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5YIL
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

•  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

ÖLÇÜ ALETLERİNDE  %100 HASSASİYET
ÜST SEVİYE ÖLÇÜ ALETİ KULLANMAK İSTEYİP EKONOMİ ARAYANLARA !  

info.tr@wago.com    0 216 4721133

155€

99€
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KAYNAK ELEKTRİK

ENERJİ, ELEKTRİK, AYDINLATMA,

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Yerel Süreli Yayın

Avrupa Bakır Enstitüsü

Türkiye Medya Partneri

Sayı 341 - Şubat 2018

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
 

Reklam Koordinatörü
Hatice Kalyoncu
hatice@kaynakelektrik.com
 

Ayda bir çıkar
Fiyatı: 20 TL
Yıllık 12 sayı bedeli  230 TL
Öğrenciler için 150 TL
 
YöNETİM YERİ
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.

SON BASKI TARİHİ: Mart 2018

K A Y N A K

341.SAYI

38.yıl
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Bu satırların yazarı 72 yaşında bir Parkinson-SMA  
hastası, çok ağır hareket edebiliyor ve yürüyüşü 
yavaş. Zaman zaman konuşması anlaşılamayabi-
liyor. Yataktan ya da oturmakta olduğu koltuktan 
yardım olmazsa kalkamıyor. Yani bir hayli özürlü 
bir kişi. Yanında bir yardımcı  olmadığı takdirde 
yaşaması çok zor.

Bütün bu özellikleri saydım, çünkü bu durumdaki 
bir kişinin tutuklu evinde yaşaması çok zor, hatta 
imkansız.

Dolayısıyla Ersin Kaya’ya hapishane koşulları hiç 
de uygun değil.

Pekiyi Ersin Kaya’nın hapishaneye konulması için 
herhangi  bir neden mi var? Bize göre şu anda 
yok. Ama bu yazının sonraki bölümleri için aynı 
rahatlıkta değiliz, çünkü sonraki bölümlerde 
iktidara eleştiri var. Bir kısım gazeteci ve yazar-
lara salt yazdıkları nedeni ile verilen müebbet 
hapis cezaları ortada iken, işin şakaya gelir yanı 
olmadığı da ortadadır.

Eleştiri konumuz, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının adları önündeki “Türk” ve 
“Türkiye” kelimelerinin kaldırılması ile ilgilidir.
Cumhurbaşkanının yaklaşımı “Türk Tabipler 
Birliği, Türkiye Barolar Birliği gibi Kuruluşlar, 
bu adları taşımaya layık değildir. Bu nedenle 
bir düzenleme yapılarak bunların adından Türk 
ve Türkiye kelimeleri çıkarılacaktır” şeklinde 
olmuştur. Cumhurbaşkanı o konuşmasında, aklına 
gelmediği için olsa gerek, Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği’ni anmamıştır. Ama “çalışma” 

gerçekleştirilirken TMMOB’ yi hatırlatan birileri 
mutlaka bulunacaktır.

İktidar adına yapılan eleştirilerde, adı geçen 
kuruluşların Türklük ile birlikte anılmaya  “layık 
olmadığı” gibi sübjektif iddialar öne sürülmüştür.
Ek olarak da “Türk” ya da “Türkiyeli” nitelemele-
rinin “layık kuruluşların”  adına eklenebileceği 
ifade edilmiştir.

Önce  şunu  belirtelim; burada kuruluşun ülke 
temsiliyeti açısından kullanılması gereken 
sözcük, ülkeyi ifade eden Türkiye sözcüğüdür. 
(Türk sözcüğü zorlama anlam yükleme çabalarına 
rağmen kökeni itibarı ile ırkçı yaklaşımı simge-
lemektedir). Yani, Türkiye Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği, Türkiye Tabipler Birliği, ... gibi.

Türkiye’deki tüm mühendis ve mimarların tek 
bir örgütte temsil edilmeleri aklın öngörüsüdür 
de aynı zamanda. Cumhurbaşkanı  konuşmasın-
da  dolaylı bir beklenti olarak kitle örgütlerinin 
bölünmesini,birden fazla örgütün var olmasının  
daha iyi olacağını da  ifade etmiştir. TMMOB, 
esasen uzmanlık dallarına göre mühendislik 
disiplinlerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. 
Alt birimler olarak bölme mutlaka gerekiyorsa 
mühendislik odaları ne güne duruyor...

72 yaşında bir Parkinson hastası olarak, konu ile 
ilgili düşüncelerim bundan ibarettir.Öyle umuyo-
rum ki, bu fikirler, Nazlı Ilıcak, Ahmet ve Meh-
met Altan kardeşlerinki gibi “Fetö ideolojisinin 
oluşmasında esas teşkil eden düşünce sisteminin 
devamıdır” şeklinde yorumlanamaz.

Korkuyorum...
Y A Y I N C I D A N
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1990 yılından beri 
alçak ve  orta gerilim pano üretimi alanında

çözüm ortağınız...

1977 yılından bugüne dek elektrik 
malzemeleri sektöründeki büyümesini 
istikrarlı şekilde sürdüren Makel Şubat 
ayı içinde Türkiye’nin ilk yerli LED ay-
dınlatma fabrikasında Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’yi ağırladı. Makel’in Led 
Aydınlatma üretim tesislerini gezen ve 
yetkililerden bilgi alan Bakan Zeybek-
ci’ye Makel Yönetim Kurulu Başkanı 
Necati Çalışkan, yönetim kurulu ve üst 
düzey yöneticiler katıldı. Ziyaret sıra-
sında konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Çalışkan,  Türkiye pazarındaki LED 
aydınlatma ürünlerinin ithal olduğuna 
dikkat çekerken Makel’in bu aladaki 
yatırımlarının önemini vurguladı. Makel 
Yönetim Kurulu Başkanı Necati Çalış-
kan “Büyük özveri ile gerçekleştirdiğimiz 
LED Aydınlatma yatırımı ile ilk etapta 
Türkiye’deki LED aydınlatma ürünleri-
nin %20’sini karşılamayı hedefliyoruz. 
İlerleyen dönemde iç pazardaki payımızı 
artırırken yurtdışı LED aydınlatma ürün-
leri pazarında da geniş bir ağa ulaşmayı 
planlıyoruz. Makel olarak bugün, ellinin 

üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Ön-
celikli amacımız daima ülkemize katma 
değer oluşturmak oldu. Bu anlamda 
ülkemizde yerli bir üretime daha imza 

atarken öncü olmaktan 
da büyük memnuniyet 
duyuyoruz,” derken  
Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci de Makel’in 
yatırımlarını memnu-
niyetle karşıladığını 
belirtti. 

Makel’in İstanbul 
– Esenyurt’taki LED 
aydınlatma fabrika-
sını gezen Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, 
yerli üretim nokta-
sında gerçekleştirilen 
yatırımdan dolayı 
Makel ailesini tebrik 
etti ve milli üretimin 
önemine değindi. 
Konuşmasına Makel’in 

yatırımlarının önemine dikkat çeken 
Zebekci, “Ürünlerden ve üretim şartla-
rından fabrikada gördüğümüz kadarıyla 
Makel doğru yolda. Firmanın ileride 
global bölgesel bir dev olmasını dileriz. 
Dünya hızlı bir şekilde değişiyor.  Şimdi 
öyle bir noktaya geldik ki, öyle yazılımlar, 
sistemler geliştirildi ki her şey bilinebilir 
ve kontrol edilebilir hale geldi. Bir bir 
sokağı hatta tek bir sokak lambasını bile 
akıllı sistemler üzerinden yönetebiliyo-
ruz. Bir süre sonra tüketiciler neredeyse 
tüm ihtiyaçlarını elektronik ortamlarda 
sağlayacak ve çözüm bulacak. Dünya 
keskin bir şekilde 2 ye ayrılıyor. Bunlar 
üreten ve tüketen. Üretenler egemen, 
tüketenler ise yok olan ülkelerdir. dedi.

45 bin metrekare kapalı alan üzerinde 
anahtar grubu, prizleri, şalt ürünleri, 
sigorta kutuları, akıllı ev sistemleri, 
endüstriyel ürünler elektrik sayaçları 
ve led aydınlatma ürünleri üreten 
Makel’in 17 binin üzerinde ürün çeşidi 
bulunuyor.

‘mAKEL doğru yolda ilerliyor...’
LED Aydınlatmada yerli üretime bakan Zeybekçi’den destek:

HABER

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKÇİ, YüZDE YüZ YERLİ SERMAYE İLE 41 YILDIR ELEKTRİK   
SEKTÖRüNDE FAALİYET GÖSTEREN MAKEL’İN LED AYDINLATMA FABRİKASINI ZİYARET ETTİ.  
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
hızla büyüyen aydınlatma sektörün-
deki kişileri ve kurumları yanyana 
getiren Aydınlatma Türk Milli Komi-
tesi-ATMK tarafından 2014 yılından 
bu yana düzenlenen seminerlerin 
sekizincisi 31 Mart- 28 Nisan 2018 
tarihler arasında düzenleniyor. 
İstanbul Teknik üniversitesi Taşkışla  
Binası’nda gerçekleştirilecek semi-
nerler boyunca konusunda uzman 
akademisyenler ile sektör uzman-
ları tarafından verilen dersler, 
aydınlatma konusuna ilgi duyanlar 
için bir kılavuz niteliğinde olacak. 
Ayrıntıları http://www.atmk.itu.edu.
tr adresinde bulabilirsiniz.

EmO İzmir Şubesi’nde
görev dağılımı

1990 yılından beri 
alçak ve  orta gerilim pano üretimi alanında

çözüm ortağınız...
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GÜNEŞ KİLİT ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel:+90 212 659 19 35-36    Fax:+90 212 659 19 31    www.guneskilit.com    info@ guneskilit.com

SEÇENEKLERİNİZİ 
   SINIRLAMAYIN...

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 1 Ocak 
2001-31 Ocak 2018 tarihleri arasın-
da 90 elektrik santralı ve 37 maden 
sahasının özelleştirildiğini, 2018 yılı 
içinnde de 3 liman, 6 elektrik santralı 
ve 2 maden sahasının da özelleştirme 
sürecinde olduğunu açıkladı.

Ağbal, 2001-2018 tarihleri arasındaki 
dönemde özelleştirme uygulamaları-
nın toplam tutarının 60.3 milyar ABD 
doları olduğunu açıkladı.

Maliye Bakanı Ağbal, CHP Denizli 
Milletvekili Melike Basmacı’nın 2001 
yılından bu yana özelleştirilen kamu 

kuruluşlarına ilişkin soru önergesini 
yanıtlarken bu dönemde gerçekleş-
tirilen uygulamalar kapsamında, 121 
kuruluşta bulunan kamu payları ile 11 
liman, 90 elektrik santrali, 41 işletme, 
11 otel, sosyal tesis, 4 bin 85 taşınmaz, 
37 maden sahası, 4 gemi, 6 bin 808 
kalem makine-teçhizat, 155 adet isim 
hakkı, marka ve araç muayene hizmet-
lerinin özelleştirildiğini söyledi.

Ağbal, söz konusu dönemde özelleştir-
me uygulamalarının toplam tutarının 
60.3 milyar ABD Doları olduğunu 
açıkladı.

Ağbal, 2018 Şubat ayı itibarıyla 3 li-
man, 6 elektrik santrali, 1 sosyal tesis, 2 
maden sahası ve 159 taşınmazın özel-
leştirilmesine ilişkin ihale süreçlerinin 
devam ettiğini belirtti. Maliye Bakanı 
Ağbal, Özelleştirme Uygulamaları Hak-
kında Kanununun 10. maddesinde yer 
alan Özelleştirme Fonunun Kullanım 
Alanlarına ilişkin sıralanmış olan gider 
kalemlerine toplam 24.2 milyar ABD 
Doları harcandığını, kanunen yapılması 
zorunlu bu harcamalardan sonra kalan 
45.1 milyar ABD Dolarının da nakit 
fazlası olarak Hazine Müsteşarlığına 
aktarıldığını bildirdi.

Enerjide özelleştirme ‘çözümü’
17 yılda 90 elektrik santralı ve 37 maden sahası özelleştirildi!

HABER

Dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı konumundaki 
Rusya’nın ABD’ye de doğal gaz sattığı ortaya çıktı. Bu 
sürecin arkasına ise enerji piyasasının karmaşık ilişkiler 
ağı var.
Rusya’nın ülkenin kuzeyinde ve Sibirya‘da bulunan yatak-
lardan elde ettiği doğal gazı, uzun yıllar boyunca boru 
hatlarıyla Batı Avrupa’ya sevkettiği biliniyor. Rus enerji 
devi Gazprom, doğal gaz sevkiyatının büyük bir bölümünü 
halen bu hatlarla yapıyor. Ancak boru hatlarının birden 
çok ülkenin topraklarından geçiyor olması, zaman zaman 
gerilimleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle Rusya, 
yeni alternatifler üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri de 
sıvılaştırılmış doğal gaz ticareti. Özellikle Rusya’nın ikinci 

büyük gaz üreticisi Novatek bu konu üzerine yoğunlaşmış 
durumda. Novatek, Kuzeydoğu Sibirya’daki Yamal Yarıma-
dası’nda uzun yıllardır sıvılaştırılmış doğal gaz üretimi 
yapıyor. Bölgedeki rezervlerin yüzde 60’ını kontrol eden 
şirket, Fransız petrol devi Total ve Çinli yatırımcılar da 
ortak çalışıyor. İşte Rus gazının ABD’ye ulaşmasının perde 
arkasında da bu ilişkiler ağı var. Novatek’in Yamal’da üret-
tiği sıvılaştırılmış doğal gaz, bir Fransız komisyon şirketi 
aracılığı ABD’ye ihraç edildi. ABD yönetiminin, Rusya‘nın 
Avrupa gaz pazarındaki hâkimiyetine son vermek istediği 
bilinmesine rağmen, Rusya’dan gaz almasına neden olan 
koşulları yorumlayan uzmanlar bu durumun enerji piyasa-
larıyla yakından ilgili olduğunu vurguluyor. 
Kısaca ABD’deki soğuk hava dalgası enerji fiyatlarına 
tavan yaptırması ABD hükümetini doğalgaz ithalatına 
yöneltiyor!

Rusya AbD’ye doğal gaz satıyor!
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OPC UA’nın (Birleştirilmiş Mimari 
Standardı) hem denenmiş, hem de test 
edilmiş yeni işletim ve kontrol sistem-
lerinin entegrasyonu elektronik sektö-
ründe yeni açılımlar yaratmaya devam 
ediyor. Böylece hem mevcut makineler, 
hem de yeni tasarımlar IoT’a (Internet 
Of Things- Nesnelerin İnterneti) uygun 
hale gelebilmekte ve böylece kolaylık-
la ve uygun maliyetli bir şekilde akıllı 
fabrika ortamına uyarlanabiliyor. Bu da, 
OPC UA yoluyla makinelerin birbir-
leriyle (M2M) Smart Factory fabrika 
yöneticisiyle (M2Factory) veya bulut ile 
haberleşme kurabilecekleri anlamına 
gelmektedir. Eaton da OPC UA standar-
dına uyumlu çözümler geliştirmesiyle 
birlikte makine ve sistem üreticilerine 
ekipmanlarını IoT’a (Internet of things- 
nesnelerin interneti) hazırlama imkanı 
sunuyor.

Kapasitif dokunmatik teknolojiye sahip 
birleştirilmiş bir işletim ve kontrol sis-
temi olarak, OPC UA sunucusuna sahip 
XV300 7 ve 10.1 inç versiyonlarının 
yanı sıra artık 15 inçlik yeni tasarımıyla 
da kullanıma hazır ve CoDeSys kontrol 
sistemi olarak kompakt makineler için 

idealdir. XV300 Galileo görselleştirme 
yazılımına ek olarak, modern işletim 
konseptlerinin uygulanmasını da 
desteklemektedir. Ek olarak, Eaton’ın 
akıllı kablolama ve haberleşme sistemi 
yetkisiz erişime kapalı yapıları motor 
yol vericilerinden buluta kadar devam 
eden güvenlik anlayışıyla sağlamak-
tadır. Yüksek performans gereksinim-
lerine sahip ekipmanlar için, Eaton 
bütünleşik OPC UA sunucusuna sahip 
yeni XC300 CoDeSys kontrolörünü 
sunmaktadır. Bu tür durumlarda, XV300 
görselleştirmeyi ve bulut bağlantısını 
üstlenecek olan bir işletim cihazı gibi 
kullanılabilecektir. Denenmiş ve test 
edilmiş XC-152 CoDeSys kontrolörü 
görselleştirme olmadan var olan maki-
neleri buluta bağlamak için uygundur 
çünkü bu kontrolörün geriye dönük 
bir şekilde OPC UA’ya uygulanması 

kolaydır.

 EMEA MOEM Segment 
Pazarlama Müdürü Stefan 
Selke: ‘’OPC UA, kendisini 
imalatçı ve platformdan 
bağımsız endüstriyel ha-
berleşme güvenli ve güve-
nilir veri değişimi standardı 
olarak tanımlamaya devam 
ediyor.’’ diyor ve ekliyor: 
‘’OPC Derneği’nin bir üyesi 
olarak, OPC UA’ya güve-
niyor ve müşterilerimizin 
hem M2M hem de M2Cloud 
haberleşmeleri için bu 

protokolü uygulamalarına yardımcı olu-
yoruz, böylece Akıllı Fabrika operatörleri 
gelecekteki haberleşmelerini tutarlı bir 
standarda göre temellendirebilecekler.’’ 
Bu faaliyetin bir parçası olarak, Eaton 
partnerlerine ve müşterilerine OPC UA 
eğitim programını da sunmaktadır.

Eaton’dan OPC UA hamlesi
Eaton Otomasyon İçin Ürün Portföyünü Yeniden Düzenliyor

HABER

EATON, MAKİNE VE SİSTEM üRETİCİLERİNİN AYRI MAKİNE KOM-
PONENTLERİ üZERİNDEN BULUTLA HABERLEŞME KURABİL-
MELERİ İÇİN BASİT VE GüVENLİ BİR YOL SAğLAMAK AMACIYLA 
üRüN PORTFÖYüNü OTOMASYON İÇİN YENİDEN DüZENLEDİ.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
hızla büyüyen aydınlatma sektörün-
deki kişileri ve kurumları yanyana 
getiren Aydınlatma Türk Milli Komi-
tesi-ATMK tarafından 2014 yılından 
bu yana düzenlenen seminerlerin 
sekizincisi 31 Mart- 28 Nisan 2018 
tarihler arasında düzenleniyor. 
İstanbul Teknik üniversitesi Taşkışla  
Binası’nda gerçekleştirilecek semi-
nerler boyunca konusunda uzman 
akademisyenler ile sektör uzman-
ları tarafından verilen dersler, 
aydınlatma konusuna ilgi duyanlar 
için bir kılavuz niteliğinde olacak. 
Ayrıntıları http://www.atmk.itu.edu.
tr adresinde bulabilirsiniz.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi 32. Dönem Yönetim 
Kurulu üyeleri, 15 Şubat 2018 
tarihinde yaptıkları ilk toplantıda 
görev dağılımı yaptılar. Yönetim 
Kurulu Başkanlığını Şebnem Seçkin 
Uğurlu, Başkan Yardımcılığını H. 
Avni Gündüz, Yazmanlığı Hacer 
Şekerci Öztura, Saymanlığı Z. Feryal 
Gezer üstlenirken, Gülefer Mete, 
Mümtaz Ayça ve Egemen Akkuş ise 
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev 
aldı. Genel Kurul‘da alınan kararlar 
doğrultusunda seçilen üyeler 2 yıl 
boyunca görev yapacaklar.

ATmK 8. Aydınlatma
Semineri başlıyor...

EmO İzmir Şubesi’nde
görev dağılımı
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Your Cable. Your Assembly. Your Solution.  
Start your designs with the connectivity experts. From cable or custom servo assemblies right up 
to complex drag chain applications. Lapp is with you every step of the way. 

ÖLFLEX® CONNECT
your evoLution oF cabLe 
aSSembLy SoLutionS

Fukuşima felaketinin yedinci yıl dö-
nümünde Nükleer Karşıtı Platform 
bir basın duyurusu yayınlayarak, 
nükleer enerjinin tehlikelerine bir 
kez daha dikkat çekti.

