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Demir Dökümhanelerinde Çalışanların
Gürültü Maruziyetlerinin Belirlenmesi ve
Alınabilecek Önlemler
Zafer ALTIPARMAK
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

z.altiparmak87@gmail.com

Özet—Döküm sektörü, kullanılan hammaddeler, uygulanan proses ve ortaya çıkan atıklardan dolayı iş
kazalarının ve meslek hastalıklarının en çok görüldüğü alanlardan biridir. Bu tezin amacı, demir döküm
proseslerindeki gürültü seviyelerinin belirlenerek, çalışanlar üzerindeki etkisinin azaltılması için
önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla seçilen 15 demir döküm işletmesinde, çalışanların ayrı ayrı döküm
proseslerinden kaynaklanan gürültü maruziyet değerleri belirlenmiş ve günlük kişisel gürültü
maruziyetleri hesaplanmıştır. Gürültü ölçümleri sonucunda, ölçüm yapılan tüm dökümhanelerdeki
çalışanlar için günlük kişisel gürültü maruziyet değerleri, yasal mevzuatımızda geçen en yüksek eylem
değerlerinin üzerinde çıkmıştır. Bununla beraber 9 dökümhanenin değerlerinin ise, maruziyet sınır
değerinin dahi üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar gürültünün, demir döküm sektöründe
çalışanlar için bir risk teşkil ettiğini ispatlamış, alınacak önlemlerin gerekliliğini göstermiştir. Alınacak
önlemler maruziyet kaynaklarına göre anlatılmış, yapılması gereken iyileştirmeler detaylı olarak
verilmiştir.
I. GİRİŞ
Her gün kullandığımız makinelere baktığımızda çoğunun döküm sanayiinin bir ürünü olduğunu görürüz.
Makine yapım, madeni eşya ve tarım araçları sanayiinde ana girdi olarak dökümle şekillendirilmiş
parçalar kullanılır.
Metallerin ve alaşımların eritildiği ve külçe yapmak için külçe kalıplarına, biçim vermek için de özel
kalıplara döküldüğü metal atölyelerinin tümü dökümhane olarak tanımlanmaktadır. Dökümhanelerde
yapılan metal ve alaşımları eritme veya arıtma yöntemlerine ve erimiş madenden eşya yapma sanatına
kısaca dökümcülük denilmektedir.
Geleneksel döküm metalleri demir, çelik, tunç ve bronzdur. Son yıllardaki hızlı gelişme, dökümcülüğün
kullanıldığı alanı oldukça genişletmiş ve böylece döküm metaller ve alaşımlarında alüminyum, titan,
krom, nikel, magnezyum ve hatta berilyum, kadmiyum ve toryum gibi radyoaktif metaller de
kullanılmaya başlanmıştır. Kalıplarda silis kumu ile bağlayıcı olarak kil, maça yapımında ise geleneksel
olarak fırında pişirilmiş silis kumu ile bağlayıcı olarak bitkisel yağ veya doğal şekerler kullanılmaktadır.
Döküm teknolojisindeki hızlı gelişmeyle kalıp ve maça yapım teknik ve malzemelerinin sayısı da
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artmaktadır. Döküm sanayiinde kullanılan metallerin başında demir ve alaşımları (demir döküm, çelik
döküm, pik döküm) gelmektedir. Gerek kullanım alanının yaygınlığı gerekse iş sağlığı sorunlarının
oldukça yoğun oluşu bakımından demir döküm sanayii, iş hijyeni açısından ayrı bir yer tutar.
Döküm sektörü, sağladığı istihdam ve ülke sanayisine olan katkısı nedeni ile ekonominin önde gelen
sektörlerindendir. Sanayide üretilen ürünlerle birlikte, üretim süreçleri sonunda atıkların oluşması
kaçınılmazdır. Çevreye ve insana duyarlı üretim, özellikle son yıllarda giderek önem kazanmaktadır.
Çalışma hayatı değişik seviyede ve çok sayıda iş sağlığı ve güvenliği riski barındırmaktadır. Sektörlerin
maruz kaldığı ya da kalabileceği tehlikeler ve bunlar için alınması gereken önlemler hazırlanan yasal
mevzuatla belirlenir. Döküm fabrikalarındaki tüm prosesler, sayısız tehlikelere yol açmakta, fabrikalar
bu tehlikeleri önlemek üzere emek, zaman ve para harcamaktadırlar. İş sağlığı ve güvenliğini uygulamak
için harcanan kaynakların sınırlı olmasının yanında tehlikeler de bir o kadar çeşitli olduğundan risk
analizi yapılarak tehlikeler belirlenmeli ve önceliklendirilmelidir.
Dökümhanelerde yapılan işler ve çalışma koşulları, önlem alınmadığı takdirde çalışanların meslek
hastalığına yakalanmasına sebep olabilir. Meslek hastalığı denildiğinde kuşkusuz akla ilk gelenlerden
biri de mesleki işitme kayıplarıdır. Bu çalışmanın temel amacı, Ankara’da demir döküm sanayiinde
kişisel gürültü ölçümü ve değerlendirmelerini kapsamaktadır. Bu kapsamda döküm proseslerinden
kaynaklanan gürültü seviyeleri belirlenerek çalışanların 8 saatlik günlük maruziyet değerlerinin yasal
mevzuatta geçen sınır değerlerin altına indirilmesi için alınabilecek önlemler belirtilecektir.
II. GENEL BİLGİLER
Ölçümler için Ankara’da Sincan Organize Sanayii Bölgesinde 15 demir dökümhanesi seçilmiş,
dökümhanelerle ilgili ayrıntılı bilgiler, bulgular bölümünde belirtilmiştir.
2013 Yılı Mart ayı verilerine bakıldığında ülkemizdeki döküm sektöründeki faal kuruluş sayısının 1127
olduğu görülmektedir. Aktif olarak çalışmasını sürdüren bu kuruluşların 680 tanesini demir
dökümhaneleri oluşturmaktadır.
Demir döküm sektöründe faal 680 kuruluşun kendi içindeki dağılımına bakıldığında ise 648 tanesinin
KOBİ olduğu görülmüştür.
Demir dökümhanelerinin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, Türkiye genelindeki demir
dökümhanelerinin %42,63’ünün İç Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği görülmüştür. Şehir bazında
dökümhane sayılarına bakıldığında ise İç Anadolu Bölgesi’ndeki demir dökümhanelerinin %25’inin
Ankara’da olduğu belirlenmiştir.
III. METODOLOJİ
Gürültü ölçümlerinde TS EN ISO 9612:2009-“Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün
ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler” standardında belirtilen metot kullanılmaktadır.
Metodoloji - Kronolojik Basamaklar
1: İş analizi
2: Ölçüm stratejisinin seçimi
3: Ölçümler
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4: Hata Kullanımı ve Belirsizlikler
5: Hesaplama, Sonuçların Sunumu ve Belirsizlik
Ölçüm Stratejileri İşyerlerindeki gürültü maruziyetinin belirlenmesinde üç tane ölçüm stratejisi
sunulmuştur. Bunlar:
a)
Görev-tabanlı ölçüm: Gün boyunca yapılan çalışmalar analiz edilir ve birkaç parça görev
şeklinde bölünür ve her bir görev için ayrı bir ses basınç seviyesi ölçülür.
b)
İş-tabanlı ölçüm: Özellikle işlerin yürütülmesi sırasında bir dizi rastgele ses basınç seviyesi
örnekleri alınır.
c) Tam-gün ölçümü: Ses basınç seviyesi tam iş günü içerisinde sürekli olarak ölçülür.[1]
IV. BULGULAR
Bu çalışmada demir dökümhanelerinde çalışanlarda, döküm proseslerinden kaynaklanan gürültünün
belirlenmesi için kişisel gürültü ölçümleri yapılmış ve günlük maruziyet değerleri hesaplanmıştır. Bu
kapsamda 15 demir dökümhanesinde ölçümler gerçekleştirilmiş, ayrı ayrı proseslerden - görevlerden
(maça üretimi, kalıplama, ergitme, döküm, temizleme) kaynaklanan gürültü maruziyet değerlerinin
hesaplanabilmesi için görev tabanlı ölçüm stratejisi seçilmiş ve günlük maruziyet değerleri tablolar
halinde belirtilmiştir. Maruziyet değerlerinin hesaplanabilmesi için gürültü hesap programı
kullanılmıştır. Proseslerin her bir dökümhanede hesaplanan verileri, birbirleriyle karşılaştırılmış ve
grafikler halinde sunulmuştur.

İşyeri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Maça Üretim
Prosesi
Maruziyet
Değeri dB(A)
67,0
61,8
68,1
70,2
64,1
67,5
81,4
65,2
63,6
68,7
66,8
73,5
70,0
69,3
65,2

TABLO I
Görev Tabanlı Gürültü Ölçüm Sonuçları
Kalıplama
Ergitme
Döküm
Temizleme
Prosesi
Prosesi
Prosesi
Prosesi
Maruziyet
Maruziyet Maruziyet Maruziyet
Değeri
Değeri
Değeri
Değeri
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82,2
82,3
74,0
84,1
78,8
79,2
71,4
84,2
75,6
76,1
70,3
84,3
80,2
75,9
72,6
87,3
76,9
75,7
69,5
83,0
76,6
75,6
74,5
86,2
84,7
83,2
74,4
87,4
84,7
79,6
74,9
83,7
79,5
79,6
69,7
83,0
79,8
80,4
75,1
90,8
76,8
79,8
73,1
85,4
81,8
72,4
76,3
85,5
78,1
79,4
69,0
83,4
77,4
77,3
70,3
83,8
81,1
81,9
73,5
82,4
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Günlük
Kişisel
Maruziyet
Değeri
dB(A)
88,4±1,2
86,7±1,4
85,9±1,6
89,0±1,8
85,0±1,5
87,8±1,9
91,4±1,2
88,1±1,3
85,9±1,3
91,9±1,9
87,4±1,5
88,0±1,4
85,9±1,3
85,7±1,5
87,1±1,3

15 farklı demir grubu dökümhanede yapılan ölçümler sonucunda her bir dökümhanede 5 döküm
prosesinden kaynaklanan gürültü maruziyet değerleri karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar ortaya
çıkmıştır:

Şekil 3.1. Maça Üretimi Prosesi Maruziyet Değerleri
Şekil 3.1.’e göre; ölçüm yapılan iş yerlerinde maça üretim proseslerinden kaynaklanan gürültüler
karşılaştırıldığında; en yüksek gürültünün 7 numaralı dökümhanede, en düşük gürültünün ise 2 numaralı
dökümhanede ortaya çıktığı görülmüştür.

Şekil 3.2. Kalıplama Prosesi Maruziyet Değerleri
Şekil 3.2.’ye göre; kalıplama proseslerinden kaynaklanan gürültüler karşılaştırıldığında, en yüksek
gürültünün 7 ve 8 numaralı dökümhanelerde, en düşük gürültünün ise 3 numaralı dökümhanede ortaya
çıktığı belirlenmiştir.
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Şekil 3.3. Ergitme Prosesi Maruziyet Değerleri
Şekil 3.3’e göre; ergitme prosesinden kaynaklanan gürültüler karşılaştırıldığında, en yüksek gürültü 7
numaralı dökümhanede, en düşük gürültü ise 12 numaralı dökümhanededir.

Şekil 3.4. Döküm Prosesi Maruziyet Değerleri
Şekil 3.4.’e göre; döküm proseslerinden kaynaklanan gürültüler karşılaştırıldığında, en yüksek
gürültünün 12 numaralı dökümhanede, en düşük gürültünün ise 13 numaralı dökümhanede ortaya çıktığı
görülmüştür. Her ne kadar en yüksek ve en düşük gürültü seviyeleri belirlenmiş olsa da 15 dökümhanede
de döküm prosesindeki gürültünün 69 dB ve 76,5 dB aralığında değiştiği, aslında ölçülen değerlerin
hemen hemen aynı olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 3.5. Temizleme Prosesi Maruziyet Değerleri
Şekil 3.5.’e göre; temizleme proseslerinden kaynaklanan gürültüler karşılaştırıldığında, en yüksek
gürültü 10 numaralı dökümhanede, en düşük gürültü ise 15 numaralı dökümhanede ölçülmüştür.

Şekil 3.6. Günlük Kişisel Maruziyet Değerleri
Şekil 3.6.’ya göre; dökümhanelerin günlük kişisel maruziyet değerleri karşılaştırıldığında, en yüksek
maruziyetin 7 numaralı ve 10 numaralı dökümhanelerde, en düşük maruziyetin ise 5 numaralı
dökümhanede ortaya çıktığı görülmüştür. Bunun yanı sıra 15 dökümhaneye bakıldığında hepsinin
günlük maruziyet değerleri en yüksek maruziyet eylem değeri olan 85 dB ve üzeridir.
V. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışma, demir dökümü yapan küçük ölçekli 15 iş yerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yapıldığı
iş yerleri, genel olarak çalışan sayısı az ve büyük ölçekli iş yerlerine göre iş sağlığı ve güvenliği koşulları
açısından yetersiz, dolayısıyla da çalışanların sağlığını olumsuz etkileyebilecek şartlara sahip iş
yerleridir. Bu olumsuz etkilerden biri de şüphesiz gürültü sorunudur. Yapılan bu çalışmada alınan
ölçümler ışığında ortaya çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde, ölçüm alınan tüm iş yerlerindeki günlük
kişisel gürültü maruziyet değerlerinin yasal mevzuatımızdaki değerlerin üzerinde olduğu belirlenmiştir.
Bu durumun çalışan sağlığını kesin olarak tehdit ettiği bilinmekte ve yönetmelikte, bu konu ile ilgili
olarak ne yapılması gerektiği ile ilgili maddelere yer verilmektedir. Yapılması gereken ilk çalışma,
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günlük kişisel gürültü maruziyet değerlerinin yüksek çıkma sebeplerinin araştırılmasıdır. Böylece
maruziyeti artıran kaynaklar bulunarak, çözüm önerileri daha rahat geliştirilebilecektir.
Ölçüm sonuçlarına bakıldığında gürültü açısından en tehlikeli işin temizleme operasyonu olduğu
görülmektedir. Dökümü yapılan parçanın temizlenmesi için yapılan taşlama işlemi oldukça yüksek bir
gürültü oluşumuna sebebiyet vermektedir.
Temizlemeden sonra diğer proseslere bakıldığında, gürültü açısından en tehlikeli işlemlerin maça
hazırlama ve döküm proseslerine nazaran, ergitme ve kalıplama prosesleri olduğu göze çarpmaktadır.
Bu işlemlerdeki gürültünün yüksek çıkma sebepleri daha önce tartışma bölümünde de açıklandığı gibi
ergitme için kullanılan ocak tiplerine ve fanların çalışıp çalışmama durumuna göre değişmekte,
kalıplama için ise işlem yapım tekniklerine göre değişiklik göstermektedir. Kalıplama prosesinden
kaynaklanan gürültünün yüksek çıktığı iş yerleri genelde çekiç, hava tabancası vb, gibi el aletleri ile
çalışmaktadır. Bu aletlerle kısa bir süre için çalışılmış bile olsa gürültü seviyesini büyük oranda
değiştirebilmektedir.
Gürültünün azaltılması için genel yaklaşım, ilk etapta gürültüyü kaynağında yok etmektir. Bunun
yapılamadığı yerlerde ikame metodu uygulanabilir yani gürültülü ekipman daha az gürültülü
ekipmanlarla değiştirilebilir. En son çare ise kişisel koruyucu donanımların kullanılmasıdır. Alınması
gereken önlemler daha detaylandırılacak olunursa;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

İş yeri kuruluş planlarında üretim prosesine göre makine ve tezgah yerleşimini düzenlemek,
Makine ve tezgah seçiminde daima daha az gürültü yayacak son teknolojik ürünlerin
seçimine önem vermek,
Çok gürültü çıkaran makine ve tezgahların çalışma ortamından ayrı yalıtılmış bölümlere
almak,
Çalışma alanındaki taban döşemesinin sesi emecek malzemeden yapılmasını sağlamak,
Makine ve tezgahların bakımlarının düzenli aralıklarda yapılarak çıkardıkları gürültü
düzeyini azaltmak,
Sesin havada yayılmasını önlemek için iş yerinde olanaklar ölçüsünde ses emici malzemeler
kullanmak,
Titreşen parçaların dış yüzey alanlarını azaltmak,
Titreşen cisimlerin yanında geniş yüzeylerden kaçınmak (geniş yüzeyler rezonansa geçerek
orijinal kaynaktan daha çok gürültü oluştururlar),
Gürültü çıkaran işlemi daha az gürültülü işlemle değiştirmek,
Gürültü kaynağı ve ona maruz kalan kişi arasındaki uzaklığı artırmak,
Sesin duvar, tavan ve taban gibi geçebileceği ve yansıyabileceği yerleri ses emici malzeme
ile kaplamak veya böyle malzemelerle yapmak,
Çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmalarını sağlamak gibi önlemler alınmalıdır.

Temizleme işleminde gürültünün azaltılabilmesi için yapılacak en verimli çalışma, kullanılan ekipmanın
daha az gürültü çıkaran başka bir ekipmanla değiştirilmesidir. Tartışma bölümünde bu cihazlara örnek
olarak birkaç model sunulmuştur. Kullanılan cihazın daha az gürültüyle çalışan başka bir cihazla
değiştirilmesi temizleme prosesinden kaynaklanan gürültü maruziyet değerini azaltacak, dolayısıyla
günlük kişisel maruziyet değerini de düşürecektir. Örneğin; 10 numaralı dökümhanede taşlama
işleminde kullanılan cihaz yerine tartışma bölümünde sunulmuş olan 93 dB(A)’lık bir gürültü oluşturan
diğer cihaz kullanıldığında bile temizleme prosesinden kaynaklanan maruziyet değeri 90,8 dB(A)’dan
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86,8 dB(A) seviyelerine, günlük kişisel gürültü maruziyet değeri ise 91,9 dB(A)’dan 88,9 dB(A)
düzeyine inmektedir.
Bu proseste cihaz ve çalışan sürekli beraber bulundukları için herhangi bir perdeleme işlemi çalışanı
gürültünün olumsuz etkilerinden koruyamayacaktır. Diğer önlemler de genel olarak işverenlerce zaman
ve maddi açıdan kayıp getirdiği düşünüldüğü için çok tercih edilmemekte, zaten küçük işletmeler
oldukları için bu konulara ayrılacak bir bütçeyi yaratamadıklarını söylemektedirler.
Bunun haricinde alınması gereken diğer bir önlem tabi ki kişisel koruyucu donanımların kullanılmasıdır.
Kulak koruyucular, çalışanın maruz kaldığı gürültünün seviyesine uygun, gürültü azaltım özelliklerine
göre seçilebilir. Seçilecek kulak koruyucu, kullanıcının gürültü maruziyetini yönetmelikte belirtilen
eylem değerinin altına düşürmek zorundadır. En uygun kulak koruyucu, kullanıcının kulak zarında
gürültüyü, eylem değerinden 5 dB(A) -10 dB(A) azaltır. Çalışana gereğinden fazla oranda azaltım
özelliklerine sahip bir işitme koruyucusu kullandırılmamalıdır. Fazla koruma, iletişim problemlerine ve
acil durum ikazlarının algılanamamasına yol açar. Çalışan, ortamdan soyutlamış hissedebilir ve rahatsız
olur [2]. Bu yüzden de kulak koruyucusunu kullanmayabilir. Örneğin; 10 numaralı dökümhane için
çalışma alanında gürültü değeri 91,9 dB(A)’dır. Eğer çalışanın hissettiği gürültü düzeyi 75 dB(A) – 80
dB(A) arasındaysa kulak koruyucu iyi koruma sağlıyor demektir. 70 dB(A) ve altındaysa gereğinden
fazla koruma sağlıyor demektir. Manşon tipi kulak koruyucular genellikle gürültü seviyesi 105
dB(A)’nın üstündeki işlerde tercih edilirler. Bu tür kulaklıklar, bu işlem için fazla koruma sağladığından
çalışanı rahatsız edebilir. Bu yüzden bu iş yerlerinde, tıkaç tipi kulak koruyucuların kullanılması daha
faydalı olacaktır.
Kalıplama işleminde, el aletleri kullanılarak işlemin manuel olarak yapılması yerine modern teknolojiye
uygun kalıplama makineleri kullanılabilir.
Bu makineler, atölyelerde ayrı bir bölümde konumlandırılabilir ya da perdeleme sistemiyle çalışandan
izole edilebilirler. Böylece çalışanın maruziyet değerinde azalmalar görülecektir. Çalışan, genelde
yaptığı işten dolayı makinelerden birkaç metre uzaklıkta mesafelerde bulunur. Bitişik çalışma alanı
duvarlarının, ses emici özelliğinin arttırılması, sadece oradaki çalışan için değil çevre iş
istasyonlarındaki çalışanlar için de verimli olacaktır. Sönümleme çözümleri şu şekilde sıralanabilir:
Gözenekli materyaller (cam yünü, taş yünü vb.), kalınlığı boyunca difüzyon ederek ses enerjisini
soğururlar. Yüksek frekanslarda daha kullanışlıdırlar, duvar yüzeylerine uygulanabilir ya da tavana
emici yüzey olarak asılabilirler.
Ahşap çıtalarla duvara sabitlenen ahşap paneller (diyafram) kullanılabilir. Düşük frekanslar için daha
kullanışlıdır.
Yansıtıcılar, hava boşluklarıdır. Boşluk içerisindeki hava hareketleri ses enerjisinin sönümlenmesini
sağlar.
Aynı aygıt için sönümleme faktörleri, yoğunluk, kalınlık gibi parametrelere göre değişkenlik
gösterebilir.
Yalıtımın sağladığı yarar genellikle frekans arttıkça artar. Ancak her duvarın belirli bir frekans aralığı
vardır [3].
Aşağıda belli duvar tipleri için ortalama ses yalıtım değerleri verilmiştir.
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TABLO II.
Bazı Duvar Tipleri İçin Ses Yalıtım Değerleri

Ergitme prosesi için seçilen ocak tipi ve modeline, kullanılan fan tipi ve modeline ayrıca da işlem
sırasında fanın çalışıp çalışmama durumuna göre gürültüde farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Burada
alınması gereken önlemler;
•
•
•

Kaynağında yok etme,
Ocağın izole edilmesi ya da
İkame metodu uygulanarak daha az gürültü çıkaran ocak ve fanla değiştirilmesi olabilir.

Fakat bu önlemler yukarıda da bahsedildiği üzere işverenlerce ekstra yük olarak karşılanmakta
dolayısıyla uygulanamamaktadır. En son çare olarak kişisel koruyucu donanımlar kullanılarak çalışanın
gürültüye maruziyeti azaltılmalıdır. Temizleme prosesinde olduğu gibi ergitme prosesi için de manşon
tipi kulaklıklar fazla koruma sağlayacağı için aynı şekilde çalışanı rahatsız edecek ve verimi
düşürecektir. Bu sebeple yine tıkaç tipi kulak koruyucuların kullanılması fayda sağlayacaktır.
Yapılan bu çalışmanın sonucunda, seçilen demir dökümhanelerinde döküm proseslerinden (maça
hazırlama, kalıplama, ergitme, döküm ve temizleme) kaynaklanan gürültü maruziyet değerleri
belirlenmiştir.
Her bir prosesin günlük kişisel maruziyete katkıları, bu verilerden de yola çıkarak her bir dökümhanede
çalışanlar için günlük kişisel gürültü maruziyet değerleri hesaplanmıştır. En yüksek maruziyet kaynağı
olarak temizleme prosesi, daha sonra ise kalıplama ve ergitme prosesleri belirlenmiştir. Genel olarak bu
üç prosesin maruziyet değerlerinin yüksek olduğu dökümhanelerde günlük kişisel gürültü maruziyet
değerleri de yüksek çıkmıştır.
Ayrıca günlük kişisel gürültü maruziyet değerleri ölçüm yapılan tüm dökümhanedeki çalışanlar için
yönetmelikteki en yüksek maruziyet eylem değerinin üzerinde çıkmış, bununla beraber 9 dökümhanenin
değerlerinin ise maruziyet sınır değerinin dahi üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucunda
işverenler, gerekli her türlü önlemi alarak çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak
çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. Büyük ölçekli iş yerleri diğer iş yerlerine göre genelde imkanları
da olduğu için iş sağlığı ve güvenliğine daha çok dikkat etmekte ve tedbirlerini almaktadır. Fakat bu tez
kapsamındaki gibi küçük iş yerleri henüz bu konuya çok vakıf gözükmemekte ve çalışanların sağlığını
tehlikeye atmaktadır. Bu konuda farkındalığın arttırılarak çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir
ortamda çalışabilmeleri için hem çalışanlara hem de işverenlere gerekli eğitimlerin verilmesi
gerekmektedir. Ayrıca yapılan bu çalışma ışığında da demir döküm sektöründe mevcut gürültü sorununa
karşı alınabilecek önlemler ve alternatif çözüm önerileri rehber doküman şeklinde hazırlanacaktır.
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Due to rapid urbanization, increasing population and developing living conditions, the
amount of solid waste is increasing every year all over the world. It has been reported that 2 billion
tons of municipal solid waste is produced every year around the world. It has been determined that
only 16% of these wastes can be recycled, while 46% are disposed of as non-recyclable. The
continuous increase in the amount of solid waste generated requires an integrated solid waste
management. The way for this integrated management to be sustainable is to use renewable energy
sources. Waste-to-energy technology, especially anaerobic digestion, is recognized as a potential and
promising technology for sustainable and environmentally friendly energy production. The produced
biogas represents a useful source of green energy, while the by-product from the anaerobic digestion
process is a waste that must be safely disposed of. This by-product from the anaerobic digestion
process is called digestate. It is dense because it contains solid and liquid phase together. This digestate,
which is described as liquid digestate, can be used both as a soil conditioner and as an organic fertilizer
with high free nitrogen and phosphorus value, which is easier to assimilate by plants. As a conditioner,
it is valuable for its ability to improve soil structure, although its properties vary greatly depending on
the biogas content. The aim of this study is to make suggestions on the management of the digester
liquids produced in biogas/biomethane plants and classified as waste, and to ensure that they are taken
into consideration within the scope of circular economy. It is among our aims to better understand the
concept of liquid digestate material and to regulate it within the framework of laws in our country.

Abstract—

Keywords— Anaerobic digestion, digestate, renewable energy, biomethane, advanced treatment.

