


Değerli okuyucular,

Geçtiğimiz Ağustos ayında ilkini 
Bursa’da oluşturduğumuz Da-
nışma Kurullarının ikincisini bu ay 
içerisinde Gaziantep’te oluştur-
duk. Kamu kurum ve kuruluşları, 
sivil toplum kuruluşları, ticaret ve 
sanayi odaları, üniversiteler ve 
organize sanayi bölgeleri temsilci-
leriyle bir araya geldiğimiz bu ku-
rullarla ülkemizin kalite altyapısının 
geliştirilmesini, doğru kalite anla-
yışının toplumun her kesiminde 
hâkim konuma getirilmesini, tüke-
ticilerde kalite bilincinin artırılması-
nı hedefliyoruz.

Son zamanlarda başlattığımız 
yeni bir uygulama ise firma rehberliği hizmeti. Bu uygulama çerçevesinde İs-
tanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı Türkiye’nin ilk ve ikinci en büyük 500 firma-
sı sıralamasında yer alan 1000 firmaya Enstitümüzün hizmetleri ile ilgili birebir 
rehberlik hizmeti vereceğiz. Bu uygulamayı “Ürün ve Hizmet Belgelendirme” ile 
“Kalite Yönetim Sistemleri Belgelendirme” hizmetlerimiz kapsamında firmalarla 
yaptığımız görüşmelerde, firmalar tarafından dile getirilen talepler doğrultusunda 
başlatma kararı aldık. TSE Firma Rehberliği uygulamasını hayata geçirmemizde-
ki temel amacımız söz konusu firmalara TSE’yi ve hizmetlerini daha iyi tanıtmak 
ve Enstitü ile firmalar arasındaki paydaşlığı en üst seviyeye çıkararak firmaların 
karşılaştığı problemleri azami süratte çözmek. Uygulamanın hızlı ve bir o kadar 
da faydalı olmasını sağlayacak nokta ise, ‘Firma Rehberi’ olarak görevlendirilen 
uzman personel ile firmalar arasında karşılıklı iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri 
tabanı oluşturulması. Bu sayede her bir ‘Firma Rehberi’, sorumlu olduğu firma-
larla birebir iletişim kuracak, firmalardan gelen taleplerin cevaplandırılması, dile 
getirilen sorunların çözümü yönünde yaptıkları faaliyetleri de aylık raporlar halin-
de firma yönetimine sunacak.

Değerli okuyucular, son olarak geçtiğimiz ay içerisinde Kanada’nın Toronto şeh-
rinde açtığımız ‘Çözüm Ortağı Ofisi’ ile yurt dışında açmış olduğumuz ofis sayı-
sının 15’e yükseldiği bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısa zaman içerisinde 
bu sayıyı elbette daha da yükselteceğiz. Çünkü sanayicilerimizin yurt dışındaki 
çetin rekabet ortamında onlara gerekli altyapıyı hazırlamak ve itici güç olmak 
bizim olmazsa olmazlarımızdan.
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Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Mesajı

Türkiye, 2011 yılında Ekonomik Kalkın-
ma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Avrupa 
Birliği Ülkeleri arasında en yüksek bü-
yüme performansı sergileyen ülke oldu. 
Bu performansı sağlayan parametreler 
muhakkak ki ülkemizin tüm kurum ve 
kuruluşlarıyla topyekûn atılım hamlele-
rinden bağımsız olarak düşünülemez. 

Son 10 yıl içinde büyük bir hızla gelişen 
ve büyüyen ekonomimizle başta Avrupa 
olmak üzere tüm dünyada imrenilecek 
bir konumda bulunuyoruz. Bu konumu-
muzu korumak ve daha yüksek çıtalara 
çıkarabilmek için sürdürülebilir kılmak 
zorundayız. 

Günümüzün yoğun rekabet ortamında 
sürdürülebilirliğin temel sacayaklarından 
biri hatta en önemlisi verimliliği azami 
oranda sağlayabilmektir. Verimliliğin kilit 
noktası ise standartların sadece üretim 
safhasında değil hayatımızın her alanın-
da yer almasını sağlayabilmekten geç-
mektedir.

Küresel piyasada ‘güçlü bir Türkiye’, küresel standartların hazırlanması noktasında da ‘güçlü bir 
Türkiye’ olduğunu göstermek zorundadır. 

Türk Standardları Enstitüsü, gerek uluslararası arenada attığı adımlarla gerekse de ülke içinde 
yaptığı ve yapacağı yatırımlarla ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip 
olduğunu göstermektedir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle başta tüm sanayicilerimiz olmak üzere küresel standartları belirleme 
aşamasında katkı sağlayabilecek herkesi Türk Standardları Enstitüsü rehberliğinde çalışmaya 
davet ediyorum.

Kurulduğu günden bu yana üreticilerimizin rehberi ve tüketicilerimizin güvencesi olarak ülkemiz 
ekonomisine önemli katkılar sağlayan Türk Standardları Enstitüsü çalışanlarına başarılarının de-
vamını temenni ediyorum ve Dünya Standartlar Günü’nü kutluyorum.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün 
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Mesajı

TSE Eski Başkanı Merhum Faruk 
Sünter’in 1968 yılında Uluslararası Stan-
dardizasyon Teşkilatı (ISO) Genel Kuru-
lunda sunduğu teklifle birlikte, her yıl 14 
Ekim tarihi Dünya Standardlar Günü ola-
rak kutlanmaktadır. Dünya Standartlar 
Günü’nün bu yılki teması ise ‘Daha Az 
Atık, Daha İyi Sonuç-Standartlar Saye-
sinde Verimlilik Artar’ şeklinde belirlen-
miştir.

Standartlar, günümüzün üretim ve tüke-
tim döngüsü içindeki en önemli hususla-
rın başında gelmektedir. Hızlı teknolojik 
gelişmelerle birlikte adeta küresel bir köy 
haline gelen dünyamızda mal ve hizmet 
üretiminde ortak bir dil oluşturmak, stan-
dartlar sayesinde mümkün olmaktadır. 
Uluslararası standartlar, tüm dünyadaki 
üreticiler ile tüketiciler arasında bir ter-
cüman vazifesi görmektedir. Bizim ülke 
olarak üretim ve tüketim ihtiyaçlarımıza 
uygun bir şekilde dünya ticaretinin re-
kabetçi ortamında bu standartların oluş-
masına azami derecede katkı sağlama-
mız gerekmektedir.

Türk Standardları Enstitüsü, ülkemizde standart 
hazırlama, deney ve laboratuvar, belgelendirme, 
gözetim ve muayene, metroloji ve kalibrasyon 
alanlarında 58 yıldır sanayicilerimize başarıyla 
hizmet vermeyi sürdürmektedir. Enstitü, bu va-
zifelerini yerine getirirken, üyesi olduğu standart 
kuruluşları ile paralel hareket etmekte, Türkiye’de 
üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası standartla-
ra sahip olmasının altyapısını sağlamaktadır. 

Türk Standardları Enstitüsü, 01 Ocak 2012 tari-
hinden itibaren Avrupa Standardizasyon Komitesi 
(CEN) ile Avrupa Elektroteknik Standardizasyon 
Komitesi (CENELEC)’ne tam üye olarak artık Av-
rupa Standartlarının hazırlanması aşamasında 
önemli bir role sahip olmuştur. Ancak bu stan-
dartların hazırlanma aşamasında esas büyük gö-

rev, Türk Standardları Enstitüsünün rehberliğinde 
ayna komitelere katılması gereken sanayicilerimi-
ze düşmektedir. Küresel pazarlarla entegre olabil-
mek için o pazarlarda geçerli ve yürürlükte olan 
standartların belirlenmesinde sanayicilerimizin de 
rol alması şarttır.  Çünkü ortak standartların hazır-
lanması aşamasında aktif bir şekilde yer almamız, 
küresel ticaretteki zorlu yarışta ön sıralara çıkma-
mızı, verimlilik ve sürdürülebilirlik noktasında güç-
lenmemizi sağlayacaktır.

Dünya Standartlar Günü vesilesiyle, tüm sanayi-
cilerimizi, mal ve hizmet üretimlerinde verimliliği 
artırmak, küresel ticaretteki yarışta ön sıralarda 
yer almak için Türk Standardları Enstitüsü’nün 
rehberliğinde küresel standart hazırlama çalışma-
larına katılmaya çağırıyorum.
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Türk Standardları Enstitüsü Başkanı 
Hulusi ŞENTÜRK’ün 

14 Ekim Dünya Standartlar Günü Mesajı

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı, standardizasyonun önemine ve faydalarına dikkat çekmek amacıyla 1970 
yılından bu yana her yıl 14 Ekim gününü  “Dünya Standartlar Günü”’ olarak kutlamaktadır. 

Dönemin TSE Başkanı Faruk Sünter’in teklifinin ISO Genel Kurulu’nda kabulü ile kutlanmaya başlanan “Dünya 
Standartlar Günü”nde bu yılki ana tema “Daha Az atık, Daha İyi Sonuç-Standartlar Sayesinde Verimlilik Artar” 
olarak belirlendi. 

Çevreyi ve sağlığı koruyucu önlemlerin alındığının, asgari kalite koşullarının yerine getirildiğinin göstergesi olan 
standartlar aynı zamanda ekonomik kaynakların optimum değerlendirilmesini sağlayan bir kurallar manzumesi 
oluşturmaktadır. Üretimlerde kayıp ve atıkları asgariye indiren, verimliliği ve hasılayı artıran, maliyetleri düşüren 
standartlar nihai tahlilde, bütün ülke ve toplumlar için kıt kaynaklardan daha fazla fayda elde edilmesinin anah-
tarıdır. 

Türkiye’de her türlü 
standardı hazırlamak 
ve hazırlatmakla 
yükümlü olan 
Enstitümüz, bu görevi 
yerine getirirken, üyesi 
olduğu uluslararası 
standart kuruluşları 
ile paralel hareket 
etmekte, Türkiye’de 
üretilen mal ve 
hizmetlerin uluslararası 
standartlara sahip 
olmasının altyapısını 
sağlamaktadır. 

 “

”
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Türk Standardları Enstitüsü, 58 yıldır, standardizas-
yonun ülke ekonomisi ve insan hayatı için öneminin 
bilincinde olarak, bu alanda ülkemize hizmet etmeye 
devam etmektedir.

Türkiye’de her türlü standardı hazırlamak ve hazırlat-
makla yükümlü olan Enstitümüz, bu görevi yerine ge-
tirirken, üyesi olduğu uluslararası standart kuruluşları 
ile paralel hareket etmekte, Türkiye’de üretilen mal ve 
hizmetlerin uluslararası standartlara sahip olmasının 
altyapısını sağlamaktadır. 

Küresel ekonomik düzende ticaretin birinci şartı ulusla-
rarası standartlara uygun üretimdir. Tarımdan inşaata, 
enerjiden ulaşıma, bilişimden tekstile, kimyadan sağ-
lık sektörüne kadar hayatın her alanında kullandığımız 
ya da tükettiğimiz, ticarete konu tüm mal ve hizmetler 
uluslararası standartlara uygun üretilmek zorundadır.

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 1948 yılında 
66 milyar Dolar olan dünya ticaret hacmi 2011 yılında 
22 trilyon Dolar olarak gerçekleşti. Dünya ticaret hac-
mindeki bu hızlı büyümede uluslararası standartların 
kullanımının yaygınlaşması, tüm ülkelerde mal ve hiz-
met üretiminde ulusal standartların uluslararası stan-
dartlara uyumunun sağlanmasının rolü yadsınamaz. 

Uluslararası standartlara uyumda geride kalan ülke-
lerin, uluslararası ticaretten alacağı pay o oranda az 
olacaktır. Bu gerçek uluslararası standardizasyonu tüm 
ülkelerin gündemindeki öncelikli konulardan biri haline 
getirmiştir.

Uluslararası standartların % 70’i Uluslararası Standar-
dizasyon Kuruluşu (ISO), Uluslararası Elektroteknik 
Komisyonu (IEC) ve Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği (ITU) tarafından hazırlanmıştır. Türkiye’nin ihraca-
tının yaklaşık yüzde 50’sinin yapıldığı Avrupa bölgesi-
nin standardizasyon kuruluşları ise CEN, CENELEC ve 
ETSI’dir.

Türk Standardları Enstitüsü, ISO, IEC, CEN ve 
CENELEC’in ülkemizdeki tek temsilcisi konumundadır. 
Enstitü’nün ISO’ya üyeliği 1955, IEC’ye üyeliği ise 1956 
yılından bu yana devam etmektedir.  Avrupa Standar-
dizasyon Kuruluşları CEN ve CENELEC’e ise 1991 
yılından beri bağlı üye statüsünde olan TSE, 1 Ocak 
2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tam üyelik 
hakkını elde etmiştir.

TSE’nin standardizasyon kuruluşlarına tam üyeliği, 
dolayısıyla bu kuruluşlarda etkin olarak bulunması; 
uluslararası standartlarda Türk sanayicisinin belirleyici, 
kural koyucu bir güç olması anlamına gelmektedir. Bu 
durum TSE’nin Avrupa Standardizasyon Kuruluşları 
CEN ve CENELEC’e tam üye olmasıyla birlikte daha 
büyük önem arz etmeye başlamıştır. TSE, Avrupa’nın 
standardizasyon kuruluşlarında daha önce gözlemci 
statüsünde katılabildiği standart hazırlama sürecine 
bugün tam üyeliğin kabul edilmesiyle birlikte en fazla 
oy oranına sahip beş standart kuruluşundan biri olarak 
katılabilmektedir. Bu Türk sanayicisine yeni bir kapı aç-
makta, onlara Avrupa standartlarının hazırlanması ve 
kabulünde söz sahibi yapmaktadır.

Tüketicilerin, sivil toplum örgütlerinin, kamu ve özel 
sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda standartlar 
hazırlayarak, ülkemizde dünya standartlarında mal ve 
hizmet üretiminin anahtarı işlevi gören TSE, tüm pay-
daşlarını Enstitü rehberliğinde bu çalışmalara katılmaya 
davet etmektedir. 

Bu düşüncelerle standartların öneminin anlaşılmasına, 
standardizasyon bilincinin ülkemizde ve tüm dünya-
da yaygınlaşmasına hizmet eden Dünya Standartlar 
Günü’nü kutluyorum. 

 “

”

Küresel ekonomik düzende 
ticaretin birinci şartı 
uluslararası standartlara 
uygun üretimdir. Tarımdan 
inşaata, enerjiden ulaşıma, 
bilişimden tekstile, kimyadan 
sağlık sektörüne kadar hayatın 
her alanında kullandığımız 
ya da tükettiğimiz, ticarete 
konu tüm mal ve hizmetler 
uluslararası standartlara 
uygun üretilmek zorundadır.
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IEC, ISO Başkanları ve ITU Genel Sekreteri’nin 

14 Ekim Dünya Standartlar Günü Ortak Mesajı

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), 
Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) ve 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) gibi 
kuruluşlarca hazırlanan uluslararası standartlar 
verimliliği artırmada hayati öneme sahiptir. Ko-
nunun bu şekilde ön plana çıkması, sürdürülebi-
lirlik ve mali belirsizlik gibi küresel güçlükler kar-
şısında, kuruluşları daha az atıkla daha iyi sonuç 
alma yollarını aramaya itmiştir.

Basitçe ifade edecek olursak verimlilik; en az 
atık, maliyet ve işçilikle optimum kalitede mal 
ve hizmet üretimini sağlayacak prosesleri uygu-
layarak, hedeflere ulaşma yeteneği olarak tarif 
edilebilir. Kuruluşlar verimlilik sayesinde kârlarını 
en yüksek orana çıkararak, hedeflerine ulaşırlar.  
Günümüzün çetin ve rekabetçi ekonomik orta-
mında verimlilik başarının anahtarıdır.

Dr.Klaus WUCHERER
IEC Başkanı

Dr.Boris ALESHIN
ISO Başkanı

Dr.Hamadoun TOURE
ITU Genel Sekreteri
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Bugünün yüksek rekabet ve karmaşa dolu dün-
yasında, ekonomik, çevresel ve toplumsal açı-
dan bakıldığında, sürdürülebilirlik için, işletmele-
rin pek çok uygulamasında daha verimli çalış-
ması gerekmektedir. 

Uluslararası standartlar, kuruluşlara küresel pi-
yasada potansiyellerini açığa çıkarma imkânı 
tanırlar. Dünyanın dört köşesinden uzmanlarca 
hazırlanan standartlar,  uluslararası düzeyde en 
iyi uygulamanın yaygın olarak benimsenmesini 
sağlarlar. Standartlar, verimliliği ölçme, kıyasla-
ma ve artırmanın yanı sıra atıkları azaltmada kul-
lanılabilecek en iyi uygulamaları da ihtiva eder.

Örneğin, uluslararası standartlar sayesinde, 
farklı satıcıların ürün, hizmet ve teknolojileri bir 
araya getirildiğinde bir yap-boz’un parçaları gibi 
birbirleriyle uyum sağlarlar. Birlikte çalışabilirliği 
ve uyumluluğu destekleyen standartlar yenilikle-
rin önünü açar ve yeni ürünlerin pazara girişini 
kolaylaştırır. Böylece ülkelerin, kuruluşların, mev-
zuat hazırlayıcıların ve araştırmacıların tekerleği 
yeniden icat etmelerine gerek kalmaz. Bunun 
yerine başka önceliklere yatırım yapmaya yöne-
lebilirler.

Uluslararası standartların ihtiva ettiği en son bilgi ve teknolojiler gelişmekte olan ülkeler de dahil herkesin 
erişimine sunulur ve bu sayede insan ve maddi kaynakların en iyi şekilde kullanımı sağlanır. Standartların 
sunduğu daha verimli üretim ve işletme prosesleri, kuruluşlara küresel ölçekte rekabet edebilme gücü ve 
daha düşük maliyetle daha çok piyasa için seri üretim yapabilme imkânı  tanır.

Böylelikle, standartlar firmaların proseslerine odaklanmasını ve bunların optimize edilmesini sağlarken, 
kuruluşların müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına da yardımcı olur. Mevzuat hazırlayıcılar uygunluğun 
kanıtlanmasının yanı sıra piyasa ve tüketici dostu düzenlemeler yapmak için uluslararası standartları  bir 
araç olarak kullanabilirler. Tüketiciler için ise, uluslararası standartlar, kendileri için önem taşıyan ürün eti-
ketleme ve emniyeti gibi hususların layıkıyla yerine getirildiğine dair bir güvencedir.

Sözün özü, IEC, ISO ve ITU tarafından hazırlanan uluslararası standartlarından sadece işletmeler kazançlı 
çıkmamakta, aynı zamanda daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunan uluslararası standartlar saye-
sinde artan verimlilikle birlikte toplumların kaynaklarından daha fazla fayda sağlaması mümkün olmaktadır.

Daha Az Atık, Daha İyi Sonuç – Standartlar 
Sayesinde Verimlilik Artar “

”
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lirterek, ikinci hedeflerinin ise Uluslararası 
Standardizasyon Teşkilatı’nın (ISO) A gru-
bu üyeliğine girmek olduğunu söyledi. 

Şentürk, “ISO’nun A grubunda sadece 
ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Çin ve 
Japonya var. Bizim önümüzdeki dönem-
de hedefimiz bu teşkilatın A grubuna gi-
rebilmek. Bu gruba katıldığımız takdirde 
Türkiye, standartların belirlenmesinde 
güçlü bir aktör olacaktır” dedi.

Şentürk: “10 bin denetçi istihdam 
edeceğiz”

TSE’nin yaklaşık 1500 personelle hiz-
met verdiğini açıklayan Şentürk, bu sayı 
ile Türkiye’deki tüm proje taleplerine ye-
tişebilmenin mümkün olmadığını ifade 
etti. Şentürk, “O yüzden biz her ilde dış 
denetçi havuzu oluşturarak bu maliyeti 
aşağı indirmeyi düşünüyoruz. Bu projeye 
göre, her ilde değişik alanlarda denetçi ya 
da tetkikçi olan kişiler bize başvuracak-
lar ve biz o konuda bir proje çıktığında, 
iş çıktığında kendilerine haber vereceğiz; 
onlar da bizim adımıza bu denetimlere 
ücreti mukabili gidecekler” diye konuştu.

Proje kapsamında 81 ilde yaklaşık 10 bin 
denetçinin istihdam edileceğini açıklayan 

TSE, ETO ve ESO ile Kalibrasyon 
İş Birliği Protokolü İmzaladı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Eskişehir Ticaret Odası (ETO) 
ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile Kalibrasyon İş Birliği Protokolü 
imzaladı.

TSE ile ETO arasında yapılan Kalibrasyon İş Birliği Protokolü imza 
törenine katılan TSE Başkanı Hulusi Şentürk, standartların hayatı 
kolaylaştıran argümanlar olduğunu ifade ederek, “TSE Avrupa’nın 
iki ana standart kuruluşu olan CEN ve CENELEC’in tam üyesidir. 
TSE, Avrupa Standartlarının belirlenmesini sağlayan A grubundaki 
ülkeler arasındadır” dedi. 

Avrupa Standartlarının TSE’nin onayı olmadan kolay kolay değişti-
rilemeyeceğini ifade eden Şentürk,  TSE’nin Avrupa’nın iki önemli 
kuruluşuna tam üye olmasıyla ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerini be-

Protokole göre TSE’den belgesi olan ETO ve ESO üye-
lerine kalibrasyon hizmetlerinde yüzde 40, kalibrasyon 
eğitim hizmetlerinde ise yüzde 30 indirim uygulanacak.
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Şentürk konuşmasına şöyle devam etti: “TSE kapsamına giren kimya-
sından gıdasına, makinesinden elektrik elektroniğine ve tüm sistemlerine 
kadar çok geniş bir yelpazede hemen hemen her türlü mühendise hizmet 
verebileceğimiz çok geniş bir alan olacak.”

Türkiye’nin 2023 yılı hedefinin dünyada ilk 10 ülke arasına girmek oldu-
ğunun altını çizen Şentürk, bunun önemli ve ulaşılabilir bir hedef olduğu-
nu vurgulayarak, Türkiye’nin ilk 10 ülke arasında yer alabilmesi için farklı 
sektörlerde kendi alanında dünyada ilk 10 içinde olan kurumlara ihtiyacı 
olduğunu belirtti.  

Şentürk, “Türkiye’nin hiçbir kurumunun dünyada ilk 10’a giremediği bir 
ortamda ülkemizin ilk 10 ülke arasına girmesi matematik olarak müm-
kün değil. Dolayısıyla bizim dünya çapında ilk 10’a girecek kuruluşlara 
ihtiyacımız var. TSE’nin en büyük hedefi önümüzdeki 3 yıl içinde kendi 
alanımızda dünyadaki ilk 10 kuruluş arasında yer almaktır. Bunu başara-
bilecek altyapımız mevcut” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve ETO 
Başkanı Harun Karacan da TSE Başkanı Hulusi Şentürk’ün ETO’ya her 
türlü desteği verdiğini söyleyerek, ETO’nun standardizasyon ve standart-
lara uyum konusuna büyük önem verdiğine işaret etti.  

Standartların tek başına yeterli olmadığını ifaden eden Karacan, “Artık bi-
zim marka, patent ve lisans konusunda öncü olmamız gerekir. Tüccarın, 
sanayicinin en önemli görevlerinden biri budur. Bunu gerçekleştirmek için 
ucuz, fason üretim yapmak yerine, kendi standartlarını yine kendisinin 
belirlediği dünya ülkelerinin benimseyeceği ürünlere ağırlık verilmesi, kısa-
cası üretim biçimini ve teknolojimizi standart haline getirmemiz gerekiyor” 
dedi.

Karacan, TSE ile imzaladıkları “Kalibrasyon İş Birliği Protokolü” ile Eski-
şehir sanayicilerinin bundan sonraki süreçte standartlara ilişkin hizmet-
leri uygun koşullar ve makul fiyatlarla elde edeceklerini vurgulayarak, 
TSE’den belgesi olan ETO üyelerine TSE’den alacakları kalibrasyon 
hizmetlerinde yüzde 40, kalibrasyon eğitim hizmetlerinde ise yüzde 30; 
TSE’den belgesi olmayan ETO üyelerine TSE’den alacakları kalibrasyon 

hizmetlerinde yüzde 30, kalibras-
yon eğitim hizmetlerinde ise yüzde 
20 indirim uygulanacağını söyledi.

ETO ile imzalanan protokolün ar-
dından Eskişehir Sanayi Odası 
(ESO) Meclis Salonunda düzen-
lenen TSE – ESO Kalibrasyon İş 
Birliği Protokolü imza törenine ka-
tılan TSE Başkanı Hulusi Şentürk, 
ESO üyesi kuruluşların kalibrasyon 
hizmetini TSE’den almaları halinde 
kendilerine yüzde 30 indirim uygu-
lanacağını söyledi.

Sanayiciyle iç içe olmaları gerek-
tiğinin farkında olduklarını belirten 
Şentürk, şöyle konuştu:

“Avrupa’daki iki önemli standart 
teşkilatına tam üye olduk. Her 
alanda yatırımlar yapıyoruz. Piya-
sada sömürge mantığıyla yürütülen 
testlerin önüne geçmek istiyoruz. 
İnşallah bunu birlikte başaracağız. 
TSE, yeni dönemde 18 ilde yerel 
olarak güçlenecek. Test merkezle-
ri yapacağız. Eskişehir de bu 18 il 
arasında yer alıyor. Arkasından bu 
illerin hinterlandındaki illerde şube-
ler biçiminde güçleneceğiz.”

ESO Başkanı Savaş Özaydemir de 
standartlar konusunda çok emek 
verdiklerini ifade ederek, “Sana-
yicimizin giderek rekabetçi olma-
sında en büyük unsurlardan biri 
de bu ölçü tekniklerine vakıf olmak 
ve bunları usulünce yapabilmektir. 
Usulün yanında olmazsa olmaz 
olan kalibrasyon da bizim için çok 
gereklidir. Bu protokolle kalibras-
yon maliyetini düşüreceğiz” dedi.

TSE ile ESO arasında imzalanan 
Kalibrasyon İş Birliği Protokolü ile 
TSE’den belgesi olan ESO üyeleri-
ne TSE’den alacakları kalibrasyon 
hizmetlerinde yüzde 40, kalibras-
yon eğitim hizmetlerinde ise yüzde 
30; TSE’den belgesi olmayan ESO 
üyelerine TSE’den alacakları ka-
librasyon hizmetlerinde yüzde 30, 
kalibrasyon eğitim hizmetlerinde 
ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk ve ETO Başkanı Harun Karacan Protokolü imzalarken.
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi tarafından, Türk Standart-
ları hakkında bilgi verilmesi ve üniversite öğ-
rencilerine staj yaptıran sanayicilere teşekkür 
amacıyla Sanayi-Üniversite-TSE konulu se-
miner düzenlendi.  ESOGÜ Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen seminere katılan 
TSE Başkanı Hulusi Şentürk, Mühendislik 
okuyan öğrencilerin mezun olurken iyi bir sta-
jın yanında denetçi belgesiyle mezun olmaları-
nın önemine değinerek, “bunun için Üniversite 
– Sanayi – TSE üçlüsünün iş birliği yapması 
gerekir. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu yetkin 
elemanı belgeli olarak mezun etmek için de 
sanayicilerin destek vermesi, piyasanın talep-
lerinin karşılanmasında Sanayi – Üniversite – 
TSE iş birliğinin önemi çok büyüktür. Sanayide 
yapılan stajın, üniversitede alınan eğitimin ve 
TSE’den alınan belgelendirmenin birleşmesi 
sonucu elde edilecek başarı ülkemiz ve gele-
ceğimiz için önemlidir” dedi.

Eskişehir’de Sanayi – Üniversite – TSE 
Semineri Düzenlendi

TSE Gaziantep Danışma Kurulu’nun 
İlk Toplantısı Yapıldı

Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) Güneydoğu Bölge 
Koordinatörlüğü tarafından 
düzenlenen Gaziantep I. 
Danışma Kurulu Toplantısı, 
Gaziantep Ticaret Odası 
(GTO) Konferans Salonun-
da yapıldı. 

TSE Başkanı Hulusi Şentürk ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı. Prof. Dr. Adnan Konuk'a ESOGÜ Anı Tabağını verirken

TSE Başkanı Hulusi 
Şentürk: Türkiye’de 

kalite bilincinin 
yaygınlaştırılması, 

TSE’nin diğer kurum 
ve kuruluşlarla iletişi-
minin güçlendirilmesi 

ve ihtiyaca yönelik 
standartların hazır-

lanması için bu kurul-
ları oluşturuyoruz. 
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Toplantıya TSE Başkanı Hulusi Şentürk, Gaziantep Valisi Erdal Ata, Gazi-
antep Vali Yardımcısı Dr. Adil Nas, Gaziantep Emniyet Müdürü Ömer Ay-
dın, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep 
Ticaret Odası (GTO) Başkanı Mehmet Aslan, Gaziantep Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Ali Tabur, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz 
Coşkun, Zirve Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kısa, Şahinbey Bele-
diye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TSE Sistem Belgelendirme Merkezi 
Başkanı Aykut Kırbaş ve TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mahmut 
Ulaş katıldı. 

Toplantının başlangıcında Şahinbey Belediye’sinin almaya hak kazandı-
ğı TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi, TSE 
Başkanı Hulusi Şentürk tarafından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu’na takdim edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TSE Başkanı Hulusi Şentürk, 
Türkiye’de kalite bilincinin yaygınlaştırılması, TSE’nin diğer kurum ve ku-
ruluşlarla iletişiminin güçlendirilmesi ve ihtiyaca yönelik standartların ha-
zırlanması için danışma kurullarının oluşturulacağını belirtti. 

Bu kurullardan ilkini Bursa’da oluşturduklarını ifade eden Şentürk, “ikinci 
kurulumuzu da Gaziantep’te kurduk. Bu kurullar ülkenin kalite altyapısı-
nın geliştirilmesi, doğru kalite anlayışının toplumun her kesiminde hâkim 
konuma getirilmesi, tüketicilerde kalite bilincinin artırılması, TSE markalı 
ürünlerin tercih edilerek toplumun kaliteli ürünleri tercih etmesinin sağ-
lanması, okullarda kalite çalışmalarının yoğunlaştırılarak öğrencilere kalite 
bilincinin verilmesine hizmet edecek. Bu açıdan TSE Danışma Kurulları 
çok kritik bir öneme sahiptir” dedi.  

Şentürk, uygunluk denetim 
pazarında söz sahibi olabil-
mek için TSE politikalarının 
desteklenmesi gerektiğini 
vurgulayarak; ekonominin 
gelişmesi, kaynakların ve-
rimli kullanılması ve küresel 
pazarlarda Türk sanayicisi-
nin yer alması için standart-
lara uyulması gerektiğini ve 
bu uygunluğun belgelen-
dirilmesinin şart olduğunu 
söyledi. 

Şentürk, TSE’nin gerek 
standart hazırlama faali-
yetleri gerek bunun belge-
lendirilmesi için gerekli olan 
test, denetim ve muayene 
hizmetlerini verdiğine işaret 
etti. 

Gaziantep Valisi Erdal Ata 
ise, Gaziantep’in Türkiye’nin 

önemli bir üretim merkezi olmasına 
rağmen bugüne kadar burada labo-
ratuvarların kurulmamasının önemli 
bir eksiklik olduğunu ifade ederek, 
“burada Gaziantep sanayisinin yapı-
sına uygun, sanayicinin ihtiyaç duy-
duğu deneyleri yapan ve hizmetleri 
veren bölge laboratuvarı kurulduğu 
zaman hem ilimizde hem de bölge-
mizde sanayicilerimiz önemli atılımlar 
gerçekleştirecektir” dedi. 

TSE Gaziantep I. Danışma Kurulu 
Toplantısında Gaziantep Devlet Üni-
versitesi ile Zirve Vakıf Üniversitesin-
de öğrenim görmekte olan öğrenciler 
için eğitim protokolleri hazırlanması,  
belirlenen şartları taşıyan tüm TSE 
personeli için yüksek lisans öğre-
nim projesi protokolü oluşturulması, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Odalarla 
ortak bir çalışma ile 14 Ekim Dünya 
Standardlar Gününün kutlanması, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile belirlene-
cek 5 okul için yönetim sistemleri ko-
nusunda eğitim çalışması yapılması 
kararı alındı. 

TSE Başkanı Hulusi Şentürk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na belgesini takdim ederken
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Belgelendirme ve uygunluk değerlendirme alanında uluslararası 
etkinliğini artırmayı hedefleyen Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 
Kanada’nın Toronto şehrinde ‘Çözüm Ortaklığı Ofisi’ açtı.

TSE’nin Toronto’daki yeni Çözüm Ortağı Ofisi “YUNUS SERVI-
CES INC.” için yapılan açılış törenine TSE Başkanı Hulusi Şentürk, 
Toronto Başkonsolosu Ali Rıza Güney ve Toronto Ticaret Ataşesi 
Mehmet Tan katıldı.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk açılışta yaptığı konuşmada, Çözüm 
Ortaklığı Ofisleri ile TSE’nin sesini tüm dünyaya duyurmayı hedef-
lediklerini söyledi.  Şentürk, bu sayede uluslararası akreditasyona 
sahip bir kuruluş olan TSE’nin dünya belgelendirme ve uygunluk 
değerlendirme pazarından hak ettiği payı alacağını belirtti.

Ocak ayında Çin’in sanayi ve ticaret merkezi olarak kabul edi-

TSE’nin Toronto Çözüm Ortağı Ofisi Açıldı 

len Şanghay’da ilk Çözüm Ortaklığı Ofisi’ni 
açan TSE, şimdiye kadar 10 farklı ülkede 
14 ofis açtı. Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, 
Finlandiya, Romanya, İran, Tayvan, Hong 
Kong ve son olarak Kanada’da açılan bu 
ofislerde TSE, uluslararası akreditasyona 
sahip belgelendirme ve uygunluk değerlen-
dirme hizmetini yerel çözüm ortakları eliyle 
vermektedir.

TSE Çözüm Ortaklığı Ofisleri, yurt dışında 
belgelendirme ve uygunluk değerlendirme 
alanında faaliyet gösteren özel sektör kuru-
luşları ile TSE arasında imzalanan protokol-
lerle kurulmaktadır. Çözüm Ortaklığı Ofisleri 
için öncelik, ilgili ülkede bu alanda faaliyet 
gösteren Türk şirketlerine tanınmakta, Türk 
şirketleri bulunmaması halinde yabancı şir-
ketlerle iş Birliğine gidilmektedir.

TSE, Çözüm Ortaklığı Ofisleri aracılığıyla, 
yurt dışında üretim yapan ve ticaretle uğra-
şan firmaların, bulundukları ülke ve ticaret 
yaptıkları ülke ile ilişkilerinde ihtiyaç duy-
dukları tüm belgelendirme ve uygunluk de-
ğerlendirme işlemlerini uluslararası normlar 
çerçevesinde yapmaktadır. Bu ofisler ara-
cılığıyla verilen hizmet sayesinde, ithalatçı 
firmaların Türkiye'ye yaptıkları ithalatta ya-
şadıkları sorunların çözümü de menşeinde 
mümkün olmaktadır.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk ve Toronto Başkonsolosu Ali Rıza Güney Açılış Töreninde

TSE Başkanı Hulusi Şentürk: “Çözüm Ortaklığı 
Ofisleri ile TSE’nin sesini tüm dünyaya duyurmayı 
hedefliyoruz.”
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TSE Saraybosna Türk Ürünleri Fuarı’nda

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 19-22 Eylül 
2012 tarihlerinde Bosna-Hersek'te 5’incisi düzenlenen 
Saraybosna Türk Ürünleri Fuarı’na katıldık.

Türk Standardları Enstitüsü, TSE Destek Hizmetle-
ri Dairesi uzmanlarından Bünyamin Demirhan ile Yapı 
Malzemeleri Sektörü Belgelendirme Müdürlüğünden 
İnş. Müh. Serkan Eyimaya’dan oluşan bir heyetle 
temsil edildi. Fuarda Enstitümüz standını ziyaret eden 
Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı 
Mirko Şaroviç ve Bosna Hersek Federasyonu Başkan 
Yardımcısı Mirsad Kebo, TSE’nin verdiği hizmetlerin 
önemine değinerek  benzer faaliyetleri yürüten Bosna 

Hersek Standartları Enstitüsünün TSE ile ilişkilerinin 
geliştirilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Ayrıca İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun 
Topçu ve İTO Genel Sekreteri Dr. Cengiz Ersun da 
standımızı ziyaret ederek Enstitümüzün fuara katılımı 
nedeniyle teşekkür beratı verdi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Enstitümüz standın-
da ziyaretçilere Enstitü faaliyetleri ve özellikle de Helal 
Gıda hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca fuarda yer 
alan firma stantları ziyaret edilerek firma yetkilileri bil-
gilendirildi.

TSE Destek Hizmetleri Dairesi uzmanlarından Bünyamin Demirhan ile 
Yapı Malzemeleri Sektörü Belgelendirme Müdürlüğünden İnş. Müh. Ser-
kan Eyimaya

Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Şaroviç ve 
Bosna Hersek Federasyonu Başkan Yardımcısı Mirsad Kebo standımızı 
ziyaret ederken

Türk Standardları Enstitüsünün kuruluşunun 58. yılı 
ve 14 Ekim Dünya Standardlar Günü münasebe-
tiyle Milli Piyango İdaresi, 19 Ekim 2012 tarihli çeki-
liş biletlerinin kompozisyonunda Türk Standardları 
Enstitüsüne yer verdi. 

Bilet kompozisyonunda 14 Ekim Dünya Standart-
lar günü ve ‘’Standartları Oluşturanlar Rekabette 
Kazanırlar’’ ibareleri yer aldı.

Milli Piyango  İdaresi 19 Ekim Çekilişinde 
Bilet Kompozisyonunu TSE’ye Ayırdı
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığından fındık alanında “Referans Yetkili Sınıflan-
dırıcı” lisansı aldı. 

TSE, Referans Yetkili Sınıflandırıcı lisansıyla, fındıkta li-
sanslı depoları denetleyen Yetkili Sınıflandırıcıların labo-
ratuvarlarının uygunluğunu denetleyecek.   

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’na göre ya-
yımlanan “Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet 
ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” kapsamında lisans 
alan TSE, fındık dışındaki diğer tarım ürünlerinin “Re-
ferans Yetkili Sınıflandırıcı” lisansını almak için de çalış-
malarını sürdürüyor. 

5300 sayılı “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanu-
nu”,  depolamaya uygun nitelikteki hububat, bakliyat, 
pamuk, tütün, fındık, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, şe-
ker gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım 
ürünlerinin standartlarının belirlenerek emniyetli ve sağ-
lıklı koşullarda lisanslı depo işletmelerine ait depolarda 
depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin yine bu işlet-
meler tarafından düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla 
yapılmasını amaçlıyor. 

Lisanslı Depoculuk Sistemi sayesinde, tarım ürünleri 

daha iyi altyapıya sahip depolarda depolanıyor, lisanslı 
depo işleticisi tarafından düzenlenen ürün senetleri ile 
ticaret daha kolay bir hale geliyor ve ürün kalitelerinin 
kontrolü yetkili sınıflandırıcılar tarafından gerçekleştiri-
liyor.  

Bu sistem ile hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki 
arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlen-
mesi ve piyasanın dengelenmesi, tarım ürünleri tica-
retinin herkesçe kabul gören, standartları belirlenmiş 
ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edil-
mesi ve güvenli bir piyasanın oluşturulması planlanıyor. 

Ayrıca, tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması, 
tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırıl-
masının yanı sıra ürün ticareti ile sanayiciler tarafından 
kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat is-
tikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temin edilmesi de 
sağlanacaktır.

Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle, 
tarım ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına 
geçilmesi ve Ortadoğu, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler 
ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde de 
önemli rol üstlenmesi ve pay sahibi olunması da hedef-
lenenler arasındadır. 

TSE, Lisanslı Depoculuk Sisteminde 
Hizmet Verecek
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Geçtiğimiz yazıda, sosyo-ekonomik hayatın lokomotifi 
olan işletmelerde bilgi sistemleri ve teknolojileri kulla-
nımının öneminden ve buralarda yapılan tipik hatalar-
dan bahsetmiştik. İşletmelerde bilgi sistemleri ve tek-
nolojilerinin doğru ve verimli kullanımı, aynı sistemlerin 
toplumsal ve bireysel hayatta da doğru kullanımını 
tetikleyecektir. Bu nedenle konuya işletme yapısından 
girmekte büyük fayda var.

Yapılan hataların birincisini en son teknolojiyi kullanma-
nın, teknolojiyi verimli kullanmak anlamına gelmediği 
gerçeğiyle açıklamıştık. İkinci hatayı ise her yerde aynı 
teknolojiyi kullanmanın, standartlaşma avantajının yanı 
sıra sıradanlaşma (fark yaratamama) riskini de getirdiği 
yönünde belirtmiştik. Üçüncü tipik hatayı ise teknoloji-
ye yatırımın yapılmasına rağmen kişilere aynı yatırımın 
yapılmaması olarak tanımlamıştık.

İşletmelerde bilgi sistemlerinin kullanım hatalarına de-
vam ediyoruz: 

- İşletmelerin bilgi sistemleri ve teknolojilerine yatırım 
yapma süreçleri profesyonel olarak yürümüyor. Bir-
çok işletme bu süreci uzmanlara danışmadan kendi 
bilgi ve deneyimi kapsamında, en fazla eş dosta so-
rarak gerçekleştiriyor. Konuya sadece yatırımın sa-
tın alma maliyeti olarak bakıldığında, katma değerin 
yeterince iyi hesaplanamamasının yanı sıra yatırımın 
kullanamama maliyeti de ortaya çıkıyor. Bu durum-
da yürümeyen teknoloji yatırımı yüzünden bekleti-
len normal işler de yürümüyor, siparişler gecikiyor, 
üretimler erteleniyor. Getirisi kısa-orta vadede sona 
eren yatırımların yanı sıra, sözleşmeler yapılıp pa-
ralar ödendikten hemen sonra batan projeler de 
mevcut. Aynı şekilde eksik planlama ya da bilgi 
eksikliği yüzünden öngörülmeyen yeni maliyetlerin 
ortaya çıkması, bütçeyi kat be kat aşan yatırımlar-

la sonuçlanabiliyor. Sonuçta yapmanız gereken bu 
süreci kurumsallaştırmak ve profesyonel ellere tes-
lim etmek. 

- Özellikle bilgi sistemleri ve teknolojileri söz konusu 
olduğunda, birbirini entegre bir şekilde etkileyen 
fonksiyonlar ve sistemlerle karşı karşıya kalabilirsi-
niz. Dijital yaşam formatı genişledikçe, entegrasyo-
nun etki alanı da genişliyor. Bu nedenle işletmenizin 
bir kısmını dijitale çevirip, diğer kısmını çevirmemez-
lik edemezsiniz. E-iş sayesinde hızlı ve verimli ça-
lışmanın tadını aldıkça, işletmenizde e-dönüşümü 
mutlaka yapmak isteyeceksiniz. E-dönüşüm, işlet-
menizin e-işe çevrilebilir tüm fonksiyonlarını e-işe 
çevirmektir, toplam bir entegrasyondur. Bu noktada 
planlama ve proje yönetimi daha çok önem kaza-
nacaktır. Genel iş yapma alışkanlığımızda olmayan 
planlama ve proje yönetimi disiplinleri, özellikle bilgi 
sistemleri ve teknolojileri projelerinde son derece 
elzem unsurlardır. Yapmanız gereken bir an önce 
planlama ve proje yönetimi kavram ve uygulamala-
rına ısınmanız ve yavaş yavaş hayata geçirmenizdir.  

- Bilgi sistemleri ve teknolojilerine stratejik bir rekabet 
aracı olarak bakılmadığı için, işletme üst yönetim-
leri projelere sürekli ve içten bir destek vermiyor. 
Temelde bir satın alma operasyonu olarak görülen 
bilgi teknolojileri yatırımı, sadece maliyet unsuruna 
dayanarak ertelenebiliyor, iptal edilebiliyor. Oysa 
ki böyle bir yatırım, ne kadar erken başlarsa o ka-
dar avantaj sağlayacaktır. Çünkü bu tür yatırımların 
temel ham maddesi olan bilgi-veri toplama süreci 
uzun sürmektedir. Ancak bu bilgi-veri toplama aşa-
masından sonra yatırımın geri dönüşü daha net 
olarak ortaya çıkacaktır.  Üst yönetimin projeye bu 
bakış açısı, sürecin işletme çalışanlarına da etkili bir 
şekilde duyurulamaması (iletişim sorunları) ve taban 
desteğinin alınamamasıyla da sonuçlanabiliyor.

Memet ÖZKAN
Yönetim Danışmanı 

bilgi@danismend.com

Şirketlerde Bilgi Sistemleri Kullanım Hataları – II
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Müsteşar Yardımcısı 
Hüseyin Rahmi ÇETİN

"

"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yürüttüğümüz çalışmalarla 
girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli 
teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapı-
sıyla dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer alan bir Türkiye’nin 
oluşumunda öncü olmak vizyonu ile hareket ediyoruz.
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STANDARD- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak sorum-
luluk alanlarınız nelerdir?

H. Rahmi ÇETİN- Bakanlığımız hizmetlerini, 
Sayın Bakanımız adına ve onun emir ve yönlen-
dirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, 
Bakanlığımızın amaç ve politikalarına, stratejik 
planına uygun olarak düzenlemek ve yürütmek 
amacıyla, Sayın Müsteşarımıza yardımcı olmak 
üzere yapılan görev dağılımı kapsamında, Sa-
nayi Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Ge-
nel Müdürlüğü, Metroloji ve Standardizasyon 
Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve 
Denetimi Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme 
Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Dairesi Baş-
kanlığı Müsteşar Yardımcılığımıza bağlanmıştır. 
Aynı zamanda Küçük ve Orta Ölçekli İşletme-
leri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
ile koordinasyon ve Bakanlığımız ilgili Birimleri 
tarafından uygulanacak olan stratejik planların 
koordinasyonunun sağlanması da tarafımızca 
yapılmaktadır.

Bu kapsamda yürüttüğümüz iş ve işlemleri 
kısaca,

- Sanayi politikalarının hazırlanması, stratejiler 
geliştirilmesi, bunların uygulanması, sonuç-
larının izlenmesi ve değerlendirilmesi, sana-
yinin genel sorunlarının tespit edilmesi ve 
çözüm önerilerinin geliştirilmesi,

- Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme, reka-
bet yeteneğini güçlendirme ve milli güven-
lik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji, 
araştırma, geliştirme ve yenilikçilik politikala-
rının iş birliği içinde belirlenmesi, desteklen-
mesi, teşvik edilmesi,

- Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve 
uygunluk değerlendirmesi alanlarında stra-
tejiler belirlenmesi ile bunların uygulanma-
sında ilgili kuruluşlar arasında koordinasyo-
nun sağlanması, 

- Bakanlığın sorumluluğunda bulunan sana-
yi ürünlerinin, rekabet edebilirliğini artırmak 
için gerekli tedbirlerin alınması, söz konusu 
ürünlerin, ürün güvenliği ve teknik mevzuatı-

- Hüseyin Rahmi Çetin Kimdir?

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühen-
disliği Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. 
1993-1995 yıllarında ABD Illinois Üniversitesi, 
İktisat Politikası Bölümünde,   Yüksek Lisans 
yaptı.

- Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’nde Üretim Planlama Mühendisi, 
Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Sektörler ve 
Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nde Planlama 
Uzman Yardımcısı ve Planlama Uzmanı ola-
rak görev yapan Hüseyin Rahmi Çetin, Demir 
Çelik, Madeni Eşya, Madencilik ve Demir Dışı 
Metaller gibi farklı sektörlerde sektörel üretim, 
yatırım ve dış ticaret politikaları ile stratejile-
rinin belirlenmesi, Kamu Yatırım Projelerinin 
değerlendirilmesi, Türkiye ve dünyada sektörel 
gelişmelerin yakından takip edilmesi çalışma-
larında bulundu. Sektörler İtibariyle Türk Dış 
Ticareti (1989-1990), Türkiye Entegre Demir ve 
Çelik Tesisleri Özet Raporu, (1980-91), Demir ve 
Çelik Sanayiinde Gelişmeler ve Sıcak ve Soğuk 
Çekilmiş Yassı Çelik Ürünlerinde Talep Analizi, 
(1992-2005) gibi yayınları bulunmaktadır.

- Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği, Bilişim 
Teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir fir-
manın Genel Müdürlüğü ve 2009 yılından itiba-
ren de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yar-
dımcılığı ve Kurumu temsilen OYAK İnşaat A.Ş. 
Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.
Sosyal Güvenlik Kurumunda birleşim sonrası 
ihtiyaç duyulan elektronik altyapı yatırımları ça-
lışmaları ile Sosyal Güvenlik Entegrasyon Pro-
jesi (SGEP), arşivlerin sayısallaştırılması, e-imza 
destekli Doküman Yönetim Sisteminin kurul-
ması, Akıllı Kart (Elektronik Kimlik Doğrulama) 
gibi projelerin hayata geçirilmesinde yoğun 
çalışmalar yaptı. 06.09.2011 tarihinden itibaren 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı olarak göreve başladı.

- 1964 doğumlu olan Hüseyin Rahmi Çetin, evli 
ve üç çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.
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na uygunluğunu sağlamak amacıyla piyasa gözeti-
mi ve denetiminin yaptırılması, 

- İdare bütçesinin, stratejik plan ve yıllık performans 
programına uygun olarak hazırlanması ve İdare fa-
aliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve de-
ğerlendirilmesi, mevzuatı uyarınca belirlenecek büt-
çe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama  
programının hazırlanması ve hizmet gereksinimleri 
dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderil-
mesi ve gerekli destek hizmetlerinin yürütülmesine 
ilişkin ilgili Birimlerle koordinasyonun sağlanması 
olarak ifade edebilirim.

STANDARD- Türk Standardları Enstitüsü, Bakan-
lığınızın ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. 
Türk sanayisinin gelişimi açısından önemli görev-
ler üstlenen Türk Standardları Enstitüsüne ilişkin 
düşünceleriniz nelerdir? 

H. Rahmi ÇETİN- Ülkemiz, son dönemlerde sağlanan 
ekonomik gelişmelere paralel olarak ulaşılan seviyede, 
standardizasyonunun dinamik ve geliştirici etkilerin-
den en geniş şekilde yararlanma durumunda olan ve 
yapısal özellikleri dolayısıyla buna imkânı bulunan bir 
ülkedir. Ülkemizin, üretim, iç ve dış ticaret, pazarlama 
ve satış faaliyetleri, işletme organizasyon ve yönetimi, 
para ve sermaye hareketleri, bilim ve teknolojideki ye-
nilikleri izleme, bilimsel gereklere ve plan hedeflerine 
uygun hareket etmede, her geçen gün biraz daha fazla 
ölçü, tip, kural, birlik ve beraberliğe ihtiyacı bulunduğu-
nu hep birlikte görüyoruz. Ülkemizin 2023 hedeflerine 
ulaşması için, sadece tüketen değil, aynı zamanda üre-
ten ve ürettiği malı dünyanın her tarafına satabilen ülke 
konumunda olmalıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 
gelişme ile birlikte hızlı bir küreselleşme sürecinin ya-
şandığı zamanımızda standartlar uluslararası faaliyet-
lerin ortak bir dili olarak nitelendirilmektedir. TSE, ülke-
mizin üretim ve ticaret altyapısının temelini oluşturan, 
küresel entegrasyonun sağlanmasında en önemli ku-
rumlarımızın başında gelmektedir. Sanayimizin başarılı 
çizgisini devam ettirebilmesi ve dünyada kabul edile-
bilirliği bu entegrasyonu yakalaması ile mümkün hale 
gelecektir. Bu bağlamda TSE her zamankinden daha 
da güçlü olmalıdır.

STANDARD- Sanayinin gelişiminde standart ve 
kalitenin rolünü nasıl görüyorsunuz? 

H. Rahmi ÇETİN- Standardizasyonun, makro bazı 
değişkenler itibariyle, sanayileşme ile sıkı bir ilişkisi bu-

lunmaktadır. Bütün faaliyetler insan tarafından insan 
için gerçekleştirildiğinden kişilere ve topluma ne ölçü-
de faydalı olunabileceği araştırılmakta, büyük miktar-
da, çok çeşitli ucuz ve kaliteli mal üretimine gidilmek-
te ve bu da standardizasyon ile mümkün olmaktadır. 
Endüstriyel üretimde ham madde ve malzeme, işçilik, 
enerji, makine ve teçhizat, stok, nakliye ve ulaştırma, 
iş geliştirme, sağlık şartlarının iyileştirilmesi, pazarlama 
gibi pek çok maliyet unsurunda tasarruf sağlanması 
standartlar yoluyla olmaktadır. 

