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 msSu.Net: İçme Suyu Şebeke Dinamik Modelleme Çizim ve 

Projelendirme Yazılımı
 Su Kayıp ve Kaçakların Azaltılması Çalışmaları

Belediyeler, belediye su idareleri, inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, altyapı proje ve 

taahhüt firmaları ve GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) alanında faaliyette bulunan kurumlar için 

yazılımlarımız. Türk yazılımcı ve mühendisleri tarafından yerel ve uluslararası (Dünya Bankası, 

AB Projeleri, Azerbaycan, Irak, Libya v.s ) proje standartlarına göre geliştirilmiştir
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“Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu”na 
bekliyoruz…

serpilyavuz@dogayayin.com

-
-

-

 
-

-
“İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki 

suyun kontrolü maksadıyla ilgili idareler, su dengelerini belirlemek ve su kayıp miktarlarını 
tespit etmekle yükümlüdürler”. 

“İdareler su kayıp oranla-
rını, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren, büyükşehir ve il belediyelerinde 5 yıl içeri-
sinde en fazla % 30, takip eden 4 yıl içerisinde ise en fazla % 25 düzeyine; diğer belediyelerde 
9 yıl içerisinde en fazla % 30, takip eden 5 yıl içerisinde ise en fazla % 25 düzeyine indirmekle 
yükümlüdürler”. 

“İdareler, Ek-1’de formu verilen raporu, bu Yönet-
meliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, sonraki yıllarda ise her yıl, takip 
eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa yazılı olarak gönderir”, ayrıca; “İdareler, yıllık 
raporlarını Bakanlığa sunulmasından itibaren bir yıl boyunca internet ortamında yayımla-
mak zorundadır”

-

 

editör

mailto:serpilyavuz@dogayayin.com
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İZAYDAŞ, karbon kredisini ikiye katladı

2

2

2

Üsküdar ve Kayseri Belediyeleri Brooklyn Belediyesi Başkanı’nı ağırladı

İkinci durak Kayseri’ydi
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Kayseri’de belde ve köylerde su fiyatları düştü
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-
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Restore edilen Kartal Surp Nışan Ermeni Kilisesi açıldı İspanya’dan gelen 
öğrenciler Wilo’yu ziyaret 
etti

-

-

-
-

-

-
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Uluslararası Çevreci Şehirler yarışmasının sonuçları açıklandı

-
-

-
 

-

-

 
-

-
 

-

-
-
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REW İstanbul kıtaları buluşturdu

-

-

-
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Kayseri Karayolları Kavşağı’nda sona yaklaşıldı

-
-

 

-

-
-

-

-

-
 

-

 

-

İETT’de güneş panelli 
otobüs dönemi başlıyor

-

-

 

-

-
-

 

-

-

-
Bavyera’ya “Hidrolik-Su Gücü” konulu iş seyahati

-
-

-

-
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Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu için geri sayım başladı

Asfalt yollar yerini beton yollara bırakıyor

İETT Afrika yollarında
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İnegöl Belediyesi’nde dere ıslah çalışmaları devam ediyor

Bursa’ya “koza” şeklinde tiyatro   

2

2

2 2

2
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-
-

düzenlenecek.
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

2. Ulusal Biyosidal Kongresi 9-13 Kasım’da 
İzmir’de düzenlenecek

-
-

-

-
-

-

-
-

Konya, İslam şehirlerinin yöneticilerini ağırladı

-
-

-

-

 
-
-

-
-

 

 

-
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-

-
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-

İETT otobüslerinde “Karakutu” dönemi 
başlıyor

-

 

-

-
-

-

-

 

-
-
-

-

-

Şoför performansına anlık 
denetim

-

-
-
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-

 
 

-

 

 

-

-

Bozankaya’ya “Avrupa’da Yılın Şirketi” 
ödülü

-

-

 

-

-
-
 

-

-

-
 

-

-

İlk yerli trambüs ve % 100 alçak 
tabanlı tramvay

-
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-

 

-

 

 

-

-

Ecomondo bu yıl da yeşil ekonomi 
sektörüne yön vermeyi hedefliyor

Fuarın ziyaretçi ve katılımcı 
profilleri

-

-

-
-

-

-

-

-

-

2015’teki yenilikler 

SA.LVE:

Biyo-temelli sanayi:

Global Water Expo
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-

Öğrenci kartı ve paso birleşti

 
-

-

Üniversite kampüslerine 
biletmatik

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

135 bin öğrenci 50 üniversite
-

-

Karyapsan’da asfalt üretim çalışmaları devam ediyor

-

-

-

 

-



Son yıllardaki şiddetli yağmurlar altyapının her zaman kısa 
süreli yoğun yağışları kaldırmadığını gösterdi. Bu da yolların, 
alt geçitlerin ve bodrumları su altında kalmasına yol açtı. Tüm 
belirtiler bu tip yağışların daha da sıklaşacağını göstermekte 
olup, eğer bir şeyler yapılmaz ise bu tür problemlerin 
tekrarlanması da kaçınılmaz olacaktır.

Yağmur suyu depolama ve akış geciktirme sistemleri, şehir seli riskini büyük ölçüde 
azaltır. Bilgi birikimimiz ile her boyutta sistemi tasarlayıp uygulayabiliriz. GEZER Endüstri 
ile temasa geçerek, alternatif çözümlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yağmuru durduramayız ama
şehir sellerini durdurmanıza yardımcı olabiliriz..

www.gezer.com.tr
gezer@gezer.com.tr

0262 751 0346

http://www.gezer.com.tr/
mailto:gezer@gezer.com.tr
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-

 

IFC liderliğinde Hexagon Katı Atık 
Yönetimi’ne 95 milyon dolarlık finansman 
paketi

-
-
-
 

-

-

 

-

 

-

-
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-

-

-
-

Oy kullandılar
-

-

Bağdat Çıkmazı için kararı Kadıköylüler 
verdi

 
-

-

Kadıköylüler karar verdi

-
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Kartal Ceviz Meydanı’nda çalışmalar başladı

2

2

“Ceviz Meydanı İstanbul’da elle 
gösterilecek bir meydan olacak”



Güvenilir ve Kalitesi 
Kanıtlanmış 
Derinkuyu Pompa 
Sistemleri

Yeni seri Grundfos SP Derinkuyu Pompaları, eski ürün gamında olduğu 
gibi tamamen paslanmaz çelik malzemeden oluşmakla beraber 
yüksek verimlilik sınıfı ile yeraltı suyu temini, sulama, basınçlandırma 
ve endüstri alanlarında pek çok uygulama için ideal çözümler 
sunmaktadır. Grundfos, SP Serisi pompalar ile müşterilerine üstün 
hidrolik dizaynda ve yüksek taleplerde dahi optimum verimlilik 
sunmakta, uzun vadede düşük işletme maliyeti ile su hizmetleri 
uygulamalarında yüksek güvenilirliği taahhüt etmektedir.
 
Genişletilmiş Medium SP serisi, Ecodesign Direktiflerinin tüm 
gerekliliklerini harfiyen karşılamaktadır. Bu direktiflerde belirtildiği 
gibi yeni seri Grundfos 4” SP derinkuyu dalgıç pompaları, dünya 
üzerinde satıldığı tüm ülkelerde ilgili içme suyu standartlarını 
sağlayabilmektedir.

Bunun yanında Grundfos’un bu yeni ürün grubu yüksek verimliliği, 
kuma ve agresif sıvılara karşı (150 ppm’e kadar) yüksek aşınma 
direncini garanti etmektedir. Güvenilir motoru ile bakım kolaylığı 
sağlarken, motor koruma aksesuarları sayesinde pompa sisteminin 
optimizasyonu için tam bir izleme ve kontrol sağlanmaktadır.

* Enerji ile ilgili tüm ürünlerin (ErP’s) çalışma şartlarını ve kriterlerini belirleyen Avrupa  
“Ecodesign” Direktifleri doğrultusunda 1 Ocak 2015’ten itibaren belirlenen rotodinamik 
tüm su pompalarının Minimum Verimlilik Indeksi (MEI) değeri ≥ 0.40 olmak durumundadır. 

Yüksek 
verimlilik 
Kum ve Agresif 
Sıvılara Karşı 

Yüksek Aşınma 
Direnci

GFS_Ad_195x270mm-GTR.indd   1 20/07/15   10:11
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Biz Kadıköy’de bunu hayata geçirmek 

için yola çıktık. Göreve geldiğimiz gün-

den bu yana da bunu yapmaya çalışıyor, 

adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz. 

Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki göreve 

geldiğimiz günden bu güne Kadıköylüle-

rin itiraz ettiği hiçbir uygulamayı hayata 

geçirmedik. 

Kadıköylülerin Kadıköy’ün her yerinde 

ve her anında söz sahibi olması için istek 

ve önerilerini paylaşabilecekleri çözüm-

leri üretmek, çağın bilgi ve teknolojisini 

bu açıdan etkin kullanmayı önemsiyo-

ruz. Halkımızla el ele, omuz omuza, yüz 

yüze çalışacağımız katılımcı belediye-

“Kadıköylülerin itiraz 
ettiği hiçbir uygulamayı 
hayata geçirmedik”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu:

e-Belediye: Sayın Başkan, 2014 yerel 

seçimlerinde yüksek bir oy oranıyla 

Kadıköy’ün yeni belediye başkanı 

seçildiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 

Eğitiminiz, siyasete bakışınız, ilgi 

alanlarınız vb.

Aykurt Nuhoğlu: İstanbul Tek-

nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 

Bölümü'nden mezun oldum. 40 yılı aşkın 

süredir Kadıköy’de yaşıyorum.  Evliyim. 

İki çocuğum var. 

e-Belediye: Yerel yönetimlere nasıl 

bakıyorsunuz? 

Aykurt Nuhoğlu: Günümüzde bireyin 

yönetime katılması gerekiyor. Ve bunun 

için en uygun yerler de yerel yönetim-

lerdir. Yerel yönetimlerin toplumcu bir 

belediyecilik anlayışıyla ele alınması, 

halkın siyasete demokratik katılımının 

önünün açılması ve yerelden yükselen 

insan merkezli bir politik atmosferin inşa 

edilmesi, sosyal demokrat yerel yönetim 

anlayışının en önemli ilkesi. Bizim de en 

önemli ilkemiz bu.  

Yerel yönetimler halkın fikirlerine ve kat-

kılarına açık olmak zorunda. Çünkü ger-

çek demokrasi her düzeyde katılımcı ve 

koşulsuz şeffaf bir yönetimle başarılabilir. 

S
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sadece sorunları çözelim demiyoruz, bir-

likte sorunların önüne geçelim istiyoruz. 

Kadıköy’ün geleceğini Kadıköylülerle 

birlikte şekillendirelim dedik. Ve Kadı-

köylüler de bu çağrımıza uydu. "Bele-

diyelerin Anayasası" olarak tanımlanan 

5 yıllık stratejik planı biz her kesimden 

Kadıköylülerle yaptığımız toplantılar 

sonucunda oluşturduk. 5 büyük toplantı, 

onlarca dar toplantı yaptık; oradan çıkan 

önerilerle Stratejik Planımızın başlıkları 

çıktı. Örneğin şimdi çalışmalarına baş-

ladığımız Alzheimer Merkezi, Yüzme 

Havuzu, Bisiklet yolları, Gençlik Sanat 

merkezi gibi pek çok proje bu toplantı-

larda çıkan, Kadıköylülerin "istiyoruz" 

dediği projelerdir. Toplantılarda 52 

civarında proje önerisi çıktı biz birinci 

yılımızda bunlardan 25’ini hayata geçir-

mek için kolları sıvadık. Öyle sanıyorum 

ki önümüzdeki yıl da bir o kadar daha 

projenin adımını atmış oluruz. 

Kısaca biz hizmet veren hizmet alan ve 

klasik bir belediyecilik anlayışına karşı, 

geniş katılımlı, yerel yönetim-yurttaş ara-

sında yeni bir ilişki biçimi inşa etmeyi 

hedefliyoruz.

cilik anlayışımız, yaşamın her alanında 

sadece sorunları çözen değil, sorunları 

ön görerek önleyen, kentin gelişimine 

ön ayak olan bir fikri de içeriyor. Yani biz 
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e-Belediye: Halkın yönetime 

katılmasına ilişkin örnek 

uygulamalarınız var. Bunlardan biri de 

“Bağdat Çıkmazı Sokağı” düzenlemesi 

için yaptığınız halk oylamasıydı. Bu 

tür uygulamaların, tüm belediyelerimiz 

tarafından da sıkça uygulanması gereği 

hakkında ne düşünüyorsunuz? 

“Bireyi yönetime katmalısınız” 

Aykurt Nuhoğlu: Biz bir yerel yöneti-

miz. Halkın güvenliği ve sağlığı dışın-

daki tüm konularda halkla birlikte karar 

almak kadar doğal ne olabilir ki? İnsan-

ların kendi sorunlarıyla ilgili kendi karar 

vermesi, çözümünün bir parçası olması 

gerekiyor. “Ben yaptım oldu, olacak” 

anlayışı artık mahkum edilmesi gere-

ken bir anlayış. Bu anlayışın günümüz 

dünyasında başarılı olma ve bir ilerleme 

sağlama ihtimali yok.  Çocuğunuza oda-

sının duvarını hangi renge boyayacağınızı 

soruyorsunuz çünkü bunun onu geliştir-

diğini düşünüyorsunuz, daha mutlu ola-

cağını düşünüyorsunuz. Ama vatandaşa 

yaşadığı mahallede bir parka ihtiyacı var 

mı ya da bir alanda ne olmasını istiyor, 

onu sormuyorsunuz. Bireyi yönetime kat-

malısınız. İnsanlar karar mekanizmaları 

içinde olmalılar ve kararlarının geçerli 

olduğunu hissetmeliler. Bağdat Çıkmazı 

projesi de bunlardan biri. Başta belirtti-

ğim gibi biz Kadıköy’de halkın istemediği 

hiçbir projeyi hayata geçirmedik. 

e-Belediye: Kadıköy, eğitim 

seviyesinin ve hayat kalitesinin,  

sosyal-kültürel yaşamın oldukça yüksek 

olduğu bir ilçe. Bu yapısını da dikkate 

alarak, Kadıköy’ün bir kültür sanat 

kenti olduğunu söyleyebilir miyiz? 

Aykurt Nuhoğlu: Kadıköylülerin kül-

türel ve sanatsal etkinliklere ilgisi büyük. 

Ve Kadıköy, Süreyya Operası binasından 

kültür-sanat merkezlerine, edebiyat ve 

sanat kütüphanelerine, sanat atölyelerine 

kadar kültür sanat etkinlik yönetiminde 

kendini kanıtlamış bir ilçe. Anadolu 

yakasının sanat merkezi diye tanımla-

mak yanlış olmaz. Hatta İstanbul’un en 
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önemli kültür sanat ilçelerinden birisi 

diyebiliriz. Örneğin, Yel Değirmeni sem-

timizde elliden fazla sanat atölyesi var. Bu 

muazzam bir rakam. Bunun büyük bir 

şans olduğunu düşünüyorum.  Sanatçısı 

çok olan Kadıköy önümüzdeki günlerde 

de sanatçıların katkısı ve desteğiyle este-

tik,  yaratıcı, özgün kültür sanat politika-

larını şekillendirmeyi sürdürecek.

e-Belediye: İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin, Kadıköy’de tarihi 

yapısıyla sembolleşen Haydarpaşa Garı 

ve Kadıköy Meydanı Çevre Koruma 

planları hakkında görüşleriniz nedir ve 

şu anda hangi aşamada?

“Haydarpaşa Garı, gar olarak 
kalmalı” 

Aykurt Nuhoğlu: Haydarpaşa Garı’nın 

tarihi bir özelliği ve önemi var. Ama asıl 

mesele sadece garın geleceği değil. Gar ve 

çevresi İstanbul’un son yeşil alanlarından. 

Ve bu alan 1 milyon metrekarelik bir 

alan. Ve bu alan özelleştirilmek isteniyor. 

Bilindiği gibi 2012 yılında Haydarpaşa 

Garı ve çevresindeki 1 milyon metre-

karelik arazi ile ilgili 2 plan yapılmıştı.  

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazır-

lanan Haydarpaşa Gar, Kadıköy Mey-

danı ve Çevresi Koruma Planı ve Harem 

Bölgesi Haydarpaşa Limanına ilişkin 2 

planda gar için belirlenen tanım ise “Kül-

türel Tesis, Turizm ve Konaklama Alanı” 

olarak belirlenmişti. Yani Haydarpaşa 

Garı'nın otele dönüştürülmesi fiili olarak 

kayıtlara geçmişti. 

Bu plana gerek Kadıköy Belediyesi 

gerekse Haydarpaşa Dayanışması ve 

binlerce vatandaşımız tarafından itiraz 

edildi. Kadıköy belediyesi olarak bu 

plana dava açtık.  Nihayetinde geçen 

yıl planın bir bölümü iptal edildi.  Ama 

Haydarpaşa Garı ile ilgili ne planlandığı 

hala muammadır. Bu muammanın en 

kısa sürede giderilmesi gerekiyor. Biz 

Haydarpaşa’nın gar olarak kalmasını 

çevresinin de halkın faydalanabileceği bir 

şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşü-

nüyoruz. Haydarpaşa Garı, endüstriyel 

bir miras ve  aynı zamanda kent silue-

tinin kuvvetli bir imgesel değeri niteli-

ğindedir. Tarihi Bağdat Demiryolu'nun 

başlangıç noktası olan gar, kent belleğine 

katkı sağlayacak ve sürekli canlı tutacak 

biçimde korunmalıdır.  İstanbul’un adeta 

kalbi olarak nitelendirebileceğimiz bu 

alan da rant yağmasına uğrarsa başka bir 

yeşil alan kalmayacak. Bu yüzden biz gar 

ve çevresinin halkın ortak kullanacağı bir 

alan olarak düzenlenmesi için elimizden 

geleni yapacağız.

e-Belediye: Sayın Başkan, 

Kadıköy’ün geleceğine ilişkin neler 

düşünüyorsunuz?  

Hayallerinizde neler var? 

Aykurt Nuhoğlu: Kadıköy’de 480 binin 

http://var.bu/
http://alan.ve/
http://kalmayacak.bu/
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üzerinde insan yaşıyor. Böyle bir yeri 

sadece kendi hayallerinize göre şekil-

lendiremezsiniz. Önemli ve anlamlı 

olan hayalleri birleştirmek. Bu yüzden 

benim hayalim Kadıköy’ü Kadıköylü-

lerle birlikte yönetmek ve Kadıköy’den 

tüm Türkiye’ye örnek olacak bir model 

oluşturmak. 

e-Belediye: Kadıköy’de yıllardır 

bir türlü çözüme kavuşturulamayan  

“Kurbağalıdere” sorunu sizce neden 

çözülemiyor? 

Aykurt Nuhoğlu: Kurbağalıdere 

Kadıköy’ün kangren haline gelen bir 

sorunu. 2012 yılında yer teslimi yapı-

lan ve inşasına başlanan proje; aradan 

yaklaşık olarak 3 yıl geçmesine rağmen 

halen tamamlanmadı. Projeye teknik ola-

rak yanlış başlanıldığı için kanalizasyon 

suyu uzun süre Marmara Denizi'ne aktı. 

Birkaç hafta önce bizim ve Kadıköylü-

lerin çabaları ve basında çıkan haberler 

nedeniyle çalışmalar hızlandı. Şu anda 

Kurbağalıdere’deki balçık temizleniyor. 

Bu çalışmalar bugünkü hızıyla gerçek-

leşseydi şu anada Kurbağalıdere diye bir 

sorunu konuşmuyor olurduk. Ama ne 

yazık ki çalışmalar çok yavaş yürütüldü. 

