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YAYINCIDAN

İyi parti, daha iyi, çok iyi, en iyi parti...
Bir yılı aşkın bir süredir siyaset gündemimizin ön
sıralarında yer alan bir tartışma konusu sonuçlandı, MHP’den ayrılan Meral Akşener ve arkadaşları
nihayet partilerini kurdular.
Ekim Ayının 25’inde düzenlenecek bir basın toplantısına kadar, titizlikle saklanan partinin adı ve
logosu da açıklandı. Partinin adı, siyasal arenada
yer alacağı konumu da belirleyecekti. Siyasal çevrelerde partinin, milliyetçiliği vurgulayan, merkezci
bir organizasyon şeklinde biçimleneceği bekleniyordu. Ama yapılan açıklama siyasal gözlemcileri
tuşa getirdi. Çünkü “İyi” Parti adı siyasal çizginin
neresinde bulunacağı ile ilgili fikir vermekten uzak,
hatta apolitik bir içerikte idi.
Seçmene verilecek mesaj olarak, partinin dünya
görüşü ya da sınıfsal duruşu değil, ketegorik olarak
iyi bir parti olduğunu söylemek tercih edilmişti. Bu
da seçmenin, diğer seçenekler arasında, daha iyi,
çok iyi, en iyi’lerden birini değil de sadece “iyi”sini
tercih etmesini istemek gibi alçakgönüllü bir talep
olarak somutlanmıştı.
Bu “iyi” partinin programını gözden geçirdik. Tabii
ki ilgi alanımız öncelikle enerji ve elektrik ile
ilgili idi. Programın, ”enerji” arabaşlığı altında “kamusal yarar açısından gerekli olan tüm düzenlemeler
yapılacak, , enerji arz güvenliğinin temini ve dışa
bağımlılığımızın en aza indirilmesi hedeflenecektir
deniliyor.””
Bu çerçevede,
l Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilerek, enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedeflenecektir,
l Çevre ile dost teknolojileri ön planda tutan,
merkezde değil, yerinde ve halkın katılımı ile karar

almayı öngören, yalnızca makro ve büyük ölçekli
projeleri değil, mikro ölçekli projeleri de ön planda
tutan düzenlemeler yapılacaktır.
l Bireylerin de kurulum yapmasını sağlayacak uygulamaların önünü açan, enerjiyi tüketmekten çok
verimli kullanmaktan yana olan elektrik ve doğal
gaz depolama projeleri ve alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla, üniversiteler ile iş
birliği yapılarak, AR-GE kaynağı tahsis edilmesini
öngören düzenlemeler, liyakat sahibi kadrolar tarafından hazırlanarak ivedilikle hayata geçirilecektir.
l Enerjinin kaliteli, zamanında, yeterli, ucuz ve
kesintisiz olarak kullanıcıya ulaştırılması hedefimizdir. Enerji kullanımında kaçak kullanım önlenecek, verimlilik artırılacak, tüketiciye ucuz ve kaliteli
enerji temin edilecektir.
l Su, rüzgar, jeotermal, dalga, hidrojen ve güneş
enerjisi gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızdan en yüksek düzeyde yararlanılacaktır. Çatılarda
enerji panelleri ile elektrik üretimi yaygınlaştırılacaktır.
l Kömür kaynaklarımızın tespiti çalışmalarına devam edilecek, kömürün elektrik enerjisi üretiminde
kullanılması hususunda uygun teknolojik çözümler
sunulması şartı aranacaktır
l Kamu Elektrik Üretim Şirketi’nin (EÜAŞ) mülkiyetinde bulunan kritik öneme haiz barajlı/depolamalı
su santralleri dışındaki diğer santraller gerekli
rekabet koşulları sağlanarak özelleştirilecektir.
l İyi Parti Programında uygulamaya ilişkin başkaca düzenlemelerin yapılacağı da yer almaktadır.
Bir önemli eksilik, tüm bu düzenlemelerin gerektireceği kaynakların nereden sağlanacağı bilgisinin
yer almamış olmasıdır.

HABER

Konutlarda
yangın
güvenliği
Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Derneği (TÜYAK) ve EMO işbirliğiyle 30 Eylül 2017 günü yapılan “Konutlarda Yangın Güvenliği Paneli” türkiye’nin en önemli gündemlerinden birini masaya yatırdı. TÜRKİYE’NİN ÖNDE
GELEN YANGIN UZMANLARINI BULUŞTURAN ETKİNLİKTE, İstanbul Teknik Üniversitesi`nden Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Taner Kaboğlu, Serhat Göke (MMO
İstanbul Şubesi), Dr. Kazım Beceren, Mahmut ÇELİK, Fikret Kır ve Necmi Özdemir gibi isimlerin katıldığı panelde yapılan sunumlarda Konutlarda yangın
güvenliği konusu çeşitli açılardan ele alındı.
TÜYAK ve EMO işbirliğiyle 30 Eylül
2017 günü Perpa A Blok Konferans
Salonu’nda yapılan ‘Konutlarda Yangın
Güvenliği” paneli bir sempozyum
havasında gerçekleşti. Sorunun çeşitli
yönleriyle ele alındığı ve zengin içerikli sunumlarla açıklandığı panelde
İstanbul Teknik Üniversitesi`nden Prof.
Dr. Abdurrahman Kılıç, Hayri Kartopu,
TÜYAK Yönetim Kurulu Başkanı Taner
Kabaoğlu, MMO İstanbul Şubsi’Nden
Serhat Göke, İTÜ’den Dr. Kazım Beceren
panelin ilk oturumunda söz aldılar.
İkinci oturumda ilk sunumu AKUT`tan Mahmut Çelik yaptı. Depremlerin
Sebep Olduğu Yangınlar konusunda
yurt içi ve dışı örnekler veren Çelik`in
sunumunun ardından Kocaeli Üni-

10

KAYNAK ELEKTRİK | AĞUSTOS 2017 - SAYI 337

versitesi`nden Fikret Kır, Dr. Necmi
Özdemir ile birlikte hazırladıkları,
Yangın Bilincinde Güncel Gelişmeler Çerçevesinde Yangın Önleme ve
Yangınla Mücadele konulu sunumunu
gerçekleştirdi. Elektrik Mühendisi İlker
Canbaz`ın Konutlarda Yangın Algılama
İhbar ve Duyuru Sistemleri sunumunun
ardın Şubemiz eski yöneticilerinden
Serdar Paker, Elektrik İç Tesisatı ve Yangın Güvenliği konusundaki bilgilerini
dinleyicilerle paylaştı.
Kaynak Elektrik olarak konunun mesleki açıdan taşıdığı öneme ve sektörü
yakından ilgilendiren yanları dolayısıyla paneldeki sunumları özetleyerek
değerlendirmenize sunuyoruz.

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç
“Bu organizasyon konutları esas aldı.
Konut diyoruz; çünkü konutlarda bulunan değerler çok farklıdır diğer yerlerden. Aslında konutlarda şimdiye kadar,
çok büyük bir olay olmadıkça, ölümlerin hemen hemen tamamına yakını
uyurken meydana gelmiş. Bu nedenle,
uyunan yerler, konutlar, oteller, yurtlar
çok özel yerlerdir. İkincisi, konutlarda
çok farklı fiziksel özelliklerde kişiler
vardır. Çocuklar vardır, küçük bebekler
vardır, yaşlılar vardır, hastalar vardır.
Bu nedenle de konutlar özel yerlerdir,
diğer yerlerle karşılaştırılamayacak kadar farklı özellikleri olan yerlerdir. Yine
konutlar farklıdır; çünkü denetimleri
zordur. Konutlarda ısınma var dedim,

HABER
gaz var, elektrik var, yaşlı insanlar var.
İnsanların olduğu yerde hata vardır,
hatanın olduğu yerde de yangın olur
her zaman. Bu nedenle de daha farklıdır konutlar. Yine baktığımız zaman,
işletme yetersizdir; çünkü her kafadan
bir ses çıkar. Apartman toplantılarında
bile bir karar almanız, belli bir noktaya
gelmeniz oldukça zordur.
Baktığınız zaman, Novus Residence’taki
yangın, Polat Residence’taki yangın, en
son Grenfell Tower’daki yangın, 80 kişinin ölümüne neden olan yangın. Konut
bunların hepsi, konut. Yine Tarhan
Plasco’da çıkan yangın ve tamamen
çöken binada 40’a yakın itfaiyeci hayatını kaybetti. Aslında, baktığımız zaman,
birçok yerde, hayatını kaybedenlerin
çok olduğu yangınların konut olarak
kullanıldığını görüyoruz.
Peki, neden konutlarda yangın çıkıyor?
Türkiye’deki konut yangınları en çok
sobalardan, mumlardan oluşuyor. Yine
çıkan yangınlarda ölenlerin, hayatını
kaybedenlerin arasında oran olarak

kaybediyor maalesef. Bu açık konulan
sobalardan, soba bacalarından olan
yangınlar konutlarda oldukça fazla.
Elektrik tesisatından aslında yangın
çıkmaz. Burada çok deneyimli elektrik
mühendisleri var, tereciye tere satmak
gibi oluyor, ama yine de söyleyeyim.
Aslında elektrik kontağından yangın
olmaz. Elektrik kontağından çıkan
yangına hemen hemen hiç rastlanmaz,
çok nadir olur. Asıl elektrikten kaynaklanan yangınlar kötü temas dediğimiz
olaydan dolayıdır. Kaçak akım rölesi,
ki konutlarda, biliyorsunuz, 30 bin amperlik kaçak akım rölelerinin mutlaka
artık olması lazım, otomatik sigortaya
ilave olarak. Bu tarzdaki eğer fiş ile priz
arasında boşluk varsa sürekli frekans
sıçraması olur. Bu sigortayı attıracak
kadar fazla değildir; ama bir akım
olduğu için, gittikçe bir ısınma meydana gelir, gittikçe ısınır, ısınır, bu kötü
temastan dolayı yangınlar çıkabilir.
Ama Türkiye’de aslında bunlardan daha
ziyade, elektrikli ısıtıcının üzerine ku-

buzdolabı var evde, çekilen hat da ona
göre
çekilmiş
başlangıçta, o düşünülProf.
Dr. Abdurrahman
Kılıç
müş. Daha sonra çamaşır makinesi
Ülkemizde yılda yaklaşık olarak
110 bin civarında yangın meydana
gelir ve bu yangınlarda 450 ile 550
arasında insan hayatını kaybeder.
Bu kayıpların hemen hemen büyük
çoğunluğu, yüzde 80’i konutlardadır
ve toplam yangınların da yüzde 45’i
yine konutlardadır. Yani neredeyse
toplam yangınların yarısına yakını
konutlarda meydana geliyor. Konutların denetimleri zor demek doğru
değil, denetimleri yoktur. Konutlar
özel yerler olduğu için denetim yapamazsınız. Bir oteli kontrol edersiniz, gerekli önlemleri var mı yok
mu diye, burasını kontrol edersiniz;
ama konutların içerisine girip, şu
eksik var mı, bu nasıldır diyemezsiniz. Başlangıçta nasıl yapılmışsa,
belki 20 sene sonra da hemen
hemen benzer özellikler taşıyan
yerlerdir. Bu bakımdan da konutlar
risklidir bizim açımızdan. Ve yine
konutlarda ısıtma vardır, konutlarda aydınlatma vardır, konutlarda
elektrikli cihazlar vardır. Bir yerde
yangın olması için bir enerji lazım;
elektrik de en şey enerjilerden bir
tanesi ve yangın için önemli bir
faktör. Tamam, ben de yangınların
çoğunluğu elektrikten kaynaklanır
diyorum; ama elektriğin suçu değil
bu, kullanıcılardan kaynaklanır. Yani
elektrik lambalarından yangın çıktı
diye elektrik suçlu değil aslında;
onu iyi yapamayan, onu uygun
tasarlamayan aslında kusurludur.
Onun için de, elektriğin kusuru yok,
onu özellikle belirteyim.

çocukların en çok olduğu ülkelerden
birisi, en başta geleni Türkiye’dir. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi
aslında sosyoekonomik. Mecbur kalan
kadınların evin içine çocukları bırakıp,
kışın soba yanarken çalışmaya gitmeleri ve çocukların sobayla oynaması;
kendisi yokken çıkmamaları için kapıyı
üstlerine kilitlemeleri vesaire. Bu nedenlerden çok sayıda çocuk hayatını

rutmak için bir havlu atılması, sobanın
üzerinde çamaşır kurutulması, bunun
yanında çok sayıda cihazın aynı prize
bağlanması, çekilen akım miktarının artırılması, ona uygun kabloların kullanılmaması daha büyük bir yangın sebebi.
Bir de şu var konutlarda: 20-30 sene
önce yapılan bir konutu düşündüğünüz
zaman, risklerin en büyüklerinden bir
tanesi bu, o zaman sadece belki bir

geliyor, bulaşık makinesi geliyor, ısıtıcı
geliyor, fırın geliyor, birçok cihaz geliyor ve yine aynı hattan akım çekiyor.
Hele günümüzde artık özellikle şarj
cihazları, telefonlar falan, bunların sürekli olarak şarjda bırakılması, fiş prize
bağlı olduğu için o biraz önce söylediğim kötü temastan dolayı yangının
çıkması çok fazla oluyor.
Baktığımız zaman, genelde konutSAYI 337 - AĞUSTOS 2017 | KAYNAK ELEKTRİK
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larda oluşan yangınların yüzde 40’ı
mutfaklarda
yüzde
FİKRET KIRmeydana
- Kocaeli geliyor;
Üniversitesi
Ülkemizde yılda yaklaşık olarak
110 bin civarında yangın meydana
gelir ve bu yangınlarda 450 ile 550
arasında insan hayatını kaybeder.
Bu kayıpların hemen hemen büyük
çoğunluğu, yüzde 80’i konutlardadır
ve toplam yangınların da yüzde 45’i
yine konutlardadır. Yani neredeyse
toplam yangınların yarısına yakını
konutlarda meydana geliyor. Konutların denetimleri zor demek doğru
değil, denetimleri yoktur. Konutlar
özel yerler olduğu için denetim yapamazsınız. Bir oteli kontrol edersiniz, gerekli önlemleri var mı yok
mu diye, burasını kontrol edersiniz;
ama konutların içerisine girip, şu
eksik var mı, bu nasıldır diyemezsiniz. Başlangıçta nasıl yapılmışsa,
belki 20 sene sonra da hemen
hemen benzer özellikler taşıyan
yerlerdir. Bu bakımdan da konutlar
risklidir bizim açımızdan. Ve yine
konutlarda ısıtma vardır, konutlarda aydınlatma vardır, konutlarda
elektrikli cihazlar vardır. Bir yerde
yangın olması için bir enerji lazım;
elektrik de en şey enerjilerden bir
tanesi ve yangın için önemli bir
faktör. Tamam, ben de yangınların
çoğunluğu elektrikten kaynaklanır
diyorum; ama elektriğin suçu değil
bu, kullanıcılardan kaynaklanır. Yani
elektrik lambalarından yangın çıktı
diye elektrik suçlu değil aslında;
onu iyi yapamayan, onu uygun
tasarlamayan aslında kusurludur.
Onun için de, elektriğin kusuru yok,
onu özellikle belirteyim.

20’si ısıtmadan, yüzde 10’u sigaradan,
yüzde 5’i çocuklardan. Aslında ilginçtir,
konutlarda meydana gelen yangınlar
ve bizim ülkemizde yapılan istatistiklere baktığımız zaman, yüzde 40
sigaradan denilir, yüzde 20-25 elektrikten kaynaklandığı söylenir, bilinmeyen yangınların oranının ise yüzde 2
olduğu belirtilir. Japonya’ya baktığımız
zaman, Amerika’ya baktığımız zaman,
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burada sigaradan kaynaklanan yangınlar yüzde 12-14 arasındadır, elektrikten
kaynaklanan yangınların oranı yüzde
30’un üzerindedir. Bilinmeyen yangınların oranı ise Japonya’da yüzde
17’dir, Türkiye’de yüzde 2’dir. Nedeni
de gayet açık; Türkiye’de çok değerli
uzmanlar(!) hemen anlıyorlar yangının
sebebini, bakar bakmaz, elektrikten
veya sigaradan olduğunu yazıp, hemen
bırakıyorlar. Onun için bütün yangınları
biliyorlar. Ama Japonlarda uzmanlar
olmadığı(!) için, bilinmeyen yangınların
oranı çok daha fazla.
Evet, baktığımız zaman, dediğim gibi,
bu tarzdaki olan tabii ki...
Bir de şunu söyleyeyim: Ben eski
tulumbacıbaşıyım. Türkiye’de itfaiye
kelimesini kullanmadım şimdiye kadar;
kızarlar bana, ama ben yine kullanmıyorum. Tulumbacılık zamanımdan gayet
iyi biliyorum, Türkiye’deki istatistiklere
zerre kadar inanmayın. Sadece bu
yangınla ilgili olanlara değil, TÜİK’inkine de inanmayın, öbürüne de inanmayın; bunlar hep abartılı ve yanlışlarla
doludur. Baktığınız zaman zaten, yüzde
40 sigaradan, yüzde 30 elektrikten,
bilinmeyen yok denecek kadar az.
Tasarım kısmında elektrik mühendisi
arkadaşlar, makine mühendisi arkadaşlar çalışıyor. Çok iyi yapanlar da var.
Ama bu iyi olanlar, inanın, yüzde 50’nin
üzerinde değil. Aslında müteahhitlerin
tek amacı kâr etmek; tasarımı kim ucuz

veriyorsa, malzemeyi kim ucuz veriyorsa ona yaptırıyorlar. Ona yaptırdıkları
zaman da, aslında var gibi göründüğü
halde yok olan sistemler söz konusu, ki
bunlar en tehlikelisi. İşte orada benim
yaktığım han gibi, binalarda bu tarzda
var denilen sistemlerin riskli olduğunu
rahatlıkla söyleyebilirim. Bu, var gibi
gösterilip aslında yok olan sistemler en
riskli sistemler arasında.
Tasarlanması birinci aşamaydı. Uygulamasına geldiğimiz zaman, uygulamada
da, tecrübelerime dayanarak söylüyorum, doğru uygulama çok az. Baktığımız
zaman, o kadar hatalı uygulamalar var
ki. Bir kablo geçişi var, kablo yangına
dayanıklı, ama kablo panosunun üstü
açık. Bunun gibi. Trafo ile jeneratör
arasındaki açıklıklar, ana dağıtım odası
ile trafo arasında ve jeneratör arasındaki açıklıklar; birisi yandığı zaman
tamamen yok olacak şekilde. Pompalar, pompaların beslenmesi tamamen
hatalı.
Diğer yandan, test edilmemesine geldiğimiz zaman, bu da ayrı bir olay. Çok azı
test edilerek kullanıma açılıyor zaten.
Yangın güvenlik diye bir olay yok zaten,
çok çok özel binalar haricinde.
Önemli konulardan biri de sistemlerdeki bakım yetersizliği ve denetimin
yapılmaması. Bakım yetersizliği aslında
en önemli konu. Yangın konusundaki
en büyük problem bu. Çünkü bir lambaya sizin bakmanıza gerek yok, eğer

HABER

akşam açtığınızda yanmıyorsa, hemen
anlarsınız, bunun bakıma ihtiyacı var,
değiştirilmesi gerekir. Bir klima cihazı
eğer ısıtmıyorsa veya soğutmuyorsa,
bunun hatasını anlarsınız. Ama yangın
sistemlerinin yangın olmadan test
etmemişseniz hatasını anlayamazsınız.
Belki 20 sene sonra, belki 30 sene sonra lazım olacak; ama bu lazım olduğu
zaman sana, çalışması lazım. Daha
önce test etmemişseniz bilemezsiniz
bunu. Bir kere hayatta lazım olacaktır ve çok zaman öyle oluyor, lazım
olduğunda çalışmadığı görülür. Zaten
yangın da hep terslikler zamanında
olur. Ne zaman çıkacağını bilseniz
zaten önlemini alırsınız. “Sadece bugün
böyleydi de, bugün bakımı yapılacaktı,
yarın yapılacaktı” falan gibi çok laflar
duymuşsunuzdur. Bu en önemli konulardan bir tanesi.
Aslında Türkiye’de öyle bir şey ki, bir
sistem yapıldığı zaman, onun hep öyle
kalacağı düşünülür. Ne bozulması
düşünülür, ne yıpranması düşünülür,
ne kablolardaki paslanma düşünülür,
hiçbir şey düşünülmez, hep çalışacağı
zannedilir. Bu bizim için önemli eksikliklerden, problemlerden bir tanesidir.
Bir fıkra anlatayım. Bunu aslında çok
yerde anlatıyorum, burada da anlatayım; hem bir değişiklik olur, hem de
herkesin uykusu kaçmış olur.
Adam ölmüş, öbür dünyaya gitmiş. Demişler ki, “Sen cehennemliksin.” “Ama
bazı iyi yanların da var; yani kötülüklerinin yanında birkaç iyi yanın da var.
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Onun için, sen istediğin cehennemi seçebilirsin” demişler. Tabii, bizimki “Hangi cehennemler var?” diyor. Demişler ki,
“Her cehennemin farklı bir yönetmeliği
var. Amerikan cehennemi yönetmeliğine göre, senede bir kere çağrılırsın,
kazana atılırsın, yakılırsın, gönderilirsin.
Alman cehennemi yönetmeliğine göre,
6 ayda bir çağrılırsın, gönderilirsin. Türk
cehenneminde, Türkler yönetmeliklerinde çok daha katı, 3 ayda bir çağrılırsın, kazana atılır, yakılır, gönderilirsin.” Bizimki, “Amerikan cehennemini
seçeyim, senede bir çağrılıyormuşsun”
diyor. Yandaki adam, “Sakın Amerikan
cehennemini seçme, Türk cehennemini
seç” diyor. “Niye?” diyor. “Ben 15 yıl
önce yanlışlıkla seçtim, daha hiç soran
olmadı” diyor.
Yani asıl önemli olan yönetmelikler
değil, asıl önemli olan yönetmelikler,
esaslar değil;
asıl önemli
olan uygulamasıdır. Ama
şunu da söyleyeyim: Ben
tulumbacıbaşıyken, müfettişler geldiler,
kontrol ettiler;
dediler ki, “Denetim görevlerinizi tam yapmamışsınız.
Siz itfaiyede çok yenilik yapmışsınız falan; ama resmi olarak Ankara’dan yazı
geldi, denetimlerde yetersizsiniz.” Ben
de bir cevap yazdım: “Şu anda 42 bin

500 sokak var. Bir sokak şu kadar yılda
kontrol ediliyor. Bunun için Bakanlık bir
ihtar vermiş. 810 yıl sonra denetimlerin
tamamlanacağını arz ederim.”
Aynen böyle yazdım.
Bir taraftan eleman eksikliği, bir taraftan denetim yapacak kişilerin yetersizliği. Hem eleman eksikliği, hem bilgi
yetersizliği var. Bu sadece şeyde değil,
Bakanlıkta da var. Bu nedenlerden
dolayı bizim tam olarak güvendeyiz
dememiz mümkün değil. Aslında başta
da yazmışlar, “Yangın kader değildir”
diye yazmışlar; ben de aynısını koydum,
fazla zamanınızı almak istemiyorum,
bunları geçeceğim. Ama Büyük Önder
Atatürk diyor ki, “Kader, talih, tesadüf,
rastlantı... Bu kelimeler Arapçadır,
Türklerle ilgisi yoktur.” Keşke bunun
farkında olsak.
Taner Kaboğlu (TÜYAK Yönetim Kurulu
Başkanı)
2002 yılında yayınlanan yönetmeliğin sonucunda, tüm binalarda olduğu
gibi, konutlarda da, belli özelliklerde
olanlarda yangın söndürme sistemlerinin yapılması zorunlu hale geldi. Hangi
sistemler hangi konutlarda zorunlu,
onu söyleyerek başlamak istiyorum.
Söndürme sistemi zorunlu olan konutlardan birincisi, sprinkler sistemlerinin
zorunlu olduğu konutları size aktarayım.
Yüksekliğe bağlı bir konu sprinkler sistemleri konusu. Tüm binalarda aslında
sprinkler sistemlerinin yapılma zorunluluğu bina yüksekliğine bağlanmış.
Bazı binalarda değişik
faktörler de var, ama
konutlarda bu sadece
51.5 metre yüksekliğe
bağlı. Yapı yüksekliği,
yani bodrum katları
da dahil olmak üzere,
toplam yüksekliği 51.5
metreyi geçen konutlarda sadece sprinkler
sistemler yapılma
zorunluluğu var. Günümüzde yeni yapılan konutların neredeyse tamamında
otoparklar da olduğu için, otoparkları
da bu işin kapsamında görmek gerekiyor. Toplam kapalı alanı 600 metre-
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kareyi geçen veya 10’dan fazla aracın
otomatik olarak alındığı otoparklarda
da sprinkler sistemi yapma zorunluluğu
var. Dolayısıyla, binamız 51.5 metrenin
altında olsa bile, konut binamız, sadece
otopark kısmı nedeniyle bile sprinkler
sistemi yapma zorunluluğu olabiliyor.
Sprinkler sisteminden sonra, yangın
dolabı sistemi hangi binalarda zorunlu? Yüksek bina sınıfındaki konutlarda.
Yüksek bina sınıfı nedir? Muhtemelen
biliyorsunuz, bina yüksekliği 21.50’yi,
yapı yüksekliği 30.50’yi geçen binalar
yüksek bina sınıfına giriyor. Bu sınıftaki
konutlarda da yangın dolabı sistemi
kullanılması zorunlu. Bunun dışında,
yüksek bina sınıfına girmediği halde,
toplam kapalı alanı 1000 metrekareyi
geçiyorsa bir binanın, konut binası, o
konut binasına da yangın dolabı yapmak zorunlu. 1600 metrekareden büyük
kapalı otoparklara da yangın dolabı
sistemi konulması zorunlu.
İtfaiyenin kullanması için itfaiye
vanaları, itfaiye su alma ağızları
kullanılması söz konusu yönetmeliğe
göre. Bununla ilgili zorunluluk da yine
yüksek bina sınıfına giren konutlarda
ve kapalı alanı 1000 metrekareyi geçen
konutlarda söz konusu.
Çevre hidrant sisteminde ise toplam kapalı alan yada yükseklik değil,
binanın oturma alanıyla ilgili kriter
var. Binaların oturma alanı eğer 5000
metrekareden büyükse, o binanın çevresine çevre hidrant sistemi yapılması
gerekiyor. Burada şöyle bir nüans var:
Eğer bir binalar topluluğu yapıyorsanız
yerleşkenin içerisinde, o binaların toplamının oturma alanı 5000 metrekareyi
geçiyorsa, siz tesisinize, kampusunuza
bu hidrant sistemini yapmak mecburiyetindesiniz. Konutlar için de bu aynen
geçerli.
Burada kompitüs söndürücülerden de
bahsedeyim. Aslında söndürme sistemleri tasarlanırken, kompitüs söndürücüler çoğu zaman işin içinde tutulmaz.
Kompitüs söndürücülerin bulundurulma veya bulundurulmamasıyla ilgili de
yönetmelikte kurallar var. Düşük-orta
tehlike sınıfına giren yangınların tamamında, her 250 metrekarelik alan için 1
adet kompitüs söndürücü bulundurul-

mak zorunda ve bu her kat için geçerli.
Dolayısıyla, konut binamız zemin alanı
250 metrekareden büyükse, her katta
uygun sayıda kompitüs söndürücü
bulundurmamız lazım. 250 metrekareden küçükse de her katta en az 1 tane
kompitüs söndürücü bulundurmamız
şart.
Peki, yangın pompalarını ne zaman
kullanıyoruz? Aslında binada söndürme
sistemleri varsa yangın pompası kullanmak zorundayız. Sadece bir istisnası
var bunun: Eğer sadece yangın dolabı
bulunuyorsa binanızda, sulu söndürme sistemi olarak, bunu binamızın
kullanım suyu hidroforundan besleyebiliyorsunuz. Tabii
ki yangın dolabının kapasitesinin
besleyebilecek
büyüklükte olması
kaydıyla. Onun
dışında, itfaiye
su alma ağzı,
sprinkler sistemi
ya da çevre hidrant
sisteminizin bulunması durumunda mutlaka yangın
pompası kullanmak zorundasınız.
Sprinkler sistemlerin tasarım kriterlerini neye göre
belirliyoruz, hangi standartlara göre
belirliyoruz? Türk standartlarına göre
belirliyoruz. TS EN 12845 standardı,
sprinkler sistemlerin tasarımıyla ilgili
Türkiye’de yürürlükte olan standart.
Aynı zamanda aslında Avrupa standardı
da bu. Son edisyonu 20015 yılında yayınlandı, İngilizce olarak Türk standardı
olarak yayınlandı, tercüme çalışmaları
devam ediyor. Özellikle konutlarda
sprinkler sistemi tasarlarken bu standartlar aslında bizim için doyurucu bilgiler veriyor. Fakat zaman zaman bizim
standardımızda yer almayan hususlarla
ilgili diğer uluslararası standartlara da
başvurmak zorunda kalıyoruz tasarım
yaparken.
Yangın dolaplarının imalatlarıyla ilgili
TS 671/1 ve 2 standartları var, 1 inç ve
2 inç hortumlu yangın dolapları için
var olan. Bunların uygulanmasıyla, ta-

sarımıyla ilgili yönetmelik birtakım kriterler veriyor. Diyor ki, eğer binanızda
sprinkler sistemi yapmıyorsanız, yangın
dolaplarınızın arasındaki mesafe 30
metreyi geçmemelidir. Eğer sprinkler
sistemi yapıyorsanız binanızda, bu
mesafe 45 metreye kadar çıkabilir. Yerleştirirken çıkışlara yakın noktalardan
başlayarak yerleştirmek esas. Genel
kullanım alanlarında, koridorlarda,
hollerde, herkesin kolayca erişebileceği
yerlerde bulundurulması her zaman
öneriliyor. Her katta veya her yangın
kompartımanında en az 1 tane yangın
dolabı bulundurma zorunluluğu var.
Konutlarla ilgili özellikle gelen soru-

lardan biri, “Yangın dolabını iki katta
bir tane uygulayabilir miyiz?” sorusu.
Normalde, yönetmeliğe göre yapamazsınız. Yangın dolaplarında çıkış basıncı
minimum 4 bar, maksimum 7 bar olmak
durumunda; debileri de hortum çapına
göre 100 litre/dakika veya 400 litre/
dakika olabiliyor.
İtfaiye su alma ağızları, itfaiyenin yangına müdahalesi için ihtiyaç duyduğu
ekipman. Bunların mutlaka güvenli
alanda, yangın merdiveninde ya da
yangın güvenlik holünün içerisinde
olması zorunlu, itfaiyenin gerekli hazırlığı yapıp yangına müdahale edebilmesi açısından.
Bunların yerleşim kriterleri şöyle: Binanın herhangi bir noktasından itfaiye su
alma vanasına en fazla 60 metre içerisinde erişebilmesi gerekiyor. Bunun da
sebebi, 20 metrelik hortumları uç uca
ekleyerek 60 metreye kadar çıkartaSAYI 337 - AĞUSTOS 2017 | KAYNAK ELEKTRİK
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biliyor itfaiye ve binanın her
noktasına müdahale edebiliyor,
bu yerleşim kuralına uyulduğu
takdirde. Yangın söndürme
sistemleriyle ilgili, pompa, su
deposu ve tesisatla alakalı
değerlendirmeyi yaparken,
başlangıçta binanın tehlike
sınıfını belirlemeniz lazım.
Tehlike sınıfını yönetmeliğimiz
bize veriyor. Konut binaları bizim yönetmeliğimize göre orta
tehlike sınıfı grup 1’e giriyor.
Konumuz konut yapısı olduğu
için, ben sadece konutlarla ilgili bilgileri buraya koydum. Karışık kullanımlı
bir bina olduğu zaman, tasarımda o
binada bulunan her türlü tehlikeyi göz
önüne alıp ona göre yapmak zorunluluğu var.
Sprinkler sistemleriyle ilgili tipleri
koyduk. Konutlarda genellikle kullanılan sistemler ıslak borulu sistemler.
Çünkü konutlar ısıtılan binalar olduğu
için, özellikle konut bölümlerinde ıslak
borulu sprinkler sistemleri bulundurulması uygun oluyor. Sadece otopark
kısımlarının kısmen açık olması veya
konutumuzun bulunduğu şehrin iklim
koşullarına göre donma riski söz
konusu olabiliyor, o şartlarda otoparklardaki sprinkler sistemleri kuru borulu
seçmek zorunda kalabiliyorsunuz.
Tasarımdaki büyük mücadelelerden
biri su deposu ve yangın pompasının
kapasitelerinin belirlenmesi, yani su
ihtiyacının belirlenmesi. Su ihtiyacını belirlerken, eğer sprinkler sistemi
yapıyorsak binada, sprinkler sistemi ne
kadar su harcayacak, onu bizim biliyor,
hesaplıyor olmamız lazım. Bunun
üzerine, sprinkler sistemiyle beraber
çalışacak yangın dolabı ve çevre hidrantlarınız varsa, bunların bu ilave debi
miktarlarını da sprinkler debisine ekleyerek, toplam su ihtiyacınızı bulmanız
gerekiyor.
Yönetmeliğimizde bir tablo var, tehlike sınıfına göre su ihtiyaçlarının ne
olduğunu anlatıyor. Orta tehlike sınıfı
1’e giren bir konutta 1 metrekareye dakikada 5 litre su boşaltmanız gerekiyor
ve 72 metrekarelik bir alanda yangının
çıktığını kabul edip, 72 metrekarelik
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alana suyu boşaltmanız gerektiği
taahhüt ediliyor. Otopark için ise bu 72
metrekarelik alan iki katına çıkıyor, 144
metrekareye çıkıyor. Yani konutunuz ve
otoparkınız için ayrı ayrı bu kriterleri
kullanarak, hangisine ne kadar su gerekiyor, onu bulmanız gerekiyor.
Buna ilave olarak da yangın dolapları
ve hidrant debisi değerleri ayrı bir
tabloyla verilmiş yönetmelikte. Özellikle konut binalarıyla ilgili bize en çok
gelen sorular bunlar. Çünkü konutların
çoğunda aslında sprinkler sistemi
yapılmıyor. Sprinkler sistemi yapılmadığı zaman, yangın dolabı ve hidrantla
ilgili aldığımız değerler ile sprinklerle
beraber çalışacak yangın dolabı ve hidrant debileri birbirinden farklı. Bizim
yönetmeliğimiz diyor ki, sizin sadece
çevre hidrant sisteminiz varsa eğer,
pompanızın debisini minimum 1900
litre/dakika olmak zorundadır. Çünkü
sadece hidrant değerlerine müdahale
ediyorsunuz, sistemlerde onu kullanıyorsunuz. Ama sizin sprinkleriniz varsa,
o sprinkleriniz çalışmış ve yangına
müdahale etmişse, sizin hortumla yapacağınız müdahalede harcayacağınız
su düşüyor. Dolayısıyla, siz orta tehlike
1’e giren bir konuttaysanız, dış sahadaki hidrantınızın vanası 2.5 parmak olsa
da, iki vanayı açsanız da, sadece 400
litre/dakika ilave debi harcayacağınızı
kabul edip, ona göre bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde
yangın dolabı için de sadece 100 litre/
dakika, sadece bir tane yangın dolabını
sprinkler sistemine ilave olarak kullanacağınızı öngörmeniz gerekiyor.
Biraz koruma alanlarına girelim. Biz
orta tehlikedeyiz; iki sprinkler arası