Standardizasyon ve kalite, teknoloji alanındaki hızlı ge-
lişmeler karşısında toplumsal ihtiyaçların can ve mal 
güvenliği yönünden karşılanması, uluslararası ticaret-
te rekabet şartlarına uyum sağlanması, ekonomilerin 
planlanması ve toplam kalkınma hareketleri yönünden 
büyük önem arz etmektedir. Teknolojinin üretilmesi ve 
kullanılması konusunda dünyada süregelen yarış sana-
yi ve ticaret hayatını da doğrudan etkilemiş; tüm bu ge-
lişmelerin sonucunda tüketiciye iyi kaliteli mal sunmayı 
hedefleyen standart anlayışı ortaya çıkmıştır. Üretimde 
verim artışı ve kalite yüksekliği sağlayan standartlar 
aynı zamanda teknoloji transferini de mümkün kılarak 
ekonomiye doğrudan katkıda bulunmaktadır. Bunun 
için sahip olduğumuz potansiyeli en iyi şekilde değer-
lendirilmeli ve rekabet gücümüzü standart ve kalite ol-
gusuna gereken önemi vererek artırmalıyız.

STANDARD- Türk sanayisi hızla gelişiyor. Sanayinin 
bugünkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

H. Rahmi ÇETİN- Ülkemizde sanayi alanında yaşa-
nan yapısal dönüşüm, piyasaların istikrara kavuşmasını 
sağlayarak, sanayicilerimizin önünü görünür hale ge-
tirmiş ve uzun vadeli yatırımlar yapmaya başlamalarını 
sağlamıştır. Bu bağlamda sanayi üretimimiz, süreklilik 
arz eden bir artış trendini yakalamış bulunmaktadır. 
Sanayi üretimindeki bu artış, güven ve istikrar ortamı 
sayesinde yapılan yatırımların bir sonucudur. Bugün 
geldiğimiz noktada sanayicimizin finansmana erişimi 
kolaylaşmış ve daha uzun vadelerde geri ödeme ola-
nağı ortaya çıkmıştır. Uzun vadeli sanayi yatırımlarının 
gerçekleştirilebildiği ülkemizde, büyük bir problem ola-
rak görülen işsizlik sorunu da sanayide gerçekleştirilen 
yapısal bu değişimle olumlu etkilenmiş ve toplumun 
huzur ve refah seviyesi artmış bulunmaktadır. 

STANDARD- İşletmelerimizi küresel rekabet or-
tamının risklerinden korumak mümkün mü? 
Özellikle Çin gibi ülkeler karşısında Türk Sanayi-
sinin durumunu nasıl görüyorsunuz?



H. Rahmi ÇETİN- Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan 
ülkelerin ucuz iş gücüne bağlı rekabet gücü üstünlüğü-
nü tarife dışı engeller ve teknik düzenlemelerle önleme 
yoluna gitmektedir. Bu ülkeler, bir yandan ticareti ser-
bestleştirip gümrük denetimlerini sınırlandırırken, özel-
likle Çin ve Uzakdoğu’dan gelen ucuz ve niteliksiz mal-
lara karşı tüketicilerini, üreticilerini ve milli ekonomilerini 
piyasa gözetimi ve denetimi sistemi ile korumaktadırlar. 
Etkin bir piyasa gözetimi ve denetimi sistemi, mevzu-
atına uygun ürünleri piyasaya sunan, üreticileri ve milli 
üretimi ithalatta haksız rekabete karşı koruyan önemli 
bir araç olarak değerlendirilmektedir. Denetimsizlik yerli 
imalat sanayinin olumsuz etkilenmesine, üretimin ve is-
tihdamın azalmasına, dolayısıyla ithalatın artmasına ve 
cari açığın büyümesine yol açmaktadır. 

Diğer taraftan bilgi ve yeni teknoloji üretme kabiliyeti-
mizin, rekabet gücümüzü belirlediği göz önünde bu-
lundurularak, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine daha 
fazla önem vermemiz gerektiği açıktır. Ülkemizin bilgi 
üretme, ekonomik ve sosyal alanda faydaya dönüştür-
me yeteneğini geliştirmesi, bilgi toplumuna dönüşümü 
sağlayabilmesi için yenilikçi, uluslararası alanda reka-
betçi bir yapıda bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip 
olması gerekmektedir. Teknolojik gelişmenin önemli 
göstergelerinden biri de, üretilen bilginin ticarileştirile-
rek katma değere dönüştürülmesidir. Bu nedenle gü-
nümüzde bilgi ve teknoloji üretiminde üniversite-sanayi 
iş birliği ayrılmaz bir ikili haline gelmiştir.

STANDARD- Faaliyet alanlarınızla ilgili yeni pro-
jelerinizi Standard Dergisi okuyucuları ile payla-
şabilir misiniz? Projelerinizde standart ve kalite-
nin yeri ne olacak? Türkiye’de standartlara uygun 
kaliteli üretimin yaygınlaşması için ne yapılması 
gerekiyor?

H. Rahmi ÇETİN- Standart her şeyden önce, üretim-
de belirli bir kalitenin sağlanması demektir. Üretimde 
ve kalitede günümüz şartlarının uygulanması, üretim 
kalitesinin yükselmesi ve sürekliliğin sağlanması, belli 
standartların uygulanması ile mümkündür. Tüketicinin 
beklentilerine uygun olarak belirli standartlarda yapılan 
üretim, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. 
Standardizasyonun sanayide, kalitenin yükseltilmesi, 
teknolojide yenileşme, güvenilir şartlarda üretimde bu-
lunma, rekabetçi olma, tüketicinin güvenini kazanma, 

markalaşmaya yardımcı olma gibi fonksiyonlarından 
söz edilebilir. 

STANDARD- Uluslararası Standardizasyon Teş-
kilatı (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyo-
nu (IEC) ve Uluslararası Telekomünikasyon Bir-
liği (ITU) Başkanlarının Dünya Standardlar Günü 
münasebetiyle bu yıl yayınlamış oldukları ortak 
mesaj “Daha Az Atık, Daha İyi Sonuçlar – Stan-
dardlar Sayesinde Verimlilik Artar” teması çerçe-
vesinde biçimlendirildi. Sizin bu konudaki görüş-
lerinizi alabilir miyiz?

H. Rahmi ÇETİN- Gelişmiş bir ülke ile gelişmemiş bir 
ülkeyi ayırt eden en temel unsur, verimlilik artış düze-
yindeki sürekliliktir diyebiliriz. Başka bir açıdan bakar-
sak, nasıl ki bir işletme, girdilerini verimli kullanarak ge-
leceğini güvence altına alıyorsa aynı şekilde bir toplum 
veya ülke de sahip oldukları kaynakları en verimli şe-
kilde kullanarak geleceğini güvence altına alabilir. Do-
laysıyla toplumlar, mal ve hizmet üretiminde verimlilik 
artışını süreli kılacak önlemleri alarak varlıklarını devam 
etme olanağına sahip olabileceklerdir.

Bu bağlamda, standartlar esas alınarak yapılacak 
üretimlerle, daha disiplinli ve düzenli bir üretim altyapısı 
oluşturulacak ve aynı zamanda verimliliğin temel ge-
rekleri de sağlanmış olacaktır. 

STANDARD- Son olarak okuyucularımıza iletmek 
istediğiniz mesajınız… 

H. Rahmi ÇETİN- Kaynakların etkin kullanılması, hal-
kın refah seviyesinin artırılması, dış pazarlarda reka-
bet edilebilmesi ve dış talebe süreklilik kazandırılması 
açısından standardizasyona gereken önem verilmelidir. 

Yapacağımız çalışmalarla kendi özgün teknolojisini 
üreten, bu teknolojiyi uluslararası pazarlarda marka-
lara dönüştürebilen bir ülke olmalıyız. Günümüzde 
artık ucuz iş gücü ve doğal kaynaklara dayalı rekabet 
anlayışının yerini, belirli standartlarda üretilmiş, ulusla-
rarası pazarlarda rekabet edebilen teknolojilere dayalı 
üretimler almıştır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yürüttüğü-
müz çalışmalarla girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel 
gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimi-
ne dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla 
dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer alan bir 
Türkiye’nin oluşumunda öncü olmak vizyonu ile hare-
ket ediyoruz.
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STANDARD- Sayın Genel Müdür, etkili bir çevre yönetimi gerçekleştirmek için Genel Müdürlüğünüzün 
yaptığı çalışmaları ve geleceğe yönelik hedeflerini öğrenebilir miyiz?

M. BAŞ- Küreselleşen dünyamızda yaşanan çevre sorunlarının, sadece bir böl-
geye özgü olmadığı, tüm dünyayı etkilediği aşikârdır. Böyle bir du-
rumda sürdürülebilir çevre yönetim stratejilerinin benimsen-
mesi önem arz etmektedir. Doğal kaynakların sürdürülebilir 
kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, daha az 
ham madde ve enerji girdisi ile daha çok verimin sağlan-
masını esas alan, temiz üretim teknoloji ve yöntemlerinin 
tercih edilmesi kaçınılmazdır. Genel Müdürlüğümüz, bu 
alanda gerekli politika ve stratejileri belirlemekle birlikte, 
vatandaşlarımızın ve sanayicilerimizin bu alanda bilinç-
lendirilerek çevrenin korunmasına katkı sağlamak adına 
iş ve işlemleri yürütmektedir. 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü; Hava kalitesinin 
korunması, hava kirliliği, gürültü ve titreşimin azaltılması 
veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyen, atık 
ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef, politika ve ölçütleri 
belirleyerek uygulattıran, yeraltı ve yerüstü sularının, deniz-
lerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf 
edilmesine ilişkin usul ve esasları tespit eden, iklim değişikliği 
ve ozon tabakası konusundaki çalışmaları koordine eden stra-
teji belgeleri ve eylem planları hazırlayan ve uygulayan hizmet 
birimidir.

Aynı zamanda, bahsi geçen atık ve kimyasallarla kirlenmiş 
alanların yarattığı riskler ve kirlenmiş alanların iyi-
leştirilmesi, atıkların kaynağında en aza 
indirilmesi, toplanması, geri ka-
zanılması, bertaraf edilmesi ve 
arıtılması için gerekli tesislerin 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Çevre Yönetimi Genel Müdürü 

Mehmet BAŞ
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Çevre yönetiminde çeşitli kurum ve kuruluşların yanında toplumun en temel noktası olan bireylere ve 
ailelere önemli görevler düşmektedir. Bakanlık olarak yaptığımız çalışmalarda önceliğimiz çevrenin 
korunması olmakla birlikte bir yandan da sürdürülebilirlik üzerinde ciddi manada çaba sarf ediyoruz. 
Ancak bunu tek başımıza yapmamız mümkün değil. Bu noktada çevre korumaya yönelik çalışmalar 
sadece bakanlığın, belediyelerin ya da sadece sanayicinin değil tüm kesimlerin el ele, ortak uyum 
çerçevesinde, koruma ve kullanma dengesini gözetecek şekilde yürütülmesi gereken bir faaliyettir. 
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ve sistemlerin kurulması çalışmaları da aynı birimce yü-
rütülmektedir.

Avrupa Birliği uyum süreci de dikkate alınarak Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 46 yönetmelik, 
15 tebliğ ve 28 genelge çalışması tamamlanarak yü-
rürlüğe girmiştir. 10 adet yönetmelik çalışmaları devam 
etmektedir. Ayrıca, 25 adet uluslararası sözleşme ve 
protokol kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.

Doğal kaynaklarımız çok zengin, iklimsel ve coğrafi 
farklılıklarımız da var. Tüm bu farklılıklar ve zenginlikler 
içinde doğal kaynaklarımızı en güzel şekilde koruya-
rak yönetmek gerçekten kolay değil. Bir misal olarak 
vermek gerekirse, bir içme suyu havzanız var. Bir de 
bakıyorsunuz bu havzada önemli bir madeniniz var. 
Bir taraftan içme suyunuzu koruyacaksınız, bir taraftan 
da madeninizi değerlendireceksiniz. Çok güzel bir ko-
yunuz var; bir taraftan gıda güvenliği anlamında aqua 
kültür yapılmak isteniyor, bir tarafta müthiş bir turizm 
potansiyeliniz var. Bu ikisini orada barışık bir vaziyet-
te, iki potansiyeli de kullanarak yönetmeniz lazım. İşte 
Çevre Yönetimi Genel müdürlüğü olarak bu önemli gö-
revi üstlenmiş durumdayız.

STANDARD- Temiz hava, temiz su, temiz top-
rak… Bir yandan teknolojik, endüstriyel  gelişime 
ihtiyacımız varken, bir yandan havamızın, suyu-
muzun, toprağımızın temiz kalması çocuklarımı-
za borcumuz. Buna dair uzun vadeli ne gibi pro-
jeleriniz, hedefleriniz  var?

M. BAŞ- Yaşam biçimlerindeki değişimlere bağlı ola-
rak oluşan ihtiyaçlara cevap vermek üzere her geçen 
gün artış gösteren teknolojik ve endüstriyel gelişmeler, 
beraberinde çevresel değerlerin tahribi ve yenileneme-
yen doğal kaynakların hızla azalması gibi problemleri 
ortaya çıkarmaktadır. Değişimlere paralel olarak, atık 
miktarında görülen artış ve bu atıklardan kaynaklanan 
bir şekilde yaşanılagelen çevre sorunları, sadece yerel-
de kalmayıp küresel bir boyutta etki oluşturmaktadır. 

Çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve 
çevre kirlenmesini önlemenin, devletin ve vatandaşların 
görevi olduğu herkesin malumudur.

Çevreyi koruma amaçlı yaptığımız çalışmalar sonucun-
da, son yıllarda kanalizasyon şebekesi ve atıksu arıtma 
tesisi ile hizmet verilen belediye sayısında ve nüfusta 
önemli artışlar olmuştur. 

Kanalizasyon  şebekesi ile hizmet  verilen nüfusun  be-
lediye  nüfusu   içindeki  oranı 2002 yılında % 83 iken 
2010 yılında bu oran % 88’e çıkmıştır.

Nüfus bazında ise 2002 yılında belediye nüfusunun 
% 35’i atıksu arıtma tesisine bağlı iken, 2012 yılında bu 
oran % 69,7’e ulaşmıştır. 2017 sonuna kadar belediye 
nüfusunun en az % 80’ine atıksu arıtma hizmeti veril-
mesi planlanmaktadır.

Özellikle Avrupa Birliği mevzuatında su kirliliğinin azal-
tılmasındaki temel politikamız, atıksu oluşturmayan ya 
da oluşan atıksuyu tekrar geri kazanan, temiz üretim 
teknolojilerinin kullanılması ve “kirliliğin kaynağında ön-
lenmesidir.” 

Ülkemizde, atıksu altyapı yatırımlarının tamamlanma-
sından belediyeler sorumludur.  Nüfusu 150.000’den 
büyük olan belediyeler, atıksu altyapı yatırımlarının ya-
pılması ve işletilmesi noktasında, atıksu bertarafı ile ilgili 
hizmetleri karşılayabilir durumda olduklarından ve 2003 
yılından bugüne kadar yapılan atıksu altyapı yatırımla-
rı, nüfusu büyük olan belediyelerde gerçekleştiğinden 
yüzde olarak gerçekleşme oranında hızlı bir artış ol-
muştur. Bununla birlikte 2012 yılı itibari ile rehabilitas-
yon ihtiyacı olan ve yeni yatırım gerektiren atıksu arıtma 
tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam 
belediye nüfusuna oranı ise % 2’dir     

Ancak nüfusu 150.000’den küçük olan belediyeler ver-
dikleri hizmetlerin karşılığını alamadıklarından, hizmet-
leri karşılamada ve yatırımları tamamlamada oldukça 
yetersiz kalmaktadırlar. Ayrıca küçük belediyelerin sayı-
sı çok fazla olduğundan ve belediyeler adına yatırımları 
yapan çok fazla merkezi kurum bulunduğundan ve bu 
kurumların atıksu altyapı yatırımlarını yapmak konusun-
da hukuki bir sorumlulukları bulunmadığından, koordi-
nasyonu ve yatırımların tamamlanmasında zorluklar 
bulunmaktadır. Bu nedenle atıksu arıtma tesisi sayısı 
hızla artmakla birlikte, hizmet alan nüfus oranındaki ar-
tış daha yavaş olmaktadır.             

Atıksu arıtma tesislerinin enerji teşvikinden yararlandı-
rılarak atıksuların daha iyi bir şekilde arıtılması hedef-
lenmektedir; 

5491 sayılı Çevre Kanunun'da Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’un 29. Maddesinde yer alan, “Arıtma tesisi 
kuran, işleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülük-
leri yerine getiren kuruluşların arıtma tesislerinde kul-
landıkları elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde 
kullanılana oranla yüzde ellisine kadar indirim uygula-
maya Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetki-
lidir” hükmü bulunmaktadır. bu hüküm çerçevesinde; 
Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Çevre Kanununun 
29 uncu Maddesi Uyarınca, Atıksu Arıtma Tesislerinin 
Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul 
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Ve Esaslara Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Bu düzenlemeyle birlikte, alıcı ortamın su kalitesinin 
yükseltilmesi için, atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden 
kimyasal, biyolojik ve ileri atıksu arıtma tesisini kuran, 
işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirdikten sonra arıtılmış atıksularını alıcı ortama de-
şarj edenler veya geri dönüşümlü olarak kullananların 
arıtma tesisi işletme maliyetleri hafifletilecek ve arıtma 
tesislerinin çalıştırılması teşvik edilecektir. 

Enerji Teşviği kapsamında, 2011 yılında 172 tesise 
22.897.941,40 TL ödeme yapılmıştır. Yönetmelikte 
belirtilen şartları sağlayan tesislerin sayısının her geçen 
yıl artacağı düşünüldüğünde; ödenen miktarda artış 
planlanmaktadır. Verilecek teşvikle atıksu arıtma tesisi 
işletme mali yükünün belediyelere daha az yansıması 
sağlanacağından, işletilen ve yapılan atıksu arıtma tesi-
si sayısında artış olacağı düşünülmektedir.

Bu çerçevede, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde 
de, özellikle endüstriyel alanda, üretimde verimliliği art-
tırıp, doğal kaynakların gelecek nesillere de aktarılarak, 
sürdürülebilir bir şekilde kullanımına neden olacak ve 
maliyeti azaltacak temiz üretim tekniklerinin uygulan-
ması benimsenmiştir. 

Temiz üretim, alıcı ortamların (hava, su ve toprak) ko-
runmasını sağlayan, en iyi teknik ve uygulamaları kap-
samasının yanında işletmenin minimum ham madde 
ve enerji kullanılması ile daha fazla ürün üretilmesi ve 
daha az atık oluşturmasının sağlaması ile işletmenin 
de ekonomik olarak faydasına olan üretim şeklidir. Bu 
yolla, enerji verimliliği sağlanır ve düşük karbon salınımı 
gerçekleştirilmiş olur. İşletmenin rekabet edebilirliğinin 
artmasının yanında ülke ekonomisine de büyük fayda-
lar sağlamaktadır. 

Bu cihetle, ilgili kurum/kuruluşlarla ortak hareket edi-
lerek temiz üretim mekanizmalarının yaygınlaştırılması 
için gerekli rehber, doküman ve mevzuat hazırlama, 
ulusal ve uluslararası projeler yürütme, sanayi işletme-
cilerimizi bu bağlamda bilinçlendirme faaliyetleri yürü-
tülmektedir.

Diğer taraftan, temiz hava solumak hava kalitesinin ko-
runması ile mümkündür. Bilindiği üzere, ısınma, ulaşım 
ve sanayileşme ihtiyacı sonucu konutlar, ulaşım araçla-
rı (kara, hava ve deniz) ve sanayi tesislerinden havaya 
salınan kirleticilerinin atmosferdeki yoğunluğuna göre 
dış ortam hava kalitesi değişmekte ve kirleticilerin yo-
ğun bir şekilde artması sonucu oluşan hava kirliliği, in-

san sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. 

Ülkemizde de yoğun ve plansız şehirleşme, motorlu 
taşıt sayısının artması, düzensiz sanayileşme, kalitesiz 
yakıt kullanımı, topografik ve kritik meteorolojik şartların 
oluşması gibi nedenlerden dolayı, özellikle kış aylarında 
büyükşehirlerimiz başta olmak üzere birçok ilimizde ve 
yerleşim birimlerimizde gerekli tedbirlerin alınmaması 
neticesinde hava kirliliği sorunu yaşanmaktadır. 

Gelişmekte olan bir ülke olarak endüstriyel gelişme ve 
kirliliğin önlenmesi arasındaki hassas denge etkin bir 
hava yönetimi politikasının uygulanması ile mümkün 
olmaktadır. Hava yönetiminin birincil basamağı kirlili-
ğinin kaynaklarının ve katkılarının ortaya konulması ile 
mevcut durumun tespitidir. Mevcut durumun tespitinin 
ardından, sorun odaklı çözüm gereğince, kaynakta 
önlemler alınarak temiz hava eylem planları oluşturul-
maktadır. Uzun vadeli hedefimiz, temiz hava soluyan 
sağlıklı nesiller yetiştirebilmektir. Bu doğrultuda hava 
yönetiminden sorumlu tek otorite olarak, kapasitemizi 
güçlendirmek adına birden fazla alanda projeler yürü-
tülmektedir. 

Aynı zamanda, hava kirliliği ile mücadele kapsamında 
ulusal ölçekte; Bakanlığımız tarafından hava kirliliğine 
neden olan kaynaklarda (ısınma, sanayi, ulaşım), ge-
rekli önlemlerin alınarak hava kirliliğinin azaltılması, 
hava kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi yönünde, 
Bakanlığımızca yönetmelikler yayımlanmakta ve uygu-
lanmaktadır. Ayrıca mevzuat oluşturulması ve uygulan-
masına yardımcı olmak amacıyla, projeler yürütülmekte 
ve ulusal ölçekte politika ve stratejiler belirlenmektedir. 
Avrupa Birliği (AB) hava kalitesi mevzuatının ulusal 
mevzuatımıza aktarılması çalışmaları sonucunda mev-
zuatın uygulanması çerçevesinde çalışmalarımıza hız 
verilmiştir. İlaveten, Bakanlığımız tarafından hava kali-
tesine ilişkin, AB mevzuatının uygulanması için izleme 
ağlarının kurulmasını, laboratuvar altyapısının oluştu-
rulmasını, kurumsal kapasitemizin arttırılmasını, eylem 
planlarının hazırlanmasını, gerekli önlemlerin alınmasını 
ve hava kalitesi limit değerlerimizin her yıl kademeli ola-
rak AB hava kalitesi limit değerlerine indirilmesini ön-
görülmektedir.

AB hava kalitesi mevzuatının, ulusal mevzuata uyum-
laştırılması kapsamında;  AB Hava Kalitesi Mevzuatı 
paralelinde hazırlanan “Hava Kalitesi Değerlendirme 
ve Yönetimi Yönetmeliği (HKDYY)”, 6 Haziran 2008 
tarihli ve 26898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile hava kalitesi ko-
nusundaki AB hava kalitesi sınır değerlerine uyumun 
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 
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HKDYY’nin uygulanması sorumluluğu, şehirlerde hava 
kirliliğinin azaltılması ve sonucunda insan sağlığı kalite-
sinin arttırılması çabaları çerçevesinde, Bakanlığımıza 
aittir. Bu meyanda, HKDYY’nin uygulanması ve hava 
kalitesi limit değerlerine ulaşılması amacıyla, AB des-
tekli projeler yürütülmektedir.

STANDARD- Uluslararası İklim Değişikliği müza-
keresi, Mayıs ayında ülkemizde gerçekleştirildi. 
Müzakerelerin kapsamı ve alınan kararları değer-
lendirir misiniz?

M. BAŞ- Ülkemiz, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi’nin temel ilkelerinden biri olan 
“ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” çerçevesin-
de, küresel iklim değişikliği ile mücadele çabalarına, 
imkânları ölçüsünde katkıda bulunmayı bir hedef ola-
rak belirlemekte; çabalarını arttırmak amacıyla finans, 
teknoloji ve kapasite geliştirme desteklerine ihtiyaç 
duymaktadır. Müzakereler kapsamında finans, tekno-
loji ve kapasite geliştirme desteklerinden yararlanma 
talebi savunulmakta, ülkemizin mekanizmalardan etkin 
faydalanmasına yönelik çabalar devam etmektedir.

Kyoto Protokolü’nün birinci taahhüt dönemi, 2012 yılı 
sonunda sona ereceğinden uluslararası müzakereler 
genel olarak 2012 sonrası, uluslararası iklim rejiminin 
belirlenmesi konusunda yoğunlaşmaktadır. 2010 yılın-
da kabul edilen, Cancun Anlaşması ile ve Aralık 2011 
yılında Güney Afrika’nın Durban kentinde yapılan 17. 
Taraflar Konferansı’nda uluslararası iklim müzakereleri-
nin bazı kısımları karara bağlanabilmiştir. 

Kyoto Protokolü’nün mevcut yapısıyla, küresel sera 
gazı emisyonlarının % 15’inden az bir kısmını kontrol 
ediyor olması sebebiyle, tüm ülkelerin sera gazı emis-
yonlarını kendi ulusal şartlarına uygun şekilde azaltmak 
ve sınırlandırmak üzere içerisinde yer alacağı yeni bir 
anlaşmanın hazırlanması zorunluluk olmuştur. Bu bağ-
lamda, Durban konferansının çıktıları ülkemizce son 
derece olumlu görülmektedir. 

Ayrıca Türkiye, tüm ülkelerin içinde yer aldığı bir anlaş-
manın oluşturulabilmesi durumunda, kendi ulusal şart-
larına uygun olacak şekilde üzerine düşeni yapmaya 
da hazırdır. Ülkemizin bu küresel mücadelede tam an-
lamıyla yer alabilmesi, ancak ihtiyaç duyulan finansman 
ve teknolojilerin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. 

Bu çerçevede, Türkiye kendi durumunu ve küresel 
sisteme ilişkin yapıcı tutumunu, katılımcı ve şeffaf bir 
yaklaşım ile uluslararası platformlarda en iyi şekilde 
savunmaktadır. Durban kentinde gerçekleştirilmiş olan 

17. Taraflar Konferansına ülkemiz, Bakanlığımız, diğer 
ilgili kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 42 kişilik 
bir resmi heyetle katılım sağlamıştır.

Müzakere ekibimizin yıllardır süren mücadelesi sonu-
cunda, Durban’da “Taraflar Konferansı; Türkiye’nin 
Sözleşmenin Ek-1 listesindeki ülkelerin konumun-
dan farklı bir konumda olduğunun tanındığı 26/CP.7 
ve 1/CP.16 sayılı kararları hatırlatarak, Taraflar Konfe-
ransınca Özgün koşulları tanınan Taraflara, Sözleşme-
nin uygulanmasına yardımcı olmak için azaltım, uyum, 
teknoloji geliştirme ve transferi, kapasite geliştirme ve 
finansman konularında destek sağlanmasına yönelik 
usulleri tartışmaya devam etmek konusunda anlaşma-
ya varır.” kararı çıkmıştır. 

Böylece, Sözleşme kapsamında ülkemizin azaltım, 
uyum, teknoloji geliştirme ve transferi, kapasite geliş-
tirme ve finansman konularında destek sağlanmasına 
yönelik bir takım kazanımlar elde etmesine ilişkin mü-
zakerelere devam edilecektir. 

Son olarak, 14-25 Mayıs 2012 tarihlerinde Almanya/
Bonn’da iklim müzakereleri gerçekleştirilmiş olup, 
önümüzdeki Eylül ayında Tayland/Bangkok ve Aralık 
ayında Katar/Doha’da Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi 
düzenlenecektir. Türkiye, uluslararası iklim rejiminde 
etkin rol alma yönünde müzakerelere etkin katılımını 
sürdürecektir. 

STANDARD- Ülkemizde, Ulusal İklim Değişikliği 
Eylem Planı kapsamında ne gibi çalışmalar sür-
dürüyorsunuz?

M. BAŞ- Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan 
ve 3 Mayıs 2010 tarihinde Başbakanlık Yüksek Plan-
lama Kurulu tarafından onaylanan Ulusal İklim Deği-
şikliği Stratejisinin uygulamaya konulması amacıyla, 
ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlanan İklim 
Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDEP), Temmuz 2011’de 
yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. 

2011-2023 yıllarına yönelik stratejik ilkeleri ve hedefle-
ri içeren, İDEP’in genel amacı, sera gazı emisyonlarını 
sınırlandırmaya yönelik, ulusal koşullara uygun eylem-
ler belirleyerek, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, 
iklim değişikliğinin etkilerinin yönetilerek dayanıklılığın 
artırılması ve böylece Türkiye’de iklim değişikliği ile mü-
cadele ve uyumun teşvik edilmesidir. Türkiye’nin özel 
şartları çerçevesinde, öncelikli sektörlerde uygulana-
cak sera gazı emisyon kontrolü ve uyum önlemlerinin 
irdelendiği İDEP’te, özellikle kurumsal yapılanma, uzun 
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dönemli iş birliği, teknoloji geliştirme ve transferi ile fi-
nansman konuları üzerine odaklanılmaktadır.

İDEP, Sera Gazı Emisyon Kontrolü Eylem Planı ile İk-
lim Değişikliğine Uyum Eylem Planı olmak üzere iki ana 
bölümden oluşmaktadır. Sera Gazı Emisyon Kontrolü 
Eylem Planı bölümünde;

- Enerji 

- Binalar

- Ulaştırma

- Sanayi

- Atık

- Tarım

- Arazi Kullanımı ve Ormancılık

- Sektörler Arası Ortak Konular

alt başlıkları, İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı bö-
lümünde ise;

- Su Kaynakları Yönetimi

-  Tarım Sektörü ve Gıda Güvencesi

- Ekosistem Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık

- Doğal Afet Risk Yönetimi,

- İnsan Sağlığı,

-  Sektörler Arası Ortak Konular 

alt başlıkları yer almakta olup bu başlıklar kapsamın-
da toplam 541 eylem bulunmaktadır. İDEP’te sorumlu 
kurum/kuruluş olarak tanımlanan kurum/kuruluşlar ilgili 
kurum/kuruluşlarla koordinasyon halinde eylemlerinin 
gerçekleştirilmesinden sorumludur. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İDEP’te yer alan toplam 
93 eylemin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Özellik-
le, Bina, Atık, Sektörler Arası Ortak Konular ve İklim 
Değişikliğine Uyum başlıkları altında yer alan bu eylem-
lerin gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar sürmekte-
dir. Bu kapsamda 2012 yılında;

- Mevzuat çalışmaları yapılmış ve Mayıs ayında Sera 
Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 
yayımlanmıştır. Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar hakkında Tebliğler de ilerleyen yıllar-
da yayımlanacak olup, Yönetmelik ile sanayi sektö-
ründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlen-
mesi, doğrulanması ve raporlanması sağlanacaktır. 
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik kapasite geliş-
tirme amacıyla uluslararası kuruluşlarla iş birliği için-
de proje gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

- İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda 

Farkındalığın Geliştirilmesi Projesi, İklim Değişikliği-
ne Uyum ile İlgili Bölgesel ve Sektörel Etkilenebilir-
liğin Belirlenmesi, Projesi ve Emisyon Ticaret Me-
kanizmalarına Hazırlık Projesi kapsamında da çeşitli 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

- Binalarda enerji verimliliğinin sağlanması amacıyla, 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve diğer 
ilgili yönetmeliklerin etkin biçimde uygulanması ile 
binalara enerji kimlik belgesi düzenlenmesine ilişkin 
çalışmalara devam edilmektedir.

- Atık sektöründe ise, düzenli depolama tesislerine 
ek olarak ülkemizde bulunan, 8 adet kompost tesi-
si, 11 adet metan gazından enerji üreten tesis ve 
belediye atıklarının ham madde olarak kullanıldığı 
3 adet biyometanizasyon tesisinde yıllık, 2.718.226 
ton CO2 eşdeğeri sera gazı azaltımı ve 42,18 MW 
elektrik enerjisi üretiminin öngörüldüğü çalışmalar 
yapılmaktadır. Halihazırda 59 tesis ile 756 belediye-
de 41 milyon nüfusa hizmet verilmekte olup 2012 
yılı sonunda tesis sayısının 70’e yükseltilmesi plan-
lanmaktadır. Bu doğrultuda 2013 yılı sonunda katı 
atık düzenli depolama sayısının 80’e, 2017 yılı so-
nunda ise 120’ye çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu 
sayede, atık bertaraf hizmeti verilen nüfus oranının 
% 77’ye çıkarılması hedeflenmektedir.

Diğer taraftan, İDEP’te yer alan 541 eylemin uygu-
lanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi,  Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı sorumluluğundadır. Bu amaçla, 
internet tabanlı İDEP İzleme Sistemi hazırlanmış olup, 
2013 yılında kullanılmaya başlanacak olan İDEP İzleme 
Sistemine 541 eylemin;

- Gerçekleşme durumu,

- Uygulanma sürecinde yaşanan olumlu ve olumsuz 
gelişmeler,

- Uygulanmasına ilişkin değerlendirme ve çözüm 
önerileri.

hakkında eylemlerden sorumlu kurum/kuruluşlar ta-
rafından bilgi girişi yapılacaktır. Sisteme girilen bilgiler 
değerlendirilerek her yıl İDEP İzleme ve Değerlendirme 
Raporu hazırlanarak İklim Değişikliği Koordinasyon 
Kurulu’na sunulacaktır. 

STANDARD- Ülkemizde endüstriyel kirlilik hangi 
boyutlarda yaşanıyor? Bu sorunla nasıl mücadele 
ediyorsunuz?

M. BAŞ- Endüstriden kaynaklanan çevre kirliliği, top-
lum sağlığı açısından son dererce önemlidir. Asıl ama-
cımız, çevre kirliliğinin daha oluşmadan önlenmesidir. 
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Kirlilik oluştuktan sonra onu ortadan kaldırmak çok 
daha zordur. Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilirliğini 
sağlayarak kullanmaya devam ettiğimiz halde, eğer 
belediye atık su artıma tesisini yapmamışsa, bizim bu 
hassasiyetimizin bir kıymeti kalmaz. Çünkü buradaki 
atık sular içme suyunu kirletebilir. Bulaşıcı enfeksiyon-
lara neden olabilir. Hatta içme suyu havzaları çok iyi 
arıtılsa bile riskler oluşabilir.

Sadece su mu? Soluduğunuz hava da en az onun ka-
dar önemli. Havayı her türlü kirleticiden koruyabiliyor-
sanız mesele yok. Egzoz, ağır metaller, dioksin, furan 
ve daha birçok gazlar var… Bazı gazlar vahşi çöp sa-
hasında tütüyor. Çöp depolama alanlarında bir yanma 
var. Buralardan dioksin, furan gibi gazlar çıkıyor. Bunlar, 
kalıcı organik kirleticilerdir. Soluduğunuz zaman bunlar, 
bünyenizde yer ediyor ve birikerek sağlığınızı etkiliyor.

Bakanlığımızca insan sağlığı ve çevrenin korunması 
başlıca amacımızdır. Bu kapsamda endüstriyel hava 
kirliliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönet-
meliği ve Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği ile kontrol 
altında tutulmaya çalışılmaktadır. Bu yönetmeliklerle 
kirletici vasfı yüksek tesisler başta olmak üzere, tüm 
sanayi tesislerinin uymakla yükümlü olduğu sınır de-
ğerler getirilmiştir. Endüstriyel hava kirliliğinin önlenmesi 
ve azaltılmasına yönelik gerekli izin, izleme, denetim ve 
yaptırım işlemleri uygulanmaktadır. 

Ayrıca;

·     Tüm alıcı ortamların birlikte değerlendirilmesi ve 
çevrenin bir bütün olarak yüksek seviyede korun-
ması hedefi,

·     Hava, su, atık ve toprağa olan etkilerin en aza indi-
rilmesi, Enerji verimliliği,

· Doğal kaynak ve ham maddenin etkin kullanılması,

· Atık minimizasyonu,

· İşletmelerden kaynaklanan emisyonların kaydı ve 
raporlanması.

gibi amaçları kapsayan entegre çevre izin sisteminin 
ülkemizde uygulanması için de gerekli AB mevzuatının 
uyarlanması ve bu kapsamdaki uluslar arası projelerin 
yürütülmesi işlemleri devam etmektedir.

Aslında çevre konusu koruyucu hekimlik gibidir. Çev-
reye yapacağımız her yatırımın karşılığını kat kat ala-
biliriz. Sağlık harcamalarının sağlık kaynaklı zaman ve 
iş kayıplarını önlemede iki-üç kat getirisi vardır. Yapılan 
çalışmalar bu gerçeği net olarak ortaya koyuyor.

Hem ulusal bütçeden hem de Avrupa Birliği hibe fonla-
rından desteklenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ko-
ordinasyonunda; mevzuat uyumu, kapasite geliştirme 
ve altyapı yatırımları için Mevzuatın çok önemli kısmını 
uyumlaştırdık. Ancak yine birkaç önemli mevzuat var. 
Mayıs 2012 tarihinde uyumlaştırılması gerçekleşmiş 
önemli bir mevzuat ise, Atık Elektrikli ve Elektronik Eş-
yaların Kontrolü Yönetmeliği. Bu Yönetmelik kapsamın-
da yer alan atıklar, aslında bir servet. Bunları hakkıyla 
geri kazanmamız lazım. Yani atık yönetiminin temel 
prensibi; ya kaynağında azaltma ya da geri kazanmak. 
Bertaraf etmek, en son noktadır. Bizim mevzuatımız ise 
daha çok geri kazanmaya odaklanılmıştır. Dolayısıyla 
elektrik ve elektronik atıklar geri kazanım konusunda 
son derece önemli. Diğer önemli bir husus ise, temiz 
üretime yönelik endüstriyel önleme ve kontrol direktifi 
var AB’nin. Bunun mevzuat uyum çalışmaları devam 
ediyor. Bu çerçeve bir yönetmeliktir. Sadece atık su 
artıma tesisi yaparak filtreler takarak sürekli depola-
yarak kirliliği önleyemezsiniz.  Sanayi anlamında yeni 
bir kavram var, “çevre dostu teknolojileri” kullanmak… 
Dolayısıyla işi kaynağında azaltmak, az ham madde 
kullanmak, az atık su üreten, az kirletici üreten tekno-
lojiler kullanmak. Az su tüketen teknolojileri kullanmak 
ki bunlara “temiz üretim” diyoruz. Temiz üretim de son 
derece önemli bir konudur.

Çevre dostu tedbirler hem kirliliği azaltıyor, hem de ve-
rimlilik sağlıyor. Sanayicimiz, yaptığı yatırımı bir iki yılda 
geri kazanabiliyor ve rekabet edebilme gücünü de ar-
tırıyor. Çevreye duyarlı, doğru ölçekte doğru teknolojiyi 
kullanacak tedbirleri aldığınız zaman, kârlılığınız da,  re-
kabet gücünüz de artırıyor.

Atık üretiminin ve atığın zararlılığının kaynağında önlen-
mesi ve azaltılması esas olup, bu üretimin kaçınılmaz 
olduğu durumlarda geri dönüşüm, tekrar kullanım ve 
ikincil ham madde elde etme amaçlı diğer işlemler ile 
atığın geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kulla-
nılması esastır. Bu adımların uygulanamadığı durumda 
ise atıkların en yakın ve en uygun olan tesiste, uygun 
yöntem ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi ge-
rekmektedir. 

Ülkemizde sanayinin yoğun olduğu ve tehlikeli atıkla-
rın en çok üretildiği bölgeler Trakya, Marmara, Ege, 
İç Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgeleridir. Ülkemizde 
sanayi atıklarının geri kazanımı ve bertarafı konusun-
da çalışan tesisler bulunmakta, ayrıca bu atıkları, enerji 
geri kazanım amacıyla kullanmakta olan çimento fab-
rikaları bulunmaktadır. Bunların sayıları ve kapasite-
leri yıldan yıla değişiklik göstermektedir.  Kapasiteleri 



dikkate alındığında sanayi atıklarının geri kazanım ve 
bertarafına ilişkin herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.  
Sanayicinin atık yönetiminde karşılaşacağı olası prob-
lemler konusunda; Bakanlığımızca ilgili sanayi kuruluş-
ları ile iyileştirme amacıyla, iş birliği içinde çalışmalar 
devam etmektedir.

Diğer taraftan, sanayi atıklarının özellikle tehlikeli atıkla-
rın oluşumundan bertarafına kadarki bölümünü kontrol 
ve izleme amacıyla, Bakanlığımızca hazırlanan web ta-
banlı sistemler geliştirilmiş olup, Bakanlığımız ve taşra 
teşkilatlarımızca yakından takip edilmektedir.

Bakanlığımızca çevre sorunları ve hava kirliliği konu-
sunda, her konu titizlikle çalışılmakta ve hava kirliliği 
hususunda her bir emisyon kaynağına (sanayi, ısınma, 
koku, yakıtlar vb.) ilişkin mevzuat bulunmaktadır. Yü-
rürlükte olan tüm mevzuatta, emisyon sınır değerleri ve 
hükümlerine uyulması zorunludur. Bu nedenle, tesisler 
teknik önlemlerini almak zorundadırlar. 

Ülkemiz genelinde, gürültü sorununun belirlenmesi ve 
gerekli kontrol tedbirlerinin alınabilmesi için; yerleşim 
yerleri, ana karayolları, ana demiryolları ve ana hava-
alanları için gürültü haritalarının ve harita sonuçlarına 
göre eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir. 
Söz konusu gürültü haritaları ile eylem planlarının; Çev-
re Düzeni Planları, Nazım İmar Planları ve Uygulama 
İmar Planlarının hazırlanması aşamasında dikkate alın-
ması büyük önem arz etmektedir.  

Ülkemizde 2003 yılında gemilerden atık alacak lisans-
lı atık kabul tesisi yok iken şu anda 220 limanda atık 
alım hizmeti verilmektedir. Bu çalışmalara ilave olarak, 
etkin bir atık alım ve takip sisteminin kurulması amacıy-
la atıkların elektronik ortamda takibine yönelik  “Mavi 
Kart” ve “Gemi Atık Takip Sistemi” geliştirilmiştir.

Gemi ve kıyı tesislerinden kaynaklanan kazalara hazır-
lıklı olma, müdahale, zararların tespiti ve tazminine yö-
nelik çalışmalar yapılmaktadır. Kısaca; 5312 Sayılı Acil 
Müdahale Kanunu çerçevesinde; Akdeniz, Ege, Ka-
radeniz ve Marmara Denizi kıyılarında toplam 213 kıyı 
tesisi acil müdahale planlarını hazırlamış ve bu planlar 
Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Bakanlığımız ta-
rafından 1 Ulusal ve 6 Bölgesel Acil Müdahale Planı, 
TÜBİTAK-MAM’a hazırlattırılmış olup, 2011 yılı itibariyle 
Bakanımız tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
Acil durumlarda müdahaleye ilişkin 11 firmaya müda-
hale yetkisi verilmiştir. Düzenlenen eğitim ve tatbikatlar 
ile kurum-kuruluşların kapasitesi artırılmaktadır.

Denizlerimizde; meydana gelen kirliliğin izlenmesi ve 
ulusal deniz ve kıyı yönetimi politika ve stratejilerinin 
belirlenmesine altlık oluşturulması amacıyla, 208 is-
tasyonda kirlilik izleme çalışmaları devam etmektedir. 
2003 yılında sadece 26 noktada izleme yapılmakta idi. 

Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinatörlüğünde 
yürütülmekte olan Mavi Bayrak Programı kapsamında, 
mavi bayrak sayılarında artış sağlanmıştır. 2008 yılında 
258 plaj, 13 marina Mavi Bayrak ile ödüllendirilirken, 
2011 yılında 324 plaj ile 17 marina Mavi Bayrak ile 
ödüllendirilmiştir. Ayrıca, Mavi Bayrak ödülü almış ma-
rinalara bağlı 12 adet yata da 2011 yılında Mavi Bay-
rak verilmiştir. AB mevzuatı ile uyumlu “Yüzme Suyu 
Kalitesi Yönetmeliği” kapsamında 2009 yılında 1061 
noktada yüzme suyu kalitesi ölçülürken, yüzme suyu 
alanları artarak, 2011 yılında bu rakam 1850‘ye çık-
mıştır. Yapılan izleme çalışması sonucunda 1663 nokta 
Yönetmeliğe uygun bulunmuştur.  

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak denizlerimizin 
ve su kaynaklarımızın kirliliğe karşı korunması konusu-
na büyük önem veriyoruz. AB uyum çalışmaları kapsa-
mında çıkardığımız ve revize ettiğimiz yönetmeliklerle, 
çevreye salınan her türlü kirleticiyi en az seviyeye in-
dirmeyi başlıca politikamız olarak görüyoruz. Haliha-
zırda meydana gelmiş kirliliğin ortadan kaldırılması ve 
bundan sonra kirlilik meydana gelmemesi için alınacak 
önlemlere dair, çeşitli ulusal ve uluslararası projeler yü-
rütmekteyiz. 

STANDARD- Önemli meselelerden biri de atık yö-
netimi. Atık Yönetimi Eylem planlarının kapsamı 
nedir? 

M. BAŞ- Günümüzde çevre sorunları, kaynak ve ge-
lişimleri itibarıyla farklılıklar göstermektedir. Nedenlerin 
farklılığının yanında, sorunların artmasına etki eden fak-
törler de değişiklik göstermektedir. Bunlar genel olarak 
çarpık kentleşme, kırsal kesimden büyük kentlere de-
vam eden göçler ve düzensiz sanayileşme gibi temel 
sebeplerin yanı sıra, her bölgeye göre değişen özel et-
kenlerin oluşturduğu sebepler olarak sıralanabilir.

Evsel atıklar, hayat standartlarının yükselmesi ve tek-
nolojideki gelişmeler sonucu, miktar ve çeşit olarak 
artmaktadır. Sanayiden kaynaklanan evsel katı atıklar, 
insan ve çevre sağlığı açısından potansiyel tehlike oluş-
tururlar. Katı atıklar tekniğine uygun bir şekilde berta-
raf edilmezler ise; toprağın, yüzey ve yeraltı sularının 
kirlenmesine sebep olmaktadır. Depolama sahalarında 
oluşan gaz ise, içindeki yüksek metan oranı sebebiyle 
hava kirliliğine yol açmaktadır.
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Katı atık yönetim hizmetlerinde yaşanan en önemli 
problemlerden biri, kendi temizlik işleri veya katı atık 
yönetim işletmeleri olan çok sayıda küçük belediyele-
rin bulunmasıdır. Bu sistem, etkili ve ekonomik olma-
dığı gibi, maliyetlerin karşılanamaması, yeterli kaynak 
ve uygun teknolojinin bulunamaması ve genellikle de 
uygun katı atık yönetim pratiklerinin hayata geçirilme-
sinde, ilerleme kaydedilememesi gibi problemlere yol 
açmaktadır.

Benzer çevre sorunlarına sahip belediyeler tarafından 
ortaklaşa kurulan “Yerel Yönetim Birlikleri”nin uygula-
maları; zaman ve kaynakların daha verimli kullanımı 
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, bölgesel kalkın-
ma politikaları kapsamında, bölgesel ölçekli çevre so-
runlarının çözülmesinde de “Hizmet Birliği Modeli”nin 
kullanılması öngörülmektedir.

Söz konusu yapılanma çerçevesinde, Ülke genelinde 
katı atık yönetimi ile ilgili mevzuatta öngörülen şekilde, 
düzenli depolama tesislerinin kurulması, katı atık mik-
tarının azaltılması, geri kazanımın sağlanması, katı atık 
taşıma giderlerinin düşürülmesi ve gerektiğinde uygun 
teknolojiye sahip aktarma merkezlerinin kullanılmasına 
yönelik olarak, Katı Atık Yönetim Sistemin oluşturulma-
sı hedeflenmektedir. Bu ihtiyaca cevap verilebilmesi, 
katı atık eylem planı hazırlanmasını gerektirmiştir. 

Dünyadaki birçok ülkenin başlıca sorunu olan sanayi 
menşeli atıklar, Ülkemizin de en önemli çevresel prob-
lemleri arasında yer almaktadır. Özellikle Ülkemizin 
batı ve güney bölgelerinde yoğunlaşmış olan sanayi 
faaliyetleri giderek artmakta, dolayısıyla bu bölgelerde 
sanayi atıklarının, özellikle de sanayi menşeli atıkların 
bertarafından kaynaklanan problemler, acil çözüm 
beklemektedir.

Atık yönetimine ilişkin gerek mevcut yönetmeliklerin 
uygulanmasında gerekse Avrupa Birliğine uyum sü-
recinde ulusal mevzuatın uyumlaştırılması çalışmaları 
doğrultusunda hazırlanan yeni yönetmeliklerde, yaşa-
nan veya yaşanması muhtemel olarak görülen sorun-
ların giderilmesi gayesiyle, tehlikeli atıklar için “Eylem 
Planı” hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu hedefe yönelik olarak; refah düzeyinin iyileştirilmesi, 
sürdürülebilir nitelikte ekonomik, toplumsal ve kültü-
rel gelişme sağlanması, çevre bilinci ve hassasiyetinin 
duyarlılığının geliştirilmesiyle çevre yönetiminin iyileşti-
rilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler, eylem planının şe-
killendirilmesinin çerçevesini oluşturmuştur.

Eylem planının etkin uygulanması, ülkemizin çevre yö-

netimindeki başarı düzeyini etkileyecektir. Planın, do-
laylı ve direkt etkileri, orta ve uzun dönem içinde tüm 
sektörlere yansıyacak ve ekonomiye olan katkısı hisse-
dilir duruma gelecektir.

Bu eylem planında, Ulusal Mevzuatımız, AB Mevzuatı-
na uyum çalışmaları, mevcut uygulamalar ile yaşanılan 
sıkıntılar ele alınmış olup yukarıda bahsedilen hedeflere 
ulaşılabilmesi için uygulanması gerekenler planda yer 
verilmiştir.

STANDARD- Geri dönüşüm konusunda çalışma-
lar hangi seviyededir?

M. BAŞ- Ülkemizde hızlı ekonomik büyüme, şehirleş-
me, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi, atık 
türleri ve miktarındaki artış, her bir atık türü için ayrı 
yönetim sistemi kurmak yerine, tüm atıkları içine alan 
entegre bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
Entegre atık yönetimi, atıkların geri kazanımı ve nihai 
bertarafı için gerekli, uygun yöntem, teknoloji ve yö-
netim esaslarının seçilmesi ve uygulanması olarak ta-
nımlanabilir. Entegre atık yönetiminin temeli, atık yöne-
timi, atık önleme, atık azaltma, yeniden kullanım, geri 
dönüşüm, enerji geri kazanma, bertaraf hiyerarşisine 
dayanmaktadır. 2003 yılından itibaren çevre mevzuatı 
ile alakalı büyük bir gelişme sağlanmıştır. Bu çerçeve-
de; atık yönetimi konusunda mevzuat-uygulama, AB 
ve uluslararası kuruluşlar nezdinde kalıcı düzenleme 
ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yürürlüğe giren atık 
yönetimine ilişkin mevzuat, sektörel yatırıma ivme ka-
zandırmış, ekonomik anlamda dinamik, güçlü bir ya-
pının oluşmasının yanı sıra ciddi bir istihdam kaynağı 
oluşturmuştur. 

Ülkemizde atık yönetimi sektörü, özellikle geri dönü-
şüm ve geri kazanım faaliyetlerindeki büyük kapasite 
artışı ile kaynak verimi konusuna katkı sağlamaktadır. 
Evsel ve sanayi kaynaklı atıkların geri kazanımı konu-
sunda yapılan önemli yatırımlar, çağdaş atık yönetimi-
ne ulaşmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. 

Atık yönetimi mevzuatımızdaki hiyerarşiye göre önce-
likle atıkların oluşmaması yönünde önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Önlemenin mümkün olmadığı durum-
larda, atıkların kaynağında azaltılması ikinci aşamayı 
oluşturmaktadır. Üçüncü aşamada, oluşan atıkların 
tekrar kullanarak, yeni ürün kullanılmasının önüne ge-
çilmelidir. Dördüncü aşamada atıkların geri dönüştü-
rebilecek olanlarının uygun geri kazanım yöntemleriyle 
ekonomiye katkısının sağlaması gerekmektedir. Geri 
kazanılamayacak atıkların ise, enerji geri kazanım ama-
cıyla atıklardan enerji girdisi elde etmektir. Son olarak 
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altıncı aşamada, belirtilen önleme ve geri kazanım 
metotların uygulanamadığı atıkların nihai bertarafının 
sağlanması ve bunun çevre ve insan sağlığına etkisinin 
en aza indirilerek yapılması gereğini belirtmektedir. Bu 
yaklaşım Avrupa Birliğince yürürlüğe konulan gerek di-
rektif gerekse uygulamalarla uyumlu bir yapıdır. 