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve 

Kontrol Müdürü Aynur Şule Sümer’le 

de Kadıköy ilçesinin su ve atıksuları hak-

kında konuştuk. Kadıköy’de atıksuların 

gerçek anlamda arıtılmadan boğaza veril-

diğini belirten Sümer, İSKİ’nin yapmayı 

planladığı biyolojik artma tesisinin akı-

beti konusunda ise hiçbir bilginin olma-

dığını söyledi. 

e-Belediye: Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 

ciddi bir kuraklık yaşanmış, susuzluk 

tehlikesi kriz seviyesine gelmişti. 

Yerel yönetimlerin en önemli 

hizmetlerinden biri olan içme suyu ve 

atıksu konusunda; ilçe belediyelerinin, 

büyükşehir belediyeleriyle ortak 

çalışma-yetki ve sorumlulukları 

hakkında bilgi alabilir miyiz? Bu 

alanlardaki, kendi çalışmalarınızın ve 

ortak çalışmaların örnek uygulamalarını 

anlatabilir misiniz? 

A. Şule Sümer: Bilindiği üzere 2014 

yılı'nda İstanbul’da son 10 yılın en kurak 

dönemi yaşandı. Bu süreçte barajların 

doluluk seviyeleri %10 seviyelerinin 

altına indi. Bu yıl ise kış ve bahar mev-

simlerinde sert hava koşullarına bağlı 

olarak yağışların miktarındaki artış 

İstanbul’daki su depolama yapılarında 

yeterli derecede suyun birikmesine ola-

nak sağladı. Ancak sıcak yaz günlerinin 

yaşandığı bu dönemlerde İstanbul’da 

günlük tüketim miktarları 3 milyon ton 

seviyelerine yaklaşarak tüm zamanların 

en yüksek seviyesine ulamış durumda-

dır. Mevcut durumda İstanbul’un yıllara 

sari su planlaması bulunmamakta, su arzı 

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Aynur Şule Sümer: 

“Kadıköy’de atıksular, gerçek anlamda arıtılmadan 
boğaza bırakılıyor”
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tamamen iklimsel koşullara yada başka 

bölgelerin suyunu çekildiği çözümlere 

bağlı yapılmaktadır. Türkiye’nin en büyük 

metropolünde tüketilen su miktarının 

azaltılması ve suyun geri kazanılmasına 

ilişkin hiçbir çalışma yapılmamakta olup, 

önümüzdeki dönemlerde İstanbul’da yine 

kuraklığın gündeme geleceğini net olarak 

ortaya koymaktadır. İdeal şehir yerleşke-

lerinde atıksular, alt yapı sistemleri ile 

toplanarak, arıtma tesislerinde arıtılmakta 

ve doğal ortama nihai deşarjı yapılmakta-

dır. Buna alternatif olarak, yeni yapılacak 

sosyal tesis, iş merkezleri, konut alanları 

vb. büyüklüğe sahip yapılarda gri suların 

(tuvalet sistemi dışındaki diğer evsel su 

kullanım alanlarından gelen atık sular) 

müstakil arıtma sistemleri kullanılarak 

geri kazanılması, doğal kaynakların tasar-

ruflu kullanılması ile ekonomi ve çevre-

sel açıdan büyük faydalar sağlamaktadır. 

Özel tesis ve sistemlerde arıtılmış gri 

suların insan teması olmayan alanlarda 

(tuvalet rezervuarı geri basılması, çama-

şır yıkama, bahçe sulama, araç yıkama 

vb.) kullanılabilmektedir. Bu kapsamda 

320 öğrenci kapasiteli Abdullah Öğücü 

Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu için 

gri su ve yağmur suyu geri kazanım sis-

temi projelendirilerek hayata geçirilmiştir. 

Bu projede arıtılan gri sular klozetlerin 

rezervuarlarında ve yeşil alan sulamasında 

kullanılmaktadır.

Evsel nitelikli atıksuların arıtılarak, yeşil 

alanların sulama suyu ihtiyacının karşı-

lanması; mevcut doğal kaynakların korun-

ması, atıksu tahliyesi ile kirlilik yükünün 

azaltılması ve su ihtiyacının farklı yön-

temlerle temin edilmesi olmak üzere 

çevresel yararlar sağlamaktadır. İlçemiz 

Fenerbahçe Mahallesi Kalamış Atatürk 

Parkı içerisinde bulunan yeşil dokunun, 

sulama suyu ihtiyacının, Münir Nurettin 

Selçuk Caddesi boyunca geçmekte olan 

atıksu boru hattından alınan evsel nite-

likli atık suyun arıtılması ile karşılanması 

pilot projesi kapsamında 1.5 yıllık bir 

süre için kurulan Membran Bioreaktör 

Arıtma Tesisi ile günlük ortalama 20-40 

m3 aralığında arıtılmış, toplam 2 bin 600 

m3 su kanalizasyon suyundan geri kaza-

nılmıştır. Bu pilot proje tamamlanmış 

olup,  sistemin verimliliği izlenmiş, ilçe 

genelinde yaygınlaştırılması için çalış-

malar devam etmektedir.

Ayrıca kurumsal su ve enerji tüketimle-

rimizin izlenmesi ve azaltılması amacıyla 

farklı müdürlüklerin katılım sağladığı bir 

ekip oluşturulmuştur. Bu ekip hizmet 

birimleri ile yeşil alanlarda su tüketimin 

azaltılması ve bilinçlendirme faaliyetle-

rinde görev yapmaktadır.  

e-Belediye: Bu bağlamda; Kadıköy’ün 

su şebeke büyüklüğü nedir? (Hatların 

uzunluğu-mevcut ekipmanlar, izleme 

sistemleri, SCADA vb.) Kadıköy 

ilçesine ne kadar içme suyu sağlanıyor? 

Kaç su abonesi-sayaç var? Kayıp kaçak 

oranları belli mi? 

A. Şule Sümer: İSKİ’ den alınan verilere 

göre Kadıköy’de 226 bin 222 konut, 32 

bin 849 işyeri, 14 sanayi olmak üzere 

toplam 259 bin 085 abone bulunmak-

tadır. Bu abonelerin yıllık su tüke-

tim miktarları 25 milyon 320 bin 151  

m³'tür. Yıllık atıksu ve kanalizasyon mik-

tarı ise yaklaşık olarak 33 milyon m³’tür. 

İlçemizde yer alan içme suyu şebeke 

uzunluğu 402 km, atık su şebeke uzun-

luğu 446 km’dir. İzleme sistemi kullanı-

lan yazılım programları gibi detay bilgi 

İSKİ’den edinilebilir.

e-Belediye: Atıksu konusunda da 

aynı şekilde kaç metreküp atıksu 

çıkıyor, nereye terfi ediliyor? Arıtma 

yapılıyor mu? Atıksu veya kanalizasyon 

şebekesinin mevcut yapısı nedir? 

Bakım-onarım-yenileme hizmetleri ve 

ihtiyaçlarında durum nedir?  

A. Şule Sümer: Kadıköy ön arıtma tesi-

sinden çıkan yıllık ortalama 164- 200 

milyon ton (2010-2011 yılı) atıksu, sahil-

den 2bin 308 m açığa boğaz dibine bırakı-

lıyor. Ancak bu atıksular, gerçek anlamda 

herhangi bir arıtmaya uğramamaktadır. 

Kadıköy atıksu ön arıtma tesisi, pis sudaki 

iri maddeleri ve görülebilir yüzen cisim-

lerin birçoğunu ayırmak üzere kullanılan 

ve 2 cm ile 8 cm arasında değişen, aralıklı 

çubuklardan ve kum havuzlarından oluş-

maktadır. Aslına bakıldığında bu işle-

min adı arıtma olmayıp biyolojik arıtma 

işlemi başlangıç aşamasıdır. Bu işlemden 

geçen atıksu içerisindeki tehlikeli mad-

deler sadece Marmara Denizi'ni değil 

boğaz akıntısı etkisi ile Karadeniz’i de 

kirletmektedir. Bu sistemin yeterli olma-

dığını çok iyi bilen “İstanbul Su ve Kana-

lizasyon İdaresi”nin 2011-2015 Stratejik 

Planında “Kadıköy, Baltalimanı, Yeni-

kapı ve Paşabahçe Arıtma Tesisleri'nin 

ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi 

için fizibilite çalışmalarının yapılması 

yönünde alınmış kararları mevcuttur 

(İSKİ-S.H.5-2 Faaliyet.9). Ancak 2015 

yılının son çeyreğine geldiğimiz halde  

ilgili kurumdan bu konu ile ilgili fizibilite 

raporlarına dair herhangi bir açıklama 

yapılmamıştır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı'ndan arıtma tesisinin yapılacağı 

alana cami projesi için kurumumuzdan 

görüş istemesi Marmara Denizi'nin bu 

kirliliğe maruz kalacağını göstermektedir. 

e-Belediye: Cadde ve sokaklarda 

yağmur sularının toplanması için 

ayrı kanal sistemlerinin hayata 

geçirilmesi çalışmaları konusunda ilçe 

belediyelerinin yapabilecekleri var mı?  

A. Şule Sümer: Büyükşehir belediyesi 

sınırları içerisinde ilçe belediyelerinin; 

yağmur suyu hatlarının yaptırmaları 

gibi sorumlulukları vardır. Bu kapsamda 

ilçemizde yaklaşık 100 km uzunluğunda 

yağmur suyu hattı kurumumuzca yaptı-

rılarak yağışlı havalarda arıtma tesisinin 

yükü azaltılması sağlanmıştır. Fen işleri 

müdürlüğümüz tarafından yağmur suyu 

kanalizasyon hatlarının bakım ve yapım 

çalışmaları sürdürülmektedir. 

e-Belediye: Su kayıp ve kaçaklarının 

önlenmesi konusunda ilçe 

belediyelerinin katkılar-projeleri söz 

konusu oluyor mu? Kadıköy’de neler 

yapılıyor?

A. Şule Sümer: İlçemizde su kayıp 

kaçakları konusunda yetkili kurum olan 

İSKİ ile koordine çalışmalar yapılmakta-

dır. Bölgelerde bulanan denetim ekiple-

rimizin su kayıp ve kaçaklarla ilgili tes-

pitleri anında bildirim yaparak müdahale 

sürecini hızlandırmaktadır. 

http://asamasidir.bu/
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e-Belediye: Öncelikle Mercedes-

Benz Türk A.Ş.’nin otobüs faaliyetleri 

hakkında bilgi alabilir miyiz?

Burak Tarım: Mercedes Benz Türk 

A.Ş., Otomarsan ismiyle 1967 yılında 

kurulan Türkiye’nin ilk otobüs fabrika-

sıdır. 1990 yılı Kasım ayında  şirketi-

mizin adı “Mercedes-Benz Türk A.Ş.” 

oldu. 48 yıldır Türkiye otobüs sektörüne 

öncülük eden bir kuruluş olarak, lider 

kalabilmek için sadece markanın yeterli 

olmadığını, ürün ve hizmet kalitesinin 

sürekli geliştirilmesi gereğini bilerek yıl-

larca yatırım yaptık, yapmaya da devam 

ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, 

Daimler camiasının en büyük "komple 

otobüs üretim" fabrikası olan Hoşdere 

fabrikamız, mevcut kapasitesiyle dünya-

nın da en büyüklerinden biri olmuştur.. 

Yine kendi bünyemizde kurduğumuz 

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ve 

ikinci el şirketimizle, müşterilerimizin 

her türlü ihtiyacına çözüm üretiyoruz. 

Bu konuda Daimler’in bize sağladığı tek-

noloji geliştirme kabiliyetimiz de Ar-Ge 

faaliyetlerimize büyük katkılar sağlıyor.  

Öte yandan 47 yıldır Türkiye’de üretim 

yapıyor olmamız, yan sanayinin geliş-

mesine de önemli katkılar sağladı. Öyle 

ki; ticari hayatına Mercedes’in yani 

Otomarsan’ın yedek parçacısı olarak baş-

layan pek çok fi rma, bugün Daimler’in 

dünya sevkiyatçısı konumuna geldi. 

Sonuçta gururla söyleyebilirim ki; bugün 

Türkiye’de üretilen her iki otobüsten biri, 

her üç kamyondan da  ikisi Mercedes-

Benz Türk A.Ş. tarafından üretilmektedir. 

e-Belediye: Belediyeler, satın 

almalarını çoğunlukla ihaleler yoluyla 

yapıyorlar. Ancak her ayrıntıyı da 

hesaplayamayabilirler. Bu durumda 

sizce ihale şartnameleri yeterli oluyor 

mu? 

“Türkiye’de üretilen her 
iki otobüsten birini, her 
üç kamyondan da ikisini 
biz üretiyoruz”

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Otobüs 
Pazarlama ve Satış Müdürü Burak Tarım:

D
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cağı satış sonrası hizmet maliyetlerini, 

yakıt tüketimini, ikinci el değerini hesap 

ederek fi yatlandırması gerekiyor. Eğer 

bunları doğru şekilde hesaplayamaz-

sanız, sadece ilk yatırım maliyeti ile bu 

hesaptan çıkmanız mümkün değil. 

e-Belediye: Bir üretici olarak, 

İETT’nin otobüs ihalelerini; “5 yıl 

süreyle garaj yönetimi ile birlikte 

ihale etmesi” uygulamasını olumlu 

buluyorsunuz. Konuyu biraz daha açar 

mısınız?  

Burak Tarım: Uygulama başlayalı henüz 

2.5 yıl oldu. Kesin değerlendirmeler yap-

mak için erken. Ama ben başarılı sonuçlar 

doğuracağını düşünüyorum. Süreç ilerle-

dikçe; belediyeler, üreticiler ve kullanıcılar 

olarak hepimiz, daha iyi görüp anlayabi-

leceğiz. Örneğin belediyeler partnerlerini 

daha iyi tanıma fırsatı bulacaklar. Önceki 

yöntemde üreticinin sorumluluğu, aracı 

belediyeye verdikten sonra, yedek parçayı 

temin etmekle kalabiliyordu. Bu açılımla 

birlikte üretici, aracın her şeyinden 5 

sene boyunca sorumlu olacak. Belediye 

de aldığı hizmetin kalitesini ve güve-

nirliliğini test etme imkanına kavuşa-

cak. Tabii ki; belediyeler adına bir görüş 

belirtemem, ama elde edecekleri toplam 

tasarrufu gördüklerinde, faydasını çok 

daha iyi anlayacaklardır. 

Çünkü özel sektörün bulacağı çözüm-

lere karşın, belediyelerin kamu mantı-

ğıyla ayırabilecekleri bütçe ve çözümler 

daha sınırlıdır. Üreticiler olarak bizler, 

aynı operasyonu daha iyi performans-

larla yapabiliyoruz. Çünkü işimiz bu ve 

bunu optimize etmek durumundayız. O 

yüzden bu uygulamada da iyileştirme 

mutlaka sağlanacaktır. Dolayısıyla burada 

artık rekabet, ihale sonrasındaki süreç-

lerde kendini gösterecektir. Çünkü artık 

sadece bir ürün-marka isminden değil, 

topyekûn bir hizmet bütününden;  uzun 

vadeye yayılmış toplam kaliteden bah-

sediyoruz. 

e-Belediye: Türkiye, 2016 yılında 

Euro 6’ya geçecek. Belediyeler buna ne 

kadar hazır? Otobüsler bu sisteme göre 

yenileniyor mu? 

Burak Tarım: Türkiye kamyonda; araç 

parkı ve faaliyetteki kamyon sayısıyla 

Avrupa’nın 4. büyük pazarı. Ama yaş-

lılıkta da 4. büyük pazarı. Bu durum 

otobüste de böyle. Bugün Euro 6’yı 

konuşuyoruz ama hala pek çok eski araç 

faaliyette. Ayrıca kullanılmış otobüsler 

Anadolu’daki belediyelere gönderilmeye 

devam ediliyor. Yani bu bir süreç, hemen 

değiştiremezsiniz. Yanlış hatırlamıyor-

sam İETT, İstanbul Otobüs A.Ş. ve Halk 

Otobüsçüleri bünyesinde değiştirilmesi 

planlanan daha 8 bin tane otobüs var. 

Bunlar; bırakın Euro 5’i, 4’ü, daha alçak 

tabanlı otobüsler değil. Bildiğiniz eski, 

basamaklı otobüslerden bahsediyoruz. 

Engelli erişimi için kolay inilir-binilir 

olmayan, otobüslerden bahsediyoruz.  

Dolayısıyla, Türkiye’de 8 bin tane otobüs 

değişecek diyoruz. Türkiye’deki otobüs 

üreticileri 1 yıllık toplam üretimlerini, sırf 

bu işe ayırsalar ancak mümkün olabilecek 

bir durumdur.  Ayrıca ekonomik olarak 

da mümkün değil. Ne böyle bir üretim 

mümkün, ne de talebin yaratılabilmesi, 

ekonomiye kazandırılabilmesi mümkün. 

Dolayısıyla bütün bunları doğru planla-

mak lazım. Kolay bir iş değil… Öte  yan-

dan da İstanbul’un buna ihtiyacı var. Öyle 

ki; metrobüsün taşıdığı yolcu sayısı ilk 

yıllara göre bugün 3 katına çıktı. Günlük 

olarak ortalama 800 binden fazla yolcu 

Burak Tarım: Her ayrıntıyı bilmeleri 

de mümkün değil zaten. Ama burada 

yeri gelmişken İETT’nin yaptığı yeni 

ve güzel bir uygulamayı da hatırlatmak 

isterim. İETT’nin bir önceki Genel 

Müdürü Sayın Hayri Baraçlı, bence çok 

cesur bir karar verdi ve ihale mantığında 

yeni bir anlayışa gitti. Dedi ki: "Ben kon-

vansiyonel bir ihalenin dışına çıkacağım 

ve ihale ettiğimiz araçların, garaj yöneti-

mini de tüm sorumluluklarıyla birlikte 5 

yıl boyunca üretici fi rmaya vereceğim". 

Şu an İETT’nin mevcut garajlarını üre-

tici fi rmalar işletiyor ve bunun ne kadar 

doğru bir karar olduğunu bütün sektör 

görüyor. Şöyle düşününüz; bir ürününüz 

var ve bu ürüne fi yat vereceksiniz. Bu 

fi yatı, aracın 5 yıl boyunca olası her türlü 

teknik probleminin çözümüne ilişkin 

rakamları, bakım ve onarım maliyetle-

rini de ekleyip vermeniz gerekir. Bunları 

sağlıklı bir şekilde yapabilmek için de 

istatistiki bilgi ve uzmanlığınızın olması 

gerekir. Aksi taktirde her iki taraf için 

de risk çok yüksek olacaktır. Dolayısıyla 

bu yeni uygulamanın başta zorlukları 

olacaktır ama ben, hem sektörün hem de 

belediyelerimizin çok şey öğreneceğine, 

özellikle doğru partner seçiminde çok 

daha fazla tecrübe sahibi olacaklarına 

inanıyorum. 