mesafenin, eğer tabana koyuyorsanız, sprinklerde 4 metreyi
geçmemesi ve bir sprinklerin
koruma alanının da 12 metreyi
geçmemesi lazım.
Tabii, günümüzde yapılan
konutların çoğunda tabanlarda
boruların örülmesi istenmiyor;
onun için, daha çok yatay atışlı
duvar tipi sprinklerler tercih
ediliyor. Yatay atışlı duvar tipi
sprinklerlerle ilgili Türk standardında birtakım değerler verilmiş.
Orta tehlike sınıfı bir yerdeyseniz, duvar tipi sprinkler 9 metrekareyi
korumalı, iki sprinkler arası mesafe
3.4 metreyi geçmemeli ve sprinklerin
duvara mesafesi de 1.8 metreyi geçmemeli gibi değerler olmakla beraber; günümüzde kullanılan duvar tipi
sprinklerler aslında bu değerlerin çok
daha üstünde alanları koruyabiliyor.
Dolayısıyla, duvar tipi sprinkler koyacağınız odanın büyüklüğüne, genişliğine
göre doğru modeli seçerek, daha az
sayıda sprinkler kullanarak binanızı etkin şekilde koruyabiliyorsunuz. İşte bu
tür noktalarda, biz, Türk standardından
sapıp, Amerikan standardına başvuruyoruz. Çünkü Amerikan standardı, duvar
tipi sprinkler kullanılmasıyla ilgili çok
geniş bilgiler içeriyor. Geniş atımlı,
uzak mesafeye atabilen sprinklerlerin
nasıl konulacağını, hangi mesafelerde
konulacağını bize veriyor. Dolayısıyla,
sizin sprinkleriniz standarda uygun,
onaylı bir sprinkler ise ve üreticisi size
“36 metrekare alanı tek başına koruyabiliyor” diyorsa, biz bu 9 metrekare
alanı uygulamıyoruz, ürünün üreticinin
tavsiye ettiği değerler çerçevesinde
kullanılmasını ve tasarımının buna
göre yapılmasını öngörüyoruz.
Burada, tabii, bu geniş alanı koruyan duvar tipi sprinkler başlıklarının
çıkış basınçları da çok önemli. O çıkış
basınçlarını mutlaka üretici bilgilerine
göre değerlendirip, ona göre kullanmak, tasarımı ona göre yapmak lazım.
Birtakım mesafe sınırları var. Aslında
sprinkler modeline göre çok değişiyor
bu. Standartlar da artık şeye doğru gitmeye başladı; kesin birtakım rakamlar
vermekle beraber, eğer üretici, ürettiği
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ürünü test edip, bağımsız bir kuruluş
tarafından farklı değerlerde onay almışsa, siz üreticinin kullandığı değerleri kullanın diyor. Yani mesela tavandan
mesafe duvar tipi sprinklerde en fazla
15 santim olabilir diyor standart, 15
santimden daha aşağı sprinkler koyamazsınız diyor. Ama A firması diyor ki,
“Ben bir sprinkler ürettim, tavandan
30 santim aşağıya koysanız dahi etkin
koruma yapıyor. Ben bunu test ettim,
onayını da aldım, ona göre üretiyorum.”
Dolayısıyla, bu şekilde tasarım yapmak
mümkün.
Sprinklerlerin sıcaklık değerleriyle
ilgili kriterler var. Her zaman ortam
sıcaklığına bağlı olarak sprinkler
sıcaklıkları seçiliyor. Konutlar genellikle kışın ısıtılmış mahaller olduğu için,
yazın da 38 derecenin üzerine genellikle çıkmadığı için konutlar, biz hep 68
derece başlık kullanıyoruz konutlarda.
Sprinklerlerin geçirebildiği debiyi
gösteren K faktörü değeri var. Tehlike
sınıfına göre hangi K faktörüne göre
sprinkler kullanacağımızı da yine standart bize söylüyor. Tehlike sınıfı yükseldikçe, kullanmanız gereken sprinklerin
K faktörü de artıyor. Bizim konutlarımız
gruplar içerisinde en düşük tehlike
sınıfına sahip olduğu için, biz standart,
K faktörü 80 olan sprinklerleri kullanıyoruz çoğunlukla.
Boru dağılımıyla ilgili birden çok yöntem var. Ağaç yöntemi var ya da balık
kılçığı da denilebiliyor bu yönteme.
Ana hattınız belli bir güzergahtan
gidiyor ve ana hattınızdan dallara ayrılarak, braşmanlar vererek sprinklerlere
ulaşıyorsunuz. Ana hattınızın bir renk
oluşturduğu Loop borulama sistemi
var. Bir de iki tane karşılıklı hattın
birbirine bağlandığı Grid sistemler var;
otoparklarda, bölme duvarlarının az
olduğu yerlerde daha çok bu sistemleri
kullanıyoruz.
Borulamada, özellikle konutlarda
plastik boru kullanılması çok gündeme
geliyor, korozyon vesaire sebeplerle veya borunun duvara gömülmek
istenmesi ve metal esaslı boruların
bu tür durumlarda çok korozif özellik
göstermesi nedeniyle. Burada şöyle bir
yol izlemek mümkün: NFPA standardı,

Amerikan standardı konutları düşük
tehlike sınıfına sokuyor ve aynı zamanda düşük tehlike sınıfında plastik
boru kullanılmasına da izin veriyor ve
düşük tehlike sınıfında kullanılmak
üzere üretilmiş ve onay almış plastik
boru tesisatı söz konusu. Fakat bu otoparklar için geçerli değil. Dolayısıyla,
konutlarda metal esaslı değil, plastik
esaslı boru kullanılarak tesisat yapmak
da mümkün. Günümüzde hâlâ bu işin
üretim maliyeti yüksek; ama işçilik ve
güvenlik açısından, uzun ömürlülük
açısından plastik boru zaman zaman
tercih edilebiliyor.
Mutlaka hidrolik hesap yapmamız
lazım tasarımın sonunda. Çünkü söylediğim gibi, özel tip sprinkler başlıkları
kullanmak, değişik tehlike sınıflarının
binamızda bulunması gibi sebepler söz
konusu olabiliyor. Mutlaka her tehlike
sınıfına göre hidroliği hesaplayıp, boru
çaplarımızı belirlememiz, pompamızın
ve su depomuzun büyüklüğünü hidrolik hesaplarla yapmamız gerekiyor. Bu
hesapları eski usul elle yapabilirsiniz;
bununla ilgili bilgisayar programları
da var, onaylı, standartların uygun
gördüğü, bu yazılımları da kullanabilirsiniz. Her halükarda bununla sonuca
ulaşmak, kontrolleri yapmak gerekiyor.
Kontrol panelleri ve pompa odasındaki
bütün kablolamayla ilgili tedbirleri al-

mak lazım. Elektrik pompalarının beslemelerinin mutlaka yangına dayanıklı
kablolarla yapılması ve binanın ana
tesisatından ayrı olarak beslenmesi
lazım. Çünkü biliyorsunuz, itfaiye çoğu
binaya müdahale ederken, başta elektriği kesip öyle giriyor. Haliyle, binanın
enerjisi kesildiğinde yangın pompamızın enerjisinin kesilmesini istemeyiz.
FİKRET KIR (Kocaeli Üniversitesi)
Konumuz yangın. Biz insanlar imgelerle
konuşuruz, kavramlarla konuşuruz. O
kelime bize neyi ifade ediyorsa, aynı
dili konuşmak diye bir şey vardır ya
hani, iki kişi konuşuyoruz, aynı dili konuşmayız. Dolayısıyla öncelikle yangın
ne anlam ifade ediyor hepimize, bunu
netleştirmeliyiz. Çünkü biz aynı dili
konuşmazsak aynı noktaya varamayız.
Benim için yangın, yanmanın kontrol
dışına çıkmış hali, yanma ise hayatın
kaynağı. Çünkü Allah diyor ki, “Ben her
şeyi nurdan yarattım.” Bilim de diyor ki,
“Her şey enerjinin bir frekansı.” Dolayısıyla enerji olması için, bir hayat olması için bir yanma olması lazım; yanma
yoksa hayat yok. Yani yangın algılamasında halkla, bilim adamları ya da
kuralları yazanlar arasında çok ciddi bir
uçurum var. Yangın disiplinleri temelde ikiye ayrılmış durumda; bir tanesi
yangından korunma ve yangın önleme
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disiplini, diğeri ise yangınla mücadele
ve yangını kontrol altına alma disiplini.
Bizim Türkiye’de yangından çoğunlukla
anladığımız şey ikincidir, ilkini anlamayız. Çünkü biz, yangın olduğunda itfaiye
çağırmayı, bu işe bu şekilde müdahale
etmeyi temel bilinç olarak almışız.
Genel bakışımız şu: “Her şeyi devlet
ve kamu yapsın, yapsın devlet bu işi.
Bizi bu işe bulaştırmasınlar. Kardeşim,
itfaiye raporu aldık. İtfaiye bunun
sorumluluğunu alsın.” Acaba gerçekten
tüm sorumluluk itfaiye teşkilatına mı
düşüyor, başka kişilerin sorumluluğu
yok mu; var. Nerede var? Hep bahsettiğimiz Binaların Yangından Korunması
Hakkındaki Yönetmelik Madde 6, yetki
ve sorumlulukları tanımlıyor. Bina
sahipleri, projelendiren, yetkilendiren,
ruhsat veren, müşavir, mal satan, plancı,
“Hoş geldin, merhaba” deyip kahveyi
içen herkes sorumludur. Ne zaman
sorumlu; yangın olup birileri öldükten sonra aslında. O zaman çağırıyor.
Bilirkişi olanlar bilir. Hâkim o zaman
çağırıyor. Yangın olduktan sonra, “Gel
kardeşim, sen buranın müşaviri olmuşsun” diyor. Neden? Benim de bir sürü
sebep ve mazeretlerim var, Türkiye’deki yangın durumumuzun ahvaliyle
ilgili. Diyorum ki, yangın güvenlik diye
bir sektör var, bu sektörde mesleki
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yeterlilikler yok. Türkiye’nin bir Mesleki
Yeterlilik Kurumu var, itfaiyecilik bile
tanımlanmamıştır. Mesleki kod denilen
bir kod var, o meslek kodu daha tanımlı
değil. Sektörde ihtisaslaşma yok, herkes
her konuda uzman, ama sektörün her
tarafında. Bir ihtisaslaşma yok. Yurtdışında bir eğitime, bir seminere, bir
konferansa gittiğimiz zaman insanlarla
tanışıyoruz, “Yangın güvenlik mühendisiyim. Bina yangınlarında yüksek
binalar konusunda uzmanım” diyor
adam, başka biri “Elektrik yangınları
konusunda uzmanım” diyor. Başka bir
konuda bir şey sorduğunuzda, “Ben
bilmiyorum. Benim uzmanlık alanım bu,
bu konuda spesifiğim” diyor. Türkiye’de
bu yok maalesef.
Yangın güvenlik mühendisliği bölümü yok. Şahin Hocam vardı; itiraz etti
yangın güvenlik mühendisi ifadesine.
“Böyle bir mühendislik bölümü yok;
niye bu derginin adına bunu yazdınız?”
dedi. Yok, ama olsun. Böyle bir bölüm
yok. Uzman sayısı yok denilecek kadar
az, ilgi de az. İkinci konuşmacımız
demişti (….) kişi var. Ne kadar mutlu
oldum. Ben bu kadar kişinin gelmesini
de beklemiyordum. Çoğu kişi gelmiyor,
hep 5-10 kişi oluyor. Niye? İlgi yok, alâka yok. Akademik bilimsel çalışmalar
için yeterli Ar-Ge yok. Yoklarımız bunlar.

Sebep ve mazeretlerimiz dedik ya.
Yeterli devlet desteği ve teşvik de yok.
Arabaya verilen, çiçeğe verilen destek
bize verilmiyor, teşvik verilmiyor. İşin
gerçeği bu. Eğri oturup doğru konuşalım. Uygun yönetmelikler yok.
Güncel durumu bir özetlersek, yangınla
ilgili bir otorite yok. Ne demek bu? İki
kişi, iki uzman, Türkiye’de bir konuyla
ilgili farklı görüş ortaya atabilirler mi;
atıyorlar. Bir sürü kez başımıza geldi.
Bir uzmana soruyorsun, “Ben böyle
karar verdim” diyor; diğerine soruyorsun, “Bu böyle olur” diyor. Yetki mercii
kim, kim diyecek ki bu doğru? Elimizde
bir yönetmelik var; yönetmelik olunca
bu iş oluyor mu? O zaman, üniversitelere ihtiyaç yok, bölümlere de ihtiyaç
yok. Elektrik mühendisi olacaksam
elektrik mühendisliğiyle ilgili kitapları
alırım, okurum, “Çok da güzel okudum,
ben bunu anladım, yorumladım” derim,
oldum sana elektrik mühendisi. Öyle
mi; hayır. Kitabı yazan adam bile kendi
kitabını anlatıyor. Öğretmek diye bir
şey var bununla ilgili, ama burada bir
otorite yok, yok gerçekten. Son noktada,
bir durum olduğunda itfaiye mi olacak?
Binaların Yangından Korunması
Hakkındaki Yönetmeliğe göre herkes
sorumlu dedik. Ne güzel. Sorumluluğunu da herkese vermişiz. Buyurun
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kardeşim. Pimi çekilmiş bomba. Ruhsat
öncesi genelde bir çalışma yok. Niye;
çok önemli değil. Ne zaman ki itfaiye
ya da ruhsat veren kuruluş, “Kardeşim,
bunları yapman gerekli” dediği zaman
aklına yangın geliyor mimarın, mühendisin, ondan önce gelmiyor. Çoğunluk
için söylüyorum. Ruhsat sonrasında
bir denetleme, kontrol ve sürdürülebilirlik yok. Benden önce sunum yapan
iki-üç kişi bundan bahsetti. Türkiye’de
yapılmış, kuruluş olan sistemlerin
yüzde 80’inin çalışmadığını söylüyor
yurtdışından gelen uzmanlar. Ben
de bugüne kadar gezdiğim sistemlerin çalışmadığını görüyorum. Çünkü
sistemler yapılırken süper, tasarlanıyor,
yapılıyor; ama sonrasında, hepimizin
bildiği gibi, devam ettirilmiyor. Bu hafta
İtfaiye Haftası olduğu için bu toplantı
var herhalde. İtfaiyenin görevleri var.
Öyle bir görevler var ki İtfaiye Yönetmeliğinde, sayfalar dolusu, bir sürü.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde
verilen görevleri yapmak… Daha devam
ediyor bir sürü. Burada, Yönetmelikte,
bu görevleri yapması için, itfaiyenin bir
grubu olması lazım, teknik hizmetler
grubu; mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, statikçi, arkeolog, tekniker,
teknisyen, teknik ressam, fen memuru.
İlk sunumda Abdurrahman hocam
demişti ki, “Denetlemeyle ilgili bana
bir eleştiri geldi. Ben, meslekte yüzyıl
sonra bu denetlemeler biter demiştim.”
Şimdi soralım bakalım, farklı mı? Yani
belediye teşkilatına siz denetleme
verdiğinizde, yeterli elemanı, memuru,
mühendisi var mı; yok. Yine aynı, sistematik değişmemiş.
İtfaiye Yönetmeliğiyle ilgili -bu da
büyük şehirlerde böyle- küçük illerde,
büyük şehir olmayan illerde korumayla
ilgili hiçbir şey yok, sadece itfaiyeci var orada. İtfaiye teşkilatları hep
okullardan alınmıyorlar. Biliyorsunuz,
Türkiye’de 6-7 tane meslek yüksek
okulu var. İtfaiye teşkilatlarının tamamı
yüksekokuldan mezun olan arkadaşlar mı acaba, acaba kaçta kaçı oran
olarak? Yönetmelikte bir sürü maddeler
var, ama hiç önemli değil. Burada çok
enteresan bir şey oldu. 2012 yılında,

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapıldı,
değil mi? Hepimiz biliyoruz bu değişikliği. Yönetmeliğin 6. Maddesi 4. Fıkrası
dediğimiz bu noktada, Bakanlar Kurulunun kararıyla, projeler, ruhsat vermeye
yetkili merciler tarafından onaylanarak
uygulanır” diyerek, itfaiyenin projeyi
denetleme yetkisi elinden alındı.
Peki, çözüm ne? Biz hep kopyala-yapıştır bilgilerle çalışıyoruz, bir yerden
kopyalayıp yapıştırıyoruz. Öğrencilerimiz de bizden hep bunları istiyorlar;
ders sırasında, “Hocam; şu soruları ver,
şunu ver” diyorlar. Vereyim de, bunu
nasıl uygulayacağımız, ne yapacağımız,
bunu nerede kullanacağımız önemli;
bunları öğrenmeye çalışın.
Peki, niye bu noktadayız, niye buradayız? Güncel durumdan memnun muyuz;
ben değilim şahsen. Bir sürü kişi de
memnun değil, Türkiye’nin önemli
STK’ları da memnun değil bu konuyla
ilgili ki, böyle bir noktaya gelmişiz.
Sebep şu: Bizim, “Zorunluluklar mı,
memnuniyetler mi ya da gereklilikler
mi?” sorusuna verdiğimiz cevap, zorunluluklar. Halbuki hep burada da konuşurken, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre, bu
zorunlu, bu zorunlu, bu zorunlu dedik.
Evet de, bazen zorunlulukların üzerinde bir şey oluşuyor. Zorunluluk bizim
hayatımızı yönlendirmemeli, gereklilik
yönlendirmeli. Gerekli olduğu için bir
şeyi yapmalıyız, yaptırmalıyız. Zorunlu
olduğu için bir algılama sistemi takıyoruz ruhsatı alana kadar, sonra umurunda değil, fabrikanın ruhsatını aldıktan
sonra. Sadece sigorta denetlemesine
kadar zorunlulukları yerine getiriyorum, sigortayı yapıyorum, ondan sonra
bitti. Ama gereklilik diye bir kavram
olması lazım hayatımızda. Bu, bizim
için gerekli. Zorunluluklar minimum, en
az gerekliliklerdir aslında. Ama biz öyle
yapmıyoruz.
Asıl sorun ve çözüm şu aslında: Bir
kere, toplumsal bir yangın bilinci oluşması lazım. Yangın deyince, hepimizin
aynı şeyi anlamamız, aynı şeyi arzulamamız gerekiyor ve bu, gerçekten önce
meslek erbapları tarafından kabul görmeli. Bir projenin başındaki mühendis

ya da mimarın, “Bunun yangınla ilgili
de bir (…..) tarafı var; bununla ilgili
de bir danışman olsun” demesi lazım,
“Her şeyi ben biliyorum” dememesi
lazım. Bu yangınla ilgili meselenin dar
alandan, dar bir kulvardan çıkıp topluma yayılması lazım. Bunun gerçekten
çok önemli bir şey olduğunun ortaya
çıkması lazım.
Bir yangından korunma felsefesine
ihtiyacımız var, bir fikre ihtiyacımız var.
Yani tutunmamız gereken fikirdir. Her
şeyi yaratan felsefe ve fikirdir. Benim
hocam şey derdi, “Mühendis, mümkünü
makul, makulü mamul yapan adamdır.”
Ne demek? İngilizcesi, imaginary possibilite production. Hayali bir formülizasyon haline getirip, sonra onu ürün
yapmamız. Ama biz bunu dar bir çerçevede bırakırsak yapamayız. Sıkıntılı bir
durum; görev ve sorumluluk alanları
belli değil hiç kimsenin. İtfaiyenin de
belli değil, onun da belli değil, bunun
da belli değil, herkes kafasına göre yapıyor. Ama bizim hayatımızda şöyle bir
felsefe oluşturmamız lazım: Yangın hiç
olmasın! Bu bizim felsefemiz olmalı.
Bunun için çalışmamız gerekiyor. İki,
yangın çıkarsa çok hızlı haber alalım
ve yangın olursa, eğitimli insanlarla
başlangıçta daha yangına müdahale
edip, yangın oluşmadan söndürelim.
Üçüncüsü, en kötü ihtimalle yangın
çıkarsa, kompartımanlarımız var;
yangın buradan dışarı çıkmasın, sadece
bu odayı kaybedelim, başka odaya
geçmesin isteriz ve en çok istediğimiz
şey, hiçbir insana zarar vermeden, iş
güvenliği raporlarında yangın “Ramak
kala” olarak kalsın istememiz lazım.
Yangınla ilgili temel konsept aslında,
yangın temel bir mühendislik çalışmasıdır. Ne yaparsın; ulusal kurallara
bakarsın -biraz önce bahsedilen Binaların Yangından Korunması Hakkındaki
Yönetmelik- sonra uluslararası kurallara bakarsın, sonra tüm verileri toplarsın, bütün verileri, topladığın bütün
verilerle beraber geçmiş dosyalara
bakarsın. Ne demek? İstatistik sonuç
verir. İstatistik yok, evet, Abdurrahman
hocama katılıyorum. Gerçek sebebin
ne olduğunu bilmezsek, onunla ilgili
önlemler almamız neredeyse imkânsız.
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Sonra bir analiz yaparsın ve hipotezler
oluşturursun. Her mühendislikte 3-4
tane hipotez oluşturulur. Bu hipotezler içinden en güçlü hipotezini seçer
ve onun üzerine temel felsefe alarak
sistemini kurarsın. Önceki sunumlarda
söylendi; kurduğunuz yangından korunma felsefesi sürekli, sürdürülebilir,
güncel, o binanın, o ülkenin şartlarına
uygun olmalı ve stand-by, yani her an
çalışabilecek biçimde olmalı. Bu arada,
dönemsel risk analizleri ve dönemsel
kontroller yapılarak, geliştirilmesi
gerekiyorsa geliştirilmeli, yenilenmeli.
Bakın, biraz önce yangından korunmadan bahsettik. Buradaki şey çok farklı.
En kısa zamanda olay yerine ulaş, önce
canları kurtar, sonra yangının başka
yere sirayet etmesini engelle, yandaki
binaya atlamasın. Genelde haberlerde,
“İtfaiye yangını söndürdü” diye bir
haber olmaz. Var mı, duydunuz mu?
Ben duymadım. “İtfaiye, yangını kontrol
altına aldı” diye duyarız. Bu bilinçli
bir söylem, bilinçli bir şekilde söyleniyor. Çünkü itfaiyeyle yangın sönmez,
yangın olmuşsa sönmez. Dünyanın en
iyi ülkeleri bile, Kanada’da geçen yıl 14
hafta sürdü o orman, söndüremediler.
Ki, dünyada en iyi yangınla mücadele
eden ülkeler bunlar. Söndüremezsin!
Yangın sonrası olay yerinde oluşacak
kayıtları engelle. Bambaşka bir disiplin. Korunma hipotezlerine dayanan
mühendislik, bilimsel disiplin, yine mücadele de, söndürme de bu felaketteki
can ve mal kaybını en aza indirgeyecek
ve başka yerlere sıçramasını engelleyecek olan bir bilimsel veri seti.
Karar vermeliyiz ülke olarak, insanlar
olarak. Bu iki farklı disiplin kimler
tarafından, nasıl yürütülecek? Her şeyi
itfaiyeye mi bırakacağız, nasıl düzenlemeler getireceğiz? Her itfaiyede
önleme koruma birimi var mı aslında;
benim bildiğim kadarıyla yok. Yeterli
mühendis uzman kadroları var mı;
yok. İtfaiye önleme korumada mı
ustalaşmalı, yoksa sadece müdahalede mi, yoksa her ikisinde birden mi?
Amerika’da her ikisinde birden olan
eyaletler var, tek olanlar var, her yerde
farklı farklı var. Çok ciddi biçimde
yangın sonrası rapor tespitleri yapılıp,
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bu rapor tespitlerinin bir veritabanında
sonuç veri olarak toplanması lazım ki,
bizden sonraki insanlara sonuç veri
bırakabilelim. Önleme ve koruma içinde bahsedilen bir sürü önlemler var.
Burada hep yönetmelik konuşuyoruz ya,
aslında sorun yönetmeliği yorumlarken
ortaya çıkıyor. Bir otoritemiz yok. İtfaiye
raporlarına arkadaş dedi ki, “Ben bunu
kabul etmiyorum.” “Normalde, itfaiye
raporunda kağıt mendil yazması gerekirken selpak yazmış gibi. Ben bunu
isterim” diyen şeyler gördüm. Çünkü
itfaiye raporu yazan arkadaş ne yazdığını bilmiyor, ne istediğini bilmiyor,
neden ve niçin olduğunu bilmiyor. Ama
yönetmelik var. Her itfaiye de farklı
ve denetleme sorumluluğu yok. Ciddi
bir yol haritası oluşturmamız lazım,
konsept belirlememiz lazım, eğitim
olması lazım, bilinçlendirme. Burada
birkaç tane daha çalıştay yapmamız
gerektiğini düşünüyorum; belki 10, 20,
30. Yapılması gerekir ülke ölçeğinde.
Mesleki yeterlilik olması gerekiyor. Bir
üst otorite olarak bir şey kurulmalı,
Türkiye yangın kurumu gibi. Bir şekilde
bir üst otorite olmadan bu iş olmuyor.
Yangın kodları ülke (……) uygun hale
getirilmeli. Yangın araştırma enstitüsü
olmalı, bir yangın mühendisliği bölümü
olmalı. Gerçekten bir üniversitenin artık kalkıp, “Biz bu işe al atalım” demesi
lazım. Niye? Şuradaki film var ya hani,
o var, bir tane daha, bir de 1940’larda
yapılmış var. Biz, yangın eğitimlerinde,
1940’larda, 50’lerde yabancıların yaptığı filmleri gösteriyoruz. Bu kadar üniversitemiz içinde bir tane yangın şeyi
yapıp, yangını çıkartıp, “Buraya yangın

yayıldı” tespiti yapılmamış ülkede. Yıl
2017. Yangına verdiğimiz akademik ve
bilimsel değer bu kadar. Var mı? Ben
görmedim, yapılmamış. Hâlâ 40’lardan,
50’lerden (……) yaptığı filmleri oynatıyorum. Bak, yangın şu dakikada böyle
yayılıyor. En son, nerede yanlış yapılmış
diye söyleyeyim. Otoyol denetlemesi
yapıyoruz, tünel, her tünelde iki tane
yangın söndürme cihazı var; biri 12
kilogram, biri 6 kilogram. Birinin üzerinde ABC yazıyor, diğerinde üzerinde D
yazıyor. Bu iki cihazı alıp getirdim, 2030 tane mühendis var. “Bu iki cihaz arasındaki fark ne?” dedim. “Biri büyük, biri
küçük” denildi. Başka?.. Hiç. “ABC ve D
yazıyor. Bunlar ne ifade ediyor?” dedim,
cevap veren olmadı. ABC tipi (……) D de
hafif metal. 1950’lerde bir tüp yönetmeliği yazılmış, bunlar konulmuş. Çok
enteresan bir şey var. O 6 kilogramlık
kuru kimyevi tozu bildiğimiz standart
bir tüpün içine koymuşlar. Halbuki, D
tipi yangın söndürme cihazları minimum 12 kilogram olur, maksimum 5-7
bar basınçla alınır. Bu çektiğim fotoğraf
2017. Hâlâ uygulanıyor.
Aslında ben bu konuyu hazırlarken -sayın hocamla beraber hazırladık; Necmi
Özdemir- aklımızda bir sürü soru, benim aklımda bir sürü sorular vardı. Biz
sorularımızı yazdık. Bu sorulara neler
deriz, ne cevaplar veririz, bunu ortaya
çıkardık. Hatta bir sürü arkadaşımıza da
sorduk, öğrencilere de sorduk; yani “Ne
düşünüyorsunuz?” Bu sunum aslında
“Bizim ve çevremizdeki insanların
yangına karşı sorduğu sorulara ne
diyebiliriz?” sorusunun cevabıydı.
Hepinize teşekkür ediyorum.
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Schneider Electric Geleneksel Buluşması bu yıl 5-6 Ekim 2017’de İzmir’de gerçekleşti

Schneider geleneksel buluşması

Schneider Electric, iş birliği yaptığı proje ofislerinin yetkilileri, danışmanlar ve kontrolörler için Schneider Electric Geleneksel Buluşması’nı bu yıl
5-6 Ekim tarihlerinde İzmir Swiss Otel’de gerçekleştirdi.

Schneider Electric, iş birliği yaptığı
proje ofislerinin yetkilileri, danışmanlar
ve kontrolörler için Schneider Electric
Geleneksel Buluşması’nı bu yıl İzmir
Swiss Otel’de gerçekleştirdi. Schneider Electric ekipleri ve katılımcıların
sundukları fikirlerle ortak bir gelişim

alanı yaratılmasına da olanak sağlandı. Etkinliğin ilk gününde katılımcılar,
Schneider Electric Manisa fabrikasını
ziyaret etme şansını da yakaladı. “Proje
dünyası zorlukları ve çözüm önerileri”
ve “Geleceğin tasarımları neye ihtiyaç
duyar” başlıklı iki workshop’ün de
gerçekleştiği buluşmada katılımcıların
yaratıcı önerileri gündeme geldi.
Etkinliğin ikinci gününde; workshop
sonucunda ortaya çıkan konuların
değerlendirilmesinin ardından konuk
konuşmacı Prof. Dr. Emre Alkin ilham
veren bir konuşma gerçekleştirdi.
Oldukça yoğun geçen etkinlik İzmir
Körfezi’nde yapılan keyifli bir yelkenli

turu ile tamamlandı.
Schneider Electric, yenilikçi fikirler geliştirme ve iş birliklerini güçlendirme
anlamında önem taşıyan bu etkinlikleri, kapsamını genişleterek düzenlemeye
devam edecek.

