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Değerli okuyucular;

2020 yılını geride bıraktık, o kadar kötü geçti ki nasıl geldiğini unuttuk, gider-

ken de  evlerimizde bir başımıza sessiz sedasız uğurladık. Tek temennimiz 

gelenin gideni aratmaması oldu. 2021 yılına bir çoğumuz böyle girdik sanırım. 

Umut tükenince hayat da tükeniyor, o yüzden içimizden umut dolu dilekler 

geçti, bu günler sona erdiğinde her şeyden önce dostlarımıza, sevdiklerimize  

sımsıkı sarılmanın mutluluğunu yaşayacağız.

2021 yılına aşı umuduyla girdik, fakat bu da he deyince olup bitecek bir süreç 

değil, bizi daha nelerin beklediğini bilmiyoruz. Bu yüzden elimizden geldiği 

kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup  kendimizi korumaya çalışa-

cağız. 2020 yılı birçok sektöre büyük darbe vurdu. Başta hizmet sektörü ol-

mak üzere birçok alanda kayıp bir yıl olarak dünya tarihine geçecek sanırım. 

Ekonomik durumu iyi olan ülkeler  bu süreçte sadece kendi vatandaşlarına 

destek oldular, fakat dünya kağıt üzerinde sınırları olan ülkelerden ibaret de-

ğil. Gördük ki Çin’den yola çıkan bir virüs hiçbir sınır tanımadan tüm dünyayı 

neredeyse etkisi altına aldı. Birden fazla aşı bulundu, nüfuslarının 2 katı alanlar 

oldu. Ama şunu bilmeliler ki dünya tamamıyla bu durumdan kurtulmadıkça 

en zengininden en fakirine bu iş bitmiş olmayacak, (komşusu açken tok yatan 

bizden değildir) düşüncesinde ki bizler bu aşıyı bulmuş olsaydık formülünü 

bütün ülkelerle paylaşırdık diye düşünüyorum. Aynı düşünceyi de onlardan 

bekliyorum. Yazılım programları hep aynı noktadan çıkıyor, virüs-antivirüs 

programı gibi. Yazdıkları programlarda bir açık yaratıp o açıktan virüs progra-

mı yardımıyla içeri girip programı çökertmek, bundan kurtulmak içinde anti-

virüs programı kullanmak gibi. 

Doğada en değerli varlık insan, dünya insanın elinde güzelleşiyor. Bizler ol-

madan doğa tek başına kısa sürede kendini yenileyip değişebiliyor. O yüzden 

doğayla barışık bir şekilde yaşamamız gerekiyor, çünkü bizim ona ihtiyacımız 

var. Önümüzdeki  yılların başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyaya sağlık, 

sıhhat, huzur, mutluluk getirmesi dileğiyle saygılar sunar herkesin çalışıp üre-

teceği mutlu yarınlar dilerim.
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SİZ HALEN KÖMÜRÜ 
YAKARAK MI 
KULLANIYORSUNUZ?

Prof. Dr. Hasan HACIFAZLIOĞLU 
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 

Maden Mühendisliği Bölümü

MAKALE

GİRİŞ
Türkiye’de işletilebilir 17,3 milyar ton linyit ve 1,3 
milyar ton taşkömürü rezervi bulunmaktadır. Ül-
kemiz rezerv ve üretim miktarları açısından linyitte 
dünya ölçeğinde orta düzeyde, taşkömüründe ise 
alt düzeyde değerlendirilebilir. Toplam dünya lin-
yit/alt bitümlü kömür rezervinin yaklaşık %3,2’si 
ülkemizde bulunmaktadır. Ülkemiz linyit rezervinin 
yaklaşık %46’sı Afşin-Elbistan havzasında bulun-
maktadır. Ülkemizin en önemli taşkömürü rezerv-
leri ise Zonguldak havzasındadır. Türkiye’de her yıl 
ortalama 80 milyon ton kömür üretilmektedir. Bu-
nun 75 milyon tonu linyit, 5 milyon tonu ise taşkö-
mürüdür. Bu kömürlerin %90’ı yakılarak ısınma ve 
elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır. %10’luk 
kısım ise kok ve kokhanegazı üretiminde kullanılır. 
Nadiren kimyasal üretimi de mevcuttur. 

Günümüzde dünya enerji gereksiniminin yak-
laşık %26’sı kömür ile karşılanmaktadır. Kömür 
dünyada 50 kadar ülkede üretilmekte olup en 
büyük kömür üreticisi ülkeler; Çin, ABD, Hindis-
tan ve Avustralya’dır. Türkiye ise dünya kömür 
rezervinin %0,2’sine sahiptir ve linyit üretiminde 
35 ülke arasında 4. sırada yer alırken, taş kömürü 
üretiminde 50 ülke arasında 44. sıradadır. Linyit 
ihtiyacının neredeyse tamamı yerli üretim ile kar-
şılanabilirken taş kömürü tüketiminin %90’ı itha-
lat ile karşılanmaktadır. 

Bu makalenin konusu olan ileri kömür teknolo-
jilerini; kömürün hazırlanması ve kullanımında 
çevresel etkileri minimuma indiren, verimliliği 
ve katma değerlerini artıran teknolojiler olarak 

Kömürü yakıp, ısınma amacıyla kullanmak en ilkel yöntemdir. 
Bunu Afrika’daki en ilkel kabileler bile uygulayabilir. Oysa ki 
kömür, teknolojik bir üründür. Kömür organik bir madde olduğu 
için kömürden hemen hemen her şey üretilebilir. Yiyecek dahil! 
Yeter ki, üretim teknolojisi detaylı olarak bilinebilsin. Son 
yüzyılda gelişmiş ülkeler bunun farkına varmış ve kömürden 
alternatif ürünler geliştirmişlerdir. Örneğin; kömürden petrol, 
kok, yapay gaz, aktif karbon, amonyak ve naftalin gibi çeşitli 
kimyasallar üretmişlerdir. Bu makalede, literatürde “ileri kömür 
teknolojileri” olarak bilinen ve kömürden üretilen alternatif 
ürünler ele alınmıştır. 
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tanımlayabiliriz. Bu teknolojilerle kömür kullanı-
mından kaynaklanan emisyonları ve atıkları azal-
tıp, birim ton başına elde edilecek enerji ve ürün 
miktarını artırmak mümkün olmaktadır. Ayrıca, 
bu teknolojiler sayesinde yeni ürünler piyasaya 
çıkmaktadır. Kömür teknolojileri sayesinde kö-
mürden “kok”, “petrol”, “doğal gaz”, “aktif kar-
bon” ve diğer pek çok kimyasal üretilebilir. Pek 
çok ülkede uygulaması olan ancak ülkemizde 
yeni bilenen ya da uygulaması olamayan/nadir 
olan önemli kömür teknolojileri şunlardır:

1- Sıvılaştırma  (kömürden petrol üretilir, kömür 
sıvı olarak kullanılır)

2- Koklaştırma  (kömürden kok üretilir, kok de-
mir-çelik üretiminde kullanılır)

3- Gazlaştırma  (kömürden doğal gaz üretilir, gaz 
yakıt olarak kullanılır)

4- Briketleme (toz kömür parça kömüre dönüş-
türülür)

5- KSK (kömür su ile karıştırılarak sıvı yakıt ola-
rak kullanılır)

6- Karbonizasyon (kömürden aktif karbon ya da 
çeşitli kimyasallar üretilir, bu ürünler sanayinin 
ana hammaddesini oluşturur) 

KÖMÜRDEN DOĞAL GAZ ÜRETİMİ 
(GAZLAŞTIRMA)
Gazlaştırma ürünlerinin bileşimi ve miktarı, kömü-
rün cinsi ve aktivitesine, gazlaştırma maddesinin 
türüne ve uygulanan gazlaştırma yöntemine bağlı 
olarak değişir. Kömür gazlaştırma işlemi, kömürün 
doğrudan yakılması yerine, termokimyasal bir 
yöntemle kimyasal bileşenlerine ayrılması işlemi-
dir. Kömürün gazlaştırılması kömürün elektrik, hid-
rojen ve diğer enerji ürünlerine dönüştürülmesin-
de kullanılan en temiz ve birden çok amaca hizmet 
eden yöntemlerden biridir. Bir gazlaştırıcıda, kö-
mür yüksek basınç ve sıcaklıklarda, ortamda buhar 
varken, kontrollü miktarlardaki hava veya oksijene 
maruz bırakılır ve moleküler yapısı parçalanarak 
karbon-monoksit, hidrojen ve diğer bileşenlerine 
ayrılır. Esas olarak hidrojen ve karbon-monoksitten 
meydana gelen bu gaza sentez gaz (syngas) den-
mektedir. Gazdaki diğer bileşenler, hammaddenin 
türüne ve gazlaştırıcının koşullarına bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. 

Gazlaştırma sistemlerinde kömür, yakıt hazırlama 
ünitelerinden gazlaştırıcıya beslenir ve burada 
yine gazlaştırıcıya beslenen oksijen veya hava 
ve buhar karışımı ile reaksiyona girerek ham gazı 
oluşturur. Ham gaz içinde partiküller, CO, CO

2
, H

2
, 

CH
4
, N

2 
ve H

2
S bulunmaktadır. Ham gaz, yüksek 

sıcaklıklarda çalışan bir Gaz Temizleme sistemin-
den geçirilerek içindeki partiküllerden ve daha 
sonra istenmeyen kirletici gazlardan (H

2
S gibi) 

temizlenir. Temizlenen sentez gazı, gaz türbinin-
de yakılarak elektrik enerjisi elde edilir. Gaz tür-
bininden çıkan sıcak gazlar, bu kez içindeki ısının 
geri kazanılması için bir ısı değiştiriciden geçirilir. 
Yüksek basınç ve sıcaklıkta üretilen buhar bu kez 
bir buhar türbinine gönderilerek elektrik enerjisi 
üretiminde kullanılır. Böylece, hem gaz hem de 

koklaştırma yönteminin yan ürünü olarak elde 
edilmiştir. Kömürün hidrojen ile indirgenmesiyle 
sıvı ürün eldesi ise, ilk olarak, Bertholet tarafın-
dan 1869 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu başlan-
gıç çalışmasını, 1913 yılında Bergius tarafından 
geliştirilen hidrojenleme prosesi ve 1927 yılında, 
Pott-Broche çözücü ekstraksiyonu prosesi izle-
miştir. Büyük ölçüde sıvı ürün eldesi, ilk olarak 
Almanya’da IG Farben tarafından 1926 yılında 
başlamıştır. Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı 
yıllarında petrol sıkıntısı çekmesi, kömür sıvılaş-
tırma teknolojisi çalışmalarına ağırlık vermesine 
yol açmıştır.

Kömürden sıvı yakıt teknolojileri “doğrudan 
sıvılaştırma” ve “dolaylı sıvılaştırma” olmak 
üzere iki kategoride ele alınır. Kömürün dolaylı 
sıvılaştırılması yönteminde, kömür önce buhar 
ve hava, ya da oksijen ile gazlaştırılarak sen-
tez gaz (H

2
 ve CO) elde edilmektedir. Parçacık 

madde, kükürt bileşikleri ve azot gibi kirlilikler 
içeren bu karışım gazı temizlenip Fischer Trops-
ch veya Metanol Prosesinden geçirilerek temiz, 
yüksek kaliteli ürünler (metanol, etanol, dizel, 
hidrokarbon, sıvı yakıtlar vb.) üretilmektedir. Te-
mizlenen gazdan CO

2
 tutulup ayrılabilmektedir. 

buhar türbininde elektrik üretilmiş olur. Gazlaştı-
rıcı bir sistem başlıca; bir gazlaştırıcı ünite ve bir 
temizleme ünitesinden oluşur. Gazlaştırmada en 
önemli problem gaz üretmek değil, üretilen gazın 
temizleme işlemidir. Bu işlemde önce gazın içe-
risindeki su buharı alınır daha sonra istenmeyen 
gazlar sistemden uzaklaştırılır. 

Gazlaştırma teknolojileri içerisinde en düşük ma-
liyetli gazlaştırma yöntemi yerinde gazlaştırma 
yöntemidir. Bu yöntemde, kömür yatağından çıka-
rılmadan yerinde gazlaştırılır. Gazlaştırma yönte-
minin uygulanabilmesi için önce kömür yatağına 2 
düşey kuyu inilir. Daha sonra bu kuyulardan birine 
(enjeksiyon kuyusu) yakıcı gazlar gönderilir. Tu-
tuşan kömür kısmen yanmaya uğrar ve damarda 
oluşan gazlar üretim kuyusundan toplanarak gaz 
temizleme ünitesine gönderilir. Üretilen gaz, nem 
ve diğer yanıcı olmayan gazlardan temizlendikten 
sonra yapay doğal gaza çevrilir. 

KÖMÜRDEN PETROL ÜRETİMİ 
(SIVILAŞTIRMA)
Kömürden sıvı ürünler ilk olarak 19. yüzyılın 
sonlarına doğru, demir-çelik endüstrisinde, 
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Kömürün doğrudan sıvılaştırılması prosesi ile 
toz kömür, doğrudan bir çözelti içinde yüksek 
sıcaklık ve basınçta sıvı yakıta dönüştürülerek 
yüksek enerji yoğunluklu ürünler elde edilmek-
tedir. Proses esnasında hidrojen/karbon oranı 
hidrojen gazı eklenerek artırılır. Hidrojen aynı 
zamanda oksijen, kükürt ve azotun uzaklaştırıl-
ması amacıyla da eklenmektedir. Uzaklaştırma 
H

2
O, H

2
S ve NH

3
 olarak gerçekleştirilmektedir. 

Katalizör kullanılarak gerekli reaksiyonları hız-
landırmak mümkündür. 

KÖMÜRDEN DEMİR-ÇELİK SANAYİSİ 
İÇİN “KOK” ÜRETİMİ 
Kömür koklaştırma teknolojisi 100 yılı aşkın bir 
geçmişe sahiptir. Endüstriyel ölçekte taş kömür-
lerinin koklaştırılması ilk defa 19. yüzyılın orta-
larında başlamış ve ana ürün olarak elde edilen 
kok, demir-çelik endüstrisinde kullanılmıştır. Gü-
nümüzde de koklaştırma bu amaçla yapılmakta-
dır. Bu işlem sırasında kokun yanı sıra, kokhane 
gazı, amonyak, benzen ve katran gibi değerli 
yan ürünler de elde edilir. Bu ürünlerin miktar-
ları koklaştırılan kömürün türüne ve koklaştırma 

mür, %24-39 su ve %1 katkı maddelerinden (dis-
persanlar ve stabilizatörler) oluşan bir karışımdır. 
Bu karışım pülverize yakma sistemlerinde fuel 
oil’e alternatif olarak rahatlıkla kullanılabilmek-
tedir. Petrol krizi dönemlerinde KSK gündeme 
gelmektedir. KSK büyük miktarda su içerdiğin-
den yakıtın sağlayacağı enerji miktarı olumsuz 
etkilenmektedir. Sudan dolayı açığa çıkan enerji 
kaybı, üretilen toplam enerjinin %3-4’ü kadardır. 
Bazı uygulamalarda su yerine fuel oil’de kullanı-
labilmektedir.

KÖMÜRDEN AKTİF KARBON ÜRETİMİ
Son zamanlarda trend haline gelen aktif karbon 
gıdadan kozmetiğe, diyetten detoksa kadar pek 
çok alanda kullanılmaktadır. Kömürün farklı bir 
versiyonu olan aktif karbon hayatımızın her ala-
nında karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple “aktif 
kömür” olarak da bilinmektedir. Ancak, kömür-
den temel farkı daha gözenekli halde olmasıdır. 
Aktif karbonun gözenekli bir dokuya sahip ol-
ması nedeniyle toksinleri yakalamak gibi de bir 
ayrıcalığı var. Hem toksinleri yakalıyor, hem de 
vücut tarafından emilmiyor. Dolayısıyla önce-
leri sadece endüstriyel alanda kullanılan aktif 
karbon günümüzde gıdaların içine de girmiş 
bulunmaktadır.  Aktif karbon belediye atık su-
larının arıtılması, evdeki su filtreleri, endüstriyel 
işleme alanlarından suyun arıtılması, yeraltı 
suyu iyileştirilmesi ve bunun gibi daha fazlasını 
iyileştirmeyi içeren bir dizi aşamayı gerçekleşti-
rir.  Yüz maskeleri, kozmetik, koku azaltma / gi-
derme ve endüstriyel işleme sahalarındaki baca 
gazlarından zararlı kirleticilerin giderilmesinde 
de kullanılmaktadır. Aktif karbon, altın ve gü-
müş gibi değerli metallerin geri kazanılmasında 
değerli bir araçtır. Yiyecek ve içecek endüstri-
sinde bir dizi hedefi gerçekleştirmek için yay-
gın olarak kullanılır. Örneğin; kafeinsizleştirme, 
koku, tat veya renk gibi istenmeyen bileşenlerin 
uzaklaştırılması aktif karbonla sağlanır. Ayrıca 
çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde de aktif kar-
bon kullanılır. Örneğin; yüzdeki sivilceleri yok 
eder, dişleri beyazlatır, vücuttaki şişlik ve gazı 
yatıştırır, böcek sokmalarını rahatlatır, zehirlen-
melerin tedavisinde kullanılır, kolestrolü düşü-
rür, alkolün etkisini azaltır, böbreklere yararlıdır.

Aktif karbon, iyi gelişmiş gözenekli yapı ve geniş 
dahili yüzey alanı olan karbonlu bir maddedir. Bu 
özellikler aktif karbona güçlü adsorpsiyon özelliği 
kazandırmaktır. Aktif karbon kömürden üretilir. 
Kömüre göre satış fiyatı en az 10 kat daha pahalı-
dır. Aktif karbon iki aşamada üretilir. İlk aşamada; 
kömür havasız ortamda ısıtılarak 600 °C‘de kar-
bonlaştırılır. Daha sonra karbonize kömür buharla 
ya da kimyasallarla aktive edilir.dır, gut hastalığını 
tedavi eder. 

Unutulmamalıdır ki, kömür sadece bir “yakacak” 
değil, ülkemizi ihya edebilecek nitelikte bir ham-
maddedir. Bu bakımdan kömür “yakacak” olarak 
değil, ileri teknoloji ürünü geliştirme amacıyla 
hammadde olarak kullanılmalıdır. Ar-Ge alt yapısı 
ve teknolojiler üniversitelerimizin çeşitli birimle-
rinde mevcuttur.

sıcaklığına bağlı olarak değişir. Ortalama olarak; 1 
ton kömürden 730 kg kok, 435 m3 kokhane gazı, 
36 kg taş kömürü katranı, 11 kg benzen ve 2,4 
kg amonyak elde edilir. Yan ürünlerden benzen 
ile katrandan naftalin ve antrasen gibi aromatik 
maddeler elde edilir. Ülkemizde Zonguldak kö-
mürleri demir çelik sanayisinde koklaştırılıp kul-
lanılmaktadır. Diğer bölgelerin linyit kömürleri 
koklaşmaya uygun değildir. 

TOZ KÖMÜRDEN PARÇA KÖMÜR 
ÜRETİMİ
Kullanım alanı kısıtlı olan ve satışında zorluk ya-
şanan toz kömürler briketlenerek parça kömür 
haline getirilebilir. Bu işlem için bir pres maki-
nesi kullanılır ve toz kömür katkılı veya katkısız 
olarak sıkıştırılarak briket kömür haline getirilir. 
Brikette taneleri bir arada tutan kuvvetler; me-
kanik sıkıştırma kuvvetleri, kapiler su, molekül-
ler arası çekim kuvveti ve bağlayıcı maddenin 
donması ile sağlanır. Bu yolla toz kömürden 
ceviz ve portakal büyüklüğünde taneler elde 
edilerek toz kömürün pazarı genişletilmiş olur. 
Briketleme “katkılı” ve “katkısız” olmak üze-
re başlıca 2 tiptir. Katkılı brikette bağlayıcılar 
(melas, kireç, sülfit likörü, zift vesaire) kullanılır. 
Katkısız brikette bağlayıcı bulunmadan toz kö-
mür preslenerek briketlenir. Ancak katkılı briket, 
katkısız brikete göre daha sağlamdır. Türk linyit-
lerinin yapısı gereği bağlayıcısız olarak briketle-
nemesi zordur. Ülkemizde toz linyitlerin briket-
lenmesinde %10-12 melas ve %3 kireç kullanılır. 
Briketleme işlemi “sıcak” veya “soğuk” prosesler 
ile yapılabilmektedir. Genellikle sıcak briketleme 
daha sağlam ürünler vermektedir.  

KÖMÜRDEN “SULU YAKIT” ÜRETİMİ 
(KSK)
KSK bir çeşit toz kömür değerlendirme yöntemi-
dir. Toz kömürün belli orandaki su ile karıştırılması 
durumunda petrole alternatif yeni bir yakıt oluş-
maktadır.  Tipik bir KSK ağırlıkça %60-75 toz kö-
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faaliyetleri için ayırdıkları finansı riske ediyor. Bu 
sebeple de firmalar ancak çalışma alanlarında 
sınırlı rezerv geliştirme faaliyetlerinde bulunuyor. 
Ülkemizde belirli bir arama programı çerçeve-
sinde yeni kaynakların bulunması için aramalara 
önem verilmeli.  Arama çalışmalarında da devle-
tin özel ya da yabancı firmalar ile belirli iş birlikleri 
yapması,  modern arama yöntem ve teknolojileri-
nin kullanılması zorunlu olduğu gibi madenci ta-
rafından yapılacak arama çalışmalarını da finanse 
etmesi gerekiyor. Son olarak ise sektörümüz için 
yetkili taşra teşkilatlarının oluşturulması gereki-
yor.”

ODAK NOKTASINDA İSTİHDAM VE 
GELİŞİM VAR
Madencilik sektörünün istihdam ve üretim odak-
lı çalıştığına vurgu yapan Çevik, “Genelde kırsal 
kesimde faaliyet gösteren bir üretim dalıyız. 
Madenciliğin yapıldığı bölgeler sosyal, kültürel 
ve ekonomik açıdan oldukça hızlı kalkındıkları 
gibi vasıfsız elemanlar birer zanaat sahibi oluyor. 
Madencilik, işsizliği gidererek halkın yaşam sevi-
yesinin yükseltilmesine katkı sağlıyor. Bu nitelik-
leriyle kırsal kesimlerden büyük yerleşim bölge-
lerine olan göçü önleyici bir rol üstleniyor. Yanı 
sıra bölgesinde iş imkanına sahip olan halk kendi 
tarım ve hayvancılığına da devam edebiliyor. 
Böylelikle madenciliğin bölgesel katkısı diğer bir 
sektöre de yansıyor. Madencilik faaliyetlerinin yol, 
su, elektrik, haberleşme gibi alt yapılara ihtiyacı 
var. Bu ihtiyaçlar çoğu zaman madencinin kendisi 
tarafından yapılmakta ve bölge halkı tarafından 
da kullanılmakta.” diye konuştu.

Türk Maden sektörü gerek istihdam gerekse ihracat rakamlarıyla ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Sektör temsilcilerine göre bu ivmeyi 
devam ettirebilmenin yolu  madencilik politikasının belirlenmesinden geçiyor. 
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çevkur Genel Müdürü Selçuk Çevik, 
“Sektörümüzün dünya genelinde önemi yıllar önce anlaşıldı ve ekonomiye 
katkıları yadsınamaz bir hal aldı. Daha fazla yol alabilmemiz için madencilik 
politikası hazırlanmalı.” dedi.

Selçuk ÇEVİK 
Çevkur Genel Müdürü

Madencilik 
Politikası 
Hazırlanmalı

daha fazla döviz ödeyerek ithal ediyor. Örneğin 
2019 yılı ihracatımızda krom madeni rakamları 
ton başına 170 dolarken, bu ürünün işlenmiş hali 
Ferro Krom ürünü ihracatımız ton başına 1.500 
dolar rakamlarına ulaşıyor. Sonrasında ise Doğal 
Kaynaklar Bakanlığı ve Maden Bankası’nın ku-
rulması gerekiyor. Diğer bir önerim ise; kıymetli 
madenlere değer verilmesi gerektiği. Özellikte 
değişen ve gelişen finans sektörünün geleceğini 
yönlendirecek olan altın madenciliği ülkemiz için 
çok önemli.” dedi.

Çevik sözlerini şöyle sürdürdü: “Maden aramaları-
na mutlaka devlet desteği ve bölgesel ayrıcalıklar 
verilmeli. Özellikle arama döneminde kullanılan 
sermayenin herhangi bir maden rezervinin be-
lirlenmemesi durumunda geri dönüşü yok. Bu 
nedenle ülkemizde madencilik firmaları arama 

2019’u 4.3 milyar dolarlık ihracatla kapatan ma-
den sektörü, sürdürülebilir başarı için yeni poli-
tikaların hayata geçmesi gerektiğini savunuyor. 
Çevkur Genel Müdürü Selçuk Çevik, madencilik 
sektörünün ülke ekonomisine ciddi katkılar sağ-
ladığını bunun devamı içinse madencilik politika-
sının belirlenmesi gerektiğini belirtti. 

DEĞİŞİM ŞART
Türk Maden sektöründe değişim ve gelişimin 
şart olduğunu dile getiren Çevik önerilerini ise 
şöyle sıraladı: “Öncelikle ülkemizde madencilik 
politikası hazırlanmalı. Aksi takdirde  ülkemizde-
ki, özellikle metal madenleri ham madde olarak 
ihraç edilmeye devam edecek. Ülkemiz krom, 
kurşun, çinko, bor tuzlarını ham madde olarak ih-
raç ederken bunlardan elde edilen nihai ürünleri 
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7257 SAYILI KANUN İLE MADEN KANUNUNDA 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

hayri.ozsoy@gmail.com

HUKUK KÖŞESİ

Bazı işlemlerde 6183 sayılı Kanunun 22/A bendi 
kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunma-
ması şartı kaldırılmış ise de; maden arama ve iş-
letme ruhsatlarının verilmesine, birleştirilmesine, 
sürelerinin uzatılmasına, devir ve intikallerine, 
çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaat-
larda 6183 sayılı Kanunun 22/A bendi kapsamın-
da vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartı 
aranılmasına devam edilecektir. 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde yıl 
içinde yapılan işlemlerin büyük bir kısmının ruh-
satların verilmesi, birleştirilmesi, temditi ve de 
devrine ilişkin olduğu ve bu işlemlerde vadesi 
geçmiş borç durumunu gösterir belge şartının 
aranmaya devam edeceği göz önüne alındığın-
da yapılan değişikliğin maden ruhsat sahiplerini 
rahatlatacak radikal ve köklü bir değişiklik olarak 
kabulü mümkün değildir.

2- Maden Kanununda yapılan diğer bir değişiklik, 
ruhsat süre uzatımlarında altı ay olan önceden 
başvuru şartının on iki aya çıkarılması ve idari 
para cezası getirilmesidir.

7257 sayılı Kanunun 3. maddesi ile Maden Kanu-
nunun 24. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinde 
yer alan altı ay ibaresi on iki olarak değiştirilmiş ve 
madde de; “Ruhsatların süre uzatım taleplerinde; 
ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç on iki ay 
öncesine kadar, Genel Müdürlüğün bütçesine ge-
lir kaydedilmek üzere işletme ruhsat taban bedeli 
yatırılarak, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden 
mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış işlet-
me projesi ve aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı 
elektronik posta adresinin (KEP) veya kurumsal 
elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) adresinin 
ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe veril-
mesi zorunludur.

Bu yükümlülüğe uymayan ruhsat sahiplerine 
100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve 
ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç altı ay ön-

> Maden arama ve işletme ruhsatlarının veril-
mesine, 

> Birleştirilmesine,

> Sürelerinin uzatılmasına, 

> Devir ve intikallerine,

> Çevreyle uyum bedeli iadelerine,

ilişkin müracaatlar dışında aranmaması yönünde 
düzenleme yapılmıştır.