Aslında şehir içi otobüsleri amaçları 

bakımından değerlendirirsek, çok komp-

like araçlar olmadığını görürüz. İki farklı 

marka otobüsü yan yana koyduğunuzda; 

motor-şanzıman ve aksı hariç, nispeten 

aidiyet duygusu olmayan bir ürün oldu-

ğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, otobüs-

ler arasında çok büyük farklar görme-

yebilirsiniz ve bu iki otobüs arasında 

% 30 fi yat farklarının nasıl oluştuğunu da 

anlamayabilirsiniz. Bu farklar araçların 

kullanım ömürleri dediğimizde, sadece 

İETT’nin bu 5 senelik garaj-yönetim 

süresi değil, çok daha uzun ömürlerden 

kaynaklanıyor. Bugün, örneğin İstanbul 

Otobüs A.Ş. aldığı araçları minimum 10 

sene kullanıyor. Hatta ilk açılan fazlarda 

10 seneyken, ikinci fazlarda maksimum 

15 seneye çıkardılar. Yani belediye hesap 

kitap yaparken alacağı otobüsü 15 sene 

kullanacağını düşünerek alıyor. Üretici-

nin de bu süre boyunca aracın çıkarta-

http://kalabiliyordu.bu/
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sadece metrobüs hattında taşınıyor. Oysa 
800 bin nüfuslu şehirler var. Bunun ara 
hatları, minibüs bağlantıları var. Raylı 
sistemlerle, deniz yollarıyla bağlantıları 
var. Neticede çevrenin korunması ve 
enerji verimliliği için eski model araçların 
değişmesi zorunlu. Bir taraftan bunların 
değiştirilmesi planlanmalı, diğer taraftan 
da mevcut kapasitenin nasıl büyütüleceği 
planlanmalı. 2013 yılında İETT, şehir 
içi pazarında 1440 tane otobüs alırken, 
bunun sadece 900 tanesini Solo dizel iha-
lesi ile aldı. Yani düşünün ki; Türkiye’nin 
üçte birini bugün İETT ilave talep olarak 
alıyor, değişecek araçlar hariç. Çevrenin 
korunması ve enerji verimliliği adına 
Euro 6 elbette bir fayda sağlayacaktır, ama 
belediyenin bütün araç parkının Euro 
6’ya geçirmesi hemen mümkün olma-
yacaktır. Öte yandan belediyeler Euro 6 
zorunluluk haline gelene kadar da araç 
almaya devam edecektir. Bekleme lüksü 
yoktur. Bir şehirlerarası otobüs fi rması; 
ben yatırımımı bir sene erteleyeyim, yeni 
araçlardan alayım diyebilir ama belediye-
ler bunu kolay kolay yapamaz.  

e-Belediye: Belediyeler 2016 yılından 
itibaren Euro 6’ya uygun alımlar 
yapmak zorunda değil mi?  

Burak Tarım: Türkiye, uluslararası 
platformlarda atmış olduğu imzala-
rın yükümlülüklerini yerine getirmek 
zorunda. Bu bağlamda Türkiye’de tea-
müller, Avrupa’da uygulanan normların 2 
yıl sonra işlemeye başlaması şeklinde işli-
yor. Bu durum Euro 4’te de, Euro 5’te de 
böyle oldu. Avrupa geçiyor, 2 sene sonra 
da Türkiye geçiyor. Çünkü bizim farklı 

altyapılarımız var ve bu süreler makul 
sürelerdir. Avrupa 01.01.2014’te Euro 
6’ya geçti ve Türkiye’de 01.01.2016’da 
Euro 6’ya geçeceğini açıkladı. Bununla 
alakalı sektör toplantıları yapıldı, sektör 
görüşleri bakanlığa verildi, herkes kabul 
etti ve karar alındı. Ertelenir mi? Olabilir 
ama biz bunu pek mümkün görmüyoruz. 
Bu uluslararası bir yaptırım ve ülkenin 
üreticileri olarak da bizler hazırız. Biz 
Mercedes Benz Türk A.Ş. olarak, Euro 
6 için bütün hazırlıklarımızı yaptık, bunu 
beyan ediyoruz. Bizim gibi birçok fi rma 
da beyan etti. Dolayısıyla Türkiye’nin 
üretici altyapısı olarak baktığınızda buna 
hazır olup da geçilmemesinin birtakım 
ticari çıkarları olabilir ama yaptırımla-
rını da göz ardı edemeyiz. Diğer taraftan 
konuyu düzenleyen kanun geçişe ilişkin 
bazı esneklikler de sağlıyor. Diyor ki; 
“2015 yılı sonu itibariyle kalan stokları-
nızı tam mamül olarak geçerseniz, yani 
tamamlayıp stokunuza kaydederseniz 
belli bir süre o stokları satabilirsiniz”. 
Aynı şekilde ithal ettiğiniz Euro 5 nor-
munda bir aracı, o yıl içinde satamazsanız 
takip eden yıl içerisinde, belli şartlarda 
satmaya devam edebilirsiniz. Ama bu 
sadece o adetlerle sınırlı. Yani üretici 
olarak 2016 yılında, Euro 5 normunda 
yeni bir araç üretirseniz onu tescil ettirip 
Türkiye’de satamazsınız. Ancak tabii ki 
bizim de ihraç etmek üzere Euro 3-5 
üretimimiz de devam edecek. 

e-Belediye: Euro 6’ya geçişle beraber, 
kent içi otobüs pazarında hareketlenme 
olur mu?  

Burak Tarım: Kamu tarafının iki önemli 
çarpanı var: Bir tanesi yerel seçimler, 

diğeri de şehirlerin büyükşehirlere dönüş-
türülmesi. Yerel seçim dönemlerinde 
doğal bir yatırım dönemi başlıyor. Yatırım 
kararları da yerel seçim öncesinde alınıyor. 
Örneğin seçim 2000 yılında ise alım iha-
leleri 97'den başlıyor, 98'de bitmiş oluyor, 
99'da da teslimatlar yapılıyor. Biliyorsu-
nuz son yerel seçimler 2014 yılında yapıldı 
ama en büyük alım 2013 yılında oldu. 
Böyle bir döngüsü var. 5 yıllık süreçte 2 yıl 
önemli oranda hareketleniyor. Hepimiz 
kapasite kullanım planları yapıyoruz. Bir 
sonraki seçim 2019 yılındaysa 2017-2018 
yılları tabiri caizse ihale yıllarıdır diyebili-
riz. İkinci olarak da şehirlerin büyükşehire 
dönüştürülmesi konusu var. Burada da 
iki durum söz konusu. Birincisi; illerin 
hakim oldukları coğrafi  bölgeler büyüdü. 
İkincisi de büyükşehir olan belediyeler 
kendi yetkileri dahilinde fi lolarını kurma 
imkanına sahip oldular. Tabii bu durum; 
her büyükşehir olanın hemen yatırım 
yapacağı anlamına gelmiyor. İhtiyacı var 
mı yok mu onlara bakması lazım. Her 
şehrin kendi dinamikleri, kendi ihtiyaç-
ları var. Bazı şehirlerimiz raylı sistemleri, 
bazıları elektrikli sistemleri tercih ediyor. 
Çünkü şehir ona müsait. Ama İstanbul 
gibi bir şehirde tek tip bir çözümle ayakta 
kalamazsınız; mutlaka bir kombinasyon 
yapmanız lazım. Bunları bir araya geti-
rip entegre bir ulaşım imkanı yaratmanız 
lazım. Dolayısıyla “biz büyükşehir olduk, 
30 tane otobüs alacağız” şeklinde olmu-
yor. Solo otobüs ihtiyacı olan var, körüklü 
ihtiyacı olan var, 9 metrelik otobüsle 
çözmek isteyen var. Tüm bunlar şehrin 
şartlarıyla alakalı. Tabii bu,bir de yerel 
yönetimlerin ne kadar vadede bu işi çöz-
mek istedikleriyle alakalı. Ancak acil bir 
ihtiyaç olabilir; 10 metrelik otobüsten 10 
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öncülük etmeye gayret ediyoruz. Çünkü 

artık bazı ezberlerin bozulması gerekiyor. 

Özellikle otobüs sektöründe çok duyulan 

kötü karışımlı akaryakıtların artık Euro 

6 teknolojisinde yeri yok. Dolayısıyla 

sektörün kendisini buna hazırlaması 

lazım. Şehir içinde bu nispeten daha az 

sıkıntılı olabilir. Kamu kuruluşları doğru 

yakıt tüketiminde kendilerini sorumlu 

olarak gördükleri için bu belki çok büyük 

problem yaratmayacak. Ama şehirlera-

rası tarafa baktığımız zaman bu akaryakıt 

kalitesi hususunun yeni nesil ürünlerle 

beraber kontrol altına alınması lazım. 

e-Belediye: Mercedes Türkiye’de 

hangi otobüsleri üretiyor? Avrupa ile 

Türkiye’yi kıyasladığınızda otobüs 

kullanımı ve otobüslerin teknik 

teknolojik özelliklerinde farklılıklar 

var mı?

Burak Tarım: Bu konuyu şehiriçi ve 

şehirlerarası olarak ayırmak gerekiyor. 

Türkiye'nin şehirlerarası otobüsçülükte 

kendine has bir ortamı var ve Avrupa'da 

da örnek bir ülkedir. Son yıllarda 

Avrupa’da da şehirlerarası taşımacılık, 

otobüsle taşımacılık yönünde değişiyor. 

Ancak otobüs dendiğinde akla gelen 

"şehiriçi otobüs"tür. Üreticinin gözüyle 

bakıldığında da şehiriçi otobüsler ağır-

lıktadır. Çünkü ürettiği araçların önemli 

bir bölümünü şehiriçi otobüsler oluşturur. 

Uluslararası platformda büyük ihaleler 

yapıldığında, örneğin 2 bin tane şehir içi 

otobüs alınıyor. Şehirlerarası taşımacılıkta 

hangi dönemde 2 bin tane otobüs söz 

konusudur? 

Daimler otobüs dünyasında iki ana hatta 

ayrılıyor. Birinde komple otobüs üretimi 

gerçekleştiriliyor, diğerinde ise sadece 

şasi ve motor üretimi yapılıyor. Gerekli 

üst yapılar yerel çözümlerle sağlanıyor. 

Bizim komple otobüs üretim sistemimiz 

sadece Türkiye Hoşdere fabrikasında var 

ve orada komple üretim gerçekleştiriyo-

ruz. Yani bir kapıdan başlayan üretim, 

diğer kapıdan otobüs olarak çıkar. Bu üre-

tim teknolojisi Daimlerin sadece Hoşdere 

fabrikasında var. Almanya’da şasi, kasa 

ve motor başka bir yerde konuyor. Bu 

durum Türkiye olarak, bizim için büyük 

konusunda ne düşünüyorsunuz?

Burak Tarım: Elektrikli otobüsler de 

sisteme katılabilir, bunları üretmek 

sorun değil ama ciddi bir altyapı lazım. 

Daimler’in de, diğer markaların da elekt-

rikli otomobilleri, otobüsleri var. Altyapı 

dediğimiz yani elektrikli otobüslerin çalı-

şacakları güzergâhlarda nasıl şarj edile-

ceklerinin çözülmesi gerekiyor. Hareket 

ettikleri güzergâhlarda ne kadar sürede, 

hangi alanlarda şarj edilecekler? Ülkesel 

altyapıların oluşturulması lazım. Bu bağ-

lamda; bir örnek vermek istiyorum: 2009 

yılında Türkiye Euro 3’ten Euro 4’e geçti 

ve bu geçiş Euro 5’ten Euro 6’ya geçiş 

kadar radikal bir geçişti. Euro 4 ile Euro 

5 arasındaki fark teknik olarak Euro 3 

ile Euro 4 arasındaki fark kadar değil-

dir. Yani Euro 4-5 geçişi daha yumuşak 

bir geçiştir. Ama Euro 3-4 geçişi radikal 

bir geçişti. Konuyu biraz daha açarsak; 

AdBlue olarak tabir ettiğimiz, egzoz 

gazına püskürtülen sistemlerin ilk defa 

kullanılmaya başladığı dönemde, kullanı-

cılar bunların nasıl kullanılacağını bilmi-

yordu. Kafalar soru işaretleriyle doluydu. 

Biz de o tarihlerde 2009 yılındaki geçiş 

için hazırlıklarımızı yapıyorduk. Yeni bir 

kamyon üretimimiz vardı ve o kamyonu 

Euro 4 motorla üretecek tasarımları 

yaptık. Türkiye’de o tarihlerde kamyon 

üreten fi rmaların, ithal edilen kamyon-

lar da dahil % 87’si SCR tabir ettiği-

miz AdBlue sistemini kullanacaklarını 

açıkladı. Buna göre demek ki satılan her 

100 kamyondan 87’si AdBlue kullanacak 

diye düşünüyorsunuz. Dünyada olduğu 

gibi Türkiye’de de AdBlue altyapılarının 

hazırlanmış olacağını varsayıyorsunuz. 

Ancak 2008 sonunda Türkiye‘nin önde 

gelen bir takım yağ ve akaryakıt fi rma-

larıyla bir araya geldik ve onlara AdBlue 

hazırlıklarını sorduğumuzda bize halen 

“AdBlue ne?” diye soruyorlardı. 2 ay sonra 

da Euro 4’e geçiş zorunluluğu başlıyordu. 

Bu örnekten yola çıkarak tekrar belirtir-

sek, bunların yönetilmesi lazım, elekt-

rikli otobüsler için de altyapı sistemlerine 

bir bütün olarak geçilmesi lazım. Biz o 

zaman da bu bilgilerin sektöre doğru 

bir şekilde aktarılması için çalışmıştık. 

Bugün de Euro 6’ya geçiş için sektöre 

tane alarak çözme yoluna gidebilirsiniz. 

Ama 3 sene sonra o 10 metrelik otobüsler 

sizin işinizi görmeyecektir. Bunu hesap 

eden bir yerel yönetim 10 tane 12 metre, 

2 tane de körüklü alır. “Dur bakalım 3 

sene sonrası hayır olsun. Bizim işimiz acil, 

fazla da paramız yok şimdilik 10 metrelik 

alalım da sonrasına bakarız” da diyebilir. 

Böyle olabileceği gibi diğer tarafta otobüs 

üretiminden kaynaklı zorunluluklar da 

olabilir. O zaman bir ara çözüm yarat-

mak zorunda kalabilir. Bunlar biraz da 

pazarın dinamikleriyle ve o sırada pazara 

mal sunan fi rmaların hazırlıklarıyla da 

alakalıdır. 

Öte yandan önemli bir husus daha var 

onu da söylemeden geçemeyeceğim: 

Üretim çok kolay bir iş değildir, çok iyi 

planlamalar yapılması lazım. Biz Merce-

des olarak, son yıllarda hep tam kapasite 

çalışıyoruz. Fakat 2013 yılında yüksek 

İETT teslimatları için ilave kapasite 

yaratmış, fabrikasını buna göre düzen-

lemiş fi rmalar, bugün üretimlerini 9 kat 

azaltmak zorunda kalmışlardır. Yani bu 

işler o kadar kolay değildir, üretim esnek-

liğini planlamak ve yönetmek bir sanattır 

diyebilirim. Örneğin, bir yıl içerisinde 

bir kuruma bin tane otobüs üretecek-

siniz ama sonraki sene o kurum sizden 

bir daha otobüs almayacak. O bin taneyi 

üretmek için büyüttüğünüz kapasite ne 

olacak? O üretimi artırabildiğiniz gibi o 

üretimi kısaltabiliyor da olmanız lazım. 

Bu çok kolay bir şey değildir. Dolayı-

sıyla "sektörün hazırlıklı olması gere-

kir" derken, bunların da hesap edilmesi 

gerektiğini söylüyoruz. Aynı durum 

ülkemizdeki 8 bin tane eski otobüsün, 

alçak tabanlı otobüslerle değiştirilmesi 

işinde de geçerli. Hangi üreticiler, hangi 

aralıkta buna hazırlık yapacaklar. Dola-

yısıyla bu dalgalanmalar bütün üreticiler 

için zordur. O yüzden uluslararası opti-

mizasyon çok önemlidir. Burada ulusla-

rarası ve köklü şirket olmanın avantajı 

vardır. Belli ölçekte yerel bir operasyona 

sahipseniz, yerel pazarda çok başarılı ola-

bilirsiniz ama içerdeki bir dalgalanma, 

orta vadeye yayılan bir kriz sizin elinizi 

kolunuzu bağlayabilir. 

e-Belediye: Elektrikli otobüsler 

http://�ikar.bu/
http://lazim.bu/
http://lazim.biz/
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bir avantajdır. Örneğin Latin Amerika’da 

Meksika’da şasi üretilir, motorunu Bre-

zilya verir, üstyapıyı da lokal bir fi rma 

kurar ve öyle satılır. Komple üretimimiz 

bağlamında bizim şehiriçinde iki ana 

ürünümüz var. Bir tanesi tüm üretimi 

Almanya’da yapılan Citaro model otobü-

sümüz, diğeri de tüm üretimi Türkiye’de 

yapılan Conecto otobüslerimiz. Bunlar 

iki farklı klasman araçlar, ama her ikisi 

de Mercedes altyapısı ile üretilmiştir. 

Birisi biraz daha lüks sınıf diyebiliriz. 

Fakat bu bir portfolyo seçimi. Yani 

farklı ekonomiler farklı ürünleri tercih 

edebiliyor. Kimi ülkelerde, o ülkenin 

zenginliğine ve şartlarına bağlı olarak 

Citaro, kiminde de Conecto’lar tercih 

ediliyor. Bu arada Conecto’ları da ciddi 

adette Türkiye’den ihraç ediyoruz. Bunlar 

tamamen ülkesel tercihler. O ülke çıtasını 

nerede belirliyorsa o çıtaya uygun ürün 

vermek durumundayız. Conecto’nun 12 

metre solosunu ve 18 metre körüklüsünü 

dizel olarak Türkiye’de üretiyoruz. Ama 

mesela Conecto’nun gazlı CNG versi-

yonunu üretmiyoruz. Citaro’nun CNG 

versiyonu var, fakat Türkiye’de çok fazla 

favorize ettiğimiz bir ürün değil. Bun-

dan sonra bir ara kademe araç var. Bizim 

şehiriçi otobüsle, şehirlerarası otobüsün 

karışımı olan Intouro diye adlandırdı-

ğımız bir otobüsümüz var. Farklı koltuk 

tasarımı ile şehirlerarası otobüslere, alçak 

tabanlı yapısıyla da şehiriçi otobüslere 

benzer. Bunlar, şehirlerarası hareket ede-

bilen daha üst sınıf toplu taşıma aracıdır. 

Intouro’ları Türkiye’de sınırlı sayıdaki 

kamu ihtiyaçları için sunuyoruz. Örneğin 

askeriye personel taşımacılığında kullanı-

yor. Intouro sınıfının bir de Setra ürünü 

var. Setra’nın Uberland tabir ettiğimiz 

aracını Türkiye’de sadece Avrupa için 

üretiyoruz. Türkiye’de satışı yok. Şehir-

lerarası otobüslere geldiğimizde; 12 ve 13 

metrelik Tourismo marka otobüslerimiz 

ile Travego otobüslerimiz var. Travego 

bizim amiral gemimiz, onları da burada 

üretiyoruz. Travego SHD dediğimiz 

yüksek araçları sadece Türkiye pazarında 

satıyoruz. Böyle bir ürün gamımız var 

ve bu ürün gamına baktığınızda, müş-

terilerimizin ihtiyaçlarını tamamlayıcı 

olduğunu görebilirsiniz.

e-Belediye: Son olarak, hedef ve 

planlarınızda neler var?

Burak Tarım: Bizim öncelikli hedefi miz 

bulunduğumuz bütün pazarlarda lider-

liktir. Bununla birlikte pazarın gerçekleri 

içerisinde tercihler yapmak mecburiye-

tindeyiz. Bizim kamyon ihracat sayıları-

mız düşerken otobüs ihracat sayılarımız 

artıyor. Bunların tamamı uluslararası 

optimizasyonun sonuçları. Bizim burada 

almak zorunda olduğumuz kararlar var: 

Bu araçların ne kadarını şehirlerarasına 

ne kadarını şehir içlerine üreteceğiz? 

Hangi ihalelere hazırlanacağız, hangi 

ihaleler yerine başka şeylere yönelece-

ğiz? Tüm bunlar dinamik bir planlama 

gerektiriyor. Bunu da zaman içerisinde 

optimize ediyoruz. Ama esasında her 

seneye bir hedefl e başlıyoruz. Hedefi miz 

en azından bulunduğumuz konumdan 

bir adım geriye düşmeden, lider ve öncü 

olmaktır. 2016 yılından itibaren, mevcut 

tüm ürün gruplarımızı Euro 6 ile beraber 

yenileyeceğiz. Buna şehiriçi otobüsle-

rimiz de dahil. Dolayısıyla yepyeni bir 

ürün portföyümüz olacak ve lokalde daha 

iddialı bir pozisyona gelmemizi sağlaya-

cak. Bir taraftan da unutmamak lazım ki, 

yürüyen bir fabrikanız var ve bu fabrikada 

tüm ürün portföyünüzü bugünden yarına 

yenileyemezsiniz. Bunları bir plan dahi-

linde yapmanız ve önceliklendirmeniz 

lazım. Bütün ürünleriniz değişecekse 

bunları zamana yaymanız ve o zaman 

içinde yapmanız lazım. Biz bunların 

hepsinin hesaplarını yapmış vaziyette-

yiz. Dolayısıyla Euro 6 ile beraber süratle 

bizim hem şehirlerarası hem de şehiriçi 

portföyümüzde bir yenilenme olacak ve 

bu yenilenmeyle daha da güçleneceğimizi 

düşünüyoruz. 47 yıllık bir tecrübemiz var, 

buna da çok güveniyoruz. 

