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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.

5

www.eae.com.tr
KAYNAK ELEKTRİK | EYLÜL-EKİM 2017 | SAYI 338

KAYNAK

KAYNAK

İçindekiler
Haberler

YIL 37 / SAYI 338

Reklam
Dizini

10-41

MAKEL’den yeni seminerler
IICEC 8. Uluslararası Enerji ve İklim Forumu

2A / 53

ICCI 2018 Mayıs’a hazırlanıyor

BEST / 21

ASTOR’dan dev yatırım

ÇYDD / ÖN KAPAK İÇ
DOBLE ENGINEERING / 09

EEMKON 2017 22-28

EAE ELEKTRİK / 03

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

EAE ELEKTRoTEKNİK / 55

tarafından 16-18 Kasım tarihlerinde Harbiye

EMEK / 15

Askeri Müzesi’nde düzenlenen Elektrik Elekt-

EMS / 05

ronik Mühendisliği Kongresi - EEMKON 2017, üç

ENTES / 01

gün boyunca elektrik ve elektronik dünyasının

HASÇELİK / 07

tüm aktörlerini 8 ayrı salonda yapılan

HES KABLO / 29

7 sempozyumda biraraya getirdi.

İNFORM / ARKA KAPAK İÇ
MAKEL / 11
ULUSOY / 02
SEVAL KABLO / ARKA KAPAK

Elektriksiz büyüme mümkün mü? 39
CHP’den enerji kooperatifleri önerisi

WAGO / 35
47

WIN EURASIA 2018 / 57
TANITICI YAZILAR
EAE ELEKTROTEKNİK /56

İklim değişikliğiyle bireysel mücadele! 49

KAYNAK

Saatimizle oynayanlar? 42

Telgraf aletleri ve tesisatı

52

E N E R J İ , E L E K T R İ K , AY D I N L AT M A , E L E K T RO N İ K
ve OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

SAYI 338 • EYÜL-EKİM 2017
www.kaynakelektrik.com

6

KAYNAK ELEKTRİK | EYLÜL-EKİM 2017 | SAYI 338

KAYNAK

SAYI 338 | EYLÜL-EKİM 2017 | KAYNAK ELEKTRİK

7

KAYNAK

37. yıl
KAYNAK

338.SAYI

ISSN 1304-6004
KAYNAK ELEKTRİK
ENERJİ, ELEKTRİK, AYDINLATMA,
ELEKTRONİK VE OTOMASYON
MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
Yerel Süreli Yayın
Avrupa Bakır Enstitüsü
Türkiye Medya Partneri
Sayı 338 - Eylül-Ekim 2017

Kaynak Elektrik Dergisi İmtiyaz Sahibi
Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ersin KAYA
ersin@kaynakelektrik.com
Haber Sorumlusu - Grafik Tasarım
Ömer Süvari
omer@kaynakelektrik.com
omersuvari@gmail.com
Reklam Satış Grubu
Koordinatör:
Hatice Kalyoncu
hatice@kaynakelektrik.com

Ayda bir çıkar
Fiyatı: 15 TL
Yıllık 12 sayı bedeli 200 TL
Öğrenciler için 150 TL

Yönetim Yeri
Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Yolaçar Sok.
No: 6 K:4 D:8 4.Levent, Kağıthane/İSTANBUL
Tel: (0 212) 217 77 12 0532 065 61 87
e-mail: info@kaynakelektrik.com
web: www.kaynakelektrik.com

Baskı: G.M Matbaacılık ve Tic .Ltd .Şti
100 Yıl Mah. Matbaacılar Sit. 1.Cad.
No. 88 Bağcılar/ İSTANBUL
Tel: 0212 629 00 24-25
Fax: 0212 629 20 13

İmzalı yazıların düşünsel sorumluluğu yazarlarına,
reklam içeriğinin sorumluluğu ilgili firmaya aittir.
Dergimizdeki haber ve yazılardan izinsiz alıntı yapılamaz.

8

KAYNAK ELEKTRİK | EYLÜL-EKİM 2017 | SAYI 338

SON BASKI TARİHİ: ARALIK 2017

KAYNAK

9

KAYNAK ELEKTRİK | EYLÜL-EKİM 2017 | SAYI 338

KAYNAK

Selman Benker’i nasıl bilirdiniz?
“ T İ M P A K O” .....
Yukarıdaki yan yana yazılmış harfler Çince bir kelimenin elemanları değil, Elektrik sektöründe 1980’li
yıllarda çalışmış bir firmanın adı. Taahhütün ‘T’si, İmalat’ın ‘İ’si, ‘Mühendislik’in’ ‘M’si, Proje’nin ‘P’si gibi... harfler Elektrik Yüksek Mühendisi Selman Benker tarafından bir araya getirilerek kurulan bir anonim şirketin
adı olmuştu. Çalışma alanlarında birtakım yenilikler
getiren bu şirketin sektörümüze armağan ettiği
önemli bir ürün ise 37 yıldan bu yana yayımlanmakta
olan Kaynak ELEKTRİK Dergisi’dir. Şirket kurucusu Selman Benker piyasada bir anket çalışması yaparak, bir
yayın organına ihtiyaç olup olmadığını soruşturmuş,
ihtiyaç duyulan yayın organının özellilerini saptamış
bu çalışma dergimizi öncülünü oluşturmuştur.
Selman Benker’i geride kalan ay içinde kaybettik ve
toprağa verdik. Bana göre sahip bulunduğu en önemli
özelliği alçak gönüllülük olan değerli meslektaşımızı
bu sütunlarda anmak mutlak bir gereklilikti. Bunun
için onu yakından tanıyan çalışma arkadaşlarından
birer metinle Selman’ı anlatmalarını istedim.Gelen
yazılar içinden Selman’ı satırlara döken Elektrik
Mühendisi arkadaşımız Karabey Kalkan’ın anlatımını
kısaltarak sunuyorum...
‘’12 Mart Faşizminin en ağır ve zalim işkencelerinden geçmiş, Adana sıkıyönetim mahkemesinin Adana
Mersin bölgesi davasının bir numaralı sanığı Selman
Benker 1974 affıyla tahliye edildikten sonra ESAŞ
da test laburatuarında çalışıyor ve transformatörler
konusunda kapsamlı teknik ve bilimsel, kalın mı kalın
bir kitabı çevirmekle meşgul idi. Caddebostan’daki tek
odalı dairesinde biraz içine kapanmıştı.
EMO da sağ kesimi yönetimden uzak tutmak amacıyla
biz ilerici devrimci ve soyalist kesimler kendi aramızda yönetimde olma uğraşı veriyorduk. Bu dönemde
Selman’ la tanıştım, oda çalışmalarına katılmasını
önerdim. Danışma kurullarına katılmaya başladı. 1
Mayıs 1977 katliamı sonrası, Selman’a “seninle özel
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bir konuşma yapabilir miyiz?” dedim. Oturduk özetle
“bugünkü koşullarda demokratik kitle hareketlerinde
çalışmak ister misin, zaman ayırabilir misin?” dedim
Bana ‘Senin söylediğin her şeyi yaparım. “Bana bilmem
gerektiği kadarını söyle, bilmemem gerekenleri söyleme” dedi. Sonra getirdiği bir dosyayı verip benim o
dosyayı okumamı ve sonra tekrar konuşmamızı önerdi.
O dosya Adana Mersin Sıkıyönetim Mahkemesi’nin 200
kusur sanıklı davasının iddianamesiydi. Selman, ben
bir numaralı sanığım, diğer 200 kusur kişi benim “merhaba” dediğim veya “bir gece evinde konuk olduğum”
veya “uğrayıp bir çayını içtiğim insanlar” dedi.
Selman ne diyor anlamıştım.
Ben, Selman’ a “işkenceye ölümüne dayanıp, konuşmayan insanlara saygı ve hayranlık duymamak olmaz. Ancak işkencede konuşmuş birini suçlamak ise ahmaklık,
budalalık, palavracılık olur. İşkencede ben konuşmam
demek yanılgıdır. Bilemezsin ve bilinemez” demiştim.
Birbirimizi anlamıştık. Dostluğumuz, arkadaşlığımız,
birbirimize güvenimiz her geçen gün biraz daha
artarak devam etti. Zaman zaman başı sıkışıp, kendini
zor durumda hissettiğinde oturup konuşurduk. “Ne
yapayım” diye sorardı. Ben karar verirdim. “Selman karar senindir, bildiğini yap,” derdim. Selman, biraz güler
sonra gidip bildiğini yapardı.
Selman Benker ısrarla TİMPAKO’nun bir dergi çıkarmasını istiyordu. 12 Eylül sonrası eski dostlardan
büyük bir iş almıştım. TİMPAKO’ya taşeronluk önerdim.
Selman, “Bana taşeronluk yerine, sen gel TİMPAKO’ya,
ortak ol, bundan sonrasını beraber yapalım,” dedi.
TİMPAKO’nun dokuz ortağından altısının hisselerini
satın alıp TİMPAKO’nun 6/9’nun sahibi olarak hisseleri
Selman Benker üzerine yaptım. Güvendim ve Selman
beni hiç yanıltmadı.
Basın yayın işlerinde deneyimli Ersin Kaya ile bu konu
konuşuldu. Ersin bu teklifi benimseyip, TİMPAKO’da işe
soyunarak, KAYNAK dergisini yarattı.’’
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Makel Rus Ermilov Semineri’nde
saha yöneticilerini buluşturdu
Makel Şirketler Grubu, Ekim ayında
Rusya’nın başkenti Moskova’da Ermilov
Semineri’ni gerçekleştirdi. Oldukça ilgi
gören Ermilov Semineri’ne bayilerine
bağlı saha yöneticileri katıldı. Seminer
programında son yıllarda gerçekleştirilen Makel çalışmaları ve pazara çıkan
yeni ürünler hakkında bilgi aktarıldı.
Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
onaylı Makel Arge Merkezi’nin faaliyetleri hakkında da bilgi veren yetkililer Rusya için oluşturulan yol planı
konusunda katılımcılara bilgi verdiler. Pazara sunulan Yeni Nesil Grup
Priz, Led Aydınlatma Ürünleri, Şalt ve

Makel Diyarbakır’lı
işadamlarını ağırladı
Endüstriyel grubu, Sayaç ve Kontrol Cihazları, Smarthome ve IP-55 ürünleri
ve Makel’in Rusya faaliyetleri hakkında
misafirlere bilgiler aktarıldı. Seminere
Makel Rusya Genel Müdürü Svetlana
Kalikova, Makel Rusya Müdürü Maksim
Vasiltsov, Makel Elektrik Arge Müdürü
Ergin Sayın, Makel Rusya Kuzey Bölge
Müdürü Evgeniy Shohtin, Makel Rusya
Güney Bölge Müdürü Roman Lukyanov
katılırken, Makel yetkilileri Rusya Makel’de ilk kez gerçekleştirilen Ermilov
seminerlerine bundan sonra da devam
edileceğini belirttiler.

Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak’tan AlwaysOnTM
Eczacıbaşı-Lincoln
Electric Askaynak,
endüstrinin tek bulut
tabanlı AlwaysOnTM
denetim ağına sahip
Lincoln Power Wave
Software Çözümleri
ile Endüstri 4.0’ın
sağladığı teknolojik
avantajları kaynak sektörüyle buluşturuyor.
Herhangi bir donanım
yatırımı veya özelleşmiş bir makineye
ihtiyaç duymayan bu sistemle telefon,
tablet ve masaüstü bilgisayarı aracılığıyla, dünyanın herhangi bir yerinde
farklı lokasyonlarda gerçekleşen kaynak işlemlerini takip ve analiz etmek
mümkün. İmalatçıların değişen endüst-
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ri düzenlemeleri
gibi günün iş
zorluklarına
yanıt vermesini
sağlayan bu
sistemle sorun
gidermenin yanı
sıra veri ve performans denetimi sağlanırken,
parça birleştirmeleri de kolaylaşıyor.K aliteyi yakalayabilmek adına
uygula, kontrol et ve doğrula döngüsünü mükemmel çalıştıran Power Wave
felsefesinin bir sonucu olan bu sistem,
Power Wave® Manager, CheckPoint™,
WeldScore™ve Weld Sequencer™
olmak üzere dört modül içeriyor.

Makel Şirketler Grubu, 20 - 22 Ekim
tarihleri arasında Diyarbakır’dan
gelen misafirlerini ağırladı. Makel’in
90 kişiden oluşan misafir grubu,
şirketin üretim bandını yakından
izleme şansı buldu. Anahtar - Priz,
Şalt ve Endüstriyel Ürün, Led Aydınlatma, Otomasyon Teknoloji ve Laboratuar bölümlerini ziyaret ederek
üretim süreçleri hakkında bilgi alan
Diyarbakırlı konuklar daha sonra
Makel’in konferans salonunda bir
araya gelerek Makel Satış ve Pazarlama Direktörü Serkan Emsal’in
ayrıntılı sunumu izlediler.
Makel’in yeni ürün grubu Led
Aydınlatma ürünleri hakkında da
detaylı bilgi aktaran Serkan Emsal,
sunum sonrasında gruba yönelik
hazırlanan tanıtım filmini gösterdi.
Ziyaretin ikinci gününde ise Makel
tarafından organize edilen bir Sultanahmet turu gerçekleştirildi.

KAYNAK
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IICEC 8. ULUSLARARASI ENERJİ VE İKLİM FORUMU

Sırada ne var?
Sabancı Üniversitesi ISTANBUL Uluslararası Enerji ve
İklim Merkezi (IICEC) tarafından her yıl düzenlenen
IICEC Uluslararası Enerji ve İklim Forumu’nun SEKİZincisi bu yıl “Global enerji yatırımları: Sırada ne var?”
temasıyla 13 ekim 2017 tarihinde İstanbul Conrad
Hotel’DE yapıldı. FORUM YERLİ VE YABANCI SEÇKİN KONUKLARIN önemli mesajlar verdikleri bir dizi etkinliğe
sahne oldu.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC)
tarafından her yıl düzenlenen IICEC
Uluslararası Enerji ve İklim Forumu’nun 8.’si bu yıl “Global enerji yatırımları: Sırada ne var?” temasıyla yapıldı.
Aralarında Birleşik Arap Emirlikleri
Enerji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Matar
Al Neyadi, Japonya Başbakanı Özel
Danışmanı Eiichi Hasegawa, Avrupa
Birliği Türkiye Büyükelçisi Hansjoerg
Haber, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi
Sergiy Korsunskiy, Konya Milletvekili ve
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Başkanı Ziya Altunyaldız ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü ve
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IICEC Onursal Başkanı Dr. Fatih Birol’un
da bulunduğu, uluslararası enerji kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılan forumda düzenlenen
panellerle global enerji politikaları ve
enerjinin teknolojik geleceği masaya
yatırıldı.
Forumun açılış konuşmasını yapan
Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Güler Sabancı, IICEC’in “Küresel enerjinin birleştiği yer” mottosu
ile küresel olarak tanınmış bir merkez
olmasından mutluluk duyduğunu belirtirken, enerji sektörünün ekonomik büyüme ve teknolojik gelişimin belkemiği
olduğunu vurguladı. Türkiye’de özel
sektörün geleceğe olan güveni netice-

sindeki 90 milyar doları bulan yatırım
gerçekleştirdiği geçtiğimiz 15 yılda
göze çarpan bir büyümenin yaşandığını
belirten Sabancı, artık enerji güvenliği,
elektrikleştirme ve iklim değişmini
hafifletme gibi global trendleri Türkiye’de de tartışmak zorunda olduklarını
söyledi.
Küresel anlamda enerji yatırımlarının yüzde 90’ından fazlasının özel
sektör yatırımcıları tarafından finanse
edildiğini hatırlatan Sabancı, Enerji
Bakanlğı’nın elektrik tedarik ağının
çeşitililiği amaçlayan yerel ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan
stratejisi ve doğal gaz tedariğinin
esnekliği konusunda attığı kritik adımların önemine dikkat çekti. Türkiye’nin
bölgesel doğalgaz dinamiğinde oynadığı rolü büyütme vizyonunu kuvvetle
desteklediklerini açıklayan Sabancı’nın
konuşmasının ardından forum kapsamında iki ayrı panel gerçekleştirildi.
Global Enerji Politikaları
Forumun ilk paneli olan “Global Enerji
Politikaları” paneline AB Büyükelçisi
Christian Berger, Columbia Üniversitesi
Global Enerji Politikaları Merkezi Kurucu Direktörü Prof. Jason Bordoff, Total
İklim ve Stratejiden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Ladislas Paszkiewicz, BP
Bölgeler Başkan Yardımcısı ve Alternatif Enerji CEO’su Dev Sanyal ve Rusya
Ekonomi Yüksekokulu Enerji Enstitüsü
Başkanı Dr. Vitaliy Yermakov’un katılıdı.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı

(IICEC) Onursal Başkanı Dr. Fatih Birol
moderatörlüğünde gerçekleşen ilk
panelde, enerjinin global ölçekteki
dönüşümü ele alındı.
Panelde konuşan Columbia Üniversi-
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tesi Global Enerji Politikaları Merkezi
Kurucu Direktörü Jason Bordoff enerji
piyasasının, gelecek 10 yıl içinde büyük
değişikliklere gebe olduğunu belirtirken, enerjide regülasyonun kolay bir
süreç olmadığını ve kömürün yapısal
bir inişe geçtiğini açıkladı. TOTAL’in
İlkim ve Stratejiden Sorumlu Kıdemli
Başkan Yardımcısı Ladislas Paszkiewicz ise panele yaptığı konuşmada ,
“TOTAL’in öncelikli amacı uygun fiyatlı,
sürdürülebilir, temiz enerjiyi mümkün
olduğu kadar çok insana ulaştırabilmek” derken, panele katılan bir diğer
konuk BP Bölgeler Başkan Yardımcısı
ve Alternatif Enerjiler CEO’su Dev Sanyal enerjinin bugün ekonomik refahın
önemli parçalarından biri olmaya devam ettiğini vurguladı. Sanyal, 2050’ye
gelindiğinde, dünya nüfusunun yüzde
70’inin kentsel alanlarda yaşayacağını
tahmin ettiklerini söyledi. Sanyal, geçtiğimiz 40 yıl içinde güneş enerjisinin
maliyetindeki düşüşün de yüzde 99
oranında teknoloji kaynaklı olduğunu
belirtti. Rusya Ekonomi Yüksekokulu
Enerji Enstitüsü Başkanı Dr. Vitaliy Yermakov da, Rusya’nın doğalgaz rezervlerinin, üretiminin ve ihracatının oldukça
ciddi boyutlarda olduğunu belirtti.
Doğalgaz gelirlerinin federal bütçenin
önemli bir parçası olduğunu ifade eden
Yermakov, Amerika’nın yaptırımlarından
negatif yönde etkilendiklerini ve bu
nedenle Asya ülkelerine odaklandıklarını söyledi.

ENERJİNİN TEKNOLOJİK GELECEĞİ
Sabancı Üniversitesi IICEC Direktörü
Prof. Carmine Difiglio’nun moderatörlüğünde gerçekleşen “Enerjinin
Teknolojik Geleceği” konulu panele
ise Irak Enstitüsü İcra Direktörü Luay
Al-Khatteeb, Enerjiden Sorumlu BM
(UNIDO) Direktörü Dr. Tareq Emtairah,
İskandinav Enerji Araştırma CEO’su
Hans Jorgen Koch, ACWA Power Başkan
ve CEO’su Paddy Padmanathan ve Uluslararası Uygulama Sistemleri Analizi
Enstitüsü (IIASA) Kıdemli Bilim İnsanı
Dr. Hans-Holger Rogner katıldı. Irak
Enstitüsü İcra Direktörü Luay Al-Khatteeb, konuşmasında petrol talebinin
uzak gelecekte de var olmaya devam
edeceğini, ancak enerji sektöründeki
çeşitliliğin de önemini koruduğunu

söylerken, ABD’nin üretim konusunda
bu denli önemli bir rol sahibi olmasını
teknolojik gelişimlere ve yenilenebilir
kaynaklara bağladı. Enerjiden Sorumlu
BM (UNIDO) Direktörü Dr. Tareq Emtairah, endüstriyel kalkınma için enerjinin
öneminin altını çizdi ve az gelişmiş
ülkelerde güvenilir temiz enerjinin
kalkınmanın temelini oluşturduğunu
söyledi. Tarım endüstrisinde çok büyük
enerji ihtiyacı olduğunu vurgulayan
Emtairah, “Ekonomik sebeplerden
sektör bazı riskleri almak istemiyor.
Ancak biz kalkınma kuruluşu olarak bu
piyasalara ulaşıyor ve teknolojinin belli
bir bağlam içinde anlam kazanmasını
sağlıyoruz” diyerek konunun öneminin
altını çizdi. İskandinav Enerji Araştırma
CEO’su Hans Jorgen Koch, soğuk iklime
sahip Nordik ülkelerinin verimlilik
kapsamındaki izolasyon konularında
da çok gelişmiş çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Koch, “Eger hedeflerimize
ulaşmak istiyorsak binalarda enerji
verimliliğini 3 kat artırmamız gerekiyor.
Karbon tutma ve depolama teknolojilerine ihtiyaç duyuluyor” dedi.Panelde
konuşan ACWA Power Başkan ve CEO’su
Paddy Padmanathan teknolojinin enerji
sektörüne olan etkisine vurgu yaparken, Uluslararası Uygulama Sistemleri
Analizi Enstitüsü (IIASA) Kıdemli Bilim
İnsanı Dr. Hans-Holger Rogner, nükleer
enerji sektöründe endüstrileşmiş ülkelerin operasyonel rol oynadığını, bu
rolün önümüzdeki dönemde daha da
artmasını beklediklerini söyledi.

SAYI 338 | EYLÜL-EKİM 2017 | KAYNAK ELEKTRİK

15

KAYNAK

HABER

İPRAGAZ İzmir’de buluştu...

İpragaz büyümeye odaklandı

KISA HABERLER...