I. INTRODUCTION
Worldwide, 2 billion tons of municipal solid waste is produced every year, and this amount is expected
to increase to 3.4 billion tons by 2050, according to future projections [1]. According to the 2018 data
of the Turkish Statistical Institute, it has been reported that a total of 32.21 million tons of urban solid
waste is produced annually in Turkey. The rate of waste produced in a day is calculated as 1.16 kg per
person. Of the 32.21 million tons of waste collected by the district municipalities, 67.2 % (21.65 million
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tons) goes to landfills, 20.2% (6.50 million tons) goes to municipal garbage and 12.3% (3 ,96 million
tons) are sent to recycling facilities. Istanbul was the province that produced the most waste in Turkey
with 7,042,585 tons (22%) of waste in 2018 [2].
A. Characteristics of Municipal Solid Waste
Waste composition is the classification of material types found in domestic solid waste. Waste
composition varies significantly with income level. As income levels increase, the percentage of organic
matter in waste decreases. Goods consumed in high-income countries include more materials such as
paper and plastic than in low-income countries. Due to the fact that the organic composition of the
wastes in our country is around 50%, Turkey exhibits an approach that is more suitable for the graph of
middle-income countries. In 2014, a total of 31.12 million tons of solid waste was produced in Turkey
and approximately 87% of it is urban solid waste, also known as municipal waste [3]. The waste
characterization of Istanbul, which is the province that produces the most waste, is shown in detail in
Figure 1.

Fig. 1. Waste characterization of Istanbul
B. Management of Municipal Solid Waste
Waste management practice is carried out within the framework of a procedure and is called the waste
management hierarchy. Waste management hierarchy consists of prevention, reduction, reuse,
recycling, energy recovery and disposal headings in order of priority.
Worldwide, almost 40% of waste goes to landfills, about 19% goes through material recovery, recycling
and composting, and 11% is processed through modern incineration. Globally, 33% of waste is still
disposed of through exposure.
Waste disposal practices vary considerably by income level and region. Open dumping is common in
lowincome countries where landfills are not yet available. In low-income countries, around 93% of
waste is incinerated or dumped on roads, open lands and waterways. In high-income countries, only 2%
of waste is released. As countries become economically richer, waste is managed using more sustainable
methods. The construction and use of landfills is often the first step towards sustainable waste
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management. While only 3% of waste is landfilled in low-income countries, around 54% of waste is
sent to landfills in middle-high-income countries. Economically rich countries tend to focus more on
recovering materials through recycling and composting. In high-income countries, 29% of waste goes
to recycling and 6% is composted. Incineration is also a common method, but in 2016 it was reported
that 5% of global carbon emissions came from the incineration of solid waste. Therefore, the importance
of sustainable solid waste management is underlined and it is emphasized that wastes that are not
collected/stored correctly will cause serious harm to the environment and human health [1].
In the current situation in Turkey, there are many regulations and laws in the field of waste management.
"Waste Management Regulation", which is one of the most frequently applied regulations, was
published in 2015 and it is aimed to prevent and reduce waste generation, reuse of waste, waste disposal
and inspection activities with this regulation. The "Zero Waste Regulation", one of the most recently
published regulations, was published in 2019 and it is aimed to effectively manage raw materials and
natural resources, to establish and expand a zero waste management system within the scope of this
regulation.
Considering the current situation in Istanbul, 39 District Municipalities carry the wastes they collect
from the borders of their own responsibility areas to the Solid Waste Transfer Stations of IMM every
day. Municipal waste generated in Istanbul in 2019 is approximately 18,100 tons per day. 6% of these
wastes are disposed of by recycling, 11% by recovery and the remaining 83% by landfilling [4].
II. MATERIALS AND METHODS
A. Anaerobic Digestion Process
Anaerobic biodegradation of organic material proceeds in the absence of oxygen and in the presence
of anaerobic microorganisms. Anaerobic digestion (AD) is the result of a series of metabolic
interactions between various groups of microorganisms. AD occurs in three stages hydrolysis, acid
production (acidogenesis) and methane formation (methanogenesis). The first group of
microorganisms secrete enzymes that hydrolyze polymeric materials into monomers such as glucose
and amino acids. These are then converted to higher volatile fatty acids, H2 and acetic acid, by the
second group, i.e. acidogenic bacteria. Finally, the third group of bacteria, methanogenic bacteria,
convert H2, CO2 and acetates to CH4. AD is carried out in digesters maintained at temperatures between
30 °C and 65 °C [5].

Fig 2. Schematic diagram of anaerobic digestion
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A.1 Hydrolysis Stage
The breakdown of complex organic substances into simpler soluble volatile organic substances by
fermentative and hydrolytic bacteria groups is called 'hydrolysis'. The most important factors affecting
the hydrolysis rate are pH, temperature and sludge age [6].
Hydrolytic activity is important in high organic wastes and can become rate limiting. Some industrial
processes overcome this limitation by using chemical reagents to enhance hydrolysis. It has been found
that the application of chemicals to increase the initial step results in a shorter decay time and yields
higher methane yields [5].
A.2 Acidogenesis Stage
In the second part, acidogenic bacteria, also known as acid generators, convert the products of the first
step, hydrolysis, into simple organic acids, carbon dioxide and hydrogen. The main acids produced are
acetic acid (CH3COOH), propionic acid (CH3CH2COOH), butyric acid (CH3CH2CH2COOH) and
ethanol (C2H5OH). An acidogenesis reaction is shown in Equation 1:
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

(1)

A.3 Methanogenesis Stage
In the last stage of anaerobic treatment, the products formed in the other two stages are converted into
methane gas by methane-forming bacteria. This transformation happens in two ways:
• Splitting of acetic acid molecules to produce carbon dioxide (CO2) and methane (CH4),
• Through the reduction of carbon dioxide (CO2) with hydrogen.

Methanogenic bacteria include methanobacterium, methanobacillus, methanococcus, and
methanosarcina. Methanogens are further divided into two groups as acetate and H2/CO2 consumers.
Methanosarcina spp. and methanothrix spp. They are considered important bacteria in AD, which are
consumers of both acetate and H2/CO2. The methanogenesis reactions can be expressed as in Equations
2, 3 and 4:
CH3COOH → CH4 + CO2

(2)

2C2H5OH + CO2 → CH4 + 2CH3COOH

(3)

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O

(4)

The net heating value of methane gas under standard temperature and pressure is 35,800 kJ/m3. Since
anaerobic digester gas contains approximately 65% methane on average, the heating value of the
digester gas is lower than this value (approximately 22,400 kJ/m3). Its calorific value is low when
compared to natural gas consisting of methane, propane and butane. Biogas can be used as fuel for
boilers and internal combustion engines [6].
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B. Biomethane Plant in İstanbul
On the European Side of Istanbul (Kemerburgaz), a biomethanization plant is planned to operate in order
to obtain electrical energy from biogas by fermentation method in an oxygen-free (anaerobic)
environment from organic solid wastes (such as food waste, vegetable-fruit waste, expired packaged
food waste). In the first stage, the facility will be operated by feeding 90 tons/day of pre-treated organic
waste to the biological process. It is planned to increase the non-hazardous waste recovery capacity to
350 tons/day via an additional line to be added to the scope of the project, without changing the area
later on. The construction of the facility has been completed and also the trial tests have been completed.
In Figure 3, the images of the plant are given.

Fig 3. Biomethane plant in İstanbul

Only biodegradable wastes separated at the source will be processed in the Biomethanization Plant.
Within the scope of the facility, the wastes brought to the facility by truck will be passed through the
pre-processing unit where processes such as mechanical separation, sieving and sand holding will be
carried out, and will be ready to be taken to the fermentation unit where biogas production will be
provided. The biogas to be produced under anaerobic conditions in the fermentation unit will be stored
in a double-layered membrane balloon and transmitted to the cogeneration units where heat and
electricity production will be realized. Fermented waste taken from the fermentation units will pass
through the dewatering unit, allowing for separate evaluation of the solid and liquid phases. Some of the
formed liquid phase will be fed back to the fermentation unit, and the remaining liquid phase and solid
phase will be sent to the compost facility located in the south of the project site.
The solid and liquid phases formed are very rich in content and suitable for use as fertilizer or soil
improver. Figure 4 shows the flow chart of the plant.
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Fig 4. Flow chart of the Biomethanization Plant

B.1 Waste Reception Unit
It is the place where the organic wastes collected as separately as possible at the source are kept before
entering the process and fed to the facility.
The waste reception unit is a place where the organic wastes coming to the facility can be accumulated
for a maximum of 1 day. At the bottom, ground impermeability is provided to prevent the waste from
contacting or leaking with groundwater, sewage or surface water.
B.2 Pre-treatment Unit
In the pre-treatment, the wastes are turned into a homogeneous and pumpable slurry for an effective
anaerobic digestion process. For this, the organic waste coming to the facility is passed through stages
such as crushing and liquefaction (mixing), wet screening and sand holding in the pre-processing unit.
The main functions of the preprocessing unit are:
Separating impurities (plastic, glass, stones, metals, etc.) from waste to give the system a clean
and pumpable organic slurry containing biodegradable organic matter,
Removal of impurities such as sand and glass from organic waste to protect the
biomethanization plant against excessive wear and tear.
It is the treatment of wastes to ensure effective dissolution in order to increase the biogas flow
rate in existing anaerobic digesters.

B.3 Hydrolysis Tank
In the hydrolysis stage, the bacterial groups called fermentative and hydrolytic bacteria break down
the three basic elements of organic matter, carbohydrates (C6H10O5)n, proteins (6C2NH33H2O) and oils
(C50H90O6) and convert CO2, acetic acid and most of them into soluble volatile organic substances.
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Since most of the volatile organic substances are volatile fatty acids, this step is also called the
formation phase of volatile fatty acids
[CH3(CH2)n COOH].
B.4 Anaerobic Digesters
Biomethane production takes place in fermentation (digester) tanks. In this last stage of anaerobic
fermentation, which starts in the hydrolysis tank and ends in the fermentation unit, methanogenic
(methaneforming) bacteria groups come and some methanogenic bacteria use CO2 and H2 to release
methane (CH4) and water (H2O), while the other methanogenic bacteria group They form CH4 and CO2
using acetic acid. However, at this stage, the amount of methane formed by the first reaction is less than
the amount of methane obtained by the second reaction. 30% of all produced methane is first; 70% is
obtained by the second reaction. Methane bacteria, which come in the last stage of anaerobic
fermentation and provide methane formation, are divided into three groups according to the temperature
of the fermentation medium. These;
• Sacrophilic Bacteria: Optimum operating temperature is 25 °C,
• Mesophilic Bacteria: Optimum operating temperature is 36 °C,
• Thermophilic Bacteria: Optimum operating temperature 55 °C

Each main digester in the system operates under mesophilic conditions (37 to 42°C) and has a holding
volume of approximately 19 days.
The material, which fills the waiting period in the main digesters, is transported to two final digester
tanks, each with a volume of 2000 m3, by pump and is kept in the final digesters for an average of 5
days. Biogas is collected through pipelines from the main digester and final digester tanks and
delivered to the gas storage balloon.
B.5 Gas Storage Balloon
It is a unit consisting of 2 balloons covered with a membrane surface, where the produced biogas is
stored. In cases where the energy conversion unit is not working, it allows the biogas produced to be
stored within the planned period without being released into the atmosphere. Gas balloons made with
double membranes have a total volume of 4040 m3, 1040 m3 and 3000 m3, and operate with a pressure
of 25 mbar.
C. Liquid Digestate Management Strategies
The rapid development of the biogas/biomethane industry in our country raises the problem of the
management of digester fluids. Managing the liquid digestate produced by the anaerobic digestion of
organic fraction of munivipal solid waste (OFMSW) is the most important factor influencing the
sustainable development of the biogas/biomethane industry. As an important solution to this liquid
digestate problem, researches are carried out to maximize the treatment methods and
biogas/biomethane-dependent agro-ecosystem balance [7].
After nutrient recovery processes such as liquid digestate, ammonia stripping, membrane purification,
the high amount of nitrogen and phosphorus are recovered and used directly as liquid fertilizer, and
the remaining water is either used as recycled water or discharged.
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In addition to these methods, it is a method that is on the agenda to be used in liquid
digestatemicroalgae culture cultivation to produce biofuels or bioproducts. Because using digester
liquid to grow microalgae reduces the nutritional cost.
As a result, when these management strategies are evaluated, the development and marketing of high
valueadded products by recovering the high nutrient values in liquid digesate is the ultimate solution
for the future.
The liquid fraction of the digester from OFMSW and food waste cannot be used directly for
agricultural purposes without further processing [8]. Many wastewater treatment and nutrient recovery
techniques, given in Table 1, have been developed to treat or use the liquid digestate in situ.
TABLE I
Treatment techniques of liquid digestate

Digestate Type

Treatmebt Technology

Membrane Purification

Advantages

•
•

Direct discharge.
Nutrient recovery for
condense forms.

Disadvantages
Disposing
materials.

of

condense

Pollution.
High energy consumption.

Vacuum Evaporation

Struvite Precipitation

•
•

Less volume.
Rich product in the scope of
nutrient.

•

By this way, struvite can be
recovered.
prevent the pollution in pipes.

•

Pollute with solids.

Katı ile kirlenme meydana
gelir.
Pazar
güvenliği
yaratabilir.

Liquid
Ammonium Stripping

•
•

No barriers of using in the lands.
Ammonium sulphate as
fertilizer.

High temperature and pH.

•

Produces algae that can be sold
or converted into biodiesel.
Removes CO2 from biogas.

Large surface area. Complex
bioreactor control.

•
•
•

Lower power and operation fee.
Sanitation.
Stabilization. Less
volume.

Requires large surface area.

•
•
•

Waste water as fertilizer
Less disposing fee
Stabilization

Algal Cultivation
•

Waterland

Bio-oxidation

sorun
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Long term of process (10-15
year).

High power consumption.

C.1 Nutrient Recovery
The two pretreatment techniques, membrane purification and stripping surface heat exchanger, are
pretreatment technologies used to purify liquid digestate to obtain nutrient-rich concentrated liquids,
purified water or condensate. After volume reduction, the concentrated digester liquor can be further
processed or used directly as liquid fertilizer to recover nitrogen and phosphorus, while purified water
or condensate is either discharged or used as recovered water [9-10].
During thermal or vacuum evaporation, it is necessary to lower the pH of the digester liquid to prevent
ammonia from being stripped and to lower the ammonia levels of the condensate. It has been reported
that 97.5% of the total nitrogen (TN) remains in the concentrate when the agricultural digester liquor is
processed in a vacuum evaporation process, while the condensate contains 2.5% total Kjeldahl nitrogen
(TKN), which represents 94.4% of the total inlet mass [11]. Li et al. (2016) compared the technical
feasibility of vacuum evaporation and ammonia stripping. The results show that ammonia stripping with
the addition of calcium hydroxide (Ca(OH)2) can achieve a relatively low nutrient concentration (total
ammonia nitrogen (TAN) = 137 mg/L), while vacuum evaporation can achieve a much higher nutrient
concentration (TAN) = 2998 mg/L). It is important to note that both processes are highly dependent on
the initial pH of the digester [12]. Ammonia nitrogen (NH4+–N), phosphate (PO43−), and chemical
oxygen demand (COD) of 89%, 60% and 44%, respectively, when the digester liquor, cattle manure and
fish industry wastes from the anaerobic co-digestion of lignocellulosic materials are subjected to the
struvite precipitation process known to be purified. Although 89% of the NH4+–N of the digester is
removed as struvite, external PO43− is required for struvite precipitation when the digester is devoid of
PO43− [13].
C.2 Biofuel or Bioproduct
Using digester liquid in microalgae culture to produce biofuels or bioproducts is a hot topic. Because
using digester liquid to grow microalgae reduces the nutritional cost. Mixotrophic microalgae increase
biomass productivity and improve removal of nitrogen, phosphorus and organic matter [14]. The high
turbidity of the digester may lead to lower levels of photosynthetically active radiation that inhibits
microalgae growth [7, 15]. Ammonia inhibition may be another limitation for microalgae cultivation.
To avoid ammonia inhibition, the digester needs to be diluted to 20–200 mg NH4+/L. Also, when the
juice of the digester is used as a nutrient medium for algae cultivation, microorganisms from the
digester may compete for nutrients [16].
In Figure 5, purification and evaluation methods are shown within the scope of OFMSW and digestate
cyclical economy concepts resulting from anaerobic digestion of food wastes.
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Fig 5. Treatment technologies of digestate in the scope of circular economy

III. CONCLUSIONS
In the future, the best viable environmental option will be to generate energy from waste. Energy
recovery technologies include waste incineration and anaerobic decomposition. In our country, the
energy potential that can be recovered from organic wastes is quite high. Especially in a country like
Turkey, where the potential for organic matter is very high, a significant amount of energy recovery
will be achieved with the establishment of facilities that produce biogas from domestic organic solid
waste and other organic wastes.
In our country, the production of biogas by using anaerobic digestion technologies in the organic part
of urban solid waste, food and similar industrial facilities, agricultural and animal wastes will both
provide clean energy production and contribute to the reduction of environmental pollution. In
addition, solid wastes stabilized as a result of the process can be used as fertilizer and soil conditioner.
If sufficient incentives are provided by the government for the energy obtained from renewable energy
sources, foreign and especially domestic treatment companies will take action to get a share from this
large market. In this way, our country's energy deficit will be reduced and employment will be created.
One of the most important problems of these biogas/biomethane plants is that they are difficult to
operate. In addition, it is a problem how to evaluate the digestate that comes out of the anaerobic
digester tanks and is considered as waste.
Within the scope of this study, digestate purification and cyclical economy methods in solid, liquid
and mixed form were investigated. The advantages/disadvantages of the liquid digestae advanced
purification and evaluation strategies, which are the subject of the study, were investigated in detail.
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Özet— T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında 13.07.2018
tarihinde imzalanan protokol ile başlatılan Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED- 2010/75/EU) Bölüm
1 ve 2 kapsamında yer alan demir-çelik, demir dışı metal üretim ve işleme tesisleri ve Yüzey İşlemleri
kapsamında faaliyet gösteren firmaların, direktif gereklilikleri ile uyum durumunun belirlenmesi, söz
konusu direktifin iç mevzuata aktarılması sonrasında sektörün uyumu için gereken teknik, kurumsal ve
idari alt yapının oluşturulması için kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.
Yapılan bu çalışma ile, yeni teknikler ve mevcut en iyi tekniklerin(MET) uygun olan kısa, orta ve uzun
dönemli tedbirler kirletici emisyonlar için, ilgili referans koşulları, ham maddeler ve tüketimi, su
tüketimi, enerji kullanımı, atık ve bertaraf konularında izleme, çapraz etkiler, ekonomik ve teknik olarak
uygulanabilirlikleri demir-çelik üretimi, demir dışı metal üretimi, demirli metal işleme, demirhane ve
dökümhane ve metaller ile plastiklerin yüzey kaplama sektörleri için ortaya çıkarılmıştır.
İnsan salığı ve çevresel koşulların iyileştirilmesi, projenin en önemli etkisi, tesislerin iyileştirilmesi
projenin en önemli çıktısı, ulusal yasal mevzuatların hazırlanması projenin amacı ve yasal mevzuatlara
bağlı kalarak devamlılığın sağlanması ise projenin en önemli sonucu olarak planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler— Demir-Çelik, Entegre kirlilik önleme, Çevre, Emisyon.

Abstract—Iron-steel, non-ferrous metal production, and production activities within the scope of
Chapters 1 and 2 of the Industrial Emissions Directive (EED- 2010/75/EU) initiated with the protocol
signed between the Ministry of Environment and Urbanization (ÇŞB) and Karabuk University (KBÜ)
on 13.07.2018. A comprehensive study was carried out to determine the compliance status of companies
operating within the scope of processing plants and Surface Treatments with the requirements of the
directive, and to establish the technical, institutional, and administrative infrastructure required for the
harmonization of the sector after the said directive was transferred to the domestic legislation.
With this study, new techniques and best available techniques (BAT) are suitable short, medium, and
long-term measures for pollutant emissions, relevant reference conditions, raw materials and
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consumption, water consumption, energy use, waste and disposal issues, monitoring, cross The effects,
economic and technical applicability have been revealed for iron and steel production, non-ferrous metal
production, ferrous metal processing, forge and foundry and surface coating sectors of metals and
plastics.
Improvement of human health and environmental conditions, the most important impact of the project,
improvement of facilities is the most important output of the project, preparation of national legal
regulations is the aim of the project and ensuring continuity by adhering to legal regulations is planned
as the most important outcome of the project.

I. AVRUPA EKÖK (INTEGRATED POLLUTİON PREVENTİON AND CONTROL (IPPC))
BÜROSUNUN KÖKENİ VE MİSYONU
Avrupa EKÖK Bürosu, 1997 yılında Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından
kurulmuştur. Sevilla'da (İspanya) bulunan Büro, başlangıçta İleriye Yönelik Teknolojik Araştırmalar
Enstitüsü'ne (Institute for Prospective Technological Studies (IPTS)) (1) bağlıydı ve şu anda JRC B5Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Liderlik Biriminin bir parçası olan “B - Growth and Innovation”
birimine(2) bağlıdır.
Kuruluşundan beri, Avrupa EKÖK Bürosu, endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin
entegre bir kontrolü ve önlenmesi için Üye Devletler, ilgili endüstriler ve çevresel sivil toplum
kuruluşları arasında Mevcut En İyi Teknikler (MET) hakkında bilgi alışverişi yapmaya ve düzenleme
yetkisine sahiptir. Bilgi alışverişinin amacı, Endüstriyel Emisyonlar Direktifinin Avrupa Birliği
genelinde etkin bir şekilde uygulanmasına yardımcı olmaktır.
Ülkemizde bu çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Genel Müdürlüğü ile tarafından
yürütülmektedir.
Bir BREF (BAT reference documents (BREF), ampirik verilere ve sağlam tekno-ekonomik bilgilere
dayalı olarak mevcut en iyi teknikleri (MET) ve ortaya çıkan teknikleri belirleyen kapsamlı bir
rapordur. Bir BREF'in kilit önemi, bağımsız bir komite tarafından hazırlanması, bağımsız bir belge
olarak kabul edilen 'MET sonuçları' nı içermesidir.
2021 yılı itibariyle, Avrupa EKÖK Bürosu, çoğu gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 33 BREF
yayınlamıştır. Her bir BREF normalde, 100'den fazla uzmandan oluşan teknik bir çalışma grubunu, 2-3
yıl süren, bir bilgi toplama ve bilgi alışverişinin sonucunda ortaya çıktığını unutmamak gerekir.
Komisyonun önerisi, özellikle Mevcut En İyi Tekniklerin daha iyi uygulanması yoluyla AB genelindeki
zararlı endüstriyel emisyonları azaltarak çevre ve insan sağlığına önemli faydalar sağlamaya devam
etmektedir. Sadece büyük yanma tesislerinin EKÖK kapsamına alınmasıyla 125000 kişinin ölümü
önlenmiş ve yılda 7-28 milyar € net fayda sağlanmıştır.
A. Ekonomik etkiler
MET uygulamasının ekonomik etkileri
MET uygulamasının temel ekonomik etkileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
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(1) operatörler için genel olarak daha yüksek uyum maliyetleri
(2) potansiyel olarak daha verimli üretim
(3) AB içindeki ve dışındaki operatörler arasındaki rekabet gücü üzerindeki etkiler ve
(4) AB eko-endüstrilerinin gelişimi üzerindeki etkiler.
B. Sosyal etkiler
BAT uygulamasının sosyal etkileri.
BAT'ın daha yüksek düzeyde kullanılması ve bununla bağlantılı çevresel faydaların, özellikle hava, su
ve toprağa yönelik endüstriyel emisyonlara daha az maruz kalmanın bir sonucu olarak insan sağlığı için
faydaları olacaktır. Belirli sektörler için gösterildiği gibi (BREF’lerdeki çevresel etkiler bölümüne
bakınız), bu azalmaların parasallaştırılmış sağlık faydalarının uyum maliyetlerinden çok daha yüksek
(10-20 kata kadar) olması beklenmektedir.
Mevcut en iyi tekniklerin uygulanması sanayi kuruluşlarına ek maliyetler getirmesi beklenmektedir.
Ancak, uzun vadede bu maliyetler çevresel sanayi ürünlerinin üretilmesi ve daha yeşil bir politikanın
uygulanması anlamındadır. Çevresel faaliyetler, sürdürülebilir kalkınmanın bir parçasıdır. Avrupa
Birliği, çevre mevzuatlarının Avrupa ülkelerinde uygulanması, ülkelerin çevre mevzuatına karşı
hassasiyet göstermesini birçok yasa, yönetmelik ve mevzuat ile garanti altına almak istemektedir. Bu
anlamda, geneli yansıtan çevre mevzuatlarının yanında, EKÖK uygulamaları, sektör bazlı ulusal bir
eylem planı olarak da karşımıza çıkmaktadır.
II. MET UYGULAMALARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ
MET uygulamalarını; Sanayi üretimi, hammadde, enerji, enerji verimliliği ve emisyon kategorilerinde
değerlendirilmek gerekmektedir.
Sanayi Üretim: Üretim aşamalarının tamamı, Demir Çelik Üretimi, Demir Dışı Metal Endüstrisi,
Demirli Metal İşleme Endüstrisi, Demirhaneler ve Dökümhaneler Endüstrisi ile Metal ve Plastik Yüzey
İşleme endüstrileri için pişirme, fırınlama, döküm (ince saç ve kütük), haddeleme, karıştırma, peletleme,
harmanlama, sinterleme, kok üretim, kükürt giderme, rafineri etme, cüruf boşaltma, potalama, tozlama,
asitleme, yakma, işleme, tavlama, soğutma, öğütme, pompalama, havalandırma ve taşıma aşamalarını
kapsamaktadır. Endüstri kuruluşları için, yukarıda anlatılan proses aşamalarının tamamı, bazen de bir
grubu üretimin bir parçası olarak, oluşturduğu kirliliğe göre değerlendirilmelidir.
Hammadde: Ham metal üretiminde, Üretilen metaller her ne kadar nihai ürün olarak adlandırılsa da
üretilen her metal ürünü için saflık (alaşımlar), sınıf ve özellik bakımından değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Enerji ve Enerji Verimliliği: Enerji verimliliği MET uygulamalarının en önemli bileşenlerindendir.
Cevherden üretim yapan sektörde, üretimin bir parçası olan yoğun kok kullanımı ve tüketilen enerjiye
göre, su buharının çıkarılması işleminden sonra 1 atmosfer basınç, 0 oC ’deki atık gazın ve/veya tüketilen
enerji miktarının, üretime oranı ile ifade edilmektedir. Enerji tüketimi ve atık gaz arasında mutlak bir
ilişki bulunmaktadır. Kütle birim üretim başına tüketilen enerji miktarının azlığı, aynı zamanda enerji
verimliliğini de ifade etmektedir. Ancak, enerji tüketimi, çevrimi ve farklı amaç veya üretim için
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yeniden kullanılması sektör enerji verimliliğini de ortaya koymaktadır. Enerji verimliliği, enerjinin etkin
kullanımı kadar, enerji kayıplarının da en aza indirgenmesi, maliyeti ve kirliliği en düşük enerjinin
kullanılmasını da kapsamaktadır. Özelikle, sektörel denetim, emisyonlar kadar enerji verimliliği için de
gerekmektedir. Isı geri kazanımı, buhar geri kazanımı, yakıtta tasarruf, yalıtım, güneş panellerinin
kullanımı, yüksek ısıda yakmak (maksimum yanma ve enerji çıkarımı), basınç geri kazanım türbinleri,
malzeme yönetimi (geri çevrim), MET dokümanlarında enerji verimliliği teknikleridir.
Emisyon: Bu proje kapsamı sanayinin en yoğun kirleticileri atmosfere salan kısmı çalışılmıştır.
Özellikle, alaşımlar (demir krom, demir mangan, diğer demir alaşımları) üretilen her bir ton ürün için
1.5 ton civarında CO2 üretmektedir. Metal üretiminde yoğun olarak SO2, CO, NOx yanında Arsenik,
Kadmiyum, Krom, Bakır, Cıva, Çinko, Kurşun, PAH, HC ve Benzene emisyonlarının da olduğu
görülmektedir. Yakıt kullanımında, direk sera gazları CH4 ve N2O emisyonları da oluşmaktadır.
Atmosfere salınan kirleticilerin yanında yine depolama ve üretim aşamalarında MNVOC emisyonu da
yoğun biçimde atmosfere salınmaktadır. HCl emisyonları da üretimin bir parçası olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kirletici, atılan toplam hacim başına kütle veya toplam birim zamandaki oluşan kirletici
olarak ifade edilmektedir. Emisyonlar; filtreler, elektrostatik filtreler, desülfürizasyon üniteleri, katalitik
konvertörler, ıslak ve kuru yıkayıcılar ile kontrol edilmektedir.
Atık su, sektörün önemli sorunlarındandır. Ancak çoğunlukla atık su için basit fiziksel arıtma teknikleri
yeterli olabildiği gibi, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), askıda katı madde (AKM), ağır metaller (Arsenik
(As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Cıva (Hg), Nikel (Ni), Kurşun (Pb) ve Çinko (Zn)) ölçüm
değerleri, su kirliliği ve uygulanacak arıtma tekniği için önemlidir.
MET uygulamaları, sektörler için her ne kadar kısa, orta ve uzun vadeli çözümler getirse de uygulama
esaslarına bakıldığında, mali bir plan ve yapılandırma ihtiyacından dolayı uzun vadeli olarak
değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Özellikle, planlama aşamasında sürecin
etkin bir biçimde yürütülmesi, izleme ve ölçüm değerlerinin zaman serisi analizleri ile yapılmaktadır.
Kirliliğin tamamen veya yasal düzeylere kadar indirilmesi, MET uygulamasının başarısını da
göstermektedir. Kalite kontrol (iç denetim) ve kalite güvence (bağımsız denetim), tüm emisyon
uygulamalarında olduğu gibi MET uygulamalarının da bir parçası durumundadır. Gizlilik ilkesine bağlı
kalarak, kişisel verileri korunması sektörün direncini ulusal ve uluslararası boyutlarda arttırması
beklenmelidir. Bunların yanında zaman serisi olarak elde edilecek tüm verilerin izlenmesi, ulusal
boyutta emisyon kontrol mekanizmalarını da uzun vadede aktif hale getirmesi beklenmelidir.
MET’in metal sektöründe devreye alınması standartlaşmayı ve sektörel uyumluluğu sağlayarak,
çevresel olarak emisyonların kontrol altında tutulmasını kolaylaştıran bir etmendir. Optimize edilen
enerji tüketimi emisyonu ve buna bağlı olarak çevresel etkileri de azaltan bir etmendir.
Endüstriyel proseslerde, geri dönüştürülemeyen hurda, atık ve diğer malzemelerin Avrupa Birliği Atık
Kontrol Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi ve hurdaların barındırabileceği ağır metallerin
kontrol altında tutulmasını gerekmektedir. Kirleticilere yönelik tedbirlerin geliştirilmesinde, yağ ve
benzeri atık sızıntılarının ve kaçaklarının, hurdaya çıkmış ekipmanlar için de göz önünde
bulundurulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda atık yönetimi, atıkların toplanması,
işlenmesi, depolanması ve transferleri, hava ve suya salınan emisyonlardan kaçınmak veya minimumda
tutmak için MET kapsamında değerlendirilmelidir.
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III. EKÖK PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
EKÖK projesi kapsamına aşağıda kısa başlıklarını verdiğimiz çalışmalar yapılmıştır.
MET Referans (BRef) Dokümanları ve MET Sonuçlarının Türkçe Çevirisi: Proje kapsamında
aşağıda listelenen referans belgelerinin tamamı Türkçeye kazandırılmıştır.
•
•
•
•
•