AYDINLATMA EĞİTİM SEMİNERLERİ 11 KASIM - 9 ARALIK 2017 TARİHLERİNDE ANKARA’DA

Aydınlatma eğitim seminerleri başlıyor
Aydınlatma Türk Milli Komitesi tarafından 1995 yılından bu yana akademisyenleri, üreticileri, tasarımcıları ve uygulamacıları bir araya getirmeYİ
HEDEFLEYEN aydınlatma eğitim seminerlerinin altıcısı kasım ayında başlıyor.
Aydınlatma Türk Milli Komitesi 1995
yılından bu yana kuruluş amaçları
doğrultusunda, ülkemizde aydınlatma
disiplininde çalışan ve sektörde yer
alan akademisyenleri, üreticileri, tasarımcıları ve uygulamacıları bir araya
getirme görevinie devam ediyor. Ulusal
olduğu kadar uluslararası alanda da
yapılan çalışmaları biraraya getirmeyi
hedefleyen Aydınlatma Türk Milli Komitesi, 2014 yılında birincisi, 2015 yılının
Mart ayında ikincisi yine aynı yıl Aralık
ayında üçüncüsü, 2016 yılında dördüncüsü ve 2017 yılı Şubat ayında beşinci-

si düzenlenen
seminerlerin
altıncısını
11 Kasım – 9
Aralık 2017
tarihleri arasında gerçekleştiriyor.
ATMK AYDINLATMA SEMİNERİ 2017-2”
için aydınlatmanın temel ilkeleri ve
kavramlarının yanı sıra, ışık kaynakları,
doğal ışık, iç ve dış aydınlatma kurgu-

larını içeren detaylı
bir ders programı
hazırlandı. Dersler
konu üzerinde çalışan akademisyenler
ve sektör uzmanları
tarafından verilecek
olup aydınlatma konusuna ilgi duyanlar
için kılavuz niteliği
taşıyor.
Eğitim seminerinin detayları ve programlarına http://www.atmk.itu.edu.tr
adresinden ulaşabilirsiniz...
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EEMKON 2017 Kongresi hazırlıkları sürüyor

EEMKON 2017’ye doğru...
Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 16-18 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON 2017) için hazırlıklar sürüyor. 7 ayrı sempozyum olarak gerçekleşecek
kongrenin son basın toplantısı 26 ekim günü emo istanbul şubesinde yapıldı.
EEMKON 2017 Kongresi program tanıtımı için düzenlenen basın toplantısı
26 Ekim 2017 günü EMO İStanbul
Şubesi Eğitim Salonu`nda yapıldı. EMO
İstanbul 40. Dönem YK Başkanı Erol
Celepsoy, EEMKON 2017 Düzenleme
Kurulu Başkanı Mehmet Turgut, Elektronik Sanayi Sempozyumu Yürütme
Kurulu Başkanı Hakkı Kaya Ocakaçan
ve Enerji Sempozyumu Yürütme Kurulu
Başkanı Gazi İpek`in katıldığı basın
toplantısında EEMKON 2017 programı
kamoyuna açıklanırken Erol Celepsoy,
EEMKON 2017 için hazırlanan basın
metnini paylaştı. Celepsoy yaptığı
açıklamada EEMKON’un elektrik ve
elektronik mühendisliği camiası için
olduğu kadar Türkiye için de önemli bir
etkinlik olduğu görüşlerine yer verdi.
Uzun süren bir hazırlık döneminin
ardından geniş ve doyurucu bir programla hazırlanan kongreyi tanıtan
Celepsoy şunları söyledi: “60 bini aşkın
üyesiyle bu ülkedeki elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, biyomedi-

kal, kontrol, otomasyon vb. alanlarında
çalışan mühendislerin meslek odası ve
dayanışma ağı olan Elektrik Mühendisleri Odası, zaman zaman mesleki
uzmanlık alanına giren konularda
gündem oluşturmak amacıyla doğrudan ya da ilgili kuruluşlarla ortaklaşa,
bölgesel ve ülke düzeyinde kongre,
sempozyum, panel ve benzeri etkinlikler düzenliyor. Elektrik Mühendisleri
Odası bu etkinliklerle, ülkemizde bilim
ve teknoloji üretebilir bir toplumsal
yapı yaratılması için; üniversite, sanayi,
toplum üçgeninde iletişimin açık ve kamuya yararlı kılınmasına katkı vermeyi
amaçlıyor.”
Birincisi, 2 yıl önce düzenlenen EEMKON2015’in yedi ayrı sempozyumdan
oluştuğunu ve 38 üniversitenin destek
verdiğini açıklayan Celepsoy , ilk etkinliğe üç günde 525 delege, 770 öğrenci
ve 820 kayıtlı izleyici ve ayrıca sergi
ziyaretçileri ve kayıtsız izleyicilerle
birlikte 3.000`i aşkın katılımcının hazır

bulunduğunu söyledi. İlk kongrede
12 panel, 45 oturum düzenlendiğini
ve dokuzu yurtdışından olmak üzere
245 konuşmacının sunum yaptığını söyledi. Celepsoy sözlerini şöyle
sürdürdü: “EEMKON 2017 kongresinde
de yine yedi sempozyumun yer aıyor.
ETMD, ENOSAD, ODTÜ-Teknokent, Yeşil
Düşünce Derneği, TÜYAK, Mekatronik
Mühendisleri Derneği, BİMİAD, TESİD
gibi sektörel dernek ve kuruluşlar
desteklerken, aynı şekilde İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi
37 üniversite desteğini sunmaktadır.
Kongremizde, 46 panel-oturum, 4 özel
oturum ve çağrılı konuşmacının yanında, 4 uluslararası davetli konuşmacı yer
alacaktır. Biyomedikal Sempozyumu
kapsamında Roma, La Sapienza Üniversitesinden Prof. Dr. Fabio Babiloni,
Küba Sinir Bilimleri Merkezi`nden Prof.
Dr. Pedro Antonio Valdes-Sosa davetli
konuşmacı olarak kongremizde yer
alırken; Enerji Politikaları Sempozyumu kapsamında Danimarka Aalborg
Üniversitesi`nden Prof. Dr. Henrik Lund
ve Viyana Teknik Üniversitesi`nden
Dr. Gustav Resch uluslararası davetli
konuşmacılarımızdır”
Öte yandan bu sene EEMKON2017’de
Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında faaliyet gösteren şirketlerin yeni
ürünlerini sunacakları sergi alanlarına
da yer verilecek. Siemens`den, Philips`e,
EKOS dan EAE`ye kadar bir çok şirket
kongremizde yer alırken, IBM şirketinin dünyaca ünlü yapay zeka ürünü
Watson da, yapacağı demo gösterilerle
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Rüzgar türbini
fiyatları geriliyor
misafirlerin ve katılımcıların ilgi odağı
olacak. IBM tarafından geliştirilen ve
yeni nesil bir yapay zekâ uygulaması
olan Watson çok geniş uygulama alanıyla dikkat çekiyor. Watson kongrede
İş Güvenliği demosu, IBM IoT Münich
Merkezinin gerçekleştirdiği VR (Sanal
Gerçeklik) demosu, IBM Güvenlik
İşlemleri Merkezi`nin (Security Operations Center) VR (Sanal Gerçeklik)
demosu, Drone ile gerçekleşecek kamu
güvenliği/trafik (Public Safety / Traffic)
demosu ve Robotik el (Robotic Hand)
demosu olmak üzere beş ayrı konuda
ziyaretçilerin karşısına çıkacak.
EEMKON2017’de düzenlenecek sempozyumlar ise şöyle:
Mühendislik Eğitimi Sempozyumu:
Eğitimde, meslek disiplinine özel gelişmelerin karşılanabilmesi için konunun
geçmişten bugüne ve geleceğe yönelik
sorunlarına ışık tutularak çözüm önerileri tartışmaya açılacak.
Enerji Politikaları Sempozyumu: Türkiye ve dünyada enerji planlamasının
hangi yönde geliştiği, bu konuda nelerin dikkate alındığı üzerine tartışmalar
ve küresel ısınmanın enerji kaynaklarındaki değişim olgusuna etkilerine
ilişkin görüşler gündeme getirilecek.
İletişim Teknolojileri Sempozyumu`nda
İletişim teknolojisi alanındaki araştır-
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macılar, bu teknolojilerin uygulayıcıları, bilimsel çalışmalar yapan akademisyenler ve bilgi üreterek sektörün
gelişimini sağlayan temsilciler bir
araya gelerek, iletişim teknolojilerini,
iletişim alt yapısını ve radyo, internet,
televizyon üzerindeki yayıncılık faaliyetlerini tartışacaklar.
Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Sempozyumu: Gelişen teknolojiler kapsamında özellikle akıllı şebekeler, enerji
verimliliği, endüstri 4.0 ve savunma
sanayi kontrol sistemleri konularında
dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler
izleyiciler önünde masaya yatırılacak.
Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu: Biyomedikal mühendisliğinin
sorunları, eğitimsel ve endüstriyel
ihtiyaçları, gelişmiş ülkeler ile ülkemizdeki uygulamalar tartışılacak.
Elektronik Sanayi Uygulamaları Sempozyumu: Türkiye`de elektronik sanayinin gelişmesi ve dünyada gelişen son
teknolojiyi yakalayabilmek için akademik çevrelerin yaptıkları araştırmalar
gündeme taşınacak.
Kent ve Elektrik Sempozyumu: Bütün
boyutlarıyla kentlerdeki elektrik hizmetinin masaya yatırılacağı tartışmalarda, özellikle aydınlatma konusunun
kent yaşamındaki yeri sorgulanacak.

Rüzgar türbini fiyatlarının 2017 yılında
bir önceki yıla oranla hızlı bir şekilde
gerilediği, en hızlı gerilemenin ise ABD
pazarında görüldüğü açıklandı.
Bloomberg New Energy Finance tarafından hazırlanan Rüzgar Türbini Fiyat Endeksi çalışmasına göre rüzgar türbinlerinin megavat başına ortalama fiyatları,
dünya çapında 2017’nin ikinci yarısında
0,99 milyon dolara kadar geriledi. BNEF
verilerine göre rekabet dolayısı ile aynı
rakam ABD pazarında 0,83 milyon dolar
olarak gerçekleşti. 2010 yılı başlarında
dünya çapında 2 milyon, ABD’de ise 2.5
milyon dolara yakın seviyelerde gerçekleşen türbin fiyatları son 7 yılda düşüş
trendi içinde...

İklim riski altındaki
şehirler
5. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu
26 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da
‘’Geleceğin Şehirleri’’ başlığı altında
gerçekleştirildi. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından gerçekleştirilen
etkinlikte şehirlerin iklim değişikliği
içindeki payı ve iklim değişikliğinin
şehirlerdeki yaşama olan etkisi kamu,
özel sektör, akademi ve uluslararası
kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı
ile tartışıldı. Toplantıda şehirlerin sera
gazı emisyonlarındaki payının yüzde
70’le ulaşmasının yarattığı riskler ele
alınarak kentlerdeki binalarda enerji
verimliliğinin düşük olması önde gelen
bir sorun olarak nitelendi ve alınabilecek önlemler tartışıldı.

HABER

İTÜ, Hükümet, EMO tartışıyor: Yaz saati uygulaması ne getiriyor, ne götürüyor?

Yaz Saati’nin yıllık bilançosu tartışılıyor
Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı sonrası yeniden tartışılMAYA BAŞLANAN yaz saati uygulamasının yıllık bilançosu tartışılmaya devam ediliyor.
Hükümetin İTÜ tarafından hazırlanan bir raporu dayanak gösterdiği uygulamaya devam kararı alınırken, uygulamanın büyük zarar yarattığını öne
süren EMO sözkonusu raporun kamuoyuna açıklanmasını istiyor.
Geçtiğimiz günlerde
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin hazırlayarak Enerji
Bakanlığı’na sunduğu bir
rapor yaz saati uygulamasını odak noktası haline
geldi. İTÜ heyetinin, yaz
saati uygulamasının etkili
olduğu saatlerdeki elektrik
tüketimini bir yıl önceki
yılın aynı dönemindeki
tüketimler ile gün gün
karşılaştırarak, elektrik
tüketiminde sağlanan toplam tasarruf
değerinin 1 milyon 300 bin megawaat
saati aştığı hesapladığının iddia edilmesi elektrik sektöründeki tartışmaları
da alevlendirdi. Elektrik Mühendisleri
Odası ise konuyla ilgili olarak yaptığı
açıklamada “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yaz saatinin
kalıcılaştırılması olarak nitelendirilecek
uygulamaya geçiş için İstanbul Teknik
Üniversitesi`nin (İTÜ) hazırladığı bir
rapor dayanak gösterilmiştir. Kamuoyuna açıklanmayan bu rapora ilişkin
en ayrıntılı bilgiler ne yazık ki ancak
İTÜ`nün web sitesinde yer alan 2016
tarihli bir haberden edinilebilmektedir. Söz konusu haberde uygulama ile
hedeflenen tasarruf miktarına ilişkin şu
bilgiler verilmektedir: 2010-2016 yılları arasını kapsayan 6 yıllık sürede kış
saati uygulaması nedeniyle yaşanan ek
elektrik tüketimleri karşılaştırıldığında,
kış saati uygulamasının geçerli olduğu
aylar bazında yıllık yaklaşık % 8.58,
toplam elektrik bazında ise % 3.62 oranında önemli bir tasarruf yapılacak.”

Söz konusu haberde yer alan veriler
doğru ise uygulama ile 2016`da277.5
milyon Megavat saat (MWh) olarak gerçekleşen elektrik tüketiminde 9 milyon
990 bin 792 MWh tasarruf edilmesi
hedeflenmekteydi. Yine kamuoyuna
açıklanmayan ve hakkında 18 Ekim
2017 tarihinde Anadolu Ajansı`nın
yaptığı haber dışında bilgi olmayan,
uygulamanın bir yılının değerlendirildiği yakın tarihli ikinci İTÜ raporunda
ise 1 milyon 308 bin 297 Megavat
saatlik (MWh) enerji tasarruf sağlandığına ilişkin bilgi yer alıyor. Öncelikle
ifade edilmelidir ki, Danıştay`ın iptal
kararına rağmen kanun değişikliği ile
uygulamanın devamında ısrar edilmesine gerekçe gösterilen ikinci raporda
yer aldığı iddia edilen tasarruf miktarı
ile ilk raporda hedeflenen miktar arasında 7.7 kat fark vardır. İkinci raporda
ulaşıldığı iddia edilen tasarruf miktarı,
Türkiye`nin 2016 elektrik tüketiminin
yalnızca yüzde 0.47`sine denk gelmektedir. Benzer şekilde ilk raporda kış
ayları için hedeflenen yüzde 8.58`lik
tasarrufun, ikinci raporda yüzde 0.9

olarak gerçekleştiği iddia
edilmektedir. Herhangi bir
mühendislik hesaplamasında bu boyutta bir hata
payının olması mümkün
değildir. Sadece bu nedenle
bile söz konusu raporları
hazırlayanların kim olduğu,
uzmanlıkları, kullandıkları
veri setleriyle birlikte acilen
kamuoyuna açıklanmalıdır.”
deniliyor.
EMO yaptığı açıklamada resmi veriler ışığında uygulama
döneminde tüketimin azalmadığı,
puant değerin düşürülmediği, elektrik
fiyatlarında bir ucuzlamanın olmadığı
net bir şekilde görülmektedir görüşüne
yer verirken, kamuoyuna açıklanmayan
İTÜ`nün raporları gerekçe gösterilerek,
ekonomik durgunluk nedeniyle düşmesi beklenen elektrik tüketiminde manipülatif bir artış sağlanmıştır, denildi.
Bakanlar Kurulu`na kanunla verilmeyen
bir yetkinin kullanılarak uygulamanın
hayata geçirildiği Danıştay kararıyla
kesinleşmişken, TBMM`de görüşülmekte olan Torba Yasa`ya önergeyle bir
madde ekleyerek uygulamanın sürdürüleceğinden bahsedilmesi, iktidarın
takındığı tutumun İTÜ`nün raporlarını
aşan boyutları olduğunu göstermektedir.
EMO Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nı ve İTÜ Rektörlüğü`nü, elektrik
piyasasını gözeten, yurttaşları ve sanayiciyi yok sayan, yaz saatinin kalıcılaştırılması uygulamasına gerekçe gösterilen raporları, kamuoyuna açıklamaya
davet etti.
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Makel seminerleri devam ediyor
Eylül ayında Edirne’de, Ekim ayında
ise Adana ve
Şanlıurfa’da hedef
müşteri gruplarıyla
buluşan Makel,
teknik konularda merak edilen soruları
yanıtladığı seminerlerine devam ediyor.
Makel’in geçtiğimiz günlerde anahtar ve priz ürünlerinin yanı sıra şalt
ürünleri, akıllı ev ve otomasyon ve son
olarak da Led Aydınlatma ürünleriyle
piyasadaki ağırlığını arttırdığı koşullarda yürüttüğü eğitim seminerleri ses
getiriyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Arge Merkezi’nde gerek iç
gerekse de dış pazarın ihtiyaç duyduğu
ürünleri üretmek için yoğun çalışmalar
gerçekleştiren Makel son seminerlerinde şalt ve endüstriyel ürünlere ağırlık
veriyor.

Makel Şirketler Grubu,
üretimini gerçekleştirdiği Şalt ve
Endüstriyel ürünleri
hakkında şalt bayileri, resmi ve özel
kurumlar, üniversite kontrolörleri,
proje elektrik firmaları pano partnerleri, asansör üreticileri, sektörlerinde
üretim yapan firmalara bilgi vermeyi
hedefliyor. Eylül ayında Edirne’de,
Ekim ayında ise Adana ve Şanlıurfa’da
hedef müşteri grupları buluşan Makel,
genel ürün bilgilendirmesinin yanı sıra,
ağırlıklı olarak teknik konularda merak
edilen soruları yanıtlamaya devam etti.
Makel tarafından düzenlenen seminerlere Makel Türkiye Satış Müdürü İmdat
Kalemci, Ar-ge Müdürü Ergin Sayın ve
Maksay Teknik Servis ve Satış Temsilcisi
Nurettin Durmuş katıldı.

GE, Türkiye’nin en büyük generatör transformatörünü Gebze’de üretiyor

GE’den 820 MVA’lık transformatör
GE, Gebze’deki Güç Transformatörleri
fabrikasında GEK TERNA Group üyesi
olan TERNA S.A. için Türkiye’nin en
büyük generatör transformatörünü üretecek. 820 MVA’lık Generatör Step-Up
transformatörü, aynı zamanda Yunanistan’da kullanılacak olan en büyük
generatör step-up transformatörü
olma özelliğini de taşıyor. 2018 yılında
tamamlanarak Yunanistan’a teslim
edilmesi planlanan transformatör, Batı
Makedonya Bölgesindeki Komanos
madeninin bulunduğu Ptolemais santralinde kullanılacak.
Transformatör, 660 MW yeni bir toz
linyit yakıtlı termik santralin (Ptolemais Ünite V) bir parçası olarak dizayn
edilecek ve üretilecek. Yüklenici olarak
projeyi gerçekleştirecek olan TERNA
S.A., Ptolemais Ünite V’in tüm mühendislik, satın alma, taşıma, ve montaj
işlerini yürüterek 660 MW toz linyit ya-
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kıtlı termik santralinin buhar ünitesini
işletmeye alacak ve bölgesel ısıtma için
140 MWth’lık termik enerji kapasitesi
sunacak. Ptolemais Santralinin ekolojik
ayak izinin kayda değer ölçüde iyileşmesine imkan tanıyacak projenin ayrıca
daha düşük maliyette elektrik üretimi
sağlayarak Yunanistan’ın enerji alt
yapısını, şebeke güvenilirliğini ve arz
güvenliğini de artırması bekleniyor.
Transformatör, düşük kayıpları ve
yüksek verimi sayesinde elektrik üretimi için daha az yakıt kullanılmasını
sağlayacak.

BATMAN’LI İŞADAMLARINDAN
MAKEL ZİYARETİ
Makel Şirketler Grubu 21 - 23 Eylül
tarihlerinde düzenlediği organizasyonla
35 kişiden oluşan Batman’lı işadamlarını Makel’de ağırlayarak firma ve ürünler
hakkında bilgi verdi.
Makel’in üretim tesislerinde düzenlenen
etkinlikte müteahhitler, elektrik firması
yöneticileri ve mimarlardan oluşan ziyaretçi grubu, Makel’in çeşitli ürünlerini
gerek üretim aşamasında gerekse de
kalite kontrol testleri sırasında gözleme
şansını yakaladı. Makel’in anahtar ve
priz üretiminden şalt ve Led Aydınlatma ürünlerine kadar birçok ürününün
üretim koşullarını yakından inceleyen
katılımcılar, çeşitli teknolojik yenilikleri
üretim bandında gözlemledi. Firma
içinde gerçekleştirilen ve birçok kalite
testine de şahit olan misafirler, Makel
otomasyon teknolojisine ve laboratuvar
şartları yerinde görme şansını yakaladı.
Grubun Makel’e gelmelerinin ardından Konferans Salonu’nda hazırlanan
sunumu dinlemek üzere bir araya gelen
misafirlere Satış ve Pazarlama Direktörü
Serkan Emsal firmanın kurumsal sunumunu gerçekleştirdi. Makel’in yeni ürünü
olan Led Aydınlatma ürünleri hakkında
da bir sunum yapan Emsal, ürün grubu
hakkında da detaylı bilgiler aktardı.
Sunum sonrasında Makel üretim
tesislerini gezen misafirler, hammadde
girişinden ürün çıkışına dek tüm süreci
yakından gözlemleyerek bilgi aldılar.
Ertesi gün ise Sultanahmet’e ziyareti
gerçekleştiren misafirler, eşsiz bir tarihin
içerisinde gün boyu güneşin ve güzel
havanın keyfini sürdüler.

HABER

ABB Ability™ ‘den yeni ürün

ABB AbilityTM Electrical Distribution
Control System
ABB Elektrifikasyon Ürünleri Bölümü, ABB AbilityTM ElectrIcal DIstrIbutIon Control System platformu’nun tanıtımını iki farklı organizasyonla
Kozyatağı Hilton ve Gebze Ramada otellerinde
YAPTIĞI SUNUMLARLA GERÇEKLEŞTİRDİ.

ABB’nin yeni platformu Electrical Distribution Control System (EDCS) için düzenlenen lansmanda ABB Elektrifikasyon Ürünleri Global Devre Kesici Ürün
Müdürü Nicola Scarpelli ve ABB Türkiye
Devre Kesici Ürün Pazarlama Uzmanı
Aslı Yağlı hazır bulunarak, platformun
çeşitli özellikleri katılımcılara tanıttı.
Lansmanda proje firmaları, endüstri
alanındaki son kullanıcı firmalar ve ana
müteahhit firmaları yer alırken, ABB
AbilityTM dijital ürün ve çözümlerinin
bir parçası olan Electrical Distribution Control System, genel özellikleri,
sistem mimarisi, kullanıcılara sağladığı
avantajları ile tanıtıldı. Sistem mimarisi örnek lansman panosu üzerinde
incelendikten sonra ilgili web sitesi
üzerinden mevcut tesislere erişilerek
platform tüm detayları ile katılımcılara
aktardı.
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ABB AbilityTM EDCS bir elektrik sistemini izlemek, optimize etmek ve
kontrol etmek için tasarlanmış yenilikçi
bulut-bilgi işlem tabanlı bir platform
olarak dikkat çekiyor. Bir tesisteki alçak
gerilim elektrik ekipmanlarını Nesnelerin İnternetine bağlayan ve müşterilere sistem performansını bütünüyle
geliştirmek için gerçek zamanlı bilgi ve
geçmiş trendleri sunan platform, ayrıca
raporlama fonksiyonları, dokümanlara
anında erişim ile varlıkların uzaktan
teşhis edilmesi gibi özelliklerle bakımın daha basit ve daha etkili olmasını
sağlıyor.İlk kez 2016 yılında Hannover’de Ekip SmartVision olarak piyasaya
sürülen EDCS, ABB AbilityTM platformu
altında elektrik dağıtım çözümünün
daha geniş bir potansiyelini karşılayacak şekilde yeniden isimlendirilmiş
yeni nesil bir platform olarak dikkat
çekiyor.

YEDAŞ

YEDAŞ KIRSAL ŞEBEKE
YATIRIMLARINA HIZ VERİYOR
2011 yılından bu yana yaklaşık 40.000
km2 alanda, 3 milyondan fazla kişiye
sunduğu elektrik dağıtım hizmeti ile
dikkat çeken YEDAŞ, kırsalda artan
elektrik talebini karşılamak için yatırımlarını artırdı. 2017 yılında özellikle
kırsalda elektrik dağıtım hatlarını ve
aydınlatma tesislerini geliştirmek amacıyla yaklaşık 170 Milyon TL değerinde
yatırım planlayan YEDAŞ, köylerde
bakım onarım çalışmaları, ilave trafo ve
aydınlatma tesisleriyle şebekeyi daha
güçlü hale getirmeyi hedefliyor.
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop
illerinde faaliyete başladığı günden
bu yana elektrik dağıtım şebekesinde,
izleme sistemlerinde, Ar-Ge çalışmalarında müşteri odaklı bir yaklaşımla
önemli gelişme ve iyileşmelere imza
atan YEDAŞ, köylerde tarımsal sulama,
ürün muhafazası için kullanılan soğuk
hava depoları, derin dondurucular,
hayvancılık için kullanılmaya başlanan
yeni nesil makinalarla birlikte artan
elektrik talebini karşılamak amacıyla
şebekede yenileştirme ve iyileştirme
çalışmaları yapıyor. 2017 sonu itibariyle
5 ilde yaklaşık 300 köyde 170 Milyon
TL değerinde yatırımla; 7 bin km enerji
nakil hattında bakım onarım, 151 ilave
trafo tesis, 30 bin adet armatür dönüşümü çalışmalarını tamamlamış olacak.
Konuşla ilgili bir açıklama yapan YEDAŞ
Genel Müdürü Rıdvan AKTÜRK, “Bu yıl
yatırımlarımızın yüzde 36’sını kırsaldaki
elektrik dağıtım hatlarını ve aydınlatma
tesislerini geliştirmeye ayırdık. Şehir ve
kırsala aynı kalitede elektrik hizmeti
sunmayı hedefliyor ve planlamalarımızı
bu doğrultuda yapıyoruz,” dedi.

E-LINESMART
E L E K T R İ K

Donatılabilir Bürotik Priz Blokları

Kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak modüler tip enerji, zayıf akım ve
multimedya prizleri ile donatılabilir, esnek yapısı sayesinde yüksek kullanım kolaylığı sağlar.

www.eae.com.tr

HABER

Alman Siemens ve Fransız Alstom güçlerini birleştirdi...

Avrupa’da dev birleşme
Siemens ve Alstom, Siemens’in demiryolu araçları için CER sürücüleri de dahil olmak üzere ulaşım alanındaki tüm
operasyonlarını Alstom ile birleştirmeye yönelik bir mutabakat anlaşması
imzaladı. Böylece demiryolu pazarının
iki yenilikçi oyuncusu bir araya gelerek,
benzersiz müşteri değerleri ve operasyonel potansiyel yaratmayı hedefliyor
ve Avrupa’nın liderliğine soyunuyor.
Her iki işletme de faaliyetleri ve bulundukları coğrafyalar açısından birbirini
tamamlıyor.
Siemens, kurulacak birleşmiş şirketten
yeni çıkarılacak hisseler alacak ve hisse
değerine uyarlanmak üzere, Alstom’un
hisseli sermayelerinin yüzde 50’sini
temsil edecek.
Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı
ve CEO’su Joe Kaeser, konuyla ilgili
açıklamasında şunları ifade etti: “Eşit
koşullardaki bu Fransız-Alman birleşmesi birçok alanda çok güçlü sinyaller
veriyor. Avrupalılık kavramını hayata
geçiriyor ve Alstom’daki dostlarımızla
birlikte, demiryolu endüstrisinde uzun
vadeli, yeni bir Avrupa lideri yaratıyo-

ruz. Bu birleşme, dünyanın her yerindeki müşterilerimize daha yenilikçi ve
rekabetçi bir portföy sunacak.
Son birkaç yılda global pazarda büyük
değişiklikler yaşandı. Asya’daki dominant bir oyuncu global pazar dinamiklerini değiştirdi. Ayrıca, dijitalizasyon
da ulaşımın geleceğini etkileyecek.
Birlikte daha fazla seçenek sunabilir;
müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için sorumlu ve sürdürülebilir bir dönüşüm sağlayabiliriz.”
Alstom ve Siemens’in yayınladığı en
son yıllık mali tablolardaki bilgilere
göre, yeni şirketin 61,2 milyar Euro değerinde alınmış ve bekleyen siparişleri,
15,3 milyar Euro ciro, 1,2 milyar Euro
düzeltilmiş FVÖK (EBIT - faiz ve vergi

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI:

ODALARI KİMİN YÖNETECEĞİNE MÜHENDİSLER KARAR VERİR!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
talebi üzerine açılan davada Ankara 24.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararla görevden alınan Kimya Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamayla
verilen karara karşı mücadele edeceklerini
açıkladı. Oda seçimlerinin oda ana yönetmeliğine göre yenilenmesini öngören
karara karşı bir açıklama yayımlayan
Kimye Mühendisleri Odası, “Bu karar henüz
kesinleşmemiştir. Tarafımızca bu karara
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karşı istinaf ve temyiz yollarına başvurulacaktır. Mahkeme kararı, niteliği itibariyle,
kesinleşmedikçe icra olunamayacak kararlardan olduğu için karar kesinleşene kadar
45. Dönem Oda Yönetim Kurulu görevinin
başındadır. Oda Yönetim Kurulu seçimleri
olağan şekilde 2018 yılı Nisan ayında
gerçekleşecektir.
Kimya Mühendisleri Odası’nın organlarına
kimlerin seçileceğine sadece kimya mühendisleri karar verebilir. Kimya mühendislerinin özgür iradeleri dışındaki hiçbir güç

öncesi kâr) ve yüzde 8,0 düzeltilmiş
EBIT marjı bulunuyor. Siemens ve Alstom birleşmesini, kapanış sonrasındaki
en geç dört yıl içinde yıllık 470 milyon
Euro finansal fayda (sinerji) yaratması
bekleniyor ve mali kapanışta 0,5 milyar
ile 1,0 milyar Euro arası nakit miktarı
hedefleniyor. Yeni şirketin global genel
merkezi ve demiryolu taşıtları yönetim
ekibi Paris’te yer alacak ve şirket Fransa borsasında işlem görecek. Ulaşım
Çözümleri genel merkezi ise Berlin-Almanya’da bulunacak.
Yeni şirketin 60’ı aşkın ülkede toplam
62.300 çalışanı olacak. İki şirketin faaliyetleri birbirini büyük ölçüde tamamlıyor. Kurulacak olan birleşmiş şirket,
uygun maliyetli genel platformlardan
en yeni teknolojilere kadar çok çeşitli
ürün ve çözümler sunacak. Global yapı
sayesinde, Alstom’un bulunduğu Orta
Doğu ve Afrika, Hindistan, Orta ve Güney Amerika ile Siemens’in bulunduğu
Çin, ABD ve Rusya’daki gelişmekte olan
pazarlara erişim sağlanacak.
Birleşmeişlemin 2018 takvim yılının
sonunda kapanması bekleniyor.
veya makam, KMO`nı kimlerin yöneteceğine karar verme yetkisine sahip değildir.”
görüşlerine yer verilirken, TMMOB ve bağlı
odaları 6235 sayılı yasayla kurulmuş kamu
kurumu niteliğinde meslek örgütü olması
nedeniyle yasa ve yönetmelikler kapsamında iş ve işlem yapan kuruluşlardır,
denildi. Bu kapsamda yaptıkları her iş ve
eylem TMMOB Yasası, Yönetmelikleri ve
ayrıca bağlı odaların kendi yönetmeliklerine tabidir. Bu nedenle Kimya Mühendisleri
Odası da Oda Ana Yönetmeliği ve diğer
ilgili yönetmelikler kapsamında yönetilen
bir odadır ve kimya mühendisleri tarafından etkin bir şekilde denetlenmektedir
denildi.

HABER

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YAZ saati uygulamasından
vazgeçilsin!

LİMAK ULUDAĞ MÜŞTERİ HİZMET AĞINI GENİŞLETİYOR

Faturamatik ayağınıza geliyor
Limak Uludağ Elektrik, işlem yapma yetkisi verdiği Sındırgı, Altıeylül, Kepsut Faturamatik Yetkili
İşlem Merkezlerini Hizmete Açtı.
Limak Uludağ Elektrik, Yetkili İşlem
Merkezleri (YİM) ile hizmet ağını genişletiyor. Bu kapsamda Limak Uludağ
Elektrik, Balıkesir’de Sındırgı, Altıeylül,
Kepsut Faturamatik Yetkili İşlem Merkezini (YİM) törenle hizmete açarken
Sındırgı YİM açılışına Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Sındırgı Belediye
Başkan Yardımcısı Halil Aldemir, Altıeylül YİM açılışına Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Kepsut açılışına
Kaymakam Murat Atıcı, Limak Uludağ
Elektrik Genel Muduru Ali Erman
Aytac Faturamatik Genel Muduru Eyup
Kaynar, protokol ve çok sayıda davetli
katıldı.
Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü
Ali Erman Aytac, yeni yılla birlikte
Yetkili İşlem Merkezlerini (YİM) hizmet
verdikleri bölgede hayata geçirdiklerini belirterek, müşterilerin herhangi
bir bedel ödemeden YİM’lerde tahsilat
başta olmak üzere abonelik, indirimli
elektrik satışı, avantajlı tarifeler fatura
ödeme gibi birçok işlemi yapabildiklerini söyledi. YİM’lerle müşterilerine,
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daha kısa işlem süreleri ile bekleme
sürelerini ortadan kaldırarak hızlı bir
şekilde hizmet etmeyi amaçladıklarını
ifade eden Aytac, “Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Yalova olmak üzere bölgemizde
daha yaygın hale gelmek amacımız.
Böylece hizmetlerimizi tüketicilerimizin ayağına kadar götürüyoruz. Hayırlı
olsun” diye konuştu.
Aytac, YİM’ler aracılığıyla tüketicilerin, EPDK Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’nun belirlediği serbest tüketici
limiti olan yıllık 2400 kWh ve üzerinde (aylık 81 TL üzeri) elektrik tüketen
serbest tüketiciler için Limak Uludağ
Elektrik tarafından uygulanan “Yuvam
Güvende” kampanyasından ve indirimli
elektrik avantajlı tarifelerinden (konut,
işyeri ve sanayi) yararlanabileceklerini
dile getirdi. Aytac ayrıca müşterilerin,
YİM’den gerçekleştirilebilecek tüm
işlemleri Limak Uludağ Elektrik resmi
web sitesi limakuludag.com.tr sayfası üzerindeki online işlem merkezi
üzerinden yapılabileceğini sözlerine
ekledi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, yaz saatinin kalıcılaştırılması
uygulamasından vazgeçilmesini istedi.
2016-2017 elektrik tüketim verilerini
dikkate alarak yaptığı çalışmada yaz
saati uygulamasının kalıcılaştırılmasının
tasarruf sağlamadığını, sanayi üretim
artışı ve mevsimsel şartların da yaşanan
elektrik tüketim artışını açıklayamayacağını vurgulayan EMO, Ankara ve İstanbul
için okul başlama saatlerinde yapılan
düzenlemenin de yeterli olmadığını
bildirdi.
EMO’nun açıklamasında aylık elektrik
tüketim artışları üzerinden yapılan
çalımaların enerji tüketiminde tasarruf
sağlamadığı görüşü öne çıktı. “Enerji
İşleri Genel Müdürlüğü Aylık Elektrik İstatistikleri Raporu`ndaki elektrik tüketim
verilerine göre yaz saatinin kalıcı olarak
uygulanmaya başlandığı 2016 ve 2017
yılının ilk aylarında gereksiz bir elektrik
tüketimi yaratıldığı görülmektedir. Bir
önceki yılın aynı ayına göre elektrik
tüketim artışları hesaplandığında; 2016
yılının Kasım ayında yüzde 6.66; Aralık
ayında yüzde 5.97 elektrik tüketim artışı
kaydedildiği belirlenmiştir. Aralık 2016
ve Ocak 2017`de Türkiye`nin elektrik
ihtiyacının karşılanamadığı doğalgaz ve
elektrik üretim krizi yaşanmıştır”, denilirken söz konusu aylardaki tüketim artışları, elektrik verilemediği için baskılanmıştır görüşü ifade edildi. EMO yönetim
kurulu, enerji tasarrufu yerine israfa yol
açan, enerji tüketiminde manipülatif
bir artışa neden olan bu uygulamaya
son verilmesini isterken, uygulamanın
karanlık ve ıssız saatlerde günlük yaşamı
başlatması nedeniyle can güvenliğini de
tehlikeye attığı ifade edildi.