Türkiye’nin atık yönetim stratejisinin en önemli ilkele-
rinden birisi, “atık oluşumunun önlenmesi” ve atık olu-
şumunun kaçınılmaz olması durumunda da “atıkların 
geri kazanılması”dır. Başta Çevre Kanunu olmak üzere, 
çevre mevzuatını oluşturan bütün hukuki düzenleme-
lerde, atıkların tekrar kullanılması, materyal ve enerji 
olarak geri kazanılması öncelikli yönetim prensiplerin-
den birisi olarak ele alınmış; geri kazanım faaliyetleri 
teşvik edilmiş; geri kazanım tesislerinin teknik ve idari 
yeterliliklerinin artırılması amacıyla kriterler oluşturul-
muş ve bu kriterleri sağlayan tesisler lisanslandırılarak 
hem ekonomiye hem de çevreye katkıda bulunmaları 
sağlanmıştır.

2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planında geri 
dönüşüme yönelik, aşağıdaki iki madde bulunmaktadır:

· Evsel nitelikli katı atık yönetiminde, kaynakta ayrı 
biriktirme, toplama, taşıma,  geri dönüşüm, geri ka-
zanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir 
bütün olarak değerlendirilecek; yatırım ve işletme 
maliyetleri düşük ve ülke şartlarına en uygun katı 
atık bertaraf teknolojisi olan düzenli depolama yön-
temi tercih edilecektir.

· Evsel nitelikli olmayan atıkların üretimi azaltılacak, 
atık türüne ve ülke koşullarına uygun biriktirme, 
toplama, taşıma, geri dönüşüm, geri kazanım ve 
bertaraf sistemleri oluşturulacaktır.

2012-2014 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda 
ise, “Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Gelişti-
rilmesi” başlığı altında bulunan 6. maddede; “Katı atık 
yönetiminde kaynakta ayrı biriktirme, toplama, taşıma, 
geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik 
ve mali yönden bir bütün olarak değerlendirilecektir” 
maddesine yer verilmiştir. 

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırla-
nan Atık Yönetimi Eylem Planlarında da geri dönüşüme 
ilişkin maddeler bulunmaktadır. Bununla birlikte ilk defa 
Türkiye’nin geri dönüşüm strateji belgesi Ekonomi Ko-
ordinasyon Kurulu Kararı hazırlanmaktadır. 

Ülkemizde geri kazanım sektörü gün geçtikçe geliş-
mekte ve bir sektör halini almaktadır. Artık atık, kurtul-
mak istenen bir meta olmaktan çıkıp, değerlendirilebi-

lir, ekonomiye kazandırılabilir, istihdam yaratan değerli 
bir malzeme haline gelmiştir. Buna en iyi örnek olarak; 
2003 yılında 46 geri kazanım tesisinde yaklaşık 4 bin 
kişi istihdam edilmiş ve geri kazanım faaliyetleri sonucu 
62 milyon TL katma değer gelir sağlanmış iken, 2011 
yılında 898 geri kazanım tesisinde, 60 bin kişi istihdam 
edilip ve geri kazanım faaliyetleri sonucu, sağlanan kat-
ma değer miktarının yıllık 1 milyar TL’yi aşmış olması 
gösterilebilir.

Kaynakta ayrı toplama çalışmaları kapsamında, 304 
belediyede çalışmalar devam etmekte olup, bu çalış-
malar kapsamında ambalaj atıkları, atık pillerin toplan-
ması konusunda ciddi başarılar sağlanmıştır. 

Buradan da anlaşılacağı üzere; katı atıkların geri kaza-
nımı konusunda gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerine göre 
hedeflenen noktada olmamakla birlikte yapılan çalış-
malardan oldukça iyi bir noktaya doğru ilerlediğimiz 
açıktır. 

STANDARD- Çevre konusunda TSE ile ortak ça-
lışmalarınız var mı?  

M. BAŞ- Bakanlığımızın kuruluş kanunu olan 644 sayılı 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararnamede, “standart” ke-
limesi 16 defa hüküm altına alınmıştır. Bundan da an-
laşılacağı üzere, Bakanlığımızın standartlara uygunluk 
ve standartlaşma konusunda çok ciddi ihtiyacı bulun-
maktadır ve Bakanlığımız çalışmalarını bu yönde hızla 
yürütmektedir. 

2004-2009 yılları arasında Bakanlığımızın merkez ve 
taşrada görev yapan tüm teknik personeline, TSE tara-
fından 14001-Çevre yönetim sistemi denetçi eğitimleri 
verilmiştir. Bu çalışma çok kapsamlı bir çalışma olmuş, 
Bakanlık personelimizin kendini geliştirmesi ve denetim 
kabiliyetlerini önemli ölçüde değiştiren bir yaklaşımı or-
taya çıkarmıştır. 

TSE ile yaptığımız önemli bir çalışmada ikincil standart-
ların oluşturulması noktasındadır. Bugün her ne kadar 
ikincil standartlar olarak isimlendirilmese de, atık ma-
deni yağların rejenerasyonu sonucu elde edilecek baz 
yağlara ilişkin olarak, TÜPRAŞ’ın ürettiği baz yağından 
farklı bir standart belirlenmiştir. Bu uygulama sonucu 
atıkların geri kazanımı ile elde edilecek ikincil ürünler 
konusunda çok daha kapsamlı çalışmalar yapılmasına 
başlangıç teşkil ettiğini düşünüyor ve bu çalışmaların 
devamının geleceği kanaatindeyiz. Böylece bugün bi-
rincil ürün standartlarını sağlayamamış geri kazanım 
ürünleri ekonomiye kazandırılabilir. Örneğin otobiyodi-



zel standardını yakalayamayan bitkisel atık yağlardan 
üretilmiş, biyodizel için ikincil standartlar belirlenerek, 
bu yakıtlar tarım alanlarında traktör, biçerdöver gibi 
araçlarda kullanılmak üzere çiftçilere ucuz yakıt olarak 
satılabilir. 

TSE ile yaptığımız ortak çalışmalardan biri de atık geri 
kazanım/bertaraf tesisleri iş yeri standartları. Bu çalış-
manın ilki atık yağ geri kazanım tesisleri konusunda 
başlamış ve şu an onay safhasında olup, bu çalışmanın 
ikincisi, atık akü geri kazanım tesisleri iş yeri standar-
dının belirlenmesi olarak halen çalışılmaktadır. Bu tür 
standartların belirlenmesi, bu alanda faaliyet göstere-
cek bir işletmenin ‘a’ dan ‘z’ ye nelere sahip olması, ne 
gibi teknik yeterlilikler sağlaması gerektiğini açık ve net 
olarak ortaya koymasını sağlayacaktır. Bu standartla-
rın, Bakanlığımızın çevre lisansı uygulamalarına da altlık 
teşkil edeceğini düşünüyoruz.  

Halen TSE ile çok çeşitli konular üzerinde çalışılmak-
ta olup, çalışmaların sonuçlanması noktasında, bun-
lar halkımızın ve sanayicimizin hizmetine sunulacaktır. 
Artık Bakanlık olarak çevre alanında yapılacak her işin 
kurallara, standartlara uygun olarak şeffaf ve ilkeli ola-
rak gerçekleştirilmesi noktasında azami gayret göste-
riyoruz. 

STANDARD- Uluslararası Standardizasyon Teşki-
latı (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu 
(IEC) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
(ITU) Başkanlarının Dünya Standardlar Günü mü-
nasebetiyle bu yıl yayınlamış oldukları ortak me-
saj “Daha Az Atık, Daha İyi Sonuç – Standartlar 
Sayesinde Verimlilik Artar” teması çerçevesinde 
biçimlendirildi. Sizin bu konudaki görüşlerinizi 
alabilir miyiz?

M. BAŞ- Kamuoyu ve tüketici bilincinin geliştirilmesi, 
atık önleme politikalarının başarısında yaşamsal role 
sahiptir. Örneğin ulaşımda bisiklet kullanımının özen-
dirilmesi ile yol yapım maliyetleri, otopark maliyetleri, 
yakıt tüketimi vb. alanlarda ciddi tasarruflar sağlana-
cağı gibi, otomobillerin gerek üretimi, gerek kullanımı 
ve gerekse hurdalarının bertarafı sürecinde çevreye 
verilen zararlar ortadan kalkmış olacaktır. Keza 
tüketicilerce daha az atık içeren, daha dayanıklı 
ve toksik özelliği az olan ürünlerin tercih edilmesi, alı-
nan ürünlerin daha az atık üretecek şekilde muhafaza 
edilmesi, yeniden kullanım vb. yöntemlerle bu ürünler-
den maksimum düzeyde yararlanılması gibi yöntemler 
kamuoyu bilincinin artırılması ile yaygınlaştırılabilir. Do-
layısıyla atıkların azaltılması için, eko-dizayn konusun-
da standartlar geliştirilmeli; üretim süreçlerinde çevre 

dostu teknolojilerin özendirilmesi, üretici ve tüketici 
duyarlılığını güçlendirmeye yönelik eğitim ve bilinç-
lendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi, vergilendirme, 
yaptırım gibi ekonomik araçlarla, eski teknolojilerin ye-
rini çevre dostu teknolojilere devretmesini sağlayacak 
kapsamlı bir strateji oluşturulmalıdır.  Türkiye’nin çevre 
dostu teknolojileri teşvik ederek, ulusal düzeyde, temiz 
üretim politikası benimsemesi ve bu politikayı kararlı-
lıkla uygulamaya geçirmesi, çevre konusundaki ulus-
lararası yükümlülüklerini yerine getirerek, küreselleşen 
dünyadaki yerini güçlendirmesinde ve dünya ticaretin-
deki payını artırmasında da rol oynayacaktır. Bu sürece 
uyum sağlayamayan firmaların ise, AB üyelik müzake-
relerinin ilerleyen aşamalarında, sadece AB ülkelerine 
ihracat yapma fırsatını değil, iç piyasada ticari faaliyette 
bulunma olanağını da kaybedecekleri konusunda özel 
sektör yeterince bilinçlendirilmelidir.

STANDARD- Son olarak okuyucularımıza iletmek 
istediğiniz mesajınız…

M. BAŞ- Anayasamızın 56 ncı maddesinde “Herkes, 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 
kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevi-
dir” denmektedir. Çevre yönetiminde çeşitli kurum ve 
kuruluşların yanında toplumun en temel noktası olan 
bireylere ve ailelere önemli görevler düşmektedir. Ba-
kanlık olarak yaptığımız çalışmalarda önceliğimiz çev-
renin korunması olmakla birlikte bir yandan da sürdü-
rülebilirlik üzerinde ciddi manada çaba sarf ediyoruz. 
Ancak bunu tek başımıza yapmamız mümkün değil. 
Bu noktada çevre korumaya yönelik çalışmalar sade-
ce bakanlığın, belediyelerin ya da sadece sanayicinin 
değil tüm kesimlerin el ele, ortak uyum çerçevesinde, 
koruma ve kullanma dengesini gözetecek şekilde yü-
rütülmesi gereken bir faaliyettir. 

STANDARD- Teşekkür ederiz.

M. BAŞ- Çalışmalarınızda başarılar diler, bu ve-
sile ile Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarını an-
latma noktasında verdiğiniz fırsat için teşekkür 
ediyor, tüm okuyuculara sevgi ve selamlarımı ile-
tiyorum.Tum no. Verces? quam et; hora dem vis 
sultus stra L. Mulicaedin die nes! Bit, uncerfit au-
commorae atil tam, consule revit. Gratus fenat, 
quam, pribus, eri conlocu perraella vicaece ad 
Cati, ese pris, nonculessus cla nium nimis.
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Türk Standardları Enstitüsü 
Standard Hazırlama Merkezi Başkanı 

Ramazan USTA

TSE, bölgesel ve uluslararası standartların hazırlanması veya revizyonu 
aşamalarında sanayicilerimizin görüşlerinin ülkemiz menfaatleri doğrultu-

sunda ilgili standartlarda yer alması için büyük gayret sarf etmektedir.
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STANDARD- Türk Standardları Enstitüsü, stan-
dart hazırlama konusunda yetkili tek kuruluş ola-
rak Türk sanayicisi için son derece önemli bir ku-
ruluş. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

R. USTA- Sizin de belirttiğiniz gibi Enstitümüz Ulus-
lararası Standard Kuruluşları ISO ve IEC ile Avrupa 
Standart Kuruluşları CEN ve CENELEC’in tam üyesi ve 
ülkemizdeki tek temsilcisidir. Dolayısıyla gerek ulusla-
rarası ve gerekse Avrupa standartlarının hazırlanması 
çalışmalarına katılım TSE aracılığı ile gerçekleşmek-
tedir. TSE, küreselleşen ticaretteki teknik engellerin 
kaldırılması açısından kritik öneme sahip standartlar 
bağlamında, gerek uluslararası ve gerekse Avrupa 
standartlarının sanayicilerimizin menfaatleri doğrultu-
sunda hazırlanması hususunda uzun yıllardan beri bü-
yük bir gayret göstermektedir. Avrupa standartizasyon 
kuruluşlarına tam üyelikle birlikte bu çabalar daha da 
artırılmış olmakla birlikte bu konuda sanayicilerimize ve 
diğer ilgili taraflara da önemli görevler düştüğünü açık-
ça ifade etmemiz gerekir. 

Ülkemiz için gerekli olan her türlü ürün, hizmet ve sis-
temlerle ilgili milli standart çalışmalarını ilgili tarafların 
katılımları ve görüşleri doğrultusunda yürütmekte olan 
TSE aynı zamanda Avrupa ve uluslararası standart 
çalışmalarını yakından takip etmekte yeni hazırlanan, 
revize veya iptal edilen standardlarla ilgili her türlü geliş-
meyi vakit geçirmeksizin ilgili taraflara iletmektedir.

Bu çalışmalara ilave olarak TSE, bölgesel ve uluslara-
rası standartların hazırlanması veya revizyonu aşamala-
rında sanayicilerimizin görüşlerinin ülkemiz menfaatleri 
doğrultusunda ilgili standartlarda yer alması için büyük 
gayret sarf etmektedir.

Bu bağlamda Ülkemizdeki ilgili tarafların gerek Avrupa 
ve gerekse uluslararası standartları hazırlayan Teknik 
Komitelerde yer almalarını sağlamaya yönelik büyük 
çaba harcamaktayız.

STANDARD- Dünya ile rekabet kabiliyetini artır-
mak isteyen sanayiciye,  standart hazırlama ko-
nusunda önerileriniz ne?

R. USTA- Uluslararası ticarette var olabilmenin ve re-
kabet edebilir bir kuruluş olmanın ön şartlarından bi-
risinin, uluslararası standartlara uygun mal ve hizmet 
üretmek olduğu bir gerçektir.

Standartların zaman zaman ticarette teknik engel ola-
rak kullanıldığı da dikkate alındığında standartların öne-
mi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan hızla gelişmekte olan Türk sanayisi ve 
Türk sanayicilerinin yaptıkları ihracat dikkate alındığın-

da uluslararası standartlara uygun üretim yapmanın 
önemi ortadadır.

Uluslararası ticaretten önemli bir pay almakta olan ve 
ihracat hedefini her yıl daha da yükselten Türk sanayi-
cileri bu hedef doğrultusunda ilerleyebilmek için, stan-
dartların hazırlanmasında, ürünler/hizmetlerle ilgili ulus-
lararası kuralların belirlenmesinde öncü olmalıdır.

Dünyanın bu günkü konjektüründe gerek bölgesel ve 
gerekse uluslararası bir güç haline gelen, yükselen 
değer Türkiye’nin, sahip olduğu güç paralelinde Türk 
sanayicileri; artık başkaları tarafından kendi ülke veya 
kuruluş menfaatleri dikkate alınarak hazırlanan stan-
dartlara uygun üretim yapma gayreti içerisinde olmak 
yerine, üretmekte olduğu ürün ve hizmetlerle ilgili Ulus-
lararası standartları hazırlama çalışmalarını yürüten 
Teknik Komitelerin çalışmalarına aktif olarak katılmalı, 
üretim/hizmet alanlarıyla ilgili standartların hazırlanma-
sında belirleyici olmalıdır.

Kabul etmemiz gerekir ki, günümüz dünyasında, dışa 
kapalı ekonomik sistemler yerine, serbest rekabetin ol-
duğu, dışa açık ekonomiler ve küresel bir piyasa söz 
konusudur. Bu piyasada var olabilmek, ürün ve hiz-
metlerin güvenilir, emniyetli ve iyi kalitede olduklarının 
güvence altına alınması atık ve hataların asgari düze-
ye indirilmesi, verimliliğin artırılarak maliyetlerin düşü-
rülmesi uluslararası standartlara uygunlukla mümkün 
olmaktadır. 

Bu durum, sanayicilerimizin standardizasyon faaliyetle-
rine, özellikle de uluslararası standardizasyon faaliyet-
lerine, her zamankinden çok daha fazla önem verme-
lerini gerektirmektedir.

Sanayicilerimiz, küresel pazara girebilmek için stan-
dartlara uygun üretim yapmalı, küresel pazarda başa-
rılı olmak için ise standartlara uymakla kalmayıp, stan-
dartları belirleyen olmalıdırlar.

STANDARD- Ayna komitelerin çalışmalarını biraz 
açar mısınız? Ayna komitelere katılımı artırmak 
için yapmayı düşündükleriniz nelerdir?

R. USTA- Ayna komiteler; Uluslararası ve Avrupa 
düzeyinde standart hazırlama çalışmalarını yürütmek 
amacıyla oluşturulan teknik komitelerin çalışmalarını 
ülkemiz adına takip etmek amacıyla kurulan, en az üç 
farklı kuruluştan uzmanların katılımı ile oluşturulan ve 
çalışmaları tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak 
yürütmekte olan komitelerdir. 

İlk ayna komite kurma çalışmalarımız 2004 yılında baş-
lamıştır. O zamana kadar çalışmalarını katılımcı üye 
olarak takip ettiğimiz ISO ve IEC teknik komitelerinin 
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karşılığı olarak birer ayna komite oluşturulmuştur. Yapı-
lan tüm ayna komite oluşturma çalışmaları, ülkemiz ve 
sanayicilerimizin öncelikleri dikkate alınarak gerçekleş-
tirilmiş bu paralelde toplam 125 ayna komite oluşturul-
muştur. Yeri gelmişken, ilgili tüm tarafları standart ha-
zırlama çalışmalarında aktif hale getirmek amacıyla, bu 
çalışmaları başlatan, çalışmaların içerisinde yer alan, 
emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.

Ayna komitelerin kurulmasını takiben, bu güne kadar, 
gerek komite gerekse bu komitelerde görev alan uz-
man sayısını artırmak amacıyla toplantı, tanıtım, yazılı 
bilgilendirme ve benzeri birçok etkinlik gerçekleştiril-
miştir.

Bu paralelde, öncelikle Türk sanayisi için önemli ilk 500 
kuruluşa, üniversite rektörlüklerine, sanayi ve ticaret 
odaları ve birliklerine, meslek odalarına, ticaret borsa-
larına, ihracatçı birliklerine, bakanlıklara ve başka bir 
ifadeyle ilgili tüm taraflara gerekli duyurular yapılmıştır. 
Ayrıca, ilgili bu taraflara ayna komite çalışmaları hak-
kında bilgi verilerek kendilerini ilgilendiren konularda, 
uzmanlık alanlarındaki komite çalışmalarına katılmaları 
çağrısı yapılmıştır. Ayna komite çalışmalarının tanıtımı 
amacıyla düzenlenen ilk genel toplantısı farklı kuruluş 
ve uzmanlık alanlarından yaklaşık 200 uzmanın katılımı 
ile gerçekleştirilmiştir.

Bu gün gelinen noktada ayna komite çalışmaları; 20 
farklı sektörde, 83 ayna komite ve bu komitelerde gö-
nüllülük esasına dayalı olarak çalışan 1150 uzmanla 
yürütülmektedir. 

Ancak, bu rakamların Türkiye gibi 75 milyonluk bir ülke 
için çok yetersiz olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. 
Örnek olması açısından 8,5 milyonluk bir nüfusa sahip 
Avusturya’da, standardizasyon çalışmalarına katılan 
uzman sayısının 5.903, Almanya da yaklaşık 35.000 
olduğunu dikkate aldığımızda Ülkemizdeki rakamın ne 
kadar az ve üzücü olduğu görülmektedir.

Biz, gerek ülke içinde gerekse yurt dışında aklınıza 
gelebilecek birçok alanda, son derece değerli, milli 
duygulara sahip, bilim insanlarımızın ve uzmanlarımızın 
var olduğunu biliyoruz ve bu insanlarımızın birikimleri-
ni standartlara yansıtamadığımızın farkındayız. Bu çok 
değerli beyin gücünden standardizasyon çalışmaların-
da da faydalanılması, bu alanlarda da değerlendirilme-
si gerektiğini düşünüyor ve bu vesile ile onları ulusal 
ve uluslararası standardizasyon çalışmalarımıza davet 
ediyoruz. 

Biz; kuruluş ziyaretleri, yazılı bilgilendirmeler, toplantı, 
seminer ve sempozyumlar düzenleyerek ayna komite 
çalışmalarına katılımı artırma, insanımızın potansiyelin-
den en üst düzeyde faydalanma, standardizasyonun 
önemi hakkında ülke genelinde bilgi düzeyini ve far-

kındalığı artırma gayreti içerisinde olmaya devam ede-
ceğiz.

Ancak gerek milli ve gerekse uluslararası standardizas-
yon çalışmalarına katılımı, istenilen düzeye yükseltmek 
için çok fazla gayret göstermemiz gerektiğinin ve bu-
nun uzun soluklu bir yarış olduğunun da farkındayız. 

Diğer taraftan gerek pratik ve gerekse teorik tecrübe-
lerimiz, ülkemiz genelinde standardizasyon bilincimi-
zin her geçen gün artmakta olduğunu; standartların 
günlük yaşamdaki öneminin kavranmakta olduğunu 
ve buna bağlı olarak Stantart hazırlama çalışmalarını 
yürüten teknik komitelere olan talebin her geçen gün 
daha da arttığını göstermektedir. Biz, bu gelişmelerden 
dolayı standardizasyonla ilgili olarak geleceğe daha da 
umutla baktığımızı ifade etmek isteriz.

STANDARD- Enstitümüzün uluslararası ve böl-
gesel standart hazırlayan kuruluşlarla ilişkilerini 
öğrenebilir miyiz?

R. USTA- Üretim ve tüketim yapılarında meydana ge-
len önemli değişimler ve bunlara paralel olarak gelişen 
ticari faaliyetler standardizasyona verilen önemin art-
masına sebep olmuş, bunun sonucu olarak ta ulusal, 
bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşları 
oluşturulmuştur. 

Uluslararası alanda standardizasyon çalışmalarını yü-
rüten 30 civarındaki kuruluşlardan en aktifleri; Ulusla-
rarası Standartdizasyon Kuruluşu (ISO), Uluslararası 
Elektroteknik Komisyonu (IEC), Uluslararası Telekomü-
nikasyon Birliği (ITU)’dir.

ISO, 1947 yılında kurulmuş ve merkezi Cenevre’de-
dir. 161 ülkenin üyesi olduğu bu kuruluşun hazırlamış 
olduğu uluslararası standart sayısı 18.000’i geçmiş 
durumdadır. Çalışma konuları, IEC’nin sorumluluğuna 
giren elektrik ve elektronik konuları dışında sınırlandı-
rılmamıştır.

IEC, 1906 yılında kurulmuş ve merkezi Cenevre’de olup 
79 üye ülkesi bulunmaktadır. 5.600’e yakın uluslararası 
standart hazırlamış olan bu kuruluş elektrik, elektronik 
ve ilgili teknolojiler alanlarında görev yapmaktadır. 

ITU, 1865 yılında Paris’te Uluslararası Telgraf Birliği ola-
rak kurulmuş, bugünkü ismini 1934 yılında almış, 1947 
yılında da Birleşmiş Milletler’in özel bir organı haline 
gelmiştir. 191 üye ülkesi bulunmaktadır ve telekomüni-
kasyon alanında ISO ve IEC ile birlikte çalışarak ulusla-
rarası standart hazırlamakla yükümlüdür.

Belirli bir coğrafi alanda görev yapan bölgesel standar-
dizasyon kuruluşlarının en aktifleri Avrupa Standardi-
zasyon Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standar-
dizasyon Komitesi (CENELEC) ve Avrupa Telekomüni-
kasyon Standartları Enstitüsü (ETSI)’dür. ISO, IEC ve 



ITU’nun benzeri kuruluşlar olan CEN, CENELEC ve ETSI sadece 
Avrupa Bölgesini kapsayan kuruluşlardır.

CEN, 1961 yılında 6 AB ve 7 EFTA Ülkesinin standardizasyon ku-
ruluşları tarafından kurulmuş olup günümüzde AB ülkelerinden 27, 
EFTA ülkelerinden 3, Hırvatistan ve Türkiye olmak üzere toplam 32 
üyesi bulunmaktadır.

CENELEC, 1973 yılında kurulmuş olup AB ülkelerinden 27, EFTA 
ülkelerinden 3, Hırvatistan ve Türkiye olmak üzere toplam 32 üyesi 
bulunmaktadır. 

Bir başka bölgesel standardizasyon kuruluşu da “Bölgelerarası 
Standardizasyon Birliği (BASB)’dir. 09-11 Eylül 1991 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilen uluslararası bir konferansa katılan Azer-
baycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Moğolistan, 
Moldova, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye’nin Standart Teşkilat-
ları temsilcileri arasında yapılan görüşme ve müzakerelerden son-
ra, ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi 
amacıyla bölgedeki ülke standart teşkilatları arasında, bir birliğin 
kurulması karalaştırılmış ve teşkilat temsilcilerinin imzaladığı bir 
protokol ile 11 Eylül 1991 tarihinde Bölgelerarası Standardizasyon 
Birliği kurulmuştur. 

Daha sonraki yıllarda Tacikistan (1992), Türkmenistan (1992), 
Arnavutluk (1992), Başkurdistan Cumhuriyeti (1997), Dağistan 
Cumhuriyeti (1992), Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti (1992), Adı-
gey Cımhuriyeti (1997), Krasnodar (1998), Rusya Faederasyonu 
(2003) ve Gagavuzya (2009)’nın üye olmasıyla BASB’ın toplam 
üye sayısı günümüzde 20’ye çıkmıştır.

Konuşmamızın başında da değindiğimiz gibi TSE, Uluslararası 
Standardizasyon Kuruluşu ISO, Uluslararası Elektroteknik Stan-
dardizasyon Komitesi IEC, Avrupa Standardizasyon Komitesi  CEN 
ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi CENELEC’e 
tam üyedir. Bu teşkilatların Genel Kurullarına ve İdari Kurullarına 
katılmakta ve Yönetim Organlarında yer almaktadır. 

TSE, uluslararası standardizasyon kuruluşu ISO’nun yürütme or-
ganı olan ve 20 üyeden oluşan ISO Konsey’in üyesidir. TSE ayrı-
ca Avrupa standardizasyon kuruluşları olan CEN ve CENELEC’in 
Yönetim Kurulu ve Teknik Kurulu’na da üye olarak katılmaktadır. 

Yeri gelmişken, yukarıda bahsettiğimiz bölgesel ve Uluslararası 
Standart Kuruluşlarına üye olmanın ve üyeliği devam ettirmenin 
de önemli bir maliyet gerektirdiği ve bu maliyetin de Ülkemiz ve 
sanayicilerimiz adına TSE tarafından üstlenildiğinin de bilinmesinin 
gerekli olduğunu düşünüyoruz.

STANDARD- Ülkemiz, uluslararası standardların hazırlan-
masında ne kadar söz sahibi? Bu konuda daha etkin olabil-
mek için TSE neler yapmayı düşünüyor?

R. USTA- Maalesef ülkemizin uluslararası standardizasyon alanın-
da söz sahibi ülkelerden biri olduğunu söylemek çok zor, biz şu an 
için büyük oranda standart kullanıcısı ülke durumundayız.
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Ancak bu noktada bilinmelidir ki, TSE veya her hangi 
bir kuruluşun tek başına, sadece kendi istihdam ettiği 
personelleri ile standardizasyon faaliyetlerini yürütmesi 
hele hele uluslararası standardizasyon alanında etkin 
olması mümkün değildir. Standardizasyon faaliyetleri 
için çok farklı alanlarda ve çok fazla sayıda uzmana 
ihtiyaç vardır. Ayrıca bir ülkenin standardizasyon ala-
nındaki etkinliği o ülkenin teknolojik gelişmişliği ile doğ-
rudan ilişkilidir.

Bu paralelde, başta üniversitelerimiz olmak üzere, sa-
nayicilerimizin, araştırmacılarımızın, tüketicilerimizin 
velhasıl ilgili tüm tarafların standardizasyon faaliyetle-
rine katılımı gerekmektedir. Ayrıca ilgili tüm tarafların 
ve özellikle küçük işletmelerin Standart hazırlama faa-
liyetlerine katılımını sağlamak için finansal destekler ve 
benzeri teşvikler uygulamaya konulmalıdır.

Biz TSE olarak standart hazırlama çalışmalarına gönül-
lü katılımı sağlamak ve artırmak için ilgili tüm taraflara, 
talep eden kişi, kurum ve kuruluşlara; bilgi, doküman 
vb. her türlü desteği vermekteyiz. Ancak bu noktada 
sanayicilerimize ve konuyla ilgili diğer taraflara da ko-
mite çalışmalarına gönüllü katılan veya katılmak isteyen 
uzmanların giderlerinin finansmanıyla ilgili görev düştü-
ğünü ifade etmek isterim.

Açıkça ifade etmemiz gerekir ki maalesef, ülkemizde 
gerek milli ve gerekse uluslararası, tüm Standart ça-
lışmalarının TSE tarafından finanse edilmesi beklen-
mektedir. Bunun mümkün olmadığı ve ayrıca dünyada 
da, böyle bir örnek uygulamanın mevcut olmadığının 
da bilinmesi gerekir. Kamu, sanayi odaları ve ticaret 
odalarının, üyelerinin standardizasyon çalışmalarına 
katılımlarını teşvik ve desteklemek amacıyla ortak bir 
finans mekanizması geliştirmesinin faydalı hatta gerekli 
olduğunu düşünmekteyiz.

Bütün bunlara rağmen, standartların hazırlanmasında 
söz sahibi olmamız için bir engel bulunmamaktadır. 
Hatta Ocak 2012’de elde ettiğimiz CEN/CENELEC 
tam üyelikleri ile gücümüzün farkına varıp kış uykusun-
dan uyanmamız gerekmektedir. Çünkü Avrupa stan-
dardizasyon çalışmalarının yürütüldüğü CEN/CLEC 
üyelerinin oy dağılımlarına baktığımız zaman Türkiye 
ilk beşte yer almakta ve İngiltere, Almanya, Fransa ve 
İtalya ile aynı ağırlıkta oy kullanmaktadır. Bu şu demek-
tir; herhangi bir standardın gündeme alınması, kabul 
edilmesi, reddedilmesi için yapılacak oylamalarda Tür-
kiye, ilk beşte yer alan diğer Ülkeler gibi 29 oranındaki 
oy ağırlığı ile en küçük 8 Ülkenin oy toplamına denk 
oy hakkına sahiptir. Bu da gündemdeki kararların ka-
bul veya reddi için önemli bir orandır. Bu oran CEN/
CLEC’in idari kurullarında alınan kararlarda da geçerli 
olduğundan bu gücü etkin olarak Ülkemiz menfaat-
leri doğrultusunda kullanmamız yönündeki gayretimiz 
daim olacaktır.  

CEN/CLEC Karar Mekanizmasında Üyelerin 
Ağırlıklı Oyları

ÜLKE OY ORANI ÜLKE OY ORANI

İngiltere 29 İsviçre 10

Fransa 29 İsveç 10

Almanya 29 Hırvatistan 7

İtalya 29 Danimarka 7

Türkiye 29 Finlandiya 7

Polonya 27 İrlanda 7

İspanya 27 Litvanya 7

Romanya 14 Norveç 7

Hollanda 13 Slovakya 7

Belçika 12 Kıbrıs 4

Çek 
Cumhuriyeti

12 Estonya 4

Yunanistan 12 Letonya 4

Macaristan 12 Lüksemburg 4

Portekiz 12 Slovenya 4

Avusturya 10 İzlanda 3

Bulgaristan 10 Malta 3

Ne yazık ki CEN/CLEC oylamalarındaki bu gücümüzü 
CEN/CLEC’in ve ISO’nun Teknik Komitelerinde yaka-
layamıyoruz. Şu anda, üç adet ISO teknik komitesinin 
sekreteryalığı TSE tarafından yürütülmekte olup ayrıca 
iki adet ISO ve 1 adet CEN çalışma grubu başkanlığı 
da TSE’nin aday gösterdiği uzmanlar tarafından yürü-
tülmektedir. Ancak bu durum, ISO ve CEN/CLEC’deki 
diğer üye ülkelerin üstlendikleri teknik komite sekretar-
yalıkları ve başkanlıklarına bakıldığında diğer ülkeler-
den çok çok aşağılarda olduğumuzu göstermektedir. 
Ülkemiz, bütün bu imkânlara rağmen standardları ha-
zırlayan teknik komiteleri yöneten ve yönlendiren konu-
munda değildir.

Bu durumda şapkamızı önümüze alıp bir kez daha iyi-
ce düşünüp aşağıdaki soruların cevabını çok geç kal-
madan net bir şekilde vermemiz gerekiyor; 

•	 Standart kullanıcısı mı yoksa standart hazırlayıcısı 
mı olacağız? 

•	 Teknoloji üreten ülkemi olacağız yoksa ithal eden, 
taklit eden ve tüketen ülkemi olacağız? 

•	 Standartların hazırlanmasında yöneten ve yönlen-
diren mi olacağız yoksa sömürülmeye devam mı 
edeceğiz?
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ISO’daki Teknik Komite Sekretaryalıkları ve 
Başkanlıklarının Ülkelere Göre Dağılımı

ÜLKE Komite 
Başkanlığı

KOMİTE  
SEKRETERYALIĞI

Ansi (Usa) 117 509

Din (Almanya) 130 352

Bsı (İngiltere) 70 355

Afnor (Fransa) 69 212

Jısc (Japonya) 67 193

Sa (Avustralya) 19 76

Ası (Avusturya) 3 16

Snz (Yeni Zellanda) 1 8

Dsm (Malezya) 5 6

TSE (Türkiye) 3 2

STANDARD- İleriye yönelik planlarınız ve 
hedefleriniz nelerdir?

R. USTA- TSE olarak; standartlar, standartların haya-
tımızdaki yeri ve önemi hususunda ülke genelinde bilgi 
düzeyini ve farkındalığı artırmak, başta sanayicilerimiz 
olmak üzere ilgili tüm tarafları Stantart hazırlama çalış-
malarına dahil etmek temel amacımızdır.

Ülkemizin üretim gücü ve teknolojisinin yanı sıra bilgi 
birikimin de standardizasyon alanında değerlendirilme-
sini sağlayarak uluslararası standart hazırlama çalış-
malarında daha etkin, daha fazla uzmanla uluslararası 
standart hazırlama çalışmalarına katılan, daha fazla 
uluslararası teknik komite başkanlığı ve sekreteryalığını 
üslenen bir kuruluş olmak temel hedeflerimizdir. Bun-
lara ilave olarak;

•	 Ülke içinde ve dışındaki çok değerli beyin gücünün 
standardizasyon çalışmalarına aktif katılımlarının 
sağlanması yönünde daha etkin adımlar atmayı,

•	 Kuruluş ziyaretleri, yazılı bilgilendirmeler, toplan-
tı, seminer ve sempozyumlar düzenleyerek ayna 
komite çalışmalarına katılımı artırma, insanımızın 
potansiyelinden en üst düzeyde faydalanma, stan-
dardizasyonun önemi hakkında ülke genelinde bil-
gi düzeyini ve farkındalığı artırma gayreti içerisinde 
olmayı,

•	 Ülkemize has ürünlerimize yönelik ulusal standart-
ların yanında uluslararası standartların da hazırlan-
ması için ISO ve CEN bünyesinde sektör temsilcile-
rimizin katkı ve katılımlarıyla girişimlerde bulunmaya 
öncelik vermeyi,

•	 Standartların ilgili sektörlerce hazırlanması için aza-
mi gayret göstermeyi,

•	 Bunun içinde; sektörlerin ağırlıklı olduğu bölgelerde 
sektör toplantıları yaparak bilgilendirme ve bilinç-
lendirme faaliyetlerimize ağırlık vermeyi,

•	 Standart hazırlama faaliyetlerimize, bütün ilgili ta-
rafların görüşlerinin yansıtılması için gerekli duyuru 
ve girişimlerde bulunarak dönem sonunda “stan-
dardlara en fazla görüş veren” temasıyla il, kurum, 
kuruluş, üniversite, sektör, firma, kişi, bölge gibi ka-
tegorilerde en fazla görüş verenlere yönelik ödüller 
vererek teşvik edici adımlar atmayı,

•	 Standart hazırlama faaliyetlerinde, oluşturulacak 
olan çalışma gruplarında, üniversite öğrencilerimize 
de yer vererek, öğrencilerimizin daha öğrenciyken, 
standartların ulusal ve uluslararası alandaki önemini 
kavramalarına, onların bu alanlara teşvik edilmesine 
ve bu bilinçle yetişmelerine katkı sağlamayı,

•	 Standartların, uygulayıcılar tarafından daha anlaşı-
lır olması için, uygulama kitapçıkları hazırlamayı ve 
uygulamaya yönelik eğitimler vermeyi, planlamak-
tayız.

STANDARD- Dünya Standartlar Günü için nasıl 
bir mesaj vermek istersiniz?

R. USTA- ISO, IEC ve ITU Başkanlarının bu yılki dün-
ya standardlar günü mesajının teması “Daha Az Atık, 
Daha İyi Sonuç- Standartlar Sayesinde Verimlilik 
Artar” şeklindedir. 

Dünyamız, hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin getirdiği;

•	 Doğal kaynakların hızla tükenmesi,
•	 Atıkların artması,
•	 Ozon tabakasının tahribi,
•	 Sera etkisi nedeniyle iklim dengesizlikleri,
•	 Yağmur ormanlarının yok olması,
•	 Zehirli atıkların doğaya verilmesi gibi, giderek artan 

ve çeşitlenen tehditler karşısında hepimizden bilinçli 
bir ilgi beklemektedir.

Bu konuda üretici ve tüketici olarak, herkese büyük 
sorumluluklar düşmektedir. Kaynaklar kıt, ihtiyaçlar 
sonsuzdur.

Sorunlar oluşmadan, gerekli önlemler “standartlarla” 
alınmalıdır. 

Dünyada bir arada yaşanıldığı gerçeği, sorumlulukla-
rın eşit bir şekilde paylaşılmak durumunda olunduğu, 
kısa dönemli çıkar hesapları yüzünden ortaya çıkacak 
sorunların, problemlerin ve başarısızlıkların sonucunun, 
gelecek nesiller tarafından daha ağır bir bedelle ödene-
ceği gerçeği unutulmamalıdır. Dünyayı bütün sorunlarla 
gelecek nesillere devretmek haksızlık olacağı gibi, ge-
lecek nesillerin daha iyisine layık olduğu, onlara aydınlık 
bir gelecek bırakmak gerektiği göz ardı edilmemelidir. 

Bu bilinç ve anlayışla, dünyayı ve gelecek nesilleri 
“standartlara” emanet etmeli ve sorunsuz bir dünya 
için anahtarların “standartlarda” gizli olduğu unutulma-
malıdır.



STANDARD- Türk Standardları Enstitüsü, kuru-
luşundan itibaren belgelendirme konusunda da 
Türk sanayici ve tüketicisi için öncelikli bir rol 
üstlenmiş durumda. 1964’te başlayan belgelen-
dirme serüvenini kısaca özetler misiniz?

D. YAZAR- Enstitümüzün, başlangıçtan bu yana bel-
gelendirme faaliyetleri Enstitü bünyesinde Daire Baş-
kanlığı seviyesinde yürütülmektedir. Söz konusu Daire 
Başkanlığı, tarihsel gelişimi içersinde, Marka ve Belge-
lendirme, Kalite ve Belgelendirme, Ürün ve Hizmet Yeri 
Belgelendirme gibi değişik isimler almış olup, bugün 
Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı sıfatıyla Enstitü 
organizasyonu içerisinde yer almaktadır.

TSE, Belgelendirme faaliyetlerine 1964 yılında Ürün 
Belgelendirme birimi kurularak başlanmıştır. İlk TSE uy-
gunluk Belgesi ve Markası kullanma hakkı 1964 yılında 
bakır tel için verilmiştir. Günümüzde 30 bine yakın üre-
tim ve hizmet yeri TSE Belgelendirme hizmetlerinden 

yararlanmaktadır. Bu güne kadar bu kapsamda verilen 
ve güncelliğini koruyan TSE Belgeleri 45 bini aşmış bu-
lunmaktadır.

STANDARD- Bugün gelinen noktada sanayicimi-
zin ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap veriyorsunuz?

D. YAZAR- Enstitümüz kaliteli üretimi teşvik edecek 
her türlü çalışmayı yaparak yaklaşık 3500 Standart 
konusunda Türk Sanayicisinin ihtiyaç duyduğu Ulusla-
rarası geçerliliği olan ihtiyari alanda aşağıda sıralanmış 
olan belgeleri tanzim etmektedir.

• Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası), 
• TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası), 
• CB Deney Belgesi, 
• CCA- NTR Belgesi, 
• TSE Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi, 
• Birim Doğrulama Belgesi, 
• TSE-HAR  Markası Kullanma Belgesi, 
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Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanı 
Doğan YAZAR
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• CENELEC KEYMARK Belgesi, 
• TSE Ex Uygunluk Belgesi, 
• Ortak Kriterlere Uygunluk Belgesi, 
• Deney Belgesi, 
• Helal Gıda ,

• SPICE Belgesi,

Ayrıca, malların serbest dolaşımını sağlayabilmek ama-
cıyla Avrupa Birliği’nin, 1985 yılında oluşturduğu “Yeni 
Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve gü-
venlik işareti olan CE işaretlemesi de 1783 numara ile 
Onaylanmış Kuruluş Statüsüyle Enstitümüz tarafından 
yerine getirilmektedir. Avrupa birliğine ihracaat yapa-
cak ve yurt içinde ürün satışı yapacak olan sanayicile-
rimizin direktifler kapsamında bulunan ürünleri için bu 
işaretlemeyi yapması bir zorunluluktur ve bu konuda 
onaylanmış kuruluş olmamız nedeniyle Yurt dışına ba-
ğımlı değildirler. Enstitümüzün uygunluk değerlendirme 
faaliyetlerindeki onaylanmış kuruluş kapsamına http://
ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.
cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=NANDO_IN-
PUT_110901 Linkini kullanarak ulaşabilirsiniz.

Bir diğer önemli husus ise, topluma çeşitli alanlarda hiz-
met sunmakta ve aşağıda belirtilmiş olan kuruluşlarda 
Enstitümüzün Hizmet Belgelendirme Faaliyeti kapsa-
mında Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi yapılmaktadır.

·  4077 Sayılı Tüketicinin ve Rekabetin Korunma-
sı Kanun’una Göre Garanti Kapsamına  Giren 
Ürünleri İmal ve İthal Eden Kuruluşlar; (Beyaz 
eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elekt-
ronik eşya servisleri vb.).

· İhale ile Kamu Hizmetlerini Yapan ve Yapmaya 
Talip Olan Kuruluşlar; (Yemek, temizlik, güvenlik, 
peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren 
kuruluşlar). 

·  Güvenlik Riski Taşıması Nedeniyle Yasal Zo-
runluluğu Olan Kuruluşlar; (LPG-CNG ikmal ve 
dönüşüm istasyonları vb.). 

·  Sektöründe Kendi Hizmet Kalitesini Müşterile-
rine Karşı Garanti ve İspat Etmek İsteyen  Ku-
ruluşlar; (Fırın, lokanta, fotoğraf stüdyoları vb.)

Bununla beraber Enstitümüzün Hizmet Belgelendirme 
Faaliyetini yürüten Ankara Hizmet Belgelendirme Mü-
dürlüğü, İstanbul Hizmet Belgelendirme Müdürlüğü, 
İzmir Ürün Belgelendirme Müdürlüğü ve Kayseri Ürün 
Belgelendirme Müdürlüğü aracılığıyla Ürün Belgelen-
dirme Faaliyeti kapsamında deney yaptırılabilecek ta-
şeron laboratuvarlarında “Deney Hizmeti Alınabilecek 
Laboratuvar Onayı” değerlendirilmesi yapılmaktadır.

STANDARD- Bugün, TSE markasının sanayici ve 
tüketici için taşıdığı anlam nedir?

D. YAZAR- 

•	 Maliyette düşüş- ticarette artış, 
•	 Pazara ulaşmada kolaylık, 
•	 Pazarda hız, 
•	 Tüketici nezdinde güven, 
•	 Güvenli ürünün garantisi, 
•	 Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj. 

STANDARD- Tüketicilerde kalite ve standart bi-
linci oluştu mu? Bu konuda TSE’nin sorumluluğu 
nedir?

D. YAZAR- Enstitümüzce özellikle son 6 ay içerisinde 
Kocaeli, Antalya, Bursa, İzmir ve Marmara’da gerçek-
leştirilen eğitimlere yaklaşık 15 bin kişi katılmış. Ensti-
tü statüsünden dolayı kurumumuz var olduğu sürece 
toplumun standardizasyon ve kalite konusunda bilinci-
ni geliştirmek temel amacımızdır.

TSE’nin Avrupa standardizasyon kuruluşları CEN ve 
CENELEC’e tam üye olarak sanayiciye önemli bir fırsat 
sunmaktadır. Bundan sonra başka ülkelerin belirlediği 
standartlara uymak yerine standartları belirleyen ülke 
olabilmemiz için sanayi ve iş dünyamızın ayna komite-
lerde yer alması gerekir. 

STANDARD- İleriye yönelik planlarınız ve hedef-
leriniz nelerdir?

D. YAZAR- Dünyanın 14. büyük ekonomisi olan ülke-
mizin 2023 yılına kadar ilk beş büyük ekonomide yerini 
alabilmesi amacıyla globalleşen dünyada rekabet ede-
bilir bir sanayi için sanayicimizin ihtiyaç duyduğu tüm 
alanlarda uluslararası düzeyde uygunluk değerlendir-
me hizmeti vermek, İhtiyaç duyulan tüm alanlarda ak-
reditasyonlarını tamamlayarak uluslararası kriterlerde 
hizmet vermek.

STANDARD- Dünya Standartlar Günü için nasıl 
bir mesaj vermek istersiniz?

D. YAZAR- Standartlar, uyulması gerekli ve hayatı 
daha yaşanır kılarak kolaylaştıran kurallardır. Bu kural-
ların yetkin ve tarafsız bir otorite tarafından tescillenme-
si ise belgelendirmedir.

Enstitümüzün ve dolayısıyla ülkemizin, tüm Dünya’da 
bu hizmetlerin etkin yürütülmesine en fazla katkı sağ-
laya konumda olması temennisiyle, TSE ailesinin, ül-
kemizin ve dünyadaki tüm paydaşlarımızın standartlar 
gününü kutlarım.
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Türk Standardları Enstitüsü Deney 
ve Kalibrasyon Merkezi Başkanı 
Mehmet HÜSREV

‘Önce Kalite’ düsturuyla 57 yıldan 
beri ülkemizde standardizasyon, 
uygunluk değerlendirme, ölçme ve 
kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, 
bağımsız, etkin ve güvenilir olarak 
yürüten Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE), aynı zamanda ülkemizin 
tek milli belgelendirme kuruluşu 
olarak da üreticilerimizin ulusal ve 
uluslararası ticaretini kolaylaştırarak 
rekabetteki gücünü artırmaktadır.

"

"
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STANDARD- Deney ve Kalibrasyon Merkezi Baş-
kanlığı olarak sunduğunuz hizmetler nelerdir?

M. HÜSREV- Deney Laboratuvarları, Genel Sekreter 
Teknik Yardımcılığına bağlı olarak Türk Standardları 
Enstitüsü Kuruluş Kanunu’nun 2. Maddesi (G) bendin-
de belirtildiği gibi: 

» “Standardlarla ilgili araştırma maksadıyla ve ihtiyari 
standardların tatbikatında kontrol için laboratuvarlar 
kurmak, muayene, analiz ve deneyleri Resmi veya 
Özel sektörün talep edeceği teknik çalışmaları yap-
mak ve rapor vermek” üzere görevlendirilmiştir. 

» Türk Standardları Enstitüsü’nün görevlerinden bi-
risi; standardların uygulanması için laboratuvarlar 
kurmak ve resmi ve özel sektörün talep edeceği 
teknik çalışmaları yapmaktır. 

» Türk Standardları Enstitüsü laboratuvar faaliyetine 
kuruluşundan hemen sonra başlamıştır. Kuruluş 
yıllarında Ankara Merkez’den başlatılan laboratu-
var hizmeti ile Türk Standardları’nın hazırlanması 
aşamasında, standardlarda yer alan muayene ve 
deney metotlarının uygulanabilirliği ve yeni metotla-
rın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde, özellikle 
1980’li yıllardan sonra sanayicimizin güçlenmesi ve 
buna paralel olarak belgelendirme çalışmalarının 
ülke sathına yayılarak hız kazanması ve sanayici-
lerimizin ihtiyaçları ve talepleri çerçevesinde bel-
li merkezlerde yeni laboratuvarlar ihdas edilerek 
yaygınlaştırılmıştır. Bir başka deyişle, o tarihlerde, 
sanayicimize, yerinde laboratuvar hizmeti verilmesi 
politikası benimsenmiştir. 

» Laboratuvarlarımız ihtisas alanlarına göre hâlihazırda 
3 Grup Başkanlığı altında faaliyetlerini yürütmektedir. 

» Bunlar;

Elektroteknik ve Makine Laboratuvar Grup Baş-
kanlığı, Yapı Malzemeleri ve Kimya Laboratuvarları 
Grup Başkanlığı, Kalibrasyon Grup Başkanlığıdır.

3 Grup Başkanlıklarına bağlı olarak 17’si deney, 3’ü 
kalibrasyon olmak üzere toplam 20 laboratuvar faaliyet 
göstermektedir.  

Bu laboratuvarlarımız 2003 yılından itibaren TS EN 
ISO/IEC 17025 standardına göre ilk sırada TÜRKAK 

tarafından akredite edilmiştir ve her geçen yıl akredi-
tasyon kapsamımız sürekli yenilenmekte ve genişletil-
mektedir. 2013 yılında tüm laboratuvarlarımızın TÜR-
KAK Akreditasyonu kapsamına girmesi hedeflenmiştir. 
Laboratuvarlarımız mevcut hali bile Türkiye’nin akredite 
olmuş kurumlar/firmalar arasında en geniş akreditas-
yon kapsamına sahip tek kuruluşuz. 

STANDARD- Laboratuvar ve kalibrasyon hizmet-
lerimizin teknik alt yapısı, Türk sanayisinin ihti-
yaçlarını ne ölçüde karşılıyor?

M. HÜSREV- Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, la-
boratuvarlarımız bugünkü manada en son teknolojik 
alt yapı ile donatılmıştır. Çünkü laboratuvarlarda te-
mel yaklaşımımız yüklenmiş olduğumuz misyonumuz 
gereğince; ülkemiz sanayicilerini dışa bağımlılıktan 
kurtarmak ve standartlarda tanımlanan deneyleri ya-
pabilecek kapasiteye sahip olmaktır. Bunun yolu da 
dünyadaki teknolojiyi yakından takip etmek ve en son 
teknolojik cihazları kullanarak yapmaktan geçmektedir. 
Laboratuvar organizasyon şemasından da görüleceği 
üzere laboratuvar yatırımlarımız sanayinin yoğun oldu-
ğu bölgelerde konuşlandırılmış bulunmaktadır.

STANDARD- Sanayicimizin artan ihtiyaçlarına 
yönelik projeleriniz, yeni yatırımlarınız var mı?

M. HÜSREV- TSE olarak temel odak noktamız dışa 
bağımlılığı azaltarak sanayicimizin ihtiyaçlarına cevap 
vermektedir.  Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde 
küresel güç olabilmek için yatırımlarımız artarak devam 
etmektedir. 2012 yılında 50 Milyon TL’nin üzerinde 
laboratuvar yatırımı planlanmıştır. 2013 yılı hedefimiz 
daha da yüksektir.

Projelerimize birkaç örnek vermek gerekir ise; Ensti-
tümüz deney laboratuvarları oldukça geniş kapsamda 
sektöre hizmet vermektedir. Elektroteknik Laboratu-
varlarımızda EMC konusunda hizmet profilimizi ve de-
ney yeteneklerimizi oldukça genişlettik, Makine konu-
sunda özellikle Sıhhi Tesisatların Deneyleri için önemli 
yatırımlar yapılmıştır; önümüzdeki günlerde bu ürün-
lerin Akustik deneyleri de yapılabilecektir. Isı sektörü 
kapsamında Radyatör Deney Laboratuvarının da 2012 
yılı sonunda hizmet vermesi planlanmaktadır. 2012 yılı 
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içerisinde hizmete alınan ülkemizdeki tek ATEX/IECEx 
konusundaki deneyler İzmir Ex Laboratuvarımızda yurt 
dışına gönderilmeden artık yapılabilmektedir.  “Enerji 
Verimliliği” ve “Yalıtım” dünyada ve ülkemizde gittikçe 
önem kazanan konular arasında yer almaktadır. Yalıtım 
alanında, Yangın ve Ses konusunda da önemli yatırım-
lara imza atılmış olup bu konuda Kayseri ve İstanbul-
Tuzla’da laboratuvar yatırımları yapılmıştır. Benzer şe-
kilde Kayseri’ye kurulan ve sonuçlanma aşamasına 
gelinen laboratuvar kompleksi ile yalıtımın en önemli 
aktörleri olan Cam, Kapı ve Pencere Sistemlerinin CE 
işaretlemesi için gerekli tüm Mekanik ve Yalıtım deney-
leri artık ülkemizde yapılabilecektir. “Enerji Verimliliği” ve 
“Yenilenebilir Enerji” konusunda da uzun vadeli hedef 
ve yatırımlarımız mevcuttur. Bu konuda Güneş (PV) ve 
Rüzgar Enerjisi Pilot uygulaması hizmete alınmış olup 
“Klima Laboratuvarı” fizibilite çalışmaları devam etmek-
tedir.

Ankara Temelli’de 250.000 m2 alanda Laboratuvar 
kompleksi çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. La-
bortauvar kompleksi sanayicimizin yurt dışına bağımlı-
ğını azaltacak mevcut laboratuvar anlayışının daha da 
ötesine geçecek bir proje olacaktır. Yani şöyle ifade et-
mek gerekir ise, gelecek 50 yılın ihtiyacını karşılayacak 
modüler bir yapıda laboratuvar kurmayı hedeflemekte-
yiz.  Bu kapsamlı projede enerji verimliliği, çevre, nano 
teknoloji ve savunma sanayi gibi yeni alanlarda da hiz-
met verebilecek düzeyde olacaktır. Bu konular ile ilgili 
araştırmalarımız devam etmektedir. 

Ayrıca bu proje dışında, tüm dünyada  bilgi güvenliği 
en önemli konu haline gelmiştir. 2011 yılında Türkiye, 
Ortak Kriterler konusunda sertifika üreticisi 15 ülke 
arasına girmiştir. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) de 
bilişim sektöründeki ürünlerin güvenliğini sağlamaya 
yönelik dünyadaki tek standart olan ‹›Bilgi Teknolojile-
ri Güvenlik Değerlendirme Standardı››nın (ISO 15408) 
gereklerini uygulamaya yetkili makam olmuştur. 

Bu statü http://www.commoncriteriaportal.org/sche-
mes/ adresli Ortak Kriterler web sayfasında da yayın-
lanmıştır. Ortak Kriterler Belgesi dünyanın tek bilişim 
ürünü güvenliği belgesidir. Güvenli bilişim ürünü ise bir 
sistemin güvenliği için en temel öğedir. Ortak Kriter-
ler Belgelendirme Sistemi’nde; Erişim kontrol cihaz ve 
sistemleri, sınır koruma cihaz ve sistemleri, veri taban-
ları, veri koruma, tespit cihaz ve sistemleri, kredi kart-
ları, ATM kartları, cep telefonları SİM kartları, elektronik 
alışveriş kartları, kimlik kartları gibi akıllı kartlar, anahtar 
yönetimi cihaz ve sistemleri, ağ iletişimiyle ilgili cihazlar, 

işletim sistemleri, diğer cihaz ve güvenlik yazılımları gibi 
ürün grupları yer almaktadır. Eğer yukarıdaki anlatılan 
kapsamda yazılım, donanım ürünleri geliştiriyor iseniz 
ürünlerinizin uluslararası arenada geçerli olabilmesi-
nin yolu bahsi geçen konuda belge almanızı zorunlu 
kılmaktadır.  Bu konuda hizmet vermek üzere yazılım 
laboratuvarı kurma çalışmalarımız devam etmektedir.  

Bilindiği üzere 2011 yılı içerisinde Helal Gıda ile ilgili 
belgelendirme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. 
Bu alanda belgelendirmesi yapılan ürünlerin analizle-
rini yapmak üzere geniş kapsamlı gıda laboratuvarını 
Gebze’de kurma çalışmalarımızın son aşamasına ge-
linmiş bulunmaktadır. Bu dönem içerisinde Ülkemizin 
yıllardır tartıştığı Türk Sanayicisinin eksikliğini en fazla 
hissettiği Laboratuvarlardan biri olan Yüksek Gerilim/
Yüksek Güç Laboratuvarı konusunda yatırım yapılması 
planlanmış ve konu ile ilgili proje çalışmaları başlatılmıştır.

Yangın laboratuvarı kurma çalışmalarımızda da son 
aşamaya gelmiş bulunmaktayız.

Bütün bu laboratuvar hizmetlerimizin yanı sıra küresel 
piyasada uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşlara 
hizmet vermeyi de hedeflerimiz arasına aldık.

Ülkemizin en gelişmiş sanayi sektörlerinden biri olan 
Otomotiv sanayine yönelikte yeni yatırımlarımızı hızlan-
dırmaktayız. Özellikle Türkiye’nin Milli Otomotoiv proje-
sine de destek olmak adına bu geliştirilecek Milli Oto-
motivin tüm tip onay deneylerinin Enstitümüz Labo-
ratuvarlarında yapılabilmesi için çalışmalarımız hızlı bir 
şekilde devam etmektedir. Bu amaç ile yakın zamanda 
Otomotiv Deney Merkezimiz ile Türk Sanayicisinin hiz-
metinde faaliyet göstermeye başlayacağız.

STANDARD- Hizmetinizi yürütürken karşılaştığı-
nız problemler ve bu problemlere yönelik sundu-
ğunuz çözüm önerileri nelerdir?

M. HÜSREV- Yukarıda bahsetmiş olduğum projeleri 
hazırlama aşamasında zaman zaman tabii ki problem-
ler yaşamaktayız ama bütün engeller aşma azmi ve ka-
rarlılığındayız. Ayrıca yine yaşadığımız sorunlardan bir 
tanesini de ülkemizde laboratuvar envanterinin sağlıklı 
olmaması olarak gösterebiliriz.

STANDARD- İleriye yönelik planlarınız ve hedef-
leriniz nelerdir?

M. HÜSREV- Az önce de bahsetmiş olduğum gibi ül-
kemizin 2023 vizyonu çerçevesinde Türk Standardları 
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Enstitüsü olarak temel hedefimiz hizmet vermiş oldu-
ğumuz alanlarda dünyanın saygın ve önemli kuruluşları 
arasında yer almaktır. Küresel rekabetin en önemli sac 
ayaklarından biri olan standardizasyon faaliyetlerinin ül-
kemizin 2023 vizyonunda da önemli bir rol oynayacağı 
hepimizin malumudur.  Biz de TSE olarak bu misyonla 
hareket ediyor, faaliyet ve projelerimizi bu doğrultuda 
gerçekleştiriyoruz.

‘Önce Kalite’ düsturuyla 57 yıldan beri ülkemizde stan-
dardizasyon, uygunluk değerlendirme, ölçme ve kalib-
rasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir 
olarak yürüten Türk Standardları Enstitüsü (TSE), aynı 
zamanda ülkemizin tek milli belgelendirme kuruluşu 
olarak da üreticilerimizin ulusal ve uluslararası ticaretini 
kolaylaştırarak rekabetteki gücünü artırmaktadır.

Standardizasyon kuruluşlarının hızla değişen piyasa 
koşullarına aynı hızda entegre  olabilmesi büyük önem 
taşımaktadır; zira faaliyetlerinizi küresel platformlarda 
anlatabilecek ve kabul ettirebilecek duruma gelmedi-

ğiniz sürece güç ve itibar kazanamazsınız. TSE yetkin 
iş gücü ve yenilikleri yakalama yetisi sayesinde bugün 
kendi alanında Dünya’nın onuncu, Avrupa’nın ise be-
şinci büyük kuruluşudur. Elbette hedefimiz daha büyük 
olmak, daha güçlü olmak; çünkü sizi büyük ve güçlü 
yapan şey hedeflediklerinizdir.

STANDARD- Dünya Standartlar Günü için nasıl 
bir mesaj vermek istersiniz?

M. HÜSREV- Günümüzde bütün dünyada standartlar 
savaşı yaşanmaktadır, dünya ile rekabet edebilmenin 
ve küresel anlamda güven tesis etmenin yolu standart-
lardan geçmektedir.  Tabii ki burada önemli husus ise 
standartlara uymanın yanında standartları belirleyen ol-
maktır. Üretim aşamasında standardizasyonu, tüketim 
safhasında ise kaliteyi baz almak küresel anlamda gü-
ven tesis etmenin vazgeçilmez koşulu olmalıdır.

Bu vesile ile Dünya Standartlar Günü’nün ülkemiz ve 
dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum.
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STANDARD- Otomotiv Türkiye’de en büyük sek-
törlerden birisi. Otomotiv Merkezi Başkanlığı bu 
sektöre hangi hizmetleri vermek üzere, nasıl  bir 
ihtiyaçtan dolayı kuruldu?

M. ÇETİN- Otomotiv sektörünün ülke sanayimiz ve 
ekonomisi açısından önemi doğrultusunda; bu sektör 
üzerine uzmanlaşmış personel ile, sektörel politikalar 
ve hedefler gözetilerek Enstitümüzün tarafından su-
nulan hizmetlerin daha verimli bir şekilde verilebilmesi 
amacıyla Otomotiv Merkezi Başkanlığı kurulmuştur.

STANDARD- Otomotiv Merkezi Başkanlığı ola-
rak, otomotiv sektörüne ne tür hizmetler sunu-
yorsunuz?

M. ÇETİN- Merkezimizin vermekte olduğu hizmetler;

Tip Onay İşlemleri: Üretilen araçların uygunluğu ve 
dolayısıyla güvenliği araçların ülkemizde geçerli olan 
yönetmeliklere uygunluğunun muayene ve testlerle 
doğrulanması ile kontrol edilmektedir. Bu muayene 
ve testler, ülkemizce kabul edilmiş Birleşmiş Millet-
ler, Avrupa Birliği veya ulusal yönetmeliklere (regü-
lasyonlara) göre gerçekleştirilmektedir. Ulusal yönet-

meliklerimiz, Tip Onay Yönetmelikleri ise; Motorlu 
Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (MAR-
TOY) (2007/46/AT), Tekerlekli Tarım veya Orman 
Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği (TORTOY) (2001/3/
AT) ile İki Veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip 
Onayı Yönetmeliği (MOTOY) (2002/24/AT) şeklindedir.

Türk Standardları Enstitüsü yukarıda bahsi geçen 
ulusal yönetmelikler kapsamında, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca yetkili servis olarak görevlen-
dirilmiştir. Bu görevlendirme ile; 

- MARTOY yönetmeliği kapsamında sadece o kate-
gorisi araçların üretimin uygunluğu ile ilgili tüm aşa-
maları,

- MOTOY kapsamında “ürün uygunluk doğrulaması” 
ve “sürekli doğrulama” işlemleri,

- Yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek tüm aksam, 
sistem ve ayrı teknik ünitelere ait tip onay yönet-
melikleri,

- Ülkemizce taraf olunan Birleşmiş Milletler ve Avru-
pa Ekonomik Komisyonu tarafından hazırlanan tüm 
regülasyonlar,
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- MARTOY Ek V ve Ek XVII – Tüm araç kategorileri ve 
tüm araç kategorilerinde çok aşamalı imalat,

- MARTOY içinde tanımlanan “tip onayında isteğe 
bağlılık” ve muafiyet kapsamındaki araçlara izin ya-
zısının verilmesi,

- MARTOY yönetmeliği kapsamında münferit araç 
onayı verilmesi.

Hizmetleri Otomotiv Merkezi Başkanlığı Araç Tip 
Onay Müdürlüğünce verilmektedir.

AİTM Yönetmeliğine Uygunluk İşlemleri: Araçların 
İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AİTM); 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uya-
rınca araçların yapım ve kullanma bakımından kara 
yolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorluluğunu 
yerine getirmek üzere; tadil aşamasında ve tip onayı 
yönetmelikleri kapsamı dışında kalan yapım aşama-
sındaki araçlar ile tip onayı yönetmelikleri kapsamın-
daki araçlara Ulusal Tip Onayı verilmesine ilişkin 
usul ve esasları düzenlemektir. AİTM Yönetmeliğin 
4'ncü maddesinin ö fıkrasında Onay kuruluşu; Teknik 
hizmetler kuruluşlarını görevlendiren, sistem, aksam, 
ayrı teknik ünite ve araç tip onayı, AİTM onayı ve 
AİTM uygunluk belgelerini veren ve gerektiğinde geri 
alan ve AİTM uygunluk belgesiyle ilgili uygulamala-
rı kendisi yapacağı gibi, başka bir kuruluşu da bu 
konuda yetkilendirebilen, bu konuda yapılacak uy-
gulamaları belirleyen, diğer onay kuruluşlarıyla mu-
hatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının 
üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını 
belirlemekten sorumlu ve yetkili kuruluş olan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak belirlenmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AİTM kapsamın-
da gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Türk Standardları 
Enstitüsünü 2004 yılında yetkilendirmiştir. Bu yetki 
dahilinde, AİTM yönetmeliği kapsamında değerlen-
dirilen araçlara 61 ilde yürüttüğü faaliyetler ile Ulusal 
Tip Onayı düzenlemektedir. Otomotiv Merkezi Baş-
kanlığı tarafından verilen bu hizmet araç tadil proje-
lerinin incelenmesi ve onayı işlemini kapsamaktadır. 

Ayrıca, ithal araçların ülke mevzuatına uygunluğu ile 
ilgili denetimler Ankara ve İstanbul Araç Proje Mü-
dürlüklerince gerçekleştirilmektedir.

Ürün Belgelendirme Hizmetleri: Otomotiv sektörü ile 
ilgili sanayi ürünlerine Türk Standardlarına Uygunluk 
Belgesi (TSE) ve Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK) 
düzenlenmesine ilişkin hizmetler Otomotiv Merkezi 
Başkanlığı Belgelendirme Müdürlüğünce verilmek-
tedir.

Ambulans Uygunluk Hizmetleri: Ambulanslar ve Acil 
Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeli-

ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçe-
vesinde Ambulanların uygunluğunun ilk muayenesi 
ve periyodik kontrolleri Otomotiv Merkezi Başkanlığı 
Belgelendirme Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşın-
masına İlişkin Avrupa Anlaşması Kısım 9 konusunda 
tehlikeli mal taşıyan araçların ilk belgelendirmesi ve 
periyodik kontrolleri de Otomotiv Merkezi Başkanlığı-
mızca gerçekleştirilmektedir. Atık madde taşımacılığı ile 
ilgili araçların donanımlarının kontrolü de Merkezimizce 
gerçekleştirilmektedir.

STANDARD- Türk Otomotiv Sektörüne merkezi-
nin sunduğu katkı ne oldu?

M. ÇETİN- Merkezimiz kurulalı henüz bir yılını tamam-
lamadı. Dolayısıyla, henüz etkili bir katkıdan bahsetmek 
için çok erken. Ancak, özellikle projelerimizden Araç 
Kontrol Merkezleri ile Otomotiv Test Merkezinin kurul-
ması ülkemizdeki otomotiv sektörüne Enstitümüzün en 
önemli katkılarından birisi olacağını düşünmekteyim.

STANDARD- İleriye yönelik planlarınız ve hedef-
leriniz nelerdir?

M. ÇETİN- Araç Kontrol Merkezleri: 2013 yılı sonun-
da ülke genelinde açılacak olan Araç Kontrol Mer-
kezlerinde, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında 
Yönetmelik kapsamında Onay Kuruluşu olarak Ens-
titümüzce gerçekleştirilen araç tadilatlarının proje-
lerinin onayı ve gerçekleştirilen tadilatların gerekli 
muayene ve deneylerden geçirilerek uygunluğunun 
tespiti gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde ve bölgemizde Otomotiv Sektörü için ge-
rek araştırma geliştirme faaliyetleri gerekse tip onay 
faaliyetleri çerçevesinde test hizmeti verilmesini sağ-
layacak Otomotiv Test Merkezinin kurulmasına iliş-
kin çalışmalar da devam etmektedir.

Hedefimiz, dünyada ve ülkemizde otomotiv sektörü-
nün rekabet gücünü artıracak, daha kaliteli ve dola-
yısıyla daha güvenli araçların kara yollarımızda yer al-
masını sağlayacak faaliyetleri gerçekleştiren bir merkez 
haline gelmek şeklinde özetlenebilir.

STANDARD- Dünya Standartlar Günü için nasıl 
bir mesaj vermek istersiniz?

M. ÇETİN- Standardizasyonun otomotiv sektöründe 
ülkemiz açısından önemi düşünüldüğünde, sektörün 
standartlara katkısının daha da artmasını temenni et-
mekteyim.
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Aykut KIRBAŞ

Fark yaratmak daha iyi olmaktır; daha iyi olmak ise çok iyi bilgilendirilmiş 
olmaktır. Bu nedenle, TSE olarak tetkiklerde amacımız, sadece belgelendirme 
yapmak değil, aynı zamanda katma değer yaratmaktır. Tetkikçilerimizin sektörel 
bilgisi, standart bilgisi ve tetkik tecrübesi, kuşkusuz kalite standartlarının etkin 
uygulanmasının ve bu alanda bir duayen olmamızın en önemli unsurlarındandır. 
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STANDARD- Türk Standardları Enstitüsü, stan-
dardizasyon, belgelendirme faaliyetlerinin yanın-
da kalite konusunda da bir duayen olduğunu ka-
nıtlamış durumda. Enstitümüz bu noktaya nasıl 
geldi?

A.KIRBAŞ- Türkiye’de sistem belgelendirme sürecine 
baktığımızda başlangıç tarihi 1990’lı yıllardır ki, Ensti-
tümüz ülkemizde bu hizmeti veren, öncülük eden ve 
sektöre deneyimli insan kaynağını sağlayan, öğreten, 
bilgilendiren lider bir kuruluştur. Öğretmek aynı zaman-
da diğerlerine daha iyi olabilmeleri ve yapmaları gere-
keni gerçekleştirebilmeleri için yardım etmek demektir.

TSE’de, gerek Enstitü hüviyeti gerekse hizmet anlayışı 
çerçevesinde ülke sanayisine daha uygun koşullarda 
hizmet verebilmek ve ülkemizin kalite altyapısını güç-
lendirerek uluslararası alanda rekabet güçlerini artırma-
yı amaç edinmiştir.

TSE, sistem belgelendirme faaliyetlerine, hiçbir tica-
ri kaygı taşımadan, tamamıyla ülkemizdeki kalite alt 
yapısının tüm kurum ve kuruluşlarda güçlendirilmesini 
hedefleyerek başlamış, sanayicinin ve ticaret erbabının 
rekabet edebilir bir yapıya kavuşması amacıyla hareket 
etmiştir. 

Fark yaratmak daha iyi olmaktır; daha iyi olmak ise 
çok iyi bilgilendirilmiş olmaktır. Bu nedenle, TSE olarak 
tetkiklerde amacımız, sadece belgelendirme yapmak 
değil, aynı zamanda katma değer yaratmaktır. Tetkik-
çilerimizin sektörel bilgisi, standart bilgisi ve tetkik tec-
rübesi, kuşkusuz kalite standartlarının etkin uygulan-
masının ve bu alanda bir duayen olmamızın en önemli 
unsurlarındandır. 

STANDARD- Faaliyet alanlarınızı genel hatları ile 
anlatır mısınız?

A.KIRBAŞ- Kalite Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yö-
netim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 
Enerji Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Siste-
mi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Tıbbi Ci-
hazlar Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, 
FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, TSEK 118 Ön 
Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları Kalite Yönetim 
Sistemi, Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi ve 
Sosyal Sorumluk Yönetim Sistemlerinde belgelendirme 
ve eğitim hizmetlerine devam ediyoruz. Aynı zamanda 
TOBB Akreditasyon Denetimlerini gerçekleştiriyoruz.

STANDARD- Türkiye’de Sistem Belgelendirmesi 

alanında yaşanan rekabet ve sorunlar hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

A.KIRBAŞ- 

	Yönetim Sistemi belgelerine güvenin azalması,

	Kalite değil, belgelendirme üzerine odaklanılması,

	Belgelendirmenin ticari bir meta haline gelmesi,

	Belgelendirme kuruluşlarına olan güvenin kaybol-
ması,

	Küçük kuruluşlar belgelendirmeye zorlanıyorlar ve 
ucuz belgelendirme çözümleri arıyorlar - Tanınma-
mış ve düşük uzmanlığa sahip belgelendirme ku-
ruluşları bu talebe zayıf belgelendirme hizmetleri ile 
karşılık veriyor,

	Belgelendirme kuruluşları arasında artan rekabet, 

	Piyasada değerleri azaltan ve imajı bozan düşük 
uzmanlığa sahip belgelendirme kuruluşlarının faali-
yet göstermesi, 

	Fiyatların  aşağı çekilmesi,

	Uluslararası akreditasyon kurallarına uymadan daha 
“yüzeysel” veya söylemesi gerçekten çok acı ama 
gerçekte  yapılmayan ancak kağıt üzerinde düzen-
lenen  tetkikler,

	Akreditasyon “etik çalışmayan” belgelendirme ku-
ruluşlarını ortadan kaldıramadı.

Yönetim sistemleri belgelendirmesinde bir güven azal-
ması söz konusu. Özellikle belli pazar segmentlerin-
de bu daha sık görünüyor. Bazen ne yazık ki sadece 
belgelendirmeye odaklanılıyor, kaliteye değil. Sadece 
belge almış olmak için belge almaya çalışılıyor. Kimi 
zaman kuruluşlar aslında belge almaları gerekmiyorsa 
bile buna zorlanıyorlar. Uygun olmayabilirler, ama piya-
sa bunu gerektiriyor diye buna itiliyorlar. Bu şekilde bel-
gelendirme bir varlık haline gelebiliyor. Özellikle küçük 
firmalar için, ISO 9001 büyük bir trend haline geliyor. 
Aynı zamanda belgelendirme kuruluşlarının müşterile-
rinde bir güven eksikliği ortaya çıkıyor. Bunun da pek 
çok sonucu ve beraberinde getirdiği zorluklar ortaya 
çıkıyor. 

Belgelendirilmeye zorlanan firmalar ucuz belgelendir-
me arayışına giriyorlar. Burada piyasada bir talep oldu-
ğunda tanınmayan ve düşük yeterliliğe sahip olan bel-
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gelendirme kuruluşları sahaya giriyor ve bütün sistem-
lerin kalitesini ve güvenilirliliğini de kötü yönde etkiliyor. 
Buna dikkat etmemiz gerekli. Çünkü belgelendirme 
kuruluşları arasında bir rekabet mevcut. Rekabet, kötü 
bir şey değildir, ama bu rekabetin adil bir rekabet ol-
ması ve kurallarına göre uygulanması lazım. Gerçekten 
piyasada düşük yeterliliğe sahip pek çok belgelendir-
me kuruluşu var. Bu da belgelendirmeyi bir fiyat savaşı 
haline getiriyor. Her şey daha pahalı olur iken belgelen-
dirme git gide daha da ucuzluyor.

Bunun sonuçları olarak denetçiler uygun yeterliliklere 
sahip olmuyorlar, denetimler git gide daha yüzeysel 
hale geliyor ve insanların belgelendirmeye olan inancı 
azalmaya başlıyor. O nedenle bu alanda pek çok riske,  
pek çok zorluğa meydan okumak zorundayız.

STANDARD-  TSE’nin bu rekabette artı ve eksileri 
nelerdir?

A.KIRBAŞ- TSE’nin bu rekabette en önemli artıları;

*  Bir kamu kurumu olan TSE’nin  hizmet kalitesinden 
taviz vermeden faaliyetlerini güvenilir olarak sürdür-
mesi,

*  Sistem belgelendirme faaliyetlerimizi hiçbir ticari 
kaygı taşımadan, tamamıyla ülkemizdeki kalite alt 
yapısının güçlendirilmesini  hedefleyerek sürdür-
mek,

*  Tetkikçilerimizin sektörel bilgisi, standart bilgisi ve 
tetkik tecrübesi ile katma değer tetkikler gerçekleş-
tiriyor olabilmemiz, 

•	 Ama şüphesiz ki en önemli avantajımız Enstitümüz 
tarafından belgelendirilen kuruluşların kalite yolculu-
ğunda elde etmiş oldukları başarılardır. 

 TSE’nin bu rekabetteki  en önemli eksisi ise;

•	 Bir kamu kurumu olarak tabi olduğumuz mevzuat 
sebebi ile rekabet ortamında hareket serbestisine 
sahip olamamız olarak ifade edilebilir.

STANDARD- İleriye yönelik planlarınız ve hedef-
leriniz nelerdir?

A.KIRBAŞ- Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanlı-
ğı olarak geleceğe yönelik en önemli planımızı hizmet 
yelpazemizi genişleterek, ülkemizin kurum ve kuruluş-
larının ihtiyaç duyduğu alanlarda belgelendirme hiz-
metlerine başlamak olarak özetleyebiliriz ki, bu doğrul-

tuda çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu 
çalışmaların bir sonucu olarak belgelendirmeye başla-
dığımız en son sistemimiz olan IQNET SR 10 Sosyal 
Sorumluluk Yönetim Sistemi’ni hakkında kısaca bilgi 
vermek isterim. Bildiğiniz gibi Enstitümüz 37 adet üye 
kuruluş vasıtasıyla dünya üzerinde toplam 150 ülkede 
301.000 belge ile sistem belgelendirme alanında en 
prestijli belgelendirme kuruluşlarının üye olduğu Ulus-
lararası Belgelendirme Ağı olan IQNET’in tam üyesidir. 
IQNET ile beraber yürütülen çalışmalar neticesinde 
dünya üzerinde özellikle Avrupa ve Amerika’ya yapılan 
ithalatlarda yeni bir trend hale gelen “Sosyal Sorum-
luluk” alanında yeni bir standart oluşturulmuş, ve bu 
alanda dünya üzerinde sadece IQNET üyeleri tarafın-
dan gerçekleştirilebilen eğitim ve belgelendirme hiz-
metlerine başlanmıştır. Bu alana ilgi duyan kuruluşla-
rın Merkez Başkanlığmızla iletişime geçmeleri halinde 
daha detaylı bilgilendirmeler yapılabilecektir.

STANDARD- Dünya Standardlar Günü için nasıl 
bir mesaj vermek istersiniz?

A.KIRBAŞ- Standartlar asgari düzeyde yapılmasını 
belirten dokümanlardır. En üst düzeyde olan kuruluşlar 
standartları alır, onu bir adım daha üst seviyeye çıka-
rırlar, yeni standartlar da böyle oluşur. Standartlar sizin 
için yeterli olmayabilir. Standartlar size sadece bir te-
mel oluşturur. İşte o nedenle bu standartların da üstü-
ne çıkıp ileri gitmeniz lazım. 

Artık ülkemizde bütün sektörlerde; “kalite için değişim, 
değişim için kalite” diyerek, kaliteyi nasıl başarırız? Bu-
nun adımlarını ortaya koymamız lazım. Unutmayalım ki 
standartlara uygun çalışarak “Kalite SİZSİNİZ”  ya da 
standartlara uymadan çalışarak  “KALİTESİZSİNİZ”.

Tüm kalite gönüllülerinin Dünya Standartlar Gününü 
saygılarımla kutluyorum.

TSE’de, gerek Enstitü hüviyeti 
gerekse hizmet anlayışı çerçe-
vesinde ülke sanayisine daha 
uygun koşullarda hizmet vere-
bilmek ve ülkemizin kalite altya-
pısını güçlendirerek uluslararası 
alanda rekabet güçlerini artırma-
yı amaç edinmiştir.

"
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STANDARD- Gözetim ve Muayene Merkezi Başkanlığı’nın görev alanları nelerdir?

A.KUYUMCU- Gözetim ve Muayene Merkezi Başkanlığı’mızın faaliyet alanlarını iki ana başlık altında toplaya-
biliriz. Bunlardan ilki İthalatta Uygunluk Denetimi faaliyetidir. Bu faaliyetlerimiz, ülkemize ithal edilmek istenen 
ürünlerin, ilgili ürün standardlarına veya mevzuatlara uygun olduğunun belirlenmesi amacıyla ilgili Bakanlıklarca, 
yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler çerçevesinde tarafımıza tevdi edilen görevleri içermektedir. 

Örneğin; 

-  Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafın-
dan belirlenen bazı ürünlerin ülkemize ithalatı 
aşamasında gerçekleştirilen, Ekonomi Ba-
kanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren ve her sene başında 
güncellenen 2012/1 sayılı “Bazı Ürünlerin İt-
halatta  Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ” ve 
2012/9 sayılı “CE İşareti Taşıması Gereken 
Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” kap-
samında yer alan ürünlerin ithalatta uygunluk 
denetimi faaliyetleri,

Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığımız faaliyet kapsamında yürütmüş olduğu 
tüm faaliyetlerde olabildiğince uluslararası standartları esas almaktadır. Bu ise, 

gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin uluslararası kabul görmesi anlamına gelmektedir. 
"

"
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-  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına yine 
Ekonomi Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ve her sene başın-
da güncellenen 2012/16 sayılı “Gübre ithaline İliş-
kin Tebliğ” (İthalat: 2012/16) kapsamında yer alan 
ürünlerin ithalatta uygunluk denetimi faaliyetlerini 22 
ayrı noktadan en hızlı ve en sağlıklı şekilde gerçek-
leştirilmektedir. 

Bu uygunluk denetimi faaliyetleri; 2012/1 ve 2012/16 
sayılı Tebliğler kapsamındaki ürünler için ilgili standar-
dına/yönetmeliğine göre muayene ve deney şeklinde 
iken 2012/9 sayılı “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı 
Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamındaki ürün-
lerin uygunluk denetimleri daha ziyade evrak üzerinden 
kontrol ve fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Diğer bir faaliyet alanımız ise Gözetim ve Muayene hiz-
metleri. Bu hizmetlerimizi de 2 ana başlık altında de-
ğerlendirebiliriz. 

Bunlardan ilki Enstitümüzün A Tipi Muayene Kuruluşu 
olması nedeniyle, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği kapsa-
mında anlaşmalı Belediyelerde bulunan asansörlü bi-
nalardaki asansörlerin “Yıllık Kontrol” hizmetleridir. Bu 
kapsamda, ülke genelinde 20 ilde 101 Belediye ile 
anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmalar neticesinde bu Be-
lediyelerin sınırları içerisindeki tüm bina asansörlerinin 
yıllık kontrolleri Başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir. 

Gözetim ve Muayene hizmetlerindeki bir başka faaliyet 
alanımız ise yurt içi, yurt dışı yükleme öncesi, yükleme 
sonrası, standarda/şartnameye/yönetmeliğe uygunluk, 
miktar, sayım tespiti ve ikili anlaşmalar çerçevesinde 
talep edilen gözetim hizmetleridir. Suudi Arabistan ile 
karşılıklı yapılan protokol ve sonrasında imzalanan an-
laşmalar çerçevesinde ülkemizden veya talep edilmesi 
halinde diğer ülkelerden Suudi Arabistan’a yapılacak 
ihracatlarda SASO, Uluslararası veya Ulusal standard-
lara göre uygunluk gözetimi yapılmaktadır. Türkiye’den 
Suuidi Arabistana ihrac edilen ürünlerin gözetim ve 
denetiminde tek yetkili kurum TSE'dir. Dolayısıyla; an-
laşmaya göre, Suudi Arabistan Gümrüğünde sadece 
Merkez Başkanlığımızdan alınan ve o sevkiyatın uy-
gunluğunu gösteren belge (CoC-Certificate of Confor-
mity) kabul görecektir. Bu belgeye sahip olan sevkiyat-
lar, istisnai haller dışında ilave muayene ve deneylere 
tabi tutulmayacaktır. Ülkemizden Kamerun’a yapılacak 

ihracatlar için de ikili anlaşma imzalanmış olup, göze-
tim faaliyetlerinin başlatılması için çalışmalar devam et-
mektedir. 

STANDARD- İthal malların uygunluk değerlendir-
mesindeki amacınız nedir? Bu amaç doğrultu-
sunda yaptığınız çalışmaları anlatabilir misiniz?

A.KUYUMCU- İthal malların uygunluk değerlendirme-
si Ekonomi Bakanlığı koordinesinde Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı gibi kurumların adına yapmış olduğumuz bir de-
netim faaliyetidir. Burada amaç, yerli üreticiyi ve tüketi-
ciyi korumak için belirli standardlar altındaki ürünlerin, 
ülkemize ithal edilmesinin önlenmesi, yani bir nevi kali-
tesiz ürünlerin tüketiciye ulaşmadan tespit edilmesidir. 
Bu amaç doğrultusunda 21 ilde toplam 22 noktadan 
ithalat faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanmış, hizmet ver-
diğimiz yerlerdeki fiziki şartlar iyileştirilmiş, en önemlisi 
e-devlet projesi kapsamında firmaların müracaatlarını 
e-imza ile yapabildikleri ve müracaatlarının hangi aşa-
mada olduğunu kontrol edebildikleri belge-net sistemi-
ne geçiş yapılmış ve müracaatların daha hızlı değerlen-
dirilebilmesine imkân sağlanmıştır.

Merkez Başkanlığımız, faaliyet alanlarında daha hızlı ve 
sağlıklı hizmet verebilmek için, İthalat Grup Başkanlığı 
ve Gözetim Muayene Koordinasyon Grup Başkanlığı 
olmak üzere yeniden yapılandırılmış ve İthalat Grup 
Başkanlığımız ithalat işlemlerinin en yoğun olduğu böl-
gemiz olan Kalite Kampüsünde göreve başlamıştır. 

STANDARD- Bu alanda yaşanan sorunlar neler-
dir? Bu konudaki çözüm önerilerinizi özetler mi-
siniz?

A.KUYUMCU- Bu alanda yaşadığımız en büyük zor-
luklar, gümrük sahalarının fiziki olumsuzlukları ve güm-
rükler arasındaki mesafelerdir. Maalesef bu sorunlarla 
ilgili Enstitümüzün çözüm getireceği bir husus buluna-
mamaktadır. Ancak, gümrük hinterlandı çok geniş olan 
bölgelere daha fazla personel tahsis edilerek bu sorun 
giderilmeye çalışılmakta olup, bazı durumlarda bu bile 
yetersiz kalabilmektedir. Diğer bir durum ise, ithalatçı 
firmaların mevzuatı çok fazla bilmemeleri nedeni ile de-
netimlerin olumsuz sonuçlanması sonucunda mağdur 
olmalarıdır. Bu konu ile ilgili, ithalatçı firmalar ilgili perso-
nelimiz tarafından bir ürün ithal etmeden önce o ürünle 
ilgili yasal mevzuatı araştırmaları, varsa ellerindeki mev-
cut belge, numune gibi verilerle birimlerimize müracaat 
ederek bilgi almaları konusunda bilgilendirilmektedir.
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İthal ürünlerin uygunluk değerlendirmesi hususunda 
bir diğer potansiyel sorun da, bu değerlendirmeye tabi 
olan ürünlerin büyük çoğunluğunu oluşturan CE işare-
ti taşıyan ürünlerde, mevzuat gereği evrak bazında ve 
fiziki muayene şeklinde işlem yapılmasıdır. Halbuki bu 
ürünler doğrudan tüketiciye ulaşan ürünler grubunda 
yer almaktadır. Örneğin Alçak gerilim direktifi kapsa-
mında olan ürünler için CE işareti taşıması ve ürünün 
bu direktifin gereklerinden olan bir teknik dosyaya haiz 
olması gerekmektedir. 

Bu direktif kapsamındaki ürünler için ürünün ilgili CE 
direktiflerine uygunluğu üreticinin beyanına bağlı olup 
her hangi bir onaylanmış kuruluş teyidini veya belgesi-
ni gerektirmemektedir. Bu da zaman zaman ürünlerin 
gerektirdiği güvenlik seviyesine sahip olmamalarına yol 
açabilmektedir. AB üyesi diğer ülkelere bakıldığında, 
ülkelerine ihraç edilmek istenen bazı ürünler için gü-
venlik ve sağlık gerekçeleri ile CE direktiflerine ilaveten 
ulusal şartlar istedikleri görülebilmektedir. Tüketicile-
rimizin korunması amacı ile yetkili kurumlarımızın bu 
yönde çalışmalar başlatabileceği, denetime tabi ithal 
ürünlerin sayısını artırabileceği değerlendirilmektedir.

STANDARD- İleriye yönelik planlarınız ve hedef-
leriniz nelerdir?

A.KUYUMCU- Gözetim ve Muayene Merkezi Baş-
kanlığı olarak hedeflerimiz, Gözetim ve Muayene faa-
liyetleri ile ilgili olarak; 

- Yaklaşık 5 yıldan beridir yaptığımız ve piyasanın çok 
fazla haberdar olmadığı gözetim ve   muayene faa-
liyetlerimizin bilinirliğinin artırılmasını sağlamak. 

- Gözetim faaliyetlerimizdeki akreditasyon kapsamı-
mızı genişleterek, Enstitümüzün gözetim hizmetle-
rindeki pazar payını artırmak, 

- Gözetim hizmetleri kapsamında sivil toplum kuru-
luşları ile iş birliği çalışmaları yapmak, 

- Asansörlerin yıllık kontrol hizmetleri ile ilgili daha 
kapsamlı bir faaliyet gerçekleştirebilmek,

- Yurt dışı bağlantı ağımızı daha da genişleterek, ikili 
iş birliği anlaşmaları yaptığımız ülke sayısını artır-
mak, böylece ihracatçımızın daha hızlı ve güvenli 
bir şekilde ihracatını gerçekleştirmesini sağlamak.   

 İthalat faaliyetleri ile ilgili olarak ise;

- İthalat müracaatlarının daha hızlı ve sağlıklı yürütü-
lebilmesi için sürekli iyileştirme  kapsamında eğitim-
ler düzenleyerek müşteri memnuniyeti sağlamak, 

- Yetkili Kurumlarla sürekli iletişim halinde bulunarak 
Enstitümüzün ithalat denetimleri yaptığı Tebliğlerde-
ki ürün/standart ve yönetmelik sayısının artırılması 
ve ithalat denetimi yapılan diğer Tebliğler kapsa-
mındaki denetimlerin de Enstitümüz tarafından ya-
pılmasını sağlamak olarak sıralayabiliriz.

STANDARD- Dünya Standartlar Günü için nasıl 
bir mesaj vermek istersiniz?

A.KUYUMCU- Standartlar tüm üreticilerin mal, hizmet 
ve sistem üretirken kullandığı teknik dildir. Bu dilin ola-
bildiğince uluslararası gereksinimlere göre harmonize 
edilmiş olması, üreticiler için farklı pazarlara çok daha 
zahmetsiz ve hızlı bir biçimde açılabilme olanağı sun-
maktadır. Bu harmonizasyon çalışmaları için Türk Stan-
dartları Enstitüsü olarak, azami gayreti göstermekteyiz. 

Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığımız faaliyet 
kapsamında yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde ola-
bildiğince uluslararası standartları esas almaktadır. Bu 
ise, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin uluslararası kabul 
görmesi anlamına gelmektedir. Aynı standardın ticari 
taraflarca kullanılıyor olması, ürünlerin tekrar tekrar de-
neylere tabi tutulmasının ve bunun yol açtığı zaman/
para kaybının önüne geçmek yolunda çok önemli bir 
adımdır. Gereksinimleri aynı olan farklı pazarlar (ülke-
ler), ticaret hacminin artması anlamına gelmektedir.

Küreselleşmenin sonucu rekabetin ve tüketimin ulusal 
sınırları aşması, üretimde kalite ve standart anlayışının 
önemini artırmaktadır. Tüketiciye en iyi hizmetin  uygun 
koşullarla ulaştırılması, rekabete dayalı dünya pazarla-
rında yer almak isteyen küçük-büyük tüm üreticilerin 
uluslararası kaliteyi ve standardları yakalamak amacıy-
la, üretim yöntemlerini belirlemeleri gereksinimini orta-
ya çıkarmıştır. 

Toplumumuzda üretici ve tüketici bilincinin geliştirilme-
sine büyük katkılar sağlayan standardların sürdürüle-
bilirliğin sağlanması ve  çevre standardlarıyla geliştiri-
len programların, tüm üreticilerin yönetim politikalarına 
yansıması gelecekte daha  temiz ve güvenilir bir çevre-
de yaşamak umudunu artıracağı inancıyla dünya stan-
dartlar gününü kutlarım.
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Geri Dönüşüm, herhangi bir şekilde kullanılarak kulla-
nım dışı kalan geri dönüştürülebilir atıkların çeşitli fizik-
sel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil ham 
maddeye dönüştürülmesi ve tekrar üretim sürecine 
dahil edilmesi sürecidir. Atıklar gerçek anlamda birer 
servettir, bu servetlerin çöpe değil, yeniden değerlendi-
rebilmek üzere ayrı toplanarak geri dönüşüm sürecine 
kazandırılması gerekmektedir. Geri dönüşüm işleminin 
en önemli amacı atıkların kaynağında doğru ayrıştırıl-
ması ile birlikte kaynakların maksimum seviyede de-
ğerlendirilmesini sağlamaktır. Geri dönüşümün diğer 
bir boyutu ise bertaraf edilecek katı atık miktarlarının 
azaltılması (reduce) ile çevre kirliliğinin önemli ölçüde 
önlenmesi konusunda toplumda ve endüstride bilinç 
yaratmaktır. Özellikle katı atıkları düzenli bir şekilde 
bertaraf edebilmek için henüz yeterli alan bulunmayan 
ülkemizde katı atık miktarının ve hacminin azalması 
ekonomik ve ekolojik açıdan oldukça önemlidir.

Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, 
elektronik atıklar gibi birçok endüstriyel amaçlı kulla-
nılan maddelerin geri dönüşümü (recycle) ve tekrar 
kullanılması (reuse), tabii kaynakların tükenmesini önle-
mekte, üretimde ve ulaştırmada kullanılan enerji ve su-
dan oldukça büyük miktarlarda tasarruf sağlanmasına 
imkân sağlamaktadır. Örneğin kullanılmış kağıdın 
tekrar kağıt imalatında kullanılması ile hava kirliliği 
% 74-94 oranında,  su kirliliği % 35 oranlarında önlene-
bilmekte, üretimde kullanılan su miktarı % 45 azalmak-
ta ve bir ton atık  kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 
ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin oturtulabilmesi için 
öncelikle atıkların kaynağında doğru bir şekilde ayrış-
tırılması ve toplanması gerekmektedir. Geri dönüştü-
rülebilir nitelikteki atıklar normal çöple karıştığında te-
mizlik işlemlerinde sorunlar olmakta ve geri dönüşüm 
ile bu malzemelerden üretilen ikincil malzemeler çok 
daha düşük nitelikte olmaktadır. T.C. Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafın-
dan oluşturulan Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması 
Platformu (AKAT)  ile toplumu bu konuda toplumu bi-
linçlendirmek amacıyla 5 Haziran 2009 Dünya Çevre 
Gününde başlatılan ciddi çalışmalar başlatılmıştır. Ül-
kemizde bu konuya T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile devlet bazında önem verilmesi, geri dönüşümde ve-
rimliliğin artırılması asından ciddi önem arz etmektedir. 

Ülkemizde Geri Dönüşüm konusunda uygulanan ol-
dukça güzel örnek çalışmalarda bulunmaktadır. Özel-
likle çöplerin toplanma aşamasında örnekler verecek 
olursak İstanbul Kağıthane, Maltepe, Pendik ve Şişli 
Belediyelerinin ardından Samsun İlkadım Belediyesi 
ve Ankara Gölbaşı Belediyesi gibi diğer şehirlerde de 
çöplerin yer altında ayrıştırılarak toplanması konusunda 
altyapı çalışmaları başlatılmış ve toplama uygulamala-
rına başlanmıştır.

Geri Dönüşümde yine ülkemizde bir başka başarılı ol-
muş çalışma atık yağların toplanması üzerinedir. En iyi 
örneklerden bir tanesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kurulan geri dönüşüm ve enerji tesisinde, 
atık yağlar haneler ve işletmelerden kaynağında top-



latılıyor ve lisanslı tesislerde enerjiye dönüştürülüyor. 2008 yılında 
başlatılan projeyle hanelerde toplanan atık miktarı, her yıl bir önce-
ki yıla göre artış göstermiş, 2008 yılında 111 kiloyla başlayan yıllık 
toplama miktarı, geçen yıl daha da yükselerek 16 bin 460 kiloya 
ulaşmıştır. Yapılan uygulamada bugüne kadar toplam 26 bin 840 
kilo evsel atık yağ geri dönüşüme gönderildi. Bu uygulamada başarı 
sırrının bir kez daha doğru bilinçlendirme ile sağlandığı görülmüştür. 
İşletme sahiplerine bitkisel atık yağların çevreye atılması durumunda 
vereceği zararlardan ve kanalizasyon sistemine karışması durumun-
da sisteme vereceği tahribatlar hakkında bilgilendirmeler yapılarak 
toplumda oluşturulan bilinçle, yağların ayrı toplama çalışmalarına 
devam etmektedir.

Ülkemizde başarılı olmuş çalışmalardan bir başka örnek ise atık 
pillerin toplanması üzerinedir. Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları 
Derneği (TAP) tarafından atık pillerin ayrı toplanması konusunda 
başlatılan çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde atık pil toplama 
konusundaki çalışmalar meyvesini vermeye başlamıştır. Önceden 
hiçbir şekilde ayrı toplanmayan ve doğrudan doğaya karışan piller 
artık ayrı toplanarak bertaraf tesislerine iletilmektedir.  Türkiye`de yıl-
da yaklaşık 11 bin ton yani 200-300 milyon adet pil kullanılmakta ve 
TAP tarafından yapılan uygulama ile yılda 500 bin adet toplanabil-
mektedir.

Çevrede oldukça olumsuz etki yaratan bir başka uygulama ise atık 
lastiklerin geri dönüşümü konusundaki çalışmalardır. Geri Dönüşüm 
cinslerine göre ayrılan atıklara uygun doğru yöntemler uygulandığı 
takdirde oldukça gerekli ve önemli bir kazanımları olan bir sistemdir. 
Geçmiş dönemde yoğunlukla atık lastikler beton fabrikalarına ener-
ji sağlamak üzere yakarak değerlendirilmekteydi. Bu işlem sonucu 
çevreyi ciddi şekilde kirletecek atık madde, tehlikeli gazlar oluştuğu 
için bu yöntemden ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından yeni getirilen yönetmelikler ve uygulamalarla da kısıtlamalar 
getirilmektedir. Örneğin atık lastiklerde uygulanan piroliz sistemleri 
sayesinde atık lastiklerin geri dönüşümünde verim artırılmış ve çev-
reye olan olumsuz zararları oldukça azaltılmıştır. Giderek piroliz te-
sis kurulumları ömrünü tamamlamış lastik geri dönüşüm tesislerinde 
yaygınlaşmaya başlamıştır.

Ülkemizde geri dönüşüm konusunda çalışmalar Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı yönetmelikleriyle her açıdan ele alınmakta ve uluslararası 
anlaşmalar ile gelişmiş ülke standartlarına getirilmektedir. Özellikle 
atıkların ayrı toplanması ve ayrıştırılması konusundaki çalışmaların 
hız kazanması ile yakın bir gelecekte Avrupa standartlarına uygun ve 
yüksek verimde geri dönüşüm sisteminin çalışabileceği söylenebilir. 
Ancak toplumu bilinçlendirme konusunda çalışmaların daha çok 
desteklenmesi ve bu konuda daha çok kamuoyu uygulaması, alt 
yapı hazırlanması gerekmektedir.

Kaynaklar:
1- http://www.geridonusumculerbirligi.com/?&Bid=1036359&/Eski-pilleri-

%C3%A7%C3%B6pe-  atmay%C4%B1n

2- http://www.geridonusumculerbirligi.com/?&Bid=860383&/
At%C4%B1k-Lastikten-Mucize-Yaratmak

3- http://www.tudam.org.tr/detay.asp?ukid=100&kid=220&id=1182
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Sibel SESİGÜR
Proje Evi

Atmak ya da At (a) mamak?

Atıkların toplanması, taşınması, işleme konulması ve 
bertaraf edilmesi işlemlerinin toplamına  Atık Yöneti-
mi adı veriliyor. Her türlü insan etkinliği sonucu ortaya 
çıkan atıklar, sağlık, doğa ve çevre güzelliği açısın-
dan birçok soruna neden olmakta. Oluşan her türlü 
evsel ve endüstriyel atığın bertaraf edilmesi için artık 
pek çok yerel yönetim de önemli çalışmalar yapmaya 
başladı. Ancak bu konuda biz bireylere de oldukça 
önemli görevler düşüyor.
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Öncelikle, belediyelerin kapımızdan “çöp” diyerek top-
ladığı atıkların pek çoğunun yeniden değerlendirilebilir 
maddeler olduğunu göz önünde bulundurmamız ge-
rekiyor. Bu konuda hiç bilgisi olmayanlar bile en azın-
dan kâğıt, cam ve bazı plastiklerin geri kazanılabilen 
maddeler olduğunu tahmin edebilirler. Bu konuda ya-
pılan ulusal televizyon yayınları, büyük şehirlerdeki yerel 
yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, 
hatta bazı küçük şehirlerdeki gönüllü ve özverili geri ka-
zanım faaliyetleri eskiye oranla biraz olsun bilinç yara-
tılmasına olanak sağlıyor. Ama yine de kat edecek çok 
yol var. Özellikle artan tüketim sonucu işimize yarasın 
yaramasın pek çok ürüne çok daha kolay ulaşıyor, 
bunların bitmez tükenmez ambalajlarıyla kuşatılıyor, 
kullanım süresini geçirdiğimiz pek çoğunu tüketeme-
den atıyor, hatta bir köşede unutup sonra toplu halde 
atık dağlarına katkıda bulunmalarını sağlıyoruz.

Deli gibi çalışıp, aynı hızla tüketip / tüketemeyip, koşuş-
turup dururken hiçbir şeye vaktimiz yok. Bir de evsel 
atıklarımızı mı düzenleyeceğiz? “Yok kâğıdı ayrıştır, yok 
şişeyi kumbaraya at, bir benim şampuan şişemden mi 
atıklar artıyor” derken herkes çöpünü kapıya koyup 
konudan hemen uzaklaşabiliyor. Aslında herkes az da 
olsa özen göstererek bu konuda bir yere varılmasını 
sağlayabilir.

Bu konudaki en basit örnekten başlayalım: Sizler de 
ülkemiz vatandaşlarının birer alışveriş poşeti canavarı 
olduğunu düşünmüyor musunuz? Herkes delicesine 
her türlü poşeti ediniyor (hatta boş yedeklerini alıyor), 
bunlar için bir maliyet ödemeyi şiddetle reddediyor ve 
sonra evde ne kadar gereksiz poşet var diye yakınmı-
yor mu? Alışveriş torbalarının üzerlerindeki markaların 
birer statü göstergesi olduğunu düşünenlerden, evde 
çöp koyacağı için dörder beşer market poşeti edinen 
ve bu konuda kasiyerlerle tartışanlara, eczanelerin has-
ta çekmek amacıyla yarattığı ve bilhassa emekliler ara-
sında “çok moda” olan, sonradan örgü poşetine dönü-
şen özel yapım torbaların meraklılarından, bol miktarda 
kötü üretim semt pazarı poşetlerini edinenlere kadar 
pek çok alışveriş torbası fanatiği bulunuyor. Kimseye 
“nostaljik alışveriş filesi” ya da “ekolojik koton torba” 
kullandırmanın kolay kolay mümkün olmadığını kabul 
etsek bile, gereksiz poşet almayı reddeden az sayıda 
insanın uzaylı muamelesi görmesini de anlamak müm-
kün değil.

Örneğin ben “çantama koyarım”, “elimde taşırım” ya 
da “elimdeki torbaya koyarım” gibi cümlelerim karşı-
sında satıcıların % 99’unun donuk bakışlarıyla karşı-
laşıyorum. Hatta beni dinlemeyip ısrarla malı poşete 
koymak en yaygın davranış. Malı çıkarıp boş poşeti 
bıraktığımda ise tam bir zırdeli olduğum düşünülüyor. 
Satıcıların % 1’lik kısmı bu davranış karşısında teşek-

kür ediyor ve hatta bazıları “size maliyet, bize kalabalık, 
doğaya da zarar, değil mi?” dediğimde bana anlayışlı 
gözlerle bakabiliyorlar. “Bu konuda çok bilinçliyim, ha-
yatta poşet almam” diye bir derdim olduğu sanılmasın. 
Taşıyamayacağım ürünlerde elbette ki bu kadar katı 
değilim. Ama ellerinde her bir ürün için 8 ayrı alışveriş 
poşeti taşıyanlar (1 çift çorap dahil) hakikaten asap bo-
zabiliyorlar. Zaten bu kişiler güney sahillerinde denizde 
yüzerken burnunuza yapışıveren naylon poşeti de el-
leriyle savurup yüzmeye devam edebilen insan türünü 
oluşturuyorlar.

Ekoloji, doğa katliamı, çocuklarımızın geleceği gibi 
dillere pelesenk olmuş kavramlara hiç girmeyeceğim. 
Bunların belli yaşa gelmiş insanlarda çok fazla bir etki 
yaratmadığını anlamış bulunuyoruz. Çevre konularında 
eğitimi 4-12 yaş arası almamış bireylerin bu tür duyarlı-
lıklar göstermesi kolay olmuyor. “Zaten birileri bir şeyler 
yapıyor, bir benimle mi olacak?”, “Benden sonra tu-
fan”, “Bak yağışlar da arttı, susuzluk bitti bu yaz” gibi 
yaklaşımlar ülkemizde oldukça yaygın.

Oldukça büyük dağlara dönüşen şu atıklar meselesi 
için ne yapacağız derseniz, sadece “yapma” demekle 
olmayacağını, yaptırımların da gerekli olduğunun altını 
çizmek gerek. Yerel yönetimlerin ve konuyla ilgili sivil 
toplum kuruluşlarının düzenli çalışmaları yanında, ko-
nuya meraklı bir avuç insanın ve kimselerin hoşlanma-
dığı sokak toplayıcılarının çabalarıyla inanılmaz oranda 
atık geri dönüşümü yaşanıyor. Ancak bu çalışmaların 
çoğunluğu büyük şehirlerle sınırlı kalıyor ve gönüllü ola-
rak atık toplanılan konteynerlerde içine konulması bek-
lenen maddenin dışındaki pek çok atık toplanabiliyor. 
Örneğin ben bugüne kadar belediyelerin kullanılmış pil-
ler için tahsis ettiği hiçbir kutuda pil göremedim. Çünkü 
atılan diğer çöplerden yer kalmamıştı.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kâğıt, cam, plastik gibi 
belli başlı atıkların ayrıştırılıp geri kazanılması için çalış-
malar özellikle büyük şehirlerde uzun yıllar önce başla-
dı. Ama bunun bireylerde bir alışkanlık haline geldiğini 
söylemek hala mümkün değil. Küçük yaşlarda bu ko-
nuda bilinç geliştirilemeyen ama bugün atıklarını ayrış-
tırması için gönüllü katılımı beklenen bireylerden verim 
alınması oldukça zor. Bu nedenle bazı atıkların ayrıştı-
rılmaması halinde yaptırım uygulanması bir süreliğine 
çözüm olabilecek gibi gözüküyor. Dünyanın pek çok 
ülkesinde de benzer süreçlerden geçilerek bireylerin bu 
konuda katılımının sağlandığına dair örnekler var. Bu-
nun yanı sıra, gönüllü katılımlar için özellikle farklı atık-
lar konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalış-
malarını yabana atmamak gerek. Gerek oturduğumuz 
konut gerekse çalıştığımız iş yerinde oluşan atıklar için 
belediyelerin rutin çöp toplama işleri dışında da yapabi-
leceğimiz şeyler var. Atıkların ayrıştırılması konusunda 
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bireylerin çabalarıyla başlayan hareket oldukça önemli 
noktalara ulaşabiliyor. Yerel yönetimler ve sivil toplum 
kuruluşlarının çalışmalarını takip ederek birkaç telefon 
ya da e-postayla atıklarınızı nasıl dönüştürebileceğinizi 
öğrenmeniz çok da zor olmasa gerek.

Örnek olarak; İstanbul gibi bir metropolde yaşanan so-
runun büyüklüğünü göz önüne alırsak atık bertarafı işi-
nin de çapının ne denli büyük olduğunu tahmin etmek 
mümkün. Yazımıza İstanbul’da atıkların ayrıştırılması 
amacıyla kurulan İstaç A.Ş.’nin çalışmalarına başlıklar 
halinde bir göz gezdirerek son verelim ve çöp deyip 
geçtiğimiz atıkların aslında nelere dönüşebileceğine 
daha yakından bakalım:

Düzenli Depolama

Atık yönetimi hiyerarşisinde son aşama olan, geri kaza-
nılamayan ve geri dönüştürülemeyen atıkların depolan-
ması suretiyle insan ve çevre sağlığına zarar vermeye-
cek uygun metotlar ile bertarafıdır. İstanbul’da günlük 
ortalama 14.000 ton evsel atık 7 adet aktarma istasyo-
nu üzerinden bertaraf edilmektedir.

Organik Atıkların Kompostlaştırılması ve Geri 
Kazanım

Kompost ve geri kazanım tesisinde organik içerikli ev-
sel atıkların, mikroorganizmalar vasıtasıyla yeterli nem, 
ısı ve hava ile reaksiyona girerek çözülmesi gibi fiziksel 
ve kimyasal işlemlerden geçerek, toprağı ıslah edici, 
organik değeri ve su tutma kabiliyeti yüksek kompost 
üretilmektedir. Elde edilen kompost, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü bünyesinde, ağaçlandırma ve peyzaj çalış-
malarında kullanılmak üzere değerlendirilmektedir.

RDF (Atıktan Türetilmiş Yakıt)

Teknolojinin artan hızına paralel olarak gerek amba-
laj malzemeleri gerekse diğer kullanımları açısından 
üretimlerinde büyük artış olan plastiklerin bertarafın-
da kullanılan yöntemdir. Ayırma ünitesinden çıkan ve 
geri dönüştürülemeyen (mevcut sistemde depolama 
alanlarına gönderilen atıklar) atıklardan RDF (Atıktan 
Türetilmiş Yakıt) malzeme üretilmesi ve bu malzemenin 
çimento fırınlarında ek yakıt (fosil yakıtlar yerine) olarak 
kullanılması amacıyla RDF (Atıktan Türetilmiş Yakıt) Te-
sisi kurulmuştur.

Plastik Geri Dönüşümü (Granül)

Kompost ve geri kazanım tesisi ayırma ünitesinde ayrı-
lan geri dönüşümlü plastik atıkların ekonomik değerinin 
arttırılması amacıyla PE, PP ve PET türü atıkların te-
mizleme, kırma, öğütme, eritme aşamalarından sonra 
granül haline getirilmesi işlemidir.

Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisleri

Katı atıkların içinden süzülerek bir takım kimyasal, biyo-
lojik ve fiziksel olaylara maruz kalarak oluşan çöp sızıntı 
suyu önce ön çöktürmeye tabi tutulmakta, sonrasında 
biyolojik arıtım için biyoreaktör ünitesine iletilmektedir. 
Biyoreaktör ünitesinde KOİ, BOİ ve azotlu bileşiklerin 
giderimi gerçekleşmektedir. Sızıntı suyu biyolojik arıtım-
dan sonra, biyoreaktörün dışına yerleştirilmiş ultrafilt-
rasyon membran sistemine iletilmektedir. Çapraz akış 
sistemine sahip UF membranlarında, çamur, askıda 
katı madde ve bir miktar KOİ giderimi gerçekleşmek-
tedir. Çamur ayrışımı sonrasında sızıntı suyu, nanofilt-
rasyon membranlarına iletilmektedir. Nanofiltrasyon 
membranlarında, geriye kalan KOİ’nin büyük bir kısmı, 
organik mikro kirleticiler, ağır metaller ve diğer bileşikler 
(hümik asitler, renk) giderilmektedir.

Kaynağında Ayrı Toplama

Proje kapsamında konutlara mavi çöp torbaları dağı-
tılmakta ve belirlenen gün ve saatlerde toplanmakta-
dır. Bu amaçla belediyeler ve lisanslı firmalar arasında 
koordinasyon sağlanarak protokoller imzalanmıştır. Şu 
ana kadar protokol imzalanan ilçe sayısı 22’ye ulaş-
mıştır. Haftanın belirli günlerinde toplanan atıklar ayırma 
tesislerine getirilmektedir. Ayırma tesislerinde türlerine 
göre ayrılan ambalaj atıkları geri dönüşüm tesislerine 
sevk edilerek geri dönüşüm zinciri tamamlanmaktadır.

Kâğıt: 1 ton kullanılmış kâğıt atığının geri dönüşümü 
sonucunda 16 adet yetişmiş çam ağacı kesilmesi ön-
lenmektedir.

Plastik: 1 ton plastik ambalajın üretilmesinde yaklaşık 
14.000KWh enerji tüketildiğinden plastik atıklarının geri 
dönüşümü elektrik enerjisi tasarrufu sağlamaktadır.

Metal: 1 ton metal atığın geri dönüştürülmesi sonucu 
1.300 kg hammadde tasarrufu sağlanmaktadır.

Cam: 1 ton cam ambalajın üretilmesinde yaklaşık 100 
litre yakıt tüketildiğinden cam atıklarının geri dönüşümü 
yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Depo Gazından Elektrik Üretimi

Düzenli depolama standartlarına göre depolanan ev-
sel atıklar oksijensiz ortamda zamana bağlı olarak 
fermente olmakta ve kalorifik değeri yüksek %50-60 
oranında metan CH4 içeren çöp gazı (LFG-depo gazı) 
üretmektedir. Bu gaz toplanarak ve şartlandırılarak gaz 
motorlarında yakılmakta ve elektrik enerjisine dönüştü-
rülmektedir.
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Entegre Atık Yönetimi

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve
Ticaret A.Ş.  (İSTAÇ)



Endüstri ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı ge-
lişmeler, bir yandan insanın doğa üzerindeki egemen-
liğini artırıp yaşam düzeyinin yükselmesini sağlarken; 
diğer yandan artan nüfus ve hızlı kentleşme ile birlik-
te doğal dengelerin giderek bozulması sonucunda 
tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su 
ve toprak kirlenmesine neden olmuştur. Daha önceleri 
sadece dar kapsamlı kirlenme sorunları ve bunların or-
tadan kaldırılmasına yönelik kısa vadeli çözümler ola-
rak algılanan çevre, bugün kendini doğal, ekonomik, 
sosyal ve kültürel değerlerin bütünü olarak göstermeye 
başlamıştır. Bu gelişmeyi belirleyen en önemli faktör de 
sosyal ve ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde 
kullanılan kaynakların hızlı ve geri dönülmez bir şekilde 
tahrip edilmesidir. Bu gerçeğin anlaşılması, beraberin-
de geleneksel kalkınma modellerinin terk edilmesi ve 
yeni model arayışlarını da gündeme getirmiştir. Böylece 
geleneksel sınırsız kalkınma ve sınırsız tüketim model-
leri yerini sürdürülebilir ve dengeli kalkınma modellerine 
bırakmaya başlamıştır (Doğru, B. ve Akınç, O.,2008).

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal ve eko-
nomik yapı ve artan nüfusa bağlı olarak üretilen atık 
miktarı her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla katı atık-
lar günümüzde yaşadığımız en önemli çevre problem-
lerinden biri haline gelmiştir.  Katı atıklar sadece göz-
den uzak bir yerde bertaraf edilmesi gereken bir atık 
türü olmaktan çok toplama, taşıma, geri kazanım ve 
bertaraf gibi birçok farklı unsuru içine alan bir yönetim 
sistemini gerekli kılmıştır.  Bu gelişmelerin sonucu Atık 
Yönetimi terimi günlük lisanımıza yerleşmiş ve daha 
yeni bir terim olan “Entegre Atık Yönetimi” tanımı da 
kullanılmaya başlanmıştır.

Entegre atık yönetimi, belli bir atık yönetimi hedefine 
yönelik olarak gerekli uygun yöntem, teknoloji ve yö-
netim programlarının seçilmesi ve uygulanması olarak 
tanımlanabilir. Entegre atık yönetimi aynı zamanda ilgili 
yasal mevzuatta öngörülen hususların sağlanmasını da 
kapsar. Günümüzde entegre atık yönetiminin hiyerarşi-
sine bakıldığında;

1- Atık Önleme/Atık Azaltma,
2- Yeniden Kullanım,
3- Geri Dönüşüm, 
4- Geri Kazanım (enerji dahil),
5- Nihai Bertaraf 

adımlarından oluştuğu görül-
mektedir.
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Şekil 2. Entegre Atık Yönetimi Akış Diyagramı

Entegre Atık Yönetiminin 
Özellikleri
Verimli ve entegre bir katı atık 
yönetim sistemi başlıca aşağı-
daki özellikleri taşımalıdır.

1. Bütüncül bir sistem olmalı
Katı atık yönetimi bir yerleşim 
merkezinde oluşan katı atığın 
bileşimini oluşturan bütün mad-
deleri ve üretim kaynaklarını ih-
tiva edecek şekilde planlanma-
lıdır.

2. Ekonomik değer oluştura-
bilmeli
Katı atık sisteminden sağlana-
bilecek ekonomik değerler geri 
kazanılabilir malzemelerden, 
komposttan ve elde edilebilecek 

Şekil 1- Atık Yönetim    
 Seçenekleri Öncelik Sırası
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(düzenli depolama ve anaerobik kompost) biyogazdan 
olan girdilerdir. Bunlardan temin edilecek gelir, piyasa 
şartları ve yapılacak yatırımın maliyeti ile doğrudan ilgi-
lidir. Bu sebeple planlama aşamasında ekonomik ana-
lizin çok iyi yapılması gereklidir.

3. Esnek olmalı 

Katı atık yönetim sistemi, çevresel, mekânsal ve atık 
özelliklerinde zamana bağlı olarak meydana gelebile-
cek çeşitli değişikliklere belirli oranda uyum sağlayabi-
lecek esneklikte olmalıdır.

4. Bölgesel planlama yapılmalı

Toplanacak atık miktarının büyüklüğü, planlamanın o 
oranda verimli olmasını sağlamaktadır. Atık oluşum 
miktarı ise öncelikle nüfusa bağlıdır. Bu sebeple şehirler 
dışındaki planlamalarda daha büyük bölgesel planla-
malar yapılmalıdır.  Bazı araştırmacılar entegre bir yö-
netime bağlı nüfusun 500.000 kişiden az olmamasını 
tavsiye etmektedir (Mc Dougal v.d., 2001). 

ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ UYGULAMA 
SEÇENEKLERİ

Atık Önleme/ Atık Azaltma
Atık önleme, atıkların hem miktarının, hem de tehlike-
lilik düzeyinin azaltılmasını içerir. Atıkların oluşumunun 
önlenmesi, hem enerji kaynaklarının ve hem de doğal 
kaynakların israfının önüne geçilmesinde en etkili yol 
olup, çevrenin korunmasında ve doğal kaynakların sür-
dürülebilir kullanımında temel bir faktördür. Bu neden-
le atık önleme ya da atık minimizasyonu, başta Çevre 
Kanunu olmak üzere atık yönetimine ilişkin tüm düzen-
lemelerde birincil öncelik olarak belirlenmiştir. AB Atık 
Çerçeve Direktifi de üye ülkelerin öncelikle atık üretimi-
ni ve atıkların tehlikelilik düzeyini azaltmayı teşvik edi-
ci önlemler almasını zorunlu kılmaktadır (Sayıştay Atık 
Yönetimi Raporu, 2007).

Atık yönetimine ilişkin tüm ulusal düzenlemelerde, am-
balaj atıklarından tehlikeli atıklara, akümülatörlerden 
hafriyat toprağı ve yıkıntı atıklarına kadar tüm atıkların 
kaynağında en aza indirilmesi zorunlu tutulmuştur. 

Üretilen atık miktarı, üretim süreçleri ve üretimde kul-
lanılan teknolojinin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Atık 
azaltımı çoğu kez üretim süreçlerinde küçük maliyetler-
le gerçekleştirilen değişikliklerle sağlanabilir. Üreticiler-
ce imalat sürecinde ürün ve ambalajın yeniden proje-
lendirilmesinden, sanayide daha az atık üreten tekno-
lojilerin seçimine kadar çok sayıda yöntem ve teknikle 
atık önleme/azaltma hedefine ulaşılabilir.

Atık azaltmayı teşvik edecek en temel unsur, atık yöne-
timi maliyetinin içselleştirilmesi veya ürün maliyetlerine 

yansıtılmasıdır. Atık yönetiminde içselleştirilecek mali-
yet, toplama, taşıma, arazi, inşaat, yönetim, personel 
maaşları ile çevresel kontrol ve denetim maliyetlerinin 
tümünü kapsar. Bu maliyetler atığın nihai olarak dü-
zenli depolama, yakma, geri dönüşüm veya kompost 
tesislerinde bertarafı dikkate alınarak belirlenmelidir. 
Maliyetlerin içselleştirilmesi, kanun ve yönetmeliklerle 
az atık üreten daha temiz üretim teknolojileri destekle-
nerek teşvik edilmelidir.

Kamuoyu ve tüketici bilincinin geliştirilmesi de, atık ön-
leme politikalarının başarısında yaşamsal role sahiptir. 
Tüketiciler daha az satın alma veya ürünleri daha et-

kin kullanma yoluyla katkıda bulunabilirler. Resmi ve 
özel kurumlar da daha az tüketir konuma gelebilir. Bu 
kurumlar gereksiz iç/dış yazışma ve kopya saklamayı 
azaltarak, daha uzun ömürlü ambalajlar kullanarak ve 
atık oluşturan ürünlere ayırdıktan bütçeyi azaltarak kat-
kı sağlayabilirler. Keza tüketicilerce daha az atık içeren, 
daha dayanıklı ve toksik özelliği az olan ürünlerin tercih 
edilmesi, alınan ürünlerin daha az atık üretecek şekilde 
muhafaza edilmesi, yeniden kullanım vb. yöntemlerle 
bu ürünlerden maksimum düzeyde yararlanılması gibi 
yöntemler, kamuoyu bilincinin artırılması ile yaygınlaş-
tırılabilir.
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Dolayısıyla atıkların azaltılması için eko-dizayn konu-
sunda standartlar geliştirilmeli; üretim süreçlerinde 
çevre dostu teknolojilerin özendirilmesi, üretici ve tüke-
tici duyarlılığını güçlendirmeye yönelik eğitim ve bilinç-
lendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi, vergilendirme, 
yaptırım gibi ekonomik araçlarla eski teknolojilerin ye-
rini çevre dostu teknolojilere devretmesini sağlayacak 
kapsamlı bir strateji oluşturulmalıdır.

Geri Dönüşüm
Geri dönüşüm, atık yönetim uygulamaları içinde en 
olumlu algılanan ve yapılabilir olanıdır. Geri dönüşüm, 
kentsel katı atık içindeki geri dönüştürülebilir madde-
lerin ayrılarak üretime döndürülmesini sağlar. Kentsel 
katı atıklardan geri dönüşüm için ayrılan en genel mad-
deler kağıt, karton, plastik, cam, metal atıklardır. Geri 
dönüşüm sayesinde sınırlı maden kaynaklarının korun-
ması, daha az ham madde ve enerji kullanımı gerçek-
leşir. Ayrıca, geri dönüşüm atık depolama tesislerinin 
hizmet ömrünü de artırır. Etkili bir geri dönüşüm sonu-
cu, kompost ve yakma tesislerinin verimleri ile ürün ve 
kül kaliteleri de artar.

Geri dönüşümün etkin olarak sürdürülebilir olması için, 
etkin yönetim ve mevzuat desteği yeterli olmayıp eko-
nomik şartlar da uygun olmalıdır. Geri dönüşüm prog-
ramlarının başarısı, geri dönüşüm atıkları için istikrarlı 
piyasa şartlarının oluşmasıyla da ilişkilidir. İstikrarlı bir 
atık piyasası, geri dönüşüm atık arzının da kararlı olma-
sını gerektirir. Dolayısıyla geri dönüşüm atıkları arzı ile 
endüstrinin talebi arasındaki dengeye dikkat edilerek 
geri dönüşüm hedefleri dinamik bir şekilde yönetilme-
lidir.

Biyolojik Sistemler
Atığın içerisindeki organik malzemenin değerlendiril-

mesini hedef alan bu sistemler esasta havalı ve hava-
sız olmak üzere kompostlaştırma ve biyometanizas-
yondur.

• Kompostlaştırma

Atıkların bertarafı ve aynı zamanda geri kazanımında 
uygulanan bir yöntem de organik atıkların kompost-
laştırılmasıdır. Ülkemizde atıklar yüksek organik madde 
içeriklerinden dolayı kompostlaştırmaya elverişlidir. Bi-
limsel araştırmalara göre, günümüzde atıkların %65’ini 
oluşturan organik maddeler humusa dönüştürülebilir 
olup, bu işlemle atık depolama alanlarını ömürlerinin 
önemli ölçüde uzaması sağlanacağı gibi, elde edilen 
kompost ise, tarımsal üretim alanlarındaki toprağın 
zenginleştirilmesi, erozyonun önlenmesi vb. amaçlar-
la kullanılabilir. Toprağın organik içeriğini zenginleşti-
ren kompost, özellikle organik tarımda yaygın olarak 
kullanılabilecek bir malzemedir. Ancak ülkemizdeki 
kompost tesisleri çok sınırlı sayıda olup, uygulamadan 
da beklenen başarı elde edilememiştir. AB direktifinde 
depolanan organik atıkların çok önemli oranlarda azal-
tılmasını hedeflendiği ve belirlenen hedefleri gerçekleş-
tiremeyen üyeler için ağır cezalar öngörüldüğü dikkate 
alındığında, AB üyeliği yolunda önemli mesafeler alan 
ülkemizde halen %1 olan kompost oranının hızla artırıl-
ması gerektiği açıktır.

• Anaerobik Arıtım-Biyometanizasyon

Biyometanizasyon organik maddelerin, oksijensiz or-
tamda mikroorganizma faaliyetleri sonucu bozunma-
sıdır. Çeşitli yapı ve özellikteki bakterilerin faaliyetleri 
sonucu metan içeriği yüksek biyogaz oluşur. Biyogaz 
artık organik maddelerin, anaerobik  (havasız) ferman-
tasyonu sonucu açığa çıkan, renksiz ve kokusuz, ha-
vadan hafif, havaya oranla yoğunluğu 0,83 ve oktan 



63 EKİM  2012

sayısı 110 olan, parlak mavi bir alevle yanan ve bileşi-
minin büyük bir kısmını metan (CH4) ve karbondioksit 
(CO2)’in oluşturduğu, bir gaz karışımıdır. 

Katı atıkların tek başına veya diğer atıklarla (mezbaha, 
hayvan çiftliği, organik endüstriyel atıklar gibi) birlikte 
havasız sistemlerde arıtımı hem biyogaz eldesi ve enerji 
üretimi hem de düzenli depolama tesislerine gönderi-
len organik katı atık miktarının azaltılarak Avrupa Birliği 
biyolojik olarak ayrışabilir atık azaltımı hedeflerinin sağ-
lanması açısından oldukça önemli bir alternatif olarak 
görülmektedir.

Termal Dönüşüm (Yakma)
Entegre katı atık yönetimindeki üçüncü ana seçenek 
(tercihen enerji geri kazanımlı) atık yakmadır. Atık hac-
minin onda bire düşürülmesine imkân veren yakma te-
sisleri giderek yaygınlaşmaktadır. Yakma tesisleri atık 
yakma sonucu üretilen enerjinin buhar ve/veya elektrik 
olarak geri kazanılmasını sağlar. Atık hacminde sağ-
lanan büyük azalma, yüksek ilk yatırım maliyetlerine 
rağmen düzenli depolama tesislerinde hacmin yetersiz 
veya tesisin uzak olduğu durumlarda, yakma tesislerini 
cazip kılar. Yakma sonucu oluşan taban külü ve uçucu 
küllerin inşaat malzemesi olarak yeniden kullanılabil-
mesi de diğer bir müspet unsurdur.

Yakma tesislerinin başlıca kısıtları, yüksek yatırım ve iş-
letme maliyetleri, işletilmelerinin karmaşık ve deneyimli 
personel gerektirmesi ve işletme emniyeti hakkında ge-
nelde halkın ciddi endişeler taşıması olarak ifade edile-
bilir. Gelişmekte olan ülkelerde, kentsel katı atıklardaki 
su muhtevasının çok yüksek ve kalorifik değerin de 
rölatif olarak düşük olması (ek yakıt ihtiyacı) dolayısıyla 
doğrudan yakma yönteminin işletme maliyeti belirgin 
oranda artmaktadır. Bu yüzden yakma, Büyükşehirler 
dışında uygulanma imkânı oldukça düşük bir teknolo-
ji durumundadır. Kamuoyunun yakma tesisleri ile ilgili 
endişeleri baca gazı emisyonları ve oluşan küllerdeki 
zehirlilik riskleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Başlıca termal dönüşüm sistemleri aşağıda sıralanmıştır.

Kütlesel Yakma: Doğrudan yakma sistemleri olarak 
da adlandırılmaktadır. Bu sistemler alternatif katı atık 
bertarafında dünya genelinde en çok rağbet edilen 
sistemlerdir. Temel prensip atığın fazla oksijen verilerek 
yakma işlemine tabi tutulmasıdır. Yanma işlemi önce-
si atık, yanma işlemi için hazır hale getirildikten sonra 
yakma işlemi yapılır. Atığın yapısı ve miktarı göz önüne 
alınmak suretiyle ızgaralı, akışkan yatak ve döner tam-
bur sistemleri kütlesel yakma yapmak için kullanılabilir.

Gazlaştırma Sistemleri: Gazlaştırma sistemleri temel 
olarak gazifikasyon ve piroliz başlıklarından oluşmakta-

dır. Bu sistemlerin temel prensibi eksik oksijenli ortam-
da atığın bozundurulması sonucu açığa çıkan gazın 
yakılarak veya gaz tribünleri vasıtası ile enerjiye çev-
rilmesidir. Bu sistemlerde baca gazı miktarı azalmakla 
beraber üretilen gazın yıkanması için ilave ekipman ihti-
yacı doğmaktadır. Piroliz ve gazifikasyonda esas amaç 
emisyonu minimize etmek ve geri dönüşebilen ürünle-
rin kalitesini artırmak, organik atık miktarını azaltmak ve 
tehlikeli atıkları steril hale getirmektir.

Düzenli Depolama

Düzenli depolama, atıkların çevreye zarar vermeden 
arazide bertarafı için geliştirilen bir mühendislik çözüm 
yöntemidir. Geri dönüşüm, biyolojik sistemler ve yakma 
gibi dönüştürme proseslerinin kendileri de atık oluştur-
dukları için entegre atık yönetim sisteminde hangi yön-
tem uygulanırsa uygulansın belli miktarda atığın düzenli 
depolama tesislerinde bertarafı gerekir. Dolayısı ile dü-
zenli depolama, katı atık yönetim sisteminin ayrılmaz 
bir parçasıdır.
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Modern bir düzenli depolama tesisinde uygulanan 
yapım ve işletme teknolojisi, halk ve çevre sağlığının 
korunmasını garanti eder. Bu konuda dikkate alınması 
gerekli hususlar, düzenli depolama tesislerinin uygun 
şekilde tasarımı ve kapanma sonrası izlemenin etkin 
şekilde sağlanmasıdır. Günümüz modern düzenli de-
polama tesislerinin, eski açık (vahşi) çöp döküm sa-
halarından tamamen farklı olduğu, tehlikeli sıvı ve katı 
atıkların kabul edilmediği; gaz ve sızıntı suyu kontrol 
sistemleri bulunduğu; depo tabanının tam geçirimsiz 
hale getirildiği ve etkin bir yeraltı suyu kalitesi izleme 
sistemi bulunduğu unutulmamalıdır.

Avrupa ülkelerinde oluşan katı atık miktarları ve atıkların 
bertaraf yöntemleri Şekil 3’de verilmektedir. Şekilde de 
görüldüğü üzere Türkiye’de kişi başı oluşan katı atık 
miktarı ortalama 340 kg olup bu miktarın % 95’inden 
fazlası düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edil-
mektedir. Almanya’da kişi başı oluşan atık miktarı 
ortalama 520 kg olup bu miktarın yaklaşık % 38’i 
yakma, % 44’ü geri kazanım ve % 18’i kompostlaştır-
ma sistemi ile bertaraf edilmektedir. 

KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN VERİMİ
Bir katı atık sisteminin verimi, mali ve madde geri kaza-
nımı olmak üzere iki şekilde belirlenir. Mali belirlemede 
sistemden elde edilen gelirin masrafların ne kadarını 
karşıladığına bakılır. Masrafı karşılama yüzdesi ne ka-

dar yüksek ise sistemin verimi o kadar yüksektir dene-
bilir. Sistemden elde edilen gelir, geri kazanılan, dönüş-
türülen maddeler ve enerji satışı ile sunulan hizmetlerin 
karşılığı olarak alınan ücretlerden meydana gelir. 

Sistemde düzenli depolamaya gelen atık miktarı ne ka-
dar az ise geri kazanılan veya dönüştürülen atık miktarı 
da o nispette fazladır. Madde geri kazanım ile maddi 
kazanımın beraberce en yüksek değere ulaştığı çözüm 
en optimum çözümdür. 

SONUÇ
Katı atık bertarafında alternatif sistemler kullanılırken, 
planlanan yöntem bertaraf edilecek atığın karakterine, 
miktarına, kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre dikkat-
lice seçilmelidir. Bu şekilde atık için en uygun bertaraf 
yöntemi oluşan ürünler için de en uygun arıtım ve te-
mizleme sistemleri planlanabilir aksi takdirde bertaraf 
edilecek atıktan daha fazla kirletici özelliğe sahip ürün-
ler oluşması kaçınılmazdır. Bu da atık karakterizasyon 
ve izleme çalışmalarına gerekli önemin verilmesi ile 
mümkün olmaktadır.

Kaynaklar
1- Öztürk,İ., “Katı Atık Yönetimi ve AB Uyumlu Uygulamaları”, İS-

TAÇ A.Ş. Teknik Kitaplar Serisi 2

2- Öztürk,İ., Demir, İ., Özabalı, A., Tezer, H., “İstanbul İçin AB Çevre 
Mevzuatı İle Uyumlu Entegre Katı Atık Yönetimi Stratejik Planı” 
(2005)
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Özellikle bilgi ve haberleşme teknolojisinin gelişmesiyle 
birlikte, elektrikli ve elektronik cihazların kullanımı son 
20 yıl içinde yükselişe geçmiştir. Kullanım ömrü dolan 
veya diğer nedenlerle atıl duruma gelen elektrik-elekt-
ronik ürünler/malzemeler (bilgisayar, televizyon, baskılı 
devre kartları vb.), ürün sahipleri tarafından atığa ayrıl-

maktadır. Atığa ayrılan elektrik-elektronik cihazlar kısa-
ca, elektronik atık (E-atık) olarak ifade edilmektedir [1].

Bu hızla gelişen teknoloji ve toplumun refah düzeyi-
nin artması ile birlikte elektronik ürünlerin çeşitliliği ve 
kullanımı hızla artmakta; ancak, bu ürünlerin kullanım 
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ömürleri de aynı hızla azalmaktadır. Dünyada bilgisayar 
satışları ortalama % 10 oranında, ülkemizde ise daha 
yüksek oranda (>% 14) artmaktadır. Diğer taraftan bir 
bilgisayarın ömrü 2-3 yıla ve bir işlemcinin (CPU) ömrü 
2 yıla düşmüştür. Ülkemizde 2008 yılında yaklaşık bir 
milyonun üzerinde satıldığı tahmin edilen cep telefonla-
rının kullanım ömürleri ise 2 yıldan daha aza gerilemiş-
tir. Tüketimdeki bu hızlı artış ile birlikte hurdaya ayrılan 
atık elektrikli ve elektronik ekipman (AEEE veya E-atık) 
miktarı da önemli oranda artmakta, hatta yıllık ortalama 
% 3-5 artış hızı ile Avrupa’da en hızlı büyüyen atık türü 
olarak belirtilmektedir. Kişi başına üretilen e-atık mikta-
rının 14-20 kg/yıl olduğu tahmin edilmektedir. E-atıklar, 
evsel atıklara oranla 3 kat daha hızlı artmakta ve 
buna paralel olarak e-atıkların evsel atıklar içindeki 
payı % 8’e ulaşmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de e-atıkların önemli bir kısmı, evsel atıklarla bir-
likte depolanmaktadır. E-atıkların önemli oranlarda ağır 
metaller içermesi, çevresel açıdan önemli sorunlar ya-
ratmaktadır. Diğer taraftan bu atıklar, doğal kaynaklarla 
karşılaştırıldığında yüksek oranda Cu, Au, Ag ve Pd gibi 
değerli metalleri içermeleri nedeniyle önemli bir ekono-
mik potansiyele sahip ikincil kaynak durumundadırlar. 
Bu nedenlerden dolayı, e-atıkların geri dönüşümü en 
uygun atık yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. Son yıl-
larda e-atık yönetimini düzenleyen yasal düzenleme-
ler yapılmış ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, 
2002/96/EC sayılı “Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE) (Atık Elektrik ve Elektronik Cihazla-
rı)” yönergesi yayımlanmıştır. Ülkemizde de T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Atık Elektrikli Elektro-
nik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği” ve “Elektrikli 
ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanı-
mının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik” için çalışma-
lar tamamlanmış ve 2012 yılında AEEE Kontrolüyle ilgili 
yeni yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin ama-
cı; elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai 
bertarafına kadar, çevre ve insan sağlığının korunması 
amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı 
maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandır-
malardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, 
elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına 
alınması, elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunun ve 
bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden 
kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve he-
deflerine ilişkin hukuki ve teknik esasları düzenlemektir 
[2]. Bu yönetmelikle, ülkemizde de elektronik atıklardan 
geri dönüşümün/kazanımın artık yasal olarak zorunlu 
hale gelmiştir. Ancak ülkemizde e-atıkların değerlendi-
rilmesine yönelik çalışmalar henüz başlangıç aşamala-
rındadır. Geliştirilen projelerin çoğu atıkların toplanması 
ve ayrıştırılması ile ilgili olup, baz ve değerli metallerin 
(Cu, Al, Ni, Au, Ag, Pd) kazanımına yönelik teknolojik 
projelerin sayısı sınırlıdır. 

Elektronik atıklar, içerdikleri baz (Cu, Al, Fe gibi) ve de-
ğerli metallerin yanı sıra çok sayıda (>1000) ve önemli 
bir bölümü çevreye zararlı etkisi olan organik (klorlu/
bromlu alev geciktiriciler vb.) ve inorganik (Hg, Pb vb) 
maddeler içermektedir [3]. Teknolojik yeniliklerin art-
ması ve teknoloji pazarının hızla büyümesiyle birlikte 
elektrik-elektronik cihaz tüketimi de hızlı bir artmış ve 
bu tüketimin sonucu olarak da dünya genelinde her 
yıl 20 ila 50 milyon ton arasında elektronik atık oluş-
tuğu ve bu miktarın her geçen yıl % 3-5 oranında bir 
artış gösterdiği belirtilmiştir [4]. Çizelge 1’de elektrikli 
ve elektronik eşya kategorisine giren ekipmanlar ve bu 
ekipmanların geri kazanım hedefleri verilmiştir [2].

Çizelge 1. Geri Kazanım Hedefleri

Elektrikli ve Elektronik Eşya 
Kategorileri

Yıllar

       2013               2018                            

Ağırlıkça (%)
Büyük Ev Eşyaları 75 80

Küçük Ev Aletleri 55 70
Bilişim ve Telekomünikasyon 
Ekipmanları

60 75

Tüketici Ekipmanları 60 75
Elektrikli ve Elektronik Aletler 50 70
İzleme ve Kontrol Aletleri 50 70
Otomatlar 70 80

Giderek artmakla birlikte 1994 ve 2003 yılları arasında 
yaklaşık 500 milyon kişisel bilgisayarın (PC) kullanım 
süreleri dolmuş ve atık haline dönüşmüştür. Atık haline 
gelmiş bu bilgisayarlar yaklaşık olarak 2.872.000 ton 
plastik, 718.000 ton kurşun, 1.363 ton kadmiyum ve 
287 ton cıva içermektedir [5].

Diğer taraftan elektronik atıklar, içerdikleri baz ve de-
ğerli metaller nedeniyle potansiyel bir ikincil kaynak 
durumundadır (Çizelge 2). Örneğin tipik bakır ve altın 
cevherleri sırasıyla % 0,5-1 bakır ve 1-10 g/ton altın 
içerirken elektronik atık içeriğinde bu oran bakır için % 
20, altın için 250 g/ton’a kadar çıkabilmektedir [1].
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Çizelge 2. Çeşitli E-Atık Tipleri ve İçeriklerindeki Metal Oranları [6]

Elektronik Atık Türü
Ağırlık (%) Ağırlık (g/ton)

Fe           Cu            Al              Pb          Ni  Ag          Au            Pd

TV Kartları 28 10 10 1.0 0.3 280 20 10

PC Kartları 7 20 5 1.5 1 1000 250 110

Cep Telefonu Kartları 5 13 1 0.3 0.1 1380 350 210

Taşınabilir Video Oynatıcılar 23 21 1 0.14 0.03 150 10 4

DVD Oynatıcılar 62 5 2 0.3 0.05 115 15 4

Hesap Makineleri 4 3 5 0.1 0.5 260 50 5

Bilgisayar Ana Kartları 4.5 14.3 2.8 2.2 1.1 639 566 124

Baskılı Devre Kartları 12 10 7 1.2 0.85 280 110 -

Televizyonlar - 3.4 1.2 0.2 0.038 20 <10 <10

Elektronik Hurdalar 8.3 8.5 0.71 3.15 2.0 29 12 -

Bilgisayarlar 20 7 14 6 0.85 189 16 3

Çeşitli Elektronik Hurdalar 8 20 2 2 2 2000 1000 50

E-Hurda 1 37.4 18.2 19 1.6 - 6 12 -

E-Hurda 2 27.3 16.4 11.0 1.4 - 210 150 20

Baskılı Devre Kartı 5.3 26.8 1.9 - 0.47 3300 80 -

E-Hurda 1972 26.2 18.6 - - - 1800 220 30

Çeşitli Elektronik
Malzemeler/Ekipmanlar

36 4.1 4.9 0.29 1.0 - - -

Değerli metallerin farklı elektronik parçalar içindeki (telefon, hesap makinesi ve baskılı devre kartları) dağılım 
oranları bu cihazların ekonomik değerlerinin % 70’ten fazlasını, TV kartları ve DVD oynatıcıların ekonomik değer-
lerinin ise yaklaşık % 40’lık bir kısmını oluşturmaktadır [7]. Elektronik atıklar içerdikleri yüksek metal ve değerli 
metal oranları dikkate alındığında önemli bir ikincil kaynak olarak değerlendirilebilir. Elektronik atıklardan metallerin 
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geri kazanım süreci hem ekonomik hem de çevresel 
yönden çeşitli avantajlara sahiptir. Bu avantajlar şöyle 
sıralanabilir [7] ;

•	 Birincil kaynakların tükenme hızının azaltılması,

•	 Katı atık miktarının azaltılması,

•	 Metal dışı malzemenin (plastik vb.) kazanılması,

•	 Demir, demir dışı (çelik, Al, Cu) ve değerli metallerin 
(Au, Ag, Pd vb.) kazanılması,

•	 Cevherlerden metal üretimiyle karşılaştırıldığında 
yüksek oranlarda enerji tasarrufu sağlanması (Çi-
zelge 3),

•	 E-atıklardaki ağır metaller, solventler, alev geciktiri-
ciler, plastik ve gazlar gibi tehlikeli maddelerin do-
ğaya karışmasının engellenmesi.

Çizelge 3.  Birincil Kaynaklarla Kıyaslandığında Geri Kazanımla Elde  
 Edilen Metallerin/Malzemelerin Enerji Tasarruf Oranları [8]

Metal/Malzeme Enerji Tasarrufu (%)

Alüminyum 95

Bakır 85

Demir ve Celik 74

Kurşun 65

Çinko 60

Kağıt 64

Plastik >80

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Dünya çapında 
yaklaşık 20-50 milyon ton arasında e-atık oluştuğunu 
ve yıllık artış miktarının diğer atıklardan 3 kat daha fazla 
olduğunu belirtmiştir [9]. Şekil 1’de 2005 yılında Avru-
pa Birliği’nde meydana gelen E-Atık türlerinin dağılımı 
verilmiştir [10].

Şekil 1. 2005 Yılında Avrupa Birliği’nde Meydana Gelen E-Atık   
 Türlerinin Dağılımı

Ağır metaller bakımından basılmış devre kartları (PCB) 
yaklaşık % 30 metal ve % 70 metal olmayan maddeler 
içermektedir. PCB’lerde bulunan metallerin % 20’si ba-
kır % 8’i demir,    % 4 teneke, % 2 nikel, % 2 kurşun, % 
1 kurşun, % 0,2 gümüş, % 0,2 altın ve % 0.005 palad-
yumdur [11]. Atık PCB’lerde bulunan metallerin saflığı 
bulunduğu minerallerindekinden 10 kat daha fazladır 
[12]. Diğer bir araştırmaya göre ise, bir ton basılmış 
devre kartı yaklaşık olarak 80 – 1500 g altın, 160 – 210 
kg bakır içermektedir. Bu oran ABD altın üretimi yapılan 
bölgelerde bulunan altın konsantrasyonundan 40-800 
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kat, aynı şekilde bakır üretimi yapılan bölgelerdeki bakır 
konsantrasyonundan 30-40 kat daha yüksek cevher 
içeriğini ortaya koymaktadır [13]. PCB’lerin bu kadar 
değerli olmasının en önemli nedenleri, yüksek miktar-
da arsenik ve cıva gibi değerli metalleri içermesi, içeri-
ğindeki sülfürün tekrar geri kazanılabilir olması ve geri 
kazanım işleminde uzaklaştırılması zorunlu zararlı metal 
içeriklerinin az olmasıdır [12].

E-atıklardan baz ve değerli metallerin kazanımı için 
fiziksel, pirometalurji, hidrometalurji ve biyohidrome-
talurji gibi geleneksel yöntemler kullanılmakta/de-
nenmektedir. Fiziksel yöntemler basit ve çevre dostu 
olmalarına rağmen, özellikle değerli metal kaybının 
yüksek olması nedeniyle, ancak ön işlem olarak tercih 
edilebilmektedir. Pirometalurjik yöntemlerin kullanılması 
ise, geri kazanım sürecinde metallerin cürufa karışması 
ve açığa çıkan zararlı gazların (dioksinler ve furanlar) 
çevreye olan olumsuz etkilerinden ötürü günümüzde 
tercih edilmemektedir. Hidrometalurji (liç) gibi kimyasal 
yöntemlerin günümüz koşullarında elektronik atıklar-
dan değerli metal kazanımı için diğer geleneksel geri 
kazanım yöntemlerine oranla daha fazla avantaja sa-
hip olması, geri kazanım için kimyasal liç yönteminin 
seçilmesinde etkili olmaktadır. Hidrometalurjik süreçler 
laboratuvar ölçekli testlerle sınırlı olduğundan, araştır-
mada ticarileşme amacıyla pilot ölçekli testlerin geliş-
tirilmesine odaklanılmalıdır [15]. Çevre dostu biyolojik 
yöntemlerle ikincil kaynaklardan metal geri kazanımı; 
yatırım giderlerinin düşük olması, ileri teknoloji gerek-
tirmemesi, çevresel etkilerinin az olması gibi sebepler-
le yenilikçi bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ayrıca yeni kaynaklara duyulan talebi azalttığından 
bu yöntem gelişmekte ve büyümekte olan ülkelerde 
potansiyel kullanımı giderek artmaktadır [14]. Fakat 
biyohidrometalurjik yöntemlerin çevresel etkisinin az 
olmasına rağmen metal çözündürme veriminin düşük 
olması gibi dezavantajlar, bu yöntemin de kullanılabilir-
liğini kısıtlamaktadır.

E-atıkların içerdiği potansiyel çevresel zarar ve yüksek 
metal oranları göz önüne alındığında, e-atıklar için en 
uygun seçeneğin geri dönüşüm/kazanım olduğu orta-

ya çıkmaktadır [16]. E-atıkların geri kazanım süreçleri 
ile değerlendirilmesi potansiyel çevresel zararları en 
aza indirmektedir [17]. Geri kazanma ile ülke içinde de-
ğerli metallerin rezervi korunmuş olacak ve ülkemizin 
bu bakımdan dışarıdan ihtiyaç duyup satın almaya ça-
lışacağı metaller bulunabilecektir [10]. Bu nedenlerden 
dolayı Ülkemizde de çığ gibi büyüyen E-atıkların emni-
yetli ve güvenli şekilde toplama, bertaraf etme ve geri 
dönüşümü bir sektör haline dönüşmelidir. Bu sektör 
önemli miktarda iş gücüne istihdam olanağı sağlaya-
bilir. E-atıkların uygun yöntemlerle geri kazanımı hem 
çevreci hem de önemli ölçüde iş sahası yaratabilecek 
önemli bir pazar olabilir. Madde akışı döngüsünün den-
geli bir şekilde işletilmesi amacıyla bu konuda hassasi-
yet göstermemiz gerekmektedir.
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Atık Yönetimi

Atık yönetimi ilk ele alındığı yıllarda, sadece sağlık ve 
hijyen kaynaklı sebepler sonuç üzerinde etkili bir rol 
oynamaktaydı. Atıkların çevreye de zarar verebileceği 
bilincine varıldıktan sonra, atıkların bertarafı için uygun 
teknik yöntemler yeniden düzenlenmiştir. Fakat atıkların 
sadece bertaraf edilmesi hem depolama için ek alanlar 
gerektireceğinden, hem maliyetli olacağından, hem 
de çevre dostu bir yaklaşım olmayacağından yeni 
teknolojilerin dikkate alınması gündeme gelmiştir. Bu 
amaçla, bir sonraki adım olarak uygun bertaraf ve 
geri kazanım, geri dönüşüm için çeşitli teknolojilerin 
uygulanması gerektiği, bunun da etkili bir atık 
yönetimine bağlı olduğu düşünülmüştür. Günümüzde 
atık yönetimi, atık döngüsü yönetimine ve iklimin 
korunması amacıyla atıktan enerji yönetimine doğru 
gelişmektedir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009). Genel 
atık yönetimi içerisinde, tehlikeli atıkları ayrı olarak 
değerlendirmek daha etkili bir yaklaşım olacaktır. Bu 
araştırma yazısında tehlikeli atıkların genel durumu ve 
geri dönüşümü ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Ülkemizde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ilk 
olarak 1995 yılında yayımlanmıştır. Yenilenen Tehlikeli 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 2005 tarihli 
ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik Avrupa Birliği’nin 
hazırlamış olduğu yönetmelik ile uyumludur. Daha 
sonra 5 Temmuz 2008 yılında Resmi Gazete’de 
yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik ile Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 
Ek-7 Atık Listesi iptal edilerek, Avrupa Atık Kataloğu ile 
tam uyumlu tehlikeli ve tehlikesiz atıkların hepsini içeren 
atık listesi yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli atıkların yanı sıra 
yönetimleri özel işlemler gerektiren atıklar özel atıklar 
olarak tanımlanmış ve bu atıkların kontrolleri farklı 
yönetmeliklerle sağlanmaktadır. Atık yağlar, bitkisel atık 
yağlar, PCB (poliklorlu bifenil) ve PCT (poliklorlu terfenil) 
içeren atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, elektrikli 
ve elektronik ekipmanlar ve pil ve akümülatörler 
bu kapsamda ele alınan atıklardır (Çevre ve Orman 
Bakanlığı, 2009).

Tehlikeli Atık Nedir?

Tehlikeli atık kavramı ile ilgili bazı tanımlamalar yapılmıştır. 
Tanımlamaları özetlersek; miktar, konsantrasyon veya 
fiziksel, kimyasal veya enfeksiyöz özellikleri nedeniyle 
uygun biçimde işlenip, depolanıp, taşınıp veya yok 
edilmediği durumlarda insan sağlığı veya çevre için zararlı 
olabilme potansiyeline sahip sıvı atıklar, katı atıklar veya 
katı atık bileşimlerine tehlikeli atık denmektedir. Eğer 
bir katı atık yanıcı ve parlayıcı, korozif, reaktif, toksik 
özelliğe sahipse bu katı atık tehlikeli atık sayılmaktadır. 

(Güler ve Çobanoğlu, 2001; Tehlikeli Atıklar, 2012). Bir 
atığın tehlikeli olup olmadığına karar vermede esas 
alınan kriterler, atığın bileşimi, atık içindeki bileşenlerin 
miktarları, atık içindeki bileşenlerin kimyasal reaktifleri, 
atığın fiziksel durumu, atığın çevredeki etkileri ve 
kalıcılığı şeklinde özetlenebilir. Kısaca tehlikeli atık, 
zararlı madde içermesi veya kimyasal reaksiyon 
ortaya çıkarması nedeniyle katı atık ile birlikte bertaraf 
edilemeyen atıktır. 

Ülkemizde oluşan başlıca tehlikeli atıklara örnek olarak; 
•	 Tehlikeli madde ile kontamine olmuş ambalajlar 

(boya kutuları, kimyasal kapları, yağ teneke ve 
varilleri v.b.), 

•	 Tehlikeli madde ile pislenmiş bez, eldiven, üstübü 
gibi atıklar, 

•	 Boya ve vernik kalıntıları, 
•	 Atık yağlar (Motor, makine ve türbin yağları, sentetik 

ve mineral yağlar, emülsiyon ve solüsyonlar), 
•	 Organik solventler, 
•	 Kullanılmış piller ve aküler, 
•	 Metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında 

oluşan ve yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal talaşları, 
metalik çamurlar vb.), 

•	 Floresan lambalar, 
•	 Pestisitler, 
•	 Asbest içeren maddeler, 
•	 Filtre tozları, 
•	 Siyanür içeren sertleştirme tuzları, 
•	 Metal içeren boya ve fosfat çamuru, 
•	 Yağ içeren kablo atıkları, 
•	 Fotoğrafçılık endüstrisinden kaynaklanan film 

banyo suları gibi atıklar verilebilir (Megeb, 2012). 

Dünyada ve ülkemizde özellikle nüfus ve sanayinin 
yoğun olduğu bölgelerde önemli çevre sorunları ile 
karşı karşıya gelinmekte, özellikle tehlikeli atıkların 
bertarafı ve geri kazanımı konusunda ciddi sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak veya 
azaltmak için Tehlikeli Atık Yönetimi kapsamında 
doğru atık tanımlamasının yapılması, buna bağlı olarak 
sektörel bazda tehlikeli atık bertaraf ve geri kazanım 
yöntemlerinin belirlenmesi için çeşitli çalışmalar yapmak 
gerekmektedir (Doğan ve Karpuzcu, 2012). Türkiye’de 
imalat sanayi kaynaklı katı atık miktarının 1,2 milyon 
ton’u tehlikeli atık niteliğindedir (TÜİK, 2004). Üretilen 
ciddi miktarda tehlikeli atık için Avrupa Birliği’ne 
(AB) uyum sürecinde yürürlüğe girecek olan yeni 
yönetmeliklerin uygulanması, tüm çevre konularında 
olduğu gibi yatırımları gerektirmektedir. Bu noktada geri 
kazanım ve temiz üretim uygulamalarının geliştirilmesi 
gerekmektedir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010).
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Tehlikeli ve zararlı maddelerin insanlara ve çevreye olan 
zararlı etkilerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması 
için, tehlikeli atıkların tehlikeli olmayan formlara 
dönüştürülebilmesi ve depolanabilme özelliklerine göre 
ele alınması gerekmektedir. Tehlikeli atıkların bertarafı/
geri dönüşümü ile ilgili çeşitli fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik prosesler mevcuttur. Bu arıtma teknolojilerinin 
uygun kombinasyonları ile maliyet ve giderim açısından 
etkin yöntemlerle tehlikeli atıkların geri kazanımı/geri 
dönüşümü mümkün olabilmektedir. Tehlikeli atıklar, 
nakliye ve geri kazanım/bertaraf yöntemleri açısından 
özel güvenlik önlemleri gerektirmektedir. Bu önlemler 
ise maliyetleri artırmakta ve atık üreten işletmelerin 
bu işlemlere daha fazla kaynak ayırmalarına neden 
olmaktadır. Tehlikeli atıkların kaynağında azaltılması 
gereksiz maliyetlerin azaltılması ve çevreye verilebilecek 
potansiyel tehditlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı 
olmaktadır (Tehlikeli Atıklar, 2012). Hali hazırda 
uygulanan yöntemlerin çoğunluğunu giderim/bertaraf 
yöntemleri oluşturmaktadır. Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği’ne göre, tehlikeli atıkların bertaraf/geri 
dönüşümü ile ilgili uygulanabilecek yöntemler arasında, 
enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka 
şekillerde kullanma, derine enjeksiyon (örneğin; 
pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya 
doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve 
benzeri), solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi, yüzey 
doldurma (örneğin; Sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, 
havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri, 
solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/
geri dönüşümü (kompost ve diğer biyolojik dönüşüm 
prosesler dahil), özel mühendislik gerektiren toprağın 
altında veya üstünde düzenli depolama (çevreden ve 
her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel 
depolama vb.), metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/
geri dönüşümü gibi yöntemler sayılabilir (ISO, 2012). 
Tehlikeli atıkların geri kazanımı ile ilgili genel olarak atık 
solventler (aseton geri kazanımı gibi) veya metaller 
(kurşun geri kazanımı gibi) geri kazanılmaktadır (EPA, 
2012). A.B.D.’de 2009 yılında yaklaşık 1,8 milyon ton 
tehlikeli atık (metal, solvent ve diğer tehlikeli maddelerin 
geri kazanımı) geri kazanılmıştır (UNEP, 2010). 