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 7257 Sayılı Kanun 2 
Aralık 2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun ile Maden Kanununda yapılan değişik-
liklere aşağıda yer verilmiştir.

1- Kanun değişikliği ile, 6183 sayılı Kanunun 22/A 
bendi kapsamında 18 ayrı konuda talep edilen 
borcu yoktur belgesinin;
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ruhsat bedeli olarak yatırılması zorunludur, aksi 
halde ruhsat iptal edilir” şekline değiştirilmiştir. 

30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Ga-
zete’de “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Bi-
rinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranı-
nın, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 
Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 
1947)” yayımlanmıştır.

mamının yatırılmaması hâlinde yatırılmayan kıs-
mının iki katı ruhsat bedeli olarak her yıl haziran 
ayının son gününe kadar yatırılması zorunludur, 
aksi halde ruhsat iptal edilir.” hükmü 7257 sayılı 
Kanun’un 2. maddesinin son cümlesi ile “Ruhsat 
bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar 
yatırılmaması halinde yatırılmayan kısmın o yıl 
haziran ayının son gününe kadar hesaplanacak 
aylık 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesine göre he-
saplanacak gecikme zammı oranında artırılarak 

cesine kadar da belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmeyen ruhsat sahiplerinin talepleri reddedi-
lerek ruhsatları süresi sonunda iptal edilerek ilgili 
saha ihalelik saha konumuna getirilerek ihale yolu 
ile ruhsatlandırılır.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklikten önce altı aylık temdit başvuru şar-
tı yerine getirilmez ise ruhsat iptal edilip, ruhsat 
sahası doğrudan ihale yolu ile ruhsatlandırılmak-
taydı. 7257 sayılı Kanunun 3. maddesinde artık 
ruhsat süresinin bitiş tarihinden itibaren on iki ay 
öncesinden temdit başvurusunda bulunma şartı 
getirilmiştir. Ruhsat sahibi söz konusu başvuru 
yükümlülüğünü yerine getirmezse 100.000 TL 
idari para cezası ödemek zorunda kalacaktır. Do-
layısıyla on iki aylık periyodun ilk altı ayı için ruh-
sat iptali yerine para cezası getirilmiş ancak ruh-
satın bitiminden önce son altı ay öncesine kadar 
24. maddesinin 1. fıkrasına belirtilen yükümlülük-
lerin yerine getirilmemesi halinde ruhsat uzatım 
talepleri Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından reddedilerek ruhsat iptal edilecek ve 
saha ihale yolu ile ruhsatlandırılacaktır.

Bu düzenlemenin de ruhsat sahipleri lehine bir 
iyileştirme olduğundan bahsedilemez. Bu dü-
zenleme ile 12 ay öncesinden temdit başvurusu 
yerine getirilmez ise 100.000.-TL idari para cezası 
tahakkuk ettirilip bu şekilde ruhsat sahiplerinin 
uyarılması ve temdit süresini kaçırmalarının ön-
lenmesi amaçlanmış ise de aynı amaca Maden ve 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, temdit 
süresi ile ilgili olarak, bir uyarı yazısı yazılması yö-
nünde kanuni düzenleme yapılarak ulaşılabilirdi.

3- Ruhsat Bedelinin Ödenmemesi Halinde 6183 
Sayılı Kanun’un 51. maddesine göre gecikme faizi 
uygulanması getirilmiştir.

Ruhsat bedellerinin vadesinde ödenmemesi du-
rumunda uygulanacak yaptırımları öngören Ma-
den Kanununun 13. maddesinde yer alan “Ruhsat 
bedelinin her yıl ocak ayının sonuna kadar ta-
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Halen kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan rö-
dovans sözleşmesi çerçevesinde çalışan tüm sa-
halar, ya kendisine tanınan muafiyetlerle ya da 
Maden Kanununun 7’nci maddesi kapsamında 
tüm izinlerini alarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kanun maddesinde yapılan değişiklik ile; devra-
lanın kurulu işletme kapasitesi veya şerh edilen 
sözleşmedeki kapasiteyi aşmayacağı yönünde 
vereceği taahhüde istinaden, bu sahalarda ruhsat-
ların devrinin gerçekleşmesi nedeniyle daha önce 
tanınmış muafiyetler ve alınmış izinler ile işyeri 
açma ve çalışma ruhsatlarının, çalışmaların sekteye 
uğratılmadan devam ettirilebilmesi için devredilen 
ruhsatlarda da aynen korunması sağlanmıştır.

5- Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 7103 Sayılı Kanun 27.03.2018 tarih ve 
30373 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yü-
rürlüğe girmiştir. Bu Kanununun 33. maddesi ile 
Maden Kanununa  Ek-15. madde 27.03.2018 tari-
hinde eklenmiştir

3213 sayılı Maden Kanununun Ek-15. maddesinde; 
“Bu Kanun kapsamında işletme izni veya Genel 
Müdürlükçe izin verilmiş rödovans sözleşmesi 
olmaksızın mücavirdeki sahalara taşmalar ha-
riç olmak üzere,  maden ocağı açılması, maden 
üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden 
sahalarında üretim faaliyetlerinin durdurulması-
na sebep olan durumların düzeltilmesi ve/veya 
işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında 
üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyen-
lere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin 
güne kadar adli para cezası verilir. Bu suçlardan 
hüküm giyenler, infazın tamamlanmasından iti-
baren on yıl boyunca madencilik faaliyeti yapa-
mazlar.” hükmü yer almaktadır.

7257 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile 3213 sayılı Ka-
nunun ek 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “mücavirindeki sahalara” ibaresi “işletme 
izin alanı dışındaki mücavir sahalara yirmi met-
reye kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece Kanun metni; “Bu Kanun kapsamında 
işletme izni veya Genel Müdürlükçe izin verilmiş 
rödovans sözleşmesi olmaksızın işletme izni alanı 
dışındaki mücavir sahalara yirmi metreye kadar 
taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açıl-
ması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdu-
rulmuş maden sahalarında üretim faaliyetlerinin 
durdurulmasına sebep olan durumların düzeltil-
mesi ve/veya işletme güvenliğine yönelik faali-
yetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması 
fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis 
ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir. Bu 
suçlardan hüküm giyenler, infazın tamamlanma-
sından itibaren on yıl boyunca madencilik faaliye-
ti yapamazlar.” şekline dönüşmüştür.

Bu durumda işletme ruhsat sahasına bitişik işlet-
me izin sahası sınırından itibaren yirmi metreye 
kadar komşu veya mücavir diğer maden sahala-
rına taşma halinde ceza verilmeyecektir. Böylece 
yasa dışı davranmaya müsaade edilmiştir. İşletme 
izin alanı dışındaki mücavir sahalara 20 metreye 
kadar taşmaya izin verilmiş ise de 20 metrenin 
neye göre belirlendiği de açık değildir.

4– Kanun değişikliği ile 3213 sayılı Kanunun ek 1 
inci maddesinin üçüncü fıkrasına sekizinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere; “Bu ruhsat sahala-
rında, devralanın kurulu işletme kapasitesi veya 
şerh edilen sözleşmedeki kapasiteyi aşmayacağı 
yönünde vereceği taahhüde istinaden, ilgili alan 
için tanınan muafiyetler ve bu Kanunun 7 inci 
maddesine istinaden alınmış bütün izinler dev-
redilen ruhsatlarda da aynen korunur.” cümlesi 
eklenmiştir.

Böylece 6183 sayılı Kanun’un 51.maddesinde 
öngörülen gecikme faizi 2020 yılı için aylık %1,6 
olarak uygulanmaktadır. 6183 sayılı Kanun’a göre 
uygulanacak faiz oranı ekonomik şartlara bağlı 
olarak  artırılmaktadır. Bir kamu alacağı olan ruh-
sat bedelinin diğer kamu alacaklarıyla aynı gecik-
me faizi rejimine tabi kılınması isabetli olmuştur. 
Zira önceki halinde ocak ayı sonuna kadar öden-
meyen ruhsat bedelinin iki katına çıkması, çok 
ağır bir yaptırım idi.
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Dr. Öğr. Ü. Abdül Vahap KORKMAZ 
AKÜ İscehisar MYO. İnşaat Bölüm Bşk.

MAKALE

Çimento üretim aşamalarının ilk adımı ham mad-
de ocakları ve prosesleri ile başlar. Teknik olarak, 
bir çimento üreticisi istenen sonucu elde etmek 
için farklı bileşimli ham maddeleri harmanlayarak 
klinker bileşimi üzerinde tamamen denetime sa-
hip olabilmektedir. Bununla birlikte pratikte, bü-
yük ölçüde klinker mineral fazları, farin miktarını 
oluşturan mevcut ham maddelerin bileşimleriyle 
belirlennektedir. Bu nedenle çimento sektöründe 
taş ocağı yönetimi çok hassas ve sürekli gözetim 
isteyen bir iştir. Eğer ham madde ocağı planlı bir 
şekilde işletilemez ya da çabuk tükenirse çimento 
üretmek imkânsız hale gelebilir. Çimento üretimi 
için gerekli olan tüm ham madde materyallerini 
en optimum şekilde kullanmak gerekir.

Çimento endüstrisi, oranları çok dikkatle ayarlan-
mış ham maddelerle kimyasal madde karışımın-
dan, bunların bünyesini belli bir ölçüde değiştiren 
işlemlerle üretim yapmayı amaçlar. Çimentonun 
kalitesini tayin eden ana faktör ham maddelerdir. 
Ham madde özelliklerindeki değişiklikler çimento 
kalitesinde de değişmelere yol açmaktadır. Bu 
nedenle ürün kalitesinin tüm üretim sırasında tu-
tarlı olması, bu süre içinde ham madde kalitesin-
deki değişimlerin azlığına ve kimyasal bileşimin 
istikrarına bağlıdır. 

Çimento sanayisi yüksek yatırım sermayesi ge-
rektirdiğinden dolayı sektörde gerekli yatırımın 
başlatılabilmesi için yüksek rezervli maden ya-
taklarınına ihtiyaç duyulmaktadır. Çimento üreti-
minde kullanılan maden yataklarının ömürlerinin 
yanı sıra kimyasal özellikleri, fabrikaya yakınlığı, 
sökülebilirliği, kırılabilirliği, öğütülebilirliği ve pi-
şebilir nitelikte olması, düşük nem içermeleri ve 
homojen olmaları üretim maliyetini etkileyen en 
önemli faktörlerdir. Bunun yanı sıra alternatif ham 
maddelerin kullanımı mevcut maden ömürlerini 
ve maden kalitesini daha da arttırılabilmektedir. 
İkame etme potansiyeli büyük oranda tükenmiş 

NEDEN METAŞİST?

Metaşist Çimento Sektörünün 
Kurtarıcısı Olabilir Mi?

Çimento sektörünün yoğun miktarda kil taşı tüketmesi nedeniyle ülkemizde kil ham maddesine olan 
ihtiyaç günden güne artmaktadır. Kil taşı rezervlerinin azalması, ham maddeye ulaşma zorluğu ve taşıma 
maliyeti gibi nedenlerle alternatif ham maddelerin araştırılması çimento sektörünün geleceği için büyük 
önem arz etmektedir. Metaşist, alüminyum ve demirce zengin killi bir metamorfik kayaç olup, çimento 
sektörünün hızla tükettiği kil taşına önemli bir alternatiftir. Bu bağlamda, “metaşist” hammaddesi sahip 
olduğu üstün özellikleri ve 768 milyon tonluk rezervi ile çimento sektörüne maliyetleri düşürmek için 
ümit vaat etmektedir. Ayrıca, metaşist çimento sektörü haricinde herhangi bir sektörde bu zamana kadar 
değerlendirilmemiş ve bakir olarak ülkemiz topraklarında yaygın şekilde bulunmaktadır.

Şekil 1. Kalite problemleri nedeniyle terkedilmiş kil ocağı
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rinde başta Amerika, Hindistan, İngiltere olmak 
üzere daha birçok ülkede rastlanmaktadır (Butler, 
1936). Türkiye’de ise Ankara, Eskişehir, Samsun, 
Bursa ve Tokat başta olmak üzere birçok yöremiz 

zengin metaşist yataklarına sahiptir (Gökten ve 
Baran, 1999). Ayrıca bu bölgelerde söz konusu 
metaşist rezervlerinin işletilmesi ve çimento ham 
maddesi rezerv çalışmalarına başlanılmıştır. Yapı-

ham maddeler ve gelecekte çimento üzerine 
konulan yüksek kalite hedeflerinin gerçekleşti-
rilmesi alternatif ham maddelerin ya da endüst-
riyel yan ürünlerin bulunmasına bağlıdır. Türkiye 
taş, çimento ve seramik endüstrisinde birincil ve 
ikincil ham maddeler talebine bağlı olarak, ham 
madde gereksiniminin 2030 yılına kadar artması 
ve devam etmesi beklenmektedir.

Metaşistin, çimento üretiminde kil taşına alter-
natif olarak kullanılabileceği ilk kez İstanbul Üni-
versitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Hasan Hacıfazlıoğlu ve Af-
yon Kocatepe Üniversitesi İscehisar MYO İnşaat 
Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Abdul Vahap 
Korkmaz’ın yaklaşık 5 yıl süren titiz ve ayrıntılı 
çalışmaları sonucu ortaya konmuştur. Söz konusu 
akademisyenler yapmış oldukları çalışma ile TM-
MOB tarafından Madencilikte İlkler ödülüne layık 
görülmüşlerdir.

Killer, hafif bir basınç ve sertleşmeden sonra kil 
taşı (argilolite) haline, basınçların çok şiddetli ol-
duğu zamanda da şistlere dönüşür. Yani kil taşı 
tortul iken şistler metamorfik kayaçlardır ve genel 
olarak kil taşının başkalaşmasından oluşurlar. Bir-
çok şist çeşidi vardır. İçlerindeki kilin oranına göre 
metaşist; marn ve kalker oranına göre marnlı şist 
ve kalk şist adını alırlar. Şistlik ve şistleşme meta-
morfik kayaçlara has özelliklerdir. Metamorfikle-
rin nerede ise %80’i farklı ön adlar ile tanımlanan 
şist türleridir. Şistleşme özelliği gösteren Al ba-
kımından zengin olan killere ise metaşist adı ve-
rilmiştir. Metaşistlerin Al içerikleri minimum %16 
hatta %20’lere kadar yükselmektedir (Correns, 
1967).

Bir kontak metamorfik ürün olan metaşist, şist 
ve sıvı magmanın reaksiyonu sürecinde şistten 
çözünerek oksit çözeltilerin ve alterasyon sonucu 
bozulmadan kalan minerallerin yeniden kristal-
leşmesi sonucunda meydana gelmiştir. Özellikle 
kalker ve metamorfik kayaçların dokanaklarında 
kontak kurmuşlardır. Oluşumu sırasında içerisin-
de alümina bakımından zengin tortular kalmıştır 
ve bu nedenle alümina bakımından zengin ka-
yaçlardır. Genellikle uzun ve geniş yataklara sahip 
olmaları nedeniyle rezervleri yüksektir. Metaşistin 
bulunduğu damarlarda az da olsa alüminaya de-
mir de eşlik eder. Metaşist yataklarına dünya üze-

Şekil 2. Metaşist ham madde ocağında yapılan sondajlara ait karot görüntüleri

Tablo 1. Metaşist numunelerinin kimyasal analiz sonuçları 
İçerik Metaşist I % Metaşist II % Metaşist III % Metaşist IV % Metaşist V %

SiO2 59,15 58,80 60,35 58,77 60,13

Al2O3 16,52 16,01 17,91 16,51 17,26

Fe2O3 7,51 7,80 7,59 8,08 7,67

CaO 4,04 2,24 1,68 2,03 2,12

MgO 2,86 2,82 3,03 1,66 1,76

Na2O 0,02 0,61 0,34 0,24 0,31

K2O 2,39 2,30 3,17 3,19 2,20

SO3 0,55 0,67 0,66 0,02 0,14

P2O5 0,11 0,15 0,10 0,09 0,09

TiO2 0,98 1,26 0,94 0,91 1,00

MnO 0,02 0,09 0,05 0,06 0,06

KK 5,64 7,01 4,16 10.24 7,20

Toplam 99,57 99,76 99,98 99,56 99,94
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yi kendi içerisinde homojene etmek için loder ile 
harmanlama yapması gerekirken metaşist ham 
maddesi harmanlama yapılmadan direk kırıcıya 
beslenilebilmektedir. Kil taşı ile ilgili diğer bir so-
run özellikle yağışlı havalarda çok fazla miktarda 
suyu/nemi bünyesine almasıdır.  Suyu emen kil 
taşı ham maddesi bunker, aktarma noktaları, kı-
rıcı ızgaraları ve çelik bantlara sarma yapmakta 
ve üretim kayıplarına neden olmaktadır. Kış ay-
larında kil taşı ham maddesi ortalama %11,7 nem 
içerirken, metaşist ham maddesinde bu oran 
%5,8 olup, neredeyse yarı yarıyadır. Metaşist ham 
maddesinin kış aylarında kırıcıya beslenmesi ve 
üretime hazırlanması kil taşı ham maddesine 
göre daha az sorun yaratmaktadır.

Metaşist ham maddesi kil taşına göre “demir” ve 
“alüminyum” yönünden oldukça zengindir. Bu 
bakımdan farin üretiminde ilave düzenleyici katkı 
maddesi olarak “demir cevheri” ve “boksit cev-
heri” kullanmaya gerek yoktur. Dolayısıyla kil taşı 
ile üretilen çimentoda ise çeşitli düzenleyici ham 
maddelerin kullanımını gerektirmekte ve dolayısı 
ile ilave maliyet oluşturmaktadır. 

Metaşist ve kil taşı ile hazırlanan farinin pişirile-
bilirlik incelemesi için elde edilen klinkerizasyon 
numunelerinin mineralojik analizi sonucunda 
her iki ham madde için de temel klinker fazının 
oluştuğu görülmüştür. 1450 oC oluşturulan klin-
kerde serbest kirecin 1,60 olması, metaşist ile 
hazırlanan farinin kolay pişme karekterine sahip 
olduğunu göstermiştir. Kil taşı ile hazırlanan fa-
rinin pişirilmesi ile oluşturulan klinkerin serbest 
kireci % 3,62 (>%2) olduğundan dolayı zor pişme 
karakterine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca kil 
taşı ham maddesindeki yüksek silis miktarı, kil ta-
şının pişme sıcaklığını arttırmıştır. Bu da çimento 
üretiminde daha yüksek miktarda kömür tüketi-
mi anlamına gelmektedir.
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yaptığı çalışmalara göre ileriki yıllarda metaşist 
rezervlerinin resmi olarak 700 milyon tonun üze-
rinde olacağı tahmin edilmektedir.

Metaşist damarlarının kimyasal yapısı kil taşına 
göre daha homojen olup, çimento üretimi için 
daha elverişlidir. Kil taşında ocakta ham madde-

lan çalışmaların neticesi metaşistin çimento üreti-
minde kullanılabilirliğini göstermiş olup ileriki yıl-
larda birçok çimento fabrikasında metaşistler kil 
minerallerine alternatif olarak kullanılacağı düşü-
nülmektedir. Ulusal şirketler tarafından metaşist 
sondaj çalışmaları devam etmektedir. TÇMB’nin 

Şekil 3. Metaşist ocağı ayna (a) ve üretim çalışması görüntüsü (b)
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30 Ekim’de gerçekleşen 6,9 şiddetindeki deprem 
sonrası İzmir’i ziyaret eden Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun kente okul yapma sözü vermesi iş dünya-
sında sevinçle karşılandı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na çağrıda bulunan 
Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (EN-
SİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatanse-
ver, İzmir’in yenilenebilir enerjinin Türkiye’deki 
başkenti olduğunu belirterek, “TOBB kaynakla-
rıyla yapılacak okul, yenilenebilir enerjiye odakla-
nan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olmalı.” dedi. 

Rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle enerjisin-
de faaliyet gösteren yüzlerce firmada; ekipman 
üretimi ve montajı yapan yetişmiş ara işgücü 
eksikliğinin had safhada olduğuna dikkat çeken 
Vatansever, “Ülkemiz ve geleceğimiz için böylesi-
ne kritik bir konuda gerek eğitim kurumu gerekse 
eğitimci eksikliğimiz çok fazla.” tespitini yaptı. 

SEKTÖR İZMİR’DE, LİSESİ ANKARA’DA 
Türkiye’de 81 ilde yaklaşık 12 binin lisenin eğitim 
verdiğini, bu liselerden Yenilenebilir Enerjiye 
odaklanan sadece bir meslek lisesi olduğunu, 
o lisenin de Ankara Etimesgut’ta bulunduğunu 
hatırlatan Vatansever, TOBB Başkanı’ndan bu ko-
nuda inisiyatif almasını beklediklerini dile getirdi. 

ENSİA Başkanı Hüseyin Vatansever, sözlerini şöy-
le sürdürdü: 

“Sayın TOBB Başkanımızın eğitim kurumları ko-
nusundaki hassasiyetini biliyoruz. TOBB kaynak-
larının, iş dünyasının ihtiyacına yönelik eğitim 
kurumlarına harcanmasını önemsiyoruz. Türki-
ye’deki her beş rüzgâr santralinden biri İzmir’de 
bulunuyor. Keza rüzgar enerjisinde ulaştığımız 
8 bin 56 Megavat kurulu gücümüzün bin 550 
Megavat’ı İzmir’de inşa edildi. Ülkemizde dünya 
devi üç şirketin dört kanat fabrikasına ev sahipliği 
yapan tek şehir İzmir. Doğal olarak bu fabrikalara 
üretim yapan çok sayıda yan sanayicimiz de İzmir 
ve çevresinde konuşlu. Hâl böyle iken yenilenebi-
lir enerjiye odaklanacak bir okuldan mezun ola-
cak gencimizin işsiz kalma ihtimali sıfıra yakın di-
yebiliriz. Meslek liseleri konusundaki duyarlılığını 
bildiğimiz Sayın TOBB Başkanımızın bu çağrımıza 
kulak vereceğini umuyoruz.”

Ensia Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever: 
“Tobb’un İzmir’e Okul Yaptırma Projesini Alkışlıyoruz. 
Bu Okulun Yenilenebilir Enerjiye Odaklanan Bir ‘Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi’ Olmasını Arzu Ediyoruz.”

ENSİA’dan TOBB’a 
Yenilenebilir Enerji 
Lisesi Çağrısı

Hüseyin VATANSEVER 
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’de endüstriyel IoT alanında üretim ya-
pan Wipelot, gerçek zamanlı konum belirleme 
sistemleri ile madenlerde görünmeyeni görünür 
hale getiriyor. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü 
kapsamında açıklamalarda bulunan Wipelot 
CEO’su Rifat Ok, maden sahalarında çalışanların 
konumunun, durumunun ve ortamdaki sıcaklık, 
nem, gaz gibi değerlerin anlık olarak takip edil-
mesinin kritik düzeyde önemli olduğuna dikkat 
çekti. Wipelot IoT çözümleri ile zorlu maden ko-
şullarında iş süreçlerinin daha kontrollü ve kolay 
ilerlemesine imkân tanıdıklarını vurgulayan Ok, 
Türkiye’nin ilk ve tek kablosuz konum tabanlı ça-
lışan güvenliği sistemi olma özelliğine sahip olan 
Wipelot ISG ile kilometrelerce karelik büyüklük-
teki maden ocaklarında güvenle çalışabilme ola-
nağı sunduklarını dile getirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine 
göre en tehlikeli iş kolları arasında yer alan ma-
dencilik sektöründe çok sayıda iş kazası gerçekle-
şiyor. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamın-
da açıklamalarda bulunan Wipelot CEO’su Rifat 
Ok, akıllı madencilik çözümleri ile çalışanların ko-
numu, durumu, ortamdaki değerler başta olmak 
üzere tüm operasyonların anlık olarak izlenebile-
ceğine ve bu sayede süreçlerin daha güvenli hale 
getirilebileceğine dikkat çekti. Wipelot olarak 
endüstriyel IoT çözümleri ile maden ortamlarında 
riskli durumların oluşmasını engellemeye destek 
olduklarını söyleyen Ok, şu açıklamalarda bulun-
du: “Gerçek zamanlı konum belirleme sistemimiz 
ile madenlerdeki iş süreçlerinin daha kontrollü ve 
kolay ilerlemesine imkân tanıyor ve kilometreler-
ce karelik büyüklükteki maden ocaklarında gü-
venle çalışabilme olanağı sunuyoruz. Aktif Radyo 
Frekanslı Tanıma (RFID) ve Nesnelerin İnterneti 
(IoT) teknolojilerinden faydalanarak geliştirdiği-
miz gerçek zamanlı konum belirleme sistemimiz 
ile iş süreçleri ve ortamlarında anlık takip olanağı 
sunuyoruz. İş güvenliği açısından anlık takibin 
büyük önem arz ettiği madencilik sektöründe 
yoğun olarak tercih edilen Wipelot IoT çözümle-
rimiz ile riskli çalışma ortamlarının sıcaklık, nem, 

Rifat OK 
Wipelot CEO’su

ENDÜSTRİYEL 
IOT SİSTEMLERİ 
İLE MADENLER 
KONTROL ALTINDA

Madenlerde görünmeyeni görünür kılan Wipelot, iş süreçlerinin daha kontrollü ve 
kolay ilerlemesine imkân tanıyor, çalışanların güvenliğini sağlıyor.
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gaz, ışık gibi değerlerini anlık olarak takip ede-
rek iş güvenliği ve verimlilik sağlıyoruz. Maden 
içindeki makinelerin ve forkliftlerin konumunu 
takip ediyor, bu araçların çalışanlara çarpmasını 
engellemek için gerekli uyarı mekanizmalarını 
çalıştırıyoruz.”

SOS düğmesi ile çalışanlar yardım 
isteyebiliyor
Wipelot IoT sistemleri ile madenlerde görünme-
yeni görünür hale getirdiklerini ifade eden Rifat 
Ok, “Wipelot’u telsiz ve telefon iletişimi gerek-
tirmeyen elektronik iş güvenliği ürünü olarak da 
tanımlamak mümkün. Bu teknoloji ile çalışanların 
yaşadığı olası bir tehlike veya kaza anında hare-
ketsizlik, darbe veya düşmeyi algılayarak alarm 
sistemini devreye sokuyor ve işçinin yerini belir-
leyerek acil duruma hızla müdahale edilebilmesi-
ni sağlıyoruz. Çalışanlar ihtiyaç halinde taşıdıkları 
cihaz üzerindeki SOS düğmesine basarak yardım 
talebinde de bulunabiliyor” dedi.