Demir Çelik Üretimi MET Referans Dokümanı (BRef) 660 sayfa,
Demir Dışı Metal Endüstrisi MET Referans Dokümanı (BRef) 1000 sayfa,
Metal ve Plastik Yüzey İşleme endüstrisi Referasn Dokümanı (BRef) 1200 sayfa
Demirli Metal İşleme Endüstrisi MET Referans Dokümanı (BReF)460 sayfa,
Demirhaneler ve Dökümhaneler Endüstrisi MET Referans Dokümanı (BReF) 500 sayfa

Sektör Envanterinin Güncellenmesi: Mevcut ÇŞB envanteri üzerinden adresler alınarak revize
edilmiştir. Bu envanterin güncellenmesi için ülkenin resmi veri bankası ve idari kayıtlarından sorumlu
kurum olan TÜİK başta olmak üzere, T.C. Sanayi Bakanlığı ve TOBB verileri temin edilmeye
çalışılmış; envanterin sağlıklı bir formata getirilmesine çalışılmıştır
Proje kapsamında sektörün bir haritasını çıkarmak ve sektörde kaç firma olduğunu tespit etmek
amacıyla: ÇŞB veri tabanına kayıtlı firma listeleri öncelikli olarak alınmıştır, daha sonra Türkiye
İstatistik Kurumundan (TÜİK) metal sektöründeki firma listesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) kütüphanesine kayıtlı firmalar GETİP numarasıyla envantere karşılaştırmalar yapılarak dahil
edilmiştir. İstanbul Ticaret Odasına (İTO) da kayıtlı metal ve kaplama sektöründeki firma listeleri ile
kıyaslanarak aynı firmalar birleştirilmiş, bunun içinde vergi numaraları ve/veya adres bilgileri
kullanılmıştır. Ülkemizde konuşlanmış metal ve yüzey kaplama sektöründe faaliyet gösteren firmaların
listesi, adres bilgilerine göre temin edilmiştir. Ülkemizde bu sektörde çalışan 4000 civarında firma
olduğu belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler ve ÇŞB web sayfası üzerinden doldurulan formlara
göre ülkemizde proje kapsamına giren 623 firma, 638 tesis olduğu proje çalışmaları sonucunda otaya
çıkarılmıştır. Bunun yanında bu kapsama giren fakat formlara ve anketlere cevap vermediğinden dolayı
bilgilerine ulaşılamayan firmaların da olduğu düşünülmektedir.
MET Kontrol Listelerinin Hazırlanması ve Tesislere İletilmesi: Protokolde kontrol listesi olarak
tanımlanan çizelgelerin oluşturulması yani AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED-2010/75/EU)
dikkate alınarak hazırlanacak anket formları ile proje kapsamında yer alan sektörlerin mevcut durumu
tespit edilerek AB regülasyonlarına uyumluluk durumu ve eksikliklerin ortaya konulması istenmiştir.
Kontrol listelerinden elde edilen verilerin sonucunda, sektörün uyumluluk durumu, prosesler ve/veya
tesisler için yatırım maliyeti ve yatırım ile elde edilen çevresel ve dolaylı maddi fayda (kaynak tasarrufu,
atık azaltımı vb.) analizleri ortaya çıkarılmıştır. Anket çalışmalarında sektörel üretim, proses detayları,
proses kaynaklı emisyonlar, verimli enerji kullanımı, emisyon azaltım çalışmaları, kirlilik azaltım
tedbirlerinin uygulanabilmesi için kısmi/tam tesis işletim dönüşümleri, hammadde değişimleri, yakıt
değişimleri, proses detaylarına göre üretim faz değişiklikleri, birleşik veya tekli kirlilik azaltım
tekniklerinin uygulanması konuları çalışılarak sonuçlandırılmıştır. Bu bağlamda, mevcut duruma göre
veri tabanlarının oluşturulması ve tesislerin izlenebilirliği çalışılmıştır. Veri derleme işlemleri sırasıyla,
1) Envanterin oluşturulması
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2) Anket formunun EKÖK raporlarına göre oluşturulması,
3) Verilerin toplanması,
4) Veri tabanı oluşturulması ve
5) Sorgu ara yüzünün yazılması şeklinde beş ana bölümden oluşmuştur.
Kontrol listelerine göre oluşturulan anket formları ÇŞB web sayfasında açılan bir ara yüz ile proje
kapsamındaki firmaların ulaşabileceği şekilde KBÜ tarafından düzenlenmiş ve firma veri girişleri
elektronik ortamda sağlanmıştır. Her bir firmanın mevcut durum analizleri ve eksikleri anlık takip
edilebilmeye çalışılmıştır. Firma ve sektör düzeyinde elde edilen anket çıktıları ile sektör kapsamında
güncel ve detaylı bir veri tabanı oluşturulmuştur.
Saha Ziyaretleri: Kontrol listeleri tesislerden geldikten ve analizleri tamamlandıktan sonra proje
kapsamındaki sektörlerin mevcut durumu ve uyumluluk derecesi tespit edilerek, sektörleri en iyi şekilde
temsil edecek protokolde belirtilen hususlar dikkate alınarak örneklem yöntemi ile belirlenen 170 tesisin
sahada ziyareti yapılmıştır. Saha ziyaretlerinde sektör uzmanları ve bakanlık çalışanları mevcut
prosesleri yerinde incelemiştir. Özellikle, sektörel kirlilik ve kirlilikleri önlemek için alınacak tedbirler
AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED-2010/75/EU) çerçevesinde saha çalışmaları ile ortaya
konulmuştur. Ziyaretlerin verimli ve etkin olması için bir saha çalışma planı oluşturulmuş ve sahaya
yansıtılmıştır. Ayrıca, tesis ziyaretlerinde daha önceden sektörde bir fiil görev almış iki uzman
çalıştırılarak verimli bir sonuç elde edilmesi sağlanmıştır. Sektör uzmanları tarafından yapılacak olan
saha çalışmaları sonrasında her ziyaret edilen tesis için ayrı olmak kaydıyla daha önceden formatı
hazırlanmış ayrıntılı analiz raporu hazırlanmıştır.
Çalışma Ziyaretleri: Proje kapsamındaki sektörlere ait EKÖK uygulamalarının yapıldığı AB üyesi
ülkelere üç kez beşer günlük en az üç adet tesisin ve yetkili birimlerin yerinde incelenmesi, uygulama
konusunda bilgi alışverişi sağlanması amacıyla düzenleyici/uygulayıcı birimlere Almanya, Avusturya
ve Polonya (Firma, Ajans, Bölgesel Merkez, Bakanlık vb.) ülkelerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Ülkeler seçilirken özellikle MET uygulamalarındaki başarı ve geçiş süreçleri göz önünde
bulundurularak, gerekli uluslararası yazışmalar ile organize edilmiştir. Tesisler ilgili ülkelerin, EKÖK
uygulayıcı kurumları vasıtasıyla iletişime geçilerek yazışmalar ile sağlanmıştır. Ayrıca, Türkiye’deki
sektör sivil toplum kuruluşları ile AB karşılığı olan dernekler aracılığıyla ya da AB işletmelerinin
Türkiye temsilcileri ile irtibata geçilerek firmalarla iletişim sağlanmaya çalışılmıştır. Bağlantı kurulan
ve kabul edilen ülkelerde ziyaret yapılacak firmaların, EKÖK uygulaması gerçekleştiren firmalar
arasından seçilmiştir. Bu konuda ÇŞB Hava Yönetimi Dairesi’nden de destek alınmıştır.
Eğitim Faaliyetleri: Söz konusu sektörlere göre EKÖK’e ilişkin genel hususlara ve proje kapsamındaki
sektörlere özel Mevcut En İyi Teknik (MET)’lere ve MET Ref (BRef) dokümanlarına yönelik iki adet
eğitim programı düzenlenmiştir. Öncelikle, projenin amacı, metot ve yöntemi detaylı olarak
katılımcılara aktarılmıştır. Sektör uzmanlarınca kontrol listeleri, saha ve çalışma ziyaretleri sonuçları,
tesislerin AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifine (EED-2010/75/EU) uyumluluk derecesi hakkında
bilgi aktarımı yapılmıştır. Ayrıca, eğitim faaliyetlerinde proje süreçleri ve sağlanan/sağlanabilecek olan
faydalar da eğitimciler ile tartışmaya açılmıştır. Özelikle, sektörel proses, işletim, enerji verimliliği, atık
ve kirlilik kontrol konularında, EKÖK uygulamaları ve buna bağlı kalarak hazırlanan mevzuat
gerekliliklerinin yerine getirilmesi için tesislerin izleyecekleri yollarını anlatan rehber doküman
hazırlanmış ve eğiticilerin eğitiminde sunulan bilgiler kitapçık haline getirilmiştir.
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Çalıştaylar: Sektöre yönelik, EKÖK konusuna ilişkin genel hususları, proje kapsamındaki sektörlere
özel Mevcut En İyi Teknik (MET)’leri ve MET Ref (BRef) dokümanlarını ve sektörel değerlendirmeleri
içeren iki adet çalıştay düzenlenmiştir. Proje kapsamındaki sektörlerin mevcut durum analizi sonuçları
sektör ve bakanlık temsilcileri ile değerlendirilmiştir. Çalıştay sonucunda değerlendirme raporları
hazırlanmıştır.
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Uyumuna İlişkin Mevcut Durum Raporu ve
Gereksinimler Raporu: MET’lere yönelik ihtiyaçları içeren ve her bir alt sektör için ayrı rapor
hazırlanmıştır. Rapor aşağıdaki bölümlerden oluşmuştur:
•
•
•
•
•
•
•

Tesisin mevcut durum analizleri,
Tesislerin ana üretim ve tüm yardımcı üniteleri için, emisyon kaynağı bazında kaynakta azaltım
teknolojileri,
Emisyonların alıcı ortamlara salınımından önce uygulanan azaltım teknolojileri kapsamındaki
uygulamaları,
Mevcut çalışma koşulları,
Genel proses bilgileri,
Çevresel performans verileri,
İlgili proses (ve maliyet) parametreleri

Raporlarda ayrıca tesisler için MET-Ref belgelerinde yer alan teknikleri içeren ihtiyaç analizleri ve
tavsiyeler yer almıştır.
Sektörel Fayda-Maliyet Analizi Raporlarının Hazırlanması: Sektörel kirliliğin, Avrupa Birliği
mevzuatlarına bağlı kalarak azaltılması ve minimum çevre kirliliği ile faaliyet göstermesi projenin
birincil hedefidir. Ancak söz konusu yaklaşım sektörel uyum ile gerçekleşmesi beklenmelidir. Bunun
en önemli bileşeni ise, yapılacak yatırımlar ile sağlanacak olan çevresel faydalardır. Maliyet analizi
sektörün yatırım bütçesini ortaya koymuştur. Mevcut duruma göre iyileştirme, yenileme ve ekleme
yapılması gerekli görülen alanların belirlenmesi, MET alternatiflerinin değerlendirilmesi, toplam
maliyet aralığının ve toplam sektörel maliyet aralığının belirlenmesi, çevresel faydanın ve sağlık
etkilerinin değerlendirilmesi, çevre kalitesi ve/veya kirletici parametre düzeyinde elde edilecek
faydaların tutarlarının hesaplanması, yapılacak yatırımın/düzenlemenin/proseste değişikliğin kısa, orta
ve uzun vadeli olacak şekilde ekonomiye ve kalkınmaya olan katkıların değerlendirilmesi, EED
kapsamında genel bağlayıcı kurallar olarak sektör özelinde belirlenecek emisyon sınır değer aralığında
referans alınacak değerlere göre, MET uygulamalarının çevresel görünürlüğünün belirlenmesi amacıyla,
geleceğe yönelik çevreye, ekonomiye, tesise katkı-faydaları hesaplamaları dikkate alınarak sektörel
analiz hazırlanmıştır.
MET Sonuçlarına ve MET Referans Dokümanlarına İlişkin Mevzuat Taslağının Hazırlanması:
Çalışmanın en önemli çıktılarından bir tanesi de Avrupa Birliği Mevzuatları’nı kaynak alan bir mevzuat
taslağını bakanlığa sunulmasıdır. Çalışma kapsamında her bir sektör için mevzuat taslakları
oluşturulmuş ve bakanlığa sunulmuştur.
IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Proje kapsamında; Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED-2010/75/EU) Bölüm 1 ve 2 kapsamında yer
alan Demir ve Çelik Üretimi, Demir Dışı Metal Endüstrisi, Demirli Metal İşleme, Demirhaneler ve
Dökümhaneler Endüstrisi, Metal ve Plastik Yüzey İşleme tesislerinin mevcutta söz konusu direktif
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gereklilikleri ile uyum durumunun belirlenmesi, direktifin iç mevzuata aktarılması sonrasında sektörün
uyumu için gereken teknik, kurumsal ve idari altyapının oluşturulması hedeflenmiştir. Sürdürülebilir
kalkınma hedeflerine ilişkin önemli adımlar arasında; çevre yönetim sistemlerinin ulusal ekonomik
kalkınma hedeflerine entegrasyonu ve ulusal çevre mevzuatının Avrupa Birliği (AB) Çevre Müktesebatı
ile uyum sağlamasına ilişkin kararlılığın sürdürülmesi yer almaktadır. 2008/1/EC sayılı AB Entegre
Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktifi ve onun devamı olan Endüstriyel Emisyonlar Direktifi
(EED–2010/75/EU), sadece ülkenin çevresel durumunun iyileştirilmesi için değil, aynı zamanda
ekolojik modernizasyon ve kamuoyunun söz konusu sürdürülebilirlik konusuyla daha yakından
ilgilenmesi ile ilgili kurumsal kapasitesinin de güçlendirilmesini amaçlamıştır.
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Özet—Avrupa Yeşil Mutabakatı, ticaretinin yarısından fazlasını AB ile sürdüren ülkemizi yakından
ilgilendiren “İklim ve Ekonomik Dönüşüm Programı”dır. Avrupa Yeşil Mutabakatı, yatırımcıyı karbon
düzenlemesi zayıf olan ülkelere yönelmesini önlemek ve rekabet gücünü korumak amaçlıdır. Bu hedef
doğrultusunda Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) getirilmiştir. SKDM, demir - çelik,
çimento, gübre, alüminyum ve elektrik üretimi sektörlerini kapsamaktadır. AB bünyesinde SKDM
otoritesi ve merkezi veri tabanı kurulması öngörülmektedir. Bu kurumlar aracılığı ile AB içinden ve
dışından gelecek ürünlerin gerçek karbon emisyon miktarı, kapsamı ve tabi olunacak vergi oranı
belirlenecektir. 2026 yılı itibarı ile doğrudan emisyona dayalı sertifikalandırma ve vergilendirme
uygulamasına başlanması öngörülmektedir.
CO2 emisyonunun yaklaşık %5’i demir - çelik sektörü tarafından salınmaktadır. CO2 emisyonunu
azaltmak veya karbon nötr hedefine ulaşmak için iki farklı strateji izlenmektedir. Bunlar, CO 2'nin
yakalanması, depolanması, işlenmesi ve yenilenebilir yakıtların (hidrojen, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi,
biyokütle vb.) kullanılmasıdır.
Gelecekte yeşil çelik üretimine geçiş için düşünülen süreçler; karbon yakalama kullanma ve/veya
saklama, biyokütle ile karbon yakalama kullanma ve/veya saklama, hidrojenle doğrudan indirgenmiş
demir – şaft fırını, hidrojenle doğrudan indirgenmiş demir – akışkan yatak, süspansiyon demir üretim
teknolojisi, doğrudan plazma demir çelik üretimi ve elektrolitik indirgeme vb. uygulamalardır. Bu
çalışmada yeşil çeliğe geçiş ve yeşil çelik üretim yöntemleri araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler—Avrupa Yeşil Mutabakatı, Karbon Emisyonu, Yenilenebilir Enerji, Hidrojen,
Yeşil Çelik
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I.

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI

Paris Anlaşması, küresel sera gazı emisyonlarının %55’ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı
onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna bağlı
olarak, AB Komisyonu 11.12.2019 tarihinde AB’nin yeni büyüme stratejisi olarak “European Green
Deal (Avrupa Yeşil Mutabakatı)” bildirisini açıklamıştır. Bu bildiri ile AB; sera gazı emisyonlarını
2030 yılına kadar 1990 seviyesine göre %50-55 azaltma ve 2050 yılına kadar “Karbon Nötr”
hedeflenmiştir. [1].
Ülkemiz ise Paris Anlaşması’nı, 22 Nisan 2016 tarihinde, New York’ta düzenlenen yüksek düzeyli imza
töreninde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzalamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Paris
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şekil 1. Avrupa Yeşil Mutabakatı Kronolojisi

Mutabakatın amacı, AB bünyesindeki emisyonu azaltmaya yönelik çalışmalarla ilerlemeler kat edilse
de, hala yetersiz olduğu ve iklim değişikliği sorununu çözemediği kararına varılarak, çevre ve iklim
değişikliği konularında daha hızlı ve ciddi çözümler alınmasıdır. Bu kapsamda iki önemli hedef yıl
belirlenmiştir. Birincisi, 2030 yılında 1990 yılı emisyon değerlerinden %50-55 daha az emisyon ve
ikincisi ise, 2050 yılında ise karbon nötr sürdürülebilir ekonomidir. 2023 - 2026 yılına kadar herhangi
bir yaptırım olmamasına karar verilmiştir. Bu hedefler doğrultusunda, 2026 yılı itibari ile “Sınırda
Karbon Düzenlemesi” uygulamaya geçirilecektir. [2]
Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKDM) uygulamasının amacı, yatırımcının karbon düzenlemesi zayıf
olan ülkelere yönelmesini önlemek ve rekabet gücünü korumaktır. SKDM, demir-çelik, çimento, gübre,
alüminyum ve elektrik üretimi sektörlerini kapsamakta ve ürünlerin karbon içeriğini belirlemektedir.
AB bünyesinde SKDM otoritesi ve merkezi veri tabanı kurulması öngörülmektedir. Bu kurumlar
aracılığı ile AB sınırları içinden ve dışından gelecek ürünlerin gerçek karbon emisyon miktarı, kapsamı
ve tabi olacağı vergi oranı belirlenecektir. 2026 yılı itibarı ile doğrudan emisyona dayalı
sertifikalandırma uygulamasına başlanacaktır. [2]
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Karbon emisyonunun doğrudan ve dolaylı kaynaklarının tanımlanmasına yardımcı olmak, şeffaflığı
artırmak ve çeşitli ihtiyaç ve amaçları olan farklı kuruluş türleri için, üç ayrı ‘kapsam’ tanımlanmıştır.
[3]
a.
b.
c.

Kapsam 1: Kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan doğan sera gazı emisyonları,
Kapsam 2: İthal / satın alınan elektrik, ısı veya buharın üretilmesiyle ilgili dolaylı emisyon
Kapsam 3: Kuruluş faaliyetlerinden kaynaklanan ancak başka şirket tarafından sahip olunan veya
kontrol edilen kaynaklardan gelen diğer dolaylı emisyonlar.

Şekil 2. AB Üyesi Ülkeler ve SKDM’ye Tabi Olmayan Ülkelerin Haritada Gösterimi [4]

Sınırda Karbon Düzenlemesi Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, üye olmayan ülkelerde ayrı şekilde
uygulanacaktır. Bazı ülkeler ise bu uygulamadan muaf tutulmuştur. Muaf tutulan ülkelerin ETS’si
(Emisyon Ticaret Sistemi) Avrupa Birliği ülkeleri ile birliktedir.
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Şekil 4. SKDM Çalışma Sistemi [4]

Düzenlemeye tabi ürünler sadece yetkili SKDM otoritesi tarafından yetkilendirilen beyan sahipleri
tarafından ithal edilebilecek, beyan sahiplerinin hak ve yükümlülüklerin yetkilendirilme başvurusu için
ibraz edilmesi gereken bilgiler düzenleme ile belirlenmiştir.
Bu bağlamda yetkilendirilmiş beyan sahipleri; her yılın 31 Mayıs’ında, “SKDM Otoritesine” bir önceki
takvim yılında yaptıkları ithalata ilişkin toplam ithal mal miktarını (elektrik için megawatt saat, diğer
sektörler için ton olacak şekilde), doğrulanmış toplam emisyon miktarını ve buna eşdeğer miktarda
SKDM Sertifikasını içerir yıllık beyanname (SKDM Beyannamesi) ibraz etmekle yükümlü olacaklardır.
İbraz edilecek SKDM Sertifikası miktarında, menşe ülkesinde ödenen karbon fiyatı ve ETS kapsamında
verilmeye devam edilen serbest tahsisatlar dikkate alınarak indirim yapılabilecektir. Yetkilendirilen
beyan sahiplerinin, toplam emisyon miktarını akredite bir otoriteye doğrulatmaları gerekmektedir.
Üçüncü ülkelerde yerleşik ekonomik operatörlere, tesis edilecek merkezi veri tabanına tesislerini
doğrudan kaydettirme imkanı sunulmuş olup; bu çerçevede, yetkilendirilen beyan sahipleri, veri
tabanına kayıtlı söz konusu tesislerde üretilen mallara ilişkin doğrulanmış emisyon miktarlarını
kullanabilecektir.
Her bir üye ülkenin bir yetkili otorite tesis etmesi beklenmektedir. Yetkili otoritelerin listesi, Komisyon
tarafından tüm üye ülkeler ile paylaşılacaktır. Bununla birlikte, üye ülkeler, yetkilendirilmiş beyan
sahiplerinin bilgileri ve SKDM sertifikalarına ilişkin verilerin yer aldığı veri tabanları kurarak
yetkililerden söz konusu veri tabanına kaydolmalarını talep edecek; ayrıca Komisyon tarafından
kamunun erişimine açık bir merkezi veri tabanı kurularak üçüncü ülkelerde yerleşik ekonomik
operatörlere ve tesislere ilişkin birtakım bilgilere yer verilecektir. Beyan edilen emisyonların akredite
yetkililer tarafından doğrulanmasına ilişkin olarak ise; ETS direktifi kapsamında akredite edilmiş
doğrulayıcıların bu karar kapsamında da akredite edilmiş kabul edileceği görülmektedir.
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Üçüncü ülkelerde yerleşik ekonomik operatörlere ise, merkezi veri tabanına kaydolma ve SKDM otoritesi
tarafından akredite edilen 3. Ülkelerdeki doğrulayıcılar tarafından emisyon oranlarını doğrulatma hakkı
verilmiştir. SKDM sertifikalarının satışı her bir üye ülkenin SKDM otoritesi tarafından yapılacak olup, SKDM
sertifikaları, yetkilendirilmiş beyan sahipleri tarafından Komisyonca belirlenen fiyat üzerinden satın alınacaktır.
Sertifikaların fiyatının, salınan € / ton CO2 olarak ifade edilen AB ETS tahsisatlarının haftalık ortalama ihale
fiyatına bağlı olarak hesaplanacağı belirtilmektedir [5]

Şekil 5. Sera Gazı Emisyonlarının Son Yıllardaki Değişimi

Yukarıdaki grafiğe göre (Şekil 5), gelişmiş ülkelerdeki sera gazı salınımı yıllara göre düşse bile çoğu
gelişmekte ya da hızla sanayileşmekte olan ülkelerde salınım miktarı artmaktadır. Ülkemizde de karbon
salınımı artış trendindedir.