Tehlikeli atıkların geri dönüşümü ile ilgili detaylı literatür 
bilgilerine ulaşılamamıştır. Halen birçok tehlikeli atık 
geri dönüştürülmeden bertaraf edilmektedir. Tehlikeli 
atıkları geri dönüşümü ile uygulanabilecek metodlar şu 
şekilde özetlenebilir.

a) Tehlikeli atık kullanılabilir bir ürün elde etmek üzere 
geri kazanılabilir. Örneğin, bir fabrikada oluşan atık 
solvent, distile edilerek veya başka işlemler uygula-
narak yeni, temiz solvent üretilebilir.

b) Tehlikeli atık, yeni bir ürüne dönüştürülebilir (Hazar-
dous Waste Resource Recovery, 2011). 

Tehlikeli atıkların geri dönüştürülmesinde kullanılan 
yöntemlerden birisi katılaştırma ve stabilizasyondur. 
Bu yöntemler kirletici atıkların fiziksel ve/veya kimyasal 
sabitleştirme yöntemleri kullanılarak daha az toksin 
madde içeren bir forma ya da daha iyi işlenebilir bir 
forma dönüştürülmesi amacıyla kullanılan tekniklerdir 
(Megeb, 2012). Detaylı olarak belirtilirse; 2000/532/
EU’ya göre, katılaştırma: atığın fiziksel özelliklerinin 
kimyasal özelliklerinde herhangi bir değişiklik 
olmaksızın değiştirilmesidir. Stabilizasyon ise, tehlikeli 
atığın tehlikeli olmayan atığa tam ve tersinmez kimyasal 
tepkime sonucunda dönüşümüdür (Thomanetz, 
2012). Bu yöntemlerde daha güvenli ve ucuz çöp 
depolamaları sağlamak üzere tehlikeli atıkların tehlikeli 
olmayan atığa dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 
Tehlikeli atıklar çimento, kalsiyum hidroksit, kalsiyum 
oksit, uçucu küller, alçıtaşı, bitüm, kükürt, termoplast 
gibi teknik olarak uygun şekilde seçilen katkı maddeleri 
ile karıştırılmaktadır. Bununla birlikte, belirtilen katkı 
maddeleri ile maddelerin yaşlanması, asit yağmurları 
sonucunda pH değişimleri, gaz, su ve su bileşenlerinin 
kimyasal etkileri gibi sebeplerle ağır metallerin veya 
organiklerin uzun süreli (100 yıl veya daha fazla) 
stabilizasyonu mümkün görünmemektedir. Bu 
durumda, katılaştırılmış veya sabitlenmiş atıkların 
depolanması çevre etkisi ve atıklar dikkate alınarak 
kritik bir şekilde değerlendirilmelidir (Thomanetz, 2012).

Geri  kazanımı  ve düzenli depolanması mümkün 
olmayan tehlikeli atıkların bertarafı için kullanılan 
yöntemlerden birisi de yakma işlemidir. Yakma işlemi 
için uygun kriterlere sahip olduğu tespit edilen tehlikeli 
atıklar, gereken yakma sıcaklığını haiz tesislerde 
Bakanlığın uygun görüşü ile yakılabilir (Gepos, 
2006). Yakma sonucu en önemli sorunların başında 
hava kirlenmesi gelmektedir. Yönetmelikteki ölçüm 
tekniklerine uygun olarak ve kirleticilerin limit değerleri 
sağlanması durumunda bu teknik uygulanabilir. Baca 
gazındaki hava kirletici maddelerin konsantrasyonlarının 
tayini için yapılan ölçümler bütünü temsil edecek 
şekilde yapılmalıdır (Megeb, 2012). Baca gazı arıtımı 
için, elektrostatik filtre, çeşitli tip ıslak arıtıcılar, aktif 
karbon ünitesi gibi yatırım ve işletme maliyeti yüksek 
ünitelerin bulunması zorunludur (Tombul, 2011). 

Sonuç ve Öneriler

Ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucunda dünya 
çapında tehlikeli madde miktarında önemli artış 
olmaktadır. Artan tehlikeli madde miktarı, insan sağlığı 
ve çevre üzerine tehdit oluşturmaktadır. Tehlikeli 
atıkların bertarafı ve geri kazanımı konusundaki 
sıkıntıları ortadan kaldırmak veya azaltmak için Tehlikeli 
Atık Yönetimi kapsamında doğru atık tanımlamasının 
yapılması, buna bağlı olarak sektörel bazda tehlikeli 
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atık bertaraf ve geri kazanım yöntemlerinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Uzun dönemde gerçekleştirilmesi 
planlanan hedefler arasında tehlikeli atık yönetimi 
kapsamında, atık geri kazanım ve atık minimizasyon 
uygulamalarının teşvik edilmesi yer almaktadır. 
Tehlikeli atıklar içerdikleri zararlı maddeler dolayısı ile 
taşınması, bertaraf edilmesi, geri kazanılması gibi tüm 
işlemler sırasında risk oluşmasına sebep olmaktadır. 
Dolayısıyla, tehlikeli atıklar oluşturdukları risk dolayısıyla 
diğer atıklardan ayrı olarak ele alınmakta ve tehlikeli 
atıkların yönetimi ile ilgili dikkate alınması gereken 
maliyet yükselmektedir. Bu bağlamda tehlikeli atıkların 
geri kazanımı/geri dönüşümü hakkında uygun yönetim 
sisteminin dikkatle planlanması ve etkin bir şekilde 
işletilmesi gerekmektedir. 
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Nükleer atıkları ve “geri dönüşüm” meselesini tüm bo-
yutları ile ele alabilmek için önce nükleer enerjinin ne 
olduğunu ve nasıl üretildiğini anlatmak gerekir. 

Nükleer Enerji: Nedir? Nasıl Üretilir?
Nükleer enerji denince genellikle “fisyon” (çekirdek bö-
lünmesi) sonucu açığa çıkan enerji anlaşılır. (Bir diğer 
nükleer enerji üretim yolu “füzyon”dur, çekirdek bir-
leşmesi; ama füzyon, yıllar süren çabalara rağmen 
pratikte ümit vaad eden bir noktaya getirilememiş-
tir.) Bazı izotoplar nötron yutunca bölünür ve bölünme 
ürünleri kazandıkları kinetik enerji ile (fisyon sırasında 
açığa çıkan enerjinin yedide altısı) olay yerinden uzak-
laşmaya çalışır. Bu, katının katı içinde hareket etmesi 
(etmeye çalışması) demektir; beklendiği üzere ortam 
çok ısınır. Nükleer enerji sonuçta ısı enerjisi olarak açı-
ğa çıkar. 

Nükleer reaktör bu enerjinin sürekli ve düzenli olarak 
üretilmesini sağlamak üzere tasarımlanmış bir makine-
dir. Sürekli ve düzenli üretim için iki şey öncelikle sağ-
lanmalıdır: (1) fisyon reaksiyonunun bire bir (kontrollü 
bir şekilde) sürdürülmesi ve (2) üretilen ısının uygun şe-
kilde ortamdan çekilmesi. 

Bazı izotoplar “fisil”dir, yani yavaş (düşük enerjili, hatta 
enerjisiz) bir nötron  yuttuklarında büyük olasılıkla bölü-
nürler. Fisil izotoplar nükleer enerji üretiminde baş rolü 
üstlenir. Her bir fisyon sonucu 2 veya 3 nötron açığa 
çıkar. (Eğer ortamdaki fisil izotop oranı her yeni nöt-
ronun tekrar fisyon yapmasına yol açacak düzeyde 
ise, birim zamanda gerçekleşen fisyon sayısı çığ gibi 
büyür ve kontrolsüz bir enerji açığa çıkışı olur. Kont-
rolsüz fisyon zincir reaksiyonu atom bombasının te-
melini oluşturur.)

Nükleer reaktör ise fisyon reaksiyonunun bire bir ger-
çekleşmesini sağlamak üzere tasarımlanır; bunun için 
her bir fisyon sonucu açığa çıkan 2 veya 3 nötrondan 
yalnızca birinin tekrar fisyon yapmasını sağlayacak bir 
düzenek (reaktör kalbi) oluşturulur. Fazla nötronların 
fisyon yapmadan yutulması veya sistem dışına kaç-
ması temin edilir. Böylece birim zamanda gerçekleşen 
fisyon sayısı kontrol altına alınmış (sabit tutulmuş) olur 
ve sürekli ısı üretimi gerçekleştirilebilir. 

Fisyonlar sonucu devamlı olarak açığa çıkması sağla-
nan ısının ortamdan uygun şekilde çekilmesi de nükle-
er reaktörün diğer önemli işlevidir. Önceden belirlenmiş 
bir oranda fisil izotop içeren nükleer yakıt malzemesi 
uygun bir geometri içine yerleştirilir ve üretilen ısı bir 
soğutucu (çoğunlukla su) ile sürekli olarak ortamdan 
uzaklaştırılır. Çekilen ısının elektrik üretiminde kullanıl-
ması buhar (veya nadiren gaz) türbinleri ile sağlanır. Bu-
har (veya sıcak gaz) ile elektrik üretimi nükleer enerjiye 

özgü değildir, tipik bir kömür veya doğal gaz santralin-
de nasıl ise nükleerde de aşağı yukarı aynıdır. Elektrik 
üretim sisteminde nükleer reaktör ısı üreteci görevini 
üstlenmiştir; yani ısı, kömür veya doğal gaz yakarak 
değil de fisyon yolu ile üretilir, temel farklılık budur.

Özetle; nükleer reaktör, bir nükleer reaksiyonun (fisyon) 
kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini ve bu sırada 
açığa çıkan ısının sürekli ve düzenli olarak üretimini; 
güvenli, çevreci ve güvenilir bir şekilde sağlamak üzere 
tasarımlanmış bir makinedir. 

40-50 yıldır kullanılmakta olan bu makineden 2012-Ha-
ziran itibariyle 29 ülkede 433 tane, elektrik üretmek 
üzere işletilmektedir; 63 tane de inşa halindedir. Yer-
yüzündeki toplam kurulu nükleer güç 370 000 MWe 
(megavat-elektrik) düzeyindedir ve dünya elektrik ener-
jisi gereksiniminin yedide birini karşılamaktadır. [World 
Nuclear Association, June 2012, 

http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html]

Nükleer Yakıt
Günümüzde çalışmakta olan reaktörlerin yaklaşık ye-
dide altısını oluşturan “Hafif-Sulu Reaktörler”in (HSR) 
yakıtı tasarım gereği % 3-5 oranında fisil izotop içerme-
lidir, aksi halde fisyon zincir reaksiyonunun gerçekleş-
mesi sağlanamaz. (Günümüz reaktörlerinin % 10 ka-
darı CANDU tipi ağır-sulu reaktörlerdir; bu reaktörler 
doğal uranyumu yakıt olarak kullanmak üzere tasa-
rımlanmıştır. Yazının bundan sonrasını HSR’leri esas 
alarak sürdürmek konunun dağılmaması açısından 
yararlı olacaktır.) 

Doğadaki yegane fisil izotop (gerçek anlamda nükleer 
reaktör yakıtı) uranyum-235’tir; U-235’in doğal uran-
yum içindeki oranı binde 7’dir, doğal U’un kalan binde 
993’lük kısmını U-238 oluşturur. Doğal U kullanarak 
HSR yakıtı yapmak için binde 7 oranını % 3-5 aralığı-
na getirmek gerekir; bu işlem “zenginleştirme” olarak 
adlandırılır. (Zenginleştirme yoluyla % 90’ın üzerinde 
U-235 içeren, silah malzemesi kalitesinde, U elde et-
mek de mümkündür.)

Tipik bir HSR yakıtının % 95-97’lik kısmını oluşturan 
U-238 fisil değildir, ama “doğurgan”dır; nükleer reak-
törde plütonyum-239’a dönüşür. Pu-239 fisil bir izo-
toptur ve reaktörde bir yandan oluşurken bir yandan 
da fisyon yaparak enerji üretiminde rol oynar. Element 
olarak doğada bulunmayan Pu’un en önemli izotopu 
olan Pu-239, nükleer reaktörlerde U-238’den üretile-
rek güç üretimine % 40’a varan katkıda bulunur.

Nükleer yakıt üretimi aşamasında, % 3-5 zenginlikte 
U içeren uranyum-dioksit bileşiği önce seramik yapıda 
küçük silindirik tabletler (küçük parmağımızın üst bo-
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ğumundan birazcık daha küçük) haline getirilir. Sonra 
bu tabletler, uzun (3,5-4,0 metre), ince (yaklaşık 1 cm 
çapında), metal (bir zirkonyum alaşımı) çubuklara dol-
durulur ve çubuklar bir kare prizma (bir kenarı yaklaşık 
30 cm) oluşturacak şekilde uygun aralıklarla dizilerek 
yakıt demetleri oluşturulur. Soğutma suyu çubukların 
arasından sürekli geçerek fisyon sonucu açığa çıkan 
ısıyı çeker ve çubuk yüzeyinin sabit bir sıcaklıkta kal-
masını sağlar. 

HSR tipi reaktörlerin dörtte üçünü oluşturan Basınçlı 
Su Reaktörlerinde 120-190 kadar yakıt demeti ve her 
demette 220-260 arası yakıt çubuğu bulunur; reaktör 
kalbindeki toplam yakıt çubuğu sayısı 25-50 bin ka-
dardır.

Yakıtın içerdiği fisil izotop oranı belli bir düzeyin altına 
düşünce artık fisyon zincir reaksiyonunu sürdürmek 
olanaksız hale gelir; bu durumda yakıt değiştirmek ge-
rekir. Tipik olarak 1000 MWe (megavat-elektrik) gücün-
deki bir HSR’de 90 ton kadar uranyum-dioksit bulunur, 
bunun yaklaşık üçte biri her sene “kullanılmış nükleer 
yakıt” (KNY) olarak reaktörden alınır ve yerine taze yakıt 
konur. Yakıtın reaktörde kalma süresi 3-4 yıl kadardır. 

1000 MWe gücündeki bir HSR, her yıl 30 ton hafif zen-
ginleştirilmiş (% 3–5) uranyum-dioksit ile beslenerek 
7,5 milyar kWh (kilovat-saat) kadar elektrik üretir. 

Normal Şartlarda Çevreye Salınanlar
Normal çalışma koşullarında nükleer santral çevrecidir; 
çevreye neredeyse yalnızca ısı (ve/veya su buharı) atar, 
bilinen anlamda bir bacası yoktur. Havalandırma baca-
sı vardır, buradan bazı düşük aktiviteli gazların kontrollü 
olarak atmosfere bırakılmasına da izin verilir. Nükleer 
reaktörlerin sebep olduğu radyasyon dozu doğal kay-
naklardan alınan doz yanında ihmal edilebilir düzeyde-
dir (binde  1–2).

1000 MWe gücündeki bir nükleer reaktörden her yıl 
çıkan KNY miktarı da yaklaşık 30 tondur (hacmen  
7-8 metreküp). Aynı güçteki bir kömür santrali ise 
yılda 3 milyon ton kömürle beslenir ve yaklaşık 7 mil-
yon ton baca gazı ve kül üretir (6,5 milyon ton karbon-
dioksit, 750 bin ton kül, 120 bin ton kükürt-dioksit, 20 
bin ton azot-oksitler). Nükleer reaktörün KNY miktarı 
aynı güçteki bir kömür santralinin atık miktarına kıyasla 
kütle olarak 250 bin kere, hacim olarak 70 milyon kere 
daha azdır.

Kullanılmış Nükleer Yakıt (KNY)
Reaktörden çıkan KNY’ın yaklaşık % 95,5’i uranyum, 
% 0,9’u plütonyum, % 3,5’i fisyon ürünü hafif izotoplar 
ve % 0,1’i diğer ağır izotoplardan (neptünyum, amerik-
yum, küriyum vb.) oluşur. Yani orijinal (taze) yakıtın yal-
nızca yirmide bir kadarı değişime uğramıştır ve bu deği-

Nükleer Yakıt Tabletleri ve Yakıt Demeti (Hafif-Sulu Reaktör)
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şime uğrayan kısmın beşte bir kadarı da nükleer enerji 
üretimi açısından değerli bir element olan ve doğada 
bulunmayan Pu’dan oluşmaktadır. (KNY’taki U’un 
U-235 oranı binde 8 civarındadır, doğal U’unkinden 
birazcık daha fazla. KNY’taki toplam Pu miktarı az-
dır, ama bu Pu’un fisil izotop oranı % 65-70 gibi hayli 
yüksek bir düzeydedir.)  

KNY reaktörden çıktığında yanına yaklaşılamayacak 
(ölümcül) seviyede radyoaktiftir; zamanla radyoaktivi-
tesi azalır ve 40-50 yıl içinde reaktörden çıktığı zamanki 
değerin binde birine düşer, ama çok uzun yıllar (asırlar) 
insan ve çevre için potansiyel bir tehlike olmayı sürdürür.

Taze nükleer yakıt ve KNY aynı dış yapıdadır (ince uzun 
metal çubuklar); uzaktan bakınca hangisinin kullanıl-
mış, hangisinin taze olduğunu ayırt etmek hiç de kolay 
değildir. Atık olarak tanımlanan maddeler orijinal yakıtın 
içinde küçük bir kısım olarak (% 3,6) oluşmuş ve orada 
kalmıştır; yani normal şartlarda, herşey ince uzun metal 
tüplerin içinde olup biter. 

KNY ve/veya Yüksek Aktiviteli Nükleer Atık 
(YANA) Yönetimi
KNY’ın % 96,4’lük kısmı (% 95,5 U ve % 0,9 Pu) tekrar 
yakıt olarak kullanılabilecek değerli maddelerden oluş-
maktadır. KNY’ı kimyasal metodlarla (solvent ekstrak-
siyonu) işleme tabi tutarak içerdiği U ve Pu’u ayrı ayrı 
ve saf olarak geri kazanmak mümkündür. Bu durumda 
geriye % 3,6’lık kısım olan ve fisyon ürünü hafif izotop-
lar ile uranyum-ötesi ağır izotoplardan oluşan bir karı-
şım kalır. KNY’taki radyoaktivitenin çoğundan sorumlu 
olan bu karışım “yüksek aktiviteli nükleer atık” (YANA) 
olarak tanımlanır. KNY’ın kimyasal olarak işlenmesi, 
ekonomik açıdan belirsizlikler içermesinin yanı sıra, 
geri kazanılan Pu’un potansiyel silah malzemesi olması 
nedeniyle de tartışma konusu olmuş ve birçok ülkede 
(mesela ABD) endüstriyel ölçekte benimsenmemiştir. 

Bu durumda, yani KNY’ın işlenmediği durumda, KNY’ın 
tamamı (% 96,4 oranında değerli malzeme içermesine 
rağmen) YANA olarak sınıflandırılır ve bu sınıflandırma-
ya uygun olarak tasfiye edilmesi planlanır.

Nükleer Güç Santrali (Basınçlı-Hafif-Sulu Reaktör)



78

Kömür ve benzeri fosil yakıtlı santrallerin atıkları gerekli 
önlemler alınarak (filtrasyon, desülfürizasyon, vd.) çev-
reye salınır. KNY’ların ve/veya YANA’ların idaresi ise çok 
daha farklı bir yaklaşım gerektirir. KNY’ın çevreye sa-
lınması zaten fiziksel olarak mümkün değildir. Nükleer 
atık yönetimi “geçici depolama ve nihai tasfiye” adım-
larından oluşur. Reaktörden alınan KNY önce derin su 
havuzlarında beklemeye bırakılır; su, hem radyasyona 
karşı korumayı hem de gerekli soğutmayı sağlar. Ha-
vuzların dolması durumunda, en az 4-5 yıl havuzlarda 
bekletilmiş KNY’lar merkezi bir yerüstü depolama tesi-
sine nakledilip orada muhafaza edilebilir. Su havuzla-
rında (veya merkezi depolarda) muhafaza işlemi yıllardır 
güvenle uygulanmaktadır. 

Ancak, bu depolama işlemi, düşük maliyetli olması-
na karşın, sürekli bakım ve kontrol gerektirmektedir 
ve bu nedenle bir nihai tasfiye yolu olarak sınıflandırı-
lamaz. Nükleer atıkların nihai tasfiye yolu olarak “jeo-
lojik tasfiye” metodu genel kabul görmüştür. KNY ve/
veya YANA üreten hemen hemen bütün ülkeler (uzun 
vadede) bunları yerin 500-1500 m altında özel olarak 
seçilmiş jeolojik oluşumlarda inşa edilecek depolara 
gömmeyi planlamaktadır. 

KNY’ın İşlenmesi (“Geri Dönüşüm”): Artılar ve 
Eksiler

KNY’ın yaklaşık % 96’sını oluşturan U ve Pu’un “sol-
vent ekstraksiyonu” diye bilinen kimyasal ayırma yön-
temiyle geri kazanılabildiği yukarıda söylenmişti. Kimya 
endüstrisinde sıklıkla kullanılan bu yöntem oldukça ba-
sit olmasına rağmen, KNY söz konusu olduğunda, son 
derece yüksek aktiviteye sahip maddelerle uğraşıldığı 
için hemen her şeyin ağır zırhlanmış proses alanlarında 
uzaktan kumanda ile yapılması ve fisil içerik nedeniyle 
de çeşitli önlemlerin alınması zorunluluğu vardır. Bu da 
maliyete yansıyan önemli faktörlerden biridir. 

KNY’ın işlenmesi ile geri kazanılan U ve Pu bir dizi iş-
lemden geçirilerek reaktörde yakıt olmaya uygun şek-

le getirilip tekrar reaktöre yakıt olarak beslenebilir. Bu 
yolla reaktörün taze yakıt gereksiniminde % 40 civarı 
bir azalma sağlamak mümkündür. Bu bağlamda, kay-
nakların verimli kullanımı açısından KNY’ın işlenmesi bir 
gereklilik olarak görülmelidir. Ancak meselenin başka 
boyutları da vardır.

KNY’ın işlenmesinin bir diğer avantajı atıkların nihai 
tasfiyesi noktasında gündeme gelebilir. Yukarıda da 
değinildiği üzere, KNY’ın işlendiği durumda, öncelikle 
elde, YANA denen ve KNY’ın % 3-4 kadarını oluşturan 
fisyon ürünü ve (U ve Pu hariç) diğer aktinit karışımı 
kalır. KNY’ın işlenmesi sırasında bu karışım bir nitrat 
çözeltisi olarak elde edildiğinden, jeolojik tasfiye için en 
uygun forma kolayca sokulur. Genel kabul gören form 
“cam”dır. YANA, cam eriyiği ile karıştırılarak paslanmaz 
çelik bir varile dökülür ve soğuduğunda cam formunu 
alır. Camsı yapı çok kararlı olduğu için jeolojik tasfiye 
açısından pek çok avantaj sunar. Eğer mesele yalnızca 
YANA ile sınırlı kalsaydı, KNY’ın işlenmesi muhteme-
len çok daha fazla kabul görürdü, ama KNY’tan geri 
kazanılıp reaktörde tekrar yakıt olarak kullanılan kaba-
ca % 96’lık kısım (U ve Pu) görmezden gelinmemeli-
dir. Bu U ve Pu, 3-5 sene sonra, iki kere yanmış KNY 
olarak reaktörden çıkacaktır. İki kere yanmış KNY da 
önemli miktarda değerli malzeme (U ve Pu) içerir ve 
yine “geri dönüşüm” mümkündür. Ama bunun böy-
lece süregideceğini düşünmek doğru değildir, çünkü 
her defasında geri kazanılan malzemenin yakıt olarak 
değeri azalırken, aktivitesi artar; yani bir yandan iş zor-
laşırken diğer yandan fayda azalır. Bu nedenle, belli bir 
noktadan sonra KNY’ın tamamını YANA olarak sınıflan-
dırmak şarttır. Ayrıca, reaktörde iki (veya daha çok) kez 
yanmış yakıtın tasfiyesi daha fazla ısı üretimi ve daha 
yüksek aktivite nedeniyle bir kez yanmış yakıtınkinden 
daha zordur. Sonuç olarak, KNY’ın işlenmesinin atık-
ların nihai tasfiyesi açısından avantajlı olup olmayacağı 
şimdilik belli değildir. Henüz hiçbir ülkenin KNY’ın veya 
YANA’nın nihai tasfiyesi yoluna gitmediği düşünülürse, 
bu konuda deneyime dayalı veri edinmek için çok uzun 
bir süre beklemek gerekeceği aşikardır.

KNY’ın işlenmesi ekonomik açıdan da belirsizlikler içe-
rir. Mevcut KNY işleme tesislerinin hepsi U ve Pu’un 
ayrı ayrı ve saf olarak geri kazanılmasını sağlayan bir 
tasarıma dayanır. Aslında böylesi bir tasarım medeni 
bir teknolojide gereksizdir; U ve Pu birlikte geri kaza-
nılıp o haliyle reaktör yakıtı olarak kullanılabilir. ABD’nin 
1970’lerin sonunda endüstriyel ölçekte KNY’ın işlen-
mesinden vazgeçmesinin de yarattığı olumsuz etki 
nedeniyle, bu konuya duyulan ilgi giderek azalmış ve 
birkaç ülke (özellikle Fransa, bir ölçüde Japonya, İngil-
tere, Rusya...) ile sınırlı kalmıştır. Öyle veya böyle, nük-
leer enerjinin barışçıl uygulamaları ile tam uyumlu bir 

Fisyon (Çekirdek Bölünmesi) Reaksiyonu
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KNY işleme teknolojisine ulaşmak için gerekli itki oluşmamıştır. Saf Pu 
üretmek üzere tasarımlanmış bir tesiste KNY’ın işlenmesi hem maliyetlidir 
hem de saf Pu’un silah malzemesi olması nedeniyle ilave sorunlara gebe-
dir. Özetle, KNY’ın işlenmesi, ya da klasik deyişle “geri dönüşüm” yolu ile 
doğada bulunmayan çok değerli bir izotopun üretimi sağlanabilmektedir: 
plütonyum-239. Ama Pu-239 yalnızca iyi bir nükleer reaktör yakıtı değil, 
aynı zamanda iyi de bir nükleer silah malzemesidir. Yani, nükleer yakıtların 
doğası gereği, “geri dönüşüm”, yalnızca reaktör yakıtı eldesine değil, aynı 
zamanda nükleer silah malzemesi üretimine de giden iki zor yoldan biri-
dir (diğeri U zenginleştirme). Ve bu tuhaflık, haliyle bazı komplikasyonlar 
yaratmıştır, yaratacaktır da...

Sanırım yukarıdaki mütalaa şu çelişkiyi de ortaya koymaktadır: KNY’ın 
işlenmesi, medeni bir nükleer teknolojide üstlenmemesi gereken saf Pu 
üretme işlevini yerine getirmek üzere tasarımlanmış, bu yüzden iş zorlaş-
mış, maliyet artmış, ve sonra da nükleer silah malzemesi üretme yetene-
ğine sahip olduğu için ve ekonomik olmadığı gerekçesiyle eleştirilip bir 
yana itilmiştir. ABD’nin 1970’lerin sonunda yaptığı bu idi. (Tabii şunu da 
not etmek gerekir: özel tasarım nükleer reaktörlerden - ki bunlara güç 
reaktörü değil, “savunma” reaktörü denir - alınan KNY işlenerek elde 
edilen Pu, sayısız nükleer silahın üretiminde kullanılmıştır ve istendi-
ğinde yine kullanılacaktır. Bu “savunma” reaktörlerinin tek işlevi çok 
yüksek Pu-239 konsantrasyonuna sahip Pu içeren KNY üretmektir; 
sonrasında bu “özel” KNY’ın içerdiği Pu, diğer elementlerden ayrıla-
rak saf halde elde olunur. Silah derdini “savunma” ile ilişkilendirmek 
adetten olsa gerek.)

Şurası kesindir ki enerji fiyatları arttıkça, uranyum rezervleri azaldıkça, 
dolayısıyla U fiyatları arttıkça, KNY’ın içerdiği U ve Pu’un reaktör yakıtı 
olarak değeri artacak ve KNY, önemli bir rezerv(!) haline gelecektir. (İşte 
nükleer atıklara özgü bir tuhaflık daha: KNY “atık mı, rezerv mi?” meç-
hul.) Bu durum KNY’ın işlenmesindeki ekonomik belirsizliği, daha basit 
ve de ucuz bir tasarıma gerek kalmadan, otomatikman ortadan kaldıra-
bilir. ABD başta olmak üzere pek çok ülkenin KNY’ı yeraltına gömmekte 
hiç acele etmiyor oluşunun bir sebebi de bu olabilir. Ne de olsa, yaklaşık 
% 96’sı değerli olan ve gelecekte daha değerli olma potansiyeli taşıyan 
on binlerce ton KNY’ı yerin en az yarım kilometre altına gömmek basit 
bir iş değildir! 

Türkiye İçin Nükleer Atık Sorunun Boyutu
Henüz nükleer reaktörü ve teknolojisi olmayan ülkemiz açısından ise 
nükleer atık meselesinin boyutu aşağıdaki sayısal örnek ile anlatılabilir. 
Türkiye’nin 2010 yılındaki tüm elektrik üretimi olan yaklaşık 210 milyar 
kilovat-saat’in tamamı nükleer santrallerden karşılansaydı, bunun için her 
biri 1200 MWe gücünde toplam 23 nükleer reaktöre ihtiyaç olurdu; ve bu 
23 santralden 15-20 sene boyunca çıkan KNY, yüzeyi olimpik ölçülerde 
olan bir havuzu ancak doldururdu. Havuzun derinliği en az 8-9 metre 
olmalı ki 3,5-4,0 metre boyundaki KNY demetleri havuzun dibine düşey 
olarak dizildikten sonra, yukarıda en az 4-5 metre’lik bir su sütunu kalsın. 
Bu su sütunu radyasyona karşı zırhlama sağlar.

Özetle, 1200 MWe gücündeki 23 nükleer reaktörden 15-20 sene bo-
yunca çıkan KNY’ın tamamını yıllar boyu muhafaza etmek için 8-9 metre 
derinliğinde olimpik ölçülerde bir havuz yeterlidir. 

Neckarwestheim Nükleer Güç Santrali (Almanya)

Davis Besse Nükleer Güç Santrali (Ohio-ABD)

Mihama Nükleer Güç Santrali (Japonya)

Biblis Nükleer Güç Santrali (Almanya)
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deler de aynı derecede öneme sahiptir. 
Bu yazımızda sadece tehlikeli atıkların 
bir bölümünden, evsel tehlikeli atıklardan 
(household hazardous waste) söz edece-
ğiz. Bu atıklar, birçoğumuz tarafından ya 
bilinmemekte, ya da riski algılanmamak-
tadır. Oysa bu atıklar iyi yönetilmeyip suya 
ve toprağa karıştığında içindeki tehlikeli 
maddeler zaman içinde birikmekte, besin 
zinciri yoluyla çevre ve insan sağlığı için 
tehdit oluşturmaktadır. ABD’de katı atık-
lar üzerine yapılan bir çalışmada her bir 
evden yılda yaklaşık 18-20 litre kadar teh-
likeli atık çıktığı belirtilmektedir. Bu miktar, 
50.000 nüfuslu bir kasaba için kabaca 40 
ton tehlikeli atık demektir. Bu konudaki ilk 
uyarılarımızı 2008 yılında yapmıştık[1]. Ar-
tan çevre duyarlılığı nedeniyle bu yazımız 
birçok internet sitesi ve dergi tarafından 
kullanıldı. Çevre ve Orman Bakanlığı ko-
nunun önemi nedeniyle Ekim 2009 da 
“Evimizdeki Tehlikeli Atıklar” el kitapçığını 
yayınladı[2].

Evsel Tehlikeli Atıklar
Evsel tehlikeli atıklar kısaca “doğru şekil-
de kullanılmadığı, depolanmadığı ve gi-
derilmediği takdirde sağlık ve yaralanma 
tehlikesi taşıyan ev eşyalarıdır” şeklinde 
tanımlanabilir. Evlerimizden çıkan tehlikeli 
atıkların başlıcaları aşağıda verilmiştir: 

•	 Pil ve aküler,

•	 Ahşap koruyucular, ahşap mobilya ve 
yer döşemeleri boyaları, temizleyicileri 
ve cilaları,

•	 Temizlik maddeleri (çamaşır suyu, de-
terjanlar, fırın temizleyiciler, dezenfek-
tanlar, araba camı temizleyicileri),

•	 Boya, çözücü (solvent) ve tinerler, 
ayakkabı boyaları,

•	 Asbestli yalıtım (izolasyon) maddeleri, 
asbest içeren fren balataları,

•	 Aerosol kutuları (oda spreyleri, saç 
spreyleri vb.),

•	 Floresan ve enerji ampülleri,

•	 Araba kimyasalları, antifiriz, motor 
yağları ve yağ filtreleri,

•	 Yapıştırıcı ve tutkallar,

•	 Bilgisayar ve monitörler, yazıcı kartuşları,

•	 Bahçe ilaçları (ot ve böcek öldürücü), 
naftalin,

İnsanoğlu yüzyıllardan beri hayatı kolaylaştırmaya ve yaşam kali-
tesini artırmaya  çalışmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için üre-
tilmekte olan yapay (sentetik) maddeler artık modern toplumların 
yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. 

Dünyamız bir bakıma kimyasal madde deposu gibidir. Halen bilinen 
kimyasal madde sayısı 12 milyonun üzerindedir. Her hafta yaklaşık 
6.000 yeni kimyasal keşfedilmekte ve bu listeye katılmaktadır. Gün-
lük kullanımda olan madde sayısı 70.000 dolayındadır.

Bu maddeler kullanılarak çeşitli yeni malzemelerin üretimi; günlük 
yaşantımızı kolaylaştırırken, diğer yandan yarattığı çevre ve sağlık 
sorunları insanlığı tehdit etmektedir. Artık ne Dünya eskisi gibi, ne 
de insanoğlu.  Hızlı ve bilinçsiz sanayileşmenin yarattığı bu sorun-
lara artık kimse duyarsız değil. Bu bilinçlenme ve tepkiler toplum-
sal bilincin ve çevre duyarlılığının artmasına koşut olarak giderek 
artmaktadır. Tartışmalar ne yazık ki endüstriyel tesislerin ürettikleri 
atıklar ve atık yönetimi ile sınırlı kalmaktadır.

Sanayi tesisleri üretim esnasında bir miktar da atık üretirler. Atıklar 
sadece endüstriyel tesislerden gelmez. Tüm doğal ve yapay sü-
reçlerin kaçınılamaz bir sonucudur. Bu atıklar ya doğaya vahşice 
atılır, ya da uygun yöntemlerle giderilir (bertaraf edilir). Atıklar doğru 
yönetilmediği takdirde çevre ve insan sağlığı için önemli bir tehdit 
oluşturur. Bu tehlike, sanayileşmenin miktarı ile orantılı olduğu gibi 
seçilen teknoloji ile de doğru orantılıdır. Bu atıkların birçoğu insan 
sağlığına zararlı olup tehlikeli atık olarak sınıflandırılmaktadır. 

Endüstriyel etkinlikten, üretimden kaynaklanan tehlikeli atıklar daha 
çok tanınmakta ve bunların yönetimi ve giderimi (bertaraf) üzerinde 
daha fazla durulmaktadır. Oysa, çevre ve insan sağlığı açısından 
endüstriden kaynaklanan tehlikeli atıkların yanında, evimizde bir 
kenarda sakladığımız ve/veya evsel atıklar içindeki tehlikeli mad-
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•	 İlaç atıkları (süresi geçmiş ya da kullanılmayan),

•	 Kullanılmış lastikler.

Yukarıda sayılan atıklardan bir kısmı bizim mevzua-
tımızda “özel atıklar” kapsamında değerlendirilmek-
tedir. Ancak, ister özel atık, ister tehlikeli atık kabul 
edelim, bu atıkların evsel atıklara karıştırılmaması 
gerekmektedir. O halde, “bir nesneyi tehlikeli madde 

tedir. Bu tüzüğe göre tehlikeli kimyasalların üzerinde eski 
turuncu renkli sembollerin yerine Tablo 2.’de verilen yeni 
piktogramlar kullanılmaya başlanmıştır. Görüldüğü gibi 
yeni tehlike sembolleri kırmızı elmas içinde eski sembol-
lere benzer piktogramlardan oluşmaktadır. AB ülkeleri 
ve ABD kaynaklı malzemlerde yeni semboller kullanıl-
maya başladığından bir süre daha her iki tip sembolleri 
de görebilirsiniz. Ülkemizde ambalaj ve etiketlerde yeni 

yapan özellikler nelerdir?” sorusu önemlidir. Bir mad-
denin “tehlikeli” olma özelliğini tanımlayan ölçütler, 
“Tehlikeli Atıkların Kontrolu Yönetmeliği” ekinde 
(Ek 4) tanımlanmıştır. İlgili yönetmeliklerden derlenen 
tehlikeli kabul edilen atıkların özelliklerini gösteren ve 
ülkemizde halen yürürlükteki tehlike sembolleri Tablo 
1.’de verilmiştir. 

Öte yandan, Birleşmiş Milletler tarafından uzun za-
mandan beri üzerinde çalışılmakta olan “Madde ve 
karışımların sınıflandırıması ve ambalajlanması”nı dü-
zenleyen BM Küresel Uyum Sistemi (UN GHS)’ni, 
esas alan EC/1272/2008 tarihli tüzük de 20 Ocak 
2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tüzük ülkemizde 
kısaca CLP (Classification, Labelling and Packaging 
of Substances and Mixtures) Tüzüğü olarak bilinmek-

sembollerin kullanılması konusunda mevzuat değişikli-
ği üzerinde çalışılmakta olup 2012 yılında yayınlanması 
beklenmektedir.
Tablo 2: Yeni CLP/GHS Tehlike Sembolleri

Tablo 1: Yürürlükteki Tehlike Sembolleri

Tehlike Sınıfı Tehlike
İşareti Sembol Tehlike Sınıfı Tehlike

İşareti Sembol

  
Patlayıcı E Oksitleyici O

Yüksek oranda 
Tutuşabilenler 

(Kolay Alevlenir) F+

 
Tutuşabilen
(alevlenir) F

Tahriş edici 
Xi

Zararlı
Xn

Toksik    T +

T
Kanserojen

Korozif
(Aşındırıcı) C Ekotoksik E
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Eğer evimize aldığımız malzeme veya eşya yukarıdaki 
özelliklerden herhangi birini taşıyan bir maddeden içe-
riyorsa “tehlikeli” demektir. Bu malzemenin kullanımı 
esnasında dikkatli olmamız gerektiği gibi, ömrünü ta-
mamlayıp “atık” haline dönüştüğü zaman da uymamız 
gereken kurallar vardır. Her şeyden önce bu tür atıklar 
ayrı toplanmalı ve giderilmelidir. Katı Atıkların Kontrolu 
Yönetmeliği’nin 8. maddesinde “Ayrı Bertaraf Edil-
mesi Gereken Atıklar” belirtilmiştir. Yönetmeliğin bu 
maddesinde ayrı giderilmesi gereken aşağıdaki atıkları 
üretenlerin:

a) Hastanelerin, kliniklerin, laboratuarların ve benzeri 
yerlerin hastalık bulaştırıcı enfekte, kimyasal ve rad-
yolojik atıkları ile tehlikeli atıklarını,

b) Tüketicilerin, kullanılmış akü, pil ve ilaç atıkları ile, 
kullanılmış araç lastiklerini,

c) Tüketicilerin, ambalaj atıkları dahil değerlendirilebilir 
katı atıklarını,

d)  Tüketicilerin, metal variller, buzdolabı, çamaşır ma-
kinesi, elektronik aletler, mobilya  gibi büyük hacimli 
katı atıklarını, evsel atıklar ile birlikte atmaları yasaktır.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu 
alanlar dışında ise mahallin en büyük mülki amiri, yuka-
rıda belirtilen ve ihtiva ettikleri zararlı maddeler dolayı-
sıyla toplanması, değerlendirilmesi veya bertarafı özel 
işlemler gerektiren atıkları, Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine 
göre bertaraf eder veya ettirir.” denilmektedir. Bundan 
başka 2008 yılında yayınlanan “Atık Yönetimi Genel 
Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”nin 5. maddesinin ç. ben-
dinde “Farklı türdeki atıkların kaynağında ayrı toplan-
ması esastır” denilmektedir.

Yönetmeliğe göre belediye olan yerlerde yerel yöne-
timlerin sorumlulukları vardır. Lütfen etrafınıza bakınız 
evsel tehlikeli atıkların giderimi ve toplanması konusun-
da yerel yönetiminiz göstermelik birkaç etkinlik dışında 
“sürdürülebilir” bir yönetim uyguluyor mu? Son yıllarda 
birçok yerel yönetim atık yönetimi konusunda çaba 
gösteriyor.  Sizin belediyeniz onlardan biri ise şanslısı-
nız. Lütfen destek olun. Değilse yerel yönetimleri uyarın. 

Bireysel olarak yapılabileceklerden önce sürdürülebilir 
bir toplama ve giderim sistemi için yerel yönetimle-
ri zorlamakta yarar var. Bundan başka, her bir birey 
tehlikeli maddeleri içeren bu tür malzemeleri daha az 
kullanmalı veya doğru bir yöntemle giderebilecek se-
çeneklerin mevcut olduğunu bilmeli ve ona göre dav-
ranmalıdır. Atık yönetiminde geçerli olan “Uygulana-
bilir En İyi Çevresel Seçenek” (Best Practicable 
Environmental Option, BPEO) yaklaşımı evsel tehlikeli 
atık yönetiminde de uygulanmalıdır. Bu yaklaşım atık 
giderimi politikalarını oluşturacaklara enuygun (op-

timum) çözümleri sağlar. Karar vericiler için iki etken 
önemlidir. Birinci etken, çevrenin kirliliğinin azaltılması 
ve enküçüklenmesi(minimize edilmesi), diğeri ise bunu 
kabul edilebilir bir maliyetle gerçekleştirmek,  kısa ve 
uzun vadede etkili olabilecek sonuçları elde etmek. İyi 
niyetli yaklaşıldığı taktirde, yerel yönetimler ve sivil top-
lum kuruluşlarının da desteğiyle iyi çevresel seçenekler 
üretebilirler.

Neler Yapabiliriz?

Öncelikle aldığımız herhangi bir eşya ve/veya malze-
menin etiketini okuma alışkanlığı edinelim. Bilinçli tü-
keticiler öncelikle aldıkları malzemelerin etiketlerini 
kontrol etmelidir. Bu evsel tehlikeli atıkların yönetiminin 
en önemli adımıdır. Sınırlı sayıda da olsa, bazı tehlikeli 
malzemelerin kullanımı, depolanması ve giderim yön-
temi etiketlerinde belirtilmiştir. Aslında bu yasal bir zo-
runluluktur. Ama yine de tüm firmaların bu kurala tam 
anlamıyla uyduğu söylenemez. Eğer etiket üzerinde bu 
bilgiler mevcut değilse, etikette belirtilen bileşim, çözü-
nürlüğü, aşındırıcılığı (korrozif)/reaktif olup olmaması ile 
ilgili bilgi ve sembollerden malzemenin potansiyel teh-
likesi hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bu uyarılarla ilgili 
bazı örnekler aşağıda verilmiştir:  

•	 “Eldiven kullanınız” uyarısı malzemenin korozif veya 
deri için tahriş edici olduğunu ifade eder. 

•	 “Açık alev veya ısı kaynağı yakınına koymayınız” 
alev alabilirliği ifade eder. 

•	 “...nın yanına bırakmayınız” malzemenin reaktiflik 
cinsini belirtir.  

•	 “ Kullanırken odayı havalandırın” ise zehirli duman-
lar ve rektif kimyasallar için kullanılır. 

Malzeme etiketlerinin üzerindeki benzer cümleler bi-
linçli tüketici için gerekli olan giderim bilgilerini verir. 
Yeter ki “etiketi okumadan hiçbir malzeme kullanılma-
malıdır” kuralına uyalım.

İkinci adım “mümkün olduğunca az ve tekrar kullan” al-
tın kuralıdır. Özellikle az tehlikeli madde içeren ürünleri 
tercih edip, sadece gereksinimimiz kadar alma alışkan-
lığı edinmeliyiz. Birçok durumda yaptığımız işten artan 
“azıcık malzemenin” saklamaya değmeyeceğini düşü-
nürüz. Ne yapabiliriz? Öncelikle tehlikeli madde içeren 
bir malzeme ise tamamını kullanmaya çalışınız. Eğer al-
dığınız malzemenin tamamını kullanamıyorsanız, kom-
şularınızın, arkadaşlarınızın bu malzemeye gereksinim 
duyup duymadığını sorunuz. Belki komşularınızdan bi-
rinin o malzemeye ihtiyacı vardır. Şimdi artık internet gibi 
yeni olanaklar da var. İhtiyacınız fazlası her türlü malze-
meyi sosyal medyada arkadaşlarınıza duyurabilirsiniz. 
Böylece belki çöp olacak bir malzemeye tanıdığınız 
birinin ihtiyacı vardır.  Yakın zamanda tekrar kullanma 



ola-
sılığı var 

ise uygun bi-
çimde saklayınız. Bir-

çok çözücü ve tiner uygun 
kapalı bir kapta saklanarak tekrar 

kullanılabilir.  Bazı tehlikeli maddelerin ise 
geri dönüşümü olanaklıdır. Örneğin, her türlü 

yağlar (motor yağı, fuel oil, kullanılmış yağ) servis 
istasyonları tarafından toplanıp geri dönüşüm yapan 
şirketlere verilmektedir. Yeter ki siz bilinçli olun. Geri 
dönüşümü yapılacak malzeme eğer ilk ambalajına ko-
nulduysa etiketlemeye gerek yoktur. Eğer başka bir 
kaba konuyorsa uyarı bilgilerini içeren bir etiket yapıştı-
rıldıktan sonra yeni kullanıcıya verilmelidir.

Üçüncü adım ise “atığımıza uygun bir giderim yöntemi 
seçmek’tir. Bu konuda yapılabilecekleri şöyle sıralaya-
biliriz:

•	 Birincisi ve en önemlisi, atıklar asla toprağa dökül-
memeli veya yakılmamalıdır.  

•	 Tehlikeli atıkları asla tuvalete ve/veya lavaboya dök-
meyiniz (sadece kanalizasyon sisteminizin bir arıt-
ma tesisine bağlı olduğunuzdan emin iseniz kabul 
edilebilir). Eğer tuvaletinizi foseptiğe bağlı ise daha 
da dikkatli olunmalıdır. 

•	 Atıklar ve kullanılmayan kimyasallar çöp konteyner-
lerinde uzun süre bekletilmemelidir. 

•	 Atıkları karıştırmayın ve hepsini bir seferde gider-
meye çalışmayın. 

•	 Sıvı atıkları katı hale getirmeye çalışın. Bu 
amaçla uygun emici maddeler(absorbent) kullanı-
nız. Emici maddelere emdirdiğiniz sıvı atıkları mutla-
ka eldiven kullanarak plastik kaplara alınız. 

•	 Aerosol tüpü dışındaki boş kaplar dikkatlice ağzı 
açılmalı ve çözücüsü uçurulduktan sonra ezilerek 
hacmi küçültülmelidir. Gerekirse makas kullanabi-
lirsiniz. 

•	 Lateks boyaların çözücüsü uçurularak kurutulur. 
Kuru boya ve ambalajı ev atıkları ile birlikte giderile-
bilir. Böylece yangın ve patlama riski giderilmiş olur. 

•	 Aerosol kapları ters çevrilerek bir bez parçası veya 
soğurucuya boşaltılmalıdır. Basınç tamamen sıfırla-
nınca kutu birkaç kat gazeteye sarılarak çöpe atı-
labilir.

•	 Atıkları azaltmaya çalışın. Çevre dostu ürünleri, ör-
neğin su bazlı boya ve yapıştırıcıları tercih ediniz.

Tehlike yakınımızda. farkına varıp, önlemini almazsak 
bedeli ilk ödeyecek yine bizler oluruz.

Kaynaklar
[1]. “Evimizdeki Tehlikeli Atıklar”, Geri Dönüşüm Dergisi, Sayı Tem-

muz-Ağustos-Eylül,  Sayfa 12-14  (2008).
 http://www.cevreciyiz.com/images/co tents/ %C4%B1klar 

%20 ve %20 Geri%2D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%
BCm%20Dosyas %C4%B1/12_tehlikeliatik. pdf (Erişim Tarihi: 
04/09/2012)

[2]. “Evimizdeki Tehlikeli Atıklar El Kitapçığı”, Çevre ve Orman Bakan-
lığı, Atık Yönetimi Genel Müdürlüğü , Ekim  (2009).http://www.
atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/belge/evimizdeki_tehlikeli_atik-
lar.pdf 2008 (Erişim Tarihi: 04/09/2012)
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Atık Yağların Yönetimi Projesi ile motorlu taşıtlarda kullanılan ve atık hale gelen motor yağlarının araç servisleri, 
akaryakıt istasyonları, kamuya ait araç bakım istasyonlarından doğru koşullarda lisanslı ve yetkili ekiplerce top-
lanmaktadır. Proje ile atık yağların T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış tesislerde çevre ve 
insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde işlem görmesi, atık üreten noktaların belirlenmesi ve bilinçlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Çalışmanın başladığı Mayıs 2004 tarihinden itibaren, toplanan atık motor yağı miktarı ve top-
lama yapılan nokta sayısı her yıl artarak devam etmiş ve ülke çapına yayılmıştır. Motor yağı değişim noktalarında 
oluşan atık motor yağları ulusal atık taşıma formu düzenlenerek lisanslı özel araçlarla toplanmakta ve kategori-
lerine uygun olarak geri kazanım (enerji veya ham madde) veya bertaraf amaçlı olarak değerlendirilmek üzere 
lisanslı işletmelere teslim edilmekte,  yasal belgeleme işlemleri eksiksiz yerine getirilmekte ve bu işlemler için 
atık üreticilerinden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Tüm bu hizmetlerin yasalara uygun olarak - tüm ülke 
çapında, miktar ve sınır gözetmeksizin - yerine getirilmesi için gerekli ilave maliyetler ise PETDER desteği ile yürü-
tülmektedir. Atık yağların enerji geri kazanımı amaçla kullanıldığı çimento, kireç ve demirçelik fabrikalarında Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen esaslar dahilinde atık yağlar ek yakıt olarak kullanılmakta ve atık yağlardan 
önemli bir seviyede enerji geri kazanımı sağlanmaktadır. 

Türkiye Madeni Yağ Sektörünün Durumu 
Ülkemizde piyasaya sunulan baz yağ miktarı, madeni yağ ithalat ve ih-
racat miktarları üzerinden yapılan değerlendirmeye göre 2010 yılında 
yaklaşık 1 milyon 400 bin ton madeni yağ piyasaya sunulmuştur. 
2011 yılında ise bu rakam yaklaşık 1 milyon 600 bin ton olarak 
gerçekleşmiştir. 

Piyasaya arz edilen madeni yağ miktarı ve talebi üzerinden 
yapılan değerlendirmeye göre 2011 yılında madeni yağ ih-
tiyacının üzerinde 1 milyon tondan fazla madeni yağın 
piyasaya arz olunduğu görülmektedir. 

Tablo 1’de verilen resmi rakamlar, geçtiğimiz yıl-
larda madeni yağ sektöründe kullanılmak üzere 
baz yağ olarak ithal edilen ve motorin piyasa-
sında yaygın olarak kullanılan ve satılan 10 nu-
mara yağ vb. isimler altında yapılan piyasa fa-
aliyetleri sebebi ile Türkiye’de gerçek madeni 
yağ olarak tüketilen miktarın çok üzerinde bir 
miktarda madeni yağın piyasaya arz edildiğini 
göstermektedir. 2010 yılında özellikle baz yağ 
ithalatlarındaki ciddi artış son derece dikkat 
çekici boyuta ulaşmış olup 2011 yılında da ar-
tarak devam ettiği görülmektedir.  

PETDER Atık Yağların Yönetimi 
Projesi Sonuçları
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Baz Yağ (TON/YIL) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gerçekleşen Baz Yağ İthalatı 213.514 307.402 466.211 438.263 605.766 955.659 1.046.248

Gerçekleşen Madeni Yağ İthalatı 27.492 29.562 42.596 70.091 61.942 75.368 106.188

Gerçekleşen Katkı ve Müstahzar İthalatı 28.930 35.948 46.220 79.849 67.471 70.688 71.324

Rafineri Baz Yağ Satışı 339.000 306.000 308.000 252.000 244.000 316.426 380.104

Piyasaya ARZ (A) 608.936 678.912 863.027 840.203 979.179 1.418.141 1.603.864

Gerçekleşen Baz Yağ İhracatı - - 242 30.504 13.571 1.366 1.048

Gerçekleşen Madeni Yağ İhracatı 142.781 8.969 133.928 113.571 116.633 143.338 138.245

Gerçekleşen Katkı ve Müstahzar 
İhracatı 5.564 7.039 9.733 15.257 20.251 10.958 5.583

Madeni Yağ Yurt İçi Satışı 339.000 360.000 388.000 386.000 362.000 416.000 411.000

Toplam TALEP (B) 487.345 376.008 531.903 545.332 512.455 571.662 555.877

FARK (A-B) 121.591 302.904 331.124 294.871 466.724 846.479 1.047.987

Tablo 1- Türkiye Madeni Yağ İthalat, İhracat ve Tüketim Miktarları 
Kaynak: *TÜİK- *EPDK- **TÜPRAŞ- *** PETDER, 2011

Şekil 1- Türkiye Madeni Yağ Tüketimine Oranla Tahmini Talep Fazlası, Ton

Atık Yağların Yönetimine İlişkin Mevzuat 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Avrupa Bir-
liğine uyum çerçevesinde başlatılan çalışmalar kapsa-
mında yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 
ile birlikte başlayan süreçte ve sonrasında yayınlanan 
Yönetmelik ve yapılan düzenlemelerle “Atık Yağların 
Yönetimi”’nde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Tarih Mevzuatın Adı Yürürlük 
Durumu

21 Ocak 2004 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Mülga

14 Mart 2005
Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği

Yürürlükte

5 Temmuz 2008
Atık Yönetimi Genel Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik 

Yürürlükte

30 Temmuz 2008 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Yürürlükte

22 Haziran 2005
Atıkların Ek Yakıt Olarak 
Kullanılmasında Uyulacak Genel 
Kurallar Hakkında Tebliğ

Mülga

6 Ekim 2010
Atıkların Yakılmasına İlişkin 
Yönetmelik

Yürürlükte

19 Kasım 2008 tarihinde yayınlanan 2008/98/EC sayılı 
“Atık Direktifi”  ile Avrupa Birliği tarafından yayınla-
nan mevzuatların basitleştirilmesi ve azami çevresel 
faydanın sağlanması için 75/439/EEC sayılı Atık Yağ-
lar, 91/689/EC sayılı Tehlikeli Atık, 2006/12/EC sayılı 
Atık Çerçeve Direktiflerinin yeniden düzenlenmesi ve 
2008/98/EC sayılı direktifle uyumlu hale getirilmesi 
sonrasında eski direktifler 12 Aralık 2010 tarih itibari ile 
yürürlükten kaldırılmıştır.Avrupa Birliğine üye ülkelerden 

Tablo 2- Atık Yağların Yönetimine İlişkin Ulusal Mevzuat, 
Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

86



bu direktifte belirtilen esaslar çerçevesinde düzenleme 
yapmaları beklenmektedir

2008/98/EC sayılı Direktifte, atık yağların kaynağında 
ayrı toplanmasının, doğru atık yönetiminin yapılması 
ve uygun olmayan bertaraf sonucu çevreye verilecek 
zararın önlenmesi açısından hayati bir öneme sahip ol-
duğu, atık yağların yönetiminin atık hiyerarşisine göre 
yaşam döngüsü analizi yapılarak çevre için en fazla 
yarar sağlayan uygulamaya öncelik verilerek yapılması 
gerektiği hususlarına vurgu yapılmaktadır. Direktifte su-
nulan Atık Yönetimi Hiyerarşisine göre atıklar öncelik sı-
ralaması ile, kaynağında azaltılmalı (prevention), tekrar 
kullanılmalı (preparing for re-use), ham madde olarak 
geri kazanılmalı (recycling), enerji olarak geri kazanıl-
malı (energy recovery), en son seçenek olarak ise ber-
taraf (disposal) ettirilmelidir. Yaşam döngüsü analizleri 
atık yağların farklı rafinasyon yöntemleri kullanılarak 
baz yağa geri dönüştürülmesi, enerji olarak değer-
lendirilmesi gibi konularda, çevre etkileri açısından en 
uygun yöntemlerin belirlenmesinde son derece yararlı 
sonuçlar vermektedir. 

Atık Yağların Enerji Olarak Geri Kazanımı
Atık yağların enerji değerinden yararlanmak üzere çi-
mento ve demir çelik sektöründe ek yakıt olarak kulla-
nımı dünya genelinde yaygın bir uygulamadır. Atık yağ, 
içinde bulunan askıda katı maddeler ve su bertaraf 
edildikten sonra çimento, kireç fabrikaları, demir-çelik 
üretim tesisleri ve enerji santrallerinde mevcut yakıta 
belli oranda ilave edilerek ek yakıt olarak kullanılabil-
mektedir. Ülkemizde, atık yağları ek yakıt olarak kul-
lanıldıgı tesislerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
lisans almak zorunlulugu bulunmaktadır. 

Ulusal mevzuatımıza göre atıkları ek yakıt olarak kulla-
nacak tesislerde yanma gazları, en elverişsiz koşullarda 
bile kontrollü ve homojen bir sekilde yanma bölgesinde 
en az 2 saniye ve minimum 850ºC sıcaklıkta kalacak 
şekilde tasarlanmalı, donatılmalı ve işletilmelidir. Ancak 
içeriğinde % 1’den fazla halojenli atık yakılması duru-
munda gerekli minimum sıcaklık 1100ºC, alıkoyma za-
manı ise en az 2 saniye olmalıdır.

Çimento fırınları ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda 
atık yağ içindeki ağır metallerin büyük ölçüde klinker 
içinde kaldıklarını ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu se-
beple ön ısıtıcılı döner fırınlarda yaklasık 1400 - 1500°C 
arasındaki sıcaklıklarda pisirilen klinker, prosesinin bir 
gereği olarak çimento fabrikalarında yüksek sıcaklıkta 
enerji geri kazanımı amaçlı olarak atık yağ kullanımı için 
son derece uygun bir ortama sahiptir. Benzer  şekilde 
kireç fırınları ve enerji santralleri de yüksek ısılarda ça-
lışmaları nedeniyle atık yağların güvenle yakılmasında 
tercih edilen tesislerdir.

Enerji kaynaklarının sürdürülebilinir yönetimi, ve sera 
gazı salınımlarının azaltılması için yapılan çalışmalar dü-
şünüldüğünde yılda yaklaşık 6 milyon ton kömür kulla-
nılan çimento fabrikalarında, kullanımının önemi daha 
iyi anlaşılabilecektir. Yanma sonucu atıkların organik kı-
sımları imha olurken ağır metallerde dahil olmak üzere 
inorganik kısımları ürünün bünyesine alınarak burada 
hapsolunmaktadır. Çimento fırınları, yakıtın kesintisiz 
beslenmesi, yüksek ısı kapasitesi ve ısı ataleti, uzun 
işlem süresi, okside edici ve alkali ortam, klinkerin kül 
tutma özelliği ile atık yağ gibi alternatif yakıtların güvenli 
bir ortamda değerlendirilebileceği ve yakılabileceği ide-
al tesislerdir. Döner fırınlarda yakıt olarak atık yağ, kö-
mür petrokok veya doğal gaz kullanılmaktadır. Kullanı-
lan kömür kalorisinin yerli kömür için 5000-5500 kcal, 
ithallerde ise 6500 kcal, atık yağın ise 9500-10.000 
kcal civarındadır.

Türkiye’de 2011 yılında çimento, demirçelik ve kireç 
sektöründe enerji değerinden yararlanmak üzere ek 
yakıt olarak değerlendirilen 17.151 ton atık yağın enerji 
değeri 17.151.000 kilokaloriye karşılık gelmektedir.

Yalnızca karbon ve hidrojenden oluşan organik bir bi-
leşik tam olarak yandığı zaman CO

2 ve su oluşur. Eğer 
organik bileşik (konvansiyonel veya alternatif yakıt) ay-
rıca klor, kükürt gibi başka elementler de içeriyorsa bu 
durumda, yanma koşullarına bağlı olarak ortaya hidro-
jen klorür ve kükürt dioksit gibi asidik gazlar da çıkabi-
lir. Bu gazlar fırında proses sırasında oluşmuş bulunan 
kireç ve diğer alkali maddeler tarafından emilerek nöt-
ralize edilirler. Yakma tesislerinin organik emisyonları 
üzerinde yürütülen bir dizi araştırma, dikkatlerin “diok-
sinler” olarak tanında kimyasallar üzerinde toplanma-
sına neden olmuştur. Tehlikeli atıkların yakılarak imha 
edilmesini düzenleyen 94/67/EC sayılı AB Direktifi, 
dioksin emisyonunu, her metreküp gaz emisyonu için 
azami 0.1 nanogram olarak sınırlandırmış bulunmak-
tadır. Atık yağları ek yakıt olarak kullanacak tesislerin 
bacalarında, toplam toz, CO, CO2, SO2, NOx, oksijen, 
basınç, sıcaklık ve yanma odası sıcaklığı parametrele-
rinin ölçümlerinin sürekli yapılmasını sağlayan sistemler 
bulunmalıdır. Bu tesislerde, HF, HCL, SO2, TOC, ağır 
metaller ve dioksin ve furan emisyonları periyodik veya 
kontrol amaçlı olarak ölçülmelidir. Esasen lisanslandır-
ma aşamasında uygulanan deneme yakmalarında bu 
parametrelere uygunluk dikkate alınmakta ve yakma 
lisansları bu koşullar güvence altına alınacak şekilde 
belirlenmektedir.

Atık Yağlardan Enerji Geri Kazanımı
Atık yağların enerji değerinden yararlanmak üzere çi-
mento ve demir çelik sektöründe ek yakıt olarak kulla-
nımı dünya genelinde yaygın bir uygulamadır. Atık yağ, 
içinde bulunan askıda katı maddeler ve su bertaraf 
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edildikten sonra çimento, kireç fabrikaları, demir-çelik 
üretim tesisleri ve enerji santrallerinde mevcut yakıta 
belli oranda ilave edilerek ek yakıt olarak kullanılabil-
mektedir. Ülkemizde, atık yağları ek yakıt olarak kul-
lanıldığı tesislerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından li-
sans almak zorunluluğu bulunmaktadır.  

PETDER tarafından toplanarak, Türkiye’de 2011 yı-
lında çimento, demir çelik ve kireç sektöründe enerji 
değerinden yararlanmak üzere ek yakıt olarak değer-
lendirilen 20 bin 576 ton atık yağın enerji değeri 205 
milyon kilokaloriye karşılık gelmektedir. 2011 yılında bu 
statüde teslimat yapılan tesis sayısı 23 olmuştur. 

PETDER tarafından sadece 2011 yılında toplanan atık 
motor yağları ile 35 bin kişinin bir yıllık elektrik enerji-
si ihtiyacına eşdeğer bir elektrik enerjisi geri kazanımı 
sağlanabilmektedir.  

Yakıt Kalorifik Değer (kcal/kg)

Doğalgaz 13.000

Motorin 10.250

Atık yağ 9.500-10.000

Fuel Oil 6 9.600

Linyit 4.600

Tablo 3- Yakıtların Kalorifik Değerlerinin Karşılaştırılması 

Atık Yağların Yönetimi Çalışmaları

Petrol Sanayi Derneği tarafından Atık Yağların Kontro-
lü Yönetmeliği çerçevesinde 2004 yılından günümüze 
yürütülen “atık motor yağı toplama” çalışmaları kapsa-
mında son yedi yılda toplam 81 ildeki, 11 bin 199 farklı 
atık motor yağı üreticisinden 82 bin 50 sefer yapılarak 
105 bin 82 ton atık motor yağı toplanarak lisanslı işlet-
melerde ham madde, enerji olarak geri kazanılmış veya 
bertaraf ettirilmiştir. 

2011 yılında PETDER tarafından atık motor yağı üre-
ticilerine 16 bin 137 sefer yapılarak toplanan ve T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı işletmelere 
teslim edilen atık motor yağı miktarı ise 20 bin 576 
ton olarak gerçekleşmiştir. Lisanslı işletmelere 2011 yılı 
içinde toplam 2.097 tanker dolusu atık motor yağı tes-
limatı yapılmıştır. 

Organizasyona katılım sağlayan şirket sayısı 2011 yılı 
sonu itibarı ile 86 olup bu şirketler tarafından bir yıl 
önce “2010 yılında” piyasaya sunulan motor yağı mik-
tarı 192 bin 545 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Şekil 2- PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi Yıllara Göre Toplanan  
 Atık Motor Yağı Miktarı, PETDER, 2012

Şekil 3- Aynı Döneme Göre Toplanan Atık Motor Yağı Miktalarının 
 Karşılaştırılması, PETDER, 2012

Geçtiğimiz yılların aynı dönemleri ile kıyaslandığında 
toplanan atık motor yağı miktarında 2011 yılına göre 
% 15 düşüş gerçekleşmiştir. Bu miktarın azalmasında 
özellikle 2012 yılının ilk yarısında Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmelik Taslağında “üreticilerin atık motor yağlarını 
toplamasına ilişkin yetki ve sorumluluklarının kaldırıla-
rak, atık motor yağı toplama yetkisinin yetkilendirilmiş 
kuruluşlar dışındaki diğer tüm toplayıcılara açılması”na 
ilişkin düzenlemenin saptırılarak yürürlüğe girmemiş bir 
yönetmelik üzerinden atık üreticilerinin bilerek yanlış 
bilgilendirilmesinin önemli etkisi olmuştur. 

2012 Ocak-Temmuz döneminde toplanan 10.836 ton 
atık motor yağının % 9’u ham madde olarak geri ka-
zanılmak üzere Lisanslı Rafinasyon Rejenerasyon te-
sislerinde,% 88’i enerji olarak geri kazanılmak üzere 
çimento, kireç veya demir çelik fabrikalarında,% 3’i ise 
tehlikeli atık olarak bertaraf tesisinde değerlendirilmiştir. 

2012 yılı içinde PETDER olarak T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından Lisans almış bulunan; atık yağları ham 
madde olarak değerlendirmek üzere 26 Rafinasyon 
Rejenerasyon Tesisine, ek yakıt olarak kullanarak enerji 
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geri kazanımında bulunmak üzere 22 Çimento, 1Demir 
Çelik,  2 Kireç fabrikasına, tehlikeli atık olarak değerlen-
dirilmek üzere 1 tesise teslimatta bulunulmuştur.  

Şekil 4- PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi Toplanan Atık Motor  
 Yağlarının Kaynağına  Göre Dağılımı, PETDER, 2012 Ocak- 
 Temmuz (ton)

2012 yılının ilk yedi ayında toplanan atık motor yağla-
rının % 60’ı araç servislerinden, % 9’u endüstri araç 
parkından, % 7’si kamu kuruluşlarından, % 4’ü Beledi-
yelerden, %6’sı İnşaat ve Madencilik Sektöründen, % 
2’i Yağ Üretim Tesislerinden, % 10’si Askeri Kurumlar-
dan, % 2 ü ise Nakliye Firmaları, yıkama yağlamacılar 
ve diğer kuruluşlardan toplanmıştır.   

Şekil 5- PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi Toplanan Atık Motor  
 Yağlarının Bölgesel  Dağılımı, PETDER, 2012 Ocak-Temmuz

2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde toplanan atık 
motor yağlarının 4 bin 627 tonu Marmara Bölgesin-
den,1.616 tonu İç Anadolu Bölgesi’nden, 1.543 tonu 
Ege Bölgesinden,  1.218 tonu Akdeniz Bölgesinden, 
1.037 tonu Karadeniz Bölgesinden, 466 tonu Doğu 
Anadolu Bölgesinden, 329 tonu Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nden toplanmıştır.  

İl Miktar (kg) Sefer Sayısı

İstanbul 2.620.881 654

Ankara 907.109 268

İzmir 818.399 232

Kocaeli 488.463 137

Bursa 470.648 138

Adana 389.309 128

Antalya 300.420 148

Zonguldak 296.907 37

Tekirdağ 291.162 110

İçel 273.406 90

Konya 221.530 56

Edirne 216.439 46

Muğla 200.127 144

Tablo 4- PETDER Tarafından En Çok Atık Motor Yağı Toplanan İller,  
 2012 Ocak-Temmuz (200ton üzeri)

Atık Yağların Yönetimi Projesi için 2012 Ocak-Tem-
muz döneminde 2,5 milyon TL.  kaynak kullanılmıştır. 
Bu kaynağın % 32’si organizasyona katılım sağlayan 
motor yağı üreticisi, ithalatçısı şirketler tarafından kar-
şılanmakta, geri kalan bölümü ise lisanslı işletmelere 
yapılan atık yağ nakliye gelirlerinden elde edilen gelirle 
sübvanse edilmektedir. 

Proje çalışmaları çerçevesinde atık motor yağlarının 
çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerine dikkat çek-
mek, atık üreticilerinin projeye katkılarını sağlamak üze-
re atık üreticileri düzenli olarak ziyaret edilmekte, yerel 
yönetimlerle işbirliği protokolleri imzalanmakta, toplantı 
ve eğitim programları düzenlenmekte, yazılı ve görsel 
iletişim araçları vasıtasıyla, fuar vb. etkinliklerde proje 
çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. 

Petder Atık Yağlarının Yönetimi Projesi İle 
Sağlanan Faydalar 

DSİ verilerine göre ülkemizde kişi başına düşen kulla-
nılabilir su miktarı 1430 m3’ dür. Tüketilebilir yer üstü su 
kaynakları potansiyeli 98 milyar m3, yeraltı su kaynak-
ları potansiyeli 14 milyar m3’dür. Ülkemizde tüketilen 
suyun % 72’si tarımsal amaçlı, % 18’i evsel kullanım 
amaçlı, % 10’u ise endüstriyel amaçlı kullanımdır. Tür-
kiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2008 yılı verilerine göre 
ülkemizde kişi başına düşen su tüketimi yıllık 215 litredir. 

Ülkemizde 2009 yılı TEDAŞ verileri baz alındığında tü-
ketilen elektrik enerjisi 150 bin 894 Gwh olarak gerçek-
leşmiştir. Türkiye’de 2009 yılı verileri baz alındığında kişi 
başına elektrik tüketimi 2293 kwh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.

	Bir litre atık yağ bir milyon litre içme suyunu içilemez 
hale getirir.



	Bir litre atık yağdan 3.56 kwh elektrik üretilebilir.

	Bir litre atık yağın enerji karşılığı 9500 – 10000 ki-
lokaloridir. 

	Bir litre atık motor yağından 0,625 litre baz yağ 
üretilir.

Yukarıda sunulan bilgiler ışığında aşağıdaki veriler de-
ğerlendirildiğinde PETDER Atık Yağların Yönetimi 
Projesi ile sağlanan çevresel faydanın önemi daha 
net anlaşılacaktır. PETDER tarafından 2005-2011 
döneminde toplanan 105 bin ton atık motor yağı; 

	105 milyar metreküp suyu kirletecek büyüklüktedir.  

	488 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık ge-
len miktarda suyu kirletir. 

	Ülkemizin tüketilebilir tüm yeraltı ve yerüstü su po-
tansiyelinin % 93’ünü  kirletebilir büyüklüktedir. 

	163 bin kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılaya-
cak miktarda elektrik üretilebilir. 

SONUÇ

1- Türkiye’de T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından yayınlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetme-
liği ile atık yağların kayıt altına alınması, geri ka-
zanımı ve bertarafının sağlanması için önemli ça-
lışmalar başlatılmış, bu kapsamda PETDER ülke 
çapında yaygın ve etkin bir sistem kurmuştur.

2- PETDER atık motor yağı toplama miktarları 2004 
yılında 1.446 ton, 2005 yılında 7 bin 492 ton, 2006 
yılında 10 bin 425 ton, 2007 yılında 15 bin 80 ton, 
2008 16 bin 94 ton yılında ton, 2009 yılında 17 
bin 640 ton, 2010 yılında ise 17 bin 780 ton, 2011 
yılında 20 bin 576 ton, 2012 yılının Ocak-Temmuz 
döneminde 10 bin 836 ton olarak gerçekleşmiştir. 

3- Atık Yağların Yönetiminde üretici sorumluluğunda 
başlatılan Proje çalışmalarına ve 6 yıllık ciddi yatı-
rımlara rağmen 2010 yılı verilerine göre atık motor 
yağların % 83’ü kayıt dışı olarak toplanmakta ve 
çevre ve insan sağlığını tehdit edecek alanlarda 
yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir. 

Kaynakça
1-  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Petrol Piyasası 
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2-  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, www.cevresehir-
cilik.gov.tr

3-  Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Ankara,www.tuik.gov.tr 

4-  Petrol Sanayi Derneği, Atık Motor Yağı Toplama Çalış-
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İnsanoğlu yürüttüğü üretim ve tüketim süreçlerinin bü-
yük kısmında atık üretir ve bu durum kaçınılmazdır. Rad-
yasyon uygulamaları ve nükleer teknoloji uygulamaları 
sonucunda da radyoaktif atıklar üretilirler ve oluşan bu 
atıklar radyoaktif atık ve nükleer atık olarak adlandırılır-
lar. Ancak, genel anlamda nükleer atıklar da radyoaktif 
atıktır. Radyoaktivite içeren veya radyoaktif maddelerle 
bulaşmış (kontamine olmuş), tekrar kullanılması düşü-
nülmeyen ve düzenleyici kuruluş tarafından belirlenen 
muafiyet sınırlarının üzerinde radyoaktivite içeren atık-
lara radyoaktif atık denir.  Radyasyon uygulamalarında 
ve nükleer endüstride atık yönetimi radyoaktif atıkların 
potansiyel tehlikeleri göz önüne alındığında aşırı dere-
cede titizlik gösterilmesi gereken bir uygulama alandır. 

Radyoaktif maddeler günlük yaşantımızın bir parçası 
olarak değişik alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Söz 
konusu maddelerin, tıpta hastalıkların tanı ve tedavisin-
den, tarımda üretimin artırılmasına, gıdaların sterilizas-
yonuna ve sanayide ürün kontrolüne kadar çok geniş 
ve yararlı kullanım alanları bulunmaktadır. Araştırma, 
endüstri ve tıp sektörlerinin gereksinimlerini karşılamak 
üzere üretilen radyoizotoplar, kullanım süreçlerini ta-
mamladıklarında radyoaktif atık olarak işlem görürler. 

Radyoizotopların sahip oldukları radyoaktivite zamanla 
azalır. Bu nedenle radyoaktif atık herhangi bir tehlike 
teşkil etmeyecek düzeyde radyoaktivite içerene kadar 
çoklu bariyer kavramını içeren depolama tesislerinde 
depolanmalıdırlar. Depolama süresi atık karakteristiği 
ile doğrudan iniltilidir. Örneğin, bazı uygulamalardan 
oluşan ve radyoaktivite düzeyi çok düşük olan atıkların 
sadece birkaç saat, gün veya ay boyunca muhafaza 
altında tutulmaları gerekebilirken, kullanılmış nükleer 
yakıt gibi yüksek seviyeli radyoaktif atıkların binlerce 
yıl muhafaza edilmeleri gerekebilir. Bu konudaki genel 
yaklaşım,  kısa ömürlü atıklar için bozunma depolaması 
(decay storage), düşük ve bazı orta seviyeli atıklar için 
yüzeye yakın nihai depolama,  uzun ömürlü ve yüksek 
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seviyeli atıklar için ise derin jeolojik yapılara gömmedir. 
Bu yazıda radyoaktif atıkların yönetimi ve olası geri dö-
nüşüm faaliyetleri ile ilgili bilgiler teknik detaylara giril-
meden aktarılacaktır.

Temel Kavramlar

Belirtildiği üzere, tüm radyoaktif atıkların radyoakti-
viteleri zamanla azalır. Bunun nedeni, atık içeriğinde 
bulunan tüm radyoizotopların yarı-ömür adı verilen 
kendilerine özgü bir yarılanma sürelerinin (aktiviteleri-
nin yarısını kaybedebilmeleri için gerekli süre) olmasıdır.  
Kullanılmış yakıttaki bazı radyoaktif elementler (örneğin 
yarı ömrü 24.200 yıl olan plutonyum-239) ise yüzler-
ce veya binlerce yıl diğer canlılar için tehlikeli olmaya 
devam edecek, bazılarının tehlikesi ise milyonlarca yıl 
sürecektir. Bu nedenle, bu tür atıklar yüzyıllar boyun-
ca zırhlanmış yapılarda muhafaza altında tutulmalı ve 
binlerce yıl boyunca biyosferden izole edilmelidir. Rad-
yoaktif elementin kimyasal özellikleri ise onun çevrede 
nasıl hareket edeceği ile çevreye yayılma ve insanlara 
erişme ihtimalinin ne olacağını belirler. Radyoizotoplar 
doğrudan kararlı hale dönüşmeyip bir bozunma zinci-
ri içerisinde bozunma ürünleri oluşturarak kararlı hale 
ulaşır. 

Radyoaktif Atık Kaynakları

Radyoaktif maddelerin nükleer yakıt çevirimi faaliyetle-
rinin yanında, endüstri, tarım, araştırma ve tıp alanların-
daki uygulamalardan dolayı, diğer insan aktivitelerinde 
olduğu gibi, atıkların oluşumunu beraberinde getirir.

Radyoaktif atıkların büyük bölümü nükleer yakıt çev-
riminden oluşur. Nükleer yakıt çevriminde radyoaktif 
atıklar, uranyum madeninin çıkarılıp işlenmesi, zen-
ginleştirme, yakıt üretimi, reaktör işletimi, kullanılmış 
yakıtların tekrar işlenmesi ve nükleer tesislerin devre 
dışı bırakılmaları işlemlerinde ortaya çıkarlar. Nükleer 
reaktörlerde kullanılan yakıtların madenciliğinden, geri 
kullanımına veya atık olarak depolanmasına kadar olan 
bütün aşamalar nükleer yakıt çevrimi olarak adlandırılır.

Reaktör atıklarına kıyasla daha az miktarlarda olmala-
rına rağmen, tarım, araştırma, tıp ve endüstri alanla-
rında radyoaktif maddelerin kullanılmasından oluşan 
atıkların da güvenli olarak yönetilmesi gerekir. Doğal 
radyoaktivite içeren maddelerin işlenmesi sonucunda 
da radyoaktivite içeren atıklar oluşur. Bu atıkların çoğu, 
uranyum ve toryumun bozunma zinciri içerisinde yer 
alan alfa yayıcılardır. Ayrıca fosfat endüstrisi ve petrol 
aramalarında kullanılan metallerin uygulama alanların-
da kullanımları esnasında, bu metallerde doğal rad-
yoaktif maddelerin birikimi gözlenmektedir. Bu biriken 

doğal radyoaktif maddelere TENORM (Technologically 
Enhanced Naturally Occuring Radioactive Materials) 
denilmektedir. 

Tıbbi uygulamalarda kullanılan radyoaktif maddele-
rin uygulanması sonucu oluşan radyoaktif atıkların bir 
kısmı çok kısa yarı ömürlü olduklarından, 100 günden 
kısa yarı ömür süresine sahip olanlar birkaç yarı ömür 
süresince bekletilmelerinin ardından (decay storage) 
radyoaktif atık olarak değerlendirilmezler ve tıbbi atık 
olarak işlem görürler.

Radyoaktif Atıkların Sınıflandırması

Radyoaktif atıklar, oluşum kaynaklarına, atık formlarına 
(katı, sıvı, gaz), radyoaktivitelerine, yarı ömürlerine, ya-
yımladığı radyasyon türlerine, radyotoksisitelerine veya 
daha değişik şekillerde sınıflandırılabilirler.

Değişik şekilde sınıflandırılmaları mümkün olan rad-
yoaktif atıkların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
(UAEA)’nca 111-G-1.1 isimli yayınında yapılmış olan 
sınıflandırma Şekil 1’de verilmektedir. Bu sınıflandırma-
da kısa yarı ömürlü radyoaktif sınıfında yarı ömrü 30 
yıldan kısa olan radyoizotoplar kastedilmektedir. Atıkla-
rın başlangıç radyoaktivitesine göre çok düşük aktivite 
içerdikleri seviyelere ulaşabilmeleri için 10 yarı ömürlük 
süre geçmesi gerektiği kabulü ile kısa yarı ömürlü dü-
şük ve orta seviyeli radyoaktif atıkların 300 yıl süresin-
ce depolanmaları gerekmektedir. Çok kısa yarı ömürlü 
radyoizotoplar ile de yarı ömrü 100 günden daha kısa 
radyoaktif atıklar ifade edilmektedir. 

Şekil 1- Radyoaktif Atık Sınıflandırılması 

Yukarıda bahsedilen üç radyoaktif atık sınıfının özellik-
leri kısaca aşağıda anlatılmıştır.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1- Radyoaktif Atk Snflandrlmas  
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içeren kağt, eldiven, filtre, giysi ve diğer malzemelerdir.  
 
Orta Seviyeli Atklar, düşük seviyeli radyoaktif atklara kyasla daha yüksek miktarda 
radyoaktivite içerirler ve baz durumlarda zrhlanmalar gerekir. Bu tür atklar, reçine, metal 
yakt kaplama malzemeleri ve yan sra sökülen reaktörlerden çkan bulaşmş malzemeleri de 
kapsar. Bertaraf edilebilmeleri için beton gibi dayankl matrikslerin içine gömülmeleri 
gerekir. Genel bir kural olarak, ksa ömürlü atklar (esas olarak reaktörden çkartlan yakt dş 
malzemeler) sğ nihai atk depolarnda bekletilirken, uzun ömürlü atklar jeolojik depolarda 
muhafaza edilirler.  
 
Yüksek Seviyeli Atklar, genel olarak nükleer reaktörler işletimi esnasnda ortaya çkarlar 
tarafndan üretilirler. Bunlar, reaktör kalbinde üretilen fizyon ürünleri ve transuranik 
elementlerdir. Çok yüksek aktiviteye ve scaklğa sahiptirler. Nükleer elektrik üretimi 
esnasnda meydana gelen toplam radyoaktivitenin  % 95’den fazlas bu atklar içinde yer alr. 

 
Radyoaktif atk snflandrmas daha da detaylandrlmş olarak, UAEA’nn 2009 ylnda 
yaynlamş olduğu GSG-1 güvenlik standard serisi yaynnda yaynlanmş ve Şekil 2’te 
gösterilmiştir. Şekil 2’de ayrca atk snflarnn bertaraf yöntemleri de verilmiştir. Ancak 
temel snflandrmadaki temel ölçütler Şekil 1 de gösterilen radyoaktivite düzeyi ve yar 
ömürdür, değişik ölçütler göz önüne alnarak farkl snflandrmalar da yaplabilmektedir. 
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Düşük Seviyeli Atıklar, nükleer atık çeviriminden, 
tıbbi ve endüstriyel uygulamalardan kaynaklanırlar. Bu 
atıklar, genellikle düşük miktarlarda ve kısa yarı ömürlü 
radyoaktif madde içeren kağıt, eldiven, filtre, giysi ve 
diğer malzemelerdir. 

Orta Seviyeli Atıklar, düşük seviyeli radyoaktif atıkla-
ra kıyasla daha yüksek miktarda radyoaktivite içerirler 
ve bazı durumlarda zırhlanmaları gerekir. Bu tür atıklar, 
reçine, metal yakıt kaplama malzemeleri ve yanı sıra 
sökülen reaktörlerden çıkan bulaşmış malzemeleri de 
kapsar. Bertaraf edilebilmeleri için beton gibi dayanıklı 
matrikslerin içine gömülmeleri gerekir. Genel bir kural 
olarak, kısa ömürlü atıklar (esas olarak reaktörden çı-
kartılan yakıt dışı malzemeler) sığ nihai atık depoların-
da bekletilirken, uzun ömürlü atıklar jeolojik depolarda 
muhafaza edilirler. 

Yüksek Seviyeli Atıklar, genel olarak nükleer reak-
törler işletimi esnasında ortaya çıkarlar tarafından üre-
tilirler. Bunlar, reaktör kalbinde üretilen fizyon ürünleri 
ve transuranik elementlerdir. Çok yüksek aktiviteye ve 
sıcaklığa sahiptirler. Nükleer elektrik üretimi esnasında 
meydana gelen toplam radyoaktivitenin  % 95’den faz-
lası bu atıklar içinde yer alır.

Radyoaktif atık sınıflandırması daha da detaylandırılmış 
olarak, UAEA’nın 2009 yılında yayınlamış olduğu GSG-
1 güvenlik standardı serisi yayınında yayınlanmış ve 
Şekil 2’te gösterilmiştir. Şekil 2’de ayrıca atık sınıflarının 
bertaraf yöntemleri de verilmiştir. Ancak temel sınıflan-

dırmadaki temel ölçütler Şekil 1'de gösterilen radyoak-
tivite düzeyi ve yarı ömürdür, değişik ölçütler göz önü-
ne alınarak farklı sınıflandırmalar da yapılabilmektedir.

Radyoaktif Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Radyoaktif atık yönetiminin temel ilkeleri UAEA’nın Gü-
venlik Serisi 111-F isimli yayınında verilmektedir. Bu 
dokuz ilke aşağıda sıralanmıştır.

•	 İnsan sağlığının korunması,
•	 Çevrenin korunması,
•	 Ülke sınırları dışındaki toplulukların korunması,
•	 Gelecek nesillerin korunması,
•	 Atıkların, gelecek nesillere getireceği sorumluluğu 

en aza indirecek şekilde yönetilmesi,
•	 Atık yönetiminde ulusal mevzuatın oluşturulması,
•	 Radyoaktif atık oluşumunun mümkün olduğunca 

en düşük düzeyde tutulmasının sağlanması,
•	 Atık yönetimi aşamaları arasında bağımlılık ve bü-

tünselliğin sağlanması,
•	 Atık tesislerinin güvenliğinin sağlanması.

Radyoaktif Atık Yönetimi Aşamaları

Radyoaktif atık yönetimi aşamaları, dört başlıkta top-
lanmaktadır. Bunlar,

•	 Ön işleme,
•	 İşleme,
•	 Uygunlaştırma,
•	 Nihai depolama
dır.

Şekil 2- Radyoaktif Atıkların Güncellenmiş Sınıflandırılması (Kaynak:  
 UAEA GSG-1   Classification of Radioactive Waste, 2009) Şekil 3- Radyoaktif Atık Yönetimi Aşamaları

Muaf Seviyedeki
Atık/Geri
Dönüşüm
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Radyoaktif atık yönetimi aşamaları Şekil 3’de akış şe-
ması olarak gösterilmektedir. Atıkların geçici depolan-
ması atık yönetiminin bir aşaması olarak kabul edilme-
mektedir. Radyoaktif atık yönetiminde asıl olan radyo-
aktif atığın nihai olarak depolanması ve çevre, insan ve 
gelecek nesiller üzerine etkisinin mümkün olduğunca 
minimumda tutulmasıdır.

Atık yönetimi aşamaları görsel olarak Şekil 4’de veril-
miştir. Şekilden de anlaşılacağı üzere radyoaktif atık 
yönetiminde çoklu engel yaklaşımı (multi barrier app-
roach) temel ilke olarak benimsenmektedir. Atıkların 
biyosfere ulaşmasının önüne geçecek çoklu engellerin 
oluşturulması ve biyosfere olası erişim yollarının tasa-
rımlarda göz önünde bulundurulması ile inşa edilen atık 
nihai depolama alanlarındaki radyoaktif atıkların çevre 
ve insan sağlığına etkisinin olma olasılığı hemen hemen 
imkânsız düzeylere indirgenmesi hedeflenmektedir

Radyoaktif atık yönetimi aşamaları kısaca aşağıda 
özetlenmiştir.

a) Ön işleme

Ön işleme aşamalarının bazıları aşağıda sıralanmıştır, 

o Atıkların toplanması,
o Ayrıştırılması,
o Gerekli kimyasal işlemlerin uygulanması. 

Atıkların içeriğine göre karekterizasyonu, yüzey kota-
minasyonu veya toplam aktivitesi düşük olan atıkların 
geri çevrim için ayrıştırılması, muafiyet sınırının altında 
radyoaktivite içeren atıkların ayrıştırılması, atıkların yarı 
ömürlerine ve atık sınıflarına göre ayrıştırılması ön işle-
me aşamasında gerçekleştirilir.

b) İşleme

İşleme aşamasında aşağıda sıralanan işlemlerinin biri 
veya birkaçı atık türü ve özelliğine bağlı olarak yapılır.

o Atık hacminin mümkün olduğunca azaltılması,
o Radyonüklitlerin işlenmesi,
o Atık formunun ve içeriğinin mümkünse ve gerekliy-

se değiştirilmesi,
o Atık özelliklerinin gerekliyse değiştirilmesi.

İşleme aşamasında asıl amaç atığın karekteristiğini 
değiştirerek atık formunun nihai depolama şartlarına 
daha uygun hale getirilmesine yardımcı olacak işlem-
lerin yapılmasıdır.  Örneğin yanabilir atıkların yakılma-
sı, sıkıştırılabilir katı atıkların sıkıştırılarak atık hacminin 
küçültülmesi işleme metodlarıdır. Ayrıca, evaporasyon, 
filtrasyon veya iyon değişimi, çöktürme süreçleri de 
(proses) işleme aşamasında uygulanabilecek kimyasal 
yöntemlerdendir. 

c) Uygunlaştırma

Uygunlaştırma işleminde radyoaktif atıkların nihai de-
polanması için uygun bir paket veya yapı içerisinde 
muhafaza edilmesi amaçlanmaktadır. Uygunlaştırma 
işlemine örnekler verecek olursak,

o Sıvıların hareket edemeyecekleri şekilde yapılarının 
değiştirilmesi ve sabit yapılar içerisine hapsedilmesi, 

o Atıklara  çimentolama, bitümenleştirme veya po-
limerlerle kaplanma vb. işlemlerinden birinin veya 
birkaçının  uygulanarak katı forma getirilmesi,

o Atıkların uygun atık paketlerine yerleştirilmesi olarak 
sıralanabilir.

Şekil 4- Radyoaktif Atık Yönetimi Görsel Akış Şeması  (Kaynak: El-Cabril (İspanya) Atık Tesisi Broşürü)
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Uygunlaştırma işlemi sonucunda atık paketleri nihai 
depolamaya uygun hale gelmektedir, nihai depolama-
ya hazır durumdaki atık paketlerinin görünümü Şekil 
5’de verilmektedir. Katılaştırma işlemi sırasında aşağı-
daki ölçütler göz önüne alınmaktadır;

o Çoklu uyumluluk (atık özellikleri, katılaştırma şekli ve 
konteyner),

o Homojenite,
o Atık kabında mümkün olduğunca boşluklarının ol-

maması,
o Çok iyi hapsetme kapasitesi ve sızdırmazlık,
o Çok uzun yıllar boyunca sağlamlığın korunması,
o Dayanıklılık (Radyasyon, Isısal, Mekanik, Biyobozu-

nurluk vb.),
o Olabilecek herhangi bir gaz oluşumunun engellen-

mesi,
o Konteynerlerin yeterli zırhlama koşulunu sağlaması.

d) Nihai Depolama

Nihai depolamada radyoaktif atıklar seviyelerine göre 
değişik şekilde tasarlarmış tesislerde depolanırlar. De-
polama süreleri radyoaktif atığın radyoaktivite seviye-
sine göre günler mertebesinden yüzyıllar mertebesine 
kadar değişebilir. Çoğu ülkelerde, kısa yarı ömürlü atık-
lar yüzey veya yüzeye yakın alanlarda veya betondan 
yapılmış depolama alanlarında nihai olarak depolan-
maktadırlar. Söz konusu atık alanları kapatıldıktan son-
ra birkaç metre yüksekliğinde toprak malzeme ardın-
dan killi v.b. sızdırmazlık sağlayan malzeme katmanı 
ile kaplanırlar. Yüksek seviyeli radyoaktif atıklar ise yer-
yüzünün yüzlerce metre altında nihai olarak depolan-
malıdır. Yüzey atık depolama alanının resmi Şekil 5’de 
verilmiştir.

Geri Dönüşüm
Kullanımları esnasında doğal radyoaktif maddelerin bi-
rikimi gözlenen hurda metal malzemelerin geri dönü-
şüm işlemlerinden önce doğal radyoaktif maddelerle 
kontamine olmuş kısmının (TENORM) ayrılması gerek-
mektedir. Ayrıca, nükleer reaktörlerin kullanım ömürle-
rini tamamlamasının ardından sökülmeleri ile tonlarca 
metal malzeme ortaya çıkmaktadır. Bu maddeler dü-
zenleyici kuruluş tarafından belirlenmiş olan serbest-
leştirme sınırlarının (clearance levels) altındaki seviyede 
radyoaktivite içeriyorsa geri dönüşüm işlemine tabi tu-
tulabilirler. Bu işlemler esnasında serbestleştirme sınır-
larının üzerinde radyoaktivite içeren maddelere dekon-
taminasyon işlemi uygulanarak radyoaktiviteleri istenen 
düzeylere düşürülebilir.

Tıpta ve endüstride kullanılan radyoaktif maddeler 
kurşun zırhla zırhlanmaktadır. Söz konusu radyoak-
tif kaynaklar atık işlemi görmek üzere radyoaktif atık 
tesisinde işlem görmekte ve kontamine olmamış zırh 
malzemeleri de geri dönüşüm işlemine tabi tutulabil-
mektedir. Nükleer endüstride kullanılmış maddelerin 
geri kazanımı ile ilgili Avrupa Komisyonunun 18041 sa-
yılı raporu ile OECD’nin 1996 yılında yayınlamış olduğu 
“Recycling an Reuse of Scrap Metals” isimli raporu 
mevcuttur. 
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Şekil 5- Nihai Depolama Alanı Görüntüsü 
 (Kaynak: UAEA Radioactive Waste Management Services)
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ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlen-
dirme Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik 
ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve 
tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri 
kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak 
amacıyla, 1991 yılında ülkemizin 14 önde gelen sanayi 
kuruluşunun girişimleri ile kurulmuş, kâr amacı gütme-
yen bir vakıftır. 

ÇEVKO Vakfı, Türkiye’nin AB’ye uyumu sürecinde 
2005 yılında yayınlanan “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde bugünkü adıyla 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilen-
dirilmiş Kuruluş ilan edildi. 2005 yılından bu yana am-
balajlı ürün piyasaya süren firmalar, ambalaj atıklarının 
geri kazanımı için Vakfımıza kazanım yükümlülüklerini 
devretmeye devam ediyor. Vakfımız, faaliyetlerini 2011 
yılı Ağustos ayında yeni hali ile yürürlüğe giren “Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nde belirlenen yüküm-
lülükleri çerçevesinde sürdürüyor.

ÇEVKO Vakfı, 2010 yılında kurduğu yönetim sistemi ile 
Türk Standardları Enstitüsü’nden (TSE) ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2005 Çevre Yö-
netim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı. Alınan 
bu belgeler ile ÇEVKO’nun 20 yıllık tecrübesi, hizmet-
lerinin kalitesi ve yönetim süreçlerinde uyguladığı yük-
sek standartlar da gerek ulusal gerekse küresel çapta 
onaylanmış oldu. 

Sanayinin geri kazanım yükümlülüğünü üstlenen ÇEV-
KO Vakfı, çok sayıda ekonomik işletme ile sözleşmeli 
olarak çalışmalarını yürütüyor. Bu kuruluşlar, Türkiye’de 
faaliyet gösteren yerli veya yabancı gıda, tüketim, ilaç, 
kimya, petrol, vb. sektörlerinden cam, metal, plastik, 

kağıt, kompozit ambalaj kullanan, marka sahibi dolum-
cular, ambalaj üreticileri, ambalaj geri dönüşümcüleri, 
büyük ölçekli alış-veriş merkezleri ve zincir mağazalar.

ÇEVKO Vakfı olarak üstendiği yükümlülüğü yerine ge-
tirirken yerel yönetimlerle ve lisanslı firmalarla iş birliği 
içinde çalışıyor.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre am-
balaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasından bele-
diyeler sorumlu. Sürdürülebilir ve düzenli bir geri ka-
zanım sisteminin kurulması için belediyelerin bu konu-
daki hassasiyetleri son derece önemli. Türkiye’de şu 
an yaklaşık 3.000 belediye bulunuyor. ÇEVKO Vakfı bu 
belediyelerin yaklaşık 100’ü ile çalışıyor. Kaynağında 
ayrı toplama çalışmalarını kendileri yapan belediyeler 
de var ancak sayıları çok fazla değil. Kısaca geri dönü-
şüm çoğu belediyenin önceliğinde değil.

ÇEVKO Vakfı, 2011 yıl sonu itibariyle yaklaşık 400.000 
bin ton ambalaj atığının geri kazanımını sağladı. Ba-
kanlığın 2008 verilerine göre; lisanslı toplama-ayırma 
şirketlerinin kayıt altında geri dönüşüme sevk ettiği 
ambalaj atığı miktarı 2.318.444 tondur. Bu miktarın 
geri dönüşüm de dahil olmak üzere, 1 miyar TL merte-
besinde bir pazar büyüklüğüne karşılık geldiği tahmin 
edilebilir. Toplanan 2.3 milyon ton rakamından hare-
ketle, Türkiye’de geri dönüşüme sevk edilen ambalaj 
atığı miktarının % 20’si ÇEVKO Vakfı’nın yerine getirdiği 
yükümlülük ile sağlandığını söyleyebiliriz. Ancak kayıt 
altına alınamayan ambalaj atığı miktarı bu verilerin dı-
şında kalıyor. 

AMBALAJ ATIKLARININ GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİYLE, ÇEVKO VAKFI 
ÇALIŞMALARININ 2011 YILI ÇEVRESEL KATKISI

Geri Dönüşüme Sevk Edilen Ambalaj Atığı Miktarı

•	 147.000 ton kağıt/karton ambalaj,
•	 103.500 ton cam ambalaj,
•	 109.000 ton plastik ambalaj,
•	 27.000 ton metal ambalaj,
•	 13.500 ton kompozit ambalaj. 

Çevresel Etkileri

Geri kazanımı sağlanan 147.000 ton kağıt/karton 
ambalaj atığı ile;

•	 2,5 milyon yetişkin ağacın kesilmesi önlenmiş-
tir. Bu da 25 bin dönüm ormanlık alana denktir. 

•	 4 milyar litre su tasarrufu sağlanmıştır. Bu da 
İstanbul’un ortalama 2 günlük su ihtiyacına 
denktir.

•	 600 milyon kwh elektrik tasarrufu sağlanmış-
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tır. Bu da yaklaşık 200.000 ailenin yıllık elekt-
rik tüketimine denktir.

Geri kazanımı sağlanan 103.500 ton cam 
ambalaj atığı ile;

•	 65 bin varil petrol tasarrufu sağlanmıştır. 
Bu da 1 aracın 65 milyon km yol gitmesine 
yetecek miktarda benzine denktir.

•	 Yaklaşık 33 bin ton CO2 emisyonunun açı-
ğa çıkması engellenmiştir. Bu da 1 uçağın 
dünyanın çevresini 1650 kez dönmesi so-
nucu açığa çıkan CO2 miktarıdır. 

Geri kazanımı sağlanan 109.000 ton plastik 
ambalaj atığı ile;

•	 1.74 milyon varil petrol tasarrufu sağlan-
mıştır. Bu da 6 milyon aracın bir depo ben-
zin miktarına denktir. 

•	 629 milyon kwh elektrik tasarrufu sağlan-
mıştır. Bu da yaklaşık 228 bin ailenin yıllık 
elektrik tüketim miktarına denktir. 

Geri Kazanımı Sağlanan 27.000 ton metal am-
balaj atığı ile;

•	 7.9 milyon litre benzin tasarrufu sağlandı.

•	 80.000 m3 düzenli depolama alanından ta-
sarruf edildi. Bu da yaklaşık 11 futbol saha-
sı büyüklüğüne denktir.

2011 Yılı Tasarruf Özeti
ÇEVRESEL ETKİ BİRİM 

AĞAÇ KESİMİNİN ÖNLENMESİ 2.728.500 adet 

FOSİL YAKIT TASARRUFU 238.098 m3 

SU TASARRUFU 4.269.300 m3 

DEPOLAMA ALANI TASARRUFU 2.409.000 m3 

SERA GAZI (CO2) SALINIMININ 
ÖNLENMESİ 

481.800 m3 

TOPLAM TASARRUF ( TL ) 1.052.424.000 TL 

Gündelik hayatımızda çok sık kullandığımız, cam, 
metal, plastik, kompozit ve kağıt/karton ambalajlar, 
bizler içindeki ürünleri keyifle, afiyetle, sağlıkla tü-
kettikten sonra da işe yaramaya devam eder. As-
lında onlar, çöp değildir. Çünkü ambalaj atıkları, geri 
dönüşüm sistemine kazandırıldıklarında, yukarıda 
birkaç örneğini sıraladığımız faydalarla hayatımıza 
katkı sağlamaya devam ederler. Bizlere, enerji ta-
sarrufu, doğal kaynakların korunması, temiz ve sağ-
lıklı bir çevre, güzel bir gelecek olarak geri dönerler. 

Ayrıntılı bilgi için: www.cevko.org.tr  adresini 
takip edebilirsiniz.
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Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü

Endüstri Atıksularından Azot-Fosfor 
Giderimi ve Geri Kazanılan Ürünün Gübre 
Olarak Kullanımı

Yüzeysel sularda veya yeraltı sularında kirletici kaynak-
larından gelen azot ve fosfor bileşiklerinin aşırı miktarda 
birikmesi, doğada ve canlı sağlığı üzerinde olumsuz 
etkiler oluşturmaktadır. Doğada bu nedenle rastlanan 
başlıca sorunlardan biri nehirlerin, göllerin veya haliç-
lerin çok miktarda besi maddeleriyle yüklenmeleri ne-
deniyle ortaya çıkan aşırı miktarda canlı çoğalması ve/
veya alg patlaması olarak tanımlanmaktadır. Ötrofikas-
yon bulanıklığa, kokuya ve çözünmüş oksijen eksikliği-
ne neden olarak su flora ve faunasını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Adı geçen olumsuz etkileri nedeniyle 
dünyada “su kalite yönetimi” çerçevesinde, azot ve 
fosfor gibi besi maddelerinin deşarj standartları aracılı-
ğıyla özellikle “hassas bölgelerde” alıcı ortama ulaşma-
ları engellenmektedir (Orhon vd., 2002).

Avrupa Birliği, 1991 yılında yürürlüğe koyduğu Kentsel 
Atıksu Arıtma Tesislerine İlişkin Direktif (91/271/EEC) ile 
tüm üye ülkelerin kentsel atıksularını nasıl yönetmesi 
gerektiğini açıkça tanımlamıştır. Direktif, kentsel yerle-

şimlerden ve tarıma dayalı endüstrilerden kaynaklanan 
atıksuların çevreye olumsuz etkilerini önlemeyi amaçla-
maktadır. Direktifin en önemli yanlarından biri “hassas 
bölge” kavramının ve bu bölgelere uygulanacak atıksu 
deşarj standartlarının tanımlanmış olmasıdır. Buna göre 
“hassas bölgeler”; “Ötrofikasyona maruz kalmış veya 
koruyucu önlem alınmadığı takdirde yakın gelecekte 
maruz kalma tehlikesine sahip doğal göller, diğer tat-
lısu kaynakları, haliçler ve kıyı bölgeleri” veya “gerekli 
önlem alınamazsa 50 mg/L’den daha fazla nitrat içeren 
yüzeysel tatlı su kaynakları” veya ”diğer AB direktifle-
rine uyulması için ileri derecede iyileştirme gerektiren 
bölgeler” olarak tanımlanmaktadır. 