Türkiye pazarının stabil kalacağına ina-

nıyoruz. Türkiye pazarı hem şehiriçi 

hem de şehirlerarası açısından büyük ve 

önemli bir pazardır. Bunun devam ede-

ceğini düşünüyoruz. Enteresan bir örnek 

vereyim: Almanya’da çok uzun yıllardır 

şehirlerarası ulaşımda otobüs uygulaması 

yoktu, tren altyapısı çok gelişmiştir. Fakat 

çok uzun yıllardan sonra Alman hükümeti 

tren yatırımlarının fi zibilitesinde hata 

yaptıklarını gördü ve şimdi şehirlerarası 

otobüs taşımacılığını yeniden açtılar ve 

model olarak da Türkiye’yi gösteriyorlar. 

Bizim şu anda Türkiye’de faaliyet göste-

ren otobüs işletmecilerimiz Almanya’daki 

şehirlerarası hatlara talip oluyorlar, çünkü 

bizim tecrübemiz var. Almanya tren tec-

rübesini yaşamış otobüse geri dönüyor. 

Bizde otobüs tecrübesi mevcut, biz hızlı 

trene geçmeye gayret ediyoruz. Bunun 

bir dengesinin olması lazım. "Hızlı tren 

yanlış çözümdür" demiyorum, "her yere 

hızlı tren olmuyor" diyorum. Bunların 

arasında bir entegrasyonun olması gere-

kir. Lastikli araçlarla yapılan ulaşımın ilk 

yatırım maliyeti çok avantajlı. Metronun 

yatırım maliyetiyle, metrobüsün yatı-

rım maliyetlerini kıyaslayın orada farkı 

görebilirsiniz. Hepsinin faydalı olacağı 

yerler ve entegrasyonu iyi hesaplanmalı. 

Biz otobüs sektörünün geleceğiyle ilgili 

endişe taşımıyoruz. Mercedes-Benz Türk 

olarak 47 yıllık tecrübemizle üzerimize 

düşeni yapmaya devam edeceğiz.  
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“Doppstadt Expo” 
 5 bin kişiyi ağırladı

-

-

Geri dönüşüm makinelerinin 
dev üreticisi Alman Doppstadt, 
düzenlediği “Doppstadt Expo” ile 
5 bin kişiyi ağırladı.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Serpil Yavuz
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Doppstadt Grubu

-
-

Doppstadt Expo’da 50 yeni ürün 
tanıtıldı    

2 -

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Doppstadt Grup Yönetici Direktörü  
Ferdinand Doppstadt -

-

ikisinde de hem 
-

-

-

-
-
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-

Doppstadt, kompleks çevre 
problemleri için toplam çözümler 
sunuyor

-

-

-

-

-

-
-

-
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Yeni parçalayıcı “AK 560”; daha 
güçlü, daha hızlı, daha temiz

-

-

-

Doppstadt’ın yeni DG öğütücüsü 
2017’de pazara geliyor

-

Doppstadt’tan Yeni Ürünler

-

-

3

-

-

m3

200 m3

-
-
-

-
-

DH Serisi doğrayıcıların en 
yenileri 2016’da pazara geliyor

-
-
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-

-

-

-
-

-
-
-

-

Verimlilikte rakipsiz ön-
parçalayıcı: Yeni DW 308 Rhino

-

-

-
-

-

Yeni kırma sistemi 

-

Fukushima sonrası Japonya’da radyoaktif toprak temizliği

-
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dığı büyüyen bir sektör haline geldi. 

Öyle ki özel sektör yanında kamuda 

da özellikle belediyelerde pek çok GES 

projesi yapılıyor. Belediyelerin yaptığı 

GES projelerini incelediğimiz bu özel 

dosyada; “hangi projeler var, ne kadar 

güç üretiyorlar, proje paydaşları kimler, 

süreçler nasıl işliyor?” diye araştırdık.

Belediyelerden 
“GES” atağı

“Süreç kamuda da aynı şekilde 
işliyor”

Özel sektörün, özellikle güneş enerjisi 

santrali lisans başvurusu sürecindeki 

bürokratik koşullardan sitem ettiğini 

biliyoruz. Pek çok platformda, bu 

süreçte hem zaman hem de hazırla-

nan dosya konusunda daha tasarruflu 

olunması gerektiği fikrini paylaşıyor-

lar. “Peki, bu durum belediyeler için 

de geçerli mi?” sorusuna yanıt almak 

için Enerji Piyasası Denetleme Kurumu 

(EPDK) ile temasa geçtik. Başvuru 

sürecinde herkes için şartların aynı 

olduğunu söyleyen Elektrik Piyasası 

Daire Başkan Vekili Ertuğrul Yıl-

dız, “Elektrik Piyasasında Lisanssız 

Elektrik Üretimine İlişkin Yönetme-

lik kapsamında yapılan başvuruların 

“Türkiye’nin gelişmekte olan sektörleri” kategorisindeki yerini her geçen gün 
sağlamlaştıran güneş enerjisi sektörü, sadece özel teşebbüslerin hareket 
ettiği bir alan da değil. Pek çok il ve ilçe belediyesi de elektrik enerjisi elde 
etme yolunda güneş enerjisi santrali kurdu ve kurmaya da devam ediyor.  
Peki, hangi belediyeler nasıl projelere imza attı? Belediye ve özel sektör 
başvurularında herhangi bir farklılık var mı? 
Bu sayımızda, sıraladığımız bu sorulara yanıt bulmak adına yola koyulduk 
ve “belediyeler ve güneş enerjisi santralleri (GES)” ikilisinin başrolde olduğu 
bir dosya hazırladık.

Belediyelerden 
“GES” atağı

Türkiye’de güneş enerjisi sektörü 

kimilerine göre “emekliyor” 

kimilerine göre ise “artık adım 

atmaya başladı”. Gerçekten de sektör; 

bürokratik sıkıntılara rağmen son yıl-

larda hem kamu hem de özel sektör 

temsilcilerinin daha ciddi yaklaştığı, 

ayakları yere basan projelerin yapıl-
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değerlendirilmesiyle ilgili olarak kamu 

kuruluşları, belediyeler, tüzel/özel kişi 

gibi ayrımlar olmamakla birlikte bütün 

başvurulara ilişkin süreç aynı şekilde 

işlemektedir” dedi.

Yani belediyeler isterlerse, tükettikleri 

elektriği, kuracakları güneş, rüzgâr 

enerji santralleriyle kendileri üretebilir, 

böylece yüksek faturalardan kurtulabilir 

hatta ihtiyaçlarından fazlasını da dağı-

tım şirketlerine satarak ek gelir sağla-

yabilirler. Yine Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’ne göre (02.11.2013) bele-

diyeler, katı atık tesisleri ile arıtma tesisi 

çamurlarının bertarafı için santraller 

kurabiliyorlar. Sermayesinin yarısın-

dan fazlası doğrudan veya dolaylı ola-

rak belediyelere ait olmak üzere küçük 

HES’ler de kurabiliyorlar.

İller Bankası da yenilenebilir enerji 
projelerini destekliyor…

Öte yandan belediye projelerinin en 

önemli finansal destekçisi İller Bankası 

da belediyelerin aydınlatma, arıtma, 

pompalama sistemleri vb konularda 

elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji 

projeleriyle karşılaması konusunda tek-

nik destek ve kredi imkânı sunuyor. 

Banka; yerel yönetimlerin, park, bahçe, 

cadde ve sokak aydınlatmaları, bele-

diyelere ait kültür merkezleri, sosyal 

tesisleri, bahçe ve otoparkları, sinyali-

zasyon ve güvenlik sistemleri, reklam 

panosu, otobüs durağı aydınlatmaları, 

pompa istasyonları ve arıtma tesisleri-

nin enerjisinin yenilenebilir enerji kay-

naklarından karşılanması projelerine 

kredi desteği veriyor.

Banka, bu şekilde Türkiye'nin hidro-

lik, rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji 

kullanımını artırarak yerel yönetim-

lerin enerji sorunlarının çözülmesine 

katkı sağlamayı hedefliyor. Geçtiğimiz 

aylarda konuya ilişkin bilgi veren İller 

Bankası Proje Dairesi Başkanlığı Yeni-

lenebilir Enerji Proje Müdürü Erdinç 

Kapusuz, dış ticaret açığının önemli 

kısmını, enerji ithalatının oluşturduğu 

Türkiye'de yenilenebilir enerji kay-

naklarının kullanımının kaçınılmaz 

olduğuna dikkat çekerek şöyle diyordu: 

“Türkiye'deki hidrolik, rüzgâr, güneş, 

jeotermal enerji santrallerinin son yıl-

larda hızla artmasına rağmen ülkenin 

kurulu gücü içerisindeki payı çok sınırlı 

kaldı. Yenilenebilir enerji kullanımının 

artırılması hedefiyle İller Bankası'nda 

Yenilenebilir Enerji Proje Müdürlüğü 

kurduk. Türkiye'de 2015 yılından sonra 

çevre ve sokak aydınlatmaları beledi-

yelerin yükümlülüğünde olacak. Bu 

durumun yerel yönetimlere yansıtacağı 

ilave elektrik giderleri ile ilgili çözüm 

noktasında hazırlıklarımızı tamamla-

dık. Belediyeler ve il özel idarelerini 

iş birliğine çağırıyoruz. Özellikle en 

çok ihtiyaç duydukları konularda proje 

hazırlıyoruz. Bu konuda teknik alt-

yapı, yönetmelik ve şartname hazır-

ladık. Tüm alanlarda iletim, dağıtım, 

sistemin kurulması ve planlaması, test 

çalışmaları ve projenin hazırlanması 

konusunda danışmanlık yapıyoruz. 

Teknik altyapı ve uzman personelimiz 

var. Ortak idarelerimize sağlayacağımız 

bu desteklerin tümü mevzuat kapsa-

mında var. Bu uygulamaların gerçek-

leşmesiyle enerjide bağımlılık oranımız 

azalacak”.

İzmir Karşıyaka 
Belediyesi GES

Sektörde anahtar teslim proje sunan 

özel sektör temsilcilerinden CN Enerji 

Üretim Sistemleri ve Yönetimi A.Ş. 

Proje Müdürü Aktan Toygarlar ile 

konuştuk. İlk etapta İzmir Karşıyaka 

Belediyesi için yaptıkları güneş enerjisi 

santrali hakkında bilgiler veren Toygar-

lar, “Santral, İzmir Karşıyaka Örnek-

köy mevkiinde 8 bin m2 alan üzerine 

kuruldu. 493 kWp gücünde. Bu güç, 

Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal tesis-

lerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak 

şekilde düşünüldü. Daha sonra İzmir 

ve çevresindeki belediyelere örnek oldu. 

Proje tamamlandıktan sonra çevre 

belediyeler tarafından ziyaret edilerek 

konuyla ilgili Karşıyaka Belediye’sinin 

görüşü alındı. Bu sayede yeni projelerin 

oluşmasına da önayak oldu” dedi. 

Santral tanıtımının ardından, özel sek-

tör tarafında belediyelerle bu tarz bir 

proje yapmanın avantajları ve deza-

vantajlarına değinen Aktan Toygarlar, 

şunları söyledi: “Aslında belediye ve 

kamu kuruluşlarıyla bu tarz yeni ve 

prosedürleri sık sık tıkanıklığa uğrayan 

işlerde çalışmak oldukça zordur. Ancak 

Karşıyaka Belediyesi takipçiliği ve gay-

retleriyle yanımızda olup bu tıkanık-

lıkları çözmekte bizlere yardımcı oldu. 

Kamu kuruluşu olmasının da avantajını 

kullanarak resmi prosedürleri hızlı bir 

şekilde geçmemiz konusunda destekle-

rini esirgemediler. Tabii ki resmi kurum-

larla yapılan işlerle özel sektöre yapılan 

işler arasında ciddi farklılıklar oluşuyor. 

Resmi kurumlarda konuya hakim ve 

karar verme yetkisi olan bir muhatap 

bulmak sektörün yeni olması sebe-

biyle oldukça zor. Özel sektörde olu-

şan problemler karşısında karar verme 

işlemi daha hızlı olduğu için işi yapan 

uygulayıcı açısından özel sektörle çalış-

mak çok daha avantajlı. Ayrıca kamu 

kurumlarıyla yapılan işlerde işe özel bir 

teknik ve idari şartname olması güneş 

enerjisi sektörünün de yeni olması 

nedeniyle zaman zaman tıkanıklıklara 

yol açıyor. Güneş enerjisi projelerinin 

en fazla vakit kaybettiren kısmı olan 

‘TEDAŞ Proje Onayı” kısmı uzadığı 

takdirde idari şartnamelerde öngörü-

len tarihlerde sıkıntılar yaşanabiliyor 

ve bu sıkıntıları kamu kurumlarına izah 

etmek oldukça zor oluyor. Ayrıca tek-

nik şartnamelerde istenen bazı kriterler 

TEDAŞ tarafından istenilmeyebiliyor. 

Bu da sektörün gelişmekte olan yeni 

bir sektör olmasından kaynaklanıyor”. 

Belediyelerin GES projeleri
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Toygarlar, bir özel sektör temsilcisi 

olarak önümüzdeki dönemlerde tek-

rar bu tarz bir proje içinde olup olma-

yacaklarına dair de şunları söylüyor: 

“Firma olarak bizim kamu sektörüne 

yaptığımız diğer işlerde de karşılaşılan 

problemlerden dolayı, Karşıyaka Bele-

diyesi gibi konuya hakim ve hızlı refleks 

verebilen kamu kurumları haricindeki 

kurumlarla iş yapmak konusunda 

tereddütlüyüz. Böyle bir konu oldu-

ğunda öncelikle ilgili kurumla görü-

şüp kendimizi tanıtıyoruz. Daha sonra 

bilgili kişiler varsa onlarla yaşanılabi-

lecek problemlerle ilgili görüşüp ona 

göre hareket ediyoruz. Eğer karşımıza 

konunun detaylarına vakıf olmayan, 

kesinlikle böyle olur şeklinde yaklaşan 

bir sorumlu çıkarsa açıkçası o işlerden 

uzak duruyoruz.”

Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi GES Projeleri
Sümerpark, DİŞTİ ve 
DİSKİ projeleri…

Son zamanlarda devreye aldığı ve 

projesine başladığı güneş enerjisi 

santralleriyle dikkat çeken Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi, sürecin belediye 

tarafında kapısını çaldığımız kurum 

oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 

bu alandaki tüm çalışmalarının ortak 

amacını şöyle açıklıyor: “Güneş ışınla-

rından en fazla yararlanan Diyarbakır'ı 

güneş enerjisinin kullanıldığı bir kente 

dönüştürmek; ekosisteme büyük 

zararlar vererek enerji elde eden ter-

mik santraller, barajlar ve HES’lere 

karşı doğa dostu alternatif enerji 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 

güneş enerjisinde atacağı üçüncü 

adım ise DİSKİ Binası ve İçme 

Suyu Deposu’nda kuracağı santral 

olacak. DİSKİ Binası ve İçme Suyu 

Deposu’nun enerji ihtiyacının karşı-

lanması amacıyla hazırlanan proje, 1 

milyon 245 bin 900 TL’ye mal ola-

cak. GES Projesi’yle günlük 400, 

yıllık ise 640 bin kW’lık enerji üre-

tilecek ve DİSKİ’nin yıllık 256 bin 

TL’lik elektrik faturası karşılanacak. 

DİSKİ Hizmet Binası ve İçme Suyu 

Deposu’nun yüksek enerji ihtiyacı 

hem sürekli ve kesintisiz kaynaklar-

dan sağlanacak hem de enerji mali-

yetleri düşülecek. Maliyetlerin düşü-

rülmesiyle uzun vadede kent halkına 

düşük maliyetli su hizmeti sunulacak. 

Cankut Yakut yapılan ve yapılacak olan 

tüm projelerle aslında doğa dostu alter-

natif enerji üretiminin yapılabileceğini 

göstermek istediklerini söylüyor. Çevre 

dostu teknolojilerin yaygınlaşmasıyla 

bölgede Yeşil Enerji Bölgesi imajının 

oluşmasını sağlamak istediklerini belir-

tiyor. 

İzmir Karabağlar 
Belediyesi Bozyaka 
Pazaryeri GES

İzmir Karabağlar Belediyesi’nin AB 

Proje ve AR-GE Birimi tarafından 

hazırlanarak İzmir Kalkınma Ajansı’na  

(İZKA) sunulan “Bozyaka Pazaryeri 

Yenilenebilir Enerji Projesi” kapsa-

mında kurulan güneş enerji santrali 

faaliyete başladı. Karabağlar Beledi-

yesi projeyle hem güneş enerjisinden 

elektrik üretiyor hem de yıllık 230 

bin TL’lik kazanç sağlıyor. Karabağlar 

Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 

üretilen enerjinin belediyenin sosyal 

tesislerinde kullanılacağını ve önemli 

tasarruf elde edileceğini söyledi. Selvi-

topu, “İZKA tarafından kabul gören ve 

hibe desteğiyle yapımını gerçekleştirdi-

ğimiz proje ile hem doğal kaynakların 

sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağız 

hem de yıllık yaklaşık 230 bin TL’lik 

kazanç sağlayacağız. 5 bin m2’lik çatıya 

üretiminin yapılacağını göstermek”. 

Bu bakış açısıyla yola çıktıklarını söy-

leyen Diyarbakır Büyükşehir Bele-

diyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 

Daire Başkanlığı Kent Mobilyaları 

ve Estetiği Şube Müdürü Cankut 

Yakut, bu doğrultuda ilk projelerinin 

“Sümerpark’ı Güneş Parkına Dönüş-

türme Projesi” olduğunu söyledi. 666 

bin TL hibe desteği dâhil olmak üzere 

2 milyon 346 bin liraya mal olan güneş 

enerji santralinin hizmete açılmasıyla, 

Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda 

elektrikli tüm araçların enerji giderinin 

santralden karşılanmaya başlandığını 

belirten Yakut, fazla gelen enerjinin de 

DEDAŞ’a satıldığını vurguladı. Santral 

için 2 bin adet fotovoltaik panel ve 17 

adet inverter monte edildi. Yılda 800 

MW'a yakın enerjinin üretileceği sant-

ral sayesinde, yıllık 638 bin 365 kg/a 

değerinde karbondioksit emisyonu da 

önlenmiş olacak. 

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs 

Terminali’nde de (DİŞTİ) güneş enerji 

santrali kurmak için ilk adımı attıkla-

rını söyleyen Cankut Yakut, santralin 

kapasitesinin 600 kWp olacağını dile 

getirdi. Sistemde kullanılacak 2 bin 

400 adet fotovoltaik panel, oluşturula-

cak yarı açık otopark çatılarına yerleş-

tirilecek ve böylece alan hem otopark 

olarak hizmet verecek hem de enerji 

üretim yaparak DİŞTİ binasından 

hizmet alan vatandaşların yenilenebilir 

temiz enerji kullanmasını sağlayacak. 

