı süresi, 
kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle 
veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye baş-
lar. Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer 
alan kabahat, “failinin icrai veya ihmali davranışı 
gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neti-
cenin oluştuğu zaman, bu bakımından dikkate 
alınmaz.”. Bu nedenle zamanaşımının işlemeye 
başlama anı olarak davranışın gerçekleştirildiği 
zaman dikkate alınmalıdır.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü uygula-
malarında zamanaşımı süresinin hesabında fiilin 
idare tarafından tespit edildiği tarih esas alın-
makta ise de böyle bir uygulamanın, soruşturma 
zamanaşımı süresinin, kabahate ilişkin tanımdaki 
fiilin işlenmesiyle başlayacağı yönündeki Kanun 
hükmüne açıkça aykırı olduğu ortadadır. 

Mükerrer Cezalandırma Yasağı  
(Non Bıs In Idem)
Suç işleyen bir failin aynı fiilinden dolayı birden 
fazla yargılanamaması ve/veya cezalandırıla-
maması anlamına gelen “non bis in idem” ilkesi 
hukukun temel ilkelerinden biri olup ceza hukuku 
anlamında mutlak uygulanma durumundadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İçtima” 
başlıklı 15/1’inci maddesinde  “Bir fiil ile birden 
fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahat-
lere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası 
öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu 
kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para ceza-
sından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, 
bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar 
verilir.” hükmü yer almaktadır.

Ancak, aynı kabahatin birden fazla işlenmesi ha-
linde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari 
para cezası verilir.

Bu hükme göre Kabahatler Kanunu “non bis in 
idem” ilkesini, idari yaptırımlar açısından kısmen 
kabul etmiştir. Buna göre, bir fiil nedeniyle sadece 
iki ayrı idari para cezası  öngörülmüşse en ağır idarî 
para cezası uygulanacaktır. Bu durumda “non bis 
in idem” ilkesi mutlak olarak tatbik edilecek yani 
mükerrer cezalandırılmaya gidilmeyecektir.

hükümler, derhal uygulanır. (4) Geçici veya süreli 
kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde 
işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına de-
vam edilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Kabahatler Kanununun “Zaman bakımından 
uygulama” başlıklı 5. maddesinde de; “(1) 
26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nununun zaman bakımından uygulamaya ilişkin 
hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. 
Ancak, kabahatler karşılığında öngörülen idarî 
yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi 
bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir. 
(2) Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı 
gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Netice-
nin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alın-
maz.” hükmü yer almaktadır.

Maden Kanununun 12. maddesinde zaman zaman 
yapılan düzenlemelerle idari para cezaları, made-
nin ocak başı satış bedelinin ya da devlet hakkının 
“on katı” ya da “beş katı” ibareleri ile artırılmakta 
ya da azaltılmaktadır. Ceza hukukunun temel 
prensibi cezaların zaman bakımından uygulan-
ma prensibidir. İdari para cezası miktarı sonradan 
yürürlüğe giren kanun ile azaltıldığı takdirde 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun 7/2 maddesi gereğince 
lehe olan bu durumun cezanın muhatabına uygu-
lanması/uyarlanması gerekir.
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Yenilenebilir Enerjide 
Milat, Kurulu Gücü %40 

Artırmak Mümkün!
Tüm dünyada enerjiye olan talep günden güne 
hızla artıyor. Enerjiye olan yüksek talep, mevcut 
enerji kaynaklarının geliştirilmesi ya da yeni ener-
ji kaynaklarının üzerinde çalışılmasına yol açıyor. 
Enerjide artan taleple birlikte fosil yakıtların hızla 
tükendiği ve çok yakın gelecekte kaynak proble-
mi yaşanacağı öngörülüyor. Nükleer enerji konu-
sunda ise devam eden tartışmalar biz kez daha 
yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini ortaya 
çıkarıyor. 

Türkiye’nin son yıllarda enerjide dışa bağımlılığı 
azaltmak, bu yolla yurtdışına ödenen parayı içer-
de tutmak ve enerji sektöründeki cari açığı ka-
patmak için yenilenebilir enerji projelerine önem 
vermesi gerektiğinin altını çizen Güriş Holding 
Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman:  “Türkiye’nin 
yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli dikkate 
alındığında, küresel rekabetten kayba uğrama-
mak için özellikle rüzgar, hidrolik, jeotermal ve 
güneş enerjisi yatırımlarının artırılması tam an-
lamıyla bir zorunluluk haline getirilmeli. Temiz 
enerji kaynakları fosil enerji kaynaklarının aksine 
tükenmeyerek kendisini sürekli yeniler” dedi.

Kurulu Güç Kapasitesinde Artış
Yaygın olarak dünyada enerjinin hala çok büyük 
bir kısmı fosil yakıtlardan elde edilse de yenile-
nebilir enerji kaynaklarına yönelmek bunlara 
olan bağımlılığı azaltmada ve daha yaşanabilir 
temiz bir dünya oluşmasında kritik rol üstleni-
yor. Türkiye’ de yenilenebilir kaynakların kurulu 
güç kapasitesi içindeki payı son 10 yılda ciddi bir 
artış gösterdi. 2020 yılı Nisan ayı sonu itibariyle 
yayınlanan Elektrik Enerjisi Piyasası Raporuna 
göre, geçen yıl Aralık ayında hidrolikten üretilen 
elektriğin payı yüzde 29,21 olarak hesaplanırken 
bu yıl nisan ayı itibariyle yüzde 32,43’e yüksel-
di. Rüzgarın elektrik üretimindeki payı yüzde 

GÜRİŞ Holding Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman: 
Türkiye Yenilenebilir Enerjideki Fırsatı Kaçırmamalı

Ali KARADUMAN 
GÜRİŞ Holding Enerji Grup CEO’su

DÖNÜM NOKTASI 
OLACAK

2024 Yılı 
Yenilenebilir Enerjide

du: Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına da-
yalı kurulu gücünü giderek artırıyor. Desteklerin 
devamı ile ülke olarak 2024 yılında 63 GW temiz 
enerji kapasitesine ulaşacağımızı düşünüyorum. 
2024’te Türkiye’nin 49,6 GW seviyesindeki mev-
cut yenilenebilir enerji kurulu gücü yüzde 40 
artacak. Ülke olarak potansiyelimizi doğru değer-
lendirmeli, küresel rekabetten ve enerjide dışa 
bağımlılıkta kurtulmak için yenilenebilir enerjiye 
destek tam gaz devam etmeli.

Tüm dünyada artan nüfusa ve gelişen teknolojiye 
bağlı olarak enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün 
daha da artıyor. Fosil yakıt kaynaklarının kısıtlı ol-
ması ve çevreye verdiği zarar göz önüne alındığın-
da temiz enerji olarak bilinen yenilenebilir enerjinin 
önemi bir kez daha gözler önüne seriliyor. 

Türkiye’nin de yerli ve milli enerjisi olan yenilene-
bilir enerji kaynaklarına ivedilikle ağırlık vermesi 
gerektiğini söyleyen Güriş Holding Enerji Grup 
CEO’su Ali Karaduman şu açıklamalarda bulun-
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Yenilenebilir Enerji Küresel Isınma 
İçinde Çok Önemli
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme sadece 
enerji konusunda değil ayrıca küresel ısınma ve 
güvenlik için de son derece önemli. Fosil yakıt-
lar yüzünden dünya her geçen gün daha fazla 
kirleniyor. Fosil yakıtlar kullanıldığında havaya 
karbondioksit salınıyor böylece havada karbon-
dioksit miktarı artıyor. Havadaki karbondioksit 
yüzdesinde önemli bir artış olduğunda ise kar-
bondioksit gazı ile çekilen ısı miktarı da artıyor. 
Bu durum küresel ısınma olarak bilinen toprak ve 
yüzey sıcaklığında genel bir artışa sebep oluyor.

Türkiye Kendi Kendine Yetebilecek
Yenilenebilir Enerji 2019 Raporuna göre Türki-
ye’nin yenilenebilir enerji kapasite büyümesinde 
dünyada 12. sırada olduğunun, rüzgar ve güneşin 
dünya elektrik üretimindeki payının 2024 yılında 
%7’den %12’ye yükseleceğinin altını çizen Kara-
duman: “Uzun vadede Türkiye’nin enerjide dışa 
bağımlılığı ve enerji faturasını önemli ölçüde 
azaltacak olan yenilenebilir enerji, milli gelirden 
istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktör-
lere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendir-
mesine kadar birçok alanda da son derece önemli 
faydalar sağlayacak. Bu sayede Türkiye enerji ti-
caretinde merkez ülke olmanın yanında enerjide 
kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna gele-
bilecek” şeklinde konuştu.

7,20’den yüzde 9,12’ye ve biyo-kütlenin payı yüz-
de 1,49’dan 1,69’a çıkarken, güneşin payı yüzde 
3,31’den yüzde 3,03’e geriledi. Jeotermal kaynak-
lardan gerçekleştirilen elektrik üretiminin payı da 
yüzde 2,73’den yüzde 3,38’e yükseldi. Toplamda 
ise yenilenebilir enerjilerden üretilen elektrik, 
yüzde 14,73’den yüzde 17,21’e çıkmış oldu.

Temiz Enerji İçin 
Önümüzdeki 4 Yıllık Süreç 

Çok Önemli
Yıllar içinde toplam kurulu güç içerisinde yenile-
nebilir enerji payının %30 ile %50 arasında deği-
şim gösterdiğini belirten Ali Karaduman; “Özel 
sektörün toplam kurulu güç içinde artan payı da 
ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji yatırımlarından 
geldi. Bu gelişimin en önemli sebebi ise Yenile-
nebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizma-
sı yani “YEKDEM” ile birlikte yenilenebilir enerji 
santralleri fiyat ve satın alınma garantisine sahip 
oldu. Ayrıca YEKDEM ‘in ülkemiz için önemini 
anlattıktan sonra şunu da hatırlatmak isterim ki 
2020’den sonra YEKDEM’in devam edip etmeye-
ceği ve sonrasında nasıl bir mekanizma olacağı 
hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 
Ülkemizin geleceği için bir an evvel yeni sistem 
açıklanmalı ve yenilenebilir enerji yatırımları de-
vam etmeli” dedi.
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madde ve Ar-Ge gibi alanlara yapılacak yatırımın 
kaderinde büyük rol oynuyor. İşletmeler enerji 
maliyetlerini, Ar-Ge yatırımları ve hammadde 
üretimine kaydırarak, üretim ve teknoloji güçle-
rini artırabilirler. Böylece doğrudan ülkenin üre-
tim ekosistemine katkı sağlayabilirler. Çevreye ve 
üretime olan katkılarından dolayı, devlet otorite-
lerinin de yenilenebilir enerji yatırımlarına teşvik-
ler vermesi büyük önem taşıyor” dedi.

“Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir 
üretim yapıyoruz”
Çevreye sadece ürettikleri panellerle değil fab-
rikalarında uyguladıkları iş modelleriyle de katkı 
sağladıklarını sözlerine ekleyen Beler, “Fabrika-
mızda uyguladığımız birçok tedbir ve yatırım ile 
çevreye saygılı üretim yapıyoruz. Ayrıca atıkları-
mızı tehlikeli ve tehlikesiz atık olarak kaynağında 
ayrıştırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Tehlikeli 
atıklarımızı işinde uzman, lisanslı firmalara gön-
deriyoruz ve çevreyi kirletici etkisi olabilecek teh-
likeli ve tehlikesiz atıkların doğaya karışmasının 
da önüne geçiyoruz. Atıklarımızın geri dönüşüme 
kazandırılmasını sağlayarak kaynakların etkin 
kullanılmasına yardımcı oluyoruz. Fabrikamızın 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası bulu-
nuyor ve bu standardın yükümlülüklerini düzenli 
olarak yerine getiriyoruz. PV Cycle üyeliğimizle 
satışını yaptığımız güneş panellerin ömürleri 
bittiğinde toplanarak bertarafını veya geri dö-
nüşümünü sağlıyoruz. Bu sertifikalar 3 yılda bir 
yenileniyor ve her yıl ara denetimler gerçekleş-
tiriliyor” dedi.

elde etmeyi bırakarak temiz enerjiye odaklan-
malıyız. Doğayla ve ekosistemle uyumlu temiz 
enerji, dünyamızın kurtuluşunun anahtarı olacak. 
Dünyamızı kurtaracak olan bu enerjiden daha çok 
faydalanmak adına Ar-Ge yatırımlarına ağırlık 
veriyoruz. HT Solar Enerji olarak globalde Ar-Ge 
faaliyetlerine yıllık 10 milyon dolar harcıyor ve 20 
yüksek teknoloji kuruluşuyla iş birliği yapıyoruz.”

Güneş enerjisi Ar-Ge ve hammadde 
yatırımlarının kaderini belirliyor 
Güneş enerjisinin işletme ve ülkeler için faydasına 
değinen Beler, “Enerji, üretim yapan işletmelerin 
en büyük maliyetleri arasında yer alıyor. Özellikle 
dışa bağımlı olan ülkelerde enerji maliyeti, ham-

Hava kirliliği başta olmak üzere çevre kirliliğini 
azaltmak için temiz enerjiye yönelmemiz gerek-
tiğini belirten HT Solar Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Ahmet Beler, havayı kirletmeyen, atık 
oluşturmayan ve sürdürülebilir en önemli enerji 
kaynaklarından birinin güneş olduğunun altını 
çiziyor. 

Dünyanın kurtuluş anahtarı  
temiz enerji
Temiz enerji için üniversite, devlet ve özel sektö-
rün birlikte hareket etmesi gerektiğine değinen 
HT Solar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ah-
met Beler, sözlerine şöyle devam etti, “Gelecekte 
yaşanabilir bir dünya için fosil yakıtlardan enerji 

Güneş Enerjisi 
Santralleri 
Sayesinde 
Çevre Kirliliği 
Azalıyor

Mustafa Ahmet BELER 
HT Solar Genel Müdür Yardımcısı

Enerji için her geçen gün gerek maddi gerek doğaya 
verdiği zararlar bakımından bedeller ödüyoruz. Bu 
bedelleri en aza indirmek, temiz enerjiyle mümkün.
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Yrd. Dr. Füsun Tut HAKLIDIR 
İstanbul Bilgi Üniversitesi  

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Enerji Sistemleri Mühendisliği Böl. Bşk.

MAKALE

lerini azaltmada önemi yadsınamaz bir şekilde 
devam ediyor” şeklinde konuştu.

Kurulu Gücün %60’I Yerli ve 
Yenilenebilir Kaynaklardan 
Ülkemizin elektrik enerjisi kurulu gücü 2020 Mart 
itibariyle 91.3 GWe düzeyine ulaşırken, bu enerjinin 
%60’a yakın bir kısmı yerli ve yenilenebilir kaynak-
lardan elde ediliyor. Burada hidroelektrik santrallerin 
yanı sıra, 8 GWe’a ulaşan rüzgar enerjisi, 6 GW’lık li-
sanslı ve lisanssız güneş enerjisi, 1,6 GWe’a yaklaşan 
jeotermal ve 1.2 GWe civarındaki biyokütle santral-
lerinin katkısı oldukça önemli. Üretilen elektriğin ana 
paydaşları diğer OECD ülkelerinde de takip edildiği 
gibi bina-hizmetler ve sanayi olarak gözleniyor.

Jeotermal, Güneş, Rüzgar 
Enerjilerinin Önemi 
Covid-19 salgının dünyada kendine yetebilen ülke 
olmanın önemini çarpıcı bir şekilde ortaya çıkardı-
ğını vurgulayan Füsun Tut Haklıdır: “Özellikle ener-
ji, tarım, hammadde konusunda üretim yapabilen 
ve suyu olan yani kendine yetebilen ülkeler olarak 
bu krizden görece daha az etkilenerek çıkacaktır. 
Güç üretimi yanı sıra ısıtma ve soğutma konuların-
da da dışa bağımlı olmamak, ülke ekonomilerini 
güçlü konuma getirir. Özellikle jeotermal enerjiden 
güç elde ederken ısıtma ve soğutmanın yapılabil-
diği teknolojiler, kombine çevrim, ısı pompaları ve 
trijenerasyon sistemlerin kurulabilmesi için fizibili-
te çalışmalarına başlanması gereklidir” dedi. 

Ekonomi Ciddi Boyutta Etkilendi
Ekonomi ve sanayiden bahsedildiğinde akla ilk 
olarak enerji talebinin geldiğini belirten İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Böl. Bşk. 
Yrd. Dr. Füsun Tut Haklıdır: “Enerji talebi salgın 
tehdidinden önce Şubat ortasında geçen yıla göre 
% 6 artmışken Mart ayının sonunda ENTSO-E, TE-
İAŞ gibi kurumların verilerine göre % 12 civarında 
düşüş gösterdi. Avrupa’da özellikle İtalya 29 %, 
İspanya % 19,  Almanya’da %6 oranlarında enerji 
talebinin azaldığı görülüyor. Nisan ayında alınan 
önlemlerle birlikte enerji ihtiyacı, geçen yıl aynı aya 
göre yine düşük seviyelerde gerçekleşiyor” dedi.

Tüm bu salgın esnasında petrol fiyatlarının eksi 
değerleri görmesi, Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
yayınladığı 2019 yılına ait Küresel Petrol ve Elekt-
rik Tüketim Değişimleri raporunda, 2000-2018 ve 
2018-2040 periyodlarında petrol tüketiminin 900 
Mtep’den (milyon ton petrol eşleniği) 500 Mtep’e 
düşerken, elektrik tüketiminin 850 Mtep’den 1200 
Mtep’e çıkacağı belirtiliyor. Raporu değerlendiren 
Füsun Tut Hakldır, “Elektriğin önemi artarken, 
yenilenebilir-temiz enerji kaynaklarının bu enerji 
açığını gidermede ve iklim değişikliğinin de etki-

Covid-19 salgını sonrası sanayinin yeniden üre-
timde tam kapasiteye geçmesi karşımıza yepyeni 
bir sorunu çıkarıyor: ENERJİ İHTİYACI. Ekonomi-
nin yeniden işlerlik kazanmasıyla birlikte yeni-
lenebilir temiz enerjinin önemine vurgu yapan 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Böl. Bşk. Yrd. Dr. Füsun Tut Haklıdır, enerji ihtiya-
cımızla ilgili şu önemli açıklamaları yaptı: Özellikle 
ekonominin ve sanayinin tam kapasite çalışmaya 
başlaması ile birlikte yaz aylarında ihtiyacımız 
olacak soğutma faaliyeti nedeniyle büyük bir 
enerji talebi oluşacağı açık… Bu aşamada yerli ve 
milli enerji üretebilmemiz, dolayısıyla jeotermal, 
rüzgar, güneş enerji santrallerimizin tamamlayıcı 
etkisi önem kazanacak.

Çin’de ortaya çıkan Covid-19 virüsü, dünyanın 
tümüne çok hızlı bir şekilde yayılarak hem top-
lumların sağlığını hem de ülkelerin ekonomilerini 
keskin ve hızlı bir şekilde etkiliyor. Virüsün yayıl-
masını kontrol altına almaya yönelik bazı ülke-
lerin aldığı kısıtlı veya tam sokağa çıkma yasağı 
eylemi kırılgan ekonomiye sahip ülkelerin yanı 
sıra ekonomisi güçlü olan ülkeleri de hazırlıksız 
yakalayarak tüm odağı sağlık harcamalarına kay-
dırıyor.

YENİLENEBİLİR MİLLİ 
ENERJİNİN ÖNEMİ ARTIYOR

Covid-19 Sonrası Yaşanacak Enerji İhtiyacı

Jeotermal Enerji Uzmanından  
Covid-19 Sonrası İçin Önemli Uyarı:  
“Enerjide Kendi Kendine Yeten Ülke Olmak Şart”

HİDROVAT
KABLO KROŞELERİ

Ivogsan Ağaç İşleri San. Sit. 1373 Sokak No: 26
Yenimahalle-ANKARA/TURKEY

Gsm: +90 543 943 16 13
Tel: +90 312 395 65 54

Faks: +90 312 395 65 41
e-posta: info@hidrovat.com

www.hidrovat.com
26 ENERJİ ve MADEN 28



HİDROVAT
KABLO KROŞELERİ

Ivogsan Ağaç İşleri San. Sit. 1373 Sokak No: 26
Yenimahalle-ANKARA/TURKEY

Gsm: +90 543 943 16 13
Tel: +90 312 395 65 54

Faks: +90 312 395 65 41
e-posta: info@hidrovat.com

www.hidrovat.com



edilen mühendislik dallarından birisi olan jeoloji 
mühendisliğinin daha yüksek puanlarla öğrenci 
almasının planını yapması gerekmektedir.

Tabiki bu son kavşağa geliş nedenimiz şu ana 
kadar alınan bazı yanlış kararlar ve uygulamalar 
olabilir. Tabiki burada yalnızca bilimsel çalışmala-
ra yönelik kritik değerlendirmeler söz konusudur. 
İnsanoğlu yaşadığı yeryuvarı üzerinde ilk defa 
olarak var olmaya başladığı andan itibaren, tüm 
gereksinimlerini yaşadığı yeryuvarından temin 
ettiğini biliyoruz.!. Dolayısı ile yaşadığı bu taş 
küreyi anlamak ve işine geldiği şeyleri kullanmak 
veya kullanışlı hale getirmek zorundadır. En eski 
uygarlıklara ait olan arkeolojik kalıntılar ve/veya 
eski maden ocakları ve bu maden ocaklarında 
gözlemlenen metal işleme süreçleri, aletleri ve 
bu süreçlerde kullandıkları teknik materyalleri 
günümüzde gözlemleme şansı söz konusu ol-
muştur. Bunun yanı sıra tüm dünyada yapılan 
arkeometrik çalışmalar sonucunda, eski maden 
işletmelerinin özelliklerini birbiri ile karşılaştırıl-
dığında, gelişim süreçlerinin birbirine parelellik 
sunduğu da gözlemlenmektedir.

Ancak burada altını çizmemiz gereken en önem-
li konu şudur,  nasıl ki antik ilk buğday tohumu 
Anadolu da bulundu ise ilk metal işleme ve 
özellikle ‘’ilk kupelasyon’’ yani kayaların içinden 
altının eritilerek çıkarılması ve işlenmesi ilk kez 
olarak Orta Anadolu da yapılmıştır. Bu antik al-
tın üretim ocakları ve işleme tesislerini teknik 
açıdan incelediğinde, aslında eskiden kullanılan 
bazı altın üretim işletmelerine ait bilgilerin yok 
olduğu, kaybolduğu veya halen günümüzde dahi 
bilinmediği ortaya çıkmaktadır. Aslında eski antik 
altın ocaklarında, oldukça basit bir kırma öğütme 
yapıldığını ve daha sonrada çok özel ağaçlar kul-
lanarak ve çeşitli malzemeler kullanarak ergitme 
ile altının kazanıldığını görüyorsunuz. Öyle ki ya-
kılan ateş için kullanılan malzemelerin seçiminde, 
dizilişinde bile muazzam bir düzen, ahenk, özen 
ve denge olduğu gözlemlenmektedir.

‘’Geçmiş Geleceğin Anahtarıdır’’ eğer geçmişi ta-
kip edersek günümüzdeki zamanla çeşitli sebep-
lerle yapılan hatalarla kaybolan bilimsel verileri 
kaybetmemiş ve devamlılığını sürdürmüş oluruz.

oluşan mineraller nasıl oluşuyorsa/kristalleniyor-
sa insan vücudunun çeşitli bölümlerinde örneğin, 
böbrek, safra da da mineraller benzer jeokimya-
sal olaylara bağlı olarak meydana gelmektedir. 
Yani biz ancak ve ancak doğayı gerçek olarak 
çözersek diğer bilimlere de katkı sağlamış oluruz. 
Buna rağmen ülkemizde son yıllarda mesleği-
mizde oldukça fazla bir erozyona maruz kaldı-
ğını üzülürek te olsa bunu gözlemledik. Halbuki 
üniversite sınavında en düşük puanlarla tercih 

Altın Aramacılığında, Türkiye Çağdaş 
Platformda Yerini Alacak
Yerbilimleri oldukça zor bilim dallarından birisidir. 
Örneğin sağlık bilimlerinden bile daha zor oldu-
ğunu bilmekteyiz. Tıp fakültesi öğrencileri, üni-
versite sınavına giren en başarılı öğrencilerden 
seçilerek alınmaktadır. Başta şu biliniyor ki bu 
bilim zor ve bu bilimde de insan yetiştirmek için 
insan üstü çaba gerekir. Ancak, şu da bir gerçektir 
ki insan doğanın bir parçasıdır. Örneğin, doğada 

Gülay SEZERER KURU 
Msc. QP, Certified Professional Geologist, CPG
European Federation Geologist, Euro-Geol., EFG
Umrek Professional Geologist

Altın Aramacılığında, 
Türkiye Çağdaş Platformda 
Yerini Alacak ve  
Umrek Raporlama 
Standart Kodu
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rın proje desteklenmesi ile bazı kanun ve kanun 
hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması-
na dair torba kanunun 38. Maddesi ile 3213 sayılı 
kanunun ek 14. madde eklenmesi ile de Maden 
sahalarında yapılan maden arama ve işletme 
faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun ra-
porlanması ve bu raporlamaların doğru, güvenilir 
ve şeffaf olmasını sağlamak amacıyla UMREK, 
Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama 
Komisyonu” kurulmuştur.

ekonomisi koşullarında mühendisler, planlamacı-
lar, madenciler, yatırımcılar ve finans kuruluşları 
arasında görüş birliğini sağlanmaktadır. Ulusla-
rarası ticaretin ve madencilik yatırımlarının art-
ması sebebiyle uluslararası kabul edilebilir bir 
rezerv/kaynak sınıflandırma sistemi oluşturma 
ihtiyacı nedeniyle çok sayıda rezerv ve kaynak 
sınıflandırılmaları kullanılmaktadır (JORC, Ni 143-
101, PERC vb.). 7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı 
resmi gazetede yayınlanan 6745 sayılı “Yatırımla-

Türkiye de altın madenciliğinin tarihi oldukça es-
kidir. Cumhuriyetin kurulumundan sonra, 1935’te 
MTA Genel Müdürlüğünün kurulması ile Türkiye 
de madencilik hızlanmaya başlamıştır. O dönem-
lerde Türkiye ye Fransız, Alman yerbilimcileri ül-
kemize davet edilmiş ve uluslararası bilimsel veri 
akışı canlandırılmaya çalışılmıştır. Günümüzde 
de bu veri akışının devamlılığının sürdürmekte-
yiz. Türkiye de altın üreten yabancı şirketlerin ve 
daha sonrada Türkiye altın madencilik sektörü ne 
yerli altın şirketlerinin girmesi ile Türkiye’nin yıllık 
altın üretimi oldukça önemli noktalara ulaşmıştır. 
Özellikle altın madenciliği konusunda Amerika, 
Kanada ve Avrupa şirketleri, Türkiye de altın 
üretimi için çok önemli referanslar teşkil etmiştir. 
Günümüzde ise yerli şirketlerimiz yabancı şirket-
lerden daha da iyi işler yapmaktadır.

Umrek Raporlama Standart Kodu
Madencilik sektörü oldukça riskli bir sektördür. 
Bunun en önemli nedenleri ise, aramalarla orta-
ya konulacak olan madenin nitelik ve nicelikle-
rinin tahmin edilmesindeki zorluklardır. Başarılı 
olmak için bu risklerin ortadan kaldırılması yani 
bilinmeyenlerin doğru, şeffaf, tekrarlanabilir bir 
şekilde ortaya konulması gerekmektedir ve bu 
uygulamaların arama ve arama sonrası tüm aşa-
malarda kullanılması zorunludur. Başka bir deyiş-
le madenlerin kaynak ve rezervlerinin nitelik ve 
niceliklerinin uluslararası kabul görmüş standart-
larda ortaya konması gerekmektedir. Belirlenen 
bu uluslararası raporlama standart kurallarının 
arama çalışmaları sonucunda maden yatağının 
hacim ve tonajının yanı sıra da fiziksel, kimyasal, 
jeolojik, mineralojik, teknik, teknolojik ve ekono-
mik, yasal, çevresel ve sosyal tüm özelliklerinin 
ortaya çıkarılarak, tüm maden yatağının kaynak/
rezervinin belirlenmesinde uygulanması gerek-
mektedir.

Yatırımcılar, girişimciler için madenciliğe yapılan 
yatırım risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla, 
kaynak güvenilirliğini esas alan sınıflandırmalar 
doğrultusunda yapmak ve belirlemek duru-
mundadır. Raporlama standartları; borsa ve mali 
kuruluşlar tarafından, Maden Arama Sonuçları, 
Maden Kaynakları ve Rezervlerinin, üretimlerinin 
kamuoyuna rapor edilebilmesi için gerekli asga-
ri standartlar ve bu konuda en iyi uygulamaları 
tanımlamaktadır. Uluslararası çalışmaları takip 
ve uyumluluk ve yerli olana güven kapsamında, 
daha etik, daha doğru, şeffaf madencilik yapma 
adına UMREK raporlama kodu çalışmalar başarılı 
olarak tamamlanmıştır. Özellikle borsa ve banka-
cılık alanlarında oldukça önemli olan ve CRIRSCO 
ya bağlı olarak ‘’ UMREK’’ Türkiye’nin ulusal bir 
raporlama kodu yerli ve milli çalışmaların sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır.

UMREK Raporlama kodunun tanımlanması ile 
veya kabul edilmesi ile maden arama, araştırma 
ve üretimi esnasında yapılan çalışmaların, üreti-
len verilerin uluslararası standartlara uygun, ak-
redite laboratuvarlarda analiz ve testleri yapmış 
ve yetkin teknik elemanlar tarafından raporlan-
ması ile bu çalışmaların açık, şeffaf ve güvenilir 
olması, küreselleşen dünyada ve serbest piyasa 
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13 MWe kapasiteli enerji tesisinde Trabzon şehir 
çöpünden elde edilen RDF, gazlaştırma ve yakma 
yöntemiyle elektrik üretilecek. Proje kapsamında 
günde 1000 ton şehir çöpünün RDF’ye çevrilerek 
bertaraf edilmesi yöntemiyle yaklaşık 100.000 
hanenin elektriğini sağlayacak bir enerji üretile-
cek.  

Biyokütle Enerji Santrallerinde mühendislik ve 
üretim gücünü birleştirerek anahtar teslimi çö-
zümler sunan MİMSAN’ın dizaynını, imalatını ve 
yardımcı ekipman tedariğini üstlendiği “Trabzon 
Biyokütle Enerji Santrali”nde yerli ekipman te-
dariğinden dolayı mevcut YEKDEM tarifesine ek 
olarak 26$/MWe destek alınacak.

Türkiye’de biyokütle enerji sektörünün lider mar-
kası Mimsan’ın Satış ve Pazarlama Müdürü Hacer 
İlhan Yiğit, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklama-
da 2020 Yekdem’in de devreye almayı hedefle-
dikleri Trabzon Biyokütle Enerji Santrali ile refe-
ranslarının kurulu gücünün 78 MWe kapasitesine 
ulaşacağını söyledi.