TRENDLER

Enerji Depolama:

İşletmeleri güç Verimliliğiyle
Şekillendirmek
Enerji piyasası
elektriğin hangi
kaynaktan sağlandığının ve nasıl kullanıldığının
kolaylaştırılması ve izlenmesiyle son
yıllarda on misli büyümüştür. İklim
değişiklikleri, yenilenebilir kaynaklara
yönelik enerji seçimlerimiz konusunda bizi daha duyarlı hale getirirken,
teknoloji; akıllı izleme sistemleri ve
mobil batarya paketleriyle kamu hizmetleri pazarına da girmiştir. Bu durum,
bizim tüketiciler olarak değişen enerji
zeminini kucakladığımızı gösterirken,
işletmelerin neden bunu benimsemediği sorusunu da akıllara getirmektedir.
Taleplerden dolayı gereğinden fazla
çalıştırılan güç şebekeleriyle, işletmeler özellikle talebin arzdan fazla olabileceği durumlarda kendi güç kaynaklarını kontrol edecek gerekli adımları
atarak bu baskının hafifletilmesinde rol
oynamalıdır. Akü depolamanın azalan
maliyeti, hem ticari kullanıcıların hem
de tüketicilerin enerji kullanımları ve
faturalarını kontrol etmelerine daha
fazla vererek, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı ve şebeke
denkliğini arttırmak için uygun zamanlı
bir fırsat yaratmaktadır. Bu durum da,
şu halde Birleşik Krallık’taki eskimekte
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olan güç şebekesini güçlendirme ve
güvenli hale getirme potansiyeline
sahiptir.
Ticaret sahnesinde yatırım yapmak
çevreyi kurtarmaya yardım etme
çağrısının ötesindedir - akü depolama
sistemlerini işletme içinde depolama
ve enerji kapasitesini izlemede geçerli
ve uygun bir yaklaşım haline getiren
gerçek iş faydaları
mevcuttur, bu
da bir bütün
dahilinde hem
işletme hem
de toplum için
dönüşümsel değişikliğin kapılarını
açacaktır.
İşletmeleri Güçlendirmek
Yerinde enerji depolama sistemleri iş
yerinin sorunsuz bir şekilde çalıştırılmasını sağlamaktadır.
Faturaları ve tedarik risklerini yedek
güç olarak kontrol ederek ticari ve
endüstriyel işletmelerin daha sürdürülebilir hale getirme yeteneği enerji
verimliliğinin en üst noktasıdır.

Buna rağmen akü depolamanın en
bariz avantajı esnekliğidir, bu da akü
depolamayı pompalanan hidroelektrik
veya doğal gaz rezervleri gibi daha yavaş fakat daha yüksek kapasiteli enerji
depoları için ideal bir tamamlayıcı
haline getirmektedir. Bununla birlikte,
akü depolamanın çoklu faydaları bulunmaktadır, bunlar; güç şebekesinin
stabilitesinin arttırılması
ve yenilenebilir enerjiyi
emecek arttırılmış kapasite, güç jeneratörleri
için geliri azami masrafları asgari seviyeye
çekme fırsatı, doğal
afetler veya ana
şebekenin kaybolması halinde bile
daha dirençli yerel şebekeler ve tabii
ki şirketler için ayak izlerini karbonize
etme fırsatıdır.
Enerji depolamaya yatırım yapmak
şirketlerin işletimsel masraflardan
tasarruf etmelerini, ek gelirler yaratabilmelerini ve ciddi anlamda direnci
temin etmelerini sağlamaktadır. Şebekelerin yenilenebilir enerji kaynaklarını
desteklemeye başlamasıyla, pek çok
işletme şebeke elektriğinin kesilmesinden kaynaklanan finansal kayıpları
veya üretkenlikteki aksaklıkları karşı-
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layamamaktadır. Depolamayla birlikte,
toplayıcılarla birlikte çalışan işletmeler
sadece kendilerini korumakla ve elektrik faturalarını azaltmakla kalmamakta,
aynı zamanda yatırımı da karlı hale getirmektedir çünkü bu işletmeler şebeke
yan hizmetlerini de satabilmekte ve
yeni bir gelir alanı yaratabilmektedir.
Önümüzdeki Engel Nedir?
Britanya’da bulunan pek çok işletmenin farkına varmadığı şey– ister güneş
paneli, ister klima ister dondurucu
olsun – tesiste bulunan enerjiyi depolamanın sahip olunan ve enerjiyi hem
üreten hem de kullanan varlıkların
değerini hızla arttırmada kullanılabilecek bir yöntem olduğudur. Bu yüzden,
daha fazla yöneticinin enerji yatırımına daha fazla yatırım yapma şansını
neden değerlendirmediği sorusu akılla
gelmektedir. Özetle, bu teknoloji ticari
perspektiften bakıldığında pek anlaşılmamaktadır.
Bu teknolojinin çok sayıda faydası
olmasına rağmen, verimli enerji depolamasının meyvelerini uygun bir şekilde toplamak için işletmeler yatırım

yapmalı ve akülerin organizasyonların
alt yapısına entegrasyonuna dahil olan
karmaşık yapıları anlamak için çalışmalıdır. Bununla birlikte, kapsayıcı bir
stratejiye entegre olduğunda, depolama organizasyon içinde öz yeterliliği
bir üst seviyeye taşıyacaktır.
Toplumumuz gitgide elektrik enerjisine bağımlı hale gelirken, akıllı
teknolojilerinin en yoğun zamanlarda
arzı dengeleyebilmesini sağlamak
için daha fazla çaba harcanmalıdır.
İşletmeler işte tam bu noktada devreye
girmektedir. Enerji depolama, şirketleri
masraflarını optimize etme konusunda
desteklemekte ve gelecek için onlara
esneklik sağlamaktadır. Daha akıllı ve
çevre dostu bir enerji şebekesine geçişi
desteklerken işletmeleri elde edilecek
ekstra gelirler konusunda eğitmek ve
bilgilendirmek için işletmelerle birlikte
çalışan gelişmiş toplayıcıları halihazırda görmekteyiz.
Değişimin istikameti evrilmeye devam
ederken, fosil yakıtların rekabet gücü
azaldıkça depolama daha da uygulanabilir hale gelecektir. Tam olarak neyi
bekliyorsunuz?

Kuveyt’in Mühendis
Kızları PROJESİ
Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi
ile büyük bir başarıya imza atan Limak
Vakfı, projeyi iyi uygulama örneği olarak
Kuveyt’te de hayata geçiriyor. Limak
Vakfı’nın ‘Kuveyt’in Mühendis Kızları’
adıyla Kuveyt’e taşıdığı proje kapsamında, Kuveyt Üniversitesi’nin Mühendislik
ve Petrol Fakültesi’nde öğrenim gören
40 kız öğrenciye Yaratıcı Mühendislik
Eğitimi verilecek. Ayrıca, eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilerin Kuveyt
Uluslararası Havalimanı projesinde
istihdam edilmesi hedefleniyor.
Öğrencilerin mesleki becerilerini artırmanın yanı sıra yönetim ve liderlik konularında gelişimlerine katkı sağlamayı
hedefleyen proje altyapı ve özelleştirme
projelerinde istihdam edilecek genç
nüfusun donanımının artırılmasında
önemli bir rol üstlenecek. Böylece
Limak Vakfı öncülüğünde, T.C. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile
2015 yılından beri Türkiye’de başarıyla
sürdürülen Türkiye’nin Mühendis Kızları
projesi, Kuveyt Üniversitesi ile imzalanan protokolle iyi uygulama örneği
olarak Kuveyt’e taşınmış oluyor. Çalışma
kapsamında seçilen başarılı öğrencilere,
yolcu kapasitesi açısından dünyanın
en büyük havalimanı olan Türkiye’deki
İstanbul Yeni Havalimanı da dâhil olmak
üzere, Limak’ın yürüttüğü dünya çapındaki önemli altyapı projelerini yerinde
gözlemlemeleri ve öğrenmeleri için
teknik gezi fırsatları sunulacak.
Yetişecek kadın mühendislerin Kuveyt’in
2035 hedefi kapsamındaki üç mega
projede çalışması hedefleniyor.
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10. Istanbullight Fuarı

Aydınlatmanın liderleri biraradaydı
UBM tarafından düzenlenen 10. Istanbullight Fuarı, 21-24 Eylül tarihlerinde
gerçekleştirildi. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen, fuara 67 farklı
ülkeden 7.200’in üzerinde ziyaretçi
ilgi gösterdi. Fuar organizatörü UBM
tarafından yenilenen 10. IstanbulLight Fuarı’nda bu sene 156’sı yurt dışı,
112’si de yurt içinden olmak üzere
toplam 267 firmanın stantlarıyla
yeraldı. Fuarda armatür ve LED
üreticileri, aydınlatma ve elektrik
malzemeleri toptancı, perakendeci
ve ithalatçıları, LED component
üreticileri ve aydınlatma tasarımcıları ile üst düzey yöneticiler yer
aldı.
Fuara mimarlar ve iç mimarlar,
elektrik proje ve taahhüt firmalarının yöneticileri, aydınlatma tasarımcıları, inşaat şirketleri temsilcileri, otel
satınalma müdürleri, kamu ve belediye
temsilcileri gibi sektörün farklı kesimlerinden profesyoneller ilgi gösterdi.
1.000’e yakın yabancı ziyaretçiyi de
ağırlayan fuara ilgi ağırlıklı olarak Çin
ve İran’dan gelirken, bu ülkeleri Tunus,
Bulgaristan ve Fas takip etti.
Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK)
ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları
Derneği (AGİD) işbirliği ile düzenlenen
10. IstanbulLight Fuarı’nın aydınlatma
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sektörüne hizmet eden önemli bir
platform olduğunu ifade eden UBM
İstanbul Pazarlama Direktörü Erhan
Güngör; “20’den fazla ülkede dünyanın
öncü fuar organizasyonlarına imza
atan UBM çatısı altında IstanbulLight’ı
sektörümüzün bölgesel bir üssü yapmak en öncelikli hedeflerimiz arasında

yer alıyor. Dünyanın dört bir yanında
7.200’i aşkın ziyaretçinin ilgi gösterdiği
bu yılki organizasyonumuzla bu hedefimize doğru sağlam bir adım attığımıza
inanıyoruz. Bizim için önemli olan bir
başka husus da aydınlatma endüstrisinin tüm paydaşlarını tek bir platformda buluşturabilmekti. Bu doğrultuda
mimarlık, elektrik, proje ve taahhüt
firmalarından kamu ve ithalatçılara aydınlatmanın 360 derece tüm taraflarını
bir araya getirmeyi başarmış olmaktan
mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı
Zirvesi
Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları
Federasyonu., Elektrik Mühendisleri
Odası ve Marmara Bölge Satınalma
Yöneticileri Platformu tarafından
desteklenen Istanbullight Fuarı kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen
IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı
Zirvesi’nde Türkiye’den ve yurt
dışından mimarlar ve aydınlatma
tasarımcıları, aydınlatmanın mimari projelerdeki stratejik rolünü ve
önemini ele aldılar.
Beyazıt Devlet Kütüphanesi renovasyon projesi, Bodrum Havalimanı, Kazakistan Astana’daki tren
istasyonu, Senegal Dakar Kongre Merkezi gibi ödüllü projeleri ile tanınan,
Türkiye’nin önde gelen mimarlarından
Murat Tabanlıoğlu zirvede aydınlatma
tasarımlarıyla çevre ilişkisi üzerine ilgi
çeken bir konuşma gerçekleştirdi.
Fuarda zirvenin yanı sıra Aydınlatma
Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen 11. Ulusal Aydınlatma Kongresi
ve IstanbulLight Fotoğraf Yarışması da
IstanbulLight çatısı altında ziyaretçilerle buluştu.

ÖLÇÜ ALETLERİNDE %100 HASSASİYET
ÜST SEVİYE ÖLÇÜ ALETİ KULLANMAK İSTEYİP EKONOMİ ARAYANLARA !
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• AC >100 V olan gerilimleri temas olmadan
sesli ve optik olarak belirtme
• 20 MΩ direnç ölçüm aralığı
• AC/DC 600V ve AC/DC 10A ölçüm aralığı
• 2000 count 3,5Dijit ekran
• Diyot testi, Buzzer fonksiyonu
• Data-Hold-Fonksiyonu
• Otomatik kapanma fonksiyonu, 15dk
• LED Lamba fonksiyonu
• CAT III 600 V
• TÜV/GS Onaylı
• IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
• 5 YIL GARANTİ

• AC-DC True-RMS Akım/Gerilim ölçümlü multimetre
• Data-Hold-Fonksiyonu, Diyod test fonksiyonu, buzzer
• 0,01 A - 60/600 DC A aralığı seçimi
• 0,01 A - 600 AC A aralığı seçimi 40 - 400Hz arası
• 600mV-600V AC/DC 40-400Hz arası ölçüm seçimli
• Frekans ölçümü Clamp ile 600Hz - 1KHz (>1A)
• Frekans ölçümü Prob ile 600Hz - 10KHz
• 60 Megaohm a kadar direnç, 60mF a kadar kapasitör ölçümü
• 4 Dijit LCD Ekran ve otomatik kapanma fonksiyonu
• LED lamba ile aydınlatma
• CAT III 600 V ve IP44
• TÜV/GS onaylı, IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
• 5 YIL GARANTİ

info.tr@wago.com 0 216 4721133
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KISA HABERLER...
. YÜKSEK FATURADAN 		
KURTULMANIN KESTİRME YOLU
Kolen Enerji faturaniyolla.com
isimli mobil servisi elektrik tüketicilerinin hizmetine sundu. Cep
telefonundan elektrik faturasının
fotoğrafını faturaniyolla.com adlı
mobil servise gönderen aboneler,
kendileri açısından avantaj olabilecek her detayı öğrenme şansına
sahip oluyorlar.

KOLEN, hayata geçirdiği faturaniyolla.com adlı mobil hizmetiyle
sektörde yeni bir adıma imza
atarak, “Yüksek Faturadan kurtulmanın kestirme yolu” sloganıyla
hizmete başladı. Servis, elektrik
kullanıcılarının yüksek faturalardan
kurtulabilmesinin önünü açmayı
hedefliyor.
Daha ziyade mobil dünyayı kullanmayı hedefleyen www.faturaniyolla.com adlı servisin, kullanım
kolaylığından dolayı çok tercih
edilen bir mecra haline gelmesi
bekleniyor. Servis şu an yalnızca
başvuru alıyor. Akıllı cep telefonları, üzerinden kolaylıkla işlem
yapabildiğiniz servisi kullanmak
için telefonunuza herhangi bir
uygulama (aplikasyon) indirmenize
gerek yok.
Elektrik faturanız yüksek geliyorsa,
bundan rahatsızsanız, telefonunuzla direk www.faturaniyolla.
com adresine gittiğinizde işlem
yapabiliyorsunuz.
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KEBAN HES YENİLENİYOR
Türkiye’nin 3. büyük hidroelektrik santrali olan Keban HES’in (8 ünite, toplam
kurulu güç 1330 MW ) elektromekanik
ekipmanının büyük bir bölümü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
Enerji Enstitüsü tarafından tasarlanıp
üretilerek yenileniyor. Yaklaşık 6 ay
süren Teknik Şartname ve Proje Geliştirme Çalışmaları neticesinde Proje
Sözleşmesi 02 Ekim 2017 tarihinde
EÜAŞ ve TÜBİTAK MAM arasında imzalandı. Keban HES Kontrol Sistemleri
Geliştirme Projesi olarak adlandırılan
projenin tasarım çalışmalarına başlayan TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü,
Keban HES’teki santral kontrol sistemi
(SCADA Sistemi), hız regülatörü, ikaz
sistemi, koruma ve senkronizasyon sistemi, iç ihtiyaç sistemi, şalt teçhizatı ve
ilgili yardımcı sistemlerinin üretimini
önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlayacak.
Tasarım ve üretim sürecinin tamamı
TÜBİTAK mühendis ve teknisyenlerince yerli ve milli imkanlar kullanılarak
yapılacak. Söküm, kurulum ve devreye
alma çalışmalarının 2019-2021 yılları
arasında tamamlanması öngörülüyor.

YEDAŞ’tan Mobil İş Gücü
Yönetimi Projesi
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop’ta yaklaşık 3 milyon müşteriye
elektrik hizmeti sunan YEDAŞ, şebekenin durumunu anlık takip ederek
arıza ve kesintilere, müşteri bildiriminden bağımsız müdahale edebilecek bir proje geliştirdi. Mobil İş Gücü
Yönetimi projesi olarak adlandırılan
sistem aracılığıyla şebekede meydana gelen değişimler, arıza, kesinti
gibi müşteriyi etkileyen durumların,
izleme sistemleri ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden veri tabanı yazılımına
aktarıldığı anda saha çalışanlarının
tabletine düşüyor. Müdahale edilmesi
gereken noktalar, coğrafi konumlarına
göre otomatik olarak sıralanıyor.

Türkiye Enerji Zirvesi’nde

Bordo Enerji’ye ALtın Voltaj
Türkiye Enerji Sektörünün “En Büyük
Aile Buluşması” olarak nitelendirilen
Türkiye Enerji Zirvesi’nin sekizincisi bu
yıl 10 -11 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya Regnum Carya Golf & Spa
Resort Otelde gerçekleştirildi Başta
elektrik ve doğal gaz sektörleri olmak
üzere, yenilenebilir enerji ve nükleer
enerji alanlarında birbirinden önemli
konuların yer aldığı zirve kapsamında
verilen Başarı Ödülleri’nde Bordo Enerji
A.Ş., sektöre olan katkılarından dolayı
“Altın Voltaj” ödülüne layık görüldü.
Düzenlenen törende Altın Voltaj ödülü
TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Sn.
Ziya ALTUNYALDIZ tarafından Bordo
Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve
Genel Müdürü Sn. Alper Aydınalp’e

verildi. GÜRİŞ Holding bünyesinde
hizmet veren Bordo Enerji A.Ş., tamamı
yenilenebilir enerji kaynağı kullanılan
enerji santrallerinde üretilen elektrik
enerjisinin toptan satışını gerçekleştiriyor. Bordo Enerji A.Ş., aynı zamanda
Türkiye’nin ilk ISO 9001 Belgeli Toptan
Satış Şirketi unvanına sahip.
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Siemens enerji santrallerinde verimliliği arttıracak yeni bir teknolojik gelişmeyi duyurdu.

Siemens’ten verimlilik hamlesi
SIemens, HL sınıfında yaptığı geliştirme ile enerji verimliliğini yeni bir seviyeye yükseltiyor. Haziran 2017’de Kuzey CaroLIna’da bulunan Duke Enerji
Lincoln County Santrali’nde HL-sınıfı teknolojilerinin onay testlerinin
yapılacağını duyurAN SIemens, HL sınıfınıN başarısı kanıtlanmış SGT-8000H
teknolojisinden edindiği DENEYİMİ evrimsel bir iyileştirmeyle geliştirdi.

Siemens’in gelişmiş HL gaz türbinleri,
önceden test edilmiş bir dizi yeni teknoloji ve tasarım özelliklerini geçmiş
deneyimlerinin en iyi örnekleriyle
birleştirerek verimlilik ve performansta
yeni bir çıta belirledi. Buna göre enerji
verimliliği seviyelerinin yüzde 63’ün
üzerine çıkmasının yolunu açan HL
sınıfının, orta vadede yüzde
65 verimliliğe ulaşması hedefleniyor. Buna ek olarak
Siemens, yeni geliştirilen
temel teknolojileri mevcut
gaz türbini portföyünün
tamamına transfer ederek
teknolojik geliştirme hızını
ve rekabet gücünü artırıyor.
Çok yakın bir gelecekte
Siemens’in tüm müşterileri,
bu verimlilik ve performans
artışlarından faydalanacak. Bu uygulama, hızla değişen enerji piyasasında
Siemens müşterilerinin rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacak bir dizi
faaliyet kapsamında yürütülüyor. Siemens bu faaliyetlerle, standardizasyon
ve modülerleşme aracılığıyla üretim ve
teslimat sürelerini kayda değer ölçüde
azaltmayı hedefliyor. Siemens’in yeni
HL Serisi, SGT5-9000HL, SGT6-9000HL
ve SGT5-8000HL’yi içeren 3 türbinden oluşuyor:. Basit çevrimde, hava
soğutmalı SGT-9000HL gaz türbini, 50
Hertz pazarı için 545 MW ve 60 Hertz
pazarı için 374 MW kapasite sağlıyor.
SGT5-8000HL, basit çevrim operasyonları için 453 MW kapasite sunuyor. Tüm
türbinler kombine çevrim uygulamalarında yüzde 63’ün üzerinde verimlilik
sağlıyor.
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Türbinler, en iyi performansı yakalamak için yüksek yanma sıcaklıklarında
çalışıyor. Bu amaçla Siemens uzmanları, ileri yanma teknolojileri, yenilikçi
çok katmanlı kaplamalar, yüksek etkili
içten soğutma özelliklerinin yanı sıra
güçlü bir buhar çevrimi de geliştirdi.
Diğer taraftan optimize edilmiş izo-

lasyonlar, soğutma ihtiyacını ve soğuk
hava kayıplarını minimuma düşürüyor. Aynı zamanda evrimsel 3D kanat,
kompresörün aerodinamik verimliliğini
artırıyor. Önceden tanımlanmış ve
önceden üretilmiş (prefabrik) çözüm
unsurlarının yanı sıra seçilmiş üreticiler ve ürünler de kurulum sürelerinin
önemli ölçüde kısalmasına ve operasyonun hızlı bir şekilde başlatılmasına
imkan veriyor.
Siemens tarafından santral operatörleri ve enerji tedarikçilerine sunulan
dijital çözümlerle çalışabilir şekilde
tasarlanan türbinler, Siemens’in Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) uygulamalarındaki bulut tabanlı işletim
sistemi MindSphere arayüzüne sahip.

Siemens Enerji ve Gaz Bölümü CEO’su
Will Meixner bu yeni teknoloji hakkında şunları ifade ediyor: “Dijitalizasyonla birlikte enerji üretim alanındaki
gelişmeler büyük bir hızla artıyor.
Kombine çevrim santrallerinin verimliliğini yüzde 58’den 60’a yükseltmek,
2000 yılından 2010’a kadar yani 10
sene sürdü; 6 yıl sonra, 2016’da yüzde
61,5 seviyesine ulaştık. Bu yeni adımımızla yüzde 63 ve üzerinde verimlilik
oranları sunuyoruz. Çok etkileyici.
Ancak hız ve verimliliğin tek başına
yeterli olmadığının farkındayız; çözümlerimizin güvenilirliği ve maliyetinin
yanı sıra müşterilerimize finans ve
sigorta süreçlerinde de güçlü destekler
sunuyoruz.”
W. Meixner, yeni HL serisinin enerji
sektörü açısından ifade ettiği anlamı da şu sözlerle özetliyor: “Yeni HL
serisi ile müşterilerimiz, gelecekte
dijitalizasyonla birlikte ilerleyecek tüm
gelişmelere karşı hazır olacak. Dünya
çapında yenilenebilir enerjilerin hızla
geliştiğini görüyoruz, ancak doğal gaz
enerji santralleri önümüzdeki on yılların enerji dağılımında belirleyici bir rol
üstlenmeye devam edecek. Yenilenebilir enerji payının artması ve yenilenebilir enerjilerdeki dalgalanmaya bağlı
olarak gaz türbinlerinin esneklik özelliği önem kazanıyor. HL sınıfı teknolojimiz basit çevrimde dakikada 85 MW’lık
artış sunuyor. Dolayısıyla HL sınıfımızın
yüksek verimli ve esnek gaz türbinleri,
dalgalı yenilenebilir enerjilerin payının
hızla yükseldiği enerji sistemlerine
mükemmel bir uyum gösteriyor.”

Tel +90 216 384 35 62 - 63
e- mail info@tekonenerji.com
Adres Eminali Paşa Cad. 100/8, Bostancı - Istanbul

Güvenilir elektrik güç sistemleri için
akıllı test cihazları

www.dv-power.com

Kademe değiştiricinizdeki başgösteren problemi
nasıl tespit edebilirsiniz?

İhtiyaçlarınıza tam cevap verecek çözüm
“Kademe Değiştirici ve Sargı Analizörü TWA40D’dir
• Eşzamanlı üç fazlı kademe değiştiricisi analizi ve altı sargı
direnç ölçümleri
• 6-8 adet buşingin hepsi bağlandıktan sonra test prosedürü
otomatik olarak çalışır
• Test daha güvenli, daha hızlı ve daha kullanışlıdır
• Otomatik manyetizma giderme işlemi
• Birden fazla kademe değiştiricisinin senkronizasyonunu
kontrol etme özelliği
• Aynı anda YG ve AG sargısı manyetik nüvelerini doyurmak
suretiyle testlerin hızla yapılmasını sağlar
• TRT serisi 3 fazlı Sargı oran testi cihazları ile ayni test
kablolarını kullanarak getirilen bağlantı kolaylığı

HABER

6. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 1-2 Kasım’da Ankara’da

TÜREK 2017 başlıyor

Türkiye rüzgar enerjisi birliği-türEB tarafından
rüzgar ENERJİSİ sektöründe dünyadaki gelişmeleri İZLEmek AMACIYLA düzenlenen 6. Türkiye rüzgar
enerjisi kongresi 1 kasım’da ankara’da başlıyor.
Kar amacı gütmeden
rüzgar enerjisi ile
ilgili teknik, bilimsel
ve uygulamalı araştırmaları takip etmek
ve rüzgar enerjisinin
kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla
ilgili faaliyetlerde
bulunmak amacıyla
1992 yılında kurulan
Türkiye Rüzgar
Enerjisi Birliği-TUREB Rüzgar Enerjisi
kongrelerinin altıncısını bu sene Kasım
ayında düzenliyor. Rüzgar sektöründe dünyada olan gelişmeleri takip
etmek, ilişkileri güçlendirmek, bilgi
paylaşımı yapmak, yeni bağlantılar
sağlamak, sektör hakkındaki sorunlar
ve çözüm önerilerini tartışmak, kısacası
Türkiye’deki rüzgar enerjisi sektörünün gelişimine katkı sağlamak üzere
düzenlenen TÜREK 2017 1-2 Kasım

2017 tarihinde Ankara’da JW Marriott Otel’de
gerçekleştirilecek.
TÜREK 2017’de gerçekleştirilecek oturumların
başlıkları ise şu şekilde
olacak;
- Enerji Politikalarında
Rüzgar Enerjisi, Global Rüzgar Yatırımları,
RES’lerde Proje Geliştirme ve İzin Süreçleri,
2020 sonrası YEKDEM Nasıl Olmalı?,
RES’lerde Lojistik, İnşaat Süreci, İş
Güvenliği ve Sigorta, RES YEKA’ları ve
Yerli Üretim, RES’lerde İşletme, servis
bakım, RES’lerde Yeni Teknolojiler,
Türbin, Üreticilerinin Diğer Pazarlardaki Deneyimleri, RES’lerde Özkaynak ve
Proje Finansmanı, RES’lerde Lisanssız
Elektrik Üretimi, Türk Firmalarının Yeni
Pazarlardaki RES Fırsatları, RES’lerde
Enerji Depolama Sistemleri.

KISA HABERLER...

. ASTOR’UN YENİ HEDEFİ:
AmERİKA
Ayrıntılı
bilgi: www.tureb.com.tr
Astor Transformatör,
Amerika’da
kullanılabilecek trafo imalatı için
düğmeye basıyor. Transformatör
üretim kapasitesi ile dünyanın en
büyük 5 firmasından biri olan Astor
Transformatör, ihracat gerçekleştirdiği 58 ülkeden sonra yüzünü
Amerika’ya dönüyor ve Amerika
Kıtasında kullanılmak üzere üretilecek trafolar için Ar-Ge çalışmalarının startını veriyor. “Ar-Ge Merkezli
Büyüme” mottosunu şirket politikası haline getiren Astor Transformatör’ün Ar-Ge Merkezi 60 kişiyi
istihdam ediyor. 2016 yılı şubat
ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı onayını alan merkez
TÜBİTAK destekli ve özel projelerini
de sürdürüyor.

Arif Künar’dan Don Kişot Sergisi
Enerji, yenilenebilir enerji, enerji
verimliliği, yeşil binalar, insan odaklı
aydınlatma konularındaki çalışmaları ve
nükleer enerji alanındakiıyla tanıdığımız
Arif Kunar bu kez 1-15
Kasım 2017 tarihleri
arasında Ankara ODTÜ
Mezunlar Derneği’nde
düzenlediği bir sergiyle
bizlerle birlikte oluyor.
Kunar’ın Koleksiyon
Kulubü’nun desteği ile
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düzenlediği tematik Don Kişot Sergisi,
yerli/yabancı kitaplar, biblo-heykeller,
resimler, film-plaklar
ve çeşitli objelerden
oluşuyor. Don Kişot teması etrafındaki Kunar
koleksiyonunu 15 gün
boyunca sanat ve Don
Kişot sevenlerle buluşturan sergideki çalışmaların bir bölümünü
www.donkisotcollection.com adresinde
görebilirsiniz.

. LİMAK’TAN AŞURE GÜNÜ
Limak Uludağ Elektrik bu seneki
aşure gününde, müşterilerinin ağzınıtatlandırdı.Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da görevli elektrik
tedarik şirketi olarak hizmet veren
Limak Uludağ Elektrik; Müşteri
İşlem Merkezleri’ne (MİM) gelen
müşterilerine aşure ikram etti.

HABER

ABB’den rekor sipariş

ABB, InLine II dikey sigortalı yük ayırıcıları için Türkiye’den rekor
sayıda sipariş aldı.
ABB, Türkiye genelinde dağıtım panolarında kullanılmak üzere 41.800 adet InLine II dikey sigortalı yük ayırıcısı için
bugüne kadarki en büyük siparişini aldı.
Söz konusu sipariş, Türkiye’de elektrik
dağıtım şirketlerinin, ülkenin elektrik
dağıtım şebekesinde mümkün olan en
yüksek istikrar ve güvenliği sağlamak
için gerekli tedbirleri alma yönündeki
kararlılığını gösteriyor.
Rekor sipariş, Türkiye’nin en büyük
elektrik panosu üreticilerinden, tüm
ülkeye elektrik dağıtımı sağlayan 21
özel şirkete destek olan Çağdaş Pano
tarafından verildi. ABB, 2017 boyunca
teslimatların sorunsuz ve zamanında
yürütülmesini sağlamak için kurduğu
ortaklığın da ilk meyvesii almış oldu.
ABB Anadolu ve Karadeniz Bölge Satış
Müdürü Ender Oktayer konuyla ilgili
olarak şunları söyledi: “Bu büyüklükte
bir sipariş, müşterilerin ABB’nin teknolojisine ve teslimat kalitesine güvenini
göstermektedir. ABB InLine II dikey
sigortalı yük ayırıcı, dağıtım panoları
için en uygun çözümü sunar; insanlara,
minimum düzeyde kesintiyle maksimum güvenli güç dağıtımında çalışma
olanağı sağlar. Türkiye’nin elektrik dağıtım şirketlerine hizmet etmek üzere

seçilmekten gurur duyuyoruz.”
ABB InLine II dikey sigortalı yük ayırıcı,
yalıtım, performans ve güvenlik için
yüksek gereksinimleri karşılayan EN /
IEC 60947-3 standardına uygun olarak
test edilmiş modellerden oluşuyor.
InLine II’nin iki farklı modeli bulunuyor.
Azaltılmış derinliği (121 mm) sayesinde alan tasarrufu için ZLBM ve arkadaki akım trafolarının kolay entegrasyonu
için ZHBM. Yatay ve dikey montajlar
için uygundur; çok çeşitli aksesuarlar
ve kablo terminalleri - cıvatalar veya
V-kelepçeler - esnek kurulum sağlar.
Akıllı iletişim yardımı ile sigortalarla
ilgili durum bilgisi, herhangi bir arıza
durumunda veya sigortalar patladığında sinyal veren elektronik sigorta
izleme (EFM) modülünden kolayca
görülebilir.
Çağdaş Pano Genel Koordinatörü Sefer
Yüksel ve Genel Müdürü Mehmet Karabulut şunları söylemiştir: “Bu önemli
sipariş, elektrik dağıtım şirketlerinin
ABB’nin teknoloji ve kalitesine olan
güvenlerinin bir göstergesidir. Dikey
sigortalı yük ayırıcıları temel güvenlik
ekipmanlarıdır. Enerji şirketleri ABB
logosunun ne anlama geldiğini takdir
etmektedirler: zaman kazanmak için
daha iyi tasarımlar
ve kaliteye
derin bir
bağlılık.”

Uluslararası Enerji
Kongresi ve Fuarı (EIF)
8-10 Kasım 2017 - ANKARA
Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı
(EIF) bu sene Limak ana sponsorluğunda
10. yılında ziyaretçilerle buluşuyor. 8-10
Kasım tarihleri arasında Ankara ATO
Congresium’da düzenlenecek kongre ve
fuarda enerji sektörünün karar alıcıları,
uzmanları, özel sektör temsilcilerinin
yanı sıra sektöründe uzman 250’ye yakın
firma aynı platformda buluşacak. Global
Enerji Derneği tarafından 9 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye’nin
en geniş uluslararası katılımlı kongre
ve fuarı olma niteliğini taşıyan EIF’e
geçtiğimiz senelerde 22.000 profesyonel
ziyaretçi, CEO, STK temsilcileri, kurum ve
kuruluşun ziyaret ettiği ve 15 ülkeden
Bakan ve Bakan Yardımcıları katılmıştı.
Her yıl Dünya’da ve Türkiye’de enerjinin
geleceği, yenilenebilir enerji türlerinin
önemi ve kullanımı, petrol ve doğal gaz
gibi enerji kaynaklarının durumu başta
olmak üzere önemli birçok konu hakkında konuşmaların yapıldığı ve bilgi verildiği fuara bu yıl da ilgi büyük görünüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
desteği ile yapılan kongre enerji sektörünün gündemini oluşturacak.
Bu sene Türkiye ihracatının özel sektör
kanadının en üst örgütü olan, ihracatçıları yurt içi ve yurt dışında temsil eden
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
Mehmet Büyükekşi EIF 2017’de Onursal
Başkan olarak yer alacak.
Kongrede Türkiye’nin enerji piyasasını
değerlendirmek üzere bir araya gelecek
olan sektörün karar alıcıları, uzmanları,
özel sektör temsilcileri son zamanlarda
gündemde olan Milli Enerji ve Maden
Politikasının yanı sıra petrol ve gaz
üzerine geliştirilen uluslararası projeleri
inceleyecek.
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KİTAP

Deneyim, birikim ve özveri ürünü bir çalışma

154/380 KV Enerji İletim
Hatları Proje Uygulamaları
TEK, TEAŞ ve TEİAŞ’ taki toplam 34 yıllık meslek yaşamının
ardından, İletim Hatları Proje-Tesis Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmakta iken Ekim 2011 tarihinde emekli olan
MUSTAFA ARI, hayatını büyük bir bölümünü adadığı enerji
nakil hatları konusundaki uzmanlığını meslektaşlarıyla
paylaşıyor. mustafa arı her iletimci ve dağıtımcı için referans kitap niteliğindeki “154/380 kV Enerji İletim Hatları Proje Uygulamaları”
ismindeki çaLışmasıyla, alanındaki deneyim ve birikimini meslektaşlarıyla
paylaşıyor. MUstafa arı, TEİAŞ İLETİM ve TESİS İLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ’nden
Serpil TÜRKMEN’İN sorularını yanıtladı.
Kendinizi tanıtır mısınız?