Şekil 6. Türkiye’de Sektörlere Göre Karbon Emisyonu (MTonCO2e) / TÜİK 2018 [6]
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Sera gazı salınımı yıllar içerisinde artan ülkemizde, elektrik üretiminin yoğunluklu olarak fosil yakıt
kaynaklı olması emisyon kaynağı olarak birinci sırayı almasına sebep olmuştur.
II. YEŞİL ENERJİ
Demir Çelik sektörü yüksek oranda fosil yakıt tüketmekte ve çevreye katı, sıvı ve gaz kirleticiler
salmaktadırlar. Dünya geneli CO2 emisyonun yaklaşık %7’si demir çelik sektörü tarafından
salınmaktadır.

Şekil 7. Enerji Kaynaklarının Gruplandırılması [7]

Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjiler olarak
tanımlanmaktadır. Bu kaynaklar, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve fosil yakıtlar
gibi yenilenemeyen enerjilere alternatiftirler. Yeşil enerji, karbon salınımını azaltmak için çevreye
duyarlı çözümler arasındadır.
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III.

ÇELİK ÜRETİM YÖNTEMLERİ

Şekil 8. Çelik Üretim Rotaları

Demir-çelik tesislerinin genel üretim rotaları yaygın olarak Şekil 8’de belirtilmiştir.
Geleneksel yöntem: Sinter ve pelet tesislerinden gelen cevher ve kok fırınından gelen kok kömüründen
yüksek fırında sıvı ham demir (soğutulması ile pik demir) üretilmesi ve sonrasında BOF’da (Konverter)
sıvı çelik elde edilmesidir.
Seçenek 1:Pelet cevher ve parça demir cevheri direkt indirgenme şaft fırınında indirgeyici ile beraber
(doğalgaz, hidrojen veya kok gazı) HBI (Sıcak briketlenmiş demir) ya da HDRI-CDRI (Doğrudan
indirgenmiş sıcak-soğuk demir) kullanılarak EAF’de (Elektrik ark ocağı) sıvı çelik elde edilmesidir.
Seçenek 2:Pelet cevher ve parça demir cevheri direkt indirgenme şaft fırınında indirgeyici ile beraber
(doğalgaz, hidrojen veya kok gazı) HBI (Sıcak briketlenmiş demir) ya da DRI-CDRI (Doğrudan
indirgenmiş sıcak-soğuk demir) olarak elektrik ark ocaklarında hurda ile karıştırılıp sıvı çelik elde
edilmesidir.
Seçenek 3: Hurda metalin, elektrik ark ocağında geri dönüştürülerek sıvı çelik elde edilmesidir.
Bu üç yöntem sonunda sürekli döküm makinelerinden uygun boyutlarda dökülen sıvı çelik,
haddehanelere gönderilir. Yöntemler arasında geçişler olabilmektedir. HBI’ın yüksek fırın ve
konverterde de kullanım alanı bulunmaktadır. Bu ana rotalar dışında geliştirilmiş başka yöntemler ile
de demir ve çelik üretimleri, belirli tesislerde uygulanmaktadır.
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IV.

YEŞİL ÇELİK TEKNOLOJİLERİ

A. Karbonun Yakalanması, Kullanılması ve
Saklanması [8]

Demir ve çelik üretim süreçlerindeki yüksek
emisyonlu işlemler sırasında/sonrasında CO2
yakalanır. Yakalanan CO2 bir boru hattı yoluyla ya
da gemiyle bir depolama yerine taşınır. Yakıt olarak
da
değerlendirilebilir.
İşlemler,
yanma
sonrası/öncesi yakalama ve sıkıştırma-taşımadepolama/kullanımı olarak sınıflandırılabilir.

Şekil 9. Demir-Çelik Üretiminde Karbon Yakalama Sistemi Görünümü
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B.

H2 Temelli Demir Üretimi – Şaft Fırınlı [8]

Yeşil enerji kullanılarak elektroliz yolu ile üretilen hidrojen
gazı (H2) ve pelet şaft fırınına beslenmektedir. Şaft fırınında
üretilen DRI (sünger demir), çelik üretimi için hurda ile ark
ocağına beslenmektedir. Karbonsuz çelik üretimine giden yolu
açacak bir geçici teknoloji olarak, yüksek kaliteli bir DRI olan
"sıcak briketlenmiş demir" (HBI) biçiminde bir yüksek fırına
da beslenebilir. Bu, yüksek fırın verimliliğini önemli ölçüde
artırır ve kok kullanımını azaltır.

Şekil 10. Hidrojen Temelli Şaft Fırınlı Demir Üretimi
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C.

H2 temelli Demir Üretimi – Akışkan Yatak [8]

Şaft fırın tipi üretimde olduğu gibi, bu yöntem de demir cevherini azaltmak için
hidrojen kullanır. Aradaki fark, indirgemenin fırın yerine akışkan yatakta
gerçekleşmesi ve peletler yerine demir cevheri kullanılmasıdır.
Yeşil enerji kullanılarak elektrolizör vasıtası ile üretilen hidrojen gazı (H2) ve
demir cevheri akışkan yataklı reaktöre eklenmektedir. Bu reaktörde üretilen
sünger demir, ark ocağına hurda girdisi ile beraber beslenerek sıvı çelik üretimi
gerçekleştirilmektedir.

Şekil 11. Akışkan Yataklı H2 Temelli Hidrojen Üretimi

D. Flash Reaktör ile Çelik Üretim Prosesi [8]

Yeşil enerji kullanılarak elektrolizörde üretilen hidrojen gazı (H2)
ve yeşil elektrik ile çalışan öğütücüde düşük demir tenörüne sahip
cevherin öğütülmesi ile elde edilen ince tanecikli konsantre demir
cevheri flaş reaktöre beslenerek çelik üretimi gerçekleştirilir.
Konsantre demir cevheri ayrıca flaş reaktöre eklenmeden önce ayrı
bir reaktörde daha düşük bir sıcaklıkta önceden indirgenebilir.

Şekil 12. Flaş Reaktörlü Çelik Üretimi
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E.

Plazma Çelik Üretim Prosesi [8]

Plazma çelik üretim reaktöründe demir cevheri, yeşil enerji
kullanılarak elektrolizörde üretilen hidrojen gazı (H2) kullanılarak
indirgenir. Aynı zamanda, çelik üretimi esnasında reaktördeki karbon
oranını artıracak malzemeler de eklenir. İşlemde, termal plazma
(doğrudan H2'nin ısıtılmasıyla üretilir) veya termal olmayan plazma
(doğru akım veya mikrodalgaların H2'den geçirilmesiyle üretilir)
kullanabilir.

Şekil 13. Plazma ile Çelik Üretim Süreci
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F.

Elektrolitik Proses [8]

İki tip vardır:
a.
ULCOLYSIS: İndirgeyici olarak elektriği
kullanarak yaklaşık 1.550°C'de demir cevherini sıvı
çeliğe dönüştürür.
b.
ULCOWIN: Demir cevheri ultra ince bir
konsantre halinde öğütülür, süzülür ve daha sonra bir
elektrolizörde yaklaşık 110°C'de indirgenir. Elde
edilen demir plakalar, onu çeliğe dönüştüren bir
EAF’ye (Elektrik Ark Ocağı) beslenir.

Şekil 14. Elektroliz Süreci Gösterimi

G. HYBRIT [9]

SSAB, LKAB ve Vattenfall, fosil yakıt içermeyen çelik üretimi için bir teknoloji geliştirmek amacıyla
2016 yılından bu yana HYBRIT sistemi üzerine çalışmaktadır.
Ağustos 2021’de pilot HYBRIT tesisinden %100 yeşil çelik ilk ürün alınmıştır. Endüstriyel kapasitede
üretim ise 2026 yılında gerçekleşecektir. 2045 yılında tamamen yeşil enerjiye dönüşüm hedeflenmiştir.
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Şekil 15. HYBRIT ve Yüksek Fırın-Konverter Metodu Karşılaştırmalı Gösterimi

H. FINEX – HYREX [10]

Şekil 16. POSCO’daki FINEX Sistemi ve Geliştirilmiş HYREX Yöntemi
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Çelik üretimi için POSCO’da kullanılan FINEX sisteminde, demir cevheri ve kömür, akışkan indirgeme
fırınlarında ve eritici gazlaştırıcıdan geçirilerek sıvı ham demire dönüştürülür. Hidrojen bazlı çelik
üretimi bu teknoloji temel alınarak gerçekleştirilmektedir. FINEX, indirgeyici olarak proses sırasında
üretilen %25 hidrojen ve %75 karbon monoksit kullanırken, HYREX hidrojen bazlı çelik üretiminde
%100 hidrojen kullanılmaktadır. HYREX hidrojen bazlı çelik üretiminde akışkan indirgeme fırınında
üretilen DRI, bir konvertöre değil, bir elektrik ark fırınına yönlendirilmektedir.
İ.

HISarna – Tata Steel [11]

Şekil 17. Yüksek Fırın ve HISarna yöntemlerinin gösterimi

HIsarna, kok ve sinter tesisi gerektirmeden demir üretimi sağlayan bir yöntemdir. Yöntem metalürjik
kömür kullanımına ihtiyaç duymadığı gibi, kok ve sinter tesisi kaynaklı karbon salınımını da ortadan
kaldırmaktadır. Kısaca;
•
•
•
•

CO2 emisyonlarını en az %20 azaltır,
Enerji tüketimini en az %20 azaltır,
Azot, kükürt oksit ve azot oksit emisyonlarını azaltır,
Çelik üretiminin işletme maliyetlerini düşürür.
V.

SONUÇ

Sera gazı emisyonu, küresel ısınma ve iklim değişikliği konuları özellikle 1990’lı yıllardan itibaren
küresel bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu sorunlarla mücadele kapsamında bölgesel veya
uluslararası düzeyde birçok çalışma; 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü, 2015 yılında
imzalanan Paris İklim Anlaşması, Kasım 2019’da yayınladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi çalışmalar
yürütülmektedir.
Ekim 2021’de Paris Anlaşmasının onaylanmasının uygun görülmesi üzerine ülkemizde de bu kapsamda
yürütülecek çalışmaların yol haritaları ve kronolojisi üzerine çalışmalar başlamıştır.
Yeşil Mutabakat; temiz, döngüsel bir ekonomiye geçerek kaynakların verimli kullanımını artırmayı,
biyolojik çeşitliliği eski haline getirmeyi ve kirliliği azaltmayı öngörmektedir. Bu kapsamda karbon
emisyonlarının sıfırlanması, enerji sektörünün karbondan arındırılması (yenilenebilir enerji – yeşil enerji
kullanımı), çevre dostu teknolojilere yatırım yapılması, üretimde inovasyonun teşvik edilmesi, kaynak
kullanımına bağlılığının sona ermesi hedeflenmektedir.
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Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2023 ile 2026 yılları arası geçiş süreci olarak değerlendirilip
herhangi bir yaptırımın uygulanmaması, 2026 yılı itibari ile de sınırda karbon düzenlemesinin
getirileceği belirtilmiştir. 2026 yılı ile 2035 yılları arası sınırda karbon düzenlemesi kapsamında mali
yükümlülükler aşamalı olarak arttırılarak öncelikle 2030 yılında karbon salınımı 1990 yılına kıyasla
%55 azaltılması ve ardından da 2050 yılına kadar karbon nötr amacına ulaşmak hedeflenmektedir.
Sistemin ilk fazı için karbon sızıntı riski en yüksek ürünlere odaklanılarak çimento, demir-çelik,
alüminyum, gübre ve elektrik sektörlerinden oluşan bir grup belirlenmiştir.
Türkiye’nin sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişine katkı sağlanmasını ve Türkiye’nin
başta Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişikliklere, Türkiye-AB Gümrük Birliği
kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasını
teminen, (1) sınırda karbon düzenlemeleri, (2) yeşil ve döngüsel bir ekonomi, (3) yeşil finansman, (4)
temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, (5) sürdürülebilir tarım, (6) sürdürülebilir akıllı ulaşım, (7) iklim
değişikliği ile mücadele, (8) diplomasi ve (9) Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme
faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere
yönelik Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayınlanmış ve çalıştaylar ile ilgili sektörlerin sürece ilişkin
görüşleri alınmaya başlanmıştır.
Karbon nötr, yeşil, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde demir-çelik üretiminin gerçekleşmesi
hususunda pek çok firmanın prototip çalışmaları devam etmektedir. Karbon yakalama kullanma ve/veya
saklama, biyokütle ile karbon yakalama kullanma ve/veya saklama, hidrojenle doğrudan indirgenmiş
demir – şaft fırını, hidrojenle doğrudan indirgenmiş demir – akışkan yatak, süspansiyon demir üretim
teknolojisi, doğrudan plazma demir çelik üretimi, elektrolitik indirgeme, HYBRIT, HIsarna, HYREX
vb. uygulamalardır.
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Abstract—In this study, the fungus Mucor circinelloides was grown in the wastes of citrus juice
production streams and the obtained fungal oil and chitin were characterized. As it is known, chitin is
a glucosamine polymer linked by beta glycosidic bonds and is usually found in the shells of shellfish,
cockroaches and the cell wall of fungi. Although it is commercially obtained from shellfish such as
crabs and shrimps, in recent years, various studies have been carried out on the production of chitin
from fungi. In order to reduce production costs, citrus juice production streams, which is an industrial
waste, was used. Extracted citin was characterised by FT-IR. Exrtacted fungal chitin and commercial
chitin curves was also compared. On the other hand, the characterization of the obtained fungal oils was
carried out by High performance Liquid Chromatography (HPLC). Depending on the types of oils
obtained, it has been determined in which pharmaceutical industry they can be used.

Keywords— Chitin, fungal Oil, Mucor circinelloides, pharmaceutical industry, waste management.

I. INTRODUCTION

In recent years, with the increasing importance of waste management, interest in environmentally
friendly and renewable products has started to increase. As a result of this situation, biopolymers are
preferred instead of synthetic polymers that are frequently used in the industrial field within the scope
of integrated environmental management. Biopolymers are biomolecules produced by living organisms
that contain monomers, similar to synthetic polymers. However, unlike synthetic polymers,
microorganisms living in nature can easily degrade biopolymers. This has made biopolymers
particularly preferred for industrial applications.
Within the scope of integrated environmental management studies, researches that carry out waste
treatment and biopolymer production simultaneously gain importance. It has been determined by many
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researchers that the obtained fungal biomass can also be used in the production of fungal oil and chitin,
especially in industrial waste treatment with fungi [1-7].
The use of fungi (unicellular yeasts and filamentous fungi) in lipid production has attracted the attention
of researchers since the 1980s [8]. It is known that some fungi and yeast species accumulate oil up to
70% of their cell dry weight. Mucor genus, which is one of these species, has a great biotechnological
importance since it accumulates high levels of triacylgricerol in its mycelium [9]. Fungi can synthesize
saturated and unsaturated straight chain fatty acids from 10 carbons to 24 carbons [10]. In addition to
fungal oils, chitin is one of the biopolymers obtained from fungi and is an important building block of
the fungal cell wall [11-14].
Chitin is known as the second most common polymer in the world after cellulose. It is known that the
main source of chitin (in % of dry matter) in nature are crustaceans such as shrimp, crab and lobsters
(58%-85%), insects (20%-60%) and fungi (up to 45%) [15]. The chemical structure of chitin is a
polymer of N-acetyl-d-glucosamine (NAG) linked by beta-glycosidic bond (Fig 1.)[16]. Today, the use
of glucosamines is rapidly increasing in conditions such as strengthening bones, reducing the risk of
heart attack, and chronic heart diseases. These features make fungi an important alternative raw material
for pharmaceutical industry, especially for supplement production.

Fig. 1. Chemical structure of chitin [16]

Why fungal oils and chitin should be preferred as an industrial raw material?
Compared to the use of oils obtained from plants as raw materials in the industry, it is also revealed that
they have an advantage that microorganisms are not affected by changing seasonal and climatic
conditions. Among the microorganisms that accumulate microbial oil, especially filamentous fungi can
store a high amount of oil in their cells, and together with the presence of a chitin layer on their cell
walls, they make it possible to obtain two biopolymers using the same microorganism. In addition, the
fact that filamentous fungi are very effective in the treatment of industrial wastes can enable the
production of biopolymers at the same time as industrial wastewater is treated. Therefore, there is no
extra substrate cost for culturing the fungus. This leads to both environmental and economic advantages.
What is the purpose of this study?

This study has three main aims:
#1 Developing the best available example of waste management for citrus juice factories within the
framework of integrated environmental management,
#2 Using citrus juice production streams as a substrate for biopolymer production from fungi,
simultaneous wastewater treatment and obtaining products with high economic value, thus reducing
treatment costs,
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#3 To characterize the obtained biopolymers and determine their usability in the pharmaceutical
industry.

II. MATERIALS AND METHODS

In the study, oleaginous Mucor circinelloides was selected as a model fungus. Process waters collected
from a citrus juice industry in Mersin province were used as substrate for the fungus. Study was carried
out in a Semi-Continuous Reactor (SBR)shown at Fig.2.

Fig 2. Semi-Continuous Reactor (SBR) used in the studies.

The characterization of the wastewater used is given in Table 1. The biomass of the fungus developed
for 48 hours at the optimum growth temperature and pH value in the reactor was harvested with a sieve.
The harvested biomass was broken down in the presence of organic solvents by ultrasound method and
the extraction of fungal oil was achieved [5,9,17-18]. Fungal oil was characterized by HPLC analysis
[5]. In order to extract chitin from the fungal cell wall, the deproteinization process was applied to the
biomass remaining from the oil extraction. After the alkaline deproteinization method, the remaining
solid was neutralized, dried and weighed, and the resulting chitin was analyzed by FT_IR.
TABLE I
Characterization of the wastewater used.
Parameter

Value

COD (mg/L)
TP (mg/L)
TN (mg/L)
pH

2624
0.083
8.3
9.66 (adj.6.50)

The graph of the fungal chitin obtained from M. circinelloides was compared with the graph of
commercially available fungal chitin (Fig 3).
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Fig.3. fungal chitin obtained from M. circinelloides and commercially available fungal chitin
III. CONCLUSIONS

It was determined that palmitic acid and oleic acid ratios were higher among the fatty acid types
obtained when gas chromatography (GC) analyzer was used for the fatty acid profile of fungal oil
(Fig.4-Table 4). However, it was determined that the fungal oil also had linoleic acid, palmitoleic acid
and stearic acid content.

Fig.4. Fatty acid profile of fungal oil extracted from M. circinelloides growth in citrus juice production streams.

The fields in which the fungal fatty acids determined as a result of the study can be used in the
pharmaceutical industry or other industries are listed below.
❖ It is known that Vitamin E capsules, which are produced and frequently used in many countries,
contain palmitic acid. This content plays an important role in maintaining the stability and shelf
life of the produced capsules [19]. The addition of oils such as palm oil into the capsules of fatsoluble vitamins such as vitamin E shows that fungal palmitic acid can be an important raw
material for the pharmaceutical industry.
❖ Oils with oleic acid are used to replace saturated fats in the diet. Oleic acid might improve heart
conditions by lowering cholesterol and reducing inflammation [20].
❖ Linolenic acid is used for the prevention and treatment of inflammatory disorders, diabetes,
cardiovascular disorders, cancer and some other diseases [21-24].
❖ Stearic acid is used most often to thicken and retain the shape of soaps (indirectly, through
saponification of triglycerides composed of stearic acid esters), and it is also used in hundreds
of personal care products, including moisturizer, sunscreen, makeup, soap, and baby lotion.
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❖ Palmitoleic acid is an important fatty acid for pharmaceutical applications. It is postulated to
have anti-thrombotic effects, which can help prevent stroke [25]. Studies indicate
that palmitoleic acid is anti-inflammatory, and improves insulin sensitivity in liver and skeletal
muscles.
The graph obtained as a result of the FT-IR analysis of the fungal chitin obtained from M. circinelloides
is given in Fig. 5b. When this curve is compared with the curve obtained from the commercial fungal
chitin in the literature, it is quite similar to each other, indicating that pure chitin was obtained as a result
of the study (Fig.5a-b).

(a)

(b)

Fig.5. FT-IR curve of chitin extracted from M. circinelloides growth in citrus juice production streams.

Global production of chitin is nearing 150 million tons per year as a feedstock for industry especially
for pharmaceutics. The cultivation of Mucor circinelloides in citrus juice production streams seems
promising to produce chitin for industrial applications. However, further optimization of the cultivation
process as well as the extraction process is needed.
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Abstract—Live stocks waste and especially cow manure farms are concerned in this study because
there are a high number 11813 of them are spread all over Albania. In addition, the amount of cow
manure exceeds 37,693.92 ton/year.
Recently the use of biomass for biogas production is very limited in Albania. According to data
acquistion from the study, the highest share in the entire structure of urban solid waste is that of organic
waste 41% - 61.2%.
A large part of these waste are bio digestible and can used for production or utilized as potential
substrate in anaerobic digestion to produce biogas, a renewable source of energy and environment
friendly too.
Taking into consideration above mention was decidet to implement a case study and this is presented
in a cow farm located near Tirana, capital city of Albania with 200 cow heads which in the future will
become 700 cow heads. The total amount of cow manure produced in this farm is 1825 ton/year, a
considerable quantity of manure available for biogas production.
This paper presents the type of digester, calculation of the biogas production yield, the optained energy,
the pay back period of the initial investment and the net present value of this farm batcher digestor.

Keywords — Cow farms, cow manure, batch digester, biogas production, energy, cost investment

I.

INTRODUCTION

Cattle manure is an excellent substrate for biogas production. The yield is not the highest however it
guarantees a high methane content of up to 63 % and makes the process more stable [2].
Many livestock farms were developed. Recently the number of them is increase up to 23654 and
approximately 50 % of them are cow farms, as shown in the Table 1. In 2020 the waste form the
livestock sector is estimated 383,234.4 ton. [1].
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As is shown in the Table 1 the quantity of cow manure in 2020 in Albania is approximately 37,693.92
ton/year.
TABLE 1
The quantity of cow manure in Albania
Region

Number of cow farms

Cow heads (+5)

Manure quantity (kg)

BERAT

542

5266

1 553 470

DIBER

593

5004

1 476 180

DURRES

529

5574

1 644 330

ELBASAN

488

4073

1 201 535

FIER

1687

16795

4 954 525

GJIROKASTER

455

9737

2 872 415

KORCE

1365

15253

4 499 635

KUKES

1749

13481

3 976 895

LEZHE

868

8347

2 462 365

SHKODER

1407

12816

3 780 720

TIRANE

1203

10791

3 183 345

VLORE

927

20639

6 088 505

Total

11813

127776

37 693 920

The results on biogas production in laboratory scale from cow manure (25 Nm3/ton) are very optimistic
to implement in the “Fogi” cow farm with 200 cow’s heads.
Manure can be regarded as suitable substrate for biogas processes. In the following, the quantity that is
available for biogas processes is estimated (see Table 1). [2]

II.

MATERIAL AND METHODS

“Fogi” Farm ltd data:
Total surface area of the farm is 12,500 m 2.
Building surface + stalls is 5500 m2 (Close system). Cow manure is collected within an open
area in a natural dump.
Actually, this farm has 200 cow heads.
One head produces approximately 20 – 30 kg manure/day
200 head of cows produce 5 tons of waste per day so 150 tons of waste in 30 days.
Cow litter density is 500 kg/m3
Average monthly consumption of electric energy is 3381 kWh/year.
The price of electricity is 14 ALL/kWh without VAT. (0.14 $)
Heating-cooling system for the building is assumed from heat pumps.
The plant will be a batch digester type.
The digester volume - 300 m3
Retention time - 30 days
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The samples of cow manure are analyzed in the biogas lab. The method applied for the cow manure
samples is the same that mentioned [3], [4], [5] as per biogas production in laboratory scale.
Gas volumes are be expressed in Nm3 (= “Norm cubic meter”), which refers to norm conditions (0ͦ C,
1.013 h Pa) to avoid too optimistic or pessimistic prognosis on the energy yield).

III.

RESULTS AND DISCUSSIONS

The biogas produced in the laboratory scale from cow manure is approximately 25 Nm3/ton.
Five ton manure produce 125 Nm3/day biogas
The daily energy produced from the biogas quantity 125 Nm3/day * 9.67 kWh = 1208.75 kWh
The monthly energy produced is 36262.5 kWh, which can be used to generate heat and
electricity.
The monthly energy produced by generator is 36262.5 kWh * 0.37 = 13417 kWhel (see Table
2)
Annually energy produced is 161 MWhel.
Demand for electricity based on bills paid for one year is approximately 42664 kWhel/year.

Annual gross profit taking in consideration the price of 14 ALL (0.14$) per 1kWh is:
Bt = 161 000 MWhel * 14 ALL/kWhel = 2 254 000 ALL (22 540 $)

Annual net profit is the difference between energy produced from the generator and the demand for
electricity 161 000 – 42664 = 118 336kWhel, converted to monetary value 1 656 704 ALL (16 567 $).