İpragaz’ın yeni Genel Müdürü Eyüp Aratay, YENİ dönemin
ilk geniş kapsamlı kurumsal toplantısını, yönetim kadrosunu İzmir’de biraraya getirerek gerçekleştirDİ VE
İPRAGAZ’ın izleyeceği büyüme stratejilerini açıkladı.
İpragaz’ın genel müdür değişikliğinin
ardından yaptığı ilk geniş çaplı yönetim
toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi.
Şirketin yeni Genel Müdürü Eyüp Aratay,
İzmir Swissotel’de düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada “İpragaz’ın
önümüzdeki dönemde tüm iş alanlarında büyüme stratejilerine odaklanacak,”
dedi. İpragaz’ın bir enerji şirketine dönüşümünü anlatan ve bundan sonraki
dönemdeki odak noktası olan büyüme
stratejilerini paylaşan Aratay, “İpragaz
1961’den 2000 yılına kadar güvenilir
ulusal LPG markası olarak faaliyet gös-

. Schneider Electric’E
Entegre Düşünce Ödülü
Schneider Electric, Institut du
Capitalisme Responsable tarafından
verilen Entegre Düşünce ödülünün
bu yılki sahibi oldu. 2017 yılında
beşincisi düzenlenen Entegre Düşünce Konferansı’nda çok uluslu şirketler, KOBİ’ler, yatırımcılar, STK’lar
ve müşteriler, en iyi uygulamaların
tanınması ve ödüllendirilmesi
amacıyla bir araya geliyor. Schneider Electric, ödüle dünyadaki kırsal
alanların ve uzak bölgelerin elektriğe erişmesini amaçlayan Enerjiye
Erişim programıyla layık görüldü.
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. 2017 Sürdürülebilir İş
Ödülleri

terdi. 2000-2017 arası LPG markasından
enerji şirketine dönüşümü sağlandı.
2017 sonrasında artık tüm iş alanlarında büyüme stratejilerine odaklanacağız.
İnsana ve teknolojiye yatırım yapacağız”
dedi.
İpragaz’ın daha yalın, daha şeffaf ve
daha hızlı bir organizasyona dönüşeceğinin altını çizen Aratay, İpragaz’ın gelecekte de ülkemizin enerji sektörünün
her alanında ilklere imza atan öncü bir
kuruluş olma rolünü güvenle sürdürmesini arzuladıklarını belirtti.
Aratay konuşmasında Önümüzdeki
yeni dönemde müşteriyi odak noktasına alarak onu daha yakından tanıyıp
beklentilerini takip ederek potansiyel
büyüme alanlarına daha hızlı reaksiyon
vereceklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye’de sürdürülebilir iş modellerinin gelişmesine ve değişimin
ivme kazanmasına katkıda bulunmak amacıyla bu yıl dördüncü
kez düzenlenen Sürdürülebilir İş
Ödülleri sahiplerini buldu. Fairmont
Quasar İstanbul Otel’de 18 Ekim
akşamı düzenlenen ödül töreninde,
Türkiye’de sürdürülebilir gelecek
hedefiyle yeni ekonominin örnek
lider kuruluşları arasında yer alan
ve diğer kuruluşlara model teşkil
eden projeler gerçekleştiren şirketlerin öne çıktığı vurgulandı. Karbon
ve Enerji Yönetimi kategorisinde
Yakıt Tasarruf projesiyle Türk Hava
Yolları ödüle layık bulunurken, aynı
kategoride yerel yönetim ödülünü
Merkezi Biyogaz Tesisi Projesi ile
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
aldı. Atık Yönetimi kategorisinde
PepsiCo, Naturalis Atıktan Organomineral Gübre projesiyle ödüle
değer bulunurken, Türkiye Atık
Pazarı Bilişim Sistemi Projesi ile
ECOCHEM Bilişim ve Kimya aynı
kategoride startup ödülünün sahibi
oldu. Su Yönetimi kategorisinde Su
Verimliliği İzleme Sistemi ile Coca
Cola ipi göğüslerken Tedarik Zinciri
Yönetimi kategorisinde ödül Tedarik
Zincirimizde Sürdürülebilirlik
Uygulamaları ile Doğuş Otomotiv’e
verildi.
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Aydınlatma Türk Milli Komitesi-ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil:

Uluslararası organizasyonlarla
yola devam edeceğiz...
Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK)’nin, EYLÜL ayında gerçekleştirdiği 11. Ulusal
Aydınlatma Kongresi yerli ve yabancı çok sayıda konuğa ev sahipliği YAPTI. kongre
ve ATMK’nın çalışmaları hakkında ATMK Başkanı PROF. Dr. Sermin Onaygil sorularımızı yanıtladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve
Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten onaygil , atmk olarak uluslararası organizasyonlara devam edeceklerini vurguladı.
Organizasyonun başındaki kişi olarak
11. Ulusal Aydınlatma Kongresi için
başlangıçta yaptığınız program ile,
uygulamada ulaştığınız sonucu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
ATMK 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde
Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde AGİD ve UBM’in katkılarıyla “10.
İstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve
Elektrik Malzemeleri Fuarı” ile aynı ortamda “Aydınlatmada Akıllı Teknolojiler”
ana temalı “11. Ulusal Aydınlatma Kongresi”ni gerçekleştirdi. Bu yıl organizasyonun güncel konular ve konusunda
bilinen çağrılı uluslararası / ulusal
konuşmacılar ile farklı bir platforma
taşınması hedeflendi.
Günümüzde genel aydınlatma amaçlı
yaygın kullanılmaya başlanılan LED’in
kolay kontrol edilebilme özelliği de
kullanılarak, “aydınlatma sistemleri”
nesnelerin interneti ile bağlantılı her
yerden ulaşılabilir ve ayarlanabilir hale
gelmektedir. Artık insanlar arası iletişimin sağlandığı İNTERNET dönemini tamamlayıp, cihazların birbirleri ve yine
cihazların insanlarla iletişimde olacağı
DİJİTALLEŞME dönemine geçiyoruz.
Aydınlatma sektörümüzün rekabet edebilecek, katma değeri yüksek ürünler
ve projeler üretebilmesi için gelişen
teknolojiye hakim olması gerekliliğini
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düşünerek, bu yıl kongremizin ana
temasını “Aydınlatmada Akıllı Teknolojiler” olarak tanımladık. Ancak sistemlerin ne kadar akıllı olurlarsa olsunlar,
kesinlikle uygulandıkları alanlardaki
aydınlatma kalite kriterlerini sağlamak
zorunda oldukları da hiçbir zaman
unutulmamalıdır. Bu nedenle, yeni
teknolojileri tanıtırken, aydınlatmanın
kuralları ve gereklilikleri konularında
da bilgiler vermeyi amaçladık. Oturum
başlıkları akıllı şehirler, insan odaklı
aydınlatma, LED dünyasında standartlar ve sertifikalar, optik tasarım,
armatür tasarımında yeni yaklaşımlar
olarak belirlenen Kongremizde, iki gün
boyunca her konu başlığında konusunda uzman, önemli araştırma ve projelere imza atmış çağrılı konuşmacılar ve
araştırma, uygulama ağırlıklı bildiriler
ile güncel konular gündeme getirilmiş
ve aydınlatma sektöründe araştırma,
tasarım, uygulama ve üretim gibi değişik alanlarda çalışan pek çok değerli
paydaşlarımızın katılımı ile istenilen
amaca ulaşılmıştır. Kongre boyunca
kontrol, kumanda amaçlı kullanılan
otomasyon, haberleşme tekniklerinin
birer faydalı araç olduğu, esas ihtiyaç
duyulan araştırmaların kullanıcılar
için verimli ve konforlu ortamlar
yaratmak amacyla sağlanması gereken
aydınlatma kalite kriterleri üzerinde
odaklanması gerektiği vurgulanmıştır.
“11. Ulusal Aydınlatma Kongremiz” bu
yıl kurgusundaki önemli değişimlerle
ulusal boyutundan çıkıp uluslararası
boyuta uzanabilmiştir.

yaratmayı amaçladık. Hem sunumlu
hem de poster bildirilerimizin tam
metinleri Kongre Kitabı’nda yer aldı.
Günümüzde sunumlu bildirilerin daha
az sayıda, poster bildirilerin daha fazla
olduğu, çağrılı konuşma ve tartışmalara daha fazla zaman ayrılan format
tüm uluslararası organizasyonlarda
çok uygulanan bir program örneğidir.
ATMK, kongre katılımının yüksek ve
karşılıklı bilgi-alışverişinin verimli
olmasına çok önem vermektedir. Bu
yıl, poster alanının yeri ve bu alanda
geçirilen zaman konusunda maalesef
tam istediğimiz sonuca ulaşamadık.
Önümüzdeki kongre organizasyonumuzda poster sergi alanının kongre
salonu ile çok sıkı bağlantılı olması,
ayrıyeten poster sunum oturumlarının
düzenlenmesi gibi önlemlerle daha iyi
sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz.
Gerek yurt dışından gelen çağrılı bildirilerde, gerekse yurt içinden sunulan
bildirilerde uygulamaya dönük içerikli
bildirilerde artış göze çarpıyordu.
Bu konudaki düşüncelerinizi açıklar
mısınız?
Bildiğiniz gibi, ATMK kurulduğu 1995
yılından beri her iki yılda bir Ulusal
Aydınlatma Kongresini düzenlemekte
ve kuruluş amaçlarından biri olan “aydınlatma sektöründe farklı alanlarda

çalışan kişileri bir araya getirip, yeni
gelişmeleri tartışarak karşılıklı bilgi ve
deneyim aktarımını sağlamak” için olanaklar yaratmaktadır. En önemli sektör
fuarlarından biri olan İstanbulLight
ile birlikte eş zamanlı olarak düzenlenen ulusal kongremizde, özellikle
özel sektörün ihtiyacı olan konularda
bilgilerin verilmesi, özel sektör - kamu
ve akademik çevrenin birbirlerine
yakınlaşmasını sağlayacak ortamlar
yaratılması hedeflenmektedir. Bu yılki
kongremizde de güncel ve uygulamaya
yönelik konuların, anlaşılır formatlarda
katılımcılara aktarılması ilk amacımız
olmuştur.
Dikkat çeken bir başka nokta ise,
“nesnelerin interneti” gibi bilişim
teknolojileri terminolojisinin yer aldığı
bildirilerin de yer alması idi. Bu konuyu
nasıl açıklarsınız?
LED teknolojisinin aydınlatma sektörüne girmesi ile ışık kaynağının kontrol
edilmesi daha kolay hale gelmiştir.
Günümüzde işletme maliyetlerinin
azaltılması, enerji tasarrufu, konfor,
sağlık, emniyet koşullarının sağlanması gibi temel amaçlar çerçevesinde
binalar ve hatta şehirler akıllı olarak
tasarlanmaya çalışılmaktadır. Bu
yaklaşımlarda aydınlatma otomasyon
sistemleri önemli ve kolay uygulana-

Bu yıl, önceki yıllara oranla poster bildiri sayısında bir hayli artış görülüyordu. Bunun nedeni, kabul gören sunulacak bildiri sayısının iki günlük kongre
süresinin yetersiz kaldığı anlamına mı
geliyor? Sonraki kongrelerde sürenin
üç güne çıkarılması düşünülebilir mi?
Bu yıl belli konulara odaklanıp, bu
konularda uzman çağrılı konuşmacılara
daha fazla zaman vererek farklı bir
kongre programı kurguladık. Önemli
araştırma ve uygulama sonuçlarına
dayanarak hazırlanmış olan çok sayıda
bildirilerimizi de poster alanında
sergileyerek farklı bir tartışma ortamı
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bilir araçlar olmaktadır. Bu kapsamda
ışığın rengi ve seviyesi, zamana ve
kullanıcıların ihtiyacına göre rahatlıkla
ayarlanabilmekte, diğer yandan ihtiyaç
duyulan senaryo ve stratejilerin yaratılabilmesi için araştırmalar yoğun bir
şekilde devam etmektedir. Kullanıcıların duygularına, bulundukları ortama
ve saatlik değişimlerine, ihtiyaçlarına
göre ayarlanabilen “insan odaklı” dinamik aydınlatma sistemleri üzerinde çalışılmakta ve örnek projeler gerçekleştirilmektedir. Hızla gelişen Nesnelerin
İnterneti (IoT) ile de entegre olabilen
mevcut aydınlatma sistemleri hem
kolay bir şekilde kontrol edilebilmekte,
hem de LED teknolojisinin getirdiği
teknolojik üstünlükler ile daha fazla
tasarruf olanağı sağlanabilmektedir.
Örneğin nesnelerin interneti alt yapısı
ile aydınlatma sistemleri mobil telefonlardan kolayca kontrol edilebilmektedir. Bu teknikler günümüzde özellikle
“akıllı ev” konsepti kapsamında sıklıkla
kullanılmaktadır. Sistem, cep telefonunun konum bilgisi sayesinde kullanıcının eve geldiğini anlayarak önceden
ayarlanmış senaryoları aktive edebilmekte, kullanıcı evden ayrıldığı zaman
açık unutulan lambaları kapatarak da
ilave enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. Bunun yanında kullanıcılar haftalık
program yaparak ya da farklı aydınlatma senaryoları oluşturarak diledikleri
zaman istedikleri lambayı çalıştırabil-
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mektedir. Tüm bu gelişmeler karşısında,
aydınlatma sistemlerinin tekil olarak
düşünülmesi doğru olmamakta, diğer
sistemlerle entegre, haberleşebilen
dinamik yapılı aydınlatmalara ihtiyaç
doğmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi, tüm bu teknolojik gelişmeler
uygulanırken ortamlarda belli işler için
gerekli aydınlatma kalite kriterlerini
sağlayan senaryoların oluşturulması en
önemli konudur. Günümüzün ve geleceğin araştırma ve uygulama alanı olan
ve sürekli gelişim halindeki bu konuyu
devamlı güncel tutup, gelişmeleri takip
etmemiz gerekiyor.
ATMK’nın amaçları arasında yer aldığını bildiğimiz, ilgili uzman ve araştır-

macıların çoğaltılması konusunda 11.
Kongrenin getirdiği veriler hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Kurulduğu 1995 yılından bu yana
temel aydınlatma disiplinin gereklerini
gözardı etmeksizin teknolojik gelişmelerin takip edilebileceği ortamlar
yaratmaya çalışan ATMK, gerçekleştirdiği kongrelerinde bu amacı doğrultusunda programlar düzenlemektedir.
Tamamladığımız 11. Ulusal Aydınlatma
Kongremizde de bu amacımız doğrultusunda, bu sefer yerli ve yabancı
uzman görüşlerine daha fazla yer
vererek güncel, teknolojik konular
üzerinde odaklanarak katılımcılarımıza
olası araştırma ve çalışma alanları için
yön gösterici bilgiler verebildiğimizi
düşünüyoruz. ATMK, kongreler dışında
aydınlatma teknikleri konusunda sektörün bilgi alt yapısını kuvvetlendirmek
amacıyla yılda iki kez seminerler düzenlemektedir. Aydınlatma disiplininde
çalışan ve sektörde yer alan akademisyenleri, üreticileri, tasarımcıları ve
uygulamacıları bir araya getiren ATMK,
2014 yılında başlattığı beş günlük
“Aydınlatma Seminerleri”nin altıncısına
11 Kasım 2017 tarihinde başlamıştır.
Geçen süre içinde yaklaşık 120 kişiye
eğitim verilen temel konular içerikli
bu seminerler, katılımcıların talepleri
doğrultusunda devam edecektir. Temel
eğitime katılanlara yönelik, farklı
aydınlatma konularında daha detaylı
bilgilerin verileceği özel konulu eğitim
programlarının düzenlenmesi de planlanmaktadır.
Aydınlatma sektöründe yaptığınız
çalışmalarla tek bilimsel otorite durumuna geldiniz. Bu özelliğinizi korumak
için ülke boyutunda yaptığınız çalışmalar aynı yoğunlukta sürdürülebilecek
mi?
ATMK olarak gerek kendi araştırma
çalışmalarımız gerekse uluslararası
platformlardaki işbirliklerimiz sonucu
elde ettiğimiz bilgi ve deneyimlerimizi
ülkemizde ilgili kamu kuruluşları ve
özel sektör temsilcileri ile paylaşma,
faydalı ve uygulanabilir hale gelmeleri için girişimlerde bulunma gayreti
içindeyiz. Bunun çok iyi bir örneğini
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ülkemizde LED’li yol aydınlatması uygulamaları konusunda
yaşıyoruz. Bu konuda hazırlanmış yönetmelik, şartname,
uygulama esasları gibi yayınlar ve proje tasarım-uygulama-ölçme-kontrol aşamalarındaki yöntemler tüm dünyada
iyi örnek olarak gösterilebilir niteliktedir. Hala üzerinde
çalışılması gereken bu konu ve diğer aydınlatma ile ilgili
uygulamalarda tarafsız bilirkişi olma ve danışman olarak
teknik destek verme çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Yakın gelecekte uluslar arası ve ulusal düzeyde planlanmış
çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Komitemiz 21 yıldan beri Türkiye’yi Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nda temsil etmektedir. 1900 yılında 10 üye
ülkenin katılımı ile “The Photometric Commission” adı altında
kurulan birlik, 1913 yılında “Uluslararası Aydınlatma Komisyonu” adını almış ve ülkeler “Ulusal Komiteler” ile temsil edilmeye başlanmıştır. Bugün 36 ulusal komitenin üye olduğu
Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nda ülkemizi temsilen
“Aydınlatma Türk Milli Komitesi” üye olarak yer almaktadır.
Bu birlikteki Ulusal Komite’lerin, “diğer üye ülkelerin aydınlatma uzmanları ile aydınlatmanın çeşitli
konularında biraraya gelerek görüşmeler
yapmak ve uluslararası anlaşmalarla ortaya
çıkarılan tavsiye kararları almak” gibi önemli görevleri bulunmaktadır. Aydınlatma Türk
Milli Komitemiz de, varolan olanaklarını
kullanarak hem üyelik aidatını ödemeye hem de her yıl gerçekleştirilen
uluslararası toplantılarda ülkemizin
temsil edilmesine gayret göstermektedir. Temsilcilerimiz bu uluslararası
platformlarda Teknik Komite çalışmalarında aktif görevler üstlenmekte ve
yayınlanan “Uluslararası Rapor ve
Öneriler”de hazırlama grupları içinde yer almaktadırlar. Bu çalışmalarda elde edilen bilgi ve birikimlerin ulusal bazda ilgili kurum ve
kuruluşlara aktarılması ve gerekli

düzenleyici yayınların oluşturulması için katkı sağlanması,
Komitemizin en önem verdiği çalışmalar arasındadır. Bu yıl
Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)’nun Mid-Term (ara
dönem) Toplantısı “Smarter Lighting for Better Life” temalı
Uluslararası Konferans ve 1,2,3,4,6 nolu Division (bölüm) yıllık toplantıları ve ilgili Teknik Komite toplantıları ile birlikte
22-27 Ekim 2017 tarihlerinde Güney Kore’nin Jeju adasında
gerçekleştirildi. CIE Yönetim Kurulu ve 36 üye ülke temsilcilerinin katılımları ile 22 Ekim 2017 Pazar günü gerçekleştirilen Mid-Term toplantısında ülkemizi ATMK Başkanı Prof. Dr.
Sermin Onaygil ve Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Rengin Ünver temsil ettiler. Division 1- Görme ve Renk bölümünün
Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Rengin
Ünver ve Division 4- Ulaşım için
Aydınlatma ve Sinyalizasyon
bölümünün temsilcisi Prof.
Dr. Sermin Onaygil 26 ve 27
Ekim 2017 tarihlerinde
yapılan bölüm yıllık toplantılarına ve teknik
komite toplantılarına da katılarak aktif çalışmalarda
bulundular. CIE,
bu yıl Division
4- Ulaşım
için Aydınlatma ve
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. 11. Ulusal Aydınlatma
Kongresi’nde akıllı
teknolojiler konuşuldu

Sinyalizasyon bölümü ile Division 5Dış Aydınlatma ve Diğer Uygulamalar
bölümlerini birleştirme kararı almış
ve bu bölümleri Division 4- Ulaşım ve
Dış Uygulamalar bölümü adı altında
toplamıştır.
Bu uygulama sonucunda yeniden yapılanan Division 4’ün Yönetim Kurulu da
yeniden oluşturulmuştur. Bu oluşumda,
şahsım “Dış Uygulamalar”dan sorumlu
Başkan Yardımcısı görevine getirilmiş
bulunuyorum.
ATMK önümüzdeki dönemde de
Uluslararası Aydınlatma Komisyonu
(CIE)’deki aktif katılım ve görevlerine
devam edip, bu platformlarda elde
ettiği bilgi ve deneyimleri ilgili kamu
ve özel sektör birimleri ile paylaşmak
ve gerekli düzenleyici yayın ve diğer
çalışmalara katkı sağlamak isteği ve
kararlılığındadır.
Bilindiği gibi, ATMK bu güne kadar biri
“BalkanLight” diğeri aydınlatma alanında en önemli organizasyonlardan olan
“LuxEuropa” olmak üzere üç uluslararası konferans düzenlemiştir. Komitemiz
önümüzdeki dönemde her iki yılda bir
Ulusal Aydınlatma Kongreleri ve İzmir’de Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi
kapsamında TMMOB EMO ile birlikte
Ulusal Aydınlatma Sempozyumları
organizasyonlarına devam ederken,
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Uluslararası Konferanslar da düzenlemeyi planlamaktadır. Daha önce bir kez
yaptığı CIE toplantıları evsahipliğini de
tekrarlamak arzusundadır.
Ülkemizdeki aydınlatma sektörü yayıncılığını değerlendirir misiniz?
Mimarlık, elektrik, elektronik, bilgisayar,
makine mühendisliği, fizik, psikoloji,
sosyoloji gibi birçok farklı disiplinin
birlikte çalışmasını gerektiren interdisipliner bir konu olan Aydınlatma’da
her kesime hitap edebilen yayıncılığın
yapılması da oldukça zor ve uzmanlık
gerektiren bir konu.
Ülkemizde aydınlatma alanındaki
yayınların tamamı uygulama projeleri
ve ürün ağırlıklı olarak gerçekleştiriliyor. Yayınlar kendi içinde mimari
aydınlatma ve teknik aydınlatma olarak
bir ölçüde ayrılıyor. Bu oluşum ve yayın
sayısının artıyor olması çok olumlu.
Dijital ortamlarda yayınlanan portaller
de yayıncılık sektöründe aktif rol almaya başlamıştır. Ancak diğer yandan, yol
gösterici, eğitici teknik ve uygulama
bilgileri içeren yayın sayılarının ve niteliklerinin gelişimine de büyük ihtiyaç
var. Hakem mekanizmasının gereği
şekilde işlediği uluslararası saygınlık
indeksine sahip yayın ve/veya yayınlarımızın olması da hedeflerimizin
arasında olmalı.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi
(ATMK)’nin, Aydınlatma Gereçleri
İmalatçıları Derneği (AGİD) ve UBM
işbirliği ile gerçekleştirdiği 11.
Ulusal Aydınlatma Kongresi, sektörün önde gelenlerini, uzmanları ve
araştırmacıları
bir araya getirdi. Konusunda
uzman, önemli
araştırma ve
projelere imza
atmış 6 çağrılı
konuşmacı,
12 sunumlu bildiri ve 20 poster
bildirinin yer aldığı “11. Ulusal
Aydınlatma Kongresi”, “10. İstanbulLight Uluslararası Aydınlatma
ve Elektrik Malzemeleri Fuarı” ve
ilk kez düzenlenen “Aydınlatma
Tasarımı Zirvesi” ile birlikte 21-23
Eylül 2017 tarihlerinde Yeşilköy
İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yılki ana teması
“Aydınlatmada Akıllı Teknolojiler”
olan kongrede seçkin konuşmacılar
yer aldı. İlk gün düzenlenen “Akıllı
Şehirler” oturumunda çağrılı konuşmacı Allan Ruberg, “İnsan Odaklı
Aydınlatma” konusunda dünyaca
tanınan araştırmacılardan Bianca
Van Der Zande, “LED Standartları”
oturumunda Sabri Günaydın yeraldı.
Etkinliğin ikinci gününde ise fizik
kökenli optik tasarımcı Mesut Işık
ve yine fizik kökenli tasarımcı Alberto Ruffino ve armatür tasarımındaki yeni yaklaşımlar ve uygulama
örnekleri ile çağrılı konuşmacı
Prof. Dalia Galico yer aldı. Kongrenin kapanışında konuşan ATMK
Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil,
aydınlatma alanındaki güncel ve
yeni teknolojiler hakkında tartışma
ortamları yaratabilmek amacıyla
düzenlenen kongrenin önlerinde
yeni ufuklar açtığını belirterek, tüm
katılımcılara teşekkür etti.

KAYNAK

SAYI 338 | EYLÜL-EKİM 2017 | KAYNAK ELEKTRİK

23

KAYNAK

8 salon, 7 sempozyum, 200 konuşmacı:
Üniversiteler, akademisyenler, uzmanlar,
şirketler, yöneticiler, öğrenciler...

EEMKON 2017:

Büyük mühendislik buluşması
ELEKTRİK MÜHENDİLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tarafından 16-18 KASIM TARİHLERİNDE
DÜZENLENEN Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi - EEMKON 2017, ÜÇ GÜN
BOYUNCA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DÜNYASININ ÇEŞİTLİ AKTÖRLERİ, yerli ve yabancı
konukları biraraya GETİRDİ. Alanındaki en iddialı etkinlik olan EEMKON 2017,
8 AYRI SALONDA DÜZENLENEN 7 farklı SempozyumLA ELektrik-elektronik 		
dünyasının nabzını tuttu.
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“Biyomedikal Mühendisliği”, “Elektrik ve
Kontrol Mühendisliği”, “Elektronik Sanayi”,
“Enerji Politikaları”, “İletişim Teknolojileri”,
“Kent ve Elektronik”, “Mühendislik Eğitimi”
başlıkları altında 8 ayrı sempozyumun
düzenlendiği EEMKON 2017, 16-18 Kasım
2017 tarihlerinde Harbiye Kongre ve
Kültür Merkezi`nde düzenlendi. 16 Kasım
günü Grup Napolyon‘un konser ve dans
gösterisiyle başlayan kongrenin açılış
töreninde, Kongre Düzenleme Kurulu
Başkanı Başkanı Mehmet Turgut, EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erol
Celepsoy, EMO Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Önder, TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi Cengiz Göltaş yaptıkları kongrenin
hazırlık sürecini ve elektrik-elektronik
dünyası açısından anlamını açıklayan
konuşmalar yaptılar.
EEMKON Düzenleme Kurulu Başkanı
Mehmet Turgut, alanındaki en kapsamlı
ve en iddialı kongre olarak nitelendirdiği EEMKON`un hızlı gelişim gösteren
elektrik, elektronik, kontrol, elektronik
haberleşme ve biyomedikal mühendisliği
alanlarındaki yeni gelişmelerin paylaşılacağı, geleceğe ilişkin politikaların
tartışılacağı değerli bir platform olduğuna dikkat çekerken EMO’nun 60 bine
yakın üyesiyle Türkiye’nin ülkede elektrik,
elektronik, elektronik haberleşme, biyomedikal, kontrol vb. mühendislerin ortak
örgütü ve dayanışma ağı olduğuna vurgu
yaptı. EEMKON`un mesleki açıdan da
büyük önem taşıdığını ifade eden Turgut,
“Mesleğimizin her geçen gün itibarsızlaştırıldığı, alanda çalışmak için mühendislik
diplomasının yetersiz hale getirildiği,
ticari bir meta haline getirildiği bu süreçte odamızın üyeleriyle birlikte bilimsel
alanda da mücadele etmesi gerektiğini
söyledi.
EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy’da açılış konuşmasına
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü UNESCO`nun “Sürdürülebilir bir
gelecek için bilim” hedefinin önemine
dikkat çekerken EMO’nun bu konuda
bir taraf olduğunu ifade etti. Siyasal
iktidarların çeitli anti-demokratik uygulamalarını eleştiren Celepsoy, demokrasi
ve bilimin birbirini besleyen süreçler

olduğunu vurgulayarak EMO`nun meslek
örgütü olarak bilimden ve demokrasiden
yana olmaya devam edeceğini altını çizdi.
Celepsoy EMO’nun üyelerinin mesleki
yetkinliklerini geliştirmede günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına uygun
olarak çalıştığını, mühendislik mesleğinin üye, toplum ve ülke çıkarlarına
göre uygulanması ve geliştirilmesi için
gerekli çabaları gösterdiğini bunun en
somut örneğinin de EEMKON olduğunu
söylerken, mühendislerin sorunları da
dile getirdi. EMO İstanbul Şubesi olarak
yeni mezun mühendislerin iş bulma
sorunlarına çözüm olmak amacıyla
bir çalışma başlattıklarını açıklayarak,
hedeflerini “Kamuda ve özel sektörde
yeni mezun mühendisler için istihdam
yaratılması ve “pozitif ayrımcılık kotaları
ayrılmasını sağlamak” şeklinde ifade
etti. EMO`nun mesleki uzmanlık alanına
giren konularda; kamu yararına mesleki
denetimin gereklerini yerine getirdiğine
dikkat çekerek, uzmanlık alanlarıyla ilgili
kamuoyunu bilgilendirmeye, eksik ya da
hatalı açıklamaları düzeltmeye çalıştığını
anlattı. Celepsoy, kongrenin işlevleri ve
programına ilişkin bilgi verdiği konuşmasını etkinliğe destek veren tüm kurum ve
kuruluşlara, konuşmacılara, kongre yürütme, düzenleme ve danışma kurullarına,
EMO İstanbul Şube çalışanlarına teşekkür
ederek tamamladı.
Kongrenin açılışında söz alan EMO