Türkiye’de yıllık üretilen atık miktarının 29 Milyon 
ton’a ulaştığını belirten İlhan, “Mimsan olarak 
geliştirdiğimiz atık bertaraf teknolojileri ile “sıfır 
atık” hamlesine katkı sağlamayı ve enerjide dışa 
bağımlılığımızı azaltmayı hedefliyoruz. Bu kap-
samda yakın zamanda faaliyete başlayacak olan 
Trabzon Biyokütle Enerji Santrali, atık bertarafı 
ve enerji üretiminin yanında, istihtama da katkı 
sağlayacaktır” dedi.

tarafından kurulan ve 31 Ekim 2020 Yekdem’inde 
devreye alınacak olan biyokütle enerji santralinin 
yatırımcısı Evra Enerji, 2021 yılının Ocak ayından 
itibaren elektrik satışına başlayacak.

Atıktan enerji alanında yerli teknolojinin lider 
markası Mimsan, Trabzon’da 100 bin hanenin 
elektriğini, şehir çöpünden elde edilen RDF 
(atıktan türetilmiş yakıt) ile sağlayacak. Mimsan 

Trabzon, 
Çöpten Kurtulacak!

“Trabzon Biyokütle Enerji Santrali ile günlük  
1000 ton çöp bertaraf edilecek”

Hacer İlhan YİĞİT 
MİMSAN Satış ve Pazarlama Müdürü
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YER TİPİ SAHA ISITICISI
Boyutlar : 20x50x100cm.
Serpantinli Isıtıcı 3x1000W.
Hava Sirkülasyonlu
Termostadlı
1.Devre 1000W.
2.-2. Devre 2000W.
1.-2.-3. Devre 3000W.

TEİAŞ-TEDAŞ-HES-RES-DGÇS
Sanayi Tesisleri,
Trafo Merkezleri,
Kumanda, Hücre, Kök,
Şalt Sahası Röle Odaları,
Bekçi Kulübeleri Binalarının
Isıtılmasında Kullanılmaktadır.



Altın fiyatları her geçen gün hızla yükselmektedir. Bu yükseliş, ülkemizde amatör 
altın arayıcılarının sayısını arttırmış ve adeta “altına hücum” devrini yeniden 
başlatmıştır. Özellikle Ege Bölgesinde bulunan dere ve çaylarda altın üretimi 
yapan yüzlerce kişi bulunmaktadır. Bu kişiler tamamen ilkel yöntemlerle (altın 
tavası ve paspas ile) dere kenarlarından altın toplamaktadırlar. Her ne kadar 
büyük makinalar, tesisler ve ekipmanlar kullanmasalar da yapılan işlemler Maden 
Kanunu’na tamamen aykırı yürümektedir. Tüm madenler devletindir ve devlet 
izni olmadan herhangi bir şekilde maden üretimi yapılamayacağı Kanunda açıkça 
belirtilmiştir. Bu makalede, sıkça sorulan ve herhangi bir şirketi veya bütçesi 
olmayan Amatör Madenciler için Maden Kanunu’nda belirtilmiş olan “izinsiz 
maden üretimi” ile ilgili yasal yaptırımlar ele alınmıştır.

MADEN KANUNUNA GÖRE 
KAÇAK MADEN ÜRETİMİ 
VE YAPTIRIMLARIAv. Yasemin Mina GÜNDOĞMUŞ 

MCL Hukuk

MAKALE

Günümüzde, işletilebilir maden ruhsat fiyatları 
birkaç milyon doların üzerindedir. Bu bakımdan, 
düşük bütçeli insanlar için kaçak maden çıkarmak 
daha cazip gelmektedir. Ancak, maden kaçakçı-
lığının hapis dahil, pek çok maddi yaptırımı bu-
lunmaktadır.  

Örneğin, herhangi bir sahada bulunan madenin 
kaçak olarak çıkartılması ve kolluk kuvvetlerine 
(polis, jandarma vb.) yakalanılması halinde,  Ma-
den Kanununun 12. maddesine göre yargılanılır. 
Buna göre; önce sevk edilen madene el konur 
(maden satılarak mülki idareye gelir kaydedilir). 
Daha sonra, sevkiyatı yapan sorumlu kişiye (ka-
çak maden sahibine); sevkiyat miktarının ya da 
ürettiği maden miktarının 5 katı idari para cezası 
uygulanır. İdari para cezası “ocak başı satış” tutarı 
üzerinden hesaplanır

Yine bu halde, Maden Kanunu’nu Ek Madde 15 
hükmü uygulanır. Bu madde kanunda; “Bu Ka-
nun kapsamında işletme izni veya Genel Müdür-
lükçe (MAPEG) izin verilmiş rödovans sözleşmesi 
olmaksızın mücavirdeki sahalara taşmalar hariç 
olmak üzere, maden ocağı açılması, maden üre-
tilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sa-
halarında üretim faaliyetlerinin durdurulmasına 
sebep olan durumların düzeltilmesi ve/veya işlet-
me güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında üre-
tim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere 
3 yıldan 5 beş yıla kadar hapis ve 20 bin  güne 
kadar adli para cezası verilir. Bu suçlardan hüküm 
giyenler, infazın tamamlanmasından itibaren on 

delini öder. Anayasamızın 168. Maddesi aynen 
şöyle tanımlanmıştır: “Tabii servetler ve kay-
naklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete 
aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek 
ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii servet 
ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin ger-
çek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan 
gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun 
açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tü-
zelkişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe 
yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve 
müeyyideler kanunda gösterilir.”

Anayasamızın 168’inci maddesine göre tüm do-
ğal kaynaklar ve madenler devletindir. Devlet bu 
kaynakları belli bir süreliğine gerçek veya tüzel 
kişilere verebilir. Yani, kendi tarlanızda veya kö-
yünüzün deresinde bulduğunuz altın sizin değil, 
devletindir. Ancak, devletten ruhsat alarak o 
altın madenini işletebilirsiniz. Nasıl ki silah ruh-
satı olmadan, silah taşınamıyor; ehliyet olmadan 
otomobil kullanamıyorsa, ruhsat olmadan da 
maden işletilemez. Ayrıca, tarlanızda maden 
çıktı diye, o tarlayı da fahiş fiyatla satamazsınız 
çünkü o madende devletindir.  Devlet tarlanızı 
kamulaştırır ve size sadece tarlanızın rayiç be-
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yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamazlar.” şeklinde düzenlenmiş olup, 
hükümde belirtilen hapis cezası ve idari para cezası birlikte uygulanır. 

Ayrıca maden başkasının ruhsatlı sahasından üretilmişse bu halde de “Hır-
sızlık” suçu ortaya çıkacaktır.  Bu halde, ruhsat sahibinin Cumhuriyet Savcılı-
ğı’na şikayette bulunması halinde  ilgi Cumhuriyet Başsavcılığınca soruştur-
ma başlatılacaktır. Bu durumda verilecek ceza  ise TCK’nın 141. maddesine 
göre 1 yıl ile 3 yıl hapis cezasıdır.  

Sonuç olarak,  ruhsatsız sahadan kaçak maden üretimi halinde, Maden Ka-
nunu’a  göre hem 3 ile 5 yıl arası hapis hem de idari para cezası (100-900 
bin TL) olmak üzere ağır müeyyideler ile karşı karşıya kalınacaktır.  Dev-
letin ruhsatı olmadan, gerekli izinler alınmadan maden üretimi yapılması 
öncelikle devletin kaynaklarını haksız ve kanunsuz tüketmek olduğundan 
vatandaşlık ödevlerine aykırı, hem bu müeyyidelerle karşı karşıya kalınması 
hali ile bireye ciddi zarar verecek  bir eylemdir.  Ruhsat başvuruları, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne ya-
pılmaktadır. 

Madencilik dışında bir de  “Definecilik” işi vardır. Definecilik madencilikten 
farklı olup, dedektör denen cihazlarla yapılır. Madencilikte ise cevheri çıkar-
mak için devasa makineler kullanılır. Define, genellikle eski zamanlardan 
kalma, saklı tarihi eser, sahibi bilinmeyen altın ve değerli madenler olduğu 
için Maden Kanunu’na tabi olduğu düşünülür. Ancak durum böyle değildir. 
Definecilik, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na tabidir ve izinsiz 
definecilik yapmak suçtur. Define arama izni, Kültür ve Turizm Bakanlığının 
yayınlamış olduğu “Define Arama Yönetmeliğine” göre yapılır. Bu yönetme-
liğe göre; define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu 
mülki amire (Valilik veya Kaymakamlık) bir dilekçe ile müracaat ederler.

 Define ya da tarihi eser bulma amacıyla izinsiz kazı yapma suçunun cezası 
2 yıl ila 5 yıl arası   hapsi cezasıdır. Define bulmak için kazı yapmaksızın araş-
tırma yapmanın cezası ise 3 ay ile 2 yıl arası hapis cezasıdır. 

Oğuzlar Mah. 1386 Cad. No: 8/3 Balgat, Çankaya-ANKARA
+90 543 416 5264 • +90 532 683 2673 • info@corelifemedical.com

www.corelifemedical.com

Krem Eldiven, cildin doğal bariyerini kalkan gibi koruyarak, cildin 
kendi yağlarının, enzimlerinin ve neminin ciltte kalmasını sağlayan ve 
cildin dış katmanının koruyucu özelliklerini tamamen geri kazandıran 
bir üründür.
Cildin üzerinde oluşturduğu koruyucu katman, bir kalkan görevi gö-
rerek cildin tahriş edici dış unsurlara karşı korunmasını sağlar. Bu ko-
ruyucu kalkan tahriş edicilerin cilde temasını engeller. Böylece Krem 
Eldiven, cilt problemlerini başlamadan önlemeye ve varolan cilt prob-
lemlerinin giderilmesine yardımcı olur.
Krem Eldiven, paraben, fitalat, triklosan, sodyum laural sülfat (SLS), 
sodyum lauret sülfat (SLES), formaldehit, toluen, propilen glikol, sali-
sitlar, gluten,ilave koku, renklendirici, kayganlaştırıcı, süt ürünü, buğ-
day, soya, bezelye, mısır, hayvansal ürünler, fıstık ve fındık İÇERMEZ.
Krem Eldiven, eldiven altında, ayaklarda ve vücutta koruyucu olarak 
kullanıldığında;

 Ağır kimyasalların deriye temasını engeller.
 Eldivenden kaynaklı ortaya çıkabilecek cilt rahatsızlıklarını engeller. 

(Kontakt dermatit, egzama, mantar ve bakteriyel problemler)
 İş botlarının kullanımından kaynaklı oluşabilecek mantar oluşumu-

nu, egzamayı ve kokuyu engeller.

 Tulum ve iş giysilerinden kaynaklı oluşabilecek deri rahatsızlıklarının 
önüne geçer.

LM
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Göbeklitepe’nin anıtsal mimarisi, ritüelleri ve 
figürleri, doğal taşlarla üretilen objelerle dünyaya 
tanıtılacak.

Aydın DİNÇER 
İMİB Başkanı

dan, doğasından ilham alarak doğal taşlardan 
üretilecek tasarımlar geliştirdi.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. tarafından İs-
tanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) işbirliğin-
de düzenlenen ‘Göbeklitepe Doğal Taş Ürünler 
Tasarımı Atölyesi’, Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. 
Arkeoloji alanında dünyada bilinen tezleri altüst 
eden Göbeklitepe’nin tasarım aracılığıyla Türki-
ye’ye ve dünyaya tanıtılmasının, Göbeklitepe için 
bir koleksiyon değeri yaratılmasının hedeflendiği 
atölye çalışmasında aynı zamanda bu eşsiz kül-
türel mirastan esinlenilerek özgün tasarımların 
geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tasarımcılar dört gün boyunca Nurcihan Beyazıt’ın 
küratörlüğünde bir araya gelip, Göbeklitepe›den 
ilham alarak ürün tasarımları geliştirdi. Bu tasarım-
lar, Türkiye’nin doğal taşlarıyla üretilerek ‘Göbek-
litepe Tasarım Koleksiyonu’ oluşturulacak. Kolek-
siyon aynı zamanda, Türkiye’nin doğal taşlarının 
tasarım aracılığıyla tanıtımını da sağlayacak. 

Önce Göbeklitepe’yi incelediler sonra 
formları tasarımlarına taşıdılar
İlk gün Göbeklitepe ile ilgili detaylı bilgiler edinen, 
yöreyi ve buluntuları inceleyen tasarımcılar, atöl-
yenin ikinci gününde ise Türkiye’nin doğal taşla-
rının tanıtımı, doğal taşların üretim yöntemleriyle 
ilgili sunuma katıldı. Ardından, Göbeklitepe’deki 
“T” sütunlarının da yapıldığı bir tür kireç taşı olan 
Urfa’nın geleneksel nahit taşı üretim sahasında, 
Halfeti Halk Eğitim Merkezi mozaik üretim atöl-
yelerinde incelemelerde bulunuldu. Atölyenin 
üçüncü gününde de Şanlıurfa’da yer alan Halepli-
bahçe Mozaik Müzesi ziyaret edildikten sonra,  iki 
gün süren tasarım çalışmalarına başlandı. 

Yoğun yaratım sürecinde, Göbeklitepe’nin tari-
hinden, coğrafyasından, doğasından, mimari-

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. tarafından İs-
tanbul Maden İhracatçıları Birliği işbirliğinde, 
Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 
ve Halfeti Belediyesi destekleriyle ‘Göbeklitepe 
Doğal Taş Ürünler Tasarımı Atölyesi’ düzenlendi.  
Dört gün boyunca tasarımcılar, Göbeklitepe’nin 
anıtsal yapılarından, figürlerinden, coğrafyasın-

sinden ve anıtsal yapılarından ilhamla tasarım 
fikirleri üretildi ve eskiz çalışmaları yapıldı. Urfa 
nahit taşı, Urfa ve çevresinde çıkan volkanik ka-
yaç türlerinden Karacadağ’ın kurşuni bazalt taşı 
ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çıkarılan do-
ğal taşlardan üretilecek günlük aksesuarlar, ma-
saüstü aksesuarları, araç gereçler ve farklı alan-
larda kullanılacak objelerin tasarımları geliştirildi. 

Tasarımcıların Göbeklitepe’deki sütunlardan, du-
varlardaki figürlerden, doğa insan ilişkisinden, 
binlerce yıl önce yaşayanların ritüellerinden ilham 
alarak yarattıkları objelerin formları Mezopotam-
ya’nın büyülü atmosferini yansıtıyor. Buket Hoş-
can Bazman, Ceren Gürkan, Eli Bensusan, Emre 
Yunus Uzun, Hazal Balasar, Mustafa Timur ve Şule 
Koç’tan oluşan tasarım ekibinin özgün tasarımla-
rı, Türkiye’nin doğal taşlarından üretilecek. 

Türkiye’nin zengin doğal taş 
kaynakları
Hayata geçirdikleri çalışmayı ‘heyecan verici’ ola-
rak tanımlayan İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 
Dinçer, “Göbeklitepe bu toprakların sahip olduğu 
kültürel çeşitliliğin ve zenginliğin en son ve ufuk 
açıcı noktasını oluşturuyor. Bu zenginliğin yine bu 
toprakların doğal taşlarıyla hayatımızda objeler, 
aksesuarlar olarak daha fazla yer almasını istiyo-
ruz. Göbeklitepe’nin ruhunu, kültürünü, hayata 
bakışını günümüz dünyasının içine daha fazla kat-
mak, bunu yaparken de yine kendi doğal taşları-
mızı kullanmak son derece heyecan verici. Doğal 
taş zengini olan Türkiye’de 650’nin üzerinde renk 
ve desende mermer bulunuyor. Ayrıca ülkemiz tra-
verten, kireçtaşı ve granitte de 150’ye yakın doğal 
taş çeşidine sahip. Birlik olarak sahip olduğumuz 
bu zenginliği anlatmak, göstermek için anlatma 
biçimlerini çeşitlendirmeye devam edeceğiz” dedi. 

Özgün ve ihracat potansiyeli yüksek ürün tasa-
rımlarının geliştirilmesini hedefleyen Göbeklitepe 
Tasarım Atölyeleri, ‘Göbeklitepe Tasarım Koleksi-
yonu’ kapsamında Türkiye’nin önde gelen tasa-
rımcılarının katılımıyla farklı alanlarda gerçekleş-
tirilmeye devam edecek.

Göbeklitepe 
Tasarımcılara Esin 
Kaynağı Oldu

Mezopotamya’nın büyüleyici 
enerjisi objelere yansıyacak
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lümüne ilgi azaldı. Yine maden, jeoloji ve cevher 
hazırlama mühendisliği 250-300 bininci sıradan 
öğrenci aldığı için seçilen öğrenci istenen nite-
liklere sahip olmadığı gibi matematik, fizik gibi 
temel bilgilerde ciddi eksiklere sahip. Bu durum 
eğitim sürecinde ciddi sorunlara neden olurken, 
mezun öğrenci niteliğini de düşürmekte. Bu 
duruma, öğrencilerin bir üretim tesisinde çalış-
maya yetecek seviyede saha deneyimine sahip 
olmadan mezun edilmesi de eklenince sektörü 
daha ileriye taşıyacak, yeni gelişmelere imza 
atacak nitelikte insana duyulan ihtiyacın makası 
sürekli açılmakta. Son dönemde geliştirdiğimiz 
projeleri, maden, jeoloji ve cevher hazırlama 
mühendisliği bölüm başkanlarıyla yürüttüğü-
müz ortak çalışmalarla oluşturduk. Üniversite- 
sanayi işbirliğini arttıracak projelerimize burs 
vererek başladık, eğitimin bir dönemini sahada 
geçirmeyi düzenleyen 7+1 eğitim modeli ile de-
rinleştirmeyi, mezunlarımızı hemen istihdam 
ederek de sektördeki değişimi arttırmayı hedef-
lemekteyiz.”

(7+1) 7 dönem 
üniversitede eğitim  

1 dönem iş yerinde staj

Üniversitede Maden Eğitimine  
7+1 Düzenlemesi 
Dinçer’in aktardığı bilgiye göre; maden, jeoloji 
ve cevher hazırlama mühendisliği bölümlerine 
üniversite sınav sıralamasında ilk 80 bin arasın-
dan öğrenci almak için burs verilecek. TİM Ma-
den Sektör Kurulu, 2020-2021 eğitim dönemi 
için 1 milyon TL’lik burs bütçesi oluştururken, 
YÖK ile burs protokolü 12 Mayıs’ta imzalandı. 
Buna göre; üniversite sınavında ilk 50 bine gi-
ren ve ilk 5 tercihinde maden, jeoloji veya cev-
her hazırlama mühendisliklerinden birini tercih 
eden ve yerleşen öğrencilere karşılıksız aylık net 
asgari ücret tutarı kadar burs verilecek. Sınav 
derecesi 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net 

da dünyada ilk üç içerisinde yer alıyor. Toplam 
maden ihracatımız 2019 yılı için 4,3 milyar dolar 
olarak gerçekleşti.  Ancak madenler, kullanımı 
itibariyle hammadde niteliğinde olduklarından 
diğer tüm sektörler ile birlikte düşünüldüğün-
de ülke ekonomimize sağladığı yaklaşık katma 
değer 40 milyar dolar civarında. Yerli sanayiye 
düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlayan ma-
dencilik sektörünün gelişmesi, ülkemizde yer 
altında mevcut olan, fakat işlenemeyen rezerv-
lerin tüm sanayi alanlarında kullanımına sunul-
ması; ithalatın önüne geçilerek milli kaynakların 
değerlendirilmesi anlamına gelmekte. Bunun 
olabilmesi ve yeni bir madencilik anlayışının 
gelişmesi için üniversiteden mezun, güçlü mü-
hendislik becerileri olan ve donanımlı insan kay-
nağının oluşması son derece önemli. Üniversite 
– sanayi işbirliğini arttıracak projelerimizin nihai 
amacına ulaşması en büyük arzumuz ve çalış-
malarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. 
Hâlihazırda sektörümüzdeki AR-GE çalışmaları 
da yine bu mühendislik becerileriyle yükseliyor.”

Maden, jeoloji ve cevher 
hazırlama mühendisliği 
mezunlarına istihdam 

desteği

Maden, Jeoloji ve Cevher Hazırlama 
Mühendisliği Kontenjanları  
Neden Boş?
Türkiye’de 14 maden, 10 jeoloji ve 1 cevher ha-
zırlama mühendisliği bölümü bulunduğunu 
aktaran Dinçer, kontenjanların kimi bölümlerde 
yüzde 50, kimi bölümlerde ise yüzde 30’a varan 
oranlarda boş kaldığına, bunun temel nedenini 
ise bu bölümlerinin öneminin yeteri kadar an-
latılmamasına bağlıyor. Dinçer, konuşmasına 
şöyle devam ediyor: ”2012’den sonra üst üste 
yaşanan ve acısını hala yüreğimizde hissettiği-
miz kazalar sebebiyle maden mühendisliği bö-

Maden, jeoloji ve cevher 
hazırlama mühendisliği 

okuyanlara toplam  
1 milyon TL burs

Pandemi, hammadde ve üretimde kendine yete-
bilmenin önemini bir kere daha gösterirken TİM 
Maden Sektör Kurulu, bu alandaki mesleki  be-
ceri ve insan kalitesini arttırmak için kolları sıvadı. 
YÖK ile imzaladıkları protokol ile maden, jeoloji 
ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih eden-
lere burs vermeye hazırlanan TİM Maden Sektör 
Kurulu, 2020-2021 eğitim dönemi için burs büt-
çesini 1 milyon TL olarak belirledi. Kurul, tüm 
sektörlere sağladığı ham madde ile ihracatta 40 
milyar dolarlık değer oluşumuna katkı sağlayan 
maden sektörü için çok önemli olan üç mühen-
dislik fakültesine ilgiyi arttırmak için bursun yanı 
sıra 7+1 eğitim modelini de YÖK’e sundu. Maden, 
jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliği eğitimi-
nin bir döneminin üretim tesislerinde tamamlan-
masını düzenleyen model, istihdamda kolaylığı 
da içeriyor.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege 
Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) ve Batı Akde-
niz İhracatçı Birlikleri’nin içinde yer aldığı TİM 
Maden Sektör Kurulu, online basın toplantısı 
düzenleyerek okulların maden, jeoloji ve cevher 
hazırlama mühendisliği bölümlerine yönelik ça-
lışmaları anlattı. Toplantıda, TİM Maden Sektör 
Kurulu Başkanı ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Dinçer ile EMİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mevlüt Kaya ve yönetim kurulu üyeleri hazır 
bulundu. 

Türk maden sektörünün içinde bulunduğu du-
rumu rakamla anlatan TİM Maden Sektör Kurulu 
Başkanı ve aynı zamanda İMİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın Dinçer şunları kaydetti: “Dünya-
da üretimi yapılan 90 maden türünün 80 tanesi 
Türkiye’de bulunuyor. Türkiye; mermer, traver-
ten, feldspat, krom, bor ve doğal taş ihracatın-

TİM Maden Sektör 
Kurulu’ndan 
Madencilik 
Eğitimine Doping

Mevlüt KAYA 
EMİB Başkanı
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lığın madencilikle azalacağını anlatmaktayız. 
Unutulmamalıdır ki; ülkelerin kalkınması sana-
yileşme ile mümkündür. Sanayileşmenin ana 
girdisi ise doğal kaynaklardır. Doğal kaynakları 
ülkelerin vazgeçilmez hazineleri olarak tanımla-
mak, diğer bir deyişle, sektörümüzü sanayinin 
lokomotifi kabul etmek mümkündür. Vasıfsız 
iş gücünü istihdam eden ve sosyal barışa ciddi 
katkı sağlayan Türk madencilik sektörü ülkemiz-
de, emeği yoğun olan, köylüyü yerinde tarım 
işçisinden sanayi işçisi konumuna getiren, köy-
den şehre göçü önleyen, yatırım birim maliyeti 
dikkate alındığında diğer sektörlere göre 8 kat 
daha fazla istihdam sağlayan, olmazsa olmaz 
bir sektördür. Bu faydayı sağlayan yeraltı zen-
ginliklerimizin sahibi sadece madencilik sektörü 
değildir. Bu değerler tüm Türkiye’deki 83 milyon 
insanın sahip olduğu değerlerdir. Bu itibarla, 
yapmış olduğumuz çalışmalara herkesin katkı 
sunmasını umut ediyoruz.” 

Toplantıda bir konuşma yapan Ege İhracatçı Bir-
likleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Burs 
projesi ile nitelikli yeni mühendisler yetiştirilme-
sine, madenin katma değerli ihraç edilmesine ön 
ayak olmuş olacaksınız. En önemli mesele Türki-
ye’nin yüzde yüz öz sermayesi madenleri gençle-
re tanıtıp katma değerli nasıl üretim yapılacağını 
iş imkanlarını anlatmamız lazım. Madenlerin bu 
ülke için ne kadar önemli olduğunu anlatmamız 
lazım. Tesislerin ne kadar çok mühendise ihtiyacı 
olduğunu anlatmalıyız” dedi.

olumsuz tutumu, aynı şekilde mezunların sektö-
rün beklediği nitelikte olmaması ve bunun be-
raberinde getirdiği istihdama dair durumlar bu 
bölümlere ilgiyi azaltan diğer nedenler. Bu ne-
gatif algıyı değiştirmek ve nitelikli mühendisleri 
yetiştirmek için başlangıç adımı olarak Ege ve 
İstanbul Maden ihracatçı Birlikleri üzerine düşe-
ni yaparak elini taşın altına koydu. Sektörün ge-
lecek vizyonu ile örtüşmeyen tablonun, yaklaşık 
bir yıllık hazırlık sürecinin ardından imzalanan 
protokolle değişeceğine ve bu yıldan itibaren 
maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendis-
liklerine ilginin artacağına inanıyoruz. Gençleri-
mizin sektörlerimiz adına en donanımlı şekilde 
bölümlerinden mezun olmalarını sağlayıp fabri-
kalarımızda, kendi açacakları fabrikalarda ya da 
işletmelerde başlattığımız bu reform hareketini 
hızlandırmalarını umut ediyoruz.”

Maden Sektörünün İstihdama Etkisi  
8 Kat Daha Fazla
Madencilik algısını geliştirmek için bütün alan-
larda önemli çalışmalara imza attıklarını da ha-
tırlatan Kaya, başladıkları ancak Kovid-19 salgını 
nedeniyle ara verdikleri mottosu “Hayatımız 
Maden” olan proje hakkında da bilgi verdi. Kaya 
şunları kaydetti: “Hayatımız Maden mottosuyla; 
madensiz yaşamanın mümkün olamayacağını, 
ülkelerin kalkınmasında madenciliğin rolünü, 
Türkiye’de madencilik faaliyetlerini niçin ve nasıl 
yapılabileceğini, finansal olarak dışa bağımlı-

asgari ücret tutarının yarısı kadar, 65 bin ile 80 
bin arasında olanlara ise net asgari ücret tuta-
rının üçte biri kadar karşılıksız burs verilecek.  
Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) sunulan ve sı-
cak bakılan 7+1 eğitim modeli ise 7 dönem üni-
versitede, 1 dönem üretim tesisinde uygulamalı 
eğitim görmeyi düzenliyor. İMİB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Aydın Dinçer, bu model üzerindeki 
görüşmelerin devam ettiğini, yakın bir tarihte 
bunun da hayata geçmesini beklediklerini söy-
leyerek, niteliği yüksek, mühendislik becerileri 
gelişkin, uygulamalı eğitim ile yeterlilikleri yük-
sek mezunların uzun vadede Türk madencilik 
sektörünü farklı bir noktaya taşıyacağını kay-
detti. 

Madencilikte Reform Hareketi  
Başladı
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, basın toplantısında 
yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Türkiye’nin 
maden sektöründeki rekabet gücünü arttırıp, 
madenlerden aldığı verimi yükseltebilmesi için 
iyi yetişmiş nitelikli mühendislere ihtiyacı bulun-
makta. Oysa Türkiye’de maden, jeoloji ve cevher 
hazırlama mühendisliklerine ilgi her geçen yıl 
azalmakta. Bunun başlıca nedenleri arasında 
maden sektöründe yaşanan kazalar, çevreye 
ilişkin tartışmalar, sanayi kollarında yaşanan 
istikrarsızlık ve yatırım azlığı bulunmakta. Sek-
törün yeni mezunlara şans verme noktasındaki 
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(Son Güncelleme Tarihi: 09.07.2020)

TABLO- 2 MÜRACAAT EDİLEN VE EDİLEBİLECEK HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİ LİSTESİ

Müracaat edilen projeler

KATİ PROJE  RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
ÜRETİM TESİSİN BULUNDUĞU

BAŞVURU YAPAN 
FİRMALAR

İLK 
BAŞVURU 

TARİHİ

SON 
BAŞVURU 

TARİHİ
SIRA 
NO

HİDROELEKTRİK 
SANTRALIN ADI

PROJEYİ 
YAPAN 

GÜÇ 
(MW)

OR. 
(GWh)

GÜV. 
(GWh) İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PROJE 

AMACI

PLANLAMA RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
ÜRETİM TESİSİN BULUNDUĞU

BAŞVURU YAPAN 
FİRMALAR

İLK 
BAŞVURU 

TARİHİ

SON 
BAŞVURU 

TARİHİ
SIRA 
NO

HİDROELEKTRİK 
SANTRALIN ADI

PROJEYİ 
YAPAN 

GÜÇ 
(MW)

OR. 
(GWh)

GÜV. 
(GWh) İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PROJE 

AMACI

1 SANDALCIK 
REGÜLATÖRÜ VE HES DSİ 70,50 194,68 2,88 20 DENİZLİ ACIPAYAM 21 AYDIN E

ve baraj yapım maliyetleri, Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları T.A.Ş. tarafından karşılanmıştır. Bu ne-
denle, projeyi gerçekleştirmeye hak kazanacak 
şirket, SKHA imza tarihi itibari ile güncellenecek 
enerji hisse oranı dikkate alınarak hesaplanacak 
olan ortak tesis katılım payı bedelini, nakden ve 
defaten Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’ye, 
SKHA imza tarihinde ödeyecektir. Kızılcapınar 
HES projesini tesis etmek üzere başvuruda bu-
lunacak şirketler, bu madde kapsamındaki ortak 
tesis katılım payını ödeyeceğine dair “Taahhüt-
name”yi başvuru dosyasında Kurumumuza sun-
mak zorundadır. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
T.A.Ş. tarafından Kurumumuza bildirilen Şubat 
2019’a göre güncellenmiş toplam ortak tesis ma-
liyeti tutarı 371.086.141,75 TL’dir.

9. Kızılcapınar Barajının birincil amacı Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin endüstri suyu 
ihtiyacını karşılamaktır. Barajın işletme planı ve 
işletilmesi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 
tarafından yapılacaktır. Tüm yıl boyunca dipsa-
vaktan bırakılacak su miktarını Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T.A.Ş. belirleyecektir. Baraj su 
seviyesi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş’nin 
bir aylık su ihtiyacını karşılamayacak düzeye 
düşmesi halinde, su tekrar planlanan seviyeye 
yükselinceye kadar yalnız Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları T.A.Ş. tarafından kullanılacaktır.

10. Barajın mevcut yapısında DSİ’nin izin, onayı 
ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin mu-
tabakatı olmaksızın herhangi bir değişiklik yapı-
lamayacaktır.

11. Mücbir sebeplerden ve olağanüstü durum-
lardan dolayı su verilememesi veya santral ile 
mütemmim cüzlerinde bu sebeplerle oluşacak 
zararlar nedeniyle, enerji üretiminde meydana 
gelebilecek azalma veya aksamalar da dahil ol-
mak üzere projeyi yapmaya hak kazanacak şirket, 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’den her-
hangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

12. Kızılcapınar HES projesinin 2019 yılı Şubat ayı 
Yİ-ÜFE katsayısı ile güncellenerek bulunan hiz-
met bedeli 318.104,86 TL’dir.

olan kısmının relokesi HES yatırımcısı tarafından 
yapılacaktır.

4. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A for-
matında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu 
Kontrol Ücreti (2019 yılı için 48.215,00 TL) alına-
caktır.

5. Başvuru esnasında sunulacak 225.000,00 TL 
tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik 
süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi ve 
vade bitiş tarihi arasındaki fark) en az 3 (üç) yıl 
olacaktır.

6. Projelerin çalışıldığı Planlama Raporları, DSİ 
Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı – Etlik/
Ankara adresinden ücretsiz görülebilecek olup, 
isteyenlere bedeli (2019 yılı için 973,00-TL) karşı-
lığında “compact-disc (CD)” ortamına aktarılmış 
hali verilebilecektir. Projeye başvuruda bulunacak 
firmaların bu dokümanı temin etmeleri ve buna 
ilişkin belgeyi (dekontu) başvuru dosyasında 
sunmaları gerekmektedir.

7. Kızılcapınar Barajı; endüstri suyu, içme-kul-
lanma suyu, sulama suyu ve enerji üretimi amaç-
lı olarak Kurumumuz tarafından hazırlanmış 
planlama raporu ve projeler doğrultusunda inşa 
edilmiş olup tüm kamulaştırma ve baraj yapım 
maliyetleri Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 
tarafından karşılanarak inşa edildiğinden söz ko-
nusu barajın işletmesi, Kurumumuz ve Ereğli De-
mir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. arasında 23.06.1995 
tarihinde imzalanan protokol gereği Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tarafından yapılmak-
tadır. HES yapıldıktan sonra enerji üretimi için 
gerekli su miktarı, içme ve sulama suyu tahsis 
miktarı değiştirilmeden, endüstri için verilecek 
sudan karşılanacağı için Tablo-2’de yayımlanacak 
Kızılcapınar HES’i tesis etmek üzere başvuruda 
bulunacak firmaların, Ereğli Demir ve Çelik Fab-
rikaları T.A.Ş.’den yazılı muvafakat almaları ve 
buna ilişkin belgeyi başvuru dosyasında sunma-
ları gerekmektedir.

8. Kızılcapınar Barajı, Kurumumuz tarafından 
hazırlanmış planlama raporu ve projeler doğ-
rultusunda inşa edilmiş olup tüm kamulaştırma 

KIZILCAPINAR HES PROJESİ 
MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Batı Karadeniz Havzasında Zonguldak ili, 
Ereğli ilçesi sınırları içerisinde, Kızlar Çayı (Gülüç 
Çayı) üzerinde, işletmede bulunan Kızılcapınar 
Barajı; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin 
endüstri suyu, içme-kullanma suyu, sulama suyu 
ve enerji suyu temini amaçlı olarak planlanmış 
olup 1993 yılında inşaatı tamamlanmıştır. Baraj; 
endüstri suyu, içme-kullanma suyu, sulama suyu 
ve enerji üretimi amaçlı olarak Kurumumuz ta-
rafından hazırlamış planlama raporu ve projeler 
doğrultusunda inşa edilmiş olup tüm kamulaştır-
ma ve baraj yapım maliyetleri Ereğli Demir Çelik 
Fabrikaları T.A.Ş. tarafından karşılanmıştır.

2. Ocak-2019 tarihli “Zonguldak Ereğli Kızılcapı-
nar Barajı Planlama Revizyonu Teknik Raporu”n-
da yer alan formülasyona göre: kil çekirdekli kaya 
dolgu tipinde 63,0 m talveg, 117,75 m kret, 115,50 
m maksimum su kotunda tesis edilen gövdeden 
14,00 m3/s proje debisi ile alınacak sular, biri 
büyük (4,27 MWm/4,13 MWe), diğeri küçük (1,27 
MWm/1,22 MWe) ünite olmak üzere 2 adet Fran-
cis tipi türbinden toplamda 5,54 MWm/5,35 MWe 
kurulu güçte ve 63,10 m kuyruksuyu kotunda te-
sis edilecek santralde türbinlenerek yılda 18,73 
GWh enerji üretilmesi planlanmıştır. Kızılcapınar 
Barajı: enerji amacının ortak tesislerdeki hisse 
oranı % 11,90, endüstri amacının ortak tesislerdeki 
hisse oranı % 49,10, sulamanın % 10,00 ve içme 
suyunun % 29,00 olarak hesaplanmıştır.

3. Kızılcapınar Barajı ve HES projesinde: baraj 
gövdesi, memba batardosu, enjeksiyon galerisi, 
derivasyon tüneli, dipsavak ve su alma yapısı, 
dolusavak, servis ve bağlantı yolları, site ve iş-
letme bakım tesisleri ve kamulaştırma giderleri 
ortak tesistir. Mevcut dipsavak branşmanından 
(km 0+215,50) türbine kadar olan cebri boru 
imalatı, santral binası, kuyruksuyu kanalı, sant-
ral binası içerisindeki elektromekanik ve hidro-
mekanik teçhizat, şalt tesisleri ve trafo, enerji 
nakil hattı ve santral binası ile kuyruksuyu kanalı 
altında kalacak olan Ereğli içmesuyu iletim hat-
tının S3 (Km 0+184,00) some noktasına kadar 
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tubunun geçerlilik süresi (teminat mektubu vade 
başlangıç tarihi ve vade bitiş tarihi arasındaki 
fark) en az 3 yıl olacaktır.

3. Projenin çalışıldığı Planlama Raporu, DSİ Hid-
roelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı- ETLİK adresin-
den ücretsiz görülebilecek olup isteyenlere bedeli 
(2020 yılı için 1.045,00-TL) karşılığı “Digital Versa-
tile Disc (DVD)” ortamına aktarılmış hali verilebile-
cektir. Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu 
dökümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi 
başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.

4. Sandalcık Regülatörü ve HES Projesinin, 
2020 Haziran YİÜFE katsayısı ile güncellenerek 
bulunan hizmet bedeli 5.338.860,09-TL’dir.

5. Projeye başvuru esnasında şirketlerden yu-
karıda belirtilen hizmet bedelinin % 1’ne karşılık 
gelen 53.388,60-TL alınacaktır. Ancak; projeyi 
almaya hak kazanan firmanın yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi durumunda, projeye başvuru 
esnasında firmadan alınan EK-5A Taahhütname-
nin 5. maddesinde yer alan hüküm gereği, hizmet 
bedelinin geriye kalan kısmı da ilgili firmadan 
tahsil edilecektir.

6. Sandalcık Regülatörü ve HES projesi için, 
projeyi yapmaya talipli Şirketin başvuru dosyasını 
Kurumumuza sunduğu tarihten, EPDK’dan proje-
ye ilişkin üretim lisansı alınan tarihe kadar;

a) Veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin 
ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı 
olarak değiştirecek, payların devri veya 
birleşme/bölünme gibi payların devri 
sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapı-
lamaz.

b) Proje başka bir şirkete devredilemez.

c) Aksi durumlarda; hangi aşamada olursa 
olsun şirketin proje başvurusu iptal edile-
cek olup başvuru sırasında Kurumumuza 
sunulan teminat mektubu irat kaydedile-
cektir.

ç) Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir 
hak talebinde bulunmayacaktır.

7. “7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a mad-
desine dayanılarak hazırlanan ve 06.12.2018 7. 
tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımla-
narak yürürlüğe giren “Elektronik Tebligat Yö-
netmeliği”nde usul ve esasları düzenlenmiş olan, 
PTT’den alınacak olan ve 15 rakamdan oluşacak 
olan “Elektronik Tebligat Adresi”nin, proje başvu-
ru dosyasında bulunması gereken imzalı ve kaşeli 
“Şirket İletişim Bilgileri” belgesine mutlak suretle 
derç edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tebligat 
Adresini beyan etmeyen şirketlerin proje başvu-
ruları kabul edilmeyecektir.”

8. Sandalcık Regülatörü ve HES projesinin ÇED 
Belgesi alınmış, Kamulaştırma ve Mansap Su 
Hakları Raporları hazırlanmış, Mali Analiz çalış-
maları tamamlanmış, Kamulaştırmaya esas ilgili 
kurum izinleri başvuru dosyaları ile İmar Esas 
Başvuru dosyaları hazırlanmış ve dağıtım şirke-
tinden bağlantı görüşünün alınması çalışmaları 
da tamamlanmıştı

ye müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet 
Bedeli karşılığı olarak 49.139,00 TL alınacaktır. 
Ancak; projeyi yapmaya hak kazanan firmanın 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumun-
da, projeye başvuru esnasında firmadan alınan 
EK-5 Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan 
hüküm gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kıs-
mı da ilgili firmadan tahsil edilecektir.

6. Çavuş Bir Jeotermal Enerji ve Elektrik Üretim 
Ltd. Şti. tarafından Hemşin I HES ile ilgili olarak 
şu ana kadar yapılmış olan imalatların tamamı 
19.02.2013 tarihli Protokol ile Hemşin Belediye 
Başkanlığı’na hibe edildiğinden, projeye yapma-
ya hak kazanacak Şirketin, tamamlanan söz ko-
nusu imalatların karşılığı olarak aşağıdaki asgari 
şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

a. Tesisin geçici kabulünün yapılarak işlet-
meye alınmasını müteakip, ilk 10 (on) 
yılda Hemşin Belediyesi adına olan tüm 
elektrik aboneliklerinin (hizmet binası, 
meydan parkı, arıtma tesisleri vb.) fatura 
ücretleri, santrali işleten Şirket tarafından 
ödenecektir.

b. İşletmenin ‘11.-20. yılları arası’ (11. ve 20. 
yıllar dahil olmak üzere toplamda 10 yıl) 
enerji üretim tesisinin net gelirinin % 5’i, 
‘21. - 30. yılları arası’ (21. ve 30. yıllar dahil 
olmak üzere toplamda 10 yıl) enerji üre-
tim tesisinin net gelirinin % 10’u ve ‘31. 
- lisans süresinin son bulduğu yıl’ arası 
enerji üretim tesisinin  net gelirinin  % 
15’i, Hemşin Belediyesine fatura karşılığı 
veya bağış yoluyla ödenecektir.

7. Hemşin I Regülatörü ve HES projesi için yapı-
lacak hidroelektrik kaynak katkı payı (HKKP) teklif 
verme toplantısında Su Kullanım Hakkı Anlaşması 
imzalayacak şirket belirlendikten sonra, EPDK’dan 
projeye ilişkin üretim lisansı alınıncaya kadar;

a. Veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin 
ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı 
olarak değiştirecek, payların devri veya 
birleşme/bölünme gibi payların devri 
sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapı-
lamaz.

b. Proje başka bir şirkete devredilemez.

c. Aksi durumlarda; hangi aşamada olursa 
olsun şirketin proje başvurusu iptal edile-
cek olup başvuru sırasında Kurumumuza 
sunulan teminat mektubu irat kaydedile-
cektir.

d. Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir 
hak talebinde bulunmayacaktır.

SANDALCIK REGÜLATÖRÜ VE HES 
PROJESİ MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A for-
matında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu 
Kontrol ücreti (2020 yılı için 10.736,00-TL) alına-
caktır.

2. Başvuru esnasında sunulacak olan 
1.350.000,00-TL tutarındaki geçici teminat mek-

13. Projeye başvuru esnasında firmalardan yu-
karıda belirtilen hizmet bedelinin % 1’ine karşılık 
gelen toplam 3.181,05 TL’lik bedel, ilgili mevzuat-
ta belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli 
olan 49.139,00 TL’nin altında olduğu için, projeye 
müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet 
Bedeli karşılığı olarak 49.139,00 TL alınacaktır. 
Ancak; projeyi almaya hak kazanan firmanın yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, 
projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-5 
Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hüküm 
gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı da il-
gili firmadan tahsil edilecektir.

14. Kızılcapınar HES projesi için yapılacak hid-
roelektrik kaynak katkı payı (HKKP) teklif verme 
toplantısında Su Kullanım Hakkı Anlaşması im-
zalayacak şirket belirlendikten sonra, EPDK’dan 
projeye ilişkin üretim lisansı alınıncaya kadar;

a) Veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin 
ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı 
olarak değiştirecek, payların devri veya 
birleşme/bölünme gibi payların devri 
sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapı-
lamaz.

b) Proje başka bir şirkete devredilemez.

c) Aksi durumlarda; hangi aşamada olursa 
olsun şirketin proje başvurusu iptal edile-
cek olup başvuru sırasında Kurumumuza 
sunulan teminat mektubu irat kaydedile-
cektir.

ç) Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir 
hak talebinde bulunmayacaktır.

HEMŞİN I REGÜLATÖRÜ VE HES 
PROJESİ MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A for-
matında Fizibilite Raporu (5 nüsha, CD ile birlik-
te) ve Fizibilite Raporu Kontrol ücreti (2019 yılı 
için 10.000,00 TL) alınacaktır.

2. Başvuru esnasında sunulacak 340.000,00 TL 
tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik 
süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi ve 
vade bitiş tarihi arasındaki fark) en az 3 yıl ola-
caktır.

3. Projenin çalışıldığı Fizibilite Raporları DSİ 
Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK 
adresinden ücretsiz görülebilecek olup isteyen-
lere bedeli (2019 yılı için 973,00 TL) karşılığında 
“compact disc (CD)” ortamına aktarılmış hali 
verilebilecektir.  Projeye başvuruda bulunacak 
firmaların rapor temin bedeline ilişkin dokümanı 
temin etmeleri ve başvuru dosyasında sunmaları 
gerekmektedir.

4. Hemşin I Regülatörü ve HES Projesinin (2019 
yılı Kasım ayı YİÜFE katsayısı ile güncellenerek 
bulunan)  hizmet bedeli 116.331,09 TL’dir.

5. Projeye başvuru esnasında şirketlerden yu-
karıda belirtilen hizmet bedelinin % 1’ne karşılık 
gelen toplam 1.163,31-TL’lik bedel, ilgili mevzuatta 
belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli 
olan 49.139,00 TL’nin altında olduğu için, proje-
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2. Başvuru esnasında sunulacak 450.000,00 TL 
tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik 
süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi ve 
vade bitiş tarihi arasındaki fark) en az 3 yıl ola-
caktır.

3. Projenin çalışıldığı İlk Etüt Raporları, DSİ Hid-
roelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK adresin-
den ücretsiz görülebilecek olup, isteyenlere be-
deli (2018 yılı için 206,00-TL) karşılığı “compact 
disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecek-
tir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu 
dokümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi 
başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.

4. Görele HES projesinin (2018 yılı Kasım ayı 
YİÜFE katsayısı ile güncellenerek bulunan) hiz-
met bedeli 93.479,09-TL’dir.

5. Projeye başvuru esnasında şirketlerden yu-
karıda belirtilen hizmet bedelinin % 1’ne karşılık 
gelen toplam 934,79-TL’lik bedel, ilgili mevzuatta 
belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli 
olan 37.649,00 TL’nin altında olduğu için, proje-
ye müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet 
Bedeli karşılığı olarak 37.649,00-TL alınacaktır. 
Ancak; projeyi almaya hak kazanan firmanın yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, 
projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-5 
Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hüküm 
gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı da il-
gili firmadan tahsil edilecektir. (**)

6. Görele Regülatörü ve HES projesi için ya-
pılacak hidroelektrik kaynak katkı payı (HKKP) 
teklif verme toplantısında Su Kullanım Hakkı An-
laşması imzalayacak şirket belirlendikten sonra, 
EPDK’dan projeye ilişkin üretim lisansı alınıncaya 
kadar;

a) Veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin 
ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı 
olarak değiştirecek, payların devri veya 
birleşme/bölünme gibi payların devri 
sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapı-
lamaz 

b) Proje başka bir şirkete devredilemez.

c) Aksi durumlarda; hangi aşamada olursa 
olsun şirketin proje başvurusu iptal edile-
cek olup başvuru sırasında Kurumumuza 
sunulan teminat mektubu irat kaydedile-
cektir.

ç) Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir 
hak talebinde bulunmayacaktır.

7. İdare tarafından ilana çıkarılan proje formü-
lasyonuna; 

a) İlan süresince ve HKKP teklif verme 
toplantısından önce şirketler tarafından 
yapılacak itiraz, teklif, öneri gibi talepler 

a) Veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin 
ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı 
olarak değiştirecek, payların devri veya 
birleşme/bölünme gibi payların devri 
sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapı-
lamaz 

b) Proje başka bir şirkete devredilemez.

c) Aksi durumlarda; hangi aşamada olursa 
olsun şirketin proje başvurusu iptal edile-
cek olup başvuru sırasında Kurumumuza 
sunulan teminat mektubu irat kaydedile-
cektir.

ç) Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir 
hak talebinde bulunmayacaktır.

8. İdare tarafından ilana çıkarılan proje formü-
lasyonuna; 

a) İlan süresince ve HKKP teklif verme 
toplantısından önce şirketler tarafından 
yapılacak itiraz, teklif, öneri gibi talepler 
kabul edilmeyecektir. HKKP teklif ver-
me toplantısından sonra; Su Kullanım 
Hakkı Anlaşması (SKHA) yapmaya hak 
kazanan şirket tarafından ilana esas for-
mülasyonun değiştirilmesinin talep edil-
mesi ve şirket tarafından yapılacak bu 
formülasyon değişikliği teklifinin İdarece 
de uygun görülmesi durumunda, SKHA 
Yönetmeliği Madde 8 kapsamında şirket, 
yeni formülasyona göre iş ve işlemlerine 
devam edecektir. 

b) Ancak, şirket tarafından teklif edilen for-
mülasyon değişikliğinin İdarece uygun 
bulunmaması ve şirketin de ilana esas 
formülasyonla projeye devam etmemesi 
durumunda şirketin proje başvurusu iptal 
edilecek, teminat mektubu irat kaydedile-
cek ve başvuru sırasında yatırılan fizibilite 
inceleme ücreti iade edilmeyecektir. Bu 
durumda ilana esas formülasyon, yeniden 
müracaata açılabilecek olup başvurusu ip-
tal edilen şirket DSİ’den herhangi bir hak 
talebinde bulunmayacak ve projeye yeni-
den başvuru yapamayacaktır.

(*) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından her yıl güncellenen ve 
web sayfasında ilan edilen 2019 yılı Fizibilite Raporu Kontrol 
Ücreti (48.215,00-TL)alınacaktır.

(**) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından her yıl güncellenen ve 
web sayfasında ilan edilen 2019 yılı hizmet bedelinin alt sınır 
bedeli (49.139,00-TL) alınacaktır.

GÖRELE REG. VE HES PROJESİ 
MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A for-
matında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu 
Kontrol ücreti (2018 yılı için 36.653,00 TL) alına-
caktır. (*)

KIŞLA HES PROJESİ MÜRACAAT 
ŞARTLARI 

1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A for-
matında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu 
Kontrol ücreti (2018 yılı için 36.653,00 TL) alına-
caktır. (*)

2. Başvuru esnasında sunulacak 450.000,00 TL 
tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik 
süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi ve 
vade bitiş tarihi arasındaki fark) en az 3 yıl ola-
caktır.

3. Projenin çalışıldığı İlk Etüt Raporları, DSİ Hid-
roelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK adresin-
den ücretsiz görülebilecek olup, isteyenlere be-
deli (2018 yılı için 206,00-TL) karşılığı “compact 
disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecek-
tir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu 
dokümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi 
başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.

4. Kışla HES projesinin (2018 yılı Temmuz ayı 
YİÜFE katsayısı ile güncellenerek bulunan) hiz-
met bedeli 40.689,87 TL’dir.

5. Projeye başvuru esnasında şirketlerden yu-
karıda belirtilen hizmet bedelinin % 1’ne karşılık 
gelen toplam 406,90-TL’lik bedel, ilgili mevzuat-
ta belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli 
olan 37.649,00 TL’nin altında olduğu için, projeye 
müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet 
Bedeli karşılığı olarak 37.649,00-TL alınacaktır. 
Ancak; projeyi almaya hak kazanan firmanın yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, 
projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-5 
Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hüküm 
gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı da il-
gili firmadan tahsil edilecektir. (**)

6. Projede belirlenen regülatör aks yerinden 
santral binası lokasyonuna kadar uzanan, dere 
yatağını takip eden bir köy yolunun mevcut ol-
duğu görülmüştür. Daha düşük yatırım maliyeti, 
inşaat süresinin kısalığı ve uygulama kolaylığı 
göz önüne alınarak tünelli iletim yapısına alter-
natif olarak, yol güzergahı boyunca tekniğine uy-
gun şekilde gömülü borulu iletim sistemi tatbik 
edilebilecektir. Projeyi yapmaya hak kazanacak 
şirketin, iletim yapısını tünel yerine yola gömülü 
borulu iletim yapısı olarak teklif etmesi durumun-
da, yol ile ilgili Kurum/Kuruluşlardan onay alın-
ması ve ÇED sürecinde iletim yapısına ilişkin tüm 
sorumluluğun şirkette olması şartıyla, Genel Mü-
dürlüğümüz tarafından uygun görüş verilecektir.

7. Kışla HES projesi için yapılacak hidroelektrik 
kaynak katkı payı (HKKP) teklif verme toplantı-
sında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayacak 
şirket belirlendikten sonra, EPDK’dan projeye iliş-
kin üretim lisansı alınıncaya kadar;

İLK ETÜT RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
ÜRETİM TESİSİN BULUNDUĞU

BAŞVURU YAPAN 
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İLK 
BAŞVURU 
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SON 
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6 Akça HES Projesinin, 2019 yılı Nisan ayı YİÜFE 
katsayısı ile güncellenerek bulunan hizmet bedeli 
26.078,14-TL’dir

7 Projeye başvuru esnasında firmalardan yu-
karıda belirtilen hizmet bedelinin % 1’ine karşılık 
gelen toplam 260,78-TL’lik bedel, ilgili mevzuatta 
belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli 
olan 49.139,00-TL’nin altında olduğu için, projeye 
müracaat edecek olan firmalardan  % 1 Hizmet 
Bedeli karşılığı olarak 49.139,00-TL alınacaktır.

8 Akça HES projesinde, DSİ tarafından işletme-
ye açılan sulama alanlarında yürütülen Planlı Su 
Dağıtımı çalışma esasları çerçevesinde verilecek 
sulardan istifade edilerek enerji üretilecektir.

9 Akça HES projesi için yapılacak hidroelektrik 
kaynak katkı payı (HKKP) teklif verme toplantı-
sında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayacak 
şirket belirlendikten sonra, EPDK’dan projeye iliş-
kin üretim lisansı alınıncaya kadar;

a) Veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin 
ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı ola-
rak değiştirecek, payların devri veya birleş-
me/bölünme gibi payların devri sonucunu 
doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

b) Proje başka bir şirkete devredilemez

c) Aksi durumlarda; hangi aşamada olursa 
olsun şirketin proje başvurusu iptal edile-
cek olup başvuru sırasında Kurumumuza 
sunulan teminat mektubu irat kaydedile-
cektir.

ç) Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir 
hak talebinde bulunmayacaktır.

(*) 15.06.2019 tarih ve 30802 sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğin-
ce, Ek-3A Fizibilite Raporu inceleme bedeli olarak 2019 yılı için 
10.000,00-TL alınacaktır. 

RİZE ÇAĞRANKAYA HES PROJESİ 
MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A for-
matında Fizibilite Raporu (5 nüsha, CD ile birlik-
te) ve Fizibilite Raporu Kontrol ücreti (2019 yılı 
için 10.000,00 TL) alınacaktır.

2. Başvuru esnasında sunulacak 225.000,00 TL 
tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik 
süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi ve 
vade bitiş tarihi arasındaki fark) en az 3 yıl ola-
caktır.

3. Projenin çalışıldığı İlk Etüt Raporları DSİ 
Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK ad-
resinden ücretsiz görülebilecek olup, isteyenlere 
bedeli (2019 yılı için 275,00-TL) karşılığı “compact 
disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecek-
tir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu 
dokümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi 
başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.

4. Rize Çağrankaya HES projesinin (2019 yılı 
Mayıs ayı YİÜFE katsayısı ile güncellenerek bulu-
nan) hizmet bedeli 13.130,53 TL’dir.

5. Projeye başvuru esnasında firmalardan yu-
karıda belirtilen hizmet bedelinin % 1’ne karşılık 

Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hüküm 
gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı da il-
gili firmadan tahsil edilecektir.

6. Çermik HES projesi için yapılacak hidroelekt-
rik kaynak katkı payı (HKKP) teklif verme toplan-
tısında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayacak 
şirket belirlendikten sonra, EPDK’dan projeye iliş-
kin üretim lisansı alınıncaya kadar;

a) Veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin 
ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı 
olarak değiştirecek, payların devri veya 
birleşme/bölünme gibi payların devri 
sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapı-
lamaz.

b) Proje başka bir şirkete devredilemez.

c) Aksi durumlarda; hangi aşamada olursa 
olsun şirketin proje başvurusu iptal edile-
cek olup başvuru sırasında Kurumumuza 
sunulan teminat mektubu irat kaydedile-
cektir.

ç) Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir 
hak talebinde bulunmayacaktır.

AKÇA HES PROJESİ MÜRACAAT 
ŞARTLARI

1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A for-
matında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu 
Kontrol ücreti (2019 yılı için 48.215,00 TL) alına-
caktır. (*)

2. Başvuru esnasında sunulacak225.000,00 TL 
tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik 
süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi ve 
vade bitiş tarihi arasındaki fark) en az 3 yıl ola-
caktır.

3. Projenin çalışıldığı İlk Etüt Raporları, DSİ 
Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK ad-
resinden ücretsiz görülebilecek olup, isteyenlere 
bedeli (2019 yılı için 275,00-TL) karşılığı “compact 
disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecek-
tir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu 
dokümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi 
başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.

4 Konya Çumra 2. Merhale Projesi” kapsa-
mında; Derebucak Barajı İnşaatı, 29.12.1994 ta-
rihinde ihale edilmiştir. İhaleye esas keşif bedeli 
172.000.000.000,00 TL’dir. İhale tenzilatı % 14,14 
ihale bedeli 147.679.200.000,00 TL dir. Gem-
bos Derivasyonu ve Yeşildağ Sulaması İnşaatı 
08.12.1995 tarihinde ihale edilmiştir. İhaleye esas 
keşif bedeli 1.405.000,00 YTL’dir. İhale tenzilatı % 
40,60 ihale bedeli 834.570,00 YTL dir. Gembos 
Derivasyonu ve Yeşildağ Sulaması İnşaatı işinde 
toplamda % 72,30 oranında keşif artışı meydana 
gelmiş olup keşif artışı ile birlikte keşif bede-
li 2.420.736,69 TL olmuştur. Derebucak Barajı 
Yeşildağ Sulaması ve Beyşehir Gölü Derivasyon 
Kanalı kamulaştırma bedeli ise 2019 yılı Nisan 
ayı YİÜFE katsayısı ile güncellenmesi ile toplam 
12.434.610,47 TL’dir.

5. Akça HES projesi sulama hissesi % 99,60 ve 
enerji hissesi % 0,40 olarak belirlenmiştir.

kabul edilmeyecektir. HKKP teklif ver-
me toplantısından sonra; Su Kullanım 
Hakkı Anlaşması (SKHA) yapmaya hak 
kazanan şirket tarafından ilana esas for-
mülasyonun değiştirilmesinin talep edil-
mesi ve şirket tarafından yapılacak bu 
formülasyon değişikliği teklifinin İdarece 
de uygun görülmesi durumunda, SKHA 
Yönetmeliği Madde 8 kapsamında şirket, 
yeni formülasyona göre iş ve işlemlerine 
devam edecektir. 

b) Ancak, şirket tarafından teklif edilen 
formülasyon değişikliğinin İdarece uy-
gun bulunmaması ve şirketin de ilana 
esas formülasyonla projeye devam et-
memesi durumunda şirketin proje baş-
vurusu iptal edilecek, teminat mektubu 
irat kaydedilecek ve başvuru sırasında 
yatırılan fizibilite inceleme ücreti iade 
edilmeyecektir. Bu durumda ilana esas 
formülasyon, yeniden müracaata açıla-
bilecek olup başvurusu iptal edilen şirket 
DSİ’den herhangi bir hak talebinde bu-
lunmayacak ve projeye yeniden başvuru 
yapamayacaktır.

(*) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından her yıl güncellenen ve 
web sayfasında ilan edilen 2019 yılı Fizibilite Raporu Kontrol 
Ücreti (48.215,00-TL)alınacaktır.

(**) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından her yıl güncellenen ve 
web sayfasında ilan edilen 2019 yılı hizmet bedelinin alt sınır 
bedeli (49.139,00-TL) alınacaktır.

ÇERMİK HES PROJESİ MÜRACAAT 
ŞARTLARI

1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A for-
matında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu 
Kontrol ücreti (2019 yılı için 48.215,00 TL) alına-
caktır.

2. Başvuru esnasında sunulacak 450.000,00 TL 
tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik 
süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi ve 
vade bitiş tarihi arasındaki fark) en az 3 yıl ola-
caktır.

3. Projenin çalışıldığı İlk Etüt Raporları, DSİ 
Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK ad-
resinden ücretsiz görülebilecek olup, isteyenlere 
bedeli (2019 yılı için 275,00-TL) karşılığı “compact 
disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecek-
tir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu 
dokümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi 
başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.

4. Çermik HES projesinin (2019 yılı Şubat ayı 
YİÜFE katsayısı ile güncellenerek bulunan) hiz-
met bedeli 90.237,44 TL’dir.

5. Projeye başvuru esnasında şirketlerden yu-
karıda belirtilen hizmet bedelinin % 1’ne karşılık 
gelen toplam 902,37 TL’lik bedel, ilgili mevzuatta 
belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli 
olan 49.139,00 TL’nin altında olduğu için, proje-
ye müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet 
Bedeli karşılığı olarak 49.139,00 TL alınacaktır. 
Ancak; projeyi almaya hak kazanan firmanın yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, 
projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-5 
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Hidrolik Hortumlar
Hidrostore’un geniş ürün yelpazesinde her türlü hidrolik kullanım alanı için hem spiral veya örgülü 
hortumları, hem de alçak basınç, yüksek basınç veya maksimum basınç hortumları bulabilirsiniz.

Hidrostore Barcode
Hidrostore barcode ile her çeşit hortum hattının tüm ürün özellikleri net ve karışmaz bir şekilde 
kaydedilir ve kolay yedek parça temini için bir veri tabanına kaydedilir. Etiketler net bir şekilde 
görünür ve kalıcı olarak hortum hattına yapıştırılır. Her çalışma ortamına uygun etiket seçilir. 

Yedek parça temininde hata veya gecikme yaşanması olası değildir.

