Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre
Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný

Ýlk Kural: Öncesinde ve Sonrasýnda Risk Analizi
iken, çalýþanýn bu elektrik þokuna kapýlma olasýlýðý ve çalýþana vereceði
hasarýn etkisi riski meydana getirir. Bir ortamda yanýcý gazlarýn birikimi
tehlike oluþtururken, burada bir çalýþanýn yaralanmasý veya bir
patlamanýn meydana gelmesi ve oluþan etki risktir.

Risk Deðerlendirmesi Ne Zaman Yapýlýr?

Risk Deðerlendirmesi konusunda yeni yaklaþýmlara göre Ýþverenler
sadece iþ güvenliðini kapsayan risklerin yaný sýra iþyerlerinde özel
risklerden etkilenebilecek çalýþanlarýn durumunu da kapsayacak
þekilde saðlýk ve güvenlik yönünden Risk Deðerlendirmesi yapmakla
yükümlüdür.

 Daha önce hiç risk deðerlendirmesi yapýlmadýysa,
 Yeni bir makine veya ekipman alýnmasý,
Ýþ organizasyonunda ve iþ akýþýnda deðiþiklikler yapýlmasý,
 Yeni bir hammadde ve/veya yarý mamul maddelerin üretim sürecine
girmesi,
Yeni bir mevzuatýn yürürlüðe girmesi veya mevcut mevzuatta deðiþiklik
yapýlmasý,
Yeni tekniklerin geliþtirilmesi,
 Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý meydana gelmesi,
 Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý ile sonuçlanmasa bile yangýn,
parlama ve patlama gibi iþyerindeki iþ saðlýðý ve güvenliðini ciddi
þekilde etkileyen olaylarýn ortaya çýkmasý gibi durumlarda risk
deðerlendirilmesinin tekrar yapýlmasý gerekir.
Grafik 1 - Risk Algýlama Grafiði

RÝSK Nedir?

Tehlike; Çalýþma ortamý ve þartlarýnda var olan, ya da dýþarýdan
gelebilecek kapsamý belirlenmemiþ, maruz kimselere, iþyerine ve
çevreye zarar ya da hasar verme potansiyelidir.
 Tehlike Potansiyelleri:
 Mekanik Faktörler
 Elektriksel Faktörler
 Malzeme/Madde kaynaklý Faktörler
 Patlama/Yangýn Faktörleri
 Fiziksel faktörler
 Çevresel faktörler
 Ergonomik Faktörler
 Zihinsel Faktörler
 Ýnsan Davranýþlarý
Risk; bir tehlikenin ortaya çýkma olasýlýðý ve bu tehlikenin ortaya
çýktýðý anda sebep olacaðý etkinin ciddiyeti arasýndaki baðdýr.
Risk = Olasýlýk x Þiddet formülü ile hesaplanýr.
Risk analizi; riskin büyüklüðünü hesaplayarak riskin tolere edilebilir
olup olmadýðýna karar verme çalýþmasýdýr.
Tehlike ve risk arasýndaki farký açýklamak için birkaç örnek verebiliriz.
Örneðin bir tank içerisinde çalýþma bir tehlikedir. Bu tank içerisinde
kaynak yapan çalýþanýn yangýna maruz kalmasý ya da kaynak gazlarýndan
zehirlenme olasýlýðýna ve bunun çalýþana vereceði etkinin bileþeni
risktir Ayný þekilde ortamda elektrik kaçaðýnýn bulunmasý bir tehlike
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Grafikte de gösterildiði Risk belirlendiðinde bir önem seviyesinde
algýlanýr. Ancak zamanla önem seviyesinde bir düþüþ gözlenir.
(kanýksama) Ciddi bir kaza sonrasýnda risk algýlama seviyesi aniden
yükselir.

Risk Deðerlendirme Metotlarý

Nicel, Nitel ve Karma Risk Deðerlendirme metotlarý incelendiðinde
200den fazla risk deðerlendirme metodunun varlýðýndan söz
edilmektedir.
 5li Matris Metodu (Risk deðeri = Olasýlýk x Þiddet)
 Kontrol Listeleri (Check list)
 Fine-Kinney Metodu (Risk deðeri= Olasýlýk x Frekans x Þiddet)
 Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA) (Sistem, Tasarým, proses ve
servis gibi tehlikenin kökünü tespit etmeyi ve önlemeyi saðlayan bir
metotdur.)