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder
de, kongrede meslek ve ülke gelişimi ile
ilgili kapsamlı oturumlar, paneller ve forumlar gerçekleştirileceğine dikkat çekti.
Etkinliği hazırlayan EMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, destek
veren kurum ve kuruluşlar ile emeği
geçenlere teşekkür eden Önder, konuşmasının başında TMMOB, DİSK, KESK ve
TTB`nin başlattığı “OHAL`in kaldırılmasını” hedefleyen kampanyaya destek ve
katılım çağrısı yaptı.
Kongre kapsamındaki sempozyumların
tümünün ortak paydası olarak nitelendirilebilecek Endüstri 4.0 konusunun, açılışın
ardından özel bir oturumda ele alınacağını anımsatan Önder, “Sermayenin kriz
sürecinde çıkış noktası olarak gördüğü ve
teknolojik gelişmeler açısından devrim
olarak nitelendirilen Endüstri 4.0`ın
insanlığa yararlı bir noktaya evirilebilmesi için istihdam ve sanayinin gelişim
politikalarıyla birlikte değerlendirilmesi
gerekmektedir” dedi. Teknolojik gelişmelerden halkın ucuz ve kaliteli bir şekilde
yararlandırılması gerektiği söyleyen
Önder, halka yeni yükler bindirilmesinin
özellikle dar gelirli kesimleri bilgi-iletişim teknolojilerinden yoksun kılarak,
Türkiye`nin bilişim çağında daha da
gerilerde kalmasına yol açacağını vurguladı. Bu sürecin EMO ve üyeleri açısından
dramatik bir sonucunun da istihdam
süreçlerinde ortaya çıktığını söyleyen Önder, “Ülkemizin değerli üniversitelerinden
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EROL CELEPSOY
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
İSTanbul ŞUBe YK BAŞKANI

2015’ten 2017’ye gelirken EEMKON’da neler değişti? Nasıl bir
gelişme süreci yaşandı?
2015’ten bugüne baktığımızda
EEMKON’un kapsamının biraz
daha genişlediğini söyleyebiliriz.
Sempozyum sayıları belki aynı,
ama EEMKON artık bir marka
haline geldi. İstanbul’da merkezi
bir yerde yapılan insanların beklediği bir etkinlik haline geldi.
Çıtayı yükselttik ve inanıyorum ki
2019’da çok daha iyi olacak.
Kongreyi uluslararası bir zemine sıçratma gibi düşünceler var
mı?
Bu sene sadece çağrılı konuşmacılar anlamında katılımcılar
var. Küba’dan, Danimarka’dan, Amerika’dan çağrılı konuşmacılarımız var. Kongremizin luslararası bir etkinliğe dönüşmesi

onca emekle mezun olan mühendislerin
işsiz kalması, düşük ücretli istihdamı,
istihdam sürecinde teknolojik tasarım
yerine pazarlamacılığa yönlendirilmesi
gibi sorunlar kartopu gibi büyümektedir.
EMO`nun 2016 yılında yaptığı araştırmaya göre meslektaşlarımız arasındaki
işsizlik oranı dramatik bir şekilde yüzde
18`leri aşmıştır” diye konuştu.K ongrede
söz alan
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz
Göltaş da, anayasal bir kuruluş olarak 18
Ekim 1954`te kurulan ve Türkiye`deki 520
bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki, demokratik kitle örgütü
olan TMMOB`ye bağlı 24 oda olduğunu
anımsattı. Göltaş, “Bilimsel düşüncenin
başta eğitim olmak üzere teknoloji,
üretim, sanat ve siyaset ile yoğrulduğu,
aydınlanmaya, çağdaşlaşmaya dair 64
yıllık yol öyküsüdür aynı zamanda TMMOB`nin adı” diye konuştu. Son iki aylık
dönem içerisinde TMMOB bünyesinde
100`e yakın kongre, sempozyum ve sergi
düzenlendiğini belirten Göltaş, TMMOB
üyelerini yanı sıra akademisyenlerin,
sanayi ve kamu kurumu temsilcilerinin,
öğrencilerin ve uzmanların katılım sağ-
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elbette düşünülebilir ve 2019 uluslararası çapta yapılabilir.
Ancak şunu unutmamak lazım, EEMKON Türkiye’nin yaşadığı
problemleri, özellikle enerjide, kontrolde, elektronikte sadece
teknik sorunları değil, sosyal sorunları da tartışan bir platform
haline geldi artık. Bugün kongremizde Köy Enstitüleri de
var eğitim sorunları tartıışlıyor. Nereden nereye geldiğimizi
hatırlatmak, gelecekte nerelere yönelmemiz gerekeceğini
öngörmek için çok önemli ve boyutlarıyla da çok önemli bir
etkinlik yapıyoruz.
EEMKON’un sektör açısından anlamını nasıl görüyorsunuz?
Katılımcılara ve sponsorlara baktığımız zaman Türkiye’de
kendi alanlarında en üst düzeydeki firmalarının ilgi gösterdiği
birkongre olduğunu görüyoruz. Belli başlı tüm şirketler var
burada, ayrıca üniversiteler var burada.. Hep söylediğimiz
bir şey, Üniversite, sanayi ve odayı yanyana getirmek bizim
için önemli. EMO’nun böyle bir misyonu var. Türkiye’de eğer
enerjiyle ilgili bir şey söylenecekse bu bileşenler toplanarak
buradan bu düşünceleri ortaya çıkarmak bizim çok önemli.
Asıl muratlarımızdan biri de elbette adece kongre yapmak
değil. Buradan çıkan sonuçları ilgili resmi kurum ve kuruluşlara göndereceğiz. Kongrenin sonuç bildirgeleri, kitapları olacak
ve yaygın şekilde dağıtılacak.

ladığı bu etkinliklerin TMMOB`nin 70`li
yıllardan beri savunduğu ‘bilimi ve tekniği halkın yararına kullanma çabasının` bir
parçası olduğunu söyledi.
Türk Elektronik Sanayicileri Derneği
(TESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Sıddık Yarman, TESİD`in üretim yapan
yerli sanayici ile Ar-Ge yaparak ürünlerini
ortaya koyan, ürünlerini dünya piyasa-

larına sunan tüm sanayicilerin bir araya
geldiği bir dayanışma örgütü olduğunu
belirtirken, “EMO ile doğal bir bağımız
var. İşverenler ile işgörenler arasındaki
bağlantıyı da temsil ediyoruz” dedi.
TESİD`in çalışmaları ve ülkemizin sanayi
gelişmesine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini paylaşan Yarman, son dönemde
siber güvenlik ve endüstride sayısal
devrime yoğunlaştıklarını belirtirken,
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lümünde okuyan 70 bin öğrencinin 4`te
1`nin her yıl mezun olduğu koşullarda, 20
bin mühendisin sürekli eğitim programlarına da katılarak iyi yetiştirilmesiyle
mümkün olabileceğini ifade etti.

“Vizyonun gelişmesi, devlet yaklaşımının
belirlenmesi yönünde katkılarımız oldu,
bu konudaki toplantılara katkı verdik.
Son 5 yıllık kalkınma planında da katkı
vermeye devam ediyoruz” dedi. TESİD`in
Ocak ayında yapılacak olan “Yenilikçilik
Yaratıcılık Ödülleri” törenine EMO`yu
ve mühendisleri davet eden Yarman,
“İleri teknolojilerde araştırma, geliştirme,
teknoloji geliştirme çalışmaları, ürünlerin
geliştirme süreci, yenilikçiliğin ticarileştirilmesi olmazsa olmazlarımız içerisinde”
diye konuştu.nolojileri de burada birlikte
geliyor.
Biz 2035 yılında üretimimizin 140-145
milyar dolar, dış satışlarımızın da üretimin yüzde 50`si, yani 72 milyar dolar
olsun diyoruz. Dışalım da bu hızlarla
büyürse 146 milyar dolar olur. Bu ithalatı
aşağı düşürmemiz lazım. O zaman komponent üretimlerine ağırlık vermemiz
gerekiyor. İstihdama baktığımızda 200
bin adet elektrik elektronik mühendisi,
bilişim sektörünü de dikkate aldığımızda 300 bin yeni mühendisin istihdamı
söz konusu olacak” diyen Yarman, TESİD
olarak ortaya koydukları bu hedeflerin
gerçekleşebilir olduğunu sözlerine ekledi.
164 elektrik elektronik mühendisliği bö-

Kongre Endüstri 4.0 ve Watson’la Açıldı
16 Kasım Perşembe günü 30 Ağustos Salonu`nda açılış konuşmalarının
tamamlanmasının ardından verilen
öğle arasından sonra aynı salonda saat
14.00`de Elektronik Sanayi Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı Hakkı Kaya
Ocakaçan`ın yönettiği “Endüstri 4.0”
oturumu gerçekleştirildi. Oturumda Türk
Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD)
Yönetim Kurulu Başkanı da olan İstanbul Üniversitesi`nden Prof. Dr. Sıddık
Yarman, IBM Türkiye Genel Müdürü Defne
Tozan, E3TAM Genel Müdürü Sedat Sami
Ömeroğlu, Bilişim Sanayicileri Derneği
(TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra
Erman Karaca, Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme
Kurulu Başkanı Tayfun Acarer ve Acmena
Yönetim Kurulu Başkanı Suat Baysan
birer sunum yaptılar. Oturum öncesinde
IBM tarafından Watson tanıtımı yapılırken
IBM‘den Ahmet Sami Çelik tarafından
Watson‘un “robot kol” demosu gerçekleştirildi.
Biyomedikal Sempozyumu
Kongrenin bu sene gerek yabancı konukları gerekse de doyurucu içeriğiyle
en çok ilgi çeken başlıklarından bir olan
Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu,
16 Kasım Perşembe günü öğleden sonra
İnönü Salonu`nda, İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Muzaffer
Başak ve EMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi olan Başkent Üniversitesi`nden
Dr. Onur Koçak`ın konuşmaları ile başladı.
Açılışın ardından “Mühendis İşbirliği
Çalışmalarına Bakış” başlıklı bir sunum
gerçekleştirdi. Oturumda, uluslararası
davetli konuşmacı olarak Roma Sapienza
Üniversitesi`nden katılan Prof. Dr. Fabio
Babiloni de “Bilişsel Sinir Bilimin Endüstriyel Uygulaması İçin Beyin Bilgisayar
Arayüzleri” konulu sunumunu izleyenlerle
paylaştı.
Aynı gün “Disiplinler Arası Tıbbi Araştırmalar ve İşbirliği-1” ve “Disiplinler Arası

Bestami Günay
İstanbul Teknik Üniversitesi
ARTGE TECHNOLOGY

Neden EEMKON’dasınız?
Biz İTÜ’de kurulu bir start-up firması
olan ArtGe Technology olarak EEMKON’dayız. İTÜ’den Türkiye’nin ilk
naklen yayınını yapılan kamerasına
yerleştirdiğimiz bir teknolojiyi tanıtıyoruz. Bu kameranın üzerinde bir yüz
tanıma algoritması çalıştırıyoruz.
İlk naklen yayın nasıl gerçekleşiyor?
Çok ilginç bir hikayesi var. Burada
görmüş olduğunuz kamera 1961
yılında Taşkışla binasının, İTÜ’nün
Mimarlık Fakültesi’nin çatısına
konuluyor ve Dolmabahçe Stadı’nda
oynanan Sovyetler Birliği-Türkiye
maçı yayınlanıyor. Böylece Türkiye’de
ilk televizyon yayını İTÜ tarafından
yapılıyor. Yerel bir yayın gerçekleştiriliyor ve yalnızca görüntü aktarımı
yapılıyor. Ses aktırımı ise aynı maçı
TRT radyoda anlatan Halit Kıvanç’ın
haberi olmadan aynı anda yapılıyor.
Kıvanç bu maçı radyodan naklen
anlatırken TV yayını yapıldığından
hiç haberi yok. Eve gittiğinde hanımı
söyleyince öğreniyor ve böylece Türkiye’nin ilk maç spikerliğini yapmış
oluyor Halit Kıvanç.
Çok eski bir teknolojiyle yeni bir
teknolojiyi biraraya getiriyorsunuz,
bu konuda neler söylersin?
Biz bir görüntü işleme firmasıyız,
yazılımlarımızı güvenlik sektöründe Aselsan, Roketsan gibi firmalara
ve bankalara pazarlıyoruz. Burada
çalışan şey de aslında bir yapay zeka
uygulaması ve bu beni çok heyecanlandırıyor ve gurur duyuyorum.
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Namık Kemal cibaroğlu
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
EEMKON 2017 Kongre Sekreteri

EEMKON 2017 Kongre Sekreteri
olarak yaşadığınız süreci kısaca
özetler misiniz?
Yaklaşık 1,5 yılı geçmiş bir
hazırlık süreci sonucunda bu
noktaya ulaştık. Bu süreç boyunca
üniversitelerle ve hocalarla uzun
görüşmeler, toplantılar yaptık.
Oturumlar, konular ve organizasyon planlaması yapıldı. Uzun ve yoğun bir hazırlık dönemi
geçirdik.
Toplamda kaç arkadaş bu süreçte yer aldı?
Kongre karar alındıktan sonra üç kez geniş çaplı büyük danıyma toplantıları yapıldı. Düzenleme kurulumuzda 300’e yakın
meslektaşın ve uzmanın adı geçiyor. 2015 kongre sürecini
bilen kişilerden de 2017 için görüş alındı ve bu çerçevede
yürütme kurulları, kongre ve sempozyum yürütmeleri oradan

Tıbbi Araştırmalar ve İşbirliği-2” otrumları da ilgi gören oturumlar arasındaydı.
Sempozyumun oturumları 17 Kasım 2017
Cuma günü Kocatepe Salonu`nda devam
etti. “Biyomedikal Teknolojilerinde Ar-Ge
ve Üretim”, “Medikal Cihazlarda Üretim
ve Tasarım”, “Tıbbi Mevzuatlar ve Gelecek
Uygulamaları”, “Sağlık Hizmet Sunucularında Biyomedikal Mühendisliği”, “Sektör
Deneyimleri ve Tavsiyeler”, “Girişimcilik-1-2” gibi oturumlar da ilgi gördü.
Biyomedikal sempozyumunun kuşkusuz
en çok ilgi gören oturumu “Küba İnsan
Beyin Haritalama Projesi”ydi.
İnönü Salonu`nda saat 13.30`da başlayan
ve İTO`dan Tamer Demiralp`in yönettiği
oturuma; uluslararası davetli konuşmacı olarak Küba Sinir Bilimleri Merkezi
Genel Müdürü Prof. Dr. Pedro Antonio
Valdes-Sosa, “Küba İnsan Beyin Haritalama Projesi: Temel Araştırmadan Toplum
Sağlığına” konulu bildirisiyle katıldı. Sempozyumun son oturumu ise “Biyomedikal
Mühendisliği Mesleğine Genel Bakış”
başlığı altında Fikret Küçükdeveci`nin
yönetiminde gerçekleştirildi.
Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Sempozyumu

28

KAYNAK ELEKTRİK | EYLÜL-EKİM 2017 | SAYI 338

gelen öneriler çerçevesinde planlamaları yaptılar. Bizim
kongremizde 7 sempozyumumuz var ve her birinin kendi
içinde yürütmeleri, organizasyon komiteleri Bu iki yıllık değiyimler nelerdir diye bu konular belirlendi. Üniversiteler ziyaret edildi, bütün oturum konu başlıkları hocaların görüşleri
dikkate alınarak gelişti. Sanayide görüntü işleme, Blockchain
güvenliği gibi konular hocaların görüşleriyle oluştu.
2015’ten 2017’ye iki kongre arasında nasıl farklar var?
2015 kongre organizasyon açısından ilk denememizdi. Ama
çok başarılı geçmişti. 2017’de bunun üzerine koymak ve
2 yıl boyunca teknoloji alanında gerçekleşen gelişmeleri
yakalamak önemliydi. Bugün 5G’yi, Blockcahin’i, yapay zeka
uygulamalarını konuşuyorsak bu hepsi bu arayışın ürünü.
Ayrıca EEMKON 2017’de sadece İstanbul’u değil Türkiye’deki
gelişmeleri kapsamaya çalıştık.
Mühendislik camiasının ilgisi nasıl?
Konremiz bitmedi halen devam ediyor ama şunu söyleyebilirim tam anlamıyla istediğimiz ilgi ve yoğunluğa ulaştık.
Doğrudan meslektaşlarımız ve mühendislik öğrencileri yoğun
katılım gösteriyor. Bu ilgi düzeyi bizim için çok önemliydi.

Kongrenin Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Sempozyumu kapsamında ise toplam
6 oturum yapıldı. Bildiriler Oturumlarıyla
başlayan sempozyumda elektrik, elektronik ve kontrol mühendisliği alanlarında
çeitli bildiriler sunuldu. “Raylı Sistemlerde Kontrol ve Otomasyon”, “İnsansız Hava,
Deniz ve Denizaltı Araçlarının Modelleme
Üretim ve Kontrolü”, “Endüstriyel Otomasyonda Yeni Yaklaşımlar”, “Modelleme ve
Simülasyon” ilgi gören oturumlardı.
Elektronik Sanayi Sempozyumu
Elektronik Sanayi Sempozyumu kapsamında toplam ise toplam 8 oturum
yapıldı. “Akıllı
Binalarda Yangın
Otomasyonu”, “Akıllı
Binalarda Konfor ve
Enerji Otomasyonu”,
“Görüntü İşleme”, “Alternatif Yeni Medya
ve Gündelik Yaşamın
Eleştirisi”, “Sayısal
Devrim” , “Güç Elektroniği” , “Elektronik
Mühendisliğinin
Örgütlenmesi”
başlıkları altındaki

oturumlarda elektronik sanayiindeki güncel gelişmeler tartışıldı. Sempozyumun
Bildiriler Oturumu da aynı gün Barbaros
B Salonu`nda saat 17.00`de gerçekleştirildi. Oturumda, Okan Üniversitesi`nden
Doç. Dr. Burak Kelleci “Uzay Uygulamaları
için FPGA Tabanlı Lojik Devrelerde Üçlü
Modüler Yedeklemeli Hata Düzeltme ve
İkili Karşılaştırmalı Hata Tespiti Devresi”
ve Akımmetal Şirketi`nden Ömer Emre
Pepeç “Flyback Dönüştürücülerde Uygulanan RCD-R Bastırma Hücresinin İletim
Yayınımına Etkisi” konusunda sunumlarını
paylaştılar.
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Serdar Cicigöz
Köy Enstitüleri Derneği

Derneğinizin amacı nedir?
Derneğimizin amacı Köy Enstitülerini
mümkünse tekrar açabilmek elbette,
ancak Köy Enstitüleri düşüncesini bugüne taşımayı ve tartışmayı
da amaçlıyoruz. Köy Enstitileri’nin
Anadolu’ya açtığı
pencereleri
hepimiz
biliyoruz.
Köy Enstitüleri’nin şimdiki eğitim
sisteminden en
büyük farkı
çok yönlü
olması, insanların ufkunu açan kişisel
gelişime de ülkenin gelişmesine
de katkı sağlayan bir eğitim modeli
olmasıydı.
EMO üyesi mühendislerin özellikle
belirli bir yaş kuşağı Köy Enstitüleri’ni yakından tanıyor. Kongrede nasıl
karşılanıyorsunuz?
Evet sizin de söylediğiniz gibi 50
yaş üstü mühendisler konuyu büyük
ölçüde biliyor. Bizim bu fuardaki hedefimiz “Nereden geldiğini unutma”
mesajını vermek ve bunu mühendislerle paylaşmak. Belirli bir mühendis
kuşağı gerçekten Türkiye şartlarını
Anadolu’nun şartlarını, bilimin ve sanayinin gelişimini çok yakından bilen
insanlardan oluşuyor. Bu insanlar,
Anadolu’nun bilime olan yatkınlığını
da görmüş durumda. Geçmiş kuşaklar
için köy enstitüleri, mühendisliğe ve
bileme ışık tutan yollardan biri olarak
önemli. Şimdiki ezberci eğitim sistemindense köy enstitüleri gerçek bilim
adamları gerçek öğretmenler, gerçek
mühendisler, gerçek müzisyenler yetiştiren birer kurum olarak önem taşıyor. Mühendisliğin genel felsefesiyle
Köy Enstitüleri felsefesi birbirine çok
yakın ve bu yüzden buradayız.

Enerji Politikaları Sempozyumu
Enerji Politikaları Sempozyumu kapsamında da toplam 7 oturum yapıldı.
“Dünyada ve Türkiye`de Enerji Görünümü
1-2”, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”,
“Elektrik Piyasaları ve Oluşumu” gibi
oturumlar ilgi görürken Enerji Politikaları
Sempozyumu’nun Bildiriler Oturumu’nda
da EKOS Grup`tan Elşan Kahraman “IEC
61850: Enerji Otomasyonuna Yeni Protokol”; yine EKOS Grup`tan Mehmet İzzet
Güray “Gaz İzoleli Hücrelerin 36kV İndirici
Merkezlerde Kullanımı”; Özyeğin Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Göktürk Poyrazoğlu
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Bağlı
Sistem Esnekliği: Önemi, Ölçütleri ve
Kullanım Alanları”; Gazi Üniversitesinden
Prof. Dr. Rıza Bayındır ve Mardin Artuklu
Üniversitesi`nden Öğr. Gör. Mehmet Rida
Tür`ün “Ulusal Güç Sistemimizde Kayıp
Yük Değerinin Makroekonomik Analizi ve
Hesaplanması”; YTÜ`den Prof. Dr. Nurettin
Umurkan ile Ozan Gök ve Ahmet Batuhan
Ünsal`ın “Mevcut Şebekeler ve Geleceğin
Teknolojisi Akıllı Şebekelerin Karşılaştırılması”; Bahçeşehir Üniversitesi`nden Yrd.
Doç. Dr. Görkan Soykan ve Alara Ulaç`ın
“Biyokütle Santralı`nın Jeotermal Santral
ile Karşılaştırılması”; Yrd. Doç. Dr. Göktürk
Poyrazoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Figen Özen`in
“Afetlerde Doğalgaz ve Elektrik Sistemlerinin Ortak Yönetimi”; Namık Kemal
Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Rafet
Akdeniz`in de “Mühendislik Eğitimi Sorunlarına Yerel Bir Bakış” konulu sunumları

izleyenlerle paylaşıldı.
Enerji Politikaları Sempozyumu kapsamında “Enerji Kooperatifçilik-Enerjide
Bölgesel ve Yerel Planlama” başlığı altında düzenlenen Özel Oturum, 17 Kasım
Cuma saat 16.00`da Barbaros-B Salonu`nda gerçekleştirilirken, sempozyumun son
oturumu da 18 Kasım Cumartesi günü
İnönü Salonu`nda saat 10.00`da “Termik
Santrallar-Lapseki-Biga İncelemesi” başlığı altında yapıldı. Öte yandan Sempozyum
kapsamında “Nükleer Santrallar ve Japonya Örneği-1”Paneli, 18 Kasım Cumartesi
günü 13.30 ile 15.30 saatleri arasında
30 Ağustos Salonu`nda gerçekleştirildi.
EMO Onur Kurulu Üyesi Erhan Karaçay`ın
yönettiği panelde, Yeşil Gazete`den Pınar
Demircan, Anayasa Hukuku Araştırmaları
Derneği (Anayasa-Der) Başkanı Prof. Dr.
İbrahim Özden Kaboğlu ve Gazi Üniversitesi`nden Prof. Dr. Aziz Konukman
konuşmacı olarak yer aldılar.
İletişim Teknolojileri Sempozyumu
İletişim Teknolojileri Sempozyumu kapsamında yapılan 7 oturum ve 2 panede ise
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iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler
masaya yatırıldı. “İletişim Teknolojileri
Girişimciliği ve İletişim Ar-Ge`si” “Dijital
Dünyada Yeni Eşik: 5G”, “Türkiye`nin İletişim Altyapısı” “İletişim Teknolojilerinde
Yeni Trendler”, “Blockchain ve Güvenlik”,
oturumları ilgiyle izlendi.

Cem Kükey
“Şimdi Mezarına Gelebilirim”- İMZA GÜNÜ

Tanımayan okurlarımız için öncelikle
Cem Kükey’i biraz tanıyabilir miyiz?
Ben elektrik mühendisiyim. EMO Samsun Şube kurucusuyum. 3 dönem şube
başkanlığı ve daha sonra 6 sene EMO
Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptım.
Daha sonra oda merkezinde profesyonel
olarak 7 sene kadar oda müdürülüğünde
bulundum ve Merkez Onur Kurulu üyeliği yaptım. Şu anda emekliyim ve alan
dışında kendi hobilerime yönelik bir
şeyler yapmaya çalışıyorum. Okuyorum,
yazmaya çalışıyorum..
Bir roman yazma düşüncesi nasıl
oluştu?
Bu bir anı roman. 1980 öncesi Ankara
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademizi’nden dostum olan ancak daha sonra
1977 yılında Albayrak Kıraathanesi’nin
bombalanmasında ölen Adnan Şahingöz ve benim yaşadıklarımız üzerine
o dönemin bir değerlendirmesi olarak
kaleme aldım. O dönemin dayanışması, mücadele anlayışı, değişik siyasal
gruplardaki arkadaşların kendi iç
çelişkilerinin anlatıldığı bir roman. 1980
sonrasında da 12 Eylül dönemi biraz
cezaevlerinin anlatıldığı, kurgusu çok az
olan anılar adayanan bir kitap. Uzun bir
süredir planlıyordum, nihayet emeklilik
günlerinde yazma fırsatı bulabildim.

Yaşanmış hikayelere dayanıyor anlaşılan...
Evet, yaşanmış bir hikaye. Hikayenin
başlangıcı Ankara’da Hakan Yurdakuler’in vurulduğu gün gerçekleşen bir
korsan mitingle başlıyor ve onun etrafında gelişen bir olay örgüsüyle devam
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Kent ve Elektrik Sempozyumu
Kent ve Elektrik Sempozyumu kapsamında
düzenlenen 6 oturumda ise giderek artan
kentsel yaşamın mühendislik açısından
yarattığı sorunlar ele alındı. “Kent ve Aydınlatma”, “Kent Mimarisinin Vazgeçilmezi:
Asansörler”, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Elektrik”, “Akıllı Şehirler”, “Kentlerde
Manyetik Alanlar ve Etkileri”, “Kentlerde
Yıldırımdan Korunma”, “Mühendis Emeği,
Sınıf ve Örgütlenme” oturumları önemli
tartışmalara sahne oldu.
ediyor. Yakın döneme kadar uzanıyor
diyebilirim.
Mesleki yanları da var mı hikayenizin? Olay örgüsünün bir şekliyle bizim
çevremizde gelişmiş olmasından ötürü
mühendis adayı öğrenci gençliğin etrafında dönmesi var. Mühendis adayları
olarak bizlerin yaşamından kesitler
içeriyor.
Uzun yıllar şube ve merkez yöneticiliği
yaptınız EMO’yla da yakından ilişkilisiniz...
Evet, zaten kitabın yayını ve yayınlanışı
itibarıyle EEMKON’da bulunuyorum.
Mühendislik camiası da kitapta geniş
yer tutuyor, mesela İstanbul Şube Başkanımız Erol Celepsoy’un kitabın içinde
anlatılan bir yerde adı geçiyor. Yaralanan ve halen yaşayan arkadaşlarımızla
da halen bu camianın içindeyiz. EMO’da
başlayan mücadelemiz, EMO’da aldığımız eğitimler, dayanışmalarımız bizim
için çok önemli. EEMKON’dan böyle bir
davet almak da benim için onur verici.
Bugün EMO ve üst örgütümüz TMMOB
üzerindeki geçmişten beri geçmişten
ber idevam eden saldırılara rağmen
hala ayakta olduğumuzu görmek de
mutluluk verici. İnanıyorum ki bu zor
günleri de hepbirlikte aşacağız.

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu
Mühendislik Eğitimi Sempozyumu kapsamında 6 oturum ve 1 panel-forum yapıldı.
“Üniversite Öncesi Eğitim”, “Mühendislik
Eğitimi”, “Mühendislik Eğitiminde İz Bırakanlar ile Buluşma” , “Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri, Üniversite ve Sanayi İşbirliği”,
“Üniversite Sonrası Eğitim” sempozyumun
önemli konu başlıklarıydı.
Kongre, sempozyumların dışında çeşitli
ödül törenlerine, sergilere ve imza günlerine de ev sahipliği yaptı. Meslekte 20-25 ve
30. yılını dolduran EMO üyelerine sertifika,
40-50 ve 60. yılını dolduran üyelere de
plaketleri verildi. EMO İstanbul Şubesi
tarafından elektrik, elektronik, haberleşme, biyomedikal ve kontrol mühendisi
adaylarının çalışmalarını teşvik etmek
için düzenlenen “XII. Bitirme-Tasarım
Proje Ödülleri”, 17 Kasım Cuma günü saat
12.30`da Barbaros B Salonu`nda törenle
sahiplerini verildi.
Kongre boyunca Mühendislik Eğitimi Sempozyumu oturumlarına paralel olarak Köy
Enstitüleri Fotoğraf Sergisi düzenlenirken,
EMO 45. Dönem Enerji Daimi Komisyonu
Yürütme Kurulu Üyesi Cem Kükey`in “Şimdi Mezarına Gelebilirim” adlı kitabı için de
18 Kasım Cumartesi günü saat 12.00`de
bir imza günü gerçekleştirildi.
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EMO Elektronik Mühendisliği Meslek Dalı KOmisyon Başkanı Hakkı Kaya Ocakaçan

Endüstri 4.0’ı anlamazsak yok oluruz
EEMKON 2017 Kongresi’nde en önemli konu başlıklarından biri olan endüstri 4.0, üniversitelerden ve sektör Profesyonellerinden birçok konuğu çeşitli oturumlarda
yanyana getirdi. bu başarıda imzası olan isimlerden biri de Kongre düzenleme komitesi Elektronik sanayi sempozyum yürütme kurulu başkanı HAkkı Kaya OCAKAÇAN ‘DI.
geçmişte vestel, LC Waikiki gibi kurumlarda üst düzey yöneticilik yapan OCAKAÇAN’la
endüstri 4.0 nedir, ne değildir sorusunun yanıtını aradık ve TÜRKİYE’Yİ KONUŞTUK.

EEMKON 2017 Kongresi Endüstri 4.0’ın
tartışıldığı önemli platformlardan biri
oldu. Bu başarıda sizin de imzanız var, sizi
biraz yakından tanıyabilir miyiz?
Şu anda EMO Elektronik Mühendisliği
Meslek Dalı Ana Komisyonu Başkanıyım.
biliyorsunuz EMO’ya üye birbirinden
farklı formasyoda mühendislik dalları var.
Elektrik mühendisleri, elektronik haberleşme mühendisleri, enerji mühendisleri,
biyomedikal mühendisleri gibi çeşitli
branşların hepsi EMO’nun içinde. TMMOB
yönetmeliğe göre eğer bir odanın içinde
birden farklı formasyonda mühendisler
varsa, her formasyon kendine bir meslek
daimi komisyonu oluşturuyor ve bu
komisyonlar da aynı bir oda gibi faaliyet
gösteriyor. Böyle baktığımız zaman elektrik-elektronik ve haberleşme mühendisleri içinde bizim komisyonumuz var ve
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ben de onun başkanlığını yapıyorum. Ben
aslında İTÜ Elektrik Fakültesi Elektronik
ve Haberleşme Bölümü mezunuyum.
Bu dağınık formasyon yapısı EMO’nun da
önemli bir sorunu bildiğimiz kadarıyla...
Evet, bizim ünvanlarımız biraz karışık. Biz
de bu nedenle herkes açısından bu durumu netleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de
şu anda 168 bölümde üniversitede bu
ünvanlar dağıtılıyor. Biz de bu ünvanları
netleştirmek ve standarda kavuşturmak
için çalışıyoruz , YÖK de çalışıyor bildiğim
kadarıyla.
Meslek hayatınız nasıl başladı?
Ben aslında elektrik mühendisiyim,
ama elektronik ve haberleşmeyiciyim.
İş hayatına da İstanbul Sular İdaresi’nde
başladım. 1979 yılında. İstanbul Sular
İdaresi’nde göreve başladığımda proje

dairesinde görev aldım. Dünya Bankası’yla çalışıyorduk. O dönemde Sular İdaresi’nde 40 civarı mühendis vardı, ancak tek
lisan bilen mühendis ben olduğum için
ve Dünya Bankası’yla yürütülen ilişkiler
İngilizce temelinde yürütüldüğü için ben
bu alanda görev aldım. Hatta projelere
onay verecek olan genel müdür, genel
müdür yardıcıları da lisan bilmiyordu. Ben
raporları hazırlıyordum, onlar “Evladım
rapor doğru mu?” diyorardı, ben de “Doğru” diyordum, imza atıyorlardı.
O gün Türkiye’nin şartları oydu, ancak
bu bana başka şeyler kazandırdı. Dünya
Bankası’nın çalışma şekilleri, işlerin
yürütülme standartlarıyla ilgili önemli bir
deneyim kazandım. İki temel olay yaşadık.
Birincisi almış olduğumuz tesisler yurtdışında Fransızlar tarafından yapıylıyordu.
İstanbul’da Ömerli’de kontrol tesisleri
ve elektronik cihazlarla çalışılıyordu. Bu
cihazların bakım ve onarımlarına gerektiğinde ise bize hiç bir şey öğretmiyorlardı.
Ben bu konuyu biraz zorladım. Onlar da
“Siz bu bakımları yapamazsınız. Herhangi
bir sorun olduğunda bizi arayacaksınız
biz ilgileneceğiz,” diyorlardı. Bu elbette
Türkiye için ciddi bir parasal kayıptı.
Onun üzerine ben Dünya Bankası’nı ikna
edip fon çıkartıp Sular İdaresi’ne bir
elektronik laboratuvarı oluşturdum ve
Fransızlara “bu bakımları bize öğreteceksiniz, kendi laborutvarı oluşturduk”. Çünkü kalibrasyona bile adamları çağırmak
zorunda kalıyorduk. Bu o süreçte bize
önemli bir imkan sağladı ve önemli bir
deneyim oldu.
İkinci deneyim de şu oldu ki aslındahem
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ikinci imkan, hem de hayatımın yönünü
değiştiren bir gelişmeydi. Dünya Bankasıyla porje anlaşmalarıda en son elimizde
3 milyon dolarlık bir para kaldı, bunu
kullanamadık ve projenin bitişine çok az
bir süre kalmıştı. Bu kredileri kullanmak
belirli temrinlere, belirli onaylara ve
süre sınırlarına tabi biliyorsunuz. Üstelik
kullanmasanız da faizini ödüyorsunuz.
Ben de bu tabloya baktım ve dedim ki
bu para yanmasın, biz bunu kullanalım.
Tam 12 Eyül dönemiydi ve ben de dedim
ki “Bu kısa sürede bir tek şey yapılabilir,
bizim bilgi işlem makinelerimiz, bilgisayarlarımız yok, bir bilgi işlem merkezi
kuralım!”. Dünya Bankası’na biz bilgisayar alacağız dersek bunu hızlandırılmış
prosedürle halledebiliriz. Sular İdaresi
yönetimi onay verdikten sonra ben de
ikna ettim Dünya Bankası’nı ve biz o
parayı yakmadan bilgisayarları alıp Sular
İdaresi’ne bilgi işlem sistemi kurduk.
Fakat makineler gelmeye yakın genel
müdür beni çağırdı ve dedi ki: “Kardeşim
tamam bu makineler geliyor, ama peki
bunları kim kullanacak?” . Ben de dedim
ki, “Benim işim bu değil, benim işim krediyi kullanmak ben krediyi kullandım makineleri de getirdim”. Dedim ama, o iş öyle
olmadı. Kendimi sular İdaresi Bilgi İşlem
Müdürü olarak buldum. Bugünkü İstiklal
Caddesi’nde Ağa Cami’inin yanında Sakız
Ağacı Han vardır Sular İdaresinin bürosu
oradaydı, şimdi Mango oldu. Ben Karaca
Tiyatrosu’ndan çıkıp Ağa Camii’ne yürümeye başladığımda o süre içinde teleksle
bilgi işlem müdürü olarak tayinim yapıldı.
Hayatımın şekli de orada değişti. Çünkü
elektronik laboratuarını bıraktım, proje
mühendisliğini bıraktım ve bilgi işlemle
uğraşmaya başladım. Türkiye’nin ikinci
kuşak bilgi işlemcilerinden oldum. Bizden
önce 1962 de Karayolları’na bilgisayar
girmesiyle beraber orada yetişen birinci
kuşak bilgi işlemciler vardı, böylece ben
de o tarihten bu yana ikinci kuşak içinde
sayılır oldum..
Sene 1980’lerin başı yanılmıyorsam..
Evet 1981’in sonu gibi, daha sıkıyönetim
devam ediyordu. 1983’e doğru zaten
darbe koşullarında baskılar da artınca
ben ayrılmak istedim. Ancak o zaman bu
işler tümüyle izne tabi ve bana “ayrı-

lamazsın” dediler. Ben de ne yapayım
diye düşünürken, askere gitmeye karar
verdim ve askeri darbe şartlarında buna
“Hayır” diyemediler. Askere gidip Sular
İdaresi’nden ayrıldım ve dönüşünde de
özel sektöre, bilgisayar üzerine çalışan
Bilser adlı bir firmaya geçtim ve 3 yıl
kadar genel müdürlüğünü paytım. Daha
sonra Profilo grubunun dağıtım şirketi,
Bloomberg’e geçtim, ki Profilo o zaman
AEG ve Sony’i Türkiye’ye getiriyordu
ve imalatını yapıyordu. Yaklaşık 1 sene
sonra yönetici olarak başına geçtim
şirketin ve 1992’ye kadar genel müdür
olarak çalıştım. 1992’de ise Vestel’den bir
teklif geldi ve 3 yıl boyunca da Vestel’in
başında kaldım. Bu hikaye devam ederken
Vestel’in el değiştirmesi ve satış aşamaları gündeme geldi. Şirket için karışık bir
dönemdi, ben de o dönem her profesyonel yöneticinin yaptığı yanlışlıklardan
birini yaptım, kendi şirketimi kurdum

54 mağazamız vardı bıraktığımda 375
mağazamız vardı, ciromuz 100 milyon
dolardan 7 milyar dolara yaklaşmıştı.
geçmişti. Çok hızlı büyüyen, bununla beraber personel ihtiyacı duyan bir şirketti.
Mecburen kendi personelimiz ikendimiz
yetiştirmek, seçmek, elemek zorunda
kaldık. Değişik disiplinlerde, değişik eğitimlere sahip arkadaşları aldık ve işimin
çok büyük bir kısmı yönetici yetiştirmeye
doğru evrildi. Yöneticilik yapmak dışında,
alt yöneticiyi, ara kademe yöneticiyi nasıl
yetiştiririz meselesi ciddi bir gündemim
haline geldi. Bu konuda çok ciddi üniversitelerle, kurumlarla çalıştım ve birlikte
çok ciddi projeler yaptık. Halen bu projelerin bir kısmının aşılamadığını düşünüyorum açıkçası. Üniversitelerle yaptığımız
ve literatüre giren projeler oldu. Bu
projelerle birlikte şirket de ciddi oranda
büyüdü. Elbette hepsini benim yaptığımı
söylemiyorum ama ciddi tuzum oldu bu

kendi mağazalarını açtım. Ancak kısa süre
sonra kapatmak zorunda kaldım. Olumsuz
bir deneyim oldu benim için. Bu sırada ne
yapayım diye düşünürken masanın öbür
tarafına geçtim ve 2000 yılında Yeditepe
Üniversitesi’nde ders vermeye başladım.
Perakendecilik üzerine ders verirken bana
“Lojistikten anlar mısınız?” diye sordular.
Ben de anlarım eninde sonunda depolama, taşıma gibi alanlarda çalıştığım için
“Anlarım” dedim ve orada Pakistanlı bir
öğretim görevlisi arkadaşımızla birlikte
Lojistik bölümünü kurduk ve ders verdik.
Türkiye’nin ilk Lojistik hocalarından biriyim diyebilirim ve bu 4 yıl kadar devam
etti. Bu sırada tekrardan sahaya dönme
kararı verdim ve 2004 yılı mart ayında
LC Waikiki ile yolum kesişti. 2004-2010
arasında Yaklaşık 7 yıla yakın bir süre
Waikiki’de görev yaptım. Ben geldiğimde

projelerde ve eğitim alanında önemli bir
deneyim biriktirdim. 2010 yılında da Waikiki’den ayrıldım ve 3 yıl kadar Rodinin
başına geçtim. Ancak daha sonra Rodi’nin
kapatılması gündeme geldi, malum 17
aralık olayları vs. yaşandı ve bundansonra
kendimi tamamen danışmanlığa çektim.
Tüm bu süreçlerde Elektrik Mühendisleri
Odası maceranız nasıl devam etti?
EMO’da yeni çalışmıyorum. Daha öğrenciyken 1974 yılında EMO’ya da başladım.
1995 yılında İstanbul Şube Yönetimi’nde
görev aldım, çeşitli kunullarda çalıştım.
EMO’yla bağım hiç kesilmedi. İş hayatıma devam ederken, genel müdürlük
yaparken de EMO benim meslek örgütüm
bilinciyle hareket ettim. İş hayatımdan
kendimi emekli emekli edebilirim ama
EMO’dan emekli etmem mümkün değil
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diye düşünüyorum. Çünkü ihtiyaç çok ve
baktığınızda EMO’da kamusal bir sorumluluk görüyorum. Çünkü EMO’da hiçbirimiz profesyonel çalışmıyoruz. Ben bu
ülkeye borcumuz olduğunu düşünüyorum.
Çünkü biz böyle yetiştik, benim ilkokul
öğretmenim “Siz bu ülkeye borçlusunuz
bu ülke belli kaynakları olmayan bir ülke,
bu ülke sizi yetiştirdi, okuttu, öğrendiklerinizi daha sonra bu ülkeye vermek
zorundasınız,” diye büyüttü. Doğru muydu,
yanlış mıydı bilmiyorum, ama biz böyle
büyüdük ve ben kendimi hala bu ülkeye
borçlu hissediyorum. Bu borcu ödemek
için de bana öğretilenleri paylaşmaya
çalışıyorum, EMO’nun bu bakımdan çok
önemli olduğunu düşünüyorum. EMO’nun
görevi de budur bence. Anayasa’nın 135.
maddesi ile bizim kendi kanununuzla
verilen alanı düzenlemekle göreviyle
yükümlüyüz. Bu alanda bilgisi tecrübesi
olan insanlar EMO’da yanyana gelerek
bunu başarabilir. Çünkü içinde bulunduğumuz alan dinamik bir alan, statik bir
alan değil. Hergün yeni bir şey keşfediliyor. Ben üniversitedeyken renkli televizyon yoktu, katot tüpleriyle büyüdük.
Şimdi LCD ekralar bir sürü farklı teknoloji
var ve kendinizi eğitemezseniz, eğitim
alamazsanız kendinizi yenileyemezseniz çok kısa bir süre içinde devre dışı
kalırsınız,.EMO bu yenilenme sürecinin önemli bir halkası..
Sözettiğiniz dinamizmin yeni ürünü de
Endüstri 4.0 olsa gerek...
Evet, sözettiğim dinamizm içinde
ortaya çıkan kavramlardan biri Endüstri
4.0. Ancak bu kavramın ortaya çıkışı da
4-5 yıl önce gündeme geldi.
Endüstri 4.0, Sanayi 4.0, yapay zeka,
nesnelerin interneti, dijital devrim gibi
birbiri yerine kullanılan ciddi bir kavram
kargaşası da var sanki..
Yapay zeka meselesi, dijital devrim
hadisesi belki biraz farklı ama aslına
bakarsanız Endüstri 4.0 kavramında
bir gariplik var. Neden bir gariplik var
derseniz öncelikle hiç bir devrim, devrimi
yapanlar tarafından sınıflandırılmamıştır.
Yani Endüstri Devrimi sırasında Watson
çıkıp da “Ben buhar makinasini buldum,
haydaaa koşun endüstri 1.0 oldu!” diye
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adlandırılmamışsa bu da öyle. Bu olaylar
daha sonra insan yaşantısını değiştirdiği
için, buharın sanayide kullanılması Endüstri 1. 0 olarak bizim tarafımızdan değerlendirilmiştir. Yine Henry Ford, Fordist
üretim tarzını yaratırken adam “Bir dakika
durun, ben şimdi endüstri 2.0’ı yaratıyorum” demedi. Kar elde etmek için, daha
ucuza araba nasıl yaparım diye düşünerek üretim bantlarını geliştirdi ve farklı
bir üretim süreci geliştirdi. Biz bunu ne
zaman farkettik, daha sonra farkettik ve
döndük dedik ki, bu üretim içerisinde bir
devrimdir, insan hayatını değitirmiştir ve
Endüstri 2.0’dır, dedik. Arkasından endüstri 3.0 nedir diye sorsanız o bambaşka bir
hikaye, herkesten farklı bir cevap alırsınız.
Kimi bir takım algılayıcıların devreye
alınmasını, kimi haberleşmenin, iletişim
teknolojilerinin yaygınlaşmasından
sözedecek. Bugün Endüstri 4.0 nedir, diye
sorduğunuzda ise bambaşka bir tabloyla
karşılaşıyorsunuz. Nedir sorunuza aldığınız tek bir cevap var: “Yapıyoruz” denecek.
Şimdi sizin de takdir edeceğiniz gibi bu
durum biraz garip, devrimi yapanlar
devrimi adlandırıyorlar.

Peki nasıl tanımlar var Endüstri 4.0 sözkonusu olduunda?
Endüstri 4.0’a Almanların yaklaşımına
bakarsak, Almanya esas olarak işgücünün ucuzluğu nedeniyle Çin’e kaybettiği
üretimi geriye kazanma çabası içinde gibi
görünüyor. Gibi diyorum çünkü biraz da
şeytanın avukatlığını yaparak bazı soruları burada ortaya atabiliriz.
Şimdi Almanya ne düşünüyor. Ben Çin’de
işgücü ucuz olduğu için kaybettim.. Peki
o zaman işçilik ihtiyacını minumuma
indirirsem ve kendi kendine imal eden
makinalar, kendi kendine haberleşen robotlar, işçi olmadan çalışan karanlık fabrikalar yaratabilirsem Çin’e kaybettiğim

üretimi geri alabilirim diye düşünüyor.
Zaten mevcut olan robotik teknolojiyi
geliştirerek, bunların birbiriyle haberleşmesini ve bunların insanla da esnek bir
ortamda haberleşmesini sağlayarak, karanlık fabrikalar dediğimiz kendi kendine
çalışacak insansız fabrikalar yaratmaya
çalışıyor. Bunu yaparken de tüketicinin
anlık ihtiyaçlarını karşılayacak yöntemler
bulmaya çalışıyor.
Örneğin bir otomotiv fabrikasını düşünürseniz, araba fabrikaları belirli kalıplarla
çalışıyor ve eğer bu kalıptan belli bir
miktar araba üretmeden o kalıbı değiştirirseniz zarar ediyorsunuz.
Almanlar bu kalıplara dayalı üretim bantlarını esnetmek, müşteri ihtiyaçlarını
her an karşılayan, hem de maliyetleri en
aşağı çekecek bir sistem yaratmayı hedefliyorlar. Bunu endüstri 4.0 olarak adlandırıyorlar. Devlet de buna, bu yöndeki
projelere çok büyük katkı veriyor. Burada
da esas olarak görünen o ki Çin’e karşı
avantajlı bir konum yaratmak istiyorlar.
Burada Endüstri 4.0 ülkeler arasında
“bir rekabet ve üstünlük savaşının adı
mı?” diye sorduğumuzda ise karşımıza
ilginç bir tablo çıkıyor. Çünkü şu anda
robotixe en büyük yatırım yapan ülkeleri sıraladığımızda görüyoruz ki en
büyük yatırımı yapan ülke Çin. Yani siz
bunu yapıyorsunuz, ama Çin de buna
yatırım yapıyor.
Size yıllar önce tekstil sektöründe başıma gelen bir hadiseyi anlatayım. Hiç
unutmuyorum Taksim’de bir toplantıya
Almanya’dan bir bakan yardımcısı glmişti. O günlerde de biz tekstili Çin’e kaybediyoruz, Çin ucuz üretim yapıyor, haksız
rekabet yapıyor diyoruz, Hindistan ipliği
diyoruz ve yoğun olarak tartışıyoruz. Biz
böyle yakınırken Alman bakan yardımcısı
dedi ki “Yahu beni niye çağırdınız, ben
sizi anlıyorum, çok iyi anlıyorum ama siz
de beni anlayın, Çin’in bu şekilde pazarı
elinizden alması en fazla Almanya’ya kar
getiriyor. Çünkü biz Türkiye’ye satabileceğimiz kadar makine sattık, ama şimdi
muazzam bir Çin pazarı var önümüzde.
Sizi üretim yapıp yapmamamınz kusura
bakmayın ama bizim için çok tali bir sorun. Biz şu anda Çin’e makinaları satalım
diye bakıyoruz” dedi.
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Endüstri 4.0’da da mı aynı şey oluyor?
Benim bu Endüstri 4.0 konusunda kafamda böyle bir soru işareti var. Almanya
gerçekten bu endüstri 4.0 işini gerçekten
üretim yapmak için mi yapıyor, yoksa yine
Çin’e bu yeni tip fabrikaları tabir yerindeyse gazlamak, yeni fabrikaları satmak
için mi yapıyor diye soruyorum. Dolayısıyla baktığımızda bu Endüstri 4.0 denilen
şeyin anlatılan anlamda yepyeni bir şey
olmadığını ve bir devrim olmadığını
düşünüyorum Olsa olsa maliyetleri aşağı
çeken, üretimi esnekleştiren, robotik
kullanımını arttıran ve hataları azaltan,
insan emeğini daha aşağıya çekecek bir
süreç olduğunu düşünüyorum..
Peki yapay zeka?
Yapay zeka, nesnelerin interneti dediğimiz şeyler aslında biraz farklı. Tabi devrim
diye bakarsanız hepsini bu şemsiyenin
altına koyarsınız, ama yapay zeka ve
nesnelerin interneti şu anlamda önemli.
Şimdi endüstri 4.0 içerisinde neslerin
internetine baktığınızda bütün nesnelerin
birbiriyle haberleşmesi, yani sadece fabrikalar içinde neslenerin değil, insanlar
dahil fabrika dışındaki tüm nesnelerin
biribiriyle haberleştiği bir süreç sözkonubu. Elbette bu bizim yaşantımızı farklı bir
boyuta getirebilir, yaşantımızı değiştirebilir ve bir devrim niteliği kazanabilir.
Ben Nesnelerin İnterneti’ne Endüstri 4.0
kavramının altını dolduracak bir olgu
olarak bakabilirim.
Dünyada Nesnelerin İnterneti bakımından hangi aşamadayız?
Neslerin İnterneti hzla geliyor. Bu gelişmenin içinde Türkiye’de yeralıyor mu,
evet yeralıyor. Biz yapıcı olarak yeralmıyoruz belki ama adapte edici olarak yer
alıyoruz. Zaten başka bir rolümüz olamaz.
Bizim mühendisler olarak yapacağımız
şey ise bunun farkındalığını sağlamaktır.
türkiye olarak biz dünyada sanayi ve
teknolojik gelişmelerde her zaman
izleyiciyiz. Ama yanlış anlamayın, bu kötü
bir şey değil. Bizde hep öne geçmek gibi
bir kaygı var, ama hayır geçemezsiniz.
Buna uygun altyapıya ve buna uygun
pazarlara da sahip değilsiniz. Bugün
araba yapayım diye çırpınan bir Türkiye’den bahsediyoruz. Yahu araba yüzyıl

öncesinin teknolojsi ve gündemi, neden
hala araba diye çırpınıyoruz anlamıyorum.
Birilerinin bunu anlatması lazım: Sizin
yapmaya çalıştığınız şey 100 yıl öncesinin olgusuydu, neden yeni gündemlere
yönelmiyorsunuz? Meseleye şöyle bakın
lütfen. Tekstilden sözetim az önce, ki biz
tekstilde de iyi bir izleyiciydik, adapte
ediciydik. Tekstildeki gibi bu konuda da
iyi bir adaptör olmanız lazım. Bu milli
sanayiye karşı olmak falan değil. Japonya
örneği var önümüzde. Japonya yıllarca
Amerika’yı taklit etti. Ancak bir süre sonra
Japoya kendi kalitesini değiştirdi ve
bugün öye bir noktaya geldi ki Japonya
taklit etmiyor, kendi kalitesini yaratıyor.
Eğer belirli bir yere gelmek istiyorsanız,
nitel bir sıçramanın ancak nicel birikimlerin üzerinde gerçekleşeceğini bilmeniz
lazım. Nicel birikimleri getirmeden nitel
bir sıçrama yapamazsınız. Suyu kaynatmadan 100 dereceye çıkaramazsınız. İşte
basıncı falan arttırabilirsiniz diyebilir
bir mühendis arkadaşımız ama koşulları
sağlamanız lazım. Bugün buz gibi bir su
var elimizde ama enerji yok. Bize diyorlar
ki suyu kaynat, böyle bir şey yok!
Mühendislerin görevi dünyadaki
gelişmeleri takip etmek, takip etmeye
çağırmak, buna uyum sağlanması için
çalışmaktır. Bakın bu Nesnelerin İnterneti,
Endüstri 4.0 gelecek, istesek de gelecek
istemesek de geleck. Eğer buna uygun
davranmazsanız ezilir gidersiniz. Şöyle
bir iddia doğru değil: “Haydi! Biz buna
öncülük edelim”. Bu ham bir hayal, ancak

yapabileceğimiz şeyler yok değil. Biz bazı
dallarda uzmanlaşabiliriz. Bazı konularda
öne geçebiliriz. Örneğin hemen aklıma
gelen örnek Türkiye lojistikte önemli
avantajlara sahip ve bu alanda yeni gelişmeler ışığında çalışabiliriz. Hızla bazı
alanları seçip onlara doğru yönelmeniz
lazım ve oraya yönelik doğru politikalar
ve stratejiler geliştirmeniz lazım...
Sürekli strateji toplantıları, belgeleri,
gündeme geliyor ancak ciddi bir gelişme
olmadığını siz de görüyorsunuz...
Bakın her şeye “Hayır” demek, her şeye
karşı olmak meselesi değil bu. Yaklaşımlar iyi niyetli olabilir. Ancak bunlar
belirlendiğinde bunun gereğini yapmak
önemli. Şimdi ben sizinle çok güzel
konuşuyorum, diyorum ki “Lojistiğe
yönelelim!” Ama bunu söylemek rahattır.
Ancak bunun altını doldurmak, bunun
giçin gerekli adımları atmak farklı bir şey.
Yoksa siz Endüstri 4.0 trenini kaçırmayalım diyebilirsiniz, ama bunu yüzlerce kişi
söylüyor. Bakanı söylüyor, başbakanı söylüyor. Tamam güzel de ne yapıyorsunuz. O
trene binmek için bilet almaya çalışıyor
musunuz, önemil olan bu. Bu da nereden
başlar ben size söylüyeyim bi bu eğitimden başlar. Eğitimle sanayi birlikte gider.
Siz eğitimde daha 2.0 aşamasındaysanız
endüstride 4.’ı yakalayamazsınız. Şu anda
dünyada üniversiteler 4.0’a geçiyor ve şu
anda sizin üniversite eğitiminiz 2.0 aşamasında. Öncelikle eğitime ciddi boyutta
yaklaşımın değişmesi lazım. Ancak ne
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yazık ki bizde yaklaşım değişmiyor.
Peki Türkiye nerede şu anda?
Şu anda cep telefonlarınızla birbirimize bağlanmış vaziyetteyiz ve aslında
hepimiz nesnelerin interneti içinde
yeralıyoruz ve giderek daha fazla yeralmaya başlayacağız. Kötü bir şey mi bu,
hayır. Teknolojiye öcü diye bakamayız.
Bu insanların yaşantısını değiştiriyor mu
diye bakmalıyız. 1994 yılı Türkiye’ye ilk
cep telefonunun giriş tarihidir. Bugün ise
benim inatla almayan bir kaç arkadaşım
dışında milyonlarca insan cep telefonu
kullanıyor. Ama unutmayın, nesnelerin
interneti bir şemsiye. Yapay zeka ise
gerçekten hayatımızı değiştirebilir?
Yapay zekanın endişe verici
yanları da var?
Evet, ama yapay zekanın felsefesine baktığınızda makinaların o biraz önce haberleştirdiğimiz makinaların kendilerinin
öğrenmesinden sözediyoruz
artık. Bu ne demek? Ben bilgisayarcı olduğumu söyledim
size. Biz bugüne kadar bilgisayarlar hakkında ne dedik:
“Bilgisayar aptal bir makinedir,
sen bilgisayara ne verirsen,
onu alırsın” Ama bugün öyle
bir yere geliyoruz ki, bilgisayardan sadece senin verdiğini
almayacaksın, Bilgisayar neyi alması
gerektiğine karar verecek, onu alacak ve
onun sonucunu çıkaracak. Bu çok önemli.
Bir bakış açısıyla bakarsanız olumlu
gibi görünebilir. İnsanın yaptığı pek çok
hatanın ortadan kalkacağını öngörebilirsiniz. Örneğin IBM Watson’un kanser
konusunda yaptığı çalışmalar var ve çok
başarılı. Dünyadaki bu konudaki bütün
araştırmaları topluyor., değerlendiriyor ve
kullanıyor. İnsanlar genelde bunu yanlış
anlıyor, zannediyorlar ki Watson dediğimizde, bizim eskiden kullandığımız bilgisayarlar gibi bir nesneden sözettiğimizi
sanıyorlar. Hayır öyle değil, Watson’un
ne olduğunu ben de görmedim, pek çok
insan da görmedi. Belki IBM içinde bir
yerde tutuluyor ama Watson dediğimiz
şey datalarını bulut üzerinden alıyor, biz
datalarımızı buluta gönderiyoruz, bulut
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üzerinden makineyle haberleşiyoruz ve o
belki de bambaşka bir yerde kendi işini
yapıyor, yorumluyor ve bize ulaştırıyor.
Kendi kendine öğrenmeye dayanan farklı
bir algoritma. Deniyor ki makine bağlandığı zaman dünyadaki bütün internet
kaynaklarına ve araçlarına erişip oradaki
herşeyi alıyor ve derliyor. Evet, biraz şüpheci yaklaşmak lazım, ama bu gerçekten
insan hayatını değiştirebilir.
Yapay zekanın mülkiyeti sorunu da gündeme geliyor son zamanlarda. Geçtiğimiz
günlerde Bill Gates de yapay zekanın vergilendirilmesi gibi sorunları ortaya attı..

Şimdi söyle söyleyeyim size, elbette robot
eninde sonunda bir üretim aracı. Şimdi
robot sahiplerinden başlayan, üretim
araçlarının sahibi kim olacak sorunuyla
devam eden, artı-değer üretimine kadar
uzanan bir çizgi içinde de meseleye bakabiliriz. Ama burada ilginç şeylere gidiyor
iş. Bu robotların sahibi nedir, bu robotlar
artık değer üretecekler mi, ürettikleri
değerleri kim alacak? Sahipleri mi alacak,
yoksa zaten akıllı, zaten kendi kendine
üretim yapan robot bunu sahiplenmeye mi kalkacak bunları göreceğiz. Evet
sözettiğiniz endiyelerin kaynağı olan etik
sorunu da var yapay zekayla ilgili olarak.
Robotların çeşitli etik ilkeleri olabilir,
Asimov romanlarındaki gibi bu ilkelerden
birincisi sahibine zarar vermemek, ikincisi
kendine zarar vermemek olabilir. Ama
bu ilkeler de sizin koyduğunuz ilkeler.

Robotlar kendi kendilerini öğrenmeye
başlarlarsa, ve kardeşim kusuru bakma
biz bu ilkeleri beğenmedik, biz kendi
ilkelerimizi koyacağız derlerse ne olur
bilemeyiz elbette. Ancak tüm bunlardan,
teknolojik gelişmelerden korkamamak
lazım. Geçmişte buhar makinasından çok
korkulmuştu, şeytan işi diye ama kullanılmasaydı at arabalarıyla gidecektik.
Hoş şahsen bana sorsanız biz otomobilkullanacağımza at arabaları kullansaydık
atlarla iletişime geçerdik, at beslerdik ve
dünya daha mutlu bir yer olurdu belki...
Ama şimdi şoförlerden de kurtulup
şöförsüz arabalar kullanmaya başlayacağız yakında. Üretim sürecinde de
işçinin de patronun da tartışma
konusu olmasına doğru gidecek
bu süreç..
Biz de insanız ve biz de komik bir
şekilde kendi kendimizin arındırılmasıdan sözediyoruz. Bu ilginç
bir yer ve nereye kadar gidecek
sorusu ortada duruyor.
Bakın yabancı bir fabrikadaki
yapay zeka konulu bir örneği vereceğim size. Fabrikada herkes cep
telefonuyla yapay zekaya bağlı.
Bir işçi üretim bandında bir vidayı
gevşek sıkıyorsa yapay zeka işçiyi
uyarıyor. İşçi aynı hataya devam
ediyorsa, işyerindeki bir ustayı
işçiye yönlendiriyor, işçiyi de ustaya yönlendiriyor cıvatanın doğru
sıkılmasını öğretmesini istiyor. yapay zeka
bu sırada aynı anda muhasebe departmanına bağlanıp bankaların kredi oranlarını karşılaştırıp, başka firmaların kredi
oranlarıyla firmanınkini analiz ediyor,
firmayı başka bir bankaya yönlendiriyor.
O sırada bir personeli de arabasını yanlış
yere parkettiği için uyarıyor, git arabanı
doğru parket diyor. Şimdi burada işçi mi
yokoluyor, yoksa patron mu orası çok
ciddi bir tartışma konusu bence. Ben bu
örnekten üst yöneticiye ihtiyaç kalmadığını görüyorum. Bu nereye gidecek hep
birlikte göreceğiz. Ancak buna bizim hazır
olmamız lazım. Türkiye’nin ve sektörün
olduğu kadar mühendisler olarak bizlerin
de olayın ne olduğunu çok iyi kavramamız ve takip etmemiz lazım yoksa yok
oluruz, değersizleşiriz. Bunu hiç unutmayalım.
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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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Akıllı bina otomasyonunda kontrol: CC-LİNK
Akıllı binalarda elektrik dağıtım, iklimlendirme, sıhhi tesisat, aydınlatma gibi pek
çok sistemin tek merkezden kontrolünü sağlayan bina yönetim sistemleri giderek
yayılıyor. Bu YENİ NESİL sistemlerden biri CC-LİNK TÜRKİYE’DE DE ilgi görmeye başladı.
Sanayi 4.0’a uyumlu çalışan dijital fabrikaların hayata geçirilmesinde kritik
rol oynayan kontrol ve haberleşme teknolojileri gelişmeye devam ediyor. Bu
alandaki yeni nesil teknolojilerden biri
olan CC-Link, endüstriyel otomasyonun
avantajlarını akıllı binalara taşımak
için adımlar atmaya başladı. CC-Link
teknolojisi, farklı üreticilerin geliştirdiği
cihazların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayarak binalarda yüksek hızlı
bir kontrol ve haberleşme sisteminin
oluşturulmasına imkan tanıyor. Enerji
tasarrufunu artırıp işletim maliyetlerini düşürürken konforlu bir çalışma ve
yaşam ortamı sağlayan CC-Link halen
Çin’deki akıllı ofis binaları ve konutlar,
Japonya’daki Koujimachi Diamond ofis
binası, Singapur’daki Nanyang Güzel

CLPA (CC-LINK PARTNER ASSOCIATION)

Sanatlar Akademisi ile Almanya’daki bir
firmanın dört fabrikası ve bir ofis binasının entegrasyonu gibi pek çok projeye
imza atmış durumda. Son yıllarda özellikle dijital fabrikalarda yoğun olarak
kullanılan CC-Link, dünya genelinde
pek çok akıllı binanın otomasyonunda da tercih ediliyor. CC-Link uyumlu
ürün üreticileri ve CC-Link teknolojisi
kullanıcılarından oluşan CLPA’nın
(CC-Link Partner Association) Türkiye
Müdürü Tolga Bizel, CC-Link’in tek bir
kablo üzerinden farklı üreticilere ait
çok sayıda otomasyon cihazına bağlanarak sanayide olduğu gibi binalarda
da yüksek hızlı kontrol ve haberleşme
sağladığına dikkat çekiyor.

Philips Aydınlatma, 2017 Dow Jones
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde sektör Llderi oldu
Philips Aydınlatma,
2017 Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi
(DJSI)’nin Elektrikli
Aksamlar ve Teçhizat
kategorisinde sektör
lideri seçildi. Philips Aydınlatma,
genel değerlendirmede 100 üzerinden toplam 91 puan alırken, mart
2016’daki halka arzından sonra, kendi
kategorisinde bağımsız bir şirket
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olarak değerlendirmeye de ilk kez
dahil edilmiş oldu. Philips Sürdürülebilirlik, Çevre, Sağlık ve Güvenlik
Başkanı Nicola Kimm, konuya ilişkin
açıklamasında “Bu sonuçtan büyük
heyecan ve mutluluk duyuyoruz.
Şirketimizdeki tüm çalışanların sıkı
çalışmalarının ve özverilerinin takdir
edilmesi gurur verici. Bizim işimizin
temelinde, sürdürülebilirlik yatıyor.
Sürdürülebilirlik, günlük çalışmaları-

CC-Link’in kapsamlı kullanımının
desteklenmesi amacıyla 2000 yılında kurulmuş bir açık ağ destekleme
kuruluşu olan CLPA, temel teknolojisi olan CC-Link IE’nin yaygınlaştırılmasını öngörüyor. CLPA’nın temel
faaliyet alanları arasında; CC-Link
IE ve CC-Link teknik spesifikasyonlarının oluşturulması ve uyum
testlerinin gerçekleştirilmesi, CCLink kullanılan cihaz ve ekipmanlar
için geliştirme desteği, cihaz seçimi
için kullanıcı desteği ve CC-Link’in
daha geniş kapsamlı bir şekilde
benimsenmesine yönelik tanıtım
çalışmaları yer alıyor. Kurulduğunda
163 kurumsal üyesi olan CLPA, her
yıl katılan yeni üyelerle birlikte Nisan 2017 sonu itibariyle 2 bin 982
üyeyle faaliyetlerine devam ediyor.
Asya’nın önde gelen açık endüstriyel otomasyon ağı teknolojisi CCLink, Avrupa’da ve Kuzey ve Güney
Amerika’da giderek yaygınlaşıyor.

mızın bir parçası ve şirket yönetimi
tarafından da hassas bir öncelik
olarak kabul ediliyor” dedi. DJSI, yıllık
değerlendirmesinde Philips Aydınlatma’nın ‘Brighter Lives, Better World’
(Daha Aydınlık Yaşamlar, Daha İyi Bir
Dünya) adlı sürdürülebilirlik programıyla başlayan performansı övgüye
değer görülürken, Philips bu program
sayesinde, 2020’ye kadar karbon nötr
operasyonlara geçiş taahhüdünde
önemli ilerleme kaydetti. Philips
Aydınlatma, 2016 yılı içerisinde karbon ayak izini de yüzde 21 oranında
azaltmıştı.
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Türkiye’nin ilk ve en büyük enerji fuarı 2-4 Mayıs’ta İstanbul’da

ICCI 2018 Mayıs ayına hazırlanıyor

KISA HABERLER...

24. ICCI Fuar ve konferansı 2-4 mayıs tarihlerinde istanbul fuar merkezi’nde düzenlenecek. Bu sene GEliştirilmiş içeriğiyle enerji ve çevre fuarı ve konferansı olarak düzenlenecek etkinlikte kamu kuruluşları,
üniversiteler ve sektör bileşenleri biraraya gelecek.
1994 yılından bu yana düzenlenen ve
enerji sektöründe 14 bin yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından takip edilen ICCI
Fuar ve Konferansı’nın 24.’sü Enerji ve
Çevre Fuarı ve Konferansı adıyla 02 - 04
Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yanı
sıra, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK), Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), ASME, Borsa İstanbul
A.Ş., Cogen Europe, Dış Ekonomik

. ICCI GENERATION X
ICCI 24. Uluslararası Enerji ve Çevre
Fuarı ve Konferansı boyunca gerçekleştirilecek olan Generation-X
Programı ile enerji, elektrik-elektronik, makina ve kimya mühendisliği
4. sınıf ve yüksek lisans öğrencileri,
fuar alanındaki özel alanda sektörün önde gelen profesyonelleri
ile buluşma fırsatına sahip olacak.
Program katılımcıları projelerini, tez
çalışmalarını sunabilecekleri gibi;
fütüristik projeleri, ürün tasarımı ve
geliştirme konularındaki çalışmaları
ile de programda yer alabilecekler.

İlişkiler Kurulu (DEİK) gibi kurumların
yanı sıra sektördeki çok sayıda dernek,
kurum ve girişimin de yanyana geleceği
fuar ve konferansta enerji sektörünün
en önemli kamu kuruluşları, dernekleri ve üniversiteleri ICCI 2018’de yer
alacak.
ICCI 2018 Fuar ve Konferansı’ nda,
dünya enerji sektörü ile ülkemiz enerji
sektörüne genel bakış çerçevesinde, Enerjide liberalleşme ve yeniden
yapılanma, talep ve arz projeksiyonları,
AB Enerji politikaları gibi konuların
yanı sıra; Kojenerasyon, Yüksek Verimli
Enerji üretim Teknolojileri, Enerji Tesis
İşletmeciliği, Yenilenebilir Enerji, Atık
Yönetimi, Geri Dönüşüm Sistemleri, Cevre Teknolojileri gibi teknik konulara da
hem ulusal hem de uluslararası ölçekte
yer verilecek.
Üretim, iletim, dağıtım ve eğitim başta
olmak üzere tüm enerji sektörü bileşenlerini yanyana getirmeyi hedefleyen
ICCI 2018, Türkiye’nin enerji stratejileri,
akıllı şebeke ve akıllı altyapı, müşteri
stratejileri, varlık yönetimi, dijitalizasyon, enerji üretiminde yeni trendler gibi
alanlara odaklanan çok sayıda etkinliğe
de ev sahipliği yapacak.

. YEDAŞ’TAN KAN BAĞIŞI
YEDAŞ, Kızılay Haftası’nda Samsun
Kan Bağışı Merkezi ile işbirliği
yaparak kan ve kök hücre bağışında
bulundu. Kızılay Haftası’nda kan ve
kök hücre bağışının önemine dikkat
çekmek ve destek vermek amacıyla
Türk Kızılayı Samsun Kan Bağışı
Merkezi ile işbirliği gerçekleştirdiklerini açıklayan YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, İyileşmek için kan
ve kök hücre bekleyen hastalara
ulaşması için bağışta bulunduklarını açıkladı.

. İpragaz’ın yeni CEO’su
Eyüp Aratay
Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden İpragaz’ın yeni CEO’su
Eyüp Aratay
oldu. 1994 yılından bu yana
İpragaz’da çeşitli görevlerde
bulunan Aratay,
halihazırda
Genel Müdür
Yardımcısı
olarak görevini
yürütmekteydi. 30 Eylül
2017 itibarıye CEO’luk görevini
üstlenen Eyüp Aratay, İpragaz’ın
LPG dışında da faaliyet gösteren,
tüm temel segmentlerde çalışan
bir enerji şirketine dönüşümünde
önemli görevler üstlendi. Aratay
halen Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış
Doğal Gazcılar Derneği (SSDGD)
başkanlığını ve TOBB Doğal Gaz
Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini
sürdürüyor.
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Astor Transformatör 200 milyonluk yatırımıyla devler arenasında

ASTOR’dan dev yatırım

ELEKTRİK ELEKTRONİK sektöründe dünya devleriyle rekabet eden astor transformatör açılışına hazırlandığı yeni fabrikasıyla rekabete yeni bir boyut katıyor.

Türkiye’nin alanında dünya devleri ile
rekabet eden firması Astor Transformatör yeni fabrikasının açılışına hazırlanıyor. 200 milyon liralık yatırım planı
ile yola çıkan ASTOR 100 bin m2 alan
üzerine kurulan ve açılış hazırlıkları
devam eden yeni fabrikası ile 800 Kv
1000 MVA kapasiteli transformatör
üretimine geçecek. 60 ülkeye transformatör ihraç eden firma yeni fabrikasının devreye girmesiyle daha geniş bir
ürün satış gamına ulaşacak. Bu sayede
ihracat miktarını çok daha ileri götürmeyi hedefleyen ASTOR, yeni yatırımı
ile kademeli olarak 700 kişiye istihdam
sağlayacak. Ayrıca yeni fabrika yatırımı ile kendi markası altında elektrik
dağıtım sektörüne yönelik olarak beton
köşk, orta gerilim kesici ve ayırıcı imalat ve satışına başlayacak.

Astor, yeni fabrika yatırımı ile elektromekanik imalat sektöründe önemli bir
açık haline gelen beton köşk, orta gerilim kesici ve ayırıcı imalatını yapmayı
hedefliyor. Prototip imalatlarını Ar-Ge
çalışmaları ile tamamlandığını belirten
Astor A.Ş Genel Müdürü Enver Geçgel:
Elektromekanik imalat sektörü ülkemizde ve dünyada çok hızlı büyüyor. Bizde
transformatör üretiminde yakaladığımız marka kalitesini beton köşk, orta

gerilim ayırıcı ve kesici imalatına da
aktarmaya karar verdik. Yeni fabrikamızı
planlarken bu ihtiyacı göz önüne aldık.
Aldığımız kararın ne kadar doğru olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz, dedi.

. Mitsubishi Electric,
EMO 2017’DE
Mitsubishi Electric, 18-23 Eylül
tarihleri arasında Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı
EMO 2017’de dijital fabrika konsepti
ile sahne aldı. Şirketin “e-F@ctory –
Şirketleri Yeni Ufuklara Taşımak” temasıyla katıldığı fuarda, en yeni CNC
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Ekin Bike Patrol
1998 yılından bu yana Güvenli
Şehir Teknolojileri alanında faaliyet
gösteren ve dünya güvenli şehirler
pazarının öncü şirketlerinden olan
Ekin Teknoloji, dünyanın ilk ve tek
akıllı devriye sistemi Ekin Bike
Patrol’ü Dubai’de incelemeye sundu.
Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen ürün Dubai Dünya
Ticaret Merkezi’nde 9-12 Ekim
tarihlerinde düzenlenen GITEX
Fuarı’nda Dubai Polisi standında
sergilendi. Sabit sistemlerin bulunmadığı noktaları denetleyerek kent
trafiğinin daha güvenli hale gelmesine olanak sağlayan Ekin Bike
Patrol, hareket halindeyken plaka
tanıma ve park ihlal tespiti yapabiliyor. Herhangi bir polis bisikletine
monte edilebilen sistem dakikalar
içinde kurulabiliyor.

kontrolörlerinden PLC’lere, robotlardan
EDM makinelerine kadar bir çok ürünü
canlı demolarla tanıtıldı. Nesnelerin
İnterneti (IoT) tabanlı platformlarla
e-F@ctory konseptinin üretimde nasıl
yanyana getirildiği Mitsubishi Electric
tarafından örneklerle ziyaretçilerin
deneyimine sunulurken yapay zeka ve
arttırılmış gerçeklik uygulamalarının
üretim sürecine nasıl uygulanabileceğine ilişkin örnekler de büyük ilgi gördü.
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Dünyada Ekonomik Büyüme ve Elektrik Kullanımı Arasındaki İlişki Değişiyor

Elektriksiz büyüme mümkün mü?
Dünyada geçmiş yıllarda yaşanan
ekonomik büyümeyle birlikte elektrik
kullanımının da artması yönündeki genel eğilimin değiştiği tahmin ediliyor.
Enerji alanında veri toplamayı ve analiz ve politika geliştirmeyi hedefleyen
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)
tarafından yapılan analize göre elektrik
kullanımıyla ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin değiştiğine yönelik ipuçları ortaya çıkmış bulunuyor. buna göre
2011-2015 yılları arasında Japonya ve
İngiltere’de kişi başı elektrik kullanımı
düşerken ekonomik büyümenin arttığı,
ABD’de ise ekonomik büyümenin elektrik kullanımından daha yüksek oranda
arttığı belirlenmiş durumda.
Söz konusu ülkelerde ileri üretim
teknikleriyle enerji yoğunluğu az olan
yüksek katma değerli üretime doğru
geçiş gözlemlenirken Amerikan Enerji
Enformasyon İdaresi referans senaryosuna göre 2015-2040 döneminde

OECD ülkelerinin yıllık ortalama yüzde
1,7 büyüyeceği, buna karşın elektrik
kullanımın yalnızca yüzde 0,9 artacağı
öngörülüyor.
Araştırmaya göre OECD ülkeleri halen
büyük çaplı imalat sanayi sektörlerine
sahipken, daha az enerji yoğunluğu
bulunan teknolojileri kullanan gelişmiş
imalat sektörüne yöneliyorlar. Buna
göre üretim, düşük vasıflı imalat alanlarından, yüksek vasıflı ileri imalata
kaymaya başlayınca, fazla elektrik
kullanımı gerektirmeden ek ekonomik
faaliyet üretilebiliyor.
Çin, Hindistan, Brezilya ve Mısır gibi
OECD üyesi olmayan bazı ülkeler hızla

büyüyen ekonomilere ve gelişen imalat
sanayi sektörlerine sahipken bu ekonomiler OECD ülkelerine göre daha az
verimli ve daha düşük vasıflı işgücüne
sahip teknolojileri kullanıyorlar. Bu da,
mal ve hizmetler üretmek için daha
fazla enerji ve daha fazla elektrik kullanımı gerektiriyor.
OECD üye ülkeleri arasında ise ulusal
elektrik kullanımı genel olarak son
yıllarda yatay bir seyirde gelişiyor.
EIA’nın Enerji Görünümü 2017 raporuna göre bu ülkelerde elektrik kullanımının önümüzdeki yıllarda ılımlı bir
şekilde artması bekleniyor. OECD üyesi
ülkelerde gayri safi yurtiçi hasıla yılda
yüzde 1.7 oranında artarken elektrik
kullanımı yılda yüzde 0,9 oranında
artıyor. OECD üyesi olmayan ülkelerdeise GSYİH‘daki yüzde 3.8 oranındaki
artış yılda yüzde 2’lik elektrik kullanımı
artışıyla destekleniyor.
-EIA- INTERNATIONAL ENERJI OUTLOOK 2017

Asya kömüre dönüyor...
Uluslararası Enerji Ajansı tahminlerine
göre, Çin’in hava kirliliği ile mücadele
kapsamında fosil yakıt kullanımını
kısıtlamaya yönelik adımlar atmasına
rağmen Asya bölgesinde fosil yakıt
kullanım oranlarının artması bekleniyor. Reuters haber ajansının araştırmasına göre önümüzdeki yıllarda en
ucuz elektrik kaynağı olarak düşünülen
kömür ve fosil bazlı yakıtların kullanımı, Güneydoğu Asya ülkeleri ve
Hindistan’ın bu alandaki yatırımlarıyla
artış gösterecek. Güneydoğu Asya’da
2040 yılına kadar 100 GW ilave kapasite yaratılarak kömürle çalışan elektrik
santrallerinin toplam kapasitesinin 160
GW seviyesine yükselmesi beklenirken
ilave kapasitenin yüzde 40’lık bölü-

münün ise Endonezya’da kurulacağı
öngörülüyor.
Uzmanlar kömürün talep görünümünün Güneydoğu Asya için en az 2025
yılına kadar parlak kalacağını belirtiyorlar. Kamu muhalefeti ve temiz enerji
talebi nedeniyle Tayland, Myanmar ve
Filipinler kömürle çalıştırılan elektrik
projelerini ertelemesine rağmen, diğer
bölge ülkelerindeki kömür talebinin
yıllık yüzde 3,7 artması ve bölgenin net
ithalatçı konumuna gelmesi bekleniyor.
Diğer taraftan, Güneydoğu Asya’nın en
büyük ikinci kömür tüketicisi ülkesi
konumunu Tayland’ın elinden alan
Vietnam’ın 2040 yılına gelindiğinde
bölgenin en büyük ithalatçısı olacağı
tahmin ediliyor.
SAYI 338 | EYLÜL-EKİM 2017 | KAYNAK ELEKTRİK

41

KAYNAK

HABER

ABB, Yeni S-ARC1 Ark Hatası Algılama Cihazını tanıttı

ABB’den S-ARC1 cihazı

evlerde ve iş yerlerinde kaza sonucu çıkan yangınların sayısı artarken ABB, entegre minyatür devre kesicili (MCB) yeni S-ARC1 Ark Hatası Algılama Cihazının (AFDD)
lansmanını gerçekleştirdi.

Avrupa’da hatalı elektrik tesisatlarının neden olduğu
yangın sayısının iki milyona yaklaştığının tahmin
edildiği günümüzde bu
sorunu çözmek için
atılan adımların sayısı
artıyor. Yıllık 126 milyar Euro’nun üzerinde
yangın hasarına yol
açtığı tahmin edilen
elektrik tesisatı
kaynaklı yangınlarla
mücadele için birçok
Avrupa ülkesi yeni
önlemler geliştiriyor.
Almanya’nın 18 Aralık
2017 tarihinden itibaren
Ark Hatası Algılama Cihazlarını zorunlu hale getiren ilk
ülke olmasının ardından birçok şirket
bu alandaki çalışmalarına hız verdi.
Ev ve bina güvenliği konusundaki
tecrübelerinden yararlanan ABB’de bu
alandaki çalışmalarını tamamlayarakbu
alanda tam koruma sağlamak için yeni
ürünü S-ARC1 serisini piyasaya sundu.
Bu yeni seri, elektrik tesisatlarındaki
hasarlarla tetiklenen en yaygın tehlikeleri önceden tespit edilebiliyor ve
böylece yangın riskini en aza indiriyor.
S-ARC1 ve S-ARC1 M
Ürün standardı olan IEC / EN 62606’ya
göre bir AFDD, ark arızası tespit edildiğinde devreyi otomatik olarak ayırarak
ark arızalarının etkilerini hafifletmek
için tasarlanmış bir cihazdır. Ark arızalarının sebepleri arasında hasarlı tesisatlar, sıkışmış kablolar, kablo kopmaları,
UV radyasyonu ve kemirgenlerin neden
olduğu hasarlar, gevşek kontaklar ve
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bağlantılar, yanlış kurulum veya kırık fişler
ve kablolar yer alır.
ABB’nin 1P+N
entegre Minyatür
Devre Kesicili (MCB),
S-ARC1 ve S-ARC1
M Ark Hatası Algılama
Cihazları, sırasıyla
6kA ve 10kA kesme
kapasitelerine sahip
ve aşırı akımlara ve
ark hatalarına karşı
koruma sağlıyor.
S-ARC1 serisi, sistem
girişinde bulunan
bir cihaz olarak,
kaçak akım koruma anahtarı (RCCB) ile
birlikte kullanıldığında komple
dağıtım koruması sağlamak için en iyi
çözümü sunuyor.
Kablolar veya baralar ile kolay bağlantı
için çift yuvalı terminaller ile donatılmış olan bu yeni serinin montajı yüzde
50 daha hızlı.
ABB’nin yeni S-ARC1 serisi, dahili bir
elektronik ünitenin eklenmesi ile sürekli olarak otomatik test gerçekleştirir.
Dahili otomatik test başarısız olursa,
servis sürekliliğini garanti etmek ve
istenmeyen sigorta atmalarından
kaçınmak için LED söner veya alternatif
olarak yeşil ve kırmızı yanıp sönmeye
başlar ve sistemin açmasını engelleyebiliyor.S-ARC1 ve S-ARC1 M, okullar,
kreşler ve bakım evlerindeki yatak odaları ve ortak kullanım alanları, üretim
tesisleri, matbaalar veya imalat alanları
gibi yüksek yangın riskine sahip çeşitli
tesislerde kullanım için ideal bir kullanım alanı sağlıyor.

. ABB’den yeni merkezi
inverter: PVS800
ABB, PVS800 merkezi inverter
serisinin yeni bir üyesi olan yüksek
güçlü merkezi inverter PVS80057B’nin piyasaya sürülmesiyle birlikte kapsamlı güneş enerjisi inverter portföyünü genişletiyor. ABB’nin
PVS800 merkezi inverter serisinin
başarısının ardından, güç konvertörleri teknolojisindeki deneyimine
dayanarak geliştirdiği yüksek güçlü
bir merkezi inverter olan PVS80057B, 2 MW’a kadar güç değerlerine
sahip piyasadaki en kompakt ve
bakım kolaylığı sağlayan tasarımlardan biriyle fotovoltaik (PV) güneş
enerji santrallerinin genel sistem
maliyetini düşürmeyi hedefliyor.
Gerçek ayna tasarımı ile birleştirilen modüler doğru akım (DC) giriş
tasarımı, sistem entegratörlerine
esneklik sağlıyor. Önceki PVS800
modellerine kıyasla yüzde 50 daha
fazla güç yoğunluğuna sahip olan
yeni PVS800-57B, hem alan ihtiyacı
hem de kW başına hacim açısından
avantajlar taşıyor. Daha büyük invertör güç değeri daha büyük transformatörlerin kullanılmasına olanak
vererek orta gerilim tarafında da
önemli tasarruf sağlıyor. Yeni ABB
merkezi inverterleri, 1645 kW ve
1732 kW nominal güç oranlarında
50°C’ye tam güç; 50°C’tan 60°C’ye
kadar da lineer azalan güç verme
kabiliyetiyle geniş bir çalışma
sıcaklığı aralığı sunuyor.
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GAP’a prestijli ödül
GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Kullanımı ve Enerji Verimliliği Projesi, Enerji Mühendisleri Derneği tarafından Ödüle LAYIK GÖRÜLDÜ.
GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi,
Association of Energy Engineers (Enerji
Mühendisleri Derneği) tarafından
Atlanta’da düzenlenen 40. Dünya Enerji
Mühendisliği Kongresi’nde, “Ortadoğu
Bölgesi’nde Yılın Enerji Projesi” ödülünü
aldı. GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve
Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
(GAP BKİ) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği
içinde yürütüldü. Proje ile yenilenebilir
enerji kaynaklarının hem bölgenin
ihtiyaçları doğrultusunda elektrik ve
ısı üretimindeki kullanımının yaygınlaştırılması, hem enerji verimliliğinin
iyileştirilmesine yönelik faaliyet ve
eylemlerin gerçekleştirilmesi, hem de

bölge için öngörülen sürdürülebilir
büyüme yaklaşımının desteklenmesi
hedeflenmişti.
Proje kapsamında bölgesel ölçekte ilk
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
eylem planı hazırlanmış ve sanayide
enerji verimliliğinin iyileştirilmesine
yönelik bölgedeki kalkınma ajansları
ile ortak mali destek programı oluşturulmuştu. Proje kapsamında gerçekleştirilen Alman Pasif Ev Enstitüsü’nün
EnerPHit kriterine göre tasarladığı GAP
Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi binası da Türkiye’de tadilat
görmüş bina kategorisinde EnerPHit
sertifikasına sahip ilk ve tek enerji etkin
bina olma özelliği taşıyor. Projenin
uluslararası ağ geliştirme stratejisi
kapsamında, 2016 yılında Association of
Energy Engineers’in Türkiye temsilciliği
kurulmuştu.

Enerji Mühendisleri Derneği
(Association of Energy Engineers )

98 ülkeden 17.500 üyesi ve 29 ülkede
temsilciliği bulunan Enerji Mühendisleri
Derneği’nin (Association of Energy Engineers-AEE) merkezi ABD’de bulunuyor.
Dernek, itibar gören enerji sertifika
programları ile enerji mühendisliği,
enerji yönetimi, yenilenebilir enerji,
sürdürülebilirlik ve ilgili alanlarda çalışıyor, enerji yönetimi alanında faaliyet
gösteren profesyonel mühendis ve bilim
insanlarını bir araya getiriyor. Association of Energy Engineers’in Türkiye temsilciliği 2016 yılında kurulmuştu. Harran
Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve
Enerji Verimliliği Merkezi (GAP-YENEV),
Enerji Mühendisleri Derneği’nin (Association of Energy Engineers-AEE) Türkiye
temsilciliği görevini yürütüyor.

SOCAR’a Altın Vana
SMART ENERGY’DE İLK SEVKİYAT
HEYECANI Yenilenebilir enerji sektörünün önemli yatırımcılarından Smart
Energy, üretime başladığı ilk ay ilk
teslimatını da gerçekleştirdi. Gebze’deki
güneş paneli fabrikasından ilk tırlarını
yolcu eden Smart Energy, ilk yılın içinde
ilk ihracatını gerçekleştirmeye de hazırlanıyor. Gebze’de 23 bin 500 metrekarelik alanda üretime geçen Smart Solar
fabrikasında üretilen Türk malı paneller
SUMEC’e ait Phono Solar markasını
taşıyor.

Bu yıl Antalya’da gerçekleştirilen
8. Türkiye Enerji Zirvesi’nde SOCAR
Türkiye en başarılı sosyal sorumluluk
projeleri ile sektöre katkı sunanlara
verilen ‘Altın Vana’
ödülünün sahibi
oldu. Türkiye
enerji piyasasının, kamu ve özel
sektörü buluşturan
en önemli organizasyonlarından
biri kabul edilen
zirvenin sekizincisi
kapsamında düzenlenen ödül töreninde, ödülü SOCAR Türkiye, adına
İş Destek Başkanı Gülmirza Cavadov,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Müsteşarı Fatih Dönmez’den aldı.
Ödülle ilgili açıklama yapan SOCAR
Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat
LeCompte, Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı olan SOCAR
Türkiye’nin tamamlandığında yatırım
değeri 19.5 milyar
dolara ulaşacak, ülke
tarihinin en büyük
projelerine imza attığını vurguladı. ‘Altın
Vana’ ödülünden duydukları gururun altını
çizen LeCompte, sosyal sorumluluk
bilinciyle çevre, eğitim, spor, kültür ve
sanat konularına desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.
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Saatimizle oynayanlar
Dünyada her yıl olduğu gibi bu yıl da
Ekim’in son Cumartesi’sini Pazar’a bağlayan gece (29 Ekim 2017, Cumhuriyet
Bayramı’mızın coşkuyla kutladığımız
94. yıldönümünde) günün ilk saatlerinde tüm elektronik sistemler otomatik
olarak saatlerini bir saat geri almak
suretiyle yaz saatinden kış saatine geçiş yaptı. Ülkemizi yönetenler, geçen yıl
olduğu gibi yıl da kış saatine geçmeyi
istemediklerinden cep telefonlarımızın, bilgisayarlarımızın hatta evimizin,
apartmanımızın otomatik çalışan
ısıtma sistemlerinin elektronik saatleri
elektronik sisteme dahil olmayan saatlere göre bir saat öncesini gösterip
çalışmaya başladı. Elektronik saatleri

otomatik ayarlanan cihaz ve sistemlerin saatlerini kış saatine geçmeyen
saatinize göre ayarlamaya üşenirseniz
ya da ayar yapmayı bilmediğiniz için
sistemi kuranlara çağrı yapmazsanız
(geri alınmamış olan saatinize uyması
için otomatik işlem gören elektronik
saatlerinizi bir saat ileri alma işini
ihmal ederseniz) sabahları ve akşamları bir saat geç ısınacaksınız, yataktan
soğukta kalkacaksınız, işin kötüsü saatleri ayarlasanız da işe, okula gitmek
için gün ağarmadan yola çıkacaksınız
demektir. Bundan kurtuluş yok ve olmadığını da geçen bir yılda gördük.
Tüm dünyada uygulanan ve yararla-

rından önde geleninin enerji tasarrufu
sağlanması olduğu kabul edilen yaz
ve kış saatleri entegre uygulamasından kış saati kanadını dışlayarak
“biz sadece yaz saatini kullanacağız,
kış saatine geçiş yapmayacağız, yaz
saati ülkemizde kalıcı olarak sürekli
uygulanacak” diye dünyada olmayan
bir sisteme geçebiliyoruz. Böylece tüm
dünyada enerji tasarrufu yararı sağladığı başta olmak üzere yararlı görülüp
uygulanan yaz-kış saatleri sisteminin
kış bölümünde dünyaya ters düşerek
enerji tasarrufu sağladığımızı iddia
edebiliyoruz. Yani toplumumuzu direkt
etkileyen çok konuda olduğu gibi bu
konuda da dünyanın yaptığının, dolayısıyla mantıklı olanın tersini yapıyoruz
ve bu uygulamamızın enerji tasarrufu
sağladığına inanıyor, toplumumuzu da
buna inandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla öncelikle ülke siyasal yönetimi
olarak önce kendimizi, sonra toplumumuzu bu konuda da kandırıyoruz. Sonra
bir de bakıyoruz, gelecek yıl (2018) bu
(anlamsız ve yararsız) uygulamanın
kaldıracağı Resmi Gazete’de Bakanlar
Kurulu kararı olarak topluma duyuruluyor. Bu son yaz-boz olayının açık
anlamı, Türk halkı olarak çıkarlarımızın,
rahatımızın, huzurumuzun, dolayısıyla
“nasıl olsa bunu da unuturlar” denilerek
oyumuzun umursanmaması, aklımızla
bir kez daha alay ediliyor olmasıdır.
Şimdi şu soruyu sorma hakkımız var:
“Madem iki yıl uygulayıp vazgeçecektiniz, tüm uyarıları göz ardı ederek niye
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DÜNYADA HER YIL 		
OLDUĞU GİBİ BU YIL DA
EKİM’IN SON HAFTASINDA
GÜNÜN İLK SAATLERİNDE
TÜM ELEKTRONİK
SİSTEMLER OTOMATİK
OLARAK SAATLERİNİ BİR SAAT
GERİ ALMAK SURETİYLE KIŞ
SAATİNE GEÇTİLER. ÜLKEMİZİ
YÖNETENLER İSE GEÇEN YIL
OLDUĞU GİBİ BU YIL DA KIŞ
SAATİNİ DIŞLAMAYA, YANİ
OKULA SABAH
KARANLIĞINDA GİTMEMİZE
DEVAM KARARI ALDILAR.

iki yılda ülkemiz ekonomisine ve sosyal
yaşamına onulmaz zarar verdiği açık
olan bu anlamsız uygulamada ısrar
ettiniz?”
Tüm uyarılar nelerdi? Bir kez daha
hatırlatalım. Öncelikle yaz-kış saati
entegre uygulamasından şaşmayan
Batı’nın gelişmiş ülkeleriyle ülkemiz
arasındaki olağan saat farkının bir saat
daha açılmasına itirazdı. ABD başta
olmak üzere okyanus ötesi ülkelerle
artan gece- gündüz, özellikle iş saatleri
farkı nedeniyle iletişimin zorlaşmasıydı. Bu da siyasal, ticari ve ekonomik
ilişkileri birinci derecede olumsuz
etkileyen bir durumdu. Kış saatini
dışlayınca enerji tasarrufu sağlanması
ise büyük oranda tartışmalıydı. Öyle ya
dünyada herkes yaz-kış saatleri sistemi
birlikte uygulandığında enerji tasarrufu beklerken, kış saatini dışlayınca,
yani uygulamanın bir kanadı ortadan
kaldırılınca da tasarruftan söz edilmesi
neyin nesiydi? Nitekim Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) açıkladı. Tasarruf
yok, aksine ikisi de ithal kaynaklara en
büyük oranda bağımlı olan hem elektrikte, hem de gaz da israf var.

Dergimizin Nisan Mayıs 2017, 234.
sayısında yer alan araştırmaya göre,
kış saatsiz yaz saati uygulamasının
ülkemize “Pahalıya patladığı” sonucu
ortaya çıkmış bulunuyor. Araştırma
sonucu olarak dünyanın kış saati uygulamasında olduğu 30 Ekim 2016-26
Mart 2017 tarihleri arasında sürekli
yaz saatinde olan Türkiye’nin elektrik
tüketiminin önceki yılın kış saatinde
geçen yaklaşık 5 aylık süresine göre
yüzde 6,5 arttığına ve bu geçen aynı 5
aylık süreçte Türkiye’nin elektrik tüketiminde yaklaşık 7 milyar kWh’lik artış
yaşandığına, ülkemizi Batı ülkelerinden bir saat daha uzaklaştıran kararın
maliyetinin ise kWh başına ortalama
42 kuruşluk elektrik fiyatı üzerinden
hesaplandığında 3 milyar TL’na yaklaştığına dikkat çekiliyor.
Dergimizin geçen (Ağustos 2017, 277)
sayısında da “Kalıcı yaz saatinin yıllık
bilânçosuna ilişkin tartışmaların
sürdüğü” haberi yer alıyordu. Haberde,
yaz-kış saati uygulamasında ve 20162017 kışında yurdumuzda ilk kez uygulanan kalıcı yaz saati uygulamasında
sağlandığı belirtilen elektrik tasarruf-

larının baz alındığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) çıkışlı iki ayrı rapordan
söz ediliyor ve kafa karışıklığına yol
açan bu rapor değerleri için Elektrik
mühendisleri Odası (EMO) tarafından
ülkemiz siyasal ve enerji yönetimlerinden açıklama bekleniyor. Buna göre,
belirtilen İTÜ-1 raporunda, yaz-kış
saati entegre uygulamasının geçerli
olduğu 2010-2016 yılları arasındaki
altı yıl boyunca kış saati uygulamasının
geçerli olduğu aylar bazında yıl başına
yaklaşık yüzde 8,5 elektrik tasarrufu sağlandığı, bu tasarruf değerinin
yaklaşık 10 milyar kWh/yıl’a karşılık
olduğu belirtilirken, İTÜ-2 raporunda
kış saatinin uygulanmadığı 2016-2017
kışının beş aylık sürecinde yine tasarruf
sağlandığı, ancak bu tasarrufun ilk rapordaki değerin 7,7 kat altında sadece
1,3 milyar kWh olarak tespit edildiği
ifade edilmektedir. Raporlardaki değerler doğru kabul edildiğinde, kış saati
uygulaması kapsam dışı bırakıldığında
yaz-kış saati entegre uygulamasına
göre enerji tasarrufu 7,7 kat azaldıysa,
buna tasarruf denilebilir mi?
Kaldı ki EMO, kış saatsiz yaz-kış saati
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entegre uygulamasında elektrik tasarrufu sağlandığına değil, önemli enerji
israfına yol açıldığında ısrarlı. Onun
için siyasi otorite ve enerji yetkililerinden açıklama bekleniyor.
Enerjide bu önemli ulusal tasarrufa
aykırı, dolayısıyla ortada kayda değer
hiçbir gereksinim yokken, hiç yoktan sebep olunan aykırı uygulamada
ülkemizin mali kaynaklarının israfı niteliğindeki elektrik enerjisi tüketiminin
bugüne kadar aksini ispatlayan çıkmadığına, siyasal yönetimin yorumları ise
söylem düzeyinde kaldığına göre tespitleri doğru kabul etmek zorundayız.
Ülkemizin siyasal ve enerji yönetimleri
bu gerçeği gördükleri, bu ağır sorumluluğu daha fazla taşımak istemedikleri
için mi evrensel boyuttaki yaz-kış saati
sistemini bozan (anlamsız) uygulamalarına 2018 yılından itibaren son
vermeyi bugünden Bakanlar Kurulu
kararına bağladılar?
Oysa zararın neresinden dönülmesi
kadar, eğer bu uygulamadan açıkça görüldüğü gibi ülke halkının çıkarlarına
önemli zarar veren bir uygulama varsa
o zarardan en kısa zamanda dönülmesi
gerekir. Kış saatine 2018’de değil de
bu yıl (2017) geçilmesine, dolayısıyla
yaz-kış saati sisteminde ülkemizin
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ekonomik ve sosyal yaşamının yeniden
dünya ülkeleri ile entegrasyonuna
engel ne vardı? Böylece, en azından
ortadaki önemli ekonomik ve sosyal
ülke zararı bir yılda kalır, ikiye katlanması (yani 3 milyar TL kamu zararının
en azından 6 milyar olması) önlenirdi.
Günümüz siyasal ve enerji yönetimlerinin çok konuda olduğu gibi bu konuda
da anlamsız inat ve aymazlık odaklı
uygulamasının sonunda başta büyük
boyutta ekonomik kamu zararının
hesabı olmak üzere sosyal, siyasal,
hukuksal yaptırımlarının kaçınılmaz
olacağı düşünülmüyor mu?
Hatırlatalım, Bakanlar Kurulu, yaz-kış
saati entegre uygulamasından kış
saatinin çıkarılıp yaz saatinin süresiz olarak kullanıma alınmasını Eylül
2016’da kararlaştırdı. Kararda başat
gerekçe olarak “gün ışığından daha fazla yararlanma amacı” ileri sürülmüştü.
Aradan geçen bir yılda geçen yıl (2016)
dergimizde yer verdiğimiz konuyla ilgili özel dosyada belirtildiği gibi gün ışığı beklentisinde bunun tam tersi oldu.
Dergimizin Eylül 2016, 328. sayısında
bu karar “Yaz Saati Bilmecesi” başlığıyla kapak konusu yapılmıştı. Elektrik
Mühendisleri Odası’nın (EMO) tespitlerine de bu yayınımızda yer verilmişti.
EMO yetkilileri, “yaz-kış saati uygula-

AYNI KARAR KAPSAMINDA
2018’DE BU UYGULAMANIN
KALDIRILACAĞINI DA DUYURDULAR. ŞİMDİ ŞU SORUYU SORMA HAKKIMIZ VAR:
“MADEM İKİ YIL UYGULAYIP
VAZGEÇECEKTİNİZ, NİYE ÜLKEMİZ EKONOMİSİ VE SOSYAL
YAŞAMINA ONULMAZ ZARAR
VERDİĞİ AÇIK OLAN, ‘ZARARIN NERESİNDEN DÖNÜLÜRSE KÂRDIR’ ÖZDEYİŞİNİ
DIŞLAYAN BU ANLAMSIZ UYGULAMADA ISRAR ETTİNİZ?”

masından kış saatinin dışlanmasıyla, yaz
saatinin sürekli hale getirilmesiyle enerji
tasarrufu sağlanamaz. Aksine, yaz saati
uygulamasıyla elektrik faturaları kabaracak” uyarısında bulunmuştu. Bir yıl
sonra bu tespit ve uyarıları yapanların
tümünün haklı çıktığını görüyoruz.
Geçen yıl dergimizde kapak konusu
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yapılarak yayımlanan yazımda,
bütünlüğünün bozulmasında
ısrarlı olunan “yaz-kış saati entegre
uygulaması enerji tasarrufu sağlamıyor mu da bu sistemden kış saati
uygulaması çıkarılıyor?” sorusunu
sormuş ve yanıtını “ülkemizde yazkış saati entegre uygulamasının yapıldığı uzun yıllar boyunca ülkenin
resmi belgelerinde milyar kWh’ler
düzeyinde elektrik enerjisi tasarruf
rakamları yer almıştır” diye vermiştim.
Günümüzde gelişen teknolojiler
sayesinde küresel ilişkilerin yoğunlaştığı dünya ülkeleriyle uyumlu olarak
ülkemizde gerek yaz saati uygulaması,
gerekse onun
entegrasyonu
olan kış saati
uygulaması,
her ikisi de
başlatıldığından bugüne kadar “gün ışığından
daha fazla yararlanma amacıyla”
yapılmıştır. Bu amaç maddesi, yani
“gün ışığından daha fazla yararlanma
amacı” yıllardır siyasi otorite kararlarında yer almıştır. Son 7 Eylül 2016
günlü Resmi Gazete’de yayımlanan kış
saati uygulamasını dışlayan Bakanlar
Kurulu kararına ilişkin iki paragraf da
“gün ışığından daha fazla yararlanma
amacıyla” diye başlamaktadır. Bugün ne
değişmiştir de, resmi belgelerin başat
maddesi olan “gün ışığından daha
fazla yararlanma amacı” sadece kış
saati uygulaması için inandırıcı hiçbir
gerekçe getirilmeden ortadan kaldırılabilmektedir. Bunun yanıtını, benim gibi
sorgulama gereksinimi hisseden bir
yazarımız internet gazetesinde mantık
yolunu göstererek ilginç bir biçimde
ifade etmiş bulunuyor. 1
“Koyarsın ortaya en az 10 yıllık bilimsel
verileri ve rakamları. Bunlar gösteriyor ki,
ülkemizde ‘yaz ve kış saatlerinin birlikte
uygulanmasıyla bırakınız enerji tasarru-

Söz konusu yazı içeriklerinden,
yukarıdaki başlık sırasıyla aynı
ilginçlikte paragraflar: “Sonunda
Suudilerle aynı saati kullanır olduk. Artık saatimiz ‘milli’ olmuştur
her halde. Ama dün çok ilginç bir
haber düştü yabancı gazetelere.
Suudi Arabistan, hicri takvimi
bırakıp miladi takvime geçti”.
funu, aksine enerji israf ediliyor’ dersin.
Arkasından karşıt görüşleri bilimsel olarak gösterirsin. Kimsenin söyleyecek bir
şeyi kalmaz. Böyle yapıldı mı? Kesinlikle
hayır! ‘Ben yaptım oldu’ anlayışı sergileniyor.
Fransa, İngiltere,
Almanya, İtalya
başta olmak üzere,
yanı başımızda
bulunan tüm Avrupa,
‘gün ışığından daha
fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu
yapmak için’ yaz saati ve kış saatinin
birlikte uygulanmasında yarar görüp
birlikte uygulamayı sürdürürken bizde
bu uygulamanın bir yararı olmadığı ileri sürülerek uygulamadan kış
saati çıkarılıyor.
İnandırıcı da
değil, doğru bir
uygulama da
değil.”
Yine geçen
yıl ilk kez kış
saatine geçilmeyeceği ilan edilerek yaz saatinin kalıcı
olarak uygulanmaya başlandığı süreçte
medyanın her kesiminde, magazin
köşeleri dahil, bu konunun işlendiğini görüyoruz. Sadece bir gazeteden
değişik tarihlerde birkaç ilginç örnek
başlık: “Biz Suudi saatine geçtik,
Suudi’ler milâdi takvime!” 2, “Geceler,
katran karası geceler”3 , “Ülkece ‘jet lag’
yaşıyoruz!”4, “Yeter artık, çocuklar kör
karanlıkta okula gitmesin”5.

“Meydanlarda demokrasi nutukları
atıp tutanların aklına bütün Türkiye’yi
ilgilendiren bu saat işini halka sormak
neden gelmez. Bundan dört yıl önce,
2012 yılında bugünküne benzer (ama bugünkünün tam tersi) bir Bakanlar Kurulu
kararı çıkmış ve kış saatine geçildikten
sonra bir daha yaz saati uygulanmaması ile ilgili kararname Resmi Gazete’de
yayımlanmıştı. Matematik aynı matematik olduğuna göre o gün hesaplamışlar,
kış saatinin (öncelikle tasarruf açısından)
daha makul olduğuna karar vermişler. Bugün hesaplıyorlar, yaz saatinin
(öncelikle tasarruf açısından) daha makul
olduğu iddia ediliyor”.
“Bize neden bu işkence? Elektrik tasarrufu mu? Sabahları cayır cayır elektrik
yakıyoruz vallahi. Ayrıca insan
bedeninin (özellikle
beyninin) elektrik
(tasarrufu) kadar
değeri yok mu?”.
“Change.org isimli
sitede (kalıcı yaz
saati uygulamasına karşı) bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanya duyurusunda, ‘sabahları gözümüz görerek güven
içinde okula gidelim, enerji tasarrufu
sağlansın, elektronik cihazlar şaşmasın,
(zaten cari açığımız zirveleri aşarken)
ithalat ihracat farkımız (cari açığımız) bir
de zaman farkından düşmesin diye saatler (kış döneminde) yeniden geri alınsın”.
Yaz-kış saati uygulamasını yaz-boz

1

Em. Amiral Türker Ertürk’ün yazısı, Oda TV, 10 Eylül 2016

4

Pınar Turan, Sözcü Pazar eki, 25Aralık 2016.

2

Rahşan Gülşan, Sözcü Şık magazin eki, 6 Ekim 2016.

5

Deniz Ayhan’ın haber yazısı, Sözcü, 9 Aralık 2016.

3

Murat Muratoğlu, Sözcü ekonomi yazarı, 20 Aralık 2016
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tahtasına çevirenler gerçekten ulusal
çapta elektrik tasarrufu sağlanacağı
için mi bu yola başvurmuşlardı? Yani,
bu yaz-boz uygulamasının ana hedefi ulusal enerji tasarrufu muydu?
Elbette değildi. Bunu, uygulama ortaya
çıktığında eleştiren enerji kurumlarının, enerji uzmanlarının ve aklı
başında medyanın uyarı ağırlıklı olarak
dile getirmeleri ve geçen bir yıldaki
gelişmeler açıkça göstermiş bulunuyor.
O zaman asıl sebep ya da ana hedef
neydi? Teyit edilmediği gibi yalanlanmadı da. “Ülkemizin batısı odaklı
saat dilimini doğuya kaydırarak Suudi
ülkesiyle aynı zaman diliminde olmak.”
Olduk da.
Geçen yıl Suud’larla çok iyi dosttuk.
Sonra araya Katar anlaşmazlığı girdi.
Suudiler başta olmak üzere çevre Arap
ağırlıklı ülkeler Katar’a cephe aldılar,
ambargo uyguladılar. Türkiye’yi yönetenler ise olmayan, olanı da tümüyle
çöken dış politikalarında her zaman
yaptıkları gibi herkesin yaptığının tam
tersini yaptılar. Katar’dan yana tavır
koydular. Yakın tarihte ABD’ni karşılarına alma pahasına sonuçlarını düşünmeden İran ambargosunu kahramanca
deldikleri gibi bu kez da Suud’lar ve
diğer Arap ülkelerini kenara iterek Katar ambargosunu insani gerekçeler ileri
sürerek tanımadılar. Özellikle Suud’ları

karşılarına alma pahasına. Böyle olunca, “Suud’larla aynı zaman diliminde
yaşam sürdürmenin de bir önemi ve
anlamı kalmadığı için bir süre önce
önemli gördükleri aynı saat diliminde
olmayı terk etmekte beis görmediler”
diyebilir miyiz?
Aslında ülkemizi yönetenlerin birinci
derecede korumakla yükümlü oldukları halkımızın çıkarlarını, dolayısıyla
haklarını, hukukunu, huzurunu hiçe
sayan bu politikasız dış ve iç politikalar
sonucu olan, anaokulu bebelerinden
başlayarak üniversite öğrencilerine kadar okumaya çabalayan çocuklarımıza
oldu. Sabahın alaca karanlığında aylar-

ca okul yollarına düştüler, düşmeye de
devam ediyorlar.
Güzel uykularının bu şekilde bölünmesine, ülke yönetenlerin gündeminde
olmayan psikolojilerinin bozulmasına
velileriyle hatta öğretmenleriyle birlikte isyan ettiler. Yakınmalar, halk tepkisi
giderek büyüdü. O zaman, “bu anlamsız
kış saatsiz uygulamadan, bir yıl ertelemeli de olsa vazgeçmelerini halkımızın
bu tepkilerine de bağlayabilir miyiz?”
Sonuçta, nedeni ne olursa olsun halkımızın yaşamını ve ülke ekonomisini
olumsuz olarak etkileyen, inandırıcılığı
olmayan bu karardan geri adım atılmasına, yine de “en azından geç de olsa
zarardan dönüldü” diyerek, bir kez daha
göz göre göre kandırıldığımızı, aklımızla alay edildiğini bir kenara koyarak, 80
milyonun en az yarısı olarak bu konuda
da umursamazlık odaklı aymazlığımızı
sürdürecek miyiz?
Son gelişme: Danıştay’ın yürütmeyi
durdurma kararı üzerine kış saatsiz
yaz saati uygulamasını 2018 yılından
itibaren sonlandıran Bakanlar Kurulu
kararı alınmıştı. Bu kararın bile kamu
zararını katlayacağı için bir yıl gecikmeli olması eleştirilirken siyasi otorite
torba kanuna sıkıştırdığı hükümle kış
saatsiz yaz saatini yeniden sürekli uygulanabilir hale getirmekte gecikmedi.
Halkımızın ve özellikle çocuklarımızın
çektiği çileye devam.
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Türkiye’de Elektrik Enerjisi ve Enerji Kooperatifçiliği

CHP’den enerjide kooperatif modeli önerisi
son yıllarda özellikle avrupa ülkelerinde gelişen enerji kooperatifleri türkiye’nin de gündemine girdi. CHP’nin hazırladığı enerji raporunda dünyadaki ve türkiye’deki yeni enerji trendleri ve kooperatifçilik tartışmaya açıldı.
Son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinde gelişen enerji kooperatifi uygulamaları Türkiye’nin de gündemine girdi.
CHP’nin hazırladığı enerji raporunda
dünyadaki ve Türkiye’deki yeni enerji
trendleri ve kooperatifçilik uygulamaları tartışmaya açılırken, enerji sorununa çözüm modeli olarak da “enerji
kooperatifçiliği” önerildi. CHP Balıkesir
Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın tarafından hazırlanan
raporun önsözünü yazan genel başkan
Kemal Kılıçdaroğlu önsözde yerli ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına vurgu
yaparken enerjide kooperatifçiliğin
önemini vurguladı.
Yazdığı sunuş yazısında tüm tüketicilerin, kaliteli ve yeterli enerjiye, sürekli
şekilde ve ödenebilir koşullarda
ulaşabilmesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin enerji politikasının temelini
oluşturmaktadır, diyen Kılıçdaroğlu
sözlerini “yerli kaynaklara öncelik
veren, insan odaklı ve sürdürülebilir enerji üretimi önceliğimizdir,
çevre ve toplumla uyumsuz, yerel
paydaşların karşı çıktığı projeler
CHP iktidarında uygulama alanı
bulamayacaktır” şeklinde sürdürdü.
Giderek artan enerji ithalatının
ekonomi üzerinde yarattığı yükün
ancak enerjide dışa bağımlılığın
azaltılmasıyla mümkün olacağının
vurgulandığı raporda bu durumun
dış politika ve güvenlik sorunlarına da yol açtığı ifade ediliyor.
Raporda “dışa bağımlı fosil yakıtların enerji tüketiminde ve elektrik
üretimindeki payının düşürülmesi
bir gereklilik olmuştur. Doğal gaz
ve kömüre dayalı elektrik
üretimine kısıtlamaların getiril-

mesi ve üretimdeki paylarının düşürülmesi
gerekmektedir. Mevcut elektrik tüketimimizin üç katından fazlasına karşılık
geldiğini bildiğimiz yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın enerji üretimindeki
payının artırılması için gerekli çalışmalar zaman yitirilmeksizin yapılmalıdır.
Yenilenebilir kaynaklarımızı harekete
geçirmekte enerji kooperatifleri bir
seçenek oluşturmaktadır.” görüşlerine
de yer veriliyor.
CHP’nin Ağustos ayında hazırladığı
“Türkiye’de Elektrik Enerjisi ve Enerji
Kooperatifçiliği” başlıklı rapor, tüm
dünyanın kömürden vazgeçerken
Türkiye’de kömürün artan kullanımına
dikkat çekildi. Belediyeler öncülüğün-

de oluşturulacak kooperatiflerle ucuz
enerjiye ulaşmanın mümkün olduğunun belirtildiği raporda şu saptamalar
yer alıyor:
• Ülkemiz enerjide yüksek oranlı olarak
dışa bağımlı durumdadır. 2000 yılında
dışa bağımlılık oranımız %67 iken,
2015 yılında %75’e ulaştığı hesaplanmıştır. Hükümetin enerji politikaları
bu şekilde devam ettiğinde bu oranın
daha yukarılara çıkması kaçınılmaz
olacaktır.
• Ülkemiz zengin olarak kabul edilen
yenilenebilir enerji kaynaklarına sahiptir. Hidrolik dışı yenilenebilir kaynak
potansiyelimiz Rüzgarda 48.000 MW,
Güneşte 270.000 MW, Jeotermalde 600
MW, Biyogazda 4000 MW’dır.
• Yenilenebilir enerji üretim tesisleri daha küçük kapasitelerde ve
tüketim noktalarına yakın yerlere
kurulabildikleri için halk katılımına
daha uygun olduğu değerlendirilmektedir. Rüzgar, hidrolik, jeotermal ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara bağlı elektrik
üretim tesislerinin kaynağında
kurulmasının daha ekonomik
olduğu bilinmektedir.
• Türkiye’de 2015’te elektrik
enerjisi üretiminde ilk sırayı kömür
aldı. Hükümet politikalarına paralel olarak kömür kullanımı gelecek
yıllarda artmaya devam edecek.
Doğalgazda ise Rusya’ya bağımlılığımız sürüyor.
• Özel sektörün 2002’de elektrik
üretimindeki payı yüzde 40.2 iken
bu oran 2016’da yüzde 83’e çıktı.
• Konutlarda kullanılan elektriğin bedelinin yüzde 46.4’ü enerji
bedeli dışındaki bedellerdir ve
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ENERJİ KOOPERATİFLERİ
Enerji kooperatifleri; üretimi, satışı,
tüketimi veya enerji dağıtımını veya bu
alanla ilgili diğer hizmetleri amaçlayan
kooperatif yapılanması olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde enerji kooperatifçiliği alanında en ileri gitmiş ülkeler
Almanya, Danimarka ve ABD’dir.
Almanya’da özellikle fotovoltaik, yerel
ısınma ve rüzgar’da enerji kooperatifi sayısı hızla artmaktadır. Almanya’da 1000
civarında enerji kooperatifinin faaliyette
bulunduğu belirtilmektedir. Sadece
Güneş’te 180 den fazla enerji kooperatifi
bulunduğu bilgisi verilmektedir. Danimarka’da ülkenin rüzgar kapasitesinin
yüzde23’ü kooperatiflere aittir.

bunlar; dağıtım bedeli, fon, TRT payı,
elektrik, tüketim vergisi ve KDV’dir.
Kayıp kaçak bedelleri, başka kalemler
içerisinde gösterilerek, tahsili yasal
kural haline getirildi. AKP iktidarı kayıp
kaçak konusunda dağıtım şirketlerinden yana oldu.

Hatta alınan ÖTV’nin de KDV’si alınıyor.
Konutlarda kullanılan doğalgaz temel
ihtiyaçtır. O yüzden ÖTV alınması ve
yüksek oranlı KDV alınması haksızlıktır.
Doğrusu tüm diğer temel ihtiyaçlarda
olduğu gibi doğalgazda da KDV’nin
yüzde 1 olmasıdır.

• Doğalgaz ithal fiyatları uluslararası
petrol fiyatlarına paralel olarak düştü
ancak elektrik tüketicileri bundan yararlandırılmadı. 2016’da toptan elektrik
fiyatlarında yapılan indirimler faturalara yansıtılmadı.
Raporun geliştirdiği çözüm önerileri
ise özetle şu şekilde:

CHP”nin enerji kooperatiflerinin
yaygınlaştırılması önerisiyle birlikte
sağlanacağını umduğu faydalar ise şu
şekilde:

• Elektrik sektörünün önemli bir
büyüklüğü özel sektör eliyle yönetiliyor ve kâr odaklı bir yönetim anlayışı
egemen. Sermaye egemen bir yapıya
sahip enerji piyasasının katılımcı bir
yapıya kavuşması için kooperatifçilik
önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor.
Tüketicilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını
üretmek üzere ortak bir çatı altında bir
araya gelmeleri katılımcılığı artıracak.
• Konutlarda ısınma amacıyla kullanılan doğal gazdan ÖTV ve KDV alınıyor.
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• Yerel kaynakların yerel halk tarafından kullanılarak enerjinin tüketileceği
yerde üretilmesi sağlanacak,
• Yeni istihdam yaratılacaktır,
• Halkın enerji konusunda söz sahibi
olması sağlanacak,
• Enerji piyasasında sermaye egemen
yapıya karşı bir alternatif ortaya
çıkmış olacak,
• Yerel kalkınmaya katkı saplanmış
olacak,
• Çevrenin korunması sağlanacaktır,
• Enerjide dışa bağımlılığımız düşecek,
• Enerjide dönüşüme katkı sağlanacak,
• Enerji piyasasının demokratikleşmesine katkı sağlayacak.

Biyogaz üretiminin yüzde 80’ini üreten
biyogaz tesisleri enerji kooperatiflerine
aittir. Danimarka’da 150 binden fazla aile
rüzgar kooperatifl erinin ortağıdır.
2000’den fazla rüzgar kooperatifinin
bulunduğu Danimarka’da enerji projelerinin en az yüzde 20’sinin yerel halka ait
olması yasa ile şart koşulmuştur. ABD’de
nüfusun yüzde 12’sine enerji kooperatifleri hizmet vermektedir. Dağıtım ağının
yüzde 40’ı kooperatiflere aittir. Yenilenebilir kaynakların yüzde 13’ü kooperatifl erin yönetimindedir. Bolivya’da 1
milyondan fazla insana hizmet sağlayan
kooperatif elektrik dağıtım piyasasının
yüzde 30’undan sorumludur. Brezilya’da
üç milyonu aşan tüketiciye elektrik
sağlayan ve bir milyonu aşan ortağa
sahip 126 adet kırsal elektrik kooperatifi
bulunmaktadır.
Bu ülkelere ilave edebileceğimiz enerji
kooperatifi uygulaması yapan pek çok
farklı ülke bulunmaktadır. Türkiye’de
enerji kooperatifçiliği henüz başlangıç
düzeyinde bulunuyor. Önemli olarak
kabul edebileceğimiz bir ilerleme yok.
Mevzuat altyapısı kimi eksikliklere
rağmen tamamlanmış olmasına rağmen
şu ana kadar kurulan enerji kooperatifi
sayısı sadece beştir.
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İklim değişikliği giderek büyüyen bir sorun olmaya devam ederken...

Bireysel mücadele mümkün mü?

*

Yanan bir ev ıslak havlularla söndürülebilir mi? Bir silahlı çatışmayı sinek kovucuyla kazanabilir misiniz? Bugün İklim değişikliğine yönelik KİŞİSEL tavsiyeler, kampanyalar, tüketim
alışkanlıklarını değiştirme önerileri de en az bu öneriler kadar anlamsız. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
SORUNUNDA ŞİRKETLER VE DEVLETLER temel aktörlerdir... DEVLETLERİN VE ŞİRKETLERİN POLİTİKALARI DEĞİŞMEDEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SORUNUnda kaydadeğer bir gelişme sağlanamaz...

Gelen kutumdaki e-postalar geçtiğimiz
hafta bana ofisimi daha çevreci hale
getirmek için otuz öneri sunuyordu:
Yeniden kullanılabilir kalemlerle yazın,
ofisinizi açık renklerle yeniden dekore
edin, asansörü kullanmayı bırakın! Eve
dönüşte, diğer seçeneklerle devam
edebilirdim: Ampulleri değiştir, yerel
sebzeleri satın al, ekolojik eşyalar satın
al, evin çatısına güneş paneli yaptır.
Ve aynı hafta bir araştırma yayımlandı,
iklim değişikliğine karşı mücadelenin
en iyi yolunu ortaya koyuyor: Çocuk

sahibi olmamaya ant için!
Bireysel inisiyatifi hedef alan bu tür
yaygın teşvikler -şirket reklamlarında,
okul kitaplarında ve ana akım çevreci
grupların kampanyalarında, özellikle
batıda- içimize çektiğimiz hava kadar
doğal görünüyor. İşin aslı, tüm bunlar
daha kötü servis edilemezdi.
Gezegeni kim kundaklıyor?
Bizler kişisel hayatlarımızı çevreci
hale getirmeyle meşgulken, petrol
şirketleri bu çabaları anlamsız kılıyor.

Peki 1988’den beri rekor kıran karbon
salınımı ne durumda? Bugün dünyada yalnızca yüz şirket toplam karbon
salınımının yüzde 71’inden sorumlu.
Siz şu kalemlerle ya da panelle falan
uğraşadurun onlar gezegeni kundaklamaya devam ediyor.
Bu şirketlerin kirletme -ve de alçakgönüllü bir yaşam tarzına odaklanmaözgürlüğü kazara değil. Bu 40 yıldan
uzun bir dönemdir süregelen kitlesel
eylem ihtimaline karşı verilen ideolojik
bir savaşın sonucu.
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Yıkıcı bir şekilde başarılı, ama tersine
çevirmek için hala geç değil.
Thatcher ve Reagan tarafından göklere
çıkarılan neoliberalizmin siyasi projesi
iki temel amacın peşinde koşuyordu.
Birincisi, sorumsuz özel mülk gücünün
hayata geçirilmesine engel oluşturan
bariyerleri ortadan kaldırmaktır. İkincisi
de bu gücün herhangi bir demokratik kamu talebine karşı üstünlüğünü
sağlamaktı. Özelleştirme, serbestleşme,
vergi indirimleri, serbest ticaret anlaşmaları gibi neoliberalizmin alamet-i
farikası politikalar sayesinde şirketler
çok büyük kazançlar elde ettiler ve
atmosfere kanalizasyon muamelesi
yaptılar ve bizlerin devlet aracını kullanarak kamusal refahımızı planlama
kabiliyetimizi elimizden aldılar.
İklim değişikliği kamu müdahalesi
gerektirirken…
Şirket gücü üzerinde kamusal kontrolü
andıracak her şey seçkinlerin hedefi
haline geldi: Lobicilik ve şirket bağışları, demokrasilerin çukurunun kazılması
çevreci politikaları engelledi ve petrol
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sübvansiyonlarının akışına yol verdi;
ve işçilerin gücü birlikte ellerinde
tutacakları sendikalar gibi organizasyonların haklarını mümkün olan her an
kısıtladılar.
Tam da şu an, iklim değişikliği eşi
görülmemiş bir kitlesel kamu müdahalesini gerektirirken, neoliberal ideoloji
yola taş koyuyor. İşte bu yüzden, karbon
salınımını hızlıca düşürmek istiyorsak,
tüm bu ideolojik yalanların üstesinden gelmemiz lazım. Demiryollarını
ve kamu hizmetlerini alalım ve enerji
şebekelerini tekrar kamu kontrolüne
sunalım; fosil yakıtları adım adım
bitirmek için şirketleri regüle edelim;
ve iklime uyumlu altyapıya ve yenilenebilir enerjiye yönelik büyük çaptaki
yatırımları karşılamak için vergileri
yükseltelim -böylelikle güneş panelleri
herkesin çatısını kaplayabilir, yalnızca
satın alabilenlerinkini değil.
Margaret Thatcher’ın vaaz ettiği
“toplum diye bir şey yoktur” fikri tüm
ülkelerde sinsi antisosyal bir zehir gibi
yayıldı. Araştırmalar gösteriyor ki bu
çağda yetişen insanlar işin özü daha
bireyselci ve tüketici hale geldiler.