Sektörler

www.hidrostore.com.tr

• Kağıt Sektörü
• Plastik Sektörü
• Cam Sektörü
• Ağaç İşleme Sektörü
• Savunma Sanayi
• Kara Kuvvetleri
• Deniz Kuvvetleri
• Hava Kuvvetleri

• Mobil İş Makinesi
• Araç Üstü Ekipmanlar
• Tarım Makineleri
• Madencilik
• İnşaat
• Ulaşım
• Otomotiv
• Denizcilik – Tersane

• Yatçılık
• Ormancılık
• Perakende
• Endüstriyel Hidrolik
• Enerji Sektörü
• Asansör Sektörü
• Endüstriyel Makine Üretimi
• Alüminyum Sektörü
• Demir Çelik Sektörü

Hidrostore Hidrolik Pnömatik Sis. Mak. Ürt. ve Tic. Ltd. Şti.
Ostim OSB Mah. Uzay Çağı Cad. Ostim Center No: 112/2 Yenimahalle-ANKARA

Gsm: 0 533 668 7574  •  Tel: 0 312 354 0550  •  Faks: 0 312 354 0552
e-posta: info@hidrostore.com.tr



b) Proje başka bir şirkete devredilemez. 

c) Aksi durumlarda; hangi aşamada olursa 
olsun şirketin proje başvurusu iptal edile-
cek olup başvuru sırasında Kurumumuza 
sunulan teminat mektubu irat kaydedile-
cektir. 

ç) Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir 
hak talebinde bulunmayacaktır.

ÇAMLICA-1 HES PROJESİ  
MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A for-
matında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu 
Kontrol ücreti (2019 yılı için 10.000,00-TL) alına-
caktır.

2. Başvuru esnasında sunulacak olan 
675.000,00-TL tutarındaki geçici teminat mek-
tubunun geçerlilik süresi (teminat mektubu vade 
başlangıç tarihi ve vade bitiş tarihi arasındaki 
fark) en az 3 yıl olacaktır.

3.  Projenin çalışıldığı İlk Etüt Raporu, DSİ Hid-
roelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı- ETLİK adre-
sinden ücretsiz görülebilecek olup isteyenlere 
bedeli (2019 yılı için 275,00-TL) karşılığı “compact 
disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecek-
tir. Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu 
dökümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi 
başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.

4. Çamlıca-1 HES Projesinin, 2019 yılı Ekim ayı 
YİÜFE katsayısı ile güncellenerek bulunan hizmet 
bedeli 146.893,90-TL’dir.

5. Projeye başvuru esnasında firmalardan yu-
karıda belirtilen hizmet bedelinin % 1’ine karşılık 
gelen toplam 1.468,94-TL’lik bedel, ilgili mevzuat-
ta belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli 
olan 49.139,00-TL’nin altında olduğu için, projeye 
müracaat edecek olan firmalardan  % 1 Hizmet 
Bedeli karşılığı olarak 49.139,00-TL alınacaktır. 
Ancak; projeyi almaya hak kazanan firmanın yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, 
projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-
5A Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hü-
küm gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı 
da ilgili firmadan tahsil edilecektir.

6. Çamlıca-1 HES projesi için yapılacak hidro-
elektrik kaynak katkı payı (HKKP) teklif verme 
toplantısında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imza-
layacak şirket belirlendikten sonra;

a) Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalama-
ya hak kazanıldığı EPDK’ya bildirilinceye 
kadar şirket unvanı değiştirilemez,

b) Lisans alıncaya kadar, veraset ve iflas 
nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yö-
netmeliğinde belirtilen istisnalar dışında 
ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı 
olarak herhangi bir değişiklik yapılamaz, 
paylar devredilemez, payların devre-
dilmesi veya payların devri sonucunu 
doğuracak iş ve işlemler yapılamaz (bu 
hususlar şirket Ticaret Sicil Gazetesindeki 
Ana Sözleşmesine derç edecektir), 

verme toplantısında Su Kullanım Hakkı Anlaş-
ması imzalayacak şirket belirlendikten sonra, 
EPDK’dan projeye ilişkin üretim lisansı alınıncaya 
kadar;

a) Veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin 
ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı 
olarak değiştirecek, payların devri veya 
birleşme/bölünme gibi payların devri 
sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapı-
lamaz.

b) Proje başka bir şirkete devredilemez.

c) Aksi durumlarda; hangi aşamada olursa 
olsun şirketin proje başvurusu iptal edile-
cek olup başvuru sırasında Kurumumuza 
sunulan teminat mektubu irat kaydedile-
cektir.

ç) Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir 
hak talebinde bulunmayacaktır.

BULGURDERE VE AYRANPINAR HES 
PROJESİ MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A for-
matında Fizibilite Raporu (5 nüsha, CD ile birlik-
te) ve Fizibilite Raporu Kontrol ücreti (2019 yılı 
için 10.000,00 TL) alınacaktır.

2. Başvuru esnasında sunulacak 225.000,00 TL 
tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik 
süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi ve 
vade bitiş tarihi arasındaki fark) en az 3 yıl ola-
caktır.

3. Projenin çalışıldığı İlk Etüt Raporları DSİ 
Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK ad-
resinden ücretsiz görülebilecek olup, isteyenlere 
bedeli (2019 yılı için 275,00-TL) karşılığı “compact 
disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecek-
tir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu 
dokümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi 
başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.

4 Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesinin 
(2019 yılı Mayıs ayı YİÜFE katsayısı ile güncelle-
nerek bulunan) hizmet bedeli 47.926,57 TL’dir.

5 Projeye başvuru esnasında firmalardan yu-
karıda belirtilen hizmet bedelinin % 1’ne karşılık 
gelen toplam 479,27-TL’lik bedel, ilgili mevzuatta 
belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli 
olan 49.139,00-TL’nin altında olduğu için, proje-
ye müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet 
Bedeli karşılığı olarak 49.139,00-TL alınacaktır.

6 Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesi için 
yapılacak hidroelektrik kaynak katkı payı (HKKP) 
teklif verme toplantısında Su Kullanım Hakkı An-
laşması imzalayacak şirket belirlendikten sonra, 
EPDK’dan projeye ilişkin üretim lisansı alınıncaya 
kadar;

a) Veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin 
ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı 
olarak değiştirecek, payların devri veya 
birleşme/bölünme gibi payların devri 
sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapı-
lamaz.

gelen toplam 131,31-TL’lik bedel, ilgili mevzuatta 
belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli 
olan 49.139,00 TL’nin altında olduğu için, proje-
ye müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet 
Bedeli karşılığı olarak 49.139,00-TL alınacaktır.

6. Rize Çağrankaya HES projesi için yapılacak 
hidroelektrik kaynak katkı payı (HKKP) teklif ver-
me toplantısında Su Kullanım Hakkı Anlaşması 
imzalayacak şirket belirlendikten sonra, EPDK’dan 
projeye ilişkin üretim lisansı alınıncaya kadar;

a) Veraset ve iflas sebepleri dışında, şirketin 
ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı 
olarak değiştirecek, payların devri veya 
birleşme/bölünme gibi payların devri 
sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapı-
lamaz.

b) Proje başka bir şirkete devredilemez.

c) Aksi durumlarda; hangi aşamada olursa 
olsun şirketin proje başvurusu iptal edile-
cek olup başvuru sırasında Kurumumuza 
sunulan teminat mektubu irat kaydedile-
cektir.

ç) Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir 
hak talebinde bulunmayacaktır.

İKİZDERE-DEREKÖY HES PROJESİ 
MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A forma-
tında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu Kontrol 
ücreti (2019 yılı için 10.000,00-TL) alınacaktır.

2. Başvuru esnasında sunulacak 1.150.000,00-
TL tutarındaki geçici teminat mektubunun ge-
çerlilik süresi (teminat mektubu vade başlangıç 
tarihi ve vade bitiş tarihi arasındaki fark) en az üç 
yıl olacaktır.

3. Projenin çalışıldığı İlk Etüt Raporları, DSİ 
Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK ad-
resinden ücretsiz görülebilecek olup, isteyenlere 
bedeli (2019 yılı için 275,00-TL) karşılığı “compact 
disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecek-
tir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu 
dokümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi 
başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.

4 İkizdere-Dereköy HES projesinin (2018 yılı 
Ağustos ayı YİÜFE katsayısı ile güncellenerek bu-
lunan) hizmet bedeli 345.738,88 TL’dir.

5 Projeye başvuru esnasında şirketlerden yu-
karıda belirtilen hizmet bedelinin % 1’ne karşılık 
gelen toplam 3.457,39 TL’lik bedel, ilgili mevzuat-
ta belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli 
olan 49.139,00 TL’nin altında olduğu için, projeye 
müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet 
Bedeli karşılığı olarak 49.139,00-TL alınacaktır. 
Ancak; projeyi almaya hak kazanan firmanın yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, 
projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-
5A Taahhütnamenin 5. maddesinde yer alan hü-
küm gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı 
da ilgili firmadan tahsil edilecektir.

6 İkizdere-Dereköy HES projesi için yapılacak 
hidroelektrik kaynak katkı payı (HKKP) teklif 

Devamı için lütfen www.dsi.gov.tr adresini ziyaret ediniz.
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SONDAJ MAKİNA VE EKİPMANLARI
DRILLING MACHINERY AND EQUIPMENT

TEKSON A.Ş.

Sondaj Ekipmanları ve Yedek Parça
satışı konusunda faliyet göstermek üzere kurulan

TEKSON MAKİNA A.Ş. Ankara’da bulunan
Merkez Satış Ofisi ve deneyimli uzman kadrosuyla,

sondaj sektörüne  yüksek kalite ve müşteri memnuniyeti
felsefesiyle hizmet vermektedir.

TEKSON MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.
OSTİM OSB 1258 Cadde No: 36 Yenimahalle-ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 312 354 23 11 • Fax : +90 312 354 23 12 • info@teksonmakina.com.tr
www.teksonmakina.com.tr

Vizyon & Misyon
TEKSON MAKİNA A.Ş. Müşterileri için kaliteli sondaj ekipmanları 
ve mesafe gözetmeksizin hızlı ve kesintisiz hizmet verme vizyonuna
sahiptir. Bu hedef doğrultusunda standartlara uygun piyasadaki 
en iyi hammaddeden üretilmiş malzemelerin satışını 
gerçekleştirmektedir. 

TEKSON MAKİNA A.Ş. Wireline ve düz takım karotiyerleri, tijleri,
muhafaza boruları, elmas ve vidye ürünler, aksesuarlar gibi bir çok
ürünüyle sondaj ekipmanları konusunda geniş ürün yelpazesine
sahiptir.

TEKSON MAKİNA A.Ş. Yer bilimleri sektörüne her daim "Çözüm 
Ortağı" olmayı hedefleyen, gerek sondaj gerekse ekipman 
hizmetlerinde "Kaliteyi" ön planda tutan, iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatlarını "Eksiksiz" uygulayan, Doğaya ve Çevreye "duyarlı",

Kendini sürekli “Yenileyen" bir firmadır.

Sondaj Ekipmanları
> Wireline Tijler
> Muhafaza Boruları
> JeoteknikAmaçlı Ekipmanlar
> Karotiyer ve Yedekleri
> Elmas ve Vidye Ürünler
> Sondaj Yardımcı Ekipmanlar
> Çamur Pompası
> Karot Sandıkları

Sondaj Katkı Malzemeleri
> Polimer (sıvı-toz)
> Sondaj Köpüğü
> Pac
> Bentonit
> Barit
> Soda Külü
> Kostik Soda
> Kalsiyum Karbonat 



enerji taleplerini karşılamak üzere var olan ürün-
lerini geliştirmenin yanı sıra yeni enerji verimli 
ürünler tasarlamaya da devam ediyor. Systema-
ir; Eurovent (Avrupa’nın İç Mekan İklimi, Proses 
Soğutma ve Gıda Soğuk Zincir Teknolojileri En-
düstrisi), EVIA (Avrupa Havalandırma Endüstrisi 
Derneği) ve AMCA (Uluslararası Hava Hareketi 
ve Kontrolü Derneği) gibi çok önemli sektör ve 
sertifikalandırma kuruluşlarının bir çoğunda 
temsil ediliyor. Bu doğrultuda, yeni gereklilikler 
konusunda sürekli olarak güncel bildirimler alıyor 
ve iklimlendirme sektörünün verimliliği giderek 
artan ürünlerle pozitif bir yönde ilerlemesinde 
aktif bir rol oynuyor. Biz de Systemair HSK olarak 
Türkiye’de çevre dostu öncü projelere imza atarak 
sürdürülebilirlik konusunda yüksek katma değer 
sağlıyoruz.” 

“Yeşil Havalandırma” konseptine 
uygun çalışıyoruz 
Yeşil Havalandırma (Green Ventilation) konsep-
tiyle Avrupa’da 2000’li yılların başından bu yana 
yüksek verimli havalandırma cihazları konusunda 
pazarı yönlendiren firma olan Systemair’in en kü-
çük kanal fanlarından dev klima santrallerine ka-
dar tüm ürünlerini Ecodesign 2018’e uyumlu olarak 
ürettiğini söyleyen Eroğlu, şirketin dünya gene-
linde önümüzdeki yıllarda yürürlüğe girecek olan 
Ecodesign 2020 için de hazır olduğunu vurguladı.  

“Ürün geliştirmeden geri dönüşüme 
kadar tüm süreçlerde odağımızda 
çevre var”
Sürdürülebilirlik üzerine yaptıkları çalışmalarda 
hem çevre üzerindeki etkileri hem de insanların 
giderek daha fazla zaman geçirdiği iç mekân 
iklimlerine yaptıkları olumlu etkiler bakımın-
dan ürünlere odaklandıklarını söyleyen Eroğlu, 
sözlerine şöyle devam etti; “Faaliyetlerimizin ve 
ürünlerin çevreye olan yükünü azaltmak için hiç 
durmadan çalışıyoruz. Yürüttüğümüz sürdürü-
lebilirlik çalışması ürün geliştirme aşamasından 
başlıyor, üretim ve tedarik zincirinin tamamı 
boyunca devam ediyor. Bu kapsamda nakliye 
gereksinimini azaltmak üzere lojistik çözümlerini 
analiz ediyor ve son olarak ömrü tükenmiş ürü-

verimli sistemlerle değiştirilmesi ve yeni inşaat-
larda enerji verimliliği yüksek havalandırma sis-
temleri kurulmasına yönelik talepler artıyor. 2012 
yılında kabul edilen ve 2018’in sonlarında değişti-
rilen AB Enerji Verimliliği Direktifi ile 2030 yılına 
kadar hem birincil enerji tüketimi hem de nihai 
enerji tüketiminde yüzde 32,5’lik bir düşüş hedefi 
belirlenmiş olması da sürdürülebilirlik alanındaki 
önemli gelişmelerin başında geliyor. 

Klima santralleri alanında Türkiye pazar lideri olan 
Systemair HSK’nın Genel Müdürü Ayça Eroğlu, 
5 – 11 Haziran aralığını kapsayan Çevre Koruma 
Haftası nedeniyle İsveç’teki genel merkezleri 
Systemair’in ve şirketin Türkiye’deki yapılanması 
Systemair HSK’nın yürüttüğü çalışmaları şöyle 
paylaştı: “Systemair, Birleşmiş Milletler tarafın-
dan belirlenen küresel sürdürülebilirlik hedefleri 
doğrultusunda toplumsal, ekonomik ve çevresel 
kalkınma için çalışan bir marka. Global arena-
da çevre konusunda değerli çalışmalar yürüten 
Systemair, giderek daha fazla önemli hale gelen 

Klima santralleri sektörünün öncü global markası 
Systemair, enerji verimliliği yüksek ürünler ge-
liştiriyor ve proseslerini düşük enerji tüketimine 
yönelik olarak sürdürüyor. Birleşmiş Milletler ta-
rafından belirlenen küresel sürdürülebilirlik he-
defleri doğrultusunda toplumsal, ekonomik ve 
çevresel kalkınma için çalışan Systemair, odağına 
aldığı çevre konusunda önemli çalışmalara imza 
atıyor. Çevre Koruma Haftası kapsamında açıkla-
malarda bulunan Systemair HSK Genel Müdürü 
Ayça Eroğlu, şirketin ürün geliştirmeden geri dö-
nüşüme kadar tüm süreçte çevre odağıyla çalıştı-
ğını söyledi. Eroğlu ayrıca hem Türkiye’nin LEED 
Gold sertifikalı ilk klima santrali fabrikası olarak 
tesiste yaptıkları çalışmaları hem de işletmelere 
sağladıkları katkıları paylaştı.

Sağlıklı bir iç mekân iklimini mümkün olan en dü-
şük çevresel etkiyle sağlamak hem sürdürülebilir 
bir geleceğe hem de ekonomiye katkı açısından 
büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, mevcut bi-
nalarda havalandırma sistemlerinin yeni ve daha 

Ayça EROĞLU 
Systemair HSK Genel Müdürü

Sürdürülebilir 
Dünya İçin Çevre 
Dostu İklimlendirme 
Çözümleri

Systemair HSK, sağlıklı bir iç mekân iklimini 
mümkün olan en düşük çevresel etkiyle sağlamak 
için çalışıyor
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yılında satın aldı. Bugün Türkiye’nin en büyük ik-
limlendirme şirketlerinden biri olan Systemair HSK, 
350 kişilik ekibiyle faaliyetlerine devam ediyor. 
Fabrikalar, alışveriş merkezleri, havalimanları, şehir 
hastaneleri, endüstriyel tesisler gibi dev projelerin 
iklimlendirmesini sağlayan Systemair HSK’nın ürün 
gamında; klima santralleri, fanlar, hava dağıtım 
ekipmanları, hava perdeleri ve soğutma ürünle-
ri yer alıyor. Systemair HSK’nın, Dilovası Makine 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 2018 yılında 
yaklaşık 28 bin metrekare alan üzerinde kurduğu 
fabrikası, Türkiye’nin “Enerji ve Çevre Dostu Tasa-
rımda Liderlik” anlamına gelen LEED Gold Sertifi-
kası’na sahip ilk klima santrali fabrikası unvanına 
sahip. Temel misyonu “mekânların iç hava kalitesi-
ni artırıp insanlara temiz hava sağlamak” olan Sys-
temair HSK, bu hizmeti sunduğu tüm cihazlarını 
Türkiye’deki fabrikasında üretiyor. Türkiye’de klima 
santralleri sektöründe son 10 yıldır pazar lideri olan 
Systemair HSK, yeni fabrikasıyla yılda 4 bin 500 
adet klima santrali üretebilecek kapasiteye sahip. 
Otomasyonlu klima santralleri alanında da Türkiye 
pazar lideri olan Systemair HSK, Türkiye’de bu hiz-
meti taşere etmeden fabrika çıkışı olarak sağlaya-
bilen sayılı firmalardan biri. 25’ten fazla ülkeye ih-
racat gerçekleştiren Systemair HSK, aynı zamanda 
şirketin global arenada 8 Ar-Ge merkezinden biri 
olarak yeniliklere öncülük ediyor. 

hava perdeleri kullandık. Bina yönetim sistemiyle 
tüm bu mekanik uygulamaları kontrol edebilecek 
altyapı kurduk. Bu sayede Türkiye’de ‘Enerji ve 
Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen 
LEED Gold sertifikasyonunu almayı başaran ilk 
klima santrali fabrikası olduk.”

Systemair ve Systemair HSK 
Hakkında: 
Gerald Engström tarafından 1974 yılında İsveç’te 
kurulan global iklimlendirme devi Systemair, dün-
ya çapında başta klima santralleri olmak üzere fan-
lar, hava dağıtım ekipmanları, hava perdeleri ve so-
ğutma ürünleri alanında üretim yapıyor. Systemair; 
Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu, Asya 
ve Güney Afrika olmak üzere toplam 55 ülkede fa-
aliyet gösteriyor, 27 fabrikasında üretim yapıyor ve 
toplam 6 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Dünya 
genelindeki 13 klima santrali fabrikasıyla Avrupa’da 
klima santrali pazar lideri olan Systemair, fan ve 
hava dağıtım ekipmanlarında da dünyada ilk üç 
marka arasında yer alıyor. 2019-2020 mali yılında 1 
milyar Euro ciroya ulaşan İsveçli Systemair; finansal 
değerlendirmede en yüksek kredi notuna (AAA) 
sahip bir firma olarak dikkat çekiyor. Global iklim-
lendirme devi Systemair, ismini faaliyet alanı olan 
Havalandırma, Soğutma ve Klima kelimelerinden 
alan Türk firma HSK’nın yüzde 90 hissesini 2012 

nün en iyi nasıl bertaraf edileceğini inceliyoruz. 
Malzeme seçimi, üretim yöntemleri ve lojistik, 
birbirlerine çözülmez bağlarla bağlı ve biz de sis-
temimizi bu doğrultuda kurguluyoruz.”

“Mevcut projeleri daha verimli hale 
getiriyoruz”
İklimlendirme sistemlerinde enerji verimliliği 
için kullanılan fanların ve ısı geri kazanım sis-
temlerinin yanı sıra doğru otomasyon ve kontrol 
sistemlerinin tercih edilmesinin de çok önemli 
bir faktör olarak öne çıktığını söyleyen Eroğlu; 
“Ürünlerde verimli komponentler kullanılsa bile 
sistem doğru bir otomasyonla kontrol edilmedi-
ği sürece optimum verimlilik yakalanamıyor. Biz 
Systemair HSK olarak, yeni projelerin yanı sıra 
yaşı ve modeli ne olursa olsun geçmişte satılmış 
tüm iklimlendirme cihazlarının daha verimli hale 
gelmesini de sağlıyoruz. Sunduğumuz ücretsiz 
keşif ve projelendirme sonrasında yeni bir sistem 
kurulumuyla işletme giderlerini düşürerek yüksek 
tasarrufa imkân tanıyoruz” dedi. 

“İşletmelerin çevreye katkı sağlaması 
için geniş bir çözüm yelpazesi 
sunuyoruz”
Systemair HSK’nın enerji verimliliğine yönelik diğer 
çalışmaları hakkında da bilgi veren Ayça Eroğlu; 
“Soğutma gruplarına yönelik kış aylarında soğut-
ma ihtiyacı halinde düşük dış hava sıcaklığından 
yararlanarak enerji tüketimlerinin düşürülmesi, en-
düstriyel veya konfor alanlarında kullanılan fanların 
elektrik tüketimleri düşük olan motorlarla değişti-
rilmesi, endüstriyel tesislerde açığa çıkan atık ısı-
ların geri kazanılması, tesislerde sürekli açık kalan 
kapılara yerleştirilen hava perdeleri ile ısı kayıp ve 
kazançlarının önüne geçilmesi, özel bir soğutma 
teknolojisi sayesinde elektrik tüketmeden soğut-
ma yapılması diğer dikkat çeken çalışmalarımız 
arasında yer alıyor” diye konuştu. 

Türkiye’nin LEED Gold sertifikalı ilk 
klima santrali fabrikası 
Türkiye’nin ‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Li-
derlik’ anlamına gelen LEED Gold Sertifikası’na 
sahip ilk klima santrali fabrikası olan ve Dilovası 
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde ko-
numlanan fabrikalarında yüksek verimli iklimlen-
dirme ürünlerinin kullanıldığını söyleyen Eroğlu, 
tesiste yaptıkları çevresel çalışmaları paylaşarak 
sözlerini şöyle tamamladı: “Yılda 4 bin 500 adet 
klima santrali üretim kapasitesine sahip olan 
fabrikamızda yüksek verimli Systemair iklimlen-
dirme ürünleri kullanılıyor. Tesisimizde; yağmur 
suyunun toplanması, su ve enerji tasarruflu 
ekipman kullanımı, verimli ısıtma ve soğutma 
sistemleri, ısı yalıtımı, atıktan ısı geri kazanım sis-
temleri gibi verimli kaynak uygulamaları hayata 
geçirdik. Üretim giderlerini en aza indirgeyecek 
teknolojik yatırımlar yaptık. Örneğin, aydınlatma-
larımızı ortam ışığına göre kendini ayarlayabilen 
otomasyonlu LED aydınlatmalar olarak seçtik. Bi-
nanın enerji sarfiyatını düşürmek için fabrikanın 
kapılarında ısınmış ve soğumuş havanın çıkışını 
engelleyen çift kapı sistemi ve Systemair markalı 
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Mekanik ve elektronik çözümler alanında dünya-
nın önde gelen tahrik teknolojisi üreticilerinden 
olan NORD DRIVESYSTEMS yine bir ilke imza attı.

Almanya’nı en ünlü su yollarından biri olan Ren 
Nehri ile Plessur Çayı’nın birleştiği yerde; İsviç-
re’nin Chur kentinde yer alan atık su tesisinde 
5,800 m²’lik alan tesisinin katlanabilir güneş pa-
nel çatısı, ön arıtma, ikinci (biyolojik) arıtma ve 
üçüncü arıtma havuzunu kapatmaktadır. 

Dahili PLC sayesinde; NORD DRIVESYSTEMS mü-
hendisleri tarafından geliştirilen frekans inverter-
leri, bir İsviçre iştiraki olan DHP Technology’de ol-
duğu gibi bu projede de etkileyici bir performans 
sergiledi. 

NORD SÜRÜCÜLERİNDEN ÜSTÜN 
PERFORMANS 
Güçlü kablo taşıyıcı teknolojisi sayesinde, güneşin 
ilk ışıkları bulutları geçince güneş panelleri oto-
matik olarak açılır. Güneş battığında ya da kar, fır-
tına ve dolu gibi olumsuz hava koşulları söz konu-
su olduğunda paneller koruma pozisyonunu alır. 

2,120 modül yıllık 550,000 kWh elektrik gücü 
üretmekte, bu da tesisin enerji ihtiyacının %20
’sine denk gelmektedir.

Akıllı dağıtık NORD sürücüleri, dünyada bir ilk 
olan bu katlanabilir tavan panellerin uzatılma-
sında ve geri çekilmesinde üstün bir performans 

NORD HAREKET ETTİRİYOR!
İsviçre’nin Chur kentinde bulunan atık su arıtma 
tesisinde dünyanın ilk katlanabilen güneş paneli 
çatısına NORD DRIVESYSTEMS hareket veriyor.

Dünyanın İlk Katlanabilir 
Güneş Paneli Çatısını
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ile büyük rol oynar. NORD’un frekans inverterlerinin motora doğrudan 
monte edilebilmesi ise zor koşullar altında bile kurulumu kolaylaştırdı. 

İLETİŞİM KESİLSE BİLE HAREKET DEVAM EDER! 
PLC entegre edilmiş sürücü sayesinde, iletişimin kesildiği durumlarda 
bile çatı grupları toplanarak her birinin otomatik fonksiyonu ile geri çe-
kilmesi sağlanır. 

Bu şekilde sistem çalışma güvenliği azamiye çıkarılır ve sürücü, çözümün 
anahtar bileşeni haline gelir.

NORD DRIVESYSTEMS HAKKINDA
Almanya merkezli NORD DRIVESYSTEMS motorlu ve motorsuz redük-
törler, ağır sanayi tipi redüktörler, AC motorlar ve hız kontrol üniteleri ile 
tahrik elektronikleri üreten ve kendisine dünya çapında yer edinmiş bir 
firmadır. Dünya genelinde 40’a yakın ülkede üretim ve montaj fabrika-
ları, 80’den fazla ülkede de satış ofisleri ve temsilcilikleri bulunmaktadır. 
NORD DRIVESYSTEMS GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ., 2008 yılından beri, 2500 m² kapalı alanda kurulu bulunan satış ofi-
si ve montaj fabrikasıyla birlikte Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Her 
şart altında çalışan mekanik, elektronik ve mekatronik tahrik sistemleri-
nin en önemli elemanları olan motorlu ve motorsuz redüktör, ağır sanayi 
tipi redüktör, AC motor, hız kontrol ünitesi ve tahrik elektronikleri gibi 
ürünlerin temini, tamiri ve servisi konusunda hizmet vermektedir. 

Antibakteriyel · Antifungal · Antiviral

“Ellerinizi kurutmaz”

EL DEZENFEKTANI

Oğuzlar Mah. 1386 Cad. No: 8/3 Balgat, Çankaya-ANKARA
+90 543 416 5264 • +90 532 683 2673 • info@corelifemedical.com
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Nasıl Çalışır?
BİYOTEM dezenfektan içeriğinin ana etken maddesi elektrokimyasal 
olarak aktive edilmiş hipokloröz asit (HOCl) yani aktif klordür. İçerisi-
ne herhangi bir kimyasal madde ilave edilmeden, su ve tuzdan imal 
edilen aktif klor, hayvanlara veya doğaya zarar veren hiçbir madde 
ihtiva etmemektedir. Aktif su, tuzlu suya belli elektrokimyasal şartlar 
uygulandığı zaman çözeltinin içinde süper aktif türlerin oluşturulma-
sıyla elde edilen bir dezenfektandır. Elektrotlara voltaj uygulandığın-
da iyonlar yüklerine göre ayrılırlar ve bunun sonucu anot bölgesinde 
asidik (pH 3-7) çözelti (anolit), katot bölgesinde ise alkali (pH 7-13) 
çözelti (katolit) oluşur. Anolit bölgesinde hipokloröz asit, hipoklorit 
iyonları, hidrojen peroksit, süper oksit radikalleri gibi oksidasyon po-
tansiyeli yüksek bileşenler bulunur. Bu nedenle, anolitin Oksidasyon 
Redüksiyon Potansiyeli (ORP) 800 mV üstüne çıkar ve bakterisidal 
aktivitesi oldukça yüksektir.

BİYOTEM, Sağlık Bakanlığı biyosidal ürün ruhsatına sahiptir.

Dezenfektanı
elinize damlatınız

Elinizin her bölgesine
iyice yediriniz

Ellerinizin kurumasını
bekleyiniz (30 Saniye)

LM
Life Medical Products



YENİLENEBİLİR ENERJİ 
ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 

YENADER KURULDU

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği-YENADER, dünyanın ve Türkiye’nin 
ekolojik dengesini korumak adına, enerji verimliliği bilincini oluşturmak, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kamuoyu bilincini güçlendirmek, enerji 
okuryazarlığını geliştirmek, yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak, 
geliştirilmesine katkı sağlamak ve üreticiden son kullanıcıya, akademiden 
uluslararası kurumlara yenilenebilir enerji alanındaki tüm paydaşları bir araya 
getirmek amacıyla kuruldu. 

Prof. Dr. Kerem Alkin, Yenilenebilir Enerji Alanında 
Faaliyet Gösterecek Derneğin Başkanı Oldu

Prof. Dr. Kerem Alkin Füsun Tut Haklıdır Ali Karaduman
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Türkiye’de alanında uzman bilim insanları ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla, 
enerji ve bilhassa yenilenebilir enerji alanındaki bilimsel gelişmeleri masaya 
yatıracak Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği’nin Başkanlığını Prof. Dr. 
Kerem Alkin, başkan yardımcılığını sektörün duayen ismi Ali Karaduman, Dernek 
Genel Sekreterliğini ise Enerji Sistemleri Uzmanı Dr. Füsun Tut Haklıdır yürütecek.

da yardımcı oluyor. Bilim insanları ve sektör 
temsilcilerinin yer aldığı Yenilenebilir Ener-
ji Araştırmaları Derneği ile Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 6’ıncı ve 
13’üncü maddesine destek olarak, ülkemizdeki 
kaynakların kullanımının sosyal, ekonomik ve 
ekolojik boyutlarının ulusal ve uluslararası düz-
lemde ele alınmasını öngörmek için beraberlik 
ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Öte yandan 
kamuoyunun yanı sıra üniversiteler, araştırma 
ve geliştirme kuruluşları, bilimsel kurumlar ile 
diyalog kurularak yenilenebilir enerjinin bilimsel 
gerekliliği konusunda iş birliği ortamı oluştura-
cağız” diye konuştu.