Grafik 2 - Risk Deðerlendirme Döngüsü

 Hata Aðacý Analizi(FTA)
 Tehlike Analizi Metodu(HAZOP) Özellikle tehlikeli kimyasallarýn söz
konusu olduðu iþ yerlerinde bu metot tavsiye edilir. Oldukça uzmanlýk
gerektiren bir risk analizi metodudur.)
 Kaza Sonuç Analizi (ETA)

TEHLÝKELERÝN TESPÝT EDÝLMESÝ

Öncelikle bir tesisin risk analizi yapýlýrken bu riskleri deðerlendirecek
bir ekibin oluþturulmasý gerekmektedir.
Tesisin Ýþ Güvenliði Uzmaný, Çevre Mühendisi ve deðerlendirilen
riskin niteliðine göre Ýþyeri Hekiminin ve ilgili diðer uzman personelden
oluþacak en az 5 kiþilik bir ekip riskleri oluþabilecek tehlikelerin,
oluþma sýklýðýný ve boyutu deðerlendirilmelidir. Risk deðerlendirme
yapýlýrken o bölümde çalýþan bir formen veya ustabaþýnýn çalýþmalara
katýlmasý da çok önemlidir.
Tespit aþamasýna baþlanýrken
öncelikle geçmiþ kayýtlarýn
incelenmesi gerekmektedir,
sonrasýnda mevcut durum,
mevzuat ve literatür incelenerek
iþyerindeki toplam tehlikeleri
tespit edilmelidir.
Geçmiþ kayýtlar incelenirken ortam ölçüm, iþ kazasý ve olay, ÝSÝG
kurulu yýllýk faaliyet ve teknik periyodik kontrol raporlarýnýn incelenmesi
gerekir. Bu kayýtlarýn incelenmesi ile tesis yapýsý, ÝSG organizasyonu,
iþyeri kaza bilgileri, fiziksel etken seviyeleri ve diðer birçok bilgiye
ulaþýlabilir.

Bu aþamanýn sonrasýnda
mevcut kimyevi, fiziki ve
biyolojik etkenlerin bir listesi
hazýrlanmalýdýr. Ýþ ekipmanlarýnýn
ve çalýþma çevresinin,
ergonomik þartlarýn
incelenmesi, iþ aktivitelerinin
gözden geçirilmesi, imalatçý
verilerinin deðerlendirilmesi gerekmektedir. Mevcut durumun incelenmesi
kimyasal ve biyolojik ajanlar, fiziksel etkenler, iþyeri bina ve eklentileri
gibi konularda bilgilerin tespit edilmesine olanak saðlar. Üçüncü
aþamada ise ÝSG mevzuatýnýn, standartlarýn, AB direktiflerininin, ÝLO
normlarýnýn, imalatçý verilerinin ve uzman yorumlarýnýn incelenmesi
tehlikeler tespit edilirken seçilecek metotlarý ve önemsenmesi gereken
birçok konunun dikkate alýnmasýný saðlar.

Tehlikelerin Gruplandýrýlmasý

Mevzuat Bazlý Gruplama da; ÝSG yönetmeliði, Ýþ yeri bina eklentileri
yönetmeliði, Ýþ ekipmanlarýnýn kullanýmýnda saðlýk güvenlik þartlarý
yönetmeliði,kimyasal maddelerle çalýþmalarda saðlýk güvenlik þartlarý
yönetmeliði, patlayýcý ortamlarýn tehlikelerinden korunma yönetmeliði,
Gürültü, Titreþim,Elle taþýma iþleri, Ekranlý araçlar yönetmeliði,
kanserojen mutajen maddelerle çalýþmalar ve biyolojik maddelerle
çalýþmalar saðlýk ve güvenlik þartlarý yönetmeliði,maden iþleri
yönetmeliði, yapý iþyerlerinden çalýþmalar saðlýk ve güvenlik þartlarý
yönetmeliði gibi yönetmelikler dikkate alýnýr.
Proses Bazlý Gruplama da; Kalite ISO 9001, Çevre ISO 14001 ve ÝSG
OHSAS 18001 ve tesisin üretim konusuna göre diðer sistem
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sertifikalarý dikkate alýnarak yapýlýr.
Yerleþim Esaslý Gruplama da; tüm tesisin planý hazýrlanmalý ve her
bir yerleþim alaný kendi içinde deðerlendirilmelidir.