Kendimizi vatandaşlar yerine tüketiciler, birbirine bağlı yerine birbirinden
bağımsız olarak görmemizi öğütleyen
bir kültürle yoğrulunca, sistematik bir
meseleyi nafile bir bireysel çabayla ele
almamızın önünde bir engel kalır mı?
Hepimiz Thatcher’ın çocuklarıyız.
Ama iklim krizinin yörüngesini değiştirmeye gücü olan yalnızca kitle hareketleridir. Bu da öncelikle neoliberalizmin
kara büyüsünden kararlı bir kurtuluşu
gerektiriyor: Bireyler gibi düşünmeyi
bırakmalı, toplum olarak düşünmeye
başlamalıyız. Bugün İklim adaleti hareketi boru hatlarını bloke ediyor, trilyon
dolarlık yatırımlardan el çektiriyor ve
dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde
ve ülkelerde yüzde 100 temiz enerji
ekonomileri için destek kazanıyor.
Black Lives Matter hareketiyle, göçmen
ve yerli haklarıyla ve daha iyi bir ücret
için verilen mücadelelerle yeni bağlar
kuruluyor. Bu tür hareketlerin ardından,
siyasal partiler de sonunda neoliberal
dogmaya karşı koymaya hazır gibi görünüyor. Uzun süredir öldüğü söylenen toplum şimdi intikamla dönüyor.
* Martin Lukacs, The Guardian

KAYNAK

HABER

ENERJİ • ELEKTRİK • EKONOMİ • POLİTİKA • OLAYLAR

æ Kömür Sonrası Küresel

Enerji İttifakı Almanya’nın Bonn
kentinde düzenlenen 23. Birleşmiş
Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar
Konferansı’nda (COP23), İngiltere ve
Kanada’nın öncülük ettiği 25 ülke “Kömür Sonrası Küresel Enerji İttifakı”nı
kurarak enerji üretiminde kömürün terk
edilmesi için harekete geçti. Norveç’in
önde gelen emeklilik fonu Storebrand
iklim değişikliği politikası nedeniyle
10 kömür şirketini portfolyosundan
çıkardı. Dünyanın önde gelen sigorta

şirketlerinden 15’i, 20 milyar dolar
tutarında varlığını kömürden çektiğini
açıkladı. COP23 devam ederken Zurich
Insurance ve Swiss RE de çekilme
kararı aldı. Greenpeace Akdeniz İklim
ve Enerji Kampanya Sorumlusu Avukat
Deniz Bayram konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada dünyadaki bu gelişme
trendinin sevindirici olduğunu ancak
Türkiye’nin aksi yönde adımlar atan
ülkeler arasında yeraldığını açıkladı.
Bayram’a göre Türkiye’de 2016’da
elektrik üretim miktarının yüzde
32.16’sı doğal gazdan, yüzde 24.7’si
hidroelektrikten, yüzde 15.35’i taş
kömürü ve linyitten, yüzde 17.52’si
ithal kömürden, yüzde 5.69’u rüzgardan, geri kalanı da diğer kaynaklardan
elde edildi. Yerli kömür kategorisindeki
(linyit, taş kömürü ve asfaltit) santrallerin üretimdeki payı 2015 yılında yüzde
13.23 iken, 2016 yılında yüzde 3.17
artış göstererek yüzde 16.40’a yükseldi;
ithal kömür santrallerinin üretimdeki
payı ise, yüzde 15.22 iken, yüzde 2.30
artış ile yüzde 17.52’ye çıktı.
Bayram, bu artışa ek olarak EPDK
tarafından izin süreçleri başlatılmış,

60 yeni kömür yakıtlı termik santral
projesinin mevcut olduğunun altını
çizerek, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı
onaylayarak, hızla fosil yakıtlardan
çıkış haritasını hazırlaması gerektiğini
belirtti.
.æ BP, Türkiye’nin enerji

görünümünü değerlendirdi

Türkiye enerji piyasasının en geniş
katılımlı buluşmalarından biri olan
Türkiye Enerji Zirvesi’nin sekizincisi bu
yıl 10 -11 Ekim 2017 tarihleri arasında
Antalya’da gerçekleştirilirken, zirvede BP Türkiye Dış İlişkiler ve İletişim
Direktörü Hakan Türker, “Petrolde Yeni
Normal: Düşük Fiyatlar, Jeopolitik Belirsizlikler ve Elektrikli Araçlar” başlıklı
konuşmasında Türkiye’nin görünümünü
değerlendirdi. Türker, sektörün bugün
karşılaştığı en büyük sorununun bir
yandan dünyanın hızla artan enerji
ihtiyacını karşılarken bir yandan da
karbon salımını azaltmak olduğunu
belirtti. Bu çerçevede Türkiye’nin enerji
görünümünü değerlendiren Türker,
Türkiye’de de yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının artırılması
ve doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti.

æ Kuzey Denizi’ndeki rüz-

gargüllerinin bakımı, Valmet DNA’lı gemiye emanet

Dong Enerji’nin Almanya kıyılarındaki
rüzgargülü tarlalarının bakımını gerçekleştirecek olan yeni Rüzgar Santrali
Servis Operasyon Gemisi (SOV)’un tüm
alarm, kontrol ve izleme fonksiyonları,
Valmet DNA otomasyon sistemi ile
yönetilecek. Türkiye’de Cemre Tersanesi

tarafından inşa edilecek olan gemi,
Valmet’in denizcilik sektöründeki 35
yılı aşkın tecrübesinin son örneklerinden biri.
.æ Uluslararası Enerji Ajansı

(IEA) Küresel Petrol Tüketimi
RAPORUNU YAYIMLADI Uluslararası

Enerji Ajansı (IEA), 2015 Paris İklim
Değişikliği Anlaşması’nın yürürlüğe
girmesine rağmen uzun vadeli petrol
arz ve talep öngörülerini değiştirmeyerek, küresel petrol tüketiminin
2040 yılından daha erken bir tarihte
zirve yapmayacağını açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından
yayınlanan “ Dünya Enerji Görünümü
2016” raporunda, karayolu ve havayolu taşımacılığı ile petrokimyasallara
kaynak teşkil eden petrole alternatif
bulmanın asıl zorluğunun, 2040 yılına
kadar olan dönemde bu üç sektörün
büyüme hızının küresel petrol talebi
büyüme hızından çok daha yüksek olacağı gerçeği olduğu belirtildi. Raporda
buna ek olarak, Avrupa Birliği’nin 2020
yılından itibaren taşıt emisyonları için
çok daha sıkı düzenlemeler uygulamaya başlayacağı, bunun da benzin, dizel
gibi geleneksel yakıtların kullanımı
üzerinde ciddi şekilde etkili olacağının tahmin edildiği vurgulandı. Paris
Anlaşmasının sonuçlarını dikkate almayan ve mevcut durumda geçerli olan
uygulamaların devam ettiği varsayımını baz alan IEA’nın “ Mevcut Politikalar”
senaryosu günlük petrol talebinin 2040
yılı itibariyle 117 milyon varile ulaşacağını tahmin ediyor. milyon varil/gün
seviyesine yükseleceğini öngörüyor.
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Mehmet Emin Kalmuk’un izinde...

Telgraf Aletleri ve Tesisatı
Büyük matematikçi ve elektrik mühendisi Mehmet Emin Kalmuk, eski Posta
Telgraf ve Telefon Mekteb- Alisi (Yüksek
Okulu)’nda ve Yüksek Mühendis Mektebi’nin Muhabere Şubesi’nde okutulmak
üzere telgraf ve telefon teçhizatı ve
tesisatı üzerine ders kitapları hazırlamıştı. 1940 yılında yayınlanmış olan
Telgraf Aletleri ve Tesisatı adlı (1. Cilt)
eseri, daha önce aynı konuda yayınlanmış olan kitabının genişletilmiş ikinci
baskısıdır (İstanbul, Yüksek Mühendis
Mektebi Matbaası, 480 sayfa).
Prof. Kalmuk bu eserinde, transformatörler, dirençler, kondansatörler, voltmetreler gibi yardımcı elektrik aletlerini,
bataryalar, dinamolar gibi elektrik
kaynaklarını, Mors alfabesini ve çeşitli
telgraf yöntemlerini anlatmaktadır.
Yüksek Mühendis Mektebi’nin Muhabere Şubesi öğrencileri için hazırlanmış
olduğu anlaşılan bu kitabın önsözünde
ise ülkemiz elektrik tarihinin bir dönemine ait önemli bilgiler bulunmaktadır. Prof. Kalmuk, “İlk Söz” başlıklı bu
önsözde sadeleştirilmiş olarak şunları
söylemektedir:
“Tam bir asır evvel icat olunmuş olan
muntazam elektrikli telgraf yöntemiyle
iletişim, Sivastopol savaşı sırasında (1854
Nisan’ında) Osmanlı Devleti’nin askeri
müttefikleri tarafından memleketimize
getirilmiş ve 86 seneden beri telgraf
hizmeti memleketimizde Osmanlı ve Türk
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memurları tarafından yönetilmiş ve genişletilmiş ve fakat 50 sene öncesinden itibaren Türk Telgraf İdaresi, telgraf hatlarının
tesisinde, telgrafhanelerin donatılmasında
ve telgraf hizmetinin yerine getirilmesinde
yenileşmeyi ve ilerlemeyi, burada sayılması mümkün olmayan birçok sebeplerden
dolayı, Batı ve Orta Avrupa devletleri
kadar takip ve tatbik edememişti.
Gerçi 1883 senesi Eylül’ünden 1891 senesi Eylül’üne kadar Paris Telgraf Yüksek
Okulu’nda 10 gence telgraf mühendisliği
öğrenimi gördürülmüş, sonra 1908 ile
1914 senelerinde aynı okulun müfettiş
ve mühendis sınıflarında diğer gençlere

de öğrenim gördürülmüş ve bunların
telgrafçılığın her türlü ilerleyişini izlemesi
mümkün bulunmuş ise de, bilimlerine ilgi
gösterilmeyen 15-20 gencin mesaisi ile ve
birçok yeni teşkilattan mahrum yönetimin
seviyesini Avrupa’nın gelişmiş telgraf
idarelerinin seviyesine getirmek mümkün
olamazdı, nitekim olamamıştır.
Meşrutiyet’ten sonra Millet Meclisi 1909
senesinde İstanbul’da bir Posta Telgraf ve
Telefon Yüksek Okulu kurulmasını kabul
etmiş ve tahsisatını da bütçeye koymuştur. Bu okul 1910 Ekim’inde 4 öğrenci
kaydıyla açılmış olup, daha sonraki senelerde 10, 7,... öğrenci kabulüyle öğrenime
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devam edilmiştir. İşte bu 1910 senesinden Posta Telgraf ve Telefon Yüksek Okulu’nda
okutulmuş olan Telgraf Aletleri dersinin
itibaren posta, telgraf ve telefon bilgisinin
ilk kısmını ve Yüksek Mühendis Mekteyurdumuzda gelişmesi ve yayılması için
bi’nin Muhabere Mühendisliği Şubesi’nin
ilk ve asıl olan adım atılmış ise de diğer
birinci senesinde verilen Telgraf Aletleri ve
adımlar atılmadan kalmıştır.
Tesisatı dersini teşkil etmekte olup ikinci
Meşrutiyet’in Telgraf Okulu, 40’a yakın fen
defa basılmasından yararlanılarak yeni
müfettişi yetiştirmişti, bunların bazıaletler ve tertibat kitaba ilave edilmiştir”.
ları mühendis derecesinde tahsillerini
Mehmet Emin Kalmuk 9 Şubat 1940
yükseltmiştir. Bu okul 2 Kasım 1922’de
kapanmıştır.
Mehmet Emin
Posta Telgraf ve TeleKalmuk, kitabının
fon Umum Müdürlüğü
Mukaddime (Giriş)
Nafıa Vekaleti’ne
bölümünde ise elektbağlanınca, ince bir
rikli telgrafın bütün
fen ve sanat olan
dünyayı kapladığını
telgraf ve telefon
ve memleketlerin
hizmetinin ancak bu
idaresinde, ticarefenni muntazaman
tinde, savaşlarda
tahsil etmiş memurlar
ve insan hayatında
yardımıyla başarılabiçok büyük bir önem
leceği ve ilerleyeceği
kazandığını belirttikhissedilerek Vekalet’e
ten sonra, elektrikle
bağlı Yüksek Mühendis
yapılan telgrafta
Mektebi’nde bir de MuMehmet Emin Kalmuk (İTÜ Sinyal İşleme
başlıca dört şeyin
habere Mühendisliği
Laboratuvarı-Tayfun Akgül’ün arşivi)
gerekli olduğunu ve
Şubesi’nin açılmasını
bunların da 1- elektrik ve bu elektriği
temin için gerekli önlemler alınmaya
üretmeye mahsus alet (müvellidi elektbaşlanmış ve Şube, 14 Ekim 1935’te 5
rik), 2- elektriği işaret halinde yollamaya
öğrenci ile öğrenime başlamış yani 1910
yarayan alet, verici (mürsile), 3- işaret
senesinin ilerleme adımı tekrarlanmıştır.
halindeki elektriği uzağa eriştiren yol
Bugün okuyucuya sunulan bu kitap, eski

(hat) ve 4- gelen elektrikle işleyerek
işaretleri veya yazıyı çıkaran alet, verici
(ahize) olduğunu söylemektedir.
Mehmet Emin Kalmuk eserinin Giriş
bölümünü şu sözlerle bitirmektedir:
“Telgraf çeşitli usullerde yapılır. Her
usulün esas aletleri kendine göredir. Yani
esas aletler usulden usule değişirse de,
yardımcı aletlerin değişmesi gerekmez. Bu
sebepten önce yardımcı aletlerin ele alınması ve sonra her usulün esas aletlerinin
incelenmesi uygun olduğundan kitap da
bu suretle yazılmıştır.
Esas ve yardımcı aletlerin ve bunlarla
yapılan telgraf tertibatının hizmetini ve
işletmesini iyice anlamak için aletlerin ve
tertibatın elektrik ve mıknatıs ve bazen de
mekanik nokta-i nazarından (bakış açısından) ele alınması zorunlu olur. Bu mütalaa için de elektrik, mıknatıs ve mekanik
olaylarını idare eden kanunları bilmek
gerekir. Bu kanunları burada tekrar etmek
uygun olmayacağından okuyucunun bunları bildiği kabul edilmiştir. Okuyucu bu
konularda özel kütüphanesine başvurarak
noksanını tamamlamalıdır.
Telgraf hatlarının inşası da ayrıca bir
fendir. Binaenaleyh burada telgraf hatlarının ancak elektrikle ilgili özelliklerinden
kısaca bahsedilmiş olup tafsilat, Hat ve
Şebeke İnşası dersinde görülecektir.”
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æLEDVANCE PROFESYOneL LED AYDINLATMA
ARMATÜRLERİ Temmuz 2016’da

OSRAM’dan ayrılan Ledvance, genel ve
profesyonel kullanım için ihtiyaç odaklı
LED armatürler portföyü hazırladı.
Elektrikli toptan satış sektöründe enerji verimli armatürleri bulunan Ledvance
fiyat-fayda oranları, basit mntajı, özgün
tasarımları ve dayanıklılık özellikleri ile
göz dolduruyor. Ledvance aydınlatma
armatürleri serisinde; Downlight, Spot,
Damp Proof, Linear, High Bay, Panel,
Surface Circular ve Floodlight olmak
üzere sekiz ürün grubu yer alıyor.
Kompakt floresan ve halojen lambalar;
yaklaşık 120 ürün, 120 watt’a kadar ışık
verirken, 50.000 saate kadar kullanım
ömrü sunuyor. Seriye önümüzdeki günlerde yeni ürünler de eklenecek.

æYENİ CANon’LAR Brandnews’Ta GÖRücüYE ÇIKTI

Baskı ve görüntüleme teknolojilerinin lider markalarından Canon, en
yeni ürün ve çözümlerini BRANDNEWS’17’da tanıttı. Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen ‘teknolojinin geldiği
son nokta’ olarak tanıtılan etkinlikte
yazıcı ürün grubu ailesinden PIXMA G
serisi, yeni Canon fotoğraf makineleri
ve Canon EOS C200 ürünü görücüye
çıktı. Canon, “Hikayenizi, mükemmel
fotoğraflar ve sinematik Full HD filmler
ile anlatın” mottosuyla EOS 200D ve
EOS M100 ürünlerini de ilk olarak
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Brandnews’da ziyaretçilerine yakından
deneyimleme imkanı sundu. Bu yıl tasarlanan EOS 200D, dünyanın en hafif
DSLR fotoğraf makinesi olma özelliğini
taşıyor. 3 inç boyutunda 180 derece
dönebilen EOS M100 ise dokunmatik
ekranıyla kaliteli selfie çekimlerine
yeni bir boyut getiriyor.

uyumlu olduğu, İspanya, İtalya, Belçika,
Kazakistan, İran ve Azerbaycan’da pilot
çalışmalarına başladı. Ürünsel testler
ve çözüm ortaklıkları çalışmalarının
tamamlanması ile birlikte ihracata
başlayarak büyümesine ivme katmayı
hedefliyor.

æ Cosa, Dünyaya Akıllı
Oda Termostatı Satacak

İnşaat ve elektrik profesyonellerine
ileri teknolojiyle donatılmış inovatif
çözümler sunmayı hedefleen Hilti, yeni
Lazermetre ürününü sektör profesyonelleriyle
buluşturuyor.
Markanın 2017
yılında satışa
sunduğu yeni
nesil Hilti PDCS Lazermetre,
dokunmatik
ekranı sayesinde kolay
bir kullanıcı
deneyimi
sunarken, ön ve
arka kameralarıyla da ölçme
cihazlarında
yeni bir sayfa
açıyor. Pratik tasarımı ile dikkat çeken
Hilti PD-CS Lazermetre, metraj alma
ve teklif oluşturma işlerinin süresini
önemli ölçüde kısaltıyor.

Türkiye’nin ilk yerli akıllı oda termostatı Cosa, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına vites büyüterek devam ediyor. Klima

ve kombileri akıllandırarak, elektrik
tüketiminde yüzde 40’a, doğalgaz faturalarında ise yüzde 30’a varan tasarruf
sağlayan Cosa, 2017 yılı sonuna kadar
7 haneli ciro rakamlarını görmeyi
hedeflediklerini açıkladı. COSA ekibi
Türkiye’de üretilen bu teknolojiyi
dünyaya ihraç etmeye hazırlanırken,
ürünün hali hazırda altyapı olarak

æ YENİ NESİL LAZERMETRE
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LİSANSLI PANO

Panelmaster Alçak Gerilim
Tip Testli Pano Sistemleri
“PanelMaster Alçak Gerilim Pano
Sistemleri” IEC 61439 -1/2 standartlarına uygun tip testli pano sistemleridir.
Yüksek teknik değerler, estetik görünüm ve kullanıcısına sunduğu geniş
konfigürasyon seçeneği ile tip testli
pano pazarında ayrı bir konuma sahip
olan PanelMaster EAE Elektroteknik
tarafından pazar ihtiyaçları göz önüne
alınarak özel olarak geliştirilmiştir.
• Beyan akımı (In): 6300 A
• İşletme gerilimi (Ue) : 415 V - 690 V
• İzolasyon gerilimi (Ui) : 1000 V
• Darbe dayanım gerilimi (Uimp) : 12
kV’a kadar
• Kısa devre dayanım akımı (Icw): 120
kA- 1 s’e kadar
• İç Ark : 65 kA
• Koruma sınıfı: IP30 – IP41 - IP55
• Mekanik darbelere karşı
koruma : IK10
• Bölmelendirme: Form 4b’ye kadar
• Taşıyıcı Konstrüksiyon : Boyalı 2 mm
galvaniz sac
• Boya: RAL7035 açık gri epoksi - polyester toz boya
• İşletme sıcaklığı : -5 °C, +40 °C

IEC standartlarına uygunluk
•IEC/EN 61439 -1/2 Alçak gerilim
anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları
•IEC/EN 62208 Boş Muhafazalar-Alçak
gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları
•IEC/EN 60529 Muhafazalarda sağlanan koruma derecesi (IP Kodu)
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•IEC/EN 62262 Dış mekanik darbelere
karşı elektrikli donanımın mahfazası
ile sağlanan
Koruma Dereceleri (IK Kodu)
•IEC 60068 ve IEEE-693/2005 Sismik
Yeterlilik
•IEC 61641 iç ark

Her ihtiyaca uygun esnek konfigürasyon
Tamamen modüler yapısı ve ölçü
çeşitliliği ile tercih etiğiniz tasarımı
kolay bir şekilde gerçekleştirebilir;
önden ve arkadan erişim kolaylığı
ile arıza anında zamandan tasarruf
sağlayabilirsiniz. Düz kapı, camlı kapı,
parçalı kapı ve havalandırma panjurlu
kapı seçenekleri; IP30, IP41 ve IP55
koruma sınıfları ile beklentilerinizi
karşılayacak komplike bir çözümdür.
PanelMaster modüler yapısı ile sizlere
çok fazla ölçü çeşitliliği seçeneği sunmaktadır.

Şalt Cihaz Markası Tercihinde
Serbestlik
PanelMaster Alçak Gerilim Tip Testli
Pano Sistemleri Kema- Dekra uluslararası bağımsız test laboratuvarlarında, en yaygın kullanımda olan 7
farklı markalarının her biriyle ayrı ayrı
IEC 61439-1/2 standartlarına uygun
olarak tip testleri yapılmış ve
belgelendirilmiştir.

KAYNAK
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bağımsız test laboratuvarları tarafından
belgelendirilmiştir.
PanelMaster’a Özel
Proje Bazlı Yetkilendirme ve Proje Bazlı
Lisanslama

PanelMaster, bu yönüyle ” tip testli ’’
olma özelliğinden taviz vermeksizin,
her defasında içinde farklı markalı şalt
malzeme kullanabileceğiniz bir çözüm
olarak pazarda rakiplerinden ayrılmaktadır.
IEC Standartlarında ayrı ayrı modül
tip testleri ile esnek tasarım özgürlüğü
PanelMaster’ da açık tip şalterler,
kompakt şalterler, busbar bağlantı modülleri, ana baralar ve dağıtım baraları
farklı akım değerleri ve farklı montaj
şekillerinde ayrı ayrı test edildiğinden
uygulamada kullanıcıların projeye özel
pano tasarımı yapmalarını mümkün
kılınmıştır. Tip testler gerçekleştirilirken her bir şalt cihazı en olumsuz
montaj konumunda (yani pano için
hava sirkülasyonun en az olacağı form
4b bölümlendirme, dış hava akışının
az olacağı IP55 koruma sınıfı, şalterler
ısınmanın en fazla olduğu panonun
üst kısmında montajlanmış şekilde
ve ön örtülü yapıda) testlere tabi
tutulmuştur ve testlerden başarı ile
geçmiştir.

Sismik test ile sarsıntılara karşı
yüksek güvenlik
PanelMaster IEC 60068 standartlarında sismik testten başarı ile geçmiş
tip testli alçak gerilim pano sistemidir.
PanelMaster kuvvet panosu olarak tasarlanmış ve üzerinde busbar bağlantısı ile birlikte 6300A giriş ve muhtelif
çıkış modülleri olan bir pano grubu
üzerinde Richter ölçeğine göre 7 ve
üstüne denk gelen bir şiddette (IEC
60068-3-3 ve IEEE693’e gören yatayda
ve dikeyde 0,66g) sismik tip testten
başarı ile geçmiş ve Virlab uluslararası
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Alçak Gerilim tip test
pano sistemlerinde
proje bazlı yetkilendirme ve proje bazlı
lisanslama organizasyonu PanelMaster tip test pano
çözümlerinde uygulanan ayrıcalıklı bir
çözümdür. PanelMaster tip test panolarının montajını
yapabilmek için
nihai üreticilerin EAE Elektroteknik A.Ş.’den
proje bazlı
yetkilendirme
belgesi alması
zorunludur.
Elektro-montajı
biten panolar
için PanelMaster lisansı alınmak istenmesi
durumunda nihai üreticinin istenilen bilgilerle beraber PanelMaster
lisanslama ekibine başvuruda bulunması gerekmektedir. Yapılan başvuru
sonucunda lisanslama ekibi yerinde
tespit işlemi için tarih belirleyip yerinde tespit ekibini yönlendirir. Yerinde
tespit ekibi panolara ait dokümanların
ve bu dokümanlarla pano etiketlerinin

eşleşip eşleşmediğini kontrol eder.
Dokümanlarda uygunsuzluk yok ise
panolarda ölçümler gerçekleştirilir.
Yapılan ölçümlerden sonra her pano
gözüne ait fotoğraf çekimi yapılıp
kontrol formu eksiksiz bir şekilde
doldurulur.
Kontrol formu ve fotoğraflar yerinde
tespit ekibi tarafından lisanslama
ekibine rapor edilir. Lisanslama ekibi
tarafından yapılan incelemelerde
uygunsuzluk bulunmadığı durumda,
söz konusu panolar lisanslanmış olur
ve lisans rozetleri panolara takılmak
üzere nihai üreticiye lisanslama ekibi
tarafından gönderilir. Lisans rozeti
olmayan panolar
PanelMaster olarak
lisanslandırılmamış sayılır.
Bu organizasyon
sayesinde pano
firmaları tarafından tip test standartlarının daha
iyi anlaşılması,
proje firmalarının
şartnamelerde
belirttiği şartların
sağlanması, taahhüt firmalarının ve
yatırımcı firmaların tip test anlamında
eksiksiz lisanslanmış pano sistemi
satın alması sağlanmaktadır. Böylelikle
müşterilerimizin tip test görünümlü
pano değil; tasarım doğrulaması yapılmış ve lisanslanmış tip testli pano
alması garanti edilmiş olmaktadır.
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WIN EURASIA 2018
360 Derece İmalat Sanayi
15 - 18 Mart 2018
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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:			

62

KAYNAK ELEKTRİK | EYLÜL-EKİM 2017 | SAYI 338

Faks:			

E-Posta:
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