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PROJE ÖZETİ 

Türkiye son yıllarda ekonomik gelişme hızındaki artış ile komşu ülkeleri arasından sıyrılmıştır 

ve bu gelişme hızı doğrudan elektrik tüketimine yansımaktadır. Son 10 yıllık dönemde elektrik 

tüketim ihtiyacı neredeyse iki katına çıkmıştır. ( 2005: 161 TWh 2016:275TWh). Ülkemizde 

gelişen bu talep artışının karşılanması için her yıl binlerce km’lik hatlar yapılmaktadır. Kırsal 

şebekelerde elektriksel gelişim fazla olmasa da birim elektriksel gelişim için yapılması gereken 

elektrik şebeke miktarı metropolitan şebekelere görece fazladır ve dağıtım firması işleticilerine 

ekstra külfetler getirmekte ve ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır.  Son 

yıllarda, işletmesel problemler dolayısıyla, Türkiye Elektrik Dağıtım şirketleri, kırsal şebekede 

ağaç direk kullanımından uzaklaşarak beton ve demir direklere yönelmiştir ve buda ülkemizin 

üstlenmesi gereken külfeti bir nebze daha artırmıştır. 

Bu Ar-Ge Projesi ağaç direk Türkiye uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşması amacı ile 

hazırlanmıştır. Ağaç direklerin imalat aşamasından imhasına kadar olan döngüsü incelenerek 

ağaç direk süreçlerine dair önerilere yer verilmiştir. Proje kapsamında ilk önce literatür 

araştırması yapılarak dünya geneli uygulamalar incelenmiş, buna müteakip Türkiye 

uygulamaları ile arasındaki farklar belirlenerek Türkiye için en iyi ağaç direk uygulamaları 

belirlenmiştir. Proje ile artan ağaç direk bilgi birikimi ise düzenlenen eğitim ile dağıtım şirketi 

personeline her aşaması ile aktarılmıştır. Yapılacak öneriler ile ağaç direk hizmet süresinin 

arttırılması ve süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi ile yeni yapılacak havai hat şebekelerinde 

ağaç direk kullanımının yaygınlaşacağı öngörülmektedir. 
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GİRİŞ VE TEORİK ÇERÇEVE 

Elektrik dağıtım şirketleri dağıtım şebekesinin işletilmesi ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 

genişletebilmesi için sürekli yatırımlar yapmaktadırlar. Ülkemizde artan enerji talebine 

yetişmek için Dağıtım Şirketleri yatımlarını daha da arttırarak enerji talebine yetişmeye 

çalışmaktadır. Bu kapsamda yapılan yatırımlarda dağıtım şirketleri son yıllarda özellikle beton 

ve demir direkler kullanmakta ve bu durum yatırım maliyetlerini de arttırmaktadır. Bu sebeple 

beton ve demir direklere nazaran daha uygun maliyetli ve kurulumu daha kolay ağaç direklerin 

kullanımının yaygınlaştırılması amacı araştırmalar yapılmıştır. Projede ilk olarak ağaç direk 

teknolojisi ve uygulama alanları ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır. Bu aşamada asgari 

olarak aşağıdaki soruların cevapları belirlenmiş ve Literatür Araştırma raporunda sunulmuştur; 

 Ağaç direklerin tercih edildiği şebekeler ve tercih edilme sebepleri, 

 Ağaç direklerin demir ve beton direklerle karşılaştırılması, 

 Elektrik dağıtım şebekesi ve coğrafyasına özgü en uygun emprenye yönteminin ve en 

uygun ağaç türünün belirlenmesi, 

 Ağaç direklerin ömürlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi (içsel ve dışsal), 

 Ağaç direklerin yanmaması için uygulanan en iyi yöntemlerin belirlenmesi, 

 En iyi montaj uygulama yöntemlerinin belirlenmesi, 

 Yurt dışında ağaç direk üretiminde kullanılan ağaç türünün Türkiye’de üretilip 

üretilemeyeceği, 

Literatür taramasından hemen sonra, AKEDAŞ dağıtım şebekesi ve network topolojisi göz 

önünde bulundurularak, satın alma işlemlerinde kullanılacak ağaç direk spesifikasyon 

dokümanı oluşturulmuştur. Bu dokümanda, direklerde kullanılacak kimyasal koruma yöntemi, 

fiziksel özellikleri vs. gibi konular işlenmiştir. 

Ağaç direk üretiminin yurt içi ve yurt dışındaki aşamalarının görülüp kıyaslanması için fabrika 

ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler esnasında fabrika kabul testleri, üretim aşamaları, 

taşıma ve kimyasalların uygulanması yerinde görülebilmiş ve teknik gezi raporlarında 

sunulmuştur. 

Bu aşamadan sonra, 1980’li yıllarda her köye elektrik akımı ile başlayan ve günümüzde 

ekonomik ömrünü dolduran ağaç direklerin insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeden imha 

edilmesine yönelik en iyi uygulamalar incelenmiş ve Elektrik Dağıtım şirketleri için en uygun 

yöntem/yöntemler belirlenmiştir. 

Proje kapsamında elde edilen bilgi birikimleri kullanılarak AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi 

çalışanlarına eğitimler verilmiş ve bu eğitimlerde, fabrika kabul testleri, montaj uygulamaları, 

bakım yöntemleri anlatılmıştır.  
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PROJENİN AMACI, KAPSAMI VE ÖNEMİ 

Türkiye’deki artan elektrik talep artışı göz önünde bulundurulduğunda elektrik şebeke tesis 

ihtiyacı da günden güne artmaktadır. Özellikle kırsal şebekelerde yer altı şebeke tesisi 

yapılmaması son yıllarda beton ve demir direk kullanımın artmasına sebep olmuş bu durum ise 

şebeke yatırım maliyetlerinin artmasına sebep olmuştur. Hem yatırım maliyetlerinin 

düşürülmesi hem de hızlı ve güvenilir şebeke tesisi için ağaç direk uygulamalarının gelişmiş 

ülke standartları bazında uygulanarak ülkemizde de yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 

Bu amaçla düzenlenen proje kapsamında; 

 Proje kapsamının ve proje boyunca tamamlanacak olan çıktıların bütün proje paydaşları 

tarafından teknik, organizasyon ve prosedür açılarından net olarak anlaşılması, 

 Ağaç direk kullanımına yönelik dünya genelindeki en iyi uygulamalar incelenerek Türkiye 

uygulamaları ile karşılaştırılabilecek ve GAP analizinin gerçekleştirilmesi, 

 Ağaç direk üretim teknolojisi yurt içinde ve yurt dışında yerinde görülecek ve kıyaslanarak 

Türkiye’deki uygulamalar ile yurt dışındaki uygulamalar ile karşılaştırılması, 

 Türkiye elektrik dağıtım şebekesi özelliklerine uygun ağaç direklerin optimum üretim, 

montaj ve geri dönüşüm yöntemlerin belirlenmesi, 

 Elektrik dağıtım şebekelerinde kurulumu sağlanacak yeni ağaç direkli şebekelerde kalitenin 

artırılması, 

 Proje boyunca elde edilen bilgi ve deneyimin elektrik dağıtım şebekesi çalışanlarına 

aktarılabilmesi, 

adımları gerçekleştirilmiştir. 

Bu projenin amacı; 

 Elektrik dağıtım şebekelerinde, beton ve demir direklere göre daha ekonomik olan ağaç 

direklerin kullanımın yaygınlaştırılması, 

 Mevcutta kullanılmakta olan ağaç direklerde yaşanılan sıkıntıların aşılması için gerekli 

aksiyonların belirlenmesi ve bu konuda kurallar bütünü oluşturularak elektrik dağıtım 

şebekesi çalışanlarının eğitilmesi, 

 Elektrik dağıtım şebekesinde kurulumu yapılacak olan yeni ağaç direk şebekelerinde, güncel 

spesifikayon ve standart dokümanlar vasıtasıyla iyileştirmelerin sağlanması, 

 Dağıtım Şirketinin Teknik ve Ticari kalite göstergelerinin iyileştirilmesinin sağlanması, 

 Yurt dışındaki en iyi uygulama ve teknolojinin ülkemiz elektrik dağıtım sektörüne 

kazandırılması, 

 Kırsal elektrik şebekelerinde artan talep artışının hızlı, etkin ve kolay bir şekilde 

karşılanması, 

 Dağıtım şebekesi topolojisi ve bulunduğu bölge coğrafik yapısı düşünülerek, en uygun ağaç 

direk teknolojisinin belirlenmesi, 

 Kullanım ömrünü doldurmuş ağaç direklerin insan sağlığını ve doğayı tehdit etmeyecek 

şekilde imha edilmesi, 
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 Plansız kesinti süresi azaltılarak müşterileri memnuniyetinin arttırılmasının sağlanması, 

 Proje sonrasında elde edilen sonuçların rapor haline getirilerek EPDK'ya sunulması, 

böylelikle diğer Dağıtım Şirketlerinde benzer çalışmanın başlatılmasının sağlanması, 

 Elde edilen sonuçların makale haline getirilerek seminer ve sempozyumlarda sunularak 

akademik çevre çalışmalara katkı sağlanması, 

 olarak sıralanabilir.  

Projenin katma değeri ise aşağıda belirtilmektedir; 

 Kırsal şebekelerde, az sayıdaki müşterinin elektrik ihtiyacının karşılanması için görece 

düşük maliyetli ve kurulumu kolay olan ağaç direk kullanımının yaygınlaşması sağlanacak 

ve yeni bağlantı için birim maliyetler düşürülerek ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. 

 Mevcut ağaç direkli şebekelerin zayıf noktalarının belirlenmesi ve bu noktalardaki 

zayıflıkların giderilmesi ile direk kullanım ömürlerinde artış sağlanacaktır,  

 Dağıtım Şirketleri yatırımlarını daha etkin bir şekilde yönetme imkânı bulacaktır. 

 Dağıtım Şirketlerinin ağaç direk kaynaklı arızalar konusunda bilinci artarak direk montajı 

ve işletilmesinde alınacak önlemlere bağlı olarak yeni tesis edilecek şebekelerin daha etkin 

şekilde işletilmesi sağlanacaktır. 

 Ağaç direk ve ekipmanlarını üreten firmalara yapılacak geri dönüşler ile daha sağlıklı direk 

üretim süreci gelişecek ve direk üretim teknolojisine ve süreçlerine katkı sağlanacaktır. 
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PROJEYE İLİŞKİN SORULAR VE/VEYA HİPOTEZLER 

Gelişmiş ülkelerde (Kanada, ABD, Avustralya), kırsal bölgelerde artan elektrik talep artışının 

karşılanması için tesis edilen elektrik şebekesinde ağaç direk kullanımı yaygın olarak 

görülmektedir. Ülkemizde de ağaç direk kullanımı 1980’li yıllarda her köye elektrik 

uygulamasıyla başlamış ancak, son yıllarda ağaç direkler işletmesel sıkıntılar sebebiyle çok 

tercih edilmemeye başlanmıştır. 