İş güvenliği sağlıyor ve ekipman 
kazalarını önlüyor
Türkiye’nin ilk ve tek kablosuz konum tabanlı ça-
lışan güvenliği sistemi olma özelliğine sahip olan 
Wipelot ISG’nin kilometrelerce karelik büyük-
lükteki maden ocaklarında güvenle çalışabilme 
olanağı tanıdığını vurgulayan Ok, “Nesnelerin ko-
num bilgilerinin anlık olarak toplanıp yönetilme-
sini sağlayan Wipelot sistemimiz ISG, SafeZone 
ve OTX gibi yan modülleriyle ekstra güvenlik ve 
verimlilik sunuyor. Wipelot’un ISG modülü çalışan 
güvenliğine odaklanırken, SafeZone modülü iş 
makinaları, işçiler veya ekipmanlar arasında mey-
dana gelebilecek kazaları önlemek için çalışıyor. 
OTX modülü ile de çalışma ortamındaki sıcaklık, 
nem, gaz, ışık gibi bilgileri ölçerek değerlendirme 
imkânı sunuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Wipelot Hakkında
Türkiye’nin endüstriyel IoT alanında üretim ya-
pan öncü teknoloji şirketi Wipelot, kuruluş tarihi 
olan 2005 yılından bu yana dijital dönüşümün 
temelini oluşturan gerçek zamanlı kişi, ekipman 
ve ortam izleme alanlarında yazılım, donanım ve 
danışmanlık hizmetleri veriyor. Endüstri 4.0 ev-
resinin yapıtaşı olan endüstriyel IoT, RTLS (Real 
Time Location System-Gerçek Zamanlı Konum 
Belirleme Sistemi), RFID (Radio Frequency Iden-
tification-Radyo Frekanslı Tanıma), mobil tek-
nolojiler ve iletişim teknolojileri alanında yoğun 
Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren şirket, yüzde 100 
yerli ürünler üretiyor. Global şirketlerin ve Türki-
ye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki 
firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, 
hız artışı ve iş güvenliği sağlayan gerçek za-
manlı izleme teknolojileri ile öne çıkan Wipelot; 
otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, 
ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı 
sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi 
gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer 
sunuyor. Sahadan alınan gerçek zamanlı veriler-
den yola çıkarak analiz gerçekleştiren Wipelot; 
personelleri, araçları, iş makinelerini, ekipmanları, 

yarı mamul ürünleri ve riskli çalışma ortamlarının 
sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi değerlerini anlık ola-
rak takip ederek verimlilik ve iş güvenliği sağlıyor. 
Wipelot’un Ultra Geniş Bant Teknolojisi (UWB) 
ile donanım ve çözüm üreten dünya çapındaki 
teknoloji firmalarının bir araya geldiği UWB Alli-
ance ve FiRa Consortium üyelikleri de bulunuyor. 
Cirosunun yüzde 20’sini Ar-Ge’ye ayıran şirket, 
Tasarım Merkezi olma statüsüne sahip. Son 5 yıl-
dır her yıl cirosal olarak yüzde 100 büyüme sağ-
layan şirket, 2019 yılında yeni bir girişime adım 
atarak bir yapay zeka (AI) şirketine ortak oldu. 

ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Kanada, Hindistan 
ve Katar başta olmak üzere birçok ülkeye ihra-
cat gerçekleştiren Wipelot, 2020’de Avrupa ve 
Amerika pazarlarında yurt dışı satış faaliyetlerine 
başladı ve hedef pazarları arasına Ortadoğu ülke-
lerini de aldı. Hali hazırda dünyanın önde gelen 
firmalarına gerçek zamanlı izleme teknolojileri ile 
çözüm sunan Wipelot, RTLS (konum belirleme), 
ISG (iş sağlığı ve güvenliği) ve SafeZone (iş ma-
kinası-yaya ve iş makinası-iş makinası çarpışma 
önleme sistemi) alanlarında dünya markası ol-
maya odaklanmış durumda.
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9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın Kazananları Belirlendi!

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafın-
dan geleneksel olarak düzenlenen “Endüstriyel 
ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması” sonuç-
landı. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen yarışmaya 
profesyonel ve öğrenci kategorilerinde toplam 
599 başvuru yapılırken, ipi göğüsleyen 11 finaliste 
74 bin TL’lik para ödülü verildi.

Üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık ve 
sanat bölümü öğrencileri ile sektör profesyo-
nellerinin katılımına açık olan “9. Endüstriyel ve 
Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması” sonuçlandı. 
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tara-
fından “öğrenci” ve “profesyonel” olmak üzere 
iki kategoride düzenlenen yarışmaya toplam 
başvuru 599 olurken, aday projeler Türkiye’nin 
önde gelen mimar ve iç mimarlarının yanı sıra 
değerli akademisyenlerden, sektör temsilcilerin-
den ve İMİB yetkililerinden oluşan bir Seçici Kurul 
tarafından üç aşamalı olarak değerlendirildi. Türk 
doğal taşları kullanılarak özgün ve endüstriyel 

olarak üretilebilir ürünler geliştirilmesine katkı 
sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmamanın 
öğrenci kategorisinde 7, profesyonel kategorinde 
ise 4 proje ödüle değer bulundu. 

74 bin TL para ödülü yanı sıra eğitim 
bursu şansı yakaladılar
9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarış-
ması Seçici Kurul Üyeleri, profesyonel kategorisin-
de Hadiye Özdemir’i “Tondo Light” isimli çalışma-
sıyla, İlker Toruk’u “Fossilamp” isimli çalışmasıyla, 
Alican Faydalı’yı “Pulse” isimli çalışmasıyla,  Nihal 
Konar ile Naş Karsan’ı ise “F/8” isimli çalışmasıyla 
mansiyon ödülüne değer buldu. 

9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Ya-
rışmasının öğrenci kategorisinde ise Işık Üniver-
sitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel 
Tasarım Bölümü öğrencisi Simay Tokuş “Lune 
Piena” isimli tasarımı ile birinci oldu. İzmir Eko-

nomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi 
Sezin Gediz Ün “Dizem” isimli tasarımı ile ikinci 
olurken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi 
Batuhan Sütbeyaz “Işık Taşı” isimli tasarımı ile 
üçüncülüğe layık görüldü. Öğrenci kategorisi-
nin mansiyon ödülü sahipleri ise; Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 
öğrencisi Yağız Soysal, MEF Üniversitesi Mimar-
lık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü 
öğrencisi Tan Nuhoğlu, Özyeğin Üniversitesi Mi-
marlık ve Tasarım Fakültesi  Mimarlık Bölümü öğ-
rencisi Saim Emircan Dinler, Işık Üniversitesi Mi-
marlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım 
Bölümü öğrencileri Mustafa Can, Tözün Atmaca, 
Enes Toplugül ve İstanbul Medipol Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri 
Elif Yıldız ile Suna Demirci oldu. 

Yarışmanın ödül töreni bu sene pandemi koşulları 
nedeniyle online ortamda gerçekleşecek. Yarış-
mada “profesyonel” ve “öğrenci” kategorilerinde 
dereceye girenlere toplam 74 bin TL’lik para ödü-
lü verilecek. Ayrıca her iki kategoride de ilk üçe 
giren tasarımcılar T.C. Ticaret Bakanlığı tarafın-
dan verilen yurtdışı tasarım eğitimi bursunu alma 
şansı yakalayacaklar. 

21 kişilik juri projeleri değerlendirdi 
9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Ya-
rışması’nın bu yılki Seçici Kurulu İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Mimar 
Akın Gölcük, Çinici Mimarlık Kurucusu Mimar Can 
Çinici, NUN|Architecture & Design Kurucusu Mimar 
Celaleddin Çelik, GMW MIMARLIK Ortağı Mimar 
Dicle Demircioğlu, DGA-Dila Gökalp Architects 
Kurucusu Mimar Dila Gökalp, Tekeli-Sisa Mimarlık 
Ortağı Dilgün Saklar, EDDA Architecture Kurucusu 
İç Mimar Eda Tahmaz, Arkitera Mimarlık Merkezi 
Genel Koordinatörü Emine Merdim Yılmaz, Ege 
Maden İhracatçıları Birliği TİM Delegesi Prof. Dr. 
Faruk Çalapkulu, Elips Tasarım Mimarlık Kurucusu 
Mimar Feza Ökten Koca, MTM Mimarlık Kurucusu 
Mimar Hasan Kıvırcık, Bilecik Şeyh Edebali Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Murat Yurdakul, Editör ve Mimar 
Neslihan İmamoğlu, Mimaristudio Kurucu Ortağı 
Mimar Önder Kul, YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Pınar Sipahi, İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi 
Recep Coşkun Bozanlı, Işık Üniversitesi Endüstriyel 
Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Saltuk Özemir, İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Sezai Alkan, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği TİM 
Delegesi Vedat Öksüz, IGLO Architects Kurucu Or-
tağı Mimar Zafer Karoğlu ve İstanbul Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Zeynep 
Yazıcıoğlu Halu’dan oluşuyordu.

İMİB’ten Tasarım Yarışması Kazananlarına 
74 Bin TL Para Ödülü ve Yurtdışı Eğitim Bursu
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Balıkesir’e 30 Milyon Liralık 
Dev Biyogaz Yatırımı

Türk şirketi Renesco, Balıkesir’in ileri gelen ailelerinden Kula, Çetin, Özkul 
ve Karakuş aileleri ile beraber Karesi ilçesine biyogaz yatırımı yaptı. Bölgeye 
kurulan biyogaz üretim tesisi yatırımı sonrasında, yeni bir yatırım ile beraber 
organomineral gübre elde edilecek.

Yatırımlar sadece Türkiye’de değil 
yurt dışında da devam edecek 
Sektörlerin devamlılığının ve sürdürülebilirliğin 
sağlanmasında enerji tedarik zincirinin kilit rol 
oynadığına da dikkat geçen Başar Beyazoğlu, 
“Bu nedenle enerji verimliliğini ve kaynakların et-
kin kullanımını daima ön planda tutmak gerekir. 
Renesco olarak yaptığımız AR-GE ve artan yatı-
rımlarımızla her bir atığı bir enerji değeri olarak 
görüyoruz. Yapılacak yatırımlarla kurulması plan-
lanan tesislerimiz sayesinde biyogazdan elektrik 
üretimi ve gübre üretimi yapılarak yüksek mali 
değere sahip son ürünlerin piyasaya sunulmasını 
amaçlıyoruz. Doğal kaynak israfının önüne geçer-
ken de küresel ekonomideki enerji yatırımlarının 
sürdürülebilirliğini sağlayarak, hem dünyada hem 
de ülkemizde enerjinin geleceğini sağlam temel-
lere dayandırma gayesi taşıyoruz. Bu doğrultuda 
yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 
Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da yatırım-
lar yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Deneme üretimleri başladı 
Yatırım detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan 
Renesco CEO’su Başar Beyazoğlu, “Tesis gaz üreti-
mi denemelerine Ekim ayında başladı. 1 Ocak 2021 
itibarıyla da ürettiği elektriği satmaya başlayacak. 
Biyogaz üretim bölümü için yapılan yatırımın büyük-
lüğü ise yaklaşık 30 milyon Türk Lirası. İlerleyen sü-
reçte tesisin yanına, biyogaz üretiminden arta kalan 
maddelerden gübre elde edilmesi için ayrı bir üretim 
alanı kuracağız. Çünkü Renesco olarak birincil hede-
fimiz, atık olarak tanımlanan milli değerimiz gübreyi 
geri dönüştürüp elektrik ve organik gübre olarak 
ekonomiye ve çevreye geri kazandırmak.” dedi. 

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen teknik üni-
versiteleri ve kuruluşları ile AR-GE çalışmaları 
yürüterek doğal kaynak israfının önüne geçmek 
için çalışan yerli enerji şirketi Renesco, yatırım-
larına bir yenisini daha ekledi. Renesco, Balıkesir 
Karesi ilçesinde biyogaz yatırımı yaptı. Bu kap-
samda 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Karesi’nin 
Yaylabayır Mahallesi’nde günlük 30 MW hede-
fiyle  elektrik üretimine başlayacak tesis yıllık 
10.900 MW elektrik üretecek ve 5000 hanenin 
elektrik tüketimi bu tesisten sağlanacak. Ayrıca 
yıllık 15.000 ton organomineral gübre, Balıkesirli 
çiftçinin kullanımına sunulacak. 

Renesco Enerji A.Ş. Teknoloji geliştiren, deği-
şime yön veren enerji verimliliği, yenilenebilir 
enerji çözümleri üreten bir proje taahhüt, da-
nışmanlık ve yatırım firmasıdır. Yüzde yüz Türk 
sermayeli olan Renesco, Türkiye genelinde 
kurmuş olduğu 11, kurmakta olduğu 9 adet bi-
yogaz tesisi  ve 2 adet Organomineral  Gübre 
fabrikası ile sektörünün lideridir. 2019 yılından 
beri World Biogas Association’ın Türkiye’den 
tek üyesi olan Renesco, “Milli Enerji, Milli Güb-
re” vizyonu ile “Yeşil Teknoloji Tesisler” kurarak 
Türkiye’nin geleceğine katkı sağlamaya devam 
etmektedir.

Renesco Hakkında
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kullanılsa da uzun süreli kullanımı cilt kanserine 
neden oluyordu. Radyumla yapılan makyaj mal-
zemelerini kullanan kadınların da zamanla çene-
leri eriyerek yok oldu. Ama günümüzde güzel-
leşmenin yolu kömürden geçiyor. Kömür içimizi 
ısıttığı gibi dışımızı da güzelleştiren organik bir 
maddedir. Türkiye’nin toplam kömür potansiye-
li ise 20 milyar tonun üzerindedir. Bu kömürün 
akıllı kullanılması durumunda ülke ekonomisinin 
bulunduğu darboğaz aşılabilir. Bu çalışmada 
kömürün kozmetik sanayisindeki kullanımından 
bahsedilmiştir.

Kömürden Üretilen Aktif Karbon
Kömürden üretilen aktif karbonun kömürden 
temel farkı daha gözenekli halde olmasıdır. Ak-
tif karbonun emici özelliği de oldukça yüksek. 
Bu nedenle temizlik malzemelerinde kir tutucu 
olarak kullanılıyor ve normal bir temizlik ürününe 
göre daha fazla hijyen sağlıyor. Dolayısıyla ön-
celeri sadece endüstriyel alanda kullanılan aktif 
karbon günümüzde kozmetik alana da girmiş 
bulunmaktadır. İlk kez 1822 yılında üretilen aktif 
karbon günümüzde kömür, linyit, turba, odun, 
kemik, fındık ve hindistan cevizi kabuğundan 
üretilmektedir. Bu çok yönlü ürünün piyasa fiyatı 
da kömüre göre 10 kat daha pahalıdır.

Aktif Karbonun Tarihi
İlk defa 20. yüzyılda Avrupa’da üretimi başlayan 
aktif karbonun bu yüzyıl başlarında PAC (Powder 
activated carbon) adı verilen farklı bir türü üretil-
meye başlanmıştır. 1911 yılında Hollanda’da üre-
tim yapan Norits ve Purits firmaları şeker endüst-
risinde kullanılmak üzere farklı tür aktif karbonları 
sentezlemiştir.  Avrupa’daki gelişmelere paralel 
olarak ABD’de ilk aktif karbon ham sodalardan ve 
soda atıklarından elde edilmiş ve bu malzeme-
nin sıvılarda renk giderici olarak kullanılabileceği 
keşfedilmiştir.  ABD’de ilk ticari aktif karbon 1913 
yılında yapılmış, aktif karbonun bir türü olan PAC 
ilk defa 1928 yılında Chicago’da bir et firmasın-
da paketlerde tat ve koku için kullanılmıştır. Aktif 
karbonun adsorban özelliği ilk çağdan beri bilin-
mektedir. Adsorplayıcı özelliği çok iyi olan aktif 
karbonun tıp alanında kullanımı ise 1. Dünya Sa-
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Maden Yük. Müh. 
İstanbul Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü
aydadikici@gmail.com

GÜZELLİĞİN SIRRI 
KÖMÜRDEN Mİ 
GEÇİYOR?

Günlük hayatımızın her yerinde karşımıza çıkan 
kömürün farklı bir versiyonu olan  aktif kömür 
olarak da bilinen aktif karbon son zamanlarda 
gıdadan kozmetiğe, diyetten detoksa kadar pek 
çok alanda kullanılmaktadır. Geçmişte kadınlar 
güzel görünmek ve yüz kusurlarını kapatmak için 

değişik yöntemler kullanmaktaydı. Ten rengini 
açmak için limon suyu, kirpikleri siyahlaştırmak 
için vazelin, kırmızı dudaklara sahip olabilmek 
için karmin böceği, vazelin ve balmumu ile ezi-
lerek üretilip dudaklara sürülüyordu. Asit içeren 
bir kimyasal olan merkür çillerden kurtulmak için 

MAKALE
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vaşı’na dayanmakta olup askerlerin gaz maskesi 
yapımında kullanılmıştır.

Aktif Karbon ve Özellikleri
Aktif karbon, kömür, hindistan cevizi kabuğu 
gibi yüksek karbon içeriğine sahip  herhangi bir 
organik malzemeden üretilen bir malzeme olup 
genellikle hiçbir yapısal formül ya da kimyasal 
analiz ile karakterize edilemeyen çok gözenekli 
karbonlu maddelere verilen isimdir. Bileşim ola-
rak % 87-97 oranlarında karbon içermekte olup 
geri kalanı hidrojen, oksijen, kükürt ve azot içere-
bilmektedir. (Thcoboglanous, 1991). Aktif karbon 
bünyesinde 5 ile 20 oranında yararsız maddeler 
de bulunabilir, kullanım öncesi bu tür maddele-
rin uzaklaştırılması gerekmektedir.  Bu işleme kül 
içeriğinin düşürülmesi denilmektedir ve adsor-
ban olarak kullanımında kül içeriğinin % 0.1-0.2 
oranına getirilmesi gerekmektedir. (Choma ve 
Jaroniec, 1987). Aktif karbon sıvı veya gaz fazında 
çeşitli maddelerin adsorpsiyonu için kullanılmak-
tadır. İç yüzeyinde çok çeşitli molekülleri adsorp-
layabilmektedir. (Jaroniec ve Choma, 1986). Birim 
hacim başına çok yüksek yüzey alanına sahip ve 
çok fazla gözenek içeren birkaç katıdan biridir. 
İdeal yapıdaki bir aktif karbonda gözenekler 0.2-
1.0 cm3 g–1 civarındadır. Yüzey alanı ise 400-1000 
m2 g–1 aralığında olmakla birlikte özel amaçlı üre-
timlerde bu değer aşılabilmektedir. (Morgan ve 
Fink, 1997). Gözenek boyutları ise 0.3 ile binlerce 
nanometre aralığında değişiklik gösterebilmek-
tedir. Aktif karbon üç şekilde bulunabilmektedir. 
Hindistan cevizi kabuğundan üretilen aktif kar-
bon, ahşap türevlerinden üretilen aktif karbon ve 
kömürden üretilen aktif karbon. 

Aktif karbonun karakteristiğini ne kadar yüzey 
alanına sahip olduğu, adsorpsiyon yapabilme 
kapasitesi ve aktif karbondaki gözeneklerin bo-
yutları belirler. 

> Makro gözenekler (r> 50mm)

> Mezo gözenekler (2mm < r < 50mm)

> Mikro gözenekler (r < 2mm)

Atom, iyon veya moleküllerin bir katı yüzeyinde 
tutulmasına adsorpsiyon, tutunan taneciklerin 
yüzeyden ayrılmasına desorpsiyon, katıya ad-
sorplayıcı (adsorbent), katı yüzeyinde tutunan 
maddeye ise adsorplanan (adsorban) adı veril-
mektedir. Aktif karbonun adsorplama özelliği 
gözenek yapısı ile beraber yüzey kimyasıyla  
belirlenmektedir. Aktif karbonun gözenekli ya-
pısı incelendiğinde (Şekil 4.) mikro gözenekler 
iç yüzeyin önemli bir kısmını oluşturmaktadır-
lar. Aktif karbon içine moleküllerin iletilmesin-
de makro gözenekler, daha içerideki alanlara 
iletilmesinde mezo gözenekler, asıl adsorpsiyon 
işleminde etken olanlar ise mikro gözeneklerdir. 
İletimin mikro gözeneklerden hızlı bir şekilde 
makro gözeneklere doğru iletiminde makro 
gözeneklerin önemi büyüktür. (Bansal,2005; 
Patrick, 1995). Şekil 4 incelendiğinde makro 
moleküller mikro gözenekleri tıkayarak kullanı-
labilir yüzey alanını azaltmaktadır. Mikro mole-
küller genellikle gözeneklerin en ince kılcal ke-
simlerine kadar nüfus etmektedirler. Karbonun 

adsorpsiyonu aktif karbonun fiziksel özelliğine 
bağlı olarak adsorbatın molekül boyutuna da 
bağlıdır ve adsorpsiyon sadece gözeneklere 
girebilecek moleküller için mümkündür. Kar-
bonun adsorpsiyon hızı ve kapasitesi ile yüzey 
alanı arasında bir ilişki vardır. Düşük yüzey 
alanına sahip aktif karbonun adsorpsiyon hızı 
yüksek ancak adsorpsiyon kapasitesi düşüktür. 
Aktif karbonun adsorpsiyon kapasitesinin be-
lirlenmesinde; gaz fazda benzen, karbon tetra 
klorür, azot ve sıvı fazda iyot, fenol, metilen blu 
adsorpsiyon testleri gibi çeşitli testler yapılmak-
tadır. (Jankowska et al., 1988)

Aktif Karbonun Kozmetikteki 
Kullanım Alanları
Kozmetik ürünlerinin hemen hemen hepsinin 
içeriğinde karşımıza çıkan aktif karbon, cilt ba-
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kımından diş beyazlatmaya kadar pek çok alan-
da kullanılıyor. Aktif karbon içeren siyah renkli 
ürünler birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Ha-
yatımızın birçok alanına giren aktif karbon, diş 
plağı, siyah noktalar ve sivilceler gibi sorunlarla 
başa çıkmamızı sağlıyor. Ancak, aktif karbonun 
daha farklı kullanım alanları da bulunuyor. Koz-
metik ürünlerinde karşımıza çıkan aktif karbo-
nun güzellik amacıyla kullanım çeşitleri aşağıda 
verilmiştir.

Toksinleri çekebilme özelliğine sahip aktif karbon 
bu özelliği ile yüzdeki kir, sivilce ve siyah nokta-
lara neden olan bakterileri çekerek cildi temizler.

Aktif karbonun diş beyazlatmada doğal bir yön-
tem olmasının yanı sıra diş çürüğü önleme, ağız 
kokusunu iyileştirme, ağız florasını dengeleme 
gibi faydaları da vardır. Aktif karbonlu diş ma-
cunları lekeleri yok eder, nefesi tazeler ve ağzın 
bağışıklık sistemini güçlendirerek oluşabilecek 
hasarları önleyebilir.

Çeşitli gıdalar, kimyasal işlem görmüş bazı yiye-
cekler veya toksin içeren bir ortamda yer almak 
organlarımız üzerinde olumsuz etkilere neden 
olabilmektedir. Bu etkiler de yaşlanmayı hızlan-
dırmaktadır. Kontrol altında alınan aktif karbonlu 
kapsüller karaciğer ve böbrekler için faydalı ola-
bilmektedir.

Aktif karbon, tüm kir ve toksinleri saçlardan eme-
rek saçların arınmasına yardımcı olmaktadır. Aktif 
karbondan yapılmış bir şampuan saç derisindeki 
fazla yağdan kurtarır, saça nem sağlar aynı za-
manda aktif karbonlu şampuanlar saça hafiflik 
katarak saçların daha canlı, volümlü ve ışıltılı gö-
rünmesini sağlayabilmektedir.

Aktif karbonlu sabunlar, yağlı cildinden dolayı 
problemler yaşayanlar için iyi bir çözümdür. Ak-
tif karbonlu sabun, ciltteki toksinler ile birlikte 
fazla yağı da emerek ciltte yağsız bir görünüm 
bırakır. Ölü hücrelerin ortadan kaldırılması için 
de etkili bir yöntemdir. Cilt kusurlarını yok ede-
rek sivilce oluşumunu engeller ve sivilcelerden 
kalan izleri de ortadan kaldırır. Ciltteki tıkalı gö-
zenekleri tedavi ederek boyutlarını da küçültür. 
Aktif karbon cildin sıkılaşmasına yardımcı olarak 
yaşlanma belirtilerini de azaltmaktadır. Ayrıca 
bakım ürünleri kullanırken cilt tipi önem arz 
etmekteyken aktif karbon her cilt tipine uygun 
olması ile de dikkat çekmektedir. Ciltteki fazla 
yağı alırken, aynı zamanda onu nemlendirir ve 
kuru cildi besler. Bunun yanında hassas ciltler 
için de uygundur ve cilt alerjileri ile kızarmalara 
da iyi gelmektedir. Aktif karbonlu sabun erken 
yaşlanmayı önleyerek kırışıklıkları azaltır böy-
lece cildin daha güzel ve bakımlı görünmesini 
sağlamaktadır.

İyi bir peeling ürünü olduğu için ölü hücrelerle 
birlikte kirleri de alan aktif karbon sabunu, se-
def hastalığı ve egzema için de çözümler sunar. 
Kuru, çatlak cildi tedavi eder ve bazı durumlarda 
hastalığın tekrar etmesini de engeller. Şampuan 
olarak saça sürüldüğü zaman da kepek ve kuru 
saç derisi problemlerinin üstesinden gelebil-
mektedir.
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Hızlanan dijitalleşme ve artan sınır bilişim uygulamaları, dijital ekosistemde 
izlenmesi gereken öncelikli trendler arasında yer alıyor.

Vertiv, 2021’de Veri Merkezlerinin 
Kamu Hizmetleri Kadar Önem 
Kazanacağını Öngörüyor

manları, BT altyapısına yapılan salgın sebepli ya-
tırımın devam etmesini ve artarak, daha güvenli, 
güvenilir ve verimli uzaktan çalışma yeteneklerini 
ortaya çıkaracağını öngörüyor. Uzaktan görü-
nürlük ve yönetim, bu evden çalışma modelleri-
nin başarısı için büyük önem taşıyacak.. Yerinde 
servis çağrılarına olan ihtiyacı asgariye indiren 
uzaktan hizmet yetenekleri şimdiden ortaya 
çıktı ve bu uygulamalar pandemiden sonra da 
hayatımızda olacak. Krizin erken dönemlerinde 
atılan ihtiyatlı adımlar, salgın 2021’de sürdükçe 
hızlanacak ve kuruluşlar bu değişiklikleri geçi-
ci bir değişim olarak değil, çalışma ve iş yapma 
biçimlerimizde kalıcı bir değişiklik olarak kabul 
edecek. Zamanla, yüz yüze ve uzaktan yapılan-
lar arasındaki farklar da değişirken, bu değişiklik, 
sahadaki varlıklarını asgariye indirmek isteyen 
müşteriler tarafından yönlendirilecek. Bu durum, 
karar almak için bağlanabilirlik, uzaktan izleme, 
veri analizi ve hatta yapay zeka gibi teknolojileri 
önceliklendirecek.

Gartner Seçkin Araştırmalar Başkan Yardımcısı 
John-David Lovelock, kısa süre önce yaptığı bir 
açıklamada “Toparlanma, birçok kurum için dü-
şünce yapısında değişim gerektiriyor. Buradan 
geri dönüş yok. İlerlemeye odaklı bir sıfırlanma 
olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Büyük Veri Merkezlerinin Yetenekleri 
Ufak Alanlara ve Sınır Bilişime 
Taşınacak:
Günümüzün sınır bilişim yapıları daha kritik ve 
daha karmaşık, işlevsel olarak geçmişin yücel-
tilen BT bölümlerinden ziyade veri merkezinin 
bir uzantısı olarak işlev görüyor. Bu alanlardaki 
maliyet ve karmaşıklık, en iyi veri merkezi uygu-
lamalarının hayata geçirilmesini engelledi, ancak 
bu durum değişiyor. Vertiv uzmanları, bu sınır bi-
lişim tesislerine hiper ölçek ve kurumsal düzeyde 
yetenekler getirmeye yönelik sürekli bir odaklan-
ma bekliyor. Daha fazla zeka ve kontrol, kullanı-
labilirlik ve termal yönetime daha fazla vurgu ve 
sistemler arasında enerji verimliliğine daha fazla 
dikkat edilmesi de bu duruma dahil olacak.

Vertiv Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) 
Başkanı Giordano Albertazzi, konuyu “Yüksek 
yoğunlukta veri işleme yapılan her yerde, sınır 
bilişim için talep olacaktır. Bu talep ve ölçek, daha 
dayanıklı ve akıllı sınır bilişim altyapılarını gerek-
tirecek. Birçok ülkede sınır bilişimin büyüdüğünü 
görüyoruz ve bu büyüme sonunda gelişmekte 

diğer kamu hizmetlerinde yaygın olan resmi 
koruyucu önlemlere yönelik ihtiyacı belirginleş-
tirdi. Evden çalışma bunun bir parçası olmasına 
rağmen, konu sadece bununla ilgili değil. Daha 
önemlisi, bu durum, uzaktan sağlık hizmetlerine 
ve sağlığa yönelik artan ihtiyaç, gelişmiş e-ticaret, 
küresel telekomünikasyon ve kitle iletişim araçları 
gibi en yaşamsal biçimlerinde dijital ekonomiyi 
desteklemekle ilgili” şeklinde konuştu.

Sektör küresel 
kapanmalara uyum 
sağladıkça ve bunun 

ötesine geçtikçe, salgın, 
dijital altyapı için etkili, yeni 
bir temel oluşturdu. Vertiv 
uzmanları, bu zemine karşı, 

2021’de izlenecek başka 
yeni trendler belirlediler.

Hızlı dijitalizasyon: COVID-19, yeni evden çalışma 
modelini destekleyen iş gücü ve BT ekosistemi 
üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacak. Vertiv uz-

İstanbul, Türkiye [15 Aralık 2020] COVID-19 sal-
gını ile birlikte dünyanın bir gecede online hale 
gelmesiyle neredeyse hayatın tüm alanlarında 
ihtiyaç duyulan veri merkezleri de krizin temel 
konularından biri olmaya başladı. Salgın döne-
minde veri merkezi ve bilgi ekosistemi, su, elekt-
rik ve doğalgaz gibi kamu hizmetlerinden sonra 
dördüncü ana ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Bu 
durumun 2021’in yeni veri merkezi trendleri ara-
sında yer alması bekleniyor.

Veri merkezleri uzun zamandır yüksek kullanıla-
bilirlik standartlarına sahipti, ancak şu an yaşanan 
kamu hizmetlerine dönme durumu iki şekilde fark 
edilecek. Birincisi, kırsal ve uzak bölgelerde de ağ 
kullanılabilirliğine ilişkin yüksek beklentiler oluşa-
cak ve önemli uygulamalar, nüfusun daha büyük 
bir kısmına ulaşacak. Bu değişim, ağın sınır uçların-
da bile sürdürülebilirliği sağlamak için veri merkez-
leri üzerindeki baskıyı artıracak. İkincisi, her türlü 
geleneksel veri merkezi hizmet süresi ölçüsü kadar, 
giderek daha dağıtık hale gelen hibrit ağlarda bağ-
lantıları sağlama ve koruma becerisi bir gereklilik 
haline geldiğinden, kullanılabilirlik ve bağlanabilir-
lik arasındaki ayrımlar ortadan kalkacak.

Vertiv Baş Strateji ve Geliştirme Sorumlusu Gary 
Niederpruem, “Veri merkezleri bir süredir temel 
hizmet olmaya doğru ilerliyor, ancak pandemi, 
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olan pazarlara da uzanacak. Sınır bilişim kuru-
lumları, 5G ve çevresel sürdürülebilirlik gibi diğer 
önemli trendlerle de yakından uyumlu ve sınır 
bilişim tesislerinin enerji şebekeleriyle entegras-
yonu, yenilenebilir enerjiye geçişi destekleyebilir” 
şeklinde değerlendirdi.

5G Dönüşümünde Enerji Tüketimi ve Verimlili-
ğine Odaklanılacak: 5G planlamasının ve lans-
manlarının ilk aşamasında, tartışma haklı olarak 
teknolojinin artan bant genişliği ve azalan gecik-
me süresi gibi nihai faydalarına ve ortaya çıkara-
cağı uygulamalara odaklandı. Ancak birçok ülke, 
2021’de 5G geçişine başladığında ve ilk benim-
seyenler genişleme ve ölçeklendirmeye gittikçe, 
odak noktası, 5G’nin getirdiği önemli enerji tü-
ketim artışlarına ve daha verimli ve etkili dağıtım 
stratejilerine kayacak. 5G’nin vaadini tam olarak 
gerçekleştirmek için gerekli olan ağ yoğunlaş-
tırma, kaçınılmaz olarak artan enerji taleplerine 
katkıda bulunuyor. Gereken tüketimin 4G’den 3,5 
kat fazla olduğu tahmin ediliyor. Önümüzdeki yıl, 
daha verimli ürün ve uygulamaları keşfederek 
enerji tüketimindeki bu önemli artışı yönetmeye 
daha fazla odaklanılacak.

Sürdürülebilirlik Öne Çıkacak: 5G, büyük bir sür-
dürülebilirlik hikayesinin parçalarından birisi. Veri 
merkezlerinin yaygınlaşması, özellikle de hiper 
ölçekli alanda hızlandıkça, bulut ve ortak yerleşim 
sağlayıcıları, enerji ve su kullanımları için daha 
fazla incelemeyle karşı karşıya kalıyorlar. Hem 
ABD’de hem de küresel olarak iklim değişikliği 
tartışmasının ve siyasi yaklaşımlardaki değişimin 
güçlenmesi, küresel enerji tüketiminin yaklaşık 
%1’ini oluşturan veri merkezi endüstrisine çevrilen 
gözleri artıracaktır. Önümüzdeki sene, veri merkezi 
ekosisteminde enerji verimliliğine odaklanan bir 
inovasyon dalgası göreceğiz. Veri merkezi opera-
törleri için faydalar net: Maliyet azaltma, mevcut ve 
beklenen düzenlemelere uyum, küresel sürdürüle-
bilirlik hareketinde liderlik pozisyonu elde etmenin 
getirdiği itibar bunların başında geliyor. Veri mer-
kezi altyapı alanında ve özellikle termal yönetim 
alanında önemli yenilikleri inceleyebilirsiniz.

Veri merkezi ve iletişim ağları için tüm Vertiv çö-
züm portföyünü ve 2021 endüstri trendlerini ince-
lemek için Vertiv.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Vertiv donanım, yazılım, iş analitiği ve de-
vamlı servisleri bir arada sunarak müşterileri-
nin kritik öneme sahip uygulamalarının kesin-
tisiz çalışmasını, en iyi performansı sunmasını 
ve ihtiyaca uygun şekilde büyümesini garanti 
altına alıyor. Vertiv veri merkezlerinin, haber-
leşme ağlarının, ticari ve endüstriyel tesislerin 
bugün karşılaştığı en önemli zorlukları çözer-
ken güç kaynağı, soğutma ve IT altyapı çözüm 
ve servisleriyle buluttan uç nokta aygıtlarına 
kadar kapsamlı bir portföy sunuyor. Merkezi 
ABD’nin Ohio eyaletinde, Columbus’ta bulu-
nan Vertiv’in 20 bine yakın çalışanı bulunu-
yor ve şirket 130’dan fazla ülkede iş yapıyor. 
Vertiv hakkında daha fazla bilgi, en güncel 
haberler ve içerikler için Vertiv.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

Vertiv Hakkında
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Alman bina otomasyonu ve akıllı ev sistemleri 
üreticisi Becker Antriebe’nin bu amaç için ta-
sarladığı Kaçış Kapısı Seti, panik durumlarında 
otomatik olarak devreye girerek gölgelendirme 
ve kapatma sistemlerinin açılmasını ve insanların 
süratle binalardan tahliye edilmelerini sağlıyor. 

İnsan yoğunluğunun fazla olduğu binalarda kul-
lanılan Kaçış Kapısı Seti; enerji kesintisi, duman 
ve aşırı ısı yükselişlerine duyarlı dedektörlerle 
donatıldı. Binalardaki mevcut sistemlere de ko-
laylıkla entegre edilebilen set, Almanya’da kamu 
binaları ve ticari binalarda zorunlu hâle getirirken, 
Türkiye’de an itibarıyla bu konuda bir zorunluluk 
bulunmuyor.

“PANİK ANINDA MANUEL AÇILMASI 
ÇOK ZOR”
Becker Antriebe Türkiye Genel Müdürü Erdinç Yaz-
ganoğlu, Ar-Ge çalışması ve teknoloji üretimi ta-
mamıyla Becker’e ait bu ürünün, kullanıcıların gü-
venliği için kritik önem taşıdığını söyledi. Deprem, 
yangın gibi afetlerden kaynaklı enerji kesintilerinin 
insanların tahliyeleri engelleyebildiğine dikkat çe-
ken Yazganoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Otomatik panjur sistemlerinin olası bir tehlikede 
süratle açılabilmesi çok önemli. Mevcut sistem-
lerde krank milleri kullanılarak sistemler manuel 
olarak açılıp kapanabiliyor. Ancak bir yangın söz 
konusu ve dumandan görüş mesafesi sıfırlan-
dıysa ya da deprem kaynaklı bir enerji kesintisi 
yaşanıyorsa; kişilerin panik anında krank milini 
kaldıracak çubuğu bulması çoğu kez mümkün 
olmuyor. Becker Ar-Ge’sinin en kötü senaryolar 
için geliştirdiği bu set, doğru akım tahrikinden 
merkezi kontrol modülüne kolayca takılan güçlü 
bir lityum iyon şarj edilebilir pilden oluşuyor. Ola-
sı bir yangın ve elektrik kesintisinde panik butonu 
ile sistemi otomatik olarak açıyor ve insan tahli-
yesini sağlayabiliyor.”

deprem, yangın ya da enerji kesintisinde kolay-
lıkla açılması, can kaybının önlenmesi için hayati 
önem taşıyor. 

Kamu binaları, okullar alışveriş merkezleri, havali-
manları, müzeler gibi binalarda hızla yaygınlaşan 
otomatik panjur ve kepenk sistemlerinin; olası bir 

BECKER’DEN 
AFETLERDE 
HAYAT KURTARAN 
TEKNOLOJİ

Erdinç YAZGANOĞLU 
Becker Türkiye Genel Müdürü

Becker Türkiye Genel Müdürü Erdinç Yazganoğlu: “AR-GE ve teknoloji üretimi 
tamamıyla becker’e ait olan kaçış kapısı seti, olası bir deprem, yangın ya da panik 
anında otomatik panjur sistemlerinin süratle açılmasını sağlıyor.”
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“İş sağlığı ve güvenliğinde,
                             çözüm ortağınız”

“Güvenli iş,
            sağlıklı hayat”

AKTİF ANKARA OSGB
Eryaman Mah. 312. Sokak No: 7/B Etimesgut-Ankara

Tel: 0312 279 16 06 • Faks: 0312 279 16 07
E-posta: info@aktifankaraosgb.com

www.aktifankaraosgb.com
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Aktif Ankara iş sağlığı ve güvenliği, bu 
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OOSGGGBBB’’nninn  
TLLLELEEELEEEEELEL RRİİRİİİRRRİRİRİRR :::::
llennnnndiddddd rmmmrmeeeeeee

nnliği uuuzmamamaamam nının   

pplanı

mmuayayenennnenelelllerree

ssonneli i ggögööööörreeevlv eeneneennddiiiiidiiiiidirrmrmmmmmmmmrrmrmmmmrmmmrmmmmmmmrmrrmrrrmmr eeeeeeeeeee

tlerii

oontroollleeer

aamalalala aarrı

eri

mma dddddökökkküüümmmüüü aannnaaaaa ı ı hhahahaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaazzızzzıızzızzzzııırrlrlammmmmmmmmaaaaaaaa

>> İşş ssağğ

>> TeTemmee

>> İlk yyar

>> MMeeslee

>>>> MMMeslee

>>> İsİsİsg daa

>>>>> İİİşİ çilerr

>>> KKKayıt 
ççaçalışırr

>>>>>>>> PPPPaPandee

AkkkkAktit f 
kkkkooooookk nnnuulaarda
iisstteteteeeennennenn ss
iişşveveveveeeerereerer nlee



13 bin 470 dekar tarım arazisinin tamamı su ile 
buluşacak. 

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen ba-
rajın temelden yüksekliği 38,30 metre ve 5,11 
milyon m3 su biriktirme hacmine sahip.  Ören-
lice Barajının tamamlanması ile bölgede yapıla-
cak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim 
artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağla-
nacaktır. Bununla birlikte tamamlanan projenin 
bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapıla-
cak sulu tarım ile birlikte 2021 birim fiyatları ile 
milli ekonomiye yıllık 10 milyon 477 bin 983 TL 
gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında gölet ulaşım ve malzeme ula-
şım yolları imalatları, dipsavak köndüvisi kazı ve 
betonarme imalatları, dolusavak kazı ve betonar-
me imalatları ile gövde dolgu imalatları tamam-
lanarak barajda su tutulmaya başlanmıştır.

Sivas Ulaş Örenlice Göleti Sulaması İnşaatı yapım 
işinde 339 adet sanat yapısı, 10.226 metre ana 
boru, 43.306 metre şebeke, 5.934 metre drenaj 
olmak üzere toplamda 59.466 m CTP ve HDPE 
boruların döşenmesi ile Örenlice Sulaması ta-
mamlanmıştır.

Sivas Ulaş Örenlice Barajının gövde dolgusu ta-
mamlanarak su tutmaya başladık. Su tutulma 
işlemlerine başlanılan Ulaş Örenlice Barajı’nda 
depolanacak olan su ile 13 bin 470 dekar tarım 
arazisinin sulanması sağlanacaktır. Ulaş Örenlice 
Barajının Sivas ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı 
olmasını diliyorum. Sulama inşaatı da tamamla-
nan iş kapsamında 2021 yılı sulama sezonunda 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sivas iline yap-
tığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su 
ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kul-
lanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın 
riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas ili ve ilçele-
rinde son dönemde yapılan su yapılarının artması 
bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de 
önemli rol oynamaktadır.

SİVAS ULAŞ ÖRENLİCE 
BARAJINDA SU TUTULMAYA 

BAŞLANDI
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Osmaniye (1 adet), Samsun (3 adet), Sinop (1 
adet), Sivas (1 adet), Şanlıurfa (1 adet), Tekirdağ 
(1 adet), Trabzon (1 adet), Tokat (1 adet), Uşak (1 
adet), Van (1 adet), Yalova (1 adet).”

Ocak 2021 itibarıyla 6 projenin daha bitirilmesiy-
le, tamamlanan proje sayısı 25’e ulaşacak. Bunun 
dışında, 17 proje inşaat, 8 proje ihale ve 50 proje 
ise planlama-proje aşamasında bulunuyor.

Daha Düşük Maliyetli
Yer altı barajları, yer altı suyu akımına karşı 
geçirimsiz bir perde oluşturarak, genellikle to-
poğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu vadi 
alüvyonlarında veya sahil akiferlerinde inşa 
ediliyor. Yer üstüne inşa edilen klasik barajlara 
oranla daha düşük maliyetle gerçekleştirilen yer 
altı barajları, yurt dışında da yoğun kullanılıyor. 
Yer altı barajları, yüzey sularının buharlaşma ka-
yıplarının ve kamulaştırma maliyetinin minimize 
edilerek yer altı suyuna iletilmesi, bu vesileyle 
yer altı suyunun rezerv ve kalite açısından ko-
runması ve özellikle temiz içme suyu sağlanma-
sı maksadıyla yapılıyor.

Yer altı barajları, kırsal kesimdeki vatandaşlara 
daha kaliteli ve sürekli su sağlanması açısından 
da önem taşıyor. Bu yapılarda küçük çaplı sula-
malar ile köyler ve beldelerin içme suyu ihtiyacını 
karşılamaya yetecek miktarda yer altı suyu depo-
lamak mümkün oluyor.

kişiye içme suyu olanağı, 60 bin dekar arazinin 
sulanması ve 45 milyon lira gelir artışı gibi fayda-
lar sağlanacak.

2020 Sonu İtibarıyla 19 Proje 
Tamamlandı
Son yıllarda etkisini daha fazla hissettiren kuraklı-
ğa karşı da çok önemli bir katkı sağlayacak proje 
kapsamında 2020 sonuna kadar 19 iş tamamla-
nırken bu projeler, Çankırı’da 3, Konya, Manisa ve 
Bursa’da 2’şer adet olmak üzere, İzmir, Eskişehir, 
Antalya, Kütahya, Balıkesir, Nevşehir, Kayseri, 
Niğde, Malatya ve Kayseri’de hayata geçirildi.

2023 yılı sonuna kadar yapılması planlanan pro-
jelerin il bazında dağılımı ise şöyle:

Adana (3 adet) Adıyaman (1 adet), Afyonkara-
hisar (4 adet), Amasya (1 adet), Ankara (4 adet), 
Antalya (5 adet), Ardahan (1 adet), Artvin (4 
adet), Aydın (6 adet), Balıkesir (2 adet), Bartın 
(1 adet), Bayburt (1 adet), Burdur (1 adet), Bursa 
(4 adet), Çanakkale (2 adet) Çankırı (3 adet), 
Denizli (4 adet), Diyarbakır (2 adet), Elazığ (5 
adet), Erzincan (1 adet), Erzurum (3 adet), Es-
kişehir (2 adet), Hatay (1 adet), Isparta (1 adet), 
Kahramanmaraş (1 adet), Karabük (1 adet), 
Karaman (1 adet), Kars (1 adet), Kastamonu (1 
adet), Kayseri (4 adet), Konya (5 adet), Kütah-
ya ( 2 adet), Malatya (3 adet), Manisa (3 adet), 
Muğla (1 adet), Nevşehir (1 adet), Niğde (1 adet), 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen projeyle bu 
ay 6 yer altı barajı daha tamamlanacak ve böyle-
ce tamamlanmış proje sayısı 25’e ulaşacak.

DSİ, geliştirdiği projelerle suyun bir damlasını 
dahi boşa harcamayacak şekilde planlanan yatı-
rımları hizmete sunuyor. 

İklim değişikliği ve nüfus artışının etkisiyle depo-
lama yapılarının önemi giderek artarken DSİ de 
muhtemel kuraklık etkilerini en aza indirmek için 
yer üstü barajları yanında, yer altı su temini ya-
pılarına da gereken önemi vererek bu kapsamda 
çalışmalar yapıyor. Yer altı barajları ve suni besle-
me tesisleri bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Bu kapsamda, Yer Altı Barajları ve Suni Besleme 
Projeleri, 2019 yılı temmuz ayında Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla yapı-
lan tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklanırken, 
yer altı barajları konusu 11. Kalkınma Planı’na da 
eklendi.

Buna göre,”Yer Altı Suyu Suni Besleme ve Yer Altı 
Barajları Eylem Planı” ile yarı kurak coğrafyada 
bulunan ülkenin su rezervine katkıda bulunulma-
sı maksadıyla 2023 yılına kadar 100’ün üzerinde 
yer altı barajı ve suni besleme tesisi inşa edilmiş 
olacak.

Projenin toplam maliyeti 1 milyar lira olarak ön-
görülürken, bu projelerin tamamlanmasıyla 40 
milyon metreküp su depolama imkanı, 600 bin 

BU AY 6 YER ALTI BARAJI 
DAHA TAMAMLANACAK
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işleri baraj inşaatına paralel olarak yürütülüyor.  
Bugüne kadar atölye imalatı olarak tüm ünite-
lerde 1.Faz Gömülü Parçalar, Türbin Salyangozu, 
Emme Tübü ve Türbin Çukuru imalatları tamam-
landı. Santral 1., 2., ve 3. ünitelerinde Emme Bo-
rusu ve gömülü parçaları, Salyangoz ve Türbin 
Muhafazaları yerleştirildi. Tüm ünitelerde 2. faz 
betonu gömülü parçalarının montajları beton 
dökümü ile koordineli olarak devam etmektedir. 
Ayrıca Ünite-3 ve Ünite-2 stator parçaları daimi 
yerlerine alındı.

Santral Binasında her birinin kaldırma kapasitesi 
230 ton olan 2 adet tavan vinci kullanılıyor.  Ağır 
parçaların kaldırılmasında ise tavan vinçlerine 
340 ton kaldırma kapasitesi olan Kaldırma Kirişi 
bağlanarak 2 vinç senkronize olarak çalıştırılı-
yor.  5 Ocak 2021 tarihinde Ünite-3’e ait 203 MVA 
gücündeki Jeneratöre ait 300 ton ağırlığındaki 
Rotor iki vincin senkronize olarak çalıştırılmasıyla 
yerine başarılı olarak indirildi.

Yusufeli Barajı ve HES
Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücü 558 
MW ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon 
KWh/yıl dır. Santral Binası ve enerji yapılarında 
betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam 
etmektedir. Yusufeli Barajının tamamlanması ile 
milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon TL katkı 
sağlayacaktır. Proje sayesinde yaklaşık 2,5 milyon 
nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılan-
ması sağlanacaktır.

Yusufeli Barajı ve HES Projesinde baraj gövde be-
tonu dökülmesi çalışmaları devam ediyor. Yusu-
feli Barajında gövde yüksekliği 268 metreye yük-
selirken; dökülen gövde beton miktarı 3.858.100 
metreküp seviyesine ulaştı.

Ülkemizin vizyon projelerinden biri olan Yusufeli 
Barajı ve HES Projesinde elektromekanik teçhizat 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Artvin’de yap-
tığı yatırımlarla Çoruh Nehrine altın gerdanlıklar 
takmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma 
suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini 
azaltmaya, karayolları ve köy yollarını yeniden 
inşa etmeye, tarihi eserleri korunmaya, enerji ve 
telefon hatlarını yenilemeye, gölet ve sulama iş-
leri de yapmaya devam ediyor.

DAR VADİNİN GİZLİ HAZİNESİNDE 
ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA

268 Metre Yüksekliğe Ulaşan Yusufeli Barajında  
Ünite-3’e ait Jeneratör Rotoru Yerine İndirildi
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ARAÇ BARAJI HES 
İNŞAATINA BAŞLANDI

ki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli 
rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini 
geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sula-
ma ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim 
deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğ-
rudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum 
bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan 
yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor 
bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için 
göçü önlüyor.

Çalışmaları devam eden Kastamonu Araç Barajı 
ve HES inşaatının tamamlanması ile barajda de-
polanacak su ile 43 bin 590 dekar tarım arazisinin 
sulanması sağlanacak, 1565 dekar arazi ve 20 köy 
ile 1 il taşkından korunacak. Ayrıca hidroelektrik 
santrali ile de 5 MW Kurulu güç ile 13,79 GWh/yıl 
enerji üretimi yapılacak.

Barajın dolusavak kazıları ve beton imalatları ta-
mamlandı. Yaklaşık 4 milyon m3 gövde dolgusu-
nun 1,5 milyon m3’ ü tamamlandı. Araç Barajı ve 
HES ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine 
yıllık 55 milyon 741 bin 173 TL katkı sağlanması 
hedeflenmektedir.

etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya 
devam ediyor. Kastamonu ili ve ilçelerinde son 
dönemde yapılan su yapılarının artması bölgede-

DSİ Kastamonu iline yaptığı yatırımlarla illeri-
mizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, 
vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin 

BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY 
BARAJI’NDA ÇALIŞMALAR 
ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

DSİ Bilecik iline yaptığı yatırımlarla bereketli top-
raklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza 
içme ve kullanma suyu temin etmeye ve dere-
lerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. 
Bilecik ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su 
yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetle-
rin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini 
geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sula-
ma ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim 
deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğ-
rudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum 
bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan 
yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor 
bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için 
göçü önlüyor.

Bilecik yatırımları kapsamında çalışmaları devam 
eden Bilecik Merkez Bayırköy Barajının tamam-
lanması ile barajda depolanacak su ile 2 bin 270 
dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Dolusavak imalatları, yol imalatları, su alma ya-
pısı imalatları ve vana odası imalatları, beton 
gömlekli cebri boru derivasyon imalatları, gövde 
dolgu imalatlarının %93 lük kısmı ve ilave sedde 
dolgu imalatlarının %70 lik kısmının tamamlandı.

Kalan gövde ve ilave sedde dolgu imalatları ta-
mamlanarak su tutulmaya başlanacak. Regülatör 
imalatları ve regülatör ile baraj gölalanı arasında 
iletim hattı imalatları tamamlanacak. Sulama 
imalatlarına başlanılacak.

Temelden yüksekliği 32 metre ve su depolama 
kapasitesi 820.000 m3 olan Bilecik Merkez Bayır-
köy Barajının tamamlanması ile 2020 birim fiyat-
ları ile dekar başına 3.705 TL gelir artışı ve ülke 
ekonomisine yıllık 8.410.000 TL katkı sağlanması 
hedefleniyor.
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ğını vurgulayan Enerji Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Vatansever, “Enerjide net ithalatçı ve yaklaşık 
yüzde 75 oranında dışa bağımlı bir ülke olarak, 
enerji yoğunluğumuzu mutlaka AB ortalaması 
seviyesine indirmemiz gerekiyor. Aynı birim üre-
timi yapmak için rakibimiz olan ülkelerden daha 
fazla enerji tüketmek zorunda kalıyoruz.” dedi. 

Türkiye’de enerji talebinin dünya ortalamasının 
üzerinde arttığına dikkat çeken Vatansever, buna 
karşılık birincil enerji kaynaklarının azaldığını, 
işletmelerin üzerindeki enerji maliyetlerinin ise 
arttığını kaydetti. Türkiye’nin 2023 yılına kadar 
enerji yoğunluğunu yüzde 20 oranında azaltma 
hedefini desteklediklerini belirten Vatansever, 
“Dünya ortalamasının 0,18, OECD ortalamasının 
0,11 olduğu dikkate alındığında AB ortalamasına 
ulaşmak için enerjide en az yüzde 25 oranın-
da verimlilik sağlamamız gerektiği anlaşılıyor. 
İmalat sanayisinin enerji yoğunluğunu dikkate 
aldığımızda AB ortalamasından daha fazla uzak-
laşmaktayız. 2019 yılında 49,3 milyar dolar enerji 
ithalatı yapan ülkemiz, bir birim üretim yapabil-
mek için, ihracatımızın yarısına yakınını yaptığı-
mız  AB ülkelerinden daha fazla enerji tüketiyor. 
Bu kabul edilebilir bir durum değil.  yorumunu 
dile getirdi.  

Elektrik Motorlarının %70’i Verimsiz 
Enerji yoğunluğunun azalmasının, firmaların 
enerji maliyetlerinin daha rekabetçi olması anla-
mına geldiğini sözlerine ekleyen Vatansever, şu 
değerlendirmeyi yaptı: 

“Pandemi döneminde adeta ayakta kalma müca-
delesi veren sanayicimiz, daha az enerji tüketerek 
aynı üretimi yapabileceği yatırımlara dikkatini ve-
remiyor. Ülkemizdeki sanayi tesislerinde kullanı-
lan elektrik motorlarının yaklaşık %70’i düşük ve-
rimlilikte motorlardan oluşuyor. Keza ısı kayıpları, 
atık ısı geri kazanımı, verimli aydınlatma, ısı yalı-
tımı, enerji izleme sistemleri gibi enerji verimliliği 
projeleri ile aynı ölçekte üretimi daha az enerji 
tüketerek yapmamız mümkün. Türk sanayisinin 
en önemli sektörleri arasında yer alan ve yüksek 
enerji tüketen çimento, demir çelik, alüminyum, 
rafineri, petrokimya, cam gibi sektörlerde enerji 
yoğunluğunu azaltıcı proje ve yatırımlara daha 
fazla önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” 

Ülkelerin enerji verimliliğini ölçerken uygula-
dıkları evrensel parametrelerin başında, enerji 
yoğunluğu geliyor. Enerji yoğunluğu, her 1000 
dolarlık Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) üretmek 
için tüketilen enerjinin Ton Eşdeğer Petrol (TEP) 
cinsinden hesaplanması yöntemiyle bulunuyor. 