“Yenilenebilir Enerji Çalışmalarına 
Destek Olacağız”
Yerli ve milli enerji çalışmalarında son yıllarda 
büyük atılım gösteren Türkiye’nin başarısını 
devam ettirebilmek ve sürdürülebilir bir gele-
cek için yenilenebilir enerji kaynakları alanında 
çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini vurgulayan 
Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği Baş-
kanı Prof. Dr. Kerem Alkin, “Türkiye geçtiğimiz 
Mayıs ayı içerisinde ilk kez bir gün içerisinde 
üretilen elektriğin %90’ını yerli ve yenilenebilir 
kaynaklardan elde etti. Yenilenebilir enerji kay-
nakları, temiz ve sürdürülebilir olmasının yanı 
sıra ülkemizin ekonomik açıdan kalkınmasına 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın 
kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda 
kamuoyu oluşturmak, toplumun ve sektörün bilgi 
ve farkındalık düzeylerini yükseltmek için farklı he-
def kitlelere yönelik çalışmalar gerçekleştirecek ve 
enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme yapacak 
Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği - YE-
NADER kuruldu. Prof. Dr. Kerem Alkin’in Dernek 
Başkanı olarak görev alacağı Yenilenebilir Enerji 
Araştırma Derneği’nde, Ali Karaduman Başkan 
Yardımcısı, Dr. Füsun Tut Haklıdır ise Dernek Genel 
Sekreteri görevinde çalışmalarını sürdürecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın 
kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda 
kamuoyu oluşturmak, toplumun ve sektörün bilgi 
ve farkındalık düzeylerini yükseltmek için farklı he-
def kitlelere yönelik çalışmalar gerçekleştirecek Ye-
nilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği-YENADER, 
sürdürülebilir bir gelecek için güneş, jeotermal, 
rüzgar, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynak-
larının kullanımının yaygınlaştırılması, geliştirilme-
sine katkı sağlamak ve doğal çevrenin korunması 
konusunda çalışmalarını sürdürecek. 

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği, Türki-
ye’de alanında uzman bilim insanları ve sektör 
temsilcilerini bir araya getirerek, bilimsel geliş-
meleri masaya yatırırken aynı zamanda da üreti-
ci, satıcı, tedarikçi, işletmeci, uygulayıcı ve yenile-
nebilir enerji sektörüne yönelik faaliyet gösteren 
diğer alt sektörleri bir araya getirerek; sektörel 
bazda güç birliği tesisi ile üyeler arası dayanışma-
yı sağlayacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağ-
lamak, enerji verimliliği hakkında bilinçlendir-
me çalışmaları gerçekleştirmek, doğal çevrenin 
korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine 
katkısı konusunda kamuoyu oluşturmak ama-
cıyla kurulan sivil toplum kuruluşudur. 

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren 
ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği 
geliştirmeyi ve kalkınma deneyimlerini bu 
ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla her düzlem 
de paylaşmayı amaçlayan Yenilenebilir Enerji 
Araştırmaları Derneği, üniversiteler, araştırma 
ve geliştirme kuruluşları vb. bilimsel kurumlar 
ile diyalog kurularak yenilenebilir enerjinin 
bilimsel gerekliliği konusunda işbirliği ortamı 
oluşturmak ve yenilenebilir enerjiden elektrik 
üretmenin ekonomiye ve bireylere olan olum-
lu etkileri yönünde halk kitlelerini bilgilendir-
mek önceliğidir.

YENADER Hakkında
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Türkiye bu bir tehdit diyor, Çin kabul 
etmiyor
Küresel ısınmanın sorumlusu insandır diyen ülke-
ler arasında da sıralama neredeyse aynı. Ancak 
bu durum insanlık için bir tehdit midir diye sorul-
duğunda, Türkiye yüzde 95 oranla ilk sırayı alıyor. 
Dünya ortalaması yüzde 84 olurken, Çin yüzde 57 
oranla listenin en sonunda bulunuyor. 

Kimi geri dönüş var diyor, kimisi 
inanmıyor…
İnsanlık, küresel iklim değişikliği sorununu çöz-
mek adına bir fırsat olduğu ve geri dönüş için 
henüz vakit olduğu konusunda ikiye ayrılıyor. 
Yarıya yakın bir grup (yüzde 48) geri dönüş için 
hala vakit olduğu fikrini savunurken, diğer yarı 
(yüzde 46) bunun için artık çok geç olduğunu 
düşünüyor. Bu konuda Türkiye’de de benzer bir 
ayırım söz konusu. Sorunun çözüleceğine dair 
umut dünya ortalamasına göre 2 puan daha fazla 
(yüzde 50).

Çoğunluk umutlu ama yeterince değil
Ülke bazında bakıldığında 39 ülkenin 25’inde 
küresel iklim değişikliğinin geri dönülebilir bir 
durum olduğu düşüncesi hakimken 14 ülkede in-
sanların çoğu bunun için artık çok geç olduğunu 
kanısında. Artık çok geç diyenlerin başında yüzde 
84 oranla Hindistan geliyor. Brezilya ise yüzde 
20’lik oranla bunu inkar ediyor. 

Barem Genel Müdürü Sencer Binyıldız araştırma 
sonuçlarını şu şekilde yorumluyor: “Son zaman-
larda yapılan çalışmalardan ve artık sorunun et-
kilerini daha net yaşamamızdan dolayı hepimizin 
farkındalığı oldukça yüksek. Son yıllarda üst üste 
sıcaklık rekorları kırılıyor. Daha önce görülmeyen 
etki ve sıklıkta doğal afetlere tanıklık ediyoruz. 
Davos Dünya Ekonomik Forumu “Küresel Riskler 
Raporu 2020” uzun vadeli risklerin tamamını çev-
resel riskler olarak tanımladı. Çok sayıda STK’nın 
ve bu arada Greta Thunberg ile yıldızlaşan genç 
iklim aktivistlerinin mücadelesinin de bu sonuçlar-
da etkili olduğu kanısındayım. Artık herkes 1880 
yılından beri gezegenin ısısının 1,5 derece arttığını 
öğrendi. Kritik eşiğin aşıp aşılmadığı konusunday-
sa insanlık, umudunu yitirmemeye çalışıyor”.

“Türkiye, Bu Sorunu 
Tehdit Olarak Görüyor”

Tüm dünya, küresel ısınmaya neden olan iklim değişikliğinin farkında ancak insanlık, tehdit ve çözüm 
konularında ikiye ayrılıyor. Yarıya yakın bir grup geri dönüş için bir fırsat olduğunu savunurken, diğer 
yarısı artık çok geç kalındığını düşünüyor. Türkiye ise 39 ülke arasında yüzde 95’lik oranla bu sorunu 
tehdit olarak gören ilk sıradaki ülke. Çin iklim değişikliğini tehdit olarak kabul etmezken, Hindistan 
sorun karşısında umutsuz. Çünkü insanlık, sorunu çözmekte çok geç kaldı.

Barem, Dünya İklim Günü’nde “Küresel İklim Değişikliği Araştırması”nı açıkladı:

ortalamasının üstünde. Araştırmaya göre, küresel 
ısınmanın insanlık için ciddi bir tehdit olduğunu 
düşünenler yüzde 95, bunun insan faaliyetlerinin 
bir sonucu olduğu fikrini onaylayanlar yüzde 90 
oranında. Gerek dünya genelinde, gerekse Tür-
kiye’de iklim değişikliği bilinci kadınlarda daha 
yüksek ve eğitim arttıkça artıyor. 

Türkiye farkındalığı en yüksek 10 ülke 
içinde
Ülkelerin küresel ısınma önermelerini kabul etme 
oranları ile ilk 10 ülke ve son 10 ülke sıralaması ya-
pıldığında; Türkiye’nin küresel ısınma farkındalığı 
en yüksek 10 ülke içinde 5. sırada yer aldığı gö-
rülüyor. Çarpıcı olansa, küresel ısınma farkındalı-
ğında ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerin son 
10 içinde yer alması. Türkiye’de farkındalık oranı 
yüzde 94 iken, bu oran ABD’de yüzde 72. 

Araştırma şirketi Barem, global ortağı WIN Gru-
bu ile birlikte, insanların “Küresel İklim Değişik-
liği” konusunda görüşlerini derlemek üzere 39 
ülkede 30 bine yakın kişiyle görüşerek önemli 
bir araştırmaya imza attı. Araştırmada insanların, 
küresel ısınmaya neden olan bir iklim değişikliği-
nin varlığı, varsa buna insanlığın katkısı, insanlık 
için tehdit olma durumu ve geri dönülebilir olup 
olmadığı konularındaki düşünceleri sorgulandı. 
Araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. 

Tüm dünya sorunun farkında ve 
endişeli…
Tüm dünya, küresel ısınmaya neden olan iklim 
değişikliği konusundaki endişe (yüzde 86) ile kü-
resel ısınmanın insan yapısı olduğu (yüzde 84) ve 
insanlık için tehlike arz ettiği (yüzde 84) kanaat-
lerini paylaşıyor. Türkiye’de ise farkındalık dünya 
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“Ülkemizde iklim bilincinin dünya ortalamasının da üstünde olmasını, glo-
bal gündemi yakından takip etmemize ve coğrafi konumumuz nedeniyle 
zararları bilfiil yaşıyor olmamıza bağlıyorum. Türkiye’de kuruyan 60 gölün 
toplam yüzölçümü Marmara Denizi’ nin yüzölçümünden daha fazla. Termik 
ve hidroelektrik santrallerin iklim değişikliğine katkıları ve verilen mücadele 
sosyal medya sayesinde artık daha çok göz önünde. Ancak farkında olmak 
yetmiyor, bu konuda acilen tüm dünyada bir şeyler yapılması gerekiyor, ba-
zıları için şu an bile çok geç.”

Araştırma Künyesi: Araştırmada Kasım-Aralık 2019’da 39 ülkede 29.368 
kişi ile görüşüldü. Türkiye’de 601 kişi ile CATI görüşmesi yapıldı.
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Nasıl Çalışır?
BİYOTEM dezenfektan içeriğinin ana etken maddesi elektrokimyasal 
olarak aktive edilmiş hipokloröz asit (HOCl) yani aktif klordür. İçerisi-
ne herhangi bir kimyasal madde ilave edilmeden, su ve tuzdan imal 
edilen aktif klor, hayvanlara veya doğaya zarar veren hiçbir madde 
ihtiva etmemektedir. Aktif su, tuzlu suya belli elektrokimyasal şartlar 
uygulandığı zaman çözeltinin içinde süper aktif türlerin oluşturulma-
sıyla elde edilen bir dezenfektandır. Elektrotlara voltaj uygulandığın-
da iyonlar yüklerine göre ayrılırlar ve bunun sonucu anot bölgesinde 
asidik (pH 3-7) çözelti (anolit), katot bölgesinde ise alkali (pH 7-13) 
çözelti (katolit) oluşur. Anolit bölgesinde hipokloröz asit, hipoklorit 
iyonları, hidrojen peroksit, süper oksit radikalleri gibi oksidasyon po-
tansiyeli yüksek bileşenler bulunur. Bu nedenle, anolitin Oksidasyon 
Redüksiyon Potansiyeli (ORP) 800 mV üstüne çıkar ve bakterisidal 
aktivitesi oldukça yüksektir.

BİYOTEM, Sağlık Bakanlığı biyosidal ürün ruhsatına sahiptir.

Dezenfektanı
elinize damlatınız

Elinizin her bölgesine
iyice yediriniz

Ellerinizin kurumasını
bekleyiniz (30 Saniye)
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cettepe ve ODTÜ mühendislik fakültesi bölüm 
başkanları hazır bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank: Kamu 
sektörü, reel sektör ve 
akademinin işbirliğiyle 
aşamayacağımız hiçbir 

engel yok
2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren 
uygulanmaya başlanacak olan protokole göre; 
üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 
tercihinde maden, jeoloji veya cehver hazırla-
ma mühendisliklerinden birini tercih eden ve 
yerleşen öğrencilere aylık Asgari Geçim İndirimi 
(AGİ) hariç net asgari ücret tutarı kadar burs ve-
rilecek. Sınav derecesi 50 bin ile 65 bin arasın-
da olanlara AGİ hariç net asgari ücret tutarının 
yarısı kadar, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara 
ise AGİ hariç net asgari ücret tutarının üçte biri 

Burs ve istihdama ilişkin çözümler içeren sana-
yi-üniversite işbirliği protokolü; YÖK ile İMİB ara-
sında online düzenlenen tören ile imzalanırken,  
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TİM Başkanı İsmail 
Gülle, İMİB Başkanı Aydın Dinçer, EMİB, EİB, MTA, 
MAPEG, İMMİB yöneticileri, YÖK üyeleri, İTÜ, Ha-

YÖK ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB); 
maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisli-
ğinin algısını yükseltmek, sanayinin ihtiyaç duy-
duğu yetkinliklere sahip insanlar yetiştirmek ve 
üniversite sınavında dereceye giren gençlerin bu 
bölümleri tercih etmesini sağlamak amacıyla dik-
kat çekici bir işbirliğine imza attı.  

YÖK ile İMİB arasında imzalanan protokole göre; üniversite sınavında ilk 50 bine 
giren öğrenciler, maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri 
halinde net asgari ücret oranında karşılıksız burs kazanacak. Tercih sıralamasında 
50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı, 65 bin ile 80 bin 
arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının üçte biri oranında burs verilecek.

3 Mühendislik Bölümüne 
Asgari Ücret Oranında Burs Verilecek

YÖK ve İMİB Protokol İmzaladı; 
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yaptığı konuşmada, 6 milyar dolara yakın ihra-
catı, hammadde üretmesiyle ülke ekonomisine 
sağladığı 40 milyar dolarlık katkı ile madencilik 
sektörünün Türkiye ekonomisi için son derece 
önemli olduğuna dikkat çekti. Sahip olunan 
maden ve doğal taş zenginliği ile güçlü bir 
ekonomik model yaratabileceğini kaydeden 
Dinçer, protokolün üstlendiği rolü şöyle özet-
ledi: “Daha iyi, daha yeni, daha yenilikçi bir 
madencilik için genç nesil bizim geleceğimizi 
inşa edecek. Kamuda, özel sektörde veya üni-
versitelerde madencilik üzerine çalışacak olan 
gençler, hem işin niteliğini, hem de çapını ve 
verimliliğini arttıracak. Bugün imzaladığımız bu 
protokolle, bu neslin önüne son derece güçlü 
bir kapı açtığımız gibi, sektörümüzü de onların 
varlığıyla daha parlak bir hale getirmenin altya-
pısını oluşturuyoruz.  Biz bu adım ile günü kur-
tarmayı değil, geleceği bugünden inşa etmeyi 
amaçlıyoruz.”

İMİB Başkanı Aydın 
Dinçer: Daha yenilikçi 

bir madencilik için genç 
nesiller bizim geleceğimiz

Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Cev-
her Hazırlama Mühendisliği öğrencilerinin 7 sö-
mestr üniversite, 1 sömestr sanayide çalışmasını 
öngören 7+1 modeli üzerinde de çalıştıklarını ak-
taran Dinçer, YÖK ve üniversitelerle bu konudaki 
görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise yaptığı konuşmada, 
geçen yıl  YÖK ile ihracatçı birlikleri arasında teks-
til mühendisliği bölüm öğrencilerine yönelik ben-
zer bir burs protokolü imzalandığını hatırlatarak, 
bu yıl ise madencilik tarafında böylesi kıymetli bir 
çalışmanın yapılmasının son derece önemli oldu-
ğunu söyledi. Gülle, katma değerli ürün üretimi-
ne, ihracatına olumlu katkılar yapacağına inan-
dıkları böylesi işbirliklerinin önümüzdeki yıllarda 
diğer birliklerde de hayata geçmesini umduğunu 
söyledi.

madencilik yatırımları hakkında da bilgi vererek 
son sekiz senede, sektörde 35 milyar liralık ya-
tırımın hayata geçtiğini ve 35 bin yeni istihdam 
yarattığını da aktardı. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç:  
Amaç beceri niteliği yüksek 
mühendisler kazanmak
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, törende yap-
tığı konuşmasında, Yeni YÖK olarak üniversi-
te-sanayi işbirliği kapsamında sanayinin ihtiyaç 
duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri 
yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istih-
dam odaklı politikaların oluşturulması hususunda 
sektör temsilcileri ile sürekli temas halinde olduk-
larını anlattı. Madencilik sektörünün ülkenin ikti-
sadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün 
arttırılmasında öncü sektörler arasında yer aldı-
ğına dikkati çeken Saraç, beceri niteliği yüksek 
mühendisler kazandırmak amacıyla madencilik 
sektörünün temsilcileri ile bir arada olduklarını 
söyledi.

Saraç protokol amacını; “Başarılı öğrencileri ma-
den sektörüne çekilmesi ve öğrencilerin karşılık-
sız olarak ödüllendirilmesi, öğrencilerin uygulama 
becerilerinin geliştirilmesi için staj ve iş yeri eği-
timi uygulamalarının arttırılması, mezuniyetleri 
sonrasında istihdam sağlanması” olarak özetledi. 
Türkiye’deki maden, jeoloji ve cevher hazırlama 
mühendisliği programları ile ilgili sayısal veriler 
de aktaran Saraç, 14 maden mühendisliği progra-
mında 4 bin 198 öğrenci ve 380 öğretim elemanı; 
10 jeoloji mühendisliği programında 5 bin 311 öğ-
renci ve 653 öğretim elemanı; bir üniversitedeki 
cevher hazırlama mühendisliği programında ise 
299 öğrenci ve 20 öğretim elemanının bulundu-
ğunu belirtti. 

İMİB Başkanı Aydın Dinçer:  
Yenilikçi madenciliği genç nesil inşa 
edecek
Protokolün imzacılarından İstanbul Maden İh-
racatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer 

kadar karşılıksız burs verilecek. Ege Maden İhra-
catçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçı Birlik-
leri’nin de yer aldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Maden Sektör Kurulu adına  İstanbul Maden İh-
racatçıları Birliği’nin imzaladığı protokole göre, 
burs miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında 
güncellenecek. 

Bakan Mustafa Varank:  
Türkiye’nin geleceği katma değerli 
üretimde 
Yükseköğretim Kurulu ile İstanbul Maden İhra-
catçıları Birliği arasında imzalanan protokolden 
ötürü tarafları kutlayan Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank, işsizlikle mücadelede özel 
sektörün işin içinde olmasının önemine değindi. 
Varank, şunları kaydetti: “Protokolü detaylı bir 
şekilde okudum. Ortaya koyduğunuz çerçeve 
pek çok sektöre örnek olacak nitelikte tasar-
lanmış. Bakış açınız ve gençlerde bu alanda bir 
farkındalık oluşturma çabanız takdire şayan. 
Maalesef, genç işsizliğimiz yüksek. Bu alandaki 
mücadelemizde, özel sektörün daha güçlü bir 
şekilde yanımızda olması gerekiyor. Hükümet 
olarak, istihdamı teşvik eden benzersiz adımlar 
atıyoruz.  Bu adımlar; reel sektördeki karşılığı-
nı fazlasıyla bulmalı ve istihdam oranları kalıcı 
şekilde yükselmeli. İşte sizler bu protokolde, 
arzuladığımız yapıyı hayata geçirmede kritik 
bir rol oynuyorsunuz. Bu noktada; İstanbul Ma-
den İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları 
Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçı Birliklerini de 
koordine ederek güçlü bir liderlik gösteriyor. 
Şundan emin olun lütfen. Gençlere istihdam 
alanında sunacağınız her fırsat, size misliyle geri 
dönecek. Onlara sunduğunuz imkânlar; hem 
gençlerin geleceğe umutla bakmasına hem de 
mesleklerini büyük bir şevkle yapmalarına katkı 
sağlayacak. Bu çocukların yüksek motivasyonu 
da; sizin fabrikalarınıza verimlilik, etkinlik ve 
inovasyon olarak geri dönecek.”

YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Yekta Saraç: Ekonomik 

rekabette önemli rol 
oynayan madencilik 

sektörü gençlerle daha da 
ileriye gidecek

Kovid- 19 salgının hammadde kaynaklarını iyi de-
ğerlendirmenin ve kendi kendine yetebilmenin ne 
kadar önemli olduğunu tekrar ortaya koyduğuna 
dikkat çeken Varank, “Maden sektörü, sanayinin 
tüm alt kollarına hammadde üreten ve böylece 
40 milyar dolara yakın ekonomik değer oluşturan 
stratejik bir sektördür. Yer altı rezervlerimiz çok 
zengin. Dünyada üretimi yapılan 90 maden tü-
rünün 80’i ülkemizde bulunuyor. Ancak, sektörde 
dış ticaret açığı veriyoruz ve hala işlenemeyen 
rezervlerimiz var. Dolayısıyla; yaptığınız işbirliği 
sektördeki üretim kabiliyetlerimizin gelişmesi 
açısından da son derece isabetli” dedi.  Varank, 
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enerjisinden elektrik üretiminin ise 16 GW’a ulaş-
masını hedeflediği dikkat çekiyor.

Türkiye, ayrıca 2030 yılına kadar mümkün olan 
tüm hidrolik enerji kapasitesini kullanacağını, bir 
adet nükleer santrali devreye alacağını ve dağı-
tım şebekesindeki kayıp oranını yüzde 15 seviye-
sine düşüreceğini taahhüt ediyor. 

ülke temsilcisiyle birlikte bu anlaşmaya imza 
koyan ülkemiz, dört yıldır TBMM’de onay meka-
nizmasını çalıştırmıyor. G20 ülkeleri içinde Paris 
Anlaşması’nı onaylamayan maalesef tek ülkeyiz. 
Anlaşmayı parlamentolarında onaylamayan ül-
keler arasında Sudan, Yemen, Eritre, Irak, Angola 
gibi dünyanın en geri kalmış ülkeleri yer alıyor. 
Ülkemizin bu ülkelerle aynı kategoride yer alma-
sının büyük haksızlık olduğunu düşünüyoruz.” 

Türkiye’nin 2030’a Kadar  
Niyet Taahhütleri
Paris İklim Anlaşması’nı imzalayan ancak 
TBMM’de onaylamayan Türkiye’nin “Niyet Edilen 
Ulusal Katkı” dokümanında dikkat çeken hedefler 
de yer alıyor.

Bu hedefler arasında 2030 yılına kadar güneş 
enerjisinden elektrik üretiminin 10 GW’a, rüzgâr 

Koronavirüs (Covid-19) salgını, iklim değişlikle-
rinin sebebi olan doğa tahribatlarına ilişkin far-
kındalığı da artırırken, Türkiye’nin 2016 yılında 
imzaladığı Paris İklim Anlaşması TBMM’de kabul 
edilmediği için yürürlüğe giremiyor. 

Küresel ısınmanın yarattığı etkileri en aza indirmek 
için 2015 yılında son hali verilen anlaşmaya imza 
atan Türkiye, parlamentosunda anlaşmaya onay 
vermeyen 10 ülkeden biri olma özelliğini koruyor.

Enerji Sanayici ve İşadamları Derneği (ENSİA) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, 
Covid-19 salgının sadece bir hastalık olmadığını 
belirterek, “Bu salgın çevreye, insana ve doğaya 
saygılı enerji üretmenin önemini, bir felaket eşli-
ğinde hepimize öğretiyor. Sadece bir virüs salgını 
yaşamıyoruz. Yaşlı dünyamızın ve doğanın insa-
noğlundan intikam alışına tanık oluyoruz” dedi. 

Siyasi Partilere Açık Çağrı
Türkiye’nin de enerji üretiminde yenilenebilir ve 
temiz enerji kaynaklarına daha fazla önem ver-
mesi gerektiğinin altını çizen Vatansever, Paris 
İklim Anlaşması’nın TBMM’de onaylanması için 
tüm partilere açık çağrıda bulunduklarını söyledi. 

Anlaşmanın 2020 ve sonraki süreçte iklim deği-
şikliğine karşı küresel sosyo-ekonomik dayanıklı-
lığı artırmayı hedeflediğini hatırlatan Vatansever, 
şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Bu önemli anlaşma, sera gazı emisyonunu 
2030’a kadar 56 Milyar Ton düşürmeyi ve bu 
sayede küresel sıcaklık artışını yüzyılın sonuna 
kadar 2 derecenin altında tutmayı hedefliyor. 
Anlaşma ile taraf ülkelerin, fosil yakıt kullanımı-
nı azaltarak yenilenebilir enerjiye yönelmelerini 
amaçlanıyor. 22 Nisan 2016’da New York’ta 175 

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever:  
“22 Nisan 2016’da imzaladığımız Paris İklim Anlaşması, 
TBMM’de onaylanmadığı için yürülüğe girmiyor.”

ENSİA’DAN 
TBMM’DEKİ 
TÜM PARTİLERE 
ÇAĞRI

Hüseyin VATANSEVER 
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı
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 ENERJİ BAŞ DENETÇİLERİNİ ENSİA EĞİTECEK 
 QCI/IRCA ONAYLI “ISO 50001 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ” İZMİR’DE DÜZENLENİYOR. 
 ENSİA YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ MURAT GÜLER:  
 “ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIM PROJELERİNDE ISO 50001 ŞARTI ARANIYOR.” 
 EĞİTİMİMİZİ BAŞARIYLA TAMAMLAYANLAR, BAŞ TETKİKÇİ UZMANLIĞINA SAHİP 

OLACAK VE BU STANDARDA BAĞLI OLAN SİSTEMLERİ DENETLEYEBİLECEK.” 
 

Yoğun enerji tüketen işletmelerde her geçen gün daha fazla önem kazanan ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi (EnYS), şirketlerin enerji verimliliği ve karlılık parametrelerini doğrudan etkiliyor.  

Enerji Sanayici ve İşadamları Derneği (ENSİA), ISO 50001 standartlarına uygun kurulan 
sistemlerin denetimlerini yapacak kadroların gelişimine destek vermek amacıyla QCI/IRCA onaylı, 
uluslararası geçerliliğe sahip “ISO 50001:2018 Baş Denetçi Eğitimi” düzenliyor.  

23-24 Kasım-29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek eğitim hakkında bilgi 
veren ENSİA Yönetim Kurulu Üyesi Murat Güler, TTM İstanbul’un katkılarıyla düzenlenecek eğitimin 
ISO 19011 denetim standardına da uygun olacağını söyledi. Güler, eğitimin sonunda düzenlenecek 
sınavda başarılı olan katılımcılara “ISO 50001:2018 Baş Denetçi Sertifikası” verileceğini vurguladı. 
 
// KİMLER KATILABİLİR? 
 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin, işletmelerde uygulanan diğer kalite standartlarıyla 
uyumunun öneminin altını çizen Murat Güler, şu değerlendirmeyi yaptı:  

“Enerji verimliliği yatırım projelerinin 5’inci Bölge teşviği almasına dair şartlar arasında, 
şirketlerin ISO 50001 standardına sahip olması ya da başvuruda bulunması şartı aranıyor.  Baş 
Denetçi eğitimi almış ve sertifika sahibi teknik çalışanlar, bu sistemlerin kurulumlarını çok daha 
verimli ve düşük maliyetle gerçekleştirebiliyor. ISO 50001’i bu yönüyle para kazandıran bir 
yönetim sistemi olarak tanımlamamız gerekiyor. Bu eğitimimizi başarıyla tamamlayanlar, hem Baş 
Denetçi uzmanlığına sahip olacak hem de ilgili standarda bağlı olan sistemleri de 
denetleyebilecek. Eğitimimize katılan arkadaşlarımızın, çalıştıkları şirketlerde üçüncü taraf 
denetimlerine hazırlıklı olmada ve çalışanlarda enerji verimliliği farkındalığı oluşturmada çok 
başarılı olduklarını biliyoruz. Bu nedenle geçen yıl çok başarılı sonuçlar aldığımız bu eğitimi 
yeniden düzenlemekten mutluluk duyuyoruz”   

Şirketlerde Enerji Yöneticisi, İç Denetçi, Uygunluk Yöneticisi ve ISO 50001 kapsamında görev 
yapan mühendislerin yoğun katılımı beklenen eğitim ile ilgili ön başvurular, derneğin web sitesi 
www.ensia.org.tr’de yer alan kayot formu ile info@ensia.org.tr e-posta adresine yapılabiliyor. 
Katılımcılar ayrıntılı bilgileri 0232.462 67 62 numaralı telefondan alabiliyor.  
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Türkiye Cumhuriyeti, 1/CP.19 ve 1.CP/20 sayılı 
kararlar uyarınca, Birleşmiş Milletler İklim Deği-
şikliği Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇS) 2.Mad-
desinde yer alan temel hedefini sağlamaya yö-
nelik olarak niyet edilen ulusal katkısını (INDC) 
ve ilgili bilgilerini sunmaktadır.

Ulusal Şartlar
Türkiye, 1990 ve 2012 yılları arasında GSYH ora-
nını % 230 artırmıştır. Nüfus ise, 1990 yılına kı-
yasla % 30’dan daha fazla artmıştır. Türkiye’nin 
yıllık enerji talebi de her yıl % 6 ila 7 oranında 
artmaktadır.

Türkiye, Dünya Bankası sınıflandırmasına göre 
üst-orta gelir grubunda gelişmekte olan bir ül-
kedir. Resmi Kalkınma Yardımından faydalan-
ma imtiyazına sahip durumdadır.

Türkiye, BMİDÇS’nin Ek 1 listesinde yer almak-
tadır. Ancak, 1/CP.16 sayılı karar Türkiye’nin 
özel şartlarını tanımış ve Türkiye’yi Ek 1’de yer 
alan diğer ülkelerden farklı bir konuma yer-
leştirmiştir.

Türkiye iklim değişikliği ile mücadele konu-
sunda ulusal koşulları ve kendi kabiliyetleri 
çerçevesinde üzerine düşen sorumluluğu en iyi 
şekilde yerine getirmektedir.

Türkiye, 2010 yılında Ulusal İklim Değişikliği 
Stratejisini, 2011 yılında da Ulusal İklim Değişik-
liği Eylem Planını oluşturmuştur.

Eylem Planında Türkiye’nin özel şartları çerçe-
vesinde öncelikli sektörlerde uygulanacak sera 
gazı emisyon kontrolü ve uyum önlemleri yer 
almaktadır.

2012 Yılı Ulusal Sera Gazı Emisyon Envan-
ter Raporunda, 2012 yılı toplam sera gazı 
emisyonları yaklaşık olarak 440 milyon ton 
karbondioksit eşdeğeri olarak belirlenmiştir. 
2012 yılı emisyonlarında karbondioksit eş-
değeri olarak en büyük payı %70.2 ile enerji 
kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla 
%14.3 ile endüstriyel proses emisyonları, %8.2 
ile atık ve %7.3 ile tarımsal faaliyetler takip et-
miştir. Ayrıca 2012 yılı kişi başı emisyon mik-
tarı, 5.9 ton/kişi olarak hesaplanmış olup, bu 
rakam OECD ve AB ortalamalarına göre çok 
daha düşüktür.

Niyet Edilen Ulusal Katkı ile 
Yürütülmesi Öngörülen Plan 
Politikalar

Enerji
- Güneş enerjisinden elektrik üretiminin 2030 

yılına kadar 10 GW kapasiteye ulaşması

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
NİYET EDİLEN ULUSAL OLARAK BELİRLENMİŞ KATKI

Niyet Edilen Ulusal Katkı Hakkında Destekleyici Bilgiler

INDC (Katkı) Referans Senaryoya (BAU) göre sera gazı emisyonlarında 2030 yılında 
%21 oranına kadar azaltım.