Sümerpark GES gibi şebekeye bağlı 

olarak tesis edilecek santralle, yılda 

yaklaşık 950 MW enerji üretilmesi 

planlanıyor. Kullanım fazlası enerji-

nin ise DEDAŞ'a satışı hedefleniyor.         
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güneş enerjisinden elektrik elde etmek 

için 321 kW’lık fotovoltaik güç sistemi 

kurulacak. Sistemle ayda 73 bin kilo-

vatlık elektrik üretilecek. Üretilen ener-

jiyi belediyemizin sosyal tesislerinde 

kullanacağız ve önemli bir tasarruf da 

elde edeceğiz“ dedi. 

İzmir Bornova 
Belediyesi GES

İzmir Bornova Belediyesi, güneş ışınla-

rıyla yıllık 150 bin liralık elektrik ener-

jisi üretecek 300 kW’lık fotovoltaik güç 

sistemini kurdu. 

Erzene Mahallesi’nde bin 250 güneş 

panelinin yerleştirildiği 7 dönümlük 

arazide çalışmaya başlayan sistem, üret-

tiği elektriği dağıtım şebekesine ver-

meye başladı. Proje sayesinde Bornova 

Belediyesi hizmet binalarının tama-

mında kullanılan elektrik enerjisi fatu-

rasının dörtte biri karşılanacak. Sistem, 

her yıl çevre kirliliğine neden olan 250 

ton karbon salınımını da engellemiş 

olacak. Bornova Belediyesi’nin,  İzmir  

Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji 

ve Çevre Teknolojileri Mali Destek 

Programı kapsamında 1 milyon liralık 

hibe desteğinin de kullanıldığı fotovol-

taik güç sistemi, yaklaşık 1 milyon 400 

bin TL’ye mal oldu. Güvenlik kame-

raları ve alarm sistemleriyle korunan 

tesiste son teknolojiler kullanıldı.

İzmir Seferihisar 
Belediyesi Kapalı 
Pazaryeri GES

İzmir Seferihisar Belediyesi’nin Kapalı 

Pazaryeri’ndeki “Pilot Fotovoltaik Güç 

Santrali Kurulumu Projesi”, 2014 

Mayıs ayı itibarıyla  tamamlandı. Bele-

diye, 200 KW’lık bu fotovoltaik güç 

santraliyle yılda 310 bin kWh elekt-

rik enerjisi üretecek ve yine yılda 125 

bin TL elektrik tasarrufu sağlayacak.   

İzmir Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) 

alınan 880 bin Liralık hibeyle pazaryeri 

çatısı üzerine kurulan güç santrali, yılda 

ortalama 310 bin kWh enerji üretecek, 

böylelikle belediyenin ısıtması, soğut-

ması ve aydınlatılması güneş enerjisiyle 

sağlanmış olacak. Sistem, 180 bin kg 

CO
2
 salınımını da engelleyecek. 

Bursa Gürsu 
Belediyesi GES

Bursa Gürsu Belediyesi, 96 kWp kurulu 

güce sahip olan Orta Gerilim (OG) 

Şebeke’ye bağlı güneş enerji projesini 

devreye aldı. Bursa Eskişehir Bilecik 

Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 

desteklenen ve Merk Solar tarafından 

kurulumu yapılan projenin hedefi, 

üretilen elektriğin tümünün dağı-

tım şirketi UEDAŞ’a vererek Gürsu 

Belediye Binası’nın elektrik faturasını 

sıfırlamak. Konumu itibarıyla proje, 

Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği 

kapsamında üretim-tüketim noktala-

rının farklı olduğu ilk referans uygu-

lama. Buna ek olarak yine Merk Solar 

tarafından Gürsu Belediye binasının 

önündeki parka kurulan  7 kW kurulu 

güce sahip çift eksenli tracker sistemi, 

parkın içerisinde yer alan güneş evinin 

enerji ihtiyacını karşılıyor.

Muğla Belediyesi GES

Muğla Belediyesi, 2010 Yılı Mali Des-

tek Programı kapsamında Güney Ege 

Kalkınma Ajansı’na (GEKA) sunu-

lan 777 bin 255 TL bütçeli "Sonsuz 

Kaynağımız Güneş" isimli proje için  

% 74 destek oranı ile 575 bin TL 

destek almaya hak kazandı. Projede 

şebekeye bağlı fotovoltaik Sistemin 

Kurulması ve Devreye alınması işi 564 

bin 630 TL'ye ihale edildi ve proje 

planlanandan daha düşük bir bütçe ile 

bitirildi. Projede en az 25 yıllık verim-

lilik garantili fotovoltaik güneş panel-
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leri kullanıldı ve yatırımın geri dönüş 

süresi yaklaşık 6 yıl olarak hesaplandı. 

Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman 

Gürün; “ ‘Sonsuz Kaynağımız Güneş’ 

projesi ile ülkemizde henüz yaygın ola-

rak kullanılmayan güneş enerjisinden 

elektrik enerjisi üreterek hem Muğla’ya 

hem de ülke ekonomisine katkı sağla-

dık. Çevreye zarar vermeden mezbaha 

tesisimizde ihtiyacımız olan enerjinin 

yarıdan fazlasını güneşten elde ettik. 

Muğla, ülkemizin diğer illerine göre 

güneşlenme süresi ve güneş enerjisi 

potansiyeli yüksek olan bir kent. Bu 

enerji potansiyeline uygun projeler üre-

tilmeli, desteklenmeli ve örnek alınma-

lıdır” dedi.

Eskişehir Tepebaşı 
Belediyesi GES

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, güneş 

enerjisine dayalı fotovoltaik teknolo-

jisinden faydalanarak, hizmet bina-

sının elektriğinin % 20’sini üretmeyi 

hedefl iyor. İklim değişikliğinin en 

büyük nedeni, fosil yakıtların kullanımı 

sonucu açığa çıkan karbon salınımı. Bu 

projeyle yenilenebilir enerji kaynağı 

kullanılarak 49 bin 646 kilogram kar-

bondioksit salınımının önüne geçildi. 

CO
2
 salınımının azaltılması ile bina-

nın karbon ayak izi küçültüldü. Avrupa 

Birliği’nin desteklediği Belediye Baş-

kanları Sözleşmesi’ne de taraf olan 

Tepebaşı Belediyesi, “Küresel İklim 

Değişikliği” ile mücadelede örnek bir 

belediye olma yolunda çalışmalarına 

devam ediyor. 

Bilecik İnhisar 
Belediyesi GES

Bilecik İnhisar Belediyesi, Bursa   

Eskişehir   Bilecik Kalkınma Ajansı-

nın (BEBKA) desteğiyle yürüttüğü 

"İnhisar'da güneş, elektriğe dönüşüyor" 

projesi kapsamında, ilçenin elektrik 

üretimine katkı sağlayıp   belediyeye 

gelir elde ediyor. Belediye Başkanı 

İsmail Cambaz, BEBKA'dan aldıkları 

destekle "İnhisar'da güneş, elektriğe 

dönüşüyor" projesiyle kapsamında 

enerji verimliliğinin artırılması için 90 

kW'lık fotovoltaik güneş enerjisi sant-

rali kurulumunu hayata geçirdiklerini 

söyledi. Cambaz: "Projeyi BEBKA'ya 

sunduk ve uygun görüldü. 630 bin lira-

lık projemizin % 75'i BEBKA tarafın-

dan fi nanse ediliyor. Güneş enerjisiyle, 

su pompalarını örtüştürdük. Bizlere 

maddi anlamda bir katkısı oldu. Elekt-

rik üretiminden elde edeceğimiz geliri 

öncelikle belediyemiz ihtiyaçları için 

kullanıyoruz. Bu durum, çiftçimize, 

vatandaşımıza daha ekonomik ve hızlı 

hizmetler sunmamızı sağlayacak. Yıllık, 

50-60 bin lira gibi bir gelir elde edece-

ğiz. Proje, bir nevi bacasız fabrika" dedi.

Bitlis Adilcevaz 
Belediyesi GES

Bitlis Adilcevaz Belediyesi tarafından, 

bölgenin güneş enerji potansiyelini 

değerlendirmek amacıyla hazırla-

nan “Güneş Enerjisi Santrali Projesi” 

onaylandı. Adilcevaz Belediyesi'nin 

Doğu  Anadolu  Kalkınma Ajansı'nın 

(DAKA) Yenilenebilir Enerji Des-

tek Programı kapsamında hazırladığı 

"Adilcevaz'a Güneş Doğuyor" adlı pro-

jenin onaylandığını bildiren Belediye   

Başkanı Necati Gürsoy, projeyle ilgili 

bazı eksikliklerin tamamlanmasının 

ardından kurdukları sistemden 500 

kWh gücünde   elektrik   enerjisi üre-

tebileceklerini aktardı. TEDAŞ Genel 

Müdürlüğü'yle yaptıkları anlaşma gere-

ğince buradan elde edecekleri enerjiyi 

ulusal hatlara aktaracaklarını ve böy-

lece belediyeye ek gelir sağlayacakla-

rını söyleyen Gürsoy, "Elektriğimizi 

üretecek ve elde edeceğimiz gelirle de 

vatandaşlarımıza hizmet sunacağız. 2 

bin 55 panelin kullanıldığı santralde, 

yıllık ortalama 750 bin kW elektrik 

üreterek ilçenin enerji ihtiyacını kar-

şılanacak. Aynı zamanda bu enerjiden  

yıllık ortalama 350 bin lira  gelir elde 

edeceğiz" dedi.  

İstanbul Maltepe 
Belediyesi GES

İstanbul Maltepe Belediyesi, ilçe gene-

linde yenilenebilir enerji kaynaklarını 

etkin bir şekilde kullanmak için düğ-

meye bastı. Maltepe Belediye Başkan'ı 

Ali Kılıç, "Maltepe, güneş enerjisini 

nasıl daha verimli kullanabilir diyor ve 

farklı projeleri ve fırsatları değerlendi-

riyoruz. Maltepe’nin geleceğini kurar-

ken yenilenebilir enerji kaynaklarına 

öncelik vereceğiz. Türkiye’nin stratejik 

olarak önemli bir bölgede yer alması, 

güneş enerjisi ile ilgili projelerde kilit 

ve öncü bir ülke olmasını sağlıyor. Biz 

Maltepe’yi, çevre dostu enerjinin en iyi 

şekilde kullanıldığı bir başkent haline 

getireceğiz. Kurduğumuz temaslarla 

bunun ilk örneğini ise ilçemizde bulu-

nan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür 

Merkezi'nde hayata geçireceğiz. Bura-

nın enerji ihtiyacını, tamamen güneş ile 

sağlayarak yapacağız. Ayrıca ilçedeki 

bir ilkokulun enerji ihtiyacı da, kuru-

lacak güneş panelleri ile karşılanacak. 

Hayata geçirilecek olan bu projelerle 

Maltepeliler, doğal kaynakların kulla-

nımına teşvik edilecek” dedi. 
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Dünyanın çoğu ülkesinde şehirler 

baş döndürücü bir hızla büyü-

yor. Bu büyüme, barınma ve 

elektrikten temiz içme suyu, mobilite 

ve güvenliğe kadar değişen geniş bir 

yelpazedeki verimli hizmet sunumu 

gereksinimini de aynı hızda artırıyor. 

Peki ya çözüm? Birbirleriyle bağdaştı-

rılmış bilgi teknolojileri…

Bugün “akıllı” bir şehir sizde nasıl bir 

izlenim uyandırır? Bunu öğrenmek için 

öncelikle İngiliz piyasa araştırma fir-

ması Juniper Research tarafından 2015 

için enerji ve su arzıyla aydınlatma, 

mobilite sistemlerinin entegre edil-

mesini de öngörüyor. Ayrıca bu şehir, 

idari birimlerinin şeffaflığını ve hemen 

el altında bulunabilirliğini sağlamak için 

açık hükümet önlemlerini de hayata 

geçiriyor.

CO2 salınımlarını nasıl kontrol 
altına almalı? 

Günümüzde şehirlerde yaşayan insan 

sayısı giderek artıyor. Dünyanın en 

Gitta Rohling
Siemens Gelecek Trendler Dergisi
Temmuz 2015

yılında “Dünyanın En Akıllı Şehri” ilan 

edilen Barselona’ya bir göz atmak gere-

kir. 1,6 milyondan fazla nüfusu olan bu 

şehir, daha şimdiden son derece başarılı 

olduğunu gözler önüne seren yerel toplu 

taşımacılık sistemini ve elektrikli araç 

kullanımını teşvik eden bir program 

uyguluyor. Barselona caddelerinde şu 

anda 500 hibrit taksinin yanı sıra 300’e 

yakın belediyeye ait elektrikli araç ve 

yaklaşık 400 özel elektrikli araba dola-

şıyor. Bu program aynı zamanda yaşam 

kalitesini artırmak ve çevreyi korumak 

Şehirler neden giderek 
daha akıllı oluyor?
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büyük metropolitan alanı olan Tokyo, 

daha şimdiden 37 milyon gibi afallatıcı 

bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Birleş-

miş Milletler, 2030 yılı itibarıyla dünya 

nüfusunun yaklaşık % 60’ının kentsel 

alanlarda yaşıyor olacağını tahmin edi-

yor.

Üstelik bu eğilim, sadece endüstrileşmiş 

uluslarla sınırlı değil, aynısı gelişmekte 

olan ülkeler için de geçerli. Ancak bu 

artış beraberinde çok sayıda sıkıntıyı da 

getiriyor. Çoğu şehrin başı, daha şimdi-

den konut eksiklikleri, aşırı yüklenilmiş 

altyapılar ve su ile enerji arzında dar 

boğazlar gibi sorunlar yüzünden ağrıyor.

Aynı zamanda büyük ölçüde bu şehir-

lerin kendilerinin yarattığı salınımlar 

sonucunda ortaya çıkan iklim değişik-

liğinin neden olduğu doğal afetlerle de 

tehdit ediliyorlar.

Her ne kadar şehirler bugün dünya 

yüzeyinin sadece % 2’sini işgal edi-

yor olsa da global CO
2
 salınımlarının  

% 70’inden fazlasından sorumlu. Ancak 

tüm bu kasvetli havanın ortasında bir 

takım iyi haberler de yok değil: Ulusal 

Enerji Ajansı (IEA), ekonomik büyü-

meyle sera gazı salınımları arasındaki 

tarihsel yakın ilişkinin artık zayıflamaya 

başladığını bildiriyor. Nedeni ise enerji-

nin artık çok daha verimli üretilmesi ve 

tüketilmesinde yatıyor.

Yaygınlaşan mobilite

İnsanlar ne kadar birbirlerine yakın 

ve tıklım tıklım olursa A noktasından 

B noktasına gitmek o kadar zorlaşır. 

Ancak çoğu durumda bilgi teknolojileri, 

optimum çözümlere giden kestirme bir 

yol sunabilir. Örneğin akıllı telefonlarda 

alternatif güzergahlar veya ulaşım yön-

temleriyle ilgili gerçek zamanlı ve doğru 

tavsiyeler verilmesiyle trafik sıkışıklıkla-

rının önü alınabilir. Günümüzden hiç de 

uzak olmayan bir gelecekte muhtemelen 

kendi kendine giden elektrikli arabalar, 

kazaları önlemek ve bir aracın kendi 

kendine park etmesi veya kendi mobi-

lite planını değiştiren bir başka araca o 

park alanını vermesi gibi duruma özel 

kararlar alması için birbirleriyle iletişim 

kurabilir hale gelecek. Kısa mesafeler ve 

yoğun nüfuslu alanlar, bu gibi servisle-

rin kullanımı açısından şehirleri ideal 

kılmaktadır.

Mobilitenin yaygınlaşmasıyla birlikte 

bir ağ teknolojisi olarak nesnelerin 

internetinin ve tahminler üretmek için 

akıllı verilerin kullanımının da çok 

sayıda diğer kentsel altyapıları ve hiz-

metleri yeniden şekillendirmeleri bekle-

niyor. Mesela gelecekte enerji üretimiyle 

talebini daha önce hiç olmadığı kadar 

doğru seviyede denkleştirmek, sayıları 

giderek artan birbirinden bağımsız 

sistemleri yönetmek, ısıtma ve elektrik 

piyasalarını birleştirmek ve endüstri-

yel tesisleri, binaları ve araçları sadece 

teknik

Neden şehirler giderek akıllanıyor?
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birer enerji kullanıcısı değil ama aynı 

zamanda birer enerji tedarikçisi olarak 

da birbirlerine entegre etmek mümkün 

olabilecek. Bu sayede teknolojiler ve 

hizmetler için yepyeni pazarlar yara-

tılmış olacak.

PriceWaterhouseCoopers (PwC) finan-

sal denetim firması tarafından yürütülen 

bir araştırmaya göre dünyadaki enerji 

tedarikçilerinin % 94’ü, 2030 yılına 

kadar iş modellerinin dönüştürüleceğine 

veya en azından ciddi bir şekilde deği-

şeceğine inanıyor. Dünyanın dört bir 

köşesindeki enerji tedarikçilerine piyasa 

üzerinde en büyük etkiyi hangi teknolo-

jik gelişmenin yaratacağı sorulduğunda 

ise % 60 ile enerji verimliliğini artıracak, 

ardından % 56 ile güneş modüllerinin 

fiyatını hızla aşağıya çekecek, % 53 ile 

talep yönetimine yönelik yeni teknolo-

jilerin ortaya çıkmasını sağlayacak ve 

% 51 ile de akıllı sayaç sistemlerinin 

ve enerji şebekelerinin önünü açacak 

önlemlere dikkat çekiyorlar.

BITKON dijital derneği tarafından 

Fraunhofer Sistemler ve İnovasyon 

Araştırmaları Enstitüsü’ne yaptırtılan 

bir araştırmada, Alman enerji sektörü-

nün akıllı şebekelerin kullanımını da 

içerecek şekilde komple birbirine bağ-

lanması ve dijitalleştirilmesi sayesinde 

yılda yaklaşık 9 milyar Euro tutarında 

tasarruf yapılabileceği hesaplanmış. Bu 

tasarruflardan 5,5 milyar Euro ile aslan 

payını alan kısmı ise sadece akıllı şebeke 

yönetimiyle başarılabilecek. Endüstri-

yel üretimin ve özel kullanımın elektrik 

talebi her iki sektörün de yenilenebi-

lir enerji kaynaklarıyla ilgili günlük 

arz dalgalanmalarını etkin bir şekilde 

kapatmalarına izin verecek şekilde aynı 

hizaya getirilebilir. Milyarlarca Euro’yu 

bulabilecek ekstra tasarruflar da otoma-

tik bina yönetim sistemleri ve şebeke 

inşaatlarında maliyetlerin düşürülme-

siyle sağlanabilir. Bu yüzden bu hedef-

leri tutturacak teknolojilerin tedarikini 

yapabilecek şirketler için iş potansiyeli 

devasa boyutlarda. Bilhassa da kentsel 

alanların akıllı şehirlere dönüşmesinin 

yeni standartlar belirlenmesini zorunlu 

kılacağı ilk aşamada bu işe girenler için.

Akıllı şehir teknolojilerine yapılan 
yatırımlar artıyor

Bu örnekler aslında çeşitli altyapılardan 

gelen verileri birleştiren şehirlerin kendi 

verimliliklerini nasıl artırabileceklerini, 

paradan nasıl tasarruf edebileceklerini, 
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çevre üzerindeki baskıyı nasıl azaltabile-

ceklerini ve kendi sakinlerine nasıl daha 

yüksek bir yaşam kalitesi sunabilecekle-

rini çok güzel anlatıyor. Bu gibi önlem-

ler muhtemelen hepsi de her seviyeden 

akıllı servislerin önünü açacak olan 

tedarik ve atık teknolojilerini, bilgi ve 

iletişim yapılanmalarını ve sosyal ağları 

kapsayan karmaşık bir bilgiler ağıyla 

sonuçlanacaktır. OECD’ye göre 2010 

ile 2030 yılları itibarıyla dönemde tüm 

altyapı projeleri için gerekli global yıllık 

yatırım tutarı yaklaşık 1,8 trilyon Dolar 

civarında olacak ve bu rakamın büyük 

bir bölümü şehirlere yatırılacak.

