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 YAYINCIDAN

“Kafalarını koparacağız”.. .
“Meclisten idam kararı çıksın, önüme im-
zaya gelsin hemen gereğini yapacağımdan 
kimsenin kuşkusu olmasın.. .
“Olağanüstü halden niçin rahatsız oluyor-
sunuz, vatandaşlarım işinde gücünde, hiç 
kimsenin şikayeti yok ki. . .
“Bakın grev taleplerini reddediyoruz. Bugü-
ne kadar bir tek greve izin vermedik. İçiniz 
rahat olsun, bundan sonra da vermeyece-
ğiz.” ( TÜSİAD’daki konuşmasından, mealen) 
. . .

Bu sözler, bir devlet en büyüğünün, yaklaşık 
birkaç günlük zaman dilimine sığdırabildiği 
vecizelerdir.

Üzerlerinden şöyle çabucak bir geçelim...
 
“Kafa koparmak”, argo bir deyim. Rakibi 
yenmek, saf dışı bırakmak anlamında kulla-
nılıyor. Hiçbir espri barındırmıyor.  Tiksindi-
rici, itici bir ifade biçimi . . .

İdam kararlarının uygulanmasından yana 
olabilirsiniz ya da karşı olabilirsiz. Bu 
düşüncenize bir yerden sonra saygı duyu-
labilir. Ama siz her vesile ile kalabalıkla-
rın önünde   “idam tacirliği” yaparsanız.. . 

Üstelik, hukukun en temel ilkelerinden biri 
olan, ceza kanunlarının geriye işlemeyeceği 
ilkesini yok sayarsanız.. . Ciddiye alınmama-
yı çoktan göze almışsınız demektir.

“Olağanüstü Hal Yasası, anti-demokratik 
filandı, ama yürürlüğe girdiğinde  ciddi bazı 
hükümler taşıyordu.  Örneğin, olağan üstü 
hal gerekçesi dışında  nedenlerle yasak-
lama   yapılamaz  deniliyordu. Oysa onca 
örnek ortadadır. Olağanüstü hal yasasının 
gerekçesi ile ilgisi olmayan uygulamaların 
mağduru   insanlar büyük sıkıntılar çek-
mektedir.

Hukuk ile ilgili küçük bir vatandaş gözlemi-
ni aktardık.

Buradan  “adaletin “ her yurttaşın ihtiyacı 
olduğu sonucuna varmak  hiç  de zor de-
ğildir. Tam da bu nedenlerle mühendisler” 
Adalet “ yürüyüşüne aktif olarak katılmış-
lardır. 

Kimsenin kuşkusu olmasın ki, halkımıza 
reva görülen   “ adalet”  düzeyi  bu kadarla 
sınırlı kaldıkça on binlerce mühendis adalet 
talebinin yükseltilmesine her koşulda omuz 
verecektir.

Adaletin bu mu dünya...





KAYNAK ELEKTRİK  | HAZİRAN - SAYI 33510

KAPAK

23 Haziran 2017 Cuma günü Sakarya 
Akyazı ilçesinde bir havuz faciası daha 
yaşandı. Acı olayda 3’ü çocuk 5 kişi 
yaşamını yitirdi.  

Yaşanan olay ne ilkti, ne de bu vurdum-
duymazlık sürdürüldüğü müddetçe son 
olacak. Zira 2012 yılında ülke sathında 
basına yansıyan haberlerden biliyoruz 
ki, Anadolu’nun birçok ili ve ilçesinde 

bulunan havuz ve süs havuzlarında 27 
çocuk yaşamını yitirmişti. Yıl 2017 ve 
bu veri üzerinden bile bu güne kadar 
yaklaşık 100 yurttaşımızın havuzlarda 
can verdiği söylenebilir. Son olarak 
Akyazı’da yaşanan ölümler bize o za-
mandan bu yana bu ölümlerin artarak 
devam edeceğinin çarpıcı bir göster-
gesi. 

Peki; bütün bu acıları her olayda 

olduğu gibi “bir günah keçisi” bularak 
unutmaya, yeni acılara kadar görmez-
den gelmeye devam mı edeceğiz? 
Aslında bu ve benzer ölümlerin gerçek 
sorumlusunun “siyaset kurumu olduğu-
nu” anlamamız için daha kaç çocuğun, 
insanın ölmesi gerekecek?    

Bu yazıda yaşanan acının sosyal, siya-
sal ve teknik yönlerini irdeleme çabası 
içinde olacağız. 

Elk. Müh. Musa ÇEÇEN 

ÜLKEMİzDE YAz AYLARINDA HER YIL KARşILAşTIĞIMIz 
BİR fENOMEN HALİNE GELEN YÜzME VE SÜS   
HAVuzLARINDAKİ  öLÜMLER YİNE BAşLADI. ELEKTRİK 
MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN HER YIL GÜNDEME GETİRDİĞİ,  
BuNA RAĞMEN  İLGİLİ MAKAMLARIN BİR ADIM ATMADIĞI 
OLAYLAR, SANKİ ORMAN YANGINLARINA  pARALEL BİR 
“KADER”Mİş  GİBİ  GERçEKLEşMEYE BAşLADI. 
SON OLARAK, AKYAzI’DA BEş YuRTTAşIN öLÜMÜ İLE  
SONuçLANAN  “KAzA”  İLE İLGİ OLARAK EMO YöNETİM  
KuRuLu öNcEKİ DöNEM BAşKANLARINDAN MuSA   
çEçEN’İN DEĞERLENDİRMESİNİ SuNuYORuz. 

YÜZME HAVUZLARI ve SÜS HAVUZLARINDA

Öldüren Tehlike!
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Havuzlarda ölmek zor demiştik.  Bir 
ebeveynin çocuğunun suda çırpına çır-
pına ölmesini izlediğini düşünün... Bu 
acıyı yüreğinizde 
duyumsamaya 
çalışın. Bunu 
siyasal hesap-
ları için yaratan, 
bunu mesleki 
alan inşa etme 
adına katkı su-
nanlar özellikle 
içlerinde vicdani 
bir hesaplaşma yapmalı, yeni acıların 
arifesinde olduğumuz şu yaz sıcak-
larında, yeni kayıpların yaşanmaması 
için akıllarını başlarına toplamalı, 
toplumsal sorumluluklarının gereğini 
yapmalıdır.

EMO akademisyen ve uzman üyeleri 
ile yaklaşık 3 yıl sürdürülen imece 

usulü çalışma ile uluslararası stan-
dartlara uygun olarak hazırladığı ve 
tüm kurumların, kuruluş ve sektör 

bileşenlerinin 
uygun görüşünü 
alan “Elektrik İç 
Tesisleri Yönet-
meliği Taslağı’nı 
31 Mayıs 2005 
tarihinde Enerji 
ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığına 
göndermiştir. 

Aradan 12 yıl geçmesine karşın 
yönetmelik yayınlanmamıştır. Yayınlan-
mamasına neden olan itirazın, TESK’e 
bağlı elektrik teknisyenlerinin proje 
alanından çekilmesine neden olacağı 
olduğu bilinmektedir. Hal böyle olunca 
elektrik tesisatlarının uluslararası 
normlara göre güvenli bir şekilde 

yapılması 
da sağlana-
mamaktadır. 
Bu sonuçla 
elektrik 
kazaları ve 
elektrikten 
kaynaklanan 
yangınlarla 
hergün bir 

(CNN-Türk) 23..6.2017
Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki bir eğlen-
ce havuzunda elektrik akımına kapılan 
5 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye 
göre, Şerefiye Mahallesi mevkisindeki 
bir eğlence havuzunda bulunan 3 kişi, 
henüz belirlenemeyen bir nedenle 
elektrik akımına kapıldı. Durumu fark 
eden işletme sahibi ve oğlu, havuzda-
kileri kurtarmak için suya girdi. İşletme 
sahibi ve oğlunun da akıma kapılma-
sı üzerine, çalışanlar durumu sağlık 
ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri havuzda bulunan 5 kişiyi 
çıkararak yaptıkları kontrollerde hayat-
larını kaybettiklerini tespit etti. Olayda 
yaralanan bir kişi ise Akyazı Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. 

İlk belirlemelere göre facia nedeni 
kablolar
Jandarma, elektrik akımına kapılan 
5 kişinin yaşamını yitirdiği havuzda 
incelemelerde bulunurken, tadilat çalış-
malarının yapıldığı havuz alanında her 
yerde kablolar görüldü. İlk belirlemelere 
göre çevredeki kablolardan birinin suyla 
temas etmesi sonucu facianın yaşandığı 
tahmin edildi.
Yaşamını yitiren Mert Kalıç’ın işletmeci-
liğini dayısının yaptığı havuza arkadaş-
larıyla birlikte yüzmeye geldiği, Gökay 
Yıldırım’ın elektrik akımına kapılmasının 
ardından arkadaşlarının ve havuz işleten 
Mehmet Kaya ve oğlu Kadir Kaya’nın 
suya atladıkları ve akıma kapıldıkları 
belirlendi. Jandarmaya ifade veren Zafer 
Kerim ise ayağını havuza soktuğunda 
elektrik akımına kapılınca kendini geri 
çektiğini hemen şartelleri kapattığını 
söyledi.. .

Havuzda facia: 
5 kişi Hayatını kaybetti
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yeni acının yaşanması kaçınılmaz 
olmaktadır. Yönetmeliğin bir an önce 
yayınlanması ve elektrik tesisatlarının 
tanımlanan 
koşullara 
uygun olarak 
yapılması 
yaşamsal 
önem arz 
etmektedir.

Yürürlükte 
bulunan 
Elektrik İç 
Tesisleri 
Yönetmeli-
ği’nde yüzme 
havuzları ve süs 
havuzları elektrik tesİsatlarının yapımı 
ve alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili 
düzenleyici kural bulunma-maktadır. 
Bu nedenle; yaz aylarında belediyele-
rin yaptığı süs havuz¬larında oluşması 
muhtemel can kayıplarının yaşanma-
ması için tüm belediyelerin uyarılma-
sı, çocukların serinleme amaçlı süs 

havuzlarına girmelerinin engellenmesi 
için İçişleri Bakanlığına 2008 yılındaE-
MO tarafından yazı yazılmış ancak ilgili 

kurumlar bu uyarıya da 
duyarsız kalmışlardır.

Akyazı havuz faciasın-
da da basına yansıyan 
haberlerde yer alan bazı 
kişilerin, olayı “50 TL’lik 
kaçak akım rölesi olsay-
dı” ’ya indirgediklerini 
üzülerek görmekteyiz. 
Bu ve benzer olaylarda 
sorunun RCD’lerle çö-
zülebileceği söyleminin 
hiçbir karşılığı yoktur. 

Sorunun çözümü; IEC 60364 standar-
dının bir an önce uygulanmasını sağla-
mak için bekletilen Elektrik İç Tesisleri 
Yönetmeliği’ nin yayınlanmasında 
yatmaktadır. Yüzme havuzları ve süs 
havuzlarında alınacak acil önlemleri 
sıralamak gerekirse; 

1. Bu tesislerde Elektrik Tesislerinde-

Topraklamalar Yönetmeliği gereği me-
tal aksamlar birbiriyle irtibatlandırıla-
rak potansiyel dengeleme yapılmalıdır.

2. Havuz sistemi betonarme konstrük-
siyonu, havuz içindeki ve kenarındaki 
zone 0 ve zone 1 bölgelerindeki 
tramplen ayağı vs. tüm metal aksam 
eşpotansiyele getirilmelidir. Bu yolla 
potansiyel gradyentleri oluşmasın.

3. Havuz suyu özdirenci, dezenfeksiyon 
için suya karıştırılan klor vb. Kimya-
salların etkisi sonucunda yaklaşık 5 
ohm/m seviyesine kadar düşer. Bu du-
rum daha havuz içindeki insane vücut 
direnci de 300 ohm seviyesine kadar 
düşecektir.

4. Kalp kasları üzerinden akım akması 
sonucu oluşan ve dolaşımı durduran 
Ventriküler Fibrilasyonun oluşması 
için kalp hattı üzerinden 40 ms sure 
ile 100 mA akım geçmesi yeterlidir. 
Bu oluştuğunda çarpılan kişi için artık 
yaşama dönüş şansı yoktur. Zira havuza 
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girip kurtarılması olanaksızdır. (Akyazı 
olayında olduğu gibi.)

5. Akyazı olayında da potansiyelden 
geleme yapılmadığı için elektrik kaçağı 
oluşan tramplen ayağından havuz iç 
çeperlerine doğru eşpotansiyel gerilim 
gradyentleri meydana gelecektir. İnsan 
vücudunun bu grayentlerin sadece30V 
‘luk kısmında kalması dahi çarpılma 
için yeterlidir. (300 ohm. 100 mA = 30V)

6. Yaşanan olayda hata akımı yolunda-
ki çevrim empedansı; tramplenayağı, 
havuzsuyu, havuz iç çeperi, betonarme 
konstrüksiyon, dışçeper, toprak, trafo 
işletme topraklaması ve hat direnç-
leri toplamı iyi bir tahminle 22 ohm 
alınırsa beslemenin otomatik kesilmesi 
için transformatör yıldız  noktasın-
dan kapanarak çevrimde akacak akım 
(Ih=220/22 = 10 A.) hata akımı 10 

Amper olur.

7. Devrede bulunan muhtemel 10A 
veya 16A sigorta ile koruma mümkün 
değildir. Bu otomatik sigortalarda ani 
açma için B tiplerde 5.In, C tiplerde 
10.In gereklidir. Bu nedenle B10 A. dahi 
olsa sigorta akımı kesmeyecektir. 

8. Devreye tesis edilecek 30mA RCD’de 
(Kaçak Akım Cihazı) işe yaramayacak, 
koruma sağlamayacaktır; Bu (RCD) 
cihazların 30 mA hata 
akımında açma süresi 
200 ms ve nominal 
akımın 5 katından 
itibaren yani 150 
mA’den itibaren sabit 
açma süresi 40 ms’dir.  
Bu durumda 10A.hata  
akımı 40 ms boyunca 
akacak demektir. 40 
ms. Sure havuz içinde 
bulunan insanlarda 
ventriküler fibrilas-
yon başlatmak için 
yeterlidir.

9. RCD’lerin hepsinin açma süreleri 
aynıdır. Yani anma akımında 200 ms, 
nominal akımının beş katından itibaren 
40ms. Bu cihazlarda termik manyetik 
şalterde oldğu gibi akımın büyümesiy-
le açma süresinin kısalması (di/dt) yani 
ters akım karakteristiğiyoktur. Sabit 

açma zamanlı denebilir.

10. Yüzme ve süs havuzlarında küçük 
gerilim ve izolasyon transformatörü 
uygulaması SELV (Safety Electric Low 
Voltage) potansiyelden geleme ve 
izolasyon metotları mevcut İç tesisleri 
Yönetmeliğinde tanımlanmadığı için 
kullanılmamaktadır.

11. Elektriksel güvenlik, elektrik mü-
hendisliğinin temel mesleki alanıdır. 

Birçok yöntem ve kural, tesisindurumu-
na göre,güvenliği tasarlayan mühen-
disler tarafından seçilir. Her yerde aynı  
koruma şekli uygulanamaz ve her tesi-
se de aynı koruma düzeni dayatılamaz. 

12. Bu yüzden yaşanan her elektrik 
kazasında“50 TL’lik  kaçak akım rölesi 
olsydı bu kaza yaşanmazdı”açıklaması 
elektrik güvenliği mühendisliği bakı-
mından bilimsel değildir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığım husus-
lar son olarak Akyazı havuz katliamının 
yaşanmasına giden yolun yapı taşlarını 
döşemiştir. 

Biz mühendislere düşen sorumluluk; 
kamu can ve mal güvenliğini sağlamak 
için matematikle, bilimle kanıtlanmış 
teorik yaklaşımı üretmek, standartlara 
dönüştürmektir. Ülkeyi yönetenlerin 
görevi ise bu bilimsel kavramları 
yönetmeliklerle yayınlayarak uyulması 
için kararlar almak ve denetlemeler 
yapmaktır. Bu sorumluluğun siyasal 
hesaplarla ihmalinin bedeli ne yazık ki 
ağır olmaktadır. 
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Mühendisler de adalet istiyor
9 TEMMuz 2017 GÜNÜ İSTANBuL’DA YApILAN BÜYÜK BİR MİTİNGLE SON BuLAN   
ADALET YÜRÜYÜşÜ’NE TMMOB VE BAĞLI ODALARIN TEMSİLcİLERİ DE DESTEK  
VERDİLER. YÜRÜYÜşTE ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI EMO’DAN YöNETİM KuRuLu 
ÜYESİ İBRAHİM AKSöz VE TMMOB YöNETİM KuRuLu ÜYESİ cENGİz GöLTAş DA YER 
ALIRKEN, TMMOB YApTIĞI AçIKLAMADA,  ADALETİN İşLEMEz HALE GETİRİLDİĞİ Bu  
SÜREçTE YApILAN EYLEMİ BİR pARTİNİN EYLEMİ OLARAK GöRMEDİKLERİNİ,    
YÜRÜYÜşÜN DEMOKRATİK, BAĞIMSIz, EşİTLİKçİ, özGÜRLÜKçÜ BİR TÜRKİYE   
özLEMİNİN İfADESİ OLDuĞuNu BELİRTTİ.

9 Temmuz 2017`de İstanbul Maltepe’de  
iki milyonu aşkın insanın katılımıyla 
yapılan bir mitingle son bulan  Adalet 
Yürüyüşü toplumun tüm kesimlerinden 
olduğu gibi mühendis ve mimarlar 
tarafından da geniş ölçüde desteklendi. 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Ankara`dan İstanbul’a ulaşmak üzere 
başlattığı 25 gün  süren Adalet Yürü-
yüşü`nün sekizinci gününde yürüyüşe 
katılan EMO Yönetim Kurulu Saymanı 
İbrahim Aksöz ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş’ın yanısı-
ra birçok şube yöneticisi de eyleme 
aktif destek verdi. TMMOB üye ve 
yöneticilerinin her aşamasında yoğun 
katılım gösterdiği, onbinlerce kişinin 
yürüyüş boyunca desteklediği eylemde 
toplumun ‘Adalet’ talebi bir kez daha 
gündeme geldi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz yürüyüşle ilgili olarak yaptığı 
açıklamada, dikta rejiminin kurumsal-
laştırıldığı, emeğin daha fazla sömürü-
ye ve güvencesizliğe maruz bırakıldığı, 
toplumun kuşatma altına alındığı, 
muhalefetin sindirildiği ve baskıların 
arttığı bir dönem yaşandığını kaydetti.

 İktidarın alışkanlık haline getirdiği 
Anayasa ve hukuk ihlallerinin; millet-
vekilleri, akademisyenler, gazeteciler 
ve gerçekleri söyleyen, haklarına sahip 
çıkan ya da iktidarı eleştiren hemen 
herkesin gözaltına alınması veya tutuk-
lanması ile devam ettiğini belirtti. Hu-
kukun fiilen askıya alındığı ve adaletin 
işlemez hale getirildiği bu süreçte son 
olarak CHP Milletvekili Enis Berberoğ-
lu`nun tutuklandığını ve yaşanan tüm 
olumsuzluklara karşı CHP Lideri Kemal 

Kılıçdaroğlu`nun Adalet Yürüyüşü baş-
lattığını anımsatan Koramaz, TMMOB`a 
bağlı odaların başkan ve yöneticileri, 
şube ve temsilciliklerinin yöneticileri 
ve üyeleriyle birlikte Adalet Yürüyü-
şü`nü selamladığını söyledi. TMMOB 
yöneticileri ve üyelerinin başından 
itibaren destek verdikleri ve katıldık-
ları yürüyüşü bir parti eylemi olarak 
görmediklerini belirten Koramaz, şöyle 
konuştu:
“Adalet, Türkiye genelinde toplumun 
değişik kesimlerince birçok alandan 
yükseltilen temel bir istek ve gereksi-
nimdir. Olağanüstü Hal uygulamaları 
ile aralarında meslektaşlarımızın da 
bulunduğu yüzbinlerce insanın işin-
den edildiği, haklarından ömür boyu 
mahrum bırakıldığı bu adaletsiz süreç 
devam etmektedir. Düşünce, ifade, ör-
gütlenme, basın özgürlükleri ve temel 
haklar, totaliter bir rejimin baskı ve 
şiddeti altındadır. İşçiler, köylüler, kamu 
çalışanları, akademisyenler, kadınlar, 
çocuklar, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik 
yanlıları rejimin baskı politikalarına 
maruz kalmakta ve haklarını arayabi-
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lecekleri, herkese eşit mesafede olan 
bir adalet mekanizması ise ne yazık ki 
bulunmamaktadır.”

Anayasa ve hukukun yeni bir tekel 
altında olduğu, yasama ve yargı kuv-
vetlerinin, iktidarı sınırlayıcı bağımsız 
birer güç olmaktan çıkıp tamamen 
yürütmenin/iktidarın kontrolü altına 
girdiğini anlatan Koramaz, “Bu durum, 
demokrasi ve hukukun yokluğuna, 
hukukun otoriter ve keyfi kullanımına 
yol açmaktadır. Adalet, toplumun birçok 
kesimi gibi TMMOB`nin de istemidir” 
dedi.

“TMMOB Abluka Altında”
İktidarın TMMOB`ye uyguladığı baskı 
ve yasa-mevzuatlar yolu ile yetkileri-
nin budanmasına yönelik girişimlerine 
dikkat çeken Koramaz,  şu görüşleri 
dile getirdi:
“TMMOB`nin rant imparatorluğunun 
önünde engel oluşturması ve bu yön-
deki yargı kararları, iktidarı hep rahat-

sız etmiş ve Birliğimiz ile bağlı Odaları, 
2007 ve özellikle 2009 yılından beri 
iktidarın hedefi haline gelmiştir. 2011 
yılında yapılan KHK düzenlemeleri ile 
bütün iktidar imar rantlarına açılmış 
ve TMMOB iktidarın hiyerarşik vesa-
yeti altına sokulmaya çalışılmıştır. Bu 
çaba halen sürmektedir. Birliğimiz şu 
günlerde büyük bir abluka altındadır. 
SGK ile Birliğimiz arasında imzalanan 
asgari ücret protokolü SGK tarafından 
tüm girişimlerimize rağmen tek taraflı 
fesih edilmiştir. TMMOB Kanunu değiş-
tirilmesi için taslaklar hazırlanmıştır. 
Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim 
Kurulu`nun görevinden alınması için 
dava açılmıştır. TMMOB, sınırsız rant 
düzeninin önünü açmak istedikleri için 
saldırı altındadır. Birliğimiz ve bağlı 
Odalarımız toplumun adalet gereksi-
nimini etinde kemiğinde hissetmekte 
ve paylaşmaktadır. TMMOB bugün bu 
nedenlerle adalet istemini haykırmak-
tadır.”
Emin Koramaz, bugün adalet isteminin 

aynı zamanda demokrasi; eşitlik, özgür-
lük ve kardeşçe bir arada yaşama iste-
mi olduğunu vurgulayarak, “Adalet ile 
demokrasi, eşitlik, özgürlük ve insanca 
yaşam, bir bütün oluşturmaktadır; bir 
bütünün olmazsa olmaz tamamlayıcı 
parçalarıdır” dedi.

“Demokrasi için Yürüyüşe Devam”
TMMOB`nin emek, ülke, halk, doğa 
düşmanı sömürü ve rant politikaları ile 
Cumhuriyet, laiklik, demokrasi düşmanı 
dinci-mezhepçi faşizme karşı tepkilerin 
aynı pota ve aynı yön altında buluş-

masını önemsediğini belirten Koramaz, 
sözlerini şöyle tamamladı:
“Biz örgütlü mühendis, mimar, şehir 
plancıları; meslek örgütlerimize ve 
toplumsal yaşamın her köşesiyle ilgili 
meslek alanlarımıza yönelik girişimler 
ile emekçilere yönelik, kamu kaynak 
ve varlıklarına yönelik sömürü-rant 
ve baskı-şiddet eksenli politikalar ile 
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanı 
politikalar arasında var olan bağlantı-
ları görüyor, bu temelde bütünlüklü bir 
tavır benimsiyoruz. Mesleki ve toplum-
sal sorumluluklarını bir bütün olarak 
gören TMMOB; ülkemizi, halkımızı, 
Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı 
bir tarzda, kökten bir şekilde dönüş-
türmeyi amaçlayan diktanın karşısında 
olacak; Cumhuriyeti, demokrasiyi, laik-
liği, barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü ve 
adaleti bir bütün olarak kazanmak için 
dostlarıyla birlikte mücadele edecektir.
TMMOB bu bilinçle ‘Adalet Yürüyüşü`ne 
katılmakta, desteklemekte; referan-
dumdaki ‘Hayır`larımızın devamı nite-
liğinde olan bu yürüyüşün demokratik, 
bağımsız, eşitlikçi, özgürlükçü, başka 
bir Türkiye özlemi gerçekleşinceye 
kadar süreceğini, sürmesi gerektiğini 
bilmektedir. Yaşasın adalet, yaşasın 
eşitlik ve özgürlük sevdamız, yaşasın 
haklı mücadelemiz.”



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından hazırlanan İlk 1000 İhracat-
çı Firma-2016 araştırması yayınlandı. 
Araştırmaya göre, en fazla ihracat 
yapan şirketler sıralamasında zirve-
nin sahibi 3,9 milyar dolar ile Ford 
Otomotiv Sanayi A.Ş. olurken, ikinci 
sırayı 3,1 milyar dolar ile Tofaş Türk 
Otomobil Fabrikaları A.Ş. aldı. Üçüncü 
firma 2,8 milyar dolar ihracat rakamıy-
la Oyak-Renault ile yine bir otomotiv 
sektörü firması olurken, şirketlerin 
geçen yıl toplam ihracat rakamı yüzde 
1,13 azalarak 81,4 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. 

En çok ihracat yapan sektörler sırala-
masında otomotiv sektörü yüzde 27,2 
pay ile lider, İstanbul ise 434 firma ile 
iller bazında birinci oldu. TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, “Listede 1 milyar 
dolar barajını geçen sadece 10 firma 
bulunuyor. 2023 yılı hedefimiz 50 fir-
mamızın 1 milyar dolar ihracat barajını 
aşması,” derken, ilk 1000 firmanın sek-
törel performanslarına göre, otomotiv 
sektörü geçen yıl yüzde 27,2 pay alarak 
lider olurken, hazır giyim ve konfeksi-
yon yüzde 12,5 pay ile ikinci, kimyevi 
maddeler ve mamulleri sektörü yüzde 
9,7 pay ile üçüncü oldu. Firma sayısı 
olarak 179 firma hazır giyim ve konfek-
siyon, 106 firma ile Kimyevi Maddeler, 
100 firma ile Otomotiv ilk 3’te yer alan 
sektörler oldu. İlk 1000 firma arasına 
giren elektronik elektronik firmalarının 
sayısı ise 56 oldu.
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6 VESTEL TİcARET A.ş.  2.004.029.094 1.946.728.387,91 
8 ARÇELİK A.Ş.   1.776.311.550   1.501.293.451,17 
14 BSH EV ALETLERİ SAN.VE Tİc.A.ş   756.712.738,06    724.810.168,86 
34 İNDESİT COMPANY BEYAZ EŞYA PAZ A.Ş.  252.760.533,62    252.639.565,42 
51 GRİD SOLuTİONS ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.ş.  197.661.261,27    192.685.822,33 
74 Araştırmaya Katılmıyor  160.788.475,73    152.838.368,38 
82 Adının Açıklanmasını İstemiyor  153.902.200,09    151.220.571,33 
93 SEVAL İHRACAT İTHALAT VE PAZ. TİC.LTD.ŞTİ.  142.395.594,76    142.389.776,12 
119 BALIKESİR ELEKTRO MEK. SAN. TES. A.ş.  112.148.829,27    110.743.627,13 
141 SCHNEIDER  ENERJİ END. SAN. VE TİC.A.Ş.   94.619.562,87    93.305.971,93 
142 NEXANS TÜRKİYE END.VE Tİc.A.ş.    93.214.452,60    90.245.955,22 
148 ABB İHRACAT TİC.VE ELEKTRİK SAN.A.Ş.   87.813.335,74    87.813.335,74 
135 HES HAcILAR ELEKTRİK SAN.Tİc.A.ş.   96.675.036,38   86.132.499,50 
159 ATOM KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   82.201.620,25    82.111.453,52 
162 Araştırmaya Katılmıyor   78.594.789,57    78.394.498,53 
163 PAMUKKALE KABLO SAN. TİC. A.Ş.   77.944.850,85    76.675.303,97 
180 Adının Açıklanmasını İstemiyor   73.452.039,18    72.679.660,29 
219 ABB ELEKTRİK SAN.A.Ş    66.012.883,48    63.115.752,44
238 TÜRK pRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.ş.   61.994.728,94    61.688.488,52 
232 Araştırmaya Katılmıyor   63.410.657,58    58.798.317,77 
265 AKSA JENERATöR SANAYİ A.ş.    57.426.665,04    56.098.487,71 
203 ENPAY ENDÜSTRİYEL PAZ. VE YATIRIM A.Ş.   69.127.388,24    52.907.744,44 
366 Araştırmaya Katılmıyor   43.876.913,82    43.536.498,20 
382 CMK KABLO ELEKT.SAN. İÇ VE DIŞ LTD.ŞTİ.   42.490.998,45    42.490.998,45 
406 TEKSAN JENERATöR-ELK. SAN.  VE Tİc .A.ş.   40.642.737,95    40.208.282,04 
423 VATAN KABLO METAL ENDÜSTİ VE TİC. A.Ş.   39.739.824,79    38.987.261,64 
402 E.G.O. ELEKTRİKLİ ALETLER SANAYİ A.ş.   40.925.357,01    38.195.524,65 
471 SURTEL AMBALAJ DAĞIT.SAN.VE TİC.AŞ.   35.539.616,87    35.189.694,92 
67 pOLİMEKS İNşAAT TAAH. VE SAN. Tİc.A.ş.  172.910.309,33    33.687.048,63 
513 DEMES KABLO SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.    32.719.719,27    32.602.300,94 
522 ELSAN ELEKTRİK GER. SAN. VE Tİc. A.ş.    32.264.981,34    31.822.414,03 
531 EBİON KABLO SANAYİ TİC.A.Ş.    31.823.063,94    31.669.818,19
514 ELEcTRİcfİL ÜNİfİL OTO. SAN. VE Tİc. A.ş.    32.689.399,63    30.967.971,28 
562 VİKO ELEKTRİK VE ELKTR. E. .SAN.VE TİC.A.Ş.    29.732.452,80    29.607.733,62 
528 TERMİKEL DIş TİcARET A.ş.    31.879.138,03    28.337.103,66 
680 Adının Açıklanmasını İstemiyor    25.645.958,65    25.602.418,62 
677 Araştırmaya Katılmıyor    25.683.068,10    25.255.659,69 
690 BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.    25.310.386,04    25.039.819,22 
710 özGÜVEN DIş Tİc.VE KAB SAN.VE Tİc.LTD.şTİ     24.723.898,14    24.540.524,52
390 Adının Açıklanmasını İstemiyor    41.800.275,26    23.979.662,71 
353 Adının Açıklanmasını İstemiyor    45.175.816,31    22.378.016,50 
331 GRUP İMPEKS METAL SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.    47.826.491,09    22.261.465,01 
785 Adının Açıklanmasını İstemiyor    22.362.270,17    22.008.830,59 
832 Adının Açıklanmasını İstemiyor    21.268.424,68    21.266.039,44 
838 KABTEK KABLO İNş. SAN. VE Tİc.LTD.şTİ.    21.141.655,32    21.141.655,32 
839 Adının Açıklanmasını İstemiyor    21.110.983,78    21.096.317,27
850 VİANET TEL. İLE.HİzM.VE Tİc.A.ş.    20.823.232,97    20.394.941,09 
861 SANMED MEDİKAL OTOM.TEKS.TİC. LTD.ŞTİ.    20.646.303,51    20.302.138,71 
932 uNTEL KABLOLARI SANAYİ VE TİcARET A.ş.    19.462.779,98    19.462.779,98 
935 ELİMSAN METALURJİ VE MAK.SAN. TİC.A.Ş.    19.445.500,75    19.445.500,75 
952 Adının Açıklanmasını İstemiyor    19.209.530,92    19.031.133,20 
965 SENUR ELEKTRİK MOT. SAN. VE TİC.A.Ş.    19.051.339,96    18.750.272,20 
981 BEST ELEKTRİK TAAHHÜT VE Tİc. A.ş.    18.673.198,86    17.920.375,83 
822 BORSAN KABLO ELK. AYD. TİC. A.Ş.    21.435.885,68    16.961.120,77 
886 NuRSAN KABLO D. SAN. VE Tİc. A.ş.    20.255.519,14    14.168.875,87 
636 ALKAR İNŞAAT İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.    27.002.368,66      6.364.452,23 

TİM İLK 1000 İHRAcATçI fİRMA LİSTESİNDE ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTöRÜ 2016 

       İLK 1000 İçİNDEKİ  GENEL SIRALAMASI - 2016                İHRAcAT 2016 ($)     SEKTöREL İHRAcAT 2016 ($)

ilk 1000 firmada elektrik elektronik Sektörü

tiM 2016 ihracatçılar Raporu yayınlandı





TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası,  
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 
AŞ’nin (TETAŞ) 1 Temmuz 2017’den iti-
baren yürürlüğe koyduğu yeni tarifeyle 
ilgili bir basın açıklaması yayınladı. 
Yayınlanan açıklamada TETAŞ’ın yeni 
tarifesinin kayıp ve kaçak enerji için 
dağıtım şirketlerine yapılan satışlarda 
uygulanan fiyat indiriminin yurttaşlara 
yansıtılmadığını belirtildi.  Elektrik-
te dağıtım şirketlerinin fonlandığını, 
sanayicilerin kollandığını, faturanın 
ise doğrudan ve dolaylı yöntemlerle 
yurttaşlara yıkıldığın iddia eden EMO,  
TETAŞ ve TRT payı düzenlemeleriyle 

birlikte kurgulanan sistemin adaletsiz 
bir nitelik taşıdığını vurguladı. 