2011 tarihinde emekli oldum.

Karaman İli, Ermenek ilçesi, Yalındal
Köyü (1955) doğumluyum. İlkokulu
Yalındal Köyü İlkokulunda, Ortaokul ve
Liseyi Ermenek Lisesinde ve devamında 1973 yılında Gazi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği (Eski adıyla Ankara
DMMA) Bölümünü kazandım ve 1977
yılında mezun oldum. Mühendislik 3.
Sınıfta iken TEK bursu kazandım, 3. ve
4. Sınıfı TEK’den burslu olarak okudum.
Burslu olmam nedeniyle mezun olur
olmaz TEK’de işe başlamam gerekiyordu. Öyle de oldu. Aralık-1977 tarihinde
TEK Şebekeler Dairesi Başkanlığında
(bugünkü ismiyle İletim Hatları Proje/
Tesis Daire Başkanlığı) Elektrik Mühendisi olarak göreve başladım. İletim
Hatları Proje/Tesis Daire Başkanlığında sırasıyla, Mühendis, Başmühendis,
İletim Hatları Proje Şefi/ Proje Müdür
Yardımcısı ve Enerji İletim Hatları Proje
Müdürlüğü görevlerini yaptım, Ekim-

Bugün sistemde yoğun bir şekilde tesis
edilmekte olan 154 kV’luk direklerin
tamamının projelendirmelerinde görev
almış olmanın gururu yanında, sistemin
en büyük kapasiteli hat karakteristiği
olan 380 kV’luk Çift Devre 1272 MCM
(Pheasant) İletkenli 5 tip direğin projelendirmesinde, TEİAŞ’a çok iyi bir proje
kazandırılmasında belirleyici ve sonlandırıcı olmanın da ayrı bir gururunu
yaşadığımı söylemem gerçeğin kendisi
olacaktır.

44

KAYNAK ELEKTRİK | AĞUSTOS 2017 - SAYI 337

Çalışma hayatınızdaki ideallerinizi,
çalışma hayatında karşılaştığınız
zorlukları ve güzellikleri yani çalışma
hayatı kavramı hakkında neler söyleyebilirsiniz ?
Çalışma hayatımda çalışmak ile
kazanılabilecek ideallerimin hepsini
ödünsüz, minnetsiz, her zaman başım
dik bir şekilde çalışarak gerçekleştir-

dim. Bulunduğum görevlerde çalışırken,
görevim gereği olan tüm işlerimi tam
bilerek, öğreterek yaptım. Bulunduğum
görevlere çok yoğun çalışmalarım ile
geldiğimi söylemezsem çok fazla mütevazilik yapmış olurum.
Çalışma hayatımın ilk yılları tek düze
iken, görevde yükselme ile birlikte
sorumluluklar da artmıştır.
TEİAŞ iletim sisteminde kullanılmakta
olan ve yukarıda bahsettiğim 154 ve
380 kV’luk direklerin TEK’e/TEAŞ’a/TEİAŞ’a kazandırılmasında en aktif görevleri aldım. Bunun sonucunda edindiğim
bilgi birikimimi de tüm meslektaşlarımıza ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için,“154/380 kV ENERJİ İLETİM
HATLARI PROJE UYGULAMALARI”
isimli kitabımı hizmete sundum. Kitap
incelendiği zaman tamamıyla yoğun bir
gayretin sonucu ortaya çıktığı mutlaka
görülecek ve değerlendirilecektir diye
düşünüyorum. Belirli bir bilgi birikimini

KİTAP
çoğu insan edinebiliyorsa da, benim
ortaya koyduğum bir eser şekline
dönüştürmesi maalesef yapılmıyor/yapılamıyor. Dolayısıyla edindikleri bilgi
birikimi de kendileriyle birlikte “emekli
olmuş oluyor”.Güvenilir bilgileri, benden sonraki kuşaklara bırakabilmek
için çok yoğun bir gayretle hazırladığım “154/380 kV Enerji İletim Hatları
Proje Uygulamaları” isimli kitabımı
yayımlayarak, tarihe bir not düştüğümü
düşünüyor ve bundan çok büyük bir
mutluluk duyuyorum.
Bugün güzel ülkemizin her tarafındaki
meslektaşlarımdan/teknik elemanlardan, kitabıma gösterilen ilgi, övgü dolu
mesajlar ve insanların sizin verdiğiniz
emeğe gösterdikleri engin saygının
yarattığı mutluluğu
kelimelerle ifade
etmek çok zordur.
Özetle, bu duyguyu
yaşama mutluluğuna
eriştiğim için, Elektrik
Kurumumuzun bana
kazandırdıklarını
sayamayacağım için
“anlatılamaz, ancak
yaşayarak değeri
anlaşılabilir” demek
daha doğru olacak
diye düşünüyorum.
Kurumumuzda
göreve başlayacak
Mühendislere neler
önerirsiniz?
Mühendislere önerilerim, öncelikle çok
çalışmalarını, işlerini severek, hatta
büyük bir aşk ile yapmalarını, Kurumumuzdaki yaşam kesitlerinin onların
yaşamındaki en önemli bölümünü
oluşturduğunu/oluşturacağını şimdiden iyi bilmelidirler. Yaşamlarında
keşke’lerin sayısını en aza indirmeye
çalışmalarını (mümkün olsa hiç olmamasını yeğlerim). Çünkü yaşamın geri
vitesi yoktur.
Genç meslektaşlarımıza, zorluklar karşısında yılmamalarını, işlerinde başarılı
olmak için çok çalışmalarını, başarının
fedakarlık gerektirdiğini, kişileri üst gö-

revlere taşımada başarının en sağlam
yol olduğunu,
Her şeyden önemlisi, karşılıklı sevgi ve
saygıyı, dürüst olmayı, haksızlık etmemelerini, çok çalışmalarını, çok çalışmanın mutlak surette yaşamlarının bir
kesitinde kendilerine kazanım olarak
geri döneceğini bilmelerini öneririm.
Gelelim emeklilik günlerinize! Uzun
denilebilecek bir çalışma hayatı sonrasında emeklilik nasıl bir duygu? Yoğun
çalışma temponuzu özlüyor musunuz?Bize emekliliğinizin nasıl geçtiğini ve
özel ilgi alanlarınızı anlatır mısınız?
1977-Ekim 2011 yılları arasındaki 34
yıllık hizmetimin ardından emekliye
ayrıldım. Kendimi hiç emekli olmuş
gibi hissedemeden,
bir taraftan
çalışmalarını
sürdürdüğüm
“154/380 kV
Enerji İletim
Hatları Proje
Uygulamaları”
isimli kitabımı
benden sonra
gelen kuşaklara
bir “Handbook”
olarak yayımlarken, bir taraftan
da Danışmanlık/
Genel Koordinatörlük şeklinde
çalışmalarımı
sürdürmekteyim.
Dolayısıyla, emekliliği klasik deyimle “
ayağını uzatıp yatmak veya bir kıyı kasabasına yerleşip her türlü işten uzak
kalmak şeklinde düşünmedim.Üretken
yaşam en güzel bir yaşamdır. Bunun
hazzını yaşayan bilebilir ve üretmeden
geri duramaz. Çalışmak benim için yaşam biçimimdir. Ülkemize ve İnsanlara,
yararlı bir vatandaş olmanın bir sorumluluğu vardır ve bunun yolu çalışmaktan geçer diye düşünüyorum. Dolayısıyla aynı çalışma tempom Kurumdan
emekli olduğum süreçte de devam
etmekte olduğundan, benim için fark
eden pek fazla bir değişiklik olmadı.
Çalıştığım iş yeri sanki başka bir semte

taşınmış gibi oldu. Yoğun çalışma tempom Kurumda olduğu gibi aynı şekilde
özelde de devam etmektedir. Özel ilgi
alanım çözülemeyen sorunlara çözüm
getirmek, soru soran meslektaşlarıma
katkı sağlamak, insanların sorunlarına
çözüm getirebildiğim ölçüde kendimi ve çevremi mutlu edebilmek gibi
sıralayabilirim.
Kitap yazma sürecinizi, kitap içeriği ve
nasıl temin edilebileceği konusunda
bilgi verir misiniz?
Kitap yazma süreci kendiliğinden
gelişen bir olgu olmuştur. En iyiyi yakalamak için ya şartları değiştireceksiniz(!) ya da şatları değiştiremiyorsanız
bu mevcut şartların içerisinde en iyiyi
yapmanın şartlarını yaratacaksınız.
Hareket noktam budur. Devletin imkanlarıyla edindiğiniz tecrübeleri, emekliliğinizle birlikte “emekli etmeniz” benim
anlayışıma ters gelen bir durumdur.
Çalışma hayatımız çok yoğun geçmiştir.
Görevde bulunduğum dönem hep yeni
projeler üretilmiştir. Özellikle gerek
Taşradaki meslektaşlarımızdan gelen
uygulamaya esas olacak bilgilere
ulaşmadaki zorlukları ve bu yönde
onların taleplerini görerek, gerekse
kendimin ve diğer meslektaşlarımın
çalışma hayatımız boyunca yaşadığımız
kaynak bilgi edinmedeki zorluklarımız/
hatta bulamayışımızı yaşamış birisi
olarak, kaynak bilgiler kitabı olmasının
faydalarını görerek,kendi ilgi alanım
olan “154/380 kV Enerji İletim Hatları
konusunda kitap yazma düşüncem en
az 15-20 yıllık bir sürece dayanmaktadır.Böylesine kaynak bir kitap yazmanın
zorluğunu değerli meslektaşlarımızın
çok iyi değerlendirebileceğini düşünüyorum. Bu eser geceli gündüzlü çok
yoğun bir emeğin ürünü olarak ortaya
çıkarılmış olup, yapılabileceğin en iyisi
yapılmaya gayret edilmiştir. TEİAŞ’da
görev yapmakta olan veya TEİAŞ ile
ilgisi olan her meslektaşımızın mutlaka
kitaplığında, elinin altında bulunması
gereken bir kaynak kitap olarak değerlendiriyorum.
Kitabı temin etmek isteyenler için Tel:0 536
338 96 69 Mail: mustafaari55@gmail.com
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Elektrik mühendisleri Prof. Dr. Duran Leblebici ve Yıldız Leblebici için buluştu

Duran-Yıldız saygı buluşması
Elektrik Mühendisleri Odası EMO’nun Ülkemize bilim ve teknoloji yolunda
rehberlik etmiş, mühendislik mesleğimizin önderleri ile olan ‘`Saygı Buluşmaları`` bu kez iki bilim insanıNIN, Prof. Dr. Duran Leblebici ve hayat arkadaşlığını bilim yoldaşlığına çeviren eşi Öğretim Üyesi Yıldız Leblebici için
gerçekleştirildi. “Duran-Yıldız Saygı Buluşması” adıYla 14 Ekim 2017 Cumartesi günü İTÜ Gümüşsuyu binası’ndaki Prof. Dr. Tarık Özker Amfisinde gerçekleştirilen etkinlik YOĞUN ilgi gördü.
14 Ekim 2017 Cumartesi günü İTÜ
Prof. Dr. Tarık Özker amfisinde saatler
13.30’u gösterdiğinde amfiye giren Yıldız ve Duran Leblebici, büyük bir alkış
tufanıyla karşılandılar. Leblebici çifti
izleyiciler ve katılımcılar tarafından
büyük bir saygı ve sevgi çemberiyle
karşılanırken Prof. Dr. Duran Leblebici
“Üniversite hayatım, benim için hep büyük bir mutluluk oldu. Bu mutlulukların
taçlandırıldığı gün ise bugündür” diyerek
duygularını özetliyordu.
Saygı buluşmasının resmi programı
ise Düzenleme Komitesi Başkanı ve
EMO`nun eski yönetim kurulu başkanlarından Selçuk Esen’in yaptığı
açılış konuşmasıyla başladı. “Elektrik
Mühendisleri Odası olarak, bir EMO
geleneği haline getirdiğimiz Saygı
Buluşması etkinliğinin birinde daha
birlikte olmaktan kıvanç duyuyoruz. Bu
günkü etkinliğimizin küçük de olsa farkı; bir ömrü birlikte geçirmiş iki hayat
arkadaşı bilim insanı için düzenlenmiş
olması.” diyerek Duran ve Yıldız Leblebici çiftine saygılarını iletti.
Yürütücülüğünü Prof. Dr. Ergül Akçakaya`nın yaptığı toplantının ilk konuşmasını EMO İstanbul Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Erol Celepsoy yaptı.
“Bütün duyguların, sevgilerin, dostlukların hatta düşüncelerin hızla tüketildiği, sözüm ona ‘Yeni Türkiye` logosuyla
her şeyin yenilendiği üstelik bunun
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bütün güzelliklerin üstünün çizilerek yapıldığı günümüzde, geleceğe
umutla bakan bizler, ‘Dünyayı güzellik
kurtaracak` demeye devam edeceğiz”
diyen Erol Celepsoy konuşmasının son
bölümünde Prof. Dr. Duran Leblebici ve
emekli Öğretim Görevlisi Yıldız Leblebici`ye seslenerek sözlerini tamamladı:
“Ülkemize ve mesleğimize yaptığınız
katkılar, yetiştirdiğiniz öğrenciler için
size minnettarız. Siz burada olmakla
sadece mesleki anlamda değil, giderek
unutturulmak istenen vefa, özveri,
erdem, sevgi ve onurlu bir yaşama dair
insani değerleri ayakta tutabilmenin
cesaretini de yükseltmiş oldunuz. İyi ki
varsınız, iyi ki aramızdasınız.”

EMO Yönetim Kurulu Hüseyin Yeşil,
“Saygı Buluşması” etkinliğini hayata
geçirenlere ve EMO İstanbul Şubesi
yönetim kurullarına teşekkür ederek
EMO ve TMMOB’nin yüzyüze olduğu
sorunları özetledi ve tüm meslektaşlara, hocalara ve üniversitelere destek
çağrısında bulundu.
Etkinliğin bir sonraki gündem maddesi
video gösterimi oldu. EMO İstanbul
Şubesi tarafından hazırlanan ve Duran
-Yıldız Leblebici`nin Erenköy`deki
evlerinde çekimi yapılan söyleşide
hocaların aile ve mesleki yaşamlarından kesitler kendi ağızlarından dile
getirildi.
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Video gösteriminden sonra dergimiz
yazarlarından Osman Bahadır, dergimizin sayfalarında tam metnini bulabileceğiniz, Prof. Dr. Duran Leblebici ve
Öğretim Görevlisi Yıldız Leblebici`nin
mesleki ve akademik kariyer süreçlerini anlatan bir konuşma yaptı. Prof. Dr.
Duran Leblebici ve Öğretim Görevlisi
Yıldız Leblebici`nin yarım yüzyılı aşkın
süredir hem meslektaşları hem de
dostları olan Prof. Dr. Mithat İdemen
Leblebici çiftinin dünyadaki elektronik
sektöründeki gelişmeleri çok yakından

izleyerek bunu Türkiye`ye aktarmak için
gösterdikleri çabanın tanığı olduğunu
dile getirdiği konuşmasında Leblebici
çiftiyle dost olabildiği için kendisini
çok şanslı hissettiğini vurguladı.
Prof. Dr. Mithat İdemen`den sonra
konuşma sırası Türkiye elektronik
sanayinde unutulmaz bir yeri olan
ve Teletaş`ın kurucularından elektrik
mühendisi Fikret Yücel`e geldi.
Konuşmasına “Duran ve Yıldız Leblebici hakkında konuşmak bir borç, bir

gereklilik olduğu kadar, onur vericidir.”
diye başlayan Fikret Yücel, sözlerine
şöyle devam etti: “Değerli dostum Duran Leblebici, kuşkusuz bir bilim insanı
ve hoca olarak akademik hayatımızda
müstesna bir yere sahiptir. Ama onun
bu hüviyeti ders vermek, araştırma
yapmak gibi standart kalıpların dışına
taşar. Keşfettiği değerleri çalışma
hayatlarında da tatbik eder ve onları
üniversite ve Türkiye`ye kazandırmak
için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Bu uğraşların olumlu sonuçlanmış
çok sayıda örneği mevcuttur. Bununla
da kalmaz değer taşıdığı insanların,
kişilerin öne çıkmaları, tanınmaları ve
onurlandırılmaları için gerekli teşebbüslerde bulunur. Bunu yaşamış bir
kişi olarak yetkiyle ifade ediyorum ki
Duran hocanın Türk elektronik sanayisine katkıları çok çarpıcıdır. Yarıiletken
ve mikroelektronik teknolojilerinin
Türkiye`ye kazandırılması hususundaki öncü rolü, İTÜ Elektrik Fakültesi
Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsündeki
asistanlığı sırasında derslere yapmış
olduğu eklemelerle başlar; daha sonra
kurduğu Mikroelektronik Laboratuvarı
ve YİTAL`in kurulmasında ve gelişmesinde yaptığı önemli katkılarla devam
eder.* dedi. Fikret Yücel, konuşmasını
şu sözlerle tamamladı: “Duran beyden

EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy
“Prof. Dr. Duran Leblebici ve eşi Öğretim Üyesi Yıldız Leblebici, öğrencilik
yıllarından başlayarak birlikte sürdürdükleri yaşamlarından damıttıklarını
bugün bizlerle paylaşacaklar.
Onların, hem İTÜ`nün harcına, hem
bilimsel üniversitenin gelişim
sürecine ve hem de ülke kalkınmasına kattıkları emekleri
ve olağanüstü özverili çabalarını hatırlayacak, anlayacak
ve yarattıkları değerlerin bir
kez daha farkına varacağız.
Bu toplantı, günümüzün her
bakımdan hoyrat ve Cumhuriyetten bu yana yaratılmış
kurumların tek tek karartıl-

ması politikalarının ülke genelinde
yarattığı karamsarlığı yırtıp atmada,
umudumuzu diri tutmada bize yeni
bir enerji kazandıracak.
Onların bugün aramızda olmalarından, yaşadıklarını, deneyimlerini,

birikimlerini, meslek ve memleket
sevgilerini bizimle paylaşmalarından
büyük mutluluk duyuyoruz. Hocalarımızın gösterdiği bu dayanışma
ruhu, EMO olarak; mesleğimizin
ve toplumun güvenliğini, sağlığını
ve refahını en öncelikli bir
anlayışla uygulamak ve mesleki
etkinlikleri barış, adalet, insan
hak ve onuruna saygı, ayrım
gözetmemek, dürüstlük, doğruluk, hakkaniyet, eşitlik, özgürlük
gibi vazgeçilmez değerlere
ve erdemlere sıkı sıkıya bağlı
kalarak yürütme ilkelerimizi
hayata geçirme doğrultusunda
bizi daha da inançlı kılıyor.”
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bahsederken Yıldız hanımı da birlikte
düşünmek gerekir. Bana göre bu ikili
bir bütün oluşturuyorlar. Durum klasik,
‘başarılı her erkeğin arkasında başarılı,
destek verici bir kadın vardır,` söyleminin çok dışına taşmıştır. Her ikisine
de sağlıklı birlikte uzun bir yaşam
diliyorum.”
Fikret Yücel`den sonra konuşan, Prof.
Dr. Leblebici`nin ilk doktora öğrencilerinden Prof. Dr. Ali Toker, Prof. Dr.
Duran Leblebici ve Öğretim Görevlisi
Yıldız Leblebici`nin oğulları, İsviçre-Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü Kürsü
Başkanı ve Mikroelektronik Sistemler
Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Yusuf
Leblebici birer konuşma yaptılar.

Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu
Yıldız ve Duran kardeşlerimi yakından tanımak bana insanseverlik ve
vatanseverlik konusunda ilham verdi,
hayata bağlılık konusunda mutluluk
verdi, onlardan hem evlilik hem hayat hakkında çok şey öğrendim. Yıldız, 32 yıl kadar çeşitli fakültelerde
dersler verdi ve öğrencileri tarafından unutulmaz bir öğretmen olarak
hatırlanmaktadır. Derslerine titizlikle
hazırlanması hakkaniyete çok önem
vermesi, öğrencilerine karşı sergilediği nezaket ve sabır, onu unutulmaz
kıldı. Yıldız kardeşimin ayırdedici
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Prof. Dr. Yusuf Leblebici`den sonra
Öğretim Görevlisi Yıldız Leblebici konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.
“Bugün gerçekten çok heyecanlıyım.
Bu, eski ismi A501 yeni ismi Tarık Özker
amfisinde bende gerçekten derin izler
bırakmış anılarım var.” diye sözlerine
başlayan Yıldız Leblebici, öğrencilik yıllarındaki hocalarını andıktan sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ama bugün
burada sizlerle birlikte EMO İstanbul
Şubesince düzenlenen bu saygı buluşması, elbette bu anılardan çok farklı.
Benim açımdan çok heyecan verici, çok
duygusal ve çok onur verici bir toplantı.
Elbette bu toplantı Prof. Dr. Duran
Leblebici için yapılıyor ama Düzenleme

özelliği tam bir İstanbul hanımefendisi olmasıdır.” diye başladığı konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Duran kardeşim bitmez tükenmez
enerjisiyle insanlarımıza ve ülkemize
çok değerli hizmetler vermektedir.
Kendisine TÜBİTAK tarafından hizmet ödülü verilmiştir. 1985`de dekan
oldu beni de bölüm başkanı olarak
atadı, 1987`de rektör yardımcısı oldu
benim de 9 yıl sürecek dekanlığıma
vesile oldu. Duran, gösterişi sevmeyen –lüzumundan fazla- son derece
alçakgönüllü bir kişidir, bakın burada
kendisine ön sırada yer ayırıldı ama
o gidip Yıldız`la beraber üçüncü
sıraya oturdu.”

Prof. Dr. Mithat İdemen
“Ben sevgili Duran ve Yıldız`ı 1953
yılında bu koridorlarda ve sınıflarda
öğrencilik dönemimde tanıdım. 5
yıl çabuk geçti, arkadaşlarımızın
büyük kısmı buradan edindikleri
bilgi ve yetenekle Türkiye`nin her
tarafına dağılarak sorumluluklar
yüklendiler, Türkiye`nin çok önemli
problemlerini halletmek üzere alınteri döktüler. Yıldız, Duran, ben ve
birkaç arkadaşımız burada kaldık.
Bizim ömrümüzün büyük kısmı buralarda bu koridorlarda geçti. Fakat
farklı kulvarlarda koştuk.... “Kitaplar
yazdılar, dersler açtılar, laboratuvarlar kurdular, yalnız İTÜ`de değil,
TÜBİTAK bünyesinde ve başka yerlerde çalışacak birçok araştırmacı
yetiştirdiler, projeler yönettiler, yani
Türkiye`nin bu konudaki gelişmesine çok büyük katkılar sağladılar. Aksaklık gördükleri yerlerde ilgililere
mektuplar yazdılar, yani Türkiye`de
bazı şeyler kötü oluyor, bunlara
el koyun gibisinden çok kimsenin
yapmadığı böyle teşebbüsleri de
oldu. Yani Duran Leblebici İTÜ`nün
kâhyası oldu, sadece İTÜ`nün değil,
o Türkiye`deki elektronik sanayinin
de kâhyasıydı sahiden...
Çok şanslı insanların öyle dostları
vardır ki sıkıntıya düştüğü anda ona
akıl danışır. İşte ben o şanslı insanlardan biriyim. 1960`lı yıllardan,
çok yakın zamanlara kadar sıkıntıya
düştüğüm anlarda, karar veremediğim anlarda, ne yapsam diye arada
kaldığım durumlarda hep Duran`ı
ararım. O beni hiç tereddütte bırakmadan kesin şekilde ‘böyle yapmak
lazım` der.
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Komitesi, fakültemizin, Odamızın ya da
üniversitemizin düzenlediği her türlü
akademik ve sosyal etkinlikte 60 yıldır
beni hep Duran`la elele gördükleri
için onun bugününde, beni yine ondan
ayrı tutmadılar. Bu sebeple kendilerine
ve bu toplantının gerçekleşmesinde
emeği geçen herkese candan yürekten
teşekkürlerimi sunuyorum. Yeniden
dünyaya gelsem diye düşünüyorum;
beni yetiştiren ailemle bütün yıllar birlikte olmayı, tekrar teknik üniversitede
olmayı, arı rozeti takmayı ve o dönemin
efsane hocaları ve Türkiye`de ilk defa
uygulanan 12 yıllık lise öğreniminden
gelen çok zeki, çalışkan ama o kadar da
yaramaz sınıf arkadaşlarımla eğitimimi
tamamlamayı, elbette Duran`la buluşmayı ve sonrasında yine değerli hocalarım ve sevgili çalışma arkadaşlarımla,
yoğun dersler, laboratuvarlar, sayıları
her geçen yıl artan öğrencilerimle
birlikte yorulmayı, bir zamanlar sınıf
arkadaşım olan meslektaşım değerli
eşim Duran ve kıymetli evlatlarım sevgili Yusuf, Yusuf`un ailemize kazandırdığı ailemizin dördüncü elektronikçisi
zarif ve güzel gelinim Anıl ve taze bir

yüksek mühendis mimar olarak ailemize yeni bir soluk getiren torunum, ipek
kızım Ebru ile birlikte olmak isterim.”
Yıldız Leblebici, konuşmasını şu sözleriyle tamamladı: “82 yıllık bir serüven
çok çabuk geçti, ama çok da güzel
geçti, dolayısıyla çok şanslıyım ve çok
mutluyum. Sizlere de vakit ayırarak
bugün burada bizlerle olduğunuz için
çok teşekkür ederim.”
Eşi, Öğretim Görevlisi Yıldız Leblebici
ile birlikte adlarına düzenlenen “Saygı
Buluşması”nın son konuşmacısı Prof. Dr.
Duran Leblebici oldu. Konuşmasında ilk
gençlik ve öğrencilik yıllarını hatırlatan, bilime duyduğu ilginin kaynaklarını dinleyicilerle paylaşan Duran
Leblebici, üniversite yaşamının kendisi
için her zaman bir mutluluk kaynağı
olduğunu açıkladı.
“Bütün bunlar; gerek hoca olarak,
gerek kurul katılımcısı olarak, gerek
yönetici olarak üniversitede geçirdiğim
hayatım, benim için özetle söyleyecek
olursam hep büyük bir mutluluk oldu.
Bu mutlulukların taçlandırıldığı gün ise
bugündür. Gerçekten sizlerin katılımıyla EMO`nun yöneticilerinin kararları

ve sevgili Selçuk ve arkadaşlarının
gayretleriyle düzenlenen bu toplantı
ve bu toplantıya sizlerin birçoğunuzun özellikle Fikret Yücel`in uzaklardan gelerek katılmış olmanız, bizler
için olağanüstü ve şimdiye kadar hiç
duymadığımız çok büyük bir mutluluk…
Bize bu mutluluğu tattıran herkese en
içten şükranlarımızı sunuyorum.”
Konuşmacılardan sonra, Duran ve Yıldız
Leblebici`nin Çınarcık`ta bulunan yazlık
evlerindeki yaşamlarından bir kesiti
yansıtan kısa film gösterimine geçildi.
Daha sonra salondaki izleyicilerden
konuşmak isteyenlere söz verildi. Prof.
Dr. Sıddık Yarman, Süleyman Balkan,
Mustafa Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Erdener Ildız, Roland Kamber, Prof. Dr. Oruç Bilgiç,
Duran ve Yıldız Leblebici ile ilgili anı
ve düşüncelerini aktaran konuşmalar
yaptılar.
EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
2. Başkanı Hüseyin Ergun Doğru`nun
Prof. Dr. Duran Leblebici ve Öğretim
Görevlisi Yıldız Leblebici`ye plaketlerini vermesiyle “DuranYıldız Saygı
Buluşması” sona erdi.
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Yazarımız Osman Bahadır’ın Duran ve Yıldız Leblebici Saygı buluşmasında yaptığı konuşmadır.

Duran ve Yıldız Leblebici’nin Elektrik Tarihimizdeki Yerleri
Türkiye’de elektrik mühendisliği öğretiminin temelleri 1926 yılında atıldı.
İlk resmi mesleki elektrik mühendisliği
öğretimi, 1926-1927 öğretim yılında Darülfünun bünyesinde kurulmuş
bulunan Elektromekanik Enstitüsü’nde
başladı. Bu enstitünün kurulmasında
öncü rolü olan bilim insanı, o yıllarda
Darülfünun Fen Medresesi Reisi (dekanı) olan matematik müderrisi Hüsnü
Hamid (Sayman) beydir (1890-1975).
Enstitüdeki matematik derslerini Hüsnü
Hamid bey veriyordu. Elektroteknik müderrisi Burhaneddin Ferid (Sezerar) Bey
(1886-1953) ile Fransa’dan getirtilen
Mentre ve Duscio da enstitüde ders
verenler arasındaydı. Elektromekanik
Enstitüsü’nde verilen elektrik dersleri,
elektrokimya, elektronik, ölçme, elektrik
uygulamaları, telgrafçılık ve telefonculuk gibi derslerden oluşuyordu. Enstitüyü bitiren öğrencilere makine-elektrik
mühendisi tasdiknamesi veriliyordu.
1933 Üniversite reformundan hemen
sonra 1934 yılında bu enstitü kapatıldı ve öğrencileriyle birlikte Yüksek
Mühendis Mektebi’ne (bugünkü İTÜ’ye)
devredildi (Örneğin Prof. Moiz Eskenazi,
öğrenimine Darülfünun Elektromekanik Enstitüsü’nde başladı, fakat Yüksek
Mühendis Mektebi Elektromekanik
Şubesi’nden mezun oldu). Bu enstitü
böylece Yüksek Mühendis Mektebi’nin
Elektromekanik Şubesi’ni oluşturmuştur.
Bu şubenin kurulmasındaki en büyük
rol Burhaneddin Sezerar’a aittir. 1935
yılında da P.T.T. kurumunun muhabere
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mühendisi ihtiyacını karşılamak üzere
Yüksek Mühendis Mektebi bünyesinde
Muhabere Şubesi açıldı. Bu şubenin
yönetimine, Yüksek Mühendis Mektebi’nde hendese (geometri) dersleri
veren telgraf mühendisi Emin Kalmuk
(1869-1954) atanmıştı. Muhabere Şubesi’ndeki telgraf ve telefon derslerinin
açılması ve geliştirilmesi, başlıca olarak
Kalmuk’un eseridir. Yüksek Mühendis
Mektebi’nin 1944’te İTÜ’ye dönüştürülmesi sırasında Elektromekanik Şubesi,
elektrik ve makine olarak iki bölüme
ayrılmış ve elektrik bölümü de muhabere şubesi ile birleştirilerek, zayıf akım
ve kuvvetli akım kollarından kurulu
bir elektrik fakültesi oluşturulmuştur.
Elektrik Fakültesi’nin ilk dekanı, bu fakültenin kurulmasında ve daha önce de
Elektromekanik Şubesi’nin geliştirilmesinde büyük emeği bulunan ve şubenin
elektrik kısmının da son şefi olan Fuat
Külünk (1911-1951)’tür.