Bu uçsuz bucaksız yatırımlar nihaye-

tinde yeni iş segmentleri yaratacak. 

Almanya’nın Elektrik, Elektronik & 

Bilgi Teknolojileri Derneği (VED) 

tarafından yapılan bir araştırmada akıllı 

şehir teknolojilerine yönelik segmentin 

büyük bir hızla gelişeceği vurgulanı-

yor. Bu derneğin bin 300 üye şirketin-

den üçte ikisi, 2030 yılı itibarıyla akıllı 

şehirlerin sayısında ekonomik anlamda 

çok ciddi bir sıçrama yaşanacağını ümit 

ediyor. Technavio piyasa araştırmaları 

şirketi, 2014 ile 2019 yılları arasında 

global akıllı şehirler pazarında yılda 

ortalama % 16,6’lık bir büyüme görül-

mesini bekliyor. 

2014 yılında Kuzey ve Güney Amerika 

bu alanın liderleriydi ve birincilik kol-

tuğuna net bir şekilde Kuzey Amerika 

oturuyordu. 2014 yılında % 25’in hemen 

altında aldığı payla otomasyon segmenti 

akıllı şehirler pazarının lideriydi. Akıllı 

şebekeler ise bir sonraki en büyük pazar 

dilimini oluşturuyordu (% 17,2). Kamu 

güvenlik sistemleri % 16 ile üçüncüydü. 

Akıllı su tedarik ve arıtma sistemleri de 

sadece % 0,2’lik pazar payıyla bu listenin 

son sırasında yer alıyordu.

Navigant Research’daki piyasa araştır-

macıları, 2023 yılına kadar olan dönem 

için bir dizi tahminlerde bulundu. O 

gün geldiğinde akıllı teknolojilerden 

yaratılacak global gelirin, bugünkü 8,8 

milyar Dolar’lık seviyesinden 27,5 mil-

yar Dolar’a fırlayarak 2013 seviyesini 

3’e katlayacağını öngörüyorlar. 2023 

yılında en büyük teknoloji pazarının 

yıllık bazda 11,3 milyar Dolar’lık bir 

hacme ulaşması beklenen Asya-Pasifik 

bölgesi olması umuluyor.

Daha dirençli şehirlere doğru

Dijital ağlaşma sonuçta ortaya “akıllı 

şehir merkezleri”nde toplanacak ve işle-

necek devasa ve giderek büyüyen bir 

veriler hacmi çıkaracak. Akıllı şehir-

lerdeki binlerce sensör ile veri tabanı 

her türden bilgiyi sunabilir hale gelecek.

Yeni iletişim teknolojileri her geçen 

gün hükümet ve sosyal kuruluşlarla 

özel bireyler arasındaki koordinasyonu 

daha da artıracağından, bu gibi geliş-

melerin kamu güvenliğini de iyileş-

tirmesi bekleniyor. Mesela bir kasırga 

çıkacağı öngörüldüğünde, ilgili bütün 

veriler toplanacak, analiz edilecek ve 

değerlendirilecektir. Önceden tanım-

lanmış basamaklı bir bilgi zinciri ile 

enerji tedarikçileri, hastaneler, ulaş-

tırma operatörleri ve tesis yöneticileri 

anında bilgilendirilerek uygun önlem-

leri zamanında almaları sağlanacak. Ağ 

tabanlı hizmetler sayesinde kaynakları 

optimum seviyede değerlendiren ve 

potansiyel hasarı minimum seviyeye 

indirgeyen şehir yönetim sistemleri 

yaratılmış olacak. İşte biz tüm bunlara 

dirençlilik diyoruz. Bir başka ifadeyle 

dirençli şehirler, potansiyel anlamda 

tehlikeli durumlarla esnek yöntemlerle 

başa çıkabilir.

Bu alanda da Barcelona çığır açıcı bir 

şehir olarak değerlendiriliyor. Bugün 

orada, tüm kentsel dirençlilik sorunla-

rıyla ilgilenmek için ayrı bir idari bölüm 

kurmuş durumda. Burada coğrafi bir 

bilgi sistemi, belediye altyapısındaki 

verileri kamu idaresi, çevre, kamusal 

alanlar ve nüfus gibi alanlardan topla-

nan bilgilerle harmanlıyor. Temel hedef 

ise planlı ve plansız olayların etkisini 

değerlendirmek ve bu şehrin onlara 

tepki verme yeteneğini geliştirmek.  
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Seyahat ve ticaretin yerellikten kur-

tulup sınırların ötesinde de kendine 

yer edindiği bir dünyada yaşıyoruz 

artık. Soyut ve somut bağlantı yollarının 

her geçen arttığı bir dünya. Somut tarafı 

göz önüne alacak olursak, bağlantıyı sağ-

layan aktörlerin karayolları, demiryolları 

ve havayolları olduğu bir gerçek. Demir-

yolları ve havayollarına haksızlık etmeye-

lim ama hem Türkiye hem de dünya gene-

linde ulaşım denilince insanların aklına 

gelen ilk kavram karayolları. Demiryolları 

ve havayollarına yapılan onca yatırıma ve 

çevreci çalışmalara rağmen, gelişmiş ülke-

lerde yolcu ve yük taşımacılığının % 80’i 

karayolu üzerinden yapılıyor. Bir diğer 

deyişle, karayolları taşımacılığı, dünya-

daki fosil yakıt tüketiminin % 60’ından, 

atmosfere salınan sera gazlarının da  

% 25’inden sorumlu. 

Tüm bu bilgiler bizi aslında aynı kapıya 

çıkarıyor: “Akıllı yol”. Araçların akıllı 

olanlarına alıştık, peki ya yolun akıllı olanı 

nasıl olacak? Bu noktada altı çizilen üç 

farklı kavram var: Ekonomik sürdüre-

bilirlik, enerji tüketiminde dönüşüm ve 

işlevlerdeki değişkenlik.

Gelişen teknoloji, ticaretin giderek sınırlar ötesine taşması ve globalleşme gibi durumları üst üste koyduğumuzda 
artık dünyanın çok daha “küçük” bir yer olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu “küçük” gezegeni birbirine bağlayan 
yollar da artık teknolojiden nasibini almaya başladı. “Akıllı yol” kavramıyla tanışma dönemi bitti, sıra kaynaşmaya 
geldi.

Akıllı araçlara alıştık, 
şimdi sıra akıllı yollarda
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Elektrik santrali yollar 

“Akıllı yol” kavramı ve güneş enerjisi 

ilintili iki konu. Zira akıllı yollar birçok 

güneş gözesinden meydana gelir. Foto-

voltaik güneş ışınlarından, güneş göze-

leri yardımıyla elektron enerjisine sahip 

asfaltlar meydana getirilir. Bunu takiben, 

oluşturulan bu fotovoltaik asfalt panelleri, 

otoyollara, yürüyüş ve bisiklet yollarına 

ve park alanlarına döşenir. Bu aşamadan 

sonra elde edilen enerji, yollarda ısıtma 

ve aydınlatma alanlarında kullanılır. Yani 

bir başka deyişle bu sistemle amaçlanan; 

ısınmayla yollardaki karlanma ve buzlan-

mayı önlemek, aydınlatmayla da yolları 

karanlıktan kurtarmaktır. 

Bu ısıtma ve aydınlatma konularını biraz 

daha detaylandıralım. Isıtma konusunda, 

örneğin sıcaklığa duyarlı boyalar sadece 

sıfırın altında uyarılarak aktif hâle geçebi-

lir. Bu durumdan yararlanarak yollara kar 

şekli gibi uyarıcı işaretler çizilerek sıfırın 

altındaki  sıcaklıklarda yollardaki kar ve 

buzlanmaya karşı sürücü açık ve görsel bir 

şekilde uyarılmış olur.

Aydınlatmaya gelince, akıllı yollarda şu yol 

izlenebiliyor: Otoyollar üzerindeki trafik 

işaretlerine ve yol üzerindeki çizgileri 

oluşturan boyaların içerisine kristal yapı-

daki tozlar karıştırılır. Bu tozların özelliği 

de şu: gündüz güneş ışığını emerek gece 

yeşil bir ışık yakmak. Bu malzeme, doğal 

ışık enerjisini ve yapay elektrik enerjisini 

soğutur ve depolar. Ortam karanlık olunca 

bu enerjiyi yavaş yavaş ortama verir. Gün 

boyu ışığı bu şekilde soğuran işaretler ve 

çizgiler hava karardığında ortama yaklaşık 

10 saat boyunca ışık verebilirler. 

Yollar bir nevi pil işlevi görecek

Güneş enerjisiyle ısıtma, aydınlatma, 

sinyalizasyon gibi alanlarda olacak deği-

şimleri sağlayan yolların bir nevi pil işlevi 

göreceği mâlum. Özellikle kilometrelerce 

uzayan yollarda, yol kenarlarına döşenen 

paneller yolun enerji ihtiyacını karşılar. 

Ayrıca yakın gelecekte elektrikli araçla-

rın sayısının artacağı gerçeğini de unut-

mamak gerekir. Servis noktaları ve hatta 

yol/araç temasıyla araçların enerji ihtiyacı 

karşılanabilir. Uzmanlar servis noktaları 

fikrine biraz uzak. Zira zaman kaybı 

yaratabilir endişesi taşıyorlar. Alternatif 

olarak, yolla temasa bile gerek kalmadan, 

yapılacak elektromanyetik beslemeyle ve 

yollara döşenen bobinler yardımıyla araç-

lar sürüş boyunca şarj edilebilecek. 

İlk “akıllı yol” Hollanda’dan

“Akıllı yol” kavramını somutlaştıran ilk 

ülke Hollanda oldu. Sanatçı Daan Roo-

segaarde, bir mühendislik şirketi olan 

Hejimas ile birlikte, bir yandan tasarruf 

sağlarken diğer yandan da kazaları azal-

tacak akıllı yolları tasarladı. Bu anlamda, 

Amsterdam’ın güneyindeki Oss bölge-

sinde yapılan N329 akıllı otoyolu geliş-

miş pek çok teknolojiye sahip. 500 km 

uzunluğundaki otoyolda şeritler özel bir 

düşüncenin ürünü olarak dizayn edilmiş. 

Yeşil lit boya işaretli şeritler gündüzleri 

enerji depoluyor; geceleri ise yaklaşık 

olarak 10 saatlik kesintisiz bir perfor-

mans gösterebiliyorlar. Bu sayede bir 

yandan tasarruf ettiklerini söyleyen yet-

kililer diğer yandan da fazla aydınlatma 

sayesinde kaza sayısını düşürdüklerini 

belirtiyorlar.

N329 akıllı otoyolu ayrıca elektrikli araç-

ları şarj edebiliyor. Hava durumu hak-

kında da sürücüleri bilgilendiren otoyol, 

kaygan zeminlerde yolda buz kristali 

şeklinde desenler oluşturarak sürücüleri 

uyarıyor. Yine yol kenarındaki küçük 

fırıldak jeneratörler de araba geçişi esna-

sında oluşan rüzgârla dönerek elektrik 

üretiyorlar.   

http://lir.bu/
http://karistirilir.bu/
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Altyapı uygulamalarında yeni eğilim: 
Kazısız teknolojiler

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni-

versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Fevzi Yılmaz, yazdığı bir maka-

lede kazısız teknoloji kavramını şöyle 

açıklıyordu: “Günümüzde borulu sistem 

altyapı hizmetlerinin inşası ve rehabi-

litasyonu iki şekilde yapılabilmektedir. 

Bunlar; klasik açık kazı teknolojisi ve 

kazısız teknolojidir (KT). Açık kazı inşa 

ve rehabilitasyonunda, ihtiyaç duyulan 

veya problemin oluştuğu hat boyunca 

kazı yapılarak hattın döşenmesi söz 

konusudur. Kazısız teknolojide adın-

dan da anlaşıldığı gibi kazı, hafriyat, toz 

ve duman yoktur (ihmal edilecek kadar 

azdır). Kuzey Amerika Kazısız Teknoloji 

Cemiyeti'nin (NASTT) tarifine göre, 

Kazısız teknoloji, yeraltı hatlarının 

döşenmesi, değiştirilmesi, incelenmesi, 

yerlerinin tespit edilmesi ve kaçakların 

belirlenmesi eylemlerinin toprak yüze-

yinden en az kazı yapılarak gerçekleşti-

rilmesidir. Kazısız teknoloji çevrecidir, 

yenilikçidir, ekonomiktir ve güvenlidir”. 

Neden kazısız teknoloji? 

“Kazısız teknoloji neden tercih edilir?” 

sorusuna Alman Kazısız Teknoloji Der-

neği (GSTT) Başkanı Prof. Dr. Jens 

Hoelterhoff'un Berlin için yaptığı bir 

araştırmayla cevap vermek yerinde olur. 

Neydi bu araştırma? Hoelterhoff yaptığı 

çalışmayı ve sonuçlarını şöyle detaylan-

dırıyor: “Kazısız teknoloji tarihi yakla-

şık 30 yıl önceye dayanır ve Berlin, bu 

teknolojilerin doğduğu ve en çok uygu-

landığı kenttir. Boru içi robotik fotoğ-

raflama, inceleme, astarlama ve bölgesel 

tamir faaliyetleri daha bugün teknolojik-

uzmanlık eksenli yayılma ve hat döşe-

meye dönüşmüştür. 3,4 milyon nüfuslu 

Berlin'de son 30 yılda yapılan kazısız 

teknoloji uygulaması ile (780 km'lik yeni 

atıksu hattı ve ev bağlantıları) 67 milyon 

Euro’luk inşaat tasarrufu elde edilmiştir. 

Bu para, Berlin Sular İdaresi (BWB) 

tarafından diğer su inşaat projelerine 

aktarılmıştır. 780 km kazısız teknoloji 

uygulaması açık kazı olarak yapılsaydı 

aşağıdaki problemler doğacaktı:

2,4 milyon metreküp toprak 

hafriyatı,



53

inceleme

1,3 milyon metrekarelik yol 

yüzeyinin kazınması ve tekrar 

kapatılması-kaplanması,

198 bin kamyon toprağın şehir 

içinden taşınması,

212 milyon metreküp yer altı 

suyunun çekilmesi (bu Berlin’in 1 

yıllık su ihtiyacıdır),

Kazısız ekipmanlara göre 3 kat 

fazla karbondioksit emisyonu,

Ağaçlar ve canlı tabiatın tahribatı 

(KT ile ağaç altındaki borular 

değiştirilebilir).

Bunlar ve bunlar gibi pek çok nedenden 

(gürültü, toz, yer altı ve üstü değerlerin 

zarar görmesi gibi) dolayı kazısız tek-

nolojiye yönelmeli, açık kazı çok gerekli 

ve zorunlu ise yapılmalıdır. Ana seçenek 

kazısız teknolojidir”.

Fransa bazlı yapılan “kazılı teknolojile-

rin çevreye verdiği zararlar” çalışmasının 

sonuçları da hayli ilginç: 

Ses-gürültü: % 98,

Toz ve kirlilik: % 58,

Ulaşımda gecikme: % 55,

Eve endişeli girme: % 50.

Kazısız yöntem yeni eğilimlerden biri. 

Trafik ve çevre rahatsız edilmeden kazılı 

sisteme göre daha kısa sürede ve daha az 

maliyetle gerçekleştirilir. Batılı ülkelerin 

büyük merkezlerinde atıksu rehabilitas-

yonunda KT'nin toplam oranı % 50'yi 

aşmıştır. Bu İstanbul'da % 20 civarında-

dır. Diğer borulu sistemlerde ise yüzdeler 

farklı farklıdır.

AB üyesi ülkelerde kazısız 
teknolojiye olan ilgi artıyor

Kazısız teknolojiler, “Minimum Kazı, 

Minumum Risk” sloganıyla ilerliyor ve şu 

anda Batı ülkelerinde kazısız teknolojiler 

atıksuda % 50, içme suyunda ise % 10’luk 

bir paya yükselmiş durumda. Türkiye’de 

de kazısız teknolojilerle rehabilitasyo-

nun ilerleyen dönemlerde daha da önem 

kazanacağına dair ipuçları var. Örneğin, 

İstanbul’da bugün itibariyle % 1-2 olan 

kazısız atıksu tekniği ile iyileştirmenin 

önümüzdeki yıllarda % 10’lara çıkacağı 

öngörülüyor. 

Birçok ülkede belediyeler ve uygulayıcılar 

(müteahhitler-yükleniciler) artan çevre 

bilinci sonucunda kazılı teknolojilerden 

kazısız teknolojilere geçmeye başladılar. 

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde altyapı 

hizmetleri söz konusu olduğunda çevreci 

olan kazısız rehabilitasyon teknikleri-

nin uygulanma yoğunluğu günden güne 

artıyor. Avrupa Birliği, altyapı hizmetle-

rinin uzun süreli güvenilirliğini sağlamak 

amaçlı önemli miktarlarda teşvikler de 

veriyor. AB üyesi yeni katılımcı ülkelerin 

altyapı yatırımları için ayrılan Avrupa 

fonlarının %15’i yeni boru hattı inşasına, 

%10’u ise eski boru hatlarının onarımı ve 

rehabilitasyonuna yönlendiriliyor. Reha-

bilitasyon için toplamda ayrılan para 500 

milyon Euro/yıl, Türkiye içinse 23 mil-

yon Euro/yıl üstü değer öngörüldü.  

Başlangıçta kazısız teknoloji, kazılı tek-

nolojilere göre pahalı iken bugün sis-

tem geliştirildiği için maliyet avantajı 

da doğurdu. Kazısız teknolojiler gömül-

müş her türlü yeraltı yapılarında (su, 

kanalizasyon, gaz ve telekomünikasyon) 

kullanılabiliyor. Başlıca kazısız teknoloji 

teknikleri de şöyle sıralanıyor:

Görüntüleme ve inceleme (CCTV, 

SSET, radyografi, termografi, 

akustik emisyon, magnetik teknik, 

ultra ses, titreşim, kızılötesi, 

mikrodalga vb)

Temizlik,

Kaymalı astarlama, yerinde kürleme 

ile astarlama-CIPP,

Deforme baskı boru ile astarlama,

Parça astarlama,

Isı ile şekil alan sıkı geçmeli boru 

astarlama (katla&şekil ver),

Kimyasal harç ile sıvama teknikleri,

Boru patlatma tekniği,

Kaplama uygulamaları (beton harç 

ile),

Robotik rehabilitasyon 

(mikrotünelleme).  

http://veriyor.ab/
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Sakarya’da Kent Park 
artık daha yeşil

 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 
Türker Vardar, Kent Park’ta başlatılan 
yeşil alan genişletme çalışmalarının 
tamamlandığını açıkladı. Vardar, “Daha 
önce Büyükşehir Belediyesi’ne devro-
lan Kant Park içerisindeki Özel İdare 
Lojmanları’nda yıkım çalışmalarını 
başlatmıştık. Bölgede başlattığımız 
çalışmalarımız kapsamında mevcut 
binaları yıkmıştık. Hemen ardından 
hafriyat atıkları nakil çalışmalarını 
tamamlayan ekiplerimiz yeşillendirme 
çalışmalarına başlamıştı. Şimdi ise yeşil-
lendirme çalışmalarımızı tamamladık. 
Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Şehrin estetiğinin en önemli öncelikleri 
olduğunu da kaydeden Türker Vardar, 
“Şehrin geneline yeni parklar, yeni sos-
yal alanlar kazandırıyoruz.   Kent Park’ta 
hafriyat nakil çalışmalarının tamamlan-
masının ardından Park ve Bahçeler Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz peyzaj 
ve yeşillendirme çalışmalarını tamam-
ladı. Kent Park’taki yeşil alanları genişlet-
miş olduk. Çalışmalarımız kapsamında 
şehrimizin genelinde; kavşaklarda, 
orta refüjlerde ve şehrin girişlerinde de 
çiçek ekimi çalışmalarımız devam edi-
yor. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin 
estetiğine katkılarımız artarak devam 
edecek” ifadelerini kullandı.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi, sınırlara 
yeni dahil olan ilçelerdeki vahşi çöp 
depolama alanlarını rehabilite ediyor. 
Gemlik ilçesi Karacaali Mahallesi’nde 
yaklaşık 5 bin m2 alanda, Orhangazi 
İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde 7 bin 500 
m2alanda yapılan rehabilitasyon çalış-
masının ardından Orhangazi İlçesi 
Çakırlı Mahallesi’nde 10 bin m2 alanda 
ve İznik İlçesi Elbeyli Mahallesi’nde 2 bin 
500 m2 alanda yapılan rehabilitasyon 
çalışmaları da tamamladı. Rehabilitas-

Bursa’da çöplükler yeşil alana dönüyor
yon çalışmalarıyla yeşil alana dönüşen 
düzensiz çöp sahalarında; katı atığın 
tesviye işlemleri yapılarak sahanın üstü 
toprak ile kapatılıyor ve çöpte mey-
dana gelen biyolojik bozulma sonrası 
oluşan metan gazı uygun noktalara yer-
leştirilen gaz bacaları ile kontrol altına 
alınıyor. Ayrıca sahaya girişlerin engel-
lenmesi için saha tel çit ile çevriliyor.
Orhangazi İlçesi Çakırlı Mahallesi ve İznik 
İlçesi Elbeyli Mahallesi'nde gerçekleştiri-
len rehabilitasyon çalışmalarıyla toplam 
12 bin 500 m2 daha yeşil alan Bursa’ya 
kazandırıldı. İnegöl İlçesi Cerrah ve 
Yenice Mahalleleri ve İznik İlçesi Boya-
lıca Mahallesi'nde devam etmekte olan 
rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı-
ğında da yaklaşık 35 bin m2'lik yeşil alan 
Bursa’ya kazandırılmış olacak.

Siverek’in kanalizasyon suyundan doğalgaz 
üretilecek

 Siverek ilçesinin kanalizasyon suyu, 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kur-
muş olduğu Atık Su Arıtma Tesisi'nden 
geçirilerek doğalgaz enerjisine çevirti-
lecek. 
İl genelinde yapmış olduğu atık su 
arıtma tesisleri ve su arıtma tesisleri ile 
dikkatleri üzerine çeken    Şanlıurfa Su 
ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nün 
(ŞUSKİ) Siverek ilçesinde bir ilke daha 
imza atıyor. İlçenin girişine yapılan atık 
su arıtma tesisi, bölgede ve Türkiye'de 
örnek tesislerden biri olarak göteriliyor.
Tesis sorumlusu ve Çevre Mühendisi 
Yavuz Selim Boyacı, yaptığı açıklamada 
söz konusu tesisin Avrupa standartla-
rında olduğunu söyledi. Tesise gelen 

kanalizasyon suyunun öncelikle ızgara 
odasında gittiğini ve burada kaba mal-
zemesinden arındıktan sonra yuvarlak 
havuzlara alındığını aktaran Boyacı, daha 
sonra suyun içindeki mikropların dibe 
çökmesi için bekletildiğini ifade etti. 
Burada bekleyen suyun açık havuzlara 
alındığını ve biyolojik arıtmanın yapıl-
dığı anlatan Boyacı şunları kaydetti: 
"Burada bekleyen suyun içindeki mik-
roplar zamanla aşınıyor ve dibe çöküyor. 
Yoğunlaşan çamur daha sonra büyük 
yuvarlak depoya alınıyor. Burada yaklaşık 
15 gün bekletildikten sonra 38 derece 
bakteriler ürüyor. Bu bakteriler doğalgaz 
için kullanılıyor. Buradaki bekleme aşa-
masında üretilen doğalgaz, jenerasyon 
ünitesinde yakılarak elektrik enerjisine 
çevriliyor. Bu enerji hem tesisin elekt-
rik ihtiyacını karşılayacak hem de fazla 
enerji DEDAŞ'a satılacak. 
Organik bakteriliden arındırılan su ise 
dezenfekte edildikten sonra Hacı Hıdır 
Barajı'na deşarj ediliyor. Ve sulama 
amaçlı kullanılıyor."
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Sektöre özel haber, ürün tanıtımı vb. yazılarınızı bu sayfalarımıza bekliyoruz...

Kurbağalıdere’ki ıslah çalışmaları sürüyor

 Kadıköy-Maltepe-Ümraniye’deki 
derelerin aktığı geniş bir havza olan 67 
kilometre uzunluğundaki Kurbağalı-
dere suyu ve yağışı taşıyamıyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, havzanın atıkları 
nedeniyle kirlenen dereyi metro tipi 
tünelle atıksuları toplayarak ıslah ediyor. 
Kolektör hattının çelik boruları yatay itme 
yöntemiyle yerleştiriliyor. Metro tünel-
lerindeki gibi yeraltından TBM makine-
siyle kazı yapılıyor. Çalışmanın ilk etabı 
% 90 oranında tamamlandı. Şu ana kadar 
temizlik çalışmalarında 1094 kamyon 
çamur bertaraf edildi. Su alma yapı-
ları ile kokuya neden olan atık suların 
kolektör hattına aktarılmasına başlandı.
Derenin bazı kesitlerinde de   geniş-

letme çalışmaları sürüyor. Genişleme 
bölgelerindeki SİT alanları ve kamulaş-
tırılacak araziler hukuki süreçleri uza-
tıyor. Binaların yakınlarında açık kazı 
çalışması yapılması ise güvenli olmuyor.
Kurbağalıdere’de su alma yapılarıyla 
kokuya neden olan atıksuların kolektör 
hattına aktarılmasına da başlandı. Atık-
suyun kolektöre toplanmasından sonra 
pompa sistemi ile temiz su akışı sağla-
nacak. Dere tabanında biriken çökelti-
den kaynaklanan koku, temiz su akışının 
sağlanmasıyla birlikte kısa sürede gide-
rilecek. Derede 2015 yılı sonuna kadar 
atık sular kontrol altına alınmış olacak.
Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi İSKİ Genel Müdürlüğü ile Fen İşleri 

Gaziantep’in su ve çevre sorunları Ankara’da görüşüldü
 Gaziantep Büyükşehir Belediye 

Başkanı Fatma Şahin'in de katıl-
dığı, Ankara'da Orman ve Su İşleri 
Bakanlığında düzenlenen toplantıda 
Gaziantep’in su ve çevre sorunları ile bu 
konulara uzun vadede çözüm getirecek 
projeler görüşüldü. Toplantıya Orman ve 
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep 
Milletvekili Abdülhamit Gül, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz, 
GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmez-
ler, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre ve 
Şehircilik Uygulama/Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu ve 
DSİ Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Gaziantep’in uzun vadede su ihtiya-
cını çözerek, iletim sayesinde enerji 
maliyetlerini ortadan kaldıracak ve 
şehri kaliteli suya kavuşturacak Düz-
bağ İçmesuyu temini projesi ayrı bir 
oturumda ele alındı. Toplantıya DSİ 
Genel Müdürlüğü geniş katılım sağladı. 
Öte yandan toplantıda; GASKİ tarafın-
dan yürütülen "İsale Hattı Uygulama 
Projesi"nin geldiği aşama hakkında 
Bakan Eroğlu’na brifing de verildi.
Gaziantep’in mevcut su kaynak-
larının da ele alındığı toplantıda; 
Kartalkaya Barajından yapılan sula-
manın kapalı sisteme çevrilerek su 
kayıplarının azaltılması konusun-
daki GASKİ’nin önerisi DSİ tarafından 

incelenmek üzere kayıt altına alındı.
Bu arada, Gaziantep’te yürütülen pro-
jeler genel olarak görüşüldükten sonra; 
Nizip Çayı ıslahı özel olarak ele alındı. 
Bu konuda DSİ ve GASKİ’nin bugüne 
kadar yapmış olduğu etütler ve çalış-
malar konusunda Bakan’a bilgi verildi.

Daire Başkanlığı ve Deniz Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından başlatılan Kur-
bağalıdere'deki temizlik çalışmaları da 
aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsa-
mında dere içerisinde "yengeç" adı veri-
len dip tarama teknesiyle zemin taraması 
yapılırken, pompa ile kirli su çekilerek 
kolektör vasıtasıyla arıtma tesislerine 
pompalanıyor.



56

Çe
vr

e 
Sa

yf
al

ar
ı

Çe
vr

e 
Sa

yf
al

ar
ı

 Adıyaman Organize Sanayi 
Bölgesi'nden yayılan atık suların neden 
olduğu Eğriçay deresindeki kötü koku 
ve kötü görüntünün ortadan kaldırıl-
ması için kolları sıvayan Adıyaman Bele-
diyesi çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor.
Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerind e 
bulunan ve özellikle yaz aylarında 
yayılan kötü kokudan dolayı insan 
sağlığını tehdit eden Eğriçay’ın kötü 
görüntüsünün ve kötü kokusunun orta-

Eğriçay kötü kokudan arındırılıyor 

dan kaldırılması için yoğun bir şekilde 
çalıştıklarını belirten Adıyaman Bele-
diyesi yetkilileri, “Adıyaman ili merkez 
ilçesinde bulunan Eğriçayı'ndan akan 
ve kokuya sebep olan atık sular Orga-
nize Sanayi Bölgesi atık suları olup 
Organize Sanayi Bölgesinin Kimyasal 
Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı devam 
etmektedir. Ayrıca konuyla ilgili olarak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıya-
man Belediyesi iş birliği ile yapılan ve 

Avrupa Birliği tarafından desteklenen 
Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisi Projesi 
dâhilindeki şehir içi kollektör hatları 
ve ilave 15 deşarj noktası kapsamında 
imalatlar devam ediyor. Proje ve imalat-
ların sona ermesiyle birlikte Organize 
Sanayi Bölgesi kaynaklı atık sular ilk 
olarak sanayi bölgesinin kendi kimyasal 
arıtma tesisinde arıtılarak, Adıyaman 
Atıksu Arıtma Tesisi kollektör hatlarına 
dahil edilecek ve Sitilce Mevkii'ndeki 
Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisi'nde 
gerekli proseslerden geçirilerek arıtıl-
dıktan sonra Atatürk Barajı'na deşarj 
edilecektir. Yanı sıra Adıyaman Atıksu 
Arıtma Tesisi Projesi kapsamına dahil 
edilen ilave 15 deşarj noktası imalatları 
sonucunda, açıktan akan kanallar kol-
lektör hatlarına dönüştürülerek koku-
nun ve çevre kirliliğinin önüne geçilmiş 
olunacaktır” diyerek bilgi verdiler.

BASKİ’den Körfez’e 200 milyon TL’lik yatırım

yesi ve BASKİ'nin yapılanmasını tamam-
ladığını ve hizmetlere ağırlık vermeye 
başladığını belirten Başkan Uğur, Körfez 
bölgesindeki çalışmalarla ilgili şunları 
söyledi: "Balıkesir'in turizm bölgesi olan 
Ege sahillerimiz Altınova'dan Altınoluk'a 
kadar yaz nüfusu yoğun olan yerlerimiz. 
Aynı şekilde Marmara Bölgesi'nde yer 
alan Marmara Adası, Avşa Adası, Erdek, 
Kapıdağ Yarımadası'nın yaz nüfusu 
yoğunluğu çok fazla. Bu bölgelerimizde 
hem su şebekesi ve kanalizasyon hem de 
arıtma tesislerinin yeterli olmaması sebe-

 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur, BASKİ'nin Körfez böl-
gesinde devam eden çalışmaları ve pro-
jelerinin masaya yatırıldığı bilgilendirme 
toplantısına katıldı. 
AK Parti İl Başkanı Dinçer Orkan, BASKİ 
Genel Müdürü Mustafa Bayram, BASKİ 
Şube çalışanları ve basının yer aldığı 
toplantıda BASKİ'nin faaliyetleri üzerine 
duran Başkan Uğur,  Körfez bölgesindeki 
su şebekesi-kanalizasyon ve arıtma tesisi 
yatırımlarının 200 milyon lira olduğunu 
vurguladı. Balıkesir Büyükşehir Beledi-

biyle sıkıntılar var. Vatandaşlarımız bu 
sıkıntılarını zaman zaman dile getiriyor. 
Örneğin; Altınoluk su arıtma tesisi günlük 
16 bin metreküp su arıtıyor fakat tesise 
30 bin metreküp su geliyor. Tesisin kapa-
sitesinin % 100 artması lazım. Havran'ın 
arıtma tesisi hiç yok. Dolayısıyla Havran'ın 
bütün atık suları Burhaniye üzerinden 
denize deşarj oluyor. Bu bölgeleri yöne-
lik tek tek projeleri yapıp daha sonra da 
tesislerin yapımına geçeceğiz. Öncelikle 
projelerini yapıp daha sonra Altınova'dan 
Altınoluk'a kadar devam eden kıyı şeri-
dine tesisleri yapacağız. Bunun ilgili  İller 
Bankası ve Dünya Bankası'yla görüşme-
lerimiz devam ediyor. 
Yalnızca Ayvalık-Gömeç-Burhaniye-Edre-
mit ve Havran ilçelerinin arıtmasının, 
kanalizasyonun ve su şebekesinin sağ-
lıklı olması ve yaz nüfusuna hitap etmesi 
için yapılması gereken yatırım 200 milyon 
lira"  dedi.
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Hitachi Data Systems, Pentaho’yu satın aldığını duyurdu

 Hitachi Data Systems, veri entegras-
yonu, görüntüleme ve analitik çözüm-
ler konusunda öncü markalardan biri 
olan Pentaho’yu satın aldığını duyurdu. 
Hitachi Data Systems, duyurduğu 

Pentaho satın almasıyla birlikte Sos-
yal İnovasyon ve Nesnelerin İnterneti 
alanlarındaki çözümlerinde birçok tek-
nolojiyi bünyesine kattı. Anlaşmaya 
göre, faaliyetlerine mevcut CEO’su 
Quentin Gallivan ve mevcut marka 
ismiyle devam edecek olan Pentaho, 
Hitachi Data Systems markası altında 
Sosyal İnovasyon’dan Sorumlu Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Kevin Eggleston’a 
bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek. 
Kullanıcılara bağımsız olarak sunulacak 
Pentaho, aynı zamanda Hitachi Data 
Systems’ın gelişmiş analitik temelli 
yazılımlarına da entegre edilebilecek. Bu 
sayede markanın büyük veri alanındaki 
mevcut analiz ve veri işleme teknolojile-
rini geliştirerek servis portföyü ve bilişim 
yönetimi ürünlerinin kapasitesi artacak. 
Nesnelerin İnterneti (IOT), operasyonel 
teknolojiler, büyük veri ve makineler 
arası iletişim (M2M) analizi teknolojile-

rinde her geçen gün çözümlerine bir 
yenisini ekleyen Hitachi Data Systems, 
büyük hacimlerdeki yapılandırılmış 
ve yapılandırılmamış veri yığınlarının 
anlamlı bilgilere dönüştürülmesinde 
ileri teknoloji ve uygulamaları sunuyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Hitachi Data Systems Türkiye Ülke 
Müdürü Serdar Sayar, “Pentaho’nun 
resmen Hitachi Data Systems ailesinin 
bir üyesi olmasından büyük bir mutluluk 
duyuyoruz. Pentaho’nun sahip olduğu 
veri analitiği, görüntüleme ve entegras-
yon platformları, gelişmiş analiz temelli 
Sosyal İnovasyon çözümlerimizin en 
önemli bileşenlerinden birini oluştu-
ruyor. Bu satın almayla birlikte Sosyal 
İnovasyon vizyonumuz ve Nesnelerin 
İnterneti alanındaki güçlü varlığımızla 
piyasaya bütünsel ve endüstri tecrübe-
lerimizi de harmanlayan çözümler sun-
mayı hedefl iyoruz.” 

IBM, akıllı su yönetimi çözümleri öneriyor

 2030 yılında “su fakiri” olma riski taşı-
yan Türkiye için su yönetiminde bilgi tek-
nolojilerinin önemine vurgu yapan IBM, 
bir yandan dünyanın dört bir yanındaki 
şehirlerin verimli su kullanımına yönelik 
özel çalışmalar yürütürken diğer taraftan 
da temiz su elde etmek üzere gerçekleşti-
rilen bilimsel araştırmalara destek oluyor.
Uluslararası kabul görmüş kriterlere göre 
“su azlığı” yaşayan bir ülke olan Türkiye, 
2030 yılında kişi başına düşen su mikta-
rının bin 100 metreküp seviyesine inmesi 
sonucu “su fakiri” bir ülke olma tehlikesi ile 
karşı karşıya. IBM, büyük veri analizi ve nes-

nelerin interneti başta olmak üzere bilgi 
teknolojilerinin kullanımı sayesinde bu teh-
likenin bertaraf edilebileceğini belirtiyor. 
IBM Akıllı Şehirler ve Endüstri Çözümleri İş 
Geliştirme Yöneticisi Bülent Ekuklu: “Su ile 
ilgili bilgi toplanması, bu bilgilerin analiz 
edilmesi ve doğru stratejilerin oluşturul-
ması günümüzde akıllı su yönetimi konu-
sunda uçtan uca çözümler sunan IBM’in 
başlıca iş hedefl erinden biri haline geldi. 
Sel riskinin önceden tahmin edilmesin-
den, temiz su kaynaklarının korunmasına 
kadar birçok alanda akıllı su yönetimi, hem 
doğanın korunmasını hem de ekonominin 
güçlenmesini mümkün kılabiliyor”.

Suyu doğru yönetmek için 10 
yıldan fazladır çalışıyor

IBM 10 yılı aşkın bir süredir su konu-
sunda özel çalışmalar yürütüyor ve bu 
alanda çözümler geliştiriyor. 2008 yılında 

Amsterdam’da IBM Su Yönetimi İçin Glo-
bal Mükemmellik Merkezi’ni kurarak bu 
alanda yeni bir atılım gerçekleştiren IBM, 
Hollanda gibi sığ kıyıya sahip ülkelerin 
küresel ısınmayla yaşayabilecekleri sorun-
ları analiz etmek üzere çalışmaya başladı. 
IBM’in danışmanlık, teknoloji ve araştırma 
uzmanlığının yardımıyla bu merkez, ben-
zer sorunları yaşaması muhtemel pek çok 
ülkeye gelecekte olabilecekleri önceden 
görme imkanı sağladı. Bugün dünya 
nüfusunun % 60’ının deniz kıyısı ve nehir 
deltalarında yaşadığı dikkate alındığında, 
suyun doğru yönetiminin ne kadar önemli 
olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. 
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Xerox, yeni nesil toplu taşım ödeme sistemi Seamless’ı tanıttı

 Xerox, Haziran ayında Türkiye’nin 
de üyesi olduğu Dünya Toplu Taşıma-
cılar Birliği (UITP) tarafından Milano’da 
düzenlenen kongrede, ulaşım araç-
larında bilet, jeton ve manyetik kart 
kullanımı yerine kişisel mobil cihaz-
larla ödeme yapma imkanı tanıyacak 
Xerox Seamless çözümünü tanıttı. 
Xerox Seamless, günümüzde uygula-
nan biletleme sistemlerini mobil ödeme 

sistemlerine entegre ediyor ve mev-
cut sistemlerdeki aksaklıklara önemli 
çözümler getiriyor. Yolcular Xerox 
Seamless’ın uygulamasını akıllı tele-
fonlarına indirere k Seamless ile yapa-
cakları yolculuğun ilk adımını atmış 
oluyorlar. Belediyeler ve özel ulaşım 
hatlarının Xerox Seamless ile yapılacak 
bir seyahate imkan vermek için yapma-
ları gereken tek şey ise, Xerox tarafından 
temin edilen ve Xerox’un “etiket” olarak 
adlandırdığı Yakın Alan İletişimi (NFC) 
aparatlarını; duraklara, istasyon giriş-
lerine, turnikelere veya ulaşım araçla-
rının içine yerleştirmek olacak. Sistem 
otomatik olarak çalışmaya başlayacak.
Xerox Seamless uygulamasına sahip 
yolcular, akıllı telefonlarını Xerox etiket-
lerine okutarak ulaşım ücretlerini mobil 
olarak ödeyebiliyor. Xerox Seamless ile 
ödeme yaparken internet bağlantısı-

nın veya SIM kartın çekim alanı içinde 
olup olmamasının bir önemi bulunmu-
yor. Ödeme yaparken mobil cihazınız 
3G/4G bağlantısına sahip olmasa dahi 
Xerox etiketleri uygulama kimliğinizin 
bilgilerini alarak işlem kaydını tutuyor 
ve mobil cihazınız ilk sinyali aldığı an 
veya ilk internet bağlantısını kurduğu 
an bakiyenizden otomatik olarak ulaşım 
ücretini tahsil ediyor. 