Uygulama Dönemi  
(Katkı Dönemi) 2021-2030

Kapsam
Ekonomi genelinde.

Enerji, endüstriyel prosesler, tarım, arazi kullanımı arazi kullanım değişikliği 
ve ormancılık, ve atık sektörleri.

Sera Gazları

Sera gazı emisyon envanterinde yer alan tüm emisyonlar:

• Karbon dioksit (CO2)
• Metan (CH4)
• Nitröz Oksit (N2O)
• Hidro Floro Karbonlar (HFCler)
• Per Floro Karbonlar (PFCler)
• Sülfür Hegzaflorid (SF6)
• Nitröz Triflorid (NF3)

Yöntemsel 
Yaklaşım

Yöntemsel tüm yaklaşımlar, IPCC 2006 Kılavuzu ile IPCC 2013 KP Kılavuzuna 
dayanmaktadır.

IPCC 4. Değerlendirme Raporunda yer alan 100 yıllık Küresel Isınma Potansi-
yel değerleri kullanılmıştır.

Uluslararası piyasa 
mekanizmalarının 
kullanımı

Türkiye, 2030 hedefine ulaşabilmek amacıyla, maliyet etkinliğini de dikkate 
alarak, ilgili kural ve standartlar çerçevesinde uluslararası piyasa mekanizma-
larından da faydalanmayı planlamaktadır.

Ulusal Şartların 
ışığında adiliyet 
ve çabaların ölçeği

Türkiye, sürdürülebilir kalkınma sürecine devam etmek durumundadır. Hızlı 
bir sanayileşme ve şehirleşme süreci son 30 yıldır Türkiye’de devam etmek-
tedir. Ülkemiz, küresel ölçekte sanayi devriminden bu yana kümülatif emis-
yonların sadece %0.7’sinden sorumludur. Enerji ithalatı payı Türkiye’nin cari 
açığında önemli bir paya sahiptir. Türkiye sınırlı enerji kaynaklarını kullanmak 
zorundadır.

İklim değişikliği ile mücadelede ülkemiz mali ve teknolojik kısıtlara sahiptir. 
Bu doküman ile sunulan ulusal katkı niyeti, iklim değişikliği ile mücadeleye 
yönelik tüm sektörlerde ilave plan, politika ve tedbirler içermektedir.

Ulusal katkının, 
Sözleşme’nin 
temel hedefine 
(Madde 2) faydası

Türkiye, referans senaryoya göre 2030 yılında sera gazı emisyonlarını %21 
oranına kadar azaltarak küresel ölçekte 2 oC hedefine ulaşmak için düşük kar-
bonlu kalkınma yolunda önemli bir adım atmış olacaktır.

Planlama Süreci

Türkiye gelişen koşullara göre bu INDC’yi revize edebilir. Türkiye niyet ettiği 
ulusal katkıyı yerine getirmek için gerekli plan ve politikalara sahiptir:

• Onuncu Kalkınma Planı
• İklim Değişikliği Ulusal Stratejisi
• İklim Değişikliği Eylem Planı
• Sanayi Strateji Belgesi
• Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
• Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı
• Sera Gazlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Hakkında Mevzuat
• Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eylem Planı 

(2014-2016)

Türkiye’nin ulusal katkısı, tüm paydaşların görüş ve önerilerini alan katılımcı 
bir süreçle ve analitik çalışmalar yürütülerek 1 yıl içinde hazırlanmıştır.

Enerji modellemesi için TIMES-MACRO modeli, enerji dışı emisyonlar için ise 
farklı ulusal model ve çalışmalar kullanılmıştır.

Finansal İhtiyaçlar

Bu noktada, bahse konu INDC’nin başarı ile sağlanması için Türkiye, 26/CP.7, 
1/CP.16, 2/CP.17, 1/CP.18 ve 21/CP.20 sayılı kararlar çerçevesinde, yerli kaynak-
larını kullanacak ve yeşil iklim fonu da dâhil olacak şekilde, finans, teknik, 
teknoloji ve kapasite geliştirmeye yönelik uluslararası destekleri kullanacaktır.
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- Düzensiz depolama sahalarının rehabilite edilerek atıkların düzenli depolama 
sahalarında bertarafının sağlanması 
 

Yutak Alanlar 
- Yutak alanların artırılması ve arazi bozulumunun önlenmesi 
- Orman Rehabilitasyon Eylem Planı ve Ağaçlandırma Seferberliğinin uygulanması 

 
 
Tüm bu politika ve tedbirlerin uygulanması sonucunda referans senaryodan yapılacak 
azaltıma ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır. 
 
 
 
 

 
 

 

%21 
(246 Mt) 

gulamaları

- Minimum toprak işleme metotlarının destek-
lenmesi

Atık
- Katı atıkların düzenli depolama alanlarına 

gönderilmesi

- Atıkların; yeniden kullanımı, geri dönüşümü 
ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer 
işlemler ile geri kazanılması, enerji kaynağı 
olarak kullanılması veya bertaraf edilmesi

- Atıkların maddesel geri kazanımı, biyokurut-
ma, biyometanizasyon, kompost, ileri termal 
işlemler veya yakma gibi işlemlere tabi tutu-
larak atıktan enerji kazanımının sağlanması

- Düzenli ve düzensiz depolama alanlarından 
kaynaklanan depo gazından metan geri ka-
zanımının gerçekleştirilmesi

- Endüstriden kaynaklanan atıkların başka bir 
sektörde alternatif hammadde veya yakıt 
olarak kullanılması, bir sektörden çıkan atı-
ğın başka bir sektörün hammaddesi olabil-
mesini sağlayan endüstriyel simbiyoz yakla-
şımı

- Besi ve tavuk çiftliklerinden çıkan atıkların 
değerlendirilmesi için uygun çalışmaların 
yapılması

- Düzensiz depolama sahalarının rehabilite 
edilerek atıkların düzenli depolama sahala-
rında bertarafının sağlanması

Yutak Alanlar
- Yutak alanların artırılması ve arazi bozulu-

munun önlenmesi

- Orman Rehabilitasyon Eylem Planı ve Ağaç-
landırma Seferberliğinin uygulanması

Tüm bu politika ve tedbirlerin uygulanması so-
nucunda referans senaryodan yapılacak azaltı-
ma ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır.

2016) karayolu ulaştırması kaynaklı yakıt 
tüketimi ve emisyonlarının azaltılması

- Yüksek Hızlı Demiryolu projelerinin gerçek-
leştirilmesi

- Kent İçi Raylı Sistem Hatlarının artırılması

- Tünel Yapım çalışmaları sonucunda yakıt ta-
sarrufu sağlanması

- Eski model araçların trafikten çekilmesi

- Enerji verimliliği için yeşil liman ve yeşil ha-
valimanı projelerinin uygulanması

- Denizyolu ulaşımında ÖTV’siz yakıt uygula-
ması

Binalar ve Kentsel Dönüşüm
- Yeni yapılan konut ve hizmet binalarının 

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’ne 
uygun enerji etkin olarak inşa edilmesi

- Yeni ve mevcut binaların Enerji Kimlik Belge-
si oluşturularak enerji tüketimlerinin ve sera 
gazı emisyonlarının kontrol altında tutulması 
ve metrekare tüketimlerinin yıllara bağlı ola-
rak azaltılması

- Yeni ve mevcut binalarda uygulanacak olan 
birincil enerji kaynaklarının tüketimini azal-
tan tasarım, teknolojik cihazlar, yapı mal-
zemeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının teşvik kanallarının geliştirilmesi 
(kredi, vergi azaltımı, vb)

- Yeşil Bina, pasif enerji, sıfır enerjili ev tasa-
rımlarının yaygınlaştırılarak enerji ihtiyacının 
minimuma indirilerek, enerjinin tüketildiği 
yerde üretilmesinin sağlanması

Tarım
- Tarım arazilerinin toplulaştırılması sonucun-

da yakıt tasarrufu sağlanması

- Mera ıslah çalışmaları yürütülmesi

- Gübrenin kontrollü kullanımı ve iyi tarım uy-

- Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin 2030 
yılına kadar 16 GW kapasiteye ulaşması

- Mümkün olan tüm hidrolik kapasitenin kulla-
nılması

- 2030 yılına kadar 1 adet nükleer santralin 
devreye alınması

- Elektrik üretiminde ve şebekesindeki kayıp 
oranının 2030 yılında %15 seviyesine düşü-
rülmesi

- Kamu Elektrik Üretim Santrallerinde Rehabi-
litasyon çalışmaları

- Elektrik Üretiminde Yerinden Üretimin, Ko-
jenerasyon ve Mikrokojenerasyon Sistemle-
rinin Yaygınlaştırılması

Sanayi
- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem 

Planının uygulanması ile enerji yoğunluğu-
nun azaltılması

- Sanayi tesislerinde enerji verimliliği uygu-
lamalarının hayata geçirilmesi ve verimlilik 
artırıcı projelere mali destek sağlanması

- Uygun sektörlerde atıkların alternatif yakıt 
olarak kullanılmasının artırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılması

Ulaştırma
- Yük ve yolcu taşımacılığında karayollarının 

payının azaltılarak, demiryolu ve denizyo-
lunun paylarının artırılması ile modlar arası 
dengenin sağlanması

- Kombine taşımacılığın geliştirilmesi

- Kentlerde sürdürülebilir ulaşım planlama 
yaklaşımının uygulanması

- Alternatif yakıt ve temiz araç kullanımının 
arttırılması

- Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belge-
si (2014-2023) ve Eki Eylem Planı’nda (2014-
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YETA YENİLENEBİLİR 
ENERJİNİN GELİŞMESİ İÇİN 
BÜYÜK BİR ADIM OLACAK

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği - YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem 
Alkin, sektör tarafından büyük bir destekle karşılanan Yeşil Tarife – YETA ile 
ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin yerli ve milli enerji kaynaklarının 
kullanılmasını artıracak bu  uygulamanın yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir 
bir gelecek için büyük önemi olduğunu düşünüyoruz.”

Prof. Dr. Kerem Alkin Ali Karaduman

mız olan enerjinin tamamını yerli ve milli kaynak-
larla elde edebilmek mümkün. Her zaman olduğu 
gibi yenilenebilir enerji alanında destek vermeye 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları 
Derneği Hakkında:
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağ-
lamak, enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme 
çalışmaları gerçekleştirmek, doğal çevrenin ko-
runması, yenilenebilir enerji kaynaklarının verim-
li, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı 
konusunda kamuoyu oluşturmak amacıyla kuru-
lan sivil toplum kuruluşudur. 

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ül-
kelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği geliş-
tirmeyi ve kalkınma deneyimlerini bu ülkelerdeki 
kurum ve kuruluşlarla her düzlem de paylaşmayı 
amaçlayan Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Der-
neği, üniversiteler, araştırma ve geliştirme kuru-
luşları vb. bilimsel kurumlar ile diyalog kurularak 
yenilenebilir enerjinin bilimsel gerekliliği konu-
sunda işbirliği ortamı oluşturmak ve yenilenebilir 
enerjiden elektrik üretmenin ekonomiye ve birey-
lere olan olumlu etkileri yönünde halk kitlelerini 
bilgilendirmek önceliğidir.

İklim değişikliği ve küresel ısınma, dünyanın en 
önemli sorunlarından biri. Temiz ve milli enerji 
kullanımının artırılması dünyayı fosil yakıtların 
kullanımının olumsuz etkilerinden korurken, Tür-
kiye’nin enerji açığının azaltılmasına da katkıda 
bulunuyor. Bu anlamda Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın yenilenebilir, temiz enerji kaynakla-
rının kullanımının artırılmasına ilişkin önemli bir 
çalışmaya imza attı: Yeşil Tarife–YETA. Yenilene-
bilir Enerji Araştırmaları Derneği–YENADER Baş-
kanı Prof. Dr. Kerem Alkin bu gelişmeyi gerek ye-
nilenebilir enerji sektörü gerek kamuoyu gerekse 
diğer tüm paydaşlar tarafından çok olumlu bir 
adım olarak değerlendirdiğini ifade etti. Yenile-
nebilir Tarife olarak da bilinen Yeşil Tarife’nin kul-
lanımına Ağustos ayından itibaren başlanacak.

Enerji Tüketiminde Vatandaşlara  
Yeni Seçenek
Yeni sistemle birlikte sadece yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretilen elektiriği kullanmayı ter-
cih  eden vatandaşlara özel bir fatura düzenlene-
cek. YETA tarifesini tercih edecek ev ve iş yerleri 
için yine bakanlık tarafından özel bir sertifika dü-
zenlenecek. 

Bakanlık yetkilileri tüketicilerin çevreye karşı du-
yarlılıklarının her geçen gün arttığını belirterek, 
bu durumun enerji üretim ve tüketiminde yeni 
seçeneklerin oluşmasına da katkı sağladığını ifa-
de ediyorlar. Yetkililer yeşil enerjinin halihazırda 
maliyetinin “bir miktar yüksek olsada” yenile-
nebilir enerji sektöründe gerçekleştirilen destek 
ve yatırımlarla maliyetin orta ve uzun vadede 
düşeceğini ve bununda fiyatlara yansıyacağını 
vurguluyorlar. 

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği-YENA-
DER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, yenilenebilir 
enerji potansiyeli yüksek ülkelerden biri olan 
Türkiye’de enerji verimliliği bilinci oluşturmak, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yay-
gınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren dernekte, 
YETA gibi tüketici ve sektör lehine gelişmelerden 
büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şunla-
rı söyledi: “Yeşil Tarife-YETA yenilenebilir, temiz 
enerji sektöründe ihtiyaç hissedilen bir çalışmaydı. 
Yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve 

yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilen çok yerinde 
bir uygulama. Bu konuda gerçekleştirilen her türlü 
adımın destekçiyiz. YETA aynı zamanda ihracatçı-
larımız için, AB’nin yeni ‘Yeşil Düzen’ sürecinde de 
rekabet kabiliyetlerini artıracak kritik bir adım.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından 

açıklanan ve yürürlüğe 
alınan Yenilenebilir Tarife 
olarak adlandırılan Yeşil 

Tarife (YETA), yenilenebilir 
enerjinin gelişimine 

destek verecek.

Yerli ve Milli Enerjiyi Destekliyoruz
Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği-YENA-
DER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman ise Yeşil 
Tarife–YETA’nın yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı açısından çok önemli olduğunu vurgu-
layarak “Yenilenebilir enerji kaynakları açısından 
Türkiye zengin bir ülke. Türkiye’nin temiz ve yeni-
lenebilir enerji potansiyeline inanıyoruz. İhtiyacı-
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sürede sunuyor. Bu nedenle Anadolu’daki iş dün-
yasının tahkimin kolaylığı hakkında bilgilenmesini 
önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

KOBİ’ler için mahkemelerden daha 
hızlı ve etkin çözüm
İstanbul Tahkim Merkezi’ne (İSTAÇ) gelen uyuş-
mazlıkların yüzde 53’ünün uluslararası, yüzde 
47’sinin ise yerel şirketlerden oluştuğuna işaret 
eden Gün, “Uyuşmazlıkların yüzde 84’ünde ta-
raflardan biri mutlaka Türk şirketi oluyor. Ancak 
tahkimi daha çok büyük şirketler kullanıyor. Oysa 
sözleşmelerine tahkim maddesi ekleyen KOBİ’ler, 
uyuşmazlık durumunda tasarruf ve hız açısından 
mahkemelere nazaran büyük avantajlar elde edi-
yor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 10 milyar dolarlık tahkim 
potansiyeli var
Türkiye’nin arabuluculuk ve tahkim konusunda 
yeterince donanımlı olduğuna işaret eden Meh-
met Gün, şöyle devam etti:

“İstanbul’a akacak olan tahkim davaları, başka 
ülkelere gidiyor ve Türkiye büyük fırsatlar kaybe-
diyor. Uluslararası saygınlığı olan bir tahkim me-
kanizması oluşturduğumuzda, hukuk ekonomisi-
ne 10 yılda yaklaşık 10 milyar dolar ilave kaynak 
yaratabilir. İSTA. uyuşmazlıkların Londra’ya, Sin-
gapur’a, Dubai’ye gitmeden Türkiye’de çözülme-
sine katkıda bulunmak için kuruldu. İstanbul’da 
40.000 üzerinde donanımlı avukat ve İstanbul’a 
gelmek için vize almaya gerek yok. Tahkim dava-
larını yurt dışında yürüttüğümüzde kişi başı her 
gün 1.000 doların üzerinde harcama yapıyoruz. 
Türkiye’yi tahkim başkenti yaparak bu faydayı 
Türkiye’ye getirebiliriz. Tahkimin yarattığı büyük 
ekonomik faydaları ellerimiz uzatıp yakalamamız 
ve ülkemiz insanlarımıza kazandırmamız gereki-
yor. Öte yandan ticari uyuşmazlıkları çözümü için 
ülkemize oluşturulacak güven daha büyük uyuş-
mazlıkların da ülkemize getirilmesini ve böylelikle 
Ülkemizi özellikle çevre ülkelerin uyuşmazlıklarını 
çözmek istedikleri bir ülke haline gelmesini sağ-
layacak ve ülkemizin uluslararası saygınlığını ve 
güvenirliğini artırmaya katkıda bulunacak.”

mazlıklarda daha fazla zarar gördüğünü belirten 
İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) Başkanı Avukat 
Mehmet Gün, “Bu nedenle, özellikle Anadolu’da-
ki şirketlerin uyuşmazlıklarını daha hızlı ve kolay 
yoldan çözmelerini sağlayacak tahkim konusunda 
KOBİ’leri bilgilendirmek üzere 10 ili kapsayan bir 
dizi toplantı başlatma kararı aldık” dedi.

İlk toplantıyı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Mehmet Gün, 
ikinci toplantının İzmir’de yapılması için hazırlıklara 
başladıklarını kaydetti. İSTA; Bursa ve İzmir’in yanı 
sıra, Ankara, Antalya, Adana, Konya, Kayseri, Edir-
ne, Çanakkale ve Samsun’da iş dünyasına tahkimi 
anlatmaya devam edecek. Ticari uyuşmazlıklarda 
devlet yargısına gidilmesin süreçleri uzattığına işa-
ret eden Gün, “Sorunlar kangren haline geliyor ve 
sonuçları da tatmin edici olmuyor. Süreç uzadıkça 
KOBİ’lerin verimlilik ve karları düşerken kayıplar 
ve maliyetler fazlasıyla büyüyor. Oysa tahkim, ih-
tiyaca uygun, yüksek kaliteli hassas çözümleri kısa 

İlk toplantısını Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) işbirliği ile gerçekleştiren İSTA, 10 büyük 
ilde daha toplantılar yaparak anlaşmazlıkların 
mahkemeye taşınmadan arabuluculuk ve tahkim 
yoluyla çok daha hızlı çözülebileceğini anlatacak.

İSTA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün, uyuş-
mazlıkları devleti dahil etmeden hızlı ve etkili ola-
rak çözen tahkimin yüksek kaliteli yargılama ol-
duğunu, tahkim yargılaması yapmış avukatların, 
hakem ve bilirkişilerin olduğu bir ülkede devlet 
yargısının da kalitesini artıracağını vurguladı.

Dünyada hızla büyüyen ekonomiler ve artan ulus-
lararası ticari ilişkiler iş dünyasını da pek çok farklı 
hukuki problem ile karşı karşıya bırakıyor. Ticari fa-
aliyetlerin globalleşme sürecinde inanılmaz bir hız 
kazanması ve ticaret konusu malların ekonomik 
değerlerinin yüksek olması, ihtilafların çözümünü 
adliye koridorları ve mahkeme salonlarından çıka-
rıp tahkim divanlarına taşıdı. Tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de özelikle KOBİ’lerin ticari anlaş-

İstanbul Tahkim 
Derneği (İSTA) 
Anadolu İş Dünyasına 
Tahkimin Avantajlarını 
Anlatacak

Mehmet GÜN 
 İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) Başkanı

2015 yılından bu yana Türkiye’nin tahkim 
uygulayıcılarını, İSTA çatısı altında bir araya 
getiriyoruz. Tahkim uygulamasını yaygınlaş-
tırma ve İstanbul’u Dünya’nın sayılı tahkim 
merkezlerinden biri haline getirme hedefleri 
ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu hedefleri 
gerçekleştirme yolunda ihtisas derneği ni-
teliğinde bir sivil toplum kuruluşu olan İSTA 
olarak, tahkim alanında çalışan hukukçular, 
avukatlar, akademisyenler, sözleşmelerine 
tahkim yazan hukuk müşavirleri ve sektör 
profesyonellerinin daha etik ve daha olgun-
laşmış bir tarzda uyuşmazlıkları çözmeleri 
için gerekli uzmanlık altyapısını oluşturuyo-
ruz. Türkiye’de tahkimin yüksek etik değer-

lerde, daha adil, etkin ve verimli bir şekilde 
gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Tahkimi ge-
liştirecek en önemli etmenin güven ortamı 
olduğuna inanıyoruz. ISTA olarak bu güven 
ortamına katkıda bulunmak üzere ISTA Ha-
kem Etik Kurallarını yayınladık ve kalifikas-
yon kriterleri ortaya koyduk. 2019 yılında ta-
mamladığımız Arama ve Strateji Konferansı 
ile de Türkiye’de tahkimin gelişimi için neler 
yapılması gerektiğini üye ve paydaşlarımız 
ile birlikte belirledik ve İSTA’nın önümüzdeki 
yıllardaki yol haritasını çıkardık. Kalifikasyon 
kriterlerimize uyan ve etik kurallarımızı be-
nimsemiş üyelerimizi de “İSTA Tahkim Uygu-
lamacıları Listesi” altında bir araya getirdik.

İSTA Hakkında

Ticari uyuşmazlıklarda İstanbul’un uluslararası 
tahkim merkezi olması için çalışan İstanbul Tahkim 
Derneği (İSTA), Anadolu’daki iş insanlarına tahkimin 
avantajlarını anlatmak için bir dizi toplantı başlattı.

66 ENERJİ ve MADEN 28



GÜRİŞ Holding tarafından yapımı ve yatırımı gerçekleştirilen, Af-
yonkarahisar ili Sandıklı İlçesinde yer alan 100 MWm Kocatepe 
RES’in tüm türbinleri elektrik üretimine başladı. Kocatepe Rüzgar 
Santrali’nde kullanılan Enercon türbinler (25 adetx4 MW E-126 
EP3), 116 metre kule yüksekliği ve 127 metre kanat çapına sahip 
özel tasarımları sayesinde düşük ve orta güçteki rüzgarlarda bile 
yüksek güçte üretim yapabilme özellikleriyle farklılaşıyor.

GÜRİŞ, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı ve enerji faturasını 
önemli ölçüde azaltacak olan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla milli 
gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji 
arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda 
son derece önemli faydalar sağlamaya devam ediyor. GÜRİŞ Hol-
ding, tamamı yenilenebilir enerji olmak kaydıyla , Türkiye’de top-
lamda 896 MW güç ile ülkemizin artan enerji ihtiyacını karşılamak 
ve yerli kaynaklardan milli enerji üretmek için çalışmalarını hız kes-
meden sürdürüyor. 

GÜRİŞ Kocatepe 
Rüzgar Enerji Santralinin 
Tüm Türbinleri Faaliyete 
Geçti

GÜRİŞ Holding, Afyon Sandıklı’daki 
Kocatepe Rüzgar Enerji Santrali’ndeki 
son teknolojiye sahip türbinleriyle 
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını 
azaltmaya devam ediyor. Kocatepe RES, 
25 Adet türbiniyle toplamda 100 MWm 
elektrik üreterek sanayiciye, turizme, 
eğitime ve yöre halkına büyük destek 
olacak.
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“Sorumluluk sahibi olmak ve çözüm odaklı çalış-
malar yürütebilmekle birlikte yazılımcı olmanın en 
önemli nitelikleri arasında bu alana gönül vermiş 
olmak ve yazılım konusunda kendini geliştirmiş 
olmak geliyor” diye belirtiyor. Bunun da karşılaş-
tığı ya da toplumun herhangi bir yerinde çözül-
mesi gereken bir problem gördüğünde kayıtsız 
kalmayarak o problemin üstesinden gelebilmek 
için ayağa kalkan bireyler olmanın önemini vur-
gulayan Ünsal’a göre “Sorumluluk sahibi olmak, 
çözüm odaklı çalışmalar yürütebilmek, alanıyla 
ilgili programlara donanımlı şekilde hakim olmak 
ve uygulayabilmek de önem arz ediyor.  Bir ya-
zılımcının olmazsa olmaz kriterlerinden biri de 
uygulama geliştirmek ve bu uygulamalarla ilgili 
dökümantasyon oluşturabilmek gerekiyor” şek-
linde yazılımcıların özelliklerini sıralıyor. 

Günümüzün en popüler ve iş garantili 
yazılım programları nelerdir? 
Yazılım sektörü hem günümüzün hem de gele-
ceğin en önemli iş kollarının başında geldiğini 
belirten OTÜSEM Müdürü Hakan Ünsal, artık hem 
okullarda hem de özel kurumlarda çocukluktan 
itibaren verilen Robotik Kodlama gibi eğitimle-
rin geleceğin yazılımcılarını şimdiden yetiştirerek 
ileride bir adım önde olabileceklerini belirtiyor. 
Hakan Ünsal en popüler ve iş garantili yazılım 
programlarını da şu şekilde sıralıyor!

1. Yapay Zeka
Gelişen teknolojik gelişmeler çerçevesinde Yapay 
zeka teknolojisi hakkında dünyada ve Türkiye’de 
tartışılan, son yıllarda önemi artan ve merak du-
yulan bir konu haline gelmiştir. Peki, yapay zeka 
nedir?

Yapay zeka; bir bilgisayarın ya da bilgisayar de-
netimli bir makinenin, genellikle insana özgün 
nitelikler olduğu varsayılan Akıl Yürütme, Anlam 
Çıkartma, Genelleme, Geçmiş Deneyimlerden 
Öğrenmesi gibi yüksek zihinsel süreçlere ilişkin 
görevleri yerine getirme yeteneği olarak tanım-
lanmaktadır.

aliyet gösteriyor. Bunun yanısıra özellikle değişen 
dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda yazılım eği-
timleri konusunda da ciddi faaliyetleri bulunmak-
ta. Yazılımcı olmak ve ilgili sektörlerde aranan bir 
yazılımcı olmak nasıl mümkün olabilir sorularının 
cevabını ise Ostim Teknik Üniversitesi Sürekli Eği-
tim Merkezi Müdürü Hakan Ünsal yanıtlıyor.

Nasıl yazılımcı olunur? 
Hakan Ünsal, “Bilgisayar mühendisliği ve yazılım 
mühendisliği gibi alanlarda eğitim almış olmak 
uzmanlık için önem taşımakla birlikte yazılımcı 
olmak için mutlaka üniversite eğitimi almak şart 
değildir” diye ifade ediyor. Ünsal , “Bu konuda 
özel kurumların sağlamış olduğu eğitim ve serti-
fika programlarını düzenli olarak takip eden, ken-
dini doğru yöntem ve sistematik ile yetiştirerek 
bu alanda çalışmak isteyen meraklı bireylerin de 
uzmanlaşması ve kendini geliştirerek iyi bir yazı-
lımcı olması mümkün olabiliyor” diyor. 

Yeni dünya düzeninde geleceği değiştirmek ya-
zılımcıların elinde diye ifade eden Hakan Ünsal, 

Korona virüs salgını sonrasında önemi bir kez 
daha anlaşılan ve yazılım sektörünün en önemli 
iş alanlarından biri olduğuna ifade eden Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açık-
lamalarının ardından yazılımcılık mesleğine olan 
ilgi her geçen gün artıyor. 

Bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzma-
nı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi 
uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, 
sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veri-
tabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım 
masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı ol-
mak günümüzün en önemli iş kolları arasında yer 
alıyor. Türkiye’de hali hazırda 140 bin yazılımcı 
bulunurken, yakın gelecekte 1 milyon yazılımcı 
yetiştirmek ve bu alandaki iş kollarında yeni istih-
dam alanları yaratmak hedefleniyor. 

2014 yılında ulusal ve uluslararası alanda faaliyet 
göstermek üzere kurulan OTÜSEM, mesleki teknik 
eğitimler, profesyonel gelişim eğitimleri, kurumsal 
gelişim eğitimleri, eğitim danışmanlığı, proje geliş-
tirme, istihdam ve dijital pazarlama alanlarında fa-

Yazılım 
Sektörüne 
Talep Arttı!

Hakan ÜNSAL 
Ostim Teknik Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü

Sorumluluk sahibi olmak ve çözüm odaklı çalışmalar 
yürütebilmekle birlikte yazılımcı olmanın en önemli 
nitelikleri arasında bu alana gönül vermiş olmak ve 
yazılım konusunda kendini geliştirmiş olmak geliyor.
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tedir. Adli Bilişim incelemeleri her ne kadar uzun 
sürse de hayati öneme sahip bilgileri savcılık veya 
mahkeme makamına sunulması konusunda ol-
dukça büyük önem arz etmektedir.

Adli Bilişim Eğitimleri ile öncelikle öğrenciler Adli 
Bilişim dünyasını ve aşamalarını detaylı olarak 
tanımış olurlar. Günümüzün yaşam parçası haline 
gelen siber dünyaya bağımlılık, suç odaklı kişi-
lerinde dikkatini çekmiş ve bilişim sistemleri suç 
aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Suçların 
araştırılmasında en önemli hususlardan birisi sa-
yısal kanıtlardır.

Planlamaya alınan diğer yazılım uzmanlığı eği-
timleri çok yakında Otusem.ostimteknik.edu.tr  
sitesinde kullanıcıların hizmetinde olacak.

Bu kapsamda aşağıdaki gibi modüler bir yapıda 
sistematik olarak alınacak yazılım eğitimleri ile 
yazılım sektöründe uzmanlaşmak isteyen herke-
sin mesleğinde aranan bireyler olacağına dikkat 
çekiyor;

Web uygulama ve geliştirme eğitimi, Mobil uygu-
lama geliştirme eğitimi, C# Eğitimi, Veri yapıları 
ve veri yönetimi eğitimi, Uygulama ve Sistemler 
test eğitimi, Python Eğitimi, Yapay zeka eğitim, 
Bulut bilişim ve Big data eğitimi, Temel bilgi gü-
venliği ve güvenli sistem tasarım eğitimi, Scratch 
ve Algoritma eğitimi, Bilgi güvenliği eğitimi IOT 
(nesnelerin interneti) eğitimi, Dijital dönüşüm 
kavramları eğitimi, Dijital dönüşüm proje eğitimi 
ve  Otomasyon eğitimi. 

ki Boyutu, Şifre Kullanımı, Internet ve IP Tespit 
Etme, Log Yönetimi, İnternet Üzerinden Dolan-
dırıcılık, Kayıt Defterinin İncelenmesi, Saldırılar 
(Arp, SQL Enjeksiyon) ve Sızma (Penetrasyon) 
Testleri içeriklerinden oluşuyor. 

4. Adli Animasyon İnceleme
Temel Animasyon kavramlarının anlatıldığı bu 
eğitimde temel ve ileri düzey Animasyon tek-
nikleri detaylı olarak işlenmektedir. Animas-
yon Oluşturma yazılımları (AutoDesk 3ds Max, 
MaxonCinema 4D v.b.) kullanılacaktır.