14 Mart 1935’te Çorum’da doğan ve
orta öğretimini bu şehirde tamamlayan Duran Leblebici, İTÜ giriş sınavını
bölüm ikincisi olarak kazanarak, kurulalı
henüz 9 yıl olan Elektrik Fakültesi’ndeki
yüksek öğrenimine başladı. Elektrik Fakültesi’nin üçüncü sınıfında zayıf akım
koluna ayrılan Duran Leblebici, bu kola
ayrılma eğiliminin baştan belli olduğunu ve “kendi zamanından önce zayıf
akım kolunda 4-5 öğrenci bulunduğunu,
90 kişilik sınıfından da sadece 12 kişinin zayıf akımı seçtiğini” söylemektedir.
Duran Leblebici’nin zayıf akım kolu
öğrencisi olduğu yıllarda İTÜ Elektrik
Fakültesi’nin kurucu kuşağından bazı
bilim insanları görev başındaydı. Prof.
Bedri Karafakıoğlu (1915-1978), Telekomünikasyon Tekniği Kürsüsü’nde, telgraf
ve telefon aletleri, telekomünikasyon
ölçme, muhabere tekniği gibi dersleri
veriyordu. Ayrıca telekomünikasyon
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ölçme ve elektroakustik laboratuvarlarını kurmuştur. Prof. Dr. Mustafa Santur
(1905-1981) ise 1950’li yıllarda, Yüksek
Frekans Tekniği Kürsüsü’nde verdiği
dersler ve kurduğu laboratuvarlarla,
elektronik ve haberleşme mühendisliği
disiplininin kurulmasına ve geliştirilmesine öncü nitelikte katkılarda bulunmuştur. Prof. Santur ayrıca ülkemizde
televizyon yayıncılığına geçilmesinin
öncü çalışmalarını başlatmıştır. Prof. Dr.
Mustafa Santur, Türkiye’de elektronikte
doktora derecesi olan (ABD Stanford
Üniversitesi’nden almıştı) ilk bilim
insanıdır. Aynı zamanda ülkemizde
elektronik alanında ilk doktora tezini
yaptıran öğretim üyesidir. Ondan ilk
‘elektronikte doktora derecesi’ni alan da,
Duran Leblebici’dir.
Prof. Dr. Tarık Özker, ülkemizde ilk kez
devre analizi, devre sentezi ve enformasyon teorisi derslerini açmış, devreler
ve sistemler bilim dalının ülkemizde
kurulmasında ve uluslararası düzeye
yükselmesinde öncü bir rol oynamıştır.
Duran Leblebici, Prof. Özker’in ilk öğrencilerindendir. Duran Leblebici, Yüksek
Frekans Tekniği Kürsüsü’nde Prof. Dr.
Mustafa Santur’dan, 42 ve 47 metrelik
kısa dalga vericileri için bir yayın monitörü yapma projesini, diploma travayı
konusu alarak tamamladı ve 1958’de
İTÜ’den mezun oldu. Askerlik görevini
tamamladıktan sonra da 1960 yılında
Elektrik Fakültesi Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü’nde asistan oldu.
Leblebici, öğrencilik yıllarında elektronik derslerinde transistörleri hiç
görememişti. Transistörü ancak 1956’da
İsveç’te Ericsson firmasında staj yaparken görmüş, çok yeni olan transistörler
üzerinde çalışmıştı. 1959-60’ta askerliğini Kara Harp Okulu’nda elektronik öğretmeni olarak yaparken, laboratuvarda
gördüğü, bir ABD yayını olan Transistors
adlı kitapçığı beğenip Türkçeye çevirmişti. Harp Okulu matbaasında basılan
bu kitap, ülkemizde transistörlerle ilgili
olarak yayınlanmış ilk Türkçe kitaptır.
Prof. Santur, 147’ler olayı nedeniyle
üniversiteden uzaklaştırıldığında (1960-

1962), onun verdiği dersleri, Duran
Leblebici vermeye başladı. 1962 yılı,
lojik entegre devrelerin dünyada henüz
yeni ortaya çıkmaya başladıkları bir evreye rastlıyordu. İşte böyle bir dönemde
Duran Leblebici, Hollanda’da Philips
Uluslararası Teknolojik Araştırmalar
Enstitüsü’nde bir yıl süreyle eğitim gördü. Burada transistörlü devreler üzerinde çalıştı. İlk dijital devrelerle de burada
karşılaştı. ELC (Emetör bağlamalı lojik
devreler) konusunda çalışarak 1963’te
bu enstitüden yüksek lisans diplomasını
aldı. Türkiye’ye dönen Duran Leblebici,
1966 yılında “Geciktirici Eleman Olarak
Transistör Kullanan Dağılmış Sabiteli
Amplifikatör” başlıklı teziyle doktora
derecesi aldı. 1971 yılında da “Transistörlü Amplifikatörlerde Lineer Olmama
Distorsiyonu ve Azaltma Yöntemleri”
başlıklı teziyle de doçent oldu.
Doç. Dr. Duran Leblebici 1971’de İngiltere’ye giderek Southampton Üniversitesi’nde British Concil
tarafından düzenlenen mikroelektrik kursuna katıldı. Bu kursta
yeni gelişmekte olan
MOS transistörlü
tümdevreler, bilgisayar destekli tasarım
ve MOS transistör
ve tümdevre üretim
teknolojisi konusunda
bilgiler edindi. Southampton’da gördükleri ve öğrendikleri,
Leblebici’ye İTÜ’de
mikroelektronik laboratuvarının kurulabileceği konusunda
esin kaynağı olmuştur. 1974 yılında da
Hollanda’da Twente Teknik Üniversitesi
mikroelektronik laboratuvarında dört ay
süreyle çalıştı, burada ilk defa transistör
yaptı ve dönüşünde de İTÜ Mikroelektrik Laboratuarı’nın kuruluş çalışmalarına başladı. Doç. Dr. Leblebici 1977’de
profesör unvanını aldı. 1982-87’de
Elektronik Anabilim Dalı başkanlığını
ve 1984-85’te de Elektronik ve Haberleşme Bölümü başkanlığını yapan Prof.
Leblebici, 1985-87’de Elektrik Fakültesi
dekanı oldu. 1987-1992 yıllarında da

İTÜ rektör yardımcısı olarak görev yaptı
ve 2001’de emekli oldu. Prof. Leblebici
emekli olduktan sonra da İTÜ’de mikroelektronikle ilgili derslerini sürdürmüştür.
Prof. Leblebici’nin bilimsel yaşamının
en önemli özelliği, teorik çalışmalar ve
öğretim programlarıyla teknoloji geliştirme ilişkilerini her zaman birleştirmeye çalışması ve bu çerçevede elektronik
sanayisiyle hep bağlantı içinde olmayı
gözetmesidir. Nitekim Elektrik Fakültesi’nde hem “transistör teorisi ve teknolojisi” dersinin açılmasında hem de
mikroelektronik laboratuvarı kurulması
çalışmalarındaki öncü rolü, onun bu
genel yaklaşımından kaynaklanmıştır.
Prof. Leblebici bu kurucu çalışmaları sırasında uluslararası teknolojik
gelişmeleri de her zaman doğrudan
izlemektedir. 1975’te mikroelektronik
laboratuvarı işler hale getirildiğinde,
kalın film entegre devreleri yapılmıştı.
Böylece Türkiye’de kalın
film entegre devreleri ilk
kez bu laboratuarda gerçekleştirilmiş oldu. Elektrik
Fakültesi Mikroelektronik Laboratuvarı’ndaki
bu başarı, TELETAŞ’ı da
etkiledi ve bir süre sonra
bu kuruluş da kalın film
devreleri yaparak Avrupa’nın en verimli kalın film
üreticilerinden biri oldu.
Prof. Leblebici, yetenekli
ve başarılı öğrencilerini
de her zaman desteklemiş, onların yurtdışında lisansüstü
çalışmalar yapmalarına yardımcı olmuş
ve yeni kuşak parlak bilim insanlarının
yetişmesini sağlamıştır. Onun başarılı
öğrencilerinden Prof. Dr. Uğur Çilingiroğlu, mikroelektronik laboratuvarıyla
ilgili olarak şunları söylemektedir: “
Mikroelektronik alanında Türkiye’de
proses yapabilen bir yerin kurulması
gerektiğini düşünen kişi Duran hocadır.
Bu düşünceyi gerçekleştirmenin ilk
adımını Avrupa’da birkaç laboratuvarda
bizzat proses eğitimi görerek attı. Benim
bu konuda doktora yapmamı istemesi
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de zincirin bir başka halkasıdır. Son
halka ise Gümüşsuyu binasında
bu laboratuvarı kurmasıdır...Bu
laboratuvar 1977 yılının sonundan
başlayıp aşağı yukarı beş yıl süreyle
her yenilik düşüncemi eşsiz bir
hızla test etme olanağı verdi bana.
Diyelim şu gün aklıma bir fikir geldi, ertesi gün serim yapıyorsun, bir
sonraki gün maskeleri hazırlıyorsun,
ondan sonraki dört beş günde de
proses yapıyorsun. Kavramdan teste
on gün gibi bir süre. Böyle bir şey
var mı? Sadece bugün değil, o gün
de dünyanın hiçbir yerinde yoktu.
İşte Duran hoca farkı. O beş yıl, (çalışmalarımızı) uluslararası düzeyde
tuttuğumuz bir süredir; bunu o
süre içinde yapılan yayınlardan da
anlayabilirsiniz. O, 1977’den sonraki
beş yıl, 1977-1982 arası dönem
çok önemli.” (İTÜ’nün Çınarları, Anılar ve
Görüşler II, Yay. Haz. Ersin Toker, TMMOB
Elektrik Mühendisleri Odası yayını,
2013, s.1 27-128.).
Yarıiletkenlik araştırmaları ve yarıiletken teknolojisi dünyada özellikle
de 1948’de transistörün icadıyla hız
kazanmıştı. Fakat yarı iletkenlik üzerine
araştırmalardaki ve yarı iletken teknolojisindeki ve çeşitli yarıiletken aygıtların
icadındaki büyük gelişme asıl olarak
1960’lı yıllarda oldu. Yarıiletken teorisinin ve teknolojisinin çok gecikmeden
ülkemize yansımış olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de yarıiletkenlik üzerine
araştırmaların yolunu açan bilim insanı,
1933 Üniversite reformuyla ülkemize
gelen ve İstanbul Üniversitesi’nde Denel
Fizik Kürsüsü başkanlığını yapan Alman
fizikçi Prof. Dr. Harry Dember’dir (18821943). Prof. Dember, 1941 yılına kadar
ülkemizde kalmıştı. Ülkemizde yarıiletenlerle ilgili ilk araştırmalar ve öğretim
1940’lı ve 1950’li yıllarda yapıldı. Bu
çalışmaları başlatanlar, Prof. Dr. Sait
Akpinar (1913-2003) ve Prof. Dr. Hüseyin
Cavid Erginsoy (1924-1967) gibi öncü
bilim insanlarımızdı. Prof. Akpinar, yarıiletkenlik araştırmalarına temel teşkil
eden katı hal fiziğini ülkemizde başlatan bilimcimizdir. 1962 yılında kurulan
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim
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NETAŞ, SIEMENS, TELETAŞ, VESTEL
) tarafından İTÜ-İleri Elektronik
Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Vakfı (İTÜ-ETA Vakfı) kuruldu.
Vakıf, 1991’de Türkiye’nin ilk endüstriyel amaçlı tümdevre tasarım
merkezini kurdu. Prof. Leblebici 15
yıl süreyle bu vakfın başkanlığını
yaptı ve bu süre içerisinde hem
yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesi hem de teknolojik yeniliklerin
yaratılması çabalarına öncülük
yaptı.

Merkezi’nin fizik bölümünde de Prof. Dr.
Altan Ferendeci (d. 1937) yönetiminde
yarıiletkenlik üzerine araştırmalar yapıldı. Ancak bu çalışmalar sınırlı düzeyde
oldu ve yeni teknolojik gelişmeleri
sağlamakta yetersiz kaldı.
Türkiye’de yarıiletken teknolojisinin
gerçek başlatıcısı Prof. Dr. Duran Leblebici’dir. YİTAL ( Yarı İletken Teknolojisi
Araştırma Laboratuvarı)’in 1980’deki
kuruluşunda ve gelişmesindeki en
büyük rol de ona aittir. YİTAL, Türkiye’nin endüstriyel boyuttaki ilk silisyum
tümdevre üretim tesisidir. Türkiye’de 1.5
mikron kanal uzunluklu CMOS (complementary metal oxide semiconductor) entegre devreleri ilk kez 1997’de
YİTAL’de üretilmeye başlandı. 2000’li
yılların başından itibaren YİTAL, birçok
devlet kuruluşuna verilmek üzere seri
biçimde kripto çipleri üreten yapan bir
tesise dönüşmüştü.
Prof. Dr. Duran Leblebici, araştırma,
teknoloji geliştirme ve sanayi ile
ilişki kurma konularında her zaman çok
aktif bir tutum içerisinde oldu. 1980’li
yıllarda “ortalama ihtiyaçlara uygun
tümdevreler” yerine, “uygulamaya özgü
tümdevreler” üretimini sanayicilere
o önerdi. 1989’da İTÜ ve o dönemin
önde gelen sanayi kuruluşları ( BEKO,

Prof.Dr. Duran Leblebici’nin, Prof.
Dr. Yusuf Leblebici ile birlikte
kaleme aldıkları, Fundamentals
of High-Frequency CMOS Analog
Integrated Circuits adlı kitap,
2009’da Cambridge University
Press tarafından basıldı. Hindistan’da da yayınlanan bu kitap, Çin’de
Science Press tarafından da “Telekomünikasyon teknolojisi için en iyi
koleksiyon” kapsamındaki 30 kitaptan
biri olarak yayınlandı. Prof. Leblebici’nin
meslektaşı ve İTÜ Elektrik-Elektronik
Fakültesi mezunu olan oğlu Yusuf Leblebici halen Lozan Politeknik Okulu’nda
profesör olarak görev yapmaktadır ve
Mikroelektronik Sistemler Kürsüsü’nün
başkanıdır.
Prof. Dr. Duran Leblebici’nin Türkçe
olarak da, Elektronik Devreleri –I (İTÜ
Yayınları, 1983, 6. baskı 1996)), Analog
Elektronik Devreleri (İTÜ Yayınları,
2001) ve Elektronik Elemanları (SEC
Yayınları, 2001,2. Baskı 2009) ve Yıldız
Leblebici ile birlikte Dennis le Croisette’ten çevirdikleri Tranzistorlar (Bölüm 1,
1973 ve Bölüm 2-3, 1974) adlı kitapları
bulunmaktadır. Prof. Dr. Duran Leblebici,
bilimsel çalışmalarının yanı sıra üniversite eğitiminin niteliğinin geliştirilmesi
konusuna da her zaman önem vermiş,
hem üniversite içinde hem de basın
yoluyla kamuoyuna yönelik olarak
mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi üzerine önerilerde, eleştirilerde ve uyarılarda bulunmuştur. Onun 30
Eylül 2000 tarihinde Cumhuriyet Bilim
ve Teknoloji dergisinde (sayı 706) yayınlanan “Bir ‘Kadro’nun Ardından” başlıklı
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yazısı, bu konuda çok önemli bir uyarı
niteliğindeydi ve bugün bu yazı her
zaman dikkate alınması gereken değerli
bir tarihsel belge niteliği kazanmıştır.
Prof. Leblebici bu yazısında şunları
söylüyordu:
“Bir kurumdan ölüm
yahut emeklilik
nedeniyle (rahmetli
hocam Mustafa Santur’un deyimiyle ‘ufki
yahut şakuli olarak)
ayrılan, iz bırakmış
bir elemanın ardından bazen bir anı yazısı yazılır. Bir kişinin
değil, ‘iz bırakmış bir
kadro’nun ayrılması
nedeniyle kaleme
alınmış olan bu yazı
ile, YÖK sisteminin
‘evrimleşerek’ bugün
geldiği durumun nelere mal olabildiği
de, bir somut ‘örnek olay’ üzerinde anlatılmış olacaktır.
İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı’ndan son üç ay içinde beş
öğretim üyesi; ayrılış sırasıyla Prof. Ali
Nur Gönüleren, Prof. Cevdet Acar, Prof.
Cem Göknar, Prof. Ergül Akçakaya ve
son olarak da Prof. Ahmet Dervişoğlu
yaş sınırına gelmeden emekliliklerini
isteyerek ayrıldılar. Böylece elektrik-elektronik mühendisliğinin iki temel
disiplininden biri olan devreler ve
sistemler alanından kaybedilen öğretim
üyesi sayısı, daha önce ayrılmış olan iki
öğretim üyesiyle birlikte 7’ye yükseldi.
Bu anabilim dalının kökeni, 50’li yıllarda
Modern Devre Teorisi disiplinini Türkiye’ye pek çok Avrupa üniversitesinden
önce getirmiş olan rahmetli Prof. Tarık
Özker’in (TÜBİTAK Hizmet Ödülü, 1980)
kurduğu Devreler Teorisi Kürsüsü’dür.
Bu anabilim dalının elemanları, yüksek
nitelikte bilimsel yayın verimliliklerinin
yanı sıra, liyakatle verdikleri lisans ve
yüksek lisans düzeyi derslerle İTÜ’den
son 20-25 yıl içinde geçen bir ‘nesil’
üzerinde derin izler bırakmıştır.

Bir bölümü Prof. Tarık Özker’in – bilim söz konusu olduğunda kesinlikle
tavizsiz – çetin kişiliğinin süzgecinden
geçmiş, bir bölümü Prof. Yılmaz Tokad’ın
(TÜBİTAK Bilim Ödülü, 1982) çelebi –
fakat yine tavizsiz – yönetimi altında
yetişmiş olan bu
kadronun elemanları yurt dışında,
önde gelen çeşitli
üniversitelerde de
kendilerini kanıtlamış ve konuk
öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.
Ayrıca Cem Göknar
uzun yıllar Fakülte
Yönetim Kurulu’nun
en çalışkan üyesi
ve bölüm başkanı
olarak, Ergül Akçakaya bölüm başkanı
olarak ve Ahmet
Dervişoğlu bölüm başkanı ve – dokuz yıl
süre ile – Fakülte’nin dekanı olarak kurumun gelişmesi ve özellikle kadronun
nitelikli genç elemanlarla zenginleştirilmesi için hizmet vermiştir.
Bu kayıplar dizisi aslında, Bölüm’de
daha önce başlamış olan bir çözülmenin
– dileyelim ki – son halkasıdır. Yaklaşık
dört yıl önce, ilk olarak yurt dışında
bulunan dört eleman (doktoralarını yeni
tamamlamış iki eleman, bir yardımcı
doçent ve bir doçent) istifa ederek
ayrıldı. Sistemi sarsarak kendine getirme ümidiyle yapıldığını sandığım bir
sonraki girişim Nisan 1997’de, Bölüm’ün
yine bilimsel verimlilik bakımından en
önde gelen bir biriminin, Elektromagnetik Alan Teorisi grubunun kurucusu ve
yöneticisi olan Prof. Mithat İdemen’in,
erken emeklilikle ayrılması oldu. Bunu
kısa bir süre içinde aynı gruptan Prof.
Alinur Büyükaksoy ile birlikte iki genç
yardımcı doçentin, sonra bir yardımcı doçentin ve 1999’da da Prof. Eren
Erdoğan’ın ayrılmaları izledi. Böylece,
elektrik – elektronik mühendisliğinin
ikinci temel disiplinini temsil eden ve
sadece Türkiye ölçülerinde değil, dünya
ölçülerinde gelişmiş ve saygın bir grup,
sürdüregeldiği etkin ve verimli araş-

tırma çalışmalarını yürütmek bir yana,
verilmesi gereken dersleri gerektiği gibi
vermekte bile zorlanacak bir boyuta
küçüldü.
Çözülme başka bilim alanlarında da
kendini gösterdi ve ilk üç yılın sonunda
Bölüm’den ayrılan doktoralı elemanların sayısı 16’ya ve son bir yıl içinde
gerçekleşen ayrılmalarla, 10 profesör, 4
doçent, 7 yardımcı doçent veya doktoralı
araştırma görevlisi olmak üzere 21’e
yükseldi. Değil Türkiye gibi yetişmiş
akademik eleman yoğunluğu düşük
olan bir ülkede, en gelişmiş ülkelerin en
gelişmiş üniversitelerinde bile bir bölümden 21 elemanın kısa bir süre içinde
ayrılması bir ‘yıkım’ olarak değerlendirilir. Bu sayı, bugün 34 olan öğretim üyesi
ve doktoralı araştırma görevlisi sayısıyla
karşılaştırıldığında ve ayrılanların özgül
ağırlıkları ile birlikte değerlendirildiğinde, yıkımın ağırlığı daha iyi anlaşılır
(Mithat İdemen; TÜBİTAK Bilim Ödülü,
1983, Sedat Simavi Bilim Ödülü, 1991,
İTÜ Vakfı Bilim ve Teknoloji Ödülü,
1998, TÜBA üyesi. Ahmet Dervişoğlu;
Mustafa Parlar Vakfı Bilim Ödülü, 1986.
Alinur Büyükaksoy TÜBİTAK Teşvik
Ödülü, 1990, Mustafa Parlar Vakfı Bilim
Ödülü, 1995, TÜBA üyesi. Cevdet Acar;
TÜBİTAK 50. Yıl Araştırma Ödülü, 1973,
TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 1978. Yusuf
Leblebici; TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 1995.
Erdal Panayırcı; TÜBİTAK Teşvik Ödülü,
1977, Mustafa Parlar Vakfı Araştırma
Ödülü, 1977. Eren Erdoğan; İTÜ Vakfı
Bilim ve Teknoloji Ödülü, 1998).
Yukarıda özetlenen, bir durum’dur. Bu
durumun ortaya çıkmasının elbette çeşitli nedenleri vardır. Elbette ayrılanların
bir bölümü başka herhangi bir etken
olmasa da, kişisel nedenlerle ayrılacaktı.
Ancak son dört yıl içinde gerçekleşen
ayrılmalar, gerek Bölüm’ün geçmiş dönemlerinde, gerekse Üniversite’nin hatta
Fakülte’nin başka bölümlerinde gerçekleşen ortalama ayrılma yoğunluğunun
çok üstündedir. Bilinmesi gereken bir
başka gerçek de, ayrılan genç (henüz
emeklilik hakkını kazanmamış) elemanlardan yurt içinde kalanların sadece bir
tanesinin bir vakıf üniversitesine gitmiş
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olması, sekiz tanesinin ise başka devlet
üniversitelerinde yahut TÜBİTAK’da
görev almış olmalarıdır.
Yıkımın bu boyutlara ulaşmış olması ya
sistem’in bu gelişmelerden haberdar
olmamasının, ya da haberdar olduğu
halde doğru değerlendirmemesinin
veya önemsememesinin sonucu olabilir.
Sistemin gidişattan haberdar olmaması
söz konusu değildir. Varlığından şüphe
etmediğim daha bir sürü sözlü ve yazılı
uyarı dışında bu satırların yazarı tarafından çözülmenin ilk emareleri fark edildiğinde (Nisan 1997) ve olumsuz gidiş
hızlanmaya başladığında (Ekim 1997)
durum Rektör Prof. Gülsün Sağlamer’in
bilgisine yazılı olarak sunulmuş, daha
sonra İTÜ senato üyeliğinden istifa
dilekçesi (Temmuz 1999) ekindeki yazı
ile de Rektörlük makamının yanı sıra
Senato üyelerinin her biri ayrı ayrı bilgilendirilmiştir. Ayrıca, hızlı çözülmenin
başlangıcını oluşturan Prof. İdemen’in
erken emeklilik girişimi öğrenildiğinde Rektör ile birlikte sistem’in en üst
sorumlusu durumunda olan Prof. Kemal
Gürüz de sözlü ve yazılı olarak uyarılmaya çalışılmıştır (Nisan 1997).
Yani sistem, bünyesinde dört yıl
boyunca gelişerek yıkım boyutlarına
ulaşan bir olumsuz gidişe karşı duyarsız
kalmıştır. Böyle bir sistem içinde, başka
bir yerlerde benzer olayların gelişmekte olması yahut bugün değilse yarın
meydana gelmesi olağandır. Olağan
olmaması gereken, YÖK yasası ile gelen
değişimin zaman içinde ‘evrimleşmesi’
sonucunda; sağlıklı iletişim olanağının
giderek yok olması, hizmet yeri olması gereken yönetim pozisyonlarının
iktidar makamı olarak algılanmaya
başlaması, bu iktidarın kazanılması ve
korunması için – ancak siyaset alanında
kötü örnekleri görülen – kadrolaşma
ve kamplaşmaların yaygınlaşması ile,
Türkiye’nin en çok ihtiyacı olması gereken kurumlar olan ‘üniversite’lerin yer
yer, içten içe çürümesi yönünde gelişen
gidişin fark edilmemesi ve gereğinin
yapılmamasıdır.”
Elektrik-elektronik sanayisi ve öğreti-
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miyle ilgili önerilerini ve eleştirilerini
sürdüren Prof. Leblebici yukarıdaki
yazısının yayınlanmasından 15 yıl sonra
da yine mühendislik eğitimiyle ilgili
önemli sorunlara dikkat çekiyordu.
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi tarafından 19-21 Kasım 2015
tarihinde düzenlenen Elektrik- Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON
2015)’nde, “Türkiye’de Elektronik Sanayiinin Durumu” başlıklı bir bildiri sunan
ve “Elektrik – Elektronik Mühendisliği
Öğretiminin Durumu ve Sorunları”
konulu panele katılan Prof. Leblebici her
iki konuşmasında da önemli tespitlerde
bulundu. Elektronik sanayii konusunda,
1965’te PTT Ar-La’nın kurulmasıyla
başlayan gelişmelerde Üniversite’nin
(1950’li yıllara kadar mühendislik
eğitimi veren üniversite olarak sadece
İTÜ vardı) “hazırlayıcı rolünü vurguladı.
1990’ların ortalarına kadar devam eden
sağlıklı gelişmelere, küreselleşmenin
getirecekleri ve götürecekleri konusunda yapılan yanlış öngörülerle TELETAŞ’a
yabancı ortak alınmasıyla başlayan
sorunlara değindi. Sonraki yıllarda ise
gerek haberleşme elektroniği gerekse
tüketici elektroniği teknolojilerindeki
hızlı gelişmelere ayak uydurulamaması
nedeniyle başlayan gerileme sonucunda
gelinen duruma değindi.
Elektrik – elektronik mühendisliği
öğretimiyle ilgili olarak da bu öğretimin
kapsamı, ülkemizdeki durumu ve sorunlarıyla ilgili olarak yaptığı çok önemli
tespitleri ise şunlardı: “Elektrik-elektronik mühendisliği yeni ihtiyaçlar ve yeni
buluşlarla kapsamı ve etkileme alanı
sürekli olarak genişleyen, yenilenen bir
mühendislik alanıdır.Elektrik-elektronik mühendisliği, bilimsel temellerini
fizik biliminden alır. Yeni gelişmeler
elektrik-elektronik mühendisliğinin fizik
içindeki temellerini gittikçe daha genişletmekte ve daha derinleştirmektedir.
Bu temellerden gözlemler ve deneylerle
anlaşılabilenler dışında kalan konuların
kavranabilmesi ve işlenebilmesi, çok
yönlü ve sağlam bir matematik altyapısını gerektirir. Bu faydacı yaklaşımın
ötesinde göz ardı edilmemelidir ki, matematik tıpkı müzik gibi, tıpkı edebiyat

gibi zihni besleyen ve zenginleştiren bir
kültürdür.
Elektrik-elektronik mühendisliği alanına
sürekli olarak yeni yeni konuların girmesi, öğretimde temellere ve uygulamalara ayrılacak zamanların dengesini belirlemede önemli bir etkendir.
Türkiye’de bu temeller/uygulamalar
dengesi, YÖK öncesi dönemde her kurumun önemle üzerinde durduğu, geniş
katılımlı fakülte kurullarının sürekli
olarak tartıştığı ve geliştirdiği bir konu
idi. Örneğin İTÜ Elektrik Fakültesi’nde
geliştirilen ve uygulanan öğretim programları sayesinde dünya standartlarında
bir düzey tutturulmuştu (1950-2007
yılları arasında ABD’de doktora yapmış olan İTÜ Elektrik Fakültesi Zayıf
Akım Kolu ve İTÜ Elektrik-Elektronik
Fakültesi Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Bölümü mezunlarından
yüzde 61.8’i doktoralarını ABD’nin ilk
25’e giren üniversitelerinde, yüzde 34.5’i
ise doktoralarını ABD’nin ilk 10’a giren
üniversitelerinde yapmışlardır).
Elektrik-elektronik mühendisliği
öğretimi alanında ABD’de başlayan ve
yayılan eğilim, yeni ve pırıltılı alanlara
yer açabilmek için temellere ayrılan
zamanı kısıtlamak şeklinde olmuştur. Bu
eğilimin sonucu olarak birçok konuda
‘malumat’ sahibi olan ama hiçbir konuyu
‘derinlemesine kavramamış’ bir mühendis türü yetişmeye başlamıştır.
YÖK’ün özellikle en buyurgan olduğu
ilk on yıl içinde öğretim programlarının
büyük ölçüde YÖK tarafından belirlenmesi, bunun yanı sıra geniş katılımlı
kurulların ortadan kalkması, kurumların
bu konu ile ilgili birikimlerinin ve şevklerinin yok olması sonucunu vermiştir.
Türkiye’de mühendislik öğretiminde
kaliteyi olumsuz yönde etkileyen bir
husus da öğretimin İngilizce yapılması
hastalığının yaygınlaşmış olmasıdır.
Bu eğilim birçok öğretim kurumunda
ABD kaynaklı İngilizce ders kitaplarının
benimsenmesi ve bununla bağlantılı
olarak ‘madem iyi (?) bir ders kitabı var,
öyleyse dersi – konulara hakim olsun

TARİH
olmasın - herkes verebilir’ anlayışının
yaygınlaşması sonucunu vermiştir. Bu
durumun bir başka olumsuz etkisi de
Türkçe bilimsel ve teknik içerikli ders
kitapları üretiminin önemli ölçüde
azalması olmuştur (örneğin 1945-2000
yılları arasında İTÜ’de her yıl ortalama
30 kitap basılıyor, yani her yıl yaklaşık
olarak 60.000 adet kitap yayılıyordu).
Bütün bunların sonucu, bugün herkesin
şikayetçi olduğu yeni yetişen mühendislerin kalitesinin geçmiş dönemlere
kıyasla çok daha düşük olmasıdır. Bu
durum Türkiye’nin ‘daha yüksek katma
değerli ürünlere’ yönelmesinde öncü
olması gereken elektrik-elektronik sanayiinin geleceği bakımından yaşamsal
bir risktir.
Sorunun sebepleri ne olursa olsun çözümün sorumlusu öğretim kurumlarıdır.
Üniversitelerin bu sorumluluğun farkına
vararak ‘bu işi nasıl daha iyi yapabiliriz’
arayışına katılımcı bir yaklaşımla ve
gecikmeden girmeleri gerekir.”
Prof. Dr. Duran Leblebici’nin eşi Yıldız
Leblebici de, İTÜ Elektrik Fakültesi zayıf
akım kolu mezunu bir öğretim görevlisi
olarak hem kendi çalışmalarıyla ülkemizdeki elektrik öğretimine ve uygulamalarına katkılarda bulunmuş hem de
eşinin çalışmalarına her zaman yardımcı
olmuştur. Yıldız Leblebici 1935 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise
öğretimini İstanbul’da bitirdikten sonra
1953 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi’ne
girdi. 1958 Haziran’ında fakültenin zayıf
akım kolundan mezun oldu ve Telekomünikasyon Tekniği Kürsüsü’nde Tarık
Özker’in asistanı olarak göreve başladı.
Kürsü daha sonra üçe ayrıldığında
Bedri Karafakıoğlu’nun başında olduğu
Telekomünikasyon Tekniği Kürsüsü’nde
kaldı. 1962 Ekim’inde eşiyle birlikte
Hollanda’ya gitmesi nedeniyle bu
görevinden ayrıldı. Philips’in Uluslararası Teknolojik Araştırma Enstitüsü’ne,
Yıldız Leblebici de eşi gibi yüksek lisans
yapması amacıyla kabul edilmişti. Fakat
oğulları Yusuf Leblebici’nin doğumu
üzerine Yıldız Leblebici enstitüye devam
etmekten vazgeçti. Yıldız Leblebici, Türkiye’ye döndükten sonra 1965 Mart’ında

İTÜ Maçka Teknik Okulu’nda elektronik
ve yüksek frekans tekniği ders grubu
öğretmen yardımcısı olarak yeniden
göreve başladı. 1968’de aynı ders
grubunda öğretmenliğe tayin edildi. İTÜ
Teknik Okulu’nun 1971’de fakülte haline
getirilmesinden sonra İTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde kurulan
Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü’nde
öğretim görevlisi olarak elektron tüpleri
ve devreleri, yüksek frekans tekniğinin
temelleri, elektronik ve devreleri gibi
dersleri verdi ve aynı zamanda elektronik devreleri laboratuvarları ile yüksek
frekans tekniği laboratuvarlarını yönetti.
1982 yılından başlayarak da İTÜ Elektrik
– Elektronik Fakültesi Elektronik Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak
çalışmalarını sürdürdü ve Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine elektronik elemanları, elektronik devreleri
derslerini verdi ve elektronik devreleri
laboratuvar çalışmalarını yaptırdı. Ayrıca
çeşitli dönemlerde İTÜ Mühendislik
ve Mimarlık Fakültesi Makine Şubesi,
Sakarya Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine alanında
çeşitli dersler verdi. 1993 Mart’ında
kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.
Yıldız Leblebici’nin, Elektronik Düzenler
ve Devreleri (J. Millman, C.C. Halkias)
isimli dört ciltlik bir çeviri kitabı İTÜ
Yayınları’ndan (1986’da)çıkmıştır. Ayrıca
Yarıiletken Devre Elemanlarının Temel-

leri (Edward S. Yang) adlı bir çeviri kitabı
(2008’de) ve Duran Leblebici ile birlikte
Dennis le Croisette’ten çevirdikleri Tranzistorlar Bölüm 1 (1973) ve Tranzistorlar
Bölüm 2-3 (1974, 3. Baskı 1983) isimli
kitapları bulunmaktadır. Prof. Dr. Duran
Leblebici, ülkemizdeki elektronik öğretiminin, mühendisliğinin, teknolojisinin
ve sanayisinin kurulması ve gelişmesi
aşamalarının büyük öncülerindendir.
Prof. Leblebici’nin birçok çalışması,
yeni gelişmelerin başlangıç noktalarını
oluşturmaktadır.
O, ülkemizdeki mikroelektronik öğretimi
ve pratiğinin kurucularındandır. Bu bağlamda yarı iletken teknolojisinin de başlatıcısıdır. Prof. Dr. Duran Leblebici’nin
araştırma, teori, teknoloji ve sanayi
arasındaki ilişkileri kurma ve sürekli
izleme konusundaki tutumu, tüm bilim
insanlarımıza ve mühendislerimize
örnek olacak niteliktedir. Öğretim görevlisi elektronik yüksek mühendisi Yıldız
Leblebici de öğrencileriyle her zaman
yakın ilişkiler içerisinde elektronik dersleri vermiş ve elektronik laboratuvarlarını yönetmiştir. Ayrıca Türkçe elektronik literatürünün henüz zayıf olduğu
yıllarda yaptığı kitap çevirileriyle bu
alandaki çalışmalara önemli katkılarda
bulunmuştur.Sevgili hocalarımız Prof. Dr.
Duran Leblebici’ye ve öğretim görevlisi
Yıldız Leblebici’ye ülkemiz öğretimine,
bilimine ve teknolojisine yaptıkları
değerli katkılarından dolayı teşekkür
eder, yeni çalışmalarında başarılar ve
yaşamlarında mutluluklar dileriz.
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Türkiye nasıl ‘akıllı’ olacak?
Başlıktaki soru, “enerji platformu”
aktiviteleri kapsamında genişletilerek
daha anlaşılır ve anlamlı biçime şöyle
getirebilir: “Türkiye, nasıl ve ne zaman
komple “Akıllı elektrik şebekeleri”ne
sahip olacak ya da olabilecek mi?” 1
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi bülteninin 2017/2 sayısında Elektronik Y. Müh. M. Oktay Eldem’in “Akıllı
Şebekeler” konulu teknik ağırlıklı bir
makalesi yer aldı. Oldukça geniş bir
araştırma ve belge taramaya dayanan
bu makaleden esinlenerek başlıktaki
sorunun yanıtını herkesin anlayacağı
bir dille irdelemeye çalışalım. Söz
konusu makalede konu salt teknik yönleriyle ele alınmış bulunuyor. Ülkemizde özellikle elektrik dağıtımında akıllı
şebeke sistemi uygulamasının nasıl ve
ne zaman ele alınıp yaygınlaşabileceği
ve tüm ülkeyi kapsar duruma gelebileceği konusuna ise girilmiyor. Oysa, hepimizi ilgilendiren, meslektaş yazarın
belirttiği gibi “mevcut elektrik şebeke
yapımızın süregelen yetersizliği ile ilelebet yaşamak zorunda olmadığımız…”
Makalede, Tesla’nın 1883 yılında yayınladığı tasarım esaslarına dayalı olduğu,
bu nedenle artık “demodeliği” ileri
sürülen mevcut elektrik şebeke sistemi
tümden terk edilerek ülkemizde akıllı
elektrik şebekelerine tümden geçiş ve
yurt çapında uygulama gerçekten nasıl

ve ne zaman olabilecek ya da gerçekleşebilecek mi?
Bu önemli sorunun yanıtını aramaya
geçmeden önce dergimizin Nisan-Mayıs 2017/334. sayısında yayımlanmış
olan “TOPLUMU KİMLER YANILTIYOR? ARZ TALEP DENGESİNDE YERLİ
KAYNAKLAR” başlıklı Ankara Mektubu’mda yer alan “Elektrik Şebekelerini
Söküp Atmak” başlıklı kısa bölümü, bu
bölümün konusunu oluşturan yorumu,
konumuzla ilgili olduğundan, yeniden
vermek istiyorum.