Ürettiği ya da satın aldığı enerjinin tamamını eko-
nomik faydaya dönüştüren, kişi başına enerji tüke-

timi yüksek, enerji yoğunluğu düşük ülkeler geliş-
mişlik endeksinde üst basamaklarda yer alıyor. 

Aynı Üretim İçin Daha Fazla Enerji 
Türkiye’nin 0,12 (TEP/1000 Dolar) enerji yoğun-
luğu oranı ile OECD ortalaması olan 0,11’e yakın 
konumlandığını, 28 AB ülkesi ortalaması olan 
0,09 TEP/1000 Dolar seviyesinin üzerinde kaldı-

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (Ensia) 
Başkanı Hüseyin Vatansever: “Enerjide net ithalatçı 
bir ülkeyiz. 0,12 olan enerji yoğunluğumuzu ilk 
aşamada AB ortalaması olan 0,09 seviyesine 
indirmemiz gerekiyor.”

ÇOK ENERJİ 
TÜKETİP, 
AZ ÜRETİM 
YAPIYORUZ

Hüseyin VATANSEVER 
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı
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ğinin yanı sıra ülkelerin de milli dijital varlıkları-
nın korunması hayati önem arz ediyor. Her türlü 
bilginin yerelde, yerli ve milli teknolojilere dayalı 
olarak korunması ve saklanmasının 21. yüzyılın 
siber Türkiye’si için çok önemli olduğunu vurgu-
layan Procenne CEO’su Resul Yeşilyurt, siber fe-
laketlerle karşılaşmamak için önlemlerin alınması 
gerektiğini belirterek bu konuda son dönemde 
büyük atılımların yapıldığına dikkat çekti.

Ülkemizin varlığını ve bütünlüğünü 
korumak için siber güvenlik şart
Kurum ve işletmelerin çoğunlukla siber saldırı 
sonucunda farkındalıklarının arttığını söyleyen 
Yeşilyurt, devletlerin siber uzaydaki bilgilerinin 
korunmasının gerçek sınırların korunması kadar 
önemli olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle de-
vam etti: “Fiziksel sınır ve kuralların ötesinde or-
taya çıkan ‘Siber Uzay’ kavramı, artık her ülke için 
büyük öneme sahip. Neredeyse tüm faaliyetlerin 
ve hizmetlerin dijital ortamda gerçekleştiği günü-
müzde siber güvenliğin önemi özellikle pandemi 
dönemiyle birlikte daha fazla arttı. Yeni dünya 
düzeninde petrolün yerini verinin alacağı konu-
sunda neredeyse herkes mutabık diyebiliriz. Ül-
keler boyutunda siber güvenlik; yönetimsel, sos-
yolojik, yasal, politik ve askeri boyutlar gibi çok 
önemli noktaları içeriyor. Siber uzay kavramı, pek 

Ulusal Siber Sınırlar 
Gerçek Ülke Sınırları Kadar Önemli

menin fırsatların yanı sıra riskleri de beraberinde 
getirdiğini söyleyen Yeşilyurt; son dönemde hü-
kümetin gerçekleştirdiği çalışmaların gerek kamu 
gerekse özel sektörde siber güvenlik için önemli 
bir vizyon çizdiğine dikkat çekti ve Procenne ola-
rak ülkemizde siber güvenlik alanında farkındalı-
ğın artması için çalıştıklarını belirtti.

Dünya, bilgi ekonomisine doğru evrilirken yakın 
gelecekte petrolün yerini verinin alması bekleni-
yor. Bu noktada birey ve kurumların bilgi gizlili-

Fiziksel sınır ve kuralların ötesinde ortaya çıkan 
“Siber Uzay” kavramı, artık her ülke için büyük 
öneme sahip. Neredeyse tüm faaliyetlerin ve 
hizmetlerin dijital ortamda gerçekleştiği günü-
müzde siber güvenliğin önemi, özellikle pandemi 
dönemiyle birlikte daha fazla arttı. Yakın gele-
cekte petrolün yerini verinin alacağını söyleyen 
Procenne CEO’su Resul Yeşilyurt, ülkemizin siber 
uzaydaki sınırlarını korumak amacıyla gerekli 
tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Devlet 
işleyişinde büyük bir değişim sağlayan dijitalleş-

Donanımsal Güvenlik Modülü üreticisi Procenne 
ülkemizin siber uzaydaki sınırlarını korumak için  
dijital güvenliğin önemine dikkat çekiyor.
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programı uyguluyoruz. Aynı zamanda hâlihazır-
da eğitimine devam etmekte olan öğrencilerin 
de stajlarını şirketimizde gerçekleştirerek hem 
bu ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor hem 
de sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü için 
öğrencilerin bilinçlenmesine katkı sağlamaya ça-
lışıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 
desteklenen, pek çok kamu kuruluşu, özel sektör 
ve akademi temsilcilerinin katılımlarıyla hayata 
geçirilen bir oluşum olan Türkiye Siber Güvenlik 
Kümelenmesi tarafından yürütülen Siber Kü-
me’nin stajyer eşleştirme programına katılıyoruz. 
Yine Siber Küme’nin eğitimlerine eğitmen deste-
ği sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de alanında 
uzman çalışanlarımız tarafından dijital güvenlik 
gibi niş bir alanda uygulamalı eğitimler vermeye 
devam edeceğiz. Dijital güvenlik alanında nitelikli 
uzmanlar yetişmesinin önünü açmak için üniver-
site iş birlikleri üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. 
BTK’nın 1 milyon yazılımcı projesinde ‘herkes için 
kriptoloji’ eğitimini hazırladık. Şirketimizden 8 
eğitmen, 11 farklı konuda katkılarıyla bu eğitimin 
hazırlanmasını sağladı. Ülkemizde siber güvenlik 
alanında farkındalığın artması için önümüzde dö-
nemde de çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

ekipleriyle koordineli çalışıyor. Türkiye genelin-
deki internet altyapısına yönelik gerçekleştirilen 
siber saldırılar da burada anlık olarak belirlene-
rek bertaraf ediliyor. Yine yürürlüğe giren Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu ile de dijital güvenlik 
bilincinin zorunlu kılındığı gözlemleniyor.”

“Ülkemizin siber güvenlik alanındaki 
farkındalığına eğitimle katkıda 
bulunuyoruz”
Her konuda olduğu gibi dijital güvenlik alanında 
da eğitim ve yetişmiş insan gücünün en önemli 
sermayeyi oluşturduğunu söyleyen Resul Yeşil-
yurt, sözlerini şöyle tamamladı: “Eğitime büyük 
önem veriyor ve bu noktada uzun vadeli çalışma-
lar yapıyoruz. Üniversitelerle devam eden iş bir-
liklerimiz bulunuyor. Projelerimiz için akademis-
yenlerden danışmanlık alıyoruz. Çalışanlarımızın 
akademik ilerleyişini destekliyor ve çalışma saat-
leri konusunda esneklik tanıyoruz. Ar-Ge perso-
nelimizin yüzde 26’sı yüksek lisans, yüzde 5’i de 
doktora seviyesinde. Aynı zamanda iş başı eğitim 

çok fırsat içermesinin yanı sıra devletler boyutu 
söz konusu olunca aynı oranda risk de içeriyor. 
Siber saldırılar, suçlar ve hatta siber savaşlar, artık 
her ülkenin sınırlarını koruması gerektiğini ortaya 
koyuyor. Bu riskler dâhilinde, ülkemizin ve vatan-
daşların varlığını ve bütünlüğünü korumak için 
siber uzay güvenliğinin sağlanması gerekiyor.”

Dijitalleşme devlet işleyişinde büyük 
bir dönüşüm sağlıyor
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artık 
çoğu vatandaşlık hizmetleri konusunda bilgi 
teknolojilerinin büyük avantaj sağladığını söy-
leyen Yeşilyurt; “Bilgi teknolojileri, özel sektörde 
olduğu gibi devlet işleyişinde de çok büyük de-
ğişimlere neden oluyor. Devlet ve kamu kurum-
larının görevleri ve çalışma modelleri yeniden 
tanımlanıyor. Neredeyse tüm dünyada e-Devlet 
işleyişine gidiliyor. Abonelik yapmaktan yerleşim 
yeri belgesi teminine kadar basit işlemler için bile 
devlet daireleri tek tıkla vatandaşın cebine geli-
yor. Böylece hem devlet açısından hem de va-
tandaşlar açısından maliyet ve zaman tasarrufu 
sağlanırken aynı zamanda çalışanlar için iş verimi 
de artıyor. Ayrıca herkes için hızlı erişim ve daha 
fazla şeffaflık mümkün oluyor. Tüm bu faktörler, 
ekonomi açısından büyük bir avantaj sağlıyor. 
Bu gelişmeler devletin bilgilerinin yanı sıra va-
tandaşların bilgilerinin gizliliğinin de önemini net 
olarak ortaya koyuyor” dedi.

Türkiye’de siber güvenlik alanında 
önemli atılımlar gerçekleşiyor
Son dönemde hükümetin gerçekleştirdiği ça-
lışmaların gerek kamu gerekse özel sektörde 
siber güvenlik için önemli bir vizyon çizdiğini 
söyleyen Resul Yeşilyurt, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Yatırımcılar karar alırken artık dijitalleşme 
endeksinde başarılı kabul edilen ülkelere öncelik 
veriyor. Artan rekabet ortamında yerli müteşeb-
bisini uluslararası pazarda öne çıkarmanın ya da 
en azından korumanın yolu da dijitalleşmeye ya-
pılan yatırımdan geçiyor. Bugünün dünyasında 
birçok küçük üreticisini başarılı bir e-ticaret altya-
pısıyla dünyanın başka bir noktasındaki tedarik-
çiyle buluşturma konusundaki örnekler aşikâr ve 
bunların hepsi IT ve telekomünikasyon alanındaki 
yatırımlar sayesinde gerçekleşiyor. Son dönemde 
özel sektörün yanı sıra kamu sektöründe de siber 
güvenlik konusunda çok ciddi bir bilinçlenme sü-
reci yaşanıyor. Bir ortak akıl platformu olarak tüm 
paydaşların fikir alışverişinde bulunabileceği ve iş 
birliği çalışmaları gerçekleştirebileceği Türkiye Si-
ber Güvenlik Kümelenmesi faaliyete başladı. Buna 
ek olarak; Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınladığı 
bilgi güvenliğine ilişkin kararname, dijital güven-
lik konusunda bir milat niteliği taşıyor ve gerek 
kamu gerekse özel sektörde siber güvenlik için 
önemli bir vizyon çiziyor. Geçtiğimiz aylarda Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesin-
de açılan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi 
(USOM), Türkiye’ye yönelik siber saldırıları anlık 
olarak tespit ederek engellemek üzere çalışıyor. 
USOM uzmanları; Türkiye’deki resmi, özel kurum 
ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale 

Dijital güvenlik alanında faaliyet gösteren Tür-
kiye’nin yerli ve milli Donanımsal Güvenlik Mo-
dülü (HSM-Hardware Security Module) üretici-
si Procenne, 2013 yılında TÜBİTAK’ın desteğiyle 
alanında uzman üç ismin ortaklığı ile kuruldu. 
Başlangıçta Milli Güvenlik Modülü oluşturma 
amacıyla kurulan şirket, günümüzde dijital 
güvenlik kapsamında yüksek güvenlikli ürün 
ve çözümler sunuyor. Tamamen yerli kaynaklar 
ile yola çıkan Procenne, HSM üreticisi bir firma 
olarak Türkiye için bu alandaki ihtiyaca cevap 
veren önemli bir Ar-Ge markası konumunda. 
Procenne tarafından geliştirilen bir donanımsal 
güvenlik modülü olan ProCrypt KM-3000 HSM; 
bankacılık işlemleri, dijital dönüşüm uygula-
maları ve genel veri koruma alanında yüksek 
seviyede güvenlik sunuyor. Donanım tabanlı 

şifreleme ile yüksek hızlı veri şifreleme, şifre 
çözme ve diğer kriptografi işlemlerine olanak 
tanıyan ProCrypt KM-3000 HSM, kompakt 
yapısı ve ölçeklenebilir mimarisi sayesinde 
her büyüklükteki işletmede kullanılabiliyor. 
Procenne’in bir diğer ürünü olan ve cep tele-
fonları, tabletler, kişisel bilgisayarlar ve IoT ci-
hazları gibi uç noktalarda bulunan yazılımların 
güvenliğinin sağlanması için Whitebox tekno-
lojisini kullanan uç nokta yazılım güvenlik mo-
dülü EndCrypt, kriptografik işlemlerin anahtar 
gibi gizli bir bilginin açığa çıkarılmasına gerek 
kalmadan yapılmasına olanak tanıyor. Procen-
ne, ProCrypt ve EndCrypt ürünleri ile IoT, kişi-
sel veriler, e-posta, veri tabanı, dosya ve disk 
güvenliği çözümleri sayesinde kullanıcıları için 
uçtan uca veri güvenliği sağlıyor.

Procenne Hakkında

programı uyguluyoruz. Aynı zamanda hâlihaz
d ğiti i d t kt l öğ il
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lerce yüzlerce verinin toplanıp depolandığına dik-
kat çeken Sevim, “Akıllı elektrik şebekelerine olan 
yönelim ile birlikte rüzgâr enerjisi sekötründe 
de akıllı teknolojiler ve dijitalleşme kullanılmaya 
başlandı. Bu alanda kullanılan akıllı teknolojilerin 
uygulama alanlarından ikisi büyük veri analizi ve 
yüksek doğruluk seviyesinde enerji üretim tah-
minidir. Bu verilerin paylaşımında veri birleştirme 
ve veri madenciliği metotları öne çıkarken, sant-
rallerin operasyonel verimliliği artıyor, işletme ve 
bakım maliyetleri azalıyor.” dedi. 

Rüzgâr enerjisinde kurulu gücün ve İzmir örne-
ğinde olduğu gibi santrallerinin bölgesel yoğun-
luklarının artması sonucunda, elektrik şebekesin-
deki stabilitenin korunabilmesinin hayati önem 
taşıdığına dikkat çeken Cenk Sevim, şu değerlen-
dirmeyi yaptı: 

Enerji Politikası Kadar Önemli 
“Bir ülkenin enerji sisteminde hangi kaynaktan, 
ne zaman, ne kadar ve hangi verimlilikte enerji 
üretilebileceğinin bilinmesi, o ülkenin enerji poli-
tikalarının belirlenmesi kadar esaslı bir sorundur. 
Özellikle kısa dönemli enerji üretim tahminin 
yüksek doğruluk oranıyla yapılması bu açıdan 
büyük önem taşıyor. Enerji üretim tahmininde 
doğruluk oranın yükseltilebilmesi için sahaya 
özel rüzgâr hızı modelinin doğru analiz edilmesi 
gerekiyor. Günümüzde rüzgâr hızı modellerinin 
kurgulanmasında süper bilgisayarlardan yarar-
lanılıyor. Oluşturulan rüzgâr hızı modellerine tür-
binlerin operasyonel karakteristiklerinin de ek-
lenmesiyle rüzgâr santralleri için proaktif bakım 
sistematikleri oluşturulmaya başlandı. Bu model 
ve sistematiklerin kullanılmasıyla rüzgâr santral-
lerinin operasyonel verimlilikleri önemli oranda 
yükseltilebiliyor.”

Rüzgâr enerjisi sektörü yüksek mühendislik ürü-
nü dijital akıllı teknolojilerinin dünyada ilk ve en 
hızlı şekilde hayata geçirildiği sektörlerin başında 
geliyor. Türkiye’de de 8 bin 300 Megavat kurulu 
güce sahip olan RES yatırımları da, dünyadaki en 
yüksek teknoloji ürünü makine ve ekipmanları 
kullanıyor. 

Dışarıdan bakılınca, ‘rüzgâr esince dönen ve 
elektrik üreten makinalar’ gibi görünen Rüzgâr 
Enerji Santralleri (RES), sahip oldukları yüksek 
teknolojili sensörler ile onlarca parametredeki 
binlerce veriyi 7 gün 24 saat veri toplayarak ana-
liz edebiliyor. 

Wındbaba Eğitimlerinde Teknoloji 
Sektöre adım atmak isteyen her seviyedeki pro-
fesyonele online eğitim sağlayan ve Yaşar Üni-

versitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) onaylı 
sertifikalandırma fırsatı sunan Windbaba’nın 
eğitim başlıkları arasında, santrallerde kullanılan 
akıllı teknolojiler ve enerji üretimlerine etkisi de 
bulunuyor. 

Doç. Dr. Cenk Sevim, 2020 yılında tüm dünyada 
yaşanan pandemi etkisine rağmen yenilenebilir 
enerjiye küresel ölçekte 235 milyar dolar yatı-
rım yapıldığını belirterek, santrallerde kullanılan 
teknolojilerin baş döndürücü hızla geliştiğini, 
Türkiye’deki yatırımların da bu dönüşümü en 
yakından izleyen yatırımlar arasında yer aldığını 
söyledi. 

7/24 On Binlerce Veri Toplanıyor
Operasyonda olan rüzgâr türbinlerinde yer alan 
yüzlerce sensörden gerçek zamanlı olarak on bin-

Doç. Dr. Cenk SEVİM 
Kalite Sistem Yöneticisi
AERO Rüzgar Endüstri A.Ş.

TÜRKİYE’DE  
“RES 4.0” DÖNEMİ 
BAŞLADI

Doç. Dr. Cenk SEVİM: “Akıllı teknolojiler ve yapay zekâ uygulamaları ile rüzgâr 
enerji santralleri (RES) artık sadece enerji üretmiyor. Üzerlerinde yer alan yüzlerce 
sensör; meteorolojik verilerden rüzgâr şiddetine, elektrik şebekelerindeki 
yoğunluktan, enerji üretim tahminlerine kadar kadar yüzlerce veriyi 7 gün 24 saat 
ölçüyor. Enerji üretim miktarları yüzde yüze yakın doğrulukla tahmin edilebiliyor.”
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“Ciddi Bir İhracat Geliri Elde 
Edebiliriz”
Offshore santrallerin karadaki türbinlere göre çok 
daha kolay inşa edilebildiğini ve mülkiyet sorunu 
olmayan alanlarda kurulduğunu kaydeden Yüce, 
Asya-Pasifik bölgesinde ivmelenen yatırımlar so-
nucunda 2030 yılında küresel offshore RES kuru-
lu gücünün 234 bin Megevat’a ulaşacağı bilgisini 
verdi. 

Türkiye’de kurulu rüzgâr enerjisi sektörünün, bu 
üretimleri rahatlıkla yapabilecek imkân ve kabili-
yete sahip olduğunu vurgulayan Bülent Yüce, şu 
değerlendirmeyi yaptı: 

“Avrupa kıtası Denizüstü RES’lerin en büyük pa-
zarı olmaya devam ediyor. Fransa 2035’e kadar 
14 nükleer santralini devreden çıkararak, en az 8 
bin MW Denizüstü RES devreye alma kararı aldı. 
Türkiye olarak bu gerçeği çok iyi okumamız ge-
rekiyor. Rüzgâr enerjisinde son 15 yılda aldığımız 
mesafe ile tüm dünyanın dikkatini çekiyoruz. Bu 
ivme ile ülkemiz; santrallerin kule, kanat, türbin ve 
aksamlarını üreten çok nitelikli bir sanayi koluna 
da kavuştu. Altyapımız ile kendi santrallerimizin 
üretimlerini yaparken, Avrupa ve Uzakdoğu’dan 
gelecek talebe de karşılık vermemiz ve katma 
değeri yüksek üretimle ülkemize yüklü miktarda 
döviz kazandırmamız mümkün.” 

Çin ve Danimarka’nın Başarısı
Çin, küresel Offshore RES pazarında hızla yük-
selen bir ivmeye sahip. 2030 yılına kadar 52 bin 
MW kurulu gücü devreye alacak Çin, bu alanda 
dünyada liderliğine sahip olacak. 

Danimarka ise dünyadaki denizüstü RES’lerin 
yüzde 75’ine ev sahipliği yapan Avrupa kıtasında 
dikkat çeken bir başarıya imza atıyor. Ülkede geçen 
yıl elektrik üretiminin yüzde 47’si sadece rüzgâr 
enerjisi santrallerinden elde edilirken, bu üretimin 
yüzde 18’i denizüstü santrallerden sağlandı.

Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok 
gelişmiş ülke, Denizüstü (Offshore) Rüzgâr Enerji 
Santralleri (RES) ile temiz enerji kaynaklarını çe-
şitlendiriyor. Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği (Win-
dEurope) verilerine göre, Avrupa ülkelerinde Off-
shore RES kurulumu geçen yıl %38 artarak 22 bin 
72 MW’a ulaşırken, 3 bin 627 MW kapasiteli 502 
rüzgâr türbini devreye alındı.  

Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olan Tür-
kiye ise Offshore RES kurulumunda sıfır noktasın-
da. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Strate-
jik Planı’nda 10 bin MW olarak açıklanan Türkiye 
Offshore RES potansiyeli, WindEurope verilerine 
göre en az 32 bin MW’a karşılık geliyor. 

Windbaba’da Ayrı Bir Eğitim Başlığı 
Rüzgâr enerjisi sektöründe online eğitim ve bel-
gelendirme fırsatı sunan Windbaba, Türkiye’nin 

bu alandaki eksikliğini giderici ihale süreçlerinin 
zaman kaybedilmeden tamamlanması gerektiği-
ni savunuyor. 

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite 
Kobi Danışmanı Bülent Yüce, 2018 yılında Saros 
Körfezi, Gelibolu ve Kıyıköy için çıkılan bin 200 
MW’lık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) 
ihalesinin başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlata-
rak, “Halen 93 bin MW olan kurulu gücümüzün 
üçte birini sadece Offshore RES’lerden elde ede-
biliriz. Dünyanın en büyük petrol şirketlerinin bile 
son yıllarda Denizüstü RES projelerine yatırım 
yaptıklarına tanık oluyoruz. Windbaba eğitim-
lerinde de Offshore RES kurulumlarına özel bir 
önem veriyoruz. Bu santrallerin çelik kule üretim-
lerinin eğitimi için ayrı bir başlık açmış durumda-
yız. Sektöre adım atmak isteyen profesyonellerin 
sıfır noktasında olduğumuz bu alana dikkat çe-
ken bir ilgileri olduğunu gözlemliyoruz…”

Bülent YÜCE 
BY Danışmanlık Kurucusu

TÜRKİYE’NİN 
ENERJİDE GİZDE 
KALAN POTANSİYELİ 
OFFSHORE RES

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı By Danışmanlık Kurucusu Bülent Yüce: “Toplam 
kurulu gücümüzün yaklaşık üçte birine karşılık gelen en az 30 bin megavatlık 
potansiyelimizi mutlaka değerlendirmeliyiz.”
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5. Pil Teknolojileri Çalıştayı, 8 Aralık 
2020 tarihinde düzenleniyor 
ASPİLSAN Enerji’nin ev sahipliğinde yapılacak, 
5.Pil Teknolojileri Çalıştayı, 8 Aralık 2020 tarihin-
de, ASPİLSAN Enerji YouTube kanalında düzenle-
niyor. Türkiye’nin ilk Lityum-İyon Pil Hücresi Üre-
tim Tesisi yatırımındaki gelişmelerin ele alınacağı 
etkinlikte, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak 
yerli ve milli pil hücresi üzerine bilgilendirici pa-
neller gerçekleşecek. Panelistler arasında yer alan 
TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Akın Arslan, günümüzde dünya genelinde yol-
lardaki elektrikli otomobillerin sayısı 8,5 milyonu 
bulduğunu ve batarya pazarının 50 milyar doları 
geçtiğini belirtti. 

Gelecek yıllara ilişkin elektrikli araç sayısı ve ba-
tarya pazarını değerlendiren TTT Global Group 
Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi: 

“2030 yılında toplam araç satışları içinde 
elektrikli araç satışlarının %30’ları bulacağı ve 
batarya pazarının ise 400 milyar doların üze-
rinde büyüyeceği düşünülüyor. Benzer batarya 
sistemlerinin başka alanlarda da hızla tercih 
edilmeye başlaması mümkün. ABD’li Tesla, dün-
yanın en büyük pil fabrikası olan Gigafactory’de 
ürettiği ve 2019’da ABD’de satışa sunduğu evle-
re yönelik 6-11 kWh kapasiteli Powerwall adını 
verdiği pillerle milyonlarca ev kullanıcısına yeni 
bir ışık yaktı. Bir evin günlük elektrik ihtiya-
cı yaklaşık 2,5kWh-4kWh arasında değişiyor. 
Güneş panellerinden gündüz üretilen elektrik 
enerjisi, Powerwall’larda depolanabilecek ve 
böylece bir evin tüm elektrik ihtiyacı 7/24 kesin-
tisiz sağlanabilecektir. Bu da batarya pazarının 
yakın gelecekte katlanarak büyüyebileceğine 
işaret ediyor” dedi. 

Bir elektrikli aracın 
maliyetinin yaklaşık %30’u 

batarya maliyetinden 
oluşuyor

Norveç’te satılan 2 araçtan birisi artık elektrikli. 
Avrupa Birliği 2030 itibariyle fosil yakıtlı otomo-
bil kullanımı sonlandırmayı düşünüyor. Elektrikli 
otomobil satışları bir önceki yıla göre, Çin’de % 67, 
ABD’de %35, Avrupa’da %44 arttı. Norveç’te 2019 
yılında yeni satılan toplam araçlar içinde elektrikli 
araçların oranı %56’ya, İrlanda’da %25.5’a, Hol-
landa’da %15’ulaştı. Önde gelen Avrupalı otomo-
bil üreticileri yaptırdıkları piyasa araştırmalarında, 
mevcut araç sahiplerinin neredeyse %50’sinin 
araç yenilerken öncelikle elektrikli tercih etme 
eğiliminde olduğunu gördüler. Şu anda tek engel, 
fosil yakıtlı araçlara göre, fiyatların hala pahalı 
kalması. Fakat, özellikle batarya tarafındaki ge-
lişmelerle bu maliyetler hızla makul seviyelere 
doğru geliyor. 

Dünyada hızla artan elektrikli araç üretimiyle bir-
likte batarya pazarının büyüklüğü 5 yıl içinde 150 
milyar doları geçecek. 2030 yılında 40 milyonun 
üzerinde yeni elektrikli aracın satılması, yollardaki 
elektrikli araç sayısının 143 milyonu bulması bek-
liyor. Yollardaki araç sayısı içinde elektrikli oranı 
%7.5’a ulaşacak.

2016 yılında, global satışlar içinde elektrikli araç 
satışları sadece %1 seviyesindeydi. Genel toplam 
içindeki oranı ise yüzde 0.02’ydi. 2020 yılına 
geldiğimizde, dünyada 92 milyon motorlu araç 
satıldığını görüyoruz. Artık, bunların yaklaşık 4.6 
milyonu elektrikli araçlardan oluşuyor. Yollardaki 
elektrikli araçların toplam sayısı 8,5 milyona yak-
laştı ve 2,3 milyon elektrikli oto ile Çin pazarda 
liderliğini elinde bulunduruyor.