5. Temel Adli Bilişim 
Adli Bilişim, bilgisayar sistemleri ve dijital tüm 
materyaller üzerinden bilgi toplanıp incelenmesi, 
derlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve 
saklanmasını sağlayan, özveri ve kararlılık gerek-
tiren diğer bilim dalları gibi belli ilkeler ve disip-
linlere bağlı olan bir bilim dalıdır.

Adli Bilişim terimini ifade etmek gerekirse elektro 
optik ve elektromanyetik ortamlarda veya sanal 
platformlarda bulunan ses, görüntü, video, data, 
veri veya herhangi bir mesajı, paylaşım ile ilgili 
yapılan analizler ve bu yapılan analizlerin dava-
larda tanık ve sanıklarca savcılık ve mahkemeye 
sunulması işleminin tümüne verilen genel adıdır. 
Soruşturma veya kovuşturma evresinde delil ni-
teliği taşıyan CD, USB bellek, Hafıza kartı, Hard 
disk, cep telefonları güvenlik kamera görüntüleri 
vb. birçok araç-gereç Adli Bilişim alanına girmek-

Yapay Zeka ve Uygulama Geliştirme kursu; 2 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; Zekâ ve 
Yapay Zekâ, Sezgisel Problem Çözümleme, Bil-
gilerin Modellenmesi, Yüklem Mantığı, Mantıksal 
Programlama, Doğal Dil İşleme, Bulanık Mantık, 
Uzman Sistemler, Yapay Sinir Ağları, Genetik Al-
goritma gibi konular. İkinci bölümde ise; Karakter 
ve Örüntü Tanıma, Ses İşleme, Görüntü İşleme, 
Biyometrik Sistemler ve Robot Teknolojisi ve Ar-
duino gibi konular görsel ve kolay anlaşılabilir bir 
şekilde verilmektedir.

2. Kod Yazmadan Mobil Uygulama 
Geliştirme
Günümüzde milyonlarca kişinin sahibi olduğu, 
kullandığı bir akıllı telefon ve bu akıllı telefonların 
her biri için kişilerin ihtiyaçlarına göre indirdikleri 
çeşitli mobil uygulamalar bulunmaktadır. Mobil 
uygulamalar, yazılımcılar tarafından geliştirilerek 
sektörün her alanında tüketicilerin hizmetine su-
nulmaktadır. Bu bakış açısıyla bakıldığında, Kod 
Yazmadan Mobil Uygulama Geliştirme Kursu; 15 
bölüm ve 99 konu başlıklarından oluşan alanında 
tek ve geniş anlatımlı videoları kapsamaktadır. 
Kurs, sürekli yeni örneklerle güncellenecek ve 
örnekler eklenecektir. Mobil uygulama ve mobil 
yazılım konusunda uzmanlaşma, kendini sürekli 
yenileme ve yenilikçi bakış açısı sağlar.

3. Siber Suçlar ve Güvenliği Eğitimi
Bilişim Suçları ve Güvenlik, Güvenlik Önlemleri, 
Sosyal Ağlar Güvenliği, Bilişim Suçlarının Huku-

Yeni dünya 
düzeninde geleceği 

değiştirmek 
yazılımcıların 

elinde!
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noloji Kiralama Şirketi adı altında devam ettirme 
kararı alan marka, Kovid-19 salgınının da etki-
siyle ciddi sorunlar yaşayan Türkiye sanayisine, 
tasarruf ederek üretim tezgâhlarını yenileme ve 
daha rekabetçi olmalarını sağlayacak yepyeni bir 
finansman modeli sunuyor. 

Türkiye’de ortalama makine kullanım 
yaşı 18 ila 20 yıl
Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, mo-
deli anlatmaya geçmeden önce Kovid-19 salgı-
nının Türkiye ekonomisi ve imalat sanayisine 
etkisini şöyle değerlendirdi: “’Nakit kraldır’ klişesi 
salgında tekrar ön plana çıktı. Varlıklarınız güçlü, 
üretiminiz devam ediyor olsa bile nakdiniz yoksa 
işinizi sürdürebilmeniz mümkün değil. Türkiye 
gibi sermaye yeterliliği düşük, borçlanması yük-
sek bir ülkede nakdin ne kadar önemli olduğunu 
hepimiz yaşayarak görüyoruz. Yaşananlar kriz 
zamanlarında imalatın ne kadar önemli olduğu-
nu bir kez daha kanıtlanırken,  yanı sıra Avrupalı 
firmalar içinde Çin’in alternatifsiz bir tedarikçi 
olamayacağı anlaşıldı ve Türkiye’nin bu tablodaki 
pozisyonunu çok daha iyi değerlendirilebileceği 

hizmetlerinin kapsamını ‘kiralama’ ile genişletti. 
Bir süre önce uygulamaya koyduğu ve sonuçlarını 
yakından takip ettiği modelin başarıya ulaşması 
üzerine bu taraftaki çalışmaları Tezmaksan Tek-

Talaşlı imalat sanayiine CNC satış, servis, tekno-
lojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim 
konularında hizmet veren, Türkiye’nin lider Av-
rupa’nın ise beşinci büyük markası Tezmaksan, 

Hakan AYDOĞDU 
TEZMAKSAN Genel Müdürü

Kovid-19 salgını pek çok sektörde çarkların durmasına ve üretimde ciddi 
daralmalara neden olurken, yaşanan nakit sıkışıklığı finansal anlamda hayatı 
kolaylaştıracak yeni modellerin gelişmesine neden oluyor. Özellikle bir finansman 
modeli var ki; pandemi döneminde talepte yüzde 20 artış yaşadı. Makine satın alma 
yerine kiralama esasına dayanan model Tezmaksan tarafından geliştirdi. Bu model 
ile şu ana kadar 160 makinenin kiralaması yapıldı ve 11 milyon dolarlık portföy 
oluşturuldu. Makine tezgâhlarını yenileyenler ise 10,5 milyon doları yatırımdan,2 
milyon dolar da vergiden olmak üzere toplam 12,5 milyon dolarlık tasarrufu elde 
etti. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Makine, robot her şeyi kiralıyoruz. 
Ürün gamımızda bulunmayan makineleri ise önce satın alıyor, sonra kiralıyoruz. 
Riski sanayici/yatırımcı için sırtlanıyoruz, hem bilançoları bozulmuyor hem de yeni 
teknoloji ile üretime daha rekabetçi ürünlerle devam edebiliyorlar” dedi. 

Milyon dolarlık 
tezgâhı 
satın alma, 
kirala!
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160 makine ile 11 milyon dolarlık 
portföy ve 12,5 milyon dolarlık 
tasarruf oluştu
Şu ana kadar 160 makine kiraladıklarını 11 milyon 
dolarlık portföy oluşturduklarını aktaran Aydoğ-
du, makine tezgahlarını yenileyenlerin 10,5 mil-
yon doları yatırımdan,2 milyon doları da vergiden 
olmak üzere toplam 12,5 milyon dolarlık tasarruf 
elde ettiklerini söyledi. Pandemi ile birlikte  kira-
lama modeline talepte yüzde 20’lik artış yaşan-
dığını aktardı. Aydoğdu’nun verdiği bilgiye göre,  
beyaz eşya, medikal, havacılık, savunma sanayi, 
kalıp, beyaz eşya başta olmak üzere Türkiye ihra-
catının lokomotif sektörlerinde kullanılan tezgah 
ve robotların kiralamasını yaptıklarını, bünyele-
rinde olmayan modellerin talep edilmesi halinde 
ise önce satın alma sonra kiralama işi yapıldığını 
söylüyor. Şirketler kiralama bedellerini vergiden 
düşürebildikleri gibi harcama kalemlerinde yüz-
de 8 ila 10 arasında bir paya sahip olan makine 
bakım maliyetinin ise kiralamada sıfıra indiğini 
aktaran Aydoğdu, “Günümüzde makine tara-
fında teknolojik yeniliğin süresi 4-5 yıla düşmüş 
durumda. Bu model ile markalar hem yeni tekno-
lojiye sahip oluyor, hem de kira ödeyerek katma 
değeri yüksek üretimler gerçekleştiriyor. En az bir 
aylık en fazla 84 aylık kiralama yapmak mümkün. 
Proje bittiğinde ve aldığınız yeni iş farklı bir tek-
noloji gerektirdiğinde tek yapmanız gereken şey; 
değiştirmek” diye konuştu. Aydoğdu, kiralamada 
servis ve bakımı ücretsiz üstlendikleri için ürünün 
ikinci el kullanımının mümkün olduğunu ve ikinci 
elde kiralamanın çok daha hızlı gerçekleştiğini de 
sözlerine ekledi. 

kriz döneminin Türkiye’si için özellikle sanayide 
reform yapılması için dikkate değer bir model 
olduğunu görebiliriz. İmalat sanayisi için can si-
midi olan modelin, bütün riskini biz üstleniyoruz. 
Müşterilerimizden istediğimiz tek şey üretimleri-
ne devam etmeleri” diye konuştu. 

Satın alma prosedürleri, bakım 
güçlükleri ve atıl ürün problemleri 
ortadan kalkıyor
Hakan Aydoğdu kiralama modelinin geliştirilme-
sinde sanayide gözlemledikleri bir takım teknik 
sorunların etkili olduğunu vurgulayarak şöyle 
konuştu: “Türkiye’deki işletmeler çoğu zaman 
en donanımlı cihazı satın almalarına rağmen 
maalesef satın aldıkları cihazın kapasitesini ge-
rektiği gibi kullanmadıklarından ‘atıl kapasite’ 
sorunuyla karşılaşıyor. Kiralama modelinde satış 
mühendisimiz en iyi veya en pahalı tezgâhı değil, 
yapılmakta olan iş için en uygun tezgâhı öneriyor, 
dolayısı ile müşterimiz kiraladığı tezgâhı en efek-
tif biçimde kullanıyor. Yanı sıra özellikle orta ve 
büyük işletmelerin satın alma süreçleri oldukça 
uzun ve sıkıntılı. Müşterilerimiz her satın almada 
yaşadıkları sıkıntı dolayısıyla satış sözleşmelerine 
yani maddeler eklemek ve sözleşmeleri uzatmak 
zorunda kalıyor. Kiralama modelinde ise Tezmak-
san olarak risklerin büyük çoğunluğunu kendi 
üzerimize alıyoruz ve bu müşteri açışından büyük 
bir konfor alanı yaratıyor. Öte yandan kiralama ile 
müşterilerimize tezgâhları çalıştırmayı taahhüt 
ediyoruz ve kiralama müşterilerinde bakımsızlık-
tan dolayı herhangi bir iş kaybı yaşanmıyor.”

görüldü. Şunu anlamalıyız ki, uluslararası ihracat 
pazarlarında yer almak istiyorsak yatırımlarımı-
za devam etmeliyiz. Türkiye, işgücü açısından 
eskiden ucuz bir ülkeyken Endüstri 4.0 ile bir-
likte daha az insanla üretime geçilmesi bizim bu 
avantajımızı da yok etti diyebiliriz. Dolayısıyla 
verimli, yeni teknoloji ve inovasyon ile rekabete 
hazır olma gerçeği ile karşı karşıyayız. Türkiye’de 
ortalama makine yaşının yani makine kullanım 
oranının ortalama 18 ila20 yıl olduğunu düşünür-
sek yeni makine ve teknoloji yatırımı şart. Diğer 
taraftan Türkiye’de kazanç elde etmenin maliyeti, 
Türkiye’nin rekabet ettiği ülkelere göre hem daha 
pahalı, hem de vadeleri daha kısa. Bu yüzden biz 
özellikle ihracatçı üreticilerimize yatırımın ma-
liyetini bilanço dışına çıkarabilecekleri kiralama 
modelini öneriyoruz”. 

Milyon dolarlık tezgâhı satın alma, 
kirala!
Tezgâhlarda satın alma maliyetinin 30 bin dolar-
dan başlayıp birkaç milyon dolara kadar çıkabil-
diğini söyleyen Aydoğdu, “CNC işleme merkezi, 
CNC torna, 5 Eksen CNC işleme merkezi gibi tez-
gâhlar; otomotiv, beyaz eşya, medikal, havacılık, 
savunma sanayi, kalıp başta olmak üzere Türkiye 
ihracatının lokomotif sektörlerinde kullanılıyor. 
Kovid-19 ile derinleşen nakit sıkışıklığı, artan 
maliyetler ve buna karşı oluşturulan finansman 
destekleri ya da teşvikler ne yazık ki yetersiz. 
Örneğin, geçen yıl yüzde 20 gibi oranlarla KGF 
desteği sağlandı, bugün faiz oranlarının yüzde 12 
olduğunu düşünürseniz kredi kullananların hepsi 
zarar ediyor. Hal böyleyken, kiralama modelini 
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de İtalya’nın da... Çin’in hem Libya hem de Afrika 
ülkelerindeki payını, Libya’ya üç günlük mesafe-
de oluşumuzun avantajlarını kullanarak ve süreci 
doğru yöneterek pekâlâ lehimize çevirebiliriz.”

Libya’da her on kişiden yedisinin 
üzerinde Türk giyim markaları var
Türk işinsanlarına yönelik açıklamalarda da bu-
lunan Murtaza Karanfil, gelişmiş bir sanayi ve 
üretim altyapısı olmadığından Libya’ya hemen 
bütün temel ihtiyaç maddelerinin, bir ülkenin 
ihtiyaç duyabileceği her şeyin ihraç edilebile-
ceğini söyledi. Karanfil sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Bugün Libya’ya gittiğinizde her on kişiden 
yedisinin üzerinde Türk giyim markalarını gö-
rürsünüz, aynı şekilde her on evden yedisinde 
Türk mobilyası var. Şirket olarak 1987 yılından 
bu yana Libya ve Afrika pazarıyla çalışıyoruz. 
Ülke olarak kat ettiğimiz yolun en yakın tanığı-
yım. Çok daha fazlasını yapabiliriz ve bunlar iki 
ülkenin de yararına olacak bir ekonomik tablo 
ortaya çıkarabilir. Nitekim, 2020 yılını çok daha 
umut verici bir sene olarak görüyoruz. Bu raka-
mın, 2020’de 2019’a göre yüzde 50’lik artışla 3 
milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz. Sadece 
2020 Ocak ayında Libya’ya 132 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirdik.” 

Libya, Türkiye’nin Afrika’ya açılan 
kapısı olabilir
Türkiye’nin jeopolitik konumunun “maliyet, ula-
şım kolaylığı ve ürün teslim süreleri” üzerinde 
yarattığı avantajların yeteri oranda bilinmediğini 
de aktaran Karanfil, “ Libya’ya deniz yolu ile üç 
günlük mesafedeki Türkiye’den Orta Afrika’ya 
gönderilen ürünlerin lojistik maliyeti normal ma-
liyetin üçte birini oluşturuyor. Normal şartlarda 
Orta Afrika’ya bir buçuk ayda gidebilecek ürün-
ler, Türkiye - Libya hattı üzerinden Orta Afrika’ya 
bir haftada ulaştırılabiliyor. Yani bu yol kullanıldı-
ğında hem zamandan hem de yakıttan tasarruf 
ediliyor” diye konuştu. Karanfil, Türkiye’nin Orta, 
Batı ve Doğu Afrika’ya açılan kapısının Libya ola-
bileceğini kaydetti. Bunun gerçekleşmesi halinde 
orta vadede 10 milyar doları bulan ihracat tablo-
larının oluşabileceğini de sözlerine ekledi.

ithalatından aldığı pay ise yüzde 39 civarında. 
Türkiye’nin Libya’ya ihracatı 2019 itibariyle 1,9 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Çin, çok talihsiz 
ve büyük bir trajedi yaşıyor, şimdi İtalya’da da 
benzer bir tablo ortaya çıktı. Bunun üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Öte yandan Çin dünyanın en büyük 
ekonomilerinden biri ve salgına bağlı oluşan 
tablo küresel ekonomiyi etkiledi. Boşluklar or-
taya çıktı. Libya ile Çin arasındaki ticari ilişkiler 
durma noktasına geldi. Oluşan boşluğu doldu-
racak pazar arıyorlar, son gelişmelerle birlikte 
İtalya da denklemden çıktı. İki ülkenin Libya’ya 
ticari faaliyetinin sekteye uğraması ve oluşan 
pazar arayışında biz neden daha etkin rol alma-
yalım?” diye konuştu. 

Türkiye’nin deniz yolu ile Libya’ya üç günlük 
mesafede bulunduğunu aktaran Karanfil, şun-
ları kaydetti: “Korona virüsünden ötürü Çin ve 
İtalya’nın ulaşım kanallarında meydana gelen 
tıkanıklığı avantajlı konumu nedeniyle Türkiye 
doldurabilir. Virüsün tedavisi bulunsa bile bütün 
dünyada oluşan psikolojik travmanın ortadan 
kalkması zaman alacaktır. Libya’nın toplam itha-
latında Çin’in payı yüzde 13 civarında. Aynı şekil-

Libya’nın toplam ithalatı içinde % 25’i aşkın 
bir paya sahip olan Çin ve İtalya, korona virüsü 
ile önemli pazarlarından birini daha kaybetme 
noktasına geldi. İki ülkenin Libya ile ticari ilişki-
nin salgın nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğra-
dığını dile getiren DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi 
Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye’nin Libya’ya üç 
günlük deniz yolu mesafesinde bulunduğunu, bu 
özelliğinden ötürü Çin ve İtalya’dan doğru oluşan 
boşluğu doldurmada en güçlü aday durumuna 
geldiğini ifade etti.  Çin’in Libya’ya ihracatının 
2 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu da ak-
taran Karanfil, “Türkiye 2019 yılında Libya’ya 1,9 
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bunu 3 mil-
yar doların üstüne çıkarmak mümkün” dedi.

DEİK Türkiye - Libya İş Konseyi Yönetim Kurulu 
Başkanı Murtaza Karanfil, korona virüsü salgını-
nın küresel ekonominin seyrini etkilediğini be-
lirterek; Türkiye-Libya, Çin-Libya ve İtalya-Libya 
ilişkilerini değerlendirdi. Libya’nın en büyük üç 
ithalatçısının İtalya, Çin ve Türkiye olduğunu dile 
getiren Karanfil, “İtalya, Çin ve Türkiye’nin ayrı 
ayrı Libya ithalatından aldığı pay yüzde 12 ile 13 
arasında değişmekte. Üç ülkenin toplam Libya 

Korona virüsü Libya ve Afrika’ya ticaretin  
rotasını değiştirebilir

Murtaza KARANFİL 
DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı

Türkiye, Libya’ya 
Orta Vadede 
10 Milyar Dolar 
İhracatı Yakalayabilir
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Valmet, Bir Kez Daha 
CDP İklim Programında 
A Derecesi Aldı

azaltmalarını ve dolayısıyla CO
2
 emisyonlarını 

azaltmalarını sağlıyor.” 

Valmet misyonunu, yenilenebilir kaynakları sür-
dürülebilir sonuçlara dönüştürmek olarak belir-
lemiştir. Valmet’in kapsamlı Sustainability360o 
gündemi beş temel alana odaklanmaktadır: 
Sürdürülebilir tedarik zinciri; sağlık, güvenlik ve 
çevre; insanlar ve performans; sürdürülebilir çö-
zümler ve kurumsal vatandaşlık.

CDP’nin iklim programı sıralamasındaki en iyi de-
recelendirme, Valmet’in sürdürülebilirlik bildirim-
lerinin güçlü geçmişini devam ettiriyor. Valmet, 
2019 yılında Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya 
ve Avrupa endekslerine ve Ethibel Sürdürülebi-
lirlik Endeksi (ESI) Excellence Europe’a dahil edil-
mesinin yanı sıra SAM’ın Sürdürülebilirlik Yıllığı 
2019’da Bronz Sınıf Sürdürülebilirlik Ödülü’ne la-
yık görüldü. Ayrıca, son Ecovadis sürdürülebilirlik 
değerlendirmesinde, değerlendirilen tüm şirket-
ler arasında en üst seviyedeki yüzde 1 içerisinde 
yer aldı.

mı aşamasında emisyonlarını azaltmak ve pazara 
inovatif ürünler kazandırmak için aktif olarak yeni 
yollar geliştirmektedir.

Valmet Sürdürülebilirlik Başkanı Laura Puustjär-
vi konuya ilişkin şunları söyledi: “İklim değişikli-
ğinin azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla 
yürüttüğümüz çalışmalarımıza istinaden bu 
takdiri almaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki 
yıllarda CO

2
 emisyonlarının hızla azaltılması ve 

küresel çapta endüstrilerde dönüşüm sağlanma-
sı gerekmektedir. Kağıt hamuru, kağıt ve enerji 
sektörlerindeki müşterilerimiz daha düşük CO

2
 

emisyonlarına doğru ilerliyor ve Valmet teknolo-
jisi ile inovasyonları bu ilerlemede kilit rol oynu-
yor. Çözümlerimiz müşterilerin enerji kullanımını 

Valmet, Carbon Disclosure Project (CDP)’in ik-
lim programı sıralamasında üst üste ikinci yıl A 
notunu aldı. Bu derece ile birlikte Valmet, iklim 
değişikliğini azaltma konusundaki çalışmaları ve 
stratejisi ile bir kez daha öne çıktı. CDP’nin değer-
lendirmesi, şirketin düşük karbon teknolojisi ve 
çözümleri geliştirmek, emisyonları ve iklim risk-
lerini azaltmak için son raporlama yılındaki çalış-
maları hakkında 2019 açıklamasına dayanıyor.

Valmet, kendi operasyonlarındaki CO
2
 emisyon-

larını azaltmak için daha sürdürülebilir nakliye, 
enerji verimliliği iyileştirmeleri ve süreç optimi-
zasyonuna odaklanan sistematik bir programa 
sahiptir. Şirket, enerji, su ve malzeme verimliliğini 
artırmak ve sunduğu çözümlerin müşteri kullanı-

Valmet, Carbon Disclosure Project (CDP)’in iklim 
programı sıralamasında üst üste ikinci yıl en iyi 
(A) notunu alarak iklim değişikliğini azaltma 
konusundaki strateji ve çalışmaları ile öne çıktı.

CDP (Carbon Disclosure Project), şirketle-
ri ve hükümetleri sera gazı emisyonlarını 
azaltmaya, su kaynaklarını ve ormanları 
korumaya yönlendiren uluslararası kâr 
amacı gütmeyen bir kuruluştur. 

CDP’nin bu yıl iklim değişikliği programın-
da kamuoyuna açık tüm şirketlerin listesi 
CDP’nin web sitesi; https://www.cdp.net/
tr/companies/companies-scores da bulu-
nabilir.

Valmet, enerji, selüloz ve kağıt endüstrilerine 
yönelik dünyanın lider otomasyon ve servis 
sağlayıcı şirketidir. Hedefi, müşterilerine hiz-
mette global lider olmaktır. 

Valmet’in sunduğu güçlü teknoloji kağıt ha-
muru tesisleri, temizlik kağıdı, karton ve kağıt 
üretim hatlarının yanı sıra biyoenerji üretimi 
için enerji santrallerini de içermektedir. Ge-
lişmiş servis ve otomasyon çözümleri, gerek 
ham madde gerekse enerjinin etkili kullanımı-

nı artırarak, müşterilerinin proses güvenilirlik 
ve performansını geliştirmektedir.

Valmet’in 2019 yılı net satışları 3.5 milyar 
Euro’dur. Dünya genelinde 13.000 profes-
yonel çalışanı, müşterileri ile yakın işbirliği 
içinde, onların performanslarını her gün 
daha ileri taşımak üzere çalışmaktadır. Mer-
kezi Espoo, Finlandiya’da bulunan Valmet’in 
hisseleri Nasdaq Helsinki’de işlem görmek-
tedir.

Valmet Hakkında CDP Hakkında
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Türk ekonomisi, Koronavirüs (Covid-19) salgını-
nın etkilerinden Haziran ayı ile birlikte sıyrılmaya 
çalışırken, vaka sayılarının hâlâ çok yüksek sey-
retmesi, iş dünyasında “ikinci dalga” endişelerini 
artırıyor. 

Enerji Sanayici ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yö-
netim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Nisan 
ve Mayıs aylarında ağır darbe alan ekonominin, 
Haziran ayı ile birlikte kısmi şekilde toparlanma 
eğilimine girdiğini belirterek, “İhracat rakamla-
rında yaşadığımız kıpırdama elbette sevindirici. 
Ancak baz etkisine dayanan bu rakamlar bizi al-
datmamalı. Kobi ölçeğindeki işletmeler ne zaman 
sona ereceği belli olmayan, çok zor bir dönemden 
geçiyor. Yeni bir salgın dalgası, toparlanma eğili-
mine giren ekonomimizi yere serebilir. Bu durum-
da çok ciddi sosyal ve ekonomik maliyet ödeme 
riskimiz var.” dedi.

Günlük vaka sayılarının hâlâ 1300-1500 bandın-
da olmasının ikinci dalga endişelerini artırdığını 
kaydeden Vatansever, iş dünyasında virüse kar-
şı gösterilen hassasiyetin sokaktaki vatandaşta 
karşılık bulmadığını üzülerek gözlemlediklerini 
söyledi. 

ENSİA Başkanı, Hüseyin Vatansever şu değerlen-
dirmeyi yaptı: 

“1500 Vaka Sayısına Karşı  
Bu Rehaveti Anlamak Güç”
“Hükümetimizden ilk beklentimiz, yeniden soka-
ğa çıkma kısıtlamasına gerek olmadan önlemle-
rin ülke çapında sıkılaştırılması. Avrupa ülkeleri, 
Çin ve Güney Kore; günlük vaka sayılarının 50’nin 
üzerine çıkması üzerine ikinci dalga endişesini 
yeniden yaşamaya başlarken, bizim 1500’e yakla-
şan günlük vaka sayısı ile bu ölçüde rehavet için-
de olmamızı anlamak güç. Ekonomimizi ayakta 
tutmak istiyorsak, evvel emirde işletmelerimizi 
ayakta tutmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın Kısa Çalışma Ödeneği’ni bir ay daha 
uzatma kararını destekliyoruz ve teşekkür ediyo-
ruz. Ancak beklentimiz, uygulamanın yıl sonuna 
kadar devam etmesi yönünde.”

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever:  
“Yeni bir salgın dalgası, haziran ayı ile kısmi şekilde 
toparlanma eğilimine giren ekonomimizi yere serebilir.”

TÜRK 
EKONOMİSİ 
İKİNCİ DALGAYI 
KALDIRAMAZ

Hüseyin VATANSEVER 
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı
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 ENERJİ BAŞ DENETÇİLERİNİ ENSİA EĞİTECEK 
 QCI/IRCA ONAYLI “ISO 50001 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ” İZMİR’DE DÜZENLENİYOR. 
 ENSİA YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ MURAT GÜLER:  
 “ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIM PROJELERİNDE ISO 50001 ŞARTI ARANIYOR.” 
 EĞİTİMİMİZİ BAŞARIYLA TAMAMLAYANLAR, BAŞ TETKİKÇİ UZMANLIĞINA SAHİP 

OLACAK VE BU STANDARDA BAĞLI OLAN SİSTEMLERİ DENETLEYEBİLECEK.” 
 

Yoğun enerji tüketen işletmelerde her geçen gün daha fazla önem kazanan ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi (EnYS), şirketlerin enerji verimliliği ve karlılık parametrelerini doğrudan etkiliyor.  

Enerji Sanayici ve İşadamları Derneği (ENSİA), ISO 50001 standartlarına uygun kurulan 
sistemlerin denetimlerini yapacak kadroların gelişimine destek vermek amacıyla QCI/IRCA onaylı, 
uluslararası geçerliliğe sahip “ISO 50001:2018 Baş Denetçi Eğitimi” düzenliyor.  

23-24 Kasım-29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek eğitim hakkında bilgi 
veren ENSİA Yönetim Kurulu Üyesi Murat Güler, TTM İstanbul’un katkılarıyla düzenlenecek eğitimin 
ISO 19011 denetim standardına da uygun olacağını söyledi. Güler, eğitimin sonunda düzenlenecek 
sınavda başarılı olan katılımcılara “ISO 50001:2018 Baş Denetçi Sertifikası” verileceğini vurguladı. 
 
// KİMLER KATILABİLİR? 
 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin, işletmelerde uygulanan diğer kalite standartlarıyla 
uyumunun öneminin altını çizen Murat Güler, şu değerlendirmeyi yaptı:  

“Enerji verimliliği yatırım projelerinin 5’inci Bölge teşviği almasına dair şartlar arasında, 
şirketlerin ISO 50001 standardına sahip olması ya da başvuruda bulunması şartı aranıyor.  Baş 
Denetçi eğitimi almış ve sertifika sahibi teknik çalışanlar, bu sistemlerin kurulumlarını çok daha 
verimli ve düşük maliyetle gerçekleştirebiliyor. ISO 50001’i bu yönüyle para kazandıran bir 
yönetim sistemi olarak tanımlamamız gerekiyor. Bu eğitimimizi başarıyla tamamlayanlar, hem Baş 
Denetçi uzmanlığına sahip olacak hem de ilgili standarda bağlı olan sistemleri de 
denetleyebilecek. Eğitimimize katılan arkadaşlarımızın, çalıştıkları şirketlerde üçüncü taraf 
denetimlerine hazırlıklı olmada ve çalışanlarda enerji verimliliği farkındalığı oluşturmada çok 
başarılı olduklarını biliyoruz. Bu nedenle geçen yıl çok başarılı sonuçlar aldığımız bu eğitimi 
yeniden düzenlemekten mutluluk duyuyoruz”   

Şirketlerde Enerji Yöneticisi, İç Denetçi, Uygunluk Yöneticisi ve ISO 50001 kapsamında görev 
yapan mühendislerin yoğun katılımı beklenen eğitim ile ilgili ön başvurular, derneğin web sitesi 
www.ensia.org.tr’de yer alan kayot formu ile info@ensia.org.tr e-posta adresine yapılabiliyor. 
Katılımcılar ayrıntılı bilgileri 0232.462 67 62 numaralı telefondan alabiliyor.  
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vermeksizin geliştirdiğimiz, Ticari Etiği de göz ardı 
etmediğimiz hasta odaklı, güvenilir ve kanıta dayalı 
tıbbın gerektirdiği en son bilgi ve teknolojiyi kulla-
narak sürdürdüğümüz hizmetlerimizde teknolojik 
gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Stratejik 
hedeflerimiz ve önceliklerimiz kapsamında, içsel-
leştirilmiş, gönüllü ve samimi çalışma tarzımızla mi-
safirlerimiz olarak gördüğümüz hastalarımıza en iyi 
deneyimi yaşatma anlayışımızın yanı sıra, giderleri-
mizin optimize edilmesi, varlık verimliliğinin sağlan-
ması, operasyonel etkinliğe ulaşılması kapsamında 
teknolojiden de yararlanıyoruz. OMV ile yaptığımız 
ve uyum içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma-
yı verimlilik açısından önemsiyoruz. Enerji tasarrufu 
kapsamında ele aldığımız bu projeyi başka projeler 
de takip edecektir. Olağandışı günler yaşadığımız 
bu pandemi dönemini de, tedbirleri hassasiyetle 
uygulayarak hep birlikte aşacağız ” dedi.

temi bakım faaliyetlerini yürütecek olan OMV ay-
rıca proje kapsamında sistemin seçilmesi, elektrik 
tedariki, sahaya ulaştırılması, kurulması ve dev-
reye alınması aşamalarından da sorumlu olacak. 