Bahse konu Ar-Ge projesi kapsamında yeni kurulacak ağaç direkli şebekeler için standart/ 

spesifikasyon dokümanı oluşturulması yöntemi ile şebekeye bağlanacak ağaç direklerin 

kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, ülkemizde ağaç direk kullanımının 

yaygınlaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik bir rapor hazırlanacaktır, bu 

sayede ağaç direklerin kullanılması yaygınlaştırılacaktır. Bunlara ek olarak, EPDK’ya birim 

fiyat öneri raporu sunulması amaçlanmıştır. Bunlar haricinde, uygulama anlamında yurt 

dışındaki en iyi uygulamalar incelenecek ve dağıtım şebekesi işletmecisi çalışanlarına ilk elden 

tecrübe kazandırılacaktır (montaj, fabrika kabul testleri, en uygun emprenye yöntemi, ağaç 

direk ebatları vs.). 

Yukarıda belirtilenler sayesinde, yeni yapılacak havai hat şebekelerinde ağaç direk 

kullanımının yaygınlaşacağı öngörülmektedir.  
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Literatür Araştırması  

Literatür Araştırma Özeti Raporu kapsamında incelenen dünya geneli ağaç direk 

uygulamalarında kullanılan yöntemlere odaklanmaktadır. Dünyada uzun zamanlardan beridir 

hem Telekom hem de enerji alanında kullanılan ağaç direkler için çeşitli uygulamalar söz 

konusudur. İlgili yöntemler gerek teknolojinin gerekse ihtiyaçların değişmesi sebebi ile de 

yıllar içerisinde şekil değiştirmiş ve günümüz koşulları için uygun şartlar sağlanmaya 

çalışılmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile yapılan ağaç direk uygulamalarının da yıllar içerisinde 

değişip, gelişerek ilerlemesi beklenmektedir. 

Ağaç direk uygulamalarının beton ve demir direklere nazaran daha ucuz olması ve saha 

uygulamalarında ki kolaylıklarından dolayı ilgili yöntemin gelişmesi hem dağıtım sistemi 

işletmesi hem de ekonomi açısından faydalı olacaktır. İlgili özet karşılaştırma tablosu aşağıda 

belirtilmektedir. Ağaç direk kullanımının yaygınlaşması pazardaki gelişmeleri de olumlu yönde 

etkileyeceğinden, bu alanda yapılacak olan yeni uygulamalarında önünü açacak nitelikte 

olacaktır. 

Tablo 1 Ağaç tel direkleri, beton tel direkleri ve demir tel direklerinin avantaj ve dezavantajları (Türk, 2009) 

Tel 

direkleri 
Avantajlar Dezavantajlar 

Ağaç Tipi 

direkler 

-Ucuz, hafif ve esnektir. 

-Taşınmaları ve dikilmeleri kolaydır. 

-Temel değiştirilerek tekrar kullanılabilir. 

-Simetriktirler. 

-Boyama masrafları yoktur. 

-Tırmanmak kolaydır. 

-Kaçak akımlara karşı daha güvenilir durumdadır. 

-Tepe kuvvetleri azdır. 

-Yıldırım düştüğünde yanabilir. 

-Esnek oldukları için salgıları 

(fleş) değişebilir. 

-Mekanik dayanıklılığı 

sınırlıdır. 

-Yüksek gerilimlerde 

kullanılmazlar. 

Beton Tipi 

direkler 

-Demir direklere göre daha ucuzdur. 

-Sanayi bölgelerinde zararlı gaz ve kimyasal 

maddelerden etkilenmezler. 

-Aynı işi yapan demir direklere göre %50 demir 

tasarrufu sağlarlar ve bakım istemezler. 

-Tepe kuvvetleri büyük, ömürleri uzundur. 

-Her amaca uygun tipleri vardır  

-Ağır ve kırılgandırlar. 

-Taşıma ve dikilmeleri oldukça 

zordur. 

- Bakım maliyetleri yüksektir. 

-Aşırı sıcak ve soğuktan 

etkilenirler. 

- Tırmanmak zordur. 

 

Demir Tipi 

direkler 

-Ömürleri uzun ve sağlamdırlar. 

- Tepe kuvvetleri fazladır. 

- Her türlü ihtiyaca cevap verebilen çeşitleri 

vardır. 

-İletken sayısı veya kesitleri arttıkça takviyesi 

kolaydır. 

-Parçalara ayrılabildiği için taşınmaları kolaydır. 

-Arızalarının giderilmesi kolaydır. 

-Pahalıdır ve bakımları masraflı 

olup itina gerektirir. 

-İzolasyonları zordur. 

-Hava şartlarından etkilenirler 

ve korozyona uğrarlar. 

 

Bu proje kapsamında ilk önce literatür araştırma raporu hazırlanarak dünya üzerinde elektrik 

şebekelerindeki ağaç direk uygulamaları incelenmiştir. Yapılan incelemeler ağaç direk tür 
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seçimi, imalat, montaj, bakım ve imha başlıkları altında incelenmiş ve dünya uygulamaları 

belirlenmiştir. 

Dünya genelinde kullanılan ağaç türü, emprenye maddesi, emprenye maddesi uygulama 

metodu ve imha ağaç direk yöntemlerinin ülke bazında karşılaştırma tabloları ise sırayla 

aşağıda verilmektedir. 

Tablo 2 Ağaç Direk Tür Karşılaştırma tablosu 

Ülkeler Kullanılan yaygın ağaç türleri 

ABD 
Güney Sarıçamı (Southern Yellow Pine), Duglas (Douglas Fir), Kırmızı Ardıç 

(Western Red Cedar), Kontorta Çamı (Lodgepole Pine) Ve Kızılçam (Red Pine). 

Kanada 
Güney Sarıçamı (Southern Yellow Pine), Duglas (Douglas Fir), Kırmızı Ardıç 

(Western Red Cedar)  

Avrupa 
Sarıçam (Yellow Pine Scots Pine), Ladin (Spruce), Göknar (Fir), Duglas 

(Douglas Fir) 

Avustralya  
Duglas (Douglas Fir), Banks Çamı (Jack Pine), Kontorta Çamı (Lodgepole Pine) 

Ve Göknar (Pacific Silver Fir). 

Türkiye Sarıçam, Kızılçam, Karaçam, Göknar, Ladin  

 

Tablo 3 Emprenye Maddesi Karşılaştırma tablosu 

Ülkeler Emprenye maddesi 

ABD Kreozot 

CCA 

PCP 

Kanada  Kreozot 

CCA 

PCP 

Avrupa Kreozot 

CCA 

Avustralya  Kreozot 

CCA 

Türkiye Kreozot 

CCA 
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Tablo 4 Emprenye maddesi uygulama Karşılaştırma tablosu 

Ülkeler 
Suda Çözünen Emprenye maddesi 

(CCA, CCB, AZCA, ACQ, BA vb.,) 

Yağ esaslı emprenye maddeleri 

(kreozot, PCP vb.,) 

ABD Dolu Hücre Yöntemi (Bethell) 
Boş Hücre Yöntemi (Reuping veya 

Lowry) 

Kanada  Dolu Hücre Yöntemi (Bethell) 
Boş Hücre Yöntemi (Reuping veya 

Lowry) 

Avrupa Dolu Hücre Yöntemi (Bethell) 
Boş Hücre Yöntemi (Reuping veya 

Lowry) 

Avustralya  Dolu Hücre Yöntemi (Bethell) 
Boş Hücre Yöntemi (Reuping veya 

Lowry) 

Türkiye Dolu Hücre Yöntemi (Bethell) 
Boş Hücre Yöntemi (Reuping veya 

Lowry) 

 

 

Tablo 5 Atıl direkler için imha teknikleri Karşılaştırma tablosu 

Ülkeler İmha Yöntemi 

ABD Araziye gömme, açık/kapalı yakma (enerji amaçlı)   

Kanada  

 

Araziye gömme, insinerasyon 

 

Avrupa Araziye gömme, Açık/kapalı yakma (enerji amaçlı) insinerasyon  

Avustralya  

 

Açık/kapalı yakma (enerji amaçlı) insinerasyon 

Araziye gömme, çimento fırınlarında yakma 

Türkiye 

 

Yakma, insinerasyon 
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En İyi Uygulama Standartları 

Literatür araştırmasından elde edilen bilgiler neticesinde Dünya En İyi Uygulama Standartları 

raporu geliştirilmiştir. Ağaç direk için, uygulamanın ne kadar etkili olduğundan ziyade çevre 

koşulları ile uyumu ve içerisinde bulunduğu coğrafyada ne kadar ektili olduğu ile alakalıdır. 

Örneğin kurak iklimlerde uygulanan emprenye maddesi ve uygulama metodunun iyi sonuç 

vermesi aynı yöntemlerin başka ve nemli iklimlerde de aynı şekilde çalışacağını garanti 

etmemektedir. Bu nedenden dolayı dünya geneli uygulamaların bir bütün halinde incelenmesi, 

gelişime açık olan uygulama için coğrafya, ekonomik ve beklentiler özelinde değerlendirilerek 

sentezlenmesi uygun olacaktır. 

Emprenye maddesi seçimi ve uygulama metotları açısından dünya geneline bakıldığı takdirde, 

farklı ülkelerin farklı yaklaşımları olduğu görülmektedir. İlgili yöntemler bir bütün dâhilinde 

değerlendirildiğinde emprenye maddesinin sağladığı faydaların yanı sıra çevreye ve insan 

sağlığına da olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır. Bu nedenden dolayı her bölgenin kendi 

politikası ve stratejisi doğrultusunda ilgili yöntemleri belirleyerek, hangilerinin uygun olduğuna 

bir bütün dâhilinde karar verilmesi gerekmektedir. Dünya genelinde araştırılan ve tespit edilen 

ağaç direk uygulamaları ise aşağıda belirtilmektedir. 

1. Dünya Genelinde Ağaç Direk Yapımında Kullanılan En İyi Ağaç Türleri 

Dünya genelinde ağaç direk yapımında kullanılabilecek ağaç türleri EN 14229 ve British 

Standartlarında belirtilmektedir. Buna ek olarak TEDAŞ şartnamesinde belirtilen ağaç türleri 

ise aşağıda belirtilmektedir. 

Resim 1 TEDAŞ şartnamesi ağaç türleri 
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Resim 2 EN 14229 şartnamesi ağaç türleri 

 

Resim 3 BS şartnamesi ağaç türleri 

 

İlgili şartnameler dikkate alındığında, dünya geneli ağaç direk yapımına uygun ağaç türlerinin 

benzerlik gösterdiği gözlemlenmiştir. Ağaç direk yapımı için ABD, Kanada, Avrupa, 

Avusturalya ve Türkiye’de kullanılan ağaç türleri ise aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 

Yapılan incelmeler ışığında ağaç tür özellikleri ve tel direğe elverişliliği aşağıda 

belirtilmektedir. 