TABLE 2
Monthly profits in (kWh) from biogas production

Months

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Demand

3849

3577

3672

3400

3256

3400

3900

3800

3361

3200

3462

3787

Incomes

13417

13417

13417

13417

13417

13417

13417

13417

13417

13417

13417

13417

Profits

9568

9840

9745

10017

10161

10017

9517

9617

10056

10217

9955

9630

The specific operation of batch digester is that they are loaded with a portion (batch) of fresh feedstock
(manure), which is allowed to digest and then is completely removed. The digester is fed with a new
portion and the process is repeated. Batch – type digesters are the simplest to build and are usually used
for dry digestion. Batch-digester, the so called “garaged type” digesters are made of concrete. Dry
digestion needs no stirring or mixing of the anaerobic digestion substrate during digestion. [6], [7]
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Compared to other systems, batch digestion has the advantages of low operation cost and costs of the
mechanical technology. [6]
Total installed costs for an AD biogas plant can depend on the feedstock. Those based on manure and
sewage are typically cheaper. This is because the handling and storage of the feedstock is already
available. [8], [9]
According to the literature review the total installed capital costs for an anaerobic digestion system vary
from USD 7 310 to USD 5 050/Nm3/hour. This is for systems with hourly output capacities of 100
Nm3 and 500 Nm3 respectively [8].
From 200 head cows, the quantity of biogas produced in a day is 125 Nm3/ton.
The biogas produced in an hour is 5.2 Nm3/hour. Referring to the literature [8] and to the quantity of
biogas produced in an hour we calculated the initial cost of the investment that is 38 072.91 $.
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Figure 3. The payback period of the investment cost

The electrical capacity of the biogas plant is 161 MWhel/year.
Maintenance cost is 50,000 ALL (500 $)
Interest rate is 5%
The cost per kWh electricity produced by biogas is 3.28 ALL (0.0328 $)/kWh without VAT, a
low price comparing with electricity price by national grid (14ALL, 0.14$).

The payback period of the initial investment is 1 year and 6 months (see Figure 3). The cash flow
graphic of the investment is shown in the Figure 4.
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Figure. 4. Cash flow graphic of the investment
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The Net Present Value after 15 years is 14 527 088 ALL or 145 027.8 USD.
The batch digester to be implemented in “Fogi” Farm is been studied as per real conditions.

IV.

CONCLUSIONS

Albania is a rich country with digestible biomass waste that can be used for biogas production by
anaerobic digestion, which is conform to EU directives on renewable source energy.
Different biomass samples of “Fogy farm” cow manure analyzed in the biogas lab are easily
biodegradable and as result was produced a considerable quantity of biogas.
From the case – study, the payback period is assumed 1 year and 6 months.
Net present value 145 027.8 $.
The cost per kWh electricity produced by biogas is 0.0328 $/kWh, a low price comparing with
electricity price by national grid (14 ALL, 0.14$) without VAT.
The initial investment is economically profitable.
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Abstract—One of the main environmental problems in Albania is the continuously increasing
generation of municipal solid waste.
In many countries, sustainable waste management as well as waste prevention and reduction, have
become major priority. Uncontrolled waste dumping (on the roads, river sides, etc.) in our country is
no longer acceptable. Controlled landfill disposal and incineration of wastes are not considered optimal
practices, as energy recovery and recycling of nutrients and organic matter is aimed.
Continuously efforts have been done for the improvement of this critical situation such as approval of
laws, decisions, regulations etc., according to the National Strategy on Integrated Waste Management
(2018-2030) and EU Directives 2008/98/EC on waste and repealing certain Directives.
In this paper are presented the characteristics of a wide range of urban solid waste, industrial solid waste
and composition of the waste i.e. waste stream.

Keywords: Municipal solid waste, sustainable development, environment, waste management,
generation
I.

INTRODUCTION

There is still a long way to go to close all resource cycles in the global economy. On the one hand, there
are still considerable knowledge gaps concerning possible resource recovery and reuse practices. On
the other hand, there are frequently significant political, social and economic obstacles to the
implementation of the solution identified. [2].
Environmental sustainability is the core issue that will need to be addressed for development to focus
on human well-being and yet stay within the limitations of planet’s capacity. Environmentally sound
waste management is one of the key elements for sustainable development. [1].
Waste is a global issue. If not properly dealt with, waste poses a threat to public health and the
environment. It is a growing issue linked directly to the way society produces and consumes. It concerns
everyone. Waste management is one of the essential utility services underpinning society in the 21st
century, particularly in urban areas. Waste management is a basic human need and can also be regarded
as a ‘basic human right’. Ensuring proper sanitation and solid waste management sits alongside the
provision of potable water, shelter, food, energy, transport and communications as essential to society
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and to the economy as a whole. Despite this, the public and political profile of waste management is
often lower than other utility services. [1].
On a larger scale, when significant quantities of municipal or industrial solid waste are dumped or
burned in the open, the adverse impacts on air, surface and groundwater, soil and the coastal and marine
environment, and thus indirectly on public health, can be severe. [3]. Even worst taking into
consideration Albania is a small mountainous country and the total land area covers 28 748 km2.
Meanwhile it has a reach hydrographic net (groundwater, streams rivers, springs, lakes, wetlands).
The main problems, expressed in general terms, related mainly to: partial range of service coverage;
insufficient collection and removal of waste; limited amount deposited and treated at landfill; a large
number of deposit sites (authorized and unauthorized), which are outside the sanitary and engineering
standards; limited number and poor quality of waste collection equipment and waste transport; lack of
infrastructure for integrated waste management; unexpected change in the policies leading the
development of infrastructure for final waste processing; poor implementation of the law and, in
general, sub-legal acts; poor interaction and coordination of central government structures with local
government and other interested parts.
II.

METHODOLOGY

The most important part of this study is the identification and the collection of the data and then
selection of them, from the Central Government Institutions, National Agencies, INSTAT, etc., related
with the topic.
Processing and calculation of above mentioned data, preparing tables and graphs to obtain indicators,
needed for results discussion and conclusions.
III.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Monitoring on solid waste generation and waste management is a very important process toward
sustainability. Taking into account the monitoring data on different types of solid waste, can prepared
the strategy for their management, recycling and reuse according to EU Directives and Albanian Laws.
[6][7][8][9][11][12][13][14].
The data on the amount of the generation of urban solid waste is only approximately known, because
different institutions used different methodologies and practices. Nevertheless, the data indicate, within
the period of 15 years, a significant increase in urban waste generation. Based on this study during the
period 2013 – 2018, urban solid waste amounted to 0.940 thousand – 1.2 million tones and comparing
with the generation of waste in 1998 (520 thousands tones), the amount recently is doubled [4] [5]; in
2018 the generation of urban waste is increased about of 10%, (Table 1 and Figure 1). It is expected
that the quantities of domestic waste will increase in the future as consumption rises and more household
are incorporated in the regular waste collection network.
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TABLE I
Generation of managed urban solid waste in years (%)
Urban solid waste (%)
Solid waste
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total waste managed

100

100

100

100

100

100

Household waste

88

79

81

83

89

83

Industrial waste

12

21

19

17

12

17

120
100
80
Total waste managed
60

Household waste
Industrial waste

40
20
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fig 1. Generation of managed urban solid waste

The sludge from the growing number of Waste Water Treatment Plants, the growing number of
discarded car wrecks, the solid waste from rural area and the spoiled up and down on the river sides,
lakes are not included in the urban solid waste. These waste impact the underground and surface water
quality.
According to the estimated situation during the study, (see Table. 1, Figure. 1) waste from industrial
sector represent 12 – 20% of total urban waste (see Table 1 and Figure 1). Comparing with the amount
generated in 1998 (415 thousand tones) it’s noticed that the quantity is reduced twice in time. Even in
2018 the amount of industrial solid waste (227 thousands tones) is much more less than that of 1998.
[4] [5]. This declined trend refers to the closing of many manufacturing, mining industries, leather
processing and electricity supply, etc. According to the estimated situation in 2018 industrial waste
represent 17% of total waste quantity.
A very important indicator related with sustainable development is generation of waste stream. It
means the composition of total urban waste. This indicator in Albania is started to monitor from 2013
and indicate the improvement of the waste management and a better implementation of the Laws,
Decisions and Regulations. [6][7][8][9][11][12][13][14].
According to data acquisition from the study, the highest share in the entire structure of urban waste is
that of organic waste (61.2%); see Table 2 and Figure 2, followed by plastic waste (9.7%) and
cupboard/paper waste (7.7%).
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TABLE II
Generation of waste stream in percentage
Generation of waste stream in %
Waste stream
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Organic waste

41

50.2

51.4

49.52

45.9

61.2

Wood waste

4

6.1

4.6

5.84

3.9

5.1

Cardboard paper waste

12

8.7

9.9

7.87

9.5

7.7

Plastic waste

14

9.1

9.6

10.01

16.8

9.7

Glass waste

7

4

4.5

4.24

4.8

3.8

Textile waste

3

2.6

2.9

2.81

3.2

2.2

Ferrous and non-ferrous metal waste

3

5.8

4.8

3.38

2.7

1.5

Hospital waste

1.9

1.2

0.51

0.26

0.21

2.65

Inert waste

3

3.7

8.2

11.9

7.4

5.5

Electric and electronic waste

9

8.1

1.1

0.84

1.2

1

Other waste

2.1

0.5

2.5

3.34

3.4

0.1

Biodegradable animal waste

70

Organic waste

60
Wood waste

50
40

biodegradible animal waste

30
waste cardboard paper
20
plastic waste

10
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

glass waste

Fig 2: Generation of waste stream in percentage

Organic waste component represents a percentage from 41% to 61% of the material composition of
urban solid waste. A large part of these waste is bio digestible and can used for production or utilized
as potential substrate in anaerobic digestion to produce biogas, renewable source of energy and
environment friendly too.[15].
A very important indicator too, related directly with the sustainable development of the country is the
percentage of population served by a waste collecting service (collection rate of municipal waste). [1]
[4]. Unfortunately, this indicator is not monitored. The data in 1998, shows that the percentages of the
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population covered by regular waste collection networks (private or public) is 55%, now a days in 2018
the percentages is 77% it is increased. Here the possibility for water pollution is huge because the other
part of waste is spoiled up and down impacting the underground and surface water quality.
The management of waste in Albania is insufficient. The main problem for waste management is not
lack of laws or their quality, but the problems are in their implementation, lack of sustainable
institutional and operation plans, the insufficiency of the financial bill and a clear division of
responsibilities between the responsible central and local institutional.
The process of urban waste disposal has started in Albania in 2013 (Table 3, Figure 3). The urban waste
disposal is improved from 2013 to 2018.
TABLE III
Urban Solid waste disposal (ton)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total waste managed

940,160

1,228,884

1,413,233

1,300,373

1,253,913

1,172,907

waste deposited in the landfill

475,721

779,112

970,157

488,425

646,340

1,012,517

waste for disposal, elimination

82,734

38,095

35,875

40,783

19,816

25,978

waste for energy

940

6,144

21,706

9,001

22,864

36,558

waste disposal in incinerator

83,674

44,239

57,581

6

42,680

62,536

waste recycled

225,638

265,439

357,548

224,155

218,181

245,04

waste dumped out of the landfill

155,127

140,093

970,157

16,103

21,480

4,979

1,600,000
1,400,000

Total waste managed

1,200,000

waste deposited in the landfill

1,000,000

waste for disposal, elemination

800,000

waste for energy

600,000

waste disposal in incinerator

400,000

waste recycled

200,000

waste dumped out of the ladfill

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fig 3. Urban Solid waste disposal (ton)

In the Figure 4 is presented only one year (2018) of municipal waste disposal to have a better overview
on it.
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waste for
energy
waste for disposal, 3%
elemination
2%

2018

waste
deposited in
the landfill
76%

Other
19%

waste disposal in
incinerator
5%

waste recycled
18%
waste dumped out of
the ladfill
1%

Fig 4: Urban solid waste disposal in % for the year 2018

As it seems the total amount of solid waste treated by landfills is 1,012,517 ton or 76% of total solid
waste. According to the Waste Management Strategy and Sustainable Development Goals landfill
disposal is considered the least acceptable option. The construction of landfills for urban waste required
new areas and would lead to land use controversies.
Even worst taking into consideration Albania is a small mountainous country and the total land area
covers 28 748 km2. Meanwhile it has a reach hydrographic net (groundwater, streams rivers, springs,
lakes, wetlands). Albania has also a sea side coast up to 460 km. This net includes over 200 big natural
resources of flowing groundwater. Natural water qualities of our country generally are good, not only
for the groundwater also for surface waters as river, lakes or open reservoirs, taking into account that
0.5% of the earth water is available as fresh water in rivers, lakes and groundwater to depth of 1000
meters. [16], [17]
Present recycling waste (18 %), energy production from waste (3 %) and incineration of waste (5%) for
the urban waste are insufficient, especially recycling rate.
Controlled landfill disposal and incineration of organic waste are not considered optimal practices as
energy recovery and recycling of nutrients and organic matter is aimed. [15]
Biodegradable organic matter and digestible organic matter (biomasses) such as animal manure,
slurries, waste from chicken farms, waste similar with domestic ones should use for the production of
biogas by anaerobic digestion (methane fermentation). The aim is to convert this substrate in to
renewable energy and to offer a natural and sanitary safe fertilizer for agriculture. At the same time it
removes the fraction from the overall waste stream. [18]
According to the data of the study, the high quantity of the organic component, according to the National
Strategy of Integrated waste management may be used biologically for many purposes which will find
out during the next step of the study. [10]. Also some of the other components of the solid waste are
suitable for recycling and reuse.
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IV.

CONCLUSIONS

The generation of total solid waste is increased every year, the major part is household waste is up to
83% and industrial waste is less than 20%.
In the total percentage of solid waste stream, organic waste component represents the highest percentage
(41% - 66%) at the waste composition of the urban solid waste and should be used for biological
treatment to produce biogas, which will find out during the next step of the study.
Biogas production from organic waste will be one of the best solutions for sustainable waste
management, as landfilling and incineration are not considering optimal practices; Energy recovery,
recycling of materials and organic matter is aimed.
Biogas production from organic waste will be one of the best solutions as renewable energy sources;
reduce greenhouse gas emission, contribute to EU energy directives, environmental policies and
sustainable waste management strategies.
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1

Özet—T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında 13.07.2018
tarihinde imzalanan protokol ile başlatılan Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED- 2010/75/EU) Bölüm
1 ve 2 kapsamında yer alan demir, çelik ve demir dışı metal üretim ve işleme tesislerinin, direktif
gereklilikleri ile uyum durumunun belirlenmesi, söz konusu direktifin iç mevzuata aktarılması
sonrasında sektörün uyumu için gereken teknik, kurumsal ve idari altyapının oluşturulması
amaçlanmıştır.
Yapılan bu çalışma ile, yeni teknikler ve mevcut en iyi tekniklerin uygun olan kısa, orta ve uzun dönemli
tedbirler kirletici emisyonlar için, ilgili referans koşulları, ham maddeler ve tüketimi, su tüketimi, enerji
kullanımı, atık ve bertarafı konularında izleme, çapraz etkiler, ekonomik ve teknik olarak
uygulanabilirlikleri demir, çelik ve demir dışı metal üretim ve işleme tesisleri için ortaya çıkarılmıştır.

Bu çalışma, proje kapsamında yer alan “Metallerin ve Plastiklerin Yüzey İşlemleri
Süreçlerinde Uygulanan Mevcut En İyi Teknikler (MET)” değerlendirilmiş olup, bu bağlamda
kullanılan ve ilgili dokümanın 5. Bölümü’nde yer alan “Genel Mevcut En İyi Teknikler”in
ülkemizde faaliyet gösteren tesislerde uygulanabilirliği detaylı olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler— Mevcut En İyi Teknikler, Metallerin ve Plastiklerin Yüzey İşlemleri, EKÖK.

I.

GİRİŞ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında 13.07.2018
tarihinde imzalanan protokol ile başlatılan Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED- 2010/75/EU) Bölüm
1 ve 2 kapsamında yer alan demir, çelik ve demir dışı metal üretim ve işleme tesislerinin, direktif
gereklilikleri ile uyum durumunun belirlenmesi, söz konusu direktifin iç mevzuata aktarılması
sonrasında sektörün uyumu için gereken teknik, kurumsal ve idari altyapının oluşturulması
amaçlanmıştır.
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Yapılan bu çalışma ile, yeni teknikler ve mevcut en iyi tekniklerin uygun olan kısa, orta ve uzun dönemli
tedbirler kirletici emisyonlar için, ilgili referans koşulları, ham maddeler ve tüketimi, su tüketimi, enerji
kullanımı, atık ve bertarafı konularında izleme, çapraz etkiler, ekonomik ve teknik olarak
uygulanabilirlikleri demir, çelik ve demir dışı metal üretim ve işleme tesisleri için ortaya çıkarılmıştır.
Bu çalışma, proje kapsamında yer alan “Metallerin ve Plastiklerin Yüzey İşlemleri Süreçlerinde
Uygulanan Mevcut En İyi Teknikler (MET)” değerlendirilmiş olup, bu bağlamda kullanılan ve ilgili
dokümanın 5. Bölümü’nde yer alan “Genel Mevcut En İyi Teknikler”inin ülkemizde faaliyet gösteren
tesislerde uygulanabilirliği detaylı olarak değerlendirilmiştir.
II. METOLODOJİ
İlgili sektörlerin genel itibari ile durum değerlendirmesinin yapılması amacıyla anket çalışması
gerçekleştirilmiştir. Kapsam dahilinde, Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED-2010/75/EU) baz
alınarak işletmelerin uygulamaya geçirmesi gereken MET hakkında anket soruları hazırlanmış, T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Entegre Çevre Bilgi Sistemi” üzerinden internet tabanlı bir yazılım
geliştirilerek firmaların kullanımına sunulmuştur. Metal sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 4000
firmaya posta ve e-posta yöntemiyle anket duyurusu yapılmıştır. Anket soruları ile, işletmelerin proses
ve üretimleri, bu proseslerde uygulanması önerilen MET’lerin uygulanıp uygulanmadığı ve
uygulanması için gereken süre ve maliyet durumları sorgulanmıştır. Bu çalışma kapsamında ise
“Metallerin ve Plastiklerin Yüzey İşlemleri” kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren tesisler ile
gerçekleştirilen anket çalışmalarının sonuçları yer almaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın yapıldığı tüm
sektörlerde toplam 4000 adet firmaya anket formu gönderilmiş ve bu firmalardan 294 adet tesisten
cevap alınmıştır.
Anket formlarında firmalara gönderilen başlıklar, kodlar ve kodların tanımları Tablo I, Tablo II ve
Tablo III ile sunulmuştur.
TABLO I
MET Uygulanması Durumu
Kod

Tanım

A

Uygulanıyor

B

Uygulanabilir, iyileştirme gerekli

C

Uygulanabilir, yeni yatırım gerekli

D

Uygulanabilir “Fayda/Maliyet” düşük

E

Uygulanabilir, yapısal değişim gerekli

F

Tesis için geçerli değil
TABLO II
Yatırım için ihtiyaç duyulması öngörülen bütçe (Euro)
Kod
Bütçe (Euro)
0
0
1
0-100 Bin
2
100-500 Bin
3
500 Bin - 1.5 M
4
1.5M - 5M
5
5M - 10 M
6
10M ve üzeri
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TABLO III
Yatırım için ihtiyaç duyulması öngörülen süre (Ay)
Kod
Süre (Ay)
0
0
1
0-6
2
6-12
3
12-36
4
36-60
5
60-120