Avrupa Birliği Direktifi kapsamında Türkiye’de de 
“Hassas Su Alanı” kavramı ötrofikasyon ile ilişkilen-
dirilerek, hassas su alanlarına yapılacak deşarjlarda 
azot ve/veya fosfor gideriminin yapılması Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği’nde yer almıştır (Resmi Gazete, 
Sayı:26786, 2008). Bu bağlamda direktif kapsamına 
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alınan endüstriyel sektörler arasında; süt ve süt ürün-
leri, meyve ve sebze işleme, içki ve meşrubat üretimi, 
maya endüstrisi, patates işleme, et ürünleri, hayvan 
yemi üretimi, jelatin ve tutkal üretimi ve balık işleme te-
sisleridir (Orhon vd., 2002). 

Türkiye gıda üretimi endüstrisinde önemli bir payı teşkil 
eden direktif kapsamına alınan bu endüstrisi atıksula-
rının ortak özellikleri, azot ve/veya fosfor konsantras-
yonlarının yüksek olmasıdır. Bu nedenle, yönetmelikler 
çerçevesinde sıkı azot-fosfor deşarj standartlarını sağ-
lamak için, bu tesislerde azot ve fosfor giderimine yö-
nelik çalışmalar yapılmaya devam etmektedir.

Endüstri Atıksularından Azot-Fosfor Giderimi ve 
Geri Kazanımı

Günümüzde endüstrisi atıksularında azot-fosfor gide-
rimine yönelik olarak uygulanan konvansiyonel yön-
temler sadece giderimi hedefleyip, geri kazanımı göz 
ardı etmektedir. Oysa bu durum artan nüfus ile birlikte 
pek çok tarımsal ve endüstriyel etkinlik için azot-fosfor 
içeren bileşiklere olan gereksinimin gittikçe artmakta 
olduğu gerçeği ile ciddi bir çelişki oluşturmaktadır. Tüm 
dünyada son yıllarda Çevre Mühendisliği uygulamala-
rında da hızla yaygınlaşmakta olan temiz üretim yakla-
şımı ilkeleri ile de paralel olarak, atıklardan çeşitli kim-
yasal maddelerin geri kazanımı gittikçe önem kazan-
maktadır. Bu çerçevede, atıksulardan azot ve fosforun 
giderilmesine paralel olarak geri kazanımı, sadece 
çevresel değerlerin korunması açısından değil, arıtım 
maliyetlerinin düşürülmesi bazında da, cazip bir alter-
natif haline gelmiştir. Dahası, fosfat kayalarının bilinen 
rezervi sınırlıdır. Bazı çalışmalar 60-70 yıl içinde dün-
yada mevcut ekonomik fosfat kaynaklarının yaklaşık 
yarısının tükeneceğini belirtmişlerdir (Driver vd., 1999). 
Bu durum fosfor geri kazanımı için yeni tekniklerin ge-
lişmesini gerekli kılmaktadır.

Azot ve fosforun strüvit çöktürmesi ile giderimi sonu-
cu elde edilen strüvit ürününün, ürün gelişimine olum-
lu etki yapan azot-fosfor gibi bitki besin elementlerini 
içermesi, tarımsal amaçlı kullanım seçeneğini cazip bir 
uygulama haline getirmektedir (de-Bashan ve Bashan, 
2004).

Strüvit çöktürmesi, azot ve fosforun geri kazanımı için 
uygun bir metot olarak görülmektedir. Dahası, strüvit 
çöktürmesi ile elde edilen ürün yavaş çözünme özelli-
ği ile tarımda etkili bir gübre olarak kullanılabilmektedir 
(de-Bashan ve Bashan, 2004; Shu vd., 2006) ve so-
nuç olarak ekonomik yarar elde edilebilmektedir.

Strüvit 
Strüvit, eşit molar konsantrasyonlarındaki magnez-
yum, amonyum ve fosfat gruplarının oluşturduğu bir 

bileşiktir. Beyaz kristal yapısında olan bu bileşik iyi de-
recede çökebilme özelliğine sahiptir ve aşağıda verilen 
tepkime ile oluşur.

Mg2+ + NH4
+ + PO4

3- + 6H2O ® MgNH4PO4.6H2O

Strüvit çöktürmesi, çekirdek oluşumu ve büyüme aşa-
maları olmak üzere iki safhada gerçekleşir. Çekirdek, 
ortamda bulunan iyonların kristal tohumu oluşturmak 
üzere birleşmeleri sonucu oluşur ve dengeye ulaşınca-
ya kadar kristal büyümesi devam eder. Strüviti oluştu-
ran iyonlarla sürekli olarak beslenen akış sistemlerinde, 
örneğin atıksu arıtma tesislerinde, kristal büyümesi sü-
reklidir (Ohlinger vd., 1998).

Strüvit çöktürmesi pH, doygunluk derecesi, sıcaklık 
ve çözeltide kalsiyum gibi diğer iyonların bulunmasıy-
la kontrol edilebilir. pH’daki yükseliş amonyum iyonu 
konsantrasyonunu düşürür, fosfat iyonu konsantras-
yonunu yükseltir. Bununla birlikte, pH’ın 9’un üzerine 
çıkması durumunda amonyum iyonu konsantrasyonu 
azalıp, fosfat iyonu konsantrasyonu artacağından strü-
vitin çözünürlüğü artar. Strüvitin çözünürlüğünün mini-
mum olduğu pH değeri, [Mg+2][NH4

+][PO4
-3] çarpımının 

da minimum olduğu değerdir. Strüvit çökeltiminin ger-
çekleşmesi için optimum pH aralığının 8,5-9,5 arasın-
da olduğu rapor edilmiştir (Doyle ve Parsons, 2002). 
Strüvit su ve bazik çözeltilerde çözünmez, ancak kuv-
vetli asidik çözeltilerde çözünür. Yükselen pH değeriyle 
birlikte çözünürlüğün azalması belli bir değere kadar 
devam eder. Strüvitin kimyasal yapısı çok farklılık gös-
terebilir. Strüvit kısa prizmatik veya ince tüp şeklinde 
olabilir. Kristalin şekli, çözeltinin aşırı doygunluğu ve 
safsızlık konsantrasyonuna bağlı olarak değişim gös-
terir (de-Bashan ve Bashan, 2004). Uysal ve diğerle-
rinin (2011), süt endüstrisi atıksuyundan elde ettikleri 
çökeltide ortorombik strüvit kristal yapıları Şekil 1’de 
görülmektedir. 

Şekil 1- Süt Endüstrisi Atıksuyundan Azot-Fosfor Giderimi ile   Elde  
 Edilen Strüvit Çökeltisinin SEM Görüntüsü (Uysal vd., 2011)
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Dünya ve Türkiye’de Ticari Gübre Kaynaklarının 
Durumu

Dünyada fosfat kayası rezervleri kullanılarak elde edi-
len fosforun % 80’i gübre sanayinde kullanılmaktadır 
(NHM, 2009). Kimyevi gübre üretiminde kullanılan gir-
dinin yaklaşık olarak % 80’inini doğal gaz, potasyum 
tuzları, kükürt, sülfürik asit, üre ve fosfat kayası gibi 
ham madde ve mamul maddeler oluşturmaktadır. Ül-
kemiz bu doğal kaynakların hiç birine sahip değildir.

Ülkemizde 1985-2008 yılları arasında kimyasal gübre 
üretimi, fiziki toplam olarak 2.961-3.811 milyon ton 
arasında değişerek ortalama 3.342 milyon ton, etki-
li bitki besin maddesi (BBM) ilkesine göre ise 1.110-
1.430 milyon ton arasında değişerek ortalama 1.255 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Gübre üretimimiz VI. 
Plan Dönemi’nden itibaren sürekli azalmış ve 2008 yı-
lında bu döneme göre azalma oranı % 22 olmuştur. 
Kimyasal gübre sanayimizin toplam üretim kapasitesi, 
gübre tüketimimizin % 90’ından fazlasını karşılayabile-
cek düzeyde olmasına karşın, çeşitli nedenlerle fabri-
kaların tam kapasite ile çalışamaması sonucu gübre 
tüketimimizin ancak % 60 kadarı üretimle karşılanmak-
tadır. Türkiye’de 1985-2008 yılları arasında ortalama 
etkili BBM olarak tüketilen gübrenin % 65’ini azotlu 
gübreler, % 32’sini fosforlu gübreler ve % 3,6’sını po-
tasyumlu gübreler oluşturmaktadır (Eraslan vd., 2009).

Ham madde bakımından büyük oranda dışa bağımlı 
olan gübre üretim sektörümüz, ham madde fiyatların-
da sık ve ani fiyat değişimleri yanında ham maddeleri 
(ham fosfat, fosforik asit, sülfürik asit, amonyak, nit-
rik asit, doğal gaz, potas tuzları vb) zamanında temin 
edememe nedeni ile gübre üretimini de düzenli ya-
pamamaktadır. Ülkemiz kimyasal gübre tüketimi fiziki 
toplam olarak 1985 yılından 2008 yılına kadar ortalama 
4.827.000 ton olmasına karşın bunun 3.483.000 tonu 
yerli üretimle karşılanırken açık olan 1.344.000 milyon 
tonu (yaklaşık % 33’ü) ithalat yolu ile karşılanmıştır. Bu 
oran 2000 yılına kadar yaklaşık % 25 iken son sekiz 
yılda % 46’ya çıkmıştır (Eraslan vd., 2009).

Gübre ham maddeleri bakımından dışa bağımlılığımız; 
ucuz ve kaliteli ham madde teminindeki güçlükler sek-
törün en zayıf noktalarıdır. Ayrıca, ticari gübre üretimin-
de kullanılan fosfat kayaçlarının rezervinin sınırlı olması 
da global ölçekte sektörün zayıf noktasını oluşturmak-
tadır. Bununla beraber, bu alanda yapılacak çalışmalar 
ve geliştirilecek uygun teknolojiler ile yeni gübre kay-
nakları oluşturulabilir.

Strüvit Çöktürmesi İle Azot-Fosfor Giderimi ve 
Geri Kazanımı
Son yıllarda yapılan çalışmalar strüvit olarak fosfor ve 

azot geri kazanımının teknik olarak uygulanabilir ve 
ekonomik olarak yararlı olduğunu göstermiştir (Shu 
vd., 2006). Strüvit özel şartlar altında diğer standart 
gübrelerle karşılaştırıldığında oldukça iyi bir gübredir. 
Gübrenin kalitesini içerdiği azot ve fosfor miktarı ve 
düşük çözünürlüğe sahip olması belirler. Gübre olarak 
kullanımını destekleyen diğer faktörlerden biri de fosfat 
kayalarına göre daha düşük ağır metal içeriğine sahip 
olmasıdır (Driver vd., 1999). 

Geri kazanılan strüvitin gübre olarak kullanılabilirliğini 
içerdiği ağır metal muhteviyatı da belirlemektedir. Güb-
redeki bu tür kirleticilerin mevcudiyeti, tarım alanında 
bu gübrelerin kullanımının yasaklanmasını gerektirebil-
mektedir (Tracy ve Baker, 2005). Bu bağlamda, ağır 
metal içeriği düşük atıksularda strüvit çöktürmesi ya-
pılması, elde edilen ürünün gübre değerinin yüksek ol-
masına neden olacaktır. Özellikle agro-endüstrisi atık-
sularının düşük ağır metal ve yüksek nütrient içeriğine 
sahip olmasının tarımsal amaçlı kullanım potansiyelini 
artıracağı söylenebilecektir. 

Ancak, halen strüvitin arazide kullanılabilirliği üzeri-
ne fazlaca veri yoktur. Geri kazanılan strüvit, başlıca 
Japonya’da gübre olarak halen test edilmektedir (de-
Bashan ve Bashan, 2004). 

Endüstri Atıksularından Geri Kazanılan Azot-
Fosfor İçeren Strüvit Ürününün Gübre Olarak 
Kullanılabilirliği

Çeşitli endüstri atıksularından elde edilen strüvit, saksı-
da bitki yetiştirilmesinde gübre olarak kullanılmıştır. 

Ryu ve diğerleri (2012), Çin lahanası bitkisi büyüme-
si üzerine endüstriyel atıksudan elde ettikleri strüvitin 
organik gübreye göre daha iyi sonuç verdiğini belirt-
mişlerdir. Diwani ve diğerleri (2007), bitki büyümesi için 
kontrol grubu, belirli dozlarda kimyasal gübre ve strü-
viti test ederek, strüvitin ekonomik bir gübre olduğunu 
belirtmişlerdir. Uysal ve Kuru (2012), patates endüstrisi 
atıksuyundan elde ettikleri strüviti mısır bitki büyüme-
sinde kullanarak, strüvit saksılarında N, P, K, Mg, Cu ve 
Mn besin elementleri alımlarının kimyasal gübre grubu-
na göre daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

Li ve Zhao (2003), lahana çiçeği, yabani ıspanak, yaba-
ni kadife çiçeği ve gündüzsefası bitkileri büyümesi üze-
rine çöp sızıntı suyundan elde ettikleri strüvitin etkisini 
araştırmışlardır. Yüksek strüvit konsantrasyonu uygula-
masının bitki gelişimine herhangi bir olumsuz etkisinin 
görülmediği çalışmada, ağır metal içeriği yönünden 
strüvitin bitkileri etkilemediği belirtilmiştir. Yetilmezsoy 
ve diğerleri (2009), tavuk gübresi atıksularının anaero-
bik arıtma çıkış suyundan elde ettikleri strüvitin artan 
konsantrasyonlarının kontrol grubuna göre bitki yaş ve 
kuru ağırlıklarını artırdığını belirtmişlerdir.
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Görüldüğü üzere, çeşitli atıksulardan elde edilen strü-
vitin bitki büyümesi üzerine gübre etkisinin belirlenmesi 
çeşitli bitkiler için saksı denemelerinde araştırılmaya 
halen devam etmektedir. Çeşitli bitkilerin büyümesi 
üzerine şu ana kadar test edilen strüvitlerin, kimyasal 
gübre gruplarına göre umut vaat eden bir gübre oldu-
ğu yapılan çalışmalardan görülebilmektedir. Bundan 
sonraki çalışmaların amacının, atıksu arıtma tesislerin-
de strüvit eldesinin ekonomik boyutunun araştırılmasını 
kapsayacağı düşünülmektedir.
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İnsanoğlu var olduğu günden bu yana değişen ve git-
tikçe çeşitlenen ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması için 
sürekli bir üretim arayışı içinde olmuştur. Eski çağlarda 
sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayabilirken, zaman için-
de ürettiği ürünlerin artması onu yeni arayışlara itmiş 
ve parasal sistemin olmadığı o dönemlerde ürünler bir-
biriyle takas edilmeye başlanmıştır. Ticaretin gelişmesi 
zamanla ticaret kervanlarının oluşmasına ve üretilen 

ürünlerin daha geniş bölgelere ulaştırılmasına yol aç-
mıştır.

Milattan yüzyıllar önce Mısırlılar, daha sonra da Roma-
lılar, Çinlilerden ipek satın alırlar, ulaşım ise, daha son-
ra İpek Yolu adı verilen güzergahı izleyen kervanlarla 
sağlanırdı. İpek endüstrisi, eski çağlardan beri birçok 
milletin hayatında çok önemli bir yer tutmuştur. Uzak 
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yönelik üretim yapılmasına yol açmıştır. Sanayi üretimi 
alanında ise; ev-sanayi şeklinde başlayan sanayi kapi-
talizmin ilk biçimi ortaya çıkmıştır. Bu sistemde sermaye 
sahibi ham maddeyi evlerinde çalışmak isteyenlere ve-
riyor. Daha sonra bu tip üreticiler bir üretim merkezinde 
toplanarak üretim gerçekleşiyor. Bu dönemim kapitalist 
sınıfını sanayiciler, büyük tüccarlar ve bankacılar oluştur-
maktadır [2].

Diğer yandan, merkantilist dönemin iki yüzyıl öncesinde 
kurulan Osmanlı Beyliği bu dönemde üç kıtada hüküm 
süren bir imparatorluk haline gelmiş, siyasi ve ekonomik 
tarihe derin izler bırakmıştır. Bu izlerden biri de, 1502 
tarihli ve zamanın padişahı Sultan II. Bayezid Han tara-
fından çıkarılan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa ki, dünya 
standart tarihinin yazılı en eski belgesidir. Bu belge, kal-
kınmanın temel taşlarından biri olan standardın öneminin 
yüzyıllar önce Türkler tarafından kavrandığını ifade eder-
ken, bugünkü anlamda boylama, ambalaj, kalite gibi 
esaslarla narh ve ceza hükümlerine yer verilmiştir [3].

Aynı zamanda bu tarihi belge içerdiği standartlar yanın-
da, bugün için toplumsal olarak yaşadığımız ve ihtiyaç 
duyduğumuz sorunların çözümüne yönelik;

a) Uygulanacak kanunları hazırlamada, halkın her sınıfı-
na yer ve değer vermek suretiyle ortaya koyduğu ileri 
ve geniş demokratik anlayış,

b) Taşıma işlerinde nakliyecileri nalsız hayvan kullanma-
maya ve fazla yük yüklememeye zorlayarak yüksek 
insani duygular,

c) Hayvanların ayaklarına mıh değirip sakatlayan nal-
bantları, iyi edinceye kadar bunlara bakmaya ve 
yemlerini vermeye mahkum etmek yolu ile adalate 
saygı ve bağlılık, 

d) Şeker alışverişinde satıcıyı, şeker kellesini en çok üç 
katlı kağıtlara sarmaya ve kırıklarıyla tozlarını ayrı ka-
ğıda koydurup alıcıya göstermeye ve ayrı fiyatla sat-
maya mecbur tutmakla da ticarette hak ve dürüst-
lüğe verdiği önemi fiilen ortaya koyması gibi ahlaki 
erdemleri hatırlatması yönüyle oldukça anlamlıdır.  

Onsekizinci yüzyıl sonlarında başlayan sanayi devrimi 
ise, birçok açılardan oldukça farklı bir dönemin başlan-
gıcı olmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte batının yaşam 
biçimi büyük değişikliğe uğrarken, üretimde insan ve 
hayvan gücünün yerini makineler almaya başlamış, fab-
rika üretimi ortaya çıkmıştır. Artan üretim ekonomik bü-
yümeyi, ekonomik büyüme üretimi tetiklemiş ve uluslar 
arası ticaret gittikçe artmaya başlamıştır. Artan ürün çe-

Doğu’dan gelen ipek ve baharat, Batı dünyası için, 
uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamış, ayrıca 
Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağ-
lamıştır. Doğu'nun ipeği ile baharatının kervanlarla 
batıya taşınması, Çin'den Avrupa'ya ulaşan ticaret 
yollarını oluşturmuştur. Orta çağda, ticaret kervan-
ları, şimdiki Çin'in Şian kentinden hareket ederek 
Özbekistan'ın Kaşgar kentine gelirler, burada iki-
ye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ova-
larından Hazar Denizi'ne, diğeri ile de Karakurum 
Dağları'nı aşarak İran üzerinden Anadolu'ya ulaşırlar-
dı. Anadolu'dan deniz yolu ile Akdeniz ve Karadeniz 
(Tirebolu) limanlarından veya Trakya üzerinden kara 
yolu ile Avrupa'ya giderlerdi. Yoğun bir şekilde ipek, 
porselen, kağıt, baharat ve değerli taşların taşınma-
sının yanında kıtalar arasındaki kültür alışverişine de 
imkân sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğunda-
ki kervan yolları zaman içinde İpek Yolu olarak ad-
landırılmıştır. İpek Yolu Asya'yı Avrupa'ya bağlayan 
bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan beri 
bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini 
taşımakta ve olağanüstü bir tarihi ve kültürel zenginlik 
sunmaktadır [1].

Ortaçağın sonları ile sanayi devrimi arasında kalan 
dönem ticaret devrimi (merkantilizm) olarak adlandı-
rılmakta ve 1500-1800 arası yaklaşık üçyüz yıllık bir 
dönemi oluşturmaktadır. Bu dönemde, ticaretteki ar-
tış geçimlik tarımı yıkmış ve ciddi anlamda piyasaya 
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şitliliği ve ülkeler arasındaki farklılıklar standart ihtiyacını 
ortaya çıkarırken, şiddeti her geçen gün artan rekabet 
işletmelerin kaliteli ürünleri verimli olarak üretmelerini 
gerekli hale getirmiştir.

Standart, Kalite ve Verimlilik Kavramları

Standart Kavramı      

Bir mamulün veya onu oluşturan parçaların; boyut, bi-
çim, performans ve kalite spesifikasyonlarının endüstri 
kolu, tüm ülke veya dünya çapında olmak üzere önce-
den saptanmış değerlerine standart, bu amaca yönelik 
çalışmalara da standartlaştırma denir. Örneğin, pillerin 
boyutları ve güçleri, ampullerin belli volt altında verece-
ği ışık miktarı ve ömürleri, otomobil motorlarının silindir 
hacimleri, demiryolu raylarının profili, çelik mamullerinin 
metalürjik yapısı standart değerlerdedir. Standartlaştır-
ma mübadele imalatının temelidir. Standartlaştırma ile 
değişik ülkelerde ve fabrikalarda üretilen mamullerin bir 
araya getirilmesi, tamir-bakım masraflarının azaltılması, 
stok düzeylerinin düşük tutulması, malzeme ve insan-
gücü savurganlığının önlenmesi sağlanabilir [4]. Artan 
ürün çeşitliliği ve toplumsal yapıdaki karmaşıklık stan-
dartların oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Standartlar aynı zamanda bir işletmenin stratejik si-
lahlarından biridir. Her geçen gün daha fazla işletme, 
rekabet için ölçülebilir iyileştirmelere ulaşabilmek için 
standartların stratejik yararlarını gerçekleştirmeye çalış-
maktadır. Bu çabalar işletmelere şunları kazandırmak-
tadır [5]: 

1- Büyüme için temel; verimli ve güvenilir işlemler ge-
lişme için sürdürülebilir bir temel sağlamaktadır.

2- Pazara giriş; rekabet, bilgiyi yakalama, ortak anlayış 
ve azaltılan risk ile canlanır.

3- İnovasyon; bilgi transferi ve pazara hızlandırılmış bir 
giriş sağlar.

4- Müşteri güveni; standartlar kalite, güvenlik ve güve-
nilirliği temin eder.

5- Marka oluşturma; tüketici güveni markayı güçlendirir.

İşletmelerin standardizasyon uygulamalarından kaçın-
malarının altında yatan ve standardın düşmanları ola-
rak ifade edilebilecek temel sebepler ise şöyle sırala-
nabilir [5]:

1) Standartlar bana, benim işime uymaz. Stan-
dartlar kaliteyi, verimliliği ve en iyi uygulamaları ge-
liştirir. Uluslararası şirketlerin mal ve hizmetlerinin 

tüm dünyada kabul görmesinin altında standartlar 
önemli bir etkendir.

2)  Standartlar yeniliğe engeldir. Bunun tersi doğru-
dur. Standartlar aslında inovasyonu destekler çün-
kü tasarım, işlem veya teknolojiden çok performan-
sı tanımlarlar. Yenilikçiler, sahip oldukları entelektüel 
birikimin etkisini azaltmaksızın kullanmakta serbest-
tirler. Ayrıca, ürünlerin parçaları birlikte ve uyumlu 
çalışmak zorundadır.

3) Standartlar sadece ürünlere uygulanabilir. 
Standartların kaliteyi, uyumu ve imal edilen binlerce 
ürünün güvenliğini sağladığı doğrudur fakat yöne-
tim sistemleri ve hizmetler içinde aynı işlevi gören 
standardlar vardır. İş süreçlerinin uyumu, bir malze-
me ve uygulama için spesifikasyon gibi bir standar-
dizasyon faaliyetidir.

4)  Bizim standartlara ihtiyacımız yok – Biz zaten 
en iyi çözüme sahibiz. En iyi teknolojik çözüme 
sahip olma, pazarda daima yer edinmek için yeterli 
değildir. Standardizasyon, müşteri güvenini geliştir-
mek, pazardaki büyümeyi yönetmek ve teknolojik 
gelişmeyi desteklemek için yeterli sipariş yarartır.

5)  Standartlarda bir sözüm yok. Halbuki standart-
ların büyük bir kısmı özellikle de uluslarası stan-
dartlar çok sayıda ülke temsilcisi standardizasyon 
kurumları, çeşitli büyüklüklerdeki firmaların ve top-
lumsal kurumların iş birliği ile hazırlanmaktadır. Res-
mi olmayan standartlar ise firmalar tarafından kendi 
ihtiyaçlarına göre dizayn edilmektedir.

6)  Standardizasyon pahalı. Yatırım için bir standardı 
satın alma veya işletmeye uygulama kendini defa-
larca kez geri ödemektedir. 

7)  Bir standardın hazırlanması hem çok zaman 
almakta hem de zor olmaktadır. Bu standarttan 
standarda değişir.

Günümüzde ürünlerle ilgili standartlardan ISO 9000, 
ISO 14000 gibi sistem standartlarına kadar birçok ulu-
sal ve uluslar arası standart bulunmaktadır.1 Sadece 
imalat ile uğraşan firmalar için değil, hizmet sunan ku-
rumlar için de geliştirilmiş standartlar bulunmaktadır.2      

Kalite Kavramı      

Kalite kavramı gerek gündelik hayatta gerekse işlet-

1  Standartlar konusunda detaylı bilgi için TSE’nin http://www.tse.org.tr/hiz-
metlerimiz/standard-hizmetleri internet sitesi ziyaret edilebilir. 

2  Örnek olarak, http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosya-
lar/2012_08/17030121_standartyonergesi.pdf incelenebilir. (Erişim: 
27.09.2012).
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meler açısından farklı anlamlarda kullanılabilen bir kav-
ramdır. Bilimsel çerçevede de, kalite ile ilgili çok çeşitli 
tanımlar yapılmıştır. Mükemmellik tabanlı bir kalite yak-
laşımında, örneğin altın veya elmasla kaplı bir saat ka-
liteli kabul edilir. İmalat tabanlı bir yaklaşımda, tasarım 
spesifikasyonlarına uygun olan, hataları olmayan bir 
ürün kaliteli kabul edilir. Kullanıcı yönüyle kalite, beklen-
ti veya amaçlara uygunluk derecesidir. Ürün tabanlı bir 
yaklaşımında, ürünün ölçülebilir özellikleri kaliteyi gös-
termektedir. Örneğin bir pil için 120 saatlik kullanılabilir-
lik onun kalitesini ifade etmektedir. Son olarak, ürünün 
değerine bağlı bir yaklaşımda kalite, ürünün fiyatı ve 
maliyetidir [6].

Yapılan tanımlar, farklı açılardan kaliteyi tanımlamakla 
beraber kalite için önemli olan ürünün müşteri beklenti-
lerine uygun olması hatta müşteri beklentilerini aşması, 
heyecan verici bir kalitenin oluşturulmasıdır. Bu kaliteyi 
yakalayabilen işletmelerin rakip işletmelere göre bir ka-
lite üstünlüğü elde edecekleri açıktır. 

Kalite kavramı ve boyutlarının mamul ve hizmetler için 
farklılıkları söz konusudur. Mamul kalitesi için; perfor-
mans, estetik, özel özellikler, uygunluk, güvenilirlik, 
daynıklılık, algılanan kalite ve servis kolaylılığı gibi bo-
yutlar ön plana çıkarken, bir hizmet için; hizmete erişe-
bilme, güvenilirlik, hızlı cevap verme, zaman, güvence, 
nezaket ve fiziksel imkânlar hizmet kalitesinin boyutla-
rını oluşturmaktadır [7]. 

Verimlilik Kavramı      

Verimlilik kavramı, girdilerin çıktılara oranı olarak tanım-
landığı gibi girdilerle çıktılar arasındaki oransal ilişkiyi 
ölçen bir kavram olarak da tanımlanmaktadır. Daha 
az kaynak kullanarak daha fazla üretim yapılması da 
verimlilikle ilgilidir. Bu tanımların yanında, yapılan işlerle 
ilgili her türlü geliştirmeler, bugün dünden daha iyi du-
rumda olunması, zihinsel gelişimin önündeki engellerin 
kaldırılması da verimlilik olarak değerlendirilebilir. 

Bir işletme açısından baktığımızda verimlilik, tek fak-
tör verimliliği ve çok faktör verimliliği şeklinde ikiye ay-
rılabilir. Bu anlamda, sadece iş gücü, sermaye, enerji 
gibi faktörlerin verimlilik değerleri tek faktör verimliliği 
anlamına gelirken, üretimle ilgili birden fazla girdi fak-
törünün verimliliği çoklu faktör verimliliği olarak adlan-
dırılmaktadır. 

İşletmelerde girdilerin üretim çıktıları için ne kadar iyi 
kullanıldığını öğrenmek istiyorsak, mutlaka verimlilik öl-
çümleri yapılmalıdır. Bu ölçümler periyodik, hatta anlık 
olarak takip edilmelidir ki, işletmenin verimlilik değişim-
leri düzenli bir şekilde izlenebilsin.   

Rekabet ve Yaşam Kalitesi Açısından 
Standartlar, Kalite ve Verimlilik

Rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek olan millet-
lerin, hayatın her alanındaki uygulamalarda standart, 
kalite ve verimliliğe büyük önem verdiklerini görüyoruz. 
Bugün otomobil denince akla gelen Alman standart-
ları ve kalitesi, kalite denince Japon elektronik ürünleri 
bu ifadenin açık birer örneğidir. Bu ülkeler geliştirdik-
leri inovasyona dayalı ürünlerle de piyasada kalite ve 
standartların belirleyicisi konumuna gelmektedirler. Zira 
Sony’nin geliştirdiği bir TV veya bir Alman otomobil fir-
masının ürettiği daha çevreci bir motor diğer firmalar 
tarafından standart olarak algılanmaya başlamaktadır. 

Standartlar, kalite ve verimlilik bir işletmenin işlemsel 
stratejilerinin birbirini tamamlayan bileşenleridir. Verim-
lilik makro ve mikro düzeyde önemli bir rol oynarken, 
mikro düzeyde, en iyi uygulamaları tanımlamak, sınıfın-
daki en iyi şirketlerle kendilerini karşılaştırmak istenen 
işletmeler verimliliği bir performans ölçüsü olarak kulla-
nırlar. Kalite yönetimi, özellikle yeni işletmelerde tedarik 
zinciri, e-ticaret ve sanal işletme çevresi olarak tanım-
lanan işletmenin yönetim kültürünün önemli bir parçası 
olmuştur. Verimlilik ve kalite geliştirmeleri için kullanılan 
araç, yöntem ve teknikler genellikle işletmelerde birlik-
te kullanılmaktadır [8]. Geliştirilen uygulamalar standart 
haline gelmedikçe, verimlilik ve kalitenin sürdürülebilirli-
ği de tartışmalı hale gelecektir.

Nitekim aşağıda bir kısmı alıntılanan haberde [9] de 
bunu görmek mümkündür. Standartlara uygun olma-
yan ürünler bir yandan tüketicinin sağlığı ve güvenliği 
için tehdit olurtururken, diğer yandan kaynakların israfı 
sebebiyle verimsizliği olumsuz etkilemektedir. Bunun 
yanında firmaların ve ülkenin ekonomisine ve rekabet 
gücüne ciddi anlamda zarar vermektedir. 
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Verimliliği geliştirmek ve hayatımızın her alanında güve-
ni tesis etmenin yolu kalite ve standartlardan geçmek-
tedir. Bu çerçevede aşağıdaki ifadeler dikkat çekicidir 
[10]:         

a) Üretilen ürün ve hizmetlerde güveni sağlamak ve 
verimliliği geliştirmek için kalite ve standart çalışma-
larının bütünleştirilmesi temel bir işletme stratejisi 
olmak zorundadır. Güvenilir ürün ve hizmetler, sa-
dece daha büyük değer yaratmakla kalmaz, aynı 
zamanda uzun vadede kalite, tutarlılık sağlar ve bir 
firmanın ürün ve hizmetlerinin müşterinin güvenini 
kazanmasına yardım eder.   

b) Sağlıklı bir çevrede yaşamak ve gelecek nesillere 
çevreyi tahrip etmeden bırakabilmek için günümüz 
insanı ve işletmeleri çevreye duyarlı olmak zorun-
dadır. Bu amaçla, işletmelerin karbon salınımının 
azaltılması, daha temiz teknoloji ve enerji verimliliği-
ne yönelik standartları geliştirmeleri ve uygulamaları 
teşvik edilmelidir. 

c) Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir büyüme ve 
sürdürülebilir bir çeverede yaşamanın yolu stan-
dartlar, kalite ve verimlilik uygulamalarının gerek bi-
reysel gerekse işetmeler için başarılı uygulamalarını 
gerektirmektedir. 

Sonuç

Bir ülkenin ekonomik olarak büyümesi, gelişmesi ve 
kalkınmasıyla rekabet gücünün artırılması ve bunun 
sürdürülebilir olmasında standartlar, kalite ve verimlilik 
hayati bir öneme sahiptir. Bu üç kavram, refah seviyesi 
ve yaşam kalitesi yüksek bir toplum için bir binanın te-
mel taşları gibidir. Standartlar, inovasyon ve yaratıcılık 
için gereken zamanı sağlayan bilgi platformunu oluş-
tururken, kalite ve verimlilik, müşteriler ve şirketler için 
değer yaratmada ikiz bir yol gibidir. Kalite müşteriler 
için fayda sağlamaya odaklanırken, verimlilik firmanın 
finansal maliyetlerinin azaltılması üzerine odaklanır. Re-
kabet ortamında kârı artırmanın ve fiyatları azaltmanın 
yolu verimliliği artırmaktan geçmektedir.

Son söz olarak yazımızı üç güzel sözle noktalayalım: 

“Kaliteli insan yukarı doğru, kalitesiz insan ise aşağı 
doğru gelişir.” − Konfüçyüs

“Kaliteli olmayan şeyler daha fazla paraya mal olur.” − 
Philip Crosby

“Kalite bir ahlak felsefesidir.” − Armand V. Fiegenbaum
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Verimlilik işletmelerin kâr edebilmeleri için en önemli 
faktörlerin başında gelmektedir. İşletmeler her ne ka-
dar yeni teknolojileri kullansalar da beklenen hacimde 
iş yaratabilmeleri için mutlaka verimli olmaları gerek-
mektedir. Verimlilikleri ölçmek her zaman zor olmuştur. 
Çünkü verimlilik bir kez ölçülüp bırakılacak bir para-
metre değildir. Gün bazında, haftalık veya aylık verim-
lilik oranları işletmelerin büyüklüklerine göre veya en 
önemlisi iş akış hızlarına göre seçilebilir ve izlenebilir. 

Verimlilik; sahip olduğumuz kaynakların doğru ve et-
kin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, performans 
ve yararlılıklarını en üst düzeye çıkartabilmek demektir. 
İşletme bütün kaynaklarını (para, insan gücü, makine, 
zaman) etkin bir biçimde değerlendirmelidir. Verimliliğin 
çok çeşitli tanımları yapılmaktadır. Bunlardan bazıları 
şöyledir; 

Verimlilik genel olarak üretim süreci sonunda elde edi-
lenlere bu sonucu elde etmek için üretim sürecine alı-
nanlar, bir başka deyişle çıktılarla girdiler arasındaki bir 
katsayı, bir orandır. Çıktılarla girdiler arasındaki oranın 
fiziksel ya da parasal ifade edilişidir [Usta, 1996].

Verimlilik bir ülkenin kalkınmışlık seviyesinin en önemli 
ölçütlerinden birisidir. Ülkede yapılan üretime karşılık 
tüketilen kaynakları belirlemeye yönelik bir kavram ola-
rak kullanılmaktadır. Değişen sosyo-ekonomik koşullar 
ve doğal dengelerle yeni bir tanıma kavuşan verimlilik 
kavramı ekonomik ve örgütsel yeteneklerin yanı sıra 
doğal yaşamı ve çevreyi korumak, çalışanlara iyi bir 
yaşam ve çalışma şartları sağlamak, koşulları ve kay-
nakları en akılcı bir biçimde kullanmak bazı özelliklere 
tanımlanır hale geldi [Kavrakoğlu, 1991].

Japon verimlilik merkezinin benimsemiş olduğu tanım; 
verimlilik doğru olan işleri, doğru bir biçimde ve ekono-
mik bir çalışmayla gerçekleştirmeyi hedefleyen akılcı bir 
yaşam biçimidir [Akal, 2000].

Yukarıda verilen tanımlara göre verimlilik şu şekilde for-
müle edilebilir [Polat, 2005].

miktarýgirdikullanilanÜretimde
miktarýciktiedileneldeÜretimdenVerimlilik =

)( digerhammaddeisciliksermayegirdisiSistem
ciktisiSistemVerimlilik

+++
=

Sistem çıktıları; fiziksel olarak ton, metre vb. iken pa-
rasal olarak ise makro ve mikro düzeyde olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır [Polat, 2005]. Parasal çıktılar; 

•	 Makro düzeyde: Gayri safi milli hasıla, gayri safi 

yurt içi hasıla, net ulusal refah, katma değer vb.

•	 Mikro düzeyde: Satışlar, toplam kazançlar, katma 
değer, üretim değeri vb şeklinde sınıflandırılır.

Sistem girdileri ise;

•	 İşçilik: Fiziksel olarak işçilik sayısı ve çalışma saati 
gibi, parasal olarak da iş gücü maliyeti biçiminde 
ifade edilebilir.

•	 Sermaye: İşletme sermayesi ve sabit sermaye ol-
mak üzere ikiye ayrılır. İşletme sermayesi dönem 
varlıklarında oluşur. Bunlar nakit alacaklar, stoklar, 
hisse senetleri ve tahvillerdir. Sabit sermaye ise ma-
kine sayısı ve makine saati olarak ifade edilebilir.

•	 Ham madde ve malzeme: Ham madde ve mal-
zeme 3 grupta ele alınabilir.

	Ham madde: İşletmenin üretim konusu olan 
ürünün yapısına giren ve onun esasını oluşturan 
girdi maddeleridir.

	Yardımcı madde ve malzeme: İşletmenin üretim 
konusu olan ürün yapısına girmekle birlikte ürü-
nün ayrıntısını oluşturan maddelerdir.

	İşletme malzemesi: İşletmenin üretim konusu 
olan ürünün yapısı içine girmemekle birlikte üre-
tim sürecinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan 
maddelerdir.

•	 Diğer girdiler: Reklam girdileri, çeşitli vergiler, 
enerji ve yakıt vb. girdiler. 

Verimlilik kavramı işletmelere rekabet etme avantajı 
sağladığı, giderek küreselleşen dünya ticaretinde ma-
liyetlerin azaltılması ile ancak rekabet edebilir ve varlığı 
sürdürülebilir hale geldiği için önemlidir. 1980’li yıllar-
dan 2000’li yıllar içerisinde kaliteli üretim yapamayan 
işletmelerin rekabet şansları az olurken, 2000’li yıllar-
dan sonra artık işletmeler kaliteyi olmazsa olmaz koşul 
olarak sağladıklarından, en düşük maliyet işletmeler 
için önem kazanmıştır. Bunun sağlanması da verimlilik 
yönetim sistemleri ile gelişir. 

Verimlilik sadece işletme içi kaynakların kullanımı ola-
rak algılanmamalı, nasıl kalite konusunda gelinen son 
nokta işletmenin tüm faaliyetlerinde kaliteli yapılanma 
olarak algılandı ise, verimlilik kavramı da işletmenin 
tüm faaliyetlerinde verimlilik olarak algılanmalıdır. Bun-
dan kastedilen işletmenin sadece üretim faaliyetlerinde 
değil, örneğin lojistik faaliyetlerinde, satın alma aşama-
larında, kalite kontrol/ ölçüm faaliyetlerinde, ürün ge-
liştirme/ araştırma faaliyetlerinde, işçilerin taşınma vb. 
faaliyetlerinde ve ürüne verilen servis aşamasında da 
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verimlilik kavramını ön planda tutulmalıdır. Gereksiz/ 
tekrarlı faaliyetlerden kaçınmak, standart iş süreçleri 
geliştirmek, her faaliyette “maliyetler nasıl düşürülebilir” 
şeklinde bakmak verimlilik artışına olanak sağlayacaktır.  

Ayrıca, verimliliği ölçmek için işletmelerin bir sistemi ol-
malıdır. Bu sistemi kurmak öncelikle her iş istasyonu-
nun veya her makinenin veya her üretim hattının (baz 
alınacak nokta işletmelerin üretim yapılarına göre seçil-
melidir) vardiya içinde hangi işe ne kadar zaman ayır-
dığının basit bir şekilde kayıt edilmesi ise başlayabilir. 
Bir form oluşturarak, vardiya içinde işlem süresi, ayar 
zamanları, makine bozulması, iş bekleme vb. gibi faali-
yetlere ne kadar zaman ayrıldığının tespit edilmesi sağ-
lanabilir. Bu bilgiler aynı zamanda hangi marka/ parça 
için ne kadar zaman harcadığınızı da gösterecektir.

Bu kayıtlardan hareketle aşağıdaki bilgilere ulaşmanız 
mümkündür:

•	 Aynı iş diğer makinede/ operatör/ vardiyada ne ka-
dar sürede yapılmaktadır? 

•	 Makine/ operatör/ vardiya arasında farklar var mı-
dır? Varsa bu ortadan kaldırılabilir mi?

•	 Daha önceden belirlediğimiz/ tahmin ettiğimiz süre-
ler gerçekleşmekte midir?

•	 En uzun duruşun sebebi nedir? Bu duruş zamanı 
azaltılabilir mi? 

•	 İkinci, üçüncü en uzun duruş nedir? Bu duruş za-
manı azaltılabilir mi?

•	 İş bekleme var mıdır? Planlamada bir problem ya-
şanmakta mıdır?

Dolayısıyla problem olan noktaların ortaya çıkması, veri 
toplama ve bunun analizi ile olmaktadır. Veriler haftalık 
bazda analiz edilebilir ve o haftanın performansı orta-
ya konabilir. Bu performanslar (işleme zamanı, duruş 
zamanları, duruş nedenleri vb.) yöneticilerin bulunduğu 
bir toplantıda gözden geçirebilinir ve gerekli tedbirler 
üzerinde çalışılabilir.

Eğer bu çabalardan işletme fayda görür ve gereklili-
ğine inanırsa, verimliliği takip edebilmek için bilgisayar 
destekli bir sistem oluşturabilir. Verilerin toplandığı veri 
tabanları oluşturma, veri girişi, verilerin analizi ve ra-
porlama safhalarını içerecek olan program ile verimlilik 
takibi yapılabilir. Bu verimlilik sonuçları iyileştirmeler için 
bir dayanak olmasının yanında, takımın veya kişilerin 
performans değerlendirmesi olarak da kullanılabilir.  

İzleyen bölümlerde verimlilik ölçüm modellerinden olan 
“Oranlarla İş Gücü Verimliliği Modeli”nden ayrıntılı ola-
rak bahsedilecektir.

Oranlarla İş Gücü Verimliliği Modeli (WPMR)

Literatürde işletmelerin amaçlarına, çıktı ve girdi tanım-
lamalarındaki farklılıklara ve verimlilik göstergelerine 
(kısmi, çok faktörlü ve toplam faktör) göre uyarlanmış 
pek çok verimlilik ölçüm modelleri vardır. İş gücü verim-
liliği ölçmede kullanılan literatürdeki en yaygın modeller 
Kazukiyo Kurosawa modelleridir. Oranlarla iş gücü ve-
rimliliği modelinin genel amacı, her bir çalışan, ilk ka-
deme yöneticisi (ustabaşı) ve (üst) yönetimin iş gücü 
kaynağı kullanım sorumluluğunu ortaya koymaktır.

Bu modelde verimlilik kontrolleri günlük olarak yapılır, 
değerlendirme ve önlemler ise haftalık toplantılarda 
yapılan incelemeler sonucunda alınır. Üst düzey yöne-
ticilere gelişmeler hakkında bilgi vermek amacıyla da 
aylık analizler hazırlanır, toplantılar düzenlenir. Sistemin 
işleyip, değerlendirmelerin yapılmasındaki en önem-
li süreç, raporlar ve bu raporlardaki bilgilerin işletme 
standartlarıyla karşılaştırılmasıdır [Kahya, Polat, 2007]. 
Her çalışanın (yönetici, ustabaşı, işçi) sorumluluğu be-
lirlenebilir ve buna bağlı olarak etkili önlemler alınabilir. 

Kurusawa, modelin kolayca anlaşılabilmesi için, 
adam / saat yapısını açık bir şekilde tanımlanmıştır. 
Kurusawa‘nın oluşturduğu bu yapı Şekil-1’de verilmiş-
tir [Kahya, 2006]. 

Bu modelden yola çıkarak her bir çalışana sorumlu-
luklar yüklenmiş ve bu sorumluluklara göre verimliliğe 
ilişkin göstergeler oluşturulmuştur. Ayrıca işletmenin 
genel süreç verimliliği, standart verimlilik, etkili adam 
saatlerin toplam adam saatlere oranı ve parça verimlili-
ği de formülize edilmiştir.

Şekil 1. Kurusawa’nın Adam-Saat Yapısı
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Modeldeki Adam-Saat Yapısını Oluşturan Bile-
şenler

Oranlarla iş gücü verimliliği modeli kayıp zamanlar ve 
etkili işlem sürelerine ilişkin bileşenler ve formüller şu 
şekildedir: 

URE LLL −=     (1) 

burada, LR kullanılan toplam işçilik saatini, LE ise et-
kili işçilik saatlerini (işçilerden verimli olarak kullanılması 
beklenen iş gücü süresi) temsil etmektedir. 

LS = Q * Standart Süre     (2) 

 Bu formülde LS standart adam saatleri, Q ise fiziksel 
çıktıyı (üretilen parça sayısı) ifade etmektedir. 

OSOOOUOYU
LLLLL 8

   (3)                     

Üçüncü formülde, LU kullanılan toplam iş gücü saa-
tindeki verimsiz saatleri, LOY yönetimden kaynaklanan 
duruşlar toplamını (işçilik saati hesabında hariç tutu-
lan durma, yemek, temizlik, eğitim vb süreler), LOU 
ustabaşından kaynaklanan duruşlar toplamını (arıza, 
onarım, malzeme veya parçaların eksik veya kusurlu 
olması vb), LOO operatörden kaynaklanan duruşlar top-
lamını, LOS ise seyrek eleman duruşları toplamını (taşı-
ma, ayarlama vb.)  temsil etmektedir. 

Oranlarla iş gücü verimliliği modeli verimlilik formülleri 
ise aşağıdaki şekildedir:

İş gücü verimliliği ESL
LLP /8

 
                                      (4)

                                   

Yönetim sorumluluğu 
altındaki iş gücü verimliliği    

)/(
OYEEOY
LLLP 8     (5)

Ustabaşı sorumluluğu 
altındaki iş gücü verimliliği,

)/(
OUEEOU
LLLP 8   (6)

Operatör sorumluluğu 
altındaki iş gücü verimliliği )/(

OOEEOO
LLLP 8  

                                                
( (7)

Seyrek elemanlardan 
kaynaklanan iş gücü 
verimliliği

)/( OSEEOS LLLp 8

 
 (8)

Etkili adam saatlerin toplam 
adam saatlere oranı REE

LLP /8                       (9)

Genel süreç verimliliği RSG LLP /=
                  

  (10)

Yukarıda verilen formüller kullanılarak kayıp ve etkili sü-
releri belirleyen ve verimlilik analizi yapabilen bir karar 
destek sistemi oluşturmaya çalışılmıştır. 

Diğer Verimlilik Oranları 

Oranlarla iş gücü verimliliği modeli dışında farklı verim-

lilik göstergeleriyle parça, makine, operatör ve vardiya 
verimliliği ve kapasite kullanım oranını gösteren hesap-
lamalar şu şekildedir:

Parça Verimliliği: Parçaların standart sürelerinin işlem 
süresine oranı olarak hesaplanır. Buradan bir parçanın 
ne kadar verimli işlenebildiği anlaşılabilir.

EPSP LLP /=                                     (11) 

Burada PP parça verimliliğini, LEP bir parçanın etkili sü-
reyi, yani duruşlar haricindeki işlendiği süreyi temsil et-
mektedir.

Operatör Verimliliği: Operatörün fiili işlem süresinin kul-
lanılan toplam işçilik saatine oranıdır. Bu da bir ope-
ratörün mesai süresinde ne kadar verimli olduğunun 
göstergesidir.

 REO LLP /=                                           (12)

Bu formülde PO operatör verimliliğini ifade etmektedir.

Makine Verimliliği: Bir makinenin kapasitesinden ne ka-
dar yararlanıldığını gösterir. 

R

EMOOBEM

M

L

LLL
P


8

2

   (13)

Burada, PM makine verimliliği (makine kullanım oranı), 
LOOB1 kesim tekrarı, LOOB2 yeniden işleme (rework),  LEM 
ise makinenin etkili olduğu süreler olarak temsil edil-
miştir.

Vardiya Verimliliği: Vardiyaların ne kadar verimli oldu-
ğunu gösterir ve vardiyalar arasında kıyaslama yapma-
yı sağlamaktadır.
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)*/( sayisiOperatörLLP REVV 8                      (14)

Burada PV vardiya verimliliğini, LEV bir vardiyanın etkili 
çalıştığı süreleri ifade etmektedir.

Kapasite kullanım oranı (KKO): Kapasite belirli ça-
lışma şartları altında üretilebilecek en büyük çıktı mik-
tarıdır. Kapasite kullanım oranı ise kapasiteye göre çıktı 
miktarıdır.

RE LLKKO /=
                                                                                     (15)

Verimlilik takip sistemi yukarıda verilen formülleri kulla-
narak, iş gücü, makine, vardiya, operatör verimliliklerini 
hesaplayabilir, etkin kullanılan zamanları bulabilir. Ayrı-
ca duruş nedenlerinin analizi ile duruş zamanları azal-
tılabilir. İşverenlere bir diğer önerim ise YALIN ÜRETİM 
konusuna eğilmeleridir. Yalın üretimde temel felsefe 
katma değer yaratan işleri yapmak, yaratmayan işle-
ri ise ortadan kaldırmak veya en aza indirmektir. Yalın 
üretimde “değer akış haritası” çizildiğinde çok çarpıcı 
olarak görülüyor ki, katma değer yaratan iş süresi 3 
saat gibi olurken, o işin fabrikaya girişten çıkışına ka-
dar geçen süre 2-3 hafta olabiliyor. Yani 3 saatlik bir iş 
için 3 hafta sonrasına teslim zamanı verilebiliyor. İşte bu 
noktada, “iş hangi aşamalarda ne kadar süre ile bek-
liyor?”, “işe katma değer yaratmayan taşıma ne kadar 
süre ile yapılıyor?”, “iş ne sebeple bekliyor?” soruları 
araştırılarak bu süre azaltılmaya çalışılıyor, israftan ka-
çınılıyor. İsraflar aşağıda kısaca açıklanmıştır:

•	 Ham madde, fabrika içi yarı mamul stokları, 
ürün stokları israftır. Stokların fazla olması, iş-
letmenin sermaye parasını stoklara yatırması, ser-
mayesinin azalmasına ve ileride bankalardan işi çe-
virebilmek için kredi almasına yol açacaktır. Oysa 
işletmenin parası vardır ve bu para stoğa bağlanmış 
şekilde durmaktadır.  Ayrıca fabrika içi stokların faz-
la olması, her makinenin önünde ve arkasında stok-
ların bulunması iş gücünün de verimliliğini azalta-
caktır. “Nasıl olsa seri üretim yok, bekleyenim yok, 
işi daha uzun zamanda da yapsam olur” düşüncesi 
hakim olmaktadır. Yalın üretim felsefesi buna karşılık 
“tek parça akışı” önermektedir. 

•	 Taşımalar israftır. Taşıma ürüne değer katmayan 
iştir. Taşımalar olmadan parça akışlarının sağlanabi-
leceği bir fabrika içi yerleşim yapmak gereklidir.

•	 Bekleme süreleri israftır. Yukarıda da anlatıldığı 

gibi 3 saatlik bir iş için 3 hafta beklenmemeli.

•	 Yeniden işlemeler israftır. Yeniden işlemelerin 

nedenlerini tespit edip, ortadan kaldırmak gereklidir. 

•	 Hurdalar israftır. Hem ham madde, hem işlenme-

si için harcanan iş gücü boşa yapılış demektir. 

Bu israflardan kaçınmak, üretimde hızı getirir, verimli-

liği arttırır. İşin üzerine eğilerek, takip sistemi kurmak, 

sizin için önemli parametreleri performans göstergesi 

şeklinde belirleyip takip etmek, yapılan iyileştirmelerin 

performans göstergelerinde bir iyileştirme sağlayıp 

sağlamadığına bakmak, kısacası sıkı bir Endüstri Mü-
hendisliği yapmak işte başarıyı ve karlılığı sağlayacaktır.
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