Dağıtım şirketlerinin sürekli yükselti-
len hedefleri doğrultusunda tahsilata 
devam ettikleri kayıp ve kaçak ener-
jinin TETAŞ üzerinden fonlandığını 
belirten EMO,  genel aydınlatma bedeli 
adı altında da kamu üzerinden dağıtım 
şirketlerine kaynak aktarıldığını iddia 
etti.  TETAŞ’ın Ekim 2016 tarifesinde 
14.80 kuruş olan elektrik satış fiyatı, 1 
Ocak 2017’den itibaren genel aydınlat-
ma amaçlı kullanımlar için 19.15 kuruş, 
kayıp ve kaçak enerji tüketimi için de 
16.2 kuruşa çıkarılmıştı. Aydınlatma 
ile kayıp ve kaçak için gerekli enerjiyi 
TETAŞ’tan satın almak zorunda olan 
dağıtım şirketlerine kayıp ve kaçak 
için yapılacak enerji satışında düşük 

tutulan bedel, kamu tarafından ödenen 
aydınlatma için yüksek belirlenmişti. 
Böylece TETAŞ’ın yaklaşık olarak yıllık 
100 milyar kilovat saat satış yaptığı 
düşünüldüğünde; 6 aylık dönemde 
dağıtım şirketlerinin satın alırken öde-
dikleri enerji bedeli 187.5 milyon TL 
düşmesine rağmen bu düşüş kullanıcı-
ların tarifelerine yansıtılmamış oldu.

Sanayi 4.0’ın tüm dünyada ve Tür-
kiye’de giderek önem kazanması 
karşısında pek çok firma ve üniversite 
bu alandaki gelişmeleri yakalayabil-
mek için ortak çalışma platformları 
yaratıyor.  Bosch Türkiye ve Boğaziçi 
Üniversitesi’nin iş birliğiyle hayata 
geçen ‘Değişimi Şekillendirin- Dijital 
Üretim ve Sanayi 4.0 Programı da 
son dönemde öne çıkan bu yöndeki 
adımlardan biri. Programın ilk yılın-
da seçilen 40 öğrenci, Bosch Manisa 
Fabrikasının desteğiyle Nesnelerin 
İnterneti, bağlanabilirlik, Sanayi 4.0 
konularını teoriden çıkararak gerçeğe 
dönüştürmek için çalışıyor. 

Bosch Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tara-
fından ortaklaşa yürütülen program 
kapsamında Türkiye’deki tüm üniver-
sitelerin lisans ve lisansüstü öğren-

cilerinin katılımına açık, ücretsiz bir 
platform oluşturuldu. Programa katılan 
öğrencilerin, Dijital Üretim ve Sanayi 
4.0 konularına odaklanmış projeler 
üzerinde çalışmaları amaçlanırken, bu 
proje kapsamında öğrencilere Bosch’un 
Türkiye’de faaliyet gösteren kendi fab-
rikalarından örnek alanlar sunularak, 
bu alanlarla ilgili çalışmalar yapmaları 

istenecek. Öğrencilerin çalışma yaptık-
ları uygulama alanları içerisinde, mon-
taj hatlarıyla koordineli üretim, lojistik, 
çalışanlara görsel olarak veri ve bilgi 
aktarımı, enerji yönetimi gibi konular 
yer alıyor. Böylece Nesnelerin İnterneti 
(IoT), bağlanabilirlik gibi Sanayi 4.0 ko-
nularının öğrenciler tarafından gerçeğe 
dönüştürülmesi hedefleniyor.

elektrik Mühendisleri Odası: 

bosch türkiye ve boğaziçi Üniversitesi, Sanayi 4.0 programı başladı

‘elektrik faturalarında adaletsizlik sürüyor’

bosch ve boğaziçi teknoloji için işbirliği yapıyor
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akkuyu nükleer Santral Projesinde sular durulmuyor

akkuyu’da neler Oluyor?
GEçTİĞİMİz GÜNLERDE AVRupA pARLAMENTOSu’NuN TÜRKİYE’Yİ DEpREM RİSKİ 
NEDENİYLE AKKuYu NÜKLEER SANTRALİ pROJESİNDEN VAzGEçMEYE çAĞIRMASININ 
ARDINDAN, SANTRALİN YÜzDE 49’uNuN TÜRK şİRKETLERİNİN OLuşTuRDuĞu  
cENGİz-KOLİN-KALYON KONSORSİYuMuNA DEVREDİLMESİ DE YENİ TARTIşMALAR 
YARATIYOR. EMO SANTRAL İçİN VERİLEN LİSANSLARIN İpTAL EDİLMESİNİ İSTERKEN, 
ENERJİ pİYASASINDA pROJENİN fİNANSMAN SÜREçLERİNDE SIKINTILAR OLDuĞu  
YöNÜNDE YORuMLAR YApILIYOR. 

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet 
Nükleer Enerji Kurumu (ROSATOM), 
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yüzde 
49 hissesinin Cengiz-Kolin-Kalyon kon-
sorsiyumuna devrine karar verdi. Hisse 
devrinin nedeni hakkında açıklama 
yapılmadı. 

Akkuyu NGS’yi kuracak şirketin sahibi 
konumundaki Rus devlet şirketi RO-
SATOM’un, projeye Türk şirketlerinden 
oluşan bir konsorsiyumu dahil etme 
kararı alması, enerji piyasasında eğişik 
yorumlara neden oldu.  Türk şirketlerin 
Akkuyu Nükleer AŞ proje şirketinin 
hissedarları arasına katılma koşulla-
rını belirleyen sözleşme Moskova’da 

gerçekleşen IX. Uluslararası Nükleer 
Enerji Forumu ATOMEXPO kapsamında 
imzalanırken, konsorsiyumda yer alan 
Cengiz Holding (Cengiz Holding AŞ), 
Kalyon İnşaat (Kalyon İnşaat Sanayi 
ve Ticaret AŞ) ve Kolin İnşaat (Kolin 
İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ) 
şirketlerinin yaklaşık 9,8 milyar dolar 
seviyesindeki finansmanı nasıl sağla-
yacakları merak konusu olmaya devam 
ediyor.  Ortaklık Sözleşmesi’nin 2017 
yılının sonuna kadar tamamlanması 
planlanıyor.
Diğer yandan bilindiği gibi  Türkiye 
Cumhuriyeti, Akkuyu Nükleer Sant-
rali’nin 1. ve 2. ünitelerinde üretile-
cek elektriğin yüzde 70’ine, 3. ve 4. 

ünitelerinde üretilecek elektriğin yüzde 
30’una 15 yıl satın alma garantisi verdi. 
Bu da yıllık ortalama 17 milyar 500 
milyon kilovatsaat, 15 yılın sonunda 
ise toplam 262,5 milyar kilovatsaat 
elektrik enerjisini sözleşmede belir-
lenen fiyatla alım garantisi olduğu 
anlamına geliyor. Sözleşme imzalan-
dığı tarihte 57 milyar TL olan 15 yıllık 
alım garantisi, kur farkı nedeniyle 140 
milyar TL’ye ulaştı. Buna karşılık, Rusya 
Federasyonu 20 milyar ABD dolarını 
bulması beklenen projenin finans-
man riskini üstlendi. Akkuyu Nükleer 
santralinin % 49’una ortak olmak için 
ihtiyaç duyulan finansman tutarı 9,8 
milyar ABD doları olarak hesaplanıyor.  
Akkuyu NGS’nin ortağı olacak konsorsi-
yumda yer alan şirketler, Türkiye toptan 
elektrik satış piyasasında yaklaşık yüz-
de 30’luk bir paya sahip. Konsorsiyumu 
oluşturan şirketlerden Cengiz Holding, 
halihazırda Akkuyu NGS projesinde 
deniz hidroteknik yapıların “anahtar 
teslimi” inşaatında müteahhit olarak 
yer alıyor.

EpDK’dan 49 Yıllık Üretim Lisansı
Öte yandan EPDK’nin Türk şirketlerine 
hisse devrinin gerçekleşmesinden kısa 
bir süre önce geçtiğimiz Haziran ayı 
içinde Akkuyu Nükleer Santrali için 49 
yıllık elektrik üretim lisansı vermesi 
de tartışmaların bir diğer boyutunu 
oluşturuyor. Enerji Piyasası Düzenle-
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Dünya genelinde ilk kez 2016 yılında 
elektrik sektörüne yapılan yatırımların 
petrol, gaz ve kömür yatırımlarına yapı-
lan yatırımları geçti.ği açıklandı. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Yıllık 
Enerji Yatırımları Raporu’na göre, 2015 
yılının ardından 2016 yılında da küresel 
enerji yatırımları düşerek 1.7 trilyon 
dolar seviyesine geriledi. Oransal bazda 
yüzde 12 seviyesinde gerçekleşen 
düşüşün gerisinde petrol, gaz ve kömür 
yatırımlarındaki azalma belirleyici 
oldu. 2016 yılında,  elektrik sektörüne 
toplam 718 milyar dolar yatırım yapıldı. 
Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik 
yatırımları ise bir önceki yıla göre yüzde 
3 düşerek 297 milyar dolar oldu. 

Yenilenebilir enerji yatırımları güneş ve 
rüzgar sektöründe teknolojik gelişmeler 
ve maliyet düşüşü nedeniyle beş yıl 
önceye göre yüzde 3 düşmesine rağmen 
yüzde 35 daha fazla elektrik üretti.

TEMİZ ENERJİ REKOR KIRDI
Açıklamaya göre, 2016 yılında temiz 
enerji yatırımları toplam yatırımların 
yüzde 43’ünü oluşturarak rekor kırdı. 
Dünyanın en büyük enerji yatırımcısı 
olan Çin geçen yıl kömür yakıtlı elektrik 
santrali yatırımlarını yüzde 25 oranında 
azaltırken, yenilenebilir enerji yatırım-
larını arttırdı. ABD ise petrol ve gaz 
yatırımlarını keskin bir şekilde azalttı. 
ABD’nin petrol ve gaz yatırımlarının 
küresel yatırım içindeki payı yüzde 16 
olurken Hindistan da yüzde 7 ile enerji 
yatırımları en hızlı gelişen ülke oldu. 

elektRik, PetROl, gaz 
ve köMÜRÜ geçti!

me Kurulu tarafından Akkuyu Nükleer 
Güç Santrali için Akkuyu Nükleer AŞ’ye 
15 Haziran 2017 tarihinde yürürlü-
ğe girmek üzere 49 yıl süreli üretim 
lisansı vermesi Akku Nükleer Santra-
linde çeşitli pazarlıkların devam ettiği 
yolunda çeşitli tartışmalara yol açtı. 
Türkiye’deki elektrik enerjisi talebinin 
yaklaşık yüzde 6-7 kadarını karşılama-
sı öngörülen Akkuyu Nükleer Santral 
Projesinde gelinen aşamada Elektrik 
Mühendisleri Odası (EMO) bir açıkla-
ma yaparak “Akkuyu’ya üretim lisansı 
verilmesi kabul edilemez” başlıklı bir 
açıklama yayınladı. 

EMO: AKKuYu durdurulmalı!
EPDK tarafından verilen üretim lisan-
sının derhal iptal edilmesini isteyen 
EMO`nun açıklamasında, “Siyasetçilerin 
kapalı kapılar ardında yürüttükleri pazar-
lıkların bedeli; tehlikeli ve dışa bağımlı 
enerjinin pahalıya kullandırılmasıyla 
yurttaşlarımıza ödettirilecektir” denildi. 
EMO`nun açıklamasında “Fukuşima 
Felaketi ile nükleer santralların ölümcül 
tehlikesiyle bir kez daha karşı karşı-
ya kalan dünyada enerji 
ihtiyacını karşılamak için 
yenilenebilir enerji başta 
olmak üzere başka kaynak-
lara yönelim artarken, EPDK 
Akkuyu Nükleer Santralı 
için 49 yıllığına üretim 
lisansı verdiğini” açıklaması 
protesto edildi.  

Bizzat devletin yaptığı ça-
lışmalar nükleer santrala 

Türkiye`nin ihtiyacı olmadığını ortaya 
koymasına, yapılan anlaşmanın Türki-
ye`nin dış kaynak bağımlılığını daha 
da artıracak ve pahalı elektrik satın 
almasına yol açacak olmasına karşın bu 
üretim lisansı bugüne kadar açıklanan 
anlaşmalar ışığında ülkemiz için yarata-
cağı sonuçları şöyle EMO tarafından şu 
şekilde sıralandı:

g Tüm gelişmiş ülkelerin vazgeçtiği ve 
gelişmekte olan ülkelere pazarlanan 
nükleer santralların ülkemizde yapımı-
na izin verilmiştir. 

g Dünyada örneği olmayan, güvenli 
olduğunu kanıtlamamış VVER 1200 tipi 
nükleer reaktörün ülkemizde yapıl-
masına izin verilerek ülkemiz nükleer 
felaket riski altına sokulmuştur. 

g Dünyada ilk kez kendi ülkesinde 
yabancı bir devletin nükleer santral 
kurmasına izin veren ülke Türkiye ola-
caktır. Dünyada ilk kez “Yap-İşlet-Sahip 
Ol” modeli ile nükleer santral ülkemiz-
de yapılacaktır. 
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g Bu santralın yapılmasıyla ülkemiz 15 
yıl boyunca en az 35 milyar 568 milyon 
dolar elektrik alım yükümlüğü altına 
sokulmuş olacaktır. Akkuyu Nükleer 
Santralı`nın devreye gireceği 2025 
yılından itibaren 15 yıl boyunca ala-
cağı elektriğe 12.35 sent (ABD Doları) 
üzerinden alım garantisi verilmiştir. 
Bugün kilovat saat başına ortalama 15 
kuruş olan elektrik fiyatından yaklaşık 
3 kat daha pahalıya nükleer santraldan 
devlet elektrik satın alacaktır ve bunun 
bedelini halkımız ödeyecektir.

g Devlete alım garantisi üzerinden 
yapılacak satıştan elde edilecek gelir 
yurtdışına götürüleceği gibi Akkuyu 
Santralı`nın işletilebilmesi için gerekli 
olan nükleer yakıt da dışarıdan alı-
nacaktır. Yani hem ülkemizde yapılan 
üretimden hem de tüketimden döviz 
kaybı yaşanacaktır. Bu nedenle ülkemi-
zin enerjide dışa bağımlığı ve yurtdışı-
na ödeyeceği enerji faturası artırılmış 
olacaktır.

g TEİAŞ`ın tahminleri ülkemizin nük-
leer santrala ihtiyacı olmadığını açık 
şekilde göstermektedir. Yasa ile uzun 
dönem elektrik tahmin raporlarını ha-
zırlamakla görevlendirilmiş olan TEİAŞ, 
2026 yılı için en yüksek elektrik tüke-
tim tahminini 409 milyar 676 milyon 
kilovat saat (kWh) olarak açıklamıştır. 
Türkiye`nin 2016 yılı üretimi 273.4 mil-
yar kWh`dir. EPDK`nın verilerine göre; 
2016 Temmuz itibarı ile lisans alarak 

inşaatlarına başlanmış elektrik üretim 
tesislerinin üretim kapasitesi yakla-
şık 250 milyar kWh`dir. Yani nükleer 
santrala ihtiyaç yoktur. Yine TEİAŞ`ın 
2017-2026 yılları puant tahmininde; 
Akkuyu Nükleer Santralı`nın devreye 
girmesinden bir yıl sonrasına ilişkin 
puant ihtiyacı düşük senaryoda 56 bin 
613 megavat (MW), yüksek senaryoda 
66 bin 809 MW olarak açıklanmıştır. 
Türkiye`nin bugünkü kurulu gücü 80 
bin 35 MW`tır. Rakamlar, bugünkü 
kurulu güce hiç ekleme yapılmasa 
bile yeni bir tesise gerek olmadığını 
göstermektedir. 

EMO YÖNETİM KURULU açıklamasında 
ülkemizde ısrarla sürdürülen nükleer 
santral projesinin gerisinde çeşitli 
siyasal projeler ve Ortadoğu’daki enerji 
paylaşım savaşları olduğu görüşlerine 
yer verildi: “Bu projenin Ortadoğu`yu 
kan gölüne çeviren enerji paylaşım 
savaşlarının bir uzantısı olduğu açıktır. 
Üretim lisansı verilen Akkuyu Nükleer 
Santralı ne düşük maliyetli, ne çevreyle 
uyumlu, ne rekabet koşullarına sahiptir. 
Elektriğin yeterli, kaliteli ve sürekli 
sunumu için de nükleer santrala ihtiyaç 
olmadığı açıktır. EPDK, Akkuyu Nükleer 
Santralı`na verdiği lisansla, kendi yasa-
sının temelini oluşturan amaç madde-
sine aykırı davranmıştır. Üretim lisansı 
derhal iptal edilmelidir.” çağrısında 
bulunan EMO, proje kapsamındaki 
gelişmeleri de yakından izlediklerini 
açıkladı. 

Türkiye’de jeotermal enerji üretiminin 
uluslararası standartlara
ulaşması amacıyla 2014 yılında kurulan 
Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları 
Derneği (JESDER) Jeotermal Sektör 
Raporu’nu yayımladı. 
2005 yılında Türkiye’de 15 MWe olan 
jeotermal elektrik kurulu gücünün 
bugün 860 MWe’e çıktığının vurgulan-
dığı raporda jeotermal enerji yatırımları 
çeşitli yönleriyle değerlendirildi. 

Raporda Türkiye’de MTA’nın keşfini 
yaptığı sahalarda jeotermalden elektrik 
üretimi önlisans ve lisansa bağlanmış 
kurulu güç kapasitesinin 1500 MWe 
olduğu, uygulanan teşvik mekanizması 
ile jeotermal elektrik santral kurulu güç 
kapasitesinin son 5 yılda 5 kat arttığı 
vurgulanırken Türkiye’nin dünya çapında
kurulu güç bakımından 7. sıraya yüksel-
diği belirtildi. 

Jeotermal Enerji Raporu’nda Türki-
ye’nin sahip olduğu jeotermal elektrik 
potansiyelinin tümünün verimli şekilde 
kullanılabilmesi ve yatırımların devam 
edebilmesi için yeni teşviklere gerek ol-
duğu belirtilirken, keşfedilmiş sahaların 
yanı sıra yeni sahaların keşfinin de bir 
zorunluluk olduğu yatırımcılar tarafın-
dan vurgulandı.  Bugün Almanya’da 3 
yıla kadar geri ödemesiz uzun vadeli 
kredi (5, 10, 20 yıl) sağlanmakta ve jeo-
termal elektrik 25+5 € cent/kWh, Fransa’ 
da 15 yıl alım garantisi ile 20 € cent/
kWh, İngiltere’ de 140 GBP/MWh
fiyat tarifesi üzerinden işlem görmek-
te iken Türkiye’de 10,5 $ cent/kWh 
seviyesindeki tarifenin düşük kaldığının 
önemle altı çizildi. 
Raporun detaylarına www.jesder.org 
adresinden ulaşabilirsiniz.

JEOTERMAL SEKTÖR  
deĞeRlendiRMe RaPORu 
YAYIMLANDI
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bir gökdelen yangını 
ve düşündürdükleri
GEçTİĞİMİz GÜNLERDE İNGİLTERE’NİN BAşKENTİ LONDRA’DA 24 KATLI BİR GöKDE-
LENDE çIKAN YANGIN çOK SAYIDA SİVİL cAN KAYBIYLA SONuçLANDI. BAşLANGIçTA 
12 OLARAK AçIKLANAN öLÜ SAYISI, İLERLEYEN GÜNLERDE 79’A KADAR YÜKSELDİ. 
YANGININ ARDINDAN LONDRA’DA BAşLATILAN YANGIN GÜVENLİĞİ TARTIşMALARI,  
çOK SAYIDA BİNANIN YANGIN GÜVENLİĞİ AçISINDAN YENİDEN KONTROL   
EDİLMESİYLE SONuçLANDI. LONDRA’NIN 15 BöLGESİNDEKİ TOpLAM 27 BİNA YANGIN 
TESTİNDEN GEçEMEDİ VE TAHLİYE EDİLMEYE BAşLANDI. LONDRA’DA YAşANAN YANGIN 
TÜRKİYE’DE SAYILARI HIzLA ARTAN GöKDELENLERİN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TARTIşMA 
VE ENDİşELERİ DE YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ.

londra grenfell tower yangını
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14 Haziran 2017 günü geceyarısı 
İngiltere’nin başkenti Londra’nın batı-
sındaki Latimer Road’da belediyeye ait 
bir sosyal konut olan 24 katlı Grenfell 
Tower’da çıkan yangın hızla bütün bi-
nayı sardı.  40 itfaiye aracı ile 200’den 
fazla itfaiye erinin müdahale ettiği 
yangın saatler sonra güçlükle kontrol 
altına alındı. İlk gece toplam ölü sayısı 
12 olarak açıklanırken görgü tanıkları, 
120 dairenin bulunduğu ve 400 ila 
600 kişinin yaşadığı tahmin Grenfell 
binasında çok sayıda kişinin mah-
sur kaldığını ifade ediyordu. Polis ve 
belediye yetkilileri ilerleyen günlerde 
Grenfell yangınında toplam 79 kişinin 
öldüğünü yüzlerce kişinin de yaralan-
dığını kabul ettiler. 

Yangının izini süren Guardian gazetesi, 
Londra’nın batısında en az 79 kişinin 
hayatını kaybettiği yangının yaşandığı 
binanın, 2 yıl süren yenilenme çalış-
maları boyunca yapılan denetleme-
lere rağmen, dış kaplamasında kolay 
tutuşan bir malzemenin kullanılmış 
olduğunu belirledi. Kuzey Kensington 
bölgesinde 120 dairenin bulundu-
ğu Grenfell Tower, 2014-2016 yılları 
arasında, yaklaşık 10 milyon sterlinlik 
büyük bir tadilattan geçmesine ve 
müteffişler bu süre boyunca çalışmaları 
16 kez denetlemesine rağmen büyük 
bir trajedi gerçekleşmişti. 

Binanın dış kaplamasında, yüksek bi-
nalarda kullanımı yasaklanmış olan ve 
tutuşabilen polietilen maddesi içeren 
bir malzeme kullanılmıştı. Müfettiş-
lerin hatalı kararlarından sorumlu 

olan belediyeden yapılan açıklamada 
ise tamamı yoksul ailelerden oluşan  
Grenfell Tower’da yaşayan ve evlerini 
kaybeden insanlara bölgedeki lüks 
apartman kompleksinden mobilyalı 
68 daire verileceğini açıklaış ancak bu 
durum da Londra’daki öfkeyi dindir-
memişti. Grenfeel yangını dolayısıyla 
yapılan gösterilerde “We Need Justice 
for Grenfell Tower” (Grenfell için Adalet 
İstiyoruz) sloganı öne çıkarken, yok-
sulların yaşadığı yüksek katlı binalar 
için gerekli önlemlerin alınmaması 
eleştiriliyordu.

“cankaybı bakımından en riskli yangın-
lar gökdelen yangınları”   
İngiltere’deki trajedi Türkiye’deki 
gökdelenlerin ve yüksek katlı binaların 
güvenliği konusunda bir süredir özel-
likle elektrik mühendisleri ve güvenlik 
uzmanları arasındaki kaygıların da ye-
niden gündeme gelmesine neden oldu. 
Enerji uzmanlarını ve mühendisleri 
yanyana getiren Enerji Platformu’nda 
Haluk Direskeneli “İstanbulda 40-50 
katlı rezidanslar yapılıyor, insanlar 
asansörlerle üst katlara çıkıyorlar, iler-
de GrenFell yangını benzeri durumlar 
bizde olmaz mı? Bunlar aslında lüks 
rezidans değil, küçük mekanlı toplu 
konut,  dar alanda 40-50 kat, tesisat 
10-yıl sonra arıza vermeye başlar.. .” 
diyerek endişelerini dile getirirken tar-
tışmaya dergimiz yazarlarından ODTÜ 
öğretim üyelerinden Osman Sevaioğlu 
da katıldı: “Uzun zamandır yangında 
kaynak tespiti üzerinde görev yapıyorum. 
İnsan hayatı kaybı riski bakımından en 
ciddi yangınlar gökdelen yangınlarıdır.” 

diyen Sevaioğlu gökdelen yangınları-
nın nedenlerini şu şekilde özetledi: “Bu 
yangınların alt katta başlaması duru-
munda üst kattakilerin kaçış şansı sıfıra 
yakındır. Halat yoktur, herkes kullanamaz. 
Çarşaf kullanım şansı yoktur, eklenirse 
kopar. Ülkemizde itfaiyenin merdiveni 30 
kata kadar çıkabilen merdiven Ankara’da 
var, İstanbulda 15 kata kadar çıkabilen 
var. (Ankara İtfaiye Daire Başkanlığından 
alınan bilgi) Bu merdivenden yaşlılar 
zor iner. 100 kişiyi indirmeye kalkarsanız 
İnsan akış debisi bakımından da yetersiz 
olabilir. Silikon (yanmayan) kablolu yan-
gın esnasında da çalışmaya devam eden 
asansör çok az yerde var. Hatta asansör 
çok az yerde var.

Kaçış yolları kapalı, ticari işletmelerde 
buralara mal yığılıyor. (Modern Çarşı yan-
gını), ya da kapı kilitli. Bu kapıların özel 
olması lazım. Bir yangının geri dönüle-
mez duruma gelmesi için gerekli süre 
sadece 9 dakika. İtfaiyenin olay yerine 
gelmesi için gerekli süre en az 20 dakika, 
bazen 30 dakika. İtfaiye çoğu zaman 
tarfikten dolayı ilerleyemiyor. Sürücüler 
itfaiye araçlarına karşı saygısız. Yol ver-
miyor/veremiyor. Yangın söndürme tüp-
leri ilk 5 dakika içinde işe yarıyor. Daha 
sonra yangını sönüdrmeye yetmiyor. Bu 
tüplerin çoğunun  içinde MAP (Mono 
Ammonium bi-Phosphate) değil, mermer 
tozu var. Sıkınca işe yaramıyor. Sayın 
alan bunu bilmiyor. Tüplerin % 80 böyle. 
İnceleyen karışan ceza veren yok. Elektrik 
panolarının durumu berbat. Çoğundaki 
sigortaların üzerine tel sarılı. Kısa devre 
olunca atmıyor, yangın çıkarıyor. Termik 
manyetik şalterlerin termik kısmının aya-
rı bozuk, ayarsız, hassa değil, termik röle 
atmıyor, 2-3 saat içinde kablo yanmaya 
başlıyor. Aladağ yangınında olduğu gibi, 
incelemeye benim gibi konuyu bilen, 
tarafsız uzmanlar değil, başka uzmanlar 
gönderiliyor.”

Uzmanların ülkemizde devam eden 
gökdelen furyasının yarattığı güvenlik 
uyarıları hakkında yetkililer ne düşü-
nüyor bilinmez, ancak gökdelen sayısı 
arttıkça  gökdelen yangınları konusun-
daki riskin de çoğaldığına  bir kez de 
bir dikkat çekmiş olalım...





Dünyadaki yeni endüstri evresine 
dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile 
hazırlanan Mitsubishi Electric, geçtiği-
miz Mart ayında yapılan WIN Eurasia 
Automation Fuarı’nda lansmanını yaptı-
ğı yeni ürünü “Panolu Inverter Çözüm 
Platformu”nu Türkiye’de de satışa sunu-
yor. Mitsubishi Electric’in yeni nesil 
otomasyon ürünlerini tek çatı altında 
toplayan yeni platformu, endüstriyel te-
sislere ve alt yapı projelerine kısa süre-
de devreye alma imkanı tanıyacak. Dış 
kabini Türkiye’de üretilecek platform, 
endüstriyel tesislere ve alt yapı proje-
lerine kısa sürede devreye alma imkanı 
sunuyor.  Fan, pompa, kompresör, klima 
santrali, değirmen, konveyör, vinç, kırıcı, 
karıştırıcı ve açma-sarma uygulamaları 
gibi pek çok farklı prosesin otomas-
yonunu çok daha pratik ve verimli bir 
şekilde gerçekleştirme imkanı tanıyan 

“Panolu Inverter Çözüm Platformu”, 
içindeki hazır çözüm parametreleri 
ve programları sayesinde ek donanım 
ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Bu 
platform, panolu inverter çözümünün 
yanı sıra PLC kontrol sistem çözümü, 
düşük harmonikli çözüm, fren ünitesi 
ve fren direnci çözümü, pano soğutma 
sistem çözümü gibi alanları da içerecn 
çözümler sunabilen bir alt yapıya sahip.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika 
Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü 
Şevket Saraçoğlu, yeni ürünleri hakkın-
da yaptığı açıklamada “hızla gelişen 
Türk sanayisine ve alt yapı projelerine 
yüksek katma değerli ileri teknoloji 
otomasyon çözümleri sağlamayı amaç-
ladıklarını” vurgularken yeni platform 
EN 61439-1/2 tip test standartlarına 
uygun bara sistemleri ve aksesuarlarıy-
la donatılmış durumda. Platform, yüzde 
95 nemli ortamda ve -10ºC ya da 50ºC 
ortam sıcaklığında bile kayıpsız çalış-
ma özelliğine sahip IP21’den IP54’e 
kadar uzanan geniş pano IP seçeneği 
sunuyor. Ayrıca yüksek emiş kapasiteli 
fan ve fan modülüne sahip tepe hava-
landırma sistemi ve kaynaksız iskelet 
yapısı ile kusursuz topraklama sürekli-
liği imkanı tanıyor.

Mitsubishi electric’ten yeni nesil akıllı otomasyon çözümleri

endüstri 4.0 uyumlu panolar
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. BAşKENT EDAş’IN         
      KREDİ NOTu AA  OLDu

Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch Ratings, Başkent 
EDAŞ’ın ulusal uzun vadeli kredi 
notunu AA (tur) olarak belirledi. Ya-
pılan açıklamada Başkent EDAŞ’ın 
mevcut yılda beklenenden daha 
hızlı performans sergilediğine 
dikkat çekilirken, yeni varlıkların 
devreye sokulmasıyla % 11,91’lik 
reel getiri elde edildiği  belirtildi.

. BOSH TERMOTEKNİK’E   
      TEKNİK GEzİ

Bosch Termoteknik, Gazmer işbirliği 
ile Türkiye’nin farklı şehirlerindeki 
gaz şirketlerinde çalışan yetkili-
lerden oluşan 21 kişilik uzman 
kadrosunu teknik gezi kapsamında 
Manisa’daki fabrikasında ağırladı. 
Üretim süreçlerini yerinde görme 
fırsatı yakalayan yetkililer, Bosch 
Termoteknik’in yeni ürünleri hak-
kında bilgi aldı.

. DANfOSS pOLONYA VE     

       DANİMARKA’YA TEKNİK GEzİSİ

Danfoss, bayi ve müşterilerine yö-
nelik düzenlediği teknik gezilerine 
Polonya ve Danimarka ile devam 
etti. 11 – 16 Haziran tarihleri 
arasında 
düzenle-
nen gezi-
de genel 
merkez 
ve fabrika 
ziyaretlerinin yanı sıra her iki 
ülkenin tarihi ve turistik yerleri de 
ziyaret edildi.

 kıSa HabeRleR...



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



Schneider Electric, dünya çapında 
profesyoneller tarafından en çok tercih 
edilen şirketlerin yeraldığı Linkedin 
2017 Global En İyi Şirketler listesinde, 
23. sırada yer aldı. Listeye art arda 
2 yıldır seçilen Schneider Electric, 
önceki yıla göre 7 sıra 
yükseldi. Linkedin’in 
500 milyondan fazla 
üyesinin Linkedin platformundaki 
işlemlerinden yola çıkarak hazırladığı 
analiz raporu, profesyonellerin tercih-
lerini ve şirketlerin yönetim politika-
larını gözönüne alıyor. Liste, sektör, 
katılım, iş ilgisi, yetenekleri tutma 

başarısı gibi Linkedin verileri gözetile-
rek oluşturuluyor.  Schneider Electric’in 
profesyoneller tarafından en çok talep 
gören şirketler listesinde 23. sırada 
yer alması üzerine bir açıklama yapan  
Schneider Electric Genel Sekreter 

Yardımcısı ve İK Sorum-
lusu Olivier Blum, “İki yıl 
üst üste LinkedIn üyeleri 

tarafından ödüllendirilmekten gurur 
duyuyoruz. Sürekli değişen, dinamik 
iş ortamımızda çalışanlarımızın kendi 
karakterleri ve yeteneklerini ortaya ko-
yabilecekleri bir alan yaratmaya özen 
gösteriyoruz.” yorumunda bulundu. 

Schneider electric, linkedin’in 
2017’nin en iyi şirketleri listesinde
ScHNEİDER ELEcTRİc, pROfESYONEL İş-SOSYAL pAYLA-
şIM pLATfORMu LINKEDIN’İN 2017’NİN EN çOK TERcİH 
EDİLEN şİRKETLER LİSTESİNDE 23. SIRADA YER ALDI.

. ScHNEİDER ELEcTRIc TÜRKİYE, İRAN, ORTA 

ASYA IT İş BİRİMLERİ TÜRK YöNETİcİYE EMANET 

Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya IT İş 
Birimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mustafa 
Demirkol atandı. 2013 yılından bu yana Schneider 
Electric bünyesinde strateji ve iş geliştirme alanların-
da görev alan Demirkol  yeni görevinde IT Çözümleri, 
Datacenter, Kritik Güç ve Soğutma ürün ve hizmetle-
rinin bölgedeki satış ve pazarlama aktivitelerinden 
sorumlu olacak.
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. ISTANBuLLIGHT                  
      fOTOĞRAf YARIşMASI

Bu yıl onuncusu düzenlenen İs-
tanbul Uluslararası Aydınlatma ve 
Elektrik Malzemeleri Fuarı İSTAN-
BuLLIGHT, aydınlatmanın önemini 
fotoğraf sanatıyla birleştiren bir 
yarışmaya ve sergiye ev sahipliği 
yapıyor. TFSF - Türkiye Fotoğraf 
Sanatı Federasyonu onaylı, IF-
SAK - İstanbul Fotoğraf ve Sinema 
Amatörleri Derneği iş birliği ile 
gerçekleştirilen “Life is Light / 
Hayat Işıktır” temalı fotoğraf yarış-
ması sonucunda seçilen fotoğraflar 
21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında 
IstanbulLight fuarında sergilenecek 
ve ödül töreni gerçekleştirilecek. 
Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için: 
E-posta: info@istanbullight.com,  
Tel: 0216 425 63 00

. ESİSpOWER,  ERKAN                 
      özKAN ‘LA GÜç KAzANDI

ESİSPOWER Pazarlama ve Satış Di-
rektörlüğüne Erkan ÖZKAN getiril-
di. Yurtiçi ve 
yurt dışında 
savunma ve 
ulaştırma 
sanayindeki 
faaliyetle-
riyle tanınan 
ESİSPOWER, 
ulusal ve 
çok uluslu firmalarında edindiği 
yönetim tecrübeleri ve başarıları 
ile dikkat çeken Erkan ÖZKAN’ın 
göreve başlamasıyla özellikle 
güneş enerjisi sektöründe yeni bir 
atılım dönemine merhaba demeye 
hazırlanıyor.. .

 kıSa HabeRleR...



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

Donatılabilir Bürotik Priz Blokları

E-LINESMART
E L E K T R İ K

www.eae.com.tr
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MAKEL şİRKETLER GRuBu’NuN DESTEKLEDİĞİ KIRAç 
İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLu LİSESİ LABORATu-
VARI TAMAMLANARAK HİzMETE AçILDI

Makel’den eğitime destek

Makel Şirketler Grubu’nun desteğiyle 
tamamlanan  Kıraç İMKB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi laboratuvarı geç-
tiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir 
törenle açılarak öğrencilerin hizmetine 
sunuldu. Törene Esenyurt İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Paşali Beşli, okul idarecile-
ri ve Makel yöneticileri katıldılar. 
Okul bünyesinde yer alan “Akıllı Sis-
temler Laboratuvar” projesi için tam 
destek veren Makel, esneklik, konfor, 
güvenlik ve enerji verimliliği gibi pek 
çok alanda çözümler sunan Akıllı Bina 
ve Otomasyon Sistem ürünlerini de öğ-
rencilerle paylaşmayı hedefliyor. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı 
ARGE Merkezi’yle inovasyon alanın-
da önemli çalışmalar yürüten Makel, 

akıllı bina ve otomasyon sistemleri 
konusunda sahip olduğu deneyim ve 
bilgi birikimini  öğrencilere sunmayı 
hedefliyor. 
Makel Şirketler Grubu adına açılışa ka-
tılan ArGe Direktörü Ünal Küçük yaptı-
ğı açıklamada insanın sürekli gelişen 
bir varlık olduğunu ve gelişmenin en 
önemli yolunun ise eğitim ile başladı-
ğını belirterek eğitimin, doğum anı ile 
başlayan ve  nefes almak gibi yaşamın 
son aşamasına kadar devam eden bir 
önemli bir süreç olduğunu söyledi. 
Ülke içinde henüz yaygınlaşmamış 
olan bu sistemi, öğrencilere modern 
bir ortamda sunarak daha bilinir hale 
getirebilmek için bu gibi çalışmaların 
daha sık yapılması gerektiğini belirten 
Küçük,  “Firma olarak önemsediğimiz 
bu konunun başarıya ulaşması ve mo-
dern laboratuvarı öğrencilere teslim 
etmenin sevinci içerisindeyiz. Dersle-
rinde başarılı olmaları, geleceğe daha 
iyi hazırlanmaları amacı ile çocukla-
rımıza daha gelişmiş bir uygulama 
alanı sunmaya çalıştık. Bu öğrenciler 
gelecekte toplumun gelişerek modern-
leşmesinde rol sahibi olacaklar” dedi. 

Makel Şirketler Grubu, 2017 yılının bi-
rinci dönemini kapsayan kampanyasına 
gösterdikleri katılım sonucunda 50 mi-
safirini  Tayland’ın rüya kenti  Pattaya’da 
ağırladı. 13-22 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleşen gezide Pattaya açıklarında 
yer alan Mercan Adası ziyareti,  Tay-
land’ın efsane Alcazar Cabaret Show’una 
katılım, Pattaya’nın Sattahip bölgesin-
de bulunan dünyacı ünlü NongNooch 
Botanik Bahçesi ziyareti gibi etkinlik-
ler gerçekleştirildi. Makel Bayilerinin 
Tayland - Pattaya gezisi, katılımcıların 
büyük memnuniyeti ile sona erdi.

Makel Şirketler Grubu’nun iş ortaklarına 
özel olarak düzenlediği iftar davetleri 
1-22 Haziran tarihleri arasında 13 ayrı 
ilde organize edildi. İlk iftar yemeğini 
1 Haziran Perşembe günü Samsun’da 
gerçekleştiren Makel, ardından sırasıyla 
Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, 
Kayseri, Eskişehir, Ankara, Konya, Antalya, 
Denizli, İzmir ve Bursa’da da iş ortakları 
ile bir araya geldi.    

Makel tarafından her ilde şehrin önemli 
mekanlarında özenle hazırlanan iftar 
organizasyonuna 13 ilden yaklaşık 1850 
kişi katılım gösterdi.

Makel’in Pattaya gezileRi 
devaM ediyOR...

Makel iş ORtaklaRı ile 
iftaRlaRda buluştu





KAYNAK ELEKTRİK  | HAZİRAN - SAYI 33532

HABER

abb’den yeni mikro şebeke teknolojisi

uzaklar MgS100’le yakın oluyor

ABB zor şartlarda çalıştırılmak üze-
re tasarlanan mikro şebeke çözümü 
MGS100 ile, sürdürülebilir bir mikro 
şebeke için gereken bütün bileşen-
leri tek bir cihaz içerisinde bir ara-
ya getirermeyi hedefleyen yeni bir 
teknolojiyi piyasaya sundu. Uygun 
maliyetli ve güvenilir elektriğe erişim 
sağlamak için mücadele eden yerlerde 
yaşamları ve işletmeleri iyileştirme 
becerisine sahip  olması için tasar-
lanan MGS100, ölçeklenebilir sistem, 
sosyal ve ekonomik gelişme sunmak 
amacıyla ana şebekeye bağlı olmayan 
uzak yerlere elektrik sağlayabiliyor. Çok 
sayıda güç kaynağına ya da tutarsız bir 
şebeke kaynağına sahip küçük ticari ve 
endüstriyel tesisler için de güvenilir bir 
yedek  güç olması amacıyla tasarla-
nan MGS100 çok yönlü ve esnek bir 
platform sunuyor.Gün içerisinde büyük 

miktarda güneş enerjisi kullanmaya 
öncelik veren MGS100, hava karardık-
tan sonra batarya 
moduna geçiyor ve 
batarya biterse ge-
cenin geri kalanında 
sadece bir AC jenera-
törü kullanıyor. Gün 
boyunca üretilen 
fazla enerji, batarya-
ları şarj etmek için 
kullanılıyor.

MGS100 platformu 
şebeke ve mikro 
şebeke arasında-
ki kesintisiz geçiş 
sağlayarak, şebeke 
çalışmadığı zaman 
işlemlerin devam 
edebilmesine 

olanak veriyor ve batarya enerjisinin 
depolanabilme olanağı, yerel elektrik 

şirketlerinden elektrik 
satın alma gereksinimini 
minimuma indiriyor. Tek 
bir konteynır içerisinde 
yer alan MGS100, 20kW, 
40kW, 60kW olmak üzere 
üç güç derecesine sahip.  

MGS100, 2017 yılının 
sonunda geniş çapta 
kullanıma sunulmuş 
olacak. ABB şu anda 
mikro şebeke çözümünü 
denemek için iş ortakları 
arıyor.  Ürün ve deneme 
fırsatları hakkında daha 
fazla bilgi almak için, 
ABB ile iletişime geçebi-
lirsiniz.

ABB, GÜNEş ENERJİSİNİ TOpLAYAN VE BATARYAYA ENERJİ DEpOLAMASI SAĞLAYAN YENİ 
ENTEGRE MİKRO şEBEKE çözÜMÜ MGS100 İLE uzAK BöLGELERE EKONOMİK, GÜVENLİ 
VE GÜVENİLİR ELEKTRİK SAĞLIYOR.

temmuz’da enerji tüketimi rekoru
Türkiye, 3 Temmuz günü, 927 milyon 
875 bin kilovatsaat enerji tüketimi ile 
tüm zamanların en yüksek enerji tü-
ketim rekorunu kırdı. Sanayi üretimin-
deki artış ve sıcak havalarda klima vb. 
iklimlendirme cihazları kullanımı bu 
tüketimin başlıca etkenleri arasında 
bulunuyor.  Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya 
göre Temmuz ayına enerji tüketimi 
rekoru kırılarak başlangıç yapılırken, 
uzmanlar bu tüketimin altında yatan 
en önemli sebebin, sıcak havalar ve 
sanayi üretimindeki artış olduğunu 
belirtiyorlar. Bilindiği gibi enerji 

tüketimi kışa göre yaz aylarında daha 
fazla artıyor. Özellikle serinlemek 
için kullanılan klima vb. serinleme 
ve iklimlendirme 
cihazlarının kul-
lanımındaki artış, 
tüketimi en yüksek 
seviyeye taşıyor. Yaz 
aylarındaki bu artışı 
tüketim artışını kar-
şılamanın en temel çözümü ise güneş 
enerjisi alanındaki yatırımlara hız 
vermek olarak görülüyor. Solar Power 
Europe 2017 raporuna göre, global 
güneş pazarında yıllık kapasite artışı 

2016 yılında beklenenin çok üstünde, 
yaklaşık yüzde 50 oranındaki büyüme 
büyüyerek bu gerçeği bir kez daha 
gözler önüne seriyor. Günümüzde 
307 GW civarında olan global güneş 
enerjisinden elektrik üretiminin 2021 

yılında 1 TW seviyele-
rine çıkacağı öngö-
rülüyor. 2030 yılında 
ise, dünyadaki toplam 
elektrik ihtiyacının 
en az yüzde 15’inin 
güneşten sağlanacağı 

düşünülüyor. Avrupa’da 2016 yılında 
toplam elektrik ihtiyacının yüzde 4’ü 
güneşten elde edildi. 2016’da Avru-
pa’da yapılan enerji yatırımlarının 
yüzde 75’i güneş ve rüzgar oldu.





2018 yılında elektrik tesisat ekipman-
ları sektöründe global pazar lideri 
olmak amacıyla yatırımlarına devam 
eden  Panasonic, Türkiye’de yeni bir 
adım daha attı. 2014 yılından bu yana 
Panasonic bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren tesisat ekipmanları sektörü-
nün tanınmış markası VİKO’nun şirket 
unvanının “Panasonic Eco Solutions 
Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ” olarak 
değişmesi İstanbul’da büyük bir orga-
nizasyonlar kutlandı.  Mayıs ayı sonun-
da farklı ülkelerden 400 iş ortağının 
katılımı ile İstanbul Hyatt Regency 
Otel’deki basına kapalı organizasyonda 
Panasonic Eco Solutions Şirketi Baş-
kanı Makoto Kitano, Japonya İstanbul 
Başkonsolosu Norio Ehara, Jetro İstan-
bul Genel Müdürü Yasuyuki İshiga ve 
Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin üst 
düzey yöneticileri ile çok sayıda bayi 
ve tedarikçi biraraya geldi.  Makoto 
Kitano yaptığı konuşmada Panasonic 

markasının öncelikle TV ve bilgisayar 
gibi elektrikli ev aletleriyle tanındığı-
nı, ancak şirketin kuruluş yıllarındaki 
ürünlerinin elektrik tesisat ekipmanları 
olduğunu hatırlattı. Panasonic’in kurul-
duğu 1918 yılından itibaren geçen 100 
yıllık süreçte elektrik tesisat ekipman-
larının üretim ve satışını sürdürdüğünü 
vurgulayan Kitano,  şirketin 2018 yılın-
da bu sektörde dünyada bir numaraya 
yükselmeyi hedeflediğini belirtti.  Pa-
nasonic Eco Solutions Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkanı ve CEO’su Takaki Oguri 

de yaptığı konuşmada Türkiye’deki 
üretimi artırmaya yönelik stratejilerine 
vurgu yaptı.  “2014 yılından itibaren 
VİKO’ya yaptığımız yatırımla birlikte 
Türkiye’deki faaliyetlerimizi başlatmış 
bulunmaktayız” diyen Oguri’nin ardın-
dan söz alan Panasonic Eco Solutions 
Türkiye Genel Müdürü Nusret Kayhan 
Apaydın da konuşmasında firmanın 
2014 yılında 750 olan çalışan sayısının 
bugün 950’ye ulaştığını ve çok daha 
güçlü bir geleceğe doğru ilerleyecekle-
rine olan inancı vurguladı. 

Panasonic eco Solutions hedef büyüttü
2018 YILINDA ELEKTRİK TESİSAT EKİpMANLARI SEKTöRÜNDE GLOBAL pAzAR LİDERİ 
OLMAYI HEDEfLEYEN pANASONİc EcO SOLuTIONS, İSTANBuL HYATT REGENcY OTEL’DE 
DÜzENLEDİĞİ KuRuLuş YILDöNÜMÜ KuTLAMASINDA İş ORTAKLARIYLA BuLuşTu.
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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€



İhtiyaca özel aydınlatma çözümleri 
alanında yaratıcı çalışmalara imza atan 
OSRAM’ın geliştirdiği biyolojik etkili 
aydınlatmaya dayalı yeni ürünler artık  
BMW Motorsport sürücüleri tarafından 
kullanılacak. İlk denemeleri BMW Mo-
torsport’un, Almanya- Nürburgring’de 
27-28 Mayıs tarihlerinde yapılan 24 
saatlik yarış boyunca yapılan OSRAM’ın 
biyolojik etkili aydınlatmaları, hem 
yarıştan önce hem de yarış sırasında 
canlandırıcı aydınlatma sağlayarak 
sürücü ve mühendislerin uyanıklıkla-
rını ve konsantrasyonlarını artırmaya 
yardımcı oldu. LED ışıklı gözlükler ve 
özel aydınlatma armatürleri şeklinde 
sunulan ürünler sürücü ve mühendis-
lerin zorlu 24 saatlik yarış sırasında 
tam ihtiyaçları olduğu zaman enerjile-

rini harekete geçirmek ve dikkatlerini 
keskinleştirmeye yardım etmek için 
tasarlandı.

Biyolojik etkili aydınlatmanın kullanıl-
dığı tek alan spor değil. Bu teknoloji, 
uzun uçuşlarda ortaya çıkan jet-lag 
rahatsızlıklarını azaltmak için uçaklar-
da da kullanılabiliyor. Ayrıca okullarda 
da kullanılarak öğrencilerin konsant-
rasyonunu artırmaya yardımcı olan bu 
aydınlatma sistemleri huzur ve bakım 
evlerine kurulduğunda da gündüz/
gece döngüsünün takibini yitirmiş olan 
demans hastalarını stabilize etmeye 
yardım edebiliyor. OSRAM’ın geliştirdiği 
mavi ışıklı gözlükler canlandırma etkisi, 
kırmızı ışıklı olanların ise sakinleştirici 
etki yaratıyor.

Mimari aydınlatma projeleriyle tanınan 
ve son olarak Ankara’daki Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nin aydınlatma 
tasarımıyla adından sözettiren ZEVE 
Aydınlatma Tasarım Stüdyosu kurucu-
larından Dr. Fikret Talu, iç ve dış mekan 
aydınlatmasındaki hatalı yaklaşımların 
insan psikolojisi ve fizyolojisini olumsuz 
etkilediğini açıkladı. Dr. Fikret Talu’ya 
göre ışığın yanlış kullanımı kardiyovas-
küler hastalıklardan diyabete, kanser-
den hormon bozukluklarına pek çok 
sağlık sorununa davetiye çıkartıyor.. .

Aydınlatmanın 
insan sağlığı üze-
rindeki fiziksel ve 
psikolojik etkileri 
üzerine araştırma 
ve uygulamalar ya-
pan Dr. Fikret Talu, 
iç ve dış ortamlar-
da doğru hesapla-
malarla uygulanmayan aydınlatmaların, 
fazla ışığa maruz kalma ve yanlış renk 
seçimleri gibi olumsuz etkiler nedeniyle 
insan vücudunun biyolojik saatini boz-
duğunu dile getiriyor.  Dünyada yaşayan 
bütün canlılarda olduğu gibi insanlarda 
da, neredeyse bütün fizyolojik ve dav-
ranışsal parametreler belirli bir düzen 
içeriyor. Çevreden gelen ışıkla biyolojik 
saat arasındaki senkronizasyon vücudun 
etkin ve uygun fonksiyonları için büyük 
önem taşıyor. 

dr. fikret talu: 

“yanlış aydınlatma, 
hasta ediyor!”
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OSRaM piste çıktı!
OSRaM biyolojik etkili aydınlatma çözümleriyle 
bMW Motorsport’un resmi ortağı oldu...
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Dünyanın en büyük Enerji Gemi-
si (Powership) filosunun sahibi ve 
operatörü, Karadeniz Holding iştiraki 
Karpowership ve Endonezya devletinin 
sahibi olduğu gemi inşa şirketi PT PAL 
Endonezya tersanelerinde üretilecek ilk 
4 enerji gemisinin inşası için bir stra-
tejik işbirliği anlaşması imzaladı. İmza 
törenine, PT PAL CEO’su Budiman Saleh 
ve Karpowership CEO’su Orhan Remzi 
Karadeniz katıldı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko 
Widodo’nun Ankara ziyareti sırasında, 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardım-
cısı Nurettin Canikli, Türkiye Cumhuri-
yeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve 
Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto 
Lukita’nın tanıklığında imzalanan an-
laşma iki şirketin 5000 MW kurulu gü-
cüne sahip bir filo inşası için teknoloji 
transferi ve lokal malzeme kullanımına 

olanak sağlıyor. Anlaşma ile PT PAL, 
Endonezya’nın farklı adalarına elektrik 
sağlanması amacıyla kurulu gücü 36-
80 MW arası değişen 4 Indo Mermaid 
Sınıfı Enerji Gemisini inşa edecek. 4 
geminin inşası için yaklaşık 600 milyon 
dolar değerinde bir yatırım yapılacak. 
Bu stratejik iş birliği ile bugün 845 MW 
kurulu gücü ile Endonezya’da faaliyet 
gösteren Karpowership, yatırım hacmini 
daha da genişletmiş olacak.

Limak Enerji’nin Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile birlikte 
hayata geçirdiği “Türkiye’nin Enerji 
Akademisi” Şubat ayında başlayan ve 
4 ay süren online eğitim sonrasında 
ilk mezunlarını verdi.  Enerji sektörü-
ne genç mühendislerin yetiştirilmesi 
amacıyla oluşturulan Türkiye’nin Enerji 
Akademisi programda 100 genç mü-
hendis adayı Türkiye’nin yanı sıra ABD 
dahil 21 farklı ülkede geçerli NCCER 
sertifikalarına kavuştu. İki günlüğüne 
İstanbul’a gelen ve katıldıkları sınavın 
ardından sertifika almaya hak kazanan 
mühendislik öğrencileri, Boğaziçi Üni-
versitesi’nde düzenlenen törenle sert-

fikalarını aldılar. Mezuniyet törenine, 
Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı 
Batuhan Özdemir’in yanı sıra Boğaziçi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed 
Özkan, akademisyenler ve Limak Enerji 
yöneticileri katıldı.

karpowership ve Pt Pal endonezya Stratejik işbirliği anlaşması imzalandı

limak ve boğaziçi Üniversitesi işbirliği enerjik mühendis adayları yetiştiriyor

5 bin MW’lık yeni enerji filosu

enerjik mühendisler geliyor...

. BOSH TERMOTEKNİK’E   
      TEKNİK GEzİ

Bosch Termoteknik, Gazmer işbirliği 
ile Türkiye’nin farklı şehirlerindeki 
gaz şirketlerinde çalışan yetkili-
lerden oluşan 21 kişilik uzman 
kadrosunu teknik gezi kapsamında 
Manisa’daki fabrikasında ağırladı. 
Üretim süreçlerini yerinde görme 
fırsatı yakalayan yetkililer, Bosch 
Termoteknik’in yeni ürünleri hak-
kında bilgi aldı.

. DANfOSS pOLONYA VE     

       DANİMARKA’YA TEKNİK GEzİSİ

Danfoss, bayi ve müşterilerine yö-
nelik düzenlediği teknik gezilerine 
Polonya ve Danimarka ile devam 
etti. 11 – 16 Haziran tarihleri 
arasında düzenlenen gezide genel 
merkez ve fabrika ziyaretlerinin 
yanı sıra her iki ülkenin tarihi ve 
turistik yerleri de ziyaret edildi.

. TÜRK MARKALARININ         
      DEĞERİ 29 MİLYAR DOLAR

 Dünyanın önder bağımsız marka 
değerleme ve strateji danışmanlık 
şirketlerinden Brand Finance’ın 
2016 yılı Türk Markaları için yaptığı 
uluslararası 
raporla-
mada Türk 
Markaları-
nın toplam 
değeri 
yaklaşık 29 
milyar 293 
milyon do-
lar olarak 
hesaplandı.  Bu değer Brand Finan-
ce 500 dünya markası değerleme 
listesinin ilk sırasında yer alan 
Google’ın marka değerinin dörtte 
birini oluşturuyor. 

. ABDÜLHAMİD HAN cAMİ’Nİ  
       pHİLİpS AYDINLATIYOR Tür-
kiye’nin dördüncü, Kahramanma-
raş’ın en büyük camii olan 20.000 
kişi kapasiteli Abdülhamid Han 
Camii, Philips Aydınlatma ile yeni 
siluetine kavuştu. Şehrin siluetini 
destekleyecek bir simge olma-
sı amaçlanan projeyle caminin 
gündüz saatlerindeki heybetinin 
geceye de taşınması hedeflen-
di. Proje aynı zamanda Philips 
Aydınlatma Global “En İyi Mimari 
Aydınlatma Proje Ödülü”ne de 
layık görüldü. Proje aynı zamanda 
Philips Aydınlatma Global “En İyi 
Mimari Aydınlatma Proje Ödülü”ne 
de layık görüldü.

KARpOWERSHİp, 5000 MW’LIK YENİ fİLOSuNuN İLK 4 
ENERJİ GEMİSİNİN, ENDONEzYA TERSANELERİNDE İNşASI 
İçİN pT pAL İLE ANLAşMA İMzALADI.

 kıSa HabeRleR...



Nikkelverk markasının Türkiye distri-
bütörü Vilmeks, nikel metali ile ilgili 
doğru bilinen yanlışları aydınlatmak 
amacıyla sektör buluşmaları düzen-
lemeye başladı. Türk sanayisinin nikel 
ihtiyacının yarısından fazlasını karşı-
layan Vilmeks’in, dünyanın en yüksek 
saflıkta nikel üretimi gerçekleştiren 
şirketlerinden Nikkelverk işbirliği ile 
İstanbul’da, Swissotel The Bospho-
rus’da gerçekleştirdiği ilk etkinliğe, 
üretimde nikel kullanan ya da nikel 
kaplama konusunda faaliyet göste-
ren firmalardan yaklaşık 150 temsilci 
katıldı.  Türkiye’nin önde gelen oto-
motiv, beyaz eşya, elektrik-elektronik, 
mobilya, armatür ve ambalaj sektörü 
sanayicileri ve yan sanayicileri ile ni-
kel ticareti yapan satıcı firmaların sa-
hipleri, üst düzey yöneticileri, mühen-
disleri ve satın alma sorumlularının 

katıldığı etkinlikte, sektör temsilcileri 
nikelle ilgili güncel ve önemli bilgiler 
edindi. Seminerin açış konuşmasını 
Vilmeks Metal Bölümü Yöneticisi Mine 
Ürer gerçekleştirirken, organizasyonda 
Nikkelverk Danışmanı ve eğitimci John 
Smillie, “Nikel anot seçimi ve işleti-
minde en doğru uygulamalar” konulu 
bir sunum gerçekleştirdi.

GE’nin Enerji Servisleri iş alanı, Enerji 
Verimliliği Mükemmeliyet Merkezi 
(COE) çalışmaları kapsamında Yeniköy 
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 
A.Ş.’ye ait, linyit kullanılan kömür 
yakıtlı iki elektrik santralinin moderni-
zasyonu için Fleet360* komple santral 
çözümleri için anlaşma sağladı. Türki-
ye’de yaklaşık 521 bin haneye elektrik 
sağlayan ve Türkiye’nin enerji ihtiyacı-
nın yaklaşık yüzde 5’ini karşılayabilen 
iki tesiste yapılacak modernizasyon, 
santrallerin kapasitesinin mevcut du-
ruma göre yaklaşık 197,5 MW artması-
nı sağlayacak ve emisyonlarını önemli 
ölçüde azaltacak. Modernizasyon 
sonunda santrallerin verimliliği yüzde 
34 seviyesinden yüzde 40 seviyesine 
çıkacak. 

GE’nin komple santral yenileme ve 

modernizasyon projesi, beş adet 
Zamech yüksek, orta ve düşük basınç 
buhar türbininin ve beş adet hidrojen 
soğutmalı Dolmel jeneratörün komple 
yenilenmesini kapsıyor. Bunlara İlave 
olarak proje kapsamında beş adet 
Rafako buhar kazanı; beş adet baca 
gazı arıtma ve elektrostatik filtre sis-
temi ve santralin elektrikli ve mekanik 
yardımcı sistemleri modernize edilecek 
ve dağıtılmış kontrol sistemi (DCS) 
kurulacak.

verimli üretim için doğru nikel

yeniköy-kemerköy’ü ge yenileyecek
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NİKKELVERK’İN TÜRKİYE DİSTRİBÜTöRÜ VİLMEKS   
ÜRETİMDE NİKEL KuLLANAN fİRMALARI BuLuşTuRDu.

. KuRuMSAL uYGuLAMA    
      YAzILIM pAzARI BÜYÜYOR

Global teknoloji araştırma şirketi 
IDC’nin en son yayınlanan veri-
lerine göre, Türkiye’nin yaşadığı 
ekonomik zorluklara rağmen 
kurumsal uygulama yazılım (EAS) 
pazarı 2016 yılında %12,3’lük 
yılllık büyüme ile 301,64 milyon 
dolara ulaştı. Global teknoloji araş-
tırma ve danışmanlık firmasının 
yeni yayınladığı ‘Türkiye Kurumsal 
Uygulama Yazılımı Pazarı 2017-
2021 Öngörü ve 2016 Üretici Pazar 
Payları’ (IDC#CEMA42095817) ça-
lışması, Türkiye’deki EAS pazarının 
yıllık bileşik büyüme oranı olarak 
(CAGR) %5,4 büyüyeceğini gös-
teriyor. 2016 yılında, Türkiye EAS 
pazarının en büyük payını yüzde 
54,8 ile kurumsal kaynak yöne-
timi (ERM) yazılımı oluştururken, 
müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) 
yazılımı pazarın yüzde 20,4’ünü 
oluşturdu ve gelirleri 61,53 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. 

. 73 MİLYON DOLAR 6 AYDA   
      ELEKTRİĞE DöNÜşEcEK

Tunçmatik’in alternatif enerjiler 
alanındaki şirketi Powergie, Aktif 
Bank’tan, güneş enerjisi alanında 
Türkiye’nin en büyük kredisini aldı. 
73 milyon dolarlık yatırım projesi, 
6 ay gibi kısa sürede elektrik üret-
meye başlayacak. Uşak, Kütahya, 
Muğla, Afyon, Karaman, Elazığ, 
Ankara ve Mersin’de kurulacak 
güneş santralleri ile yılda yaklaşık 
123 milyon kWh elektrik enerjisi 
üretilecek. Bu rakam, yaklaşık 41 
bin hanenin bir yıllık enerji kulla-
nımına denk geliyor. Söz konusu 
güneş yatırımı yılda 58 milyon 
TL’lik ekonomik değer üretecek. Bu 
projeyle yılda 63 bin ton karbon 
salınımı engellenirken, 3 bin kişiye 
de geçici istihdam sağlanacak.

nekkelverk ve vilmeks türkiye’de nikel kullanan sektörleri buluşturdu

 kıSa HabeRleR...
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Panasonic güneş panelinde rekor kırdı

Panasonic Corporation Japonya la-
boratuvarları seri üretimdeki silikon 
esaslı fotovoltaik modülleri için yüzde 
-0.258/°C ile dünyanın en yüksek Pmax 
sıcaklık  katsayısına ulaşıldığını açık-
ladı Bu zamana kadar sıcaklık katsayısı 

yüzde-0.29/°C değer-
lerindeydi. Mevcut 
çalışmalar sayesinde 
seri üretim seviye-
sinde 0.032 puanlık 
teknik iyileştirme 
ile yüzde -0.258/°C 
seviyesine ulaşılarak 
heterojunction(HIT) 
güneş hücrelerinin 
pozitif sıcaklık özel-

liği ortaya konulmuş oldu. Modüller, 
verimliliği sıcaklık arttıkça düşen ve 
böylece çıkış gücünü de düşüren güneş 
hücrelerinden oluşur. Sıcaklık katsayısı 
bu düşüşün miktarını belirtir. Genel 
olarak bir silikon güneş hücresinin 

Pmax sıcaklık katsayısı yüzde -0.50,3 
seviyesindedir ve bu da modül sıcaklığı 
1°C arttığında verimlilikdeki yüzde0.50 
düşüşe karşılık gelir. Örneğin yaz 
aylarında ulaşılması beklenen modül 
sıcaklığındaki 
(75°C) verim, 25°C 
ortam sıcaklı-
ğındaki verim ile 
karşılaştırıldığında 
yüzde 25 oranında 
azalacaktır. Pana-
sonic’’in iyileştiril-
miş Pmax sıcaklık 
katsayısına sahip 
HIT® modülleri verimlilikteki düşüşü 
neredeyse yarı yarıya azaltıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
en az yüzde 65’lik yerli girdi şartı geti-
ren toplam 1000 MW’lık rüzgar santrali 
öngören  YEKA projesi için konsorsi-
yumlar ihale hazırlıklarını tamamlıyor.  
Haziran sonunda Siemens Gamesa 
Renewable Energy, Kalyon İnşaat ve 
Türkerler Enerji Grubu, üçlü bir konsor-
siyum oluşturarak Rüzgar Enerjisi Ye-
nilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) 
ihalesine birlikte gireceklerini duyur-
dular. Anlaşmaya göre Kalyon İnşaat ve 
Türkerler Enerji’nin ortak olduğu 210 
MW gücünde iki rüzgar santrali, Sie-
mens teknolojisiyle yapılacak. Anlaşma 
Zonguldak ve Bozhöyük Rüzgar Enerji 
Santrali projelerini kapsıyor.

pANASONİc HIT® GÜNEş pANELİ %-0.258/°c İLE DÜNYANIN EN YÜKSEK pMAX SIcAK-
LIK KATSAYISINA uLAşTI. Bu SIcAKLIK KATSAYISI SIcAK YAz AYLARINDA GÜç ÜRETİM       
VERİMLİLİĞİNDEKİ DÜşÜşÜ NEREDEYSE YARI YARIYA AzALTIYOR.

GE Yenilenebilir Enerji 
bünyesinde faaliyet 
gösteren ve rüzgar 
türbini kanadı alanın-
da faaliyet yürüten LM 
Wind Power, yaptığı 
açıklamayla Türkiye 
Bergama’daki yeni 
fabrikasında üretime 
başladığını duyurdu. 
Bergama Organize Sa-
nayi Bölgesinde (BOS-
Bİ) bulunan tesisin 
yılda 500 megavat (MW) kapasiteyle 
üretim ve dağıtım yapması planlanı-
yor. 1.500 megavata (1.5 GW) kadar 
arttırılabilecek bir kapasiteye sahip 
olan fabrika Türkiye’ye yapılan 50 
milyon dolarlık yatırım taahhüdünün 
ürünü. 450 yetkin teknik personele 
iş imkanı sağlayacak olan tesis-

teki halihazır 287 çalışanın yüzde 
24’ünü kadınlar oluşturuyor. LM Wind 
Power’ı bünyesine katan GE Yenile-
nebilir Enerji, enerji üretiminin en 
hızlı büyüyen bu segmentinde daha 
iyi rekabet edebilmek adına kanat 
tasarımını ve üretimini rüzgar türbini 
iş alanı ile birleştirmeyi hedefliyor.

lM Wind Power üretime başladı

yeka hız kazanıyor



Siemens Finansal Hizmetler (SFS) ta-
rafından yayımlanan yeni bir araştırma, 
dijitalleşmenin üreticilere sunduğu 
yeni olanakları bir kez daha ortaya koy-
du. Dijitalleşmenin potansiyel finansal 
değerleri üzerine yapılan araştırmada, 
dijital devrimin yaşandığı en önemli 
alanlardan biri olan finans sektöründe-
ki durum masaya yatırıldı.

“Dijitalleşme 
Verimlilik Primi” 
olarak da anılan 
dijitalleşme-
nin potansiyel 
finansal değerinin, 
2025 yılı itibariyle 
üretilen toplam 
yıllık gelirlerin 
yüzde 6,3 ile yüzde 
9,8’i arasında ger-
çekleşeceği tahmin 
ediliyor.  

Siemens Finansal 
Hizmetler (SFS), 
ilk kez Hannover 
Messe 2017’de 
açıkladığı ve 
dijitalleşmenin 
üreticiler açısından değerini inceleyen 
araştırmasında üreticilerin ‘yeni nesil 
dijitalleştirilmiş teknolojiler (bir diğer 

adıyla Endüstri 4.0) aracılığıyla gelirle-
rini arttırma yolunda olduğunu bir kez 
daha ortaya koydu. Böylelikle firmala-
rın yeni nesil dijital teknikler yoluyla 
üretim verimliliğinde artış, daha iyi 
planlama ve tahminlerde bulunma, 
rekabet becerilerinde gelişme ve daha 
üstün finansal sürdürülebilirlik’gibi yol-

larla performansla-
rını artırmalarının 
mümkün olduğu 
bir kez daha ifade 
edildi

‘Dijitalleşme 
Verimlilik primi’ 
nedir?
Verimliliğin çeşitli 
boyutları, sanayi 
türlerine ve ül-
kelere göre ciddi 
farklılıklar gösteri-
yor. Ancak aynı 
sayıda ürünü daha 
düşük maliyetle 
üretmek veya 
aynı maliyetle 
daha fazla sayıda 
ürün üretmek 

anlamına gelen üretim 
verimliliğinde artış kavramı, maliyet ve 
marjlar üzerinde açık ve hesaplanabilir 
bir etki oluşturuyor. Araştırma bu olum-

SİEMENS fİNANSAL HİzMETLER TARAfINDAN İLK KEz HANNO-
VER MESSE 2017’DE AçIKLANAN VE DİJİTALLEşMENİN ÜRETİcİLER 
AçISINDAN DEĞERİNİ İNcELEYEN ARAşTIRMAYA GöRE,  YENİ NESİL 
DİJİTALLEşTİRİLMİş TEKNOLOJİLER, ÜRETİM VERİMLİLİĞİNDE ARTIş, 
DAHA İYİ pLANLAMA VE TAHMİNLERDE BuLuNMA, REKABET BEcERİ-
LERİNDE GELİşME VE  DAHA ÜSTÜN fİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
GİBİ YOLLARLA pERfORMANSLARINI ARTIRMALARININ MÜMKÜN 
OLDuĞuNu ORTAYA KOYuYOR. 

dijital verimlilik Primi

HABER

dijitalleşme verimlilik trendlerini değiştiriyor
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lu etkiye ‘Dijitalleşme Verimlilik Primi’ 
adını veriyor.

11 ülkede bulunan 60’ın üzerinde 
uluslararası sanayi şirketi ve, uzman 
yönetim danışmanlık şirketinin yanı 
sıra akademik uzmanların görüşlerini 
de derleyen araştırma, farklı sanayi 
sektörleri için Dijitalleşme Verimli-
lik Primi’ni tahmin eden bir model 
geliştirdi. Potansiyel Dijitalleşme 
Verimlilik Primi’nin (tüm imalat 
sektörleri) 2025 itibariyle toplam 
gelirlerin yüzde 6,3 - 9,8’i arasın-
da olacağı öngörülüyor. 

örnek sektörlerde durum
Araştırma, dijitalleşmenin imalat 
verimliliğini arttıracak şekilde 
nasıl hayata geçirilebileceğini 
göstermek için ilaç ve yiyecek-i-
çecek sektörlerini inceliyor. Ör-
neğin, yiyecek-içecek sektöründe 
dijital bilgilerin dağıtım kanalları 
ve tedarik zinciri içerisinde yukarı 
ve aşağı yönlü akışı, aşırı sipariş 
ve üretime karşı kalkan oluş-
turacak şekilde arz ile talebin 
birbirlerini daha iyi karşılamaları-
na yardımcı oluyor. İlaç sektörün-

de ise dijitalleşme ve veri analizi, ilaç 
fabrikalarında görülen yüksek iş kaybı 
sürelerini azaltabiliyor. 
Dijitalleşme Verimlilik Primi, yalnızca 
bir üreticinin üretim teknolojisini yeni 
nesil dijitalleşmiş sistem ve donanım-
larla değiştirmesi durumunda hayata 
geçirilebiliyor. Üreticilerin dijital dönü-
şümü sürdürülebilir biçimde hayata ge-
çirebilmeleri için teknolojik platformlar 

oluşturuldu ve Endüstri 4.0’ın getirdiği 
yeni anlayışı devreye almak için de 
uzman finansman teknikleri gelişti-
rildi. Söz konusu teknikler, şirketlerin 
sözü edilen yeni olanaklar getiren bu 
teknolojinin maliyetini karşılamak için 
dijitalleştirilmiş donanımın gelecek-
teki avantajlarından faydalanmalarına 
imkan veriyor.

Araştırma, finansal kiralama (leasing)  
kullanıma göre ödeme, teknoloji yük-
seltme finansmanı, sonuca göre ödeme 
ve daha fazlasını içeren finansman 
yöntemlerini inceliyor. Bu yöntemler 
tek bir parça dijitalleştirilmiş donanı-
mın satın alınmasından yeni bir fabri-
kanın tamamının finansmanına kadar 
geniş bir yelpazedeki gerekliliklere 
hitap ediyor. 

Siemens Finansal Hizmetler tarafından 
yürütülen çalışma tarafından 2017 yılı 
Şubat ve Mart aylarında 60’ın üzerinde 
uluslararası sanayi şirketi, uzman yö-
netim danışmanlık şirketi ve akademik 
uzmanlar ile yapılan görüşmelerde 
derlenen datalara dayanıyor. Görüşülen 
kişilerden dijitalleştirilmiş teknolojiye 
geçişin üretim kurumlarına özellikle 
üretim verimliliğinde artış bağlamında 
sağlayabileceği potansiyel finansal 
faydaları tahmin etmeleri istendi. 

Üretim verimliliği, üretim 
maliyetinde azalma veya diğer 
bir ifadeyle maliyet sabitken 
üretim miktarında artış olarak 
tanımlanıyor. Katılanlar üretim 
maliyetlerindeki bu azalma, yani 
Dijitalleşme Verimlilik Primi 
hakkındaki değerlendirmelerini, 
toplam gelirler üzerinden bir 
oran olarak ifade ettiler. Katılım-
cılar aşağıdaki ülke ve bölgeler-
den seçildi: Çin, Fransa, Almanya, 
Hindistan, Nordik Ülkeleri, 
Polonya, Rusya, İspanya, Türkiye, 
Birleşik Krallık ve ABD.

Raporun ayrıntıları  www.siemens.
com/the-digitalization-producti-
vity-bonus adresinde bulunabilir.

HABER
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Mayıs (2017)’ın son gecesi yeni elim 
bir askeri helikopter (teknik tabirle) 
kaza-kırımı yüreklerimizi dağladı. 
Terörle savaşan biri general, bir diğeri 
kadın muazzaf subay olmak üzere tam 
on üç rütbeli seçkin askerimizi şehit 
verdik. Daha olayın dumanları tüter-
ken helikopterin gece uçuşunda (154 
kV’luk) enerji iletim hattının derin 
vadi atlamasında (hava aracının 300 m 
çakıldığı bildirildi) helikopterin pilotun 
fark edemediği elektrik iletim hattı  
iletkenlerine çarparak düştüğünü ve 
içindeki mühimmatın da katılımıyla 
hava aracının ateş topuna döndüğü-
nü, vadideki akarsuyun yola göre öte 
yanına düştüğünden gece karanlığında 
enkaza ulaşılmasının uzun sürdüğünü, 
bu nedenle kazada kurtulan olmadığını 
üzüntüden kahrolarak öğrendik. Bu 
yazının hazırlandığı güne kadar TSK ve 
hükümet tarafından cenaze törenlerine 
katılma ve taziyede bulunma haberleri 
dışında kamuoyuna bu elim olayın 
oluşumu ve nedenleriyle ilgili resmi 
bir açıklama yapılmadığından salt 
yukarıdaki bilgilere dayanarak yazmak 
zorunda kalıyorum.

Buna karşılık olay sonrası günler yuka-
rıdaki ön bilgiye dayalı çok sayıda yo-
rum yazılı, görsel ve sanal medyada yer 
buldu. Net’teki  Enerji Platformu’nda bu 

sıralar emekli bir akademisyen olarak 
ODTÜ Elektrik, Elektronik Mühendisliği 
bölümünde öğretim üyeliği görevini 
sürdürmekte olan sayfa komşum Prof. 
Dr. Osman Sevaioğlu hocamız, öncelik-
le gündüz-gece hava harekâtının yoğun 
olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
enerji iletim hatlarına ikaz küreleri-
nin takılmış olması, bunların da ışıklı 
tiplerinin kullanılması gerektiğini ileri 
sürdü. “Fransa’da gördüm. Enerji iletim 
hatlarına takılan ikaz küreleri ışıklıydı 
(bizdeki gibi ışıksız değildi). Bu ülkede 
enerji iletim hatları  geceleri ışıl ışıldır, 
direği, hattı gösterir. Her yıl defalarca 
yurt dışına çıkıyorsunuz. Bu ışıklı ikaz 
kürelerini hiç görmediniz mi? Bu ışıklı 
ikaz kürelerinin ülkemizde de uygulan-

masını düşünmek hiç aklınıza gelmedi 
mi?” diye yazdı. 

Doğrusu hocamızın bu tespitine 
katılmamak olanaklı değil. Ankara’nın 
Çankaya’sında Atakule yakınında 
oturuyorum. Çevremizde birden fazla 
çok katlı bina var. Atakule başta olmak 
üzere geceleri hepsinin de üzerinde 
özellikle alçaktan uçan askeri ve sivil 
helikopterlere uyarı kırmızı ışıklı çakar 
ikaz lambaları yanıp sönüyor.

Sevaioğlu, kentlerde bu basit önlem 
akıl edilerek mecbur tutulup alındığı 
halde yoğun alçak uçuş yapan heli-
kopter trafiği olan Güneydoğu Anadolu 
bölgemizde bu basit önlem alınmış 

eneRJi iletiM HatlaRı “kaPan” Mı?

1  TEİAŞ eski genel müdür ve gn.md vekilleri, İlhami Özşahin ve Osman Nuri Doğan2 Tayfun Büyükşahin’in haberi, Sözcü gazetesi, 12 Ağustos 2016.
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olsaydı bunun ve bundan önceki 
benzer helikopter kazalarının da büyük 
olasılıkla olmayacağını, bunca şehidin 
de verilmeyeceğini anlatmaya çalıştı. 
Özellikle bu ihmalden, enerji iletim 
hatlarının (enterkonnekte sistemin) 
Türkiye genelinde işletme sorumlusu 
olan ve bünyesinde gerekli teknik 
uzmanları barındırdığı kabul edilen 
TEİAş (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) yöne-
timinin sorumluluğunu hatırlattı.

Gelişmelerin bu ilk aşamasında ipler 
kopar gibi oldu. TEİAş’ın sesi solu-
ğu çıkmayan günümüzdeki değil de 
geçmişteki (bir dönem aynı çatı altında 
görev yaptığımız meslektaşlarım olan) 
yönetimleri(1)  ışıklı ikaz kürelerinin 
gerekliliği ya da gereksizliğini değil, 
TEİAş’ı savunmaya soyundular.

Enerji iletim hatlarında  ışıklı ikaz 
küresi sorumluluğunun TEİAş’a değil, 
EpDK (Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu)’ya ait olduğunu ileri sürdü-
ler. “EpDK, kurul kararıyla ilgili yasası 
hükümleri uyarınca çıkaracağı yönet-
melikleri, piyasada faaliyet gösteren 
tüzel kişilerin ve ilgili (kamu) kurum ve 
kuruluşların görüşlerini alarak hazır-
lar” EpDK yasa maddesini hatırlatarak, 
“kamu kurumları (TEİAş, TEDAş gibi) 
EPDK’ya yönetmelik  hükmü teklif 
etmezler. Zaten EPDK’da da yeterli 
(teknik) uzman mevcut” dediler. Buna 
bir de madde madde “uzman” tanı-
mı eklediler. Bununla da kalmadılar. 
Sevaioğlu hocayı sorumluluk mevkiine 
oturtup “Siz EPDK’nın (ilk) yönetiminde 
görevliyken ışıklı ikaz  kürelerini niye 
akıl etmediniz?” diye eleştirdiler. Eleşti-
rilerine, “Aliya İzzet Begoviç’den alıntı” 
olduğunu söyledikleri “Yeryüzünün 
öğretmeni olabilmek için gökyüzünün 
öğretmeni olmak lâzım” diye bir söy-
lemi (nezaket faslı bir yana, ne alâka) 
eklediler. 

“154 ve 380 kV’luk enerji iletim hatla-
rına gerekli yerlerde 2007 yılından beri 

ikaz küreleri takılmaktadır. Hep beraber 
TEİAŞ’a sahip çıkalım. Çünkü  TEİAŞ’ın, 
enerji iletim şebekesi Avrupa’nın en 
zor bir coğrafyasında yer alan (acaba 
öyle mi?) Türkiye’nin en ücra köşelerine 
kadar ilettiği elektrik enerjisi işletme 
hizmetinde geçmişteki ve günümüzde-
ki başarılı çalışmaları dikkate alınarak 
bu kurum eleştirilme yerine takdir 
edilmelidir” dediler. 

Bu TEİAş savunmalarına ve karşı 
eleştirilere Sevaioğlu hocanın yanıtı: 
“Ben salt  ikaz kürelerinden değil, gece 
gerekli olan ışıklı ikaz kürelerinden söz 
ediyorum. Siz TEİAş’ı savunma telâşına 
düşmüşsünüz. TEİAş değil, kâbe müba-
rek, kıl aldırmıyorlar”. Ve ekledi: “Kurul 
üyeliği yaptığım EpDK’yı bana kimse 
sorgulatamaz”.

Bu noktada ben devreye gireceğim. 
Aslında bu elim helikopter kazası olayı 
sonrasında çıkan tartışmada (TEİAş 
eski yöneticileri olan meslektaş dost-

larım kusura bakmasınlar) Sevaioğlu 
hocamız şu nedenle haklı görünüyor. 
Çünkü EpDK, adı üzerinde, enerji (bu 
kapsamda elektrik) serbest piyasası-
nın düzenlenmesiyle ilgili bağımsız 
kabul edilen yönetsel (idari) yapıda bir 
kamu kurumu. TEİAş da, bir dönemin 
(1970-1994) görkemli TEK (Türki-
ye Elektrik Kurumu)’in günümüzdeki 
uzantısı olarak teknik ağırlıklı bir kamu 
kurumu. Elektrik iletim tesis ve işletme 
hizmetleri, Etibank Enerji grubu olarak 
TEK’den önce de vardı. TEİAş, günü-
müzde Türkiye ulusal elektrik sistemi-
nin (enterkonnekte sistem) işletmecisi, 
aynı zamanda bu sistemin idamesini 
sağlayan yapımcısı. Işıksız ya da ışıklı 
küresel ikaz düzeneği gibi ayrıntıların 
da doğal olarak TEİAş’ın teknik uz-
manlık ve sorumluluk alanında olması 
doğaldır. Tümüyle teknik ve işletme 
ağırlıklı bir konunun, salt enerji piya-
sasının düzenlenmesiyle ilgili EpDK ve 
bu kurumun çıkardığı piyasa mevzua-
tıyla (yönetmelikler, tebliğler) ilişkilen-

SONu MAL BİR YANA BÜYÜK cAN KAYIpLARINA YOL   
AçARAK fEcİ BİTEN ASKERİ HELİKOpTER KAzALARINA 
DAYALI  TARTIşMALARDAN  şu SONucu çIKARMAK   
OLANAKLI MIDIR? ENERJİ İLETİM HATLARI, HAVA ARAç-
LARI VE özELLİKLE ALçAK uçuş YApAN HELİKOpTERLER 
İçİN BİR “KAPAN” MIDIR?  

3 Günümüzün  Çevre ve Su İşleri Bakanı sayın Veysel Eroğlu
4 Haber: “Mahkemeden ders gibi HES kararı”, Sözcü gazetesi, 29 Ocak 2017.
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dirilmesi ne kadar kabul edilebilirdir?

Burada önemli olan, son kaza-kırıma 
sebep olan Şırnak’taki elektrik iletim 
hattında özellikle gece görüşü için 
gerekli ikaz kürelerinin ışıklısı olsaydı, 
olasılıkla dikkatli bir pilotun ışıkları 
görüp kazayı önleyebilecek olması-
dır. Bu ülkenin, bir kısmının başları-
na örülen mutad FETÖ kumpasları 
faslını geçersek,  milletimizin alın teri 
vergilerle büyük emeklerle yetiştiri-
lip topluma kazandırılmış olan on üç 
seçkin askerimiz de bugün hayatta 
olacak, bizlerin yataklarımızda huzurla 
uyumamız için terörist kaynayan sarp 
dağ yamaçlarında terörle savaşımlarını 
sürdüreceklerdi.

Medyanın buraya kadar irdelediğimiz 
sanal siteler dahil yazılı ve görsel bö-
lümünde ise eleştiriler, özellikle terörle 
yoğun mücadele edilen Güneydoğu 
bölgesinde görevli askeri helikopter-

lere takılmak için bir türlü alınamayan, 
oysa öncelikle alınması gereken düze-
nek önlemleri babında HETS (Heli-
kopter Engel Tespit Sistemi) üzerinde 
yoğunlaşıyordu. Düşen son helikopter-
de bu sistemin olmadığını haberlerden 
öğreniyoruz. Olsaydı, enerji iletim hattı 
engeli elektronik akıllı sistem tarafın-
dan fark edilip olasılıkla aracın yönü 
otomatik olarak değiştirilecek, otomas-
yon söz konusu değilse pilot yakındaki 
hat için uyarılmış olacak ve büyük 
olasılıkla kaza önlenebilecekti. Yedi 
yıl önce silahlı kuvvetlerimizdeki 172 
helikoptere HETS takılması için açılan 
ihale, sebebi ne olursa olsun sonuçta 
ihmal edilmiş, sonuçlandırılmamıştı. 

Son askeri helikopter felâketi görsel 
medyada da irdelendi. Halk TV’nin 2 
Haziran 2017 gecesi Fatih Ertürk yöne-
timindeki “Türkiye Gündemi”  progra-
mında emekli havacı general Erdoğan 
Karakuş’un söyledikleri dikkat çekiciydi. 

Özellikle, gece görüş düzeneğinin ısıya 
duyarlı bir sistem olarak çalıştığı üze-
rinde durdu.  Dolayısıyla helikopter pi-
lotunun gece görüş düzeneği ile vücut 
ısıları nedeniyle insanları ve hayvanları 
fark edebileceğini, soğuk demir direk-
leri ve soğuk iletkenleri, silahlar gibi 
görememesinin doğal olduğunu söy-
ledi. Oysa, enerji iletim hattı iletken-
leri çelik üzerine sarılı alüminyum ve 
aslında soğuk da değil. Elektrik akımı 
yüklü bu hatlarda her halukârda ‘teknik 
kayıp’ denilen kayıp vardır ve bu kayıp 
ısı şeklindedir. Binlerce megavat büyük 
yükler altındaki enerji iletim hatlarında 
“Korona olayı” denilen bir ışıma söz ko-
nusudur. Gece görüş düzeneği dışında 
çıplak gözle pilot belli bir mesafede 
hatlardaki bu ışımayı görebilir mi ya 
da hattaki ısıyı gece görüş dürbünüyle 
fark edebilir mi? Ancak gece ve teröre 
endeksli güvenlik riski koşullarında 
seri hareket eden bir hava aracında bu 
zayıf ısı etkisini/ışımayı tespit ne kadar 
olanaklıdır? 

Emekli generalimiz günümüzün 
TEİAŞ’ından ve bu kurumun sorum-
luluğundan da hiç söz etmedi.       23 
yıl önce dört parçaya ayrılan Türkiye 
Elektrik Kurumu (TEK)’ndan ise hâlâ fa-
aliyetteymiş gibi söz etti.  Ne düzelten 
ne de TEİAş ya da EpDK’dan hangisinin 
sorunlu olduğundan söz eden oldu.

Bir meslektaşımız yaşanan son helikop-
ter kazasına yol açan enerji iletim hat-
larında tarım ilaçlaması yapan uçaklar 
için alınan benzer önlemleri özellikle 
teknik ayrıntılarını vurgulayarak bir ga-
zete yazarına iletmiş, oradan yorumsuz 
aktarıyorum. (2) “Tarım ilaçlama uçakları 
pilotlarını ikaz amacıyla yüksek gerilim 
(YG) hatlarına belli aralıklarla (çıplak) 
gözle görülebilecek biçimde takılan 
futbol topu büyüklüğünde kırmızı-be-
yaz anodik kaplı ikaz küreleri kendi 
enerjisini YG hattından elektromanye-
tik kuplajla alır. Bu (geceleri ışıklı) ikaz 
küreleri hiç bakım istemez, montajları 
çok kolay, hayat kurtaran düzeneklerdir. 

DAHA öNcE DE BENzER KAzALAR YAşANDIĞINA VE şEHİT-
LER VERİLDİĞİNE GöRE Bu ELİM KAzALARDAN DERS ALIp 
SORuMLuLuKLARINIzI HATIRLAYIp, DAHA öTESİ VİcDAN-
LARINIz SIzLAYIp Bu TÜR fELÂKETLERİN öNLENMESİ İçİN 
NE zAMAN cİDDİ öNLEMLER ALAcAKSINIz?  

2 Elk. Y. Müh. Abdullah Cenkçiler’in bilgi notu, Necati Doğru’nun köşe yazısı, Sözcü gazetesi, 3 Haziran 2017
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Lamba ömrü 100.000  saattir (sadece 
gece devreye girdiklerinden 35 yıl).”  Ne 
kadar pratik, kolay, elverişli ve ekono-
mik, hayat kurtaran bir önlem değil mi? 

Tarım ilaçlama uçakları yaptıkları görev 
gereği çok alçaktan, hatta çok kez 
hatların altından uçma zorunda olduk-
larından sadece enerji iletim hatlarına 
(154 kV ve üzeri gerilimlerde) değil, 
hatta daha büyük oranda daha alçakta 
olan enerji dağıtım hatlarına (34,5 kV 
ve altı gerilimlerde) çarpıp düşme riski 
taşımaktadırlar. Bu nedenle alınan 
ışıklı düzenek önleminin dağıtım hat-
ları odaklı olması yerindedir. Nitekim 
uyarıyı yapan meslektaşımız da yüksek 
gerilim hatlarından (hem iletim, hem 
de dağıtım amaçlı) söz etmektedir. 

İlaçlama uçaklarını genellikle tek 
pilot kullanır. Oysa terör bölgesinde 
görevli personel, silah ve mühimmat 
taşıma amaçlı askeri helikopterler son 
müessif kazada olduğu gibi pilot ve 

teknisyenler dışında 10’un üzerinde 
(çok kez rütbeli) asker taşımaktadır. Ve 
ilaçlama uçağının  tek pilotu için enerji 
hatlarında ışıklı düzenek önlemlerinin 
akıl yoluyla alınabildiği ülkemizde, son 
olayda olduğu gibi 13 seçkin askerimiz 
gece karanlığında taşınırken çevredeki 
enerji iletim hatlarında ikaz kürele-
rinin ışıksızı olarak da, ışıklısı olarak 

da önlemler alınması, kendi askerinin 
yaşamından sorumlu olan ne  silahlı 
kuvvetler yönetimleri, ne kamu enerji 
yönetimleri, ne de -aynı sebebe/ihmale 
dayalı yakın geçmişte yaşanan onca 
kazaya rağmen-  ülkeyi yöneten siyasi 
otorite tarafından akıl edilmekte, böy-
lece kaçınılmaz yürek paralayan, vic-
danları kanatan feci sonlara davetiye 
çıkarılmaktadır. Bu büyük duyarsızlığın, 
görev ihmali sorumlularının da (onlar 
kaçınmaya kalkışsalar da kendilerini 
biliyorlar) vicdanları rahat, uykuları 
deliksiz midir?

Özellikle helikopterle hava taşıma-
cılığında felâketle biten olayların 
yaşanmaması için asker-sivil uçuş per-
sonelinin uçuş güvenliği için uçuştan 
önce uçuş güzergâhındaki, enerji iletim 
hatları başta olmak üzere, tüm engel-
leri tespit etmesi, bu konudaki eğitim 
ve denetime ağırlık verilmesi de ayrı 
bir önem taşımaktadır. Havacı Karakuş 
generalin söylediği gibi artık gelişmiş 
bilgisayar sistemlerine sahibiz, uçuş 
sırasında onun görev yaptığı yıllardaki 
gibi haritada engel aramaya gerek yok. 
Yeter ki, bilgisayar belleklerinde gerek-
li engel bilgileri eksiksiz mevcut olsun.

Birkaç yıl önce Antalya’nın Kaş ilçesine 
bağlı Kalkan beldesinde (halen günü-

3 Kapan; bir biçimde tuzak kurulmasıdır. Örnek ekşi sözlükten: “Kapan: Bir bit yeniği ( hile) ile düşmanı kıstıran düzenek (Truva atını örneği)”.
4 Odatv, 4 Haziran 2017
5 Net Enerji Platformu, moderatör Osman Sevaioğlu’nun hava savunma uzmanı Arda Mevlutoğlu kaynaklı bilgi notu, 7 Haziran 2017.



müz siyasal iktidarının siyasal terci-
hiyle ülke çapında yapılan oy hesabına 
dayalı uygulama sonucu Kaş’ın 25 km 
uzağında denize sıfır Kaş’ın turistik 
Kalkan mahallesi) tatildeydim. Alışveriş 
için yerleşim merkezine indiğim bir 
gün bir “kapan” olayına tanık oldum. 
O güne kadar ben de fark etmemiştim. 
Belde belediyesi, yerleşimin alışveriş 
merkezi ve lokanta, pub, kafelerin yer 
aldığı ana arter caddesinin başına “ka-
pan” olarak isimlendirilen araç girişini 
engelleyen demir dişler yerleştirmişti. 
İkaz levhaları da bulunmasına rağmen 
İstanbul plakalı lüks bir araç kapanlı 
caddeye girmeye kalkınca olan olmuş, 
araç dört lastiği de parçalanarak jant-
ları üzerine oturmuştu. “Kapan” denilen 
düzeneğin küçük bir örneği de olsa, ne 
oranda zararlara yol açabildiğine ilk 
kez orada tanık olmuştum.

Son olarak bütün olan biten ve sonu 
mal bir yana, büyük can  kayıplarına yol 
açarak feci biten bir olaya dayalı tartış-
malardan şu sonucu çıkarmak ola-
naklı mıdır? Enerji iletim hatları, hava 
araçları ve özellikle alçak uçuş yapan 
askeri helikopterler için bir “kapan” mı-
dır? (3)  Kapan ise, başta özellikle riskli 
bölgelerde iletim hattı iletkenleri ve 
direklerine takılacak ışıklı ikaz küreleri 
ve ışıklı ikaz lambalarıyla, devamında 
yine özellikle riskli bölgelerde alçak 
uçuşlarda görev yapan helikopterlere 
HETS (Helikopter Engel Tespit  Sistemi) 
takılmasıyla bu tür elim (ne yazık ki 
geliyorum diyen) kazaların büyük çapta 

önlenmesi kesin olmasa da, neredey-
se kesine yakın görünüyor. O zaman 
(hangi kurumda, kim iseler) yetkili ve 
etkililere soralım:

Daha önce de benzer kazalar yaşan-
dığına ve şehitler verildiğine göre, bu 
elim kazalardan ders alıp sorumluluk-
larınızı hatırlayıp, daha ötesi vicdanla-
rınız sızlayıp bu tür büyük felâketlerin 
önlenmesi için ne zaman ciddi önlem-
ler alacaksınız?

Derken, Başbakanın Milli Savunma 
bakanına “Gerekirse doğrudan temin su-
retiyle bu işi (helikopterlerin engel tespit 
sistemi donanımı işi) hemen halledin”,  
yani “bu konu acil hale geldi, doğrudan 
alım yoluyla, yani ihalesiz sonuçlandırın” 
talimatını verdiğini medya haberlerin-
den öğreniyoruz. (4)

İyi de, enerji iletim hatlarına bu iktidar 
döneminde daha 2003 yılında Isparta 
Eğirdir’de yine bir askeri helikopter ta-
kılıp düşmüş, 4 askerimiz şehit olmuş. 
Ondan sonra da benzer askeri helikop-

ter kazaları birbirini izlemiş. 2006’da 
Erzincan’da 5, 2012’de Diyarbakır 
Lice’de 1, 2013’de Ankara Gölbaşı’nda 
4 askerimizi yüksek gerilim hatları 
kapanına takılmaları sonucu helikopter 
kazası şehidi vermişiz. (5) Son 13 şehitle 
birlikte etti mi 27 şehit. O geliyorum 
diyen, bu ülkenin bin bir zorlukla ye-
tiştirdiği vatan evlatlarımızı en verimli 
dönemlerinde -savaşta da değil- ya-
şamdan koparan onca kazada akıllar 
neredeymiş de helikopterlerin engel 
tespit sistemi donanımı işi doğrudan 
alımla (bunca yıl konuya  duyarsız kalı-
nıp şimdi doğrudan alıma kalkışılması 
da tartışılır), benzer kazaların olduğu 
yine kendi yönetim dönemlerinde o 
tarihlerde acilen sonuçlandırılmamış? 
Birkaç yıl sonra ihaleye çıkılmış, onu da 
sonuçlandıramayınca işin peşi bırakıl-
mış. Sonu onlarca şehitle biten böyle 
bir iş’de duyarsız kalmak çok büyük bir 
sorumluluk değil mi? Bu iktidar döne-
minde 14 koca yıl geçmesi, yeniden, bu 
defa içinde general dahil komutanların, 
rütbeli askerlerin olduğu rekor sayıda 
şehit verilen benzer bir kazanın olması 
mı beklenmiş?

Başbakanın bu kez Enerji bakanına, 
ışıklı ikaz küreleri için ise “ihale edin ya 
da doğrudan alın biçiminde” bir talima-
tı haberlerde yer almadığına ve bu so-
rumluluk ilgili kurumlar arasında gidip 
gelmeyi sürdürdüğüne göre,  özellikle 
terörle mücadele yoğun Güneydoğu 
ve Doğu bölgelerimizdeki enerji iletim  
hatlarımız, anlaşılan üzerlerine yapışan 
“kapan” sabıkasından kolay kolay kur-
tulamayacak…

8 İnternet Enerji Platformu, Budak Dilli’nin yorumu, 12 Şubat 2017.
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köylerin elektriklendirilmesi

Cumhuriyet döneminin en önemli 
projelerinden biri, “köylerin elektrik-
lendirilmesi” projesidir. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında, büyük eğitim seferberliği, 

ülkenin demiryollarıyla örülmesi ve 
bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi 
sorunların çözümlenmesinde top-
lumsal ölçekte büyük başarılar elde 

edilmişti.

Köylerin elektriklendirilmesi de, 
daha sonraki bir dönemde, 1970-
1990 yıllarında elbette hükümetlerin 
kararıyla fakat asıl olarak halkın isteği 
ve az sayıdaki elektrik mühendisinin 
birçok olumsuzluklara rağmen büyük 
fedakarlıklarla yürüttükleri çalışma-
larıyla gerçekleşmiş büyük bir başarı 
öyküsüdür.

Ülkemizin elektriklendirilmesi çalış-
maları, gerçekte Atatürk’ün isteğiyle 
1935 yılında ETİBANK’ın kurulmasıyla 
başlar. ETİBANK’ın kuruluş yasasında, 

cuMHuRİYET DöNEMİNİN EN öNEMLİ pROJELERİN-
DEN BİRİ, “KöYLERİN ELEKTRİKLENDİRİLMESİ”  
pROJESİDİR. cuMHuRİYETİN İLK YILLARINDA, BÜYÜK 
EĞİTİM SEfERBERLİĞİ, ÜLKENİN DEMİRYOLLARIYLA 
öRÜLMESİ VE BuLAşIcI HASTALIKLARLA MÜcADELE 
GİBİ SORuNLARIN çözÜMLENMESİNDE TOpLuMSAL 
öLçEKTE BÜYÜK BAşARILAR ELDE EDİLMİşTİ.

“Türkiye’de elektrik üretim ve dağıtım 
konularında imtiyaz almak ve işletmek, 
elektrik santralları, enerji hatları kur-
mak, bunlarla ilgili her türlü işle uğ-
raşmak, her tür elektrik araç, gereç ve 
makinesini yapacak fabrikalar kurmak 
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        Çatalağzı Termik Santrali

ve bunların alım-satım işlerini yapmak”, 
bu kuruma görev olarak veriliyordu.

ETİBANK’ın kuruluşunu izleyen yıllarda 
bölge santrallarının kurulması düşü-
nüldü. Bu alanda ilk olan Çatalağzı 
Termik Santralı 1948’de işletmeye 
açıldı. 1950’li yıllarda 
da Soma ve Tunçbi-
lek termik, Sarıyar ve 
Hirfanlı hidroelektrik 
santrallarının yatırımla-
rına başlandı.

Türkiye’nin elektrik-
lendirilmesindeki ilk 
kilometre taşlarından 
biri de, yine Atatürk’ün 
isteğiyle 25 Haziran 
1935 taihinde kurul-
muş olan Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi (EİE)’dir. 
EİE’nin kuruluş yasasında 
“elektrik enerjisinin bir 
merkezden planlanma-
sı” hükmü yer alıyordu. 
Ancak EİE’nin enerji ra-
porlarında 1950’lı yıllara 
kadar köy elektriklendirmesine ilişkin 
bir değerlendirmeye rastlanmıyor.

Köylerin elektriklendirilmesi projesinin 
düşünsel temellerinin 1953’te Anka-
ra’da toplanan Türkiye Birinci İstişari 
Enerji Kongresi’nde atıldığını görüyo-
ruz. Bu kongrede, köylerin elektrifikas-
yonuyla sadece köyün karanlıktan kur-
tarılmasının değil, fakat aynı zamanda 
bu kuvvetin tarımsal üretim kudretinin 

arttırılmasında ve 
böylece köylerin kal-
kınmasında da temel 
bir rol oynamasının 
da amaçlandığı kuv-
vetle vurgulanmıştır. 
Bu kongrede gerçek-
te Türkiye Elektrik 
Kurumu (TEK)’in 
temelleri de atılmış 
oluyordu.

Fakat TEK’in 
kurulması 17 yıl 
sonra, ancak 1970’te 
gerçekleşebildi. 
Bununla birlikte TEK, 
kuruluşunun gerçek-

leşmesinden sonra ülkenin elektriklen-
dirilmesi çalışmalarında hızla öncü bir 
rol oynamaya başladı.

1960 yılında Türkiye elektrik kurulu 
gücü, 1950 yılına göre yaklaşık 
üç kat artarak 1.270 MW’a ve 
tüketime sunulan elektrik ener-
jisi de 1950’dekinin 3.5 katı 
artarak 2.8 milyar kilovatsaata 
ulaşmıştı. Ancak 1970 yılında, 
bir önceki on yıla göre kurulu 
güç iki katına çıkamamıştı.

TEK döneminde 1970-1980 
yılları arasındaki on yılda, 
bütün olumsuzluklara karşın 
kurulu güçte 2.300 MW’lık bir 
artış sağlandı. Ayrıca önceki on 
yıllık dönemde yıllık ortalama 
tüketimde 580 milyon kilovat-
saatlık artış sağlanırken, 1970-
1980 döneminde yıllık elektrik 
üretimindeki artış, 1.6 milyar 
kilovatsaatı bulmuştu.

TEK, faaliyete geçmesini 
izleyen ilk 12 yılın sonunda, elektrik 
enerjisini bir ağ sistemi halinde, yani 
enterkonekte sistem olarak Türkiye’nin 
en uç köşelerine taşımayı başarmıştı.

Köy elektriklendirme projesinde, köy 
seçimine gidilirken öncelikle, ulusal 
elektrik sisteminden enerji alınacak 
noktanın köye yakınlığına bakılıyordu. 
Ayrıca köy nüfusunun fazlalığı, bir köy 
grubunun varlığı, köy konutlarının 
elektrik tesisatına uygunluğu, köyün 

elektrikten önce yol ve içme suyu 
olanaklarına sahip olması, köyün küçük 
sanayi tesisleri kurulmasına uygun bir 
ekonomik ve yapısal nitelikte olması 
gibi kriterlerle hareket ediliyordu.

TEK’in faaliyete başlamasının üzerin-
den 10 yıl geçtiğinde, Türkiye’nin 36 
bin köyünün yarısı elektriğe kavuşmuş 
bulunuyordu.

1990 yılında ise ana köy yerleşimleri-
nin uzağındaki tek ya da az haneli çok 
az sayıdaki yerleşim dışında ülkemizde 
elektriksiz köy kalmamıştı.

Köylerimizin elektriklendirilmesi 
projesinin yürütülmesinde elektrik 
mühendislerimizin gösterdikleri çaba, 
büyük bir azim ve fedakarlık öyküsü-
dür. Bu çalışmalarda TEK’in eski genel 
müdürü F. Behçet Yücel (d. 1932)’in 
adını anmamak mümkün değildir. Gerek 
bilinçli kararlılığı gerekse son derece 
isabetli mühendislik bakış açısı ve aynı 
zamanda bunlar kadar önemli olan, 
elektrifikasyon çalışmalarını bütünsel 
ve verimli bir ekonomik sosyal çerçe-
venin içinde ele alan yaklaşımıyla, köy-
lerimizin elektriklendirilmesi projesine 
gerçek bir öncülük yapmıştır. Ayrıca 
onun 2016 yılında yayınlanan, Köyleri-
mizin Elektriklendirilmesi (1970-1990) 
-Cumhuriyet Tarihimizin Övünülecek 
Bir Projesi başlıklı değerli eseri de, 
ülkemiz elektrik tarihine yapılmış en 
büyük katkılardan biridir.



Doble Testleri ve 
‘negatif güç faktörü

 ge güç transformatörleri Ürün grubu küresel genel Müdürü Hakan karadoğan:

enPay / emre öztürk

uluSOy elektRik / Sinan emir boz

tekOn eneRJi / teoman çetin

küçük güçte güç transformatörü   
üretimine hazırlanıyoruz

trafolarda çıkış izolasyonlarında 
Pressboard bariyer ve kalın temel 
izolasyonun karşılaştırması

kuru tip transformatörler 
ve kısmi deşarj ölçümü
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GE Gebze Güç Transformatörleri Fab-
rikası’nın dijital dönüşümü sürerken, 
fabrika içerisine  Türkiye’nin enerji 
hedeflerini destekleyen ve orta ölçekli 
gerilim hatlarına ya da rüzgâr türbin-
lerine hizmet verebilecek güç trans-
formatörlerinin de üretileceği yeni bir 
hat ekleniyor. Bu yeni hatta 10 MVA‘ya 
kadar küçük güç transformatörlerin 
üretilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili 
olarak görüştüğümüz GE Güç Transfor-
matörleri Ürün Grubu Küresel Genel 
Müdürü Hakan Karadoğan sorularımızı 
yanıtladı.

Yeni yatırımlarınız hakkında bilgi verir 
misiniz?    
Alanında dünyanın en büyüklerinden 
biri olan GE Güç Transformatörleri 
fabrikamızda  geçtiğimiz yıl dünyadaki 
en iyi uygulamalardan biri olacak akıllı 
fabrikaya dönüşüm sürecini başlattık. 
Bu dönüşümle birlikte, optimum üretim 
sağlamak için tasarım, üretim, tedarik 

ve servis ağları birbirine 
bağlanacak.  GE olarak 
akıllı fabrika ile, sanayi-
deki deneyime internet 
çağının imkanlarını dahil 
ederek iş alanlarında ve-
rimi arttıracağız. İlk yılın 
sonunda, transformatör 
üretim sürelerinde yüzde 
25 ve stok seviyeleri ve 
maliyetlerinde yüzde 20 
oranında azalış, üretim 
verimliliğinde yüzde 3 
ve tam zamanında tesli-
matta yüzde 5 oranında 
artış gerçekleşmesini 
planlanıyoruz. Verimlilik 
artışının sonraki yıllarda yüzde 30’ lara 
varmasını hedefliyoruz.

Akıllı fabrika dönüşümün yanı sıra Tür-
kiye’nin enerji hedeflerini destekleyen 
ve orta ölçekli gerilim hatlarına ya da 
rüzgâr türbinlerine hizmet verebilecek 

güç transformatörle-
rinin üretileceği yeni 
bir hat yatırımına da 
başladık. Bu yeni hatta 
10 MVA‘ya kadar küçük 
güç transformatörleri 
üretmeyi hedefliyoruz. 

Bu yeni hat kurulum 
sürecimizi de  oldukça 
yaratıcı bir iş modeliyle 
yönetiyoruz. Bu süreçte 
hem CNC ve 3D tasarım 
teknolojilerinden fay-
dalanarak yeni üretim 
hattının Moonshine 

denilen yenilikçi bir metodla birebir 
modelini hazırladık ve Sabancı Üni-
versitesi ile birlikte tüm hattın dijital 
ikizini oluşturduk. İşleyen bu dijital ikiz, 
ekiplere optimum üretim dengeleri, 
üretim hattının dışına itilmesi ya da 
üretim hattına yaklaşması gereken bi-
rimler gibi birçok detayı gösterdi. Tüm 

GE GÜç TRANSfORMATöRLERİ fABRİKASI YENİ HAT YATIRIMIYLA 10 MVA’YA 
KADAR KÜçÜK GÜç TRANSfORMATöRÜ ÜRETEcEK...

Hakan Karadoğan

 ge güç transformatörleri Ürün grubu küresel genel Müdürü Hakan karadoğan:

küçük güçte güç transformatörü   
üretimine hazırlanıyoruz

“ “

TRAFO



TRAFO

bu detaylı çalışma ise, ileride oluşabi-
lecek ek maliyetleri şimdiden ortadan 
kaldırdı. Üstelik verimlilik için yapılan 
bu proje, Sanayi–Üniversite iş birliği 
için de başarılı bir örnek oldu. Mo-
onshine ve Dijital İkiz, üretim fiziksel 
olarak başlamadan önce olası problem-
lerin önüne geçmemizi sağladı. Gerek 
ürünün tasarımında gerekse tedarik 
zinciri aşamasında fark etmiş olduğu-
muz problemleri çözme şansı bulduk. 
Katma değeri olmayan aktiviteleri 
ortadan kaldırdık. Gerçekleştirdiğimiz 
yenilikçi iş modeli, hem yeni hattın 
daha verimli olmasını, hem de planlı 
bir kurulum ile ileride oluşabilecek 
olası aksaklıkların önüne geçilmesini 
sağlıyor.

Dijital İkiz, yeni üretim hattı ile birlikte 
kullanılmaya devam edecek. Özelikle 
planlamada etkin olarak kullanılma-
sını bekliyoruz. Dijital ikiz sayesinde 

üretimde yapılması gereken her türlü 
değişiklik önceden test edilebilecek. 
“Dijital İkiz, yeni üretim hattı ile bir-
likte kullanılmaya devam edecek. Bu 
sayede üretimde yapılması gereken her 
türlü değişikliği önceden test edebile-
ceğiz.”

Ürettiğiniz trafo tipleri ve özellikleri 
hakkında bilgi verir misiniz? 
GE Gebze Güç Transformatörleri 
Fabrikamızda hem güç hem de gerilim 
olarak çok geniş bir ürün gamında, orta 
ve büyük güçte, güç transformatörleri 
üretimi yapıyoruz ve yeni yatırımımızla 
birlikte 10 MVA‘ya kadar küçük güç 
transformatörleri de  üretebileceğiz.   
Geçen yıl hayata geçirdiğimiz yeni test 
laboratuvarımızla birlikte üst sınırı-
mızı 800 kV’a çıkardığımız tesisimizde 
üretim portföyümüzde şebeke transfor-
matörleri, jeneratör transformatörleri, 
endüstriyel tesisleri besleyen özel 

transformatörler, oto transformatörleri 
ve şönt reaktörler yer alıyor.

Tesisimiz, aynı zamanda özel trans-
formatör üretiminde GE’nin yetkinlik 
merkezi. Bu fabrikadaki Ar-Ge mü-
hendislerimiz tarafından geliştirilen 
teknolojiler, GE’nin dünya genelinde 
bulunan fabrikalarına know-how olarak 
aktarılıyor. 

Transformatör üretiminin yanı sıra 
müşterilerimize servis çözümleri de 
sunuyoruz. Uluslararası bir organizas-
yona sahip olduğumuz için, ürün sattı-
ğımız her ülkede veya yakınlarında GE 
servislerimiz bulunuyor; arıza ve servis 
ihtiyacı olduğunda hızla bu servisleri 
ilgili noktalara yönlendiriyoruz. Yerinde 
çözülebilecek sorunlar, uzman ekipler 
tarafından müşterilerin tesislerinde 
giderilirken, daha karmaşık sorunlarda 
fabrika servisimiz devreye giriyor.
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küçük güçte güç transformatörü   
üretimine hazırlanıyoruz
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GE Güç Transformatörleri Fabrikası, 
kendi yağ test laboratuvarı da olmak 
üzere dünyanın en büyük transformatör 
onarım fabrikalarından birini bünyesin-
de barındırıyor. Aynı zamanda kendine 
ait fırınları, yüksek kapasiteli vinçle-
ri, test ekipmanları da mevcut olan 
onarım fabrikasında 800 MVA 100 kV’a 
kadar her tip ve marka güç transforma-
törü için onarım, bakım, yenileme ve 
yeniden tasarım hizmeti sunuluyor. 

Tesislerinizin özelliklerini açıklar 
mısınız? 50 yıldır Türkiye’de faaliyet 
gösteren Gebze Güç Transformatörleri 
fabrikamız, dünya genelindeki 10 GE 
Güç Transformatörleri fabrikası içinde 
hem tesis boyutu, hem üretim kapa-
sitesi, hem de ciro olarak en büyüğü.  
Toplam üretimimizin yüzde 85’ini ihraç 
ediyoruz ve elektrik iletim ve dağıtım 
alanında Türkiye’nin ihracat şampiyo-
nuyuz.. 1966 yılında Gebze’de küçük bir 
atölyede üretime başlayan fabrikamız, 
bugün 90.000 metrekare açık alan 
üzerinde, yaklaşık 50.000 metrekare 

kapalı alana sahip, 40.000 MVA yıllık 
üretim kapasitesi ve 1.000’e yakın ça-
lışanıyla, alanında dünyanın en büyük 
ve en modern tesislerinden biri olarak 
tanınıyor. Fabrikamızdaki yeni test la-
boratuvarı, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve 
Türkiye bölgesinin en gelişmiş kapasite 
ve teknolojiye sahip test laboratuvarı 
olma özelliğini taşıyor. 

Türkiye şebekesinde maksimum gerilim 
380 kV olmasına rağmen, bu labora-
tuvarda kullanılan özel ekipmanlarla 
800 kV’a kadar transformatörler test 
edebiliyor. Üretim kapasitemizin ve 
üreteceğimiz transformatör gücü ve 
geriliminin artmasını sağlayan bu 
yeni test laboratuvarımızla, sektörün 
artan gerilim ve güç taleplerine cevap 
verebiliyor, çok yüksek gerilimlerde 
transformatörler üretebiliyoruz.     

Mamullerinizin sahip bulunduğu stan-
dartlar ve dış pazarlardaki kullanımına 
ilişkin neler  söyleyebilirsiniz? 
GE Güç Transformatörleri fabrikamızda 

sadece transformatör üretmiyoruz; aynı 
zamanda müşteri ihtiyaçlarına göre 
özel tasarım ve üretim yapıyoruz.  Sa-
hamızda müşterilerin ihtiyacına yönelik 
transformatörleri tasarlayan mühendis-
lik gruplarımız ve aynı zamanda AR-GE 
ekiplerimiz var. Yaklaşık 80 mühendis-
ten oluşan, konusunda yetkin AR-GE 
ekibi  ile hem özel hem de diğer ürün 
gruplarıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarını 
yürüten tesisimiz, Ar-Ge Merkezi belge-
sini de 2015 yılında alarak Türkiye’nin 
sayılı AR-GE merkezleri arasına girmeyi 
başardı.

AR-GE  ve mühendislik ekiplerimiz, 
değişik atmosfer ve iklim şartları, çok 
kirli ortamlar ve benzeri zorlu koşullar 
için farklı çözümler geliştirilebiliyor. 
Örneğin, eksi 50 santigrat derece ile 
artı 50 santigrat derece (hatta daha 
fazla) çalışma şartlarına uygun ürünler 
üretilebiliyor. Hem İzlanda’daki hem 
de Suudi Arabistan’daki müşterilerinin 
ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen GE 
Güç Transformatörleri fabrikası, bunu 
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sağlarken hem tasarım hem de malze-
meye dikkat ediyor. 

Bunun yanı sıra, derinlemesine ana-
lizler yapılmasına olanak tanıyan çok 
özel yazılımlarımız mevcut. Örneğin, 
deprem simülasyon yazılımı bunlardan 
biri. Üretilen transformatörlerin olası 
bir deprem anında çalışmaya, sisteme 
enerji vermeye devam etmesi hayati 
önemde. Bu yazılımlar, bunu sağlayacak 
ürünler geliştirilmesine yardımcı olu-
yor. Bunların yanı sıra, değişik ülkelerde 
kullanılan değişik standartlara, farklı 
alanlarda geçerli olan farklı standart-
lara uyum sağlamak için yapılan 
çalışmalar var.

Geniş coğrafyaya göre farklı ülkeler-
den, farklı kültürlerden, farklı dillerden 
müşterilerimizin isteklerine ve ihtiyaç-
larına cevap verecek şekilde yapılandı-
rılmamız sayesinde,  Gebze’deki GE Güç 
Transformatörleri fabrikamız, sadece 
Türkiye’de değil; tüm dünyada öncelikli 
tercih edilen bir firma oluyor ve bize 
alanımızda “Türkiye İhracat Şampiyo-
nu” olma  gururunu yaşatıyor. “AR-GE  
ve mühendislik ekiplerimiz, değişik 
atmosfer ve iklim şartları, çok kirli 
ortamlar ve benzeri zorlu koşullar için 
farklı çözümler geliştirilebiliyor”

çevresel sorunlara nasıl yaklaşıyor-
sunuz, ürünlerinizi sürdürülebilirlik 
açısından değerlendirir misiniz? 
GE üretim sürecinde de çevreye saygıyı 
esas alıyor. GE Güç Transformatör-
leri Tesisi, Türkiye Sağlıklı Kentler 

Birliği’nin sanayi tesislerinin arıtma 
konusunda duyarlılığının artmasını 
sağlamak, teşvik etmek, çevreye saygılı 
ve çevre konusunda yatırım yapan 
işletmeleri ödüllendirmek amacıyla 
düzenlediği Çevreci Tesis Ödülleri’nde, 
Türkiye genelinde seçilen toplam 48 
tesis,  Kocaeli bölgesinden seçilen 5 
tesis arasına girerek “2015 Çevreci 
Tesis Ödülü”nü kazandı.

220 kV’a kadar bitkisel yağ kullanılan 
transformatörler üretebilen GE, bunu 

100 kV’a kadar çıkarmak için çalışma-
larını sürdürmekte. Çevreye duyarlı 
transformatör üretimi kapsamında 
düşük gürültülü, düşük kayıplı transfor-
matörler de mevcut. Ayrıca tasarımla 
ilgili tedbirler alınarak çevreye daha az 
zarar veren ürünler geliştirilmeye de 
devam ediliyor. “Yeşil transformatör” 
adı verilen ürün ailesi bunların hepsini 
barındırıyor.

Trafo kullanıcılarına ürün tercihi konu-
sunda ne gibi tavsiyelerde bulunursu-
nuz?    
Trafolar çok uzun ömürlü olan ürünler 
olup, bunların verimli ve güvenilir 
şekilde çalışmaları hizmet verdikleri 
tesisler için son derece önemlidir. Bu 
nedenle ben yatırımcılara uzun vadeli 
düşünmelerini, fiyat ile birlikte, ürün ve 
servis kalitesine odaklanmalarını tavsi-
ye ederim.  Ayrıca projelerine en uygun 
trafoyu seçebilmeleri için tedarikçi-
lerinden iyi bir mühendislik hizmeti 
alabilmeleri gerekir. Tüm bunlar sadece 
gerekli insan kaynağı ve teknolojik alt 
yapıya sahip firmalarca garanti altına 
alınabilir.
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Nüfus arttıkça elektriğe olan ihtiyaç 
artmakta bu da dolaylı olarak trafo 
kullanımını artırmaktadır. Havalimanla-
rı, alış veriş merkezleri, rüzgâr santral-
leri, hastaneler gibi büyük ve kompakt 
yapıların da benzer şekilde artması, 
gelişme göstermesi buralarda trafo 
kullanımını artırmaktadır. İşte bu gibi 
büyük ve özel yapılarda kullanılan veya 
kullanılması tercih edilen kuru tip trafo 
üretimi ülkemizde de son 10 yılda hem 
yaygınlaştı hem de büyük gelişme-
ler gösterdi. Yakın gelecekte kuru tip 
transformatör üretimi başka alanlarda 
da kullanılacak şekilde yaygınlaşacağı 
artık herkesin malumudur.

Bu gelişmeler ışığında, 
üretimi ve kullanımı 
yaygınlaşan kuru tip 
transformatörlerin 
kalitesinin tespitinde 
en önemli kıstaslardan 
birisi trafo bobinlerini 
yalıtmak için kaplanan 
epoksi reçinenin dökümü ve vakumlan-
ması işlemidir. Çünkü reçine dökümün-
de, vakumlanmasında ve bobinlerin 
kurutulmasında meydana gelebilecek 
istenmeyen olaylar trafo bobinlerin-
de çok küçük ebatlarda da olsa hava 
boşluklarına sebebiyet verecektir. Yine 
reçine içindeki yabancı maddeler veya 
tozlar ve hava boşlukları kuru tip trafo-
nun bobinlerinde elektrik deşarjlarının 
oluşmasına ve zamanla artan deşarj 
miktarıyla bobinlerin hasar görmesine 
yol açar.

Bu yazıda, kuru tip transformatörlerde 

oluşan kısmi deşarjların elektriki yapı-
sını, oluşumunu, ölçümünü kısa da olsa 
anlatmaya çalışacağız.

Kısmi deşarjın oluşumu  
Trafo izolasyonu içindeki hava boşlu-
ğunu veya yabancı maddeleri aşağıda 
şekildeki ⨊ bölgesi olarak gösterebi-
liriz. Trafo gerilim altında kaldıkça bu 
bölgede elektriki deşarjlar meydana 
gelecektir. Buna kısmi deşarj ismini ve-
riyoruz. Kısmi deşarj miktarının artması 
bu bölgenin iletken hale geçmesini 
neden olacaktır. Bu da zincirleme etkiy-
le izolasyonun tamamen bozulmasına 
ve bobinin hasar görüp sarımlar arası 

kısa devrelere yol açacaktır.  

Kısmi deşarjın ölçülmesi  
Sarımlar arası, sargılar arası veya 
sargılar ile toprak arası izolasyonun bir 
kapasite oluşturma-
sından yola çıkarak 
kısmi deşarj ölçümü 
yapılır. Trafo izolas-
yonundaki kapa-
siteleri ve deşarj 
kaynağının kapa-
sitesini aşağıdaki 
şekilde (Şekil-2) 
göstermek müm-
kündür. Hatalı CF 
bölgesinde meyda-

na gelen boşalmalar belirli periyotlarla 
devam eder. Boşalmalar genelde sinüs 
geriliminin pozitif ve negatif yönde 
yükselme bölgelerinde meydana gelir. 
Şekilde Ut(t) trafo üzerindeki gerilimi 
gösterir iken U’1(t) deşarj gerilimini, 
I’1(t) ise deşarj akımını göstermektedir. 
Deşarjlar trafonun herhangi bir fazında 
meydana gelebilir.

Ulusoy Elektrik Trafo Test Laboratuva-
rında, deşarj ölçümü için trafonun her 
bir fazına paralel olarak kapasiteler 

kuRu tiP tRanSfORMatöRleR 
ve kıSMi deşaRJ ölçÜMÜ

şekil-1

şekil-2
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(kuplaj kondansatörü) bağlanarak 
deşarj akımının veya akımlarının ka-
pasiteler arasında sirkülasyon yapması 
sağlanır. Şekil-3’ te tek fazlı eş değer 
devresi gösterilen ölçüm sisteminde Ca 
kapasitesinde meydana gelen deşarj ile 
oluşan akım Ck kapasitesi (kuplaj-öl-
çüm kondansatörü) üzerinden devresini 
tamamlarken ölçüm kondansatörüne 
seri bağlı ölçüm empedansı (Zmi) 
yardımıyla ölçülür. Daha sonra ölçülen 
akım bir integratör (integral alıcı) 
devreden geçirilerek elektron yükü 
(coulomb) miktarı değeri elde edilir. 
Elde edilen pico (10-12) coulomb (pC) 
mertebesindeki yük miktarı trafonun o 
fazının kısmi deşarj seviyesidir.

Ulusoy Elektrik Trafo Test Labora-
tuvarının kullandığı gelişmiş kısmi 
deşarj ölçüm sistemi, kısmi deşarjın 
sinüs gerilimi üzerinde hangi bölgede 
olduğunu görsel olarak göstermekte-
dir. Şekil-4’ teki örnekte kısmi deşarın 
olduğu bölgeler ölçüm sisteminde 

mavi noktalı olarak gösterilmiştir. Bu 
sayede kısmi deşarın kaynağı konusun-
da yorum yapabilme imkanı doğmakta 
ve hata kaynakları ile ilgili arşiv elde 
edilmektedir.

Kuru tip transformatörler için hazır-
lanmış olan IEC 60076-11 standardına 
göre kısmi deşarj seviyesi 10 pC’ un 
altında olmalıdır. Eğer kısmi deşarj 

miktarı 10 pC’un çok üzerinde ise ve 
bu durum bobin içindeki hava boşluğu 
veya yabancı maddelerden kaynaklı 
ise bobinin zamanla elektriki defor-
masyonu artıp yanmasına sebebiyet 
verebilecektir.

Kısmi deşarj limit seviyesinin yağlı 
tip trafolara (100 pC) nispeten çok az 
olması ölçüm yapılan test odasının 
deşarj seviyesinin düşük olmasını ge-
rektirmektedir (< 2pC). Bu da test oda-
sının Faraday kafesi şeklinde yapılması, 
topraklamanın işletme topraklamasın-
dan ayrılması ve çok düşük topraklama 
direnci değerinin elde edilmesi, enerji 

kaynağının çok iyi 
filtrelenmesi ile 
mümkün olabilmek-
tedir. Aynı zamanda 
ölçüm sisteminin 
hassasiyeti de ölçüm 
sonuçlarına direk etki 
etmektedir. Ulusoy 
Eletrik Trafo Test 
Laboratuvarı olarak 
Faraday kafesi ortam 
kısmi deşarj seviyesi 

0,8 pC’ un altındadır. 

Kısmi deşarj seviyesi limit değerinin 
önümüzdeki yıllarda aşağıya çekilmesi 
ihtimali kuru tip transformatörlerin 
üretiminin daha özenli yapılmasını ge-
rektirmektedir. Bobinlerin daldırılarak 
kaplandığı reçinenin hazırlanması bü-
yük dikkat isteyen bir işlemdir. Çünkü 
reçine birkaç bileşenden oluşmaktadır. 
Bu bileşenlerin uygun oranlarda seçil-
mesi, ısıtılması, dökülmesi, vakumlan-

ması, bobinin sağlamlığını, yanmazlı-
ğını sağlamakla birlikte bobin içinde 
toplu iğne ucu kadar da olsa bir hava 
boşluğunun oluşmamasına yardımcı 
olacaktır.

Kısaca özetleyecek olursak kuru tip tra-
foların üretimi özel dikkat gerektiren 
bir süreçtir. Üretim kalitesinin tespi-
tinde en önemli kıstas ise kısmi deşarj 
seviyesidir. Bu seviyenin veya miktarın 
tespiti de hassas ölçüm sistemi, ortam 
gürültüsünden arındırılmış test odası, 
uzman ve teknik personel ile mümkün 
olmaktadır. Kısmi deşarj seviyesi limit 
değerlerin çok altında olan bir kuru 
transformatör, kullanıcısı için uzun 
yıllar bakım gerektirmeyen ve güvenilir 
bir ürün olacaktır.

Ulusoy Elektrik, yaklaşık 20 yıldır orta 
gerilim hücre ve ekipmanları üretimin-
de edindiği epoksi reçine döküm ve 
reçineli üretim tecrübesini trafo bobini 
dökümünde de uygulayarak kaliteli 
üretimine yeni bir sayfa açmıştır. Bu 
sayede kuru tip trafo üretiminde hem 
yurt içinde hem de yurt dışında iddialı 
bir konuma gelmekle birlikte kuru tip 
trafo için en önemli kıstas olan kısmi 
deşarj konusunda neredeyse deşarj 
olmayan (pd free) trafolar üretip bunla-
rı en hassas ölçüm sistemi ve donanım 
ile tespit etmektedir.

şekil-3

şekil-4



1998 yılında Özgüney Elektrik olarak  
Urfa’da elektrik sektörünün malzeme 
ihtiyacını karşılamak amacıyla  ku-
rulan Astor, piyasadaki ihtiyacı, talep 
fazlalığını ve satış potansiyelini gö-
rerek transformatör imalatını bir süre 
sonra kendi yapmaya karar vermesiyle 
birlikte 2003 yılında Türkiye’nin ilk 
transformatör markalarından olan Bese 
transformatörü satın aldı. Astor için bir 
dönüm noktası olan bu kararı,  2005 
yılında İstanbul’da kurulu olan Transtek 
markasını satın alması takip etti.  2012 
yılında ise elde ettiği bilgi birikimi ve 
tecrübeyi Astor markası adı altında 
toplayarak marka gücünü oluşturmaya 
karar verdi. Ankara 1. Organize Sanayi 
Bölgesi Sincan’da 36.000 m² arazi 
üzerinde kurulu olan Astor AŞ,  26.000 

m² kapalı alanda Dağıtım, Kuru ve Güç 
Transformatörleri üretimi ile hizmet 
veriyor.  Dağıtım transformatörleri üre-
tim kapasitesi ile dünyada ilk 5’te Tür-
kiye’de ise yerli üretimde ilk sırada yer 
alan ASTOR AŞ. şu an Türkiye pazarının 

yüzde 60’ına sahip durumda. Dünyada 
ise Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu başta 
olmak üzere 60 ülkeye yüzde yüz yerli 
üretim trafo ve transformatör temin 
eden ASTOR AŞ, Malezya’da kazandığı 
ihale ile dikkatleri üzerine çekiyor. 
Özellikle Malezya gibi Türk firmaları 
için fazla bilinmeyen bir piyasada elde 
edilen bu zafer, hem Astor hem de 
ülkemiz için çok önemli bir başarı.

Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtı-
mında kullanılan transformatörlerin 
üretimini gerçekleştiren, aylık 2 bin 
adetlik dağıtım transformatörü üretim 
kapasitesine sahip olan Astor, enerji 
sektöründe gerçekleştirdiği yatırımla-
rıyla fark yaratıyor. Dağıtım transforma-
törleri üretim kapasitesi ile Dünya’da 
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DAĞITIM TRANSfORMATöRLERİ ÜRETİM KApASİTESİ İLE DÜNYADA İLK BEşTE, TÜRKİ-
YE’DE DE YERLİ ÜRETİMDE İLK SIRADA YER ALAN ASTOR A.ş., Bu ALANDA TÜRKİYE pAzA-
RININ YÜzDE 60’INI KONTROL EDİYOR.  ASTOR,  AfRİKA, ORTADOĞu VE uzAKDOĞu BAşTA 
OLMAK ÜzERE 60 ÜLKEYE YERLİ ÜRETİM TRAfO VE TRANSfORMATöR TEMİN EDİYOR.





KAYNAK ELEKTRİK  | HAZİRAN - SAYI 33557

TANITICI REKLAM

ilk 5’te Türkiye’de ise  ilk sırada yer 
alan Astor, Türkiye pazarının yüzde 
60’ına sahip durumda.

Türkiye’nin İlk Kaynak Robotu 
Astor, tam kapasite çalışıldığı takdirde 
aylık 2000 transformatör üretebilme 
gücüne sahip bir firma. Bu Türkiye için 
rekor bir üretim. Yapılan bu üretimin 
önemi ise üretim kapasitesinin yanı 
sıra daha az işçi hatasını bulunduru-
yor olması. Türkiye’de iş sağlığı ve iş 
güvenliği (İSG) önlemlerinin yeterince 
alınmamasından dolayı can kayıpları, 
sakatlıklar ve iş gücü kayıpları sıklıkla 
gündemde olan bir konu. Astor Trans-
formatör iş kazası risklerini azaltmak 
için üretimde kullanmak üzere özgün 
tasarım kaynak robotu geliştirdi. 
Türkiye’de bu alanda ilk kez kullanılan  
Robot Teknolojisi ile birlikte kaynak ça-
lışması sırasında meydana gelebilecek 
iş kazalarının önüne geçiliyor.  Ayrıca, 
yeni nesil robotlar daha hızlı üretim ve 
daha az hata olanağı sunuyor. 

Son yıllarda özellikle ülkemizin enerji 
bağımlılığını azaltma amaçlı politika-
larının da etkisiyle yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik üretme çalış-
malarına başlayan Astor, 2016 yılında 
ilk Güneş Enerji Santrali kurulumunu 
gerçekleştirdi. 10,23 MWp Kurulu güce 
sahip GES, Urfa’da bölgenin işletmede-
ki en büyük GES santrali olarak elektrik 
üretimine devam ediyor. Astor elde 

ettiği bu tecrübeyle yurt içi ve yurt-
dışı GES yatırımları için çalışmalarına 
devam ediyor. Tamamı öz kaynaklar-
la karşılanan Güneş Enerji Santrali 
yatırımında Ar-Ge çalışmaları sonucu 
imalatını yaptıkları Ultra düşük Kayıplı 
trafoları kullanan Astor, saha perfor-
mansını takip ettikleri bu ürünleri müş-
terilerine de sunuyor. 

“TÜBİTAK İLE TAMAMLANMIş 
15 AR-GE pROJESİ”  
Bilginin gücünü çok iyi bildiklerini ve 
bu güce çok önem verdiklerini belirten 
ASTOR A.Ş. Ankara’daki fabrikada 2009 
yılında 24 kişilik bir Ar-Ge ekibi oluş-

turdu ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütmeye 
başladı. 2009-2015 tarihleri arasında 
kendi öz kaynakları ile yapmış olduğu 
Ar-Ge çalışmalarının yanında TÜBİTAK 
tarafından desteklenen Ar-Ge proje-
lerini gerçekleştirdi. Bugün itibariyle 
TÜBİTAK tarafından desteklenerek 
başarı ile tamamlanmış 15 tane Ar-Ge 
projesi var. Ayrıca, 5 adet Ar-Ge projesi 
de TÜBİTAK tarafından desteğe değer 
bulundu. İTÜ’nün yürütücülüğünde de-
vam eden çalışmalarını çok önemseyen 
Astor, bu proje ile ülkemizin en önemli 
üniversitelerinden olan İTÜ’nün bilim-
sel gücünü arkasına alarak yeni Ar-Ge 
projelerine imza atmayı hedefliyor. 

Ar-Ge projeleri kapsamında 2013-2014 
yıllarında yapılan projeler, dağıtım 
transformatöründen güç transforma-
törü üretimine geçiş aşamalarında çok 
önemli bir rol oynadı ve kısa sürede 
meyvesini verdi. TÜBİTAK’ ın destekle-
diği Ar-Ge projeleri ile çok önemli bilgi 
ve birikimi sağlayarak Teknolojik Ürün 
Deneyim Belgesi alındı. Bu belge Bilim 
ve Sanayi Bakanlığının Ar-Ge çalışma-
larında başarılı olmuş projelere verilen 
bir belge olduğundan Astor için çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşları ile çalışma-
sı adına önemli bir referans. Yurt içine 
ve yurt dışına bu ürünleri satabilmek 
için gerekli olan sertifikaları Hollan-
da’da kurulu olan Kema Labaratuva-
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rından alan Astor, Ar-Ge çalışmaları 
kapsamında Gazi Üniversitesi, ODTÜ, 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sa-
karya Üniversitesi gibi üniversitelerin 
öğretim üyelerinden akademik danış-
manlık hizmeti alıyor.  İstanbul Teknik 
Üniversitesi yürütücülüğünde kuru tip 
transformatörler konusunda bir proje 
başlatan Astor, bu proje 
ile ülkemizde çok az fir-
ma tarafından üretilen 
kuru tip transformatör, 
içerisinde yağ bulunma-
ması nedeni ile çevreye 
daha duyarlı bir ürün 
haline geliyor. Kuru tip 
transformatör konu-
sunda yurtdışında ve 
Türkiye’de bilgilerin 
çok kısıtlı olmasından 
dolayı, Ar-Ge çalışmala-
rı kapsamında ayrıca bir 
proje daha sundu. Bu anlamda kuru tip 
transformatör pazar payının çok hızlı 
artmasını bekleyen Astor, TÜBİTAK des-
tekli prototip imalatı yaparak, gerekli 
sertifikasyonları almayı ve sunduğu 
ürün gamını genişleterek ülkemizin 
2023 yılı ihracat ve ithalat hedeflerine 

katkı sağlamayı amaçlıyor.

60 MİLYON uSD YENİ YATIRIM 
Astor, daha büyük gerilimli trafo üre-
timi için şu an ana üretim fabrikasına 
ek olarak 60 milyon dolarlık yatırımı 
ile yeni fabrikasının inşaatına devam 
ediyor. Yaklaşık 100 bin metrekare alan 
üzerine kurulacak fabrikada 800 kV 

1000 MVA kapasitesine kadar 
üretim ilk hedef. 60 ülkeye 
transformatör ihraç eden 
firma yeni fabrikasının 
devreye girmesiyle bu 
ülkelerdeki güç transfor-
matörü satış pazarına 
odaklanacak. Ortadoğu 
pazarı, Afrika pazarı 
hatta Uzakdoğu pazarı 

en önemli hedef pa-
zarlardan. Ayrıca, son yıllarda 

önemini arttıran GES, RES, JES gibi ye-
nilebilir enerji kaynakları yatırımların-
da kullanılan trafo satışlarında da yurt 
içi ve yurt dışında etkin rol oynamak 
diğer önemli hedeflerinden.

ASO’DAN İSTİHDAM öDÜLÜ 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın başlattığı İstihdam Seferberliği 
çağrısı üzerine gerçekleştirilen Ankara 
Sanayi Odası (ASO) en çok istihdam 
sağlayan üyelerine ödülleri takdim etti. 
Türkiye’nin dünya devleri ile mücadele 
eden firması ASTOR Transformatör ça-
lışan sayısını yaklaşık yüzde 30 artıran 
firma olarak ASO ödüllerinde ilklerin 
arasında yer aldı. Gerçekleşen 17 bin 
372 yeni istihdam alanı sonucunda 
ASTOR Transformatör ilk 4 ayda en 
yüksek istihdam sağlayan ASO üyeleri 
arasında. 

Ödülünü Naci Ağbal’dan alan Astor 
AŞ Genel Müdürü Enver Geçgel, yeni 
yatırımları ile ilgili yaptığı açıklamada;  
Sanayi yatırımları istihdam açısından 
çok önemli. Bizim yatırımlarımız ayrıca 
çarpan etkisi yaratarak tedarikçileri-
mizin de istihdamlarını arttırmasına 
vesile oluyor . Astor yatırımlarına 
ülkemiz ekonomisine duyduğu güvenle 
hız kesmeden devam edecek. Katma 
değeri yüksek ürünler üreterek ihracatı 
arttırmak bizim en önemli hedefimiz. 
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 
devletimizin desteğini hissetmek bizi 
daha fazla motive ediyor dedi. 
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Negatif watt kaybı veya negative güç 
faktörü genellikle normal olmayan 
bir test sonucu olarak kabul edilir ve 
yorum karışıklığına neden olur. Doble 
test cihazlarıyla topraklanmamış bir 
teçhizatda (UST) pozisyonunda yapılan 
Güç Faktörü testlerinde ölçülen Watt 
kayıplarının dolaysıyla hesaplanan 
Güç Faktörü değerlerinin normalden 
küçük ve hatta negatif olduğu sık sık 
rapor edilmiştir. Daha sonraları topraklı 
sistemlerde de (GST) pozisyonunda 
yapılan testlerde “GUARD Devresi” 
kullanıldığında da benzer şekilde 
Negatif Güç Faktörü ölçülebildiği gö-
rülmüştür. Bu negatif ölçüm sonucuyla, 
kullanılan cihaz ne olursa olsun, UST 
veya “GST- GUARD” konumunda test 
yaparken, karşılaşmak mümkündür. Bu 
husus 1948’den günümüze kadar yer 
alan muhtelif Doble konferanslarında 
incelenmiş ve konu hakkında çeşitli 
tebliğler yayınlanmıştır, (Ref 1,2 3).

pARALEL DEVRE TEMEL TEORİSİ 
Şekil 2.1’de gösterilen Z1 ve Z2 
elemanlarından müteşekkil paralel 
devrede devrenin her kolu üzerinde 
akıcak olan akm Z1 ve Z2 empedansla-
rına bağlıdır.

Şekil 2.2’ de gösterilen seri devrede 
her eleman üzerine farklı bir gerilim 
düşebilir. Eğer iki elemanın yapısı 
birbirinden farklı ise (direnç, kapasitör 
veya endüktans), bu elemanların üze-
rine farklı gerilim 
düşebileceği gibi 
faz açıları da 
farklı olacaktır.

Şekil 2.b’ de yer 
alan Z eleman-
larının her biri 
rezistif (R ) olabi-

leceği gibi kapasitif (XC) veya indaktif 
(XL) elemanlar da olabilrler, Şekil 2.3. 
Direnç reel bir değerdir ve gerilim ile 
ayni fazdadır. XC ve XL komplex sayılar-
dır gerilimle aralarında 90 derece faz 
farkı vardır.

Eğer Şekil 2.4’ de 
gösterildiği gibi 
Z2’ye paralel bir 
ZG elemanı var 
ise V2 gerilimi 
ve buna bağlı 
olarak akan I2 
akımı 2.4b ve 
2.4c ifadelerinde gösterildiği gibi daha 
kompleks bir yapıya sahipmiş gibi gö-
rünmelerine rağmen bu ifadelerde bir 
önceki modelden yegane matematiksel 
fark Z1Z2 / ZG ifadesidir.

Yalıtım sistem-
lerinde Z1 ve 
Z2 elemanları 
genellikle ka-
pasitif (XC), ZG 
( şönt elema-
nı) genellikle 
rezistifdir (RG). 
Böylelikle Şekil 
2.4 ve denklem 
2.4 şu şekilde 
ifade edilebilir.

Denklem 2.5’den şu sonuçları çıkarta-
biliriz;

1. Şekil 2.5’deki I2’nin negatif gerçek 
değerine kayan faz açısı (XC1*XC2 / RG) 
teriminden kaynaklanmaktadır. (XC1 
ve XC2) kompleks sayılarının çarpımı 
gerçek negatif değer verir.Veya, (XC1 

ve XC2) vektörlerinin çarpımı ile elde 
edilen (X) vektörünün faz açısı Şekil 
2.6’da gösterildiği gibi (XC1 ve XC2) 
vektörlerinin faz açılarının toplamı 
kadar kaymıştır.

2. Bir izolasyon sisteminde, (XC1 + XC2) 
terimi, toplam izolasyon sistemi em-
pedansı olan (XC)’ yi temsil eder. İyi bir 
yalıtım sisteminde zaman içinde (XC) 
değeri değişmemelidir

3. İzolasyon sistemi yapısı biliniyorsa, 
(XC1XC2 / RG) ifadesini ve XC değerini 
azalan Güç Faktörü olarak kullanabi-
liriz.

4. Denklem 2.5, V2 vektörü [(XC1XC2 /

dOble teStleRi ve “negatif gÜç faktöRÜ”





 

RG) ifadesi nedeniyle] VT vektöründen 
δ açısı kadar kaymıştır. XC2’ de ölçülen 
watt kayıpları, ancak test voltajı VT 
akım ölçümü için referans olarak kulla-
nıldığında negatiftir, [Şekil 2.7’de (-R)] 
ve XC2 üzerindeki gerilim gerçekten 
V2’dir. Referans olarak V2 kullanılmışsa, 
akım pozitif değer olurdu. Dolaysıyla 
fiziksel olarak gerçek bir negatif Güç 
mevcut değildir.

5. Toprağa akan kaçak 
akı yolunun konumu, 
yalıtım sistemine olan 
etkisinin derecesini 
belirler. Eğer yalıtım 
ömrünün sonuna 
yaklaşılmışsa XC1 veya 
XC2’nin birinden biri 
çok küçüktür. Dolay-
sıyla XC1 ve XC2’nin 
çarpımları da çok küçük olacaktır. Bu 
çarpım değeri, kaçak akının lokasyonu 
yalıtımın orta tarafına doğru yaklaş-
tıkça tedricen büyür. Yalıtım sisteminin 
tam ortasında bu çarpımın maksimum 
değeri (XC2/4) olur ve akı yolu yalıtı-
mın diğer ucuna kaydığında bu değer 
yine küçülmeye başlar.

Bu şu anlama gelir; yalıtımdan toprağa 
doğru akan akının;

a) izolasyon sistemi-
nin her iki ucunda da 
etkisinin minimum 
olduğu, ve

b) Maksimum etkinin 
yalıtım sisteminin 
(XC/2) ortasında yer 
aldığı görülecektir.

6. Kaçak akının toprağa 
olan RG değeri bu akı 
yolunun yalıtıma her-
hangi bir etkisinin olup 
olmadığını gösterir.

a) Eğer RG değeri 
(XC²/4) ‘den çok büyük-

se kaçak akının yeri neresi olursa olsun 
bu akının yalıtıma etkisi minimum 
olacaktır.   b) Diğer 
taraftan eğer RG aşırı derede küçükse 
(tam kısa devre) kaçak akının konumu 
neresi olursa olsun yalıtım sistemini 
etkiliyecektir.  c) Bu iki 
aşırı ucun arasında (a ve b maddeleri), 

kaçak akının yalıtıma 
etkisi, toplam yalıtım 
sisteminin (XC) em-
pedansına göre (XC1 
XC2/RG) gibi rölatif bir 
değere sahip olacaktır. 
Yüksek değerli negatif 
değer toprağa olan 
kaçak akı yolunun 
etkisinin büyük oldu-
ğunu göstericektir, bak 
Madde 3.1.

SONuç    
Şimdi, aşağıda verilen iki farklı yalıtım 
sisteminde güç faktörü test sonuçları-
nın yorumlanmasında yukarıdaki temel 
kuramı uygulayabiliriz:

• Paralel deşarj yolu olmayan yalıtım 
sistemi ve

• Başlangıçta paralel deşarj yolu olan 

izolasyon sistemi. Başlangıçta parallel 
deşarj yolu olmayan yalıtım sistemi: 
Bu yalıtım türü için, ilk test sonucunda 
watt kayıpları pozitiftir. Güç faktörü 
veya watt kaybı azalması yalıtım duru-
munun değişimini gösterir. Azalan oran, 
yalıtım devresi içindeki şönt yolunun 
konumuna ve direnç değerine bağlı 
olacaktır. Değişmeyen sabit bir deşarj 
yoluna sahip yalıtım sistemi için, örne-
ğin epoksi rezin transformatörde, güç 
faktörünün azalması, şönt yol iletkenli-
ğinde artışa yani yalıtımın bozulmasına 
işaret eder. Değişken bir deşarj yoluna 
sahip yalıtım için güç faktörünün azal-
ması, deşarj yolunun yalıtımın ortası-
na doğru ilerlediğini veya deşarj yol 
iletkenliğinin arttığını gösterir.

Başlangıçta paralel deşarj yolu olan 
izolasyon sistemi: Bu yalıtım türü için 
başlangıç test sonuçları negatiftir. 
Bu yalıtım tipinin çoğuna, örneğin iki 
sargı arasında topraklanmış bir ekranı 
olan iki sargılı transformatörün sargı 
izolasyonunda veya bir stator bobininin 
faz arası izolasyonunda karşılaşılır. Güç 
faktörü veya watt kaybı pozitif değere 
doğru artma eğilimi gösterir ve bu, 
şönt yolunun veya yalıtımın bozulması-
na işaret eder.
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Kademe değiştiricinizdeki başgösteren problemi 
nasıl tespit edebilirsiniz?

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

Güvenilir elektrik güç sistemleri için 
akıllı test cihazları
www.dv-power.com

İhtiyaçlarınıza tam cevap verecek çözüm
“Kademe Değiştirici ve Sargı Analizörü TWA40D’dir

• Eşzamanlı üç fazlı kademe değiştiricisi analizi ve altı sargı  

  direnç ölçümleri

•  6-8 adet buşingin hepsi bağlandıktan sonra test prosedürü 

  otomatik olarak çalışır

• Test daha güvenli, daha hızlı ve daha kullanışlıdır

• Otomatik manyetizma giderme işlemi

• Birden fazla kademe değiştiricisinin senkronizasyonunu 

  kontrol etme özelliği

•  Aynı anda YG ve AG sargısı manyetik nüvelerini doyurmak 

  suretiyle testlerin hızla yapılmasını sağlar

• TRT serisi 3 fazlı Sargı oran testi cihazları ile ayni test 

  kablolarını kullanarak getirilen bağlantı kolaylığı
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36kV’a kadar

ÖZEL TRANSFORMATÖRLER

Topraklama Transformatörleri [ZN, ZNyn, YNd(o), Ii0] 

Yüksek Akım Enjeksiyon Transformatörleri

Motor Yol Verme Oto-transformatörleri

Şönt Reaktörleri

Motor Yol Verme Reaktörleri

ZN Zig-zag veya

Açık Üçgen (o)

Topraklama

Transformatörü

6 kV 480 kW 

Motor Yol Verme

Reaktörü

12 / 9,6 kV 2000 kW

Motor Yol Verme

Oto-transformatörü

36 kV 1000 kVAr

Şönt Reaktör
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1. Giriş
Endüktif lineer yükler (örn. Transfor-
matör, asenkron motor, vs.) ve endüktif 
nonlineer yükler (örn. Sürücü devreleri, 
kaynak makinaları, ark fırınları, doğrul-
tucular, tristörler, frekans konvertörleri, 
balastlı gaz deşarj lambaları, vs.) ça-
lışma prensiplerinin temelini oluştu-
ran manyetik alanı yaratırken reaktif 
güç kullanmaktadırlar. Bu reaktif güç, 
sistemi besleyen kaynaktan sağlanır-
ken, sistemden çekilen aktif gücün 
yanında üretim ve dağıtım ekipmanları  
üzerinde ekstra yüke neden olmaktadır. 
Bu ekstra yükün azaltımı ve dolayısı ile 
sistem verimliliğinin artırılması kom-
panzasyon uygulamaları ile sağlan-
maktadır. Böylece reaktif güç,  ihtiyaç 
duyulduğu noktada kompanzasyon 
sistemleri ile oluşturulmaktadır.
Kompanzasyon sistemleri orta ve 
alçak gerilim istasyonlarında uygu-
lanabilmektedir. Teknik ve ekonomik 
nedenler ile kompanzasyon sistemleri 
alçak gerilim tarafında uygulanması 
tercih edilebilir. Ekonomik nedenler ele 
alındığında temel olarak alçak gerilim 
tarafında kullanılan ekipmanların daha 
düşük maliyetli oluşu ön plana çıkmak-
tadır. Teknik açıdan ele alındığında ise, 
yüke daha yakın noktada uygulanacak 
kompanzasyon ile sistem kararlılığı ve 
buna bağlı olarak enerji kalitesinde 
artış olacaktır.  
Uygulanacak kompanzasyon sistemi-
nin, istenen sonuçları verebilmesi için, 
elektriksel malzeme seçimi ve bu se-
çime bağlı pano mekanik boyutlandır-
ması kritik rol oynamaktadır. Elektriksel 
malzemeye ve kullanım alanına göre 3 
boyutlu tasarlanacak pano ile sisteme 
uygun çözüm sunulabilmektedir.

Bu yazıda kompanzasyon sistemleri ile 
beraber alçak gerilim panosu içeri-
sindeki uygulamaların açıklanması 
amaçlanmaktadır. Malzeme seçiminde 
kullanılan kriterler ile birlikte pano-
nun mekanik tasarımında göz önünde 
bulundurulan noktalara değinilmekte-
dir. Tüm bunlara bağlı olarak tasarım 
ensasına kaçınılması gereken noktalar 
da ele alınmaktadır.

2. Kompanzasyon Sistemleri
Alternatif akım sistemlerinde, aktif güç 
(P) ve görünen güç (S) arasındaki oran 
güç faktörünü vermektedir. Vektörel 
olarak ifade edildiğinde 𝞿 açısının 
kosinüs değeri güç faktörü olarak ifade 
edilir:

cos 𝞿 = P/S    (1)

Şekil 1.’de görülen 𝞿 açısı, akım ve 
gerilim arasındaki faz farkı olarak ifade 
edilen açıdır. 

Reaktif güç olarak ifade edilen Q, aşa-
ğıdaki formül ile hesaplanmaktadır:

                Q=√(S^2-P^2 )  (2)

Bir sistemin güç faktörünün iyileştiril-
mesi için ihtiyaç duyulan reaktif güç 
hesabı için aşağıdaki formül kullanıl-
maktadır:

Q c=Pmax . (tan𝞿1 - tan𝞿2)    (3)

Burada 𝞿1 açısı kompanzasyon sistemi 
uygulanmadan önceki açı değeri iken 
𝞿2 açısı, kompanzasyon uygulama-
sı sonrasında ulaşılmak istenen açı 
değeridir. 

2.1. Lineer Yükler için Kompanzasyon
Lineer yükler şebekeden yaklaşık 
olarak sinüsoidal akım çekmektedir. Bu 
akım değeri, lineer yüklerin manye-
tik alanlarını oluşturmak için ihtiyaç 
duyduğu reaktif güç nedeni ile, şebeke 
geriliminden bir 𝞿 açısı kadar geridedir. 
Toplamda şebekeden çekilen görünür 
güç, reaktif güç nedeni ile, kullanılan 
aktif güçten daha fazladır.
Lineer endüktif yükler, harmonik bo-
zunumlu reaktif güce neden olmazlar. 
Toplam reaktif akım ihtiyaç duyulan 
reaktif akıma eşit olarak kabul edilir. 
Bu nedenle genellikle lineer yüklerin 
çoğunlukta olduğu şebekelerde kulla-
nılacak kompanzasyon sistemlerinde 
harmonik filtreler kullanılmamaktadır. 

2.2. Non- Lineer Yükler için  
Kompanzasyon
Şebekelerde en sık karşılaşılan non-li-
neer (lineer olmayan) yükler frekans 
dönüştürücü motor sürücülerdir. Bu 
tip sürücüler, motor hız kontrolü için 
şebekeden aktif gücün yanında reaktif 
güç ve non-sinüsoidal akım çekmekte-
dir. Bu non-sinüsoidal akım eğrisi, bir 
temel akım değerindeki sinüs eğrisi ile 
sistem frekansının katlarından oluşan 
harmonik akım eğrilerinin birleşimin-
den oluşmaktadır. 3 fazlı sistemlerde 
oluşan harmonikler güç sistemleri üze-

alçak gerilim kompanzasyon Panoları: elektriksel 
özelliklerin belirlenmesi ve 3 boyutlu Pano tasarımı

şekil-1 . Güç faktörünün aktif ve görünen güç 

olarak vektörel ifadesi
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rinde çeşitli dezavantajlar oluşturmak-
tadır. Non-lineer yüklerin çoğunlukta 
bulunduğu şebekeler için, sisteme göre 
değişen oranlarda harmonik filtreli 
kompanzasyon sistemleri tercih edil-
mektedir.

3. örnek bir kompanzasyon uygula-
ması ( )
Önceki bölümlerde belirtilen yük 
tiplerine göre, harmonik filtreli ya da 
filtresiz kompanzasyon uygulamalarına 
örnek olarak, Sivacon S8 pano sistem-
leri incelenmiştir. 
Ortam sıcaklığı, kompanzasyon gücü 
ve uygulama tiplerine (kontaktör ya 
da tristör anahtarlamalı) göre pano 
içerisinde hava akımını arttırmak üzere 
fan kullanılmaktadır. Modül olarak 
tasarlanan kompanzasyon kademe 
sistemlerinde sigortalı yük ayırıcılar ile 
koruma sağlanmaktadır.
Filtresiz kompanzasyon modülleri 
genel olarak daha önce değinildiği 
gibi lineer yüklerin çoğunlukta olduğu 
şebekeler için tercih edilmektedir. Top-
lam kompanzasyon gücü, kademelere 
bölünmektedir. Pano kapısında bulunan 
reaktif güç kontrol rölesi, değişken 
yük durumlarında dahi,  ihtiyaç kadar 
kompanzasyon ünitesinin devreye girip 
çıkmasını sağlayarak, sistemi istenen 
cos 𝞿 değerine ulaştırmaktadır.
Filtreli kompanzasyon modülleri ise 
non-lineer yüklerin çoğunlukta olduğu 
şebekelerde tercih edilmektedir. 

3.1. Kompanzasyon Sistemi  
Boyutlandırılması
Sistemde ihtiyaç duyulan kapasitif 
gücün doğru şekilde belirlenmesi 
önemlidir. Kompanzasyon sistemi 
kurulacak tesis hali hazırda kurulu ya 
da yeni kurulacak bir işletme olabilir. 
Çeşitli hesaplama cetvelleri yardımı 
ile kabuller yapılarak toplam aktif güç 
üzerinden bir kompanzasyon gücüne 
ulaşmak mümküdür. Ancak özellik-
le işletme durumundaki tesislerde 

gerekli ölçümlerin sahada yapılarak 
kompanzasyon gücünün belirlenmesi 
daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini 
sağlamaktadır.
Sistem koşullarına göre ayarlanabilen 
güç faktörü değerlerini sağlayabilmek 
için, toplam kompanzasyon gücü kade-
melere bölünmektedir. Genelde toplam 
kompanzasyon gücünün yüzde 10-20’si 
oranında kademeler ayarlanabilir. 
Kademe oranları genelde uygulamalara 
göre değişkenlik gösterse de, özellikle 
daha az katlı kademe oranlarının tercih 
edilmesi, istenen kompanzasyon gücü-
nü sağlayabilmek için devreye alınacak 
kademelerde daha ince ayar yapılması 
açısından önemlidir. Böylece belirli ka-
demelerin daha sık devreye girip çıkma 
ve dolayısı ile malzeme ömrünü kısalt-
ma ihtimali azaltılmış olur. Günümüzde 
kullanılan reaktif güç kontrol röleleri 
akıllı yapıları ile istenen oranlarda 
kademeleri (örn. 1:1:2:2:2:4) kumanda 
edip, haberleşme üzerinden izlemeye 
imkan sağlamaktadır.
Kademe gücünün belirlenmesinde en 
büyük kriterler harmonik filtre kullanı-
lıp kullanılmaması ve bu duruma göre 
kullanılacak kondansatör gruplarının 
güç ve gerilim seviyeleridir. Harmonik 
filtreler, sistemdeki harmonik seviye-
lerine ve istenen filtreleme miktarına 
göre seçilmelidir. 

3.1.1. Kondansatör Koruması Gereksi-
nimleri
Güç faktörü (cos 𝞿) iyileştirmek 
için kullanılan alçak gerilim sistemi 
kondansatörleri IEC 60831-1, TS EN 
60831-1 standartlarına uygun olmalı-

dır. Ayrıca kullanılacak kondansatörler 
Tablo 1.’de belirtilen değerleri sağla-
malıdır.
 
Urc olarak verilen anma gerilimi, kon-
dansatörün tasarlandığı RMS alternatif 
gerilim değeridir.
Endüstriyel şebekelerde, kondansatör 
uçlarında oluşan gerilim seviyesi, şebe-
ke geriliminden daha fazla olmaktadır. 
Genel yaklaşım olarak lineer yüklerin 
baskın olduğu Un=400V şebekelerde 
kondansatör gerilimleri  440 < UrC 
≤ 480V olarak seçilmektedir.  Benzer 
şekilde nonlineer reaktif yüklerin 
bulunduğu, harmonik filtre kullanılan 
kompanzasyon sistemlerinde ise 525V≤ 
UrC ≤ 690V kondansatör kullanımı 
önerilmektedir. [2]
Şebeke geriliminden farklı seçilen kon-
dansatör gerilimlerinde, kondansatörün 
ilgili şebekede sağlayabileceği gücü 
belirleyebilmek için aşağıdaki formül 
kullanılır:

Q c2 = Q c1 × (U 2 / U 1 )
2    (4)

Örnek olarak 400V bir şebeke için seçi-
len 480V’luk 25kVAr kondansatör;

Q c2 = 25 × ( 400 / 480)2 = 17,36 kVAr

gücünde olacaktır. 

Kompanzasyon tabloları girişlerinde, 
kullanıcı isteğine bağlı olarak tablo 
beslemesi için açık tip (ACB), kompakt 
tip (MCCB) şalterler veya ayırıcılar 
(switch disconnector) kullanılabilmek-
tedir. Bu giriş anahtarı arada bir hat 

olması duru-
munda bu hattı 
koruyacak şekilde 
korumalı tip 
şalter seçilmelidir. 
Aynı zamanda 
tüm kompanzas-
yon kademeleri 
devredeyken de 

Tablo-1 . Kompanzasyon için kullanılan güç kondansatörleri için izin  

               verilen gerilim seviyeleri [1]
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bu şalterin gereksiz açma yapmadan 
devrede kalması gerekmektedir. Bu ne-
denle korumalı bir şalter kullanıldığın-
da, şalter nominal akım değerinin hem 
hatta göre, hem de toplam kompan-
zasyon gücüne göre belirlenmesi ya da 
kullanıcı dokümanlarında belirlenen 
şalterin nominal akım değerinin bun-
lara göre kontrol edilmesi gerekir. Bu 
amaçla şalter seçimi için standartlarda 
kondansatör korumasıyla ilgili kriterler 
dikkate alınmalıdır.

IEC60831-1 (Madde 21) içerisinde 
belirtildiği üzere kondansatörler anma 
gerilim ve frekanslarına göre akımları-
nın 1,3 katını aşmayacak şekilde çalış-
tırılmaya uygun olmalıdır. 1,1 katındaki 
kondansatör üretim toleransları da göz 
önüne bulundurulduğunda, bu akım 
değeri 1,3x1,1=1,43In olmaktadır. [1]
Kondansatör korumasında kullanıla-
cak koruma elemanının nominal akım 
seviyesini belirlerken üretici firmanın 
açıklamaları da dikkate alınmalıdır.

3.1.2. Sisteme Bağlantı şeklinin  
Belirlenmesi
Reaktif güç kompanzasyon sistemleri 
arasında en çok tercih edilen merkezi 
kompanzasyon sistemidir. Merkezi 
kompanzasyon tabloları ana dağıtım 
sistemine mekanik olarak aşağıdaki 
şekillerde bağlanabilirler:
Her bir kompanzasyon panosu ana 

dağıtım    tablosunun devamında 
doğrudan ana baraya bağlanabilir. Bu 
durumda kompanzasyon panolarının 
girişlerine ayırıcı (switch disconnec-
tor) kullanılarak ana baraya doğrudan 
bağlantı yapılabilir. Ek bir giriş şalteri 
kullanılmamaktadır, kompanzasyon 
sisteminin bağlı olduğu anabaranın 
giriş şalteri koruma için yeterlidir. 
Kondansatör gruplarının koruması için 
sigortalı ayırıcılar kullanılmaktadır.

Kompanzasyon tablosu ayrı bir kuplaj 
üzerinden ana dağıtım tablosunun 
devamında doğrudan ana baraya 
bağlanabilir. Kuplaj için kullanılan açık 
tip (ACB) veya kompakt tip (MCCB) 
şalterler kompanzasyon giriş şalteri 
olarak kullanılmaktadır. Kondansatör 
gruplarının koruması için ayrıca yine 
sigortalı ayırıcılar kullanılmaktadır.

Kompanzasyon tablosu ana dağıtım 
tablosunda bulunan bir çıkış üzerin-
den kablo ile ana dağıtım panosuna 
bağlanabilir. Çıkış için kullanılan açık 
tip (ACB) veya kompakt tip (MCCB) şal-
terler kompanzasyon besleme şalteri 
olarak kullanılmaktadır. Diğer bağlantı 
şekillerine benzer şekilde, kondansatör 
gruplarının koruması için yine sigortalı 
ayırıcılar kullanılmaktadır. Kompanzas-
yon panolarının ana dağıtım tablo-
larından farklı lokasyonlarda olması 
durumunda ise aşağıdaki bağlantı 

seçenekleri kullanılabilir:

Kompanzasyon panoları ayrı ayrı hatlar 
ile ana dağıtım tablosundaki çıkışa 
bağlanabilir. Ana dağıtım tablosunda 
çıkış olarak dizayn edilen açık tip (ACB) 
veya kompakt tip (MCCB) şalterler 
kompanzasyon besleme şalteri olarak 
kullanılmaktadır. Kompanzasyon 
tablosunun ana dağıtım tablosunda 
bulunan bir çıkış üzerinden kablo ile 
bağlanması durumundan farklı olarak, 
ana dağıtım panosundaki çıkıştan her 
bir kompanzasyon panosuna ayrı kablo 
bağlantısı yapılmaktadır.

Kompanzasyon tablosu farklı bir lo-
kasyondaki bir ana dağıtım tablosuna, 
kompanzasyon tablosunda bulunan 
doğrudan besleme (direct supply) 
panosu aracılığı ile bağlanabilir. Bu 
durumda ana dağıtım tablosu üzerin-
deki bir çıkıştan bağlantı yapılabilmek-
tedir. Çıkış için kullanılan açık tip (ACB) 
veya kompakt tip (MCCB) şalterler 
kompanzasyon besleme şalteri olarak 
kullanılmaktadır. Çıkış üzerinden gelen 
kablolar, kompanzasyon panoları ile 
aynı anabaraya bağlı bir direct supply 
panosuna bağlanmaktadır. 
Kompanzasyon sisteminin gücü, har-
monik filtre kullanımı, kademe adedi 
ve kompanzasyon panolarının sisteme 
bağlantı şeklinin belirlenmesinden 
sonra bu kriterlere göre mekanik pano 
tasarımı aşamasına geçilmektedir.

3.2. Mekanik pano Tasarımı
Kompanzasyon panolarında cihaz ve 
modüllerin yerleşimlerini etkileyen 
çeşitli kriterler mevcuttur. Panodaki 
cihazların ve diğer ekipmanların siste-
me uygun çalışması, termik ve mekanik 
zorlanmaya maruz kalmaması, aşırı 
akım çekmesini önlemek gibi sebepler-
den dolayı 3 boyutlu tasarım yaparak 
yerleşimleri görmek, daha sonra mon-
tajı yapacak operatör ve kullanıcı için 
kolaylık sağlayacaktır.

pANO    |     SİEMENS   
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3.2.1. Elektriksel Ürün 
Seçimine uygun pano 
Boyutlandırma
Kompanzasyon sistemle-
rinde farklı  değişkenlere 
bağlı olarak yerleşimleri 
etkileyen pek çok faktör 
bulunmaktadır.
Tasarım esnasında cihaz-
ların yerleşimini temel 
olarak saha bağlantı 
kablolarının giriş/çıkış 
yönü (üstten ve alttan), 
panodaki mevcut olan 
alan ve pano içerisindeki 
ısı kısıtlamaları etkile-
mektedir.
Montaj saclarındaki 
cihazların düzeninin 
tanımlanması için kabul 
edilebilir en kısa bağlan-
tıları sağlamak ama-
cıyla saha kablolarının  
giriş ve çıkış noktaları 
(montaj sacının üstün-
den, altından veya diğer 
özel bir yapılandırmayla) 
ana baraların konumu, pano derinliği 
ve genişliği, panonun girişindeki ve 
çıkışındaki bağlantıların dağıtım şekli, 
cihazın montaja uygun olması için ge-
rekli olan alan (montaj sacı yerleşimi, 
canlı bölgelere erişimi kısıtlayıcı örtü, 
cihazın hacmi, bakır kesitleri, bağlantı 
ayakları, kabloların büküm yarıçapı vb.), 
cihazın kontrol ünitelerinin ve bağlantı 
bölgelerinin (yan, arka,vb.) erişilebilirli-
ği, tasarım için esas alınan noktalardır.
IEC 61439- 10.6’ya göre ana baralar ile 
cihazlar arasındaki karşılıklı termal ve 
elektriksel etki göz önüne alındığında 
iç arka sebebiyet vermeyecek bir tasa-
rımın oluşturulması beklenmektedir. 
Bu tasarım baraları besleyen koruyucu 
cihazlar tarafından sınırlanan kısa dev-
re akımına ve dayanım gücüne uygun 
olmalıdır. 
Ayrıca cihaz yerleşimi yapılırken pa-

noya yerleştirilen bütün anahtarlama 
donanımının ısınmasını önlemek ve  
değer kaybını (derating) minimumda 
tutmak için alt tarafa yerleştirilen 
düşük güçteki cihazların performan-
sının korumak amacıyla yüksek ısı 
yayma ihtimali yüksek olan cihazların 
panonun üst kısmına yerleştirilmesi 
gerekmektedir. 
Bunlara ek olarak panonun dahili 
sıcaklığını cihazların optimum  çalışma 
sınırları içerisinde (< 70 °C) tutmak 
amacıyla, bakırın kesit alanını opti-
mize etmek ve dolayısı ile maliyeti 
düşürmek amacıyla hücrelerin zorunlu 
havalandırması gerekli olabilir. Yüksek 
ısı yayan farklı tipteki cihazların aynı 
montaj sacına yerleştirilebilmesi için,  
maksimum dahili sıcaklığın ve nominal 
akımı iletmesi için bara kapasitesileri-
nin gözlemlenebiliyor olması ve her bir 

cihazın beklenen performansına erişi-
yor olması gerekmektedir. Beklenme-
yen arızaların oluşmaması için, yüksek 
ısı yayan cihazların yakınında sıcaklık 
artışlarına karşı hassas olan cihazları 
(kontrol ve kumanda cihazları gibi) 
yerleştirilmemesi gerekmektedir. [5]
Cihazların yerleşimi yapılırken üretici 
tarafından tanımlanmış olan güven-
lik sınırları içerisinde kalınması ve 
cihazların doğru çalıştıklarından emin 
olunması gerekmektedir. Burada, iki 
cihaz arasındaki mesafenin yeterliliği, 
cihazın çevredeki diğer bileşenlere 
(gövde, plaka, montaj sacı, örtü v.b) 
minimum mesafesi, ve enerji altındaki 
baralara olan minimum mesafesi dik-
kat edilmesi gereken diğer faktörlerdir. 
IEC 61439-1 standardına göre görsel 
denetim gerektiren ölçüm cihazlarının 
yerden 0,2 m ile 2,2 m arasındaki bir 

    şekil - 2. Harmonik filtre bulunan farklı kapasitelerdeki kompanzasyon panolarının cihaz dağılım ve raf yerleşimi  



yüksekliğe yerleştirilmesi gerekmek-
tedir. Burada cihazların tam konumu 
pano kullanıcısına danışarak belirlen-
melidir. [6]
 

3.2.2. 3 Boyutlu pano Tasarımı
Kompanzasyon sistemlerinde montaj 
saclarının yerleşim durumları harmonik 
filtreli ve harmonik filtresiz olmasına 
göre değişiklik gösterebilir. Örnek 
olarak, anabara bağlantılı harmonik 
filtre bulunmayan ünitelerde maksi-

mum gücün 600 kVAr olarak istenmesi 
durumunda, 3 adet 200 kVAr’lık modül 
ile tasarım yapılabilir. Benzer şekilde 
toplam gücün 500 kVAr istenmesi du-
rumunda ise sistem 5 adet 100 kVAr’lık 
modüllerden oluşabilir. Kademelerde 
harmonik filtre kullanılması durumun-
da ise  filtre yerleşimleri de modül 
tasarımını etkilemektedir.  Pano iç 
yerleşimi yapılırken, kondansatör mo-
dülleri ile birlikte kontrol modülleri de 
ayrı olarak göz önünde bulundurulma-
lıdır. Kontrol modülü, gerekli soğutma 
miktarına bağlı olarak fanlı veya fansız 
olabilir. Sözü edilen ekipmanlar ile 
yapılacak modüllerin konstrüksiyonu, 
pano içerisine kolayca monte edilip 
çıkarılabilecek şekilde olmalıdır. Bu 
durum kullanıcı açısından kolaylık 
sağlayacaktır. [7]
Şekil 3’te örneği gösterilen kompan-
zasyon pano sistemi 50 kVAr’lık 2 mo-
dül 25 kVAr’lık bir modül ve 75 kVAr’lık 
bir modül içermektedir. İçerisinde her 
bir modülde 1’er adet olacak şekilde 
yerleştirilmiş harmonik filtre, 1’er adet 
sigorta cihazı 1’er adet kontaktör ve 
modül güç kapasitesine bağlı olarak 
değişen adetlerde kondansatörler 
bulunmaktadır. 
Belirtilen kurallara uyulmadığı 
takdirde kompanzasyon panolarının 
montajında uyumsuzluklar yaşanması 
mümkündür. Örneğin cihazlar ara-
sındaki mesafelerin yeterli olmaması 
durumunda cihazların kablajının yapıl-
ması mümkün olmayabilir. Cihazların 
çevredeki bileşenlere olan mesafesi 
yetersiz olması durumunda cihazın ka-
pıya çarpması veya bağlantı yapılacak 
olan bakırlarla uyumsuzluk görülebilir. 
Yapılan konstrüksiyonun harmonik 
filtre boyutuna, ana baranın bulundu-
ğu yere, pano derinliğe ve kapasiteye 
uygun yapılması gerekmektedir.
 
Şekil 3. 200kVAr kapasiteli kompanzas-
yon panosu 
 

Sonuç
Alçak gerilim reaktif güç kompan-
zasyonunda günümüzde işletmeler 
tarafından en çok tercih edilen yöntem 
merkezi kompanzasyon uygulamaları-
dır. Yük profiline göre harmonik filtreli 
veya filtresiz kompanzasyon, kullanıcı 
isteklerine yönelik olarak uygulanabil-
mektedir. Yapılacak uygulamaya göre 
elektriksel boyutlandırma ve tasarım 
tamamlandıktan sonra mekanik dizayn 
oluşturulmaktadır. Bu aşamada 3 
boyutlu tasarım yapılırken ilgili ko-
şullarda karşılaşılabilecek elektriksel, 
mekanik, termik ve çevresel vurgula-
ra uyumlu olarak tasarım yapılması 
gerekmektedir. Elektriksel tasarımda 
doğru cihaz seçimi ve bu seçimler ile 
oluşturulacak pano ile kompanzas-
yon uygulaması yapılacak sistemin 
kararlılığı, sistem kayıplarının azaltımı 
ve hatta bu kayıpların neden olduğu 
CO2 emisyonunun azaltımına, dolayısı 
ile iklim değişiklikliğinin önlenmesine 
katkı sağlanabilmektedir.
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Türkiye öncelikle; sanayi sektöründeki 
mevcut “Kalkınma” modeli ve uygulama-
ları yeniden değerlendirerek dünyadaki 
gelişmeleri dikkate almak suretiyle ön-
celiklerini de tespit ederek uygulamaya 
koymalıdır. Türkiye’de sanayi sektörün-
deki gelişmelerin çok boyutlu olarak her 
yönü ile “Kalıcı ve Uygulanabilir” olması 
için başta Kamu kuruluşları olmak üzere 
tüm ilgili kurumların katılacağı ortak bir 
çalışma sonucunda ele alınarak değerlen-
dirilmesi gerekmektedir. Özellikle “Sanayi 
Sektöründe” ithal edilen ve “Merdiven 
Altında” üretilen “Standart Dışı” ürünlerin 
sisteme/işletmelere girmesi sonucunda 
Türkiye çok büyük boyutta ekonomik ve 
teknolojik kayıplara uğramaktadır.

Bu kısa değerlendirmeden sonra, dünyada 
kalkınmış olan ülkelere bakıldığında; 
kalkınmanın, “Sanayi Devrimi” ile başla-
dığı daha sonra da diğer sektörlere yer 
verildiği görülmektedir. Günümüzde ise; 
Türkiye’de Sanayi sektörü yerine; inşaat 
sektörünün özellikle “Katma Değer” 
üretmeyen “Konut” üretiminin öne çıktığı 
görülmektedir. Dünyada bu model ile 
kalkınan ülke görülmemiştir. Bu konuda 
ülkemizde sayısal bir örnek vermek gere-
kirse; Toplu Konut İdaresi (TOKİ)nin 2016 
yılı yatırımı 10 milyar TL’dir. Bu bütçe içe-
risindeki sanayi ürünlerin miktarı (Elekt-
rik ve Makine) % 40 – 45 aralığında olup, 
bütçe olarak da 4 ile 4,5 milyar TL de-
mektir. Bu değerlere özel sektörü ve diğer 
Kamu alımlarını da kattığınızda bu miktar 
daha da büyüyecektir. İMMİB’in 2016 yılı 
verilerine bakıldığında, Türkiye’nin Beyaz 
eşya, Elektronik ürünler dahil Elektrome-
kanik sektöründeki sanayideki ihracatı 
10.100 milyar USA $ olmuştur. Bu değer 
Türkiye’nin 2016 yılı genel ihracatı olan 
142.600 USA $ nın % 7,43 mertebesinde 

olup, bu değerin mutlaka yukarıya çekil-
mesi gerekmektedir. Buradan hareketle; 
sanayi ürünlerinin miktar ve kalitelerinin 
artırılması özellikle de “Katama Değeri 
Yüksek Ürünlere” geçilmesi konusunda 
yeni planlamaların ve uygulamaların ya-
pılması gerekmektedir. Bugünkü durumda 
“İthalata Dayalı İhracat” politikaların-
dan vazgeçilmeli Ar – Ge ve İnovasyon 
konuları mutlak öne çıkartılmalıdır. Bu 
yazılanların tamamı 10 uncu Kalkınma 
Planında olduğu gibi, ilgili Bakanlıkların 
kendi “Strateji Planlarında” da mevcut-
tur. Ancak, yazılı olanların uygulamaya 
konulması ve sonuçlandırılmasında kalıcı 
ve sürekli bir irade görülmemektedir. 

Türkiye’nin yukarıda kısaca anlatılan 
“Kısır Döngüden” çıkabilmesi için “Katma 
Değeri” yüksek ve kaliteli ürünlerin ima-
latına en kısa sürede geçmesi gerekmek-
tedir. Ancak; kaliteli ürünlerin yapılması 
ve piyasaya verilmesi tek başına yeterli 
olmayacaktır. Esas olan, bunların kulla-
nılması için yeni strateji ve metotların 
geliştirilmesi ile uygulamaya konulması 
kaçınılmazdır. Diğer taraftan Avrupa Bir-
liği’ne (AB) girmeden “Gümrük Birliğine“ 
giren Türkiye’nin mevcut sanayisinin, 

korumasız kaldığı ve ayrıca “Liberal 
Ekonomi”nin bize göre yanlış anlaşılması 
ve uygulaması sonucunda ithalatın iste-
nen seviyenin çok çok üzerinde olması 
sonucunu getirmiştir. Bu durum da piyasa 
denetimlerinde çeşitli sebeplere dayalı 
olarak istenen etkinlik gösterilememiştir.

Yukarıdaki genel değerlendirmeden sonra 
Elektromekanik Sektörünü tek olarak ele 
aldığımızda; bize göre bu sektörün daha 
ileri teknolojide ve uluslararası standart-
larda ürün yapmasının dışında bu öngö-
rüye göre yapılan üretimlerin işletmeler 
ve sistemlerde kullanılması konusunda 
mevcut “Stratejilerin” mutlaka uygulana-
bilir, kalıcı, sürdürülebilir olarak revizyona 
tabi tutulması, geliştirilmesi kaçınılmaz 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Doğal olarak, bu ve benzeri konular-
da söylenecek çok söz ve çok sayıda 
uygulanacak metotları ifade etmek 
mümkündür. TEDAŞ Genel Müdürlü-
ğü’ne bağlı “Elektrik Dağıtım Bölgeleri” 
6446 sayılı yasaya dayalı olarak; daha 
ucuz ve daha iyi hizmet almak, işsizliği 
önlemek için 26 – 30 yılları aralığında 
“İşletme Hakkı” verilmek suretiyle toplam 
12,7 milyar Amerikan Doları karşılığın-
da özelleştirilmiştir. Özelleştirme için 
Türkiye’deki Elektrik Dağıtım Şebekesi 
21 ad. Dağıtım Bölgesine bölünmüş ve 
özelleştirme işlemleri de 2013 yılında 
sonuçlandırılmıştır. Bu işlemin sonucunda 
Elektrik dağıtım sisteminin işletmesinde 
ve yenileştirilmesinde olumlu gelişmeler 
görülmüştür. Bazı Dağıtım bölgeleri hariç 
“Kayıp ve Kaçak” oranları azalarak ulusla-
rarası sınırlara gelmiş, bazılarında ise bu 
mümkün olamamıştır. Bunun sebepleri de 
yönetici kurumlar tarafından ayrıntılı ola-
rak bilinmektedir. Dileğimiz; bu bölgeler-

elektROMekanik SanayicileR deRneĞi (eMSad) genel SekReteRi eRdOĞan ökteM

yeterlilik şartnameleri ve Onaylı Üretici
TÜRKİYE öNcELİKLE SANAYİ SEKTöRÜNDEKİ MEVcuT “KALKINMA” MODELİ VE uYGuLAMALARI YENİDEN 
DEĞERLENDİREREK DÜNYADAKİ GELİşMELERİ DİKKATE ALMAK SuRETİYLE öNcELİKLERİNİ DE TESpİT 
EDEREK uYGuLAMAYA KOYMALIDIR. 

Erdoğan Öktem
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deki “Kayıp ve Kaçak” oranlarının da diğer 
bölgelerdeki seviye getirilmesi suretiyle 
buradaki “Kayıp ve Kaçak” oranlarının 
diğer bölgelerdeki halka sübvanse etti-
rilmesinin yani bu bölgelerdeki insanlara 
ekonomik bedelinin ödetilmesinin önüne 
geçilmelidir. 

Yukarıda kısaca anlatılmaya çalışılan ku-
rumların denetiminde olan işlerde; kalıcı 
ve sürdürülebilir hizmetlerin yapılabil-
mesi için, mutlaka kaliteli ve standartlara 
uygun ürünlerin Elektrik Dağıtım Şebe-
kelerinde ve sistemlerde kullanılması 
gerekmektedir. Bu konuda; öncelikle ve 
özellikle yerlilik ve millilik faktörleri göz 
önünde bulundurularak 
Elektromekanik Sektö-
ründe dünyada gelişmiş 
ülkelerin bu tür ürünleri 
ile rekabet edebilecek 
ve özel sektör tarafından 
yapılan Elektrik Dağıtım 
Şirketlerinin işletmesini 
yaptıkları bölgelerde 
kullanılacak ürünlerin 
“Kaliteli ve Standartlara” 
uygunluğu doğrudan 
işletmeyi, dolayısıyla 
Türkiye’nin ekonomisini 
olumlu yönde etkileye-
cektir. Bu anlayışın büyük 
ölçüde enerji kullanan 
diğer Kamu Kurumlarının 
alımlarında da geçerli 
olduğu unutulmamalıdır. 

Bu konulara kalıcı 
çözümlerin ve Elekt-
romekanik sanayisinin 
gelişiminin ileri seviyeye 
taşınması için yapılması gerekenleri 
kısaca şu şekilde ifade edebiliriz. 

1. Türkiye’de başta Kamudaki ürün alımla-
rı olmak üzere; hiçbir şekilde “Uygulama 
Projeleri, Teknik Şartnameleri, Metrajları, 
Keşifleri ve Bloke Edilmiş Ödenekleri” 
olmadan yapım ihaleleri uygulamaya 
konulmamalıdır.

2. Diğer bir konu ise; EPDK’nın deneti-
mindeki 2013 – 2018 yılları arasında 21 
ad. Elektrik Dağıtım Bölgesinde yakla-

şık 18 Milyar TL‘lik yatırım yapılması 
öngörülmüş ve bu yatırımlar programlara 
alınarak uygulanmaya da başlanmıştır. Bu 
kadar büyüklükteki yatırımlarda kullanı-
lacak ürünlerin kalitesi ve standartlara 
uygunluğu Türkiye’nin “Elektrik Dağıtım 
Şebekesinin” kalitesini ve geleceğini doğ-
rudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle;
EPDK’nın denetimindeki “Elektrik Dağıtım 
Şirketlerinde” kullanılan ürünlerde 
“Kalitenin, Standartların ve Hizmetlerin” 
eşit, tam ve sürekli olabilmesi için, satın 
almalarda AB Direktiflerindeki kuralları 
kapsayan ve yine bu direktiflere de uygun 
olarak, ürün alımlarında TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan 

“YETERLİLİK ŞARTNAMESİ” uygulan-
masının en rasyonel bir görüş olduğu 
kanaatinde bulunulmaktadır. Bunun için 
yukarıda da arz edildiği üzere; bu ko-
nuda yetkili kurum olan “Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK)”nın mevcut 
“Mevzuatlar”ında yeni düzenlemeler 
yapması da kaçınılmaz olan bir husus 
olarak ortada durmaktadır. Diğer taraftan, 
kaliteli ürün ve hizmet alımı için de ayrı-
ca bu işletmelere yapılacak ödemelerde 
de iyileştirmelerin yapılması husus da 
göz ardı edilmemelidir.

3. Burada göz önünde tutulması gereken 
en önemli konulardan biri ise; yukarıda 

ifade edilen kalite  
standartlarda imal edi-
len ürünlerin dünyadaki 
pazar payı ve ihracat 
imkanları çok ileri 
seviyede artacağı gibi,  
Elektromekanik sektö-
ründe “Türkiye Markası” 
ürün/ürünler yapabilme 
imkanına kavuşacaktır. 
Bunun sonucunda da 
Türkiye’nin rol model 
yani bu sektörde marka 
ülke imkanı olacaktır.

SONuç
Burada yazılı olan konu-
ların yetkili ve sorumlu 
kuruşlarca ele alınarak, 
tüm sanayi sektörlerinde 
“ONAYLI  ÜRETİCİ 
(YETERLİLİK) ŞARTNA-
MELERİNİN” uygulan-
ması suretiyle konunun 
daha da geliştirilerek 

ileriye  taşınması kaçınılmaz bir husus 
olarak ortada durmaktadır. Böyle önemli 
bir konudaki yaklaşım; yalnızca  
Elektromekanik sanayi sektöründe değil 
diğer teknolojik ürün yapan sektörler 
tarafından da ele alınarak  uygula-
maya konulmalıdır. Bu konu daha geniş 
kapsamlı şekilde bir “Devlet Politikası” 
başlangıcı olarak ele alınmalı ve tüm ilgi-
li ve yetkililerin katılımı ile geliştirilerek 
kalıcı hale getirilmelidir. Diğer taraftan 
böyle bir  konu; her boyutu ile sektörün 
sürekli takibinde olacaktır. 

TÜRKİYE’NİN İçİNDE 

BuLuNDuĞu  “KISIR 

DöNGÜDEN” çIKABİLMESİ 

İçİN KATMA DEĞERİ 

YÜKSEK VE KALİTELİ 

ÜRÜNLERİN İMALATINA 

EN KISA SÜREDE GEçMESİ 

GEREKMEKTEDİR. 
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 æ GAzpROM TÜRKİYE’DEN 
çEKİLİYOR Mu?

Rus doğalgazını Türkiye’ye ithal eden 
Bosphorus Gaz’daki hisselerini Şen 
Gruuna devreden Rus enerji şirketi 
Gazprom’un  satış anlaşmasının ardın-
dan, Promak şirketindeki hisselerini de 
satmayı planladığı açıklandı. Kommer-
sant Gazetesi’nin haberine göre, Rus 
kamu doğal gaz şirketi Gazprom, Türk 
Akımı Doğal Gaz Boru Hattı projesinin 
hızlanmasıyla birlikte bir diğer Rus 
gazı ithalatçısı olan ve Akfel Holding 
ile 2014 yılında ortaklaşa kurarak 
yüzde 40 paya sahip olduğu Promak 
şirketinden de çıkmayı planlıyor. 

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Aleksandr Medvedev daha 
önce Türk piyasasının ön görülemez 
olduğunu ve liranın değer kaybetme-
si yüzünden cazibesini kaybettiğini 
belirtmişti. 

 

æBMW TAM ELEKTRİKLİ ARAç 
İçİN DÜĞMEYE BASTI

BMW, tamamen elektrikli otomobil mo-
delini bu yıl tanıtarak bu alanda Tesla 
firmasıyla yürüttüğü sektör liderliği ya-
rışında öne geçmeye hazırlanıyor.  Al-
man otomobil üreticisi BMW, Amerikalı 
Tesla ile rekabet edebilmek için tama-
men elektrikli araç çalışmalarını Eylül 
ayına kadar tamamlamak için düğmeye 
bastı. Almanya’da düzenlenecek olan 
Münih Auto Show’da, en çok satan 
modellerinden biri olan 3 Serisi’nin ta-
mamen elektrikli modelini kamuoyuna 
tanıtacağını duyuran BMW, önümüzdeki 
yıllarda üretmeyi planladığı tamamen 
elektrikli modellerin duyurusunu da 

geçtiğimiz günlerde yaptı. İlk tamamen 
elektrikli MINI modelini 2019 yılında 
üretmeyi, tamamen elektrikli BMW X3 
modelini 2020 yılında ve tamamen 
elektrikli BMW iNEXT ise modelini de 
2021 yılında üretmeyi planlıyor. 

 æSHELL İKLİM MÜcADELESİ-
Nİ DESTEKLEYEcEĞİNİ AçIKLADI

Hollanda menşeli dünyanın en büyük 
petrokimya şirketlerinden olan Royal 
Dutch Shell plc (Shell), büyük şirket-
lerin iklim değişikliği ve enerji geçişi 
karşısında gelecek planlarını açık bir 
şekilde bildirmeleri konusunu destek-
lediğini açıkladı. 

G20 ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) 
tarafından görevlendirilmiş İklimle 
İlişkili Finansal Bildirim Görev Gücü 
(TCFD) tarafından yayınlanan ve iklim 
değişikliği ile ilgili önerilerin bulun-
duğu raporu memnuniyetle karşıla-
dığını açıklarken Shell’in bu alandaki 
şeffaflığı desteklediğini onaylayan bir 
mektubu imzaladığını kaydetti.  

TFCD geçiş dönemi riskinden en çok 
etkilenen sektörlerin (fosil yakıt temel-
li endüstriler) derin senaryo analizleri 
yapmalarını ve bu senaryoları paylaş-

malarını önermişti.

æDÜNYADA KöMÜR ÜRETİMİ VE 
TÜKETİMİ AzALIYOR

Dünya genelinde kömür tüketimi 
2016 yılında yüzde 1,7, kömür üretimi 

de yüzde 6.2 oranında düştü. BP’nin 
yıllık istatistik verilerine göre, global 
kömür üretimi ve tüketiminde son 
yılların en büyük düşüşleri yaşanıyor. 
BP verilerine göre, 2016 yılında küresel 
kömür tüketimi ikinci art arda düşüşü-
nü gerçekleştirerek yüzde 1,7 azaldı. 
Şirket, bu düşüşün kömürün başlıca 
enerji üretiminde payını yüzde 28,1’e 
getirdiğini, bunun da 2004’ten beri en 
düşük pay olduğunu belirtti. 

BP, 2016 yılında küresel kömür üretimi-
nin de yüzde 6,2 düşerek yıllık olarak 
en büyük düşüşünü yaşadığını belirtti. 
Verilere göre kömür üretiminde ABD 
yüzde 19 ve Çin yüzde 7,9 oranında 
düşüş ile başı çektiler.
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SELÇUK ESEN’in anıları 
EMO tarafından yayınlandı

 æTÜRKİYE’DE KREDİ KARTI    
HARcAMALARINDA REKOR

Ajans Press’in Bankalar Arası Kart 
Merkezi (BKM) ‘nden derlediği verile-
re göre, Türkiye’de günümüzde aktif 
olarak kullanılan 124 milyon banka 
kartı, 60 milyon da kredi kartı bulunu-
yor. 2012 yılında 2,9 milyar adet kartlı 
alışveriş ile 346 milyon liralık ödeme 
yapılırken bu rakam son bir yılda 4,4 
milyar işlemle 615 milyarlık ödemeye 
ulaştı. 

 æABD’DEN MEKSİKA SINIRINA 
GÜNEş ENERJİLİ DuVAR

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika 
sınırına güneş enerjili duvar örecekleri-
ni ve bu sayede duvarın kendi masraf-
larını karşılayacağını söyledi. Trump, 
ülkeye kaçak göçmen girişini önlemek 
için seçim sürecinde ilan ettiği Meksika 
ınırına duvar projesinin maliyetini 
duvara monte edilecek güneş enerjisi 
panelleriyle karşılayacaklarını iddia 
etti! 

 æELEKTRİK ÜRETİMİNE  
10 TRİLYON DOLAR YATIRIM

Bloomberg New Energy Finance ra-
poruna göre, elektrik sektörü kaynaklı 
global sera gazı emisyonları 2026 
yılında en üst düzeye ulaşacak.  2026 
yılından itibaren düşmesi beklenen 
global sera gazı emisyonu, rapora göre, 
2040 yılına kadar 2016 yılı seviyesin-
den sadece yüzde 4 oranında azalma 
gösterecek.  Bu durum karşısında 
dünya sıcaklığını 2 derecenin altında 
tutabilmek için yenilenebilir enerjiye 
5.3 trilyon dolar yatırım daha yapılması 
gerekiyor. 

Rapora göre 2017-2040 yılları arasında 
global elektrik üretimi için 10 trilyon 
dolar yatırım yapılacak ve bu yatı-
rımların yüzde 75’ini güneş ve rüzgar 
yatırımları oluşturacak. 

 æTOTAL İRAN’A 1 MİLYAR DO-
LAR YATIRIM YApIYOR

Fransız enerji 
şirketi Total, İran’ın 
Güney Pars doğal 
gaz sahasının ge-

liştirilmesi için 1 milyar dolar yatırım 
yapacak.  Fransız şirketin CEO’su Patri-
ck Pouyanne Reuters’e verdiği demeçte, 
İran’a uygulanan ekonomik yaptırımla-
rın gevşetilmesinin ardından ülkenin 
dev doğalgaz sahası Basra Körfezi’n-
deki Güney Pars sahasının 11. fazını 
geliştirmek için 1 milyar dolar değerin-
de yatırım yapacaklarını ve çalışmalara 
bu yaz başlayacaklarını söyledi. 

 

æALpG VE LpG DöNÜşÜMÜNDE 
MAKİNE MÜHEDİSLERİ ODASI 
DEVRE DIşI!

ALPG’li ve LPG dönüşümü yeni yapıla-
cak araç sahipleri, önümüzdeki yıldan 
itibaren araç muayenesi öncesinde gaz 
sızdırmazlık ve montaj raporu almak 
için Makine Mühendisleri Odası’na veya 
TSE’ye başvurmayacak. Resmi Gaze-
te’de yayınlanan “Araçların İmal, Tadil 
ve Montajı Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-
lik” kapsamındaki işlemler için araç 
dönüşümünde artık herhangi bir ek 
ücret de ödenmeyecek. Yakıt sistemi 
montaj belgesi dahil tüm işlemler artık 
LPG dönüşümünü gerçekleştiren yetkili 
firmalarca yapılacak. LPG’li araçlar 
muayenesi yapılmak üzere doğrudan 
araç muayene istasyonlarına gidecek. 
Düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinden 
itibaren zorunlu olacak.

Rus kamu enerji şirketi Gazprom, 
TürkAkım boru hattının Anapa 
yakınlarındaki derin sularda inşa-
at çalışmalarına 22 Haziran günü 
başladı. TürkAkım boru hattının 
Anapa yakınlarındaki derin sularda 
boru hattı döşeme çalışmaları, Rusya 
Federasyo-
nu Devlet 
Başkanı 
Vladimir 
Putin 
tarafından 
“pionee-
ring Spirit” 
gemisini 
ziyareti 
sırasında 
düzenlenen törenle resmen başla-
tıldı.

Vladimir Putin ve Gazprom Yönetim 
Kurulu Başkanı Alexey Miller tarafın-
dan geminin ve üretim hattının ince-
lendiği  ziyaret sırasında  Gazprom 
Yönetim Kurulu Başkanı Miller 

tarafından yapılan açıklamada  “Dün-
yanın en büyük inşaat gemisi olan 
“Pioneering Spirit”in zor bir göreve 
başladığını ve bu zorlu bir görevi ba-
şararak  Rus doğalgazının Türkiye’ye 
ve gelecekte Güney ve Güneydoğu 
Avrupa’ya sevkiyatının gerçekleşece-

ğini açıkladı. 
Türkiye’nin 
elektrik 
enerjisinin 
%38’inin 
doğalgazdan 
üretildiğini 
açıklayan 
Miller, 12 
milyonu 
üzerindeki 

ailenin kullandığı doğalgazı bu hat 
üzerinden Türkiye’ye gönderecekleri-
ni sözlerine ekledi.    

“pioneering Spirit” gemisi TürkAkım 
inşaatını yürütmek üzere, Mayıs ayı 
sonunda İstanbul Boğazı’ndan geçe-
rek Karadeniz’e açılmıştı.

æ türkakım açık denizde

GÜNCE
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æ OSRAM’LA MAĞAzALAR 
DAHA AYDINLIK!  
OSRAM spot takip ışığı Punctoled Track 
ve yönlendirmeli spot ışığı Punctoled 
spotu ürün portföyüne ekledi. Böyle-
likle mağaza aydınlatmaları 
alanında yüksek homojenlik 
seviyesine sahip iki ürünle 
tüketicilere yeni alterntaif-
ler sunan OSRAM, vurgu 
aydınlatmalarında da 
önemli yenilikler getir-
miş oldu. 

Punctoled Track, 
350°      lik döner 
başlığı saye-
sinde mağa-
zalardaki 
ürünlerin 
teşhiri için 
en ideal 
ışığı sağ-
lamayı hedef-
lerken tak-çalıştır özelliği ile 
de kısa zamanda kullanıma hazır hale 
gelebiliyor.

OSRAM’ın diğer yeni ürünü Punctoled 
Spot ise gömme armatürünün am-
pul ünitesiyle gölgelerden arınmış 
aydınlatma sağlaması için tavandan 
çıkarılabiliyor. 55°ye kadar dönebilmesi 
sayesinde, spot raf aydınlatması için 
de kullanılabilen Punctoled Spot, alet 
gerektir- meksizin, klips-
ler ile tavana 

sabitle-
nebili-

yor.

æ AMD RADEON VEGA 
fRONTİER pİYASAYA  
SÜRÜLDÜ 
AMD’nin uzun süredir merakla bek-
lenen ve “Vega” grafik işlem ünitesi 

(GPU) mimarisini taban alan ilk 
ürününü satışa sunuldu. Rade-
on™ Vega Frontier Edition adını 
taşıyan ürün oyun tasarımcıları 
ve görselleştirme profesyonelle-

ri için tasarlanmış dünyanın ilk grafik 
kartı durumunda. Daha yüksek render 
performansı sağlayan Vega 
Frontier, geleneksel GPU 
bel- lek kapasitesini 

256TB’a çıkararak, 
kullanıcıların dev 

veri setleri ile kolayca 
baş edebilmesini 
sağlıyor. Radeon 
Vega Frontier 
Edition tasa-

rım ve üretim 
şirketlerine giderek 

büyüyen ve karmaşık-
laşan modelleri yönetmele-

ri ve gerçek zamanlı görselleştirme 
ve fiziksel tabanlı render işlemlerini 
kullanmaları için gereken gücü sağla-
mayı hedefliyor. Radeon Vega frontier 

Edition grafik kartları, hava soğutmalı 
versiyonu için 999 dolar son kullanıcı 
fiyatıyla satışta sunulurken,  kartın 
sıvı soğutmalı versiyonun ise üçüncü 
çeyrekte 1499 dolar son kullanıcı fiyat 
etiketiyle 
satışa 
çıkması 
bekle-
niyor.

æASKAYNAK’TAN KAYNAK   
EĞİTİM SİMÜLATöRÜ 

Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak, 
ideal bir kaynak eğitim simülatörünü 
piyasaya sundu.  Ark kaynağında öğren-
cilere el ve beceri alışkanlığı kazandır-
mak için tasarlanan VRTEX® Engage™, 
kaynak öğrenimine kolay bir giriş 
yapmayı sağlıyor. Portatif, tekerlekli ve 
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hafif tasarımı sayesinde bir bavul gibi 
her yere taşınabilen VRTEX Engage, 
dokunmatik ekranlı bir monitöre, 
kaynak torcuna, takip cihazına ve bir 
çalışma yüzeyine sahip. VRTEX Engage, 
eğitimcilerin öğrencilerini daha etkin 
şekilde eğitmelerine yardımcı olmak 
ve onları kaynak sektörünü keşfetme-
ye yönlendirmek üzere tasarlanmış 
maliyet etkin bir sistem olarak dikkat 
çekiyor.

æ BOScH’TAN MOTOSİK-
LETLİLER İçİN ‘DİJİTAL 
zIRH’ 
Bosch, ölümlü ve yaralanmalı kazaların 
büyük bir risk oluşturduğu motosiklet 
sürücüleri için iş ortakları Autotalks, 
Cohda Wireless ve Ducati ile moto-
sikletlerin ve otomobillerin birbirle-

riyle iletişim kurmasını sağlayan bir 
dijital koruyucu zırh geliştirdi. Bosh’un 
geliştirdiği yeni motosiklet koruyucu 
sistemine göre motosikletlerin ve 
otomobillerin birbirleriyle iletişim 
kurması, motosiklet kazalarını yaklaşık 
üçte bir oranda önleyebiliyor.

Geliştirilen sistem çok kısa bir sürede 
kazaları engelleme amacını taşıyor.
Sistem şu şekilde çalışıyor: Saniyenin 

onda biri kadar bir 
sürede, birkaç yüz 
metre çapındaki 
araçlar, araç türleri, 
hız, pozisyon ve 
seyahat yönü 
hakkında bilgi 
alışverişi yapıyor. 
Sürücüler veya 
araçlarının sensör-
leri bir motosikleti 
görmeden çok 
önce bu teknoloji, 
daha defansif bir 
sürüş stratejisi 
benimsemelerini sağlayarak otomobil 
sürücülerini bir motosikletin yaklaştığı 
konusunda bilgilendiriyor. 

Örneğin; birden fazla şeritli yolda bir 
motosiklet bir otomobile yaklaştığın-

da, otomobilin 
kör noktasına 
girdiğinde veya 
otomobili geçmek 
için şerit değiş-
tirdiğinde tipik 
tehlikeli durumlar 
meydana gelebi-
liyor. Sistem teh-
likeli bir durum 
potansiyeli tespit 
ettiğinde, alarm 
çalarak ve göster-
ge tablosunda bir 

uyarı bildiriminde bulunarak motosik-
let sürücüsünü veya otomobil sürücü-
sünü uyarıyor. Bu şekilde, tüm karayolu 
kullanıcıları, kazaları önlemeye aktif bir 
şekilde yardımcı olan temel bilgileri 
alabiliyor. Sistemde motosikletler ve 
otomobiller arasında veri alışverişinin 
dayanağı olarak herkese açık WLAN 
standardı (ITS G5) kullanılıyor. Verici ve 
alıcı arasında sadece birkaç milisani-
yelik iletim süresi, karayolu kullanıcı-
larının trafik durumuyla ilgili önemli 
bilgiler üretebileceği ve iletebileceği 
anlamına geliyor. Park etmiş veya rö-
lantide çalışan araçlar da çevrelerinde-
ki alıcılara veri iletiyor. Böylelikle kritik 
durumlarda tüm karayolu kullanıcıları 
neler olduğunu biliyor ve öncesinde 
uygun tedbiri alabiliyor.

æMOTO z,  HASSELBLAD  
TRuE İLE DAHA GÜçLÜ 
Alüminyum ve ve paslanmaz çelik 
kullanılarak üretilen modelleri askeri 
uçaklarda kullanılan dünyanın en ince 
akıllı telefonları arasında yeralan Moto 
Z, şimdi de Hasselblad True Zoom 
modu ile telefonunuzu dilediğinizde 
profesyonel bir fotoğraf makinesine 
dönüştürebiliyor. Moto z’ye tek tık 
ile takılabilen Hasselblad True Zoom 
modu kusursuz netlik sağlamayı amaç-
lıyor. Xenon flaşı ile her ortamda en 
net fotoğraflar çekmenizi hedefleyen 
Moto Z, Quad HD AMOLED ekranı, Qu-
alcomm® SnapdragonTM 820 işlemcisi, 
4 GB RAM’i, 32 GB dahili hafızası ile 
dikkat çekiyor. 

æDENİzDEKİ  GÜcÜNÜz…
Dünyanın ilk 5 jeneratör üreticisinden 
biri olan AKSA Jeneratör, denizcilik 
sektörünün kesintisiz enerji ihtiyacına 
marin jeneratörlerle yanıt veriyor. Ulus-
lararası denizcilik standartlarına uygun 
olarak üretilmiş AKSA marin jeneratör-
ler,  4-1800 kW arasında değişen güç-
leriyle farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor. 

MARKET
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æSuNBANK İLE ENERJİNİz    
BİTMESİN! 
Türkiye’nin güneş enerjisi odaklı yeni 
markası Sunbank, yaşamı kolaylaştı-
ran çevreci ürünlerini pazara sundu. 
Doğa dostu uygulamaları insanlarla 
buluşturmayı hedefleyen Sunbank, cep 
telefonlarından bilgisayarlara ve araç 
akülerine kadar günlük hayatımızın 
ayrılmaz parçalarını güneş enerjisi ile 
şarj etmeyi hedefliyor. Mottosunu mot-
tosu: “Her zaman devam et! (Always 
go on!)” olarak belirleyen Sunbank’ın 
güneş enerjili şarj aletleri Mars ve 
SunBag ürünleri ile kullanıcılar artık 
priz arama derdinden kurtulacak ve her 
yerde enerji ihtiyacını karşılayabilecek.

æBEKO’DAN TOzu   
HApSEDEN, KLİMA
Beko’nun Ionizer + özelliği ile havayı 
tozlardan otomatik olarak temizleyen 
klimaları, kavurucu sıcaklarda evleri 
serinletiyor. Beko inverter tipi klima-
lar şimdi ÖTV’ye ek, 350 liraya varan 
indirimlerle tüketiciye sunuluyor. Be-
ko’nun A+++ sınıfında yer alan kliması, 
Ionizer+ özelliği ile havayı temizlerken, 
3M filtre ve yıkanabilir toz filtresiyle 
mikroskobik partikülleri hapsediyor. 
Ionizer+ Otomatik temizleme teknolo-
jisine sahip bu klimalar kendilerini de 
temizliyor. Ürün, enerji kontrol özelliği 
sayesinde tek tuşla odadaki kişi sayısı, 
sıcaklık ve koşullara göre enerji harcı-
yor. Hızlı soğutma ve ısıtma özellikle-
riyle kullanım kolaylığı sunan klima, 24 
saat programlanabiliyor. 

æLEKE uzMANI çAMAşIR 
MAKİNESİ
Profilo’nun yeni ürünü “Leke Uzmanı” 
Çamaşır Makinesi, inatçı lekelere karşı 
en büyük çözümü sunuyor. Ürün çay, 
yağ, ter ve kan gibi lekeleri çıkartan 
dört programının yanı sıra 10 yıl 
garantili inverter motora sahip.  A+++ 
yüzde 30 enerji sınıfıyla tasarruflu 
bir kullanım sunarken 9 kg kapasitesi 
sayesinde kalabalık ailelerin ihtiyaçla-
rına cevap veriyor. Profilo Leke Uzmanı 
Çamaşır Makinesi ayrıca perde ve yor-
gan yıkama programları ile de kullanım 
kolaylığı sunuyor.

æpANASONİc EcO 
SOLuTIONS’TAN VİKO 
MARKALI YENİ uSB 
pRİz… 
Cep telefonundan MP3 playerla-
ra, taşınabilir elektronik cihazlar 
bugün hayatımızın vazgeçilmez 
bir parçası. En önemli sorunsa tüm 
bu cihazların şarjının kısa sürede 
tükeniyor olması. 

panasonic Eco Solutions Türkiye 
şimdi yeni bir ürünüyle şarjını 
evde unutanlar için yeni bir çözüm 
sunuyor.VİKO markalı USB prizleri, 
elektronik cihazları, adaptöre 
ihtiyaç duymadan USB bağlantı 
kablosuyla şarj etmenizi olanaklı 
hale getiriyor. 

Adaptörsüz doğrudan şarj ve 
kullanım kolaylığı sağlayan VİKO 
markalı USB prizler, 5V 2A enerji 
çıkışının yanı sıra 2 adet de USB 
priz çıkışına sahip. Bu sayede, 
prizde aynı anda 2 ayrı cihaz şarj 
edilebiliyor.  USB prizleri, evler 
için olduğu kadar, otel ve kafe gibi 
gün içinde yoğun insan trafiğinin 
yaşandığı alanlar için de oldukça 
ideal. 

MARKET



abOne FORMU
Kaynak Elektrik Dergisi’nin yıllık (12 sayı) abone bedeli KDV dahil 200 TL
Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine 150 TL.’dir.

kişiSel bilgileR
Adı Soyadı:

Mesleği:

Firma Adı ve Fatura Adresi:

Şehir:

Vergi Dairesi Hesap No’su:

Derginin Gönderileceği Adres:

İlçe/Şehir:

Telefon:          Faks:      E-Posta:

 