Tüm sektörlerde 4000 firmaya gönderilen anket formlarına bu sektörde 294 adet tesis cevap vermiş
olup, çalışma kapsamında verilen cevaplar detaylı biçimde analiz edilmiştir.
III. SONUÇLAR
Çalışmanın bu bölümünde anket formlarına verilen cevaplar “Metallerin ve Plastiklerin Yüzey İşlemleri
Süreçlerinde Uygulanan Mevcut En İyi Teknikler (MET)” içerisinde bulunan “Genel Mevcut En İyi
Teknikler” kapsamında değerlendirilmiş ve aşağıda herbir MET için analiz sonuçları sunulmuştur.
A. Yönetim Teknikleri
A1. Çevre yönetimi: Bu MET Tesiste Çevre Yönetim Sistemi’nin varlığını sorgulayan bir MET’tir.
Anket sonuçları incelendiğinde; 310 tesisin bu MET ile ilgili anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür.
İlgili MET, bu tesislerden 185 tanesinde uygulanırken, 64 tesis ise bu işlemin belirli maliyet ve süre
içerisinde uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, tesislerin yaklaşık %60 si bu MET şartlarını
sağlamaya hazır ve tesislerin yaklaşık %20si bu MET’in geçerli olmadığı bildirilmiştir. Ankete cevap
veren tesislerin yaklaşık %20 si yatırım için para ve zaman ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden
56 tanesi 0-100 bin € yatırımla 5 tesis de 100 bin-500 bin€ yatırım yaparak MET’i sağlayabileceğini
bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu MET’in uygulanabileceğini 42 tesis bildirmiştir. 4 tesis için
bu MET’in uygulanmasının yapısal değişiklik gerektirdiği bildirilirken, 61 tesis için ise bu MET’in
uygulanamayacak olduğu tespit edilmiştir.
A2. Temizlik ve bakım: Bu MET Tesiste Temizlik ve Bakım işlemlerinin sorgulayan bir MET tir.
Anket sonuçları incelendiğinde; 310 tesisin bu MET ile ilgili anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür.
Bu tesislerden 258 tanesinde uygulanırken. 25 tesis ise bu işlemin belirli maliyet ve süre içerisinde
uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, tesislerin yaklaşık %83 ü bu MET şartlarını sağlamaya
hazır ve tesislerin yaklaşık %8’i bu MET’in geçerli olmadığı bildirilmiştir. Ankete cevap veren
tesislerin yaklaşık %8’i yatırım için para ve zaman ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden 24
tanesi 0-100 bin € yatırımla 2 tesis de 100 bin-500 bin€ yatırım yaparak MET’i sağlayabileceğini
bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu MET’in uygulanabileceğini 19 tesis bildirmiştir. 1 tesis için
bu MET’in uygulanmasının yapısal değişiklik gerektirdiği bildirilirken, 26 tesis için ise bu MET’in
uygulanamayacak olduğu tespit edilmiştir.
A3. Tekrar çalışmanın etkilerini en aza indirme: Müşteri ve işletmeci tarafından müşterek olarak kalite
kontrolünün ve proses koşullarının düzenli yeniden gözden geçirilmesini gerektiren yönetim sistemleri
kullanılarak yeniden işleyişin çevresel etkilerini en aza indirgenmesinin sorgulandığı MET’dir. Anket
sonuçları incelendiğinde; 310 tesisin bu MET ile ilgili anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür. Bu
tesislerden 231 tanesinde uygulanırken. 30 tesis ise bu işlemin belirli maliyet ve süre içerisinde
uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, yaklaşık tesislerin %75 i bu MET şartlarını sağlamaya
hazır ve yaklaşık tesislerin %15 i bu MET’in geçerli olmadığı bildirilmiştir. Ankete cevap veren
tesislerin yaklaşık %10 u yatırım için para ve zaman ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden 22
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tanesi 0-100 bin € yatırımla 6 tesis de 100 bin-500 bin€ yatırım yaparak MET’i sağlayabileceğini
bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu MET’in uygulanabileceğini 18 tesis bildirmiştir. 1 tesis için
bu MET’in uygulanmasının yapısal değişiklik gerektirdiği bildirilirken, 48 tesis için ise bu MET’in
uygulanamayacak olduğu tespit edilmiştir.
A4. Tesisin karşılaştırılması: Tesisin performansının sürekli olarak izlenmesini ve yanında harici
kriterlere göre de karşılaştırılmasını sağlayan karşılaştırma kriterini (veya referans değerlerini)
sorgulayan MET’dir. Anket sonuçları incelendiğinde; 310 tesisin bu MET ile ilgili anket sorusuna
cevap verdiği görülmüştür. Bu tesislerden 192 tanesinde uygulanırken. 55 tesis ise bu işlemin belirli
maliyet ve süre içerisinde uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, yaklaşık tesislerin %62 si bu
MET şartlarını sağlamaya hazır ve yaklaşık tesislerin %19’u bu MET’in tesis için geçerli olmadığı
bildirilmiştir. Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %18’i yatırım için para ve zaman ihtiyacı olduğunu
bildirmiştir. Bu tesislerden 51 tanesi 0-100 bin € yatırımla 8 tesis de 100 bin-500 bin€ yatırım yaparak
MET’i sağlayabileceğini bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu MET’in uygulanabileceğini 32
tesis bildirmiştir. 5 tesis için bu MET’in uygulanmasının yapısal değişiklik gerektirdiği bildirilirken,
58 tesis için ise bu MET’in uygulanamayacak olduğu tespit edilmiştir.
A5. Proses hattı optimizasyonu ve kontrolü: Seçilen iyileştirme seçeneklerine yönelik teorik girdileri
ve çıktıları hesaplayarak ve gerçekte elde edilenlerle kıyaslayarak bireysel aktiviteleri ve proses hattını
optimize etmek üzerine yürütülen işlemleri sorgulayan MET’dir. Anket sonuçları incelendiğinde; 310
tesisin bu MET ile ilgili anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür. Bu tesislerden 206 tanesinde
uygulanırken. 38 tesis ise bu işlemin belirli maliyet ve süre içerisinde uygulanabileceğini ifade etmiştir.
Bu bağlamda, tesislerin yaklaşık %66 si bu MET şartlarını sağlamaya hazır ve tesislerin yaklaşık %20’
si bu MET’in tesis için geçerli olmadığını bildirilmiştir. Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %12’si
yatırım için para ve zaman ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden 20 tanesi 0-100 bin € yatırımla
21 tesis de 100 bin-1.5 M€ yatırım yaparak MET’i sağlayabileceğini bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila
36 ayda bu MET’in uygulanabileceğini 27 tesis bildirmiştir. 5 tesis için bu MET’in uygulanmasının
yapısal değişiklik gerektirdiği bildirilirken, 61 tesis için ise bu MET’in uygulanamayacak olduğu tespit
edilmiştir.
B. Tesis tasarımı, inşaatı ve işletimi
Bu sektördeki proses hatları kimyasalların depolanması ile iç içedir ve MET'in referans dokümanı
Depolama için ilgili teknikleri içermektedir [23, EIPPCB, 2002]. Kirlilik önlemi doğrultusunda
tehlikelerin ve oluşma yollarının tanımlanması, tehlike potansiyelinin basit sıralaması ve üç adımlı bir
eylem planı uygulanması yoluyla kirliliğin önlenmesi için bir tesis durumunu sorgulayan MET’dir.
Anket sonuçları incelendiğinde; 306 tesisin bu MET ile ilgili anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür.
Bu tesislerden 226 tanesinde uygulanırken. 39 tesis ise bu işlemin belirli maliyet ve süre içerisinde
uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, tesislerin yaklaşık %74 ü bu MET şartlarını sağlamaya
hazır ve tesislerin yaklaşık %13’ü bu MET’in tesis için geçerli olmadığını bildirilmiştir. Ankete cevap
veren tesislerin yaklaşık %13’ü yatırım için para ve zaman ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden
31 tanesi 0-100 bin € yatırımla 6 tesis de 100 bin-500 bin€ yatırım yaparak MET’i sağlayabileceğini
bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu MET’in uygulanabileceğini 21 tesis bildirmiştir. 1 tesis
için bu MET’in uygulanmasının yapısal değişiklik gerektirdiği bildirilirken, 40 tesis için ise bu MET’in
uygulanamayacak olduğu tespit edilmiştir.
B1. Kimyasal madde ve iş parçalarının/alttabakaların depolanması: Depolama referans belgesindeki
[23, EIPPCB, 2002] genel konulara ek olarak, sektöre özel durumların sorgulandığı MET dir. Anket
sonuçları incelendiğinde alt basamaklardan oluşan bu sorgu değerlendirildiğinde; 306 tesisin bu MET
ile ilgili anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür. Bu tesislerden 151 tanesinde uygulanırken. 10 tesis
ise bu işlemin belirli maliyet ve süre içerisinde uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda,
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tesislerin yaklaşık %49 u bu MET şartlarını sağlamaya hazır ve tesislerin yaklaşık %47’si bu MET’in
tesis için geçerli olmadığını bildirilmiştir. Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %3’ü yatırım için para
ve zaman ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden 8 tanesi 0-100 bin € yatırım yaparak MET’i
sağlayabileceğini bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu MET’in uygulanabileceğini 4 tesis
bildirmiştir. 140 tesis için ise bu MET’in uygulanamayacak olduğu tespit edilmiştir.
B2. Proses Çözeltilerinin Çalkalanması: İş yüzleri üzerinde yeni bir çözelti hareketi sağlamak için
işlem çözeltilerinin çalkalanması ile ilgili durumun sorgulandığı MET’dir. Anket sonuçları
incelendiğinde; 303 tesisin bu MET ile ilgili anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür. Bu tesislerden
90 tanesinde uygulanırken. 20 tesis ise bu işlemin belirli maliyet ve süre içerisinde uygulanabileceğini
ifade etmiştir. Bu bağlamda, tesislerin yaklaşık %30 u bu MET şartlarını sağlamaya hazır ve yaklaşık
tesislerin %63’ü bu MET’in tesis için geçerli olmadığını bildirilmiştir. Ankete cevap veren yaklaşık
tesislerin %7’si yatırım için para ve zaman ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden 15 tanesi 0100 bin€ yatırımla 4 tesis de 100 bin-500 bin€ yatırım yaparak MET’i sağlayabileceğini bildirirken,
yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu MET’in uygulanabileceğini 14 tesis bildirmiştir. 1 tesis için bu MET’in
uygulanmasının yapısal değişiklik gerektirdiği bildirilirken, 192 tesis için ise bu MET’in
uygulanamayacak olduğu tespit edilmiştir.
B3. Yardımcı girdiler: enerji ve su: Yardımcı girdilerle tesislerin karşılaştırılması için su kullanımı
azaltma ve malzeme verimliliği için iyileştirme çalışmaları takibi için sorgulanan MET dir Anket
sonuçları incelendiğinde; 291 tesisin bu MET ile ilgili anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür. Bu
tesislerden 150 tanesinde uygulanırken. 34 tesis ise bu işlemin belirli maliyet ve süre içerisinde
uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, tesislerin yaklaşık %52 si bu MET şartlarını sağlamaya
hazır ve tesislerin yaklaşık %36’sı bu MET’in tesis için geçerli olmadığını bildirilmiştir. Ankete cevap
veren tesislerin yaklaşık %12’si yatırım için para ve zaman ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu
tesislerden 29 tanesi 0-100 bin € yatırımla 6 tesis de 100 bin-500 bin € yatırım yaparak MET’i
sağlayabileceğini bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu MET’in uygulanabileceğini 26 tesis
bildirmiştir. 3 tesis için bu MET’in uygulanmasının yapısal değişiklik gerektirdiği bildirilirken, 104
tesis için ise bu MET’in uygulanamayacak olduğu tespit edilmiştir.
B3.1 Elektrik - yüksek voltaj ve büyük akım talepleri: Yüksek gerilimleri ve yüksek akım ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik çalışmalar çerçevesinde Elektrik tüketimini azaltma durumunu inceleyen MET’dir.
Genel olarak bu kapsamdaki sorulara verilen cevaplar incelendiğinde; 291 tesisin bu MET ile ilgili
anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür. Bu tesislerden 68 tanesinde uygulanırken. 34 tesis ise bu
işlemin belirli maliyet ve süre içerisinde uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, tesislerin
yaklaşık %23 ü bu MET şartlarını sağlamaya hazır ve yaklaşık tesislerin %65’i bu MET’in tesis için
geçerli olmadığını bildirilmiştir. Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %12’si yatırım için para ve
zaman ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden 24 tanesi 0-100 bin € yatırımla 6 tesis de 100 bin500 bin€ yatırım yaparak MET’i sağlayabileceğini bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu MET’in
uygulanabileceğini 20 tesis bildirmiştir. 1 tesis için bu MET’in uygulanmasının yapısal değişiklik
gerektirdiği bildirilirken, 188 tesis için ise bu MET’in uygulanamayacak olduğu tespit edilmiştir.
B3.2 Isıtma: Farklı ısıtma tekniklerine göre Elektrikli daldırma ısıtıcıları veya bir tanka doğrudan
uygulanan ısıtma kullanıldığında, tankın otomatik ya da manuel izlenerek kurumasını engelleyerek
yangınları önleme durumunun sorgulandığı MET’dir. Cevaplar incelendiğinde; 291 tesisin bu MET ile
ilgili anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür. Bu tesislerden 124 tanesinde uygulanırken. 30 tesis ise
bu işlemin belirli maliyet ve süre içerisinde uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, yaklaşık
tesislerin %43 ü bu MET şartlarını sağlamaya hazır ve yaklaşık tesislerin %47’si bu MET’in tesis için
geçerli olmadığını bildirilmiştir. Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %10’u yatırım için para ve
zaman ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden 18 tanesi 0-100 bin € yatırımla 10 tesis de 100 bin500 bin€ yatırım yaparak MET’i sağlayabileceğini bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu MET’in
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uygulanabileceğini 20 tesis bildirmiştir. 1 tesis için bu MET’in uygulanmasının yapısal değişiklik
gerektirdiği bildirilirken, 136 tesis için ise bu MET’in uygulanamayacak olduğu tespit edilmiştir.
B3.3 Isınma kayıplarının azaltılması: Isıtma kayıplarını bazı yöntemler ile azaltmanın bu tesis için söz
konusu olup olmadığını sorgulayan MET’dir. Genel olarak cevaplar incelendiğinde; 291 tesisin bu
MET ile ilgili anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür. Bu tesislerden 85 tanesinde uygulanırken. 49
tesis ise bu işlemin belirli maliyet ve süre içerisinde uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda,
yaklaşık tesislerin %29 u bu MET şartlarını sağlamaya hazır ve yaklaşık tesislerin %54’ü bu MET’in
tesis için geçerli olmadığını bildirilmiştir. Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %17’si yatırım için
para ve zaman ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden 34 tanesi 0-100 bin € yatırımla 11 tesis de
100 bin-500 bin€ yatırım yaparak MET’i sağlayabileceğini bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu
MET’in uygulanabileceğini 32 tesis bildirmiştir. 1 tesis için bu MET’in uygulanmasının yapısal
değişiklik gerektirdiği bildirilirken, 156 tesis için ise bu MET’in uygulanamayacak olduğu tespit
edilmiştir.
B3.4 Soğutma: Proses esnasında soğutmanın bazı yöntemlerle uygulanması durumunun sorgulandığı
MET’dir. Genel olarak cevaplar incelendiğinde; 291 tesisin bu MET ile ilgili anket sorusuna cevap
verdiği görülmüştür. Bu tesislerden 68 tanesinde uygulanırken. 32 tesis ise bu işlemin belirli maliyet ve
süre içerisinde uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, tesislerin yaklaşık %23 u bu MET
şartlarını sağlamaya hazır ve tesislerin yaklaşık %65’i bu MET’in tesis için geçerli olmadığını
bildirilmiştir. Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %11’i yatırım için para ve zaman ihtiyacı olduğunu
bildirmiştir. Bu tesislerden 19 tanesi 0-100 bin € yatırımla 13 tesis de 100 bin-500 bin € yatırım yaparak
MET’i sağlayabileceğini bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu MET’in uygulanabileceğini 24
tesis bildirmiştir. 3 tesis için bu MET’in uygulanmasının yapısal değişiklik gerektirdiği bildirilirken,
188 tesis için ise bu MET’in uygulanamayacak olduğu tespit edilmiştir.
B4. Su ve Malzeme atıklarının minimizasyonu:
B4.1 Süreç-içi suyun minimizasyonu: Bazı yöntemler ile su kullanımı minimizasyonu durumunun
irdelenmesi MET’dir. Genel olarak cevaplar incelendiğinde; 291 tesisin bu MET ile ilgili anket
sorusuna cevap verdiği görülmüştür. Bu tesislerden 117 tanesinde uygulanırken. 86 tesis ise bu işlemin
belirli maliyet ve süre içerisinde uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, tesislerin yaklaşık
%40 ı bu MET şartlarını sağlamaya hazır ve tesislerin yaklaşık %26’sı bu MET’in tesis için geçerli
olmadığını bildirilmiştir. Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %30’u yatırım için para ve zaman
ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden 49 tanesi 0-100 bin € yatırımla 31 tesis de 100 bin-500
bin€ yatırım yaparak MET’i sağlayabileceğini bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu MET’in
uygulanabileceğini 65 tesis bildirmiştir. 11 tesis için bu MET’in uygulanmasının yapısal değişiklik
gerektirdiği bildirilirken, 77 tesis için ise bu MET’in uygulanamayacak olduğu tespit edilmiştir.
B4.2 İçeri-sürüklenme (sızmanın) azaltılması: Bir eko-durulama (ekolojik durulama) (veya ön
daldırma) tankı kullanarak önceki durulama işleminden fazla suyun içe-sürüklenmesini azaltmak için
yeni hatlar veya iyileştirmeler yapılmasının sorgulandığı MET’dir. Cevaplar incelendiğinde; 291 tesisin
bu MET ile ilgili anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür. Bu tesislerden 102 tanesinde uygulanırken.
54 tesis ise bu işlemin belirli maliyet ve süre içerisinde uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda,
tesislerin yaklaşık %35 ı bu MET şartlarını sağlamaya hazır ve yaklaşık tesislerin %43’ü bu MET’in
tesis için geçerli olmadığını bildirilmiştir. Ankete cevap veren yaklaşık tesislerin %19’u yatırım için
para ve zaman ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden 26 tanesi 0-100 bin € yatırımla 22 tesis de
100 bin-500 bin€ yatırım yaparak MET’i sağlayabileceğini bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu
MET’in uygulanabileceğini 42 tesis bildirmiştir. 9 tesis için bu MET’in uygulanmasının yapısal
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değişiklik gerektirdiği bildirilirken, 126 tesis için ise bu MET’in uygulanamayacak olduğu tespit
edilmiştir.
B4.3 Dışa-sürüklenme (sızmanın) azaltılması: Proses çözeltisinden malzemelerin dışarı
sürüklenmesini en aza indirgemek için, uygulanan teknikler kullanım durumun ve özellikle viskozite
azaltma durumunun sorgulandığı MET’dir. Cevaplar incelendiğinde; 291 tesisin bu MET ile ilgili anket
sorusuna cevap verdiği görülmüştür. Bu tesislerden 63 tanesinde uygulanırken. 26 tesis ise bu işlemin
belirli maliyet ve süre içerisinde uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, yaklaşık tesislerin
%22 ı bu MET şartlarını sağlamaya hazır ve yaklaşık tesislerin %69’u bu MET’in tesis için geçerli
olmadığını bildirilmiştir. Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %9’u yatırım için para ve zaman
ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden 17 tanesi 0-100 bin € yatırımla 9 tesis de 100 bin-500 bin€
yatırım yaparak MET’i sağlayabileceğini bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu MET’in
uygulanabileceğini 13 tesis bildirmiştir. 202 tesis için ise bu MET’in uygulanamayacak olduğu tespit
edilmiştir.
B4.4 Durulama: Birden fazla durulama kullanarak su tüketimini azaltmak yönteminin sorgulandığı
MET’dir. Genel olarak cevaplar incelendiğinde; 291 tesisin bu MET ile ilgili anket sorusuna cevap
verdiği görülmüştür. Bu tesislerden 93 tanesinde uygulanırken. 43 tesis ise bu işlemin belirli maliyet ve
süre içerisinde uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, yaklaşık tesislerin %32 si bu MET
şartlarını sağlamaya hazır ve yaklaşık tesislerin %53’ü bu MET’in tesis için geçerli olmadığını
bildirilmiştir. Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %15’i yatırım için para ve zaman ihtiyacı olduğunu
bildirmiştir. Bu tesislerden 28 tanesi 0-100 bin € yatırımla 11 tesis de 100 bin-500 bin € yatırım yaparak
MET’i sağlayabileceğini bildirirken, yaklaşık olarak 6 ila 36 ayda bu MET’in uygulanabileceğini 29
tesis bildirmiştir. 1 tesis için bu MET’in uygulanmasının yapısal değişiklik gerektirdiği bildirilirken,
154 tesis için ise bu MET’in uygulanamayacak olduğu tespit edilmiştir.
B5. Malzeme Geri Kazanımı ve Atık Yönetimi:MET, prosesteki tüm madde kayıplarının önlenmesi
ve azaltılması amacıyla uygulaması önerilen bir teknikleri ifade etmektedir. MET beş farklı teknikten
oluşmaktadır:
·
·
·
·
·

Önleme ve azaltma
Yeniden kullanım
Malzeme geri kazanımı ve döngüyü kapatma
Geri dönüşüm ve geri kazanım
Hammadde kullanımını optimize etmek için diğer teknikler

B5.1 Önleme ve Azaltma: Bu MET, proses içerisindeki metal ve metal olmayan bileşenler korunurken
metallerin ve diğer hammaddelerin birlikte kaybının önlenmesi üzerine teknikleri içermektedir. MET’in
uygulanması için; (a) işleme giren kimyasalların konsantrasyonlarının izlenmesi, (b) kayıt ve kıyaslama
kullanımı, (c) ölçütlerden sorumlu kişiye sapmaları rapor etmek ve gerektiğinde çözeltiyi optimum sınır
değerlerde tutmak için gereken ayarlamaları yapmak teknikleri önerilmektedir. Anket sonuçları
incelendiğinde; 293 tesisin bu MET ile ilgili anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür. Bu tesislerden
123 tanesi prosesteki kimyasalların öngörülen MET ile izlendiğini belirtmiştir. 28 tesis ise bu işlemin
belirli maliyet ve süre içerisinde uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, tesislerin %42’si MET
şartlarını sağlamaya hazır olduğunu, %40’ı ise MET’in tesisleri için geçerli olmadığını bildirmiştir.
Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %18’i MET’in uygulanması için bütçe ve zamana ihtiyacı
olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden 23 tanesi 0-100 bin € yatırımla, 20 tesis ise 100 bin-500 bin €
yatırım yaparak yaklaşık olarak 6 ile 36 ay içerisinde MET’in uygulanabileceğini bildirmiştir. Anket
sorularına cevap veren 4 tesis için bu MET’in uygulanmasının yapısal değişiklik gerektirdiği
bildirilmiştir. 115 tesis için ise bu MET’in tesis için geçerli olmadığı tespit edilmiştir.
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B5.2 Yeniden Kullanım: Bu MET, gerekli tekniklerin kullanılarak ve dışa-atılımın geri kazanımı ile
birlikte metali anot malzemesi olarak geri kazanmak için uygulanmaktadır. Bu durum, su kullanımının
azaltılmasına ve daha fazla durulama aşaması için su geri kazanımına yardımcı olmaktadır. Anket
sonuçları incelendiğinde; bu MET ile ilgili anket sorusu 293 tesis tarafından cevaplandığı saptanmıştır.
Bu tesislerden 56 tanesi MET’i uyguladıklarını belirtmiştir. 19 tesis ise bu işlemin tesislerinde
uygulanabileceğini ama belirli maliyet ve süre gerektiğini ifade etmiştir. 26 adet tesis bu MET’in
uygulanabilmesi için yeni yatırım gerektiğini belirtmiştir. 11 tesis için ise bu MET’in uygulanması için
yapılan yatırımın fayda/maliyet oranının düşük olduğu görülmüştür. 4 tesis ise bu MET’i uygulamak
istediklerinde firma içerisinde yapısal değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, bu
MET’in 177 tesis için geçerli olmadığı saptanmıştır. Bu bağlamda, tesislerin %19’unun MET’i
uygulamaya hazır olduğu belirlenmiştir. Yine bu MET’in sektördeki %60 tesis için ise geçerli olmadığı
görülmüştür. Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %21’lik kısmı MET’in uygulanması için bütçe ve
zamana ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden 28 tanesi 0-100 bin € yatırımla, 20 tesis 100 bin500 bin € yatırımla, 9 tesis ise 500 bin – 1,5 milyon € yatırım yaparak yaklaşık olarak 36 ay içerisinde
MET’in uygulanabileceğini bildirmiştir.
B5.3 Malzeme Geri Kazanımı ve Döngüyü Kapatma: Bu MET, ilk durulamada kullanılan durulama
suyunun süreç çözeltisine geri verilmesiyle süreç malzemelerini korumak için geliştirilmiş teknikleri
kapsamaktadır. Bu MET için anket sonuçları incelendiğinde; ilgili anket sorusunun 293 tesis tarafından
cevaplandığı görülmüştür. Anket sorusuna cevap veren tesislerden 59 tanesinde MET’in halihazırda
uygulandığı, 11 tesis için ise bu işlemin uygulanabileceği ama belirli maliyet ve süre gerektiği
saptanmıştır. 9 tesis için bu MET’in uygulanabilmesi yeni yatırım gerektirdiği belirlenmiştir. Bunun
yanında, 1 tesis için bu MET’in uygulanmasının yapılan yatırımın fayda/maliyet oranının düşük olduğu,
3 tesis için ise bu MET’i uygulamak istediklerinde firma içerisinde yapısal değişikliğe gidilmesi
gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca, bu MET’in 210 tesis için geçerli olmadığı saptanmıştır. Bu bağlamda,
tesislerin %20’sinin MET’i uygulamaya hazır olduğu, bununla birlikte MET’in sektördeki %72 tesis
için ise geçerli olmadığı görülmüştür. Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %8’lik kısmı MET’in
uygulanması için bütçe ve zamana ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerden 11 tanesi 0-100 bin €
yatırımla, 12 tesis 100 bin-500 bin € yatırımla, 1 tesis ise 1,5 milyon – 5 milyon € yatırım yaparak
yaklaşık olarak 12-36 ay arasında yapılacak iyileştirmeler ile MET’in uygulanabileceğini bildirmiştir.
B5.4 Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım: Bu MET, proses içerisindeki kayıpların azaltılması ve
önlenmesi için uygulanan teknikleri içermektedir. Anket sonuçları incelendiğinde; 293 tesisin bu MET
ile ilgili anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür. Bu tesislerden 147 tanesi MET’in uygulandığını
belirtmiştir. 45 tesis ise bu işlemin belirli maliyet ve süre içerisinde uygulanabileceğini ifade etmiştir.
Ankete cevap veren tesislerden 25 tanesi 0-100 bin € yatırımla, 19 tesis ise 100 bin-500 bin € yatırım
yaparak yaklaşık olarak 36 ay içerisinde MET’in uygulanabileceğini bildirmiştir. Anket sorularına
cevap veren 2 tesis için bu MET’in uygulanmasının yapısal değişiklik gerektirdiği bildirilmiştir. 99 tesis
için ise bu MET’in tesis için geçerli olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda bakıldığında, tesislerin
%50’sinin MET’i uyguluyor olduğu, %34’ünde ise MET’in tesisleri için geçerli olmadığı saptanmıştır.
Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %16’sında MET’in uygulanması için bütçe ve zamana ihtiyaç
olduğu gözlemlenmiştir.
B5.5 Hammadde Kullanımını Optimize Etmek için Diğer Teknikler: Bu MET ile anot verimliliğinin
katot verimliliğinden daha yüksek olduğu ve metal konsantrasyonunun sürekli arttığı elektrokaplamada,
metal konsantrasyonunun elektrokimyaya göre kontrol edilmesi amaçlanmıştır. 293 tesisin cevap
verdiği bu MET’in 57 tesiste uygulandığı, 219 tesis için ise geçerli bir MET olmadığı görülmüştür. 8
tesis için ise bu MET’in belirli maliyet ve süre ile uygulanabileceği saptanmıştır. 9 tesis için ise bu
MET’in uygulanabilmesi yeni yatırım gerektirdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, tesislerin
%20’sinin MET’i uygulamaya hazır olduğu, bununla birlikte MET’in sektördeki %75 tesis için ise
geçerli olmadığı görülmüştür.
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Ankete cevap veren tesislerin yaklaşık %6’lık kısmı MET’in uygulanması için bütçe ve zamana ihtiyacı
olduğunu bildirmiştir. Bu tesislerin 100-500 bin € yatırım yaparak, yaklaşık olarak 12 aylık süre
içerisnde yapılacak iyileştirmeler ile MET’i uygulayabilecek kapasiteye gelebilecekleri
gözlemlenmiştir.
B5.6 Genel Süreç Çözeltisi Bakımı: MET, proseste süreç banyosunun ömrünü uzatmayı hedefleyen
tekniklerdir. Bu teknikler; kritik kontrol parametrelerinin belirlenmesi ve kirletici maddelerin
uzaklaştırılması ile belirlenen kabul edilebilir sınırlar içinde banyo ömrü sağlanması şeklinde
kullanılmaktadır. Bu MET anket soruları 293 tesis tarafından cevaplanmıştır. Anket sorularına cevap
veren tesislerden 239 tanesinin (%82) bu MET’i uyguluyor olduğu, 27 tesis (%9) için ise bu MET’in
uygulanabilirliğinin geçerli olmadığı saptanmıştır. Bu MET’in 12 tesiste ortalama 100 bin € yatırımla
12 ay kadar bir süre içerisinde uygulanabileceği görülmüştür. 11 teisis için ise bu MET’in
uygulanmasının yaklaşık 100-500 bin € maliyetinde ve 36 aylık süre içerisinde tamamlanabilecek yeni
yatırım gerektireceği belirlenmiştir. 2 tesis için bu MET’i uygulamanın fayda/maliyet oranının çok
düşük olacağı, 2 tesis için ise MET’i uygulamanın yapısal değişiklikler gerektirdiği saptanmıştır.
B6 Atık Su Emisyonları:
Atık su arıtma ve deşarjları için özel MET’leri içermektedir. Bunlar:
·
·
·
·

İşlenecek akışların ve malzemelerin en aza indirilmesi
Sorunlu akışların test edilmesi, tanımlanması ve ayrıştırılması
Atık suyun boşaltılması
Sıfır deşarj teknikleri

B6.1 İşlenecek Akışların ve Malzemelerin En Aza İndirilmesi: Bu MET ile tüm süreçlerde su
kullanımının en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır. Sektör genelinde 290 tesisin cevaplandırdığı bu
anket sorusuna göre; 144 tesisin (%50) bu MET’i uyguladığı, 110 tesis (%38) için ise bu MET’in geçerli
olmadığı anlaşılmıştır. 19 tesisin (%7) ise bu MET’i uygulayabilmesi için 500 bin € kadar bir maliyete
ve 36 ay süreye ihtiyaç duyacağı belirlenmiştir. 14 tesis (%5) için MET’in 500 bin – 1,5 milyon €’luk
bir yatırımla birlikte uygulanabileceği görülmüştür.
B6.2 Sorunlu Akışların Test Edilmesi, Tanımlanması ve Ayrıştırılması: MET, kimyasal çözeltilerin
türlerini veya kaynaklarını değiştirirken ve üretime geçmeden önce mevcut (bina içi) atık su arıtma
sistemlerinde etkilerini test etmeyi amaçlamaktadır. Bu MET anket sorusuna 290 sektör temsilcisi tesis
cevap vermiştir. Yapılan analizlerde, 169 tesisin (%58) bu MET’i uyguladığı, 93 tesis (%32) için ise bu
MET’in geçerli olmadığı anlaşılmıştır. 14 tesisin ise (%5) yaklaşık 100 bin € bir maliyet ile 12 ay gibi
kısa bir sürede MET’i uygulamaya başlayabileceği görülmüştür. 11 tesis (%4) için yeni yatırım
yapılması gerektiği ve bu yatırımın 100-500 bin € civarında olacağı, 12-36 ay arasında bir zaman alacağı
saptanmıştır. 3 tesis (%1) için ise bu MET’in uygulanmasının yapısal değişiklik gerektireceği
belirlenmiştir.
B6.3 Atık Suyun Boşaltılması: MET, atık suyu izlemek ve boşaltmak amaçlı teknikleri içermektedir.
Bu MET anket sorusuna 290 tesis cevap vermiştir. Yapılan analizlerde, 211 tesisin (%73) bu MET’i
halihazırda uyguladığı, 59 tesis (%20) için ise bu MET’in geçerli olmadığı anlaşılmıştır. 7 tesisin ise
(%2) yaklaşık 100 bin € bir maliyet ile 36 ayda MET’i uygulamaya başlayabileceği görülmüştür. 10
tesis (%3) için yeni yatırım yapılması gerektiği ve bu yatırımın 100-500 bin € civarında olacağı, 12-36
ay arasında da bir zaman alacağı saptanmıştır.
B6.4 Sıfır Deşarj Teknikleri: MET, sıfır deşarj sağlanması için gerekli teknikleri içermektedir. Bu MET
anket sorusuna 290 tesis cevap vermiştir. Yapılan analizlerde, 55 tesisin (%19) bu MET’i halihazırda
uyguladığı, 179 tesis (%62) için ise bu MET’in geçerli olmadığı anlaşılmıştır. 13 tesisin ise (%5)
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yaklaşık 100-500 bin € civarında bir maliyet ile 36 ayda MET’i uygulamaya başlayabileceği
görülmüştür. 33 tesis (%11) için yeni yatırım yapılması gerektiği ve bu yatırımın 500 bin-1,5 milyon €
civarında olacağı, 36 aylık bir zaman alacağı saptanmıştır.
B7. Hava Emisyonları:
Bu MET ile gerekli hava emisyonlarının sınır değerleri sunulmuştur. Toplam 286 tesis anket sorusuna
cevap vermiştir. Bu tesislerden 140 tanesinin (%49) MET’lerde belirtilen hava emisyonlarının sınır
değerlerini sağladığı gözlemlenmiştir. 104 tesis (%36) için bu MET’in geçerli olmadığı saptanmıştır.
16 tesisin (%6) ise yaklaşık 100 bin € harcamayla 12 ay gibi bir sürede yapılacak iyileştirmeler ile
gerekli sınır değerleri sağlayacağı belirlenmiştir. 22 tesis (%8) için MET’i sağlamak için yatırım
yapılması gerektiği ve bu yatırımın 100-500 bin € civarında olacağı, 12-36 ay arasında da bir zaman
alacağı saptanmıştır. 2 tesis (%1) için ise bu MET’in uygulanmasının fayda/maliyet oranının çok düşük
olacağı görülmüştür.
B8. Gürültü:
Bu MET, yerel topluluktaki önemli gürültü kaynaklarını ve potansiyel hedefleri tanımlamak ve uygun
kontrol önlemlerin alınarak etkilerinin önemli olacağı yerlerde gürültüyü azaltmak için gerekli
teknikleri içermektedir. Toplam 285 tesis bu anket sorusuna cevap vermiştir. Anket sonuçları
irdelendiğinde; 170 tesisin bu MET’i uyguladığı saptanmıştır. 85 tesis için ise bu MET’in geçerli
olmadığı görülmüştür. Genel olarak tesislerin %60’lık bir bölümünün MET’i uygulamakta olduğu,
%30’luk bir bölümü için ise bu MET’in geçerli olmadığı belirlenmiştir. 17 tesisin ise (%6) ise 100 bin
€’luk yatırımla ve 12-36 ay süre içerisinde yapılacak iyileştirmeler ile bu MET’i sağlayabileceği
saptanmıştır. 9 tesisin (%3) ise MET’i gerçekleştirebilmek için yeni yatırım yapması gerektiği (100500 bin €) ve bu yatırımın 36 ay süre içerisinde gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.
B9. Yeraltı Sularını Koruma ve Tesis Kapatma (Hizmet Dışı Bırakma):
MET yeraltı sularını korumak ve tesisin hizmet dışı bırakılmasına yardımcı olmak için gerekli tedbirleri
içermektedir. Anket sonuçları incelendiğinde; 283 tesisin bu anket sorusuna cevap verdiği görülmüştür.
Cevap veren tesisler arasından 160 tesisin (%57) bu MET’i uyguladığı görülmüştür. 97 tesis (%34) için
ise bu MET’in geçerli olmadığı saptanmıştır. 17 tesisin (%6) 0-100 bin €’luk iyileştirme ile 6-12 ayda
bu MET’i uygulayabilir duruma gelebileceği gözlemlenmiştir. 8 tesisin (%3) ise 100 bin €’luk yatırımla
36 ay içerisinde geçebileceği belirlenmiştir.
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Özet— T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında
gerçekleştirilen Enteğre Kirlilik Önleme (EKÖK) projesinde, demir-çelik üretim ve işleme tesislerinin
Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED- 2010/75/EU) gereklilikleri ile uyum durumunun belirlenmesi,
söz konusu direktifin iç mevzuata aktarılması sonrasında sektörün uyumu için gereken teknik, kurumsal
ve idari altyapının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, demir-çelik sektöründe üretim
yapan firmaların hali hazırda kullandıkları tekniklerin, yeni ve mevcut en iyi tekniklerle kıyaslanması
ve direktif gerekliliklerine uyum sağlaması için kısa, orta ve uzun dönemli tedbirler ve maliyetlerin
belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Genel mevcut en iyi teknikler; Çevre Yönetim
Sistemleri, Enerji Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Yan Ürün ve Atık Gibi Proses Kalıntılarının Yönetimi,
Hammaddelerin ve Ara Ürünlerin Depolanması, Su ve Atık Su Yönetimi, Denetleme, Tesis Söküm
İşlemleri ve Gürültü alt başlıklarından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında, hem daha önce belirlenen
belirli sayıdaki firmaların yerinde ziyaret edilmesi, hem de demir-çelik sektöründeki belirli
büyüklükteki firmaların daha önce hazırlanan anket sorularına verdikleri cevaplar katkı sağlamıştır. Elde
edilen veriler değerlendirildiğin, yukarıda ifade edilen Genel Mevcut En İyi Tekniklerin alt
başlıklarında, çalışmaya katılan firmaların %90’nın üzerindeki bir kısmının bu teknikleri uygulamaya
hazır oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler— Demir-Çelik, Entegre kirlilik önleme, Çevre, Emisyon.
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Özet— Demir-çelik üretiminin iki yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki enteğre tesislerde demir
cevherinden başlayarak yüksek fırın prosesi kullanarak çelik üretimi (birincil metalurji), diğeri elektrik
ark ocaklı tesislerde hurdadan çelik üretimidir (ikincil metalurji). Her iki üretim yönteminde çevreyi
etkileyebilecek önemli emisyonlar söz konusudur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Karabük
Üniversitesi arasında gerçekleştirilen Enteğre Kirlilik Önleme (EKÖK) projesinde, demir-çelik üretim
ve işleme tesislerinin Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED- 2010/75/EU) gereklilikleri ile uyum
durumunun belirlenmesi, sektörde hizmet veren firmaların bu direktife uyum sağlayabilmeleri için
gerekli olan süre ve maliyetin yaklaşık olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Mevcut en iyi teknikler
(MET) tüm metal sektörü için genel, her bir alt sektör için özel şeklinde iki kısımda değerlendirilmiştir.
Bu çalışmanın konusu, demir-çelik üretim ve işleme sektörüne özel mevcut en iyi tekniklerin analizini
kapsamaktadır. Demir-çelik sektörüne özel mevcut en iyi teknikler; Hava Emisyonları, Su ve Atık Su,
Enerji, Üretimden Kaynaklanan Kalıntılar, Kaynak Yönetimi ve Gürültü alt başlıklarını içermektedir.
Elde edilen veriler değerlendirildiğin, yukarıda ifade edilen Özel Mevcut En İyi Tekniklerin alt
başlıklarında, çalışmaya katılan firmaların %95’nin üzerindeki bir kısmının bu teknikleri uygulamaya
hazır oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler— Demir-Çelik, Enteğre kirlilik önleme, Çevre, Emisyon.
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Süreçlerinde Uygulanan Özel Süreçler için
Mevcut En İyi Tekniklerin Ülkemizdeki
Tesislerde Uygulanabilirlik Durumunun
Belirlenmesi
Rahman ÇALHAN1, M. Kazım YETİK2, Kamil ARSLAN3, Osman YILDIZ4
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Karabük/TÜRKİYE
kazimyetik@karabuk.edu.tr, rahmancalhan@karabuk.edu.tr
3
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Karabük/TÜRKİYE,
kamilarslan@karabuk.edu.tr
4
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara/TÜRKİYE
osmnyildiz38@gmail.com
1,2

Özet—T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında 13.07.2018
tarihinde imzalanan protokol ile başlatılan Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED- 2010/75/EU) Bölüm
1 ve 2 kapsamında yer alan demir, çelik ve demir dışı metal üretim ve işleme tesislerinin, direktif
gereklilikleri ile uyum durumunun belirlenmesi, söz konusu direktifin iç mevzuata aktarılması
sonrasında sektörün uyumu için gereken teknik, kurumsal ve idari altyapının oluşturulması
amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışma ile, yeni teknikler ve mevcut en iyi tekniklerin uygun olan kısa, orta
ve uzun dönemli tedbirler kirletici emisyonlar için, ilgili referans koşulları, ham maddeler ve tüketimi,
su tüketimi, enerji kullanımı, atık ve bertarafı konularında izleme, çapraz etkiler, ekonomik ve teknik
olarak uygulanabilirlikleri demir, çelik ve demir dışı metal üretim ve işleme tesisleri için ortaya
çıkarılmıştır. Bu çalışma, proje kapsamında yer alan “Metallerin ve Plastiklerin Yüzey İşlemleri
Süreçlerinde Uygulanan Mevcut En İyi Teknikler (MET)” değerlendirilmiş olup, bu bağlamda
kullanılan ve ilgili dökümanın 5. Bölümü’nde yer alan “Özel Süreçler için Mevcut En İyi Teknikler”in
ülkemizde faaliyet gösteren tesislerde uygulanabilirliği detaylı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma anket
çalışması yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, ilgili sektör temsilcilerinden kapsama giren 294
tesise anket soruları yöneltilmiş ve cevapları toplanmıştır. Ardından değerlendirme sonuçları elde
edilmiş ve detaylı analizler yapılmıştır. İlgili sektör temsilcileri için “Özel Süreçler için Mevcut En İyi
Teknikler” kapsamında 13 MET uygulanabilirlik ve maaliyet açısından değerlendirilmiş ve detaylı
olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler— Mevcut En İyi Teknikler, Metallerin ve Plastiklerin Yüzey İşlemleri, EKÖK.
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Abstract— Engineers work to do what is needed to protect human and environmental health and show
the way to a sustainable standard of life. For a sustainable development, people need to find new and
more useful ways. Making the pursuit of sustainability functional is defined as green engineering, a term
that refers to engineers who are central to the practical application of sustainability fundamentals in daily
life. The relationship between sustainable development, sustainability and green engineering is deep.
Sustainable development is an ideal to achieve sustainability and needs green engineering to be
successful. Green engineering is a growing field. Knowing that science and technology support
sustainability, it is also known that technology is not a panacea for all global problems and that more
advanced technology will not guarantee sustainability. Green Engineering emerges as an umbrella space
for engineers from different disciplines, where there is sustainable coexistence between humans and the
rest of the natural world; therefore, the aim is sustainability and green engineering is the way to achieve
this goal.
Green engineering will eventually help the world move towards sustainability. The real heroes of Green
Engineering are those who have a deep belief in the principles of green engineering and try to act within
these principles while serving the profitability of their institutions. In the light of this information, in
this study, the perspective of sustainable green engineering in Turkey is evaluated and the findings are
presented.

Keywords—Development, environment, green engineering, sustainable development, sustainability
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Abstract— Air pollution monitoring and control has gained importance in recent years due to the fact
that air pollution and human health were strong relationship. According to statistics of the World Health
Organization (WHO), 1.3 million people deaths annually because of air pollution. Moreover, ozone,
sulphur dioxide, particulate matter (PM10 and PM2.5), CO, CO2 and NO2 were defined as Air Quality
Index (AQI) according to Environmental Protection Agency (EPA).
Artificial neural network is modelling technique and it inspires from human brain. In ANN
methodology, large number of connected neurons was used. ANN structure has a lot of advantage and
predictive capability due to the fact that learn from experience.
The aim of this study was to developartificial neural network (ANN) model for ozone (O3) prediction.
For this purpose, hourly data were collected from measuring station in Black Sea Region. First of all,
data from 2017 year were used. In order to investigate the effect of restriction due to corona virus, data
from 2020 year were also used. 2017Input parameters were selected as PM10, PM10 flow, PM2.5,
PM2.5flow, SO2, NO, NO2, NOx, temperature, velocity and direction of wind, relative humidity, air
pressure, cabin temperature. Output parameters were O3. An outlier detection program was also coded
before starting the modelling. In modelling studies, 556 and 3191 data were collected for 2017 and 2020
years, respectively. Model performances were evaluated with some statistical indices that, correlation
coefficient (R), mean absolute percentage error (MAPE), root mean square error (RMSE) and mean
square error (MSE). While creatingANNs architecture, tangent sigmoid (tansig)is used in the hidden
layer and output layer for both models. Learning algorithm was selected as Bayesian Regularization
(trainbr).
In the study conducted for 2017, the best result was found with train/validation/test 60%/15%/%25 ratio,
single hidden layer and 10 neurons. 0.9666, 0.9805, 0.9454 were correlation coefficient for test, train
and validation data set respectively. MAPE% values for test, train and validation phase were 7.9833,
78

6.6557, and 11.7379. MSE and RMSE values were calculated as MSEtest: 2.5779, RMSEtest:1.6056,
MSEtrain:1.4777 RMSEtrain:1.2156, MSEvalidation:3.9358, RMSEvalidation:1.9839.
Similarly, in studies conducted for 2020-year data were divided into train and test phase as 80% and
20% ratio. 20 neurons were used in single hidden layer. Statistical performance indices were calculated
as Rtest/Rtrain:0.9228/0.9855, MAPEtest/MAPE/train:26.2492/21.7074, RMSEtest/RMSEtrain:4.2231/1.8744
and MSEtest/MSEtrain:17.8348/3.554.
Atmospheric chemical transport models have been used many years to investigate the effect of
meteorological conditions and air pollutant emissions. However, due to the fact that high-temporal
variations in air quality emissions, made it difficult to perform dynamic analysis. For this reason, using
of machine learning algorithm has become inevitable because of to examine the effect of major factors
realtime atmospheric responses to emission control measures. Moreover, machine learning models have
more flexibility those traditional methods for real world data and also higher computational efficiency.
Keywords— Air pollution, artificial neural network, outlier detection, ozone prediction
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Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK)
Kapsamında Metal Üretim ve İşleme
Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi’nin
Çevre Hakkı Bağlamında İncelenmesi
Volkan SANCI
Karabük Üniversitesi, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu, Karabük
volkansanci@karabuk.edu.tr

Özet—Uluslararası Çevre hukukunun ortaya çıkmasında ve geliştirilmesinde çevre hakkı kavramı ve
kapsamının önemi büyüktür. İlk kez 1972 yılında Stockholm’de yapılan Çevre ve İnsan konulu zirve
sonucunda açıklanan bildirgede “herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama” yani çevre haklarının
olduğu kabul edilmiştir. Bu gelişmeden sonra da Türkiye dahil pek çok devlet anayasalarında çevrenin
korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre kalitesinin artırılması ve vatandaşlarının çevresel taleplerinin
karşılanması amacıyla, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını hüküm altına almışlardır. Sağlıklı
bir çevre, insan yaşamını ilgilendirdiği kadar, ekonomiyi ve ülkelerin kalkınmasını da ilgilendirmekte,
bu nedenle çevre ile ilgili yapılan hukuki düzenlemeleri uluslararası toplumun tüm kesimlerinin
yakından takip ettikleri bir konu haline getirmektedir. Çevre hakkı gibi Çevre Hukuku da uluslararası
alanda gelişmiş, çevrenin korunmasına dair ilk hukuki metinler geniş katılımlı uluslararası
konferansların neticesinde hazırlanan bildirgeler olarak ortaya çıkmıştır.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında 13.07.2018 tarihinde
imzalanan protokol ile Entegre Kirlilik Önleme Ve Kontrol (EKÖK) Kapsamında Metal Üretim Ve
İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi kapsamında, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 24
Kasım 2010 tarihli 2010/75/EU sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED- 2010/75/EU) Bölüm 1
ve 2 kapsamında yer alan demir, çelik ve demir dışı metal üretim ve işleme tesislerinin, direktif
gereklilikleri ile uyum durumunun belirlenmesi, söz konusu direktifin iç mevzuata aktarılması
sonrasında sektörün uyumu için gereken teknik, kurumsal ve idari altyapının oluşturulması kapsamında
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda Proje kapsamında, MET sonuçlarına ve MET Referans
dokümanlarına ilişkin yönetmelik taslakları hazırlanmıştır. Yönetmelik taslakları proje kapsamında yer
alan sektörler (Demir Çelik Üretimi, Demir Dışı Metal Endüstrisi, Demirhaneler ve Dökümhaneler,
Demirli Metal İşleme Endüstrisi ve Metal ve Plastik Yüzey İşleme Endüstrisi) bazında her bir sektör
için ayrı olarak hazırlanmış ve bakanlığa sunulmuştur. İlgili sektörlerin bu MET’leri uygulaması için
gerekli olan teknikler taslak yönetmelik eklerinde detaylı olarak verilmiştir.
Bu çalışmada; Çevre Hakkı, Çevre politikaları ve Çevre Hukuku’nun temel ilkelerine değinildikten
sonra proje kapsamında hazırlanan yönetmelik taslaklarının ulusal çevre mevzuatımıza olası katkıları
üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler—Çevre Hukuku, Çevre Hakkı, Önleme İlkesi, EKÖK
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Çelik Yapım Prosesinde Malzeme Verimliliği
ve Karbon Emisyonu İlişkisine Bilecik Demir
Çelik Örneği
Uğur CENGİZ1, Muammer BİLGİÇ2
Bilecik Demir Çelik, Bozüyük/Bilecik,
u.cengiz@bilecikdemircelik.com.tr, m.bilgic@bilecikdemircelik.com.tr
1,2

Özet— Küresel demir-çelik sektörü karbon emisyonlarının %11’inden ve sera gazı emisyonlarının
%7’sinden tek başına sorumludur. Bunun yanında küresel çeliğe olan talebin 2050 yılına kadar üçte bir
oranında artması beklenmesi, çelik üretiminde “karbonsuzlaştırma” konusunun önemini arttırmaktadır.
Farklı hammadde tipleri, ergitme teknolojileri & çelik yapım prosesi, kullanılan enerji türü ve
kaynağında emisyon düzeyi, malzeme, enerji ve proses verimliliği CO2 emisyon düzeyinin ana
belirleyicileridir.
Türkiye’de çelik üretimimizin %75’ini hurda kullanarak yapıyor olmamızın getirdiği avantajlar ise tipik
olarak BF/BOF tesislerinin 1,8 – 2,2 ton, EAF’lerin 0,45 ton, IF’lerin ise 0,25 ton CO2/ton çelik
şeklindeki karbon emisyon farkıdır. Ortaya çıkan bu değişkenlik tamamen bu ocaklarda çelik yapım
sürecindeki farklardan kaynaklanmaktadır.
Bu çalışma, Bilecik Demir Çelik’i, diğer ergitme yöntemlerinden ayıran indüksiyon ocakları ile çelik
yapım prosesini kapsamakta olup, süreç değişkenliğinin CO2 emisyonuna etkisini detaylı olarak
anlatmaktadır. Ergitme teknolojisine ilişkin farkların yanında özellikle malzeme, enerji ve proses
verimliliğinin karbonsuzlaşma sürecine katkıları BDÇ örneğindeki uygulamalar ve değerler ışığında
diğer proseslerle kıyaslamalı olarak irdelenmektedir.

Anahtar kelimeler— Karbonsuzlaştırma, indüksiyon ocağı, verimlilik, CO2 emisyonu, demir & çelik
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Özet— Soğuk haddeleme prosesleri için Mevcut En İyi Teknik (MET) yönergeleri referans alınarak
Türkiye’de yerleşik bulunan soğuk haddeleme tesislerinin, MET’ lerle kıyaslandığında mevcut durumu
ve yapılması gerekli yatırım maliyetleri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda firmalarla yapılan anketlere
verilen cevaplar dikkate alınarak soğuk haddeleme alt sektörüne ait mevcut durum analizi
gerçekleştirilmiştir. Soğuk haddeleme faaliyeti gösteren firmalar üzerinde yapılan çalışmalar MET
listeleri paralelinde 16 alt başlıkta incelenmiştir.
Sektör temsilcileri ile yapılan çalıştaylar, saha ziyaretleri, fabrika yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve
yapılan anketlerden toplanan veriler soğuk haddeleme sektöründe MET uyum oranının %93,875
olduğunu göstermiştir. Yapılan analizler ortalama 62 adet tesis üzerinde gerçekleştirilirken %93,875
uyum oranı ülkemiz için oldukça olumlu bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektörün hacimsel
büyüklüğünden dolayı uyum için 60 milyon euro yatırım öngörüsü hesaplanmıştır. Diğer taraftan uyum
süreci için ortalama bir zaman diliminin verilmesi yerine 16 ana başlık içerisinden bulunan en uzun süre
bütün MET ler için genel süre olacak şekilde kabul edilmiş ve 26 ay olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler— Soğuk haddeleme, Endüstriyel Emisyonlar Direktifi, Mevcut En İyi Teknik.
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Sıcak Haddeleme Alt Sektörünün Endüstriyel
Emisyonlar Direktifine (EED) Uyumu ve
Maliyet Analizi
Engin ÇEVİK
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Karabük/TÜRKİYE
engincevik@karabuk.edu.tr

Özet— Demirli Metal İşleme sektöründe Endüstriyel Emisyonlar Direktifinin (EED) uyum
gereksinimlerinin belirlenmesi için Mevcut En İyi Teknikler (MET) yönergelerini takip ederek yapmış
olduğumuz anket çalışmalarından elde ettiğimiz veriler sıcak haddeleme alt sektörü için 12 başlıkta
değerlendirilmiştir. Mevcut durumda sıcak haddeleme tesislerinin EED doğrultusunda
gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla mevcut MET yönergelerinin hangi oranlarda uygulandığına
yönelik MET ile ilişkili emisyon sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.
Sonrasında MET kontrol listelerine verilen cevaplardan faydalanılarak uyum için yapılacak toplam
yatırım maliyetleri ve öngörülen süre ortalama olarak hesaplanmıştır.
Gerek saha ziyaretlerinde gerekse anketlere verilen cevapları dikkate aldığımızda ülkemizde sıcak
haddeleme tesislerinin birçoğunun işlemler esnasında ortaya çıkan tufal atıklarının değerlendirilmesine
yönelik çalışmaları olduğu görülmüştür. Entegre tesisler tufal atıklarını sinter tesislerinde tekrar
kullanırken diğer tesisler geri dönüşüm firmaları aracılığıyla atıklarının tekrar kullanımını
sağlamaktadırlar. Haddeleme tesislerinin birçoğunun organize sanayi bölgelerinde faaliyet göstermesi
ve deşarjlarını ortak arıtma tesislerine yapmaları atıksu konusunda oldukça iyi seviyelerin
yakalanmasını sağlamıştır. Sıcak Haddeleme faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğunu kapalı alanlarda
uygulanması, yayılı emisyonların önlenmesinde oldukça etkin olmaktadır. Enerji verimliliği açısından
sürekli döküm ürünlerinin taşınmasında uygun yöntemlerin kullanılmadığı görülmüştür. Haddeleme
tesislerinin bazılarının çelik üretim tesislerinden bağımsız işletmeler olduğu düşünüldüğünde bu MET’
le ilgili kısa sürede gelişme sağlanması beklenmemelidir.
Anket geri dönüşleri dikkate alınarak yapılan analizler sonucunda sıcak haddeleme sektörünün %96,41
oranında mevcut MET’ lere uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak bu sonuç ülkemizde sıcak
haddeleme faaliyeti gösteren firmaların uyum konusunda oldukça başarılı olduğunu gösterirken
sektörün büyüklüğü sebebiyle yine de tam uyum için minimum 100 Milyon Euro yatırım tutarın ve 24
aylık zamanın bu dönüşümün sağlanabilmesi için gerekli olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler— Sıcak Haddeleme, EED, MET, Maliyet Analizi.
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Management of Liquid Digestate in Biogas
Plants
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Yıldız Technical University
Environmental Engineering Department, Yıldız Technical University
İstanbul, Türkiye
senagencoglu@gmail.com , mbilgili@yildiz.edu.tr
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Abstract— Due to rapid urbanization, increasing population and developing living conditions, the
amount of solid waste is increasing every year all over the world. It has been reported that 2 billion tons
of municipal solid waste is produced every year around the world. It has been determined that only 16%
of these wastes can be recycled, while 46% are disposed of as non-recyclable. The continuous increase
in the amount of solid waste generated requires an integrated solid waste management. The way for this
integrated management to be sustainable is to use renewable energy sources. Waste-to-energy
technology, especially anaerobic digestion, is recognized as a potential and promising technology for
sustainable and environmentally friendly energy production. The produced biogas represents a useful
source of green energy, while the by-product from the anaerobic digestion process is a waste that must
be safely disposed of. This by-product from the anaerobic digestion process is called digestate. It is
dense because it contains solid and liquid phase together. This digestate, which is described as liquid
digestate, can be used both as a soil conditioner and as an organic fertilizer with high free nitrogen and
phosphorus value, which is easier to assimilate by plants. As a conditioner, it is valuable for its ability
to improve soil structure, although its properties vary greatly depending on the biogas content. The aim
of this study is to make suggestions on the management of the digester liquids produced in
biogas/biomethane plants and classified as waste, and to ensure that they are taken into consideration
within the scope of circular economy. It is among our aims to better understand the concept of liquid
digestate material and to regulate it within the framework of laws in our country.

Keywords— Anaerobic digestion, digestate, renewable energy, biomethane, advanced treatment.
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Yüksek Fırınlarda HBI (Sıcak Briketlenmiş
Demir) Kullanımı İle CO2 Emisyonlarının
Azaltılması
Berkman İŞÇİ1, Fatih ESİN2, Onur ACUR3, Mücahit SEVİM4
Kardemir A.Ş.
bisci@kardemir.com, fesin@kardemir.com, oacur@kardemir.com, msevim@kardemir.com
1,2,3,4

Özet—Dünya CO2 emisyonlarının yaklaşık %5-7’si demir - çelik sektörü tarafından salınmaktadır. CO2
emisyonunu azaltma hedefine ulaşmak için alternatif hammaddelerin kullanımı konusunda dünya
genelinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma, Yüksek Fırınlarda yüksek Fe>%90, yüksek
metalizasyon %90-95, düşük kükürt [S=0.007(maximum 0.020)] ve fosfor [P=0.009(maximum 0.015)]
avantajlarına sahip olan HBI (sıcak briketlenmiş demir) kullanımının gerçekleştirildiği araştırmalardan
derlenmiştir.
Toz, pelet ya da parça halindeki demir cevherlerinin gaz veya katı redükleyici kullanılarak Doğrudan
İndirgenme Prosesi (DR – Direct Reduction) ile ergime sıcaklığının altında (950 – 1100°C)
redüklenmesi sonucunda doğrudan indirgenmiş demir (DRI - Direct Reduced Iron - Sünger Demir)
üretilmektedir. Pelet ve parça sünger demirin, yüksek basınç altında, 650°C den yüksek sıcaklıklarda
sıkıştırılmasıyla HBI (sıcak briketlenmiş demir) elde edilmektedir.
Yüksek fırınlara sıcak briketlenmiş demir (HBI) gibi önceden indirgenmiş malzemelerin şarj edilmesi,
metalurjik kok ve pülverize kömür tüketimini azaltırken fırın verimliliğini artırmaktadır. Yüksek
Fırınlardaki karbon kaynakları girdilerinin azalması, yüksek fırın sürecindeki CO2 emisyonlarının da
azalmasını sağlamaktadır.
Literatürde yüksek fırınlara HBI ürünü şarjında her %10 metalizasyon yükü için, yakıt oranı (kok) %8
ila %9 arasında azaltılabilirken, verimlilik %9 ila %10 arasında artırılabilir. CO2 emisyonlarının ise
%10-20 arasında azaltılması mümkün olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler—Sıcak Briketlenmiş Demir (HBI), CO2 Emisyonları, Metalurjik Kok, Pülverize
Kömür, Yüksek Fırınlar
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Özet— Madencilik faaliyetleri sonucu çoklu metal ile kirlenmiş alanların geri kazanım sürecinde
biyolojik ıslah ve bitkilendirme önemli bir yer tutmaktadır. Çalışma alanının çevre ve iklim koşullarına
bağlı olarak doğru seçilecek bitki türleri ve doğru bitkilendirme teknikleri ile alanın bitkilendirilmesi ve
buna bağlı olarak alanın ekolojik, ekonomik ve estetik değerlerinin yeniden oluşturulması ve geri
kazanılması mümkündür. Bu çalışma, ayçiçeği bitkisinin (Helianthus annuus L.) maden sahalarındaki
kirlenmiş topraklardan Cu, Zn ve Pb’u uzaklaştırma yeteneğini belirlemek amacıyla sera koşullarında
yapılmıştır. Maden sahasından alınan metal konsantrasyonları yüksek topraklar, kontrol amacı ile alınan
temiz orman toprakları ile karıştırılarak %0, %50 ve %100 kirlilik oranlarında saksılar oluşturulup, ağır
metal alımı araştırılmıştır. Ekim öncesi ve hasat sonrası toprak örneklerinin konsantrasyonlarına
bakıldığında ağır metallerden en fazla topraktan uzaklaştırma %100 kirli toprakta ve kurşun metalinde
(%67) görülmüştür. Yalnızca Zn BAF değeri, temiz toprakta 1'den daha yüksek olması, ayçiçeği
bitkisinin Zn iyonu alım yeteneğini göstermektedir. Translokasyon faktörü, ayçiçeğinin Cu’a (0,55)
kıyasla çok miktarda Zn (1,25) ve Pb (0,98) biriktirme yeteneğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelime— Maden sahası, ağır metal, ayçiçeği
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Abstract— Mining activities cause soil pollution with heavy metals. Especially lead (Pb), zinc (Zn),
copper (Cu), etc., which are released as a result of the operation of mines. Some heavy metals cause
pollution of air, water and soil resources and adversely affect living organisms. These pollutants that
spread to the environment must be removed or neutralized. A special type of phytoremediation method,
called phytoextraction, aims to bioconcentrate pollutants in easily harvestable plant shoots. The aim of
this study is to determine the phytoremediation capacity of castor oil (Ricinus communis), which can
also be used as a bioenergy plant, in soils contaminated with Cu, Zn and Pb taken from the mine waste
dumping site. In the working greenhouse environment, a total of 24 pots were prepared by adjusting the
mixture ratios of clean and dirty soil of 0% (control and clean soil), 50% and 100% (dirty soil with heavy
metals). Bioaccumulation (BAF) and translocation (TF) factors were calculated by measuring heavy
metal concentrations of soil (pre-sowing and post-harvest) and plant (root and green parts) samples.
Considering the concentrations of soil samples before planting and after harvest, the highest removal of
heavy metals from the soil was observed in 100% polluted soil and lead metal with a rate of 79.3%. The
BAF values of the plant were determined as Zn(0,6)>Pb(0,4)>Cu(0,3) and the TF values were
determined as Pb(1,6)>Zn(0,8)>Cu(0,5). The findings show that Cu and Zn metals phytostabilization
and Pb metal phytoextraction technologies can be used for the remediation of multi-metal contaminated
soils of castor oil plant.
Keywords— Phytoextraction, castor oil, remediation
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a.karamese@bilecikdemircelik.com.tr, o.ersen@bilecikdemircelik.com.tr,
m.bilgic@bilecikdemircelik.com.tr
1,2,3

Özet— Yaşamın temelini oluşturan suyun önemi gün geçtikçe artmaktadır. 19. yüzyılın sonlarında
endüstriyelleşmenin başlaması ile birlikte, kullanılabilir su tüketiminde büyük paya sahip olan üretim
sektörü; 21. yüzyıl başında bu sürecin sürdürülebilir olmadığını anlamıştır. Etkin kullanılabilir su
kaynaklarının azalmasıyla birlikte alternatif arayışlar içerisine girilmiştir. Yaşamsal faaliyetlerin
korunması için su kullanımının azaltılmasına yönelik yöntemler geliştirilse de çalışma sonuçları yeterli
olmadığını göstermektedir. Bu sebepler ile; çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik için atık
suyun tekrar kullanımı ve su kayıplarının azaltılması için faaliyetler önem kazanmıştır. Teorik
çalışmalar ve mevcut altyapılar atık suyun geri kazanımımın faydalarını ispat etmektedir. Bölgesel
sorumlulukların arttırılarak tümevarım yöntemi ile çalışmalar yapılması gerekmektedir. Etkili
çalışmalar yapılmadığı takdirde su kıtlığı riski artmaktadır. Bilecik Demir Çelik temiz su kaynaklarının
tüketiminin, dolayısıyla mavi su ayak izinin ve gri su ayak izinin azaltılması için atık suyun tekrar
kullanıma alınma çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalar sonucunda 2021 ilk 7 ayında (Ocak 2021 –
Temmuz 2021) Bilecik Demir Çelik’teki toplam su tüketimin %69’u Bozüyük Organize Sanayi
Bölgesi’nden toplanan atık su ile sağlanmıştır. Bu çalışmada, Bozüyük bölgesinde faaliyet gösteren
Bilecik Demir Çelik firması yönetiminde yapılmış olan; yüksek su girdisi ihtiyacı olan çelik sektöründe
ve yüksek atık su kaynağı olan organize sanayi bölgelerinde kullanılabilir atık suyun geri kazanılmasına
yönelik örnek bir tesis uygulaması ve süreç planlaması anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler— Atıksu, geri kazanım, sürdürülebilir su yönetimi, mavi ve gri su ayak izi, demir
çelik
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Yeşil Mutabakat ve Çelik Üretim Sektöründe
Dönüşüm
Muammer BİLGİÇ
Bilecik Demir Çelik A.Ş.
m.bilgic@bilecikdemircelik.com.tr

Özet— Paris 2015 sözleşmesi ile imza altına alınan emisyon hedeflerini gerçekleştirmek için, ülkeler ve
AB farklı uygulama yöntemleri, organizasyonlar, yasal ve ticari düzenlemeleri yürürlüğe
koymaktadırlar. Uygulamalar farklılıklar göstermekle birlikte dönüm noktaları benzerlik
göstermektedir. 2030 ve 2050 tarihleri iki kritik tarihtir, ortak hedef 2050 veya 2060 (Çin) karbon nötr
bir endüstriyel ve sosyal düzeye erişmek ve 2030’da 1990’lara göre %50-55 oranında emisyon azaltımı
ile bu dönüşümü zamana yaymaktır. AB, bu hedefleri gerçekleştiren ilk kıta/ birlik olma iddiasındadır,
diğer birçok çalışma yanında en önemlisi Yeşil Mutabakat metnidir. Bu kapsamlı çalışma; sadece
AB’nin kendi iç kurallarını değil, AB ile ticari ve endüstriyel ilişkide olan tüm ülkeler ile olan ilişkilerini
de yeniden dizayn etmeye kararlıdır. Kuşkusuz ihracatımızın yaklaşık %45-55’ini sürekli yaptığımız
AB’nin aldığı her karar bizleri de etkileyecektir. Bu kararlardan en fazla etkilenecek olan da enerji ve
emisyon yoğun sektörlerden biri olan Demir Çelik endüstrimizdir. Bu nedenle geleceği açısından çok
önemli bu mutabakata uyum konusunda Demir Çelik üretim sektörümüzün yönetmesi gereken dönüşüm
ile ilgili düşünceler kısa argümanlarla açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler—Avrupa Birliği, yeşil mutakabat, yeşil üretim, yeşil teknoloji, demir çelik
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Demir Dışı Metal Endüstrisinde Uygulanan
Genel Mevcut En İyi Tekniklerin Ülkemizdeki
Tesislerde Uygulanabilirlik Durumunun
Belirlenmesi
Enes ÖZKÖK
enesozkok@karabuk.edu.tr
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Özet—T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında 13.07.2018
tarihinde imzalanan protokol ile başlatılan Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED- 2010/75/EU) Bölüm
1 ve 2 kapsamında yer alan demir, çelik ve demir dışı metal üretim ve işleme tesislerinin, direktif
gereklilikleri ile uyum durumunun belirlenmesi, söz konusu direktifin iç mevzuata aktarılması
sonrasında sektörün uyumu için gereken teknik, kurumsal ve idari altyapının oluşturulması
amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışma ile, yeni teknikler ve mevcut en iyi tekniklerin (MET) uygun olan
kısa, orta ve uzun dönemli tedbirler kirletici emisyonlar için, ilgili referans koşulları, ham maddeler ve
tüketimi, su tüketimi, enerji kullanımı, atık ve bertarafı konularında izleme, çapraz etkiler, ekonomik ve
teknik olarak uygulanabilirlikleri demir dışı metal üreten ve işleyen tesisler için ortaya çıkarılmıştır. Bu
çalışma, proje kapsamında yer alan “Demir Dışı Metal Endüstrisi MET Referans Dokümanı”
değerlendirilmiş olup, bu bağlamda kullanılan ve ilgili dokümanın 11. Bölümü’nde yer alan “Mevcut
En İyi Teknik Sonuçları”nın ülkemizde faaliyet gösteren tesislerde uygulanabilirliği detaylı olarak
değerlendirilmiştir. Çalışma anket çalışması yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, ilgili sektör
temsilcilerinden kapsama giren 149 tesise anket soruları yöneltilmiş ve cevapları toplanmıştır. Ardından
değerlendirme sonuçları elde edilmiş ve bunlar üzerinde detaylı analizler yapılmıştır. İlgili sektör
temsilcileri için toplam 89 MET uygulanabilirlik ve maliyet açısından değerlendirilerek detaylı olarak
sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler—Demir dışı metal endüstrisi, EKÖK, mevcut en iyi teknikler
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Plastik ve Metal Yüzeylerin Kaplanması
Sektöründe EKÖK Bölgesel Değerlendirme
Analizi
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Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Karabük/TÜRKİYE,
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4
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara/TÜRKİYE
osmnyildiz38@gmail.com
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Özet—Ulusal boyutta kirliliğin önlenmesi için alınan tedbirlerin takibi T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Kirliliğin önlenmesi ve bunun Avrupa Birliği normlarında
takibine imkan vermek ve ülkemizdeki durumu ortaya çıkartmak için EKÖK metal projesi Karabük
Üniversitesi ile Çevre şehircilik bakanlığının 2 yıllık bir çalışması ile irdelenmiştir. Bu çalışmada Plastik
ve metal yüzeyleri kaplama sektörü üzerindeki EKÖK değerlendirmeleri incelenmiştir. Proje
kapsamında proseslerinde incelenebilmesi için Bakanlık uzman personelleri ile birlikte proje uzmanları
150 yi aşkın üretim yapan tesisi ziyaret edilmiş. Ayrıca proje kapsamında veri derlemek ve sektörlerin
durumunu analiz edebilmek için anket düzenlemiş ve bazı anket verileri sahada gözlemlenen bilgiler
doğrultusunda tesis sorumlularına açıklanarak düzeltilmiştir. Anket sorucunda sektörde kapsam içi olan
294 adet tesisten bilgi alınmıştır. Bu veriler ışığında sektörün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
takip ettiği Avrupa Birliği standartlarındaki normları oluşturmak sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için
ihtiyaç duydukları Mevcut En iyi Teknikler (MET) bazında süre ve maliyet unsurlarını ortaya
koyulmuştur. Aşağıdaki çalışmada bahsedilen unsurların Sektörde MET bazlı yatırım maliyetleri ve söz
konusu MET’leri sektörün tahmini uygulamaya alabileceği sürelerin bölgesel değerlendirme analizleri
sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler— Mevcut En İyi Teknikler, Metallerin ve Plastiklerin Yüzey İşlemleri, EKÖK.
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Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED2010/75/EU) Kapsamında Demir, Çelik ve
Demir Dışı Metal Üretim ve İşleme
Tesislerinin Direktife Uyumuna İlişkin Olarak;
Sektörlerin Fayda Maliyet Açısından Mevcut
Durumunun Değerlendirilmesi
Osman YILDIZ
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara/TÜRKİYE
osmnyildiz38@gmail.com

Özet— T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında 13.07.2018
tarihinde imzalanan protokol ile başlatılan Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED-2010/75/EU)
kapsamında demir, çelik ve demir dışı metal üretim ve işleme tesislerinin Direktife uyumuna ilişkin
olarak; sektörlerin mevcut durumunun belirlenmesi, Direktif’te yer alan EKÖK yaklaşımı çerçevesinde
sektörün uyum durumları ve gerekliliklerinin belirlenmesi için finansal altyapının ve zaman çizelgesinin
oluşturulması amaçlanmıştır. Sektörel kıyaslama kriterleri olarak çevre yönetim sistemi, enerji yönetimi,
malzeme yönetimi, yan ürün ve atık gibi proses kalıntılarının yönetimi, hammaddelerin, yarı mamul ve
ürünlerin depolanması, sevki ve nakliye edilmesinden kaynaklanan yaygın toz emisyonları, hava
emisyonu, su ve atık su yönetimi, denetleme, tesis söküm işlemleri, gürültü, koku alınmıştır. Bu
kapsamda, Sektörel envanterin güncellenmesi için Mevcut En İyi Teknik kontrol listeleri hazırlanarak
ve işletmelere gönderilmiştir. Böylece sektörün uyum durumu tespit edilmiştir. Durum tespitinde
aşağıdaki tanımlamalar üzerinden fayda maliyet analiz ve zaman çizelgesi ortaya konulmuştur.
• A: Uygulanıyor, mevcut tesislerde halen uygulanmaktadır.
• B: Uygulanabilir, ancak mevcut proseste iyileştirme gerekir.
• C: Uygulanabilir, ancak mevcut proseste yeni yatırım gerektirir.
• D: Uygulanabilir, ancak fayda/maliyet oranı düşüktür.
• E: Uygulanabilir, ancak mevcut proseslerde yapısal değişim gerektirir.
• F: Tesis için geçerli değildir.
Elde edilen envanter sonucu örneklem ile seçilen yaklaşık 150 işletme ziyaret edilerek yüzyüze görüşme
ile kontrol listeleri yeniden değerlendirilmiş ve iyileştirme, yenileme ve ekleme yapılması gerekli
görülen alanlar yeniden belirlenmiş ve sektörün uyum maliyeti, zamanlaması ve kapsamı belirlenmiştir.
Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, yukarıda ifade edilen Mevcut En İyi Tekniklerin alt
başlıklarında, çalışmaya katılan firmaların yaklaşık %88’inin bu teknikleri uygulamaya hazır oldukları
ve sektörün uygulama eksikliği olan işletmelerin ise yaklaşık %90’nının 0 ile 500 bin Avro’luk bir
yatırım ile 1-3 yıl içinde tam uyumluluk sağlanabileceği elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler— Endüstriyel Emisyonlar Direktifi, Demir-Çelik, Demir dışı metal, EKÖK, Mevcut
En İyi Teknik, Çevre, Emisyon
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Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED2010/75/EU) Kapsamında Metallerin ve
Plastiklerin Yüzey İşlemleri Tesislerinin
Direktife Uyumuna İlişkin Olarak; Sektörlerin
Fayda Maliyet Açısından Mevcut Durumunun
Değerlendirilmesi
Osman YILDIZ1, Kazım YETİK2, Kamil ARSLAN3
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Özet— T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında 13.07.2018
tarihinde imzalanan protokol ile başlatılan Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED-2010/75/EU)
kapsamında Metallerin ve Plastiklerin Yüzey İşlemlerinin Direktife uyumuna ilişkin olarak; sektörlerin
mevcut durumunun belirlenmesi, Direktif’te yer alan Entegre Kirlilik Önleme yaklaşımı çerçevesinde
sektörün uyum durumları ve gerekliliklerinin belirlenmesi için finansal altyapının ve zaman çizelgesinin
oluşturulması amaçlanmıştır. Sektörel kıyaslama kriterleri olarak çevre yönetim sistemi, enerji yönetimi,
malzeme yönetimi, yan ürün ve atık gibi proses kalıntılarının yönetimi, hammaddelerin, yarı mamul ve
ürünlerin depolanması, sevki ve nakliye edilmesinden kaynaklanan yaygın toz emisyonları, hava
emisyonu, su ve atık su yönetimi alınmıştır. Bu kapsamda, Sektörel envanterin güncellenmesi için
Mevcut En İyi Teknik kontrol listeleri hazırlanarak ve işletmelere gönderilmiştir. Böylece sektörün
uyum durumu tespit edilerek fayda maliyet analiz ve zaman çizelgesi ortaya konulmuştur.
Elde edilen envanter sonucu örneklem ile seçilen yaklaşık 56 işletme ziyaret edilerek yüzyüze görüşme
ile kontrol listeleri yeniden değerlendirilmiş ve iyileştirme, yenileme ve ekleme yapılması gerekli
görülen alanlar yeniden belirlenmiş ve sektörün uyum maliyeti, zamanlaması ve kapsamı belirlenmiştir.
Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, yukarıda ifade edilen Mevcut En İyi Tekniklerin alt
başlıklarında, çalışmaya katılan firmaların yaklaşık %80’nının bu teknikleri uygulamaya hazır oldukları
ve uygulama eksikliği olan işletmelerin yaklaşık %90’nın 0 ile 500 bin Avro’luk bir yatırım ile 1-3 yıl
içinde tam uyumluluk sağlayabileceği elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler— Endüstriyel Emisyonlar Direktifi, Metal ve Plastiklerin yüzey işlemleri, Entegre
Kirlilik Önleme, Mevcut En İyi Teknik,
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Hydrothermal Carbonization of Municipal
Solid Waste and Its Applicability in Turkey
Elif ÖREN1, Enes ÖZKÖK2
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
elif.oren@hotmail.com, enesozkok@karabuk.edu.tr

1,2

Abstract— The most commonly used municipal solid waste management route is landfilling; however,
this is unsustainable. In many parts of developed world, authorities are having difficulty in finding
storage space for landfilling and therefore are looking for other solutions. Recycling is difficult requiring
disciplined participation of the whole community. Composting of organic portion of MSW requires
extensive sorting and long retention time. Efficient incineration demands a dry input. One of the
innovative technologies that enables fuel production from waste is hydrothermal carbonization
technology. Hydrothermal carbonization (HTC) is attractive for waste recovery with the advantages of
processing wet organic wastes, requiring low energy, and obtaining a very efficient and energy-rich
solid fuel like coal as a result of the process. The solid product of this process is called hydrocoal. Since
hydrocoal is a carbon-rich fuel, it is very suitable for replacing fossil fuels. In addition, HTC appears to
be a promising method for waste recycling as it processes wastes with high water content without the
need for pre-treatment. By using this method, waste transformation is carried out as a result of
thermochemical reactions at 180-300°C temperatures and at pressure values between 10-30 bar in a
closed reactor. The resulting solid fuels (hydrocoal) can be incinerated for energy recovery or applied
to land as a fertilizer. This paper explores feasibility of HTC technology for Turkey and possible
scenarios where HTC can be utilized most effectively.

Keywords: Hydrothermal Treatment, Carbonization, Municipal Solid Waste, Refuse Derived Fuel
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Demir Çelik Sektörün’de Çevre Yönetim
Sistemlerinin Kurulmasının Önemi
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Özet— Bir Sanayi kuruluşunun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki
topluluğu (flora), hayvan topluluğu (fauna) ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki
ilişkiye "çevre" denilmektedir. Hepimizin içinde bulunduğu ve birlikte yaşadığımız bu çevrenin, gelişen
teknoloji ve sanayi sonucunda giderek yok olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Artan dünya nüfusu,
teknolojinin baş döndürücü gelişimi ve ilerleme hızı, yaşam alanlarındaki çok hızlı daralma, doğal
çevrenin insan eli ile tahribatı, gürültü, hatalı uygulamalar, bilgi eksikliği ve eklenebilecek birçok
nedenle çevre kirliliği, son yıllarda insan yaşamını ve yaşam kalitesini tehdit eden en önemli sorunlardan
birisidir. Bu çalışmada Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü kapsamına giren Demir çelik sektöründe
uyulması gereken kuralların başında gelen ve tüm firmaların kurması gereken çevre yönetim sistemin
öneminden bahsedilmiştir.
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Prediction of Sulphate Concentration in
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Abstract— Today, the problem of pollution in water resources is very important. The amount of sulfate
(SO42-) is important in terms of laxative effect in drinking water, mottling of plants in irrigation water,
concrete quality in construction industry. The World Health Organization (WHO) and TS 266 (Turkish
Standards) have specified the drinking water sulfate standard as 250 mg/L.
In this study artificial neural network model (ANN) was developed to predict the percent sulphate
removal. For this purpose, the sulphate removal efficiency was calculated from the synthetically
prepared samples by adsorption method. In the experimental part of the study, sodium based cationic
and DVB styrene anionic were used as adsorbents. Moreover, all experimental studies were carried out
at different column diameters (3, 3.5 and 4 cm), column heights (7.5, 10, 15 cm) and initial sulfate
concentrations. In order to analyze the SO42- concentrations, spectrophotometer (HACH, DR-2400) was
used.
In ANN modelling part of the study, diameter and height of column, adsorbent type, time, initial
concentration of samples were selected as input variables. 70 data were used. The best results were
obtained as 3 neurons in hidden layer and tansig activation functions were used in both hidden and
output layer. 70% train and 30% test data ratio were used to develop model. Model performances were
evaluated with some criteria. Statistical performance criteria of test and train phase were calculated as:
Rtest/Rtrain:0.9962/0.9969, MAPEtest%/MAPEtrain%:4.7328/6.8942, RMSEtest/RMSEtrain=3.1602/2.6626,
MSE test/MSEtrain:9.9866/7.0892.

In recent years, when pollutants in drinking water have gained importance, artificial intelligence (AI)
applications have become a popular approach. In addition to this application of AI will allow getting
faster and more effortless results.

Keywords— Drinking water treatment, artificial neural network, sulphate concentration
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Çelikhane ve Dökümhane İşlemlerinde
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Özet— Bu çalışmaya konu olan değerlendirme sonuçları, demir-çelik üretim ve işleme tesislerinin
Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED- 2010/75/EU) gereklilikleri ile uyum durumunun belirlenmesi,
söz konusu direktifin iç mevzuata aktarılması, sonrasında sektörün uyumu için gereken teknik,
kurumsal, mali ve idari altyapının oluşturulması amacını taşıyan ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
(ÇŞB) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında gerçekleştirilen Entegre Kirlilik Önleme (EKÖK)
projesi sonucunda elde edilmiştir.
Bu proje kapsamında bir bölüm olarak çalışma özelinde, çelikhane ve dökümhane sektöründe üretim
yapan firmaların hali hazırda kullandıkları tekniklerin, yeni ve mevcut en iyi tekniklerle kıyaslanması
ve direktif gerekliliklerine uyum sağlaması için kısa, orta ve uzun dönemli tedbirler ve maliyetlerin
belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada ele alınan mevcut en iyi teknikler (MET’ler) genel olarak, Hammadde tüketimi azaltma ve
kalıntı geri dönüşümü ve geri kazanımı, Döküm sonlandırma, Atıksu, Kaçak Emisyonların Azaltımı,
Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS), ÇYS kapsamında Söküm işlemleri, dökümhane işlemlerinde demirli
metal ergitme için uygulanan teknikler, demir dışı metal ergitme için uygulanan teknikler ana başlık ve
alt başlıklarından meydana gelmiştir. Proje kapsamında, önceden belirlenerek ziyaret edilen ilgili sektör
temsilcisi firmalardan yerinde alınan bilgiler ve firmaların bu ziyaretlerden önce bakanlık web sitesi
üzerinden doldurdukları bilgi ve anket formlarından alınan bilgilerle çalışmada incelenen veriler elde
edilmiştir.
Bu firma ziyaretlerinde konuyla ilgili başlangıçta eksik olan farkındalığın, proje devam ettiği süre
zarfında ilgili farkındalığının oluştuğu, gerekli iyileştirmeler ve teknikler için firmaların araştırma,
fizibilite çalışmalarına başladıkları gözlemlenmiştir. Yine bu ziyaretlerde firmaların hepsi çevreye olan
duyarlılıklarını belirtmişlerdir. Yine elde edilen veriler ele alındığında çalışma kapsamındaki MET’ler
le ilgili olarak, firmaların büyük bir bölümünün bu teknik ve iyileştirmeler için uygulamaya hazır
oldukları anlaşılmıştır.
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Özet— Yüzeysel su kaynaklarının analizi amacıyla numune alımı çevre mühendisliği başta olmak üzere
birçok mühendislik branşı açısından oldukça önemlidir. Bu analizler sonucunda suyun fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özellikleri belirlenerek; kirlilik kaynaklarının anlaşılması, arıtma yönteminin
seçimi, arıtma tesisinin kapasitesinin belirlenmesi, oluşan kirliliği modellenmesi gibi birçok alanda
kullanılabilmektedir.
Yüzeysel su kaynaklılarından (akarsu, göl, deniz, okyanus vb.) numune alımı, kullanım amacına ve
yerine göre bazen kolaylıkla yapılabilirken, çalışılan alanın büyüklüğü, numune örnek sayısı, numune
alınacak noktalarının fazlalığı, numune alımının zorluğu, karaya olan mesafeleri, numunelerin güvenliği
gibi faktörler devreye girdiğinde oldukça zor ve maliyetli bir durum alabilmektedir.
Bu çalışmaya temel olan insansız hava araçlarının (UAV) birçok versiyonu farklı farklı mühendislik
alanlarda halihazırda kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı, yukarıda belirttiğimiz birçok hususta su ve
atıksu mühendisliği açısından avantaj sağlayacak ve yine saydığımız birçok dezavantajı da önleyecek
yüzeysel sulardan numune alım işlemlerini günümüzün gelişen teknolojisi insansız hava araçlarıyla daha
kısa zamanda ve daha az maliyetle yapılabilirliğinin araştırılmasıdır. Çalışmada hazır bir UAV üzerinde
çalışmak yerine, baştan sonra tasarlanarak hazırlanan bir model üzerinde durulmuştur. Numune
alımlarının otonom bir şekilde GPS ve kamera kontrolleriyle (verilen koordinata gitme, numune alma,
belirlenen koordinata geri dönme) yapılması planlanmıştır.
Temel parametreler olarak uçuş yükü, uçuş mesafesi, uçuş zamanı, numune hacmi ve numunenin dış
etmenlere maruz kalmaması seçilmiştir.
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