Çernobil‘den sonraki en büyük 
nükleer felaket olan Fukuşima‘nın 
yedinci yıl dönümünde hayatını 
kaybedenleri, Sinop‘ta ve Akkuyu‘da 
nükleer santral kurma girişimleri-
nin gölgesinde, anıyoruz denilen 
basın duyurusunda, Türkiye’nin 
enerji gereksiniminin yerli ve 
yenilenebilir kaynaklarının verimli 
kullanılmasıyl giderilebileceği vur-
gulandı. “Mevcut kurulu gücümüzün 
10 yıllık dönem için gerçekleştiri-
len tüm projeksiyonlarda elektrik 
gereksinimimizi karşılamada yeterli 
olduğu görülmektedir. İhtiyaç olma-
masına, diğer kaynaklar göre pahalı 
olmasına, yüksek risk barındırma-
sına rağmen santral çalışmaları 
ısrarla sürdürülmektedir. İnşaat 
çalışmaları gelecek ay başlanacağı 
açıklanan Akkuyu nükleer santralı 
için Rusya‘ya verilen alım garantisi 
kapsamında 15 yıl boyunca 35.2 
milyar dolar (132 milyar TL) öde-
neceği hesaplanmaktadır. Santralın 
toplam yatırım bedelinin 20 milyar 
dolar olduğu açıklandığı göz önüne 
alınırsa, Rusya açısında riski kendi 
toprakları dışında tutarak ciddi bir 
ticari kazanç söz konusudur.”de-
nilen  basın duyurusunda nükleer 
santrallerin yaratacağı tehlikelere 
bir kez  daha dikkat çekildi: “Uygu-
lamalı Fizik dalında lisans eğitimi 
alan ve felaketin yaşandığı dönem-
de Japonya Başbakanı olan Naoto 
Kan‘ın ifadeleriyle “nükleer enerjinin 
geleceği olmadığını” vurguluyoruz. En 
büyük iki nükleer kazaya neden olan 
Rusya ve Japonya‘nın nükleer riskleri 
ülkemize taşımasına olanak veril-
memesi için kamuoyuna duyarlılık 
çağrısı yapıyoruz.”

fukuşima’yı Unutma!

14. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 
REW İstanbul,  İFO Fuarcılık tarafından 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
destekleriyle 15-17 Şubat tarihlerinde 
Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirildi. 
üç gün boyunca yurt içi ve yurt dışın-
dan 9 bin 748 profesyoneli ağırlayan 
fuarda, çöpten enerji üretiminden 
geri dönüşüm tesis ve ürünlerine, atık 
toplama ve taşıma araçlarından araç 
üstü ekipmanlara ve konteynerlere, 
kentsel temizlik çevre araç ve gereç-
lerinden yeni nesil atıkmatiklere ve 
çöp kumbaralarına, atık su arıtımından 
arıtma tesis ekipmanlarına kadar pek 
çok yenilik sergilendi.

Uluslararası REW İstanbul’un fuar ala-
nındaki geleneksel konferans programı 
kapsamında ise bakanlık tarafından 
düzenlenen “Ambalaj atıklarının yöneti-
mi”, “Maden atıklarının yönetimi”, “2023’e 
doğru sıfır atık”, “Toprak kirliliğinin kont-
rolü ve kirlenmiş sahalar bilgi kontrolü” 
ile “Türkiye’de atıksu yönetimi” başlıklı 
özel oturumlar yoğun ilgi gördü. İş Gü-
venliği Uzmanları Derneği İSGDER de 
fuarda, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
bir dizi sunum gerçekleştirdi. 

Ayrıca TüDAM Değerlendirilebilir Atık 
Malzemeler Sanayicileri Derneği de 
“Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi Sempoz-
yumu”nu REW İstanbul’un ev sahipli-
ğinde yaptı.

Geri dönüşümden enerjiye
REW İstanbul

14. ULUSLARARASI GERİ DöNÜşÜM, ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ 
VE ATIK YöNETİMİ FUARI REW İstanbul, 15-17 şUBAT 2018 
TARİHLERİNDE TÜYAp BEYLİKDÜzÜ FUAR MERKEzİ’NDE   
GERÇEKLEşTİRİLDİ.

HABER
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Makel Şirketler Grubu yılın her 
döneminde seyahat edilebilen 
ve üç başkente sahip olan Güney 
Afrika’da ana bayilerini ağırladı. 
Okyanus ve Akdeniz ikliminin ege-
men olduğu, farklı etnik grupların 
birarada yaşadığı, Güney Afrika’da 
düzenlenen ve 5 gün süren gezi 
25-30 Ocak 2018 tarihlerinde 
gerçekleşti.

Güney Afrika gezisinde organize 
edilen program doğrultusunda 
gidilmesi gereken yerlerin başında 
gelen Cape Town ziyaret edildi.
Renkli festivallere ev sahipliği 
yapan, anı olarak birbirinden renkli 
hediyelik eşyaları satan, farklı 
yemek kültürleri ile lezzetler sunan 
Güney Afrika misafirler tarafından 
her yönü ile büyük ilgi gördü. 

Eşli düzenlenen seyahat için Makel 
bayilerine Satış ve Pazarlama Di-
rektörü Serkan Emsal eşlik etti. 

mAKEL’den rüya gibi 
Güney Afrika ziyareti

Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları 
Derneği’nin (AGİD) 12. Olağan Genel 
Kurul’unda 2018 - 2020 Dönemi Yöne-
tim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve 
yedek üyelerinin seçimi yapıldı. Buna 
göre yeni Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kurulu asil ve yedek üyeleri şu şekilde 
oluştu;

Yönetim Kurulu asil Üyelikleri

Fahir Gök-Fersa Aydınlatma Ltd. Şti. , 
Kevork Benlioğlu-Elektronik Cihazlar 
A.Ş., Yaşar Sencer Aksuner-Er Elekt-
ronik A.Ş., Batu Ceyişakar-Lamp 83 
Aydınlatma A.Ş., Pelin Grit Sarı-Grup 
İmaj Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş, Banu 

Akın Ayhan-İkizler Aydınlatma A.Ş., 
Arzu Rona-Beş A Elektrik ve Elektronik 
San. Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri

zübeyde Yazıcı-Litpa Aydınlatma Ltd. 
Şti. , özgür Murat-Aytaş Aydınlatma 
San. A.Ş., Ayten özer-Yapım Elektrik 
San. ve Tic. A.Ş., zafer Tutar-Duyulmuş 
A.Ş., Murat öztürk-Pedaş Elektrik San. 
Tic. A.Ş., Lütfü pişiren-Assan Elektro-
nik İmalat Paz. San. ve Tic. A.Ş., Savaş 
Seçkin- Son Reklam İnş. San. ve Dış Tic. 
Ltd. Şti.

Denetim Kurulu asil Üyelikleri

Sebahattin Aydoğmuş-Arsel Elektronik 
Ltd. Şti. , Manuk Kalaycıyan-Nasa Elekt-
rik Aydınlatma Ltd. Şti. , Halil öner-RTM 
Elektronik ve Elektrik Malz. Ltd. Şti.

Denetim Kurulu Yedek Üyelikleri

zübeyr Baybars Çaycı-Odsel Elektronik 
San. ve Tic. A.Ş., Muharrem Kemal Gü-
ver-Feilo Sylvania TR Elektrik ürünleri 
Ltd. Şti. , İlker Güngör-Samet Kalıp ve 
Madeni Eşya A.Ş.

Uludağ üniversitesi İşletme Toplulu-
ğu’nun on üç yıldır kesintisiz olarak 
sürdürdüğü Ulusal Profesyoneller ve 
Başarılı Yöneticilerle Sektörler Kong-
resi’nin (PBYSK) bu yılki ilk konukla-
rından biri de Limak Uludağ Elektrik 
Genel Müdürü Ali Erman Aytac oldu.İş 
yaşamında yakaladığı başarının sırları-
nı öğrenciler ile paylaşan Aytaç, genç-
lere günümüzün ve geleceğin önemli 
sektörleri arasında yer alan enerji 
sektöründe kariyer yapmalarını tavsiye 
etti.  Etkinliğin bir diğer sürprizi de 
Çılgın Enerji makinasının öğrencilerin 
kullanımına sunulması oldu.  Kullanı-

cıya statik elektrik yükleyerek kişinin 
saçlarının havaya kalkmasını sağlayan 
alet renkli görüntülere neden oldu.

AGİD’de yeni yönetim işbaşında
AYDINLATMA GEREÇLERİ İMALATÇILARI DERNEĞİ’NİN (AGİD) 
12. OLAĞAN GENEL KURULU 13 şUBAT  TARİHİNDE İSTANBUL 
SANAYİ ODASI (İSO) TÜNEL SALONUNDA GERÇEKLEşTİRİLDİ.

HABER

AGİD 12. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Limak Uludağ Genel müdürü Uludağ Üniversitesi’ndeydi
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Dünyada günden güne katlanarak 
artan talepler, elektronik ürün 
pazarının büyümesini hızlandırıyor. 
Elektronik sektörünün gelişimi ise 
üretimde temel ihtiyaç olan kom-
ponentlere olan ihtiyacı artırıyor. 
Yüzde 35’lik pazar payıyla kom-
ponent sektöründe lider konumda 
olan Özdisan Elektronik’in Genel 
Müdürü Mustafa Yurttaş, elektronik 
sektöründeki yükselişi değerlendir-
di: “Türkiye’deki komponent pazarı 
mevcut durumda 650 milyon dolar 
civarında, bu rakamın 2018 yılı içeri-
sinde önemli bir artış göstereceğini 
öngörüyoruz. Hibrit araçlara olan 
talebin hızlı artışı da bu öngörümüzü 
destekliyor. Güç ve batarya tekno-
lojilerindeki gelişmelerin yanı sıra 
yakıt masraflarının fazlalığı, elektrikli 
ve hibrit araçlara olan ihtiyacı son 
dönemde epey artırdı. Bu talep artışı 
önümüzdeki yıllarda da hız kesmeden 
devam edecek gibi görünüyor. 2016 
yılında 950 adet hibrit otomotiv 
satışı yapılmışken 2017’in sadece ilk 
altı ayında bu rakam 1401’e ulaştı. 
Aradaki fark, talebin artış seviyesini 
görmek açısından önemli. Bu talep-
lerin tamamı komponent sektörünü 
doğrudan etkileyecek. 2018 yılında 
komponent pazarının 700 milyon 
dolar seviyesine ulaşmasını bekliyo-
ruz.” dedi.

Elektronik 
Komponent Pazarı 700 
milyon Dolara Ulaşacak

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Mal-
zemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, yeni 
ve mevcut binalarda enerji verimlili-
ğini artırmak için ‘Enerji Performansı’ 
hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi 
gerektiğini belirterek, “Enerji Perfor-
mans Sözleşmeleri; enerji verimliliği ya 
da yenilenebilir enerji projeleri sayesinde 
elde edilen maliyetteki azalmaları kul-
lanarak, bu tür projeleri finanse edebil-
mek için sermaye oluşturmayı sağlayan 
bir finansman yöntemidir. Dünyadan 
örneklere bakacak olursak; Almanya’da 
enerji performans sözleşmelerinin %75’i, 
ABD’de ise %82’si kamu tarafından uygu-
lanıyor” diye konuştu. Enerji Bakanlığı 
tarafından Türkiye’de toplam 166 kamu 
binasında enerji verimliliği ile ilgili 
etüt çalışmaları yapıldığını ifade eden 
Ferdi Erdoğan, “Yapılarda aydınlatma, 
ısıtma, soğutma, yalıtım ve enerji üretimi 
gibi alanları kapsayan bu çalışmanın 
sonucuna göre; 26 hastane, 72 okul, 13 
yurt, 8 üniversite, 36 idari bina, 8 hava-
alanı, 3 cezaevinin enerji verimli hale 
getirilmesi için toplam 180 milyon 493 
bin TL’lik yatırım yapılması gerekiyor. Bu 
yatırımla elektrik ve ısı verimliliği ile yıl-
da 54 milyon 425 bin TL’lik tasarruf elde 
ediliyor. Böylece yatırım maliyeti sadece 

3.3 yılda karşılanabiliyor” dedi.

Son yayınlanan ‘Ulusal Enerji Verimliliği 
Eylem Planı 2017-2023’ün, önemli bir 
mevzuat olduğunun altını çizen Ferdi 
Erdoğan, şöyle konuştu: “2018-2023 
arasında uygulanacak 55 Eylem Planının 
12’si, binaları kapsıyor. Söz konusu 12 
eylem, yeni yapılacak ve mevcut binala-
rın verim sınıflarının iyileştirilmesi, kamu 
sektöründeki tasarruf potansiyelinin 
hayata geçirilmesi, binalarda yerinde 
üretimin ve yenilenebilir enerji kullanı-
mının yaygınlaştırılması, kapsamlı bir 
bina envanteri çalışmasının yapılması ve 
bütün kesimlere hitap eden farkındalık 
çalışmalarını kapsıyor. Türkiye’de birincil 
enerji tüketimi 2015 yılında 129,7 MTEP 
olarak gerçekleşerek, 2005’ten 2015’e 
kadar %46 oranında artış gösterdi. Son 
eylem planı ile Türkiye’nin birincil enerji 
tüketiminin %14 azaltılması hedefle-
niyor. Ayrıca 2023 yılına kadar %23,9 
MTEP tasarruf sağlanması ve bu tasarruf 
için 10,9 milyar dolar yatırım yapılması 
öngörülüyor.”

Kamu, özel sektöre örnek olmalı
Enerji verimliliği için 

‘ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI’ DOLAYISIYLA KONUşAN İMSAD 
YöNETİM KURULU BAşKANI FERDİ ERDOĞAN, “ENERJİ İHTİYA-
CININ YÜzDE 75’İNİ İTHALAT YOLUYLA KARşILAYAN ÜLKEMİzDE 
KAMUYU , özEL SEKTöRE öRNEK OLMAYA ÇAĞIRDI.

HABER
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En iyilere, 
en güçlü destek yakışır!

Vakum ve transfer pompada dünya devi POMPETRAVAINI ve
    IE2 ve IE3 standartlarına uygun Ex-Proof motor üreticisi 
      CEMP'in ATEX sertifikalı lider ürünleri, Türkiye’de 2A 
         güvencesini taşıyor.

• Likit Gaz Karışımlarında
• Sıcak/Soğuk Likitlerde
• Temiz/Kirli Likitlerde 
 ve Gazlarda

          • Ex-Proof Mono/Trifaze • Tek/Çift Hızlı 
       • Maden Tipi I Grup • Frenli 
    • Yükseltilmiş Güvenlik ve Kıvılcım Çıkarmayan 
  • CNC Tezgahlar ve Baskı Makineleri İçin 
Ex-Proof Elektropompa

2A Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Kağıthane Cad. No: 2 Kağıthane - İstanbul 
     T. 0212 321 52 52 - F. 0212 321 88 21 - 2a.com.tr

• Likit Gaz Karışımlarında
• Sıcak/Soğuk Likitlerde

Devlet İhale Kanunu‘nun 
kısıtlamalarına tabi olmadan, 
arazisi için satılmak istenilen 
Elektrik Fabrikası yeni bir 
tartışmaya neden oldu. İzmir 1 
No`lu Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Kurulu`nun 8 Ocak 
1998 tarihli kararıyla “Korun-
ması Gerekli Kültür Varlığı” 
olarak tescillenmesine rağmen 
fabrikanın Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından satışa çı-
karılması karşısında EMO İzmir 
şubesi harekete geçti. 

Bugün müze olarak 
hizmet vermeye devam 
eden İstanbul‘daki 
Silahtarağa Santra-
lı ile aynı dönemde 
faaliyetlerine başlayan 
ve 1998 yılına kadar 
İzmir’in enerji ihtiyacını 
karılamaya devam eden 
fabrikanın arazisi için 
satışa çıkarılması karşısında bir açık-
lama yayınlayan EMO İzmir Şubesi, bu 
satışı durdurmak için tüm mühendisleri 
göreve çağırdı.  Şube tarafından yapı-
lan açıklamada şu görüşlere yer verildi:  
“Elektrik Fabrikası‘nın temeli, Osmanlı 
döneminde, 1913 yılında imzalanan 
“yabancı ortaklığa imtiyaz veren 
sözleşmeye dayanılarak” 1926 yılında 
Belçikalı Traction-Elektricite şirketi 
tarafından atılmıştır. Santralın 18 Ekim 
1928‘de devreye girmesiyle birlikte 
kentte yaşam değişmeye başlamış, 
sokak aydınlatmasında hava gazından 
elektriğe geçilmiş, ilerleyen yıllarda 
ise atlı tramvaylar yerine troleybüsler 
devreye girmiştir. Resmi Gazete‘de 27 
Temmuz 1943 tarihinde yayımlanan 
“İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim 
Şirketi İmtiyazı ile Tesisatının Satın 

Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki 
ve Bu Müessesenin İşletilmesi Hakkın-
da Kanun” kapsamında satın alınarak, 
kamulaştırılmıştır. Kurulu gücü 5 MW 
olan Elektrik Fabrikası‘nın yabancı özel 
sektör tarafından işletildiği uzun yıllar 
boyunca kapasite artışına gidilme-
miştir. Kurulu güç, kamulaştırmanın 
ardından Elektrik Su Havagazı Otobüs 
ve Troleybüs Genel Müdürlüğü‘nün 
(ESHOT) işletilmesine geçildikten 
sonra 1949, 1952, 1954, 1955 yılında 
devreye alınan ek ünitelerle 40 MW‘a 
ulaşmıştır. 1960‘lı yıllara gelindiğinde 
ise İzmir`in elektrik ihtiyacını yüzde 
30‘unu karşılıyordu. ESHOT‘tan sonra 
Etibank‘ın işlettiği santral, Türkiye 
Elektik Kurumu‘nun (TEK) kurulma-
sından sonra ise TEK‘e devredilmiştir. 
Fabrika, ülke gündemine yeniden 
sokulan özelleştirme çalışmaları kapsa-

mında TEK‘in parçalanmasının 
ardından son olarak Ankara 
Doğal Elektrik üretim ve Ticaret 
A.Ş bünyesinde kalmış ve üre-
timin durdurulmasının ardın-
dan, teknoloji tarihi açısından 
önemli ekipmanlar ve cihazlar 
hurdaya ayrılarak, yok edilmiştir. 
Elektrik Fabrikası‘nın ülkenin 
kıt kaynaklarıyla zor şartlarda 
kamulaştırıldığını unutmadan, 
tarihi değerimize tüm İzmirliler 
sahip çıkmalıdır. 1943 tarihinde 

kamulaştırılarak İzmir Be-
lediyesi‘ne devredilen sa-
hanın tapusu yeniden İzmir 
Büyükşehir Belediyesi‘ne 
devredilerek, amacına uy-
gun olarak müze ve eğitim 
merkezi olarak kullanılması 
sağlanmalıdır. İnşa edildiği 
dönemin endüstriyel özel-
liklerini yansıtmasının yanı 

sıra ülkemizin kalkınma çabaları içinde 
de önemli yeri bulunan tarihi yapımız, 
hemen yanı başındaki Havagazı Fabri-
kası gibi kentin kültürel yaşamına katkı 
sağlayacak şekilde teknoloji müzesi ve 
eğitim merkezine dönüştürülmelidir. 
“Özelleştirme” adı altında üzerindeki 
tarihi binanın zamanla yok edile-
rek, alanın ticari olarak yapılaşmaya 
açılmasının önüne geçilmeli ve tarihi 
simge yapı kente kazandırılmalıdır. 
Kentte yaşayan tüm yurttaşlar ve Elekt-
rik Fabrikası‘nda yıllarca emek veren 
meslek büyüklerimiz adına, başta İzmir 
Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 
ilgili tüm kurum ve kuruluşları; binanın 
restore edilerek İzmir‘e yeniden ka-
zandırılması için girişimde bulunmaya 
davet ediyoruz.”     

Tarihi elektrik fabrikamıza sahip çıkalım
Elektrik mühendisleri Odası İzmir Şubesi: 

HABER

İZMİR ALSANCAK`TAKİ TARİHİ ELEKTRİK FABRİKASI`NIN ARAZİSİYLE BİRLİKTE SATILMASI İÇİN 
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIğI’NIN GİRİŞİMİ üZERİNE EMO İZMİR  ŞUBESİ, TüM MüHEN-
DİSLERİ VE YURTTAŞLARI TARİHİ ELEKTRİK FABRİKASINA SAHİP ÇIKMAYA ÇAğIRDI.
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Enerji yönetimi ve otomasyon-
da dünya çapında bir firma olan 
Schneider Electric, üretim endüst-
risinde hızla yaygınlaşan artırılmış 
gerçeklik (AR) uygulamalarına 
yönelik öncü çalışmalarını tanıt-
tı.   Schneider Electric’in EcoSt-
ruxure™ for Industry platformu, 
bağlantı ve mobilite üzerinden AR, 
bulut analitikleri ve siber güvenlik 
gibi uygulamaları kolaylaştıracak 
şekilde entegre edilmiş üç katmanlı 
bağlantılı ürünler, edge kontrolü ve 
analitikten oluşuyor. EcoStruxure™ 
Augmented Operator Advisor ise, 
bağlamsal ve yerel bilgileri entegre 
ederek kullanıcıların gerçek, fiziksel 
bir ortamda sanal objeleri dene-
yimlemesine olanak tanıyor. 

Schneider Electric’in sunduğu 
teknoloji üç ana başlıkta kurumlara 
çözüm sunuyor;

ürün geliştirme: AR uygulamaları, 
yeni ürünlerin test edilmesi ve de-
ğerlendirilmesi gerektiğinde, ürün 
tasarımını gözden geçirme aşama-
sında verimli sonuçlar yaratıyor. 

Bakım: Arıza durumlarında, AR 
uygulaması makinenin sorununu 
teşhis edebiliyor.

Güvenlik uygulamaları: Yeni AR 
uygulamaları, kullanıcının kapalı bir 
metal dolabın içini “görmesini” sağ-
lıyor ve kutuyu fiziksel olarak aç-
maya gerek kalmadan bir sorunun 
teşhis edilmesine olanak tanıyor.

Schneider Electric, 
Dijital Dönüşüme 
Yön Veriyor

Borsan Grup, uzun sürdir devam eden 
fabrika yatırımlarını tamamladı ve 
Gebze ile İtalya-Milano’da bulunan 
tesislerini Samsun’a taşıdı. 5 fabri-
kanın artık tek ilde olmasıyla büyük 
operasyonel avantaj sağlandığını 
belirten Borsan Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ölmez, “Mobilya, bakır 
kablo, alüminyum kablo, özel tasarım 
zayıf akım kablo, elektrik malzemeleri ve 
LED aydınlatma ürünleri üretimi yapan 
fabrikalarımızın tamamı Samsun’da. Bu 
bize maddi açıdan karlılıktan manevi 
anlamda büyük gurur yaşatıyor” dedi.

“Ürünlerimiz 4 kıtada 75 ülkede 
satışta”

LED ve zayıf akım kablo ürün grupla-
rında mevcut ürünlerin iyileştirilmesi-
nin yanı sıra yeni ürünler üzerinde de 

çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü 
kaydeden Ölmez, “Aralık ayında satışına 
başlanan LED ürün grubunu bu yıl içinde 
4 kıtada 75 ülkede de satışa sunduk.” 
dedi.

Geçen yıl büyüme ve ürün çeşitliliği 
çalışmaları odaklı geçtiğini belirten 
Ölmez, açıklamasını şöyle sürdürdü: 
“2017’de ciro anlamında yüzde 35’lik 
bir büyüme gerçekleştirdik. Ancak buna 
gerçek bir büyüme diyemeyiz. Cirodaki 
büyüme, miktar bazında değil, ham-
madde fiyatlarının yükselmesi ve döviz 
kurlarındaki artışın etkisiyle olmuştur. 
Ancak, bizim için cirodan daha da önem-
lisi kârlılık oranlarıdır. Kârlılık açısın-
dan 2017’nin verimli bir yıl olduğunu 
söyleyemeyiz. Maalesef bu tüm sanayi 
sektörünün son yıllardaki ortak proble-
miydi… Buradan yola çıkarak farklı ürün 
gruplarına yönelme nedenimizi kârlılı-
ğımızı artırmak olarak açıklayabiliriz. 
İhracat anlamında Borsan Grup olarak 
bir önceki yıla göre ciddi bir artış sağ-
ladık. Üretimimizin yüzde 50’sini ihraç 
ediyoruz. Yatırımlarımızın meyvelerini ise  
2018 yılında toplamaya başlayacağız. 
Yurtdışı pazarlarında özellikle zayıf akım, 
alüminyum ve bakır kablo ürünlerimizle 
büyümek istiyoruz. İç pazardaysa LED 
ürün grubumuzla büyümemizi sürdüre-
ceğiz.” 

borsan’da hareketli günler
borsan fabrikalarını Samsun’da topladı...

ZOR GEÇEN 2017 YILINA RAğMEN YATIRIM PLANLARINI SüRDüREN 
BORSAN GRUp, LED VE ZAYIF AKIM KABLO ALANLARINDA DA BİR DüN-
YA MARKASI OLMAYI HEDEFLİYOR.

HABER
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İstanbul için Galata Kulesi kent silüeti 
içerisinde yüzyıllardır önemli bir rol oyna-
mıştır. 5. yüzyılda Bizanslılar tarafından 
fener olarak inşa edilen kule, 13. yüzyılda 
Cenevizliler tarafından Galata surlarına 
dahil bir savunma kulesi olmuş ve adı 
İsa kulesine dönüşmüştür. Osmanlı kuleyi 
sürekli onarmaya devam etmiş ve nihayet 
bugüne ulaşan kent sembollerinden 
biri halini almıştır. Belediye logosundan 
birçok kurum ya da etkinliğin kurumsalı-
na kadar kent kültür ve yaşamına işlemiş 
bir ikon olan kule, hem kent silüetine 

hakim duruşu, hem de terasından 360 
derece kente bakışı ile her dönem ziya-
retçilerinin gözbebeği olmuştur. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Enerji 
A.Ş. sorumluluğundaki bu değerli yapının 
yeni aydınlatma tasarımı Nergiz Arifoğlu 
Lightstyle Mimari Aydınlatma Tasarımı 
ofisi tarafından çalışıldı. Tasarım, uzun 
süren planlama, testler ve kurul onayları 
akabinde Ağustos 2016’da hızla hayata 
geçirildi.

1. Giriş

İstanbul’un en önemli turistik uğrak 
noktalarından bir olan Galata Kulesi, 
geçmiş yıllarda zamanın teknolojik im-
kanları ile birçok farklı biçimde geceleri 
kendini silüet içinde ifade etmeye ça-
lışmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
aldığı bir karar ile aydınlatmasının bir 
etüd / tasarım süreci geçirerek yenilen-
mesini ve kent bütünlüğü içinde hak 

ettiği değeri bulmasını hedeflemiştir.

2. Etüdler

Galata Kulesi’nin aydınlatılmasıyla 
ilgili etütler yapılırken; eserin kent 
içinde farklı bakış doğrultularına göre 
nasıl aydınlatılacağı kadar; esere zarar 
vermeden montaj prensipleri, enerjinin 
nereden taşınabileceği, uygulanabilirlik, 
estetik, ekonomiklik ve yeni teknolojile-
re yatırım kriterleri de göz önünde bu-
lundurulmuştur. Tüm bu kriterlerin yanı 
sıra İstanbul için ileride yapılacak olası 
bir Aydınlatma Master Plan için de kent 
geneline örnek olması hedeflenmiştir. 
Bu eserdeki tasarımın ana hedefi; İstan-
bul içinde bulunduğu noktanın kentsel 
kimliğine uygun, kent ölçeğinden, insan 
ölçeğine kadar düşünülmüş, mimari 
dokusu, formu ve özelliklerini vurgula-
yan, geçmişten izler taşıyan, simgesel 
ve hatırlarda kalıcı, kendine ve kente 
yakışır keyifli görüntüler sunabilmesidir.

Galata Kulesi’nde Aydınlatma Tasarımı Süreçleri
Nergiz Arifoğlu / NA Lightstyle Aydınlatma Tasarımı ve Danışmanlığı

AYDINLATMA
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Galata Kulesi’nin dış cephe mimari ay-
dınlatma tasarımında aşağıdaki temel 
kriterler referans alınmıştır.

z Estetik: Gündüzleri mevcut görüntü-
sünü etkilemeyen, geceleri ise görsel 
zenginlik katan estetik bir görüntü 
oluşturabilmek.

z Teknik uygunluk:

z Günümüzdeki en uygun teknoloji

z Uygulama kolaylığı

z İşletme ve bakım, onarım kolaylığı

z Ekonomi: uygulama ve işletme 
aşamasında kabul edilebilir makul 
maliyetler

z Esere saygı: montaj ve işletme esna-
sında esere zarar verilmemesi. 

z Kent Kimliğine Katkısı: Kültür ve 
sanatın merkezi olan Beyoğlu bölgesi-
nin, İstanbul siluetinde kulenin referans 
noktası olarak kendini ifade etmesine 
olanak sağlayabilecek kontrollü bir 
sistem içinde olması.

Kulenin alt gövdesi, kent ölçeğin-

de olduğu kadar, insan ölçeğindeki 
yaklaşımda vurgulaması amacı ile göz 
seviyesinden uzakta konumlandırı-
lan projektörler ile aydınlanmaktadır. 
Böylece meydan çevresinde oturan ya 
da dolaşan insanlar için tepe nok-
tasını göremedikleri ama taş gövde 
olarak algıladıkları silindirik yapıyı 
estetik olarak olarak algılanma imkanı 
verilmiştir. Kule çevresinde konumlanan 
dekoratif aplikler, yakın çevre dokusu 
ile görsellikte ilişki kurarken kule di-
bindeki meydanda oturma, dinlenme ve 
dolaşma alanlarını aydınlatarak kulenin 
çevresini merkezlemektedir. Kulenin 
dikkat noktalarından bir tanesi tuğla ile 
örülmüş büyük ve derin kemerli pence-
releri olan restoran ve önünde çepeçev-
re balkonu olan üstündeki cafe katıdır. 
Her iki katta da içerideki atmosferi ve 
görsel konforu bozmadan dışarıya ba-
kışı sağlayan bir aydınlatma yapılmıştır. 
Kule üzerinde bulunan restoran katı ve 
cafe katı eski ateş tuğla rengini ortaya 
çıkartacak, İstanbul’un gecedeki genel 
silüet renklerine uyumlu, ancak farklı 
tonu ile diğerlerinden ayrılan kiremit 
tonu, günbatımı kızıllığı ve alev rengi 
sıcaklığında özel bir renk karışımı 
seçilerek aydınlatılmıştır. Kulenin bal-
kon demirlerinin tutunduğu babaların 
ön alınlarında dönerek tekrarlayan 
küresel ışık kaynakları ile parıltı ve 
dairesellik etkisi attırılmıştır.

Kulenin üzerinde bulunan külah 
küçük ebatlı ancak yüksek güçlü ledli 
projektörler ile aydınlatılarak tepede 
toplanma etkisi vurgulanmıştır. Külah 
aydınlatmasında kullanılan projektör-
ler aynı zamanda alemi de aydınlata-
rak tepede parlamasını sağlamaktadır.

Yüzyıllardır hikayelerde anlatılan ve 
günümüze kadar gelen Galata Kulesi 
ile Kız Kulesinin birbirine kavuşa-
madıkları dillere destan olmuş aşkı 
aydınlatma tasarımında da bir simge 
olarak yer aldı.

Gece masalsı yeni bir görüntü ile 
yükselen kulenin külahında yer alan 
ve tüm İstanbul’u gözetleyen küçük 
pencerelerden göz kırparcasına, zaman 
zaman çakarak yanıp sönen ışıklar ise, 
Galata Kulesi’nin Kız Kulesi’ne bitme-
yecek olan aşkının bir başka ifadesi.

Proje Katılımcıları:

İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve İst. Enerji A.Ş.

Aydınlatma Tasarımı: Nergiz Arifoğlu 
Lightstyle Mimari Aydınlatma Tasarımı 
ve Danş.

Danışman: Prof. Dr. Rengin ünver

Kullanılan ürünler:

Kule üst kütlesi ve külah: Philips-Co-
lor Graze Powercore, Philips-Ew Graze 
Powercore, Philips-Archipoint IColor, 
Philips-EW Blast Powercore, Philips-EW 
Burst Powercore.

Philips Sistem Kurulumu: LightApp 
Aydınlatma

Kule alt kütlesi: Siteco Sicompact Mini, 
Bega-Aplik

3. Sonuç

Kültür ve sanatın merkezi olan Beyoğlu 
bölgesinin merkezinde yer alan yapının 
formu ve mimari özelliklerini vur-
gulayan hatırlarda kalıcı bir tasarım 
hedeflenerek, Galata Kulesi’nin İstanbul 
siluetinde geceleri bir referans noktası 
olarak kendini ifade etmesine olanak 
sağlayabilecek ve ileride olası gelişe-
bilecek bir Aydınlatma Master Plan için 
noktasal bir örnek olması amaçlanmış-
tır.

AYDINLATMA
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Türkiye’nin son yıllarda maden dış tica-
retinde yaşadığı büyüme devam ediyor. 
Son 20 yılda Türkiye’nin maden ithalat 
ve ihracatında yaşadığı büyük artış 
2017 yılına da damgasını vurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluştu-
rulan geçici dış ticaret verilerine göre 
2016 yılında 19 milyar dolar olan ma-
den ithalatı 2017 yılında 26,07 milyar 
dolara yükselirken, maden ihracatı da 
2,67 milyar dolardan 3.50 milyar dolara 
yükseldi.  Böylece 2017 yılında maden 
ithalatının toplam ithalat içindeki payı 
yüzde 9,6’dan 11.2 ye yükselirken,  ma-
den ihracatının 2016 yılında yüzde 1.9 
olan toplam ihracat içindeki payı da 
2017 yılında yüzde 2.2’ye çıkmış oldu. 

Maden İthalatı 

Türkiye’nin 2002’de 700 milyon dolar 
olan maden ihracatı 2016 yılında 3.9 
milyar dolar ulaşırken, 2015’te 1 mil-
yon metre olan sondaj mesafesinin de 
bu yıl 2 milyona, 2018’de ise 3 milyon 
metre sondaja ulaşması bekleniyor.

TüİK verilerine göre 2016 yılında 

143,557 milyar dolar olarak gerçek-
leşen ülkemiz toplam ihracatından 
yüzde 2,49 pay alan madencilik sektörü 
ihracatı, bir önceki yıla göre %1 düşüş-
le 3.558.788.269 dolar olarak gerçek-
leşmişti. İhracatın yüzde 51,08’i doğal 
taşlar, yüzde 25,95’si metalik madenler, 
yüzde22,7’si endüstriyel hammaddeler 
ve geri kalan yüzde 1’den az bir kısmı 
ise enerji hammaddelerinden oluşu-
yor. 2016 yılında en fazla ihraç edilen 
maden ürün grupları arasında Doğal 
Taşlar 7,06 milyon ton ve 1,82 milyar 
dolar ile ilk sırada yer alırken, bu grubu, 
3,66 milyon ton ve 923,9 milyon dolar 
ile Metalik Cevherler, 13,82 milyon ton 
ve 807,9 milyon dolar ile Endüstriyel 
Mineraller ve en son olarak 74 bin ton 
ve 8,78 milyon dolar ile Enerji Ham-
maddeleri izliyor.

Bu dönemde, Mermer-traverten ham, 
kabaca yontulmuş veya blok 4,87 
milyon ton ve 871,7 milyon dolar ile 
2016 yılında toplam maden ihracatı-
mız içinde en fazla ihraç edilen ürün 
olurken, işlenmiş mermer 1,77 milyon 
ton ve 801 milyon dolar ile ikinci, krom 
cevherleri 1,25 milyon ton ve 244,7 

milyon dolar ile üçüncü, tabii borat-
lar ve konsantreleri 680,8 bin ton ve 
224,4 milyon dolar  ile dördüncü, Çinko 
Cevherleri 423 bin ton ve 188,5 milyon 
dolar ile beşinci, Bakır Cevherleri 245 
bin ton ve 177,8 milyon dolar ile altıncı 
sırada yer almıştır.

2016 yılında sektör ihracatının gerçek-
leştirildiği önemli ülkeler arasında; Çin 
Halk Cumhuriyeti 1,39 milyar dolar ve 
%37,3 bir payla ilk sırada yer alırken, 
bu ülkeye olan ihracatımız da bir ön-
ceki yılın aynı dönemine oranla %4,62 
oranında düşüş kaydedildi.

Çin’i sırasıyla, 336,6 milyon dolar ile 
ABD (%10,74 düşüş), 125,6 milyon 
dolar ile Suudi Arabistan (%2,1 artış), 
106,9 milyon dolar ile İtalya (%0,14 
artış) ve 84,4 milyon dolar ile İsrail (%7 
artış) takip etti.

Türkiye’nin maden varlığı tanımlanıyor

Öte yandan MTA bünyesinde kurulan 
Türkiye Yer bilimleri Veri ve Karot Bilgi 
Bankası (TüVEK), Türkiye genelindeki 
maden arama ve araştırma faaliyet-
lerinde elde edilen tüm jeolojik veri 
ve dokümanları bünyesinde toplamay 
adevam ediyor. Hazırlanan çalışmalara 
göre tesbit edilen Türkiye’nin maden 
varlığı metal olarak şu şekilde:

madende dış ticaret patlaması sürüyor
Türkiye’nin maden ihracatı 4 milyara dayandı

HABER

TüRKİYE’NİN SON YILLARDA MADEN DIŞ TİCARETİNDE YAŞADIğI BüYüME DEVAM EDİYOR. SON 
20 YILDA TüRKİYE’NİN MADEN İTHALAT VE İHRACATINDA YAŞADIğI BüYüK ARTIŞ 2017 YILINA DA 
DAMGASINI VURDU.
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Türkiye’nin maden varlığı
Altın                           275 ton
Bakır                          2 milyon ton
Demir                        1.5 milyar ton
Krom                        41 milyon ton
Dolomit                     2.4 milyar ton
Kalsit                        1.5 milyar ton
Feldispat                   1.2 milyar ton
Kuvars                      151 milyon ton
Kuvarsit                    501 milyon ton
Kuvars kumu             750 milyon ton
Ca-bentonit               733 milyon ton
Sodyum sülfat            1 milyar ton

Bor                           3.3 milyar ton

Yapılan çalışmalar Türkiye’nin, soda 
külü üretiminde temel hammadde olan 
“trona” açısından da zengin bir rezerve 
sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye’deki 
işlenebilir rezervin 1 milyar 650 mil-
yon tonu Ankara’nın Kahramankazan 
İlçesi’nde bulunuyor. Rezerv geliştirme 
çalışmaları ile 3.3 milyar tona ulaşan 
bor rezervi de büyük oranda görünür 
hale gelmiş oldu. Katma değeri yüksek 
rafine bor üretimi ve yeni pazarlama 
stratejileri üzerine çalışmalar yoğun-
laştırıldı. Bu çerçevede, sektörün katma 
değerli ürün elde edeceği yeni bir iş 
modelini hayata geçirmek için çalış-
ma yürütülüyor. Çalışma sonucunda 
borun ham madde olarak yurtdışında 
satılmasının önüne geçmek amacıyla 
yeni bir model devreye alınacak. Ortaya 
konulan katma değer, Türkiye’nin cari 
açığının kapatılması konusunda da 
olumlu etki oluşturacak.

Sürdürülebilir üretim ve Tüketim 
Derneği (SüT-D) tarafından İstanbul 
Teknik üniversitesi ev sahipliğinde, 
26 Nisan 2018 tarihinde düzenlene-
cek olan V. İstanbul Karbon Zirve-
si’nin odak konusu “İklim Finansmanı” 
olacak. Kamu, sivil toplum, iş dünyası, 
akademi ve gençleri buluşturacak 
zirvede Paris İklim Anlaşması ve Tek 
Gezegen Zirvesi ardından, iklim ve 
karbon finansmanı, iklim değişimi-
ni hafifletme mekanizmaları, iklim 
değişimi destekleri ve finansman 
programları, yeşil iklim fonu, yeşil 
tahviller, karbon ticareti, zorunlu ve 
gönüllü karbon piyasaları yetkin ko-
nuşmacılarla delegelere sunulurken, 
sanayinin karbon yönetimi başarıları, 
iklim değişimi ile mücadelenin en 
iyi uygulamaları “Karbon Yönetimi ve 

Endüstri” oturumunda farklı sektör-
lerdeki lider firmaların tepe yönetici-
lerince tartışılacak.

ülkemizin enerji üretimi ve enerjiye 
erişim; orman ve arazi kullanımı; 
ulaşım; binalar, şehirler, sanayi ve uy-
gulamalar başlıklarında yapılabilecek 
sera gazı azaltımı ile uyum süreci ve 
iklim değişimine direnç kazanmada 
mevcut görünüm ve gelecek tartı-
şılacak. Zirvede sera gazı cimrileri, 
karbon azaltımı kurum ve kişi başarı-
ları “Düşük Karbon Kahramanı Ödülü” 
takdimi ile onulandırılacak. Ayrıca, 
“Küçük Karbon Kahramanları”na 
zirvenin büyük sürprizi olacak.

5. İstanbul Karbon Zirvesi Nisan’da

HABER

IEEE ODTü’nün düzenlediği “Güç ve 
Enerji Kongresi” bu sene 12-13 Mart 
tarihlerinde ODTü Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği D Blok’ta gerçekleştiri-
lecek. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirile-
cek kongrede geçmiş yıllarda olduğu 
gibi yine çeşitli sunumlar, seminerler 
ve sektör buluşmaları gerçekleşecek.

IEEE ODTü’nün gelenekselleşmiş 
etkinliklerinden biri olan ODTü Güç 
ve Enerji Kongresi’nin amacı sektö-

rün ileri gelen 
firmaları ve 
akademisyen-
lerini tek bir 
etkinlik altında 
toplayıp güç 
ve enerji 
sektörünün bir 
adım daha ileri 
taşınması. 12-13 Mart tarihlerinde 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği D 

Blok’ta gerçekleştirilecek 
olan etkinlik birer saatlik 
oturumlar ve eş zamanlı 
devam eden workshoplar-
dan oluşacak. D Blok’un 
önüne kurulacak olan fuaye 
alanı da etkinliğe renk 
katacak. Etkinlik hakkında 
daha detaylı bilgi için ieee.
metu.edu.tr web sitesini 
ziyaret edebilirsiniz.

Güç ve enerji sektörü ODTÜ’de buluşuyor
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Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TüREB) 
tarafından 27 Şubat 2018 tarihinde 
kamu temsilcilerini ve yatırımcıları bir 
araya getiren sektör toplantısı Enerji 
Bakanlığı’nda düzenlendi. 

Toplantının açılış konuşmalarını TüREB 
Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz,  ETKB 
Müsteşarı Fatih Dönmez, TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı Muhammet Balta 
yaptılar.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TüREB) 
Başkanı Mustafa Serdar Ataseven 
yaptığı konuşmada geçen yılın rüzgar 
için mihenk taşı olduğunu belirterek, 
YEKA’da dahil olmak üzere toplamda 
4.000 MW’a yakın bir kapasitenin rüz-
gar enerjisine tahsis edildiğini söyledi. 
Yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırımın 

büyük bir gelişme olduğunu kaydeden 
Ataseven, sektörün sorunlarına ilişkin 
konu başlıklarını şu şekilde sıraladı: 

Son beş yılda yüzde 30 büyüyen sek-
törün, geçen yıl yüzde 12,5 oranında 
büyüdüğünü belirtti. Rüzgar enerji-
sinde ilerlemenin devam etmesi için 
sektörün taleplerine kulak verilmesi 
gerektiğini vurgulayan Ataseven şöyle 
konuştu: “Kurulu gücümüz 6.872 MW’a 
ulaştı. İnşaa halindeki santraller 500 
MW’a kadar geriledi. Geçen yıl yapılan 
yarışmaların hayata geçebilmesi için 
3-4 yıllık bir süreye ihtiyaç var. Bu süre 
zarfında özellikle yerli sanayicileri ayakta 
tutmamız lazım. Yaklaşık 2 milyar dolar-
lık kapasite artış talepleri için kararın bir 
an önce verilmesi, sektörün yavaşlaması-
nın önüne geçecektir.”

2020 sonrasındaki RES mevzuatının 
netleşmesi konusuna da dikkat çeken 
Ataseven, mevcut yarışmaların YEKA 
mevzuatındaki fiyat teklif mekanizma-
sına benzer bir şekilde devam etmesini 
istediklerini ve 15 yıl boyunca alım 
garantisi sağlanmasını beklediklerini 
belirtti.

İkinci YEKA başvurularının ve 2015 yı-
lında TEİAŞ tarafından açıklanan ve iki 
kez ertelenen 2.000MW’lık başvurula-
rın Nisan 2018’de alınmasını bekledik-
lerini de ifade eden Ataseven, RES katkı 
paylarının TüFE ile güncellendiğini ve 
TüFE’deki artışların işletmedeki sant-
ralleri zorladığını belirterek, bunların 
Türkiye elektrik ortalama toptan satışı-
na göre belirlenmesini istediklerini de 
dile getirdi.

Ayrıca 2.820 MW’lık kapasite tahsisi 
yarışmasında 85 projeden, 69 firmanın 
eksi fiyat verdiğinin altını çizen Atase-
ven,  bankalarda fiyat tahmin mekaniz-
ması net olmadığı için finansla ilgili 
sıkıntıların baş gösterdiğini ve fiyat-
ların sabitlenmesi yönünde taleplerin 
geldiğini de sözlerine ekledi.

“EpDK sektörün yanında yanında”

Toplantıda söz alan EPDK Başkanı 
Mustafa Yılmaz da ilk dönemlerde 
sektöre can suyu vererek sektörün 
ilerlemesine katkı sağladıklarını 
belirtti.  İktidarın, EPDK’nın ve sek-
törün sayesinde, teşvik edilen sektör 
olmaktan çıkıp, eksi fiyatlarla rüzgar 
enerjisi üretimi yapan bir sektöre 
dönüştüğünü; yatırımcıların elini taşın 
altına koyduklarını belirtti.

Piyasa dinamiklerini hiçbir zaman 

Sektör sırtını rüzgara dayıyor
Türkiye Rüzgar Enerjisi birliği (TÜREb) kamuyu ve yatırımcıları bir araya getirdi

HABER

TüRKİYE RüZGAR ENERjİSİ BİRLİğİ (TüREB) 27 ŞUBAT’TA KAMU VE YATIRIMCILARI BİR ARAYA GE-
TİREREK ÖNEMLİ BİR SEKTÖR TOPLANTISINA İMZA ATTI. ENERjİ BAKANLIğI’NDA GERÇEKLEŞEN 
TOPLANTIDA 2020 YILI SONRASINDAKİ YERLİLEŞME POLİTİKASI VE İŞLETMEDE OLAN SANTRAL-
LERİN İLAVE KAPASİTE ARTIŞ TALEPLERİ ELE ALINDI.

Maliye Bakanlığı bina çatı ve cep-
helerinde üretilecek elektrikle ilgili 
vatandaşların destekleneceğini ve  
kolaylık sağlanacağını açıkladı. Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumunun 
(EPDK) düzenlemesi ile binalarda 
üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin 
sisteme verilerek enerji arzı ihtiya-
cına katkı sağlanacağını kaydeden 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, başta vergi 
kolaylığı olmak üzere bu alanda 
çalışan vatandaşlara destek sağlaya-
caklarını vurguladı. EPDK’nın konuyla 
ilgili düzenlemesine destek vermek 

üzere devreye girdiklerini belirten 
Ağbal, “Arkadaşlara şu talimatı ver-
dim: Gerçekten bu alanı destekleme-
miz lazım. Eğer yetiştirebilirsek, Ba-
kanlar Kurulunda da uygun görülürse, 
bunu torba yasaya bile koyabiliriz. 
Burada tabii ki vatandaşın esas amacı 
kendi ihtiyacını karşılaması. Zaten 10 
kilovata kadar bir sınır var.” dedi.

Ağbal, EPDK ile Gelir İdaresi Baş-
kanlığının konuya ilişkin bir toplantı 
yapıldığını belirtirken toplantının 
ardından konuşan EPDK yetkilileri de 
vatandaşların binalarının çatı ve cep-
helerinden ürettiği elektriği sisteme 
vermek için fatura kesmesinin sektör 
açısından sıkıntı oluşturacağının Ge-
lir İdaresi Başkanlığına aktarıldığını 
bildirdiler.

Çatıdaki elektriğe 
destek!
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unutmadıklarını söyleyen Yılmaz, 2020 
yılı sonrasındaki mevzuatın belirlen-
mesi gerektiğinin farkında olduklarını, 
fakat sektörün şu an “ben alım garantisi 
istemiyorum hatta sisteme para bile 
verebilirim,” dediğine dikkat çekti.

Özellikle enflasyonla güncelleme 
konusunda ne yapabiliriz, DSİ’deki 
modellemeye bakıp, bununla ilgili 
yapabileceğimiz bir şey varsa yaparız, 
diyen Yılmaz, “Bugüne kadar kendimizi 
sektörün yerine koyarak ilerledik. Her 
zaman sektörün yanında yer aldık, bun-
dan sonra da yanında olacağız. İnşallah 
pil teknolojisinin de gelişmesi ile rüzgar 
sektörünün ve yenilenebilir enerjinin 
daha da ilerleyeceğine inanıyoruz. şek-
linde konuştu.

Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih 
Dönmez ise, özel sektörle kamunun yol 
haritasını birleştirmek amacıyla yapılan 
bu tür toplantıları değerli bulduklarını 
ifade ederek bakanlığa iletilen talepler 
üzerinde çalışıldığını söyledi.

2000’li yıllarda 30 MW kurulu güçten 
bugün 6.800 MW’ a çıkan kurulu gücün 
bir başarı hikayesi olduğunu belirten 
Dönmez, rüzgar konusunda adından 
sıkça söz ettiren Danimarka’da 5.475 
MW kurulu güç olduğuna, kapasite artış 
sıralamamız ile dünya genelinde ilk 
onda yer aldığımıza değinerek sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bizim ihtiyacımız daha yüksek teknoloji-
yi ülkemize getirmekti. Bunu da YEKA ile 
yaptık. Neredeyse 8 bin parçanın yüzde 
65’inin Türkiye’de yapılabileceğini gör-
dük. Bu modele çalışırken benzer şekilde 
ihale yapan ülkeleri de inceledk. Hiçbiri 
bizim kadar agresif değildi. Türkiye ilk 
yılda büyük bir hedefe ulaştı. Yeniliklere 
devam ediyoruz. Her YEKA’da bir önceki-
ne göre daha iyi olmak için çalışıyoruz. 
Şimdi ilk defa denenecek Offshore RES 
çalışması içindeyiz. YEGM çalışmaları-
nı yapıyor. Sanayici de istekli. En kısa 
sürede böyle bir proje ile kamu önüne 
çıkacağız. Güneşte, batarya üzerine 
depolama kapasitesi sağlayan bir proje 
üzerinde çalışıyoruz,” diyen Dönmez, 
artık Türkiye olarak kopyala yapıştır, 
tak çalıştır değil, yap çalıştır modelleri 
üzerine ilerlemek istiyoruz, geçen yıl 

aralık ayında bazı saatlerde elektrik 
ihtiyacımızın yüzde 16’sını rüzgardan 
karşıladık. Eğer rüzgar kurulu gücümüz 
34.000 MW olsaydı o gün itibariyle 
ülkenin tüm elektrik talebini karşılıyor 
olacaktık, şeklinde sözlerini sürdürdü.

2020 yılı sonrasında YEKDEM’in nasıl 
devam edeceğine “sırtımızı devlete de-
ğil, rüzgara dayayacağız” diyerek sektö-
rün karar verdiğini ifade eden Dönmez, 
bir yere birden fazla başvuru olduğun-
da nasıl değerlendireceğiz mecburen 
yarışma yapıyoruz, diye konuştu.

“Enerji yatırımlarının altyapısı iki kat 
büyüdü”

Yatırımcıların zorluklarını biliyoruz 
diyen TBMM Çevre Komisyonu Baş-
kanı Muhammet Balta da, bir ülkenin 
zenginleşmesi için enerjinin önemli 
olduğunun farkında olduklarını ve bu 
nedenle enerji yatırımlarına on yıl 
önceden başladıklarını ifade etti. 136 
milyar dolar ihracaattan 160 milyar 
dolara çıkıldığını belirten Balta, “Enerji 
yatırımlarının alt yapısı iki kat büyü-
dü. Yer altı ve yer üstü zenginliklerini 
ekonomiye kazandırmak için her türlü 
çalışmayı başlattık. Özel sektöre önem 
veriyoruz. Bürokratik işlemler açısından 
çok önemli reformlar yaptığımızı söy-
leyebiliriz. Çöplerden enerji üreterek 
ekonomiye kazandırıyoruz. Su, rüzgar, 
güneşe önem verilerek teşvik edildi. 

Türkiye yatırım açısından cazibe mer-
kezi haline getirildi. Her yıl yüzde beş 
büyüyoruz. Enerji ihtiyacını önceden 
görüp alt yapısını oluşturmak lazım. 
Kömür ve nükleer enerji konusunda 
Polonya, Almanya ve Çin’de olduğu gibi 
oranımızı arttırmalıyız. Sıkıntılarınızı 
öğrenerek, yasal düzenlemelerinizi ya-
pacak kişiler olarak buradayız,” şeklinde 
açıklama yaptı.

Toplantının ikinci bölümünde yatırım-
cılardan gelen sorulara Teiaş Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa İzgeç, EPDK 
Elektrik Piyasası Daire Başkanı Hacı 
Ali Ulutaş, YEGM Rüzgar Enerjisi Grup 
Koordinatörü Özlem Önenç cevap verdi.

Sektör temsilcileri, sistem kullanım üc-
retlerinin çok pahalı olduğunu, sanayi-
cinin üretim yapamadığını, önümüzdeki 
üç yılın belirsizliği nedeniyle türbin 
firmalarının pozisyon belirleyemedik-
lerini söyledi. Ayrıca depolama ile ilgili 
yapılan mevzuat çalışmaları ile teknik 
konulardaki belirsizlikler soruldu. 
üçüncü şahıslara ait acele kamulaş-
tırmaların reddedilmesinin oluştur-
duğu ön lisans ve lisans süreçlerini 
geciktiren durumların nasıl çözüleceği, 
ikili anlaşmalar gibi konularda da ne 
şekilde ilerleme sağlanacağı üzerinde 
konuşuldu. Kamu tarafından önümüz-
deki altı ay içinde bu sorunların büyük 
bir kısmının çözüme kavuşacağı ifade 
edildi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi birliği (TÜREb) kamuyu ve yatırımcıları bir araya getirdi
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İnternet Enerji Platformu’nda geçen ay 
(Ocak 2018) izlediğim ülkemiz Enerji 
Sektörü’ne ilişkin bir “durum tespiti” 
yazısı, özellikle platform üyeleri tara-
fından lehte ya da aleyhte bir yorum 
getirilmese de, sanırım platform izle-
yicilerinin büyük bölümünün dikkatini 
çekmiştir.1  Yazar, -kuşkusuz iyi niyetle- 
geçen yıl (2017) ülkemiz elektrik sek-
töründe “önemli” de değil “en önemli” 
gördüğü 10 olayı kendi bakış açısıyla 
irdeliyor ve bu irdelemesinden bazı so-
nuçlar çıkarmış bulunuyor. Ancak, ülke-
miz enerji ve özellikle elektrik enerjisi 
sektöründe hiçbir sorun yokmuş, sektör 
güllük gülistanlıkmış, günümüz modası 
içlerine akla gelen her konu tıkıştırı-
lan “toplu hizmet (!)” sunumu gibi bir 
takım işleri ve projeleri öne çıkarıp  
bardağın boş tarafını bir yana koyarak 
sadece dolu tarafını gösterdiğinden, 
sanırım bu yazıyı okuyanların kafasın-
da benim gibi “ülke enerji sektöründe 
‘en önemli’ bunlar mı, sektörde ‘en 
önemli’ kategorisinde başka sorun mu 
yok?” sorularının doğmasına kaçınılmaz 
olarak yol açtı.
Öncelikle yazarın tespiti, bazıları zaten 
önceki yıllarda da ülke gündeminde 
tartışılmakta olan, 2017 yılına ait 
10 olaya aynı sırada başlıklar olarak 

göz atalım: 1) Çayırhan kömür sahası 
ihalesi. 2) Tuzgölü doğalgaz depola-
ma tesisinin işletmeye açılması. 3) 
Konya Karapınar YEKA Güneş enerjisi 
santralı ihalesi. 4) Aynı şekilde YEKA 
Rüzgar  santralı ihalesi. 5) Yerli kömüre 
dönüşüm protokolünün imzalanması. 
6) Yenilenebilir Enerji Kaynakları’na 
(YEKA’ya) hücum yılı. 7) Doğu Akdeniz 
doğalgaz boru hattı ittifakları. 8) Türk 
Akımı projesinde ilerleme. 9) Yerli 
kömür santrallarına teşvik. 10) Rüzgar 
santralları kapasite tahsis ihalelerinde 
eksi fiyat teklifleri.
2018’in ilk Ankara Mektubu’nda (Ocak 
2018, sayı 340), EMO’nun bu konudaki 

son raporuna dayanarak ülkemizin 
2017 yılında %44’lere varan (EMO’ya 
göre %78,7) elektrik kurulu güç 
fazlası kapasite oluşturulması sonucu 
getirilmiş olduğu “Elektrik Sistemi’mi-
zin Obez Hali”nden söz ettim. Bence 
2017’nin en önemli  ama bardağın boş 
tarafını gösteren olayı bu. 2017’nin 
bardağın boş tarafı  olaylarında ülke-
mizde bugüne kadar benzeri yaşanma-
yan atıl (kurulu ama ihtiyaç olmadığı 
için yararlanılamayan, bir açıdan kamu 
israfı) elektrik kurulu güç kapasitesinin 
hemen ardından elektriğimize yılbaşın-
dan itibaren uygulanmak üzere yapılan 
%8,8‘lik munzam zam -yapanların 

Enerji sektöründe önemli olan...
KURULU GüÇLERİ YENİLENEBİLİR ENERjİLERE DAYALI SANTRAL GüÇLERİ OLARAK YüKSEK, 
ANCAK “KAPASİTE FAKTÖRLERİ” ÖNEMLİ ORANDA DüŞüK, BUNA KARŞILIK ÇOK GENİŞ ARAZİLERİ 
İŞGAL EDER BİÇİMDE GüNEŞ VE RüZGAR ELEKTRİğİ TARLALARI KURULMASININ TEŞVİK  
EDİLMESİ NE KADAR DOğRUDUR?    

1 “Türkiye Enerji Sektörü’nde 2017’nin en önemli 10 gelişmesi”, Dr. Nejat Tamzok, 19 Ocak 2018.
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SU KAYNAKLARINININ  
DİBİNE KURULAN TERMİK 
SANTRALLAR, YAŞAM İÇİN  
GEREKLİ OLAN VE   
TOPLUMLARA YüZLERCE YIL 
YETECEK DURUMDAKİ SUYU 
KISA SüREDE    
KULLANARAK  “ENERjİ  
üRETİMİ”  BAHANESİYLE  
“YAŞAMIN TüM ENERjİSİNİ” 
YOK ETMEYİ BAŞARDILAR.
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tabiriyle- fiyat ayarlaması geliyor. ülke-
mizde siyasal otoritenin enerji/elektrik 
sektörü dahil, planlamaya kapalı, bir 
çırpıda yüzlerce projeyi, temel atmayı, 
açılışı kapsayabilen “toplu hizmet” 
tanımıyla sınır tanımayan yönetimi de 
yılın bir başka  “en önemli” olayı (top-
lumu uyutma amaçlı bu garabeti ne 
yazık ki son zamanda muhalefetin de 
cazip (!) bulup uygulamaya başladığını 
görüyoruz). 
Fosil yakıtlarla yoğun biçimde yola 
devamda ısrar edilerek kapımızı çalan 
iklim değişikliği tehlikesinin umursan-
mamaya devam edilmesi de 2017’nin 
“en önemli” olayları arasında olmaya 
devam ediyor. HES’ler, termikler, otoyol-
lar, köprüler, kanalar yetmiyormuş gibi 
şimdi de uluslararası doğalgaz boru 
hatlarının doğa tahribatına tepkiler 
2017’nin sonlarında ülke gündemine 
geldi. Son zamanda “YEKA” kısaltma-
sı moda olan yenilenebilir, özellikle 
rüzgar ve güneş enerjilerine dayalı 
elektrik üretiminde,  ne getirip ne 
götürdüğü dikkate alınmadan geniş 
alanlar  işgal eden bu birincil  enerji 
türlerine göre tek alanda Fotovoltaik 
(PV) sistemle 1000 MW gibi büyük ku-
rulu kapasitelerle girilmesi de barda-
ğın boş tarafında 2017’nin “en önemli” 
olaylarından. 
İnternet Enerji Platformu’nda, ülkemiz-
de  geniş alanlara kurulmaya başlanan, 
bu birincil enerji türlerine göre büyük 
sayılan tek alanda 1000 MW gibi 
kurulu güçte güneş ve rüzgar tarlaları 
(santralları) uygulamalarına kesinlikle 
karşı çıkanlar olduğu gibi “yerli enerji-
mizdir, yapılsa iyi olur!” diye yorumla-

yanları görebiliyoruz. 
“Tek bir sahada 1000 MW’lık YEKA 
(Yenilenebilir Enerji Kaynakları’na dayalı 
elektrik üretim tesisi) yapmak kadar 
büyük bir saçmalık olamaz.” 2

“Kim ne derse desin. Bu YEKA Rüzgar 
Enerjisi Santralları (RES) ve YEKA Güneş 
Enerjisi Santralları (GES) projeleri 
yerindedir. Kurulu güçleri yüksektir.  Yerli 
üretimi teşvik etmektedir.  Yenilenebilir 
Enerjiler’dir.” 3

Biri aleyhte diğeri lehte birbirine zıt iki 
görüş/yorumda da saygıdeğer metin 
sahiplerinin, yenilenebilir enerjilere 
dayalı bu tür enerjilere göre büyük 
kurulu güçlü ancak ‘kapasite faktörü’ 
kurulu güçleri itibarıyla  önemli oranda 
küçük olan elektrik üretim tesislerini 
onaylamadıkları ya da onayladıkları             
durumlarda, neden karşı ya da yanında 
oldukları konusunda izleyenleri ikna 
eden açıklamalarını göremiyoruz. 

YENİLENEBİLİR ENERJİLERİN DOĞRU 
KULLANIMI TARTIşILMALI
Yenilenebilir Enerjiler’dir. Doğru. ül-
kemiz öz kaynağı, diğer deyişle “yerli” 
(günümüz modası deyimle milli de 
diyebilirsiniz) enerji kaynaklarıdır. Bu 
da doğru. Kurulu güçlerine göre  elekt-
rik üretimi “kapasite faktörleri” önemli 
oranda düşük, buna karşılık kurulu 
güçleri bu santral türleri açısından 
yüksek sayılabilen 1000 MW’larda çok 

geniş arazileri işgal eden özellikle gü-
neş, dolayısıyla rüzgar elektriği üretim 
tarlaları kurulmasının teşvik edilmesi 
ülkemiz için ne kadar ve nereye kadar 
doğrudur?
Geniş çöllere, tarım dışı düz ve boş 
arazilere  sahip olan ülkeler Güneş 
Enerjisi Santralları kurulumunda büyük 
kurulu kapasiteli uygun teknolojili pro-
je tercihlerini rahatlıkla yapabilmekte-
dir. Bunun dışındaki özellikle küçük sa-
yılabilen yüzölçümüne, orman, tarım ve 
hayvancılığa (meralar/otlaklar) uygun 
arazi yoğunluğuna sahip ülkeler ise 
yenilenebilir enerjilere dayalı özellikle 
güneşten elektrik üretiminde bilimsel, 
çevresel ve ekonomik saptamalarla 
ağırlıklı olarak çiftlik, bina, site tipi 
lokal üretim tesislerine yönelmişlerdir. 

2  İnternet Enerji Platformu, Deniz Serkan Polatkan’ın yorumu, 16 Ekim 2016
3  İnternet Enerji Platformu moderatörü Prof. Dr. Osman Sevaioğlu’nun yorumu, 26 Ocak 2018.
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Bu nedenle Güneş Enerjisi’ne dayalı 
elektrik üretiminde kurulu kapasite 
ve üretim teknolojisi seçimi, kurulum 
kararı verilmeden önce enine boyuna 
tartışılmalıdır.  İnternet Enerji Platfor-
mu’ndan bu tespitimizi destekleyen 
bir metin alıntısı: “Artık güneşin önünde 
durmayalım (önünü kapatmayalım). 
Bırakalım güneş ülkemize girsin (ondan 
olabildiğince yararlanalım). Ancak; bu 
enerji de (yenilenebilir birincil enerjiler, 
aslında tüm enerjiler için geçerli) yerli  ve 
(onun yanısıra) ucuz olmalıdır. (Projeler) 
çatılarda, bina yüzeylerinde doğru uygu-
lanmalı, (gelişmiş Batı ülkelerinde olduğu 
gibi) sağlıklı çalışan elektrik koopera-
tifleri kurulmalı. Güneş elektriği üretim 
tarlaları kurulurken tarım yapılan değerli 
tarlaların tarım dışına itilmesinin önünde 
hep birlikte durulması koşuluyla…
Yeter ki, güneş (ve de rüzgar) enerjileri 
ile elektrik üreten tesislerin çöplüğüne 
dönmesin güzel ülkemiz…” 4

FOTOVOLTAİK SİSTEM Mİ, BUHAR  
TÜRBİNLİ-GENERATöR SİSTEMİ Mİ?
Aynı internet metin yazarı yazısında5,  
kısa bir süre önce güneş enerjisinden 
elektrik üretiminde bardağın boş tara-
fında bırakılmış olan, yukarıda benim 
de önemine değindiğim,  kurulacak sis-
temlerin teknoloji seçimiyle ilgili “çok 
önemli” nitelikteki konunun ayrıntıla-
rını veriyor. Özellikle gelişen teknoloji 
kapsamında elektrik üretim ekonomisi 
açısından ülkemizde özellikle büyük 
kurulu güçte Güneş Enerjisi Santralları 
tasarımında üretim yöntem/sistem 
seçimi yanlışlığını eleştiriyor.
“Dünyada kurulan Güneş Enerjisi Santral-
ları (GES) ihalelerinde büyük indirimler 
gözleniyor. Bu tesislerin çoğu geleneksel 
Fotovoltaik (PV) değil, Kombine/Konsant-
re Güneş Enerjisi Termik Sistemi (CST: 
Concentrated Solar Thermal).” (Yani, 
güneş enerjisi santrallarının konvan-
siyonel buhar türbinli fosil yakıtlı 
termik ya da nükleer santralların buhar 
türbinli üretim sistemleri gibi kurulup 
çalıştırılması.)

Yazar da CST sistemini böyle tanımlı-
yor: “Büyük kapasitede güneş aynalarıyla 
bir noktaya odaklanan güneş ışınların-
dan elde edilen yoğun termik enerjiyi 
buhar kazanı-türbin-generatör düzeniyle 
elektrik enerjisine dönüştüren CST bazlı 
güneş santralları daha düşük maliyette, 
daha pratik ve daha ekonomik olduğu 
için dünyada tercih edilmektedir. 
Ülkemizde büyük kapasitelerde GES’le-
rin PV bazlı olarak kurulması sürerken 
dışarıda büyük kapasitelerde, özellikle ta-
rıma uygun olmayan arazilerde, çöllerde 
kurulan GES’ler (ekonomik nedenlerle) 
CST bazlıdır.
Özellikle büyük kurulu kapasitelerde CST 
bazlı GES yatırımımız neden yok?  Neden 
1 MW gibi küçük kurulu kapasitelerde 
geçerli olan PV bazlı GES uygulamasını 
1000 MW gibi büyük kurulu güçlerde de 
uygulamayı sürdürüyoruz? Neden, özel-
likle büyük kurulu güçlerde (üstelik daha 
küçük alanlar işgal eden) çok daha düşük 
üretim maliyetli CST bazlı güneş enerjisi 
santralları kurmayı düşünmüyoruz?”
Yazar , dünyada kurulu bazı CST bazlı 
GES’lerle ilgili güncel üretim maliyeti 
rakamlarını da veriyor. “Dolar sent/kWh 
olarak S. Arabistan’da 1,79, Şili’de 2,10, 
Meksika’da 1,77. Verilen örnekler arasın-
da en yüksek üretim maliyeti Almanya’da 
4,30 Euro sent/kWh.”
Yazarın,  Güneş elektriği üretiminde 
savunduğu teknik-ekonomik ağırlıklı 
konuyla ilişkili olarak şu eleştiride de 
bulunduğunu görüyoruz. “Koşullar bizi 
ülkemizde 1 MW’lık lisanssız GES’ler 
kurmaya mahkûm ediyor.” 
Kendisi, yukarıda verdiğimiz yaklaşık 
bir buçuk yıl önce aynı Enerji sitesinde 
dile getirdiği, aşağıda yinelediğimiz 

görüşünü korumakta ise, 1 MW’lık li-
sanssız GES’lere mahkûm olmak hiç de 
fena bir mahkûmiyet sayılmamalı.
“Projeler çiftliklerde, endüstri tesis-
lerinde, çatılarda, bina yüzeylerinde 
doğru uygulanmalı. Koşul: Gelişmiş 
Batı ülkelerinde olduğu gibi sağlıklı 
çalışan elektrik kooperatifleri kurulma-
lı. Yeter ki, güneş enerjisi ile elektrik 
üreten tesislerin çöplüğüne dönmesin 
güzel ülkemiz.” 

BARDAĞIN BOş TARAFINDAKİ DİĞER 
EN öNEMLİLER
Gelelim Enerji Sektörü’müzde 2017’nin 
içimize sinmeyen bardağın boş tarafın-
daki diğer “çok önemlilere”… Çayırhan 
kömürleri üzerinde kurulu bir termik 
santralımız halen çalışıyor. Şimdi aynı 
Çayırhan kömür sahası üzerinde (800 
MW kurulu güçte) ikinci termik santra-
lın müjdesi (!) veriliyor. İklim değişikliği 
tehlikesinin  baş sorumluları arasında 
sayılan karbon gazı emisyonu şam-
piyonu termik santrallar kurulmasına 
ülkemizde nereye kadar devam edile-
cek? Kömür (linyit, taşkömürü ve daha 
düşük kalorili diğer türler) madenle-
rinin ve kömürü yakıt olarak kullanan 
elektrik santrallarının  çevreye onulmaz 
zararlarından vazgeçtik, yeni bir termik 
santralın sera gazı emisyonunun asgari 
ölçülere çekilmesi konusunda hangi 
teknolojik, ancak önemli ek maliyet 
getiren önlemlerin alındığını bilmek 
hakkımız. Sayın yazar, keşke bu konu-
daki yazısına konu ettiği termik santral 
projesinde, eğer varsa, etkin ileri 
teknoloji uygulamasını ve bunun makul 
ek maliyetini de yazısına eklemiş olsa, 
kaygılı bizler bir nebze rahatlardık.
Haberlerden bildiğimiz kadarıyla, 
Şereflikoçhisar Tuzgölü sahasındaki 
doğalgaz depolama tesisi, günümüz 
siyasal iktidarı döneminin (2002-2017) 
15 yılında kısmen tamamlanarak yapım 
süresi bakımından dünya rekoru kırdı. 
Bu kadar uzun sürede yapılması da 
olumlu ama “çok da önemli” değil. 
Türkiye’nin günümüzde tamamı ithal 

    Hititler döneminden kalma Eflatunpınar Su Anıtı

4  İnternet Enerji Platformu, Haluk Direskeneli, 16 Ekim 2016
5  Haluk Direskeneli, 9 Şubat 2018
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yıllık doğalgaz kullanım kapasitesi 
50-60 milyar metreküpün   50-60’da 
biri kadar 1,2 milyar metreküp (ülke 
gereksiniminin birkaç günlük karşılığı)  
depolama kapasitesi olduğu belirtili-
yor. Zaten yazar da, “yeterli değil ama 
önemli” notunu düşerek bu görüşümü-
zü doğruluyor. Yerli kömüre dönüşüm 
protokolleri yerinde bir uygulama. 
Zorunlu ithal doğalgazdan sonra sanki 
ülkemizde kömür yokmuş gibi ithal 
kömürle dışa bağımlılığımız sürekli 
artırıldığı için  yakınıp eleştirdiğimiz 
konulardan biriydi. Bu nedenle fosil 
yakıt kömür iklim değişikliği tehlike-
sinin sürmesine birinci derecede yol 
açan birincil enerji kaynaklarından biri 
olduğu için bu dönüşüm pek de önemli 
sayılmamalı. Ha ithal kömür, ha yerli 
kömür. Sonuçta atmosfere çıkan yoğun 
sera (karbon) gazları,  sera gazı  emis-
yonlarının asgariye indirilmesi için ye-
terince teknolojik tedbirler alınması da 
umursanmadığından, bitmeyen giderek 
artan çevre sorunları, aynı zamanda 
yöre halkı başta olmak üzere ülkemiz 
halkının sağlıklı kalma hatta yaşamda 
kalma riski tüm ağırlığıyla sürüyor.

ENERJİ ÜRETİMİ BAHANESİYLE YAşA-
MIN ENERJİSİ YOK EDİLİYOR
“Su kaynaklarımızın dibine kurulan 
termik santrallar, yaşam için gerekli olan 
ve yüzlerce yıl yetecek olan suyu bir yılda 
kullanarak ‘enerji üretimi’ bahanesiyle 
yaşamın tüm enerjisini yok etmeye başar-
dılar”.

Yukarıdaki termik santrallarımızla ilgili 
çarpıcı ancak olumsuzluk içeren tespiti, 
İnternet’de değerli bir yazarın, Anadolu 
Hitit uygarlığının M.Ö. 13. yüzyıldan 
nasılsa günümüze kadar gelebilen 
yapımı Anıt Çeşme’yi (Eflatunpınar) 
yazısına konu seçerek, Hititler’in 33 
yüzyıl önce su kaynaklarını nasıl değer-
lendirdiğini ve geleceğe hangi mesajı 
verdiğini sorgulayan güncel yazısından 
alıntıladım. 6 
Yazar, yaşamımız için değeri ölçüleme-
yecek kadar önemli olan su kaynakları-
mızla ilgili olarak uzak tarihle karşılaş-
tırmalar yaparak şunları söylüyor.
“Konya Beyşehir Sadıkhacı köyünde, Bey-
şehir gölünü besleyen doğal pınarlardan 
biri üzerine 33 yüzyıl önce Hititler tara-
fından inşa edilen ve günümüze kadar 
gelebilen su yapıtı üzerindeki mitolojik 
figürler çok anlamlı. Fırtına, güneş ve dağ 
tanrıları ile kanatlı güneş kursu.”
 “Türkiye su kısıtı çeken ülkeler katego-
risinden su fakiri ülkeler kategorisine 
hızla yol alıyor…Suyu kirletenleri en ağır 
cezalara çarptıran Hititler’in coğrafyasını 
paylaşan Türkiye, her yıl 2 Şubat’ta kutla-
nan ‘Dünya sulak alanlar Günü’ne bu yıl 
buruk girdi…Kutsal çeşmeden damacana-
ya, pet şişeye indirgenen ‘hapsedilmiş’ su 
kültürü noktasına geldik… Asla unu-
tulmasın! Petrolün alternatifi var  ama 
suyun alternatifi yok”
2 Şubat 2018 günü yukarıda sözü edi-
len “Sulak Alanlar Günü”nde konuşan 
Türkiye’nin Orman ve Su İşleri isimli 
bakanlık koltuğunda oturan siyasetçi 

ise,  ülkemizde yüz-
lerce yılda tüketile-
bilecek çok değerli 
yeraltı ve yerüstü 
su kapasitemizi de-
vasa hortumlarıyla 
sömüren bir uzay 
yaratığı gibi kısa 
sürede tüketen ter-
mik santrallarımıza 
durmadan yenileri 
eklenirken, üstüne 
üstlük en olumsuz 

koşullarda son  yıllarda ülkemizin de 
ön sıralarda bulunduğu dünyamızda 
kuraklıkla ilgili tehlike çanları çalar-
ken, başka şeyler söylüyor. Kısacası 
topluma, hepimizin gözleri önünde 
kirletilmesine engel olmayarak ve cebri 
borulara hapsedilmesini teşvik ederek 
“akılsızca” yok etmekte ısrar ettiğimiz 
yeraltı ve yerüstü sularımızı “akıllıca 
yönetiyoruz” diyerek inandırıcı olma-
yan, “aklımızla alay etmenin”nin yeni 
bir örneğini veriyor.
“Su fakiri bir ülke değiliz ama su zengini 
de değiliz… Ancak suyun yönetimiyle 
ilgili ciddi çalışmalarımız var. suyu 
akıllıca yönetiyoruz… Özellikle dünya-
ya ilan ediyorum. Su yönetiminde artık 
sadece kendi içimizde değil bütün dünya 
ile yarışıyoruz”. (Sayın Bakan, buluşu 
“akıllı su yönetimi”nin sırrını toplumu-
muza hiçbir ipucu vermeyerek kendine 
saklamış oluyor).
Bir yandan peş peşe HES kuracağız 
diye derelerimiz “can su”suz bırakılıp 
insan eliyle kurutulurken, yeterli yağışı 
getirecek asırlık ormanlarımız otoyol, 
kanal, köprü havaalanı türü beton pro-
jeleri uğruna, gereksinim olup olma-
dığına bakılmadan adeta gereksinim 
icat edilerek, kısacası  rant ve oy için 
yok edilir, yeşil alanlarımız, merala-
rımız acımasızca gözden çıkarılırken, 
öte yandan akarsularımız, göllerimiz, 
yeraltı sularımız, aslında  yine  insan 
eliyle doğa dengelerinin bilinçsizce de-
ğiştirilmesinden kaynaklanan kuraklık 
nedeniyle dipleri görünüp alarm ver-
mekte iken bu nasıl bir akıllı yönetim, 
ne biçim bir dünya ile yarış ise?.. 
Enerji Sektörü’müzde 2018 yılının “en 
önemli” olayı da, sanırım ülkemizin su 
işlerine bakan siyasetçi önde olmak 
üzere günümüzde ortaya çıkan “at ata-
bildiğin kadar” kodlu siyasetçi mode-
linin bıkmadan yinelediği, bu ve buna 
benzer yüreklere su serpen”(!) mi yoksa 
“akla zarar” mı olduğuna sonunda ülke-
miz  halkının karar vereceği, geleceğin 
tarihinde ibretle hatırlanacak sözler 
olacak.. .

                    Orman ve Su İşleri Bakanı 

                    Veysi Eroğlu

6 “Hititler bu anıtla bize neyi anlatmaya çalıştı?”,  Odatv, Yusuf Yavuz, 1 Şubat 2018
7  “Meğer dünyaya örnek mişiz?”, Odatv, Yusuf Yavuz, 3 Şubat 2018.
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æ MİTSUBİSHİ ELECTRİC’LE 
“MAKE THE MOVE TO MOBİLİTY” 
Mitsubishi Electric, “Make the move 
to mobility” konsepti çerçevesinde 
akıllı mobilite çağında daha güvenli 
ve avantajlı bir ulaşım için geliştirdi-
ği sürüş desteği teknolojisine sahip 
EMIRAI4 konsept otomobilini ve en 
yeni teknolojilerini, 9-12 Ocak tarihleri 
arasında ABD’nin Las Vegas kentinde 
düzenlenen CES Fuarı’nda sergiledi.

Mitsubishi Electric’in EMIRAI4 konsept 
otomobili, daha güvenli ve konforlu 
iç mekan için en yeni insan makine 
arayüzü (HMI-Human Machine Interfa-
ce) teknolojisini sunuyor. EMIRAI4’de, 
direksiyon başında uyuklama ve 
potansiyel tehlike yaratabilecek diğer 
sürücü davranışlarını izlemek üzere 
geniş açılı bir iç kamera ile destekle-
nen sürücü izleme sistemi bulunuyor. 
Aynı zamanda diğer araçları ve yayaları 
aracın kapısının açılması gibi planla-
nan araç aksiyonları hakkında sezgisel 
olarak uyarmak üzere yol zeminine 
ışıklandırmalı ikazlar yansıtan özel bir 
sistemin de aralarında bulunduğu yeni 
nesil sürüş destek teknolojilerini içeri-
yor. Bu demo otomobil, farklı sürücüleri 
seslerinden tanıyan ve ön koltukta 
oturan yolculara çeşitli konularda 
destek sağlayarak insanlar ve araçlar 
arasındaki ilişkinin daha da güçlen-
dirilmesine zemin hazırlayan ileri bir 
HMI teknolojisi içeriyor.

Mitsubishi Electric’in fuarda sergilediği 
teknolojiler arasında, görüş imkanının 
kısıtlı olduğu ortamlarda yol koşulları 

hakkında sürücülere bilgi vermek üzere 
havadan drone’ların kullanıldığı özel 
bir güvenli sürüş konsepti de yer aldı. 
Ayrıca HERE Technologies ile Mitsubis-
hi Electric arasında görüşmeleri süren 
ileri lokasyon bazlı hizmetin açıklandı-
ğı video gösterimi yapıldı.

æ DEVRİMSEL TEKNOLOJİ YE-
NİLİKÇİ DÜNYAYI İNşA EDECEK 
Ericsson (NASDAQ: ERIC) ConsumerLab, 
her sene olduğu gibi bu yıl da tekno-
lojinin geleceğini şekillendiren 2018 
Tüketici Trendleri raporunu açıkladı. 
Sanal gerçeklik, Internet of Things 
(IoT - Nesnelerin İnterneti) ve 5G’nin 
önemli gündem maddelerini oluştur-
duğu rapora göre, tüketiciler dijital 
dönüşüm kapsamında teknolojinin 
insani özelliklerine odaklanıyor. Erics-
son’un teknolojiyi yakından takip eden 
kullanıcıları incelediği 2018 Tüketici 
Trendleri raporuna göre, teknolojiye 
yönelik beklentiler sürekli olarak artış 
gösteriyor. Tüketiciler dijital teknolo-
jiden her zamankinden daha fazlasını 
bekliyor, teknolojiye daha pragmatik 
yaklaşıyor. Günlük hayatın rutininde yer 
alan cihazların inceliklerini öğrenmek-
ten kaçınan tüketiciler, artık teknolojik 
cihazlardan kendilerini tanımalarını ve 
insani kabiliyetlere sahip olmalarını 
istiyor. Örneğin, tüketiciler evlerine 
vardıklarında tek bir el hareketiyle 
lambaları yakmayı, hoparlörden sevdik-
leri müziklerin çalmaya başlamasını, 
yine tek bir göz hareketiyle müziği 
değiştirebilmeyi hayal ediyor.

Kişisel teknolojideki mevcut gelişme-
ler ve geleceğe yönelik beklentilerin 
ötesinde, yenilikler, başlıca endüstrileri 
de şekillendirecek. Otomotiv endüst-
risinde gelecek nesil teknolojisi, kendi 
kendini idare eden araçların, ulaşımı 
daha etkin ve güvenli hale getirmesine 
imkan tanıyacak. Sağlık hizmetlerinde 
5G, uzaktan tanı ve ameliyat, hasta 
takibi, tıp eğitiminde sanal gerçeklik 

gibi kabiliyetlere imkan tanımanın yanı 
sıra endüstriyi daha da ileriye taşıyacak 
birçok gelişmiş araç ve hizmetlerin ger-
çekleşmesini sağlayacak. Kamu hizmet-
lerinde, üretimde, finans hizmetlerinde, 
kamu güvenliğinde, devlet içerisinde 
ve aslında bölgedeki her sektörde, bu 
teknolojik yenilikler günlük işlemlerde 
derinlemesine bir etki oluşturacak.

2018 Tüketici Trendleri raporundaki 
bilgiler 40’tan fazla ülkedeki 100,000 
internet kullanıcısıyla gerçekleştirilen 
küresel araştırma programı kapsamın-
da yapılan görüşmelere dayanıyor. Ça-
lışma 1.1 milyar vatandaşı temsil etse 
de, kitlenin teknolojiyi erken dönemde 
benimseyen bir profili olması dolayı-
sıyla sonuçlar geleceğin trendlerini 
keşfederken önemli bir rol oynuyor.

æ KÜRESEL RÜzGAR GÜCÜ 539 
GW’I AşTI... Küresel rüzgar enerjisi 
gücünün 2017’de 539.291 MW’a yük-
seldiği bildirildi.

Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği (WWEA) 
tarafından derlenen, henüz kesinleş-
memiş verilere göre, 2017’deki artış 
52.552 MW oldu.

WWEA tarafından konu ile ilgili yapılan 
açıklamada 2017’de devreye giren ku-
rulu güç rakamının, 2015 ve 2014’ten 
sonraki en yüksek üçüncü rakam oldu-
ğu belirtildi.

Bununla birlikte kurulu güç artış 
oranınının ise bir yıl önceye göre yüzde 
10,8 olduğu, bunun ise rüzgar enerjisi 
sektörünün endüstriyel olarak geliş-
meye başladığı 2000’li yıllardan beri 
yaşanan en düşük yıllık büyüme rakamı 
olduğuna dikkat çekildi.

WWEA veriler göre 2017’de rüzgar 
enerjisi kurulu gücü en fazla artan ülke 
19.000 MW ile Çin oldu.İkinci sırada 
6.894 MW ile ABD, üçüncü sırada 6.145 
MW ile Almanya, dördüncü sırada ise 
4.600 MW ile Hindistan geldi.

E N E R J İ  •  E L E K T R İ K  •  E K O N O m İ  •  P O L İ T İ K A  •  O L A Y L A R
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Türkiye ise 900 MW’lık artış ile sı-
ralamada dokuzuncu sırada yer aldı.  
Kümülatif güç bakımından ise Çin 
187.730 MW ile ilk, ABD 88.927 MW ile 
ikinci, Almanya 56.164 MW ile üçüncü, 
Hindistan ise 32.879 MW ile dördüncü 
sırada yer aldı.

Türkiye ise 2017 sonu itibari ile ulaş-
tığı 6.981 MW kurulu güç ile rüzgar 
enerjisi kurulu gücünde 11. sırada 
yer aldı. Rüzgar elektrik tüketiminin 
yüzde 5’ini karşılayabilir. Açıklamada 
rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2017’de 
küresel elektrik talebinin yüzde 5’ini 
karşılayabilecek düzeye yükseldiğinin 
de altı çizildi.

æ TÜRKİYE GÜNEşTE AVRUpA 
LİDERİ OLDU... Güneş enerjisi kurulu 
gücü 2017’de 1,8 GW’ın üzerinde artan 
Türkiye bu alanda Avrupa lideri oldu.

2017’de Türkiye’den sonra güneş ener-
jisi kurulu gücünü en fazla artıran ikin-
ci ülke 1,753 MW ile Almanya, üçüncü 
ülke ise 912 MW ile İngiltere oldu.

Sıralamda Fransa 887 MW’lık yeni 
güneş elektriği kurulumu ile dördüncü, 
Hollanda ise 853 MW ile beşinci sırada 
yer aldı.

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü 
2016 yılı sonunda 12,9 MW’lık bö-
lümü lisanslı, 819,6 MW’lık bölümü 
ise lisanssız olmak üzere 832,5 MW’a 
ulaşmıştı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından 
5 Ocak 2018 tarihinde yapılan sosyal 
medya paylaşımında Türkiye’nin güneş 
enerjisi kurulu gücünün 2017 sonunda 
2.647 MW’a ulaştığı bildirilmişti.

Bununla birlikte kurum tarafından 8 
Ocak 2017 açıklanan, geçici kabul baş-
vuru dilekçesi verilmiş olan projelerin 
de dahil edildiği, verilerde ise güneş 
enerjisinde toplam kurulu güç rakamı 
3.421 MW olarak belirtilmişti.

Avrupa’nın güneş enerjisi alanındaki 
en büyük sivil toplum kuruluşlarından 
SolarPowerEurope tarafından dün 
yapılan açıklamada ise geçtiğimiz yıl 
Avrupa ülkelerinde 8,61 GW’lık yeni 
güneş elektriği santralinin devreye 
girdiği bildirildi. 2017’deki artış rakamı 
2016’daki 6,72 GW’lık rakamın yüzde 
28 oranında üstünde gerçekleşti.

SolarPowerEurope açıklamasında 
Türkiye’nin 1,79 GW’lık güç artışı ile 
2017’de Avrupa’da gerçekleşen kurulu 
güç artışının yüzde 21’ini sağladığı 
ve lider konuma ulaştığına da vurgu 
yapıldı. 

æ pARİS ANLAşMASINI ONAY-
LAYAN ÜLKE SAYISI 174’E ÇIKTI... 
2015 yılının Aralık ayında kabul edilen 
Paris İklim Anlaşması’nı ulusal mec-
lislerinde onaylayan ülke sayısı 174’e 
çıktı. Anlaşma son olarak 9 Ocak 2018 
tarihinde Makedonya ve 17 Ocak 2018 
tarihinde Burundi tarafından onaylandı.

Yugoslavya Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Sekreteryası’na sunduğu 
Ulusal Katkı Niyet Planı’nda (INDC)  iki 
ayrı senaryoda 2030 yılında, 1990’a 
göre yüzde 30 ile yüzde 36 oranında 
artıştan azaltım oranına ulaşabileceği-
ne açıklamıştı.

Burundi ise INDC belgesinde koşulsuz 
hedef olarak 2005 yılına göre yüzde 3, 
koşullu hedef olarak yüzde 20 oranın-
da artıştan azaltım sağlayabileceğine 
açıklamıştı. 197 tarafca imzalanan 
anlaşmayı şimdiye kadar ulusal mec-
lislerinde onaylamamış ülke sayısı 23’e 
geriledi.

Türkiye’nin de dahil olduğu bu gruptaki 
diğer ülkeler ise Angola, Ekvator Ginesi, 
Eritre, Gine-Bissau,Güney Sudan, Irak, 
İran, Kuveyt, Kırgızistan, Kolombiya, 
Lübnan, Liberya, Libya, Mozambik, Öz-
bekistan, Rusya, San Marino, Surinam,  
Tanzanya, Trinidad ve Tobago, Umman 
ve Yemen.

Paris İklim Anlaşması 2015’in Aralık 
ayında, Fransa’nın başkenti Paris’te 
gerçekleşen COP21 zirvesinde kabul 
edilmişti. İnsanlık tarihinin en geniş 
katılımlı mutabakat metni olan anlaş-
ma, 2016’nın Ekim ayında, anlaşmayı 
ulusal meclislerinde onaylayan ülke 
sayısının 72’ye, bu ülkelerin küresel 
sera gazı emisyonlarındaki payının ise 
yüzde 56,75’e ulaşması ile bu tarihten 
30 gün sonra resmi olarak yürürlüğe 
girmişti. .

GÜNCE
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æ TÜRK AKIM’DA VERGİ AVAN-
TAJI!  Türk Akım hattında Gazprom ve/
veya iştiraklerinin kuracağı şirketlerin 
Türkiye kıta sahanlığında yürüteceği 
faaliyetlerin vergiden muaf tutulması-
na karar verildi. Geçtiğimiz ay Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
“Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi 
Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayım-
landı. Tebliğe göre, Türkiye, Türk Akım 
hattında Gazprom ve/veya iştirakle-
rinin kuracağı şirketlerin Türkiye kıta 
sahanlığında yürüteceği faaliyetlerin 
vergiden muaf tutulmasına karar verdi. 
Türk Akım, bir anda pek çok ayrıcalık ve 
muafiyete sahip oldu.

Projenin deniz bölümünün inşaatı Rus-
ya’nın en büyük enerji şirketlerinden 
Gazprom’un yüzde 100 iştiraki South 
Stream Transport B.V. şirketi tarafından 
gerçekleştiriliyor. İstisna kapsamına, 
deniz bölümü şirketinin gerek yurt 
içinden gerekse yurt dışından temin et-
tiği, mühendislik danışmanlık hizmet-
leri, inşaat öncesi hizmetleri ve inşaat 
tesisi işletme hizmetleri, ön tasarım 
hizmetleri ve tasarım hizmetleri (ön 
yatırım çalışmaları, tasarım ve mü-
hendislik ve diğer benzeri hizmetler) 
dahil olmak üzere danışmanlık, hukuk, 
muhasebat ve mühendislik hizmetleri 
giriyor. Tüm bu hizmetler Katma Değer 
Vergisi’nden istisna tutulacak. Bu şirket 
ayrıca gelir üzerinden alınan vergiler-
den de istisna olacak.

Anlaşma gereği tebliğ ile Ruslara 
verilen en ilginç ayrıcalık, kara hattı 2 
için kurulacak ortak şirketin edineceği 

mülklerin emlak vergisinden dahi muaf 
tutulacak olması. 

2016’da imzalanan anlaşma gereği, 
anlaşmanın dokuzuncu maddesinin (e) 
bendine göre, deniz bölümü şirketi ve 
kara bölümü 2 şirketi Türkiye sınırla-
rı içinde, kara bölümü 1 hariç olmak 
üzere, projenin uygulanması için inşa 
edilen ya da edinilen taşınmazlar bakı-
mından emlak vergisinden muaf.

Deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 
2 şirketi, projenin uygulanması için 
oluşturulan ya da edinilen mülkler ba-
kımından emlak vergisi ve diğer benzer 
vergilerden istisna tutulacak. Kara 
bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin 
uygulanması ile bağlantılı inşaat ve 
onarım işleri ödemelerinde gelir veya 
kurumlar stopaj vergisi ödenmeyecek.

æ TESLA MOTORS’UN YENİ 
DURAĞI TÜRKİYE...   Elon Musk’ın 
CEO’su olduğu elektrikli otomobil 

şirketi Tesla Motors’un yeni durağı 
Türkiye olacak. Bu yıl İstanbul’da önce 
servis kuracak olan şirket, daha sonra 
showroom açacak. Vatan gazetesinde 
yer alan habere göre, Tesla’nın Avru-
pa merkezi Hollanda (Tesla Motors 
Netherlands B.V.), İstanbul’un Anadolu 
yakasında servis alanı arıyor. Buna 
göre şirketin servis hizmetini 6 ay 
içerisinde vermesi bekleniyor. Serviste 
ayrıca tanıtım amaçlı olarak birkaç araç 
sergileneceği ifade edildi.

Tesla’nın 2019’da da popüler bir me-
kanda bir showroom açacağı da gelen 
bilgiler arasında. Tesla’nın Model S 
ve Model X’e göre daha makul fiyatlı 
Model 3 ile Türkiye’ye giriş yapmayı 
planladığı ifade edildi.

Hızlı şarj istasyonları için Gersan 
Elektrik Ticaret ve Sanayi ile yapılan 
anlaşmanın, Tesla’nın Türkiye’ye gelişi-
nin ilk sinyalinin olduğunun belirtildiği 
haberde, Türkiye’de şu anda 150’den 
fazla Tesla’nın bulunduğu kaydedildi. 
Servisin bulunmamasının büyük prob-
lem olduğu, olası bir kazada araçların 
tamir için Avrupa’ya gönderildiği ve 
ayrıca kaskoda sıkıntılar yaşandığı 
bilgileri de haberde yer aldı.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta Tesla 
otomobili Space X roketiyle uzaya 
göndermişti. ABD merkezli uzay aracı 
ve roket üreticisi SpaceX şirketinin ku-
rucusu Elon Musk’ın girişimiyle yapılan 
dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, 
Florida eyaletindeki Kennedy Uzay 
üssü’nden uzaya fırlatılmıştı. 

GÜNCE
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münir Ülgür ve Einstein

Prof. Dr. Münir ülgür, yaptığımız görüş-
mede, 1950 yılında ABD’de görüştüğü 
Einstein’ın, 1933 üniversite reformu 
sırasında Atatürk’ün, kendisinin de Tür-
kiye’ye gelmesini istediğini söyledi.

İTü Elektrik-Elektronik Fakültesi 
emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Münir ülgür ile 9 Ekim 2006 günü 
Fenerbahçe’deki evinde EMO (Elektrik 
Mühendisleri Odası) İstanbul Şube-
si’nden Muhittin Karhan ile birlikte bir 
görüşme yaptık. Bu görüşmenin konu-
su, Prof. ülgür’ün bilimsel ve mesleki 
yaşam öyküsünü kendisinden dinlemek 
ve bazı bilimsel ve tarihsel konularda 
görüşlerini almaktı. 

Bu görüşmemizde üzerinde konuşulan 
konuların en ilginç ve şimdiye kadar 
bilinmeyen yanlarından biri, Sayın 
ülgür’ün Einstein ile yapmış olduğu 
görüşmeydi. Böylece Prof. Dr. Münir ül-
gür’ün, Prof. Dr. Kerim Erim ve Dr. Adnan 
Adıvar’dan sonra, Einstein ile görüşme 
yapmış olan üçüncü bilim insanımız 
olduğu ortaya çıkıyordu. 

Münir ülgür, 24 Aralık 1917’de doğdu. 
İstanbul Erkek Lisesi’nin fen bölümün-
den birincilikle mezun oldu. Parasız 
yatılı sınavını kazanarak Yüksek 
Mühendis Mektebi’nin Elektromekanik 
Şubesi’ne girdi. 1941’de bu şubeden 

mezun olduktan sonra Elektrik Fakülte-
si’nin kurucularından Prof. Burhaneddin 
Sezerar’ın asistanı oldu.

1946 yılında doçent oldu. 1948’de 
General Electric’te eğitim çalışması 
yapması için İTü tarafından ABD’ye 
gönderildi. 2.5 yıl ABD’de kaldı. Yurda 
dönüşünden sonra 1951’de profesör 
oldu ve 1952 yılında da İTü Elektrik 
Fakültesi dekanlığına seçildi. 

Prof. Dr. Münir ülgür, ülkemizde ve İTü 
Elektrik Fakültesi’nde otomatik kontrol 
disiplinini yaratarak bu disiplinin 
kürsüsünü kurmuş, 
yıllarca bu alanda 
eğitim vermiş ve 
laboratuvar çalış-
malarını yönetmiştir. 
Otomatik kontrol 
laboratuvarlarını 
kuran da odur. Onun 
ilk kez açmış olduğu 
servomekanizm dersi, 
MIT ve Stanford üni-
versitesi’nden sonra 
dünyada üçüncü 
olarak açılmıştır.

Prof. ülgür, 1963 ve 
1972 yıllarında iki 
kez altışar ay süreyle 
Berlin Otomasyon 

Enstiüsü’nde araştırmalar yaptı, dersler 
ve konferanslar verdi. 1958’de Türk 
Otomatik Kontrol Kurumu (TOK)’nun 
kurucusu oldu ve başkanlığını yaptı.

1983 yılına kadar Elektriğin Endüst-
ride Tatbikatı Kürsüsü başkanlığında 
bulunan Prof. ülgür, bu kürsünün doğal 
gelişiminin bir sonucu olarak  Kontrol 
ve Kumanda Sistemleri Anabilimdalı-
nın kurulmasını sağladı ve bu anabi-
limdalının başkanlığını yürüttü. 

1 Şubat 1985 tarihinde yaş haddinden 
emekli oldu. Bu tarihten sonra 1998 

yılına kadar Otomatik 
Kontrol ve Dijital Kont-
rol derslerini Türkçe ve 
İngilizce olarak vermeyi 
sürdürdü. Prof. ülger’in 
telif ve çeviri olarak 12 
kitabı ve 24 makalesi 
bulunmaktadır.

Prof. Dr. Münir ülgür, 
elektrik teorisi ve en-
düstrisinin daha sonraki 
yıllardaki gelişimine en 
büyük etkide bulunmuş 
bilim insanlarımızdan 
biridir. O ayrıca Elekt-
rik Fakültesi dekanlığı 
döneminde fakültenin 
bir bölümü olarak 1954 

PROF. DR. MüNİR üLGüR, YAPTIğIMIZ GÖRüŞMEDE, 1950 YILINDA ABD’DE GÖRüŞTüğü EİNSTE-
İN’IN, 1933 üNİVERSİTE REFORMU SIRASINDA ATATüRK’üN, KENDİSİNİN DE TüRKİYE’YE GELME-
SİNİ İSTEDİğİNİ SÖYLEDİ.

TARİH

  Prof. Dr Münir Ülgür
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yılında ülkemizdeki ilk meteoroloji 
mühendisliği bölümünü kurmuştur. 

Prof. Dr. Münir ülgür, kendi çalışmaları 
hakkında bilgi verdikten sonra, Einstein 
ile yaptığı görüşme konusunda da bize 
şunları söyledi;

“İTü tarafından General Electric’te 
eğitim çalışması yapmak üzere 1948’de 
ABD’ye gönderildim. Beni General Ele-
ctric seçti. Çok zor bir kabuldü. Seçim 
için ABD’den bir profesör gelmiş, beni 
imtihan ederek ve sonra da benimle 
bir mülakat yaparak karar vermişti. 
ABD’de 2.5 sene kaldım. Philadelp-
hia’da çalışıyordum ve Einstein’ın da 
Princeton üniversitesi’nde olduğunu 
biliyordum. Einstein 
ile görüşmeyi isti-
yordum ama bunun 
gerçekleşebilece-
ğine de çok ihtimal 
veremiyordum. 
1950 yılında bir 
gün üniversitedeki 
sekreterine telefon 
ettim ve görüşme 
isteğimi bildirdim. 
Hiç beklemediğim bir şekilde hemen 
cevap geldi ve Einstein’ın beni bekledi-
ği bildirildi.

Eşim ve o zaman 2.5-3  yaşında olan 
kızımla birlikte Einstein’ın üniversi-
tedeki ofisine gittik. Bizi çok sıcak bir 
şekilde karşıladı ve bizimle yakından 
ilgilendi. Küçük kızımı dizine oturttu 
ve ona piyano çaldı. Onu fevkalade 

mütevazı bir insan olarak gördük. Bizi 
hemen kabul etmesinin nedeni, benim 
Atatürk’ün bir evladı olmamdı. Konuş-
malarımız sırasında Atatürk’ü kaste-
derek ‘Siz biliyor musunuz, dünyanın 
en büyük liderine sahipsiniz’ dedi. 
1933 üniversite Reformu sırasında 
Atatürk’ün, kendisinin de Türkiye’ye 
gelmesini istediğini, arkadaşlarının 
hep Türkiye’de olduğunu ama ABD’de 
imkanlar çok fazla olduğu için  burayı 
tercih ettiğini söyledi.

İzafiyet teorisi üzerine konuşurken 
bize bir bilim  adamının adını vererek, 
‘Planetaryum’da şu gün şu saatte onun 
izafiyet teorisi üzerine konuşması 

olacak. O benden daha 
önemli bir iş yapmıştır, 
bu teoriyi çok anlaşılır 
şekle sokmuştur’ diye-
rek, bize o toplantının 
giriş davetiyelerini 
sundu.

Sonra da bizi sordu 
ve memleketimize iyi 
şeyler götürmemizi 
tavsiye etti. Bu görüş-

meden yaklaşık yarım saatin sonunda 
ayrıldık.”

Prof. ülgür ile görüşmemizde ondan 
başlıca olarak bu bilgileri edindik. 

Prof. ülgür, evinde düşmesi nedeniyle 
geçirdiği bir operasyondan bir süre 
sonra, 22 Mart 2007 tarihinde vefat 
etti. Değerli hocamızın büyük hatırası 
önünde saygıyla eğiliyoruz.

TARİH

24 Aralık 1917‘de doğdu. İstanbul 
Erkek Lisesi‘nin fen bölümünden 
birincilikle mezun oldu. Parasız 
yatılı sınavını kazanarak Yüksek Mü-
hendis Mektebi‘nin (bugünkü İTü) 
Elektrik Bölümü‘ne girdi. 1941‘de 
mezun oldu. Elektrik Fakültesi‘nin 
kurucusu Prof. Dr. Burhaneddin 
Sezerar‘ın asistanı oldu.1946 yılın-
da doçent oldu. 1948‘de General 
Electric‘te eğitim çalışması yapmak 
üzere İTü tarafından ABD‘ye gön-
derildi. 2.5 yıl ABD‘de kaldı. Yurda 
dönüşünden sonra 1951‘de profesör 
oldu ve 1952 yılında da İTü Elektrik 
Fakültesi dekanlığına seçildi. 1985 
yılında emekli oldu. 

Münir ülgür, ülkemizde ve İTü 
Elektrik Fakültesi‘nde otomatik 
kontrol disiplinini yaratmış ve bu 
disiplinin kürsüsünü kurmuş ve 
yıllarca bu konuda eğitim vermiş ve 
laboratuvar çalışmalarını yönetmeş-
tir. Ayrıca otomatik kontrol labora-
tuvarlarını fakültede kuran da odur. 
Onun açtığı servomekanizm dersi, 
MIT ve Stanford üniversitesi(nden 
sonra dünyada üçüncü olarak açıl-
mıştır.Bu anlamda elektrik teorisi ve 
endüstrisinin daha sonraki yıllarda 
gelişimine en büyük etkide bulun-
muş bilim insanlarımızdan biridir. O 
ayrıca Elektrik Fakültesi dekanlığı 
döneminde fakültenin bir bölüm 
olarak ülkemizin ilk meteoroloji 
mühendisliği bölümünü kurmuştur. 
Kaynak: EMO

 Prof. Dr. münir Ülgür
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æALCATEL’İN YENİ AKILLI 
TELEFON pORTFöYÜ  
TANITILDI… TCL Communication 
Alcatel 5, 3 ve 1 serilerinden oluşan 
yeni Alcatel akıllı telefon portföyünü 
görücüye çıkardı. Şirket, Alcatel 1 seri-
sinde yer alan ve Android™ Oreo (Go 
sürümü) özellikli ilk akıllı telefonu olan 
Alcatel 1X’i tanıtıyor. Bu telefon en 
yeni Alcatel akıllı telefon tasarım dili 
ve teknolojisini de sunuyor. Android 
işletim sisteminin bu iyileştirilmiş ver-
siyonu, Alcatel 1X için ideal. Ayrıca bu 
yeni cihaz, akıllı telefon alım gücü ve 
ulaşılabilirliği anlamında tüm dünya-
daki kullanıcılar açısından bir mihenk 
taşı olmasıyla da dikkat çekiyor.

Alcatel Business Global Başkanı ve 
TCL Communication Başkan Yardım-
cısı Christian Gatti, “Android Oreo (Go 
sürümü) özellikli ilk akıllı telefonumuzu 
kullanıcılarımızla buluşturmaktan dolayı 
son derece gururluyuz” dedi.  

Alcatel 1X, yüksek hız, depolama 
ünitesinde daha az yük ve etkili veri 
kullanımı için geliştirilen önceden 
yüklenmiş bir dizi popüler Google 
uygulamasıyla geliyor. Bu uygulamalar; 
yepyeni Google Go, Files Go, Google 
Maps Go, YouTube Go ve Gmail Go’nun 
yanı sıra Chrome, Google Play ve 
Gboard performans iyileştirmelerini 
de içeriyor. Alcatel 1X ayrıca başlangıç 
seviyesindeki akıllı telefon kullanıcıla-
rının kolayca soru sormaları veya bir işi 
yapmasını söyleyebilmeleri için Google 
Assistant özelliğini de sunacak. 

“Android’in misyonu, işlem gücünden 
herkesin faydalanabilmesini sağlamak-
tır ve bu misyona ulaşabilmemizin bir 
yolu da en geniş cihaz çeşitliliğinde 
mükemmel bir deneyim yaşatabil-
mekten geçiyor” diyen Android ürün 
Direktörü Sagar Kamdar, sözlerine 

şöyle devam etti: “Android Oreo (Go 
sürümü), özellikle Google ve Android’in 
sihrini sınırlı hafıza ve işlem gücüyle 
çalışan akıllı telefonlara getirmek 
üzere iyileştirildi. TCL Communicati-
on’ın, Android Oreo (Go sürümü) ile 
çalışan ilk cihazlardan biri olan Alcatel 
1X’i piyasaya sunmasından dolayı çok 
heyecanlıyız.”

 

Android Oreo (Go sürümü) ile tüm bu 
uygulamalar ve özellikler daha az yer 
kaplayacak şekilde iyileştirildi. Bu, 
daha az depolama ihtiyacı ve Alcatel 
1X kullanıcılarının kullanımına sunulan 
daha fazla boş alan anlamına geliyor! 
üstelik Google Play Store aracılığıyla 
Alcatel 1X kullanıcılarını milyonlar-
ca yeni Android uygulaması, oyun ve 
müzik gibi pek çok eğlenceli seçenek 
de bekliyor!.
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æ Hp, YENİ İş İSTASYONUNU 
VE EN SON VR ÜRÜNLERİNİ 
taNIttI. . . HP ürün Geliştirme, iş 
akışları için uçtan uca kapsamlı çözüm-
lerini sundu.

• HP Z4 İş İstasyonu, Intel® Xeon® 
veya Core ™ X işlemcilerinin yanı sıra 
çift ekstrem grafikleri desteklemek için 
geliştirildi.

• HP Windows Karma Gerçeklik Kulak-
lık Seti’nin profesyonel sürümü, ticari 
VR portföyüne eklendi.

• Unreal Engine için HP VR Başlatma 
Kiti, VR gelişimini hızlandırmak ve 
yüksek çözünürlük kullanımlarında VR 
hizmete alma sürecini optimize etmek 
için özel olarak tasarlandı.

EMEA, HP Inc. İş İstasyonları, İnce 
İstemciler, Perakende Çözümler ve 
Gizli Hesaplama Direktörü Gwen Coble, 
“Yenilenen Z4 iş istasyonu, en yeni HP 
Windows Karma Gerçeklik Kulaklık Seti, 
yeni müşteri dostu VR çözümleri ve 
hizmetleri ile birlikte, sektörler arasında-
ki ürünlerin gelişimini değiştirecek. HP, 
geçen yıl ayrılabilir PC ve ilk profesyonel 
VR sırt çantası ile dünyanın en güçlü iş 
istasyonunu geliştirdi. Bugünkü geliş-
meler ise; şaşırtıcı yeni deneyimleri 
sağlayacak ve bilgisayarın geleceğini 
tanımlayacak bir dizi iş istasyonu ve VR 
kabiliyeti ile seviyeyi sürekli yükseltme 
çabamızı yansıtıyor” dedi.

Mühendislik, simülasyon, işleme ve 
sanal gerçeklik (VR) için ideal olan HP 
Z4 İş İstasyonu, bir dizi uygulama için 
cazip bir performans sunuyor. Yüksek 
frekans işleme, çoklu 
işlemci çekirdeği ve çift 
güçlü yüksek perfor-
manslı GPU gerektiren 
görevleri kolayca yerine 
getirebiliyor. Intel® 
Xeon® W işlemcilerin 
yanı sıra Z4 İş İstasyonu, 
performansı ve verimlilik 
için 18 çekirdeğe kadar 
Intel Core ™ X işlemci ve 
iki ekstrem grafik GPU ile 
yapılandırılabiliyor. Temel 
hedef kullanım sebebi 
simülasyon tabanlı tasa-

rım ve VR içerik oluşturma özellikleri 
olan kullanıcılar; tasarım, simülasyon 
ve görselleştirme konularında sorunsuz 
şekilde çalışabiliyorlar.

Motus Motorcycles Kurucu Ortağı Brian 
Case “Tasarım hızı Motus Motorcyc-
les’da dünyanın en hızlı motosiklet-
lerini üretmemizi sağlıyor. 
Vizyonumuz, gerçek-
ten rahat Amerikan 
spor motorlarını 
tasarlamak. Her 
kararımızı üç temel 
ideal belirliyor: Perfor-
mans, Rahatlık ve Menzil. 
HP İş İstasyonları ve Soli-
dWorks yazılımı bu ideallerimizin 
gerçekleşmesine yardım ediyor” dedi.

HP, ayrıca HP Windows Karma Gerçeklik 
Kulaklık Seti’nin profesyonel sürümünü 
de sergiledi. Bu VR kulaklıklı mikrofon 
seti, her göz için 1440x1440 çözünür-
lüğü ve 90Hz yenileme hızı sayesinde 
sürükleyici bir deneyim sunuyor.

İzleme sınırları ve kablosuz hareket 
denetleyicileri olmadan kullanıcılar 
altı derecelik özgürlüğün tadını çıka-
rabiliyorlar. İş dünyası için de konfor 
ve elverişliliğin mükemmel kombinas-
yonunu sunan bu kulaklıkların, kolay 
temizlenebilen, değiştirilebilir yüz 
minderleri bulunuyor. Ayrıca, bir veya 
daha fazla kullanıcı için muhteşem bir 
deneyim sunan çift katlı bir kafa bandı, 
kolay ayar düğmesi ve önden ayarlana-
bilir ekranı bulunuyor.

HP, VR geliştirme ve hizmete alma sü-
reçlerinin zahmetli ve külfetli özellik-

lerini aşmak için 
Unreal Engine9 
özelinde HP VR 
Başlatma Kiti 
hakkında bilgi 
paylaştı. VR kiti, 
tasarım görsel-
leştirmesi için 
VR gelişimini 
çarpıcı bir bi-
çimde güçlen-
direrek kararları 
hızlandırmak 
için geliştirildi. 
Kullanıcıların en 

uygun 
bilgisayar 
konfigürasyonlarını hızla belirleyebil-
melerini, Unreal’in geliştirme ortamı 
için 3D mühendislik varlıklarının 
optimizasyonunu otomatikleştiren 
Datasmith5 ile VR hazırlığında zaman 
kazanmalarını, bütünün parçalanması 
ve model kesitleri de dahil olmak üze-
re komple bir ortak etkileşim sağlıyor. 
Unreal Engine tabanlı bir araç seti olan 
HP VR Başlatma Kiti, işletmeler için HP, 
Intel ve Epic Games tarafından geliş-
tirildi. HP’nin ürün geliştirme aşaması 
için kapsamlı uçtan uca donanım çö-
zümüne katılan yeni ürünler arasında, 
gezegendeki en güçlü iş istasyonu HP 
Z8 de dahil olmak üzere HP Z Masaüs-
tü İş İstasyonları; dünyanın en güçlü 
ve ilk ayrılabilir PC iş istasyonunu HP 
ZBook x2’yi de içeren HP ZBook Mobil 
İş İstasyonları ve dünyanın ilk profes-
yonel giyilebilir VR PC’si olan HP Z VR 
Sırt Çantası bulunuyor.

Fiyatlandırma bilgisi: 

• Intel® Core ™ X işlemcili HP Z4 İş 
İstasyonu mart ayı içerisinde EMEA’da 
1.500 €’dan itibaren satışa sunulacak. 
Intel® Xeon® işlemcili HP Z4 İş İstas-
yonu fiyatı ise, şu anda EMEA’da 2.000 
€ ‘dan başlıyor.

• HP Windows Karma Gerçeklik Ku-
laklık Seti’nin profesyonel sürümünün 
nisan ayında EMEA’da 550 € karşılığın-
da satışa sunulması bekleniyor. Hızlı 
Özelleştirme dokümanı burada mevcut.

M A R K E T
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Basınçtan bağımsız kombine 
balans vanaları (PICV), bina 
sıcaklığını optimal ayar nokta-
larında tutarak, enerji sarfiya-
tının azaltılmasında önemli 
bir rol oynamaktadır. PICV’ler, 
binanın hidronik sisteminde-
ki basınç dalgalanmalarını 
kontrol altında tutmak için 
dinamik-balanslama yöntemini 
kullandıklarından, verimli ve 
etkindirler. Dinamik balans-
lama yönteminde, iki önemli 
fonksiyon bulunmaktadır. İlk 
olarak, ekipmanın (örn. FCU) 
aşırı beslenmesini ve müteakip 
hidronik girişimini önler. İkinci 
olarak ise, sıcaklık salınımlarını 
önemli ölçüde azaltır. Sonuç 
olarak, sistem kullanıcıların 
konforunun sürdürülmesi için 
daha az enerji kullanır.

Ayrıca PICV’lerde, sıcaklık 
dalgalanmaları ve konfor 
seviyesi azalmalarını ortadan 
kaldırarak, daha hassas sıcaklık 
kontrolü sağlayan, ön ayarlı bir 
fonksiyon bulunmaktadır. Sonuç olarak, 
kullanıcılar sıcaklık ayarlarını daha az 
sıklıkla arttırır ya da azaltır ve böyle-
likle vanaların ürettiği toplam enerji 
tasarrufuna katkı sağlanır. PICV’ler 
aynı zamanda, enerji kullanımını daha 
da azaltan ileri seviye pompa kontrol 
stratejilerine de olanak sağlamaktadır. 
Toplamda, PICV’ler %30’a kadar enerji 
tasarrufu sağlayabilmektedirler. Binada 
bulunanlar için bütün bir yıl boyunca 
konfor sağlamak için, neredeyse bütün 
ısıtma ve soğutma uygulamalarında 
kullanılabilirler.

Bu makalede, enerji tasarruf yöntemleri 
ayrıntılı bir şekilde incelenmekte olup 
aynı zamanda bir örnek olay çalışması 
sunulmaktadır. 

Hidronik Ortamında pICV Kullanımı

basınç Farklılıklarına Karşı Dinamik 
balanslama

Basınçtan bağımsız kombine balans 
vanaları (PICV), sıcak ya da soğuk su 
akışının sadece vana hareketine bağlı 
olmasını sağlar. Çalışma aralığı içeri-
sinde, binanın hidronik sistemindeki 
basınç dalgalanmalarından etkilenmez. 
Buna, dinamik balanslama ya da oto-
matik balanslama adı verilmektedir.

Bu temel fonksiyon, ana akış kontrol 
vanasına (#1) seri bağlı olarak çalışan 
ve bir basınç girişi ile membranı kul-
lanımıyla basınç farkını düzenleyen iç 
fark basıncı regülatörü (Şekil 1, #3) ile 
sağlanmaktadır. Bundan dolayı, cihaz 
içerisindeki akım sistemdeki basınç 
farklarından bağımsızdır ve sadece 

kontrol vanasının hareketiyle 
tespit edilir.

PICV’ler standart kontrol vana-
larıyla aynı motor arabirimini 
sağlar. İlave bir harici enerji 
kaynağı ya da elektrik sensörü 
kullanılmasına gerek bulunma-
maktadır. Fark basıncı kontrolü-
nü çalıştıracak enerji, hidronik 
sistemin kendisi tarafından 
sağlanır.

PICV’nin başka bir temel fonk-
siyonu da istenen maksimum 
akışın sınırlandırılmasıdır. Tipik 
olarak bu işlem, akış kontrol 
vanası hareketinin sınırlandırıl-
ması ya da serbest kontrol yolu 
alanının sınırlandırılması yoluy-
la gerçekleştirilmektedir (#2).

PICV’ler Hidronik sisteminin 
bütünüyle İlgilidir

PICV’ler, enerji üretimi, dağıtımı 
ve tüketimi dahil olmak üzere, 
bir binadaki neredeyse bütün 
ısıtma ve soğutma uygulama-

larında kullanılabilmektedir. En tipik 
kullanım alanları:

Enerji Tüketimi 

z Soğutulmuş tavanlar

z  Radyatörler

z Sıcak/soğuk su bölge kontrolü 

z Isıtma/soğutma eşanjörleri:

 z Fan coil üniteleri

 z Klima santralleri

 z VAV sistemleri (Değişken   
    Hava Hacmi)

Enerji Dağıtımı

z Isıtma grubu

z Soğutma grubu

Enerji Üretimi

z Bölgesel ısıtma

PICV Kullanımıyla Enerji Tasarrufu
PICV, TASARRUF VE KONFORU BİR ARAYA GETİRİYOR.  HİDRONİK SİSTEMLERİN DİNAMİK  
DENGELENMESİYLE ENERjİ DAğITIMINDA %30’A VARAN TASARRUF SAğLANABİLİYOR.
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Üç Farklı şekilde Enerji Tasarrufu 
Sağlanır

Otomatik balanslama fonksiyonu, bir 
binadaki ısıtma ve soğutma uygulama-
larında üç farklı şekilde enerji tasarru-
fu sağlar:

z Herhangi bir zamandaki ya da ça-
lışma koşulu altındaki ısı eşanjörüne 
giden aşırı akışı ortadan kaldırır.

z Komşu kontrol devreleri arasındaki 
çapraz hidrolik bağlantıları ortadan 
kaldırarak kontrol hassasiyetini geliş-
tirir.

z Isı eşanjörünün besleme yetersizliği 
riskini ortadan kaldırarak, ileri seviye 
enerji dağıtım sistemlerinin uygulan-
masına olanak sağlar.

Aşırı Akışın önlenmesi

Farklı Dirençler, Düşük besleme ya da 
aşırı beslemeye Yol açar

Hidronik ısıtma ve soğutma sistemle-
rinde, termal enerjiyi üretim alanından 
tüketici cihazlara dağıtan sıcak ya da 
soğuk ortam (sade ya da glikol gibi 
bir maddeyle karıştırılmış su), farklı 
uzunluklardaki ve çaplardaki boru 
bölümleri üzerinden taşınmaktadır. Çok 
katlı binaların söz konusu olması du-
rumunda, aşılması gereken yükselti de 
değişebilmektedir. Sonuç olarak, enerji 
üreten ekipmandan her bir terminal 
ünitesine giden yol boyunca oluşan 
hidrolik direnci farklıdır.

Her bir terminal ünitesi, gerekli ısıtma 
ya da soğutmanın sağlanması amacıyla, 
belirli bir akış için tasarlanır. Akış çok 
düşük olduğunda, tüketici cihaz yeterli 
enerji alamaz (düşük besleme). Aşırı 
akışın (ya da aşırı beslemenin) meyda-
na geldiği tersi durumda ise, akış çok 
yüksektir ve bundan dolayı terminal 
ünitesi sağlanan termal enerjiyi yeterli 
bir şekilde değiştiremez. Sonuç olarak, 
fazla enerji, enerji üreten ekipmana 
(örn. Kazan) geri gönderilir ve ekipman 
bundan dolayı en üst verimlilik seviye-
sinde çalışamaz.

Farklılıklar, statik balanslamayle  
normalleştirilir

Bütün tüketici cihazların (örn. FCU) 
uygun miktarda ısıtma/ soğutma 
enerjisi almalarını sağlamak için, 
sistem içerisinde hidrolik direnç uy-
gulanmaktadır. Geleneksel olarak, bu 
sözde balanslama, standart regülatör 
vanalarına seri bağlı bir şekilde takılan, 
manüel balanslama vanalarının (MBV) 
kullanılmasıyla sağlanır. Bu yöntemde, 
MBV’nin hidrolik direnci, sistemin no-
minal çalışma koşulu için mükemmel 

bir şekilde dengelenmesini sağlamak 
üzere boyutlandırılır. Sistem, “statik ola-
rak dengelidir”. Ancak bu durum, sadece 
belirli bir “ideal” çalışma koşulu için 
sağlanabilmektedir (Şekil 2).

statik balanslamaye Rağmen aşırı akış 
Devam Eder

Ancak, gerçek oldukça farklı görünmek-
tedir. Statik dengeli sistemlerde, belirli 
kısmi yük koşulları altında aşırı akış söz 
konusu olabilmektedir.

Örneğin, devrelerin bazılarının yarı 
açık (kısmi yük koşulu) ve diğerlerinin 
tamamen açık (tam yük koşulu) olması 
durumunda, aşırı enerji alan tam açık 
devrelerde aşırı akış söz konusu olmak-
tadır (Şekil 3).

Oda sıcaklık kontrolünün artan ya da 
azalan sıcaklığa tepki vermesinden 
önce, aşırı akış bir süre devam edebi-
lecektir. Söz konusu geçici aşırı akış 
aşaması genellikle, yük değişikliğinden 
(örneğin: bir odanın kullanım amacının 
değiştirilmesi) ya da ayar noktasının 
değiştirilmesinden (örneğin: sabahları 
başlatma aşaması) dolayı meydana 
gelmektedir.

 

aşırı akış Enerji Verimsizliğine Yol açar

Bu aşırı akış, enerji jeneratörlerinin 
tipine bağlı olmak üzere, iki olumsuz 
yan etkiye yol açabilecektir. İlk olarak, 
aşırı akış, suyun sistem içerisinde 
tüketici cihazlara uygun miktarda ilave 
enerji iletilmeyecek şekilde taşınması-
na 1 ve bundan dolayı ısı eşanjöründe 
düşük bir sıcaklık farkının oluşmasına 
yol açar. İkinci olarak ise, soğutucular 
ile ısı pompalarının söz konusu olması 
durumunda, aşırı akış enerji jenera-
törlerinde verimsizliklere neden olur. 
Özel tüketici cihazların aşırı akışa 
maruz kalması, soğutma modunda 
nominal tasarım değerinden düşük bir 
dönüş sıcaklığına, ısıtma modunda ise 
nominal tasarım değerinden yüksek bir 
dönüş sıcaklığına yol açar ve böylelik-
le kazanların ve soğutucuların enerji 
verimliliği sırasıyla %2 ve %3 oranında 
azalır. 2

Şekil 1: Mekanik PICV şeması

1. Akış kontrol vanası
2. Ön ayar
3. Fark basınç regülatörü

1

2

3
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Kontrol Hassasiyetinin Arttırılması

PICV’ler, Dinamik balanslama Yoluyla 
aşırı akışları Ortadan Kaldırır

PICV çalışma prensibinin açıklama-
sında belirtildiği gibi, PICV kullanımı, 
kısmi yük koşullarında maksimum akışı 
sınırlandırmaktadır ve bu şekilde, doğ-
rudan enerji talebi (üretim, tüketim) 
ve dolaylı enerji talebindeki (taşıma, 
dağıtım) artıştan kaçınılabilmektedir.

Hidrolik Çapraz bağlantıları binadaki 
sıcaklık Değişimlerini tetikler

Yukarıda açıklandığı gibi, ısıtma 
ve soğutma sisteminin bir bölümü, 
örneğin bir seminerin başlangıcında 
toplantı odasının dolması ve seminer 
bitiminde boşalması durumunda, enerji 

talebini geçici olarak arttırabilmekte ya 
da azaltabilmektedir. Bu durum, farklı 
zamanlarda ve farklı yerlerde olmak 
üzere, binanın tamamında gerçekleşe-
bilir.

Sistemin belirli bölümlerinde gerçekle-
şen enerji talebindeki bu artış, binanın 
diğer alanlarına sağlanan enerjinin 
azalmasına yol açmaktadır. Bu alanların 
sıcaklığı, bunun üzerine, ayar noktasın-
dan sapar ve bu sapma oda termostatı 
tarafından uygun yanıt verilene kadar 
devam eder. Sıcaklık bunun üzerine, 
bir artma ve azalma döngüsünü takip 
eder ve zaman içerisinde istenen ayar 
noktası yakınında sabitlenir (Şekil 4). 
Bu etkiye, “hidrolik çapraz bağlantı” adı 
verilmektedir.

Hidrolik çapraz bağlantıyla ilgili ilk 
sorun, bina kullanıcılarının sıcaklığın 
döngü içerisinde en düşük ve en yüksek 
noktaya ulaştığı zamanlarda, konfor-
suzluk dönemleri yaşamalarıdır.