Singapur’un 3 boyutlu sanal modeli oluşturulacak
 Dassault Systèmes, Singapur'daki 

National Research Foundation (NRF) 
ve Başbakanlık Ofisi ile sanal uzaydaki 
anlam ve özellikleri içeren gerçekçi ve 
entegre üç boyutlu (3D) model Virtual 
Singapore'u geliştirmek için iş birliği 
yaptığını açıkladı. Gelişmiş ve model-
leme teknolojileri, Virtual Singapore'un 
statik ve dinamik şehir veri ve bilgi-
leri ile doldurulmasını sağlayacak. 
Virtual Singapore, Singapur'un karşılaş-
tığı yeni ve karmaşık zorlukları hedef 
alan araç ve hizmetleri geliştirmek için 
Singapur vatandaşları, şirketleri, hükü-
meti ve araştırmacıları tarafından kulla-
nılacak olan, zengin veri ortamı ve gör-
selleştirme teknikleri barındıran, ortak 
geliştirilen bir platform. Proje Dassault 
Systèmes 3DEXPERIEN City teknoloji-
sini kullanarak Singapur'un dinamik 
ve 3 boyutlu bir modelini oluşturacak 
ve tüm paydaşları güvenli ve kontrollü 

bir ortamda bir araya getirecek. Kon-
septlerin ve hizmetlerin test edilmesi, 
karar verme, teknoloji araştırma ve 
topluluğun iş birliğini sağlamak için 
modelde veri analitiği olacak ve model-
leme kabiliyetleri simüle edilecek. 
Virtual Singapore; çeşitli kamu kuru-
luşlarından alınan geometrik, coğrafi 
mekansal ve topolojik görüntü ve 
veriler, demografik, hareket veya iklim 
gibi arşivlenmiş ve gerçek zamanlı 
verilerden yararlanacak. Kullanıcıların 
Singapur'a ait zengin görsel modellerini 
ve gerçekçi büyük boyutlu simülasyon-
larını oluşturabilmesini sağlayacak. Kul-
lanıcılar şehir devletinde şehirleşmenin 
etkilerini dijital olarak inceleyebilecek 
ve çevre ve felaket yönetimi, altyapı, iç 
güvenlik veya kamu hizmetleri ile ilgili 
lojistik, yönetim ve operasyonları opti-
mize eden çözümler geliştirebilecek. 
Dassault Systèmes Başkanı ve CEO'su 

Bernard Charlès, şunları söyledi: “Sin-
gapur önümüzdeki yıllar için dönü-
şümünü planlarken teknolojiden 
yararlanma konusunda dünyanın en 
gelişmiş şehri. Hükümetin Akıllı Ulus 
oluşturma yönündeki ileri görüşlü 
vizyonu bizim ürün, doğa ve yaşamı 
3 boyutlu evrenlerde uyumlu hale 
getirme yönündeki misyonumuz ile 
uyuşuyor.  Şehirler insanlar tarafından 
üretilen en karmaşık ürünlerden biri-
dir. En ileri teknolojiye sahip araçlar ve 
uygulamalar kullanarak bu şehirlerin 
gelecekte yaşayacaklarını daha verimli 
ve doğru bir şekilde tahmin ederek, 
ulusal kaynakların planlanması veya 
hizmetlerin sağlanması yönünde daha 
hazırlıklı olabilir ve daha sürdürülebilir 
bir yaşam kalitesine katkıda bulunabili-
riz. Başka şehirlerin de Singapur'un bu 
heyecan verici girişimini takip etmesini 
umuyoruz." 
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FIT Solutions e-Bilet özel entegratörü unvanı kazandı
 FIT Solutions, firmaların dijitalleşme 

süreçlerine katkıda bulunmaya devam 
ediyor. Türkiye’nin ilk ve tek e-Bilet 
özel entegratörü unvanını kazanan 
FIT Solutions çözümleri ile firmalar, 
biletleme faaliyetlerinde %50 tasar-
ruf elde ediyorlar. Müşteriler için de 
büyük kolaylık sağlayan ve hem artırıl-
mış güvenlik hem de kullanım kolay-
lığı avantajlarına sahip e-Bilet tekno-
lojisi her firmanın kullanımına açılıyor.
FIT Solutions e-Bilet çözümü ile şirketlerin 
operasyonunu kolaylaştırıyor. Şirketlerin 
müşterilerine verdikleri hizmetlerin kali-
tesini artırmalarını, hem zamandan hem 

de maliyetlerden tasarruf etmelerini sağ-
layan FIT Solutions, bir süredir hem müş-
terilerin hem de firmaların dikkatlerini 
çevirdikleri e-Bilet sektöründe Türkiye’nin 
ilk ve tek özel entegratörü oldu. E-Bilet 
şimdilik kara, hava ve deniz ulaşımında 
kullanılıyor. Gelecekte FIT Solution ile fut-
bol müsabakası, müzik festivali gibi spor 
ve eğlence amaçlı sosyal etkinliklerde de 
kullanılması planlanıyor.
e-Bilet çözümü ile kurumlar, biletlerin 
ikinci nüshasını basılı olarak saklamaya 
veda ettiler. İlk nüsha ise e-Bilet kullanmak 
isteyen hem müşteriler hem de kurumlar 
için ortadan kalkmış oldu. Son kullanıcılar 

biletlerini istedikleri zaman istedikleri yer-
den elektronik olarak elde etme ve her-
hangi bir boş A4 sayfaya bastırarak bilet 
olarak kullanabilme avantajı yakaladılar. 
Şirketler eğer isterlerse müşteriye e-Bilet’i 
QR kod ve NFC gibi teknolojiler vasıtası ile 
mobil cihazlar üzerinden görüntüleme ve 
işleme sokma şansı da verebiliyorlar. Böy-
lece biletleme sistemindeki hem kullanıcı 
hem de firma tarafındaki kağıt ve baskı 
masrafl arı sıfıra inebiliyor. FIT Solutions’ın 
hedefl ediği nokta; Kurum-Gelir İdaresi 
Başkanlığı raporlama ilişkisi/imzalama 
şeklindeki altyapısal çözümler olarak 
göze çarpıyor. 

Dell, Avrupa’daki ilk Nesnelerin İnterneti (IoT) laboratuvarını açtı

 Dell yalnızca Nesnelerin İnterneti (IoT) 
alanında çalışacak Avrupa’daki ilk labora-
tuvarının açılışını gerçekleştirdi. İrlanda’nın 
Limerick kentinde bulunan laboratuvar; 
donanım, yazılım ve hizmetleri kapsayan 
uçtan uca IoT çözümlerine odaklanacak 

hazır çözümler geliştirebilecekleri esnek 
ve ölçeklendirilebilir bir temele kavuşa-
caklar. Uzmanlarımız bilişim teknolojilerini 
karmaşık olmaktan çıkararak müşterileri-
mizin fikirlerini hayata geçirebilmelerine 
yardımcı olacak. Günümüzün IoT çözüm-
lerini uygulamaya koymak çok zaman alı-
yor. Aynı zamanda, çözümlerin karmaşık 
ve kapalı tasarımları var. Bütün bunlar 
risk ve maliyetleri arttırıyor. Biz ise sun-
duğumuz IoT kolaylaştırıcı geniş seçenek 
portföyüyle, müşterilerimizin çözümlerini 
pratik biçimde uygulayabilmelerini sağlı-
yoruz. Bu portföy içinde güvenlik, yöneti-
lebilirlik, hizmetler, analitik, altyapı ve uç 
noktalar var.”  

yeni IoT bölümünün üslerinden biri olacak.
Dell ve Intel’in ABD’nin California eyaleti 
Santa Clara kentinde geçen yıl Kasım 
ayında açılışını başarıyla gerçekleştirdik-
leri ilk IoT laboratuvarının ardından açılan 
bu yeni laboratuvar, Limerick’teki Dell 
Çözüm Merkezi'ni tamamlayacak niteliği 
taşıyor. Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem 
Duru konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 
“Dell, uçtan uca çözüm ortağı olarak uç 
noktalar, ağ ürünleri ve veri depolamadan 
geniş ölçekli veri yönetimi, analitik yazı-
lım ve hizmetlerine kadar OEM’leri bütün 
ürün yaşam döngüsü boyunca destekli-
yor. Bu laboratuvar’da kurumlar, güvenilir 
bir ortakla çalışarak piyasaya sunulmaya 

Çorum’da akıllı durak dönemi başlıyor

 Çorum Belediyesi, şehrin ana arterle-
rinde bulunan 25 durağı akıllandırıyor. 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafın-

dan yürütülen çalışma, toplu taşıma 
hizmetlerinden yararlananlara büyük 
kolaylık sağlayacak. Bu proje kapsa-
mında 22 durağa LED ekran, 2 durağa 
LCD ekran, 1 durağa ise LCD totem 
tipi akıllı durak montajına başlandı. 
Akıllı duraklar, toplu taşıma araçlarında 
bulunan GPS sisteminden aldıkları 
anlık koordinat bilgilerini data hattı 
vasıtasıyla duraklarda bulunan ekran-
larda vatandaşların bilgisine sunacak.
Belediye Başkan Yardımcısı Turhan 

Candan şehir içi ulaşımının daha rahat, 
daha hızlı ve daha konforlu olması için 
çalışmalar yürüttüklerini, akıllı durak 
çalışmasının da bunlardan sadece birisi 
olduğunu söyledi. Şu an ana arterler 
üzerindeki 25 durağa monte etmeye 
başladıkları sistemi ilerleyen zamanlarda 
şehrin değişik bölgelerindeki duraklarda 
da uygulayacaklarını ifade eden Candan, 
“Akıllı durak projesi kapsamında akıllı 
telefon ve web uygulaması yazılımını da 
hizmete sunacağız" dedi. 
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8 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan “İçme Suyu Temin Ve Dağıtım 
Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü 
Yönetmeliği” kapsamına göre;

a)  Su kaynağından temin edilen ve 
içme-kullanma suyu sistemine 
verilen su hacminin ve debisinin her 
bina bağlantısında uygun cihazlar ile 
sürekli ölçülmesi,

b)  İçme kullanma suyu sistemindeki 
kritik noktalarda su basıncının sürekli 
ölçülmesi ve izlenmesi,

c)  İçme kullanma suyu temin ve 
dağıtım sistemi planlarının 
sayısallaştırılması ve CBS veri 
tabanının oluşturulması,

d)  İdarelerce uygun izleme 
sistemlerinin (SCADA vb.) kurulması,

e)  Sistemde ana basınç bölgesi 
ve alt bölgelerin oluşturulması 
öngörülerek su kayıplarının 
azaltılması hedeflenmiştir.  

Yine aynı yönetmelikte kayıpların azaltıl-
masına yönelik, “Büyükşehir ve il beledi-
yelerinin su idarelerince, mevcut sistem-
lerde hidrolik modellemenin yapılması, 
gerekli görülmesi halinde ana basınç 

bölgesi ve alt bölgelerin oluşturulması 
sağlanır” maddesi de yer almaktadır. 

msSu’nun özellikleri neler?

BGS Bilgi Sistemleri’nin msSu programı 
sayesinde, Su ve Kanal İdareleri mevcut 
şebekelerini sayısallaştırarak mevcut 
şebeke eleman girişlerini yapabiliyor, 
gece ve gündüz su tüketim debi pattern 
(dilimlerini) tanımlayabiliyor ve değişken 
saatlere göre debi ve basınç dağılımla-
rını hesaplayabiliyorlar. Yine yönetme-
lik kapsamında istenen şebekelerdeki 
maksimum statik basıncın 80 mss'den 
60 mss’ye düşürülmesi ve şebekenin bu 
kritere göre yeniden tasarlanması için 
gerekli olan adım ve işlemleri görebiliyor-
lar. Hangi lokasyonlara basınç kırıcı vana-
ların yerleştirilmesi gerektiğinin, kırılması 
gereken basınç miktarının ve basınç kırıcı 
vana elemanları devreye alınınca şebe-
kedeki basınç ve debi dağılımının saatlik 
nasıl değişeceğinin modellemesine hızlı 
bir şekilde erişim sağlanabiliyor. 
Ayrıca su kanal idarelerinde işletmeye 
yönelik bakım ve arıza durumlarında 
vana ve/veya boruların kapatılması gibi 

BGS Bilgi Sistemleri’nin su ve kanal idarelerine yönelik olarak hazırladığı 
msSu programı, kaçak kayıplarının azaltılması ve kontrolüne dair sunduğu 
özelliklerle dikkat çekiyor.

BGS Bilgi Sistemleri “msSu Yazılımı” 
ile suyunuzu yönetin

ürün tanıtımı

senaryolarda şebekedeki basınç ve debi 
dağılımları anlık hesaplanıp izlenebiliyor.  
Sadece cazibeli sistemler için değil tekli 
veya çoklu terfili sistemlerde de mevcut 
şebekenin debi ve basınç değişimleri 
modellenebiliyor ve optimum pompa 
çalışma süre ve zamanları belirlenebiliyor. 
msSu ile birlikte gelen bu ve diğer özel-
likler sayesinde kaçak kayıplarının azaltıl-
ması ve kontrolüne yönelik izole bölge-
lerin (DMA) oluşturulması ve planlaması 
çalışmaları hızlı ve etkin bir biçimde sağ-
lanıyor.   
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lidir.  
*IoT (Internet of Things): Fiziksel objeleri birbirine 
yazılımlar, sensörler ve ya  elektronik yardımıyla 
bağlayan sistemlerin genel adı.
**Cloud Based Environment: Bilişim aygıtları ara-
sında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere 

verilen genel ad. 
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Tesisat Sembolleri
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Türkiye’de
Sayısız Yeni Otel 
Projesi

Çok Katlı Konutların 
Enerji Korunumu 
Açısından Performansının 
Değerlendirilmesi

122013   .

Güvenli Yapılar
Yol Haritası 
Açıklandı

Yer Değişimi 
Havalandırması

Yer Değişimi 
Havalandırması

Cihaz seçimini hangi 
özellikler etkiliyor?

ları, beklenen işi yerine eksiksiz getirebilmeleri 

için malzeme kaliteleri çok önemli. Neticede 

hiç kimse, günü kurtarmak için cihaz satın alma 

eğiliminde değildir.

İhtiyaçlara uyum sağlama: Kullanılan yakıtın 

verimli tüketilmesi için cihazların içindeki kom-

ponentlerin verimleri de önemli. Mesela yakma 

sistemlerindeki gelişmeler, son yıllarda sıkı takip 

edilen ve benimsenen özellikler arasında: Cihazın 

atık gazların ısısından da faydalanabiliyor olması, 

ihtiyaca göre gerektiği kadar çalışıp durması 

gibi… Otomatik kontrol sistemleri ile uyumlu 

olma özelliğini de bu başlığa dahil edebiliriz.

Çevreyle dost: Yine, doğadan (güneş, rüzgar, 

toprak vs.) olabildiğince yararlanan cihaz ve sis-

temler ya da ısı pompası, güneş panelleri gibi, 

konvansiyonel sistemlere uyumlanabilen ürünler 

rakiplerinden bir adım önde. Bu gruba dahil edil-

mesi gereken bir diğer başlık ise çevre dostu cihaz 

ve sistemler. Elbette üretim aşamasında, kullanım 

aşamasında doğaya olabildiğince az zarar veren 

ürünler, özellikle son yıllarda oldukça ilgi gören 

yeşil binaların tercihleri. 

Fiyat: İşte sektörün yatırımcıyı en çok eleştir-

diği başlık… Yukarıda sıralanan ve muhtemelen 

herkesçe kabul görebilecek bütün bu özelliklere 

sahip ve sıfır maliyetle üretilen bir cihaz olama-

yacağından, elbette tüm bu güzide özelliklerin bir 

de maliyeti var.  Gönül elbette olabildiğince makul 

fiyattan yana ama teknolojinin takip edilmesi ve 

cihazlara uygulanması, ar-ge, ür-ge bedava değil. 

Üstelik ülkemiz yasalarınca bünyenizde oldukça 

kalabalık bir ar-ge ekibiniz yoksa, teşvik de yok… 

Bu durumda iyi cihaz için üreticinin hak-

kını ödemek gerekiyor. Şahsen “biraz” iyimser 

davranıp şu fiyat konusunu “en sona” koydum. 

Belki de sektörün temennisini dillendirmek 

için… İyi sonuç elde edebilmenin yolunun  

iyi cihaz ve ekipmandan geçtiğinin, bunun 

da bir maliyetinin olduğunun unutulmaması  

için…  TM

Gökçen PARLAR

Yazı İşleri Müdürü

gokcenparlar@dogayayin.com
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B
iraz moda dergilerine özenmiş gibi olacak 

ama bu yazıda cihaz ve sistemlerin seçim 

aşamasında hangi kriterler etkili oluyor 

buna bir göz atacağız. İşte cihazların rakiple-

rinden bir adım öne çıkabilmelerini sağlayan 

özellikleri: 

Verimlilik: Isıtma-soğutma sistemlerinin har-

cadığı enerji, binalarda harcanan toplam enerji 

miktarı içindeki en ciddi kalemlerden biri. Doğal 

olarak da özellikle endüstriyel ısıtma-soğutma 

sistemlerinde sağlanabilecek en küçük iyileştir-

menin bile çok yüksek getirileri var. Bu durumda 

enerji cimrisi cihaz ve sistemler, bu tesislerin 

vazgeçilmez elemanları arasında en üst sıralardaki 

yerini koruyor. 

Güvenlik: Hayatımızın her alanında ihtiyaç 

duyduğumuz ısıtma-soğutma-havalandırma 

sistemleri için enerji verimliliği dışında olmazsa 

olmaz özellik, elbette güvenlik. Cihazların kulla-

nıldıkları alanlarda canlı-cansız hiçbir şeye zarar 

vermemeleri ve taşıdıkları olası risklerin azlığı 

tercih edilmelerindeki en önemli etkenler ara-

sında. Mesela verimli bir sistemin yangın riskinin 

yüksek olması, cihazı bir anda gözden düşürmeye 

yetebilir. 

Kalite: Ve bir diğer olmazsa olmaz özellik: 

Kalite… Elbette cihazların uzun ömürlü olma-
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“Hizmet ve Mal Alımları için Hakediş Düzenleme Paket Programı”

“Uzmanların denetleyip onayladığı program” olan HM-HakedişPro Kullanıyorsanız 

Denetimden Korkmayın!

Güvenlik, Temizlik, Çöp Toplama, … gibi Personel 

Çalıştırmaya Dayalı Hizmet alıyorsanız, çalıştırılan 

işçilerin ücret ve tüm özlük haklarının tam ve 

zamanında karşılandığından emin olmalısın!

www.oska.com.tr satis@oska.com.tr

“Sektörün Öncüsü”

 � Sorumluluğunuzdaki Personel İşlemleri Eksiksiz

 � Fiyat Farkı Hesabı

 � Puantaj Girişleri

 � Profesyonel Destek Hizmeti 

http://www.oska.com.tr/
mailto:satis@oska.com.tr


PENSTOKLAR IZGARALAR KONVEYÖRLER 

Deniz Mühendislik’tenDeniz Mühendislik’ten

 