“Net’teki Enerji Platformu’nda Yenilenebilir Enerji kaynaklarını ülkemiz için
mutlak kurtarıcı görmenin bir örneği
dikkatimi çekiyor. Şu yorum yapılıyor: …
Ve ne mutlu ki, 10 yıl içinde bir gerçek
daha geliyor. Şebekeleri (elektrik)
söküp atmaya başvuracağımız bir

gerçek… 2
Bu yorumcuya sitenin moderatörü Osman Sevaioğlu hocamızın yorumu filan
değil, enerjinin yaşamdaki gerçeklerini
anımsatan yanıtı: Bir türlü anlamıyorsunuz şu hususu…Yenilenebilir enerjiler ile klasik fosil enerjiler birbirini
dışlayan alternatifler değildir.”
Enerji Platformu’nda emekli şebekeci
meslektaşımız ise konunun duygusallıktan arınmış gerçek yönünü özetle
şöyle açıklıyor:
“Enerji/elektrik talebi sabit değildir, talebin (tüketimin) artış yönünde
değişimi günümüzde de
sürüyor. Talep azalsa da her
an karşılanması gerekiyor.
Bir saniye sonrasında da,
güneş, rüzgar olmadığında
da… Doğrudur, gelecekte,
yenilenebilirler dışında klasik
birincil enerji kaynaklarının
da tükeneceği düşünülürse,
olasılıkla büyük santral
yatırımından vazgeçilecek,
kurulu olanlar da kapatılacak, şebeke yapısı da değişecek… Ancak
‘şebeke kalmayacak’ yanlış bir söylem…
Belki bir dönem sonra özellikle elektrik iletim ve dağıtım şebekelerinden
bugünkü gibi söz edilmeyecek ama bu
şebekeler yok olmayacak, bu şebekenin
bileşenleri olunmaya devam edilecek…

1

Günümüz kamu enerji yönetiminin “akıllı şebekeler” konusundaki yöntem ve zamanlama yaklaşımı -açıklanmadığından- bilinmiyor.

2

İnternet Enerji Platformu, Deniz Selkan Polatkan’ın yorumu, 11 Şubat 2017.
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O zamana kadar depolanabilir, güvenilir
fosil yakıt dışı lokal bazlı elektrik üretimi,
dolayısıyla depolama olanakları gelişip
yaygınlaşıncaya kadar bize elektrik yine
her an gerekli olacak ve artan talebi
karşılama zorunluluğumuz sürecek…
Unutulmasın, eski yeninin düşmanı değil,
yeninin hazırlayıcısıdır.” 3
Akıllı elektrik şebekesi, günümüzde
kurulu geleneksel (klasik) elektrik dağıtım şebekelerinin işletiminin bilgi ve
enformasyon sistemleriyle, dolayısıyla
altyapı olarak bilgisayarlı ağ (dijital)
teknolojisiyle entegrasyonu olarak
tanımlanıyor. Bu tanımın en belirgin
ifadesi de şu: Fiziksel anlamda elektrik
iletim fiziksel altyapısı bakır, alüminyum ve demir-çelik olan şebekeye
bilgi-enformasyon fiziksel altyapısı
olarak silikon ve optik fiber eklenmek
suretiyle işletmenin otomasyonun
sağlanması. Bunun diğer bir anlamı
şebeke işletme personelinin büyük bir
bölümünün yerine çok daha güvenilir
olan bilgisayar sistem ve yazılımlarının
geçmesidir. Burada sözü geçen elektrik
şebekeleri, yukarıda belirtildiği gibi
elektrik servisini son tüketiciye ulaştıran dağıtım sistemleridir.
AKILLI ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN
SAYILAN AVANTAJLARI
Akıllı elektrik dağıtım şebekelerinin ülkelerin elektrik enerjisi endüstrilerine
ve toplum yaşamına getireceği teknolojik, ekonomik, pratik, hatta psikolojik
gelişim yönünde sayılan avantajlar
oldukça fazladır.
Akıllı elektrik dağıtım şebekelerinin
en önemli avantajı, elektrik tüketiminin, elektrik üretimi gibi anlık olarak
uzaktan izlenebilmesine, yönetimine
ve denetlenmesine (demand management-talep yönetimi) olanak vermesidir. Bu uygulamanın ilk adımlarından
başta geleni de, tüketicilerin elektrik
sayaçlarının uzaktan, belirli merkezlerden okunabilmesi sistemi olarak öne
çıkmaktadır.
Böylece, günümüzdeki elektrik dağıtım

3

şebekelerinde olması zorunlu insan
gereksinimi büyük çapta ortadan
kalkmakta, işletme personeli yerine gelişmiş bilgisayar donanım ve yazılımları geçmekte, sistemde dengesizlikleri,
arızaları oluşmadan algılayıp düzelterek oluşmasını önleyen gelişmişlikte
bir işletme düzeni ortaya çıkmaktadır.
Böyle bir uzaktan kumandalı otomasyon sağlayan şebeke işletme sisteminde abonelerin elektrik tüketimi sağlıklı
bir biçimde kayıt edilebilmekte, dolayısıyla elektriğin kaçak kullanımı -sanal
ağ sistemindeki yazılım korsanlarının
eylemlerini saymazsak- neredeyse
olanaksız hale gelmektedir.
Akıllı elektrik şebekeleri, elektrik üretim ve dağıtım yapısının, ülke çapında
bütünleşik ağ sisteminden çıkarılıp
“dağıtık” olarak nitelenen bir yapıya
evrilmesini sağlamakta, böylece günümüzde mevcut elektrik şebekelerinin
üretim ve iletim-dağıtım şebeke kesimlerinde oluşabilen sorunların aynı anda
tüketicilerin büyük bölümünü hatta
tüm tüketicileri etkilemesi durumu
ortadan kalkmakta, arızalar lokal bazda
kalmaktadır. Böylece arızalara en seri
biçimde müdahale edilmesi ve şebekede çıkan sorunların kolayca ve hızla
giderilmeleri mümkün olmaktadır.
Akıllı elektrik şebekelerinde sistem
işletmesi çok daha dengeli biçimde
yapılabildiğinden, kaçak kullanımlardan sonra teknik kayıplarda da düşme
görülmekte, elektrik sisteminde sürek-

lilik ve kalite daha iyi korunabilmekte
ve yükseltilebilmektedir.
Nihai elektrik tüketicileriyle elektronik
ortamda iletişim olanağı elde edilmesi,
abonelerin şikâyetleri anında giderilebildiği için azalmakta, müşteri memnuniyeti ve bu sayede tahakkuk-tahsilat
oranlarının artması sonucu ortaya
çıkmaktadır.
Akıllı elektrik şebekelerinin nihai
elektrik tüketicilerine getirdiği bir
avantaj da, tüketicilerin, enerji serbest
piyasasında anlık (dinamik) oluşan fiyatlarla elektrik enerjisi satın alabilme
olanağına seri biçimde kavuşmasıdır.
Bu piyasa olanağının, iyi yönetildiği
takdirde elektrik tüketicilerinin elektrik
giderlerinde % 25’e varan oranda tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor.
Akıllı elektrik şebekeleri uygulamasının
ağırlıklı olarak elektrik işletmecilerine
ve elektrik tüketicilerine (abonelerine)
sağladığı avantajların ötesinde yine
ülke yararı sağlayan başlıca üç avantajından da söz edelim.
Elektrik teknik kayıp ve kaçakları kabul
edilebilir minimum düzeye düşürülme
olanağı elde edilebildiğinden, diğer bir
deyişle üretilerek anlık olarak tüketime
sunulan (yani fatura edilerek parasal
karşılığı elde edilen) elektrik enerjisine oldukça denk (kayıpları minimum
düzeyde) üretim yapılabileceğinden,
özellikle sistemdeki fosil yakıt santrallarının çalışma saatleri ve buna koşut
karbon gazı salımlarının azalması sağ-

İnternet Enerji Platformu, Budak Dilli’nin yorumu, 12 Şubat 2017.
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lanmakta, dolayısıyla Kyoto Protokolü
örneği uluslararası iklim anlaşmalarıyla kabul edilmiş olan hedefler için
önemli adım atılmış olmaktadır.
Son dönemde yaşamımızda önemli
oranda yer almaya başlayan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik
enerjisi üretiminin, akıllı elektrik şebekelerine geçişte elektrik sistemine çok
daha pratik bir biçimde uyum sağlaması olanağı elde edilmektedir.
Son olarak, elektrik şebeke sistem yatırımlarının, akıllı elektrik şebekelerinin
sağlayacağı ölçüm ve analiz olanakları sayesinde çok daha iyi planlanıp
realize edilmesinin mümkün olacağı
değerlendirilmektedir.
TÜRKİYE’NİN AKILLI ELEKTRİK
ŞEBEKELERİNE DÖNÜŞÜM SÜRECİ
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de belirli bir zaman diliminde mevcut
elektrik sistemimizin akıllı elektrik
şebekeleri sistemine dönüşmesi/
dönüştürülmesi olasılık dahilinde
görülüyor. Ancak bu dönüşümün
zamanını kestirmek şimdilik mümkün gözükmüyor. Ancak, kendi haline
bırakılarak gelişim beklenirse -örneğin
devletin planlama, proje, yatırım, teşvik
yönünden bir hareketi olmazsa- bu
geçiş süresinin çok kısa olmayacağı
söylenebilir. Aslında bu alanda çok
sınırlı da olsa bir takım düşünceler ve
planlar olduğu görülüyor. Örneğin, bu
yılın (2017) ikinci yarısında İstanbul’da
düzenlendiği duyurulan Uluslararası
Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı bu
düşünce ve planlara katkısı olabilecek
etkinliklerden biri. 4
Akıllı elektrik dağıtım sistemlerinin
günümüzde enerji alanındaki yayınlarda sıkça yer bulduğuna tanık oluyoruz.
Dergimizin son Temmuz 2017 (sayı
336) sayısında bile bu konuyla ilgili
üç haber yer alıyor. “Elektrik Dağıtım
Alanında Dijital Kontrol Sistemleri”
konusunda bir teknik programın tanıtımı, “Akıllı Şehirler, Güvenli Tesisler”
konusunun işlendiği İzmir’de Ekim

4

Sözcü gazetesi İnternet sitesi, 8 Eylül 2017.
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2017’de düzenlenen V. Elektrik Tesisatı
Ulusal kongresi ve sergisi ve “Kömür
Kullanımından Enerji depolamaya
geçiş” başlıklı yazı.
Konumuz akıllı elektrik şebekelerinin
dağıtım sistemiyle ilgili olduğundan,
halen ülkemizde elektrik dağıtımının
20’yi aşan sayıda özel şirketin yönetim
sorumluluğunda
olduğu ile başlayalım. Akıllı sistemlere
geçilmesi elbette
önemli yatırım
konusudur. Bildiğimiz kadarıyla, akıllı
şebeke sistemine
geçiş konusu özel
dağıtım şirketlerinin elektrik dağıtım
şebekelerini devralırken yaptıkları anlaşmaların başat maddesi filan değildir.
Bu durumda özel şirketler avantajlarını
bildikleri halde salt yatırımın büyüklüğü nedeniyle genelde akıllı şebeke
türü projelere sıcak bakmayacaklardır.
Çözümlerden biri kamu kaynaklarıyla
bu tür projelerin desteklenmesidir. Ancak kimi yorumcular tarafından serbest
piyasa düzeninde kamu kaynaklarının
kullanılamayacağı ileri sürülebiliyor.
Ekonominin kritik ortamında bu denli
büyük boyutlu yatırım desteklerine
kaynak bulunabilmesi de ayrı bir sorun
olarak ortadadır. Dolayısıyla böyle bir
girişimin işareti görülmüyor. Bundan
sonra görülüp görülemeyeceği de
bilinmiyor.
Öte yandan, son dönemde yaşamımızda
önemli oranda yer almaya başlayan
yenilenebilir enerji kaynaklarına (başta
rüzgar ve güneş enerjileri) dayalı elektrik enerjisi üretiminin, akıllı elektrik şebekelerine geçişte ülke elektrik sistemine çok daha pratik bir biçimde uyum
sağlayacağı üzerinde durursak, burada
iki ayrı uygulama biçimi söz konusudur.
Türkiye’de özellikle güneş enerjisine
dayalı olarak bugün yapılmakta olan,
Batı ülkelerinde yaygın olmayan ama
bizde ön planda olan tarla/çiftlik türü
enerji kaynağı türüne göre oldukça

büyük kapasiteli santral uygulamasıdır.
Kilometre karelerce alanları kaplayan
güneş panellerinden ya da rüzgar türbinlerinden oluşan her biri 1000 MW
gibi bu üretim kategorisi için oldukça
büyük üretim tesislerinden söz ediliyor.
İkinci uygulama ise Batı ülkelerinin
tercihi yenilenebilir enerji kaynaklarına

dayalı lokal küçük tesis (çiftlik, benzin
istasyonu gibi) ve bina (site, apartman
gibi) türü tercihan lisans gerektirmeyen tek yada iki rakamlı (küçük)
megavatlarda lokal elektrik üretim,
yakıştırılan deyimle “dağıtık sistem”
elektrik üretim tesisleridir.
Türkiye, lokal yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı elektrik üretimini, bazı Enerji Serbest Piyasası lokal
teşvikleri dışında planlı bir biçimde
bir makro proje olarak bugüne kadar
gündemine almış değildir. Ortada ne
bir makro plan, ne destekleyici proje,
ne organize imalat, ne de bir kamu
desteği var. Oysa, güneşi daha çok
gören sahil yerleşimlerimizde güneş
enerjisinden sıcaksu elde edilen basit
düzenekler oldukça yaygındır. Bu
talebi lokal elektrik enerjisi üretimi
amacıyla geliştirmek ise öncelikle
projeye, yatırıma, yerli otomobilden de
önce bu alanda endüstriye, dolayısıyla
paraya gereksinimi ortaya çıkarıyor.
Devletin burada belirli bir planlama
ve program uygulamasıyla makro düzeyde devreye girmesi ön koşul gibidir.
Aksi durumda ülke çapında böylesi
bir girişimin kendiliğinden oluşup
gelişmesi beklenemez, beklense de
ülke ekonomik koşullarında çok zaman
gerektirir. Oysa, dünya bu alanda hızla
ilerleme kaydederken bizim böyle bir
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gecikme lüksümüz bulunmuyor. Zaten
bu konuda başarı sağlayan ülkelerin
de bizim yapamadığımızı yaparak, yani
mutlak devlet desteği ve planlamasıyla
sonuca ulaştıkları görülüyor. Aklın yolu,
herkesin kendi elektriğini, sıcak suyunu
üreteceği, ısıtma ve klima ihtiyaçları
başta olmak üzere elektrikle ilgili tüm
ihtiyacını karşılayacağı, ürettiği elektriğin fazlasını serbest piyasa düzeninde
satabileceği bu yatırım ve gelişim
ütopyasında da, bir.
Gönül ve akıl ister ki, ülkemizin yönetimine soyunmuş olan siyasetçiler, övüne
övüne bitiremedikleri toplu konut diye
tarım arazilerine, dere yataklarına sorunları bitmeyen prefabrik çok katlı binalar dikmekten, mevcut yolları, çabuk
aşınan, bu nedenle ucuz, ancak maliyeti
yüksek dubleye çevirmekten, astarı
yüzünden pahalı, geçiş ücreti dudak
uçuklatıcı, üstelik geçen geçmeyen tüm
vatandaşları, geçenlerin peşin geçiş
ücreti ödemesine ilave olarak onlarca
yıl borç altına sokan “geç ya da öde”
modeli köprü, tünel, kanal yapmaktan,
bu arada peş peşe kurulan ayna camlı
gökdelenlerin kent siluetlerini bozduğundan yakınıp öte yandan bu rant
ucubelerini dikenleri desteklemekten
fırsat bulup akıl edebilseler.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz
de eninde sonunda akıllı elektrik
şebekeleri dönemine geçecek ama
dünyanın kullandığı aklı kullanmayı
akıl edemeyen siyasal otorite enerji
yönetimleriyle plansız, projesiz, kamu
desteksiz, kısacası vizyonsuz gidişle
ne kadar gecikmeyle, daha ne boyutta
sosyo-ekonomik bedeller ödenerek, ne
pahasına…
AKILLI ENERJİ
Bu arada söz etmeden geçemiyorum.
Dergimizin Nisan-Mayıs 2017 (334.)
sayısında, derginin kapak konusunu
da oluşturan “Akılllı Şehirlere Doğru”
başlıklı dosya özellikle dikkat çekiyor. 5
5

Bu yazıda “Akıllı Enerji” başlıklı bölüm
incelendiğinde şaşırtıcı olan, resim ve
grafikleriyle birlikte iki dergi sayfasını kaplayan yazıda özellikle elektrik
enerjisiyle ilgili olarak “akıllı” sıfatına
ilişkin sadece tek bir cümlenin yer
almasıdır: “Çevre ve enerjinin birlikte
anılması ancak ve ancak AKILLI ENERJİ
ile mümkündür”. Buna karşılık, elektrik enerjisinin akıllı sistemlere sahip
olmadığı “2002 yılından 2015 yılına
kadarki 13 yılda Türkiye’nin elektrik
üretimi ve tüketimi yüzde 100 artmıştır” yani ikiye katlanmıştır6 bilgisi
verilmekte, bir açıdan enerjinin akıllı
olmadığı son dönemdeki gelişme öne
çıkarılmakta, keza olasılıkla akıllı şebekelerle entegrasyon olanakları düşünülerek “…öncelikle elektrik üretiminin
her yönden artırılması gerektiğinden,
bu yapılırken de yenilenebilir enerjilerin Türkiye kurulu gücündeki payının
artırılmasının öncelikli hedef olması
gerektiğinden” söz edilmektedir.
Ne var ki, elektrik toplam talebimizin
ikiye katlandığı belirtilen 2002 sonunu
izleyen 13 değil, 14,5 yılın sonlarında
(2017 ikinci yarısı) ekonomideki duraklamaya koşut olarak elektrik talebimiz
de tökezlemiş bulunuyor. Elektriği
konutlardan çok sanayi tüketiyor(du).
Ülke sanayisi ve tarımında bugün olduğu gibi önemli gerileme dönemindeyseniz elektrik talebinde de gerilersiniz.
Bu değişmez bir kuraldır. Ayrıca daha
önce de yazdım. Türkiye’de elektrik
enerjisinin yoğun ve öncelikli olarak
yatırım ve işletme konusu olması 1970
yılında kurulup faaliyete geçen Türkiye
Elektrik Kurumu (kısa adıyla TEK)
ile mümkün olmuş, başarıları tescilli
seçkin bir kamu kurumu olarak Türkiye
Enerji Tarihi’nde yer alan TEK’in ilk
on yıllık faaliyet döneminde Türkiye
elektrik tüketimi 14,5 yılda değil, neredeyse her 5 yılda ikiye katlanmıştır.
Olanaksızlıkların tavan yaptığı, özel
sektörün devrede olmadığı bir kuruluş

döneminde sözü edilebilecek gerçek
başarı budur.
Buna karşılık ani gelişen yüksek elektrik talebinin karşılanmasında7 özellikle
70’li yılların ikinci yarısı ve 80’li ilk
yıllarda TEK’i yönetenler çok zorlanmış,
onlarla beraber dönemin iktidardaki siyasetçileri -başta dönemin başbakanı
“Barajlar kralı” diye anılan Süleyman
Demirel (merhum)- çok eleştirilmiş,
ülkede kaçınılmaz olarak uzun süreli
elektrik kesinti ve kısıntıları yaşanmıştır. 8 1980’den sonra ise ortalama her
10 yılda ülke elektrik tüketiminin ikiye
katlandığını görüyoruz. Son 14 yıldaki
ikiye katlanma bu nedenle özellikle
belirtilecek (bir açıdan günümüz siyasal iktidarı ve onun enerji yönetimine
atfedilen olağanüstü başarı izlenimi
verilecek) bir gelişim değil, ülkemiz
elektrik enerjisi sisteminin son 50 yıla
yakın olağan gelişiminin (son ikiye katlanma ancak 14,5 yılda olabildiğinden)
en başarısız örneğidir.
Elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemiz kurulu
gücü içindeki payının artırılması konusuna gelince, elbette artmalı, artırılmalıdır. Ancak nereye kadar? Son yıllarda
özellikle rüzgar ve güneş enerjilerinde
gelişim gösteren yerli kaynak yenilenebilir birincil enerji kaynaklarına
dayalı elektrik enerjisi üretim sistemleri, ülkemiz elektrik sisteminin mutlak
kurtarıcısı, enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamasalar bile asgariye indirecek
kurtarıcılar olarak değerlendirilmekte
acele edilmemelidir. Çünkü sözünü
ettiğimiz yenilenebilir enerji kaynakları
elektrik enerjisi üretimi konusunda
sanıldığı gibi yakın gelecekte ülkemizin tüm elektrik enerjisi gereksinimini
sağlayacak öylesine bir performansa
sahip değildir. Bu hassas konuya ilişkin
gerçekleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke elektrik potansiyeli içindeki payını çeşitli yazılarımda ayrıntılı
olarak irdelemiş bulunuyorum.

Dosya müellifi: Dr. Necmi Özdemir, Kocaeli Üniversitesi.

6

1970-75 arası 1,8 kat, 1975-1980 arası 1,5 kat elektrik talep artışı gerçekleşmiştir.

7

Ülkemizde en yüksek elektrik talep (rekor tüketim) artışı %18,4 ile, TEK’in 6. kuruluş yılı olan 1976 yılına aittir. Bu rekor bugüne kadar kırılamamıştır.(Türki-

ye’de Elektrik Sektörü’ne Genel Bakış, M. Babalıoğlu, EÜD, 2013)
8

Daha detaylı bilgi için, TEK’in 3. Genel müdürü F. Behçet Yücel’in 1997 basımı “Yüksek Gerilimli Yıllar” kitabına başvurulabilir.
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æ Fosil yakıt şirketleriN-

DEN karbon depolama projesi Dünyanın en büyük fosil yakıt

şirketlerinden Statoil, Shell ve Total bir
karbon depolama projesinde beraber
çalışmak için işbirliği gerçekleştirdiklerini açıkladılar. Norveçli Statoil
tarafından
yapılan açıklamaya göre
proje ile Norveç’in doğu
bölgesindeki
üç sanayi
bölgesinde
toplanacak
karbondioksitin, sıvılaştırıldıktan sonra gemilerle taşınarak deniz yatağının 1000
ila 2000 metre altında depolanması
hedefleniyor. Proje ile Norveç’teki tüm
otomobillerin yıllık emisyonlarının
dörtte birine eşit düzeyde, yıllık 1,5
milyon ton karbondioksitin depolanabilmesi hedefleniyor. Karbon depolama alanında faaliyet göstermesi için
kurulmuş olan Norveç kamu şirketi
Gassnova tarafından temmuz ayında
yapılan açıklama ile proje için Statoil’in yetkilendirdiği bildirilmişti
.æSuudi Arabistan’DA yeni
bir şehir Suudi Arabistan’ın 500
milyar dolarlık yatırım ile yalnızca rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanacak
tamamen yeni
bir şehir inşa
edeceği açıklandı. Kızıldeniz
kıyısında Suudi
Arabistan’ın Mısır
ve Ürdün sınırlarının kesişim
noktasında kurulacak olan şehrin ismi
ise NEOM olacak. Riyad’da düzenlenen
bir konferansta doğrudan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin
Salman tarafından açıklanan projenin
ilk aşamasının 2025 yılında devreye
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girmesi planlanıyor. 26.500 kilometrekarelik alanı kaplayacak olan şehrin
tüm enerji ihtiyacı yalnızca rüzgar ve
güneş enerjisinden sağlanacak. Kendi
özel yargı ve vergi sistemi olacak şehirdeki ana ekonomik faaliyetler ise enerji
ve su, biyoteknoloji, gıda ile robotik
gibi ileri düzey üretim teknolojileri ve
eğlence olacak. Projenin
başında ise Siemens’in
eski CEO’larından
Klaus Kleinfeld olacak.
Halihazırda 230 milyar
dolarlık varlığa sahip
fondaki açığın ise
özelleştirmeler yolu ile
karşılanması planlanıyor. Suudi Arabistan, petrol şirketi
Saudi Aramco’nun yüzde 5’lik oranının
özelleştirilmesi ile 300 milyar dolarlık
kaynak elde etmeyi öngörüyordu. Proje
için oluşturulmuş özel web sitesine
discoverneom.com adresi üzerinden
ulaşılabilir.

tarafından yapılan açıklamaya göre
geçtiğimiz yıl yaşanan artış son 10 yıllık ortalamadan yüzde 50 daha yüksek
seviyede gerçekleşti.Araştırmacılar,
insan faaliyetlerinin ve El Nino hava
durumu fenomeninin bir kombinasyonu sonucunda CO2’yi 800.000 yılda
görülmeyen bir seviyeye sürüklediğini
ileri sürdüler. Bu artışla deniz seviyesinde 20 metrelik bir artış sıcaklıklara
3 derecelik bir yükselme görülebilir.
Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından
yapılan çalışma soncunda yayınlanan
dünya sera gazı bülteni, 51 ülkede
yapılan ölçümlere dayanıyor.

æHer yıl 9 milyon kişi kirli-

.æ TÜRKİYE’NİN EMİSYONLARI

lik nedenli sağlık sorunları
yüzünden ölüyor Kirlilik ve

sağlıkla ilgili Lancet Komisyonu çevresel kirliliğin insan sağlığı üzerindeki
etkilerini araştıran bir rapor yayınladı.
Ekim ayında yayınlanan rapora göre
hem hükümetler hem de uluslararası
kalkınma gündemi tarafından ihmal edilen çevresel kirliliğin çarpıcı
sonuçlarına dikkat çekildi. Komisyon
raporunda çevresel kirliliğin 9 milyon kişinin erken ölümüden sorumlu
olduğunu açıkladı. Hava, su ve toprak
kirliliğinin düşük gelirli ve orta gelirli
ülkeler yoğunlukta olmak üzere çarpıcı
sonuçlar doğurduğunu, büyük bir insani
ve ekonomik maliyet yarattığınıbir kez
daha ortaya çıkardı.

æ CO2 Seviyesinde rekor!
Dünyada atmosferik seviyede CO2 2016
yılında rekor seviyeye ulaştı. Birleşmiş
Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü

ARTIYOR... Türkiye’de petrol, doğalgaz,
elektrik, rafineri ve akaryakıt alanlarında danışmanlık çalışmaları yapan KPMG, ABD’nin
Paris İklim Anlaşması’ndan çıkma yönündeki
kararının etkilerini değerlendiren bir not yayınladı. Türkiye’nin durumunun da ele alındığı KPMG raporunda Türkiye’nin Paris İklim
Anlaşması’nı 22 Nisan 2016’da imzaladığı
ancak henüz onaylamadığı kaydedilirken,
Türkiye’nin Paris İklim Zirvesi kapsamında
2030 yılı için 1.175 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak öngörülen sera gazı emisyonlarını,
929 milyon CO2 eşdeğerine düşürmeyi
taahhüt ettiği hatırlatıldı. Açıklamada
‘’Enerji arz güvenliği için yerli kaynakların
kullanılması stratejisi çerçevesinde 2030
yılında elektrik üretim kurulu gücüne 2013’e
kıyasla 16.500 MW kömür santrali kapasitesi ekleneceği,bu durumda da 2030’da yerli
kömürün elektrik üretiminde daha fazla
kullanımı yüzünden yıllık yaklaşık 82 milyon
ton karbon eşdeğeri emisyon artışı olmasını bekliyoruz. Bu artışın 2030 emisyon
hedefini azami 1.011 milyon ton seviyesine
taşıyacağını düşünebiliriz.* denildi.

GÜNCE

Rusya, Çin, Türkiye, Katar, İran...

Rusya’nın petrol jeopolitiği
İngiliz, Fransız ve Amerikan petrol
devlerinin 1. Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu’sunun petrol bölgelerini düzenlemek için imzaladığı 1928 Antlaşması
bugüne kadar ham petrol jeopolitiğinin
kırmızı çizgilerini oluşturdu. Bugün ise
Rusya, ABD ve AB tuhaf yaptırımlar ve
Washington’ın yönettiği Ortadoğu’daki
savaşlarla birlikte petrol jeopolitiği
için yeni bir stratejik çerçeveyi zorunlu
kılıyor.
Putin yönetimindeki Rusya’nın jeopolitik
diplomasindeki
hayati önemdeki
doğalgaz tedarikçiliği rolü bu
konudaki önemli
çizgilerden biri.
Direkt olarak
Rusya’dan denizin
altından gelen ve
NATO’nun siyasi
mayın tarlası Ukrayna ve Polonya’ya
uğramadan geçen Kuzey Akımı ve
yakında tamamlanacak Kuzey Akımı 2
doğalgaz boru hatları, Rusya için AB’de
bir sanayi lobisi kurmanın avantajlarını
beraberinde getiriyor. Özellikle Almanya’dakiler, Washington’ın çılgın Rus-fobik provokasyonlarından önce iki kez
düşünüyor. Benzer bir şekilde Güneydoğu Avrupa’ya sanayi ve ısınma için
Rus doğalgazını Ukrayna’ya uğramadan
güvenli bir biçimde taşıyan Türk Akımı,
hem Balkanlar hem de Rusya açısından
olumlu. Şimdi de Rusya’nın devlete
ait petrol devlerinin, Rus petrolünü ve
petrol şirketlerini kullanarak yeni bir
jeopolitik hat geliştirme stratejisinde
yeni bir unsur açığa çıkıyor.
Matruşka bebekleri, Katar ve Rosneft
7 Aralık 2016’da Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, Rus devlet şirketi Rosneft’in yüzde 19,5’lik hissesini İsviçreli
emtia devi Glencore’a ve Katar Yatırım

*

Otoritesi ortaklığına 10,2 milyar
euroya sattı. Rusya bu satışla yüzde
60 hisseyi kendi kontrolünde tuttu.
Rusların matruşka olarak adlandırdığı,
açtıkça içinden daha küçük bir oyuncak
bebek çıkan ünlü boyalı oyuncak bebek
modelindeki gibi, iç içe gömülü ve
önemli detaylarda bir gizem var. Burada “matruşka”, Rosneft-Katar/Glencore
satışında kullanılan yabancı paravan
şirketlerin iç içe yapısına işaret ediyor.

Rus hazinesine petrol fiyatlarındaki
keskin düşüşten kaynaklı bir bütçe açığı nedeniyle şiddetle ihtiyaç duyulan
fonları getiren Aralık ayındaki satışın
detayları henüz bilinmiyor. Ancak on ay
sonra şimdi de Rusya ve Rosneft, Katar,
Glencore ve Çin’in CEFC Çin Enerji
Şirketi Ltd. ile CEFC’nin Rosneft’in
yüzde 19,5’lik hissesinin yüzde 14’ünü
alması için müzakere ediyor.Katar,
Suudi güdümlü ekonomik yaptırımlara
direniyor ve Rosneft’teki hissesinin
çoğunu satarak ekonomisine nakit para
akışı sağlıyor. Ancak en önemli konu
Rosneft’in ilk kez Çinli bir büyük petrol
şirketi ile hisse paylaşıyor oluşu. Yıllık
34 milyar dolar geliri olan Şangaylı
özel şirket CEFC, bağlı kuruluşları ile
birlikte, Ortadoğu ve Orta Asya’daki
şirketlerle değeri 50 milyar ABD dolarını bulan petrol ve gaz anlaşmaları
yapıyor. Devasa İpek Yolu Projesi’ni
(BRI) detaylandırmak için anlaşan Rosneft-CEFC arasındaki ilişki de ortada.