TEHLÝKE
Çalýþma ortamý: Kapalý alan

Enerji: Elektrik

Elle Taþýma

Gürültü
Grafik 3 - Yerleþim Esaslý Gruplama

Bilimsel Esaslý Gruplama da; tehlikeler teknik içeriklerine, fiziksel,kimyasal
ve biyolojik özelliklerine veya gerçekleþtiðinde çevreye verebileceði
etkinin boyutu gibi daha uzmanlýk gerektiren bir sýnýflandýrma
yapýlmalýdýr.

Enjeksiyon Makinesi

RÝSK
Bir kuyuda benzinle çalýþan bir
pompayý kullanan(yetersiz
havalandýrýlmýþ alan) iþçilerin
karbon monoksitten zehirlenme
olasýlýðý
Ýzolasyonu yetersiz olan elektrikli
bir aleti kullanan iþçinin çarpýlma
olasýlýðý
40 Kglýk yükleri taþýyan bir iþçinin
sýrt incinmesine maruz kalma
olasýlýðý
Sürekli ses þiddet düzeyi 80
dB(A)nýn üzerinde olan bir
makinenin yanýnda çalýþan iþçilerin
sürekli iþitme kaybýna maruz
kalma olasýlýðý
Koruyucu olmayan bir enjeksiyon
makinasýnda çalýþan iþçinin
parmaklarýnýn kaybetme olasýlýðý

Ciddi Ciddi yaralanma, meslek hastalýðý (Çalýþanýn bir uzuv kopmasý,
kalýcý bir hasar veya uzun süre tedavi edilmesi gereken bir hastalýða
sebebiyet verebilir.)
Çok Ciddi Ölüm, birden çok ölüm veya sürekli iþ görememezlik durumu
Risk yukarýdaki etkileri ile birlikte incelendiðinde olayýn meydana gelme
sýklýðý ne olur.

Tablo 1 - Bilimsel Esaslý Gruplama

RÝSKLERÝN BELÝRLENMESÝ VE DERECELENDÝRÝLMESÝ
Tehlikelerin tespit edilip, olasý riskleri belirlendikten sonra bu risklerin
olma sýklýðý ve þiddeti (çalýþana, iþyerine ve/veya çevreye v.b.) tespit
edilmelidir. Risk analizi yapýlýrken uzman bir çok risk analizi metodunu
seçebilir. Bu metotlar arasýnda en çok kullanýlan metot 5li matris
metodudur.
Þiddetin derecesi belirlenirken sonucun etkisinin boyutu belirlenir.
Çok Hafif Ýþ saati kaybý yok, ilk yardým gerektiren (Çalýþan bir küçük
bir pansuman, müdahale sonucunda iþine geri dönebilir)
Hafif Ýþ günü kaybý yok, ilk yardým gerektiren (Çalýþan pansuman ve
belirli süre istirahat ettikten sonra iþine dönebilir.)
Orta Hafif Yaralanma, tedavi gerektirir. ( Ýþ yeri hekimi gerekli müdahaleyi
yaptýktan sonra tedavinin devamý için çalýþan hastaneye sevk edilir.)

74

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2011

Çok Düþük Olasýlýk
Düþük Olasýlýk
Orta Derecede Olasýlýk
Yüksek Olasýlýk
Çok Yüksek Olasýlýk

Yýlda bir
Ayda bir
Haftada bir
Her gün
Ýþ yapýldýðý sürece her zaman

KONTROL ÖNLEMLERÝNÝN TESPÝT EDÝLMESÝ

Risklerin kabul edilebilir düzeye çekilmesi için gerekli önlemlerin
alýnmasý aþamasýdýr. Bu adýmda temel kural tehlikenin kök nedenine
indirilerek tehlikenin ortadan kaldýrýlmasýnýn saðlanmasýdýr. Tehlike
yok edilemiyor ise tehlikeli olaný daha az tehlikeli olanla deðiþtirmek
gerekir. Sonraki aþamada otomasyonun iþin içine dahil edilmesi,
uzaklaþtýrma, havalandýrma, ergonomik yaklaþýmlardan yararlanma
gibi mühendislik önlemlerinin uygulanmasý gerekir.

Olasýlýk / Þiddet

Çok Ciddi
5

Ciddi
4

Orta
3

Hafif
2

Çok Hafif
1

YÜKSEK
25
YÜKSEK
20
YÜKSEK
15
YÜKSEK
10
ORTA
5

YÜKSEK
20
YÜKSEK
16
YÜKSEK
12
ORTA
8
DÜÞÜK
4

YÜKSEK
15
YÜKSEK
12
ORTA
9
DÜÞÜK
6
DÜÞÜK
3

ORTA
10
ORTA
8
DÜÞÜK
6
DÜÞÜK
4
DÜÞÜK
2

DÜÞÜK
5
DÜÞÜK
4
DÜÞÜK
3
DÜÞÜK
2
DÜÞÜK
1

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞ YERÝ HEKÝMÝ
ÇALIÞTIRMA ZORUNLULUÐU

Risk Deðerlendirmesinde ve raporun
imzalanmasý aþamasýnda konuyla ilgili
uzmanlarýn yaný sýra iþ güvenliði uzmanýnýn
bulunmasý zorunludur. Bilindiði üzere 4857
sayýlý iþ kanununda yapýlan deðiþiklik
kapsamýnda devamlý olarak 50 ve daha fazla
iþçi çalýþtýrýlan iþ yerlerinde en az bir Ýþyeri
Hekimi ayrýca sanayiden sayýlan iþlerin
yapýldýðý yerlerde de bir Ýþ Güvenliði Uzmaný
çalýþtýrma zorunluluðu da getirilmiþtir.
Bu yönetmelik ve uygulama tebliðine
Bu tablo hazýrlanýrken kendi tesisiniz için hangi skorun yüksek, hangi skorun orta olacaðýna karar verebilirsiniz. Örneðin
göre devamlý olarak 50 ve üzeri iþçi çalýþtýrýlan
yukarýda hazýrlanan matriste eðer olasýlýðý düþük ama olmasý halinde ortaya çýkacak þiddetin deðeri çok ciddi ise puaný
iþyerlerinde Ýþ saðlýðý ve Güvenliði hizmetlerini
düþük bile olsa siz onu kýrmýzý alana kaydýrabilirsiniz.
icra etmek üzere iþyeri tehlike derecesine
Kabul edilemez risk
Dikkate deðer risk
Kabul edilebilir risk
göre ve iþçi sayýsýna göre Ýþyeri Saðlýk ve
Güvenlik Birimi kurmalarý da gerekmektedir.
Alýnan bütün bu önlemlere
Bütün bunlarýn dýþýnda 25.11.2009 tarihli Resmi Gazetede
raðmen riski kabul edilebilir yayýnlanarak yürürlüðe giren Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðine Ýliþkin Tehlike
düzeye düþüremiyorsak; Sýnýflarý Listesi Tebliði ile de iþyerleri üç ayrý sýnýfa ayrýlmýþ bulunmaktadýr.
çalýþma sürelerinin ve iþyeri
d ü z e n i n i n g ö z d e n Tehlike Sýnýflarýna göre Ýþ Güvenliði Uzmanlarýnýn Çalýþma Süreleri
geçirilmesi gerekebilir. Az tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna
Sonrasýnda o bölgede ilave olarak iþçi baþýna ayda en az 5 dakika, 1000 ve daha fazla iþçisi
çalýþanlar için 5S, Kiþisel olan iþyerlerinde her 1000 iþçi için tam gün çalýþacak en az bir C
Koruyucu Ekipman Kullanýmý, sýnýfý iþ güvenliði uzmaný görevlendirilir. Ýþçi sayýsýnýn 1000 sayýsýnýn
ÝSG kurallarý v.b. gibi çeþitli tam katlarýndan fazla olmasý durumunda geriye kalan iþçi sayýsý göz
eðitimlerin verilmesi veya önünde bulundurularak birinci fýkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri
çalýþma alaný için tek nokta kadar iþ güvenliði uzmaný ek olarak görevlendirilir.
derslerinin hazýrlanýp
Tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde; ayda en az 24 saat, buna
asýlmasý gerekecektir. Ayrýca ilave olarak iþçi baþýna ayda en az 5 dakika, 750 ve daha fazla iþçisi
bakým-onarým iþlemlerinin yapýlma düzeni, çeþitli iþaretlerin, tablolarýn olan iþyerlerinde her 750 iþçi için tam gün çalýþacak en az bir B sýnýfý
ve checklistlerin uygulanmasý riskin düzeyinin düþürülmesini iþ güvenliði uzmaný görevlendirilir. Ýþçi sayýsýnýn 750 sayýsýnýn tam
saðlayacaktýr. En son aþamada hala kabul edilebilir düzeye ulaþýlamayan katlarýndan fazla olmasý durumunda geriye kalan iþçi sayýsý göz
bir risk var ise kiþisel koruyucu ekipman kullanýmý incelenmeli ve önünde bulundurularak birinci fýkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri
daha doðru ve etkili ekipmanlar seçilmelidir. Ancak bilinmesi gerekir kadar iþ güvenliði uzmaný ek olarak görevlendirilir.
ki kök nedeni geçersiz kýlmayan eðitim ve kiþisel koruyucu kullanýmý
Çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna
gibi önlemler asla riski yeþil bölgeye çekmenizi saðlamaz. Risk orta ilave olarak iþçi baþýna ayda en az 10 dakika, 500 ve daha fazla iþçisi
seviyede devam eder.
olan iþyerlerinde her 500 iþçi için tam gün çalýþacak en az bir A sýnýfý
Çok Yüksek
5
Yüksek
4
Orta
3
Düþük
2
Çok Düþük
1