Türkiye, Bor 
Türevlerinden Yılda 
50 Milyar Doların 
Üzerinde Para 
Kazanabilir

Dr. Akın ARSLAN 
TTT Global Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyada yollardaki elektrikli araçların sayısı 8,5 
milyonu buldu ve batarya pazarı 50 milyar Doları geçti.
Türkiye, sahip olduğu Bor gücüyle, pil üzerinde global 
tedarikçi pozisyonuna gelebilir.
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“Türkiye için fırsat yine kapıda. Bor ile yeni yeşil 
bataryaların üretilebilmesinde, teknolojik ola-
rak inisiyatif alabilecek mi? Bunu hep birlikte 
göreceğiz. Bor madeninin türevlerinden olan 
bir ton borik asitin uluslararası fiyatı, 600 ile 
1.000 dolar arasındadır. Bir ton kobaltın fiyatı 
ise 35 bin doların üzerinde. Dünya bor ürünleri 
tüketimi 2019 itibariyle 3,71 milyon ton sevi-
yesinde. Bu çok düşük bir miktar. Türkiye’deki 
bor rezervinin 1 milyar ton seviyesinde olduğu 
dikkate alındığında, tüketimi arttırmayı teşvik 
etmek öncelikle ülke olarak bizim sorumlulu-
ğumuzda. Bor, dünyada ağırlıkla %48 seviyede 
Borosilikat olarak cam üretiminde kullanılıyor. 
Pil teknolojilerinde kullanmak, çığır açıcı bir 
çıkış yolu olabilir. Lityum pillere entegre olabi-
lecek bileşikler geliştirilebilirse, Türkiye Lityum 
tabanlı şarj edilebilir piller için kullanılacak bor 
türevlerinden yılda 50 milyar doların üzerinde 
para kazanabilir” dedi.  

Dünyada elektrikli araç 
şarj ünitesi sayısı  
8,5 milyonu geçti

Dünya genelinde elektrikli araç sarj ünitesi sayıla-
rının arttığını ifade ederek konuşmasını sürdüren 
TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları 
anlattı: 

“2020 Kasım itibariyle dünyada 8,5 milyonun 
üzerinde elektrikli araç şarj ünitesi var. 2018’de 
bu sayı 5,2 milyon üniteydi. Pazar, hızla büyüyor. 
Şarj ünitelerinin yaklaşık 7 milyonu, aracı satın 
alanlara verilen, ev-tipi yavaş şarj cihazları (8-
12 saatte şarj edebilen). Dünyada 30 dk.’da %80 
seviyesinde hızlı şarj edebilen şarj istasyonu sa-
yısı ise 600 bini buldu. Bunların %86’sı Çin’de 
bulunuyor. Elektrikli araç için batarya maliyeti 
çok önemlidir. Bir elektrikli aracın maliyetinin 
yaklaşık %30’u batarya ve birleşik sistem mali-
yetlerinden oluşuyor. Bu o kadar önemli bir oran 
ki, batarya maliyetinin düşmesi, elektrikli aracın 
maliyetini doğrudan etkiliyor. Batarya teknolo-
jisi aynı zamanda aracın menzilini de etkiliyor” 
şeklinde konuştu. 

Bor’un batarya teknolojisinin geleceğindeki stra-
tejisini değerlendiren TTT Global Group Başkanı 
Dr. Akın Arslan, şunları açıkladı:  

“Türkiye’de yıllardır “Bor” hakkında şehir efsa-
neleri dolaşır. Dünyadaki en muhteşem maden 
olduğu, Türkiye için petrolden bile çok önemli 
bir zenginliğe işaret ettiği söylenir. Söylenir 
ama, cam sanayisindeki kısıtlı kullanımı, son 
günlerce deterjan olarak kullanılmaya çalışıl-
masının ötesinde, bugüne kadar katma değerli 
bir ürünün stratejik parçası haline dönüştürü-
lememiştir. Kim bilir, belki de batarya teknolo-
jilerinde “Bor türevlerinin” kullanımına ilişkin 
yapılacak araştırmalar, Bor’u dünyada stratejik 
maden konumuna getirebilir. Dünya bor re-
zervinin %73,4’ü Türkiye’dedir. Bor madeni, 
geleceğin batarya teknolojilerinde Kobaltın ye-
rine, Lityum’u tamamlayıcı olarak düşünülmesi 
gereken bir madendir. Bor mineralleri doğada 
150’nin üzerinde farklı formlarda bulunabiliyor 
ve bulunduğu yer itibariyle lityumla benzer-
likler gösteriyor. Çoğunlukla lityum gibi tuzlu 
havzalarda; kalsiyum, sodyum ve magnezyum 
elementleri ile hidrat bileşikleri halinde bulunu-
yor. Bor’un tek başına değil, ama karıştırılarak 
lityumun kapasitesini dört kat artırdığı bilimsel 
olarak ispatlandı. Bor ile güçlendirilmiş lityum-i-
yon bataryaların kapasiteleri, klasik bataryalara 
göre birkaç kat fazla olabilir. Türkiye’nin, Bor’u 
deterjan üretmenin çok ötesinde katma değeri 
yüksek alanlarda işleyerek kullanmayı düşün-
mesi, geleceğin lityum-iyon bataryalarında lit-
yum ile birlikte kullanmanın yollarını araştırması 
hayatidir. Türkiye, sahip olduğu Bor gücüyle, pil 
üzerinde global tedarikçi pozisyonuna gelebilir” 
diye konuştu. 

Türkiye, Bor türevlerinden 
yılda 50 milyar doların 

üzerinde para kazanabilir
Bor rezervleri ile fırsatın kapıda olduğunu anlatan 
TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, konuş-
masına şöyle devam etti: 

Elektrikli bir aracın maliyetinin %30’nu batarya 
maliyetinin oluşturduğunu belirten TTT Global 
Group Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi: 

“Elektrikli otomobilin tercih edilmesini etkileyen 
temel parametreler arasında; maliyeti, garanti-
li pil ömrü (pil devir sayısı), bir şarj ile ne kadar 
gidebildiği, ne kadar sürede tam şarj olabildiği 
(Hızlı şarj süresi), şarj istasyonlarının yaygınlığı ve 
erişilebilirliği, tüketiciye şarj maliyetleri gibi ko-
nular yer alıyor. Parametrelere dikkat ederseniz, 
çoğu doğrudan pil ve pil teknolojileri ile ilgilidir. 
Bir elektrikli aracın tercih edilirliğini doğrudan pil 
teknolojileri belirler. Pil konusunda dünyada müt-
hiş bir yarış başlıyor. Her ne kadar bu yarışta Tesla 
ve Panasonic, ABD’de Florida’da inşa ettikleri ve 
devreye aldıkları 5 milyar dolarlık pil fabrikaları 
Gigafactory’le liderliği üstlenmiş gibi gözükse-
lerde, Çin’li CATL, BYD, LG Chem, Samsung gibi 
global aktörler hızla pozisyon almaktadırlar” diye 
konuştu. 

Pil Üretiminde Stratejik Madenler: 
Lityum ve Kobalt
Pil üretimindeki stratejik madenler konusuna de-
ğinen TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, 
şunları anlattı: 

“Şarj edilebilir pillerin içinde, yüksek enerji 
depolayabilen madenler tercih edilir. Bunların 
önde gelenleri lityum, kobalt, kurşun ve mag-
nezyumdur. Günümüzde bilgisayarlar, cep te-
lefonları ve elektrikli otomobiller başta olmak 
üzere şarj edilebilir bataryalarda en çok tercih 
edilen lityumdur. Küresel lityum rezervlerinin 
%66’sı tuzlu su rezervuarları içinde yer almakta-
dır. Dünyanın en büyük lityum tuz havzası 3.000 
km2 büyüklüğü ile Şili’nin kuzeyinde yer alan Sa-
lar de Atacama bölgesindedir. Dünyada en çok 
Lityum rezervi 9 milyon ton ile Güney Amerika 
ülkesi Bolivya’dadır. Onu 8 milyon ton rezerv ile 
Şili ve Arjantin takip etmektedir. Dünya lityum 
rezervinin yüzde 57,5’i Güney Amerika’dadır. 
Avustralya ve Çin de rezerv sahibi ülkeler ara-
sındadır. Lityumun, bir bataryada içinde elektrik 
depolayabilmesi için ikinci bir element ile bir-
likte kullanılması gerekir. Bugüne kadar yapılan 
çalışmalarda en yüksek verim lityum-Kobalt 
eşleşmesinde görülmüştür. Dünya genelinde 
üretilen toplam 140 bin ton kobaltın %70’ni tek 
başına üreten Kongo Demokratik Cumhuriyeti 
(KDC), 2019 yılı verilerine göre kobalt üretimin-
de dünyada ilk sıradadır. Bu ülkenin madenleri, 
tamamen Fransız devleti ve şirketlerinin kont-
rolündedir. Elektrikli araçlar ve akıllı telefonlar 
başta olmak üzere birçok teknolojik ürününün 
bataryalarında, yaygın olarak kullanılan kobaltın 
fiyatı yıllar içinde hızla artmıştır” dedi. 

Türkiye, sahip olduğu 
Bor gücüyle, pil 

üzerinde global tedarikçi 
pozisyonuna gelebilir
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lık vermek ve bu alanda sektöre öncülük etmek. 
Yenilenebilir enerjinin en büyük avantajlarından 
biri, ülkemizin geniş rüzgar ve güneş potansiye-
linden  yararlanma imkânı sağlaması. Türkiye’nin 
en büyük rüzgar enerjisi üreticilerinden biri olma 
hedefiyle, ülkemizin enerjisini yenilenebilir kay-
naklardan üretmeyi sürdüreceğiz.”  

“Türkiye’nin en doğusundaki, en 
yüksekteki RES’ini Van’a kurduk”
Van’daki Bağlama RES’i 2021 yıl ortasına kadar 
tam kapasiteyle faaliyete geçirmeyi planladıkla-
rını belirten Fina Enerji Genel Müdürü Koray Kıy-
maz şunları söyledi:

“Bağlama RES projesine başlarken çok cesur bir 
yatırım kararı verdik. Türkiye’nin en doğusunda-
ki, en yüksekteki RES’ini Van’a kurduk. Bağlama 
RES; 53,2 MW kurulu gücü ile Doğu Anadolu’daki 
en yüksek kapasiteli rüzgar enerjisi projesi ola-
cak. Tüm projelerimizi özverili bir çalışma ile he-
def tarihimizden bir gün bile şaşmadan devreye 
almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” 

563 bin hektar ormana eşdeğer 
karbon azaltımı 
Aynı anda devreye alınan dört projenin, karbon 
azaltımına da büyük katkı sağlayacağını belirten 
Özyeğin şunları söyledi:

“Grubumuzun bugüne kadar toplam 350 MW ku-
rulu güce sahip 10 rüzgar enerji santrali ve 30 MW 
kurulu güce sahip 5 güneş enerji santrali bulunu-
yordu. Toplam gücü 200 MW’ın üzerindeki yeni 4 
rüzgar enerjisi santralimizle birlikte kurulu gücü-
müzü rüzgar enerjisinde 550 MW’a, yenilenebilir 
enerjide 580 MW’a çıkarmış olacağız. Bugüne 
kadar 154 türbin ile her yıl 685 bin ton karbon 
azaltımı yaptık. Yeni rüzgar enerjisi santrallerimiz 
tam kapasite çalıştığında karbon azaltımımız yıl-
lık toplam 1 milyon 65 bin tona yükselecek. Bu da 
563 bin hektar orman arazisinin karbon azaltım 
performansına denk gelecek.”

FİBA Grubu’nun projeleri tam kapasite çalıştığın-
da Van’daki Bağlama RES 53,2 MW, Balıkesir’deki 
Pazarköy RES ise 45,6 MW, Yalova RES 53,2 MW, 
İstanbul’daki Tayakadın RES 51 MW kurulu güce 
sahip olacak.

sindeki toplam kapasitesi 550 MW’a yükselecek. 
Toplam 55 türbinden oluşan 4 yeni rüzgar enerjisi 
santrali 2021’de tam kapasite çalışmaya geçtiğin-
de 200 MW güce ulaşacak. 

FİBA Grubu’nun Van’da kurduğu; 53,2 MW güce 
sahip olacak santral, Türkiye’nin en yüksek rakım-
lı ve en doğusundaki rüzgar enerjisi santrali oldu. 

“Doğu Anadolu’nun rüzgar enerjisi 
potansiyeline en büyük yatırımı 
yaptık”
Türkiye’nin rüzgar haritasını çok iyi analiz ettikle-
rini ve 55 milyon dolar yatırımla Van’da kurduk-
ları santralle Doğu Anadolu’nun rüzgar enerjisi 
potansiyeline bugüne kadarki en büyük yatırımı 
yaptıklarını  vurgulayan FİBA Grubu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murat Özyeğin şunları ifade etti:   

“Toplam 220 milyon dolar yatırımla hayata geçen 
ve ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan 
bu 4 projeyi, son dönemde enerjide dışa bağım-
lılığımızı azaltan olumlu gelişmelerin bir parçası 
olarak görüyoruz. RES yatırımlarımızı enerji sek-
töründeki grup şirketimiz Fina Enerji yürütüyor. 
Önceliğimiz, yenilenebilir enerji projelerine ağır-

FİBA Grubu’nun; Van, Balıkesir, Yalova ve İstanbul 
Çatalca’da toplam 220 milyon dolar yatırımla ku-
rulan 4 yeni rüzgâr enerjisi santrali üretime başla-
dı. Toplam 200 MW kurulu güce sahip 4 yeni RES 
ile Grubun kurulu gücü rüzgar enerjisinde 550 
MW’a, yenilenebilir enerjide 580 MW’a çıkarak, 
grubu sektörün en büyüklerinden biri yapıyor. 
FİBA Grubu’nun Van’da kurduğu; 53,2 MW kapa-
siteye sahip santral, Türkiye’nin en yüksek rakımlı 
ve en doğusundaki rüzgar enerjisi santrali konu-
munda yer alıyor. FİBA Grubu, yeni yatırımlarıyla 
birlikte yıllık 563 bin hektar ormana eşdeğer kar-
bon azaltımı yapacak. Türkiye’nin rüzgar harita-
sını çok iyi analiz ettiklerini ve Van’daki santralle 
Doğu Anadolu’nun rüzgar enerjisi potansiyeline 
bugüne kadarki en büyük yatırımı yaptıklarını 
vurgulayan FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Özyeğin, “Ülkemizin enerji arz güvenliğine 
katkı sağlayan bu 4 projeyi, son dönemde ener-
jide dışa bağımlılığımızı azaltan olumlu gelişme-
lerin bir parçası olarak görüyoruz” diye konuştu.  

FİBA Grubu, yenilenebilir enerji sektöründeki 
yatırımlarına 4 yeni rüzgar enerjisi santrali (RES) 
ekledi. Van, Balıkesir, Yalova ve İstanbul Çatal-
ca’da kurulan yeni RES’ler üretime başladı. Yeni 
yatırımla birlikte FİBA Grubu’nun rüzgar enerji-

Murat ÖZYEĞİN 
FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Fiba Grubu 4 Yeni Rüzgar Enerjisi 
Santrali Yatırımıyla 550 MW 
Güce Ulaşarak, Sektörün En 
Büyüklerinden Biri Oluyor

Türkiye’nin en doğusunda, 
en yüksek rakımlı RES’i kuruldu
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işgücünün eğitimine önem vermesi gerektiğini 
vurguladı. 

Türkiye’de son on yılda ciddi bir ivme yakalayan ye-
nilenebilir enerji yatırımlarındaki kurulu güç seviye-
lerinin, potansiyelin çok altında olduğunu hatırlatan 
Yüce, “Ülkemizin de yenilenebilir enerji yatırımların-
da görev yapacak her seviyedeki işgücünü planla-
ması ve plana uygun eğitim yatırımlarını vakit kay-
betmeden hayata geçirmesi gerekiyor.” dedi.

Rüzgârda Potansiyelin Altıda Birini 
Kullanıyoruz
2020 yılı Haziran ayı itibarıyla 8 bin 300 Megavat 
olan rüzgar enerjisi kurulu gücünde, Enerji Bakan-
lığı’nın açıklamalarına göre 48 bin MW potansiyel 
olduğunu hatırlatan Yüce, sektörün tüm paydaş-
larının Türkiye’nin gerçek potansiyelinin 48 bin 
MW’ın çok üzerinde olduğunu bildiğini vurguladı. 

Bakanlığın verisi referans alındığında dahi potan-
siyelin sadece altıda birinin kullanıldığını vurgula-
yan Yüce, şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Önümüzde daha alacak çok yolumuz, yapacağı-
mız çok yatırım var. Bu yatırımların her aşamasında 
görev yapacak yeşil yakalı çalışanları şimdiden bu 
potansiyele cevap verecek şekilde yetiştirmemiz 
gerekiyor. Ülkemizde sayıları giderek artan rüzgar 
enerji santrallerinde bakım, montaj, onarım gibi 
faaliyetleri gerçekleştiren yeşil yakalı çalışanların 
işsiz kalma ihtimalleri uzun yıllar sıfıra yakın ola-
cak. Pandemi dönemi; rüzgâr, güneş, biyokütle ve 
jeotermal gibi temiz enerji kaynaklarının önemini 
tüm dünyaya bir kez daha öğretti. Sera gazı emis-
yonlarını sınırlandıran, düşük karbon ekonomisine  
geçişi hızlandıran, ekosistemleri ve biyoçeşitliliği 
koruyan her türlü yatırım, gençlerimize yeniş istih-
dam alanları açacak. Kurumsal şirketlerde CSO’lar 
(Chef Sustainability Officer- Sürdürülebilirlik Yöne-
ticileri) birkaç sene içinde tepe yönetimlerin en kilit 
pozisyonları olacak.”

On yıl önce dünya insan kaynakları literatürüne 
giren “yeşil yakalı” tanımlaması; yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği yatırımlarında üretim, 
montaj ve bakım süreçlerinde görev alan çalışan-
ları kapsıyor. 

2019 yılı sonunda dünya üzerinde sayıları 11 mil-
yona ulaşan yeşil yakalı çalışanların sayısı, 2030 
yılında sadece ABD’de 40 milyona ulaşacak. 
Dünyada halen en hızlı büyüyen meslek grupları 
arasında ilk iki sırayı güneş ve rüzgâr enerjisi tek-
nisyenliği alıyor.

Geleceğini rüzgâr enerjisi sektöründe şekillen-
dirmek isteyen gençlere online eğitim ve belge-
lendirme fırsatı sunan Windbaba, Türkiye’nin bu 
alanda yaşadığı teknik eğitim eksikliğinin gideril-
mesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite 
Kobi Danışmanı Bülent Yüce, American Solar 
Energy Society’nin verilerine göre, 2030 yılında 
sadece ABD’de yenilenebilir enerji ve enerji ve-
rimliliği sektörlerinde 40 milyon kişinin çalışma-
sının öngörüldüğünü belirterek, Türkiye’nin ara 

Bülent YÜCE 
BY Danışmanlık Kurucusu

“YEŞİL YAKALI”LARIN 
İŞSİZ KALMA 
İHTİMALİ SIFIR!

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı By Danışmanlık Kurucusu Bülent Yüce: 
“Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarında her seviyede görev alan 
yeşil yakalılar, sürdürülebilir kalkınmanın öncüleri oluyor.”
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çok üzerinde ücretlerle çalışan bu personellerin 
eğitimini sistematik şekilde verebilmek amacıyla 
Windbaba olarak yeni bir program oluşturduk.” 
dedi. 

Yeni kapasitelerin devreye alınmasında, yenilene-
bilir ve temiz enerji farkındalığı yüksek olan Av-
rupa ülkelerinin başı çektiğini vurgulayan Bülent 
Yüce, 2019 yılı sonu itibarıyla elektrik üretiminin 
yüzde 15’ini rüzgârdan karşılayan Avrupa’nın, 
2050 yılı hedefinin bu oranı yüzde 50’ye çıkar-
mak olduğunu hatırlattı. Bu verilere, rüzgâr ener-
jisi sektöründe geleceğini arayan her seviyedeki 
profesyonelin dikkat etmesi gerektiğine işaret 
eden Yüce, şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Çalışanlara İhtiyaç Hiç Azalmayacak”
Benzer bir durumun Avrupa ülkelerinde de ya-
şandığına dikkat çeken Bülent Yüce; Makine, 
Elektrik-Elektronik, Endüstri gibi mühendislik 
alanlarından mezun olup iş arayışında olan genç-
lerin bu potansiyele dikkat etmelerini önerdi.  

Bülent Yüce, şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Yüksek mühendislik ve teknik donanım gerek-
tiren, hata affetmeyen bu görevleri yapabilmek 
için elimizde temel mühendislik eğitimini almış 
çok sayıda genç mühendisimiz var. Türkiye’nin 
2030 yılında RES kurulu gücünün 16 bin Mega-
vata çıkacak olması, mevcut yatırımların yaklaşık 
iki katının gelecek on yılda yapılması anlamına 
geliyor. Bugün devreye alınan bir santral, on sene 
sonra bakıma daha fazla ihtiyaç duymaya başla-
yacak. On sene önce devreye alınan bir santral 
ise on sene sonra ekonomik ömrünü dolduracak 
ve yerine yenisi inşa edilecek. Bu hızlı döngünün 
içinde teknik bilgi ve donanımı yüksek her seviye-
deki çalışana olan ihtiyaç artmaya devam edecek. 
Ülkemizdeki yatırımlarda kendilerini kanıtlayan 
gençlerimiz, tıpkı ‘dünya vatandaşı’ benzetme-
sinde olduğu gibi ‘dünya mühendisi’ olarak pek 
çok ülkedeki yatırımlarda görev alma ve iyi bir 
gelir seviyesi elde etme şansına sahip olabilecek.”

Türkiye rüzgâr enerjisi santralleri ile Demirer Hol-
ding’in 1998 yılında İzmir’in Çeşme ilçesi Germi-
yan Mevkii’nde inşa ettiği 1,5 Megavat (MW) ku-
rulu güce sahip proje ile  tanışmıştı. Özellikle son 
15 yılda yapılan yatırımlarla RES kurulu gücünü 
8 bin 300 MW’a Türkiye, Avrupa’da 7’inci sıraya 
yükselme başarısı gösterdi. 

2010 yılında Türkiye’deki rüzgâr türbinlerinin or-
talama yaşı 2 iken, 2020 yılında 7’ye ulaştı. 2025 
yılında ise ortalama yaş 10 olacak. Türbinler yük-
sek verimlilikte 20 yıl süre enerji üretirken, bu 
sürenin sonunda ömürlerini büyük ölçüde doldu-
rup, yerlerini aynı yerde kurulan farklı türbinlere 
bırakıyor. RES’lerin yaş ortalaması büyüdükçe, 
bakıma olan ihtiyaçları da artarken; bu durum 
çok özel eğitimler alan rüzgâr türbini bakım ve 
onarım personellerine olan ihtiyacı da artırıyor. 

Eğitim Açığını Windbaba Kapatıyor
Sektöre adım atmak isteyen her seviyedeki pro-
fesyonele online eğitim sağlayan ve Yaşar Üni-
versitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) onaylı 
sertifikalandırma fırsatı sunan Windbaba, bu 
alandaki teknik eğitim eksikliğini gidermek için 
harekete geçti. 

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite 
Kobi Danışmanı Bülent Yüce, türbinlerin bakım 
ve onarımlarını yapan mavi ve beyaz yakalı çalı-
şanlara olan ihtiyacın dikkat çekici oranda arttığı-
nı belirterek, “RES filomuzun yaşı arttıkça, bakım 
periyotları kısalıyor ve bakım ihtiyaçları artıyor. 
Üniversitelerimizde bu spesifik konuda eğitim 
veren herhangi bir program ya da ders bulun-
muyor. Dünyanın her ülkesinde, ortalamaların 

Bülent YÜCE 
BY Danışmanlık Kurucusu

RES’LER 
YAŞLANIYOR, BAKIM 
PERSONELİ İHTİYACI 
ARTIYOR

Türkiye’de rüzgâr türbinlerinin yaş ortalaması 7’ye ulaştı. Mevcut ve planlanan 
projeler dikkate alındığında 2025 yılında santrallerin ortalama yaşı 10 olacak.
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sanayiyi dijitalleştirmek hedefiyle kurulduk ve o 
günden bugüne kadar dünya genelinde 300’den 
fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştirdik. 
Sanayi 4.0 kavramının dünyanın gündemine taşın-
masından 15 yıl önce Türkiye sanayisinin dijital dö-
nüşümü için çalışmaya başladık. Akıllı üretim yöne-
tim sistemi ProManage ve inovatif teknolojilerimizle 
sanayicilerin ve KOBİ’lerin çağı yakalamanın ötesin-
de çağ atlamaları için çalışıyoruz. Bugün; otomotiv, 
beyaz eşya, plastik, ilaç, kimya, gıda ve ambalaj 
başta olmak üzere pek çok farklı sektöre yüksek 
teknoloji çözümler sunuyor; sanayicilerin güncel 
ihtiyaç ve talepleri, teknolojik gelişmeler ve ulusla-
rarası trendler ışığında sistemlerimizi sürekli olarak 
yeniliyoruz. Özellikle makine ve otomotiv sektörle-
rinin çok önemli olduğu ülkemizde dijitalleşmenin 
hızlanması büyük önem taşıyor. Ülkemizde, üretici-
lerin ve büyük sanayicilerin dijitalleşme konusunda 
farkındalıkları çok yüksek ve trendleri yakından 
takip ediyorlar. Diğer işletmeler ve KOBİ’lerin de 
dijitalleşmesi hem sektörlerinde rekabet edebil-
meleri hem de ülke ekonomimiz için çok önemli. 
Artık dünya genelinde ‘kayıpsız üretim’ kavramını 
daha çok duyacağız. Bu noktada sanayiciler için en 
önemli konu operasyonel yönetim. Türkiye’de bu 
yaklaşımı ne kadar hızlı benimsersek şirketlerimizin 
global pazarda yer bulabilmesi o kadar kolay olur. 
Diğer yandan, fabrikaların dijital dönüşmesi sadece 
üretim bandında avantaj sağlamak anlamına gel-
miyor. Şu an içinde bulunduğumuz pandemi döne-
mi gibi öngörülemez risk ve tehditler için de dijital 
dönüşüm adeta bir koruyucu kalkan haline geldi.”

Sanayiciler yaklaşık 2 ay sonunda 
yüzde 20’ye varan oranlarda 
verimlilik artışı sağlıyor
IIoT, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ ve makine 
öğrenmesi teknolojileri ile tamamen entegre dün-
yadaki tek üretim yönetimi sistemi ProManage 
ürününün sanayicilere sağladığı katma değerden 
bahseden Özden, sözlerine şöyle devam etti: “Pro-
Manage; Production ve Management kelimelerinin 

manı da dijitalleşmeden etkileniyor. Bu dönemde, 
tüm sanayicilerin en önemli gündem maddesi faa-
liyetlerine devam etmek, ekonomiye ve istihdama 
katkıyı sürdürmek oldu. Üretim operasyonlarının 
dijital araçlarla yönetilmesi konusunda yazılım ve 
donanım çözümleri üreten 22 yıllık bir teknoloji şir-
keti olan Doruk, akıllı üretim yönetim sistemi Pro-
Manage ile üreticilere dijital dönüşüm mentorluğu 
yapıyor. Yeni normalde sanayicilerin global arena-
da çok daha güçlü bir şekilde söz sahibi olabilme-
leri için hız kesmeden çalıştıklarını söyleyen Doruk 
Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, gerek 
büyük çaplı sanayicilerin gerekse Türkiye’deki top-
lam girişimlerin yaklaşık yüzde 99’unu oluşturan 
KOBİ’lerin çağın gerekliliklerini yerine getirmele-
ri, global pazarlarda daha rekabetçi olabilmeleri 
ve sürdürülebilir büyüyebilmeleri için tek yolun 
üretim ve yönetim sistemlerini dijitalleştirmekten 
geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi:

Dünya genelinde “kayıpsız üretim” 
kavramı öne çıkacak
“Doruk olarak, 1998 yılında sanayicilerin üretimle-
rini daha hızlı, çevik, kaliteli ve verimli yönetmeleri 
için yazılım ve donanım araçları geliştirmek, yani 

Pandemiyle birlikte üretimin neredeyse her aşa-
ması dijitalleşme temelinde yeniden kurgulanırken 
Türkiye’de sanayicilerin ekonomiye katkı sağlaya-
bilmeleri ve zorlu rekabet ortamında hayatta ka-
larak sürdürülebilir büyümeleri için dijital dönüşü-
me yatırım yapmaları gerekiyor. Dünya genelinde 
300’den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü ger-
çekleştiren teknoloji şirketi Doruk; yapay zekâ, artı-
rılmış gerçeklik, IIoT, makine öğrenmesi ve görüntü 
işleme teknolojileriyle tam entegre olan dünyadaki 
tek akıllı üretim yönetim sistemi ProManage ile 
sanayicileri çağın gerekliliklerine göre hazırlıyor. 
Yeni normalde hız kesmeden çalıştıklarını söyleyen 
Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, 
sanayicilerin daha rekabetçi olabilmeleri ve sürdü-
rülebilir büyüyebilmeleri için tek yolun üretim ve 
yönetim sistemlerini dijitalleştirmekten geçtiğini 
vurguladı. Dünya genelinde kayıpsız üretimin öne 
çıkacağını söyleyen Özden, içinde bulunduğumuz 
pandemi dönemi gibi öngörülemez risk ve tehdit-
ler için de dijital dönüşümün adeta bir koruyucu 
kalkan haline geldiğini vurguladı.