Bayındır Sağlık Grubu ile yaptıkları anlaşma ile hem 
enerji hem de sağlık sektörlerinde bir ilke imza at-
maktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden 
OMV Türkiye Genel Müdürü Serkan Hotoğlu konuya 
ilişkin olarak “OMV Türkiye olarak enerji sektörünün 
dinamiklerini yakından takip ediyor ve sektörün 
gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji 
yönetiminin gelecekte çok daha fazla önem kaza-
nacağını ve bu vizyonla yatırım yapan şirketlerin de 
öne çıkacağını öngörüyoruz. Bu anlamda pazarın 
ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak ge-
liştirdiğimiz bu enerji verimliliği projesiyle Bayındır 
Sağlık Grubu’na enerji verimliliği alanında  önemli 
katkılar sağlayacağımıza ve ileride yeni projelerle iş 
birliğimizi genişleteceğimize inanıyoruz” dedi. 

Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin 
ise OMV ile imzaladıkları anlaşmayla ilgili “Bayın-
dır Sağlık Grubu’nda, Tıbbi Etik ve Kalite’den taviz 

OMV, hızla değişen ihtiyaçlara ve farklılaşan ta-
leplere çözüm üretecek yenilikçi ve sürdürülebilir 
ürünleri ile tüm sektörlere yönelik hizmetlerini 
geliştirmeye devam ediyor. OMV, bu çalışmaları 
kapsamında sağlık sektörünün önde gelen kurum-
larından Bayındır Sağlık Grubu’na sunduğu hizmet 
paketi ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Enerji tedari-
ği ile birlikte enerji optimizasyonuna yönelik Türki-
ye’deki ilk çalışma olan bu proje ile Bayındır Sağlık 
Grubu’nun enerji tedarikinde yenilikçi çözümler 
sunularak enerji tüketiminde verimlilik sağlanacak. 
Bayındır Sağlık Grubu’nun enerji tüketimini iklim, 
saat gibi çeşitli parametrelere göre yöneterek aza-
mi verimlilik sunmayı taahhüt eden OMV, bu ça-
lışma ile Bayındır Sağlık Grubu’na yılda 1,3 milyon 
kWh elektrik enerjisi tasarrufu ve 1.7 milyon TL’lik 
bütçe tasarrufu sunmayı hedefliyor.

OMV tarafından yapılan yatırım ile proje kapsa-
mında elektrik tüketiminde verimliliğin artırılması 
için gruba bağlı hastanelerde kullanılan soğutma 
sistemi, yeni nesil yüksek verimli ürünler ile de-
ğiştirilmiştir. Bayındır Sağlık Grubu’nun enerji sis-

Sezai Sevgin - Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Serkan Hotoğlu - OMV Türkiye Genel Müdürü

Enerji sektörünün öncü 
şirketlerinden OMV, Türkiye İş 
Bankası İştiraki Bayındır Sağlık 
Grubu ile Türkiye enerji ve 
sağlık sektörlerinde ilk birleşik 
Elektrik Tedariki ve Enerji 
Hizmetleri sözleşmesine imza 
attı. Yapılan anlaşma kapsamında 
Bayındır Sağlık Grubu’nun enerji 
verimliliğinde optimizasyon 
sağlanarak, grubun yılda 1,3 
milyon kWh elektrik enerjisi 
tasarrufu ile 1.7 milyon TL’lik bütçe 
tasarrufu yapması planlanıyor.

OMV ve BAYINDIR SAĞLIK GRUBU ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNE İMZA ATTI

Bayındır Sağlık Grubu’nun temeli, 1992 
yılında o zamanki adıyla Bayındır Tıp Mer-
kezi ile hizmet vermeye başlayan Bayındır 
Hastanesi’ne dayanmaktadır. İş Bankası iş-
tiraklerinden olan grup, kısa sürede sağlık 
alanında referans kurumlardan biri haline 
gelmeyi başarırken, bunda tam zamanlı 
çalışan deneyimli hekim kadrosunun yanı 
sıra, hedeflenen nitelikli hizmet anlayışını 
sağlamak için kurum tarafından özümse-
nen temel değerler de önemli rol oynamak-
tadır. Etik değerlere saygılı, kanıta dayalı 
tıp ve hasta odaklı hizmet anlayışına sahip 
Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Söğütözü 
Hastanesi ile başlayan bu anlayışını kısa sü-
rede Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Bayın-
dır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent 
Tıp Merkezi’nin yanı sıra, İstanbul’da sayısı 
5’e ulaşan Bayındır Diş Klinikleri ve İzmir’de 
bulunan Bayındır Alsancak Diş Kliniği’nde 
de başarıyla uygulayarak, vermekte olduğu 
sağlık hizmetinin etki alanını genişletmiştir.

OMV, çevresel sorumluluk anlayışına dayalı 
olarak, petrol, gaz, yenilikçi enerji ve en yüksek 
kalitede petro-kimyasal çözümler üretmekte 
ve pazarlamaktadır. 2019 yılında elde edilen 23 
milyar euroluk grup satış hacmi ve yaklaşık 20 
bin çalışanıyla OMV Aktiengesellschaft, Avus-
turya’nın en büyük halka açık şirketlerinden 
biridir. OMV, Orta ve Doğu Avrupa’nın parçası 
olarak Romanya ve Avusturya’da güçlü bir ya-
pıya sahiptir ve diğer temel faaliyet bölgeleri 
olan Rusya, Kuzey Denizi, Orta Doğu ve Afrika 
ile Asya – Pasifik bölgelerinde sahip olduğu 
dengeli bir uluslararası portföyü yönetmek-
tedir. 2019 yılında gerçekleşen günlük üretim 
hacmi 487.000 boe/d civarındadır. OMV, Av-
rupa’da üç rafineri işletmektedir, ADNOC Rafi-
neri ile ticari ortak girişiminde yüzde 15’lik bir 

paya sahiptir ve yıllık toplam işleme kapasitesi 
24,9 milyon tondur. Ayrıca, OMV’nin dünyanın 
önde gelen polyolefin üreticilerinden biri olan 
Borealis ile yüzde 36 ortaklığı bulunmakta-
dır. Şirket, on Avrupa ülkesinde 2.100 dolum 
istasyonu işletmektedir. OMV Avusturya ve 
Almanya’da doğal gaz depolama tesislerine 
sahip olup bağlı ortaklığı Gas Connect Austria 
GmbH, Avusturya’da bir doğal gaz boru hattı 
şebekesi işletmektedir. 2019 yılında, doğal gaz 
satış hacmi 137 TWh civarında gerçekleşmiştir. 
Sürdürülebilirlik OMV kurumsal stratejisinin 
ayrılmaz bir parçasıdır. OMV, düşük karbon 
ekonomisine geçişi desteklemektedir. Bu bağ-
lamda OMV, karbon yoğunluğunun azaltılması 
ve yeni enerji ile petrokimya çözümleri sun-
mak için ölçülebilir hedefler belirlemiştir.

OMV Aktiengesellschaft

Bayındır Sağlık Grubu Hakkında
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konusunda her türlü talebi, markanın ihtiyacına 
uygun şekilde AR-Ge departmanı ile birlikte pro-
jelendirdiklerini aktaran Aydoğdu, “Sivas’ta kam 
mili üreten ve dünyada 80 ülkeye ihracat yapan 
ESTAŞ fabrikasını akıllı fabrika haline getirdik. 
Burada makine ve robot kurulumlarının yanı sıra 
geliştirdiğimiz proje ile 11 robot ve yaklaşık 34 
makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak 
haberleşmesini sağladık. Bunu da geliştirdiğimiz 
I/O link bağlantısı ile gerçekleştirdik. Biz ihtiyaca 
özel robotlu otomasyon çözümlerini, hangi pro-
sesi nasıl yaparsak çok daha hızlı ve verimli bir 
tablo oluşturabilirize bakarak hazırlıyor ve hayata 
geçiriyoruz” dedi.

Daha rekabetçi bir Türkiye için 
fabrikalar akıllı hale getirilmeli 
Türkiye’nin uluslararası piyasada daha rekabetçi 
olabilmesi gerektiğini söyleyen Aydoğdu, bunun 
da ancak katma değeri yüksek ürünler mümkün 
olabileceğini kaydetti. Üretim tesislerinin dünyada-
ki trende uygun şekilde akıllı hale getirilmesinin bu 
noktada çok önemli olduğunu ifade eden Aydoğ-
du, şunları kaydetti: “Biz önce ülkemizi düşünüyo-
ruz. Akıllı fabrika oluşturulma talebi ile başvuruda 
bulanan markaların bizim makine ve robotlarımızı 
kullanmalarına bakmaksızın, şirketin ihtiyacına 
uygun şekilde projelendirmeyi yapıyoruz. Çünkü 
daha rekabetçi bir Türkiye, daha güçlü ve refah 
seviyesi yüksek Türkiye anlamına geliyor. 40 yıldır 
şunu söylüyoruz, halkımızın mutluluğu, ülkemizin 
gücü bizim en büyük kazancımız.” 

Ar-Ge’ye yatırımdan kaçamayız
Şirket olarak yerli yazılım ve otomasyon sistemle-
ri geliştirdiklerini de hatırlatan Aydoğdu, uzaktan 
takip ve verimlilik raporlama yazılımı Kapasite-
matik ile robotlu otomasyon sistemi Cubebox  ve 
yazılım ROBOCAM için 1 milyon dolarlık yatırım 
yaptıklarını, çünkü artık şirketlerin kaçamayacağı 
bir diğer konunun Ar-Ge olduğunu kaydetti. Ay-
doğdu, 2020’den itibaren bu ürünlerin ihracatına 
başlayacaklarını, ülke olarak katma değeri yüksek 
ürün ve sistemlerin ihracatına ağırlık verilmesinin 
elzem olduğunu belirtti. 

I/O link bağlantı ile artık aynı dili 
konuşuyorlar
Türkiye’deki şirketlerin iş süreçlerini modernize 
etme noktasında ciddi bir çaba içinde bulundu-
ğunu ve bunun gelecek için son derece umut ve-
rici olduğunu aktaran TEZMAKSAN Genel Müdür 
Hakan Aydoğdu, son olarak Sivas’ta bu çalışmayı 
gerçekleştirdiklerini aktardı. Robotlu otomasyon 

İş yapış şekillerinin değiştiği günümüzde akıllı 
fabrikalar sektörlerin bir numaralı gündem mad-
desini oluşturuyor. Endüstri 4.0 odağında üretim 
parkurlarını yenileyen markalar ise bir adım öne 
geçiyor. Bu farkındalıkla TEZMAKSAN;  geliştirdi-
ği I/O link bağlantı modeliyle 11 robotun ve yakla-
şık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal 
olarak haberleşmesine olanak tanıyarak markala-
rın robotlu otomasyon sürecini hızlandırıyor. 

Hakan AYDOĞDU 
TEZMAKSAN Genel Müdürü

Makina sektörünün önde gelen firmalarından 
Tezmaksan, Endüstri 4.0 odağında sanayicilere 
sunduğu yerli ve milli ürünleri Cubebox ve 
Kapasitematik’in yanı sıra farklı sektörlerde çeşitli 
robotlu otomasyon projeleri hayata geçiriyor.  
Geliştirdiği I/O link bağlantı modeliyle 11 robotun ve 
yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal 
olarak haberleşmesine olanak tanıyan TEZMAKSAN, 
akıllı fabrika uygulamasını son olarak Sivas’a taşıdı.

Türkiye’deki 
Fabrikalar Kabuk 
Değiştiriyor

Robotlar ve makinalar sanal olarak 
haberleşiyor fabrikalar akıllanıyor
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ilgi çekici. Boyutlarına ve ağırlığına göre sürüşü 
daha da eğlenceli hale getiren turbo beslemeli 
motorun yanı sıra 84 bg’lik 1.2 MPi atmosferik 
üniteye de yer veriliyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 
Yeni i10 N Line ile ilgili olarak; “i10 N Line, turbo 
motoru ve sportif görüntüsüyle genç kullanıcı-
ların ilgi alanına girerek tüm beklentileri rahat-
lıkla karşılayacak. Ayrıca, yeni versiyonla bera-
ber özellikle Avrupa pazarındaki iddiasını da 
artıracak. Türkiye’de ise normalleşme süreciyle 
beraber otomotiv sektöründe işler yavaş yavaş 
toparlanmaya başladı. Biz de A segmentindeki 
başarılı oyuncumuz Yeni i10’a karşı artan talep 
doğrultusunda satış hedeflerimizi yukarı yönlü 
tekrar revize ettik. Ayrıca, Yeni N Line versiyo-
nun Türkiye’de satışıyla ilgili çalışmalarımız da 
sürüyor” dedi.

kimliğine katkıda bulunuyor. Hyundai i10 N Li-
ne’ın ön ve arka tamponlarında yer alan tasarım 
değişiklikleri ilk bakışta farkediliyor. Yatay şekilde 
konumlandırılan LED gündüz sürüş farları, parlak 
siyah ön ızgara, kırmızı tampon şeritleri ve N Line 
amblemi ön kısımdaki sportif öğeler. Arka tam-
ponda ise üzeri kırmızı şeritli difüzör ve çift çıkışlı 
son susturucu bulunuyor. 

Sportif otomobilin dış görünüşünü zirveye ta-
şıyan bir diğer unsur ise 16 inç’lik alüminyum 
alaşımlı jantları. İçerideyse N logolu direksiyon 
simidi, vites topuzu, kırmızı havalandırma ızgara-
ları ve metal pedallar kabine daha sportif bir his 
veriyor. Kısacası i10 N Line, sportif gövde parçala-
rıyla yumuşak yüzeyler ve keskin çizgiler arasında 
üstün bir kontrast sunuyor.

Yeni i10 N Line, sadece gövde kiti ve sportif iç me-
kanıyla değil aynı zamanda 100 beygir gücündeki 
1.0 litrelik Turbo benzinli motoruyla da oldukça 

Hyundai, A segmentindeki başarılı modeli i10’a 
yepyeni bir versiyon daha ekledi. İlk kez 2019 
Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan 
i10 N Line, İzmit’teki Hyundai Assan fabrikasında 
üretilmeye başlandı. A segmentine farklı bir bakış 
açısı getirecek olan i10 N line, standart versiyonu 
gibi 40’tan fazla ülkeye ihraç edilerek “Made in 
Turkey” imzasını gururla taşıyacak.

Yeni i10 N Line, dinamik N Line donanım seviye-
siyle donatılmış dördüncü Hyundai modeli olarak 
dikkat çekiyor. Hyundai’nin yüksek performanslı 
N otomobillerinden ilham alan N Line versiyon-
ları, sportif dış ve iç tasarım özellikleriyle marka 

Hyundai Assan 
Yeni i10 N Line’ın 
Üretimine Başladı

Hyundai, i10 modelinin sportif versiyonu N Line’ın 
üretimine İzmit’teki tesislerinde başladı.

A segmentine dinamizm 
getiren araç, 1.0 litrelik 
Turbo GDi motor ile 100 
beygir güç üretiyor.

Yeni i10 N Line, kısa süre 
içerisinde Avrupa’da 
satışa sunulacak.
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METAL MADEN FİYATLARI I

MADEN FİYATLARI

METAL MADEN FİYATLARI ENDÜSTRİYEL HAMMADDE FİYATLARI

Fiyatlar aksi belirtilmedikçe metrik ton cinsinden verilmiştir. Limanı belirtilmeyen CIF tesli-
matın boşaltma limanları, Avrupa’daki belli başlı ticaret limanlarıdır. Endüstriyel minerallerin 
fiyatları kalite, kaynak, miktar ve diğer satınalma koşullarına göre geniş aralıklar içinde değiş-
mektedir. 
Hazırlayan:  Hasan YILMAZ - Maden Müh.

ALTIN 
LMB,ons 
ALUMİNYUM 
LMB %99.7  
ANTİMUAN 
▪Reg. M�n.%99.65 Se max.100ppm, s.p�yasa 
ARSENİK 
▪LMB, Serbest p�yasa , lb 
BAKIR 
LMB 
BİZMUT 
M�n.%99.99, serbest p�yasa, lb 
CİVA 
%99.99 ş�şe,  
ÇİNKO 
LMB, Yüksek kal�te 
DEMİR 
▪İnce cevher,%58Fe yüksek kal�te Ç�n l�manları,  
▪İnce cevher,%62 Fe Ç�n l�manları,  
▪Pelet cevher� ,%65 Fe Ç�n l�manları,  
GERMANYUM 
Germanyum metal, Roterdam $/kg,  
Germanyum d�ox�de $/kg 
GÜMÜŞ 
LMB , troy oz,  
KADMİNYUM 
▪M�n.%99.95, serbest p�yasa, cents/lb 
▪M�n.%99.99, serbest p�yasa,  cents/lb 
KALAY 
LMB 
KOBALT 
▪Metal,  serbest p�yasa 
▪M�n. %99.3 serbest p�yasa, lb 
KROM 
▪Türk�ye CIF Ç�n %46-48 konsantre  
▪G.Afr�ka konsantre %42 Cr2O3  
▪ Refrakter kal�tes� %46 FOB Güney Afr�ka  
▪Türk�ye , CIF Ç�n %40-42 parça Cr2O3  
KURŞUN 
LMB 
MAGNEZYUM  
▪ Serbest p�yasa, m�n.%99,8 Mg FOB Ç�n 
MANGANEZ 
▪Serbest p�yasa, elektrol�t�k  %99,7 
▪Metalurj�k cev. %37Mn �ndex,dmtu metal �çer�ğ� 
▪Metalurj�kcev.%44Mn �ndex,dmtu metal �çer�ğ� 
MOLİBDEN 
▪Avr., Mol�bd�kox�de, b�donlu,  lb Mo 
▪Konsantre %45 Mo, mtu 
NİKEL 
▪LMB,  
▪N�kel cevher� %1,8, CIF Ç�n %15-20 Fe, Su 
�çer�ğ� :%30-35 S�:Mg oranı <2 
▪Later�te %1,5 N� �çer�ğ� CIF Ç�n 
PALADYUM 
LMB, troy ons  
PLATİNYUM 
LMB, troy ons 
SELENYUM 
Serbest P�yasa, lb 
TUNGSTEN 
▪ %65 WO3 konsantres�, Ç�n, ton 
URANYUM 
Spot p�yasa, U3O8   ,lb  
VANADYUM 
Pentox�de, m�n. %98 V2O5  CIF Avrupa, lb 

 
1.634,20$ 

 
1.452,00$ 

 
6.100-6200$ 

 
1,20-1,50$ 

 
4863,50$ 

 
2,50-2,75$ 

 
2400-2700$ 

 
1862$ 

 
58,15$ 
82,38$ 
97,50$ 

 
1030-1180$ 

900-1100$ 
 

14,72$ 
 

115-122$ 
118-124$ 

 
14465$ 

 
29568-31875$ 

13,38$ 
 

195*205$ 
130$ 

270-290$ 
185-190$ 

 
1661$ 

 

 
2150-2200$ 

 
1473$ 

3,4$ 
 

3,95$ 
 

11,80$  
225-240$ 

 
11192$ 
59-61$ 

 
27-29$ 

 
2110$ 

 
726$ 

 
7,86$ 

 
12500-13200$ 

 
27,45$ 

 
 

5,35-6,20$ 

 

ALUMİNA 
▪Kals�ne %98,5-99,5 Al2O3 fabr�ka çıkışı ABD/Avr. 
▪Fused kahvereng� %95 Al2O3   0-6mm, FOB Ç�n 
▪H�dratlaştırılmış alum�na, %57-60 Al2O3, %5-8 nem 
BARİT 
▪Boya kal�tes� m�kron�ze. %96-98, 350 mesh UK,  
▪Boya kal�tes� Ç�n parça 
▪Türk�ye tüvenan S.G. 4,2 FOB Mers�n/İskenderun  
▪Sondaj kal�tes�, FOB Morocco 
BENTONİT 
▪Döküm kal�tes�, FOB M�los 
▪Ked� toprağı,1-5mm FOB Avrupa  
▪Ked� toprağı, öğütülmüş, kurutulmuş, FOB H�nd�stan 
BOR MİNERALLERİ 
▪Dekah�drat boraks, FOB Buenos A�res 
▪Bor�k as�t , FOB Buenos A�res 
▪Lat�n Amer�ka Üleks�t %40 B2O3 FOB L�ma, 
▪Koleman�t %40 B2O3  FOB Buenos A�res    
FELDSPAT 
▪Ham, -10mm, bulk  Türk�ye, FOB Güllük Na-Feld. 
▪Cam kal�tes�, -500 m�kron  torbalı, FOB Güllük 
▪-150 m�kron  
▪-500 m�kron std. 
FLORİT 
▪Kuru bazda, CIF ABD körfez�, As�d�k f�ltrekek�  
▪Meks�ka, FOB Tamp�co, As�d�k f�ltrekek�  
▪Güney Afr�ka, FOB Durban, m�n. %85 CaF2   
▪ Metalurj�k, %85 FOB Ç�n 
▪ Metalurj�k, M�n. %90 CaF2  FOB Ç�n  
FOSFAT 
DAP (D�ammon�um fosfat)  FOB Central Flor�da, 
%70 BPL Fas Kazablanka,  
GRAFİT 
▪Avusturya , %80-85 C amorf cevher, 
KALSİT 
▪50-22 m�kron  FOB USA s.ton 
▪22-10  m�kron FOB USA s.ton 
▪3 m�kron  FOB USA s.ton 
 KAOLEN 
▪Kağıt dolgu 1. kal�te, ABD Georg�a fabr�kada s.ton 
▪ Kağıt dolgu 2. kal�te, ABD  
▪ Brez�lya kağıt dolgu , %5 nem 
 KÜKÜRT 
FOB, Ortadoğu, ton 
LİTYUM MİNERALLERİ 
▪L�tyum karbonat, %99,5 L�C2O3 - kg 
▪L�tyum h�droks�t 56,5% L�OH Avrupa, kg  
▪Spodumen  m�n %7-7,5 L�O2   CIF Avrupa  
 MANYEZİT 
▪Yunan�stan, ham, <%3.5 S�O2  FOB Doğu Akden�z 
▪Avrupa kals�ne, CIF tarımsal 
▪Ç�n, parça , %92 MgO FOB tam  kavrulmuş 
▪Ç�n, parça tam  kavrulmuş %94-95 MgO, kals�ne 
MİKA 
▪ 325 meşh m�kron�ze, FOB Durban 
▪Kals�ne toz m�ka, FOB Calcutta 
▪ABD ıslak  m�kron�ze FOB fabr�ka 
 NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ 
▪Seryum Oks�t, %99 kg,  FOB Ç�n,  
▪Lantanyum Oks�t, %99, kg,  FOB Ç�n,  
▪Neodm�yum Oks�t, %99,5, kg,  FOB Ç�n,  
 ▪Samaryum Oks�t %99.9,FOB Ç�n, kg 
OLİVİN 
▪Refrakter kal�te, bulk ABD 
PERLİT 
▪ Ham, kırılmış, sınıflandırılmış, bulk FOB Türk�ye 
▪ Bulk, FOB Doğu Akden�z  
 
REFRAKTER BOKSİT 
▪M�n. %86 Al2O3 0-25mm kurutulmamış parça        

 
860-1000$ 
780-800$ 
330-346$ 

 
200-220£ 
225-250$ 
110-120$ 

86-95$ 
 

60-80€ 
40-62€ 
32-35$ 

 
940-975$ 

620-1000$ 
690-750$ 
690-730$ 

 
22-23$ 

70$ 
53-55$ 
38-40$ 

 
260-270$ 
400-450$ 
440-490$ 
360-400$ 
460-500$ 

 
276$ 

72,50$ 
 

550-830$ 
 

30-35$  
65-120$ 

195-220$ 
 

147-203$ 
126-198$ 
220-280$ 

 
91$ 

 
9,75$ 

11,75$ 
580-630$ 

 
70-80€ 

250-350€ 
240-260$ 
480-560$ 

 
400-475$ 
400-800$ 
700-950$ 

 
1,62$ 
1,66$ 

41,24$ 
1,86$ 

 
80-150$ 

 
100-110$ 

75-80€ 
 
 

420-440$ 
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FOB Şhangay ,Ç�n 
▪Refrakter kal�tes�, %88, (0-6mm) FOB Ç�n       
REFRAKTER KİLLER 
▪Kals�ne kaol�n�t�kk�l, %47Al2O3, FOB ABD 
▪Avrupa kals�ne kaol�n�t�kk�l, %70 Al2O3, FOB ABD 
SİLİS  KUMU 
▪ -20 m�kron, >92 parlaklık FOB Durban 
▪Döküm/Cam  kal�tes� fl�nt kum, bulk, V�etnam  
SODA KÜLÜ 
▪Sentet�k  yoğun-haf�f, s.ton, FOB Avrupa 
▪Ç�n sentet�k, yoğun-haf�f, FOB Ç�n 
▪Ç�n sentet�k, yoğun-haf�f, CIF Uzakdoğu 
▪H�nd�stan sentet�k yoğun/haf�f, C&F H�nd�stan 
SODYUM SÜLFAT 
▪ABD dağıtım f�yatı, bulk s.ton 
▪Avrupa dağıtım f�yatı, bulk, torbalı, spot 
 TALK 
▪Ç�n, FOT UK, Normal, 200 meşh 
▪Ç�n, FOT UK  Normal, 350 meşh 
▪Boya/Sabun A- kal�tes�, FOB Durban 
▪G.Afr�ka, �laç sanay� 
▪Kozmet�k sanay� 
TİTANYUM  
▪İlmen�t, m�n,%47-49 T�O2, bulk kons. FOB Avust.  
▪Rut�le, m�n, %95T�O2, bulk kons. torbalı,                
FOB Avustralya  
TUZ 
 ▪Avustralya bulk FOB  göl tuzu 
▪Ç�n bulk FOB  göl tuzu 
VERMİKÜLİT 
G.Afr�ka, bulk FOB Antwrep 
VOLLASTONİT 
Ç�n,  FOB 
▪ 200 mesh, ac�cular m�nus 
▪ 325 mesh, ac�cular m�nus 
 ZİRKON  
▪M�n. %66,5 ZrO2 CIF Ç�n 
▪M�kron�ze %99.50 < 4µ, ort. part�kül boyu <0,95µ 

 
470-490$ 

 
130$ 

345-350$ 
 

300-375$ 
30-35$ 

 
195-230€ 

265$ 
300-320$ 
275-285$ 

 
120-150$ 
140-165€ 

 
275-300£ 
275-300£ 
500-585$ 
700-850$ 
660-745$ 

 
190-210$ 

 
1250-1300$ 

 
42-50$ 
40-55$ 

 
320-600$ 

 
 

80-100$ 
90-105$ 

 
1450-1650$ 
1600-1750$ 

ENDÜSTRİYEL MİNERAL FİYATLARI (DEVAMI) Yurtİçİ Lİnyİt Kömür Fİyatları (TKİ)

Yurtİçİ Taşkömürü  Fİyatları (TTK)

Fiyatlar; tane boyu, teknik özellikler ve yıkanma duru-
muna göre farklılık göstermektedir. Verilen fiyatlar be-
lirtilen üretim yeri için özelliklere bağlı olarak değişen 
en alt ve en üst fiyatlardır. KDV hariç FOB fiyatlarıdır.

Fiyat aralığı;  tane boyu, nem, kül, uçucu madde, sa-
bit karbon, kükürt oranı, kalori ve yıkanma durumu-
na göre belirlenmiş olup, müesseselere göre değişiklik 
göstermektedir. Ortalama KDV HARİÇ fiyatlardır. 

Üret�m Yer� TL/ton  Üret�m Yer� TL/ton 
Kütahya-Tunçb�lek 
+18 
10-18 
0,5-18 

 

 
471-503 
471-503 

377 
 

 Man�sa-Soma 
+18 
10-18 
0,5-18 
+20 
0-20 

 
471-503 
471-503 

377 
529-561 

202 
Çanakkale-Çan 
+30 
0-30 

 
361-393 

241 

   

 

Özell�k KDV har�ç TL/ton 
18/150 parça  Paketl�: 680-930 / Dökme: 630-850  
0-10 az koklaşır 480-650TL 
10-18 Paketl�: 900    Dökme: 850  
 

lb : (libre) : 
453,59 gram   /  s.ton  (kısa ton) : 907,2 kg
şişe=34,5 kg                      
1 ons (troy oz) altın/gümüş : 31,1034807gram
BPL=  P2O5   /  0,45 
LMB = Londra Metal Borsası            UK = İngiltere 
Dmtu : kuru metric ton ünit

CIF : Nakliye ve sigorta dahil fiyat
FOB ( Free on board),: Limanda Bordo’ya teslim fiyatı 
FOR (Free on Rail) : Tren vagonuna kadar teslim fiyatı.
FOT:  Belirtilen noktada kamyon üzerinde teslim.
CFR : İstenen alıcı limanında teslime kadar olan navlun-nakliye      
satıcıya ait

KISALTMALAR

METAL CİNSİ ALÜMİNYUM 
$/ton 

BAKIR 
$/ton 

KURŞUN 
$/ton 

NİKEL 
$/ton 

KALAY 
$/ton 

ÇİNKO 
$/ton 

ALTIN 
$/ons 

GÜMÜŞ 
$/ons YIL 

2002 1.349 1.558 453 6.772 4.062 779 310,20 4,60 
2003 1.432 1.780 516 9.640 4.896 828 363,83 4,88 
2004 1.717 2.868 888 13.852 8.513 1048 409,83 6,65 
2005 1.898 3.677 976 14.732 7.371 1.382 441,30 7,27 
2006 2.567 6.719 1.288 24.233 8.765 3.274 611,09 11,24 
2007 2.637 7.116 2.578 37.203 14.520 3.241 696,00 13,45 
2008 2.572 6.954 2.081 21.346 18.488 1.874 874,99 15,07 
2009 1.664 5.148 1.718 14.646 14.053 1.654 956,96 15,01 
2010 

 
2.172 7.534 2.147 21.829 20.387 2.160 1.233,90 17,06 

2011 2.398 8.836 2.400 22.887 26.094 2.193 1.616,33 35,10 
2012 2.012 7.941 2.061 17.530 21.094 1.950 1.648,22 31,99 
2013 1.849 7.325 2.141 15.015 22.302 1.910 1.406,26 23,81 
2014 1.866 6.861 2.095 16.859 21.877 2.164 1.247,47 18,54 
2015 1.688 5.495 1.786 11.848 16.051 1.932 1.160,06 15,68 
2016 1.603,44 4.862,32 1.869,91 9.591,00 17.964,84 2.089,98 1.251,00  17,01 
2017 1.967,30 6.161,86 2.316,55 10.399,97 20.080,79 2.893,08 1.257,57 17,05 
2018 2.109,19 6.525,10 2.242,83 13.098,31 20.147,53 2.924,03 1.268,40 15,42 
2019 1.791,04 6.004,10 1.996,60 13.899,17 18.651,21 2.548,02 1.392,60 16,21 

Ocak 2020 1.771,14 6.048,09 1.924,23 13.545,91 17.052,27 2.,355,93 1.560,67 17,97 
Şubat 2020 1.685,08 5.685,30 1.871,20 12.735,50 16.438,00 2.119,33 1.597,10 17,92 
Mart 2020 1.610,70 5.178,05 1.743,64 11.873,00 15.321,41 1.905,05 1.591,93 14,92 

 

BAZ  METALLERİN YILLARA GÖRE ORTALAMA FİYATLARI (Londra Metal Borsası )

Kaynak: TMMOB
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