ÖNLEMLERÝNÝN TAMAMLANMASI VE KONTROLÜ
 Bu bölümde þu sorularýn cevaplarý aranýr;
Seçilen kontrol önlemleri planladýðý gibi tamamlanmýþ ve uygulanmýþ
mý?
 Belirlenen önlemler gerçekten etkili ve yerinde önlemler mi?
 Tekrar bir risk deðerlendirmesi yapýldýðýnda riskler kabul edilebilir
düzeydeler mi?

iþ güvenliði uzmaný görevlendirilir. Ýþçi sayýsýnýn 500 sayýsýnýn tam
katlarýndan fazla olmasý durumunda geriye kalan iþçi sayýsý göz
önünde bulundurularak birinci fýkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri
kadar iþ güvenliði uzmaný ek olarak görevlendirilir.
Ancak, 27 Kasým 2013 tarihine kadar C Sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmanlarý
B Sýnýfý Uzmanlarýn görev yaptýðý iþyerlerinde, B Sýnýfý Ýþ Güvenliði
Uzmanlarý da A Sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmanlarýnýn görev yaptýðý iþyerlerinde
çalýþabilirler.
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Sanayiciye Lisans Almadan Elektrik Üretme Ýmkâný Müjdesi

Yenilebilir Enerji kaynaklarýnýn belgelendirilmesi
ve desteklenmesine iliþkin yönetmelik, Enerji
Piyasasý Düzenleme Kurumu 21 Temmuz 2011
tarihinde 28001 sayýlý resmi gazete de
yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir.
Bu yönetmelik kapsamýnda yer alan yenilebilir
enerji; Rüzgar, Güneþ, Jeotermal, Biokütle,
Biokütleden elde edilen gaz (atýklardan elde
edilen gaz dahil) dalga, akýntý enerjisi veya
rezervuar alaný 15 kilometrekarenin altýnda
olan, hidroelektrik üretim tesisi kurulmasýna
uygun elektrik enerji üretim kaynaklarý olarak
tanýmlanmýþtýr.
Enerji Piyasasý denetleme kurumunun yeni
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çýkarmýþ olduðu yönetmelik uyarýnca mikro
kojenerasyon veya kurulu gücü 500 KWe
olan yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý
üretim yapan tesislerde yalnýzca kendi
ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla Enerji
kaynaklarýnýn ve enerji kullanýmýnda verimliliðin
arttýrýlmasýna dair yönetmelikte belirtilen
deðerin üzerinde üretim yapan kiþiler lisans
alma ve þirket kurma yükümlülüðünden muaf
tutulmuþtur.
Düzenlemeye göre, tesis kuracak gerçek veya
tüzel kiþi, üretim tesisinin kurulacaðý yerin
kullaným hakkýna sahip olunduðuna, rüzgar
ve güneþ hariç olmak üzere kaynaðýn kullaným
hakkýna sahip olunduðuna, kojenerasyon