Çam 

Karaçam, sarıçam, kızılçam ve fıstık çam olmak üzere dört tür mevcuttur, Yetişme bölgeleri 

şartlarına göre az veya çok reçineyi ihtiva eder. Bu sebepten dayanma süreleri çok çeşitlidir 

(45-85 yıl). Tel direği şartlarına uygun boy, çap ve kalitede olanları dünya ormanlarından bol 

miktarda temin edilebilir.   

Sarıçam direnç özellikleri yüksek olduğundan diğer çam türlerine göre daha dayanıklıdır, 

emprenye edilebilme kolaylığından dolayı daha az kimyasal malzeme ile emprenye edilebilir. 

Özgül ağırlığının düşük olması nedeniyle taşıma ve dikme işlemleri kolaylıkla 
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yapılabilmektedir. Direnç ve işlenme özellikleri açısından diğer orman endüstri sektörlerinde 

çok tercih edilen tür olması nedeniyle temininde güçlük çekilebilmektedir. 

Kızılçam sarıçama benzer olarak direnç özellikleri yüksektir, buna karşın özgül ağırlığının ve 

reçine miktarının yüksek olması nedeniyle kırılgan yapıdadır. Genişleme ve daralma 

katsayısının yüksek olması nedeniyle çatlak ve yarılma riskinin yüksektir. 

Diğer çam türlerinin lif kıvrıklığı yüzdesi, sarıçam ve kızılçama nazaran yüksektir. Bu nedenle 

ağacın dönmeye meyilli olması ve çalışma miktarının yüksek olması bir dezavantaj olarak 

gösterilebilmektedir. 

Göknar 

Odunu hafif olup işlenmesi kolaydır, buna ek olarak emprenye edilmeğe uygundur. Tel direği 

şartlarına uygun boy, çap olanları çama nazaran daha fazla olup ormanlarımızdan temini 

mümkündür. Eğilme direnci bakımından ise dayanıklıdır. Ancak yüksek lif kıvrıklığı ihtiva 

etmesi ve dünya orman varlıkları içerisinde miktarının az olması dezavantajları olarak 

gösterilebilir. 

Ladin  

Tel direği şartlarına uygun boy, çap, doğru ve düzgün kalitede olmakla birlikte, geçit 

aspirasyonu nedeniyle emprenyesi oldukça güçtür.  Hızlı yetişen türler olduğundan odunu çok 

fazla miktarda genç odun içermektedir.  Bu da direnç özelliklerini olumsuz etkileyebilmektedir.  

Eğer tel direkleri ladinden üretilmek zorunda ise emprenye maddesinin nüfuz derinliğinin 

arttırılması amacıyla delgileme (incising) işleminin zorunlu hale getirilmeli ve söz konusu 

şartnameye eklenmelidir. 

Gerek literatürdeki bilgiler değerlendirildiğinde gerekse yapılan incelemeler ve gözlemler 

dikkate alındığında sarıçam ve kızılçam türlerinin hem emprenye kalitesi hem de lif kıvrıklığı 

bakımından ladin, göknar ve diğer çam türlerine göre daha avantajlı olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla sarıçam ve kızılçam türlerinden elde edilen ağaç tel direklerin gerek direnç 

özelliklerinin ve emprenye edilebilirliklerinin yüksek olması gerek lif kıvrıklığının düşük 

olması sayesinde emprenye kalitesinin iyi olması şartıyla çok daha fazla süre hizmet 

verebilecektir. 

Yukarıda belirtilen ağaç türleri, ağaç tel direk yapımında kullanılabilmektedir ancak tüm 

özellikler dikkate alındığında sarıçam ve kızılçam özellik bakımından öne çıkarak ağaç tel direk 

yapımına en uygun ağaç türü olarak gösterilebilir. 

2. Dünya Genelinde Kullanılan En İyi Ağaç Direk İmalat Yöntemleri 

a. Dünya Genelinde Kullanılan En İyi Emprenye Öncesi Hazırlık Yöntemleri 

Tel direklerinin hazırlanması ve emprenye maddeleriyle emprenye edilmesinin ana amacı 

mantar ve böceklerin direklerde bulunan çatlaklardan iç kısımlara girerek emprenye 

maddesinin nüfuz etmemiş kısımlarına ulaşmalarını önlemek ve bu sayede tel direklerinin 



15 

 

hizmetteki kullanım sürelerini arttırmaktır. ABD’deki Batı Odun Korumacılar Enstitüsünün 

(Western Wood Preservers Institute [WWPI]), tel direklerini kullanım yerlerinde denetleyip ve 

değerlendirdikten sonra sundukları raporda tel direklerinin kullanım ömürlerinin daha da 

artırabileceğini bildirmişlerdir. Bir başka değişle, emprenyeli tel direklerinin beklenilen 

kullanım ömürlerinin genellikle 35-45 yıldan 50-75 yıla kadar arttırılabileceği ortaya 

koymuşlardır.  

Bir emprenye maddesinin nüfuz derinliği uygulanan emprenye yöntemine, emprenye işlemine, 

ağaç türüne ve diri odunun öz odununa oranına bağlıdır. Tel direklerinin emprenye öncesi 

hazırlanması aşamaları, kullanım süresini büyük oranda etkilemektedir.  

Tel direklerinin hazırlanması aşaması kabuk soyma, kurutma, kondisyonlama, delgileme 

(incising), kesme ve delme işlemleri gibi birkaç farklı adım içermektedir. 

b. Dünya Genelinde Kullanılan En İyi Emprenye Yöntemleri   

Ağaç direklerin çürümeye karşı dayanımlarını artırmak amacıyla kullanılan emprenye 

maddelerinin her biri az veya çok çevre kirliliğine ve insan sağlığına olumsuz özellikler 

göstermektedir. Gerek eskiden beri kullanılan emprenye maddeleri gerekse yeni nesil emprenye 

maddeleri zamanla çevreye ve insan sağlına olumsuz etkilerinin belirlenmesi veya ortaya 

konması sonucunda sınırlandırılmalar getirilmekte veya tamamen yasaklanmaktadır. Bununla 

birlikte her ülke kendi şartlarını göz önüne alarak (emprenye endüstrisindeki tesislerinin dolu 

veya boş hücreye uygun olması, çürüklük riskinin az veya yüksek olması, böcek ve/veya termit 

zararlılarının olup olmaması, ekonomik şartlar, emprenye endüstrisinde çalışan işçilerin 

durumu vb.) bu sınırlandırma veya tamamen yasaklamayı esnetebilmektedirler veya 

ertelemektedirler. Bununla birlikte emprenye edilmiş ağaç direklerin kullanıldığı bölgenin 

iklim koşullarına bağlı olarak emprenye malzemelerinin çevreye ve insan sağlığına olumsuz 

etkileri ve ağaç direğin ömrü değişkenlik gösterebilmektedir. Bundan dolayı emprenye 

maddelerinin kullanılacağı bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak tel direklerin 

emprenyesinde en uygun emprenye maddelerine karar verilmelidir.  
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Tablo 6 Emprenye maddeleri özet tablo   

Emprenye 

Maddesi 

Retensiyon 

(kg/m3) 
Fiksasyon Avantaj Dezavantaj Çevre etkisi İmha koşulu 

CCA 9.6 + 

Mantar ve 

böceklere 

karşı etkin 

koruma 

sağlar, 

oduna fiks 

olduğu için 

uzun yıllar 

etkin 

koruma 

sağlar. 

Ucuzdur, 

kokusu 

yoktur.  

Arsenik içermesi 

(kanserojen) 

CCA ile 

emprenyeli 

odundan 

yıkanan Cu, 

Cr ve As 

toprağa 

karışma riski 

(bu risk çok 

düşük), atıl 

haldeki ağaç 

malzemelerin 

geri 

dönüşüm/yok 

edilmesi 

sorunu 

Özel kapalı fırınlarda 

yakma (insinerasyon) 

-Toprağa gömme 

(landfilling) 

-Kompozit üretimi 

-Remediasyon 

Bakır 

Azol  
5 + 

Arsenik 

içermez, 

emprenyesi 

güç olan 

türlere 

nispeten iyi 

nüfuz eder. 

Yeterince veri 

tabanı yok 
  

Tehlikeli madde 

sınıfına 

girmemektedir. 

Dolayısıyla norma 

odun atıkları gibi geri 

dönüşüme ve imha 

etme yöntemleri 

uygulanabilir 

CCB 9.6 + 

Arsenik 

içermez. 

Mantar ve 

böceklere 

karşı etkin 

koruma 

sağlar.  

Borun suyla 

temas eden 

yerlerde 

kolaylıkla 

yıkanması 

  

Arsenik içermemesi 

nedeniyle rutin olarak 

geri dönüşüm ve 

imhası 

gerçekleştirilmektedir. 

 ACQ 9.6 + 

Arsenik 

içermez, 

emprenyesi 

güç olan 

türlere 

nispeten iyi 

nüfuz eder 

Formülasyonunda 

çok fazla oranda 

bakır olmasından 

dolayı yıkanan 

bakır miktarının 

yüksek olması  

Akuatik 

ortamlarda 

yıkanan 

bakırın 

ekosisteme 

ve canlılara 

zarar vermesi 

-insinerasyon 

-Toprağa gömme 

(landfilling) 
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3. Dünya Genelinde Kullanılan En İyi Kazı ve Montaj Yöntemleri 

Dünya genelinde kullanılan en iyi montaj yöntemleri en iyi uygulama standartları raporunda 

detaylandırılmış ve birbirlerine göre artıları ve eksileri belirtilmektedir.  

Kazı yöntemi olarak bilinen yöntemler; delme aracı kullanılarak kazı yapılması, kepçe 

kullanılarak kazı yapılması ve el ile kazı yapılmasıdır. Bunlar değişik gerekçelerle tercih 

edilmekle birlikte tavsiye edilen yöntemler kullanılacak bölge özelinde değişkenlik 

gösterebilmektedir. 

Tablo 7 Kazı teknikleri karşılaştırması 

Kazı Teknikleri Avantaj Dezavantaj 

El ile kazma 

Her coğrafya için 

uygulanabilir olması ve dar 

alanlarda dahi kazı imkânı, 

kolay taşınabilir olması 

Diğer yöntemlere nazaran 

daha çok insan gücü ve 

zaman gerektirmesi 

Kepçe ile kazma Hızlı kazı 

Direk montajı için 

gerekenden daha büyük 

çukur açılması, kepçenin her 

coğrafyaya giremiyor oluşu 

Araca Monte-otomatik kazı 

ekipmanları 
Hızlı ve yeterli miktarda kazı 

Alanın dar olduğu alanlarda 

iş makinasının girmesi/ 

işletilmesi zorluğu 

 

Sonuç olarak; yukarıdaki bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, aracın girebildiği bölgelerde 

araç arkasına monte edilebilen kazı ekipmanlarının, diğer bölgelerde ise el ile kumanda 

edilebilen otomatik kazı ekipmanların kullanılmasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır. 

Kazı işlemine müteakip direğin çukura monte edilebilmesi için farklı yöntemler tespit 

edilmiştir. İlgili yöntemler hem literatür hem de en iyi uygulama standartları raporunda 

detaylandırılmaktadır. Montaj tekniklerine ilişkin özet tablo ise aşağıda verilmektedir. 
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Tablo 8 Montaj Teknikleri karşılaştırma tablosu 

Montaj Yöntemi Avantaj Dezavantaj 

Bandaj Uygulaması Çürüme engelleyici 

Emprenye uygulaması düzgün yapıldığı 

takdirde, emprenye ağaç direğin ömrünü 

uzatmaktadır, düzgün yapılan emprenye 

uygulamalarında, bandaj uygulamasına 

gerek yoktur, ancak yerinde bakım 

çalışmaları esnasında direkte çürüme bazlı 

problem yaşanması durumunda, bandaj 

uygulaması ile ağaç direğin ömrünün 

uzatılması önerilmektedir. 

Tepe Koruması / 

Şapka 

Tepe üzerinde su birikmesini 

engellemesi, ve çürümeyi 

geciktirmesi 

Direk tepelerinin eğimli kesilmesi halinde 

direk tepesinde su birikmemekte ve 

çürüme engellenmektedir. 

Köpük Uygulaması 

Hızlı montaj, direk dikim 

kolaylığı, kazı sonrasında 15 

dakikada köpük 

uygulamasının 

tamamlanabiliyor olması 

Köpük maddesinin saklama ve transfer 

koşulları için serin ortam gerektirmektedir, 

sıcak iklimlerde kimyasalların bozulma 

tehlikesi, maliyetlerin toprak dolguya göre 

yüksek oluşu 

APE Montaj 

Tekniği 

Eğimli arazilerde daha görece 

sağlam montaj edilmesi, kazı 

süresinin kısa oluşu, ağaç 

direk metal koruyucu içine 

alınarak ve doldu malzemesi 

kullanılarak dış ortamdan 

izole edilmesi 

Maliyet, kazı aracının işletilmesi için geniş 

alanlara ihtiyaç duyulması 

 

4. Dünya Genelinde Kullanılan En İyi İnceleme ve Bakım Yöntemleri 

Ağaç direklerinin en uzun dayanması için öncelikle en uygun ağaç türünün seçildiğinden ve 

üretim sürecinin standartlara göre yapıldığından emin olunmalıdır. Daha sonrasında ise uygun 

bir izleme ve bakım protokollü ile ağaç direklerinin ömrünün uzatılması hem dağıtım şirketi 

nezrinde CAPEX, OPEX maliyetlerinin azaltılması hem de müşteriler nezrinde ise enerji 

sürekliliğinin sağlanması açısından önem arz etmektedir. Dünya genelinde uygulanan kontrol 

ve bakım faaliyetlerini iki ana başlık altında toplamak mümkündür, 

 Dış İnceleme: Ağaca herhangi bir müdahale yapılmadan göz ile inceleme yöntemleri, 

 İç İnceleme: Çeşitli ekipman yardımı ile ağaç direğine dair daha detay bilgi edinmeyi 

sağlayan inceleme yöntemleri. 

Bakım faaliyetlerinin daha kısa zamanda ve sistematik ilerletmesi amacı ile yardımcı 

ürünler/sistemler kullanılabilmektedir.  İlgili yöntemlerin kullanılması bakım ekiplerin daha 

efektif çalışmasını sağlamakla birlikte iş sağlığı ve güvenliği koşullarını sağlamak adına önem 

arz etmektedir. Proje kapsamında incelenen sarı şerit ve Kanada’nın kullandığı bakım programı 

iş paketi-2 çıktısı olan En iyi uygulama standartları raporunda detaylandırılmıştır 
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5. Dünyada Kullanılan En İyi İmha Yöntemleri 

Kullanım ömrünü dolduran emprenyeli malzemelerin bertaraf edilmesi ya da geri kazanılması 

amacıyla günümüze kadar çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Uygulanan yöntemlerin dünya 

genelinde benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. İlgili yöntemler baz alındığında atıl haldeki 

emprenyeli ağaç direklerin birçoğu (Penta, CCA, kreozot gibi emprenye maddeleriyle 

emprenyeli) ilgili yönetmeliklerde tehlikeli (hazardous) atık olarak değerlendirilmekte ve 

atıkların yeniden değerlendirilmesi veya imhası belli kurallara/şartlara göre 

gerçekleştirilmelidir. İmha yöntemleri içerisinde çevreyi koruma, atıl malzemeyi 

değerlendirme gibi durumlar dikkate alındığında en iyi yöntem kapalı ortamda yakma ve 

toprağa gömme (insinerasyon) yöntemleridir. 

GAP Analiz Raporu  

Literatür araştırması kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, Türkiye’nin ağaç direk 

üretimi ve montajı hususundaki mevcut durumu ile en iyi dünya uygulamalarının 

karşılaştırılması ve Türkiye uygulamalarının iyileştirilmesi için odaklanılması gereken 

noktaların belirlenmesi için oluşturulmuştur. 

Gap Analizi (Boşluk Analizi) yapılan çalışmalarda mevcut performansı ve hedeflenen 

performansı değerlendirmeye dayalı geliştirilen bir araçtır. Gap analizi için verileri 

oluştururken en önemli sorular “Biz neredeyiz?” ve “Kendimizi nerede konumlandırmak 

istiyoruz? “‘dur. Boşluk analizinde; mevcut durumu doğru analiz etmek, gidilecek noktayı 

belirlemek kadar önemlidir.  

Ağaç direk projesi ikinci iş paketi kapsamında dünya ve Türkiye ağaç direk uygulamaları 

sunulmuştur. Buna ek olarak ağaç direk türü, montaj teknikleri, koruma ve emprenye, bakım 

ve kullanılan direklerin imha yönteminden en iyi uygulamaların detayları verilerek, bu 

yöntemlerin Türkiye’deki mevcut uygulamalar karşılaştırılarak GAP (boşluk) analizi 

yapılacaktır.  

Elde edilen bilgiler ışığında Türkiye’deki mevcut ağaç direk uygulama pratikleri analizleri 

sonucunda alınması gereken aksiyonlar veya yapılan uygulamalardaki eksiklik ve revizyon 

ihtiyacı vurgulanacaktır. 

Dünyada kullanılan ağaç türlerin benzerlik gösterdiği ve de ağırlıklı olarak çam türlerinin 

kullanıldığı gözlemlenmiştir. İlgili ağaçların kullanılmasındaki sebepler ise; 

 Ülke orman varlığında doğal olarak yetişebilmesi 

 Tel direkleri üretimi için uygun gövde, boyutlara ve direnç özelliklerine sahip olması 

 Kolay emprenye edilebilir olması 

 Ekonomik olmaları 

olarak sıralanabilirler. 
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Yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye’deki ağaç direk yapımında kullanılan ağaç 

türlerinin genel olarak dünyadaki uygulamalara benzerlik gösterdiği, özellikle dünyada en 

yaygın olarak kullanılan sarıçamın Türkiye’de de yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. 

En iyi ağaç direk uygulamasın yapıldığı ülkelerde (örneğin Letonya, Finlandiya, Kanada gibi) 

ağacın kesiminden kullanıma hazır hale gelmesine kadar geçen süreçlerin belirli aşamalarında 

bağımsız danışmanlarca veya ilgili kurumlarca kontroller yapıldığı ancak bu uygulamanın 

Türkiye’de yeterli olmadığı görülmüştür. Ağacın kesiminden tesisine kadarki olan süreçte, 

belirli periyodlar dâhilinde kontrol mekanizmanınsın süreci dâhilinde ilerlemesi, uygulamaların 

doğruluğunu da garanti altına alacaktır. Bağımsız danışmanlar veya ilgili kurumlarca yapılacak 

kontroller hem üretim öncesinde hem de fabrika üretim aşamalarında (Kesim, boyutlandırma, 

kurutma, emprenye maddesi ve uygulama metodu) denetlemelidir. 

Ülkemizdeki ağaç tel direklerinin emprenye öncesi hazırlık, kabuk soyma, kurutma, 

boyutlandırma ve emprenye aşaması ile ilgili şartnameler dünyada kabul gören British 

Standard, ANSI 50.1 ve EN 14229 şartnameleri ile benzerlik göstermektedir. Ancak 

şartnamenin uygulamasında ve uygulamanın denetiminde eksiklikler bulunmaktadır. Örneğin; 

emprenye öncesi yapılan mekanik işlemlerde son yıla ait halkanın soyulmaması, önem arz 

etmektedir. Yurt dışı uygulamalarında ilgili yöntem otomatik makinalar yardımı ile yapılarak 

tüm dış halka ağaç tel direkten uzaklaştırılmaktadır. Türkiye’de kullanılan yöntemler ve 

metotlar dâhilinde son halkanın tam anlamıyla soyulamaması, ağaç direğin ekonomik ömrünü 

azaltmaktadır. 

Ayrıca bazı yurt dışı uygulamalarında travers vb. ekipmanların montajı için ağaçta açılacak 

delikler emprenye öncesinde yapıldığı halde Türkiye’de delik açma işlemi emprenye sonrası 

yapıldığı görülmektedir. Ancak deliklerin emprenye öncesi açılmasına dair şartnamede 

herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Söz konusu uygulama ağacın emprenye korumanda 

zayıf nokta oluşumuna zemin hazırlamaktadır. 

İlaveten, özellikle kuzey Avrupa ülkelerindeki ağaç türlerinde, iç odun/dış odun oranı 

ülkemizdeki ağaçlara nazaran oldukça büyüktür. Bu farklılıktan kaynaklı olarak ağaç direklerin 

kimyasallanması uygulamasında kuzey Avrupa ülkelerindeki ağaçların dış odun kısmının 

neredeyse tamamı kimyasalla emprenye edilebiliyorken Türkiye’deki ağaç direklerde dış 

kabuğun %75’inin kimyasalla emprenye edilmesi uygun kabul görmektedir. Bu durumun göz 

önüne alınarak Türkiye’deki kimyasallama uygulamasının yeniden değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Türkiye’de kurutma fırınlarının bulunmaması nedeniyle kurutma işlemleri doğal kurutma 

yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem ile yapılan kurutmalar neticesinde direklerin 

rutubet alıp vermesine bağlı olarak çatlaklar ve çatlamalar meydana geldiği gözlemlenmiştir. 

Bundan dolayı ya doğal kurutma süreçlerinin takibinin yapılabileceği denetim 

mekanizmalarının oluşturulması veya doğal kurutma yöntemi yerine fırında kurutma 

yönteminin uygulanması önerilmektedir.  
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Türkiye’de kazı yöntemi ve kazı araçları ile ilgili şartnamede belirtilen herhangi bir husus 

bulunmamakla birlikte gene yaygın olarak kazı işlemleri kepçe kullanılarak yapılmakta, 

kepçenin ulaşamadığı yerlerde ise kazma kürek kullanarak elle yapılmaktadır.   

Kepçe veya el ile yapılan kazılarda direk çukuru gereğinden çok geniş kazılabilmektedir. Bu 

durum hem toprağın mevcut sert yapısını bozmakta hem de daha fazla dolgu malzemesi ihtiyacı 

oluşturmaktadır. Dolgu malzemesinin toprağın mevcut sert yapısına nazaran daha gevşek 

yapıda olması montajı yapılan direğin temelinin ilerleyen zamanda mevsim koşullarına bağlı 

olarak bozulmasına neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için ülkemizde dolgu 

malzemesi olarak genelde araziden toplanan büyük taşlar kullanılmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde ise her ne kadar şartnamelerinde kazı yöntemi ve araçları belirtilmemiş olsa 

da kepçe veya el ile kazma işleminden ziyade makine destekli kazı ekipmanları kullanıldığı 

görülmektedir. İlgili ekipmanlar kazı işlemini daha hızlı yapabilmeyi sağladığı gibi açılan direk 

çukurunun da daha nizami olmasını sağlamaktadır. Bu durumda ilgili yöntem çoğu coğrafyada 

uygulanabilmektedir.  

Ülkemizde ağaç direğin montajı esnasında arazi koşullarına bağlı olarak temel derinliğinde 

farklı uygulamalar yapılmakla birlikte montaj yönteminde herhangi bir farklılık 

bulunmamaktadır. Oysa diğer ülkelerde arazinin coğrafik yapısı ve bölgenin iklim koşulları 

dikkate alınarak farklı montaj teknikleri uygulanabilmektedir.  

Ağaç direklerde belirli periyodlarda rutin bakım işlemleri yapılarak ağaç direğin ekonomik 

ömrü uzatılabilmektedir. Ülkemizde de bu doğrultuda bakım faaliyetleri uygulanmakla birlikte 

yapılan bakım faaliyetlerinin ağaç direğin ömrünü uzatacak uygulamalardan ziyade eğilen 

direğin düzeltilmesi veya direk üzerindeki konsol ve traverslerin düzeltilmesi gibi uygulamalar 

olduğu görülmektedir. Yapılan bakım faaliyetleri iklim ve çevre koşullarına bağlı olmadan her 

bölgede aynı şekilde yapılmakta ve bakım faaliyetleri herhangi bir takip sistemi ile 

izlenmemektedir. 

Bunun yanı sıra Avusturalya, ABD gibi ülkelerde ise bakım faaliyetlerinin ağaç direğin 

çürümesini etkileyen iklim ve çevre koşulları dikkate alınarak bölgesel haritalar oluşturulmuş 

ve ağaç direklerin periyodik bakımları bu haritalara uygun şekilde belirli sistematiğe 

bağlanmıştır. Aşağıdaki görselde söz konusu harita gösterilmekte olup Zone(bölge)-5 

çürümenin en sık görüldüğü bölgeleri temsil ederken Zone(bölge)-1 ile belirtilen bölgelerde 

çürüme daha az görülmektedir. 
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Resim 4 Toprak altı çürüme risk haritası 

*Zone: Bölge 

ABD, Kanada ve gelişmiş Avrupa ülkeleri ağaç direk içerisinin çürüme durumunun kontrolü 

için Resistograf cihazı kullanmaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde direkte çürümeye 

rastlandığı takdirde, bandaj, kobra, oyma delik ve kobra rod metotları uygulanarak ağaç direğin 

çürümesini yavaşlatılması ve direk ömrünü uzatılması hedeflemektedir. 

Ülkemizde atıl halde bulunan kimyasalların bertaraf edilmesi için T.C. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı (ÇŞB) tarafından hazırlanan 02.04.2015 tarih ve 29314 nolu Resmî Gazetede 

yayınlanan Atık Yönetmeliği olsa dahi, emprenyeli ağaç direklerin imhası için belirli bir 

uygulama bulunmamaktadır. Ülkemizdeki atıl direkler hurda olarak satılmakta, arazide terk 

edilmekte, odun olarak kullanılıp dam, çit yapımı gibi yerlerde kullanılabilmekte veya sobada 

yakılmaktadır. Bu durum hem insan sağlığı hem de çevre kirliliği açısından çok yüksek bir risk 

oluşturmaktadır. 

Yurt Dışı Teknik Gezisi– Letonya, Finlandiya 

Proje kapsamında, en iyi uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla iki adet yurt dışı gezisi 

planlanmıştır. Bu gezilerden, ilki Avrupa bölgesindeki ağaç direk uygulamalarına odaklanacak 

ve ikincisi ise Amerika/ Kanada bölgelerindeki ağaç direk uygulamalarına odaklanacak şekilde 

organize edilmiştir. Planlanan gezilerden ilki, 17-21 Eylül tarihleri arasında Letonya ve 

Finlandiya’ya gerçekleştirilmiştir 

1. Gezi Programı 

Teknik gezi 17-21 Eylül tarihleri arasında, altı AKEDAŞ personeli ve bir DNV GL çalışanının 

katılımı ile ilk olarak Letonya’ya sonrasında da Finlandiya’ya gerçekleştirilmiştir. Teknik gezi 

katılımcılarının isimleri ve pozisyon bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir;  

Tablo 9 Teknik gezi katılımcı listesi 
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# İsim Unvan Projedeki Görevi 

1 Mustafa YILMAZ Genel Müdür 
Proje Baş 

Danışmanı 

2 Alparslan GÜRBAK Planlama ve Ar-Ge Müdürü Proje Yöneticisi 

3 Ahmet Kasım DEBGİCİ Proje ve Tesis Müdürü Proje Danışmanı 

4 Ali Osman KÖKSAL Ar-Ge Mühendisi 
Proje 

Koordinatörü 

5 Ökkeş SARIGÜL Başmühendis Proje Sorumlusu 

6 Mustafa ALTUK Başmühendis Proje Sorumlusu 

7 Faik TURSUN DNV GL Enerji Danışmanlığı Takım Lideri  

Yukarıda isimleri verilen kişiler, Letonya’nın Riga şehrinde bulunan ve elektrik dağıtım 

faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda ağaç direk üretimi yapan Latvenergo firmasına ve ağaç 

direk üretim fabrikası olan Jauda-Koks firmasına, Finlandiya’da ise İmatra şehrinde dağıtım 

faaliyeti gösteren İmatran elektrik dağıtım şirketine ziyaretlerde bulunmuşlardır. Katılımcılar, 

bu ziyaretler kapsamında ağaç direklere yönelik üretim, montaj ve bakım-onarım faaliyetlerini 

yerinde inceleme fırsatı bulmuş ve her bir aşama için ziyaret edilen kurum uzmanları ile fikir 

alışverişinde bulunmuşlardır. Bahse konu faaliyetler, aşağıda verilen özet gezi planına paralel 

olacak şekilde hayata geçirilmiştir; 

Tablo 10 Özet Letonya, Finlandiya teknik gezi programı 

Tarih Zaman Aralığı Aktivite 

17 Eylül 
09:00-12:00 Riga- Letonya seyahati 

13:00-17:00 Riga şehir şebekesi incelemesi 

18 Eylül 
09:00-12:00 Latvenergo ağaç direk üretim tesisi gezisi 

13:00-17:00 Latvenergo ve AKEDAŞ çalışanları arasında bilgi alışverişi 

19 Eylül 
09:00-12:00 Jauda-koks ağaç direk üretim tesisi gezisi 

13:00-17:00 Riga- Helsinki- Imatra seyahati 

20 Eylül 
09:00-12:00 Imatran ve AKEDAŞ çalışanları arasında bilgi alışverişi 

13:00-17:00 Imatra elektrik dağıtım şebekesi saha incelemesi 

21 Eylül 
09:00-12:00 Helsinki şehir şebekesi incelemesi 

13:00-17:00 Helsinki-Gaziantep seyahati 
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2. Teknik Gezi Letonya, Finlandiya Değerlendirmeleri 

Raporun bu kısmında, 5 günlük gezi boyunca derlenen ve elektrik dağıtım şebekelerinde 

kullanılan ağaç direklerin kalite ve ömürlerindeki değişikliğe sebep olabilecek üretim ve montaj 

uygulamalarına yönelik tespitler okuyucuya sunulmaktadır. Tespitler, bu kısımda liste olarak 

verilmektedir. Bir sonraki teknik gezi sonrasında Türkiye, Kanada, Letonya ve Finlandiya 

uygulamaları için karşılaştırma tablosu da oluşturulacaktır. 

Tespitler aşağıdaki gibidir; 

 Direk üretiminin her aşamasında, bağımsız danışman firmalar tarafından direkler 

incelenmektedir ve uygunsuz olanlar belirlenmektedir. Bahse konu denetlemeler 

sayesinde, ağaç direk üretiminin her aşamasında belirli bir kalite garanti altına alınması 

hedeflenmiştir. 

 İskandinav ülkelerinde ağaç direk yapımı için kızılçam kullanılmaktadır. Bu ağaçlar 

direk yapımı için elverişlidir ve İskandinav bölgesinde kolay olarak yetişmektedirler. 

Direk yapımına uygun bir ağacın büyümesi için gerekli olan süre 20-30 yıl arasında 

değişmektedir. Bu süre Türkiye ile karşılaştırıldığında görece uzun gibi görünmektedir. 

Ancak, güneşlenme süresi düşünüldüğünde ağaçların İskandinav bölgesinde daha yavaş 

büyümesi anlaşılabilir olmaktadır. 

 İskandinav ülkelerindeki kızılçamlarda, iç odun/dış odun yüzdesi büyüktür. Bu 

husustan, kimyasallama ihtiyacı az olmaktadır. Ayrıca, iç odun ve dış odun çapları ağaç 

boyunca hızlı değişimler göstermemektedir. Aşağıda, Letonya’da ağaç direk yapımında 

kullanılan kızılçam iç odun-dış odun görünümü ile Türkiye’de ağaç direk yapımında 

kullanılan sarıçamın iç odun dış odun görünümü karşılaştırılmıştır. 

 

Resim 5 Türkiye ve Letonya iç odun- dış odun yüzdesi 

 Kimyasallama esnasında, ağaç direkler dış odunlarının neredeyse %100’lük kısmının 

emprenye edilmiş olmasına özen gösterilmektedir.  TEDAŞ şartnamesinde ise dış 

odunun minimum %75’lik kısmının kimyasallanmış olması gerektiği belirtilmektedir.  
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 Kimyasallama işlemi esnasında boş hücre metodu kullanılmaktadır. Kimyasallama 

esnasında direk kullanım koşulları düşünülerek hesaplanan asgari kalitenin sağlanması 

için gerekli çözelti yüzdelerinin üzerinde çözeltiler oluşturulmaktadır (hesaplanan 

%4,5-5 ise en az %5,5-6 yoğunluklu kimyasal çözeltiler oluşturulmaktadır). 

 Soyulmuş ağaçlar kimyasallamaya tabi tutulmadan önce nem miktarları sürekli olarak 

ölçümlenir. Nem miktarı belirli bir seviyenin altına indiğinde, mekaniksel işlemlere tabi 

tutularak kimyasallama işlemine başlanır. 

 Nem ölçümü, kimyasallanmış ağaç direklerin üretiminde de geçerlidir. Buradaki en 

önemli etken, direğin üretildiği lokasyon ile kurulumu yapılacak olan lokasyon arasında 

sıcaklık farkı var ise, kurumamış ağaç direklerde çatlamalar meydana gelecektir. 

 Kimyasallanmış ağaç direklerden üç adet örnek alınır. Bu örnekler, kimyasalı üreten 

firmada, orman bakanlığında ve üretimi gerçekleştirilen firmada testlere tabi tutulur. 

Test sonuçlarının geçer not almasından sonra direkler kuruluma hazır kabul edilir. 

 İskandinav ülkelerin de zemin genelde kayalık olmayan topraktan oluşmaktadır ve bu 

sebeple kazılması kolaydır. Şebeke tesisi esnasında çok az kayalık bölgelere rastlandığı 

şebeke çalışanları tarafından dile getirilmiştir. Ağaç direklerin montajında traktöre 

monteli bir çukur açıcı ve mekanik destekten başka ekipman kullanmamaktadır. Ancak, 

bahse konu ekipman sayesinde, direk montajı hızlı olarak yapılmaktadır ve derinliği 

neredeyse 10 metrelik bir direk için 2 metreyi bulmaktadır. 

 Şebekede işletmede olan ağaç direkler için bulunduğu bölge koşulları düşünülerek, 4-6 

yıl arasında bakım/ incelemeler yapılmaktadır. Bu incelemeler arasında; çekiç testi, 

direk tabanının açılması gibi yöntemler de vardır. 

 İskandinav ülkelerinde kullanılan ağaç direklerin tepelerinde çürümeyi önleyici 

muhafazalar bulunmaktadır. Türkiye’de muhafaza yerine 45ºlik eğimli kesimler 

yapılmaktadır.  

 İskandinav ülkelerinde, kırsal şebeke direk tipi transformatörler iki ağaç direk arasına 

monte edilerek tesis edilmektedir.  

 Ağaç direkler aydınlatma şebekesinde de kullanılmaktadır. 

 İki OG ağaç direk arasındaki mesafe 60-80 metre arasında değişmektedir. 

 İskandinav ülkelerinde önceleri, CCA emprenye malzemesi olarak kullanılıyordu. 

Ancak, son zamanlarda kreozot ve tuz bazlı koruyucular kullanılmaktadır. 

 FinGrid 110 kV’luk iletim hattı tesisinde 26 metrelik ağaç direk kullanmıştır ve bahse 

konu şebekenin kurulum yılı 1949’dur. Bu ağaç direkler günümüzde hala 

kullanılmaktadır. Ancak, önümüzdeki yıllarda, bahse konu direkler metal direklerle 

değiştirilecektir. Bunun sebebi ise, 26 metrelik ağaç direklerin üretiminin zor olmasıdır. 

 OG ağaç direk montajında topraklama ihtiyacı bulunmamaktadır. Sadece AG direk 

montajı için topraklama yapılmaktadır. 
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Yurt Dışı Teknik Gezisi– Kanada 

Proje kapsamında, en iyi uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla iki adet yurt dışı gezisi 

planlanmıştır. Bu gezilerden, ilki Avrupa bölgesindeki ağaç direk uygulamalarına odaklanacak 

ve ikincisi ise Amerika/ Kanada bölgelerindeki ağaç direk uygulamalarına odaklanacak şekilde 

organize edilmiştir. 

Planlanan gezilerden ilki, 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Letonya ve Finlandiya’ya 

gerçekleştirilmiştir ve bahse konu gezi dâhilinde gerçekleştirilen faaliyetler AKEDAŞ’a Ekim 

2018’de raporlanarak sunulmuştur. 

Bu raporda, 4-9 Mart 2019 tarihleri arasında Kanada’ya yapılan teknik gezi esnasında ziyaret 

edilen işletmelerdeki faaliyetler özetlenmiştir. Bu kapsamda, ilk olarak gezi programı verilmiş 

ve sonrasında sırası ile gezilen işletmeler tanıtılmıştır. Gezi süresince alınan spesifik bilgiler 

derlenerek raporun ilerleyen bölümlerinde sunulmaktadır. 

1. GEZİ PROGRAMI 

Teknik gezi 4-9 Mart 2019 tarihleri arasında, iki AKEDAŞ personeli ve bir DNV GL 

çalışanının katılımı ile Kanada Montreal’e gerçekleştirilmiştir. Teknik gezi katılımcılarının 

isimleri ve pozisyon bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir;  

Tablo 11 Teknik gezi katılımcı listesi 

# İsim Unvan Projedeki Görevi 

1 Muharrem KALKAN Dağıtım Hizmetleri Direktörü Proje paydaşı 

2 Alparslan GÜRBAK Planlama ve Ar-Ge Müdürü Proje Yöneticisi 

 

Yukarıda isimleri verilen kişiler, Kanada Montreal ziyareti esnasında aşağıda verilen kurumları 

ziyaret etmişlerdir; 

 Montreal Politeknik Üniversitesi, 

 OPAL RT, 

 IREQ Araştırma Merkezi 

Katılımcılar, bu ziyaretler esnasında dağıtım şebekelerinin işletilmesine yönelik yeni 

teknolojiler ve ar-ge faaliyetleri hakkında bilgi edinmişlerdir. Ayrıca, ağaç direklere yönelik ar-

ge, montaj ve bakım-onarım faaliyetlerini yerinde inceleme fırsatı bulmuş ve her bir aşama için 

ziyaret edilen kurum uzmanları ile fikir alışverişinde bulunmuşlardır.  
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Kanada teknik gezisi için oluşturulan teknik gezi programı aşağıda verilmiştir; 

Tablo 12 Özet Kanada teknik gezi programı 

Tarih Zaman Aralığı Aktivite 

4 Mart 2019 
09:00-12:00 

Istanbul- Montreal seyahati 
13:00-17:00 

5 Mart 2019 

09:00-12:00 

Montreal Politeknik 

üniversitesi güç sistemleri 

bölümü ziyareti 

13:00-17:00 

Ar-ge faaliyetleri, 

laboratuvar gezisi ve EMTP 

yazılımı tanıtımı 

6 Mart 2019 

09:00-12:00 OPAL RT firması ziyareti 

13:00-17:00 

OPAL RT teknolojisinin 

dağıtım şebekesine yönelik 

uygulamalarının yerinde 

görülmesi 

7 Mart 2019 

09:00-12:00 
IREQ araştırma merkezi 

ziyareti 

13:00-17:00 

Elektrik dağıtım 

faaliyetlerinin test edilmesi 

amacıyla kurulmuş canlı 

laboratuar ziyareti, ağaç 

direk konusunda yapılan 

çalışmalar, ağaç direk bakım 

programı, direk tepesi 

koruyucuları 

8 Mart 2019 
09:00-12:00 Montreal şehir gezisi 

13:00-17:00 Montreal- Istanbul seyahati 

  

Teknik gezi esnasında yukarıda verilen gezi programına, 4 Mart 2019 tarihinde Amsterdam’da 

yaşanılan hava trafiği nedeniyle uyulamamıştır. Yoğun hava trafiği nedeniyle, Montreal’e 5 

Mart tarihinde ulaşılmış ve gezi planı bir gün kaydırılarak aynı içerik korunmuştur.  



28 

 

2. Teknik Gezi Letonya, Finlandiya Değerlendirmeleri 

Raporun bu kısmında, 4 günlük gezi boyunca derlenen ve elektrik dağıtım şebekelerinde 

kullanılan ağaç direklerin kalite ve ömürlerindeki değişikliğe sebep olabilecek üretim ve montaj 

uygulamalarına yönelik tespitler okuyucuya sunulmaktadır. Tespitler, bu kısımda liste olarak 

verilmektedir.  

Tespitler aşağıdaki gibidir; 

 Ağaç direklerin tepelerinin 45o’lik açı ile kesilmesi ağaç tepesinin korunmasında faydalı 

olsa da tepeden başlayan çürümelerin önüne geçilmesi için koruyucu malzeme içeren 

başlıkların kullanımı direk ömürlerinin uzamasına ve elektrik kesintilerinin azalmasına 

sebep olabilir. 

 Hydro Quebec tarafından hayata geçirilen “test and treat” programının bir benzerinin 

acilen Türkiye elektrik dağıtım şebekelerinde uygulanmaya başlanması gerekmektedir. 

Zira bu program sayesinde her yıl 150 m USD kar elde edildiği ifade edilmektedir. 

Türkiye elektrik dağıtımında kullanılan ağaç direk sayısının 8 milyonlar seviyesinde 

olduğu düşünüldüğünde, bu karlılığın Türkiye için daha fazla olacağı öngörülmektedir. 

 Türkiye elektrik dağıtım şebekelerinde de ağaç dayanımının ölçümü için farklı test 

cihazlarının kullanılmaya başlanması gerekmektedir. Akustik çekiç ve direnç ölçer 

cihazları şebeke için en uygun olanlar olarak ön plana çıkmaktadır. 

 Ölçüm cihazlarından elde edilen veriler, Hydro Quebec tarafından geliştirilen ve 

olasılıksal analizler yapan bir modelde değerlendirilmeli ve önleyici aksiyonlar 

alınmalıdır. Bu aşamada, bu model yurt dışından alınsa dahi, parametrelerinin Türkiye 

elektrik şebekeleri ve çevresel koşullarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

 Amerika’da yaygın olarak kullanılan scheffer endeks haritasının benzerinin Türkiye 

elektrik dağıtım şebekeleri içinde oluşturulması ve farklı endeks değerlerine sahip 

bölgelerde farklı koruyucu maddelerin ve/ veya çözünürlüklerin kullanılması 

gerekmektedir. 

 Türkiye şebekeleri için oluşturulacak endeks haritasındaki sonuçlara göre, ağaç 

direklere zaman tabanlı bakımların yapılması direk ömrünün uzaması ve elektrik 

kesintilerinin azaltılması için faydalı olacaktır. 

 Koruyucu çubuk ve bandaj uygulamasının görece yeni olan ağaç direklerde 

uygulanmaya başlanması, beklenen ömürlerde iyileştirmelerin olmasını sağlayacaktır. 

 Sentetik polimer travers uygulamasının Türkiye şebekelerinde de uygulanması, mevcut 

durumda şebeke işletmesinde oluşan problemlerden birini daha elimine edecektir. 

 Montaj sürecinin kısaltılması ve daha sağlıklı hale getirilmesi için, kesinlikle montaj 

ekipmanının alınması gerekmektedir. Bu montaj ekipmanları farklı zemin koşulları 

düşünülerek alınmalıdır (örnek: zor zemin koşulları için elmas uçlu sondaj gibi) 
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Türkiye En İyi Uygulama Standartları 

İlgili rapor Türkiye genelinde ağaç direk uygulamalarına odaklanmaktadır. Ağaç direk için, 

uygulamanın ne kadar etkili olduğundan ziyade çevre koşulları ile uyumu ve içerisinde 

bulunduğu coğrafyada ne kadar ektili olduğu ile alakalıdır. Örneğin kurak iklimlerde uygulanan 

emprenye maddesi ve uygulama metodunun iyi sonuç vermesi aynı yöntemlerin başka ve nemli 

iklimlerde de aynı şekilde çalışacağını garanti etmemektedir. Bu nedenden dolayı Türkiye 

geneli uygulamaların bir bütün halinde incelenmesi, gelişime açık olan uygulama için coğrafya, 

ekonomik ve beklentiler özelinde değerlendirilerek sentezlenmesi uygun olacaktır. 

Emprenye maddesi seçimi ve uygulama metotları açısından Türkiye geneline bakıldığı 

takdirde, farklı ülkelerin farklı yaklaşımları olduğu görülmektedir. İlgili yöntemler bir bütün 

dâhilinde değerlendirildiğinde emprenye maddesinin sağladığı faydaların yanı sıra çevreye ve 

insan sağlığına da olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır. Bu nedenden dolayı her bölgenin kendi 

politikası ve stratejisi doğrultusunda ilgili yöntemleri belirleyerek, hangilerinin uygun olduğuna 

bir bütün dâhilinde karar verilmesi gerekmektedir. 
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1. Türkiye İçin Ağaç Direk Yapımında Kullanılması Önerilen En İyi Ağaç 

Türleri ve Gerekçesi 

Ağaç direk yapımında kullanılması amaçlanan ağacın direnç özellikleri, emprenye edilmeye 

uygunluğu, lif kıvrıklığı, ağacın rutubet alıp vermesi sırasındaki çalışma oranları ve ülkedeki 

orman varlığı göz önünde bulundurulduğunda ülkemiz açısından ağaç direk yapımına en uygun 

ağaç türlerinin çam türleri olduğu ve bunların içerisinde de en uygun ağaç cinslerinin sarıçam 

ve kızılçam olduğu söylenebilir.  

Sarıçam direnç özellikleri yüksek olduğundan diğer çam türlerine göre daha dayanıklıdır, 

emprenye edilebilme kolaylığından dolayı daha az kimyasal malzeme ile emprenye edilebilir. 

Özgül ağırlığının düşük olması nedeniyle taşıma ve dikme işlemleri kolaylıkla 

yapılabilmektedir. Ancak direnç ve işlenme özellikleri açısından diğer orman endüstri 

sektörlerinde çok tercih edilen tür olması nedeniyle temininde güçlük çekilebilmektedir. 

Kızılçam sarıçama benzer olarak direnç özellikleri yüksektir, buna karşın özgül ağırlığının ve 

reçine miktarının yüksek olması nedeniyle kırılgan yapıdadır. Genişleme ve daralma 

katsayısının yüksek olması nedeniyle çatlak ve yarılma riskinin yüksektir. 

 

2. Türkiye İçin Ağaç Direk Yapımında Kullanılması Önerilen En İyi İmalat 

Yöntemleri  

i. Emprenye Öncesi Hazırlık Yöntemleri 

Bir emprenye maddesinin nüfuz derinliği uygulanan emprenye yöntemine, emprenye işlemine, 

ağaç türüne ve diri odunun öz odununa oranına bağlıdır. Tel direklerinin emprenye öncesi 

hazırlanması aşamaları, kullanım süresini büyük oranda etkilemektedir.  

Tel direklerinin hazırlanması aşaması kabuk soyma, kurutma, kondisyonlama, delgileme 

(incising), kesme ve delme işlemleri gibi birkaç farklı adım içermektedir. 

Kabuk soyma 

Emprenye maddelerinin ağaç malzeme içine nüfuz etmesini sağlamak için kabuk ve iç kabukla 

beraber kambiyum tabakasının da soyularak uzaklaştırılması gerekmektedir. Kabuk soymada 

ağacın dış kabuk, iç kabuk, kambiyum ve son yıla ait dış odun tabakasının tamamen soyularak 

uzaklaştırılması gerekir. Bu işlemin sonucunda ağacın dış kısmında herhangi bir mekanik hasar 

(kabuk soyma makinesinden kaynaklı sarmal çizgiler) oluşmadan tamamen beyazlatılması 

sağlanmalıdır. 

 Kurutma  

Türkiye’de kurutma fırınlarının bulunmaması nedeniyle kurutma işlemleri doğal kurutma 

yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem ile yapılan kurutmalar neticesinde direklerin 

rutubet alıp vermesine bağlı olarak çatlaklar ve çatlamalar meydana geldiği gözlemlenmiştir. 
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Bundan dolayı ya doğal kurutma süreçlerinin takibinin yapılabileceği denetim 

mekanizmalarının oluşturulması veya doğal kurutma yöntemi yerine fırında kurutma 

yönteminin uygulanması önerilmektedir.  

 

Resim 6 Ağaç direk kurutma fırını    Resim 7 Doğal kurutmaya bırakılan ağaç direkler 

Mekanik İşlemler 

Ağaç malzemede gerekli biçme, rendeleme ve burgu ile delik açma gibi her türlü mekanik 

işlemler emprenyeden önce yapılmalıdır. Zira emprenyeden sonra yapılan mekanik işlemler 

dışarıdan içeriye doğru emprenye edilmiş tabakanın kalınlığını azaltmaktadır. Buna karşılık, 

emprenyeden önce yapılan mekanik işlemler, yüzeye çıkan öz odun tabakasının belirli bir 

derinliğe kadar emprenye edilmesine imkân vermektedir. Sonuç olarak, emprenye edilmiş ağaç 

direk üzerinde emprenye sonrasında kesinlikle mekanik bir işlem yapılmamalıdır. 

ii. Türkiye İçin Kullanılması Önerilen En İyi Emprenye Yöntemleri   

Ağaç direklerin çürümeye karşı dayanımlarını artırmak amacıyla kullanılan emprenye 

maddelerinin her biri az veya çok çevre kirliliğine ve insan sağlığına olumsuz özellikler 

göstermektedir. Bununla birlikte emprenye edilmiş ağaç direklerin kullanıldığı bölgenin iklim 

koşullarına bağlı olarak emprenye malzemelerinin çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkileri 

ve ağaç direğin ömrü değişkenlik gösterebilmektedir. Bundan dolayı emprenye maddelerinin 

kullanılacağı bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak tel direklerin emprenyesinde en uygun 

emprenye maddelerine karar verilmelidir.  

CCB emprenye maddesi çevreye ve insan sağlığına oldukça zararlı olan arsenik maddesini 

içermemesi nedeniyle öncelikli olarak tercih edilmelidir. Ayrıca arsenik içermemesi nedeniyle 

daha basit yöntemler ile imhası gerçekleştirilebilmektedir. Ancak rutubetli ve fazla yağış alan 

bölgelerde borun daha kolay yıkanmasından dolayı CCB ile emprenye edilmiş tel direklerinin 

kullanılmasından kaçınılması, bu şekilde emprenye edilmiş direklerin kurak ve yarı kurak 

iklimin hâkim olduğu bölgelerde kullanılması gerekmektedir.  

CCA emprenye maddesi ucuz olması, ağaç direğe iyi tutunarak odundan yıkanmaması, kanama 

probleminin olmaması ancak arsenik içermesi nedeni ile çevre ve insan sağlığına zararları fazla 

olduğundan CCB’nin kullanılamadığı bölgeler için en iyi emprenye maddesi olduğu 

söylenebilir.  

Ayrıca arsenik içermeyen yeni nesil bakır esaslı emprenye maddelerinden ACQ ve bakır-azol 

maddeleri de yavaş yavaş ağaç direk endüstrisinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu 
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maddelere ilişkin deney ve gözlemler devam etmekle birlikte bu maddelerin arsenik içermemesi 

dolayısıyla çevre ve insan sağlığına daha az zararlı olacağı beklentisi ile ağaç direğe iyi 

tutunarak odundan yıkanmaması ve kanama probleminin olmaması gibi avantajlarından dolayı 

süreç içerisinde en iyi emprenye maddelerinden biri haline gelebileceği beklenmektedir. 

3. Türkiye İçin Kullanılması Önerilen En İyi Kazı ve Montaj Yöntemleri 

Kepçe veya el ile yapılan kazılarda direk çukuru gereğinden çok geniş kazılabilmektedir. Bu 

durum hem toprağın mevcut sert yapısını bozmakta hem de daha fazla dolgu malzemesi ihtiyacı 

oluşturmaktadır. Dolgu malzemesinin toprağın mevcut sert yapısına nazaran daha gevşek 

yapıda olması montajı yapılan direğin temelinin ilerleyen zamanda mevsim koşullarına bağlı 

olarak bozulmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla çukur açma işlemlerinin belirli derinlik ve 

çap genişliğinde yapılması büyük önem taşımaktadır.  

Ağaç direklerin temel kazısı ile ilgili yurt dışında kullanılan;  

Kazı Derinliği (m) = Direk Boyu(m) x %10 + 0,6 m  

Çukurun Çapı (cm) = Direğin Çapı + 5 cm  

formüllerinin ülkemizde de kullanılması gerekmektedir. 

Bu doğrultuda yukarıda bahsedilen kazı standartlarını sağlayabilmek için kazı işlemlerinin 

kazma kürek yardımıyla elle yapılması veya kepçe kullanılarak yapılması yöntemi terk edilerek 

delme aracı kullanılması gerekmektedir. Yurt dışında kullanılan ve Türkiye’de kullanılabilecek 

delme araçları aşağıda gösterilmektedir. Bunlardan birincisi araç arkasına monte edilebilen ve 

araca bağımlı olarak çalışabilen kazı ekipmanı, bir diğeri ise herhangi bir araca bağımlı 

olmaksızın el ile kumanda edilerek kullanılan kazı ekipmanlarıdır.  

  

Resim 8 Araç arkasına monte ve el ile kumanda edilebilen delme ekipmanları 
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Ülkemizde ağaç direğin montajı esnasında arazi koşullarına bağlı olarak temel derinliğinde 

farklı uygulamalar yapılmakla birlikte montaj yönteminde herhangi bir farklılık 

bulunmamaktadır. Oysa diğer ülkelerde arazinin coğrafik yapısı ve bölgenin iklim koşulları 

dikkate alınarak farklı montaj teknikleri uygulanabilmektedir. Dolayısıyla ülkemizde de bu 

hususlar dikkate alınarak en uygun montaj teknikleri kullanılmalıdır. Bu yöntemler; 

 Arazi koşullarının normal olduğu yerlerde çakıl taşlarıyla sıkıştırma ve yöntemi  

 Özellikle hızlı müdahale gerektiren ve arazi koşullarının normal olduğu yerlerde köpük 

yöntemi1 

 Standart kazının yapılamadığı sert zeminli arazilerde Tri-Anchor (üç ayaklı demir) 

yöntemi 

 Zeminin gevşek ve iklim koşullarının aşırı yağışlı ve sert olduğu arazilerde American 

Piledriving Equipment (APE)   

Buna ek olarak ağaç direğin toprak ile temas eden alt kısmının haricinde, üst bölgesinde de 

çürüme meydana gelebilmektedir. Meydana gelebilecek tepe çürüklerinin ilerlemesi durumu, 

ağaç direkte büyük zararlar oluşturarak, direğin iş göremez hale gelmesine sebebiyet 

verebilmektedir. Bu neden ile ağaç direk tepesine de koruma yapılması önerilmektedir. Direk 

tepe koruması için pek çok alternatif bulunabilmektedir.  Yurt dışında kullanılan ve ülkemizde 

de kullanılması uygun olan plastik kapak uygulamasının kullanılması önerilmektedir.  

4. Türkiye İçin Kullanılması Önerilen En İyi İnceleme ve Bakım Yöntemleri 

Ağaç direklerde belirli periyodlarda rutin bakım işlemleri yapılarak ağaç direğin ekonomik 

ömrü uzatılabilmektedir. Ülkemizde de iklim ve çevre koşullarına bağlı olarak her bölge için 

en uygun inceleme ve bakım faaliyetlerinin yapılması ve bu işlemlerin bir takip sistemi ile 

izlenmesi gerekmektedir.  

Öncelikle inceleme faaliyetleri dış ve iç inceleme olmak üzere iki başlık altında 

gerçekleştirilerek, dış incelemede; 

 Çatlak ve kırıklar 

 Kırçıl çatlaklalar  

 Ağaçkakan delikleri 

 Yangın hasarları 

 Böcek istilası 

 Mantarların sebep olduğu çürükler 

olup olmadığı, iç incelemede ise direk içerisinde herhangi bir çürüme başlangıcı veya çürüme 

olup olmadığı Resistograf yöntemi ile belirli periyodlarda kontrol edilmelidir. 

                                                 

1 https://www.youtube.com/watch?v=0c_af02kBao&t=57s 
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Resim 9 Resistograf 

Yapılan incelemeleri müteakip ihtiyaç oluşması halinde ağaç direğin ömrünü uzatmak amacı 

ile bakım yapılmalıdır.  

Bu doğrultuda aşağıda belirtilen bakım faaliyetleri Türkiye için önerilmektedir; 

 Ağaç direğin toprak altında kalan ve mantarlar tarafından kolay çürütülebilen 

kısımlarının korunması için bandaj yöntemi, 

 Çürümenin yeni yeni başladığı ve derin çürüklerin henüz oluşmadığı bölgelerde ise 

kimyasal çubuk (Borat) metodu, 

5. Türkiye İçin Kullanılması Önerilen En İyi İmha Yöntemleri 

Kullanım ömrünü dolduran ve zararlı kimyasallar içeren emprenyeli ağaç direklerin çevre ve 

insan sağlığına zararlarını önlemek amacı ile imha edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 

doğrultuda dünyada kullanılmakta olan imha yöntemleri içerisinde gerek çevre ve insan sağlığı 

gerekse geri dönüşüm durumları dikkate alındığında en uygun imha yönteminin insinerasyon 

(kapalı ortamda yakma) yöntemi olduğu söylenebilir. İlgili yöntemin en önemli avantajları 

aşağıda belirtilmektedir; 

 Yakma ile Atık miktarını ağırlık ve hacim olarak oldukça azaltır.  

 Isınma ve güç kaynağı olarak kullanılabilir, 

 Kirliliği azaltır, 

 Özel filtreler sayesinde zehirli gazların havaya karışmasını engeller, 

 Metan gazı oluşumunu, kötü kotu ve gürültü kirliliğini engeller, 

 Zararlı mikrop/bakterilerin oluşumunu engeller, 

 Her türlü hava koşulunda kullanıma uygundur. 

Bu yöntemin en büyük dezavantajı ise ilk kurulumda yüksek bir maliyet oluşturmasıdır. 

Bununla birlikte sistemde kullanılan açığa çıkan zehirli gazları engelleyici/tutucu filtrelerin 

fiyatlarındaki son yıllarda meydana gelen azalma bu sistemin daha düşük maliyetler ile 

yapılabileceğine işaret etmektedir. 
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Ağaç Direk Spesifikasyon Raporu ve Hesaplamaları  

Bu doküman, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi için yürütülmekte olan ‘Elektrik 

Dağıtım Şebekelerinde Ağaç Direk Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik En Uygun 

Ağaç Türü, En İyi Üretim ve Montaj Teknikleri ile Ömrünü Dolduran Ağaç Direklerin İmha 

Edilmesine Yönelik En İyi Yöntemlerin Belirlenmesi Projesi’ kapsamında, Türkiye’deki 

elektrik dağıtım bölgesine özgü ağaç direk spesifikasyon dokümanı oluşturularak Türkiye 

elektrik dağıtım şebekelerinde kurulumu sağlanacak yeni ağaç direkli şebekelerde kalitenin 

artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Raporun hazırlanması sırasında proje kapsamında daha 

önce hazırlanan Literatür Araştırması, En İyi Uygulama Standartları, GAP Analiz, Ağaç Direk 

Üretim Tesisi Teknik Gezi, Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekesi İçin En Uygun Ağaç Türü, 

Montaj ve Kimyasallama Yöntemi İle En Uygun İmha Yönteminin Belirlenmesi raporları, 

TEDAS-MYD/96-025.A nolu “Havai Hatlar için Emprenyeli Ağaç Direkleri Teknik 

Şartnamesi” dokümanı, EN 14229- Structural Timber - Wood Poles For Overhead Lines 

dokümanı ve ANSI O5.1-Wood Poles – Specifications & Dimensions dokümanlarından 

faydalanılmıştır.  

Raporda TEDAS-MYD/96-025.A şartnamesi referans alınmış olup ilaveten, mevcut ağaç 

direklerin durumlarının tespiti konusunda, Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen metodik 

bir yaklaşım sunulmuştur. Ayrıca direklerin farklı iletkenler için kullanım kapasiteleri ve 

açıklığa göre sehim değerleri konularında tasarımsal bilgiler sunulmuştur. Bu doküman 

kapsamında anlatılan, ağaç direklerin üretimi ve kabul esasları ile ilgili olarak bir akış şeması 

ve muayene kontrol formunda da ilgili doküman içerisinde verilmiştir.   
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2. Süreç 
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SONUÇ VE YORUMLAR 

Dünya genelinde çeşitli sektörlerde ağaç malzeme kullanılmaktadır, Elektrik dağıtım sektörü 

de bunlardan bir tanesidir. Ağaç direklerin uzun yıllar ve optimal koşullarda kullanılması 

amacıyla pek çok farklı yöntem geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu proje ile dünya genelinde 

yapılmakta olan ağaç tel direk uygulamalarında kullanılan yöntemlere odaklanılmıştır. 

Ağaç direk Ar-Ge Projesi kapsamında önce literatür araştırması gerçekleştirilerek yayınlar 

incelenmiş ve bu bağlamda dünyada yapılan ağaç direk uygulamaları belirlenmiştir, daha sonra 

belirlenen bu yöntemler, coğrafya ve bulunduğu bölgesel farklılıklar da göz önünde 

bulundurularak sınıflandırılmış, dünyada kullanılan en iyi ağaç direk yöntemleri tespit 

edilmiştir. Bu yöntemlerden yola çıkarak ağaç direk uygulama süreçlerinin geliştirilebilmesi 

için Türkiye durum tespiti gerçekleştirilmiş ve buna müteakiben gelinmesi beklenen seviye ile 

farklılıklar, eksikliklere odaklanılan GAP Analiz raporu hazırlanmıştır.  

Proje kapsamında toplam üç ülkeye teknik gezi ziyaretleri yapılmıştır. Bu geziler esnasında 

ziyaret edilen ülkelerdeki ağaç direk uygulamaları hem ağaç direk üretim tesisi hem de dağıtım 

şirketleri perspektifinden incelenmiştir. Buna ek olarak Kanada seyahati esnasında IREQ 

ziyaret edilerek Kanada ağaç direk Ar-Ge projeleri incelenmiştir. 

İş paketi-4 kapsamında yapılan çalışmalar ve elde edilen bilgiler bir bütün halinde 

değerlendirilmiş ve Türkiye için En İyi yöntemler belirlenerek gerekçelendirilmiştir. Belirlenen 

yöntemler ve dünya üzerinde kullanılan standartlar (TEDAS-MYD/96-025.A nolu “Havai 

Hatlar için Emprenyeli Ağaç Direkleri Teknik Şartnamesi” dokümanı, EN 14229- Structural 

Timber - Wood Poles For Overhead Lines dokümanı ve ANSI O5.1-Wood Poles – 

Specifications & Dimensions) incelenerek dağıtım şebekelerinde kurulumu sağlanacak yeni 

ağaç direkli şebekelerde kalitenin artırılması amacıyla TEDAS-MYD/96-025.A şartnamesine 

ek öneriler hazırlanmıştır. 

Yapılan bu proje ile; 

 Dağıtım şebekesinde kullanılan ağaç direklerin; malzeme ve işçiliklerinde iyileştirmeler 

sağlanarak daha kaliteli ve uzun ömürlü ağaç direk şebekelerine sahip olabilmek,  

 Ağaç direk kaynaklı arıza sayılarının azaltılarak, müşteri memnuniyetinde artış 

sağlamak, 

 Gelecekte oluşturulacak varlık yönetimi uygulamaları için şimdiden şirket içerisinde 

bilinç oluşturmak ve pro-aktif yaklaşımı yaygınlaştırmak,  

 Ağaç direk kaynaklı iş kazalarında ve bunlara bağlı ölüm olaylarında azalmalar 

sağlanmak, 

 Ağaç direk üretim prosesleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

 Çevre dostu ağaç direk imha yöntemleri belirlemek ve bu yöntemlerin Türkiye elektrik 

dağıtım şebekelerinde uygulanmasına yönelik aksiyon planlarını oluşturmak 

amaçlanmıştır. 
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