2020 yılının neredeyse tümünü etkileyen pande-
miyle birlikte çalışma ve eğitim hayatıyla tüketici 
alışkanlıklarının değişmesi gibi üretimin her kat-

Dünyada 300 fabrikayı dijitalleştiren teknoloji şirketi Doruk, pandemiyle 
birlikte hızla artan dijitalleşmenin üretimdeki önemine dikkat çekiyor.

Dijitalleşme 
Üretimin Koruyucu 
Kalkanı Oldu

Tülay ÖZDEN 
Doruk Yönetim Kurulu Üyesi
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dirmeye başladı. Sosyal mesafe kavramı, gündelik 
hayatın yanı sıra çalışanlar için de büyük önem 
taşıyor. Bu yeni normal düzende Doruk olarak gö-
nüllü mühendis ekibimizle birlikte üretime devam 
ederek ekonomiye ve istihdama katkıda bulunan 
sanayicilerin her zamanki gibi yanında olup çalışan-
ların ve dolayısıyla toplumun sağlığını korumaya 
katkıda bulunmak istedik ve çok önemli bir ürün 
geliştirdik. ProManage KiT sayesinde fabrikalar açık 
kalabilecek, ek yatırım gerekmeden işletmelerde 
çalışanların sosyal izolasyona uyup uymadıkları 
izlenip temas noktaları dijital ortamda tespit edile-
bilecek, uyarı üretilebilecek. İş sağlığı ve güvenliği 
açısından çok önemli olan bu teknolojiyle içinde 
bulunduğumuz dönem başta olmak üzere bundan 
sonra hayatımızı etkileyecek sosyal izolasyonun iş 
verimini etkilemesinin önüne geçilmesi ve pandemi 
gibi beklenmeyen durumlarda çalışanların sağlıkları 
açısından kontrollü bir ortamda çalışması mümkün 
olacak. Doruk tarafından bedelsiz olarak sunduğu-
muz ProManage KiT uygulamasını edinmek isteyen 
değerli sanayicilerimizi, ‘Fabrikalar Açık Kalsın’ 
kampanyamıza destek veren vakıf ve sağlık kuru-
luşlarına bağış yapmaya çağrıda bulunuyoruz.

Bu projeyle birlikle bu sene bizi heyecanlandıran 
diğer konu ise pazara sunmaya hazırlandığımız 
‘ProManage Cloud’ ürünümüz… Bu ürünümüzle 
KOBİ’lerin de dijitalleşmelerini ve pandemi dö-
neminde üretim yönetiminin uzaktan yapılarak 
verimli ve kârlı üretime devam etmelerini des-
teklemeyi hedefliyoruz. Bu yeni ürünümüzü oyun 
kurallarını değiştirici bir ürün olarak pazara sun-
maya hazırlanıyoruz.”

“Proaktiflikten kestirimciliğe giden 
yolda işletmelere danışmanlık 
yapıyoruz”
İşletmelerin, sorunları ancak oluştukça çözebilen 
reaktif şirketlerden verilere dayalı takip yapabilen 
proaktif işletmelere dönüştüğünü söyleyen Öz-
den; “Yapay zekâ ve görüntü işleme gibi son tek-
noloji çözümleriyle artık kestirimci yani prediktif 
işletmelere dönüşüm başladı; gelecekte ise ola-
cakları önceden kestirdiği gibi bu kestirime göre 
yapılması gerekenlere de kendisi karar veren 
preskriptif işletmelere dönüşüm olacak. ProMa-
nage ile sorunların oluştuktan sonra çözülebildiği 
değil, verilere dayalı kestirimci yani prediktif bir 
sistem sağlıyoruz. ProManage yapay zekâ uygu-
laması sayesinde fabrikaların gelecekte neler ola-
bileceğini kestiren yani kestirimci algoritmaların 
temelini oluşturan altyapıya geçiş sağlamaları 
mümkün oluyor. ProManage ile üretimde takip 
sağlanmasının yanı sıra üretim, bakım, kalite ve 
test operasyonlarının yönetiminde maliyetler dü-
şürülüyor ve performans artıyor” dedi.

“Pandemide de oyunun kurallarını 
değiştiren çözümler geliştirmeye 
devam ettik”
Pandemiyle birlikte konuşulan kesintisiz üretime, 
dolayısıyla ekonomiye, istihdama ve toplum sağlı-
ğına katkıda bulunmak için çok önemli bir tekno-
loji geliştirdiklerini söyleyen Özden, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Hayatımızı derinden etkileyen ‘sosyal 
mesafe’ kavramı, tüm dünyayı yeniden şekillen-

birleşiminden oluşuyor. Sanayicilerin kendilerini 
sürekli ve otomatik olarak geliştirebilmesini sağ-
layan ProManage, bu doğrultuda işletmelerin dar 
boğazlarını, zayıf yönlerini, gelişime açık nokta-
larını sürekli olarak gösteren ve bu açıkların iyi-
leştirilmesi için işletmeyi uyarı mesajları ve farklı 
yollarla bilgilendiren bir sistem. Bu sistemle dünya 
genelinde binlerce üretim yöneticisinin know-how 
ve taleplerini karşılıyoruz. Üretim yönetimi sis-
temi ProManage teknolojimizi kullanan firmalar, 
üretimlerini daha verimli ve çevik hale getiriyor, 
kayıplarını tespit edip azaltarak maliyetlerini ve 
rekabetçiliklerini yönetebiliyor. ProManage ile Türk 
sanayiciler dünya firmaları ile rahatlıkla rekabet 
edebiliyor ve kendi sektörlerine yön vererek liderlik 
yapabiliyor. ProManage, kök nedenlerinin tespit 
edilmesi yoluyla işletmelerdeki sorunların gide-
rilmesini sağlıyor. Bu sayede işletmelerde üretim 
hızlanıyor, üretim miktarı artıyor, kayıplar azalıyor 
ve maliyet ciddi oranda düşüyor. İşletmelerin diji-
tal dönüşüme geçirilmesinin yalnızca 4 ila 8 hafta 
sürdüğü bu sistemimizle sanayiciler yaklaşık 2 ay 
sonunda yüzde 20’ye varan oranlarda verimlilik 
artışına tanık olmaya başlayabiliyorlar.”

İşletmelere telefon ve internetin 
olduğu her yerden erişim mümkün
Özellikle gündemde olan pandemi ya da iş süreci-
nin normal seyrinde ilerlediği zamanlarda yapılan 
seyahatler gibi nedenlerle işletmelerine uzaktan 
erişme ihtiyacı duyan profesyonellere de büyük 
kolaylık sunduklarını söyleyen Aylin Tülay Özden, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayiciler ve işletmeler, 
uzaktan çalışmanın ‘yeni normal’ haline geldiği 
2020 itibarıyla artık her an her yerden fabrikala-
rına erişim sağlayarak üretimi sürdürülebilir kılmak 
ve maliyetlerini azaltıp verimliliklerini artırarak 
rekabetçiliklerini koruyan teknolojilere yönelecek. 
ProManage ile tam entegre olan ProManage Mo-
bil uygulamamız; yöneticilerin ve şeflerin gerçek 
zamanlı olarak tesise ait makinelerini izleyebilme-
lerine, makinelerinin üretim performansına ulaşa-
bilmelerine, parametreleri takip edebilmelerine, 
makine göstergelerini ve raporları görebilmelerine 
imkân tanıyor. Anlık düşen bildirimlerle de her-
hangi bir detayın gözden kaçması önleniyor. Pro-
Manage Mobil, ProGuard entegrasyonuyla da tüm 
üretim ve IT süreçlerinin her yerden izlenebilme-
sini sağlıyor. Böylece işletmedeki olası bir soruna 
anında müdahale edilirken zaman ve maliyetten 
tasarruf da sağlanıyor.

Üretimde tam kontrol sağlayan Artırılmış Gerçeklik 
teknolojisinin kullanıldığı ProManage AR uygula-
mamız sayesinde ise işletmelerdeki üretim şefle-
ri, operatörler ve teknisyenler üretim alanı içinde 
dolaşırken akıllı telefon, tablet ya da AR gözlükle-
rindeki kameraya makine üzerindeki AR etiketini 
göstererek, o makinenin üretim performansına 
ve görüntülenmesini istediği tüm verilere gerçek 
zamanlı olarak ulaşabiliyorlar. Uygulama sayesin-
de operasyonel işlemlerde görev alan çalışanlar 
bilgiye anında erişim sağlayabiliyor. Online makine 
izleme imkânı sunan bu uygulamamız, işletmedeki 
bilgiye hızlıca ulaşılmasına ve proaktif davranılarak 
önlem alınmasına katkıda bulunuyor.”
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Amaç, Enerjideki Süreçlerin Şeffaf Bir 
Şekilde Dijital Platforma Aktarılması
Enerji sektöründe EPC terimiyle dile getirilen, 
yani mühendislik, teslim ve montaj işlemlerinin 
dijitalleşme sürecine ilişkin görüşlerini aktaran 
Mustafa Herdem, şunları dile getirdi: “Dünya, 
son hızla dijitalleşiyor. Bu dijitalleşme sürecin-
den güneş enerjisi sistemleri de nasibini alıyor. 
Bugün bir müşteriye ürün satışı gerçekleştirirken 
tanıtımdan sözleşmeye kadar her aşamayı dijital 
platformlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu sü-
reçte her adımdaki soru işaretlerine cevapları en 
kolay bulabildiğiniz yer, dijital platformlar oluyor. 
Burada önemli olan nokta şu, proje büyüdükçe 
sahip olduğu veri de büyüdüğü için bu verinin 
her bir kırıntısı kontrol edilmeli ki ilerleyen dö-
nemde pürüzler yaşanmasın. Dolayısıyla ama-
cımız sık sık yaşanan süreçleri şeffaflaştırarak 
dijital bir platforma taşımak. Öncelikle hüküme-
timizin başlattığı e – devlet sistemiyle bizlerin de 
süreçleri kolaylaşıyor. Yoksa dijitalleşme deyince 
sahada çalışan robotlardan bahsetmiyoruz. Çün-
kü günümüzde dijitalleşen süreçlerle bugünkü 
şirketler, gelecek nesillere birçok bilgi ve sistemi 
miras bırakabilecek.”

Dijitalleşme ile Taraflar, Verdikleri 
Sözün Arkasında Durmak Zorunda 
Olacak
Güneş enerjisi pazarı adına 5 yıl sonrasının pro-
jeksiyonunu değerlendiren Gumbel Group Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, şunları 
söyledi: “Öncelikle trendlerin ve teknolojilerin de-
ğiştiğini göreceğiz. Depolamayı konuşuyor, panel 
teknolojisindeki değişiklikleri deneyimliyor olaca-
ğız. Dijitalleşme tarafında ise süreçler şeffaflaşa-
cağı için tüm taraflar, verdikleri sözün arkasında 
durmak zorunda olacak. Yani bugün eksik dile 
getirilen verilerin yarın doğrusu açığa çıkacak. 
Garanti vb. söylemleri dile getirmek kolay ancak 
dijitalleşme ile bu verilen sözlerin gerçekliği orta-
ya çıkacak. Çünkü yatırımcılara tavsiyem torun-
larına miras bırakacakları bu sistemlerde kaliteyi 
hafife almamalarıdır. Dolayısıyla dijitalleşme ile 
güneş enerjisi süreçlerinde kelime kelime talep-
ler ve taahhütler seçilebilecek. 2025’te sezgilerle 
ya da inanarak değil, şeffaf bir dijital platformda 
görerek yatırımlarını yapabilecek.”

Türkiye enerji sektöründe güneş enerjisi sant-
rallerinin yatırım, danışmanlık, bakım onarım, 
EPC, online satış ve toptan satış faaliyetlerini 
gerçekleştiren Gumbel Group, 9 Aralık’ta online 
olarak düzenlenen SolarVizyon 2020 Semine-

ri’nde ana sponsorlar arasında yer aldı. Semi-
nerin açılış oturumunda bir konuşma gerçek-
leştiren Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Herdem, EPC’lerin dijital dönüşümüne 
değindi. 

Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Herdem, SolarVizyon 2020 Semineri’nde 
mühendislik, teslim ve montaj (EPC) süreçlerinde 
dijitalleşme adımlarını değerlendirdi. Mustafa 
Herdem, süreçlerin dijitalleşerek şeffaflaşacağına 
dikkat çekerek böylece tarafların taahhüt ettikleri 
her sözü tutmak zorunda kalacağını vurguladı.

Güneş Enerjisi 
Sektörü 
Dijitalleşme ile 
Şeffaflaşacak

Mustafa HERDEM 
Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı

64 ENERJİ ve MADEN 30



VAT
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



Sözen Plastik Kalıp Sanayi mühendislik bilgisini sektö-
rel deneyim ile birleştiren, bu alanda ülke ekonomisine 
katkı sağlama vizyonuyla 2001 yılında kurulmuştur. 
Gündelik hayatımızda ve endüstrinin her alanında ya-
şamımızda yer edinen plastik sanayinin itici gücünü 
enjeksiyon kalıp sanayi oluşturur. Temelleri 1930 yılla-
rına dayanan bu üretim metodunun birçok aşaması da 
teknik ve mühendislik bilgisinden oluşur. Kalıplama ve 
Plastik Enjeksiyon sanayimiz ileri düzey makineleşme-
nin yanında teknik ve deneyimi içerdiğinden tam bir 
uzmanlık alanıdır. 

Kuruluşumuzda hedef olarak koyduğumuz güvenilir 
tedarikçi ve üretici hedefimize ulaşmış olmamız bi-
zim için en büyük gurur kaynağıdır. Zamanın ve söz 
vermenin en yüksek değer olduğuna inanan kadrola-
rımızın bu başarımızdaki payını tabi ki hiçbir zaman 
yadsımadık. Yukarıda anlatmaya çalıştığımız değerler 
çerçevesinde sizi ve şirketinizi aramızda görmek biz 
onurlandıracaktır.

Ankara’nın en önemli sanayi bölgelerinden Ostim Or-
ganize Sanayi Bölgesinde yer alan firmamız alümin-
yum cephe elemanları, bağlantı elemanları, sondaj 
makine bağlantı elemanları ve poliüretan elemanları, 
Plastik eleman kalıpları, kauçuk elemanları üretimin-
deki tecrübesiyle müşterilerimize hızlı, etkin ve üstün 
hizmet sunmaktadır. İmalatında poliüretan ve kauçuk 
ürünlere ihtiyaç duyan Sanayicilerimizin taleplerinin 
en kısa sürede ve en uygun çözümlerle karşılanması 
için profesyonel bir şekilde hizmet vermektedir. 

Vizyonumuz, Dünyanın önde gelen hammadde üreti-
cileri ile sürekli bilgi alışverişinde bulunarak, sektördeki 
gelişmeleri yakından takip etmek ve müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak, müşterimizin 
ilk tercihi olmaktır.

Firmamız; dürüst, şeffaf ve etik, insana saygılı, çevreye 
duyarlı, yaratıcı ve yenilikçi, müşteri odaklı, çalışanla-
rının gelişimini destekleyen, takım çalışmasına önem 
veren değerleriyle yükselmeye devam etmektedir.

Saygılarımla

Serkan SÖZEN
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enerji sistemi kurulumunun yaygınlaşması için 
elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. 
Bu nedenle yaptığımız iş birliği oldukça önemli” 
dedi. 

Yüzde 100’e kadar finansman imkânı 
sağlanıyor
Protokole göre, CW Enerji ve bayileri ile iş ortak-
larının kurulumunu yapacağı çatı GES projele-
rinde BNP Paribas Finansal Kiralama tarafından 
projelerin onayına öncelik tanınacağını ifade 
eden Sarvan, yedi yıla kadar vadelendirme yapıl-
ması konusunda anlaşma sağlandığını kaydetti. 

Sarvan, iş birliği ile birçok avantaj sağlandığına 
dikkat çekerek, “Anlaşmaya göre TEB Banka-
sı’nda aktif çalışması bulunan yatırımcılara BNP 
Paribas Finansal Kiralama aracılığı ile fizibilite ve 
kredilendirme çalışmalarında öncelik tanınarak 
uygun şartlarda %100’e kadar finansman imkânı 
sağlanacak. Finansman Türk Lirası, Amerikan Do-
ları ve Euro para cinsi birimlerinden yatırımcının 
tercihine göre sağlanacak” diye konuştu. 

Yarınlara daha yeşil bir dünya 
bırakılmasını hedefliyoruz
BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ gibi sektörün 
önde gelen bir firması ile iş birliği yapmaktan 
mutlu olduklarını dile getiren Sarvan, “İş birliği-
mizin sektörümüze ve ülke ekonomisine önemli 
katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sürdürülebilir 
enerjiyle doğal kaynakların verimli kullanılmasını 
teşvik ederek, yarınlara daha yeşil bir dünya bı-
rakılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, çalışma-
larımıza tüm hızımızla devam ediyoruz” diyerek 
açıklamasını tamamladı. 

İmza törenine CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan’ın 
yanı sıra, CW Enerji CFO’su Melik Yetim, BNP Pa-
ribas Finansal Kiralama AŞ Genel Müdürü adına 
Bölge Müdürü Engin Kızılbulut katılım gösterdi. 

Anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan CW 
Enerji CEO’su Tarık Sarvan, yenilenebilir enerjinin 
yaygınlaşmasını sağlamak adına çalışmalarına 
devam ettiklerini söyledi. Sarvan, bu doğrultuda 
dünyanın en büyük dokuzuncu bankası olan BNP 
Paribas’ın Türkiye’deki leasing faaliyetlerini yürü-
ten BNP Paribas Finansal Kiralama ile bir iş birliği 
protokolü imzaladıklarını belirterek, “Sektörü-
müze katkı sağlayacak bir anlaşma yapmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupa’nın en büyük 
güneş enerji sistemleri üreticisi olarak, güneş 

Antalya, 30.11.2020 – Türkiye’nin ve Avrupa’nın 
en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji ile dün-
yanın en büyük 9. Bankası olan BNP Paribas’ın 
Türkiye’deki leasing faaliyetlerini yürüten BNP 
Paribas Finansal Kiralama AŞ arasında iş birliği 
protokolü imzalandı. 

Protokol kapsamında, CW Enerji’nin kurulumunu 
yapacağı Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) proje-
lerinde BNP Paribas Finansal Kiralama tarafından 
projelerin onayına öncelik tanınacak ve yedi yıla 
kadar vadelendirme yapılacak.

CW Enerji ve BNP Paribas 
Finansal Kiralama Arasında Çatı 

GES Projeleri İçin İş Birliği
Türkiye ve Avrupa’nın en büyük güneş enerji paneli 
üreticisi CW Enerji, yenilenebilir enerjiye yatırım 
yapmak isteyen firmalara destek olmak için iş 
birliklerine imza atmaya devam ediyor.
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STE firması 30 yılı aşkın süredir uluslararası ticaretin içinde. Ana tedarikçi olarak 

hizmet vermekte olan firmanın esas uzmanlığı hidrolik türbinler, jeneratörler ve

bunların bütün tamamlayıcı yan sistemleri (Uyartım, SCADA-Gözlem ve kontrol, 

Lokal kumanda panoları, OG Hücreleri ve trafoları, DC sistemleri v.b... Bunların 

yanısıra Buhar türbinleri ve jeneratörleri, dizel-doğalgaz-benzinle çalışan 

jeneratör grupları, Boiler’lar ve WHR Waste Heat Recovery (Atık Isı Geri Kazanım)

Sistemleri - ki bunlar Çimento fabrikaları, petrol rafinerileri, çelik endüstrisi, cam 

sanayi v.b. atık ısı üreten tüm sanayi kuruluşlarında - yakıtsız elektrik üretimi 

demek. Elektrik motorları ABD’ye ihraç ediliyor. Firmanın Türkiye de dahil olmak 

üzere Hindistan, Nepal, Vietnam, Afganistan, Kolombia, İtalya ve Pakistan gibi 

ülkelere ihracatı var. Türkiye’ye birkaç kere gelen STE Başkanı bay Han Zhikai 

ülkemizi çok seviyor ve tarafımızca dürüstlüğü, sözlerini tutması ve hızlı hareket 

etmesiyle tanınıyor. Türkiye’de 2021 yılı itibarıyla yeni bir ivme yakalamaya 

çalışan firmanın Türkiye Yetkili Temsilcisi sıfatıyla ben de TANJU ERYILMAZ olarak

tüm enerjimle bu yola koyulmuş bulunuyorum. 

Saygılarımla

TANJU ERYILMAZ
T: 533-2818955

E: tanju@ste-turkey.com

www.ste-turkey.com



thyssenkrupp Industrial Solutions’dan 
Türkiye’ye Yeni Yatırım

thyssenkrupp Industrial Solutions, Ankara’da 14 bin metrekare alanda 4 imalat 
holü ile açtığı yeni İmalat ve Servis Merkezi ile istihdamın ve ülke ihracatının 
artırılmasına katkı sağlayacak.

Philipp NELLESSEN 
thyssenkrupp Industrial Solutions  
Ortadoğu ve Afrika CEO’su 

Serhan USMAN 
thyssenkrupp Industrial Solutions  
Fabrika Müdürü

Can YAPAN 
thyssenkrupp Industrial Solutions  
Türkiye Genel Müdürü
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thyssenkrupp Industrial Solutions, Türkiye madencilik 
sektörünün gelişimine öncülük ederek, ihracatın ve 
istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak.

yardım sistemimiz ve performans-kalite takibi gibi 
hizmetlerimiz, tesis operasyonunun planlanmasını 
ve performans hakkında öngörüyü kolaylaştıraca-
ğız. Drone incelemeleri, 3D tesis taraması, Artırıl-
mış Gerçeklik ile uzaktan denetimler, uzaktan pro-
ses takibi gibi dijital hizmet portföyümüz arasında 
yer alıyor” açıklamalarında bulundu. 

thyssenkrupp’un Ortadoğu ve 
Afrika’daki güçlü yapısını daha da 
güçlendirecek 
Ankara’daki yeni İmalat ve Servis Merkezi’nin 
thyssenkrupp’un Türkiye ile olan 150 yılı aşkın 
bağını daha da güçlendireceğini vurgulayan 
thyssenkrupp Industrial Solutions Ortadoğu ve 
Afrika CEO’su Philipp Nellessen, “Türkiye’deki 
yeni yatırımımız küresel üretim ağımızın önemli 
bir parçası olacak. Tesis aynı zamanda, Ortadoğu 
ve Afrika bölgesindeki halihazırda güçlü olan ya-
pımıza da ciddi katkı sağlayacak. Tesis bölgedeki 
müşterilerimize üst düzey hizmet sunmamızı 
sağlayacak” dedi.

yerli üretim ve hizmetine öncelik verme hedefine 
katkıda bulunacağız. İlk siparişimizi ekim ayında 
üreterek, Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkı 
sağlamaya başladık” diye konuştu.

Üretim portföyü detaylarını da anlatan Yapan, 
“Tesisimizde her türlü çelik yapı, makine, makine 
parçaları aynı zamanda yedek ve aşınma parçala-
rının imalatını gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca thys-
senkrupp ve diğer üreticilerin çeşitli ekipmanlar 
için, yedek ve aşınma parça yönetimi ve tedariki, 
mekanik kontrol ve teknik denetim gibi saha hiz-
metleri, modernizasyon ve dijitalleştirme ile ekip-
man arızası durumunda acil durum yardımı servis 
hizmetlerimiz bulunuyor” dedi.

Drone incelemeleri, 3D tesis taraması 
gibi teknolojik çözümler sunuyor
Fabrika Müdürü Serhan Usman, “Bölgede kurulu 
birçok madencilik ekipmanı ve tesisi ile güçlü bir 
altyapıya sahibiz. Yeni tesisimizle müşterilerimize 
mümkün olan en iyi hizmeti sunacağız. Bakım 

Kimyadan çimentoya, madencilikten çelik sana-
yisine kadar iki yüzyılı aşkın deneyimiyle anah-
tar teslim projelere imzasını atan thyssenkrupp 
Industrial Solutions, Türkiye’de yeni İmalat ve 
Servis Merkezi yatırımını tamamladı. Firma, iş 
hacmi ve sektör talepleri doğrultusunda tesisin 
istihdamını 2021 yılında yüzde 50’den fazla artır-
mayı hedefliyor. 

Ankara’da toplam 14 bin metrekarelik alanda çalı-
şanlar için ofisler ve 4 imalat holü ile hizmete açılan 
tesis, firmanın küresel servis ağının genişletilmesi-
ne de yardımcı olacak. Yüksek nitelikli mühendis 
ve teknisyenlerden oluşan ekibiyle, küresel bilgi 
ve tecrübesini madencilik sektörüne sunacak olan 
tesis, yüksek kalite ve yenilikçi hizmetleriyle Türki-
ye’de sanayinin gelişmesine de imkan tanıyacak.

“Türkiye ihracatına ve ekonomisine 
katkı sağlamaya başladık” 
thyssenkrupp Industrial Solutions Türkiye Genel 
Müdür’ü Can Yapan, “Yeni İmalat ve Servis Mer-
kezimiz, müşterilerimizin tesislerinin ve makine-
lerinin tüm kullanım ömrü boyunca artan hizmet 
talebini daha iyi ve daha hızlı karşılamamızı sağ-
layacak. Ayrıca yatırımımız ile Onbirinci Kalkın-
ma Planı (2019-2023) kapsamında, Türkiye’nin 
madencilik sektörünün yarattığı katma değeri 
artırmak için madencilik makine ve ekipmanların 

thyssenkrupp Industrial Solutions AG, endüst-
riyel tesislerin ve sistemlerin mühendisliği, 
yapımı ve servisi için lider bir iş ortağıdır. 200 
yılı aşkın deneyime dayanarak kimya, gübre, 
çimento, madencilik ve çelik sektörlerindeki 
müşteriler için özel, anahtar teslimi tesisler ve 
ekipmanlar tedarik ediyoruz. Dünya çapında 
yaklaşık 11.500 çalışan, mümkün olan en yüksek 
ölçüdeki verimliliği ve uygun maliyeti garanti 
eden bir teknoloji portföyüne sahip küresel bir 
ağ oluşturmaktadır.

Madencilik Teknolojileri iş birimi, hammadde-
lerin çıkarılması, işlenmesi, depolanması ve ta-
şınması için çok kapsamlı bir makine, sistem, 
ekipman ve servis yelpazesi sağlar. Dünyanın 
dört bir yanındaki madencilik ve mineral sek-
törlerindeki müşterilerimizle iş birliği içinde, 
üretkenliği artıran ve doğal kaynaklardan 
sorumlu olarak ve verimli bir şekilde kullanıl-
masını sağlayan özel, ileriye dönük çözümler 
geliştiriyoruz.

thyssenkrupp Industrial Solutions Hakkında
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Yüzde 85’lik İndirimin Uygulanma 
Zamanı Netleşti
Mustafa Herdem, devlet arazisi kullanımına ilişkin 
kira, izin, irtifak bedelleri vb. bedellerde yüzde 85 
indirim yapılması hakkının 2025 yılı sonuna kadar 
devreye girecek santrallere tanınıp bu indirimle-
rin yatırım ve işletme dönemi yerine lisans alınma 
tarihi ile başlaması öngörülmesiyle bu konudaki 
belirsizliğin giderildiğini dile getirdi. Herdem, 
zamanlama verilerek indirimlerin ne zaman baş-
layıp biteceği konusundaki tartışmalara son veril-
diğini, belirtilen tarihle uygulamanın uyumlu hale 
geldiğinin altını çizdi.  

TEİAŞ Katkı Bedellerinin Ödenmesi 
Zorunluluğu, Başvuru Sonlandırmak 
İsteyenlere Teminatların İadesi Fırsatı
Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Musta-
fa Herdem, diğer maddelerdeki değişiklere dair 
şunları aktardı: “Biyokütle tanımının içerik olarak 
değişmeyip çöpgazının biyokütle tanımı içine 
konduğunu görüyoruz. Kanuna eklenen bir geçici 
madde ile kanunun yürürlük tarihinden önce ya-
pılan yenilenebilir kaynağa dayalı kapasite tahsisi 
yarışmalarında eksi fiyat verenlerin, yerli aksam 
katkısından yararlanamaması durumu netlik ka-
zandı. Bir diğer geçici madde ile ilk 600 MW’lık 
lisanslı güneş ihalelerinde taahhüt edilen TEİAŞ 
katkı bedellerinin, bu tesislerin 2020 yılı sonun-
da devreye girmeleri halinde yine de ödenmesi 
zorunluluğunu getirildi. Bu zorunluluk, 2011 tari-
hinde ihalesi yapılmış olan RES’lere de geldi. Son 
olarak kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
2 ay içinde EPDK’ya lisans ya da önlisans başvu-
rularını sonlandırmak için başvuranlara teminat-
larının kendilerine, sonlandırma gerekçesine ba-
kılmaksızın kısmen ya da tamamen iade edilmesi 
şansı tanınıyor.” 

Türkiye enerji sektöründe güneş enerjisi santral-
lerinin yatırım, danışmanlık, bakım onarım, EPC, 
online satış ve toptan satış faaliyetlerini gerçek-
leştiren Gumbel Group’un Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Herdem, TBMM’de kabul edilen 5346 
sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 
ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki de-
ğişiklikleri değerlendirdi.

Lisanssız Yenilenebilir Enerji 
Tesislerinin 10 Yıldan Sonrasına İlişkin 
Belirsizlik Ortadan Kalktı. 
Lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tesislerin 
için on yıllık sürenin bitiminden itibaren lisans 
süresi boyunca elektrik piyasasında oluşan sa-
atlik piyasa takas fiyatının yüzde on beşinin YEK 
Destekleme Mekanizmasına katkı bedeli olarak 
ödenmesi koşuluyla lisanslı üretim faaliyetine 
geçmesinin önü açılmış oldu. Yapılan değişikle 10 
yıl sonuna kadar YEKDEM ile desteklenen tesis-
ler, on yılı tamamladıktan sonra lisanslarını alarak 
bir yerde teşvikle aldıkları borçları gerisin geriye 
ödeyecekler ve kendilerinden sonra bu sistem-
den faydalanacak tesisler için sürdürülebilir bir 
yapı kurmuş olacaklar. İkinci bir seçenek olarak 
da, lisanssız üretim faaliyeti kapsamında üretilen 
ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için, elektrik piya-
sasında oluşan piyasa takas fiyatını geçmemek 
üzere uygulanacak fiyat ile sisteme verebilecek-
ler. Usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenecek. 

Yekdem Fiyatlarında Dolardan TL’ye 
Dönüş
YEK Kanunu’nda gerçekleştirilen en önemli de-
ğişikliklerin başında mevcut lisanssız üretim fa-
aliyeti kapsamındaki tesisler için 10 yıllık sürenin 

bitiminden itibaren mevcutta USD olan fiyatların 
TL krş/kWh cinsinden uygulaması geliyor.  Nor-
malde USD üzerinden olan YEKDEM fiyatları bu 
yıl sonunda sona eriyordu. Pandemi sebebi ile 
Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2021 yılı temmuz ayı 
sonuna uzatılmıştı. Yasa değişikliği ile Temmuz 
2021 sonrasında devreye girecek yenilenebilir 
enerji tesisleri için de TL üzerinden fiyatların uy-
gulanacak olmasına dikkat çeken Mustafa Her-
dem, YEKDEM fiyatlarında dolardan TL’ye dönü-
şün sektör adına önemli bir değişiklik olduğunun 
altını çizdi.   

Başvuru Tarihini EPDK Belirleyecek
Herdem, yasa değişikliği öncesi lisanslı yenilene-
bilir enerji tesislerinin bir sonraki yıl için YEKDEM 
fiyatlarından yararlanmak için 31 Ekim tarihine 
kadar başvuru yapmaları gerekiyordu. Yapılan 
değişiklikle 31 Ekim tarihine kadar başvuru ya-
pılması yürürlükten kaldırılarak tarih belirleme 
yetkisinin EPDK’ya verildiğini söyledi. 

Yerli Katkı Fiyatları 2021 Temmuz 
Sonrasında TL Oluyor
Herdem, 2021 Temmuz sonrasında işletmeye 
alınan yenilenebilir enerji santrallerinin, işlet-
meye alınmasını takip eden 5 yıllık zaman di-
liminde TL bazlı yerli aksam katkı fiyatlarından 
faydalanacağını dile getirdi.  Bu zamana kadar 
sadece lisanslı yenilenebilir enerji tesislerinin 
faydalandığı yerli katkı payından lisanssız ye-
nilenebilir enerji santrallerinin faydalanmasının 
önü açılmış oldu. Bunu olumlu bir değişiklik ola-
rak değerlendiren Herdem, burada verilen bu 
katkının amacına ulaşması için alınan yerli malı 
belgelerinin denetim süreçlerinin büyük önem 
taşıdığını dile getirdi. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile 
Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki değişikliklere dair değerlendirmelerde bulunan Gumbel Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, Lisanssız yenilenebilir enerji tesislerinin 10 yıldan 
sonraki belirsizliğinin ortadan kalkması, YEKDEM fiyatlarında dolardan TL’ye dönülmesi, yerli 
katkı fiyatlarının TL bazlı olması ve bazı maddelerde yer alan konulardaki belirsizliklerin netlik 
kazanmasının sektör adına sevindirici olduğunu belirtti.

YEK ve Elektrik 
Piyasası Kanunlarındaki 
Belirsizlikler Yeni 
Düzenlemelerle Netleşti

Mustafa HERDEM 
Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı
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maliyetlerinin yüksek olduğunu ancak bugün her 
şeyin çok daha kolay ulaşılabilir ve düşük mali-
yetli olduğunun altını çizerek şunları dile getirdi: 

“Güneşten elektrik üreterek hanelerde kullanabil-
mek için yasal sınır 10 kWp (kilowattpeak) Böy-
le bir güneş enerjisi santrali kurabilmenin kWp 
başına 750 dolar maliyeti bulunuyor. Paneller 
için de ortalama 5 metrekare bir alan gerekiyor. 
Kurulumun ardından sistemin resmi geçici kabu-
lü gerçekleşiyor ve aylık mahsuplaşma sistemine 
dahil olunuyor. Ardından öncelikli olarak üretilen 
elektrik kullanılıyor, gün içinde enerji fazlası ol-
ması durumunda veya üretilen enerjinin yetersiz 
olması durumunda mevcut elektrik dağıtım şe-
bekesi vasıtasıyla dengeleme sağlanıyor. Ay so-
nunda şebekeden toplam çekilen elektrikle üre-
tilen elektrik karşılaştırılıp mahsuplaşılıyor. Eğer 
üretile elektrik, tüketilenden fazla ise bu fazla 
kısım, tarife enerji fiyatından şebekeye satılmış 
oluyor. Böylelikle hem temiz ve yenilenebilir bir 
enerji üretiliyor hem de elektrik harcamalarında 
tasarrufa gidiliyor. Yalnızca bireysel kullanım-
da değil, yüksek enerji tüketimi sebebiyle MW 
(megawatt) ölçeğinde büyük kurulum gerekti-
ren ticari işletmeler ve sanayi tesisleri de 450$ 
– 470$ /kWp maliyetle işletmelerinin elektriğini 
güneşten sağlayabiliyorlar. Gumbel Group olarak 
güneşten elektrik üreterek hem dünyanın karbon 
salımına katkıda bulunacak hem de ekonomik bir 
şekilde elektrik tüketmek isteyen hanelere ya da 
sanayi tesisleri gibi ticari işletmelere anahtar tes-
lim çözümler sunuyoruz. Bu çözümlerden fayda-
lanmak isteyenler için İş Bankası, Garanti BBVA, 
QNB Finans Leasing, Kuveyt Türk vb. bankalarla 
iş birliklerimiz çerçevesinde ödeme kolaylıkları 
sağlıyoruz.”

Dünyada bugün güneş enerjisinden elektrik üre-
timi dendiği zaman 205 bin MW kurulu güçle Çin, 
lider konumda yer alıyor. Türkiye’nin bugün için 
güneş enerjisindeki kurulu gücü 6500 MW sevi-
yesinde bulunuyor. 

Konutlara 10 kWp’e (kilowattpeak) 
Kadar GES Kurulabiliyor
Türkiye’nin tamamında 10 kWp’e kadar hanelerde 
kullanmak üzere güneşten elektrik üretilebiliyor. 
Güneş ışığının yoğun olduğu bölgelerde aynı 
kurulu güçle daha fazla enerji üretmek mümkün 
oluyor. 

1 kWp için 750$-1000$ Maliyet ve 5 
Metrekare Alan Gerekiyor
Türkiye’de bireysel anlamda güneş enerjisi ku-
rabilmenin yasal olarak mümkün olduğunu dile 
getiren Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Herdem, geçmişte hem güneş elektrik 
sistemlerinin hem de üretilen elektriği depolama 

Türkiye enerji sektöründe güneş enerjisi santrallerinin yatırım, danışmanlık, bakım onarım, 
EPC, online satış ve toptan satış faaliyetlerini gerçekleştiren Gumbel Group, Türkiye’de giderek 
yaygınlaşan bireysel güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda anahtar teslim projelerle 
çözüm ortağı oluyor.

Temiz, Çevreci ve 
Yenilenebilir Enerji 
Kaynağı; Güneş!

Mustafa HERDEM 
Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı
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verilerine göre dünya üzerinde 264 milyon kişi 
kaygı bozukluklarından, 322 milyon kişi depresif 
bozukluklardan muzdarip. Covid 19 salgının yaşa-
mımızdaki olumsuz etkileri nedeniyle bu sayılar-
da artış olması beklenir bir durum. Diğer yandan 
bu tabloya alkol bağımlılığı, yeme bozuklukları, 
travmatik olaylar sonrası ortaya çıkan stres so-
runları gibi sorunları da dahil edersek ruh sağlığı 
sorunları yaşayan insanların sayısı çok daha ar-
tacaktır. Geldiğimiz duruma bir nevi ruh sağlığı 
pandemisi bile diyebiliriz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 virüsünün 
neden olduğu hastalığı ‘pandemi’ ilan edeli ne-
redeyse bir yıl oldu. Covid-19 pandemisi sürer-
ken bir yandan beden sağlığımızı korurken bir 
yandan da ruh sağlığımızı da korumamız önem-
li. Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi, Klinik Psikolog Prof. Dr. Ebru 
Şalcıoğlu, “Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine 
göre dünya üzerinde 264 milyon kişi kaygı bo-
zukluklarından, 322 milyon kişi depresif bozuk-
luklardan muzdarip. Covid 19 salgının yaşamı-
mızdaki olumsuz etkileri nedeniyle bu sayılarda 
artış olması beklenir bir durum. Diğer yandan 
bu tabloya alkol bağımlılığı, yeme bozuklukları, 
travmatik olaylar sonrası ortaya çıkan stres so-
runları gibi sorunları da dahil edersek ruh sağlığı 
sorunları yaşayan insanların sayısı çok daha ar-
tacaktır. Geldiğimiz duruma bir nevi ruh sağlığı 
pandemisi bile diyebiliriz’ dedi.

“Psikolojik esenlik çok önemli”
 Kurumsal Esenlik Zirvesi’nde konuşan Prof. Dr. 
Ebru Şalcıoğlu, ruh sağlığı yönünden psikolojik 
esenlik kavramını değerlendirdi. 16-19 Kasım 
2020 tarihlerinde dört gün boyunca “wellbeing” 
yani “esenlik” kavramının konuşulduğu zirvede 
insancıl ve kapsayıcı şekilde çalışan bağlılığını 
artıran, verimliliği önemseyen ve daha sürdü-
rülebilir bir iş hayatı için konuşmalara yer ve-
rildi. Şalcıoğlu konuşmasında modern dünyada 
insanların uyku dışındaki zamanlarının %60’ını 
çalışarak geçirdiğini ve sanayileşmiş dünyanın 
iş yerlerinde ruh sağlığı sorunlarının oldukça 
yaygın görüldüğüne işaret etti. Batı ülkelerin-

zukluklar olduğunu ve bu sayının pandemi sü-
resince yaşam koşullarının etkilenmesiyle artmış 
olabileceğini belirtti. Kurumsal Esenlik Zirvesi’n-
de konuşan Şalcıoğlu, “Dünya Sağlık Örgütü’nün 

Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğ-
retim Üyesi, Klinik Psikolog Prof. Dr. Ebru Şalcıoğ-
lu, Covid-19 pandemisi öncesi dünya üzerinde 
600 milyona yakın kişide kaygı ve depresif bo-

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu 
Klinik Psikolog, Beykoz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 

Ruh Sağlığı Ruh Sağlığı 
Pandemisi Pandemisi 
YaşıyoruzYaşıyoruz

SAĞLIK KÖŞESİ
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1- Öncelikle yaşamınızı anlamlı kılan ve ona yön 
veren değerlerinizi tanımlayın.

2- Gündelik yaşamınızı ve davranışlarınızı be-
nimsediğiniz değerleri temel alarak yönlendi-
rin.

3- Gündelik yaşam içinde değerlerinizle uyumlu 
eylemlere farkındalıkla girin.

4- Duygu ve düşünceleriniz süreçte size engel 
oluşturabilir. Bu iç engelleri anlamaya ve aş-
maya yönelik çözümler üretmeye çalışın.

Ruh sağlımızı nasıl koruyabiliriz?
Tam bir ruh sağlığına sahip olmanın psikolojik 
sorunlardan arınmış ve esenliğe erişmiş olmakla 
mümkün olduğunu belirten Şalcıoğlu yaşamın 
farklı alanlarında bize yön verecek “değerler” be-
nimsemenin ruh sağlığındaki önemini vurguladı. 
“Değerler, yaşamda bulduğunuz anlam, olmak 
istediğiniz kişi, yaşamınızın ardından bırakmak 
istediğiniz izdir. Örneğin, İyi bir ebeveyn olmak, iş 
yaşamında katkılarıyla fark yaratmak değerlere ör-
nektir” diyen Şalcıoğlu bazı tavsiyelerde bulundu. 

de yapılan araştırmaları özetleyen Şalcıoğlu 
27 Avrupa ülkesinde, çalışanların %22’sinde iş 
stresinin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini, İn-
giltere’de her altı çalışandan birinde anksiyete, 
depresyon, strese bağlı ruh sağlığı sorunu gö-
rüldüğünü açıkladı.

Üç boyutlu esenlik!
Ruh sağlığı sorunlarının çalışanların verimliliğini 
düşürerek iş hayatında ciddi maddi kayıplara yol 
açtığını söyleyen Profesör Şalcıoğlu “iş yerlerinde 
stres yönetimi, mindfulness (bilinçli farkındalık, 
şefkat eğitimleri düzenlenerek çalışan sağlığını 
destelemek olumlu sonuçlar yaratıyor. Ancak 
unutmamak gerekir ki ruh sağlığı sorunları ge-
liştirmiş bir kişi bu eğitimlerden sınırlı fayda sağ-
layacaktır. Anksiyete ve depresyon gibi sorunlar 
psikolojik ve psikiyatrik tedaviler gerektirir” dedi. 
Esenlik kavramının önemini vurgulayan Şalcıoğlu 
“Ruh sağlığından bahsedildiği zaman çoğunlukla 
psikolojik sorunlar ve bozukluklar akla gelir. Oysa; 
ruh sağlığının tamamlayıcı bileşeninin esenlik ol-
duğu unutulmamalıdır. Tam bir ruhsal sağlığa sa-
hip olmak duygusal, psikolojik ve sosyal esenliğe 
sahip olmayı gerektirir. Duygusal esenlik mutlu-
luk, olumlu duygular yaşama, haz almayı barın-
dırırken, psikolojik esenlik bireyin yaşamın anlamı 
ve amacına dair bir anlayışla seçtiği doğrultuda 
kendi potansiyelini gerçekleştirmek için çaba 
göstermesini içerir. Sosyal esenlik ise kişinin top-
lumsal yaşama katılımı ve toplumun bir parçası 
olmasıdır’ dedi. 
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MADEN FİYATLARI

METAL MADEN FİYATLARI ENDÜSTRİYEL MİNERAL FİYATLARI

Fiyatlar aksi belirtilmedikçe metrik ton cinsinden verilmiştir. Limanı belirtilmeyen CIF teslimatın 

boşaltma limanları, Avrupa’daki belli başlı ticaret limanlarıdır. Endüstriyel minerallerin fiyatları 

kalite, kaynak, miktar ve diğer satınalma koşullarına göre geniş aralıklar içinde değişmektedir. 

Hazırlayan:  Hasan YILMAZ - Maden Müh.

ALTIN 
LMB,ons 
ALUM NYUM 
LMB %99.7  
ANT MUAN 
Reg. M n.%99.65 Se max.100ppm, s.p yasa 

ARSEN K 
LMB, Serbest p yasa , lb 

BAKIR 
LMB 
B ZMUT 
M n.%99.99, serbest p yasa, lb 
C VA 
%99.99 e,  
Ç NKO 
LMB, Yüksek kal te 
DEM R 

nce cevher,%58Fe yüksek kal te Ç n l manlar ,  
nce cevher,%62 Fe Ç n l manlar ,  

Pelet cevher  ,%65 Fe Ç n l manlar ,  
GERMANYUM 
Germanyum metal, Roterdam $/kg,  
Germanyum d oxde $/kg 
GÜMÜ  
LMB , troy oz,  
KADM NYUM 
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  CIF Ç n  
 Refrakter kal tes  %46 FOB Güney Afr ka  
Türk ye , CIF Ç n %40-42 parça Cr2O3  

KUR UN 
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  
Metalurj kcev.%44Mn ndex,dmtu metal çer  

MOL BDEN 
Avr., Mol bd koxde, b donlu,  lb Mo 
Konsantre %45 Mo, mtu 

N KEL 
LMB,  
N kel cevher  %1,8, CIF Ç n %15-20 Fe, Su 
çer  :%30-35 S :Mg oran  <2 
Later te %1,5 N  çer  CIF Ç n 
N kel sülfat, Batarya kal tes   

PALADYUM 
LMB, troy ons  
PLAT NYUM 
LMB, troy ons 
SELENYUM 
Serbest P yasa, lb 
TUNGSTEN 
 %65 WO3 konsantres , Ç n, ton 

URANYUM 
Spot p yasa, U3O8   ,lb  
VANADYUM 
Pentoxde, m n. %98 V2O5  CIF Avrupa, lb 

 
1912$ 

 
1737$ 

 
5.750-5.950$ 

 
1,20-1,50$ 

 
6610$ 

 
2,55-2,70$ 

 
2100-2200$ 

 
2413$ 

 
100,20$ 
120,60$ 
134,40$ 

 
1000-1075$ 

626-685$ 
 

23,92$ 
 

100-110$ 
105-115$ 

 
17463$ 

 
33480$ 

14,0-14,5$ 
 

180-205$ 
170$ 

270-290$ 
185-215$ 

 
1801$ 

 

 
2050-2150$ 

 
1516-1546$ 

4,80$ 
 

5,30$ 
 

8,0-8,3$  
235-250$ 

 
14385$ 

 
70-73$ 
53-55$ 

3975-4050$ 
 

2216$ 
 

884$ 
 

6,20-7,0$ 
 

12700-13000$ 
 

31,65$ 
 
 

5,15-6,25$ 
 

ALUM NA 
Kals ne %98,5-99,5 Al2O3 fabr ka ç k  ABD/Avr. 
Fused kahvereng  %95 Al2O3   0-6mm, FOB Ç n 
H dratla t r lm  alum na, %57-60 Al2O3, %5-8 nem 

BAR T 
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/ skenderun  
Sondaj kal tes , FOB Morocco 

BENTON T 
Döküm kal tes , FOB M los 
Ked  topra ,1-5mm FOB Avrupa  
Ked  topra , ö ütülmü , kurutulmu , FOB H nd stan 

BOR M NERALLER  
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  torbal , FOB Güllük 
-150 m kron  
-500 m kron std. 

FLOR T 
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,  
GRAF T 
Avusturya , %80-85 C amorf cevher, 

KALS T 
50-22 m kron  FOB USA s.ton 
22-10  m kron FOB USA s.ton 
3 m kron  FOB USA s.ton 

 KAOLEN 
Ka t dolgu 1. kal te, ABD Georg a fabr kada s.ton 
 Ka t dolgu 2. kal te, ABD  
 Brez lya ka t dolgu , %5 nem 

 KÜKÜRT 
FOB, Ortado u, k myasal ton 
L TYUM M NERALLER  
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  

 MANYEZ T 
Yunan stan, ham, <%3.5 S O2  FOB Do u Akden z 
Avrupa kals ne, CIF tar msal 
Ç n, parça , %92 MgO FOB tam  kavrulmu  
Ç n, parça tam  kavrulmu  %94-95 MgO, kals ne 

M KA 
 325 me h m kron ze, FOB Durban 
Kals ne toz m ka, FOB Calcutta 
ABD slak  m kron ze FOB fabr ka 

 NAD R TOPRAK ELEMENTLER  
Seryum Oks t, %99 kg,  FOB Ç n,  
Lantanyum Oks t, %99,9, kg,  FOB Ç n,  
Neod yum Oks t, %99,5, kg,  FOB Ç n,  

 Samaryum Oks t %99.9,FOB Ç n, kg 
OL V N 
Refrakter kal te, bulk ABD 

PERL T 
 Ham, k r lm , s n fland r lm , bulk FOB Türk ye 
 Bulk, FOB Do u Akden z  

REFRAKTER BOKS T 
M n. %86 Al2O3 0-25mm kurutulmam  parça  

FOB hangay ,Ç n 
Refrakter kal tes , %88, (0-6mm) FOB Ç n       

 
860-1000$ 
675-850$ 
270-280$ 

 
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$ 

 
255$ 

85$ 
 

550-830$ 
 

30-35$  
65-120$ 

195-220$ 
 

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

 
92,50$ 

 
6,5-8,0$ 

6,62-7,36$ 
370-400$ 

 
70-80€ 

250-350€ 
240-260$ 
480-560$ 

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

 
1,74$ 
1,59$ 
48,5$ 
1,72$ 

 
80-150$ 

 
100-110$ 

75-80€ 
 

420-440$ 
 

470-490$ 
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REFRAKTER K LLER 
Kals ne kaol n t kk l, %47Al2O3, FOB ABD 
Avrupa kals ne kaol n t kk l, %70 Al2O3, FOB ABD 

S L S  KUMU 
 -20 m kron, >92 parlakl k FOB Durban 
Döküm/Cam  kal tes  fl nt kum, bulk, V etnam  

SODA KÜLÜ 
Sentet k  yo un-haf f, s.ton, FOB Avrupa 
Ç n sentet k, yo un-haf f, FOB Ç n 
Ç n sentet k, yo un-haf f, CIF Uzakdo u 
H nd stan sentet k yo un/haf f, C&F H nd stan 

SODYUM SÜLFAT 
ABD da t m f yat , bulk s.ton 
Avrupa da t m f yat , bulk, torbal , spot 

 TALK 
Ç n, FOT UK, Normal, 200 me h 
Ç n, FOT UK  Normal, 350 me h 
Boya/Sabun A- kal tes , FOB Durban 
G.Afr ka, laç sanay  
Kozmet k sanay  

T TANYUM  
lmen t, m n,%47-49 T O2, bulk kons. FOB Avust.  

Rut le, m n, %95T O2, bulk kons. torbal ,  
FOB Avustralya  
TUZ 
 Avustralya bulk FOB  göl tuzu 
Ç n bulk FOB  göl tuzu 

VERM KÜL T 
G.Afr ka, bulk FOB Antwrep 
VOLLASTON T 
Ç n,  FOB 
 200 mesh, ac cular m nus 
 325 mesh, ac cular m nus 

 Z RKON  
M n. %66,5 ZrO2 CIF Ç n 
M kron ze %99.50 < 4 , ort. part kül boyu <0,95  

 
130$ 

345-350$ 
 

300-375$ 
30-35$ 

 
195-230€ 
230-240$ 
300-320$ 
275-285$ 

 
120-150$ 
140-165€ 

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

 
210-230$ 

 
1300-1350$ 

 
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 
0,5-18 
+18 
10-18 

 
471-503 

377 
471-503 

Man sa-Soma 
+18 
10-18 
0,5-18 
+20 
0-20 
Br ket 

 
471-503 
471-503 

377 
529-561 

202 
436 

Çanakkale-Çan 
+30 
0-30 

 
361-393 

241 
 

Özell k KDV har ç TL/ton 
18/150  Kozlu      : Paketl :800  Dökme: 750 

Armutçuk: Paketl :900  Dökme: 850 
Amasra    : Paketl :680 Dökme: 630 

0-10 az kokla r Armutçuk: 650,  Amasra    : 480 
10-18 Armutçuk: Paketl :900  Dökme: 850 

Amasra    : Paketl :700 Dökme: 650 

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 C NS  ALÜM NYUM 
$/ton 

BAKIR 
$/ton 

KUR UN 
$/ton 

N KEL 
$/ton 

KALAY 
$/ton 

Ç NKO 
$/ton 

ALTIN 
$/ons 

GÜMÜ  
$/ons YIL 

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 
ubat 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 
N san 2020 1.457,15 5.048,25 1.651,53 11.753,20 15.039,35 1.894,08 1.682,93 15,04 
May s 2020 1.459,79 5.233,82 1.618,16 12.135,32 15.408,53 1.963,39 1.716,38 16,32 
Haz ran 2020 1.564,02 5.742,39 1.739,86 12.708,27 16.806,27 2.020,61 1.732,22 17,72 
Temmuz 2020 1.639,35 6.353,76 1.812,15 13.341,35 17.452,96 2.162,24 1.843,31 20,41 
A ustos 2020 1.733,90 6.496,70 1.935,70 14.486,85 17.671,90 2.406,83 1.968,56 26,89 
 Eylül 2020 1.745,34 6.712,41 1.881,36 14.866,27 17.945,95 2.450,50 1.922,21 25,89 

BAZ  METALLERİN YILLARA GÖRE ORTALAMA FİYATLARI (Londra Metal Borsası )

Kaynak: TMMOB
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