tesisleri için tesis verimliliðine iliþkin bilgiler
ve baðlantý baþvuru formu ile birlikte
bölgesindeki daðýtým þirketine baþvuracaktýr.
Daðýtým þirketi, bir ay içerisinde yapýlan
baþvurularý toplu olarak deðerlendirecek. Bu
deðerlendirme esnasýnda baðlantý kýsýtý olmasý
halinde, sýrasý ile baþvurunun yenilenebilir
enerji kaynaklarýna dayalý olmasý, baþvurunun
tüketim tesisi ile ayný yerde olmasý, baþvuru
sahibinin önceden uygun bulunmuþ bir
baþvurusunun olmamasý kriterleri ile öncelik
sýralamasý yapýlacak. Uygun bulunan baþvurular
için daðýtým þirketince ilgili kiþiye bildirimde
bulunacaktýr.

Ýlgili kiþi, onaylý projeler, kullanýlacak tesisata
iliþkin tip test raporlarýný daðýtým þirketine
60 gün içinde sunacak. Daðýtým þirketi, ilgili
kiþiyle baðlantý ve sistem kullaným
anlaþmalarýný 30 gün içinde imzalayacaktýr.
Yüksek gerilim seviyesinden (1 kw üzeri
gerilim seviyeleri) baðlanacak tesislerin 2 yýl,
alçak gerilim seviyesinden (1 kw ve altý
gerilim seviyeleri) baðlanacak tesislerin 1 yýl
içerisinde tamamlanmasý gerekiyor. Bundan
sonra Bakanlýk veya Bakanlýðýn yetki verdiði
kuruluþ ve/veya tüzel kiþiler tarafýndan üretim
tesisinin geçici kabulü yapýlacak, tesis 15
gün içerisinde iþletmeye alýnacak.
Ancak daðýtým sisteminde yeterli kapasite
bulunmasý halinde bir tüketim tesisi için
birden fazla kojenerasyon ve/veya yenilenebilir
enerji kaynaklarýna dayalý üretim tesisi yada
tesisleri kurmasýna izin verilecek. Ancak her
bir tesis veya tesislerin toplam gücünün 500
kWe fazla olmamasý gerekmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý olarak
gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan kurulan
ve iþletilen, tüketim tesisi ile ayný yerde

kurulu üretim tesisinde ya da tesislerinde
üretilerek her fatura döneminde sisteme
verilen net elektrik enerjisi ile tüketim tesisi
ile ayný yerde kurulu olmayan üretim tesisinde
ya da tesislerinde üretilerek daðýtým sistemine

verilen elektrik enerjisinden ilgili tüketim
tesisinde, daðýtým sistemi kayýp oranlarý da
dikkate alýnarak belirlenecek tüketim miktarý
tenzil edildikten sonra, her fatura dönemi
için tüketilemeyen net elektrik enerjisi miktarý,
ihtiyaç fazlasý elektrik enerjisi olarak
perakende satýþ lisansý sahibi daðýtým þirketi
tarafýndan YEK Destekleme Mekanizmasý
(YEKDEM) kapsamýnda Yenilenebilir Enerji
Kanunu'na ekli I sayýlý Cetvelde kaynak bazýnda
belirlenen fiyattan satýn alýnacaktýr.
Bu fiyatlar ilgili üretim tesisinin sisteme enerji
vermeye baþladýðý tarihten itibaren on yýl
süreyle uygulanacaktýr.
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