 Kullanıcılar, Konforsuzluğu azaltmak 
İçin ayar noktasını Değiştirirler

İkinci sorun ise, kullanıcıların konfor-
suzluk yaşadıklarında genellikle sı-
caklık ayar noktasını değiştirmeleridir. 
Örneğin, sıcaklık soğuk aylarda döngü 
içerisinde en düşük noktaya ulaştığın-
da, ayar noktasını birkaç derece art-
tırabilirler. Bunun üzerine, bütün eğri 
bir iki dereceye kadar değişir. Ancak 
birkaç saat sonra, oda sıcaklığı ola-
ğandan biraz daha yükseğe çıktığında, 
aynı şekilde tepki göstermeyecekler-
dir. Ayar noktası değişikliği, bütün bir 
mevsim boyunca kalır.

Benzer bir senaryo, sıcak aylar sıra-
sında gerçekleşmektedir. Oda döngü 
içerisindeki en yüksek sıcaklıkta 
bulunduğunda, kullanıcılar soğutma 
derecesini neredeyse sonuna kadar 
arttırırlar ancak daha sıcaklık en dü-
şük noktaya ulaştığında geri almazlar.

Hem ısıtma hem de soğutma duru-
munda, toplam enerji talebi hidrolik 
bozulmalardan kaynaklanan sıcaklık 
değişikliklerinden dolayı artmaktadır.

PICV’ler sıcaklık Değişikliklerini nere-
deyse tamamen Ortadan Kaldır

PICV’ler kullanıldığında, otomatik ba-
lanslama fonksiyonları basınç değişik-
liklerini kompanse eder. Ayar nokta-
sında daha iyi kontrol hassasiyetine 
olanak sağlayarak sıcaklık salınımlarını 
neredeyse tamamen ortadan kaldırırlar 
(Şekil 5).

tam Darbe Kontrol Hassasiyetini Daha 
Da arttırır 

Serbest kontrol yolu alanının sınırlan-

dırılmasıyla elde edilen ön ayarlara 
sahip Siemens PICV’leri tarafından, 
daha da yüksek seviyede kontrol hassa-
siyeti sağlanır. Açılışın yönetilmesi için, 
akış kontrol vanasının tam hareketi 
sağlandığından, hacimsel akış çok daha 
fazla kademe kullanılarak tanımlana-
bilmektedir (Şekil 6). Sıcaklık seviyesi 
daha küçük kademelerde değiştirilebil-

diğinden dolayı, sıcaklık dalgalanma-
ları ile konforsuzluk seviyesi daha da 
azaltılabilmektedir.

ayar noktasının Değiştirilmesinin Önlen-
mesiyle Enerji tasarrufu sağlanır

Sonuç olarak, kullanıcılar orijinal ayar 
noktasında herhangi bir konforsuzluk 
yaşamazlar ve bundan dolayı sıcaklık 
değişikliklerinin en üst seviyelerini 
kompanse etmek için enerji talebini 
değiştirmezler.

Bu durum, bütün binada, bütün bir 
sezon boyunca sağlandığında, enerji 
tasarrufuna önemli oranda katkı sun-
maktadır.

Optimal Dağıtım Stratejilerinin Sağ-
lanması
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Geleneksel sistemler sabit basınca 
İhtiyaç Duyar

Değişken hız kontrollü pompalar gibi 
modern enerji taşıma sistemleri, pom-
panın basma yüksekliğini ve hacim akı-
şını, talep yüküne göre uyarlamaktadır. 
Günümüzde, piyasada çok çeşitli kont-
rol stratejileri bulunmaktadır. Kontrol, 
fark basıncı, akış sensörü yoluyla etkin 
hacim, fark sıcaklığı, dış sıcaklık ya 
da besleme sıcaklığıyla ilişkili olarak 
gerçekleştirilebilmektedir.

Yukarıda açıklandığı gibi, geleneksel 
bir hidronik sistemi, “statik olarak 
dengelidir”. MBV’nin hidrolik direnci, 
sistemin nominal çalışma koşulu için 
mükemmel bir şekilde dengelenmesini 
sağlamak üzere boyutlandırılır. Bu şe-
kildeki bir sistem basınç farklılıklarına 
hala hassas olacağından, sistem içeri-
sinde sabit bir fark basıncı sağlanması-
na yönelik bir pompa kontrol stratejisi 
tasarlanır (Şekil 7).

Pompalar, Gereksiz Dirence Karşı Müca-
dele Etmelidir

Basınç farkındaki herhangi bir azalma, 
bazı terminal ünitelerinin yetersiz 
beslenmesine yol açabilecektir. Tam 
açık durumda olduklarında bile, gerekli 
akışı alamazlar. Sonuç olarak enerji 
değişimi yetersizdir ve sıcaklık ayar 
noktası, artık sağlanamaz. 

Gerekli akışın sağlanması için, pompa-
lar, gerçek çalışma koşulları çok daha 
farklı olsa bile, nominal çalışma koşu-
lunun sağlanması için sisteme tanıtılan 
hidrolik dirence karşı çalışmak zorunda 
kalırlar.

pICV’ler Akışı Muhafaza Ettiğinden, 
pompalar da Basıncı Optimize Eder

Diğer taraftan, PICV’ler aynı akışın 

daha düşük bir basınç farkında elde 
edilmesine olanak sağlamaktadır. 
Basınç farklı izin verilen PICV çalışma 
aralığında kalmaya devam ettiği süre-
ce, akış ayarlanan seviyede muhafaza 
edilecektir (otomatik balanslama 
özelliği).

Bu, aynı akışın mümkün olan en düşük 
nokta ile (PICV’nin işletme aralığında 
kalması için) nominal nokta arasında 
bir yerde, daha düşük basınç farkında 
sağlandığı, ileri düzey pompa kontrol 
stratejilerine kapı açmaktadır (Şekil 8).

Pompa, daha az dirence karşı mücadele 
eder. Optimal hızda çalışabilir ve aynı 
performansı sağlamak için çok daha az 
enerjiye ihtiyaç duyar.

Gerçek Hayatta Tasarruf

Gerçek Yaşam Örnek Olay Çalışması

Bu belgede açıklanan üç enerji tasar-
rufu sağlama yolu, büyük bir Suudi 
Arabistan şehrinde, temsilci nitelikte, 
çok sayıda sıcak ve soğuk günlerin 
yaşandığı birçok binanın bulunduğu bir 
kampüs içerisinde uygulanmıştır.

Bu binada, soğutma için soğuk su ve 
ısıtma için elektrikli ara ısıtıcılarla bir-
likte, hava işleme ve fan coil üniteleri 
bulunmaktadır. Soğuk su sisteminde, 
aşağıda gösterilen parçalar yer almak-
tadır:

z 10 soğutucu. Şebeke binasında yer-
leşik. Dokuzu görevde ve biri standby 
konumunda; kapasite: Her biri 1370 
kW .

z 10 ana soğuk su pompası, sabit hızda.

Şebeke binasında yerleşik. Dokuzu 
görevde ve biri standby konumunda; 
kapasite: 55 l/s (198 m3/h) @ 30m. 
Kurulu pompa kapasitesi ile kurulu 
soğutma kapasitesi (soğutucular) oranı 
yaklaşık %1,5’dur.

z 10 ikincil soğuk su pompası, değişken 
hızda.

Şebeke binasında yerleşik. Dokuzu 
görevde ve biri standby konumunda; 
kapasite: 55 l/s (198 m3/h) @ 55m. 
Kurulu pompa kapasitesi ile kurulu 
soğutma kapasitesi (soğutucular) oranı 
yaklaşık %2,5’dur.

z Her bir binada, talep soğutma yükle-
rine göre, farklı boyutlarda hava işleme 
üniteleri (AHU) ile fan coil üniteleri 
(FCU) bulunmaktadır. Soğutma ünitele-
rinin soğuk su dönüş borularına elekt-
rik motorlu kontrol vanaları takılmıştır 
(AHU ve FCU).

 

PICV’lerle %30’a Varan tasarruf

Gerçek çalışma ve iklim verileri 
kullanılarak, aşağıda gösterilen üç 
yöntemle gerek enerji dağıtımı gerekse 
enerji üretiminde enerji tasarrufu elde 
edilmiştir:

z Herhangi bir zamandaki ya da çalış-
ma koşulu altındaki ısı eşanjörü aşırı 
akışının ortadan kaldırılması.

z Komşu kontrol döngüleri arasındaki 
çapraz hidrolik bağlantıları ortadan 
kaldırarak kontrol hassasiyetini geliş-
tirilmesi.

z Isı eşanjörünün besleme yetersizliği 
riskini ortadan kaldırarak, ileri seviye 
enerji dağıtım stratejilerinin uygulan-
masına olanak sağlanması.

Bu durumda, yapılan tutucu hesapla-
malarda bile, bina içerisinde PICV kul-
lanımıyla, enerji dağıtımında %25-30’e 
kadar ve enerji üretiminde %2-5’e ka-
dar tasarruf sağlandığı kanıtlanmıştır.

Kesin yıllık rakamlarda, bu durum sı-
rasıyla yaklaşık 330 MWh ve 200 MWh 
değerlerinde ya da toplamda yıllık or-
talama 34000 Euro tutarında tasarrufa 
karşılık gelmektedir.

Dipnotlar

1 Isı eşanjörü yoluyla ısı transferi, akış 
hızı ve ısı eşanjöründeki sıcaklık farkıyla 
doğrudan orantılıdır. Akış hızı ve sıcaklık 
farkı, kapalı bir sistemde birbirleriyle ters 
orantılıdır.
2 Bir soğutma grubunun buharlaştırma 
sıcaklığının tasarım değerinin 1 derece 
altında azalması, performansını yaklaşık 
%3 seviyesinde azaltır. Bir ısı pompasının 
yoğunlaşma sıcaklığının tasarım değe-
rinin 1 derece üzerinde artması, perfor-
mansını yaklaşık %2 seviyesinde azaltır.
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Fabrikada 1 parti ebadıyla maksi-
mum esneklik ve üretim verimliliğine 
ulaşmayı hedefleyen “Industry 4.0” 
vizyonu sayısallaştırma olmadan 
mümkün olamazdı. Bu akıllı fabrika, 
ancak makineler ve parçalar çok daha 
bağımsız çalışıp ağ üzerinden birbir-
leriyle iletişim kurabildikleri takdirde 
çalışabilir. Servo sürücüler de burada 
önemli bir rol oynuyorlar. Ağ bağlantılı 
ve esnek üretimin ayrılmaz birer parça-
sı haline geldiler. Pozisyon, hız, titreşim 
veya sıcaklık gibi önemli parametre-
ler, motorlar ve kontrolörler arasında 
iletişim için dijital arayüzler kullanı-
larak iletilebilmektedir. Dolayısıyla, 
pazar ihtiyaçları sürekli olarak artan 
motor ve sistem üreticileri, maliyetleri 
azaltma, yerden tasarruf etme, kolay 
uygulama ve optimum performansa 
odaklanıyorlar.

Sayım ve kontrol uygulamalarına yöne-
lik endüstriyel bileşenlerin önde gelen 
üreticisi Hengstler GmbH tarafından 
piyasaya sürülen ACURO®link arayüzü, 
Hengstler’in hesaplamalarına göre, 
slotlardan en az %50 tasarruf, kuru-
lum maliyetlerinde azalma ve makine 
emniyetinde artış garanti ediyor. Motor 
geri besleme iletişiminin tümü, Lapp 
Grubu tarafından tasarlanmış özel bir 
hibrit kablo vasıtasıyla gerçekleştiri-
liyor. 

Hengstler’in ‘Tek Kablolu Çözüm’ olarak 
adlandırdığı bu teknoloji, yüksek per-
formanslı ACURO AD37 döner enkoder 
ve yeni ACURO®link açık arayüzünün 
yenilikçi bir kombinasyonudur. Hengst-
ler, 1983’ten bu yana döner enkoderler 
geliştiriyor ve üretiyor. Hengstler Pa-

Her şey hibrit kablolar etrafında dönüyor
HER GEÇEN GüN ARTARAK OTOMASYONA DÖNEN ENDüSTRİYEL PROSESLER, üRETİM PROSE-

DüRLERİNİ ÇOK DAHA VERİMLİ HALE GETİRMEKTEDİR. AYNI ZAMANDA, ÖZERKLEŞME EğİLİMİ 

VE DAHA ÖNCEDEN AYRI OLAN GÖREVLERİ MERKEZİ KONSEPTLERDE BİRLEŞTİRME EğİLİMİY-

LE BİR ARADA GÖRüLüYOR. HENGSTLER GMBH VE LAPP GRUBU GİBİ PARÇA üRETİCİLERİ DE BU 

EğİLİMLERİ DESTEKLİYORLAR. DÖNER ENKODERLERE İLİŞKİN YENİLİKÇİ ARAYüZ ÇÖZüMLERİ, 

SERVO MOTORLARI DAHA VERİMLİ, KOMPAKT VE GüVENİLİR HALE GETİRİYOR.
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zarlama ve İletişim Ekibi Lideri Adrian 
Benz, “Uzun yıllara dayanan deneyimle-
rimiz ve pilot proje aşamasında tanın-
mış müşterilerle olan yakın işbirliğimiz 
sayesinde, Tek Kablolu Çözüm, yeni bir 
endüstri standardı oluşturma potansi-
yeli taşıyor” dedi.

Elektrik arayüzünün veri protokolü IEC 
61508’a uygun olarak SIL3 gereksinim-
lerini ve EN ISO 13849’a uygun olarak 
Cat. 3 Ple gereksinimlerini karşılarken, 
AD37 döner enkoder ve kontroller 
içindeki IP damarı, müşterinin ihti-
yaçlarına göre fonksiyonel emniyet 
olmadan satılabilmekte veya SIL2 ve 
SIL gereksinimlerini karşılayabilmekte-
dir. +115° C’ye kadar çalışma sıcaklığı, 
12.000 rpm’ye kadar çalışma hızı ve 28 
mm’lik düşük montaj derinliği AD37S’yi 
kendi sınıfının en kompakt mutlak çok 
devirli döner enkoderi yapıyor. SIL3 
konfigürasyonu seçeneğinde, bu yüksek 
performanslı döner enkoder AD37E 
olarak adlandırılmakta ve yeni stan-
dartlar belirlemektedir. Döner enkoder, 
dahili sıcaklık sensörü ve motor sargısı 
sıcaklık sensörü için ayrı bir bağlantı 
içererek, bu bilgilerin döner enkodere 
kaydedilmesini sağlar. Döner enkoder-
de bulunan standart elektronik veri 
sayfası (EDS), belirli enkoder verileri-
ni toplar ve bu verilere herhangi bir 

zamanda erişilebilir. Motor ve sürücü 
verileri, enkoderin dahili OEM belleğin-
de saklanabilir. 

Çalışma verilerini kaydetmek için 
ilave izleme fonksiyonları, Industry 4.0 
senaryolarının uygulanmasında önemli 
bir rol oynamaktadır. ACURO®link, özel-
likle kompakt servo motorlarda büyük 
avantajlar sağlar. Motor gücü ve motor 
geri bildirim sinyallerinin tek kablolu 
çözüm ile sağlanması verimliliği önem-
li ölçüde artırabilir. Özellikle büyük sis-

temlerde alandan ve ağırlıktan büyük 
tasarruf sağlandığını görebilirsiniz. 

Lapp Grubu, ACURO®link dijital 
arayüzüne özel tasarlanmış iki hibrit 
kablo geliştirmiştir: ÖLFLEX® SERVO 
FD 7DSL ve ÖLFLEX® SERVO 7DSL. Bu 
çözümle, hem güç hem veriler ortak bir 
kablo vasıtasıyla iletilir. Bu, dijital mo-
tor geri besleme protokolüne entegre 
edilmiş diğer sensörlerden (örneğin 
sıcaklık sensörü) gelen sinyaller için de 
geçerlidir. Ağır hizmet şartları için PUR 
kılıfına sahip FD versiyonu, bu sayede, 
kılavuz zincirlerinde kullanıma son 
derece elverişlidir. Diğer yandan, kab-
loların sabit bir tesisat içine döşendiği 
uygulamalar için düşük maliyetli PVC 
versiyonu daha uygundur. Genel olarak 
iletkenleri izole etmek için polipropi-
len (PP) kullanılır. Bu uygulamalarda, 
düşük kapasiteli kablo gereksinimi ve 
örgülü kılıf üzerindeki bozucu kaçak 
akım sorunu dikkate alınır. Ayrıca, PP 
kullanımı, PVC ile mümkün olandan 
daha ince cidarlar yapılmasına olanak 
verir. Kablo izolasyonunda azaltılmış 
cidar kalınlıkları, dış çapın düşürül-
mesini sağlar. Burada PVC yerine PP 
kullanarak, % 20’ye varan tasarruf 
elde edilebilir. Lapp, ürün Yönetimi 
(Kablolar) Başkanı Lucas Kehl, “Lapp, 
kablo alanındaki uzmanlığıyla torsiyon 

Hengstler tarafından sağlanan servo motor geri besleme döner enkoder serisi 
son derece sofistike uygulamalar için tasarlanmıştır.

Tipik kablo tasarımı: üç siyah güç damarı, 
GN / GE koruyucu iletken, tarama örgülü 

(siyah) opsiyonel kontrol damarı çifti, folyo 
lamine filmli ve örgülü sinyal çifti (beyaz / 

mavi) ile sinyal çifti
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uygulamalarına katkıda 
bulunabilir ve bu alanda-
ki zorlayıcı gereksinimle-
ri karşılayan kablo tipleri 
sunar”, diye açıklıyor.

ACURO®link, 10 MBd’ye 
varan yüksek iletim hızı 
ve 32 KHz’e varan veri 
alışveriş oranı sayesin-
de yüksek performanslı 
hareket kontrolünü 
destekleyebilir. Ayrıca, 
pozisyon verilerinin 
eksiksiz iletimi, arayü-
zün son derece yüksek 
elektromanyetik uyum-
luluk (EMC) özelliklerine 
sahip olduğunu gösterir. 
Bu özellikler piyasadaki 
başka hiçbir üründe bir 
arada bulunmamaktadır. 100 
m uzunluğa kadar motor 
kablolarını entegre edebiliyoruz.

Artık hem güç hem de veri için tek bir 
kablo yeterlidir. Dolayısıyla ayrı bir dö-
ner enkoder kablosuna ve bağlantı ele-
manına gerek kalmadığından, önemli 
bir tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. 
Özellikle daha küçük motorlarda, geri 
besleme kablosu ve bir M23 bağlantı 
elemanının maliyeti göz ardı edilme-
melidir. Tesisat da sadeleştirilmiştir. Ay-
rıca, elektromanyetik uyumlulukla ilgili 
sorunlardan dolayı geleneksel servo 
ve döner enkoder kabloların minimum 
mesafe aralığında tutulma zorunluluğu 
göz önüne alındığında, enerji zincir-
leri ve robot uygulamalarına uygun 

kabloların düşük alan ihtiyacına sahip 
olmaları da önem arz etmektedir.

Halihazırda 7 veya 19 tel kalaylı bakır 
iletkenler, veri çifti için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Kalaylama, izolas-
yon malzemesinin bakır ile doğrudan 
temasını (termal yaşlanma) önler ve 
oksitlenmeye karşı genel koruma sağ-
lar (dayanıklılık esası). 

Veri, güç ve kontrol sinyalleri hibrit 
kablolar üzerinden iletildiğinden, 
karakteristik empedans, zayıflama 
değerleri, kapasitans, iletkenlik ve 
birim uzunluktaki direnç gibi elekt-
riksel parametreler ile kullanım ömrü, 
tanımlanmış frekans aralığındaki dalga 
empedansı büyük önem arz etmek-

tedir. Örneğin, 
ACURO®link için 
dalga empedan-
sı 110 ± 10 Ω 
olarak tanımlan-
mıştır.

Bileşenler ve 
kablolardaki 
azalma, bariz 
maliyet avantaj-
ları getirmektedir. 
Döner enkoder 
kablolarının kul-
lanılmaması bile 
tek başına % 35’e 
varan maliyet 
tasarrufu sağla-
yabilir. Montaj ve 
bakım süreleri de 

en aza indirgenmek-
tedir. 

Bu arada, örnek olarak, endüstriyel 
Ethernet’e dayalı çözümler veya POF 
(polimer optik fiber) veya PCF (polimer 
kaplı fiber) gibi optik veri iletim sis-
temlerinin kullanılması gibi alternatif 
hibrit çözümleri de teknik olarak müm-
kündür. Yukarıda belirtildiği gibi Lapp 
Grubu, bu alanda gerekli deneyime 
sahiptir. EMC göz önüne alındığında, 
özellikle elektrik sistemlerinin elektro-
manyetik sorunlar nedeniyle arıza-
lanması veya bozulması riski önemli 
ölçüde arttığı için, optik veri iletim 
sistemlerinin kullanımı kesinlikle cazip 
bir seçenektir. 

ACURO®link arayüzünde kullanılan kablolar 110 ± 10 Ω’luk dalga 
empedansına sahip olmalıdır.

TEKNİK MAKALE /    LAPP CABLE   

Your Cable. Your Assembly. Your Solution.  
Start your designs with the connectivity experts. From cable or custom servo assemblies right up 
to complex drag chain applications. Lapp is with you every step of the way. 

ÖLFLEX® CONNECT
your evoLution oF cabLe 
aSSembLy SoLutionS
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AbONE fORmU
Kaynak Elektrik Dergisi’nin yıllık (12 sayı) abone bedeli KDV dahil 230 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:          Faks:      E-Posta:

 

A B O N E
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