Pentagon’un ve neocon’ların projelerinin
birçoğunda olduğu
gibi, Ukrayna darbesi de bumerang etkisi
yaratarak, Rusya’yı Çin
ve Avrasya ülkeleriyle
ortaklığa yönelen bir
‘doğu eksen ülkesi’
haline getirdi. Şimdi ise
dünyanın en geniş
halka açık petrol
şirketi olan ve Çin’in
dev CEFC Enerji’si ile
stratejik ortaklık
kuran Rosneft ile
Rusya’nın enerji jeopolitiğindeki potansiyellere yeni ve önemli bir
unsur eklendi. DİĞER
AKTÖRLER İSE ELBETTE
TÜRKİYE VE İRAN...
Wood Mackenzie şirketinden analist Christian Boermel konuya ilişkin
şöyle diyor: “Bu anlaşma Rusya ve Çin
arasındaki enerji ilişkisini yoğunlaştırıyor. Rosneft’te doğrudan hisseye
sahip olmak, CEFC’yi Rosneft ve Çin’in
ilişkilerinde CNPC, Sinopec ve Pekin
Gaz’ın önüne geçirerek ana yürütücü
haline getirecektir.”
Rusya ve Çin devlet petrol şirketleri,
aralarındaki bu anlaşma ile, petro piyasasında dünya çapında ortak hareket
edecek. İkili ilişkilerde gözlenen bu
birleşme, Washington’ın son yıllardaki akıl donukluğunun doğrudan bir
sonucu olarak açığa çıktı. İlkin 2007’de
AB çapında ve Polonya’da Rusya’yı
hedef alan balistik füze sistemleri,
ardından da CIA ve ABD Dışişleri Bakanlığı destekli 2014 Ukrayna darbesi.
Ukrayna darbesi Rusya ve AB arasına
bir kama sokmayı hedefliyordu ve yeni
bir BM raporuna göre AB ülkelerine
tahminen 100 milyar dolara mal oldu.
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GÜNCE
Pentagon’un ve neocon’ların projelerinin birçoğunda olduğu gibi, Ukrayna
darbesi de bumerang etkisi yaratarak,
Rusya’yı Çin ve Avrasya ülkeleriyle
ortaklığa yönelen bir ‘doğu eksen ülkesi’
haline getirdi. Şimdi ise dünyanın en
geniş halka açık petrol şirketi olan ve
Çin’in dev CEFC Enerji’si ile stratejik
ortaklık kuran Rosneft ile Rusya’nın
enerji jeopolitiğindeki potansiyellere
yeni ve önemli bir unsur eklendi.
Rusya, Türkiye ile birlikte İran’da
Oldukça önemli olan bir diğer jeopolitik hamlede, Rus devlet petrol şirketi
JSC Zarubezhneft, Ağustos ayında Türk
enerji grubu Unit International Ltd. ve
İranlı Ghadir Yatırım Şirketi ile İran’da
7 milyar dolar değerindeki sondaj
çalışması için üçlü petrol geliştirme
anlaşmasına girdi. Üç şirket, İran’ın
muazzam büyüklükte olan gelişmemiş
petrol kaynaklarının gelişimi de dahil
olmak üzere enerji projelerini finanse
edecek ve gelişimini sağlayacak. Unit
International, bu yılın başlarında Güney
Koreli mühendislik firması ile İran’a
4,2 milyar dolar değerinde olan ve 5
bin megawatt elektrik üretme kapasitesiyle İran’ın en büyük özel elektrik
santrali olacak bir doğalgaz çevrim
santrali yapmak için anlaşma imzaladı. İran, Rusya’dan sonra Türkiye’nin
ikinci büyük gaz tedarikçisi. Şüphesiz ki
burada Sünni-Şii düşmanlığı, pragmatik
stratejik enerji ortaklığının gerisinde
kalacak.
Rus devletine ait petrol şirketinin
Türklerle İran’daki ortaklığı, Türkiye’nin
Washington’ın itirazlarına rağmen
dünyanın en gelişmişi olduğu söylenen
Rusların S-400 füze sistemleri alımını
nihayete erdirdiğini açıklaması ile
de aynı döneme denk geldi. Tüm bu
gelişmeler Avrasya haritasında birleştirilerek bakıldığında, yeni bir jeopolitik
ilişki düzleminin oluştuğu görülüyor.
Biz bunu ekonomik enerji gücü alanı
diye adlandırabiliriz ve bu da Türkiye’yi Rusya ve İran’a, yanı sıra da Çin’e
yaklaştırıyor.
Katar ne yapmaya çalışıyor?
Katar, önceki yıllarda Suudilerle ve
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Türkiye ile birlikte Beşar Esad’ın Katar
gazını Suriye üzerinden Avrupa’ya
uzanan bir boru hattı ile taşımayı
reddetmesi üzerine Esad’a karşı savaşı
finanse etmişti. Esad ise, İran ve Irak ile
İran’dan Avrupa’ya gidecek alternatif
gaz boru hattına ortak oldu. Bunun
üzerine de Esad’a karşı altı yıl süren
savaş başlatıldı. Önünde sonunda 2015
sonlarında Rusya’nın Esad’a yardımının
ardından Pentagon ve Prens Salman’ın
öfkeyle karşıladığı pragmatik bir dönüşle Katar, “üstesinden gelemiyorsan
ortaklık kur” diyerek yeni birpolitikaya
yöneldi Katar, İran’la Suriye üzerine ve

Katar-İran boru hattı üzerine gizli diyaloğa girdi. Bugün devam eden Katar’ı
kontrol etme savaşı bir bakıma bugün
dünya ekonomisinin geleceği açısından
neredeyse petrol kadar önemli olan
doğalgaz pazarına hakim olma savaşının bir bileşeni.
Geçen Haziran ayında Katar’a yönelik
Trump-Kushner ilhamlı Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderliğindeki
ekonomik yaptırımlara yanıt olarak
Katar da İran, Rusya ve Çin’le ilişkileri
hızlandırırken Suudilerin ve BAE’nin
kabul edilmesi imkansız taleplerini
reddetmişti.
2015’te Çin Devlet Bankası Sanayi ve
Ticaret Bankası Şubesi’nin Doha’da

açılmasından sonra Katar yönetimi Çin
ile daha ileri ekonomik ortaklıkları teşvik edecek başka anlaşmalar imzaladı.
Daha sonra 23 Ağustos’ta Katar, Jared
Kushner’ın Washington ve Tel Aviv’deki arkadaşlarının görmek istediğinin
aksine İran ile tam diplomatik ilişki
kuracak şekilde ilişkilerini restore
edeceğini açıkladı. Katar’ı izolasyon
ve açlıkla boyun eğdirmek için Suudi
liderliğindeki yaptırımlardan bu yana
İran, Katar’a deniz yoluyla taze yiyecek
gönderdi ve Katar uçaklarının havasahasından geçmesine izin verdi. Dahası,
Katar’ın Rusya ile ilişkileri de gelişiyor.
Katar, İran ve Rusya; Suudi Arabistan,
BAE, ABD’nin şiddetle karşı çıktığı
“Doğalgaz OPEC”i olarak adlandırılan
oluşumun esas lobicileri olarak ortaya
çıkıyor.
Şimdi Körfez’deki değişen bu güç
sahasına, daha önce Suudi Arabistan’ın
güvenilir
müttefiki
olan Erdoğan
hükümetinin,
Suudileri Katar’a yönelik
eylemlerinden dolayı
kınamasını
da ekleyin.
Türkiye,
Katar’da
ambargodan
kaynaklı oluşabilecek kıtlığı önlemek için yiyecek
yardımında bulundu ve Katar topraklarına Türk birlikleri konuşlandıran yasayı
da meclisten geçirdi.
Yeni bir geometri
Rusya, Çin, Türkiye, İran, Katar… Bugün
görünüyor ki bu devletler barıçıl
ekonomik ilişkiler kuruyor. Katar ve
Türkiye’nin Suriye’de Beşar Esad’a karşı
ABD’den esinlenerek girdiği eksik-planlanmış savaştan uzak durarak uzun
vadeli enerji ortaklığı ve savunma bağları geliştiriyorlar. Bunun tam kalbinde
ise Rusya’nın yükselen yeni petrol
jeopolitiği var.
*F. William Engdahl, Global Research ,
Özetleyerek Çeviren: Ö. Suvari

HABER-YORUM

“Duya Girmeyen Ampul”
AHmet tarık uzunkaya
20 Eylül 2017 İTO Meclis Salonunda
yapılan İstanbul Ticaret Odası 64
No.lu Elektrik Ekipmanları ve 65 No.lu
Aydınlatma Meslek Komiteleri Zümre
Toplantısı, İthalatta uygulanan ürün
güvenliği ve denetimi uygulamalarının sektörde yarattığı olumsuzluklar
üzerinde tartışmak ve çözüm üretmek
amacı güdüyordu.
İTO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu’nun açılış konuşması ve Nişantaşı
Üniversitesi Öğ.ÜyesiTrd. Doç. Dr. Bülent Çelik’in Oturum Başkanlığı yaptığı
toplantıya T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün
Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlü-

ğü İthalat Denetimleri Daire Başkanı
Sn. Bumin Kaan Köktürk, T.C. Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi
Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel
Müdürlüğü’nden Sn Dr. Simge Yelkenci
Köse konuşmacı olarak katıldılar.
Oturum Başkanı Sn. Çelik, 2017 Mayıs
ve Ağustos aylarında yayınlanan tebliğler sonrası TSE’nin devreye girmesi ile
64 ve 65 No.lu Meslek Komite mensuplarının 52 güne varan Risk Esaslı
Kontrol Sistemi TAREKS Başvuru ile
50 güne varan TSE deney-raporlama
süreçlerinin doğurduğu test ücreti-süreç finansmanı yükü ile karşılaştıklarını
özetle ifade etti.
Klima ve elektrikli ev aletleri ile LED

ampuller ve aydınlatma cihazları
ithalatında başvuruda
sunulan CE deklarasyon belgelerinin
“Türkiye’de, iki sokak
ötede üretilmiş olma”
gibi uygunsuzluklarla
karşılaşıldığı dile
getirildi.
CE işareti için gereken Alçak Gerilim
ve Elektromanyetik
Uyumluluk direktifleri uygunsuzlukları
denetimi için TSE raporu istenmesi
gereğinin, ithalatta sunulan belgelerdeki uygunsuzluklar
nedeniyle olduğu, TSE
tarafından yapılan
deneylerde %24’lere
varan “duya girmeyen
ampul” gibi uygunsuz cihaz saptandığı,
“Ürünlerim TSE tarafından reddedildi, sizi
Başbakanlığa şikayet
edeceğim” benzeri
tepkilerle karşılaşıldığı belirtildi.
İTO mensupları
tarafından mağduriyetin giderilmesi
için dile getirilen TSE raporu istenmesi sürecinin belli bir tarihe, örneğin
01.01.2018’e ertelenmesi önerisi,
konuşmacılar tarafından aynı süreci yaşamış ve ürünlerinin
ithalatı onaylanmış
ithalatçılara haksızlık
olacağı dile getirildi.
Yorum:
İthalatta bu gibi
ürünlerin nerede
ise tamamı Çin Halk
Cumhuriyeti’nden
geliyor, LED ampuller
gibi Aydınlatma sektörü konusu cihazlar ile

elektrikli ev eşyaları ithalatında dünya
çapında bilinen markalarımızın bile bir
takım uygunsuzluklara başvurdukları
biliniyor. Cep telefonlarında kaynak
ülke Çin Halk Cumhuriyeti olmasına karşın Kore gibi göstermek, bunu
aşmak için Dubai üzerinde Almanya’ya
göndererek ithalatta kolaylık sağlayan
A-TR belgesi oluşturmak gibi uygunsuzluklara yönelen firmalarımız ilgili
Bakanlıklar tarafından biliniyor.
Özellikle LED besleme cihazları, adaptör gibi ekipmanlarda güç ve voltaj
değerlerinin değiştirilmesi ülkemize
giren Çin Halk Cumhuriyeti menşeli cihazlar üzerinde mutlaka ciddi denetim
uygulanmasını gerektiriyor.
Toplantıda GTİP olarak değinilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetiminde
olan “oyuncak” lar sürekli mercek
altında olmalı.
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Eaton • TobIas Ischen, Eaton Ürün Müdürü

Gelecek Nesiller için Makine Kontrolü
Tüketiciler için epey zamandır normal bir standart olarak görülenler
bugün Endüstri 4.0’ın bir parçası olarak yeni nesil makineler için önemli bir konu haline gelmektedir...
Tüketiciler için epey zamandır normal
bir standart olarak görülenler bugün
Endüstri 4.0’ın bir parçası olarak yeni
nesil makineler için önemli bir konu
haline gelmektedir. Bununla birlikte,
çekici bir atmosferi ucu ucuna yakalamak yeterli değildir. Çeşitli yönetmelikler ve uygulamalar sınırları belirlemektedir. En gelişmiş teknoloji kontrol ve
görselleştirme konseptleri Eaton için
değer zincirinin tüm safhaları boyunca
gitgide daha önemli hale gelmektedir.
Durum izleme, öngürücü bakım, küme
büyüklüğü gibi dijital dünyadaki yeni
fırsatlardan doğan tüm uygulanabilir
eğilimler Endüstri 4.0’ın bir parçasıdır.
Bu eğilimlerin doğasında olan her
türlü fayda, bununla birlikte, makine ve
insanın etkileşim içine girdiği kontrol
ünitelerine veya arayüze bağlıdır. Bunlar basit butonlar, kullanıcı terminalleri,
çok sayıda ekstra işleve sahip akıllı cihazlar dahi olsa veya programlanabilir
lojik kontrollere entegre edildiklerinde:
Sözde insan-makine arayüzleri (HMI)
makine dünyasına insanlardan daha
fazla katkı yapmaktadır.
Çalışma istasyonları da işlevlerin ve
kullanımların hizmet edilebilirliğe
ve endüstriyel uygulamalara bağlandığı arayüzler olarak çalışmaktadır.
Bu durum akıllı fabrikadaki karmaşık
görevler ve nesnelerin internetindeki
(IOT) endüstriyel uygulamaların yanı
sıra, kolay rutin kontroller için de geçerlidir.Örneğin, üretim ekipleri makine
durumu ve bakım planları hakkında
bilgi verebilmek için her yöne her zaman erişim sağlayabilmenin faydasını
görmektedir. Bu şekilde çalışma süresi
azaltılabilmekte ve üretkenlik de arttırılabilmektedir.
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Gerekli bilgiye bir
tıklamayla ulaşabilenler kullanıcının veriyi
yerinde ve hemen
kaydedebilmesi ve
kaydettiği bu veriyi de
gerekli olduğu yerde
hemen kullanabilmesi koşuluyla, duruma
uygun şekilde hareket
edebilmektedir.
Böylece kullanıcıya
daha az ve HMI görselleştirmesine ve kullanıcı konseptine
daha fazla bağlı bir verimlilik söz konusudur. Bilgi bu yüzden grafiksel olarak işlenebilmekte ve kullanıcı dizileri
yapılandırılmaktadır, ayrıca hatalardan
kaçınılmaktadır. Bu gibi durumlarda,
ergonomik tasarım duyumsal psikolojik
limit veya yardımlarla birlikte önemli
bir rol oynamaktadır. İnsan-makine
arayüzlerine adapte edilmiş kullanımı
kolay arayüzler ayrıca süreçleri hızlandırabilmekte ve üretkenliği arttırabilmektedir.
Standartlar
Yaratıcı konseptlerin temel taşları
uygun kullanıcı konseptleri maliyet
faktörlerini de net bir şekilde yansıtabilmektedir. Bu da HMI’nin tasarım
mühendisleri için bir sorun teşkil
etmesinin diğer bir sebebidir. Sorunun
kaynağı şudur: Makine uygun şekilde
yapılandırılmış veriyi sağlayabilmekte
fakat her kişi geçmişteki tecrübelerine bağlı olarak bu veriyi farklı olarak
algılamakta ve üretim sürecindeki
rolleri, nitelikleri, dilleri ve kültürel
alt yapıları gereği yorumlamaktadır.
İnternet nesline ait akıllı telefonlar

üretim ortamındaki kullanıcı alışkanlıklarıyla birlikte hareket kontrollerini
de değiştirmektedir. Güvenlik konuları
da, uygulamaya bağlı olarak, bir rol üstlenmektedir ve bunların da göz önüne
alınması gerekmektedir.
Ek olarak, üreticiler sık sık uluslararası
pazar için uygulamalar geliştirmektedir
fakat yerel yükümlülükler ulusaldır.
Yeni Eaton kullanıcı ve görselleştirme
konseptleri bunların hepsini önceden
hesaba katmaktadır. Avrupa standartları orta dereceli işlevler ve güvenlik
işlevlerinin insan makine arayüzleri
için nasıl uygulanması gerektiğini ve
bunların nasıl işletileceğini açık bir şekilde düzenlemektedir. Bu standartlar
işletim unsurunun türünü, renk düzenini ve etiketlenmesini belirlemektedir.
Dolayısıyla EN 60204-1 makineler
üzerindeki elektrikli ekipmanın güvenliğine ve bu ekipmanlara ait kullanım
konseptlerine odaklanmaktadır.
EN 60073 akustik ve zamanın yanı sıra
parlama veya ses frekansının alarm
sistemlerindekine benzemesi halinde
temel olarak renk kodlarına, kullanım
şekillerine, özelliklere, salınımların
pozisyonuna ve dokunulurluğuna
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odaklanmaktadır. EN 60447 işletim
prensiplerini yönlendiren diğer etiketleme kurallarını içermektedir. Yaratıcı
konseptler bu yüzden mühendisler için
açık bir şekilde kısıtlanmıştır. Diğer
yandan, bu alanda üreticiler müşterileri
için eksiksiz bir katma değer yaratabilmektedir. Uygun şekilde yapılandırılmış
işletim rutinleri ve özel ayrıntılı sorular
sık sık piyasaya sürüm süresine dayanmaktadır. Yerel piyasalar da ticaret
birlikleri gibi diğer faktörlere bağlıdır.
Eaton ACİL DURUM DURDURMA/ ACİL
DURUM AÇMA şalterleri gibi pek çok
Eaton bileşeninin, makine üreticilerinin ürünlerini kabul ettirebilmelerini
büyük ölçüde kolaylaştıran şablon sertifikalara sahip olmasının nedeni budur.
Kullanım Koşullarına Dayanan Kullanılabilirlik
Makineler genellikle katı endüstriyel
koşullar altında çalıştırıldığı için kullanılabilirliğe dair düzenlemeler de bu
konuda rol oynamaktadır.
Üreticilerin gıda işleme endüstrisinde diğer pek çok faktörü de hesaba
katmaları gerekmektedir: Hijyenik
tasarım prensipleri malzeme ve yüzey
özelliklerine yoğunlaşır ve kirlenmenin
kalıcı olmasını önlemek veya ulaşılamayan kısımların temizlenmesini
kolay ve çabuk hale getirmek için yüzey
tasarımlarında küçük boşluklardan
kaçınılmalıdır.

İşletim ünitesinin nerede ve nasıl
konumlandırıldığı da montaj açısından
önemli bir faktördür. Eaton AFX kolay
kurulum sistemini sunmaktadır. Bu
sistem, kamalı veya kamasız yapılan

tasarımlarda bulunan
seçim
anahtarlarının
burulmaya
dayanıklı
bir şekilde monte edilmesini sağlamaktadır.
Bu konuda diğer bir örnek de RMQ
kompakt ürünleri gibi kapsamlı çözümlerin bağlantı teknolojilerini bütünleştirmeleri ve bunların mahfazaya gerek
kalmadan doğrudan kurulum için kenar
kaplamaları ve daha yüksek koruma
için uygun olmasıdır.
Hangi işletim ünitesinin en uygun olduğu ergonomik ve dokunsal faktörlere
bağlıdır: ışıkla olan bağlantılar veya
eldivenle çalışmak gibi diğer faktörler
de göz önüne alınmalıdır.
ACİL DURUM AÇMA işlevi mekanik bir
buton olmalıdır; diğer uygulamalarda
ise HMI veya akıllı telefon geleneksel
komut ve sinyal ünitesi olarak işlev
sağlamaktadır. Genişletilmiş uygulama
serisi normal işletimlerin, görselleştirmenin ve kontrol ötesine geçmekte ve
diagnostik ve hizmet verme gibi daha
karmaşık görevleri de kapsamaktadır.
Gelecekteki Bütün Duyular
Gelecekte, akıllı cihazlar günümüzün
dokunmatik teknolojilerini kullanmayacaktır; hayal edebileceğimiz
yeni dokunmatik
teknolojilere örnek
olarak, kontaksız
işaret kontrollü
işletimi (3D touch)
sanal butonun
baskı uygulayarak
etkinleştirilmesini ( force touch
sensörü) vücuttaki
bilginin iletilmesini (skin touch)
veya holografik bir
yansıtıma dokunarak kontrollerin işletilmesini (hologram
touch) sayabiliriz. Modaya uygun bir
kullanıcı yüzeyinden daha fazlasına
ihtiyaç vardır, çünkü böyle bir yüzey IoT
uygulamaları için bütünsel bir kulla-

nıcı konsepti oluşturmaktadır. İnsan
makine arayüzü kontrol işlevi ve tüm
işletimleri birbirine bağlayan dokunmatik panelli cihazın birlikte işlerliğini
sağlamak için çekirdeğin modüler
kontrol, kompakt kontrol veya HMI/PLC
olarak programlanabilir lojik kontrolünü içerdiği otomasyon sonuçlarının
bir parçasıdır. Kontrol türünün seçilmesiyle makine üreticileri yeni ve ilgi
çekici kullanıcı konsepti fırsatlarına
kavuşmaktadır. Farklı mimarilere ve
bileşenlere sahip çeşitli kontrol ve işletim konseptleri bireysel gereksinimlere bağlı olarak uygulanabilmektedir.
Müşteri iyileştirme projeleri esnasında
var olan sistemleri HMI/PLC yoluyla
buluta bağlamanın yanı sıra, bulut
uygulamasını pek çok makine türüne
aktarabilmektedir. Bu şekilde esnek bir
sistem çözümüne örnek olarak açık endüstriyel ağ sistemini örnek verebiliriz:
HMI/PLC XV300 ve modüler I/O sistemi
XN300 makine üreticilerinin CODESYS
kullanarak müşterileri için program
yazabildikleri ve görselleştirmeler için
Eaton’ın Galileo yazılımını kullandıkları
anlamına gelmektedir.
İnsan makine arayüzünün gelişimi veya
uyarlaması, gerekli olduğu takdirde,
dışarıdan sağlanabilir veya yerleşik bir
iş ortağına yaptırılabilir. Örneğin, üreticiler Eaton’ın uygulama mühendisliği
ekibinden istifade edebilmekte ve
kullanıcı konseptlerini geliştirmek için
bu ekiple birlikte çalışarak geliştirme
zamanından ve masraflarından tasarruf
sağlayabilmektedir.
Bu yüzden de Eaton bu fikirleri ürün
grubuna dahil etmiştir. En yeni kullanıcı konseptleri tüm değer yaratma
safhalarında bulunabilmektedir.
“Yaklaşmakta Olan Makine Nesli İçin
Kullanıcı Konseptleri” başlıklı beyaz
sayfayı www.eaton.com/eu/HMI adresinden indirerek bu konu daha fazla
bilgi edinebilirsiniz.
SAYI 337 -AĞUSTOS 2017 | KAYNAK ELEKTRİK

65

TANITICI YAZI

SOCOMEC • Batuhan ÜNSAL

Elektrik tesisatlarının ölçme ve izlemesinde köklü değişiklikler yapan yeni bir ürün ailesi

DIRIS Digiware

DIRIS Digiware sistemi, elektriksel ölçüm alanında devrim yaratan yenilikler
içerir. Tesisatlarda ileri derecede esneklik sağlayarak bağlantı ve konfigürasyonu kolaylaştırır. Doğruluk ve işlevsellik açısından benzersiz üstünlükler
getiren bu yenilikler, DIRIS Digiware’yi
enerji tüketimi ölçümü ve elektrik
enerjisi kalitesinin izlenmesinde en
etkili çözüm haline getirmektedir.
DIRIS Digiware sisteminin avantajları:
Esneklik
• Bir ortak ekran üzerinden bir çok
nokta görüntülenebilir.
• Sistemin tamamında tek gerilim
refereransı kullanılır.
• Yalnızca tek noktaya yardımcı gerilim
uygulanır.
Küçük boyut
• Akım ve gerilim modülleri 1 veya 2
otomat genişliğindedir.
• Akım sensörleri standart ürünlere
göre küçüktür.
Geniş akım sensörü yelpazesi
• Sabit, ayrılabilir ve Rogowski tipleri
olmak üzere üretilmektedir.
• Akım aralıkları geniştir.
• Farklı montaj şekillerine uygundur.
Doğruluk
• IEC 61557-12 standartını sağlar.
• Akım sensör hataları da dahil olmak
üzere doğruluk sınıfı klas 0,5’tir.
• Yalnızca sayaç ölçüm doğruluğu klas
0,2’dir.
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• Uygun maliyet
• Montaj kolaylığı
• Ortak gerilim modülü kullanılmasından doğan avantaj
• Mevcut ölçüm teknolojisine göre
%30’a varan tasarruf sağlanmaktadır.
Tak ve Çalıştır
• Akım sensörleri RJ12 konektörle
modüllere bağlanmaktadır.
• Sensörlerin akım değeri ve akım yönü
otomatik algılanmaktadır.
• Modüllerin birbirleri arasındaki bağlantısı RJ45 konektörle sağlanmaktadır.
• Modüllere ayrıca yardımcı gerilim
uygulanmaz.
• Veri yoluna bağlı cihazlar otomatik
adreslenebilir.
Uygun maliyet
• Montaj kolaylığı
• Ortak gerilim modülü kullanılmasından doğan avantaj

• Mevcut ölçüm teknolojisine göre
%30’a varan tasarruf sağlanmaktadır.
Tak ve Çalıştır
• Akım sensörleri RJ12 konektörle
modüllere bağlanmaktadır.
• Sensörlerin akım değeri ve akım yönü
otomatik algılanmaktadır.
• Modüllerin birbirleri arasındaki bağlantısı RJ45 konektörle sağlanmaktadır.
• Modüllere ayrıca yardımcı gerilim
uygulanmaz.
• Veri yoluna bağlı cihazlar otomatik
adreslenebilir.

PUB 10060124 - * ÇOK yenilikçi!

revolutionary!*

Çok noktalı ölçüm
Elektrik kurulumları için devrim
yaratacak yeni çok noktalı enerji
ölçüm sistemi.
Daha esnek, montajı daha hızlı,
daha hassas ve daha düşük
maliyetli.

DIRIS Digiware
Yeni çok noktalı tak-kullan enerji ölçüm sistemi

www.socomec.com
Socomec Türkiye · Tel. +90 216 540 71 20-21-22 · info.tr@socomec.com

Daha fazlası için:
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2A mühendisliK • Tuğrul Menemencioğlu

“Tecrübemiz ile lider firmaların
distribütörlüğünü yapmaktayız”
1995’ten güümüze yılların tecrübesi ile 2A mühendislik lpg’nin hem evlerde ve sanayide hem de alternatif yakıt olarak kullanılması konularında
dünyaca tanınmış birçok firmanın distribütörlüğünü yapmaktadır.
2A Mühendislik, 1995’ten günümüze taşıdığı tecrübesiyle LPG’nin evlerde, sanayide ve alternatif yakıt
olarak otomobillerde kullanılması
konusunda dünya çapında tanınmış
birçok firmanın distribütörlüğünü
yapmaktadır.
Proje safhasından gerekli her
türlü malzeme ve ekipmanların
temin edildiği anahtar teslim tesis
kurmaya kadar geniş bir yelpazede
hizmet vermektedir. Gerek ithal
etmiş olduğu, gerekse imalatını
yaptığı materyal ve ekipmanlarla
bir LPG Market mantığında çalışmaktadır. 2A Mühendislik, başarıları
ile yurtdışında da güvenilir ve
saygın bir konuma sahiptir.
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2A Mühendislik’i şirketin Satış Geliştirme Koordinatörü Sayın Tuğrul
Menemencioğlu’ndan dinleyelim...
Pazarlamasını yaptığınız ürünleri
açıklar mısınız?
LPG dönüşüm kitlerinde İtalyan
dünya devi BRC’nin yıllardır Türkiye
distribütörlüğünü yapmaktayız. BRC
ile birlikte yine M.T.M srl üretimi GFI marka LPG dönüşüm kit
satışlarımız bulunmaktadır. Türkiye
çapında bu dönüşümleri yapan 250
civarında yetkili bayimiz vardır.
İstasyonlar için kendi imalatımız
olan LPG ve CNG dispenserleri
üretmekteyiz. İtalyan pompa üreticisi POMPETRAVAINI’nin TÜRKİYE
distribütörü olarak istasyonlara,
fabrikalara, üretim tesislerine,
santrifüj ve vakum pompalarında
satış ve servis hizmeti vermekteyiz. İtalyan Exproof motor üreticisi CEMP’in TÜRKİYE ve bölge
ülkelerde yıllardır satış ve servis
hizmetlerini sağlamaktayız. İtalyan
M.T.M firmasına ait Cubogas markası altında CNG kompresör satış
ve kurulum hizmeti vermekteyiz.
Dispenser, pompa, motor ve CNG
kompresör konularında Türkiye’de
satış ve satış sonrası hizmet veren
30’a yakın yaygın bir yetkili servis
ağımız bulunmaktadır. Bu ürünlerden satışını yapmakta olduğumuz
konumuzla ilgili exproof motor
çeşitlerini aşağıdaki şekilde özetle-

Tuğrul Menemencioğlu
Satış Geliştirme Koordinatörü
yebiliriz:
• Alev sızdırmaz – patlama önleyici
motorlar (demir döküm A serisi ve
alimünyum F serisi)
• Alev sızdırmaz – patlama önleyici
motorlar (demir döküm D,H serisi
ve alimünyum F-F serisi)
• Invertörlü alev sızdırmaz – patlayıcı önleyici motorlar (demir döküm A serisi ve alimünyum F serisi)
• Özel uygulamalar için Alev sızdırmaz ve patlama önleyici motorlar
(tek hızlı, çift hızlı, frenli, ventilasyonlu, mekanik varyantlı, elektrik
varyantlı, vb.)

TANITICI RÖPORTAJ
• Kıvılcım çıkarmayan motorlar (AN
serisi)
• Tozlu ortam motorları (AD, AQ serisi) • Frenli tozlu ortam motorları
• Dumanlı motorlar (marathon
markalı)
Ürünlerinizin başlıca kullanım yerleri hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye ve bölge ülkelerde satış ve
servis hizmeti verdiğimiz İtalyan
dünya devi CEMP’in Exproof motor
kullanım alanlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
• Kimya endüstrisi
• Petro kimya endüstrisi
• İlaç endüstrisi
• Rafineriler
• Termik santraller
• Madenler
• Petrol boru hatları
• Gaz hatları
• Gemiler
• Üretim endüstrisi
• Petrol platformları
• Atık su tesisleri
• Çöp toplama ve arıtma tesisleri
• Tarım sektörü (Tahıl,Pirinç,Şeker
süreçlerini içeren)
• Özel isteğe bağlı oluşturulacak
uygulamalar
Proje desteği sağlıyor musunuz?
Büyük, orta veya küçük işletmelerin ihtiyaç duyabilecekleri exproof
motorlar ya da pompaların belirlenmesinde, projedeki konumunda
veya süreçlere bağlı projenin oluşturulmasında müşterilerimize 2A
Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. olarak
proje desteği vermekteyiz.
Sahip bulunduğunuz kalite belgeleri ve sertifikaları hakkında bilgi
verir misiniz?
Tüm ürünlerimizde ATEX, CE, IECEx

ve diğer gerekli tüm dokümantasyonlar bulunmaktadır. Ayrıca bölgesel olarak ihtiyaç duyulabilecek
sertifikalar ve testler müşterilerimize temin edilebilmektedir. Örneğin Rusya, Kazakistan ve Belarus da
kullanılan CUTR Sertifikası, Hindistan’da kullanılmakta olan CCOE
Sertifikası vb. ülke bazlı sertifikalar; gemicilik sektöründe Lloyd’s
Register of Shipping Sertifikası,
ayrıca titreşim testi, gürültü düzey
testi, boya kalınlığı testi vb. testler
bedelleri karşılığı müşterilerimizin
isteği doğrultusunda temin edilebilmektedir.
Sektördeki yerli-yabancı rekabeti
hakkında neler söyleyeceksiniz?
Ülkemizde geniş ölçekli exproof
motor üretimi bulunmamaktadır.
Bu konuda uluslararası firmaların
faaliyetleri baskındır. Exproof motor satışı konusunda hizmet veren
birçok uluslararası firma üretim
yeri olarak Çin ve Uzak Doğu’yu

tercih etmektedir. Firmamızın ürünlerinin tamamı İtalya’da üretilmektedir. Bu nedenle fiyat rekabetinde
dezavantajlar yaşayabilmekteyiz.
Müşteriler açısından bakıldığında
kısa vadede Çin veya Uzak Doğu
menşeili exproof motorlar avantajlı
gözükse de fayda maliyet açısından bakıldığında firmamız exproof
motorlarının uzun vadede rakipsiz
olduğu anlaşılacaktır. Bununla
birlikte uzun yıllardır bölgelerinde
en deneyimli 30 yetkili servisimiz,
ihtiyaç duyulduğunda Türkiye’nin
her bir noktasına en kısa sürede
servis hizmeti verebilmektedir.
Şirketimizi diğer markalardan
ayıran en önemli avantajlardan
birisi budur. Bununla birlikte 2A
Mühendislik, sahip olunan “CEMP
Özel Yetki Belgesi” dâhilinde özel
bakım onarım ve motorda değişiklik yapabilme haklarına sahiptir. Bu
da tüketicilerimiz açısından önemli
bir farklılık yaratmaktadır.
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artırılması daha etkili olacaktır. Bu
konuda ilgili basın yayın, tüketici,
üretici, sivil toplum kuruluşları ve
derneklere büyük görev düşmektedir.

Referanslarınızdan örnekler
sayar mısınız?
Referanslarımız arasında Tüpraş,
Arçelik, Aselsan,Botaş, Cimtaş, Asaş,
Hyosung, İpek Kağıt, Kastamonu
Entegre, Kopaş Kozmetik, İpragaz,
Milangaz, BP, Shell, Total, Lukoil,
Leroy Somer, Mass Makine, Mey
Alkol, Organik Kimya, Protaş, Enta,
Elif Plastik, Bonfiglioli, Armona
Denizcilik, Ak Enerji, Demir Madencilik sayılabilir. Cemp İtalya
olarak referans listemize aşağıdaki
web adresimizden ulaşabilirsiniz:
cemp-international.it
Sektör sorunlarına ilişkin düşünceleriniz nelerdir?
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunun kapsamında çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli
ortamların tümünde (madenler,
tozlu ortamlar, kapalı alanlar, vb.)
tehlikenin oluşumunun önlenmesinde veya ortamdaki koruma
tedbirlerinin alınmasında Exproof
ürün kullanılması kaçınılmaz hâle
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gelmiştir. Fakat yasal sürelerdeki
uzamalara da bağlı olarak ilgili
sektörlerde Exproof ürün kullanımı hâlen çok yetersiz durumdadır.
Çıkan yasa ve yönetmeliklere bağlı
olarak sahada yapılan denetimler
belirgin şekilde artsa
da işletme
sahiplerinin
bu konuda
bilinçlerinin

Kullanıcılara önerileriniz nelerdir?
İhtiyaç duydukları Exproof ürünler
ile ilgili satın alma kararı verirken
ürünün kalitesi ve fiyatı dışında
hizmet alacakları firma seçimine
dikkat etmeleri gerekmektedir. Geniş ve tecrübeli servis ağı, ürünün
sahada oluşabilecek değişikliklere
adapte edebilme yeteneğinin ve
yetkisinin olması özelliklerine
bakılmalıdır. Ayrıca yasal mevzuat gereği işletmelerdeki Exproof
ürünleri kullanmak için yasal
sürenin sonu beklemeden işletmelerin bu konuda gerekli makine ve
ekipman yenilemelerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Böylelikle iş
ve işçi sağlığı ile ilgili kaza veya
problemler ile karşılaşma, yüksek
cezai tutarlara muhatap olma veya
markalarının tüketici nezdinde
güveninin azalma olasılıklarını
minimuma indirmiş olacaklardır.
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ABONE FORMU
Kaynak Elektrik Dergisi’nin yıllık (12 sayı) abone bedeli KDV dahil 200 TL
Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine 150 TL.’dir.

KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı:
Mesleği:
Firma Adı ve Fatura Adresi:
Şehir:
Vergi Dairesi Hesap No’su:
Derginin Gönderileceği Adres:
İlçe/Şehir:
Telefon:			
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Faks:			

E-Posta:

