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RGA-20S

Siz de kızlarımızın eğitimine katkıda bulunmak için
Anadolu’da Bir Kızım Var projesine destek olun.
Detaylı bilgi için: www.cydd.org.tr

Siz bu ilanı 
okuyun
Anadolu’da 
bir kız okusun
Siz de kızlarımızın eğitimine katkıda bulunmak için
Anadolu’da Bir Kızım Var projesine destek olun.
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cydd@cydd.org.tr 
0212 252 44 33
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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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“Ülkemiz zor günlerden geçiyor.”
Bu sözler dönem dönem politikacılar tarafından  
kullanılır. “Zor günlerden” geçilirken çatlak ses-
lerin çıkarılmaması beklenir. Amaç, muhalifleri 
susturmak, “ileri-geri” düşünce açıklayanları etkisiz 
hale getirmektir. Biz ise teknik bir dergi olarak 
ilgi alanımıza girdiği kadarı ile konuyu,  sesimizi 
duyurabildiğimiz kesime iletiriz. Bunun bir örneği 
HAVELSAN Genel Müdürü ömer Faruk Yarman’ ın 
tutuklanması olayında yaşandı. Bakanlar Kurulu 
üyeleri dahil, hiçbir aklı başında vatandaşın akıl 
sır erdiremediği tutuklanma olayında dergi olarak 
değerli bilim adamının tutuklanmasının haksız ve 
yanlış bir eylem olduğuna dikkati çeken yayın yap-
mış ve olayı mühendis kamuoyunun dikkatlerine 
getirmiştik. HAVELSAN’daki tutuklanma olayının bir 
FETö kumpası olduğu ortaya çıkıp, mağdur bilim 
adamı özgürlüğüne kavuştuğunda Kaynak ELEKT-
RİK Dergisi olarak, zor zamanlarda doğru saflarda 
yer tutmuş olmanın sevincini yaşamıştık.
Şimdilerde yine ilgi alanımıza giren benzer bir 
olay var. İş adamı Osman Kavala 17-25 Aralık FETÖ 
kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi olayları 
kapsamında yapılan soruşturmada gözaltına alındı 
ve tutuklandı.
Osman Kavala, babası Mehmet Kavala’ nın 1982’de 
ölümünden sonra şirketler grubunun yönetimine 
gelmiş bir sermaye adamı. Toplumsal etkinliklerde 
görev alıyor. Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş 
Konseyi, Center of Democracy in Southeast Europe 
(Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi) gibi 
çeşitli kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde    
bulunmuş. Kavala, geçtiğimiz günlerde  ‘ANAYASAYI 
ihlal’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs’ suçlamaları ile tutuklandı. 
Mahkeme kararlarına ek olarak havuz medyasında, 
gezi olaylarını organize ve finanse  ettiği iddiala-
rına muhatap kılındı. Dergimiz arşivinde 1990’lı  
yıllarda  elektromekanik cihaz  üreten PELKA A.Ş. 
yöneticileri ile fotoğrafı bulunan Osman Kavala’nın 

çalışmalarına yaptığı katkıları PELKA A.Ş. Başkanı 
N. Bülent Damar’ a sorduk.

Damar’ın, sorumuza verdiği yazılı yanıt özetle şöyle:

“Osman Kavala için göstermiş olduğun ilgiye sevin-
dim.

Osman’ı nereden tanıdığını bilmiyorum ama benim 
tanıdığım kadarı ile mükemmel bir insandır.

Her yönü ile demokrasi için çırpınan ,insanlık için 
çalışan biridir.

Biz PELKA’nın kuruluşunda 4-5 yıl ortaklık yaptık. PEL-
KA ilk kuruluşunda Kavala Grubu içerisinde bir şirketti 
Daha sonra Kavala grubunun küçülmesi sırasında 
Kavala şirketten ayrıldı.

Vakum kesici imalatı için ilk lisans aldığımızda Li-
sansör Belçika’lı EIB şirketi ile olan ilişkilerde başarılı 
olmamızın ana nedeni, Kavala grubunun varlığı idi.

Türkiye’de yerli olarak ilk vakum kesici fabrikasının ku-
rulması da Kavala’nın katkı ve teşvikleri ile olmuştur. 
Elektrikle ilgisi yalnızca bizim şirket ile sınırlı değil.

Asansör üretim şirketi, bugün Aselsan’ın bir par-
çası olan savunma elektroniği şirketi, bilgisayarın 
Türkiye’de yaygınlaşmasında önemli bir yeri olan 
Commadore bilgisayarın dağıtım şirketi gibi elektrik/ 
elektronikle ilgili şirketleri de vardı.

Ticari ilişkilerde hiçbir sıkıntı veya zorluk yaşama-
dık. Küçülmede elektrikte kalmak istemedikleri için 
ayrıldık.

O tarihten sonra da zaman zaman görüştüğüm kıy-
metli bir dostumdur.

Özgürlüğünden yoksun bırakılmasından dolayı çok üz-
günüm. Ona yapılanların büyük bir haksızlık olduğuna 
inanıyorum.

Bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum”

Görüldüğü gibi, Kavala  sevilen, elektromekanik 
sanayimize ciddi katkıda bulunmuş bir iş adamıdır.

Hakkındaki  suçlamalardan temize çıkıp, bir an önce 
özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz.

osman kavala ve elektrik
Y A Y I N C I D A N
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Türkiye’de 1948 yılında faaliyetlerine 
başlayan General Electric, dünyada 
125’inci Türkiye’de ise 70’inci yılını 
“Değişimin Işığında 125 yıl” mottosu ile 
düzenlediği etkinlikliklerle kutluyor. 

70 yıldır sağlık, enerji ve ulaşım endüst-
rilerindeki uzun soluklu yatırımlarıyla 
tanınan GE, yarattığı katma değerin yanı 
sıra teknoloji, Ar-Ge, inovasyon ve diji-
talleşme konularında küresel bilgi ve 
deneyimlerini de Türkiye’nin rekabetçi 
gücüyle birleştiriyor. 

General Electric’in 11 Aralık 2017 
günü “Değişimin Işığında 125 yıl” adıyla 
düzenlediği ilk etkinlikte iş dünyasının 
önde gelen isimlerinin katıldığı bir 
panel ve konferanslar dizisiyle kutlama 
yapıldı. Endüstriyel internet devri-
minin yarattığı fırsatlara, Türkiye’de 
enerji ve sağlık endüstrisindeki ilham 
veren dijital başarı hikayelerine, yeni 
iş modellerine ve kurumlarda kültür 
değişiminin gerekliliğine dikkat çekilen 
etkinliğin açılış konuşmasını GE Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Canan M. Özsoy gerçekleştirdi. 
Konuşmasında Türkiye’nin potansiyeline 
dikkat çeken Özsoy, “General Electric’in 

Türkiye’de 1948 yılında ampul fabrika-
sı ile başlayan yolculuğu bugün dört 
fabrikamızda, dokuz farklı tesisimizde 
güçlenerek devam ediyor. Yatırım ve 
işbirlikleriyle dolu 70 yıllık geçmişimiz-
de Türkiye ekonomisinin güçlenmesine 
katkı sağlama hedefiyle, 2.500’e yakın 
çalışanımızla yerel üretim, istihdam, 
inovasyon ve altyapı gelişimi alanların-
da çalışmalarımızı sürdürdük. Türkiye’de 
mühendisliğin, Ar-Ge çalışmalarının 
gelişmesini desteklemenin yanı sıra; 
yüksek teknolojili ihracata da katkı 
sağladık. GE Türkiye olarak önümüzdeki 
dönemde de enerji, sağlık ve havacılık 
endüstrilerinde dönüşüme ve teknolo-
jinin etkin ve verimli kullanımına güçlü 
bir şekilde devam edeceğiz. Türkiye’nin 
kalkınmasına olan desteğimizi, dijital 
çağın getirdiği fırsatlarla artırarak sür-
düreceğiz” dedi.

Canan M. Özsoy 190 farklı ülkede 300 
bine yakın çalışanıyla bugün dünyanın 
öncü dijital endüstriyel şirketi konu-
mundaki GE’nin 1896’dan beri Dow 
Jones Sanayi Endeksi’nde yer alan 
ve halen güçlü bir şekilde varlığını 
sürdüren tek sanayi şirketi olmasına da 
dikkat çekti. 

GE’nin dünyada 125’inci Türkiye’de 
ise 70’inci yılı dolayısıyla düzenlenen 
etkinlikte Sabancı Üniversitesi Fi-
nans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür 
Demirtaş, “Teknoloji, Ekonomi, Gelecek 
ve Siz” başlıklı bir konuşma yaptı. GE 
Türkiye tarafından gerçekleştirilen 
etkinlik kapsamında, “Türkiye’de dijital 
dönüşüme ilham verenler” başlığıyla 
bir de panel düzenlendi. Panelde Çalık 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Çalık, GAMA Holding İcra Kurulu Başkan 
Vekili Arif Özozan, Florance Nightingale 
COO’su Dr. Sinan Nazif Aran konuşma-
cı olarak katılırken etkinlikte ayrıca 
Gazeteci Emin Çapa “Muz Devrinden 
Dijital Çağa” başlıklı bir sunumla, 
dijital dönüşümün bir lüks olmadığına, 
hayatta kalmak için gereklilik olduğuna 
dikkat çekti.

ge, türkiye’de 70. yılını kutladı
general electric:Dünyada 125, türkiye’de 70 yaşında

Genel Electric Türkiye’deki 70. yıl 
kutlamalarına paralel olarak GE 
Dijital tarafından gerçekleştirilen 
“Dijital Endüstriyel Evrim Endeksi” 
araştırmasının sonuçları iş dünya-
sıyla paylaştı. Araştırma sonuçlarına 
göre, şirketler endüstriyel interne-
tin gelecekteki büyüme hızlarını ve 
rekabet güçlerini artıracak büyük 
bir fırsat yarattığına inanıyor, ancak 
büyük bir çoğunluğu fırsatlardan 
yararlanmak için atması gereken 
adımları atmıyor. 

Araştırmaya katılan şirketlerin 
yüzde 80’i endüstriyel nesnelerin 
internetinin dönüştürücü etki yara-
tacağına, yüzde 86’sı ise dijital en-
düstriyel dönüşümün rekabet gücü 
açısından önem taşıdığını söylüyor. 
Ancak şirketlerin yüzde 8’inden azı 
dijital dönüşümü gerçekleştirdiğini 
söylüyor ve bu alandaki yatırımların 
yetersizliğinden yakınıyor. 

Araştırmaya katılan yöneticilerin 
yüzde 42’si maliyetin, yüzde 32’si 
sistem güvenliğinin, yüzde 32’si ise 
veri gizliliğinin dijital dönüşümün 
önündeki en büyük engel olduğuna 
inanıyor. 

Dijital dönüşüm anlamında ilerleme 
kaydeden şirketler ise iş hacimleri-
nin, rekabet güçlerinin ve büyüme 
hızlarının arttığını belirtiyor.

ge’den Dijital endüstriyel 
evrim endeksi

H A B E R
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Bu YIL 10’uNCuSu DÜzENLENEN uLuSLARARASI ENERJİ  
KONGRESİ VE FuARI- EIF’TE KONuŞAN SMART ENERGY  
YK BAŞKANI HALİL DEMİRDAĞ,  GİDEREK BÜYÜYEN 
GÜNEŞ EKONOMİSİNDEN TÜRKİYE’Yİ PAY ALMAYA çAĞIRDI.

H A B E R

Başta rüzgar enerji santralleri ol-
mak üzere enerji sektöründe yoğun 
çalışmalar sürdüren Hareket Proje 
Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, 
Aydın Germencik’te kurulan Melih 
Jeotermal Enerji Santrali’nin ekip-
man taşıması ve montaj işlemlerini 
gerçekleştiriyor.  Hareket, yüklerin 
Alsancak Limanı’nda araç üzerine 
alınmasının ardından Aydın Ger-
mencik’teki santral sahasına taşın-
masında, 3 vaporizer ve 5 preheater 
taşımasında görev aldı. Taşımanın 
ardından proje sahasında montaj 
işlemlerini de tamamlayan Hareket, 
operasyonu 300 ton ve 200 ton 
mobil vinçlerle gerçekleştirdi. Proje 
6 günde tamamlandı.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, 
Sinop illerinde elektrik dağıtım 
hizmeti sunan YEDAŞ,  Salıpazarı 
Kaymakamlığı’ndan izin alarak Kır-
gıl Mahallesi İlköğretim Okulu’nun 
kütüphanesini yeniledi ve kitap 
hediye etti. Okul binasından ba-
ğımsız ve odunluk olarak kullanılan 
bölüm, YEDAŞ çalışanları ve çözüm 
ortakları tarafından bakım yapılarak 
yenilendi. 

germencik’te “hareket” var

YeDaŞ köy okulu 
kütüphanesini yeniledi

GE Enerji Servisleri GAMA Enerji ile 
mevcut servis anlaşmasına katma 
değer sağlayan yeni iş modelini duyur-
du. GE, dijital çözümlerini kullanarak 
GAMA Enerji’nin İç Anadolu Doğal 
Gaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş 
enerji santralindeki yakıt giderlerinin 
azaltılmasına ve enerji üretimi varlık 
güvenilirliği ile izlenebilirliğinin 
geliştirilmesine yardımcı olacak. Enerji 
santralinin yakıt tasarruflarından elde 
edilen kâr, iki şirket arasında paylaşıla-
cak. Bu adımla birlikte GE, 20 yıl süreli 
anlaşma kapsamında “Sonuç Odaklı 
Servis” modelini Türkiye’de ilk kez 
uygulamış olacak. 

Proje, GE ve GAMA Enerji’nin her 
iki şirkete de fayda sağlamak üzere 
imzalanan mevcut çok yıllık hizmet 
anlaşmasını yeniden yapılandırmasının 
bir sonucu olma özelliği taşıyor. GAMA 
Enerji, yeni anlaşmayla birlikte GE’nin 
Varlık Stratejisi Optimizasyonu çözü-
münü kurarak devreye alacak ve Varlık 

Performans Yönetimi portföyü yazılım 
paketi uygulamalarının kapsamını ge-
nişletecek. Santral yardımcı ekipmanla-
rının (BoP) bir kısmını da içeren proje, 
varlık performansının güvenilirliğini 
ve izlenebilirliğini artırarak, santralde 
bulunan iki GE 9FB gaz türbininde 
daha iyi, daha net ve daha hızlı öngö-
rülü bakım ve mevcut durum izleme 
özellikleri sağlayacak.

GAMA Enerji, bunun yanı sıra risk 
paylaşımlı iş modeli kapsamında yakıt 
tasarrufunda iyileşmeler sağlamak için 
İç Anadolu Kombine Çevrim Santra-
linde GE’nin Santral Optimizasyonu - 
Verimlilik çözümünü uygulayacak.

GES yatırımlarının yanı sıra bu yıl yerli 
panel üretimine de başlayan Smart 
Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil 
Demirdağ, Türkiye’nin yerli ve yenile-
nebilir enerji konusundaki şansını kul-
lanması gerektiğini açıkladı. Gelecek 
20 yılda güneş ekonomisinin büyük-
lüğünün 5 trilyon dolara ulaşmasının 
beklendiğine dikkat çeken Demirdağ, 
“Bu pazardan payımızı almalıyız, alabi-
liriz” dedi. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen 
EIF 2017’de konuşan Demirdağ, EIF 
2017’nin Altın Sponsoru olan Smart 
Energy’nin Avrupa’da edindiği tecrübe-
yi Türkiye’de yatırıma dönüştürdüğünü 
anlattı.  “Çalışmalarımızı yaparken 
gördük ki, Türkiye sahip olduğu güneş, 

su ve rüzgar potansiyeli ile yeşil enerji 
açısından çok şanslı bir ülke ve bu 
şansını kullanmalı. 20 yılda 5 trilyon 
dolarlık bir güneş ekonomisinden 
bahsediliyor. Türkiye bu ekonomiden 
payını almalı” diyer Demirdağ, gelinen 
noktada güneş enerjisi santrali kuru-
lumlarında yerlilik oranlarının yüzde 
70’lere çıktığına dikkat çekti. 

gaMa enerji’den enerji santralleri için yeni iş modeli  

smart energy güneş ekonomisi’ne çağırıyor
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OKuL öNCESİ çOCuKLARA ENERJİ TASARRuFu BİLİNCİNİ AŞILAMAK
ÜzERE EĞİTİMLER VERMEYE BAŞLAYAN KOLEN ENERJİ, PROJE    
KAPSAMINDA İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ANAOKuLu, ANKARA GÜRçAĞ 
KOLEJİ VE AFYON TED KOLEJİ öĞRENCİLERİ İLE BuLuŞTu.

Enerji ve telekomünikasyon kablo-
ları sektörünün lider firmalarından 
Prysmian Group’un Türkiye ope-
rasyonu Türk Prysmian Kablo’nun 
“Kurumsal Yönetim Derecelendirme 
Notu” üst üste 7. yıl da artış gös-
terdi ve 2017 yılında 100 üzerin-
den 91,13’e yükseltildi. Türkiye’de 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
lisansı ile kurumsal yönetim dere-
celendirme faaliyetinde bulunan 
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi 
Derecelendirme Hizmetleri firması 
tarafından her yıl hazırlanan çalış-
mada, Türk Prysmian’ın “Kurumsal 
Yönetim Derecelendirme” notu bu 
yıl da artış gösterdi ve 100 üzerin-
den 91,13 olarak güncellendi.
Türk Prysmian Kablo’nun CFO’su 
Ercan Gökdağ, alınan notu şirketin 
kurumsal yönetim alanındaki tutarlı 
ve kararlı politikalarının bir sonucu 
olduğunu söylerken, şirketin CEO’su 
Erkan Aydoğdu da, firmanın 2011 
yılında ilk defa duyurduğu  ‘Türki-
ye’yi Yarınlara Bağlıyoruz’ misyonu-
nun bu notla birlikte bir kez daha 
tescillendiğini vurguladı. 

 
Prysmian Kablo CEO - Erkan Aydogdu

Prysmian group’ta kurumsal 
yönetim istikrarı...

Türkiye enerji sektörünün en köklü 
derneklerinden biri olan TLPGD’nin 16 
Kasım 2017’de gerçekleştirilen Genel 
Kurulu’nda yönetim kurulu başkanlı-
ğına Eyüp Aratay seçildi. Türkiye LPG 
Derneği Başkanlığı’nı Eyüp Aratay’ın 
üstlendiği yeni dönemde diğer yönetim 
kurulu üyeleri Gökhan Tezel, Ömer Ya-
ğız, Can Toydemir, Fehmi Arıkan, Osman 
Keleş, Ali Kızılkaya, M. Murat Çelik ve 
Hakan Hüsnü Şeker oldular. Başkanlığa 
seçilmesinin ardından aptığı konuşma-
da “Dernek olarak sektörümüze olduğu 
kadar, kamu ve ülke yararına olan 
katkılarımızı güçlendirerek faaliyetle-
rimize devam edeceğiz” diyen Aratay,  
sözlerini “Türkiye LPG Derneği, bu yeni 
dönemde de; LPG sektörünün sağlığı 
ve kamuya yönelik yaptığı çalışmalarla, 
sektör ve ülke yararına faaliyetlerini 
güçlendirerek devam edecektir” şeklin-
de sürdürdü.

1972 yılında 14 üye ile enerji sektörü-
nün ilk derneği olarak kurulan Türkiye 

LPG Derneği, Türkiye’nin en eski der-
neklerinden biri konumunda. TLPGD, 
kuruluşunun hemen ardından döne-
min Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
başvurarak; o döneme kadar Türkiye’de 
herhangi bir yönetmeliğe bağlı bulun-
mayan tüplü LPG’yle ilgili ilk stan-
dartların oluşturulması ve yürürlüğe 
girmesini sağlayarak da alışılagelmişin 
dışında bir ilke imza atmıştı.

Yeni yönetim kurulu başkanı Eyüp 
Aratay, profesyonel mesleki yaşamını 
geçtiğimiz günlerde CEO’luğuna atan-
dığı İpragaz’da sürdürüyor.

Kolen Enerji’nin okul öncesi miniklere 
enerji tasarrufunu, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının önemini anlatmak ve bu 
bilinci geliştirmek amacıyla başlattığı 
proje tüm Türkiye’ye yayılarak büyüyor.  
İstanbul, Ankara ve Afyon’da bölge 
yöneticileri Tuğba Karaca, Fatma Niğ-
delioğlu ve Mine Gül Yılmaz tarafından 
gerçekleştirilen sunum ve eğitimlerde 

minik öğrencilerin katılımları, anlatı-
lanlara ilgileri son derece yoğundu. 

KOLEN Genel Müdürü Kaya Uğur Kara-
yurt projeyle ilgili yaptığı açıklamada 
‘’İçinde bulunduğumuz zaman dilimi ve 
sonrasında artık gelişmişlik enerjinin 
etkin kullanımı ile ilgilidir.  Verimli 
olmak zorundayız, daha az tüketimle, 
daha çok üretmek zorundayız.Gerisi 
eğitim kurumlarımızın çok değerli yö-
neticilerine kaldı. Onlara sesleniyorum. 
Biz hazırız. çağırın gelelim. Bildik-
lerimizi küçük hanımlarla, beylerle 
paylaşalım. Bize 0555 056 56 56 nolu 
WhatsApp numarasına mesaj, bilgi@
kolen.com.tr adresine mail göndererek 
veya 444 9 556 nolu telefonu arayarak 
taleplerini iletebilirler.’’ dedi.

türkiye lPg Derneği başkanlığı’na eyüp aratay seçildi

kolen’den tasarruf seferberliği
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Haziran ayında gerçekleştirdiği 
2015-2 Makel kampanyası kapsa-
mında gerçekleştirilen Umre ziya-
reti ile ilgi toplayan Makel Şirketler 
Grubu, Aralık ayında da yine geniş 
katılımlı bir Umre organizasyonu 
gerçekleştirdi. Makel Şirketler 
Grubu, bu kez 325 misafiri ile kutsal 
toprakları 2015 yılında ikinci kez zi-
yaret etmenin mutluluğunu yaşadı.
Yoğun ilgi nedeniyle iki ayrı grupta 
gerçekleştirilen ziyaretler 07-14 
Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleş-
tirildi. 

Cosa’dan akıllı enerji Monitörü
Cosa’nın Türkiye’de geliştirip üret-
tiği yeni ürünü “Cosa Akıllı Enerji 
Monitörü”, hanelerde enerji tüketen 
bütün aletlerden gelen veriyi 
raporlayıp, tüketimin kontrol altına 
alınmasını sağlayacak. Evlerdeki 
sigorta kutularına kolayca takılarak 
çalışan ürün ile enerji dağıtım şir-

ketleri ve 
son kul-
lanıcılar, 
evlerde 
elektrikle 
çalışan 
tüm 

aletlerin tükettiği enerji miktarları, 
tüketim zamanı ve süreleri, enerji 
kalitesini ve varsa tasarruf sağlana-
bilecek fazla tüketimleri hakkında 
detaylı bilgi sahibi olabilecek. Akıllı 
cihaz kullanım alışkanlıklarını takip 
ederek elde ettiği veriyi anlamlan-
dıran ve böylelikle dağıtım şirket-
lerinin her haneye özel tarifeler 
geliştirilebilmesini sağlayacak.

Makel’den aralık ayında
Umre ziyareti

Savior A.Ş., Nurnberg SPS fuarında 
yenilikçi ürünleri ile ön plana çıkan 
inverter üreticisi Euradrives firmasının 
standını ziyaret etti. Firmanın ürünleri-
nin tek yetkili distribütörü olan Savior 
A.Ş. ‘nin Euradrives ile gerçekleştirdi-
ği toplantıda yeni ürünler hakkında 
görüşüldü ve işbirliğinin ne şekilde 
geliştirileceği üzerinde duruldu.  İki yılı 
aşkın bir süredir beraber çalışma neti-
cesinde gündeme gelen yeni projeler 
Euradrives teknik ekibi ile tartışıldı. 
Euradrives & Savior görüşmesi neti-
cesinde Türkiye’de tek yetkili distri-
bütör olmanın yanı sıra Savior A.Ş.’nin 
Bulgaristan, Yunanistan ve Azerbaycan 
‘da da Euradrives ürünlerinin satışını 

gerçekleştirmesi konusunda anlaşıldı. 

Öte yandan çeşitli uygulamalara özel 
olarak üretilen inverterler ve diğer 
Euradrives ürünleri hakkında detaylı 
bilgi edinildikten sonra sonra numune 
ürünler Savior A.Ş. tarafından teknik 
destek bölümünde test edilmek ama-
cıyla alındı. Uzun ve verimli görüş-
menin ardından her iki firma yetkili-
leri geliştirilecek ürünler ile ilgili yol 
haritası konusunda anlaşarak 2018 yılı 
hazırlıklarını tamamladılar. SPS Fuarı 
Savior&Euradrives görüşmeleri sonu-
cunda müşterilere yenilikçi çözümler 
ulaştırmak amacıyla başlatılan Savior 
A.Ş. ve Euradrives ortaklığının güçle-
nerek devam etmesi sağlanmış oldu.

Emlak Konut, Toki ve Kiptaş’ın des-
teklediği A-Tech Akıllı Bina Teknolo-
jileri Elektrik Sistemleri Fuarı Ankara 
Congresium’da gerçekleşti. Makel’de 
fuar için aylar öncesinden başlayan ha-
zırlıklar son ana kadar devam ederken, 
tüm ürün gruplarının yer aldığı stand 
göz doldurdu.

Açılış konuşmasını eski İçişleri Bakanı 
Efkan Ala’nın. yaptığı fuarda, Toki Baş-
kanı Ergun TURAN’nın Makel’in yüzde 
yüz yerli üretimi olan Led Aydınlatma 
Ürünlerine gösterdiği ilgi dikkat çekti.  

Makel fuar boyunca Anahtar-Priz, Led 
Aydınlatma, Şalt Ve Endüstriyel Ürün-
ler, Smarthome Akıllı Ev Sistemleri 
ürünleri hakkında detaylı bilgi ve tanı-
tım gerçekleştirdi. Fuarda Efkan Ala ve 
Engin Turan tarafında da ziyaret edilen 
Makel standını firmanın iş ortakları ve 
müşterileri de yalnız bırakmadı.  Ana 
bayiler ve alt bayiler sahip olduğu 
geniş ürün grubundan dolayı Makel ile 
çalışmaktan memnun olduklarını dile 
getirdi. 

savior ve euradrives  nurnberg’de buluştu

Makel a-tech Fuarı’ndaydı...

H A B E R
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
İhracatçı Eğilim Araştırması 2017 
3. Çeyrek Gerçekleşme ve 4. Çeyrek 
Beklentilerini açıkladı. İlk defa 3. 
çeyrekte firmalara en çok han-
gi ülkelerle rekabet ettiklerinin 
sorulduğunu söyleyen TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, “Firmaların 
yüzde 16,9’u küresel pazarlardaki en 
büyük rakibinin Çin olduğunu söyledi. 
Çin’i yüzde 11,8 ile İtalya, yüzde 8,7 
ile Almanya, yüzde 6,5 ile Hindistan 
ve yüzde 4,7 ile ABD takip ediyor” 
şeklinde konuştu.
4. Çeyrekte firmaların yüzde 
79’unun istihdamını artırabilece-
ğini, yüzde 21’inin de aynı sayıda 
çalışanla devam edeceğini belirten 
Büyükekşi, “Firmalarımızın verdik-
leri yanıtlar istihdamın yılın son 
çeyreğinde daha fazla artacağını, 
işsizliğin de tek haneli rakamlara 
düşeceğini gösteriyor” dedi.
Büyükekşi, “İhracatçılarımız 2017 
yıl sonunda doların 3,87; Euro’nun 
4,52 olarak gerçekleşmesini bek-
liyor” dedi.  İhracatçıların küresel 
pazarlardaki en büyük rakipleri 
arasında yer alan ABD ise öncelikli 
hedef pazarlar arasında birinci 
oldu. Büyükekşi, “Birinci çeyrekte 
firmaların öncelikli hedef pazarları 
sırasıyla ABD, Almanya ve Rusya 
iken; ikinci çeyrekte Rusya, Katar ve 
Almanya olmuştu. Bu çeyrekte ise 
ABD’nin yeniden birinci, Rusya ve 
Almanya’nın da 2. ve 3. oldu. ABD’ye 
ihracat bu yılın ilk 10 ayında 7 mil-
yar doları aştı. Yıl genelinde yüzde 
30 artış bekliyoruz.

İhracatçının en büyük rakipleri
Çin, İtalya, almanya ve abD

ABB Elektrik ile EPC Enerji arasında 
Türkiye genelinde ve Türki cumhuri-
yetlerde ABB ‘nin ürettiği modüler ve 
standart tip Kesintisiz Güç Kaynakla-
rının Satış-Servis hizmetleri ile ilgili 
anlaşma imzalandı.

100 yılı aşan geçmişi ile dünya gene-
linde çok bilinen saygın bir kuruluş 
olan ABB ile işbirliği anlaşmasına imza 
atan EPC ELektrik böylece güç kaynak-
larına sektörüne iddialı bir giriş yapmış 
oldu. ABB üretimi modüler Kesintisiz 
Güç Kaynakları, dünyada ilk defa 90’lı 
yılların sonunda üretilerek piyasaya 

sunan fabrikanın ürünü olup, modüler 
KGK’nın  en gelişmiş ürünleri arasında 
yeralıyor. 

Ürünler, kendi içinde birçok üstünlükler 
barındırmakta olup, dünyanın birçok 
yerinde ve birçok uygulamada başarılı 
bir şekilde çalışmaktadır. Göze çarpan 
en önemli özellikler kısaca; tam ve 
düşük güçlerde bile sağlanan yüksek 
verimlilik (96-96,5%) , düşük giriş har-
moniği, yüksek giriş güç faktörü,  kVa /
kW  eşitliliği(çıkış güç faktörü:1),küçük 
hacimde yüksek güç değeri, modüler 
KGK da ilk olmanın sağladığı bilgi ve 
deneyim.

APC yetkilileri imzalanan anlaşmayla 
ilgili yaptıkları açıklamada “EPC Enerji-
nin 43 yılı aşan bilgi ve deneyimi, piya-

sada oluşturduğu hizmet anlayışında ki 
farklılık, ürünlere hızlı servis verilebil-
me imkanı, iki firmanın iş birliğinden 
güzel sonuç çıkacağından eminiz,” 
derken kesintisiz güç kaynaklarında 
en önemli konunun, ürün kalitesinin 
yanında hizmetin de en iyi kalitede 
olması gerektiğinin altını çizdiler.  

EPC yetkilileri odüler KGK’ların baş-
langıç fiyatları yüksek görünmesine 
rağmen, paralel yedeklemede, fiyat ve 
performans açısından birçok avantajla-
ra sahip olduğunu belirterek “standart 
KGK’ larda, 100kva’lık bir KGK’yı paralel 

çalıştırmak istediğinizde, ikinci bir 
100Kva’yı paralel olarak bağlamanız 
gerekir. Halbuki modüler yapıda, 4 adet 
25Kva dan oluşturduğunuz bir yapıda, 
5.ci bir 25kva’ yı sisteme koyarak bu 
güvenliliği sağlayabiliyoruz”dediler.

Bu uygulamanın kullanıcıya sağladığı 
en büyük avantajları ise maliyet, yer 
(ürünün oturduğu alan), verimlilik,  dü-
şük soğutma, bakım kolaylılığı şeklinde 
özetleyen EPC enerji AB ile yaptığımız 
işbirliğinden duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler.  ABB markalı KGK’lar 
ile KGK sektöründe önemli bir pazar 
payı almayı hedefliyoruz görüşlerine 
yer verilen EPC  Enerji 2018’n ilk üç ayı 
içinde Ankara’da bu konuda bir semi-
ner düzenleyeceklerini açıkladı.

abb elektrik - ePC enerji işbirliği

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
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TMOBB IKK tarafından düzenlenen “Kent 
ve Adalet” temalı sempozyum bu yıl da 
mühendislik dünyası açısından önemli 
verilerin paylaşıldığı bir bilgi paylaşımı 
platformu oldu.  EMO İstanbul Yöne-
tim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy’un 
yönetimindeki “İstanbul Bölgesi Elektrik 
Enerjisinin Üretim ve Tüketim Durumu, 
Sorunları” başlıklı oturum İstanbul bölge-
sinin elektrik üretim ve tüketimi açısın-
dan genel görünümünü masaya yatırdı.

EMO İstanbul Şubesi Enerji Komisyonu 
üyesi Gazi İpek tarafından İstanbul’da 
elektrik, Türkiye’de enerji politikaları ve 
elektrik enerjisi sorunları, yenilenebilir 
enerji kaynakları, kentsel planlama, 
enerjinin etkin  kullanımı ve toplumsal 
maliyetler ve enerji kooperatifleri başlık-
larıyla yapılan sunumda İstanbul’a ilişkin 
önemli veriler paylaşıldı. azırlanan sunu-
mun İstanbul’un elektrik üretim ve tüketi-
mine dair kapsamlı bir istatistiki rapor 

niteliği taşıması nedeniyle İstanbul’la 
ilgili bölümlerini özetleyerek Kaynak 
Elektrik okuyucularına sunuyoruz...

İstanbul’da Elektrik ve Tarih

Dünyada, elektrik enerjisi ilk kez 1878 
yılında günlük hayatta kullanılma-
ya başlamış, ilk elektrik santrali de 
1882’de Londra’da kurulmuştur. Ülke-
mizde elektrik santrali ise 1902 yılında 
2 kW gücünde bir dinamo 
ile Tarsus’ta kurulmuştur. 
Geniş çaplı ilk elektrik 
üretimi de İstanbul’da 14 
Şubat 1914 tarihinde, 15 
MW gücünde, Silahtarağa 
Termik santralinin devreye 
alınmasıyla gerçekleşmiş-
tir. 1923 yılında Cumhuri-
yet kurulduğunda toplam 
kurulu güç 33 MW idi ve 
yalnızca İstanbul, İzmir, 

Adapazarı ve Kocaeli yerleşim alanla-
rında vardı. 1935 yılına gelindiğinde, 
Etibank, Maden Tetkik ve Arama (MTA), 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) kurul-
muş, daha sonra İller Bankası ve Devlet 
Su İşleri (DSİ) Müdürlükleri devreye 
girmiştir. Bu tarihte kurulu güç 126,2 
MW, toplam üretim ise 213 Milyon kWh 
olup elektriklendirilmiş il sayısı ise 
43’tür. 1948 yılında Çatalağzı Termik 

TMMOB İSTANBuL İL KOORDİNASYON KuRuLu TARAFINDAN DÜzENLENEN İSTANBuL KENT 
SEMPOzYuMu`NuN DöRDÜNCÜSÜ “KENT VE ADALET” TEMASIYLA GERçEKLEŞTİRİLDİ.  
1-3 ARALIK 2017 GÜNLERİNDE HARBİYE ASKERİ MÜzESİ’NDE DÜzENLENEN SEMPOzYuMDA EMO 
İSTANBuL ŞuBESİ ENERJİ KOMİSYONu ÜYESİ GAzİ İPEK, “İstanbul bölgesİ elektrİk enerjİsİ: 
Üretİm ve tÜketİm Durumu, sorunları” BAŞLIKLI BİR SuNuM YAPTI. 

İstanbul’un elektrik enerjisi: 

İstanbul’da elektrik üretiminin görünümü
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Santrali devreye girmiş, 1952 yılında 154 
kV’luk ENH ile İstanbul’a elektrik takvi-
yesi yapılmıştır.

İstanbul’da Elektrik Tüketimi

Bugün İstanbul’un elektrik üretim ve 
Tüketim rakamlarına baktığımızda ise 
İstanbul 2 bölgeye ayrılmış, 2 ayrı dağı-
tım firması tarafından, 30 yıllık imtiyaz 
sözleşmelerine istinaden işletilmektedir. 
2016 sonu itibariyle, Avrupa yakasına 
hizmet veren Boğaziçi Elektrik abone 
sayısı 4.872.387, Anadolu Yakası Ayedaş 
Elektrik’in abone sayısı ise, 2.751.857 
olup toplam 7.624.244 abone mevcut-
tur.  Türkiye’de toplam 41.055.915 adet 
abone bulunmakta olup, İstanbul’un 
Türkiye’ye oranı % 18,57’tir. ( Tablo.1) 

2016 sonu itibariyle, Türkiye’de tüketilen 
elektrik enerjisi miktarı, 277.522.012,26 
MWh olarak gerçekleşmiştir. Faturalama 
yapılabilen tutar ise 212.238.766,46 
MWh olarak mümkün olabilmiştir. Ger-
çekleşebilen elektrik enerjisi tüketimi % 
76,47 ‘dır. (Tablo.2) İstanbul’da toplam fa-
turalanabilen elektrik enerjisi miktarı ise, 
Boğaziçi Elektrik’te 24.643.167,32 MWh,  
AYEDAŞ’ta ise 12.287.491,32 MWh olup, 
toplam 36.930.658,64 MWh tüketim ger-
çekleşmiştir. Türkiye’de  faturalanabilen 
toplam tüketimin % 17,39’ü İstanbul’da 
tüketilmektedir. (Tablo.3)

İstanbul’un Elektrik Santralleri
2017 yılı itibariyle İstanbul’da hizmet 
vermekte olan elektrik santrallerinin 
kurulu güçleri ve İstanbul’daki toplam 
elektrik üretimi değerleri şu şekildedir.    
      >>>

Tablo-1  2016 Yılı Sonu İtibariyle Dağıtım Sistemini Kullanan Tüketici Sayıları Abone-Adet Tablo-2  2016 Yılı Elektrik Piyasası 

Genel Görünüm

Tablo-3  2016 Yılı Faturalanan Tüketimin Dağıtım Bölgesi Bazında Dağılımı (MWh-%)
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İSTANBuL’uN ENERJİ SANTRALLERİ
DOĞALGAz SANTRALLERİ  
SANTRAL ADI    KuRuLu GÜç TESİS SAHİBİ
AMBARLI DĞLGZ TERMİK SANTRALİ B 1,351.00 MW EÜAŞ
AMBARLI DĞLGZ TERMİK SANTRALİ A    836.00 MW EÜAŞ
ESENYURT DĞLGZ TERMİK SANTRALİ    180.00 MW American EME 
PENDİK DOĞALGAZ TERMİK SANTRALİ      22.00 MW BERK ENERGY
MY WORLD EUROPE AYAZMA KOJENER.      13.00 MW AĞAOĞLU EN.
MERCEDES BENZ TURK           10.00 MW MERCEDES BT 
İSTANBUL HAVALİMANI DĞLGZ SANTRALİ                9.78 MW TAV HAVLM.
BAYDEMİRLER TEKSTİL DĞLGZ SANTRALİ        9.31 MW BAYDEMİRLER  
ALTINMARKA GIDA DOĞALGAZ SANTRALİ        8.11 MW ALTINMARKA G
 ARÇELİK İST.TUZLA FAB.ENERJİ SANTRALİ               6.50 MW ARÇELİK
HALKALI KAĞIT KARTON ELK. ÜRETİM TES.               5.34 MW HALKALI KK. 
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI DĞLGZ SAN.            4.00 MW SABİHA G.H.
FLOKSER TEKSTİL KOJENERASYON SANT.         2.13 MW FLOKSER TKS. 
FLORANCE  NİGTHİNGALE HAST.                               2.00 MW FNH
POLAT RENAİSSANCE DĞLGZ TERMİK SANT.           1.60 MW  POLAT ENERJİ
ÇIRAĞAN SARAYI KOJENERASYON TESİSİ         1.32 MW ÇIRAĞAN S.İ. 
TARABYA OTELİ KOJENERASYON SANTRALİ            1.20 MW BAYRAKTARLAR 
H. TURKOL OTEL KOJENERASYON SANTRALİ         1.00 MW KOLİN ENERJİ
EMSEY HOSPİTAL DOĞALGAZ SANTRALİ         0.85 MW EMSEY SAĞLIK 
H.MAKYOL İNŞAAT DOĞALGAZ SANTRALİ         0.60 MW MAKYOL İNŞ.
KOZYATAĞI HAST. DĞLGZ TERMİK SANT.         0.58 MW ACIBADEM S.
KADIKÖY HAST.DĞLGZ TERMİK SANT.         0.52 MW ACIBADEM S.
BEŞİKTAŞ BALMUMUCU OTELİ DĞLGZ SANT.              0.50 MW  
POLAT ENERJİ
DOĞALGAz TOPLAM               2,467.34 MW 

RÜzGAR SANTRALLERİ    
ÇATALCA RÜZGAR SANTRALİ       93.00 MW  SANKO ENERJİ
SİLİVRİ RÜZGAR SANTRALİ    45.00 MW  EKSİM ENERJİ
ÇANTA RÜZGAR SANTRALİ      43.00 MW  BOYDAK ENERJİ
KEMERBURGAZ RES       24.00 MW  ALTO HOLDİNG
ÇATALTEPE RES       10.00 MW  SÜPER ELEKTR. 
TEPE RÜZGAR SANTRALİ       5,85 MW  TEPE RES ELK.
SUNJÜT RÜZGAR SANTRALİ          1,20 MW  SUNJÜT ENERJİ
BOĞAZİÇİ ÜNV. SARITEPE KAMPÜSÜ RES S.        0,90 MW  BOĞAZİÇİ ÜNV.
AYYILDIZ ENERJİ RES           0,50 MW  AYYILDIZ ENERJİ
RÜzGAR TOPLAM        215.00 MW 
   
BİYOGAz    
ODAYERİ ÇÖP SANTRALİ  34.00 MW  ORTADOĞU E.
KÖMÜRCÜODA ÇÖPLÜĞÜ BİYGZ SANT.  14.00 MW  ORTADOĞU  E. 
HASDAL          4,02 MW   İBB
KEMERBURGAZ ÇÖPLÜĞÜ BİYOGAZ SANT.   0,98 MW  EKOLOJİK ENERJİ
BİYOGAz TOPLAM     53.00 MW 

GÜNEŞ    
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ  1,00 MW  YEDİTEPE ÜNV.
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ GÜNEŞ SANT. 0,35 MW  FİNA ENERJİ
İKİTELLİ TERMAL GÜNEŞ ENERJİSİ SANT. 0,50 MW 
TEKNOPARK İSTANBUL GÜNEŞ ENERJİSİ 0,46 MW  TEKNOPARK İST.
BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ YÜZER GES      0,24 MW  İBB
SAMSON ÖLÇÜ GÜNEŞ SANTRALİ      0,17 MW  SAMSON ÖLÇÜ
AKTAŞ AKINCA TEKSTİL GÜNEŞ E. S.  0,10 MW  AKTAŞ AKINCI T. 
ÖZEL ALFA HALİL İLKÖĞRETİM OK.  GES 0,041 MW  ÖZEL ALFA OK.
EYÜP BELEDİYESİ GES       0,037 MW  EYÜP BELD.
ANEL İŞ MERKEZİ GES       0,027 MW  ANEL ENERJİ
İETT İKİTELLİ FABRİKASI GES      0,009 MW  İBB
FRONİUS İNVERTER İSTANBUL     0,008 MW  FRONİUS İNVERT.
OSMAN MUZAFFER TAMER GES      0,005 MW 

      
Kapatılan Santraller
SİLAHTARAĞA ELEKTRİK SANTRALİ     15 MW  EÜAŞ

TOPLAM BİLGİLER   
AKTİF SANTRAL SAYISI      49 ADET
KURULU GÜÇ        2726 MW
YILLIK ELEKTRİK ÜRETİMİ     8060 GWh
TÜRKİYE TOPLAM KURULU GÜCE ORANI  % 3,35 
TÜRKİYE TOPLAM TÜKETİME ORANI  % 3,15 

LİSANS DuRuMu   
LİSANSLI     34 
LİSANSIZ     15

Kocaeli Sanayi Odası’nın sektörlerinin en başarılı 
şirketlerini belirlediği Çizgi Üstü Sektörel Perfor-
mans Değerlendirme Ödül Töreni’nin 10’uncusu 
düzenlendi. Teksan Jeneratör, ihracat performansı 
ile Elektrik-Elektronik ve Otomasyon Ürünleri 
Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli İşletme Kategori-
sinde ödülün sahibi oldu. Ürünlerini 120’den fazla 
ülkeye ihraç eden Teksan Jeneratör, kazandığı bu 
ödülle ihracattaki başarısını tescilledi. TKocaeli 
Sanayi Odası önderliğinde düzenlenen Sektörel 
Performans Değerlendirme Ödüllerine başvuran 
firmalar; verimlilik, istihdam, yenilikçilik ve marka-
laşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, topluma katkı 
ve çevre, çalışanların geliştirilmesi ve bilinçlen-
dirilmesi başlıklarını kapsayan 7 farklı kategoride 
360 derece değerlendiriliyor. Organizasyonda Tek-
san Jeneratör, Elektrik-Elektronik ve Otomasyon 
Ürünleri Sanayi Sektörünün Büyük Ölçekli İşletme 
Kategorisinde başarı ödülünün sahibi oldu. Teksan 
Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, 
ihracat performansı ile kazandıkları ödülü, Kocaeli 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali 
Kartal’ın elinden alırken.Teksan Jeneratör YK Baş-
kanı Özdemir Ata da ödülle ilgili yaptığı açıklama-
da “İhracatta gösterdiğimiz başarılı performans ile 
Kocaeli Sanayi Odası’nın Sektör Başarı Ödülünü 
kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kocaeli 
Serbest Bölge’de devreye aldığımız ve Türkiye’nin 
en büyük jeneratör üretim kapasitesine sahip olan 
ikinci fabrikamız şirketimize uğurlu geldi.” dedi.

teksan Jeneratör’e Ödül
TEKSAN JENERATöR, KOCAELİ SANAYİ 
ODASI TARAFINDAN YILIN İHRACAT  
PERFORMANSI öDÜLÜNE LAYIK GöRÜLDÜ.
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kent, elektrik ve aydınlatma
KENTLER VE ELEKTRİK SON YILLARDA öNEMLİ BİR TARTIŞMA KONuSu OLARAK GÜNDEMİMİzE 
GELİYOR. KENTLERİN AYDINLATMA VE ELEKTRİFİKASYON TEKNİKLERİ, AYDINLATMANIN SOSYAL 
VE EKONOMİK YöNLERİ FARKLI AçILARDAN ELE ALINIYOR. Bu çERçEVEDE EEMKON 2017 KENT VE 
ELEKTRİK SEMPOzYuMuNA ‘kent, elekrİk ve ayDınlatma’  BAŞLIKLI BİR BİLDİRİ SuNAN YILDIz 
ÜNİVERSİTESİ öĞRETİM ÜYESİ Prof. Dr. rengİn Ünver’İ SAYFALARIMIzA KONuK EDİYORuz.

Binaları, ulaşım ağları, alt yapıları, 
çeşitli fiziksel mekanları, doğal çevresi, 
sosyal-kültürel olanakları ve kulla-
nıcıları ile bütün olan Kentler, günde 
24 saat yaşayan bir organizma olarak 
tanımlanabilir. Kentlerde temel amaç 
sağlıklı, huzurlu, güvenli bir ortam 
oluşturarak yaşamı kolaylaştırmak, kul-
lanıcıların belli bir kalitede yaşamlarını 
sürdürmelerini olanaklı kılmaktır [1]. 

Bu bağlamda kentler,
l Kent kullanıcılarının yaşamsal açıdan 
zorunlu ve yaşamı kolaylaştırıcı gerek-
sinimlerinin (su, güvenlik, 
ulaşım, alt yapı, kent mo-
bilyaları vb.) en iyi biçimde 
karşılanması,
l Sosyal ve kültürel olanak-
ların iyileştirilmesi, artırıl-
ması,
l Kent görünümü ile ilgili 
estetik özelliklerin (yapı 
ve açık mekanların gece 
aydınlatılması, yapı yüzeyle-
rinin renksel özellikleri, kent 
mobilyalarının dış görünümü 
vb.) korunması ve/ ya da 
iyileştirilmesi gibi yaşam ka-
litesinin yükseltilmesi sağlayıcı çeşitli 
olanaklar sağlamalıdır.

Kentlerde kullanıcıların yaşamlarını 
güvenli ve belli bir kalitede sürdürme-
leri, mekanları kullanmaları, sosyal-kül-
türel olanaklardan gereği gibi yarar-
lanmaları gece de sağlanabilmelidir. 
Kentteki yaşamın gece boyunca devam 
etmesi büyük oranda “ yapay ışık” a 
dayanır. Çünkü ışık olmadan “çevrenin 
algılanması” dolayısıyla kentin olanak-
lardan yararlanılması olanaksızdır.

Kentler ve Aydınlatma

Işığın kullanıldığı aydınlatılmış ortam-
lar yeni oluşumları, yeni oluşumlar yeni 
çevreyi, yeni çevre ise yeni değerleri 
ortaya çıkarır. Bu nedenle, kentlerin 
gece aydınlatılması kent-insan-çevre 
ilişkisinde en önemli konulardan birini 
oluşturur [2], [3]. Doğru ve uygun aydın-
lıklar oluşturan aydınlatma düzenleri 
ile çevrenin algılanması kolaylaşır, iyi 
görme koşullarının sağlanabildiği kent-
lerin gece görünümleri de gündüze 
oranla çok daha ilgi çekici, gizemli ve 
görkemli olabilir.[3]

Çevre algılama ile ilgili olarak kentler-
deki açık mekanların gece aydınlatıl-
ması,
l Kent-insan ilişkisi açısından, iyi 
görme koşulları yaratılarak, yaşamın 
kolaylaştırılması, güvenliğin sağlan-
ması, kent olanaklarının ve kentin 
kullanılması,
l Kentin genel görünümü açısından 
“kente özgü” bir kimlik oluşturulması 
ve/ya da kentin var olan kimliğinin 

vurgulanması, kentin güzelleştirilmesi
yönlerinden zorunludur [4]. Kentlerin 
gece yaşaması için yapılan dış ay-
dınlatma yani kent öğelerine yönelik 
aydınlatma konuları,
l İşlevsel aydınlatmalar; yaya ve araç 
ulaşım öğeleri (yol, meydan, köprü vb.), 
açık spor alanı vb. 
l Mimari aydınlatmalar; tarihi, çağdaş, 
mimari, yaşamsal, sanatsal, kültürel, 
doğal değer taşıyan yapı, öğe, mekan, 
vb. olmak üzere iki grupta ele alınır [4].

Birinci grupta yer alan konuların 
aydınlatılmasında temel 
ilkeler kullanıcıların ey-
lemlerini en kısa sürede, en 
güvenli biçimde yapabilme-
lerini sağlayacak iyi görme 
koşullarını oluşturulmasıdır. 
Bu konularda çevre algılama 
bakımından, genelde eylem 
türü aynı olup, belli bir bakış 
noktası ve doğrultusu vardır. 
Örneğin, yolda ilerleyen bir 
araç sürücüsünün belli bir 
bakış doğrultusu vardır. Sürü-
cü görme alanındaki tüm 
ayrıntıları rahatça görebil-
meli, çevresinde yer alan ya 

da aniden önüne çıkan engellerden 
kolayca kaçabilmelidir [5]. Birinci grup 
konular, kentin yaşayabilmesi için 
kesinlikle aydınlatılması gereken ve 
işlevsel olarak ta adlandıran dış aydın-
latma konulardır.

İkinci grupta yer alan konuların 
aydınlatılmasındaki temel ilkeler ise 
kullanıcılarda iyi görme koşullarının 
sağlanmasının, rahat ve güvenli bir 
ortam oluşturulmasının yanı sıra etki-

teknik, verimlilik, planlama...
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leyici, çekici, özendirici bir görsel çevre 
yaratılması olarak sıralanabilir. Bu 
konularda çevre algılama bakımından 
birden fazla eylem, birden fazla bakış 
noktası ve doğrultusu olabilir. Örneğin, 
bir dikilitaşın çevresinde dolaşanların 
belli, kesin bir bakış noktası, doğrul-
tusu yoktur ve bu nedenle de birden 
fazla sayıda görme alanı vardır [5]. Söz 
konusu olgu, aydınlatma konusuna 
her farklı bakış doğrultusu için uygun 
izlenimler yaratılması gereğini ortaya 
koyar. Burada hedef, aydınlatma ko-
nusunu görünür kılacak gerekli teknik 
özelliklerin yanı sıra; konunun sanatsal, 
tarihsel, mimari ve estetik niteliklerine, 
insan doğasına, isteklerine, psikoloji-
sine, sosyal ve kültürel yapısına cevap 
verebilecek biçimde ışığı kullanarak 
aydınlatmaktır. Bu grupta yer alan 
konular “mimari aydınlatma” olarak ta 
adlandırılan dış aydınlatma konularıdır.

Kentlerin gereği gibi aydınlatılması 
da, ancak kentle ilgili olan her konu-
da olduğu gibi belli bir düzeni içeren 
aydınlatma planlamalarının yapılması 
ile olanaklıdır. Bir başka deyişle her 
yerleşimin, her kentin kendi özellikleri 
doğrultusunda kurgulanmış bütüncül 
bir aydınlatma master planına gerek-
sinimi vardır. Kent Aydınlatma Master 
Planı olmadığı koşullarda, bireysel öl-
çekte ve rastgele yapılan aydınlatmalar 
kent kullanıcıları, kentin değerlerinin 
görünür kılınması, enerji kullanımı vb. 
açılardan ışık ve renk kirliliğine varan 
çeşitli olumsuzluklara yol açacaktır.

Genelde, ışığın yol açtığı herhangi 
bir olumsuz etki “ışık kirliliği” olarak 
tanımlanır [6]. Kentlerde, eylem ve 
etkinliklerin gece de sürdürülmesi için 
yapılan dış aydınlatmaların yol açtığı 
ışık kirliliği kapsamına giren olumsuz 
etkiler,
l Görsel eylem ve çeşitli etkinliklerin 
güçleşmesi ya da engellenmesi,
l Kent görünümünün bozulması,
l Enerji kaybı,
l Astronomik gözlemlerin güçleşmesi 
ya da engellenmesi vb. olarak sırala-
nabilir. Işık kirliliğinin önlenmesinin, 
yani yapay ışığın yol açtığı olumsuz-
lukların giderilmesi, ancak tekniğine 

uygun ve doğru bir biçimde kurulmuş 
aydınlatma düzenleri ile olanaklıdır. Bir 
başka anlatımla, bir aydınlatma düzeni 
tasarımında,
l Aydınlığın niceliği (aydınlık düzeyi),
l Aydınlığın niteliği
    l aydınlatan ışığın renksel özellikleri
    l aydınlatan ışığın doğrultusal yapısı
    l aydınlıkta oluşan gölgelerin özel-
liği
    l aydınlık düzeyi dağılımları

gibi aydınlatma tekniği ölçütlerine iliş-
kin ulusal ve uluslararası standartlarla 
belirlenmiş değerlere uyularak, ışık 
kirliliği önlenebilir. Örneğin, herhangi 
bir kent aydınlatma konusu için gerekli 
olandan daha az aydınlık, yapılan eyle-
min yapılamaması sonucunu doğurur-
ken, gereğinden fazla aydınlık da çok 
ışıklı yüzeyler ve görünümler yarata-
rak görsel açıdan konforsuzluğa, ışık 
kirliliğine yol açabilir ve enerji kaybına 
neden olur. Nitekim 2015 yılı Birleşmiş 
Milletler örgütü tarafından “Uluslarara-
sı Işık Yılı” olarak ilan edilmiştir [7], [8], [9]. 
Işık yılının başlıca amacı toplumda “ışık 
ve aydınlatma konularında bilgilenme 

ve farkındalığın arttırılması” olarak 
özetlenebilir. Uluslararası Işık Yılı 
kapsamında Uluslararası Aydınlatma 
Komisyonu (CIE) ve Aydınlatma Türk 
Milli Komitesi (ATMK) de birçok etkinlik 
ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Kentlerdeki yüzey ve nesneleri geceleri 
aydınlatan yapay ışığın renksel özellik-
leri doğru belirlenmediğinde, aydınla-
nan yüzeylerde renk algılama yanıl-
gılarına, yüzeylerin günışığı altındaki 
gerçek renklerinde algılanmamasına 
bağlı türlü olumsuzluklar oluşabil-
mektedir. Ayrıca, kentin biri birinden 
farklı renklerde ışıklarla aydınlatılma-
sı, çok değişik renkli yüzeylerin yan 
yana gelmesine ve bu bağlamda gece 
görünümünde renk kirliği oluşuma yol 
açabilmektedir.

Işık, Elektrik, Aydınlatma ve Enerji 
Verimliliği Uluslararası Aydınlatma Ko-
misyonu (CIE, Commission Internationale 
de L’éclairage) tarafından aydınlatma 
“nesnelere, bunların çevrelerine ya da 
bir bölgeye, bir kent bölgesine görü-
lebilmeleri için ışık uygulamak” olarak 
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tanımlanmaktadır [10], [11]. Bu tanımdan 
hareket edildiğinde, aydınlatmanın 
temel malzemesi Işık’tır ve aydınlatma 
ışığın uygulanmasıdır. Herhangi bir 
konunun aydınlatılmasında kullanıla-
cak ışık biçimlendirilerek, amaca uygun 
nicelik ve nitelikte bir aydınlık oluştu-
rulmalıdır. Özellikle kentsel yaşamın 
gece de sürdürülebilmesi için yapay 
ışığın kullanıldığı aydınlatmalar, aydın-
latma tekniğinin tüm gereklerini yerine 
getirebilmeli, kullanıcıların değişik 
ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir.

Bilindiği gibi “ışık” bir enerji türü-
dür ve günümüzde yapay ışığın elde 
edilmesinde “elektrik enerjisi” nden 
yararlanılmaktadır. Bu nedenle yapay 
aydınlatma düzenlerinde elektrik ve 
ışık olan her iki enerji türünün de 
boşa harcanmadan, verimli bir biçimde 
kullanılması gereklidir. Türkiye’de 2007 
yılında yürürlüğe giren “Enerji Verim-
liliği Kanunu” çerçevesinde yürütülen 
bina, sanayi, ulaşım sektörlerindeki 
verimlilik arttırıcı çalışmalar da giderek 
hız kazanmıştır.

Enerji verimliliği, 2011 yılında yayın-
lanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 
Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına 
Dair Yönetmelik” te “Binalarda ya-
şam standardı ve hizmet kalitesinin, 
endüstriyel işletmelerde ise üretim 
kalitesi ve miktarının düşüşüne yol aç-
madan birim hizmet veya ürün miktarı 
başına enerji tüketiminin azaltılması” 
biçiminde tanımlanmıştır [12]. Aydın-
latma açısından, enerji verimliliğini 
ise “gerekli aydınlatma koşullarından 
ödün vermeden aydınlatmada tüketilen 
enerjinin azaltılması” biçiminde ele 
alınmalıdır [1], [13].

Uluslararası Enerji Ajansının 2016 yılı 
verilerine göre aydınlatma için harca-
nan elektrik enerjisi, küresel elektrik 
tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sini tem-
sil etmektedir [14]. Konutlarda harcanan 
enerjinin yaklaşık yüzde 12’si, konut 
dışı kullanımlarda ise yüzde25-40’ı-
nı “Aydınlatma” için tüketilen enerji 
miktarı oluşturmaktadır. Bu nedenle 
kentlerin gece yaşamlarını sürdürebil-
meleri için gerekli olan yapay aydın-
latma yükünün azaltılarak enerjiyi 

etkin bir biçimde kullanan aydınlatma 
sistemlerinin tasarlanması güncel bir 
konu haline gelmiştir.

Elektrik ve Işık enerjileri kullanılarak 
kurulan yapay aydınlatma düzenle-
rinde, değişik aşamalarda çeşitli boşa 
harcamalar/kayıplar olabilmekte, bir 
başka anlatımla enerjilerden verimli 
bir biçimde yararlanılamamaktadır. 
Enerji tüketimini arttırıcı söz konusu 
kayıplar,
l Işık enerjisinin elde edilmesindeki 
kayıplar (elektrik enerjinin boşa har-
canması),
l Işık enerjisinin yararlı ışığa dönüşü-
mündeki kayıplar (ışık niceliğinin boşa 
harcanması),
l Işık enerjisinin yararlı aydınlığa 
dönüşümündeki kayıplar (aydınlığın 
niteliğinin boşa harcanması),
l Aydınlatma düzenin bakımına bağlı 
kayıplar olarak sıralanabilir.

Işık ve Elektrik enerjisi kayıplarının 
gerçekleştiği durumlar daha basit bir 
anlatımla,
lIşık kaynağındaki kayıplar (lambalar; 
lamba verimi; lm/w),
lIşık niceliğindeki kayıplar (aygıtlar; 
aygıt/armatür geriverimi; %),
lIşığın oluşturduğu aydınlığın niteli-
ğindeki kayıplar (ışık rengi, doğrultusal 
yapı, gölge, aydınlık düzeyi dağılımları),
l Bakıma bağlı kayıplar (temizlik, lam-
ba değişimi vb) biçiminde açıklanabilir.

Lambalar ve Verimlilik Günlük yaşam-
da enerji kaybı ya da verimlik konusu 
genelde ilk aşama olan ışık kayna-
ğı/lamba verimi (lm/w) olarak ele 
alınmaktadır. Elektrik enerjisinin ışık 
enerjisine dönüştüğü yer olan lamba-
lardan verimi yüksek olanın seçilmesi 
gerektiği açıktır.

Tarihsel süreç içinde akkorlarla (en-
kandesant) başlayan lamba türlerinin 
gelişimi, sırasıyla flüoresan, yüksek 
basınçlı civa buharı lambası, yüksek 
basınçlı soydum buharı lambası, metal 
halid, kompakt flüoresanlarla devam 
etmiş ve günümüzde LED chip’ lerle ya-
pılmış lambalara kadar gelmiştir. Doğal 
olarak her lamba bir öncekinden daha 

iyi özellikte ve daha verimli olmuştur. 
Örneğin 19 yüzyılda kullanıma sunulan 
akkor lambaların verimleri ortalama 
olarak 10 lm/w dolaylarında iken 2017 
de üretilen bir LED chip’in verimi 350 
lm/w dolaylarında olabilmektir. Ancak, 
LED chip’in aydınlatma amacıyla kulla-
nılabilir bir sisteme dönüşmesi için sü-
rücü, soğutucu gibi ek parçaların yanı 
sıra uygulanan gerilim vb. etkenlerde 
LED chip kullanılan kaynağın verimini 
azalmasına neden olmaktadır. Burada 
verimi yüksek lamba seçmek kadar, 
lambadan yayımlanan ışık enerjisinin/
ışık akısının (lümen; lm) da yüksek 
olması gerektiği unutulmamalıdır.

Aydınlatma Aygıtları ve Verimlilik Aydın-
latma aygıtı (armatürü) lambadan ya-
yımlanan ışık enerjisini biçimlendirerek 
çevresine yayımlar. Bu biçimlendirme 
sırasında, lambanın ışık enerjisinin ola-
bildiğince büyük bölümü aygıt dışına 
çıkabilmeli, yani aygıtın geriverimi 
(%) yüksek olmalıdır. Ayrıca, kullanılan 
aygıtın yayımladığı ışığı “aydınlanma-
sı istenilen alana yönlendirebilecek 
uygun ışık yeğinlik dağılımına” sahip 
olanlardan seçilmelidir. Bu bağlamda 
aygıtlar ışık kirliliğine yol açmamalıdır.

Verimi yüksek bir lambanın, geriverimi 
düşük ve ışık yeğinlik dağımı uygun 
olmayan bir aydınlatma aygıtında 
(armatüründe) kullanılması durumunda 
ışık enerjisinden gereği gibi yararla-
nılamayacak ve ışık enerjisi verimli 
kullanılmamış olacaktır. Bu durum hem 
konvansiyonel lambalar hem de güncel 
ışık kaynağı olarak kullanımda olan 
LED chipler için oluşturulan aygıtlar 
için geçerlidir.

Aydınlığın Niteliği ve Verimlilik 
Aygıttan yayımlanan ışık enerjisinin 
rengi, doğrultusal yapısı, oluşturduğu 
gölgeler ve aydınlık düzeyinin dağılım-
ları konunun özelliklerine uygun olarak 
seçilmediğinde oluşturulan aydınlatma 
düzeni gereksinimleri karşılayamaya-
cağından ışığın oluşturduğu aydınlık 
boşa harcanmış, verimli kullanılma-
mış olacaktır. Örneğin, renkli ışıklarla 
aydınlatılan bir yapı yüzeyi günışığı 
altındaki gerçek renkleri farklı renk-
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lerde izlenimler yaratabilecektir. Işığın 
doğrultusu uygun seçilmediğinde yine 
bir yapı yüzünün girinti ve çıkıntıları 
gereği gibi algılanmayacaktır. Böylece 
yapılan aydınlatmada, aydınlığın nite-
liği bakımından 
da verimlilik 
sağlanamaya-
caktır.

Bakım ve Verim-
lilik Aydınlatma 
düzeninde yer 
alan lamba ve 
aygıtların kul-
lanım sırasında 
belli aralık-
larla temizlik 
ve bakımın 
yapılması elektrik, ışık enerjilerinin ve 
aydınlatmanın verimli kullanılmasını 
sağlayacaktır. Bu bağlamda, aydınlatma 
aygıtları ve aydınlanan yüzeyler temiz-
lenmeli, lambalar nominal ömürleri 
bittiğinde değiştirilmelidir.

Aydınlatmanın Evreleri ve Verimlilik 
Bir ortamdaki aydınlatmanın başarılı 
olarak nitelendirilebilmesi enerji kulla-
nımının verimli olabilmesi, aydınlatma 
sürecinde birbirlerinin tamamlayıcısı 
olan tasarım, uygulama ve kullanım 
evrelerindeki gereksinimlerin eksiksiz 
olarak yerine getirilmesine bağlıdır. 
Enerji ve verimlilik, aydınlatmanın 
özellikle tasarım ve kullanım evrelerin-
de özenle üzerinde durulması gereken 
konulardır [15].

Aydınlatmanın tasarım evresi, konuya 
ilişkin verilerin ve ilgili standart/yö-
netmeliklerdeki sağlanması gereken 
değerlerin belirlenmesi, veri ve değer-
ler bağlamından oluşan aydınlatma 
düzenin temel ilkeleri için alternatif 
çözümler/tasarımlar üretilmesi ve 
tasarım seçeneklerinin karşılaştırıla-
rak değerlendirilmesi/sıralanması ile 
uygulanacak seçeneğin belirlenmesi 
işlemlerini kapsar. Bu aşamada yapı-
lacak seçimlerde yol gösterici temel 
konular hem ilk yatırım maliyeti hem 
de kullanım giderlerinin belirleyicileri 
olan ışık enerjisi, elektrik enerjisi ve 
aydınlatmadaki kayıplar olmalıdır.

Aydınlatmanın kullanım evresinde, ay-
dınlatma düzenin tasarımına uygun bir 
biçimde uzun bir süre hizmet edebil-
mesi için kullanım ve bakım kılavuzla-
rında belirtilen özelliklere bağlamında 

tüm gerekleri yerine getirmelidir. Unu-
tulmamalıdır ki, herhangi bir aydın-
latma düzeninin kullanımı, doğrudan 
doğruya kullanıcının yükümlüğünde 
olup bu evrede sorumluluk kullanıcı-
nındır. Işık ve elektrik enerjisi kayıpları 
önleyebilmek, kısaca enerjiyi verimli 
kullanılabilmek için ışık kaynakları no-
minal ömürleri dolunca değiştirilmeli, 
aydınlatma aygıtlarının ve aydınlanan 
yüzeylerin temizliğinin belli zaman 
aralıkları ile yapılmalıdır.

Sonuç

Kişilerin içinde bulundukları ortamda, 
güvenli, huzurlu, etkin bir biçimde 
yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ortamı 
sevmeleri kent-insan-çevre ilişkisi 
bakımından sağlanması gereken bir 
zorunluluktur. Aydınlatılmış ortamlar, 
kişilerin bulundukları ortamı - kenti 
sevmelerinde önemli rol oynar. Bu 
bağlamda, kentlerin yaşam etkinliği 
açısından göz ardı edilemez hayati 
önem taşıyan ışık-aydınlık gerekli ve 
yeterli bir biçimde sağlanmalıdır.

Kentlerin aydınlatılmasında, aydınlığı 
elde etmek için ışığın doğduğu yer 
olan ışık kaynaklarının (lambaların) ve 
ışığı biçimlendiren aygıtlarının özellik-
leri aydınlatma tekniğine ve gereksi-
nimlere uygun seçilmelidir. Aydınlatma 
düzeni, aydınlatılacak kentteki her 
konuya özgü kurgulanmalı, aydınlatma 
aygıtlarının konumları ve dış görünüm-

leri içinde yer aldığı çevre ile bütünleş-
melidir. Sözü edilen bu durumlar, ancak 
her kent/kent bölgesi için aydınlatma 
tekniği gereklerini ve enerji verimliliği-
ni dikkate alan aydınlatma planları ile 
sağlanabilir.

Sonuç olarak, gerekli planlamalar 
yapılmadan, üzerinde fazla düşünülme-
den konuya yalnızca kişisel beğeniler 
açısından yaklaşan aydınlatmalarla 
bireysel ölçekten dünya ölçeğine kadar 
değişik kayıpların yanı sıra kentlerde 
ışık ve renk kirliğine varan çok çeşitli 
olumsuzlukların ortaya çıkabileceğini 
açıktır.
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elektrik enerjiden hızlı büyüyor
DÜNYA ENERJİ GöRÜNÜMÜ 2017 (WorlD energy outlook 2017) TÜRKİYE TANITIM TOPLANTISI, 
İSTANBuL uLuSLARARASI ENERJİ VE İKLİM MERKEzİ (IICEC) EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI.  
TOPLANTIDA, uLuSLARARASI ENERJİ AJANSI (IEA) BAŞKANI DR. FATİH BİROL DÜNYA ENERJİ  
GöRÜNÜMÜ 2017 RAPORu’Nu PAYLAŞTI. 

Dünya Enerji Görünümü 2017 (World 
Energy Outlook 2017) Raporu Türkiye 
sunumu toplantısı 15 Aralık 2017 Cuma 
günü Sabancı Üniversitesi İstanbul 
Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi 
(IICEC) ev sahipliğinde yapıldı. Rapo-
run sunumu, Uluslararası Enerji Ajansı 
Başkanı Dr. Fatih Birol tarafından 
gerçekleştirildi.

Sabancı Üniversitesi IICEC Direktörü 
Prof. Carmine Difiglio’nun ev sahipli-
ğinde gerçekleşen toplantının açılışına, 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı Ziya Altunyaldız ve TÜSİAD 
Başkanı Erol Bilecik de konuşmacı 
olarak katıldı.

IICEC Onursal Başkanı ve Uluslararası 
Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih 
Birol , raporun sunum konuşmasın-
da, enerji ithalatçısı ülkeler için bu 
dönemin çok önemli olduğuna dikkat 
çekerek, “ABD, Kanada ve Avustralya 
da yeni ihracatçı olarak pazara giriyor. 
Rusya ihracatını sürdürecek. Enerji 
ithalatçıları için bu dönem çok avantajlı. 
Bu dönemi kaçırırlarsa çok büyük hata 
olur. 2005’te 5 olan ithalatçı ülke sayısı 
2020’de 51’e çıkacak.” derken iklim deği-
şikliğinin oası etkilerine de değndi. Dr. 
Fatih Birol, bu konuda dünyanın Paris 
İklim Zirvesi hedeflerine ulaşmaktan 
çok uzak olduğunu belirtti ve “Dünya-
daki enerjiyi iki misli verimli kılmamız 
gerekiyor. Bizim için birinci yakıt enerji 
verimliliğidir” dedi.

Toplantının açılışında konuşan Sabancı 
Üniversitesi IICEC Direktörü Prof. 
Carmine Difiglio, da IICEC olarak bu yıl 
Dünya Enerji Görünümü Raporu sunu-
muna 5’inci kez ev sahipliği yapmaktan 

dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Sözlerini “Enerji arz-talep dengesini 
uzun vadeli ve güçlü bir şekilde oluştur-
mamız gerekiyor,” diyerek tamamlayan 
Difiglio’nun ardından söz alan TÜSİAD 
Başkanı Erol Bilecik ise enerji yatırım-
larının kalkınmanın sürdürülebilirliği 
için stratejik bir öneme sahip olduğunu 
belirtti. “Küresel bir problem olan iklim 
değişikliğinden en fazla etkilenecek 
bölgeler arasındayız. Ülkemiz, enerjide 
yaklaşık %75 oranında dışa bağımlı. Bu 
dışa bağımlılığı azaltmak için elimizde 
çok iyi bir fırsat var: Rüzgar ve güneş gibi 
yenilenebilir enerji kaynakları açısın-
dan çok zengin bir potansiyele sahibiz. 
Bu potansiyelden maksimum derecede 
faydalanmalıyız” dedi.

Kamu ve özel sektör olarak, yenilene-
bilir enerji kaynaklarımızı maksimum 
derecede devreye sokacak bir ekosiste-
mi kararlılıkla tesis etmemiz gerek-
tiğine inanıyoruz, diyerek sözlerini 

sürdüren Bilecik, bu noktada, yatırımı 
teşvik edecek düzenleyici çerçeveyi ve 
uygulamayı en etkin şekilde mümkün 
kılacak şebeke altyapısını kritik önem-
de gördüklerini açıkladı. 

Açılışta konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolo-
ji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız 
ise Türkiye, son yıllarda büyümenin 
hızıyla enerji talebini her yıl yüzde 5 
artıran bir ülke. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının Türkiye’nin avantajı 
olduğunu belirterek, “Özel sektörün 
lokomotif olduğu enerji sektöründe, 
üretimden dağıtıma büyüme öngörüsü 
var. Elektrikte liberalleşmede önemli 
bir aşama kaydettik. Bunu doğalgazda 
da yapmaya çalışıyoruz. Yenilenebilir 
kaynaklar olmazsa olmaz” dedi.

ABD dünya liderliğine yürüyor

Toplantıda yaptığı sunumda özellikle 
ABD, Çin ve Hindistan pazarlarındaki 

Dünya enerji görünümü 2017 
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hızlı değişime dikkat çeken Uluslarara-
sı Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih 
Birol , Çin’deki değişimin bir kez daha 
dünya enerji piyasalarını etkileyeceğini 
belirterek, “Çin, nükleer enerji konusunda 
büyük adımlar atıyor. Maliyetleri düşürüp 
nükleer enerji teknolojisi ihraç eden ülke 
haline gelecek” dedi. ABD’de enerji sek-
töründe yaşananların herkesi derinden 
etkileyeceğini söyleyen Fatih Birol, 
şöyle konuştu: “Düşen petrol fiyatlarına 
rağmen ABD, dünyanın en büyük kaya 
petrolü ve kaya gazı üreticisi olmaya 
devam edecek. Yeni kaynakların düşük 
maliyetle kullanıma açılabilmesi, ABD’nin 
petrol ve gaz üretimini diğer ülkelerin 
ulaşabildiğinden daha yüksek bir düzeye 
çekiyor. Doğalgazda zaten net ihracatçı 
olan ABD, 2020 sonu itibariyle petrolde 
de net ihracatçı konumuna geliyor.”

Dr. Fatih Birol, Dünya Enerji Görünümü 
2017 ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Ra-
por, küresel enerji için farklı yollar tarif 
ediyor. Küresel enerji ihtiyacı geçmişe 
kıyasla daha az, ama 2040’a kadar %30 
oranında artacak. Çin, artan talebi kar-
şılamak için 2040 yılına kadar mevcut 
elektrik altyapısını bir ABD kadar daha 
genişletmek zorunda; Hindistan’ın 
ise bugünkü Avrupa Birliği büyüklü-
ğünde bir elektrik şebekesi eklemesi 

gerekiyor. Çin ve Hindistan’ın kullan-
dığı teknoloji, maliyetleri düşürecek. 
Dünyanın giderek artan enerji ihti-
yacını karşılama yöntemi son 25 yıla 
kıyasla büyük bir değişiklik geçiriyor. 
İlk sırayı doğalgaz alıyor, arkasından 
da yenilenebilir enerjilerin yükselişi ve 
enerji verimliliği geliyor. Yenilenebilir 
kaynaklar esas talepteki artışın yüzde 
40’ını karşılıyor, elektrik sektöründe 
yaşanan yenilenebilir enerji patlaması, 
kömürün altın çağının sona erdiğine 
işaret ediyor. Bunun çoğunluğu da 
inşaat halindeki santrallerden kaynak-
lanıyor. Hindistan’ın enerji kaynakların-
da kömürün payı 2040’ta yüzde 50’nin 
altına inecek. Doğalgaz kullanımı ise 
2040’ta yüzde 45’e ulaşırken, elektrik 
sektöründe kullanım alanı giderek da-
raldığı için büyümeye en elverişli alan 
sanayi olacak. Nükleer enerjide, Çin, 
üretimdeki artışın başında yer alıyor. 
2030 itibariyle ABD’yi geride bıraka-
rak dünyanın en büyük nükleer enerji 
üreticisi haline geliyor.”

Elektrik, nihai tüketimin %40’ını oluş-
turacak

Elektrik enerjiden daha hızlı büyüyor. 
Yakın gelecekte dünya elektrik talebi 
yüzde 60’tan fazla büyüyecek. Petrol ve 
doğalgazdan daha fazla yatırım alacak. 
Elektriğin 2040’a kadar nihai tüketimin 
yüzde 40’ını oluşturacak, bu da pet-
rolün son 25 yıldaki büyümesine eşit. 
Elektrik talebindeki artışın üçte birini, 
endüstriyel elektrik motoru sistemleri 
oluşturuyor. Alım gücündeki artış sa-
yesinde, milyonlarca hanede elektrikli 

cihaz sayısı artmakta, bunların arasında 
“akıllı” ve bağlantılı cihazlar önemli yer 
tutmakta ve soğutma sistemleri yay-
gınlaşıyor. Elektriğe erişimin artması 
sayesinde dünyada her yıl 45 milyon 
yeni elektrik tüketicisi ortaya çıkıyor 
ama bu 2030 yılında evrensel erişim 
sağlanması hedefine ulaşmaktan yine 
de uzaktır. 

Dört Büyük Değişim

World Energy Outlook (WEO 2017) 
raporunun arka planını, küresel enerji 
sistemindeki dört büyük değişiklik 
oluşturuyor:

Uluslararası Enerji Ajansı (Interna-
tional Energy Agency - IEA), özerk 
bir kurum olarak Kasım 1974’te 
kurulmuştur.  Esas kuruluş amaçları, 
petrol arzındaki fiziksel kesintilere 
ortaklaşa müdahale yoluyla üye 
ülkeleri arasında enerji güvenliğini 
sağlamak ve gerek 29 üye ülkesi 
gerek diğer ülkeler için güvenilir, 
uygun maliyetli ve temiz enerji 
konusunda kapsamlı araştırma ve 
analizler yapmaktır. UEA, her biri en 
az 90 günlük net ithalatı oranında 
petrol stokunu elinde bulundur-
mak zorunluluğu olan üye ülkeler 
arasında enerji işbirliği üzerine kap-
samlı bir program yürütmektedir.
IEA üye ülkeleri: Avustralya, Avus-
turya, Belçika, Kanada, Çek Cumhu-
riyeti, Danimarka, Estonya, Finlan-
diya Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya, 
Kore, Lüksemburg, Hollanda, Yeni 
Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, 
Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, 
Türkiye, Birleşik Krallık. 
Kurumun bu dönemki başkanlığını 
Dr. Fatih Birol yürütüyor.
Web sitesi: www.iea.org 

UlUslararasI enerJİ aJansI
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l  Temiz enerji teknolojilerinin hızla 
uygulamaya geçmesi ve maliyetlerinin 
düşmesi: 2016’da güneş enerjisi (foto-
voltaik) alanındaki büyüme diğer tüm 
enerji kollarının önüne geçti; 2010’dan 
bu yana yeni güneş enerjisi panelleri-
nin maliyeti yüzde 70 azalırken rüzgar 
enerjisi yüzde 25, pil maliyetleri ise 
yüzde 40 azaldı.
l Enerjide elektrifikasyonun artması: 
2016’da dünya tüketicilerinin elektrik 
harcamaları, petrol ürünlerine yapılan 
harcamalarla başa baş noktaya geldi.
l Dünyanın en büyük enerji tüketicisi 
olan Çin’de hizmet ekonomisine ve 
daha temiz enerji karışımına geçiş.
l Düşen fiyatlara rağmen ABD’nin dün-
yanın en büyük petrol ve gaz üreticisi 
olmaya devam etmesini sağlayan kaya 
gazı ve kaya petrolünün sürekliliği.

Rapora göre, bu değişiklikler meydana 
gelirken, enerji üreticileri ve tüketici-
leri arasında eskiye dayanan ayrımlar 
azaldı ve Hindistan öncülüğünde bir 
grup gelişmekte olan büyük ülke öne 
çıktı. Raporun konusunu, bu gelişmele-
rin ilerlemesi ve birbirleriyle ilişkileri 
oluştururken, bu yılki yakıt odağında 
yer alan doğalgaz üzerindeki etkileri 
ayrıca ele alınıyor.  Raporda bunlar-
la birlikte modern enerjiye uygun 
maliyetli ve sürdürülebilir erişim için 
yeni perspektifler tartışılırken enerji 
güvenliğine yönelik yaklaşımlar da 
gözden geçiriliyor. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2017 
raporu, 2040’a kadar küresel enerji için 
farklı yolları ve senaryoları da masaya 
yatırıyor.  Bunların 
arasında yer alan Yeni 
Politikalar Senaryosu, 
mevcut politika ve dile 
getirilen niyetlerin 
enerji sisteminin ne 
yöne götürülebile-
ceğini irdeleyerek, 
bu alanda iyileşme hedefleyen karar 
mercilerine bilgi sağlamayı amaçlı-
yor. İlk kez WEO 2017’de irdelenen 
Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu, 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
kapsamında iklim değişikliğine yönelik 
kararlı eylem, 2030 itibariyle modern 

enerjiye küresel erişim ve hava kirlili-
ğinde ciddi düşüş hedeflerine ulaşmak 
yolunda tümleşik bir yaklaşımı sunmayı 
amaçlıyor. 

çin değişiyor, her şey değişiyor!

WEO 2017 Çin’in girmekte olduğu 
yeni kalkınma sürecine ayrıca eğiliyor. 
Günümüzde Çin’in enerji politikaları-
nın elektrik, doğalgaz ve daha temiz, 
daha verimli dijital teknolojiler üzerine 
vurgu yaptığının belirtildiği rapor-
da, ağır sanayi, altyapı iyileştirme ve 
bitmiş ürün ihracatına dayalı önceki 
politikaların, yüz milyonları yoksulluk-
tan -ve enerji yoksulluğundan- kurta-
rırken, ülkeye kömür egemenliğinde 
bir enerji sistemi ve çok ciddi çevre 
sorunları bıraktığının altını çiziyor. Her 
yıl iki milyon kişinin hava kirliliğinden 
ötürü ölümüne yol açan önceki politika 
setinin, hükümetin “enerjide devrim” ve 
“kirlilikle mücadele” çağrıları dönüş-

meye başladığı ve 
enerji sektörünün 
ilerleme yönünü 
değiştirdiği belirtiliyor. 
Çin’de 2000 ile 2012 
arasında yılda yüzde 
8 civarında seyreden 
talep artışı, 2012’den 

bu yana yılda yüzde 2’nin altına indi 
ve Yeni Politikalar Senaryosu’nda da 
2040’a kadar %1 civarında seyrediyor. 
Bu yavaşlama büyük ölçüde enerji 
verimliliği düzenlemelerine bağlı; 
verimlilik önlemleri olmasaydı, 2040 
itibariyle nihai tüketim %40 daha yük-

sek olabilirdi. Her halükarda Çin’de kişi 
başı enerji tüketiminin 2040’ta Avrupa 
Birliği’ni geride bırakacağı öngörülüyor.

Rapora göre Çin’in tercihleri dünya 
trendlerinin belirlenmesinde büyük 
rol oynayacak ve temiz enerjiye geçişi 
hızlandırması da mümkün. Çin’de 
temiz enerji uygulamalarının, teknoloji 
ihracatının ve dış yatırımların büyüklü-
ğü, düşük karbona geçişin itici gücünü 
oluşturan unsurlardan biri.

Yeni Politikalar Senaryosu’na göre 
dünyanın yeni rüzgar ve güneş enerjisi 
tesislerinin üçte biri Çin’de kuruluyor 
ve elektrikli araçlara yapılan yatırımın 
yüzde 40’ını Çin oluşturuyor. Dünyanın 
gaz talebinde öngörülen artışın dörtte 
birine sebep olan Çin, 2040 itibariyle 
yılda 280 milyar metreküp gaz ithal 
ederek Avrupa Birliği’nin hemen geri-
sinde ve dünya gaz ticaretinin kilit bir 
noktasında bulunuyor. Çin, 2030 yılında 
en büyük petrol tüketicisi olarak ABD’yi 
geride bırakıyor ve 2040 itibariyle 
günde 13 milyon varil net ithalat hac-
mine ulaşıyor. Fakat otomobil ve ticari 
araçlara yönelik sıkı yakıt verimliliği 
önlemlerinin yanı sıra 2040 itibariyle 
dört araçtan birinin elektrikli olması 
sebebiyle, dünyada petrol tüketiminin 
itici gücü artık Çin değil. 2025’ten 
sonra Hindistan’da talep artışı daha 
yüksek. Çin, kömür piyasalarındaki ağır-
lığını korusa da, öngörülerimize göre 
kömür kullanımı 2013 yılında tepe 
noktasına ulaştı ve 2040’a kadar %15 
azalmış olacak..
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bager akbay:

Mühendisler yapay zekâ’da sahaya çıkmalı
ALGILAMA, öĞRENME, DÜŞÜNME, DEĞERLENDİRME,  çIKARIM, KARAR VERME,  İLETİŞİM KuRMA  
GİBİ İNSANA özGÜ BİLİŞSEL İŞLEVLERİN YANI SIRA OTONOM DAVRANIŞ öRÜNTÜLERİ DE   
GELİŞTİREBİLEN BİR İŞLETİM SİSTEMİ OLAN YAPAY zEKA ALANINDA NELER OLuYOR?   
MÜHENDİSLER ARASINDA YAYGIN BİR TARTIŞMA KONuSu HALİNE GELEN YAPAY zEKâ’YI, SON 
DöNEMDE OPuS NOESİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK’TA YAPTIĞI YAPAY zEKA, SANATSAL ÜRETİM 
VE MÜELLİFLİK KONuLu SuNuMLARIYLA DİKKAT çEKEN BAGER AKBAY’LA KONuŞTuK.  

Bager Akbay’ı daha yakından tanıyabilir 
miyiz?
Ben İstanbul’da okudum Fen ve Ma-
tematik ağırlıklı bir eğitimin ardından 
tasarıma ve ardından sanata yöneldim. 
Yaklaşık 10 yıldır tasarım ağırlıklı olarak 
üniversitelerde dersler, eğitimler veriyo-
rum. Bir atölyem var orada çeşitli projeler 
yürütüyorum, sanat çalışmaları yapıyo-
rum. Çocuklarla eğitim, eğitim-teknoloji 
ve sanat odaklı atölyeler yürütüyorum. 
Daha çok keyif aldığım projeler yürütme-
ye çalışıyorum. Opus Noesis’te yaptığımız 
sunumlar da sanat ve yapay zeka ilişkisini 
katılımcıların soruları eşliğinde ele alan 
keyifli çalışmalar oluyor. 

Son yıllarda Yapay zeka, Karanlık Fab-
rikalar, Endüstri 4.0 ve çeşitli robotik 
teknolojilerin yaygınlaşması gibi bir dizi 
gelişme ve tartışma yaşanıyor.  Bu kav-

ram karmaşası içinde “yapay zeka” neyi 
ifade ediyor?
Şu an yapay zekanın high olduğu, yeniden 
popüler olduğu bir döneme girdik aslına 
bakarsanız. Bu durum ilk  kez yaşanmıyor. 
Daha önce de yapay zekanın sıcak ya da 
soğuk olduğu dönemler oldu. Şu an da 
sıcak bir dönemdeyiz. Mühendislik açısın-
dan çeşitli buluşlar var. Deep Learning’in 
gelişmesi, networklerin yaygınlaşması 
gibi  durumlar yapay zeka tartışmasını 
canı tutuyor. Bu gelişmelerin insanlarla 
daha çok etkileşime geçebilen yapay zeka 
uygulamaları olması sonucunda bizler de 
tepki ve ilgi görüyoruz. Öte yandan yapay 
zekanın gerçekleşmesine, gerçek bir 
yapay zekayla karşılaşmaya çok yaklaş-
tığımıza inanan birçok kişi de var. Ama 
ben geçek bir yapay zekayla karşılaşmak 
açısından henüz daha çok zamanımız 
olduğunu düşünüyorum açıkçası. Belki 

de ömrümüz dahilinde görürüz. Ama 
mühendislik açısından çok güzel buluşlar 
var ve birçok sanat çalışması bu alanın 
olası etkilerini görmemizi sağlıyor. Bu 
açıdan gelişmeler çok keyifli, yapay zekayı 
anlamamızı ve içselleştirmemizi sağlıyor.

Sizin için “Yapay zeka” tam olarak nedir, 
gelecekte bizleri neler bekliyor?
Benim için çok spekülatf bir soru bu. Ben 
yapay zeka’daki gelişmeler tartışılmaya 
başlandığında şunu tercih ediyorum 
genelde. Distopik ya da ütopik durumlarla 
çok ilgilenmiyorum. Ben daha çok yapay 
zekanın gerçekten nasıl olabileceğini 
düşünmeye çalışıyorum. Yani biz genelde 
yapay zeka denildiğinden bizden daha 
zeki “super intelligent” bir şeyden bahse-
diyorsak, onun gerçekleşmesi durumunda 
bizimle nasıl ilişki içinde olabileceğini 
hiç anlayamıyorum. Zaten neden ilişkisi 
olsun, insan o kadar önemli bir canlı 
olamaz evrende. Sözedildiği türden zeki  
bir yaratığın  da dünyadan çekip gide-
ceğini düşünüyorum. “Super intelligent” 
bir yapay zeka dünyada ne yapar, bizimle 
nasıl ilişkisi olur, ‘bize zarar verir mi’ gibi 
sorular ve teorilerle çok ilgilenmiyorum. 
Bunlar elbette mümkün olasılıklar var 
ama çok mümkün olabileceğini düşünmü-
yorum. Gerçek bir yapay zekanın bizimle 
ilgili olacağını da düşünmüyorum,  bunu 
başarsak bile. Ama dünyanın gelişme-
sinden şöyle bir sorun var. Bir yandan 
insanlık gelişirken ve yayılırken, hani 
yayılmacıyız ya, savaşı ve iktidarı seviyo-
ruz ya insanlık olarak, bu süreç geliştikçe 
kendimizi yoketme olasılığımız da artıyor.  
Mesela bundan 10 bin yıl önce insanlı-
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ğın dünyaya dağıldığını düşünelim. Bir 
insanın  ya da bir kaç insanın bütün in-
sanlığı yoketmesi imkansız. Ama şu anda 
dünyayla sınırlı kalmış durumdayız ve 
bir ya da birkaç insanın dünyayı yoketme 
olasılığı artıor. Dolayısıyla yapay zekanın 
bu tarz sıkışma problemleri var. 

Son olarak geçtiğimiz günlerde gerçek-
leştirilen EEMKON konferanslarında 
sunumu yapılan IBM’in Watson adlı yapay 
zeka uygulaması Türkiye’de de çokça ses 
getirdi. Sizce bugün Türkiye endüstride 
ve sanat dünyasındaki yapay zeka uygu-
lamaları açısından nerede bulunuyor?
Açıkçası IBM’in Watson projesi gibi kapalı 
kaynak kodu olan yazılımlarda ne oldu-
undan biraz endişeliyim ben. Kapalı kodlu 
oldukları için e olduğunu anlayamıyoruz. 
Bu nedenle Watson’un nasıl çalıştığını, 
nasıl ilerlediğini bilmiyorum. Bize göster-
dikleri uygulamaların da nasıl çalıştığını 
bilmiyorum. IBM’e karşı belki de eski 
vakalarından dolayı biraz önyargılıyım ve 
o nedenle çok ilgimi çeken bir proje değil 
açıkçası. 

Yazılım ve sanayi dünyasında “müelliflik’ 
ve yapay zeka kavramları çokça tartışı-
lıyor. Yapay zekanın mülkiyeti, kullanım 
hakları vb. önemli sorun alanlarından biri 
olacak gibi görünüyor. Siz Atölyelerinizde 
işlediğiniz konulardan biri olan yapay 
zeka ve müelliflik konusuna hangi açıdan 
yaklaşıyorsunuz?
Yapay zekada müelliflik alanı çok önemli. 
Sanat ve kültür alanında olduğu gibi  
sanayide ve kültür alanında da önemli. 
Örneğin SONY’nin bir yapay zeka tarafın-

dan hazırlanan müziği piyasaya sürmesi 
bu alanda önemli bir örnek. Hatta şöyle 
bir örnek vereyim müzik üzerine. Emin 
olun bugün “Müziğin Facebook”u nasıl 
olur diye düşünen müzik şirketleri var. 
Çünkü Facebook’ta ne oluyor mesela? 
İşte bizler, içerik üretiyoruz ve paylaşıyo-
ruz. Facebook hiç bir içerik üremiyor ama 
onun platformunda bu içerikler yanyana 
geliyor . Şöyle düşünelim insanların nasıl 
müzikler sevdiklerine dair inanılmaz veri-
miz olduğunu düşünelim. Hatta bunların 
nasıl değiştiğini de bilelim. Yani insanlara 
ne önerebileceğimizi bilelim. Dolayı-
sıyla müziğin konumunu ve vektörünü 
bilelim. Buna bağlı olarak tahmini olasılık 
setlerini de bilelim. Bu bilgilerle birlikte 
müzikleri yapay ortamda üretebilecek, 
insan sesini ve bütün enstürümanları ve 
müzik türlerini üretebilecek sistemlerimiz 
olduğunu düşünelim. Yani dünyadaki en 
muhteşem müzik deneyimi nasıl olabilir-
di mesela. İşte benim yanımda, atıyorum 
10 kişilik dünyanın en iyi müzisyen ekibi 
geziniyor olsa, her yerde bulunduğum ana 
özel müzik yapıyor olsa, hatta arkadala-
rımla berabersem onları da algılayarak 

onlara da özel bir müzik 
üretilse.. . İşte yapay zeka 
buralara doğru gidebilir. 
Ve insanın müzik üret-
mesinden öte, gerçekten 
bir sistem bana o anda 
dinlemek istediğim müziği 
bulup dinletebilir. O anda 
istediğim tempo ayarla-
rını da bulup üretebilir. O 
yüzde bunlar çok ilginç 
durumlar. Bunlar endüstri-
nin ve sanatın değişmesini 
sağlayacak şeyler. Burada 
müellif kim oluyor, bütü-

nüyle tartışmamız gereken bir alan açılıor 
önümüzde. Mesela şu anda Instagram’da 
bir sürü insan inanılmaz güzel fotoğraf-
lar paylaşıyor değil mi? Bu fotoğrafların 
müelliflerinin de o insanlar olduğunu 
düşünüyoruz. Halbuki fotoğrafları çeken  
kameraların optiklerindeki lenslerin bu-
luşlarını yapan bilim insanları, yazılımları 
üreten yazılımcılar, kameraları tasarlayan 
insanların ürünlerini paylaşıyoruz aslında. 
Biz ise onları gözardı edip fotoğrafı çeken 
kişinin sanatçı olduğunu düşünüyoruz. 

Ama bana sorarsanız, Instagram’daki 
fotoğraflardan çok instagramın kendisi 
ya da o fotoğraf makinesinin kendisi bir 
sanat eseri gibi geliyor bana. 

O makineleri yaratan elektrik ve elektro-
nik alanında çalışan profesyonellere, mü-
hendislere ve geleceğin mühendis adayı 
öğrencilere ne gibi önerileriniz olabilir? 
Mühendislere önereceğim şey gerçekten 
ilgilendikleri alanda internetten kendile-
rini beslesinler. Elbette hayallerle değil 
gerçeklerle, pratik örneklerle beslesinler. 
Dersler alsınlar, internetten uygulasınlar, 
projeler yapsınlar, yarattıklarıyla sahaya 
çıksınlar. Üretim alanını anlamaya çalış-
sınlar. Mühenislik fakülteleri 20. yüzyıl-
daki gibi fabrika çarkı yetiştirmiyor artık. 
Ya da yetiştirmiyor olmalı artık. Mühen-
dislerin kendi projelerini geliştirmeleri 
ve uygulamayı aramaları çok daha mühim 
ve mümkün durumda. Artık yazılımda 
işler değişti, üretimde işler değişti. Bugün 
ortaokul öğrencileri elektronik mühen-
dislerinden daha ciddi projeler yapabili-
yorlar. O yüzden mühendisler kendilerini 
bir silkeleyip alanda neler var, pratik 
alet edavatlar, yazılımlar bunları öğrenip 
sahaya çıkmalı.
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Doç. Dr. Ümit akçay

sanayi 4.0 ve ‘V’ tipi toplum
uzMANLARIN çOĞu KALKINMANIN YOLuNuN ROBOTİK TEKNOLOJİNİN YAYGINLAŞTIĞI “SANAYİ 4.0 
DEVRİMİ”Nİ YAKALAMAKTAN GEçTİĞİNİ İDDİA EDİYOR. BERLİN SCHOOL OF ECONOMİCS AND LAW’DA 
DERS VEREN DOç. DR. ÜMİT AKçAY,  OLuŞAN YENİ TOPLuMuN SORuNLARINI VE İŞGÜCÜ PİYASALARINI 
NASIL ETKİLEYECEĞİNİ, ROBOTİK DEVRİMİN SONuçLARINI KAYNAK ELEKTRİK İçİ DEĞERLENDİRDİ.  

Sanayi 4.0, inovasyon, robotik teknoloji, 
nesnelerin interneti ve yapay zeka. Bu 
terimler genellikle olumlu çağrışımlarla 
ve “ortak iyiyi” temsil ettiği düşünülerek 
kullanılıyor. Popüler tabirle, hepimizin 
“aynı gemide” olduğu ve olacağı varsa-
yılıyor. Hatta “kalkınma” denilen duruma 
ulaşmanın yolunun “Sanayi 4.0 devrimini” 
yakalamaktan geçtiğini iddia edenler 
çoğunlukta. Bu yazıda, akıllı robotların 
üretim sürecinde giderek daha fazla kul-
lanılması anlamındaki robotik devrimin, 
“herkes için iyi” sonuçlar üretmeyeceğini 
vurgulayacağım.

Zira üretim sürecinde robotik teknoloji-
nin kullanılabilecek olması, bu teknolo-
jinin tüm işlerde kullanılacağı anlamına 

gelmiyor. Bu olanağın varlığı ile bunun 
kullanılması arasındaki ilişki karlılık ile 
kuruluyor. Çoktan etkilerini görmeye 
başladığımız robotik devrimin hedefinin, 
düşünüldüğü gibi vasıfsız emek değil, işçi 
sınıfının görece yüksek ücretli kesimleri 
ya da ABD’de kullanıldığı şekliyle “orta 
sınıflar” olduğuna dair kanıtlar artmakta.

ROBOTİK DEVRİM VE KRİzİN EVRİMİ

Robotik devrim, distopya filmlerinde yer 
alan bir tema olmayı çoktan aştı. Artık 
dünya ekonomisinin güncel işleyişi üze-
rindeki etkilerini izleyebiliyoruz. Bunun 
çarpıcı bir örneğini, 2008 krizinin evrimi-
ni takip ederek görebiliriz. Dhaval Joshi, 
kriz sonrasında ekonomilerin neredeyse 
tam istihdama seviyesine gelmesine 

rağmen enflasyonun bir türlü toparlana-
mamasında, yeni yaratılan işlerin düşük 
ücretli ve daha vasıfsız olmasının etkisi 
olduğunu ileri sürüyor. Joshi’ye göre bunu 
mümkün kılan, rutin işlerin otomasyonu-
nun çoktan başlamış olması.

Bunun anlamı şu: istihdam artışı zorunlu 
olarak enflasyon artışını getirmiyor. 
Bunun nedenlerinden biri, robotik devrim 
ile emek piyasasının yapısal olarak de-
ğişmeye başlamış olması. Yani, 2008 krizi 
sonrasında yaratılan istihdam, öncesine 
göre niteliksel olarak farklı. Daha düşük 
ücretli ve daha az vasıf gerektiren işlerin 
istihdamı artıyor. Kısacası robotik devrim, 
sanıldığı gibi toplumun geneli için daha 
yüksek bir vasıf düzeyi gerektirmiyor, 
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aksine emek piyasasındaki kutuplaşmayı 
hızlandırıyor.

EMEK PİYASASININ KuTuPLAŞMASI

Dijitalleşme ve robotik devrimin düşük 
ücretli ve düşük vasıf gerektiren işleri or-
tadan kaldırabileceği, bazı araştırmalarda 
ortaya çıkan bir sonuç. Bu argüman, tek-
nolojik yeniliklerin emek piyasasına etkisi 
tartışmasında da yaygın olarak kabul 
görmüş durumda. Ancak Zsofia L. Barany 
ve Christian Siegel’in 2017 tarihli bir 
çalışması, 1950-2007 döneminde ABD’de-
ki emek piyasası verilerine dayanarak 
robotik devrimin sonuçlarının bu yaygın 
görüşün dışında şekillenebileceğini ileri 
sürüyor. Yazarlara göre emek piyasası 
giderek kutuplaşıyor. Kutuplaşmanın bir 
yanında yüksek vasıf gerektiren yüksek 
ücretli işler yer alırken, diğer kutupta 
düşük vasıf gerektiren düşük ücretli işler 
yer alıyor. Bunun anlamı, orta sınıfların 
giderek erimekte olduğu.

Teknolojik gelişme, düşünüldüğünü 
gibi toplumun genelinin bilgi ve beceri 
düzeyinin gelişkin olmasını gerektirmiyor. 
Aksine, robotik devrim, emek piyasasında-
ki vasıf düzeyinin “V” harfi şeklinde yeni-
den oluşmasını teşvik ediyor. “V” harfinin 
sol kutbunda vasıflı emek ihtiyacı, sağ 
kutbunda da vasıfsız emek ihtiyacı var. Bu 
iki tarafın ortasında kalan kesim olan ge-
leneksek işçi sınıfı ( ya da ABD’deki tabiri 
ile orta sınıflar) ise, bu sürecin kaybedeni.

SORuN ROBOTLAR DEĞİL, KAPİTALİzM

Yakınlarda robotik devrim ile ilgili yazdı-
ğım bir yazıda şu argümanı ileri sürmüş-
tüm: “Sorun robotlar değil, kapitalizm”. 
Bunun nedeni, teknolojik gelişmenin 
kamusal fayda için değil, daha fazla kar 
amacı doğrultusunda gerçekleşmesi. 
Sürece böyle bakınca, görece yüksek üc-
retli işin ortadan kaldırılması için dizayn 

edilmiş bir teknolojik devrim ile karşı 
karşıya olduğumuzu ileri sürebiliriz. Amaç 
daha fazla kar olunca, üretim maliyeti 
içinde önemli bir kısmı oluşturan görece 
yüksek ücretli emek gücünün otomasyon 
ile tasfiyesi rasyonel hale geliyor.

Ancak bu rasyonalite, yaratılan değerin 
kökeninde emek gücü olmayı sürdürdük-
çe aynı zamanda kar oranlarının düşme 
eğilimini de hızlandırıyor. Ancak robotik 
devrimin şekillendirdiği emek piyasa-
sındaki “V” formasyonu, düşük ücretli ve 
vasıfsız işleri de teşvik ettiğinden, robotik 
devrim otomatik olarak ve kendi başına 
kar oranlarının düşmesini gerektirmeye-
bilir. Zira emek piyasasındaki kutuplaşma, 
kar oranlarının düşmesine karşı eğilimleri 
de harekete geçirebilir.

çARE ELEŞTİREL REALİzM

2030 yılına kadar, Türkiye’deki mevcut 
işlerin yüzde 16’sının otomasyon ile 
ortadan kalkacağı tahmin ediliyor. Süreç 
tabi ki Türkiye’ye özgü değil, hatta Çin ve 
Hindistan gibi yükselen güçlerin robotik 
devrimden bu anlamda daha olumsuz 
etkilenecekleri tahmin ediliyor.Ancak 
yukarıda değindiğim güncel araştırmalara 
göre robotik teknolojilerin uygulanması 
ile ortadan kalkacak işler sadece vasıfsız 
ve düşük ücretli olanlar değil. Hatta 
bu tip işlere oranla daha hızla ortadan 
kalkacak iş tipleri, görece yüksek ücretli 
ve vasıflı işler. Bir başka ifadeyle robotik 
teknolojinin yaygınlaşmasıyla düşük 
ücretli işler, yüksek ücretli işlerin yerini 
almaya başlıyor.

Yazının başına dönersek, robotik devrimi 
ve olası sonuçlarını anlayabilmek için 
ihtiyacımız olan altı boş bir iyimserlik 
değil, verilerle desteklenmiş bir eleştirel 
realizmdir.

Veri odaklı e-dönüşüm
İstanbul Bilişim Kongresi, bu yıl 
11’inci kez Kadir Has Üniversitesi 
Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 
“Veri Odaklı E-Dönüşümün Ayak Ses-
leri” teması ile düzenlenen Kongre, 
yoğun bir katılımla izlendi. Etkin-
likte e-dönüşüm, verinin güvenli 
sunulması, veri madenciliği, Sanayi 
4.0, Türk modeli girişimcilik, yatırım 
ile Blockchain, Bitcoin ve e-para 
konuları değerlendirildi. Konuşma-
cılar, teknoloji alanında yaşanan son 
gelişmeleri, yeni eğilimleri, hayatı 
kolaylaştıran teknolojileri ve e-dö-
nüşüm konusunda yapılan çalışma-
ları katılımcılar ile paylaştı.

İstanbul Bilişim Kongresi’nde konu-
şan E-GÜVEN İş Geliştirme, Satış ve 
Pazarlama Direktörü Ayşegül Topoğ-
lu Tüzün, teknolojinin gelişimi ile 
veri merkezli dönüşümün işletme-
lerin odağına girdiğine dikkat çekti. 
Bu alanda yapılan araştırmalara da 
atıfta bulunan Tüzün, 2020 yılına 
gelindiğinde, internete bağlı cihaz 
sayısının 32 milyara ulaşacağını ve 
bu cihazların dünyadaki verilerin 
yüzde 10’unu oluşturacağını söyledi. 
2005 yılında ilk e-imzayı, 2007’de 
ilk mobil imzayı ürettiklerine dikkat 
çeken Tüzün, sözlerini şöyle bitirdi: 
“Değişime liderlik etme vizyonu-
muzla 2018’de bir ilki daha ger-
çekleştirmeyi planlıyoruz. E-GÜVEN 
olarak yasal düzenlemesi olmayan 
Blockchain sistemini regülasyona 
tabii olan e-imzayla entegre edece-
ğiz” dedi.

İ N C E L E M E
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Norveç elektrikli otomobil devrimi-
nin öncülüğünü 2017’de de kimseye 
kaptırmadı. Ülkede geçen yıl satılan 
motorlu araçların yarıdan fazlasını 
elektrikli ve melez (hibrit) motorlu oto-
mobiller oluştururken toplam satışlar 
içindeki bu araçların payı yüzde 52’ye 
ulaştı. Toplam satışlar içinde elektrikli 
otomobillerle, yakıt hücreli olduğu için 
emisyonsuz motorlu araçlar sınıfına 
giren otomobillerin payı yüzde 20,9, 
elektriklinin yanı sıra akaryakıt motoru 
da olan melez motorlu otomobillerin 
payı ise yüzde 31,3 oldu. Böylece Nor-
veç’te emisyonsuz ve düşük emisyonlu 
otoların motorlu araç satışlarındaki 
payı bir yılda en az yüzde 10 oranında 
artmış oldu.

Batı Avrupa’nın en büyük ham petrol 
üreticisi konumundaki Norveç 2025 
yılından itibaren içten yanmalı motorla 
çalışan otomobil satışlarını sıfıra 
indirmeyi öngören azimli bir program 
uyguluyor. Çevre dostu otomobil alan-
lara da devlet yüksek teşvik uyguluyor. 
Norveç’te satılan çevre dostu otomo-
billerin başında VWGolf, BMWi3, Toyota 
RAV4 ve Tesla’nın sadece elektrik mo-
toruyla çalışan X modeli geliyor. Nor-

veç’te uygulanan teşvikler ve özendirici 
uygulamalar ise çok çeşitli. Öncelikle 
benzin ve dizel motorlu otoların vergi 
oranlarının arttırıldığı Kuzey Avrupa 
ülkesinde, çevre dostu otomobillerden 
ise hemen hiç vergi alınmıyor. Elekt-
rikli otomobili olanlar otoyol, feribot 
ve otopark ücreti ödemedikleri gibi 
otobüslere tahsis edilen tercihli yolları 
da kullanabiliyorlar.

5 milyon 300 bin nüfuslu Norveç’te 
“yeşil” otomobillerin hızla çoğalmasın-
da devletin tanıdığı teşvik ayrıcalığı 
önemli rol oynuyor. 

Uzmanlar, Norveç’teki çevre dostu 
otomobil alımlarını teşvik programını 
başka ülkelerde tıpatıp uygulamanın 
mümkün olmadığı görüşünde. Elektrik 
üretiminin hemen tamamını hidrolik 
santrallardan elde eden Norveç petrol 
satışlarından elde ettiği gelir saye-
sinde çevre dostu otomobil alanlara 
bonkör davranabiliyor. Hammadde 
zengini bu İskandinav ülkesi aynı 
zamanda hacmi bir trilyon doları bulan 
sosyal sigorta fonuyla da dünyada 
rakip tanımıyor. Birleşmiş Milletler’in 
Mutluluk Raporuna göre dünyanın en 
mutlu insanları da yine Norveçliler.

norveç’in elektrik devrimi
NORVEç’TE çEVRE DOSTu OTOMOBİLLERİN TOPLAM SATIŞLAR İçİNDEKİ PAYI YÜzDE 52’YE 
DAYANIRKEN, 2025’TEN İTİBAREN ÜLKEDE FOSİL YAKITLA çALIŞAN OTOMOBİL SATILMAYACAK.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de mobil 
abone sayısı 76 milyonu aşmışken, 
hanelerde mobil telefon bulunma 
oranı da yüzde 97’ye yaklaşmış du-
rumda. Dünya genelinde de internet 
kullanımında mobil cihazların bilgi-
sayar gibi masaüstü cihazları geride 
bırakması, bugün yaşanan dijital 
dönüşümde mobilin ne denli büyük 
bir rolü olduğunu gösteriyor. Mobil 
cihazlardan yapılan alışveriş, web’i 
geride bırakmış durumda. 2017’de 

gerçekleşen internet alışverişleri-
nin yüzde 50’den fazlasının akıllı 
telefonlar aracılığıyla yapılacağı 
öngörülüyor. Markaların 
dijitalleşme süreçleri 
için inovatif çözüm-
ler sunan Positive’in 
Kurucu Ortağı Eren 
Dedeoğlu’nun yaptığı 
açıklamaya göre mobil 
cihazlardan yapılan 
trafik oranları birçok 

sitede %50’lerin üzerine çıktı. TÜSİ-
AD 2017 e-ticaret raporuna bakıldı-
ğında 2016 yılı itibariyle, ülkemizde 
e-ticaret işlemlerinin yaklaşık %19’u 
akıllı telefon ve tabletler üzerinden 
gerçekleşti. 2021 yılı için de bu ora-

nın %49 seviyesine ulaşacağı 
tahmin edilmektedir. Haliha-
zırda dünyada bu oranın %44 
seviyesinde olduğu düşü-
nüldüğünde, yüksek akıllı 
telefon penetrasyonu ve genç 
nüfusun da etkisi ile Türki-
ye’de mobil ticaretin hızla 
artacağı düşünülüyor.

Mobil’den alışveriş web’i geçti

H A B E R
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.  MİTSuBİSHİ ELECTRİC 
TÜRKİYE’DE EV TİPİ KLİMA 
ÜRETİMİNE BAŞLADI Mitsu-
bishi Electric’in, ev tipi klimala-
rın geliştirilmesi ve üretimi için 
Türkiye’de kurduğu yeni fabrika 12 
Aralık’ta üretime başladı.  Mitsubis-
hi Electric, Manisa’da kurduğu yeni 
fabrikayla ev tipi klima talebinde 
artış beklenen Türkiye ve Avrupa’da 
iş hacmini büyütmeyi amaçlıyor. 
Mitsubishi Electric’in Avrupa’da-
ki klima ve soğutma sistemleri 
faaliyetleri her geçen gün büyüyor 
ve Türkiye’deki talebin de ülkenin 
ekonomik büyümesine ve nüfus 
artışına paralel olarak artması bek-
leniyor. Yeni fabrikanın, Türkiye’de 
ve Avrupa’daki talep dalgalanma-
larına yanıt veren ve ayrıca yerel 
pazarlara yönelik özel tercihleri ve 
çevresel gereklilikleri karşılayan 
esnek bir tedarik zinciri sağlamak 
üzere lokalizasyon çalışmalarının 
hızlandırılmasında kilit rol oynama-

sı bekleniyor.

.  zORLu ENERJİ’DEN YENİ 
öN LİSANS Pakistan’daki ilk rüz-
gâr enerjisi santralini kuran Zorlu 
Enerji, bu yıl açıkladığı 300 MW ka-
pasiteli iki güneş enerjisi projesinin 
ardından, bu kez aynı sahada rüzgâr 
ve güneş enerjisini birlikte kullana-
cak ilk hibrit santral için yaptığı ön 
lisans başvurusuna onay aldı. BHib-
rit santral için Pakistan’ın Alternatif 
Enerji Geliştirme İdaresi’nden ön 
lisans alan Zorlu Enerji böylece 
Pakistan’daki yenilenebilir enerji 
projelerinde yeni bir adım attı.

Bir süredir inovasyon odaklı yatırım-
larıyla dikkat çeken Danfoss, arazi ve 
marin pazarları için elektrik çözümle-
rinde öncü bir marka olan Finlandiya 
merkezli Visedo şirketini satın aldı. 
Danfoss bu adımla, elektrikli çözüm-
lerde emisyon ve kirliliği azaltarak 
verimliliği artırmaya yönelik artan 
müşterileri talebine cevap verme-

yi hedefliyor. Bu satın alma, dünya 
genelindeki tüm Visedo iştirakleri ile 
üretim tesislerini kapsıyor.  Danfoss 
Güç Çözümleri Başkanı Eric Alström, 
“Bu satın alma ile Danfoss ve Danfoss 
Güç Çözümlerini daha da güçlü bir 
konuma getiriyoruz. Danfoss, bu satın 
almanın ardından sektördeki konumu-
nu daha da güçlendirmek için elekt-
rifikasyona yatırım yapmaya devam 
edecek.” şeklinde konuştu.Danfoss 
Başkanı ve CEO’su Kim Fausing ise, 
“Elektrifikasyon, çok büyük potansi-
yele sahip hızla gelişen bir alan. Yeni 
ve yenilikçi teknolojilere sahip olmak 
büyümeye olan yatırımımızın önemli 
bir parçası; bu nedenle müthiş Visedo 
ekibinin Danfoss’a ve geleceğe olan 
yolculuğumuza katılmasından dolayı 
heyecanlıyım” dedi.

Danfoss, Visedo’yu satın aldı

Ulusoy elektrik ürünleri Filistin’de
GöSTERDİĞİ PERFORMANSLA uLuSLARARASI ELEKTROMEKANİK 
PAzARININ GÜçLÜ OYuNCuLARINDAN BİRİ HALİNE GELEN uLuSOY 
ELEKTRİK, KuDÜS ELEKTRİK İDARESİ (JERuSALEM DİSTRİCT ELECT-
RİCİTY CO.) İçİN ÜRETİLEN ÜRÜNLERİNİ KuDÜS’E GöNDERİYOR.

Türkiye’nin prestijli projelerini ürünleri 
ile enerjilendiren Ulusoy Elektrik, dünya 
pazarındaki büyümesini sürdürüyor. 
Ulusoy Elektrik İş Geliştirme departma-
nının son yıllarda Ortadoğu pazarında 
yürüttüğü projeler ile, daha önceden 
farklı ülkelerin enerji şebeke altyapıla-
rında kullanılan Ulusoy Elektrik ürünleri 
yeni ülkelerde de kendine yer bulmaya 
devam ediyor. 

Bu kapsamda, Kudüs şehrinin elektrik 
altyapısında kullanılmak üzere 341 
adet URING Serisi SF6 Gaz Yalıtımlı 
RMU Hücre ve 1305 adet T ve L Tipi 
Kablo Başlığı Kudüs Elektrik İdare-
si’ne teslim edildi. Ürünlerin kabulünü 
yapmak üzere Ulusoy Elektrik fabrika-
sını ziyaret eden Kudüs Elektrik İdaresi 
yetkilileri bir Ulusoy Elektrik geleneği 

olarak, kendi ülke bayraklarıyla karşı-
landılar. Bu ziyaret kapsamında Filistin 
elektrik sektörünün iki önemli firması 
olan NEDCO (Northern Electricity Dist-
ribution Company) ve HEPCO (Hebron 
Electric Power Co.) yetkilileri de ürün ve 
hizmetlerle ilgili bilgi almak üzere Ulu-
soy Elektrik fabrikasını ziyaret ettiler.

H A B E R
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abb, antalya’da düzenlenen 9. Yenilenebilir enerji kaynakları sempozyumu’nda solar inverterlerini tanıttı

ABB’den yeni solar inverter’ler
Bu SENE 9.’Su DÜzENLENEN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOzYuMu’NA (YEKSEM) 
KATILAN ABB SOLAR BöLÜMÜ öNÜMÜzDEKİ AYLARDA AçILMASI PLANLANAN EVSEL/çATI TİPİ 
(YENİ NESİL REACT VE uNO-DM) SOLAR İNVERTERLERİNİ TANITTI.

Enerji talebinin hızla artmakta olduğu 
günümüzde, mevcut enerji kaynakları-
nın yakın gelecekte tükeneceği bilim-
sel bir gerçek. Ayrıca dünya genelinde 
artan nüfus ve enerji talebine bağlı 
olarak oluşan emisyon değerinin mev-
cut sınırlar içinde kalması da mümkün 
görünmüyor.

Bu kirliliğin devam etmesi halinde 
sıcaklığın artacağı ve deniz seviyesinin 
yükseleceği gerçeği karşısında, tüm 
dünyada enerji üretiminde yenilene-
bilir enerji kaynaklarının kullanımı 
zorunlu hale gelmiş bulunuyor. 

ABB’nin bu gerçeklerden hareketle 
geliştirdiği yeni solar invertörleri de 
önemli bir ihtiyacı karşılayacak gibi gö-
rünüyor.  YEKSEM Konferensı’nda ABB 
UNO DM ve REACT ürünlerini ziyaretçi-

lere tanıtan ABB gerek enerji depolama 
gerekse de enerji yönetimi alanların-
daki bu ürünleriyle konferansın dikkat 
çeken firmalarından biri oldu.

Kullanılmayan enerjiyi depolayan, 
yüksek performanslı, 2kWh dahili bir 
aküye sahip Yenilenebilir Akümülatör 
ve Dönüştürme Teknolojisini (REACT) 
piyasaya süren ABB, konutlarda güneş 
enerjisi kullanımının optimize edilmesi 
konusunda önemli bir adım atıyor. 3,6 
kW veya 4,6 kW’lık tek fazlı inverter-
le birlikte sunulan lityum iyon akülü 
solar inverter olan REACT, fotovoltaik 
sistemler tarafından günün en yüksek 
üretim olan saatlerinde üretilen ener-
jiyi, ihtiyaç duyulan sabah saatleri veya 
aile bireylerinin eve döndüğü akşam 
saatleri gibi enerji taleplerinin yüksek 
olduğu yoğun kullanım dönemlerinde 
kullanılmak üzere depolıyor. Entegre 
yük yöneticisi, çift Maksimum Güç Nok-
tası İzleyici devresi ve geniş giriş geri-
limi aralıkları sayesinde REACT; enerji 
üretimini evdeki tüketim seviyelerine 
göre ayarlayarak enerji kullanımını 
optimize ediyor.

Yeni UNO-DM-PLUS serisi, ise konut 
tipi PV kurulumları için optimum 
çözümü sağlıyor. 1,2 ile 6,0 kW ara-

sındaki yedi ayrı güç sınıfı/kademesi 
için tasarlanan bu inverter, kompakt 
bir tasarıma sahip. Her modelinde 
aynı toplam hacmi paylaşan ürün 
seris mükemmel güç yoğunluğu ile 
daha yüksek bir performans sunuyor. 
Kurulum tamamlandıktan sonra opera-
törler, gelişmiş inverter konfigürasyon 
ayarları, dinamik besleme kontrolü ve 
yük yöneticisine erişim sağlayan dahili 
Kullanıcı Arabirimi ve kablosuz olarak 
uzaktan erişim sağlayan dahili web 
sunucusu ile ileri bir kullanıcı dene-
yiminden yararlanıyorlar. Gelecekteki 
gelişmelere karşı hazırlıklı ve esnek 
olan bu inverter tasarımı, UNO-DM-
PLUS’un akıllı bina otomasyonu, akıllı 
şebeke entegrasyonu ve diğer izleme 
ve kontrol sistemleri için mevcut veya 
gelecekte kullanılacak herhangi bir 
cihaza kolayca entegre olabiliyor. 

.  REW İSTANBuL İçİN GERİ SAYIM BAŞLADI 
Avrasya’nın lider çevre teknolojileri fuarı Uluslararası 
REW İstanbul, 15-17 Şubat 2018 tarihlerinde T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile düzenleniyor. 

“Katı Atık, Atık Su, Atık 
Gaz ve Yeşil Enerji” 
başlıkları altında en yeni 
ürün, teknoloji, makine, 
malzeme ve ekipmanlara 
ev sahipliği yapan fuar 

süresince, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen bir dizi 
oturum ve panel gerçekleştirilecek. İFO Fuarcılık tarafın-
dan 14.’sü organize edilen REW İstanbul, başta belediye 
yönetimleri olmak üzere tüm KOBİ’lerin ve her ölçekteki 

sanayi kuruluşlarının 
ihtiyaç duyduğu tüm geri 
dönüşüm, geri kazanım, 
atık yönetimi ve çevre 
teknolojileri çözümlerini 
çatısı altında sunacak.

H A B E RH A B E R
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DW editörü Henrik böhme, elektrikli otomobillerin ekolojik bilançosunu değerlendirdi

elektrikli otomobiller gerçekten “temiz” mi?
Deutsche Welle editörü Henrik Böhme, 
elektrikli otomobillerin ekolojik bilanço-
sunun içler acısı olduğu ve çözümün 
başka teknolojilerde aranması gerektiği 
görüşünde. Böhme’nin Almanya’daki du-
rumun değerlendirmesini okurlarımızla 
paylaşıyoruz:

Otomobil imalatçılarının yaramazlık-
ları bitmiyor. Alman prestijini dünyaya 
yayan en önemli sanayi branşının 
temsilcileri kartel kurdukları iddiasının 
ortaya atılmasıyla alay konusu oldular. 
Ama bunu hak ettiler. ‘Dizel skandalın-
dan’ sonra otomotivcilerin inandırıcılığı 
zaten dibe vurmuştu. Holdinglerden 
ses çıkmıyor. Bunu normal karşılamak 
lazım. Çünkü anti-kartel dairesi soruş-
turmanın henüz başında. Kesin sonuç 
alınana kadar kartelcilik suçuna muha-
tap olanlar da ‘masum’ sayılır. Aynı za-
manda sorumluların ağzından çıkacak 
tek bir kelime bile milyonlarca euroya 
mal olabilir. Muhtemelen bundan böyle 
yalnız hukukçular konuşacaktır.

Enerji yerine ulaşım dönüşümü

Kendini otomobil ve dizel motor 
düşmanı ilan edenler ise sevinçten 
havalara uçuyor. Öyle ya, fosil enerjiy-
le çalışan can düşmanlarının sonunu 
görür gibiler. Neyse, öyle olsun...

Ama her şey biraz da milyarları toprağa 
gömen karmaşık enerji dönüşümünü 
anımsatıyor. Devlet istedi ve sübvan-
siyon kesesi sonuna kadar açıldı. Buna 
rağmen yerli güneş paneli imalatçıları 
birer birer batıyor. Rüzgâr türbinlerinin 
bahçesinde, yüksek gerilim hatlarının 
ise tepesinde durmasını da kimse 
istemiyor. İçten yanmalı motorların 
durumu da enerji dönüşümünden farklı 
değil. Bütün konvansiyonel enerji sant-
ralleri kapatıldığında elektrik nereden 
gelecek sorusu yine karşımıza çıkıyor.

Elektrikli otomobil de çözüm olamaz

Akaryakıtla işleyen motorlar yasak-
lanırsa biz neye bineceğiz? Tabii ki 

elektrik motorlu otomobillere. Akla ge-
len ilk cevap bu oluyor. İşte, en önemli 
konu da zaten bu. Kimse bu geçişin 
başarılacağını garanti edemiyor. Çünkü 
elektrikli otomobilin ekolojik bilançosu 
içler acısı. Bir Tesla’nın çevreye verdiği 
zararı eşitleyebilmek için 8 yıl sedan 
tipi bir Mercedes kullanmak gerekiyor.

Yüz kilometrede 6 litreden az yakan 
içten yanma motorlu otomobiller 
çevreye ve insanlara bir Tesla’dan daha 
az zarar veriyor. Bunun nedenleri ara-
sında elektrikli arabaların son derece 
ağır aküyle donatılması da bulunuyor. 
Milyonlarca elektrikli otomobil aynı 
zamanda milyonlarca ağır akü de de-
mek. Batarya şeklinde imal edilen şarjlı 
aküler için lityum ve kobalt gibi ham-
maddeler kullanılıyor. Kobalt’ın büyük 
bölümü iç savaş ve yolsuzluk yüzün-
den paramparça olan Kongo’dan ithal 
ediliyor. Gayrı insani şartlar altında bu 
cevheri topraktan çıkaranların büyük 
bölümünü çocuklar oluşturuyor. Ama 
Kongo’nun kobaltı olmadan da elektrik-
li otomobil aküsü yapılamıyor.

Akü imalatında zehirli maddeler, ince 
toz ve sonsuz miktarda karbondioksit 
çıkıyor. Ömrünü tamamladığında da 

milyonlarca akünün tasfiye edilmesi ya 
da yeniden kullanılır hale getirilmesi 
gerekiyor ki ‘tehlikeli atık’ depolarında 
birikmesinler.

Otoyollar elektriklendirilsin

Elektrikli otomobil geçici olarak teknik 
çözüm yerine geçebilir. Belki de o 
arada yakıt hücresi geleceğin motoru 
olacak olgunluğa erişir. Belki diyoruz, 
çünkü bunun da garantisini kimse 
veremez. Ne otomobilcilik uzmanı, ne 
de araştırma bölümü başkanı kesin bir 
şey söyleyebilir.

İşe motordan değil de ‘ulaşımdan’ baş-
lamak belki daha doğru olur. Şehirlerde 
tramvay ve elektrikli otobüsler artırıla-
bilir. Otoyollar elektriklendirilip, otobüs 
ve kamyonların elektrik motorları havai 
elektrik teline bağlanamaz mı? Hem 
de bu yeni bir teknoloji de değil. On 
yıllardır kullanılıyor.

Asıl probleme gelelim: Almanya’nın 
enerji dönüşümünü ne kadar acemice 
becermeye çalıştığını görünce, ulaşım 
dönüşümünü başarabileceğine insanın 
inanası gelmiyor. Hele otomobil mafya-
sının haylaz çocuklarının sözü geçtiği 
müddetçe. (DW)

D Ü N Y A
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sabancı Üniversitesi enerji start-up’larını destekleme kararı aldı

sabancı’dan enerjiye destek
SABANCI ÜNİVERSİTESİ SuCOOL (TEKNOLOJİ TABANLI GİRİŞİMLE-
Rİ HIzLANDIRMA MERKEzİ) 2018 YILINDA CLEANTECH AND ENERGY 
ACCELERATOR PROGRAMI KAPSAMINDA ENERJİ ALANINDA çALIŞAN 
STArT-uP’LARA DESTEK VERECEĞİNİ AçIKLADI.

Sabancı Üniversitesi Teknoloji Tabanlı 
Girişimleri Hızlandırma Merkezi (SUCO-

OL) Start-up Hızlandırma Programının 
2017 yılı 2. Dönem mezunu start-up’la-
rın sahne aldığı SUCool Demoday etkin-
liği 21 Aralık Perşembe akşamı Impact-
hub ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

İstanbul’da düzen-
lenen DemoDay 
etkinliğinde ise bu 
kez altı start-up; 
melek yatırımcı-
lar, risk sermayesi 
şirketleri temsileri, 
ekosistemdeki 
diğer kuluçka ve hızlandırıcı kuruluşla-
rın temsilcileri karşısında sunum yapma 
fırsatı buldu.

Toplantının açış konuşmasını Sabancı 
Üniversitesi Ar-Ge’den Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Şirin Tekinay yaptı. Şirin Teki-
nay, Kalkınma Bakanlığı tarafından ya-
pılan 11.  Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 
bireysel girişimcilere yatırım yapmanın 
önemli bir faktör olduğunu söyledi. 
Tekinay, 2018’in başında, Sabancı Üni-
versitesi’nde faaliyete geçecek Maker 
Space’e bütün girişimcileri bekledikleri-
ni ifade etti.

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kuru-
lu’ndan Başar Kaya da SUCool’un 2018 
hedefleri hakkında bilgi verdi. 

SUCool’un 2018 yılında hızlandırma 
programlarında uzmanlaşmaya gide-
ceğini söyledi ve hem üniversitenin 
öncelikleri hem de güncel teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak yeni yılda Cle-
antech and Energy Accelerator ile enerji 
alanındaki start-up’larla çalışacaklarını 
belirtti. Başar Kaya burada hedefle-
rinin, ihtiyacı olan start-up’ları belli 

bir seviyeye getirmek, onlara mentör 
bulmak, yatırımcı bulmasını sağlamak 
ve müşteri bulmak olduğunu söyledi. 
Başar Kaya yeni programda SUCool’un, 
Inovent ve Hollanda merkezli Innoener-
gy ile işbirliği yapacağını belirtti.

Sunum yapan SUCo-
ol & SUGlobe Hız-
landırma Programı 
Mezunu Start-Up’lar 
şöyle:

Bakkaldan: Tek tuşla 
mahalle bakkalınıza 
sipariş vermenizi 
sağlayan mobil 
uygulama. www.

bakkaldan.com

Expertneed: Butik danışmanlık firmaları 
ile ilgili danışmanlık hizmetine ihtiyaç 
duyan potansiyel müşterilerin buluş-
tukları pazaryeri. www.expertneed.com

Luxury Insider: Gelişmiş kullanıcı analiz 
araçları sayesinde lüks markalar ile 
doğru kullanıcıları eşleştirerek, kulla-
nıcılara eşsiz deneyimler sunan dijital 
medya ve ayrıcalık platformu. www.
luxuryinsider.co

Reminis: Zaman ve mekandan bağımsız 
olarak, başkaları tarafından çekilmiş 
fotoğraflarınızı yüz tanıma teknolojisi 
ile bulup size getiren uygulama. http://
reminisapp.com

Spechy: Kurumsal işletmeler için chat, 
video araması, mail, sosyal medya gibi 
farklı kanallardan yönetilen müşteri 
ilişkilerini tek platformda birleştiren 
omni-channel sistemler. https://www.
spechy.com

Workinlot: Kullanıcıların girişimciliği 
deneyerek öğrenebilecekleri, dijital, 
sosyal, oyunlaştırılmış bir hızlandırma 
platformu. www.workinlot.com    

.  ISTANbuLLight
19-21 EYLÜL 2018’DE
 UBM tarafından düzenlenen 11. 
IstanbulLight Uluslararası Aydın-
latma ve Elektrik Malzemeleri 
Fuarı ve Kongresi, yapı sektöründeki 
büyümeye paralel olarakgelişen 
aydınlatma sektörünün uçtan uca 
haritasını çıkarmak üzere 19-21 
Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul 
Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. 
Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları 
Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk 
Milli Komitesi (ATMK) iş birliğiyle 
düzenlenen fuara başta Türkiye ol-
mak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika, 
Doğu Avrupa ve BDT ülkelerinden 
8 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.
İnşaat sektöründeki büyümeden 
olumlu etkilenen ve büyüme tren-
dini sürdüren aydınlatma sektörün-
de endüstriyel aydınlatma alanında 
faaliyet gösteren üreticiler, 11. 
IstanbulLight Fuarı ile Türkiye ve 
bölgeden ziyaretçilerle aynı çatı 
altında buluşma fırsatı yakalıyor. 
Başta inşaat proje ve taahhüt, 
elektrik proje şirketleri olmak üzere 
mimarlar, aydınlatma tasarımcıları, 
aydınlatma ürünleri distribütörleri 
ve toptancılarının yanı sıra kamu ve 
belediyelerden oluşan zengin bir 
ziyaretçi profilinin bu yıl Istanbul-
Light Fuarı’na katılım göstermesi 
hedefleniyor. 
Fuara paralel olarak düzenlenen 
ve ilki 2017 yılında düzenlenen 
IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı 
Zirvesi, yurt içi ve yurt dışından say-
gın mimarları ve aydınlatma tasa-
rımcılarını tekrar biraraya getiriyor. 
Binaların temel bileşenleri arasında 
yer alan aydınlatma sistemlerinin 
mimari projelerdeki rolü ve önemi, 
konunun uzmanları tarafından bu 
zirvede masaya yatırılıyor.

H A B E R
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Jeotermal elektrik santral Yatırımcıları Derneği (JesDer) başkan Yardımcısı Mehmet Şişman

siemens’in 3D-baskıyla üretilen türbin kanatlarına uluslalarası ödül

Jeotermalde dünya lideri olabiliriz

siemens’ten 3-d baskılı tirbün kanatları

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRAL YATIRIMCILARI DERNEĞİ (JESDER) 
BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİŞMAN, TÜRKİYE’Yİ JEOTERMALDE 
DÜNYA 4’ÜNCÜSÜ YAPAN SEKTöRÜN, DESTEKLERİN DEVAMI HALİNDE 
1’İNCİ SIRAYA YÜKSELEBİLECEĞİNİ SöYLEDİ.

SİEMENS’İN İLK 3D-BASKIYLA ÜRETİLMİŞ VE TEST EDİLMİŞ TÜRBİN KANATLARIYLA 
ELDE ETTİĞİ TEKNOLOJİK BAŞARI, AMERİCAN SOCİETY OF MECHANİCAL ENGİNEERS 
(ASME) TARAFINDAN öDÜLE LAYIK GöRÜLDÜ.

Jeotermal enerji santrali (JES) kurulum-
larında Türkiye’nin dünya dördüncülü-
ğüne kadar yükselmesini sağlayan ve 
JESDER çatısı altında bir araya gelen 
sektördeki yatırımcılarının yeni hedefi 
ise dünya şampiyonluğu. 
Dünya Gazetesi’nden Hüseyin Gökçe’nin 
haberine göre JESDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mehmet Şişman, 
Ankara’da ekonomi ve enerji muha-
birleriyle bir araya geldiği toplantıda, 
sektörde durum ve geleceğe yönelik 
beklentiler konusunda değerlendirme-
lerde bulundu. Şişman, halen 1000 MW 
civarındaki jeotermale dayalı elektrik 
kapasitesinin, 3 bin MW’ye çıkarılma-
sını temel hedef olarak belirlediklerini 
aktardı. Bu seviyeye ulaşmaları halinde 
Türkiye’nin jeotermalde dünya lideri 
olacağını belirten Şişman, bunun için 

ise 2020 yılı sonrasında uygulanacak 
destek mekanizmasının bilinmesinin 
şart olduğunu söyledi. Bir santral kuru-
lumu için en az üç yıl gerektiğini ifade 
eden Şişman, 2020 yılı sonrasında da 
bu yatırımların devreye girebilmesi için 
önlemlerin bugünden alınması gerek-
tiğini vurguladı. Devreden kalkacak 
YEKDEM’in yerine başka bir formül de 
olabileceğine değinen Mehmet Şişman, 
“Yeter ki, yatırımların istikrarlı şekilde 
devamı ve elektrik arz güvenliğinde 
yerli ve yenilenebilir bir kaynak olan 
jeotermalin ülke ekonomisine katkısını 
sürekli kılacak bir model oluşturulsun” 
dedi. JES’lerin Türkiye ekonomisine 
katkısının 600 milyon dolara ulaştığıı 
söyleyen Şişman, bunların inşasında 
yüzde 70 oranında yeril aksam ve ekip-
man kullanıldığını sözlerine ekledi.

Amerikan Makine Mühendisleri dergi-
sinin geleceğe odaklı teknolojilerin ta-
nınması için düzenlediği yeni Gelişen 
Teknoloji Ödülleri, ASME’nin 137 yıllık 
tarihinde ilk kez verildi. Ödülün amacı, 
ASME’nin yükselen teknolojiler olarak 
tanımladığı, çığır açma aşamasını 
geride bırakmış, ticarileştirmenin ölüm 
vadisi tabir edilen noktasını aşmış ve 
içinde rekabet ettikleri endüstrileri 
yeniden biçimlendirmek üzere hare-
kete hazır olan yeni ürün ve süreçle-
rin örneklerini ortaya koymak. ASME 

editörleri, gelişmiş üretim, otomasyon 
ve robotbilim, biyomühendislik, temiz 
enerji ve basınç teknolojisi olmak 
üzere beş alanda kapsamlı inceleme ve 
kontrollerin ardından en iyi tekno-
lojileri seçtiler. Geçtiğimiz aylarda 
Siemens, tamamıyla Katmanlı Üretim 
teknolojisi kullanılarak üretilmiş olan 
gaz türbini kanatları için ilk kez tam 
yükte motor testlerini bitirerek önemli 
bir adım atmıştı. Şirket, konvansiyonel 
bir kanat tasarımı olan birden fazla 
3D-baskıyla üretilmiş türbin kanadı-

nı, tam motor koşullarında başarılı 
bir şekilde test ederek onayladı. Yani 
bileşenler dakikada 13.000 devirle ve 
1.250 santigrat dereceyi geçen sıcak-
lıklarda test edildi. Üstelik Siemens, 
yeni kanat tasarımını, Katmanlı Üretim 
teknolojisi kullanılarak üretilen tama-
men revize edilmiş ve iyileştirilmiş bir 
dâhili soğutma geometrisiyle test etti. 
ASME tarafından ödüle layık görülen 
bu uygulama derginin Aralık 2017 
sayısında, konuya 16 sayfalık bir özel 
dosya olarak yer buldu.

YILIN ENERJİ İNSANI BİR TÜRK
uLuSLARARASI ENERJİ AJANSI BAŞKANI 
DR. FATİH BİROL

Financial Times (FT) gazetesi Yılın İnsa-
nı olarak Türk bir ismi seçti. Uluslararası 
Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, 
Financial Times tarafından “Yılın Enerji 
İnsanı” ilan edildi. FT yazarı Nick But-
ler’in konuyla ilgili kaleme aldığı ma-
kalede, “Son 10 yılda Uluslararası Enerji 
Ajansı veriler ve fikirler konusunda 
vazgeçilmez bir kaynak haline geldi. Bu 
başarıda başlıca rolü eski baş ekonomist 
ve şimdiki başkanı Fatih Birol oynadı. Bu 
nedenle 2017 enerji insanı olarak onu 
seçiyorum” dedi.  Makalede, “Kuruluş 
hedefini ihmal etmeden enerji güvenliği 
tanımını bugünün gerçekleri olan iklim 
değişikliği, şehirlerde hava kalitesi ve 
enerjiye erişim gibi konuları kapsayacak 
şekilde genişletti” denildi. 

H A B E R
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Değerli gazeteci-yazar Yılmaz özdil bu 
yılın (2017) başlarında gazetesindeki 
köşesinde yazdı. “Türkiye’den sıkıldığım 
zaman İzmir’e giderim ben... Simit’e 
gevrek deriz biz, çekirdek’e çiğdem. 
kordon, elektrik aleti değildir. Kumru 
da kuş değildir. Yengen’i yeriz. Domates 
dediğin domat işte. Sen sigorta dersin. 
Biz asfalya deriz.”  1

Yaşamının çocukluk ve ilk gençlik 
bölümü, adını İzmir’in tarihi iki tren 
garının birinden alan Basmane (diğeri 
Alsancak) semtinde ve günümüzde 
ilçe olan o tarihteki köy Narlıdere’de 
geçmiş, Konak-Güzelyalı (Kokaryalı) gü-
zergahının tam ortasında Karantina’da 
Mithatpaşa’da orta-1’i okumuş, aynı yıl 
Ankara’da lise (MEB) bursu, daha sonra 
İstanbul’da yüksek öğrenim bursu 
kazanarak İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ)’nde mühendislik eğitimi almış, bu 
dünya güzeli kentten (İzmir’den) orta 
ve yüksek öğrenimi nedeniyle zorunlu 
olarak geçici sürelerle ayrılmış, ancak 
İzmir’le ailevi, mesleki, dostluklar, arka-
daşlıklar bağlamında bağlantısı hiçbir 
zaman kopmamış (tıp doktoru, ‘halkın 
doktoru’ merhum babasının kabri Narlı-
dere eski kabristanında) olan bir “İzmir 
hemşerisi” olarak  yazarın olasılıkla 
köşe yazısının sınırlı kapsamında vere-
mediği İzmir’e,  İzmirli’ye has iki yerel 
sözcüğü aktarmadan duramayacağım. 
İzmirli’nin, Ege’linin, topraktan yapılan 
el emeği testiye bardak, Ege’nin sembol 

meyvesi incire yemiş dediğini, özelinde 
bardacık dediğini nasıl atlayabilirim ki.

Nitekim bu ilginç yazıdan bir süre son-
ra televizyonda izlediğim bir söyleşi 
programında sayın Özdil’in İzmirlilere 
has daha fazla yerel sözcüğü dillendir-
diğine tanık olunca yukarıdaki tespi-
timde haklı olduğumu görmüş oldum.2

Devletin Planlama Virtüözü

Yakın geçmişte bakanlık görevinde 
bulunmuş (daha önce DPT’de daire 
başkanlığı görevinde de bulunduğu be-
lirtilen) saygın  bir siyasetçi, yukarıda 
sözünü  ettiğim Yılmaz Özdil’in köşe  
yazısının yayınlandığı günün gecesi  
katıldığı televizyon programda, 1960’lı 
yıllardan başlayarak yarım yüzyılı bu-
lan bir dönem ülkemizin Başbakanlık 
bağlısı planlama, ekonomi, dolayısıyla 
enerji virtüözü olarak yaşamını ve et-
kinliğini sürdürdüğünü bildiğimiz DPT 
(Devlet Planlama Teşkilâtı)’nın “Günü-
müzde Mezarlıklar Müdürlüğü düzeyine 
getirildiğini” söylüyordu. 3

O DPT ki, milenyuma (21. yüzyıla) giri-
lirken ülkemizin enerji platformunda, o 
güne kadar ülke planlama yönetiminde 
önemli yararlar sağlayan, başarı olarak 
nitelenen çalışmalarının ve özellik-
le yatırımcı kamu kurumları ve özel 
sektör ekonomik faaliyetleri üzerindeki 
otoritesinin ötesinde beklenmeyen 
biçimde günümüzde olumsuz sonuçla-
rını gördüğümüz yönetim ve uygulama  

hatalarıyla tarihe geçmiş ve sonunda 
sadece  Başbakanlığın değil devletin 
gözdesi bu kamu üst düzey planlama 
kuruluşunun, planlı yönetim bir yana,  
“planlama” sözcüğüne bile tahammül-
süz günümüz siyasal iktidarı tarafından 
yukarıda sözü edilen siyasetçinin ifade-
sindeki gibi defteri dürülmüştür. 

Sözcü’de ekonomi yazan Murat Mura-
toğlu gazetesindeki köşesinde bir süre 

EGE BöLGESİ’NİN YERLİLERİ, 
SİMİT’E GEVREK, TOPRAKTAN 
YAPILAN TESTİ’YE BARDAK, 
İNCİR’E  YEMİŞ, ELEKTRİK 
SİGORTASI’NA ASFALYA DER.
ÜLKEMİzİN uLuSAL   
ELEKTRİK SİSTEM   
İŞLETMESİNDE, SONuçLARI 
DÜŞÜNÜLMEDEN VE   
öNLEMLERİ YETERİNCE   
ALINMADAN YAPILAN  
PLANSIz ENERJİ 
özELLEŞTİRMESİ 
FuRYASININ VE Bu TERCİHİN 
ÜRÜNÜ KAMu ENERJİ 
YöNETİMİNİN, TOPLuMuN 
ASFALYALARINI ATTIRAN 
ETKENLER ARASINDA 
SAYILMASI, HATTA BAŞ 
KöŞEYE KONuLMASI 
GEREKİYOR.

asfalya’lar atarken

M E K T U P

1 Yılmaz Özdil’in köşe yazısı: “İzmir Marşı”, Sözcü gazetesi, 5 Şubat 2017

2 Uğur Dündar’ın Halk Arenası Özel programı, Halk TV, 10 Haziran 2017

3 Ulusal Kanal, “Alternatif” programı, Sabahattin Önkibar’ın Agâh Oktay Güner’le söyleşisi, 5 Şubat 2017.

4 Köşe yazısı: “Adalet ve Kalkınma Bakanlığı, Sözcü, 11 Eylül 2017.
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önce şunları yazdı: “Başbakanlığa bağlı 
Devlet Planlama Teşkilâtı 2011 yılında 
kapatıldı, Kalkınma Bakanlığı yapıldı. 
Sahi ne iş yapar bu Kalkınma Bakanlığı? 
Kurulmasına neden ihtiyaç duyuldu?” 
Yazar sorularına kendi yanıt veriyor: 
“(DPT’nin) kadrosu boldu. (Bakanlığın) 
içi kadrolularla dolduruldu. Bundan altı 
yıl önce kurulan bakanlığın DPT’den 
farklı yaptığı bir şey yok! Hatta bakan-
lık olduğu halde artık o kadar bile iş 
üretemiyor.”4    

DPT’nin, sözünü ettiğim -gelişmelere 
bakıldığında sonuna yakın denilebile-
cek- milenyum başlangıcı dönemdeki 
uzmanları ve onların yönlendirmesiyle 
karar veren ve uygulama yapan müs-
teşarları, özellikle enerji platformunda 
ülkemiz kurumlarını adeta “Enerji 
savaşı” ilanıyla birbirine katan istikrar 
getirmeyen  kararlarına karşın medyayı 
sonuna kadar kendilerini haklı göste-
recek yönde kullanmayı ve uzmanları 
kendilerine Enerji yönetiminde yeni 
görevler elde etmeyi başarsalar da, bu 
güzide  kuruluşun bugünkü tarihe mal 
olan akıbetinin (sonunun) baş sorum-
luları olmaktan kurtulmuş değildirler. 
Ne yazık ki, onların tarihe geçen hatalı 

karar ve davranışlarının faturaları ken-
dilerine değil, (sonunda Yüce Divan’da 
ve yüksek yargıda aklanmış olsalar da) 
siyasetçi ayağı Enerji Bakanları başta 
olmak üzere  uzun yıllar boyunca döne-
min kamu Enerji sektörünün çalışanla-
rına ödetilmiştir. 

Aslında DPT diyerek geçemeyiz. Bu 
kurum yaklaşık yarım yüzyıllık ülke 
tarihinde planlı ekonomi ve yatırım 
alanlarında yadsınamayacak çalışmalar 
yapmış, bu kapsamda alanında otorite 
bir kamu üst düzey kurumu olarak 
ülkemize yatırım dolayısıyla ekonomi 
alanında önemli yarar ve  değerler  ka-
zandırmıştır. Ülkemizde ekonomi başta 
olmak üzere siyaset ve hatta medya 
alanında tanınmış çok isim, bu kurum-
daki çalışmalarıyla kamu yönetimi 
deneyimine ve makama sahip olmuştur. 
Değerli gazeteci-yazar Emin çölaşan, 
yazılarında zaman zaman meslek 
yaşamının ilk yıllarında bu ayrıcalıklı 
kurumda geçen günlerinden söz eder. 

çölaşan’ın da aralarında bulunduğu 
birçok yazar DPT’nin ülke yönetiminde-
ki önemine vurgu yapan, bu nedenle bu 
üst düzey otorite kamu kurumuna bir 

kısım uzman ve yöneticilerinin hataları 
dışında genellikle olumlu yönden 
bakan, hatta kuruma toz kondurmayan 
yazılar kaleme almışlardır. Örnek olarak 
bu yazılardan biri, dönemin (2000’li 
ilk yıllar) Finansal Forum gazetesinde 
zülfikar Doğan imzasıyla yayınlanır. 
Gazeteci bu makalesinde, o dönemde 
DPT’nin, “Özel sektör elektrik üretim 
yatırımlarına iki buçuk yıl gibi uzun 
bir süre onay  vermeyerek Türkiye’nin 
önünde engel oluşturduğu” eleştirileri 
üzerine DPT’yi önce savunur, sonra o 
da eleştirmekten geri kalmaz.

“Bu yılın 30 Eylül’ünde DPT, 40. yılını 
kutlayacak. Devlete ‘ekonomi danışmanlı-
ğı’ yapan bu kurumun ‘türkiye’nin önüne 
engel’ olduğunu söylemek biraz insafsız-
lık değil mi?”

“…DPT’den onay bekleyen projeler 
içerisinde iki buçuk yıldır bekleyenler 
olduğu iletildi Enerji Bakanlığınca… Bu 
da kabule şayan bir durum değil. Onay-
lanmayacak olanı reddedersiniz, geri 
gönderirsiniz” 5

Asfalyalara Gelince...

İzmirli hemşerilerimin asfalya dediği, 
günümüzde termik manyetik otomatik 

M E K T U P

5 Finansal Forum, 28 Ağustos 2000.
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tiplerini kullandığımız, eski tiplerinde 
çok zaman attığında bilinçsizce  tel 
sararak aslında işlevsiz hale getirdi-
ğimiz sigorta dediğimiz geçmişte tüm 
zamanların elektrik güvenlik ekipmanı, 
ülkemiz insanlarının çoğunluğu farkın-
da olmasa da, ülke enerji platformunda 
yukarıdaki tarihsel olayla ilk kez tüm-
den atmış ve ne yazıktır ki, gerçekler 
tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığında 
atan sigortaların, pardon asfalyaların 
yol açtığı tahribatın onarımı için en 
küçük bir çaba gösterilmemiş, aksine 
aklamayla sonuçlanan dönemlere ve 
yönetimlere aldırış edilmeden ülke 
enerji platformunda halkı yanıltma 
amaçlı söylemler, suçlamalar, uygula-
malar sürdürülmüştür.

Okuru sıkmadan, DPT’nin sonunu hazır-
layan, konumuzla ilgili tarihe mal olan 
hatalarını ve sonuçlarını özetleyerek 
verelim. 2000’li yıllara girilirken Türki-
ye, kamu enerji sektörünün yatırımları 
durdurması, güven unsuru gelişme-
diğinden ağırdan alarak  kamu enerji 
sektörünün yerini doldurmaya başlayan 
özel sektörün ise  ilk etapta elektrik 
enerjisi üretim yatırımı için hevessiz, 
dolayısıyla yetersiz kalması sonucu 
yeni bir elektrik enerjisi darboğazı 
yaşamaya başlamıştı. Özel sektörün 
elektrik üretim yatırımlarında yetersiz 
kalmasının diğer önemli bir  nedeni de, 
yukarıda söz edilen köşe yazısına konu 
olduğu gibi, yasal yetkili DPT’nin zaten 
erişilebilen kapasitesi sınırlı enerji 
yatırımlarının önünü anlaşılmaz bir 
tutumla uzun süre kesmesi  olmuştur.

DPT’nin ne zaman aklı başına geldi? 
Dönemin başbakanı6  elektrik darbo-
ğazı/krizi ile birlikte kamu kurumları 
arasındaki krize el  koyunca. Yıllardır 
elektrik üretim yatırımlarının önünü 
kesen DPT, bir anda özel sektör yatırım 
projelerinin savunucusu oluverdi ve 
2000’li ilk yıllarda yaklaşık 60 milyar 
kWh’lik bir kapasite (dikkatinizi çekmek 
isterim, az buz değil, o tarihte Türkiye 
toplam elektrik talebinin yaklaşık yarısı 
büyüklüğünde) 2 -3 yıl gibi kısa bir sü-
rede devreye giriverdi. Böylece, ülkede 

elektrik talebine yanıt verilemez, arz 
sıkıntısı yaşanırken, aslında günümüz 
siyasal iktidarına inanılmaz büyüklükte 
bir elektrik enerjisi üretim potansiyeli 
kazandırma kıyağı yapılarak bu iktidar 
döneminde 2004-2006 yılları arasında 
üstelik ithal yakıtlara dayalı arz bollu-
ğuna yol açıldı.

Siyasal iktidar, önünde bulduğu bu 
avantajlı elektrik üretim kapasitesini, 
bardağın dolu tarafına bakarak değer-
lendirme yerine, bardağın boş tarafını 
kullanarak siyasal çıkarlarına alet 
etme fırsatını kaçırmadı. Söz konusu 
aşırı olarak nitelenen elektrik üretim 
kapasitesi “ülke çıkarlarına aykırı” diye 
yaftalanarak günümüz siyasal iktidarı 
tarafından, söz konusu özel sektör 
yatırımı büyük kapasiteli santralların  
tamamı  daha devreye girmeden arz 
fazlasına yol  açılacağı, özellikle kurulu 
kamu santrallarının üretim yapama-
yarak ülkemizin bundan önemli zarar 
göreceği varsayımıyla 2003 yılından 
itibaren önce Meclis (TBMM) Araştır-
ması ve Soruşturması Komisyonla-
rı’na, oradan Meclis Genel Kurulu’na, 
devamında yüksek yargıya taşınmakta 
gecikilmedi. Bu aşamada ilginçtir, orta-
ya çıkan “aşırı” denilen elektrik üretim  
kapasitesini teşvik eden ve onay veren 
Başbakanlık bağlısı olan daha üst dü-
zeydeki karar organı DPT değil, yine bu 
kararı onaylayan Hazine Müsteşarlığı 
ve Başbakanlık da değil, yukarıda de-
ğinildiği gibi dönemin Enerji bakanları 
ve bu bakanlığın üst düzey bürokratları 
yargı karşısında hesap verme duru-
munda bırakıldı.

Yukarıda değinildiği gibi, ortaya atılan 
suçlamaların başında, DPT’nin 1990’lı 

yılların sonlarından beri Enerji Bakan-
lığı’nın  ağır sorumluluğu olduğunu 
ısrarla ileri sürdüğü, bu yargısını müs-
teşarlarının kahvaltılı basın toplantıla-
rıyla medya ile paylaştığı, bu etkinlik-
lerde ise ülke gereksiniminin üzerinde 
özellikle doğalgaz ithal anlaşmaları 
yapıldığı ve bu fazla gazın tüketilmesi 
-sözleşmelerdeki “al ya da öde” hükmü-
ne göre büyük zararlara girilmemesi- 
için yine ülke gereksiniminin üzerinde 
(yani plansız gereksiz) doğalgaz ve 
ithal kömür santralları kurulmasına yol 
açıldığı iddiaları geliyordu. 

İnsanın aklına ister istemez şu geliyor. 
Bir ülkede enerjide (burada elektrik 
enerjisi) arz eksikliği olursa, yani talebi 
karşılayacak kapasitede elektrik üreti-
mi, yatırım yetersizliği nedeniyle, hatta 
uzun yıllar yatırımsız geçirildiği için 
yapılamazsa, dolayısıyla belli süreler 
(yakın ve uzak geçmişte yaşandığı gibi 
üstelik ülkenin büyük bölümünde hatta 
ülke çapında bazen  günler, haftalar 
boyunca) enerjisiz, elektriksiz kalının-
ca enerjiyi yönetenlerin eleştirilmesi 
doğaldır. Bu kez ve ilk kez ülkemizde 
karanlığa neden olan enerji, elekt-
rik üretim eksiği değil, olabildiğince 
aydınlık sağlayan elektrik üretim 
kapasitesi fazlası olduğu ileri sürülerek 
eleştirinin de ötesinde suç üretiliyordu.

Oysa, 2000 yılının Mayıs’ının 27’sinde 
DPT tarafından Atatürk bulvarı yakı-
nındaki eski Başbakanlık  binasında 
düzenlenen, Başbakanlık, DPT, Hazine 
ve Enerji Bakanlığı arasında müsteşar-
lar düzeyindeki, uzmanların da katıldığı 
toplantı sonunda DPT uzmanlarının 
el yazısıyla düzenlenen mutabakat 
belgesinde bu aykırılıklar (enerji faz-
lalığı) aynen yer alıyordu. Buna göre, 
gereksinim fazlası enerji yatırımlarının 
sorumlusu tek başına yargıya hesap 
verme durumunda bırakılan kamu 
Enerji görevlilerinin, dolayısıyla Enerji 
Bakanlığı’nın ve Bakanı’nın olmadığı, 
varsa ortak sorumluluk çerçevesinde 
asıl baş sorumlunun DPT, dolayısıyla 
DPT’yi yönetenler, dolayısıyla DPT müs-
teşarı olduğu ortaya çıkıyordu. Oysa 

M E K T U P

6 Başbakan Bülent Ecevit (merhum), Aralık 1999.
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özELLİKLE BÜYÜK 
KAPASİTELERDE  
DEPOLANAMAYAN, 
ÜRETİLDİĞİ ANDA ANLIK 
TÜKETİLME özELLİĞİ 
TAŞIYAN ELEKTRİK 
ENERJİSİ’NDE GÜNÜMÜzDE 
YAŞANDIĞI GİBİ 
PLANSIzLIK,  ASFALYALARIN 
SIKLIKLA ATMASINA 
YOL AçTIĞI İçİN  SAĞLIKLI 
ELEKTRİK KAPASİTELERİ 
KuRuLMASININ, 
İŞLETİLMESİNİN  VE 
SORuNSuz NİHAİ ELEKTRİK 
KuLLANIMININ öNÜNE
 ENGELLER GETİRİYOR.                

7 “TEK eski Genel Müdürü Gültekin Türkoğlu ile Söyleşi”,  EMO Ankara şubesi Haber Bülteni, 2017/3.  Türkoğlu, CHP iktidarında 21.6.1978-7.12.1979  tarihleri arasında TEK Gn. Müdürü olarak görev yapmıştır.

onlar asla sanık koltuğuna oturmadılar, 
Meclis’te ve yüksek yargıda sanık değil, 
tanık, hatta suçlayıcı oldular, üstüne 
bu davranışlarına karşılık -yukarıda da 
söz ettiğim gibi-  bazıları daha önemli 
kamu görevlerine getirilerek ödüllen-
dirildiler.

Günümüzde, yakın tarihimize geçen bu 
tür enerji yönetimlerine de fark atarak 
bu sektörü (Demokles’in kılıcı örneği) 
denetim altında tutan üst düzey kamu 
kurumlarının siyasetçi ve bürokrat  ha-
talarının kaçınılmaz sonuçlarını yaşa-
maktayız. Bu nedenle gün geçmiyor ki, 
toplumun asfalyaları atmasın. Siyasal 
iktidarın kendi iddiası olan ithal doğal-
gaz bolluğunda kış ortasında doğalgaz  
sıkıntısı yaşanabiliyor. Bu durumda, 
“millet soğuktan donmasın, yoksa oylar 
gider” diye doğalgaz kombine çev-
rim santrallarının gazı kesiliyor. Özel 
sektöre  “Santrallarınızı ikincil yakıtla 
(motorin, fuel-oil) çalıştırın” deniyor. 
Özel sektör üretim maliyetini yüksel-
ten ve işletmesi sorunlu yakıtı tercih 
etmiyor. Bu kez gazdan sonra kurulu 
güç bolluğuna karşın ülkede elektrik 
sıkıntısı baş gösteriyor. 

31 Mart (2015) olayında olduğu gibi, 
ülkemizde, bolluğunu yaşadığımız lokal 
ölçüdeki elektrik arızalarına dayalı ke-
sintileri bir yana koyalım, zaman zaman 
enterkonnekte sistem boyutunda büyük 
çapta elektrik arızalarından kaynakla-
nan kesintiler yaşanabiliyor. Toplumun 
asfalyaları  bu durumda da tereddütsüz 
atıyor. TEK’in eski genel müdürlerinden 
Gültekin Türkoğlu, yakın tarihteki bir 
röportajında 31 Mart 2015’te ülke ça-
pında yaklaşık yarım gün süren  büyük 
arızanın nedenini şöyle açıklıyor: “Ülke 
ulusal elektrik şebekesi boyutunda böyle 
büyük bir arıza durumunda özel sektör 
işletmesindeki bazı büyük kapasiteli 
santralların biri ya da birden fazlasının 
Milli Yük Tevzi Merkezi’nin talimatları-
na uymadıkları anlaşılıyor. Dolayısıyla 
sistemde arızayı karşılayacak ‘yük atma’ 
zamanında (en kısa sürede) gerçekleşti-
rilemediğinden lokal bir arıza (domino 
etkisiyle) yurt çapında yayılabilmiş ve 

arızanın giderilmesi ve elektrik kesintisi-
nin sonlandırılması bu kadar uzun zaman 
almıştır.” 7 

Demek oluyor ki, ülkemizin ulusal 
elektrik sistem işletmesinde, sonuçları 
düşünülmeden ve önlemleri yeterin-
ce alınmadan yapılan plansız enerji 
özelleştirmesi furyasının ve bu tercihin 
ürünü kamu enerji yönetiminin de 
toplumun asfalyalarını attıran etkenler 
arasında sayılması, hatta baş köşeye 
konulması gerekiyor. 

İthal enerjiye bağımlılık günümüz-
de rekor kırarak yüzde 75’leri aşan 

oranıyla tavan yapmış bulunuyor. 
Kimse, “15 yıl önce bu oran çok daha 
aşağılardaydı” denilerek suçlanmı-
yor ve yargılanmıyor. Megavat  (MW) 
olarak yüzde 40’ları bulan kurulu güç 
yedeğinden, dolayısıyla elektrik üretim 
yedeğinden söz ediliyor. Oysa, yakın 
geçmişte olduğu gibi kış biraz ağır 
geçince elektrik sıkıntısı baş gösteriyor. 
Yine, kimse ne suçlanıyor ne de yargı-
lanıyor. Kış ortasında önemli oranda 
gaz yedeğimiz olması gerek. Buna 
karşılık 2016-17 kışında olduğu gibi 
acil gereksinim durumlarında yeterli 
yeraltı gaz depolarımız var mı? Göreve 
geldiklerinde projelerini hazır bulduk-
ları başta Tuz gölü yeraltı gaz depoları 
yapımını, risk aciliyetini bildikleri halde 
-diğer konularda her defasında bir 
çırpıda yüzlerce yatırım dediklerini 
“toplu açılış” sunumuyla tören alanına 
gerilen bir kurdeleyi on kişi makaslayıp 
işletmeye açarken- ancak rekor süre 
olan 14 yılda kullanılmaya başlanacak 
noktaya getirebildiklerini söylüyorlar. 
Bir kısmının Şubat 2017’de açılışını 
yapabildiler. Bunu soran da, hesap 

soran da, hesap veren de yok. Özellikle 
enerji toplumunda asfalyalar atmaya 
devam ediyor.

Bir dönemin güçlü DPT’sinin kuruluş ve 
faaliyet amacı, ağırlıklı olarak ülkemi-
zin enerji, bu kapsamda öncelikli olarak 
elektrik enerjisi gereksiniminin en baş-
ta planlı ve ekonomik olarak sorunsuz 
karşılanmasında denge unsuru olmaktı. 
Elektrik enerjisi tümden kamu kurum-
ları yönetiminde iken, yani kamu elekt-
rik tekelinin büyük oranda ya da tama-
men kamu sektöründe olduğu uzun bir 
dönem bu denge mekanizmasında kay-
da değer  bir sorun yaşanmadı. 1980’li 
yılların ortalarında elektrik hizmetinin 
giderek kamu sektöründen özel sektöre 
geçmesi, DPT’nin denge görevinde bu 
değişime uygun düzenlemeler yapıl-
masını zorunlu hale getirmişti. Ancak 
dönemin DPT’si dönemin hükümeti 
nezdinde bu değişiklikleri yapmadı, 
yapamadı. Geleneksel hale gelen kamu 
sektörü odaklı uygulamalarına aynen 
devam etti.  Ne var ki, DPT’nin çıkarılan 
ve özel sektöre olanak tanıyan enerji 
mevzuatı çerçevesinde mevcut denge 

M E K T U P
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görevini özel sektöre uygulaması müm-
kün değildi. 

Bu durumda DPT, uyum yolunu değil, 
yukarıda değindiğimiz gibi  kamu 
yatırımlarından sonra özel sektör enerji 
yatırımlarının uzun süre önlenmesi 
yolunu seçerek tarihe geçen en büyük 
hatayı yaptı. Bu tutum sonucu yakın 
tarihimizde (20. yüzyılın son yılları) 
ülkemiz yeni bir elektrik darboğazına 
girmekten kurtulamadı. Ülke siyasal 
yönetimi ise bu önemli soruna oldukça 
geç el attı. Dolayısıyla krizi önleyecek 
önlemler gecikmeli olarak uygulandı. 
Bu gecikme,  giderek büyüyen elektrik 
arz açığının kapatılabilmesi için zorun-
lu olarak ithal yakıtlara dayalı büyük 
kapasiteli üretim projelerine ağırlık 
verilmesine yol açtı. Bu durum da ülke-
mizin elektrik arz-talep dengelerinde 
ciddi arz sıkıntısı yaşanıp talep karşı-
lanamazken tam aksi arz fazlalıkları 
yaşanıp elde istenmeyen boyutta/atıl 
kalan yedek kapasiteler oluşmasına se-
bep oldu. 2000 sonu, 2001 başı büyük 
ekonomik krizleri nedeniyle elektrik 
tüketiminin  büyük oranda azalması bu 
sorunu daha da derinleştirdi. Yukarıda 
belirtildiği gibi, bu olumsuz durum-
lar, bir dönem Bakanları da kapsayan 
önce siyasal suçlamaların, devamında 
yargılananların aklanmasıyla sonuçla-
nan yüksek  yargı aşamalarının nedeni 
olduğundan yukarıda söz edildi. Dolayı-
sıyla yakın Enerji tarihimizde asfalyala-
rın defalarca attığına tanık oluyoruz.

Herkesin bildiği gibi 2016 yılında gü-
nümüz siyasal iktidarı, dolayısıyla kamu 
enerji yönetimi çok tartışılan bir karar 
alarak dünyada uygulanan yaz-kış saati 
rejimini ülkemiz için tek yönlü olarak 
yaz saatini tüm zamanlarda uygulanır 
hale getirdi. Bu uygulamanın ülke 
çıkarlarına uygun olduğuna  ilişkin 
ispatlı, mantıklı bir açıklama duyma-
dık. Aksine ülke ekonomisinin dünya 
ülkelerine entegrasyonunda yaşanan 
sorunlar, iddia edildiğinin aksine enerji 
tasarrufu yerine enerji israfıyla karşı-
laşılması başta olmak üzere toplum 
sosyal yaşamına zararları uygulamanın 

başlangıcında hemen ortaya çıktı. 8 Ço-
cuklar okula sabah karanlığında gitme 
zorunda kalıp okuldan soğumalarına 
yol açılınca, bir açıdan psikolojileri 
bozulunca bir veli Danıştay’da kalıcı 
yaz saati uygulamasının iptali için dava 
açıyor. Bu dava önce Danıştay ilgili 
dairesince reddediliyor. Ancak Danıştay 
Dava Daireleri genel kurulu yürütmeyi 
durdurma kararı veriyor. Günümüzün 
Enerji bakanı ve iktidar partisi sözcüle-
ri önce “Yaz saatinin kalıcı uygulaması-
na 2018’den itibaren son verilecektir” 
diyerek kamuoyunu bu önemli yanlış 
uygulamadan dönülmesi ile rahatlatır-
ken bu rahatlama çok kısa sürüyor. Bir 
de bakıyoruz ki, siyasi yetkililer “Kalıcı 
yaz saati uygulamasına aynı istikamet-
te devam edileceğine” ilişkin torba yasa 
maddesini önümüze koymuşlar bile. 
Asfalyalar günümüzde “aynı istikamet-
te” atmayı sürdürüyor.

Asfalyaların atmaması için...

Asfalya’ların atmaması için ne yapıl-
malı? Öncelikle bilimsel, dolayısıyla 
teknik ve ekonomik ölçülerin, planlama 
kavramının dışına çıkılmaması, Enerji 
Serbest Piyasası’nda planlamanın 
“gereksiz” bulunarak dışlanmaması, 
aksine “önemli” bulunup planlama 
kriterlerinin belirlenmesi ve kriterleri 
mutlaka ayakta tutacak yaptırımların 
uygulanması gerekiyor. Yani serbest 
piyasada üretimin (işletmenin) ne 
gerekçeyle olursa olsun canı isteyen 
tarafından durdurulmasının yaptırım-
larla önlenmesi, “Piyasa serbesttir ve 
piyasa aktörleri uygulamalarında özgür-

dür” denilerek bu sağlanamıyorsa kamu 
enerji sektörü tarafından acil durumlar 
için üretim olanakları tesis edilip sıcak 
yedekte bekletilerek önlemler alınması 
gerekiyor. 

Çünkü enerji ve özellikle üretildiği 
anda anlık tüketilme özelliği taşıyan 
elektrik enerjisinde günümüzde yaşan-
dığı gibi plansızlık, kısa yoldan sağlıklı 
elektrik işletmesinin ve nihai elektrik 
kullanımının önüne, aklımıza gelen 
hemen bütün sektör faaliyetlerinde 
olanlara göre çok daha önemli  engel-
ler getiriyor. Enerji güvenliği, enerji 
kalitesi, enerji ekonomisi, enerji ve-
rimliliği lâfta kalıyor, tesis edilemiyor, 
dolayısıyla ucuz enerji demeyelim ama 
tüm vaatlere hatta yasalara rağmen 
ülke koşullarına uygun fiyatlı enerjiye 
ulaşmak olanaksız hale geliyor.

Enerji (Elektrik - Doğalgaz - Petrol) 
Serbest Piyasası’nın elektrik bloğunda, 
yüzde 25 kamu - yüzde 75 özel sektör 
ortamında, elektrik kurulu güç yedeği, 
dolayısıyla üretim yapılmadan bekle-
tilen yedek elektrik üretim kapasitesi 
kağıt  ya da ekran üzerinde yüzde 
40’larda olan bir ülkede kış koşulları 
biraz ağırlaşınca elektrik ve gaz sıkın-
tısının birlikte ortaya çıkması sonucu 
sorun yaşanması, ülkemize yararı 
baştan sona tartışmalı kalıcı yaz saati 
uygulamasında siyasal iktidarın ülke 
zararına yol açtığı belirgin bu eylemde 
anlam verilemeyen ısrarı, bir açıdan 
İzmir’li dostların tanımıyla ülkede 
“asfalyaların atması”,  başka türlü nasıl 
açıklanabilir? 

M E K T U P

8 “Yaz saati pahalıya patladı”, dergimizin  Nisan-Mayıs 2017 (334.) sayısında yer alan EMO orijinli araştırma yazısı ve Eylül-Ekim 2017 (338.) sayısındaki “Saatimizle Oynayanlar”  başlıklı Ankara Mektubu.
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Ekonomi ve Dış Politika Araş tırmalar 
Merkezi (EDAM) “TürkAkım: Türkiye 
Ekonomisi’ne ve Enerji Güvenliği’ne 
Etkileri” başlıklı bir rapor hazırladı. 21 
Kasım 2017 Salı günü, EDAM Başkanı 
Sinan Ülgen ile EDAM Yönetim Kurulu 
Üyeleri Prof.Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile 
Prof.Dr. Mitat Çelikpala’nın katılımıyla 
Divan İstanbul Otel’de gerçekleştirilen 
rapor tanıtım toplantısında çarpıcı 
tesbitlere yer verildi. .
TürkAkım Projesi’nin ekonomiye katkı-
larının ve enerji güvenliğine etkilerinin 
değerlendirildiği raporda şu görüşler 
dile getirildi: 
l TürkAkım Türkiye’nin enerji güvenli-
ğine katkıda bulunacak,
l Dünya doğalğaz rezervinin yüzde 
63’üne sahip ülkelerce çevrelenmiş 
olmasını avantaja çevirmeyi amaçlayan 
Türkiye, enerji piyasasında daha aktif 
rol oynamayı hedefliyor. 
l TürkAkım, Türkiye’nin enerjiye erişi-

mini güvence altına alarak bilhassa ba-
tıdaki sanayileşmiş ve yüksek nüfuslu 
şehirlerde sürdürülebilir büyüme için 
gerekli enerjiyi sağlayacak.
l TürkAkım 546 milyon dolar ek ulusal 
gelir, 13.500 istihdam, 100 milyon 
dolar ek hanehalkı geliri yaratacak.

Rapor, TürkAkım projesinin Türkiye’nin 
ulusal ekonomisine sunacağı katkıyı 
da somutlaştırmak amacıyla. Bir etki 
analizine yer veriyor. Buna göre
Yapılan ekonomik etki analizi, TürkAkı-
mı’nın yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla 
gerçekleştirilecek 225 kilometrelik kara 
kesimi inşaatının doğrudan (4000 kişi), 
dolaylı (8000 kişi) ve zincirleme (yak-
laşık 1500 kişi) etki olarak toplamda 
13.500 yeni istihdam yaratacağını öne 
ürüyor. Projenin böylece 100 milyon 
dolarlık ilave hanehalkı geliri ve 546 
milyon dolarlık ilave ulusal gelir yarat-
ması öngörülüyor.

Raporda ayrıca “TürkAkım’dan gelecek 
doğalgaza gerçekten ihtiyaç duyulup 
duyulmayacağı sorusu“ da ele alı-
nıyor. Yapılan talep projeksiyonuna 
göre, elektrik üretimi, sanayi, konut, 
perakende ticaret, tarım ve ulaştırma 
sektörlerindeki büyümeden kaynakla-
nan toplam doğalgaz ihtiyacının 2035 
yılında 71,8 milyar metreküpe ulaşması 
öngörülüyor.
Talebin yanı sıra, Türkiye’nin doğalgaz 
alım taahhütlerinin ayrıntılı bir ince-
lemesi yapılarak gelecekteki tahmini 
arz miktarları da hesaplandı. “Olağan 
Durum Senaryosu”na göre TürkAkım 
projesinin ilk hattından sağlanacak 
15,75 milyar metreküplük doğalgaza 
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde 
ihtiyaç duyacağı vurgulandı. Bunun en 
önemli nedeni olarak, Türkiye’nin gaz 
talebi artarken, halen yılda 14 milyar 
metreküple ulusal şebekeyi besleyen 
Batı Hattı’na ilişkin transit sözleşme-
lerinin 2019 yılı sonunda sona erecek 
olması gösterildi. TürkAkım projesinin 
birinci hattından gelecek gaz Batı Hattı 
sözleşmesinin yenilenmemesi halinde 
oluşacak arz eksiğini telafi edecek.
Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Ba-
kanlığı Enerji Kaynakları Birimi Müste-
şar Yardımcısı John McCarrick, ABD’nin, 
Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerin-
den Türkiye’ye aktarılması planlanan 
‘Türk Akımı’ ve Baltık Denizi altından 
Rusya’dan Almanya’ya doğal gaz gön-
derilmesini planlayan ‘Kuzey Akımı 2’ 
doğal gaz boru hattı projelerine “siyasi 
projeler” oldukları gerekçesiyle karşı 
olduklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın 
ardından yerli ve yabancı kamuoyunda 
yürüyen tartışmalar EDAM raporu son-
rasında yeni bir boyut kazanmış oldu.

türkakım, ihtiyaç mı ‘siyasi proje’ mi?
eDaM’dan tÜrkakIM raporu dolayısıyla türkakım tartışması sürüyor...

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA ARAŞTIRMALAR MERKEzİ (EDAM) “TÜRKAKIM: TÜRKİYE EKONOMİSİ’NE VE 
ENERJİ GÜVENLİĞİ’NE ETKİLERİ” BAŞLIKLI BİR RAPOR HAzIRLADI. RAPOR KAPSAMINDA HAzIRLANAN 
SENARYOLARDA TÜRK AKIM’IN 546 MİLYON DOLAR EK uLuSAL GELİR, 13.500 İSTİHDAM, 100 MİLYON DOLAR 
İLAVE HANE HALKI GELİRİYLE öNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILAYACAĞINI öNE SÜRÜLÜYOR.

H A B E R
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æ çİN’İN SİNCAN EYALETİ 112 
KöMÜR MADENİNİ KAPATTI Çin’in 
Sincan Eyaleti yönetimi 2017 Ekim 
sonuna kadar, yıllık kapasitesi 11,45 
milyon ton olan 112 kömür madeninin 
kapattı. Yerel yetkililerin Xinhua haber 
ajansına verdiği bilgiye göre, kapatılan 
kömür madenleri, yıllık küçük ölçekli 
kömür madenlerini kapatma hedefinin 
yüzde 98’ini oluşturdu. Kapatmalardan 
sonra kömür üretim bölgelerinin yüzde 
80’den fazlası büyük ve orta ölçekli 
tesisler olacak. Çin ülke genelinde aşırı 
arzla mücadele ve verimliliği artırmak 
amacıyla kömür üretimini durdurma 
ya da askıya alma çabalarına devam 
edeceğini açıkladı. Kısa bir süre önce 
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komis-
yonu (NDRC ) ülkede yerel yönetimlerin 
enerji verimliliği, güvenlik ve çevre 
standartlarını yerine getirmekte başa-
rısız olan kısıtlanmış kömürlü elektrik 
santrallerini ciddi şekilde ele alması 
gerektiğini vurgulayan bir açıklama 
yayınlamıştı.

æ AB’DEN POLONYA’YA DEV 
DESTEK Avrupa Birliği, Polonya’nın 
9,4 milyar euroluk yenilenebilir enerji 
destek planını onayladı. Elektrik üre-
timinin yüzde 80’ine yakınını kömür 
santrallerinden sağlayan Polonya’ya 
uzun süredir tartışma konusu olan 
destek sonunda onaylandı.  Avrupa 
Birliği Komisyonu, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını geliştirmeye 
yönelik kamu desteğinin, AB iklim ve 
enerji hedefleriyle uyumlu olduğu-
nu ve Polonya’nın 9,4 milyar euroluk 
yenilenebilir enerji destekleme planını 

onayladığını açıkladı. Polonya’nın, ye-
nilenebilir enerji yatırımlarını artırmak 
için sağlayacağı desteklemelerle 500 
kilovat kapasiteye kadar olan elektrik 
üretim tesislerine satış tarifesi ga-
rantisi sağlanacak Polonya’da toplam 
elektrik üretiminde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı yüzde 15’in 
altında bulunuyor.

æ  EPDK’DAN ELEKTRİK TEDA-
RİKçİSİNE DESTEK. EPDK, Türki-
ye’deki 21 görevli elektrik tedarikçisine 
yaklaşık 150-160 milyon liralık ek gelir 
imkanı sağladı.  Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurulu Perakende Enerji Satış 

Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında 
Tebliğ’de değişikliğe gitti. Tebliğin 
17’inci maddesinde yapılan düzenle-
meyle, görevli tedarik şirketlerinin ilgili 
tarife dönemi için enerji tedarik mali-
yetinin hesaplama formülünde değişik-
lik yapıldı. Böylece yenilenebilir enerji 
kaynaklarını destekleme mekanizması 
(YEKDEM) maliyeti üzerinden brüt kar 
marjı alınmasının önü açıldı. Böylece 
21 dağıtım bölgesinde görev yapan 21 
tedarik şirketinin, sattıkları elektrikten 
alacakları toplam kar payı 2018 yılın-
dan itibaren yükseltilmiş oldu. 

æ  ORTA ASYA’NIN İHRACAT KA-
PASİTESİ ARTACAK Üç ayrı uluslara-
rası kuruluş, İstanbul’da, Orta Asya’daki 
işletmelerin ticaret ve ihracat kapa-
sitelerini desteklemek amacıyla, bu 
bölgeye özel yeni bir ticari istihbarat 
eğitim programı başlattı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ulus-
lararası İslam Ticaret Finans Kurumu 
(ITFC) Genel Müdürü Müh. Hani Salem 
Sonbol “KOBİ’ler ekonominin belkemi-
ğini oluşturuyor ve ülkelerin büyüme-
sini, inovatif olmalarını ve istihdam 
oluşturmalarını sağlıyor. BM Kalkınma 
Programı (UNDP) ve Uluslararası 
Ticaret Merkezi (ITC) ile kurduğumuz iş 
birliği vesilesiyle Orta Asya’ya ulaşmak 
ve ticaret kapasitelerini ulaştıracakları 
köprüler kurmak ve bu bölgeyi ulus-
lararası ticarete hazırlamaktan dolayı 
memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

æ  GAzPROM’DAN TÜRKİYE 
İHRACATINDA REKOR ... Rus kamu 
enerji şirketi Gazprom’un Türkiye’ye 
doğal gaz ihracatı bu yıl 15 Aralık tari-
hine kadar bir önceki yıla göre yaklaşık 
yüzde 19 artarak rekor kırdı.

Rus doğal gaz devi Gazprom’un ihracatı 
1 Ocak-15 Aralık döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 
artarak 184,2 milyar metreküp oldu. 
Aynı dönemde Türkiye’ye ihracat ise 
yüzde 18,8 artışla 27,6 milyar metre-
küp seviyesinde gerçekleşerek rekor 
kırdı. Türkiye, Gazprom’un ikinci büyük 
ihracat pazarı konumunda bulunuyor. 
Bu dönemde Yunanistan’a ihracat yüz-
de 10,1, Macaristan’a ihracat yüzde 22, 
Sırbistan’a ihracat yüzde 23,5 ve Bulga-
ristan’a ihracat yüzde 5,7 arttı. 

æ  2017’NİN YATIRIM ŞAMPİYO-
Nu KRİPTO PARALAR... Doviz.com, 
2017 yılının en çok kazandıran yatırım 
araçlarını sıraladı. Verilere göre, yılın 
en çok kazandıran aracı son bir yılda 

e n e r J İ  •  e l e k t r İ k  •  e k o n o M İ  •  P o l İ t İ k a  •  o l a Y l a r
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yüzde 8 bin 907 artışla listenin ilk 
sırasında yer alan kripto para Ethe-
reum oldu. . Bitcoin, yıllık değişimde 
Ethereum ve Litecoin’in gölgesinde 
kaldı. Dövizde ise en çok kazandıran 
para birimi yüzde 22,50 değişimle Euro 
oldu. Son aylarda hızla yükselişe geçen 
Ethereum’a 2017’nin ilk gününde 
1.000 dolar yatıranlar, yıl sonunda 89 
bin 78 dolar kazandı. Bitcoin ise yıllık 
değişimde Ethereum ve Litecoin’in 
gölgesinde kaldı. Dövizde ise Euro, son 
bir yılda yüzde 22,50 artışla listenin ilk 
sırasında yer aldı. Dijital paralara ilgi 
duyanların uzun süredir gözdesi olan 
Bitcoin, Aralık ayında en üst seviyeye 

çıksa da ani 
bir düşüş-
le geride 
kaldı. Yine 
de Bitcoin, 
yıllık yüzde 
1.322 artış-

la 1.000 dolar yatıran yatırımcısına 13 
bin 223 dolar kazanç getirdi.

æ  TARIMSAL ATIKLAR ELEKT-
RİĞE DöNÜŞECEK... Toyota, ABD’nin 
Kaliforniya şehrinde kuracağı yüzde 
100 yenilenebilir Tri-Gen santralinde 
tarımsal atıkları hidrojen, elektrik ve 
suya çevirecek. JToyota, hidrojenin 
enerji kaynağı olarak yaygınlaşma-

sını sağlayacak Tri-Gen yakıt hücresi 
elektrik santralini ABD’nin Kaliforniya 
şehrinde kuracak. Toyota Motor North 
America, Inc. (TMNA), ABD Long Beach 
Limanı’ndaki operasyonlarını destekle-
mek için dünyanın ilk megawatt ölçekli 
karbonatlı yakıt hücresi enerji üretim 
tesisini bir hidrojen yakma istasyonu 
ile birlikte inşa edeceğini açıkladı. 
Tri-Gen tesisi, su, elektrik ve hidro-

jen üretmek için California tarımsal 
atıklarını kullanacak ve günde yaklaşık 
olarak 2,35 megavat elektrik ve 1,2 
ton hidrojen üretecek. Bu da, ortalama 
2350 evin ve 1500 otomobilin günlük 
ihtiyacını karşılayabilecek. 2020’de 
faaliyete geçecek dünyanın ilk megavat 
ölçekli yakıt hücresi elektrik santrali 
Tri-Gen, Toyota’nın limandaki lojistik 
servislerini destekleyecek. Tri-Gen 
santrali, aynı zamanda Toyota’nın 20 
yıldan daha fazla süredir yakıt hücresi 
teknolojisine öncülük etmesinin bir 
parçası olarak dikkat çekiyor.

æ  SOCAR VE TOTAL’DEN GAz 
İŞBİRLİĞİ... SOCAR ve Total Hazar De-
nizi’nde bulunan ve büyük bir rezerve 
sahip olan Abşeron doğal gaz sahasının 
geliştirilmesi için işbirliği yapacaklarını 
açıkladı. Total Güney Avrupa Başkan 
Yardımcısı ve Hazar Bölgesi’nden 
Bernard Clement tarafından yönetilen 
bir heyetin Bakü’de SOCAR Başkanı 
Rovnag Abdullayev’in de katılımıyla al-
dığı karara göre, ilk aşamada bir sondaj 
kuyusu açılarak gaz üretimi 1.5 milyar 
metreküp artırılacak. Büyük hidrokar-
bon rezervlerine sahip olduğı kaydedi-
len Absheron gaz sahasının 326 milyar 
metreküp doğalgaz ve 108 milyon ton 
kondensanta sahip olduğu kaydediliyor.

SOCAR ve Total, 2016 sonlarında Abşe-
ron gaz sahasının geliştirilmesinin ilk 
aşaması için programı düzenleyen tica-
ri ilkeler üzerine bir çerçeve anlaşması 
imzalamışlar, böylece gaz çıkarımında 
yıllık 1,5 milyar metreküplük bir artış 
kaydedilebileceğini duyurmuşlardı. İki 
şirketin kurduğu ortak katılım şirketi 
Absheron Petrol’de şirketlerin payı yarı 
yarıya.

æ  RÜzGARIN YöNÜ GÜNEYE 
DöNÜYOR... Nature Geoscience der-
gisinde yayımlanan araştırmaya göre, 
Colorado Boulder Üniversitesi’nden 
bilim insanları, küresel iklim değişik-
liği tahminlerini ve endüstri rüzgar 
türbini eğrilerini gelecekteki rüzgar 
enerjisi kapasitesindeki değişiklikleri 
projelendirmek için kullandı. Araştırma 
sonunda, bu yüzyıl içinde ABD, İngilte-
re, Ortadoğu’nun kuzeyi, Orta ve Kuzey 
Asya ve Uzakdoğu Asya dahil elektrik 
için kullanılan rüzgar türbini kapa-
sitesinin düşebileceği, buna karşılık 
Meksika, Orta Amerika, Brezilya’nın do-
ğusu, Güney ve Doğu Afrika dahil güney 
yarımkürede artabileceği belirtildi. 

G Ü N C E
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İTÜ Elektrik Fakültesi’ne 1966 güz dö-
neminde girmiş olan öğrenciler, Elekt-
rik Devrelerine Giriş adlı derslerine 
başladıklarında, daha önce görmeye hiç 
alışık olmadıkları nitelikte bir öğretim 
üyesiyle karşılaştılar. Bu genç öğretim 
üyesi, ABD’de Illionis Üniversitesi’nden 
elektronik alanındaki doktora derecesi-
ni alarak ülkesine yeni dönmüş olan Dr. 
Ahmet Dervişoğlu’ydu.

Öğrenciler kısa süre içinde hocalarını 
sevdiler ve ona büyük saygı duydular. 
Çünkü Dr. Dervişoğlu en yeni bilim-
sel gelişmelere dayanan derslerini 
hem çok güzel anlatıyordu hem de 
yaptığı işten zevk ve heyecan duydu-
ğunu öğrencilerine yansıtıyordu. Daha 
alışılmamış olanı da, öğrencilerine 
önem verdiğini onlara her an hissettir-
mesiydi. Üstelik Dr. Dervişoğlu öğrenci-
leriyle arasında kurduğu dönüştürücü 
etkileşimi, sadece ders sırasında değil, 
sınıf dışında da sürdürüyordu.

İTÜ Elektrik Fakültesi’nde ilk defa onun 
getirdiği ödev sistemi, öğrencilerin 
çok aktif olarak öğrenme sürecine 
katılmalarını sağlamıştır. 100’den 
fazla öğrenciye her hafta verdiği ödev 
sorularının cevaplarını dikkatle kontrol 
ettikten sonra, ödev kağıtlarını öğrenci-
nin hatalarını göstererek tekrar onlara 
dağıtması, sadece Elektrik Fakültesi’nde 
değil, İTÜ’de de yeni olan ve öğrenciyi 
derse bağlayan yeni bir modern öğre-

nim yöntemini oluşturuyordu.

Ahmet Dervişoğlu, İTÜ Elektrik Fakül-
tesi’nde göreve başladığında, fakülte-
nin kurucu kuşağından Mustafa Santur, 
Bedri Karafakıoğlu, Adnan Ataman, 
Tarık Özker gibi birçok öğretim üyesi 
henüz görev başında bulunuyordu. Ah-
met Dervişoğlu, Mithat İdemen, Duran 
Leblebici gibi bir sonraki kuşaktan 
bilim insanlarının 
fakültede göreve 
başlamasıyla, Elektrik 
Fakültesi daha tam, 
modern ve dinamik 
bir yapıya kavuşmuş-
tu.

Ahmet Dervişoğ-
lu, 1935 yılında 
Gönen’de doğdu. 
1959’da İTÜ Elektrik 
Fakültesi Zayıf Akım 
Kolu’ndan mezun 
oldu. Aynı yıl fakül-
teye asistan olarak 
girdi. 1962’de doktora 
öğrenimi için ABD’de 
Illinois Üniversitesi’ne 
gitti. 1964’te doktor 
unvanını aldıktan 
sonra 1965’e kadar 
aynı üniversitede 
doktora sonrası araş-
tırmacı olarak çalıştı. 
1965 Şubat’ında İTÜ 

Elektrik Fakültesi’ndeki görevine 
döndü. Askerlik görevini tamamlaması-
nın ardından 1969’da doçent, 1975’te 
de profesör unvanını adı. 1973-74, 
1980-82 yıllarında ve 13 Ocak-13 
Şubat 2000’de Berkeley’deki California 
Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı ve 
dersler verdi. Yurtiçinde ise İTÜ’de-
ki araştırma ve öğretim faaliyetleri 

Prof. Dr. ahmet Dervişoğlu
Örnek bir bilim insanı
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dışında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Uludağ 
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Işık 
Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’n-
de dersler verdi, tez çalışmaları yürüttü. 
İngilizce olarak yayınlanmış 13 orijinal 
makalesi ve İngilizce sunulmuş 10 teb-
liği, Türkçe olarak sunulmuş 32 tebliği 
ve Türkçe olarak yayınlanmış 5 ders 
notu, 2 kitabı, 6 raporu ve 4 makalesi 
bulunmaktadır.

1985-1987 yılları arasında İTÜ Elekt-
ronik ve Haberleşme Mühendisliği 
Bölümü başkanı olarak, 1987-1996 
yılları arasında da İTÜ Elektrik Elektro-
nik Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 
17 Eylül 2000 tarihinde kendi isteğiyle 
emekliye ayrıldı.

Prof. Dervişoğlu’nun doktora tezi, elekt-
rik devrelerindeki durum denklemleri 
konusundadır. Doktora tezi, Haziran 
1966’da makale 
olarak yayınlandı 
(The Realization 
of the A-matrix of 
a Certain Class of 
RLC Networks”, IEEE 
Trans. Circuit Theory, 
1966, Vol. CT-13, p.p. 
164-170).

Bir elektrik dev-
resinin davranışı, 
durum denklemleriyle belirlenebilir 
mi? Dervişoğlu doktora çalışmasın-
da bu soruya cevap bulmaya çalıştı. 
Durum denklemlerinin kurulması ve 
çözümlenmesi, elektrik devreleri ana-
lizinde temel önemdedir. Dervişoğlu 
bu konudaki bilimsel araştırmalarını 
ve tezlerini sürekli geliştirdi ve 1964 
yılında da doktora sonrası çalışması 
olarak Illinois Üniversitesi’nde sundu-

ğu, ‘en genel aktif devreler için 
durum denklemlerinin nasıl elde 
edilebileceğine dair bir rapor’ 
aşamasına getirdi. Onun bu ça-
lışmaları ve yayınları uluslararası 
düzeyde yankılar yarattı, daha 
sonraki çalışmaları etkiledi ve 
doğal olarak çok sayıda atıf aldı.

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar 
Eğitim ve Araştırma Vak-
fı, “uluslararası düzeyde 
yaptığı çalışmaları ve 

yayınları, özellikle C. A. Desoer 
ile yayınladığı ‘durum denk-
lemlerinin en genel devreler 
halinde nasıl kurulacağını 
algoritmik bir biçimde açıkla-
yan’ makalesi ve ‘devreler ve 
sistemler bilimi’nde yankılar 
yapan katkılarından dolayı 
Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu’nu 
1986 yılında Bilim Ödülü’ne 
layık gördü.

Prof. Dervişoğlu, bilimsel ça-
lışmalarını, her zaman yüksek 
düzeyli ve verimli bilimsel eğitim çalış-
malarıyla birleştirmiştir. O bu çokyön-
lülüğüyle de birçok öğretim üyesinden 
ayrılmaktadır. Prof. Dervişoğlu, İTÜ 
Elektrik Fakültesi’nde verdiği derslerin 
içeriğini sürekli geliştirdi ve yeni ders-
ler açtı. Onun ilk kez 1969’da yayınla-
dığı (ikinci baskı 1980’de) ve çok ilgi 

görmüş olan Elekt-
rik Devrelerine Giriş 
Ders Notları, bugün 
halen kullanılmak-
tadır. Mühendislikte 
Bilgisayarla Analiz 
Yöntemleri dersini 
(ders notlarının 
yayın tarihi 1982) 
ilk kez o açtı.

Ayrıca Türkiye’de ilk defa olmak 
üzere 1969’da Lojik Devreler dersini 
açtı (ders notlarının yayınlanması 
1980’de). Daha sonra da 1985’te Lojik 
Devre Tasarımı dersini açtı (bu dersin 
notlarının yayınlanması 1990’da). Bu 
derslerin isimleri ve açılma tarihleri 
bile Prof. Dervişoğlu’nun çalışmalarının 
ve eğitim programının nasıl sürekli bir 
gelişme içerisinde olduğunu daha ilk 

bakışta göstermektedir.

Prof. Dervişoğlu’nun verdiği bütün 
dersler, öğrencilerine sadece mü-
hendislik yapabilmeleri için gerekli 
formasyonu kazandırmanın ötesinde, 
onların yaratıcı yeteneklerinin ve en-
telektüel kapasitelerinin gelişmesine 
de hizmet eden dersler niteliğindedir. 
Nitekim onun öğrencileri gerek aka-

demik dünyada 
gerekse elekt-
rik elektronik 
sanayisinde çok 
önemli yenilikle-
re ve başarılara 
imza attılar. Bu 
öğrencilerinden 
bazıları ulusla-
rarası düzeyde 
büyük başarılar 
sağlamıştır.

Prof. Dervişoğlu, 
İTÜ Senatosu’nda 
15 yıl boyunca 
üyelik yaptı ve 

İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi’nde de 
9 yıl dekanlık görevinde bulundu. Bu 
görevleri sırasında İTÜ’deki ve Elektrik 
Fakültesi’ndeki bilimsel çalışmaların ve 
eğitim koşullarının iyileştirilmesi için 
her zaman yapıcı girişimlerde bulundu. 
Dekanlığının ilk yılında, fakültedeki 
20 şubenin her birinden öğrencilerin 
seçtiği 20 temsilciden oluşan Öğrenci 
Konseyi oluşturdu. Konsey, fakültenin 
işleyişinde, derslerin elden geçirilme-
sinde, sınav programlarının hazırlan-
masında ve başka birçok sorunda ol-
dukça etkili oldu. Prof. Dervişoğlu’nun, 
birçok sorunu çözüme kavuşturan, 
öğretim üyesi-öğrenci ilişkilerini daha 
iyi bir temelde yeniden düzenleyen ve 
öğrencilerin kendilerine olan güvenle-
rini arttıran bu benzersiz girişimi, tüm 
üniversitelerde örnek alınması gereken 
bir yapı oluşturuyordu.

Prof. Dervişoğlu bütün çalışma hayatı 
boyunca üniversite-sanayi işbirliğinin 
gelişmesine de katkıda bulunmaya 
çalıştı. Onun bu çok yönlü çalışmaları, 
TESİD (Türk Elektronik Sanayii İşa-
damları Derneği) tarafından 29 Ocak 
2013 tarihinde Üstün Hizmet Ödülü’yle 

T A R İ H
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onurlandırıldı. TESİD’in ödül gerekçe-
sinde şunlar söylenmektedir:“Bu ödül, 
Sayın Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu’na, bi-
limsel çalışmaları ve yetiştirdiği nitelikli 
insan kaynağı ile elektronik ve bilişim 
sektörünün gelişimine yapmış olduğu de-
ğerli katkılar için şükranla sunulmuştur.”

Doğan Cüceloğlu, yakın arkadaşı Prof. 
Dervişoğlu’yla ilgili yapığı uzun bir 
söyleşiyi, Derviş’in Aklı adıyla kitap 
olarak yayınladı (Remzi Yayınevi, birinci 
baskı 2016, 312 sayfa). Bu kitap, Profe-
sör Dervişoğlu’nun yaşam öyküsü ol-
duğu kadar, bir cumhuriyet öyküsüdür 
de. Prof. Dervişoğlu, söyleşi boyunca 

yaptığı analizlerle toplum-
sal yaşamımız için de çok 
önemli sonuçlara ulaşmak-
tadır. Prof. Dervişoğlu’nun 
eğitim anlayışını ve dün-
yaya bakışını yansıtan bu 
son derecede aydınlatıcı ve 
eğitici söyleşiyi, ‘uluslara-
rası düzeyde başarılı bir 
bilim insanından cumhuri-
yet çocuklarına çok değerli 
öğütler’ olarak da nitelen-
direbiliriz.

Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu, 
ülkemizin son yarım asırlık 
tarihinde, elektrik teorisine, 
eğitimine ve uygulama-
larına en büyük katkıda 
bulunmuş bilim insanımız-
dır. Onun hizmetlerinin ül-
kemizde temel ve kalıcı bir 
etkisi olduğu konusunda 
hiçbir şüpheye yer yoktur. 
Hocamıza bundan sonraki 
çalışmalarında da başarılar 
dileriz.

akıllı tesisler İçin 
Dijital Dönüşüm
Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a 
yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile 
hazırladığı yeni teknolojiler Alman-
ya’nın Nuremberg şehrinde 28–30 
Kasım tarihleri arasında düzenlenen 
SPS IPC Drives Fuarı’nda tanıtıldı. 
Üretim proseslerinin görselleştiril-
mesi, izlenmesi ve yorumlanması için 
verilerin nasıl toplanacağını ve bir 
üst seviyedeki SCADA sistemine nasıl 
aktarılabileceğini gösteren canlı bir 
demo sergileyen Mitsubishi Elect-
ric, bu sayede ziyaretçilerine dijital 
dönüşüm süreçlerini deneyimleme 
imkanı sundu. 

Üretim süreçlerini gerçek zamanlı 
olarak gösteren üç adet uygulama 
içeren bu sistem sayesinde kullanıcı-
lar, operasyon durumu ve performans 
bilgilerinin yanı sıra kestirimci bakım 
ihtiyaçları ve bu doğrultuda alınması 
gereken aksiyonlar gibi konularda 
bilgi edinebiliyor. Demoda yer alan üç 
uygulama, verileri ve izleme bilgileri-
ni ekranda göstermek üzere üretimin 
görselleştirme özelliğinin kullanıldığı 
bir MAPS SCADA Sistemi aracılığıyla 
birbirlerine bağlanıyor. Ağ bağlantı-
lı bu sistem, otomatik ürün tanıma 
sistemi ve yarı otomatik sıfır hata 
prensibiyle çalışan bir Kılavuzlu Ope-
ratör Çözümü içeriyor. Ürünün hareket 
işleme ve taşıma faaliyetlerinin akıllı 
kontrolü için akıllı taşıyıcılar üzerinde 
geliştirilen bir Lineer Transfer Sistemi 
bulunuyor. 

T A R İ H
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Hazırlayan: Derya kumtepe 

ares trafo genel Müdürü Mehmet sancaklı

ares traFo üretim faaliyetlerine 
yeni fabrikasında devam ediyor 
TRAFO  AKSESuARLARI VE PARçALARI ÜRETİMİNİNDE 2005 YILINDAN BERİ FAALİYET  
GöSTEREN ARES TRAFO, 2018 YILINDA ÜRETİMLERİNİ YENİ FABRİKASINDA HAYATA GEçİRECEK.  
2 MİLYON AVRO DEĞERİNDEKİ YATIRIMLA HAYAT BuLAN FABRİKA, 7500 METREKARE ALANA 
VE YENİ MAKİNALARIN BuLuNDuĞu ÜRETİM PARKuRuNA SAHİP. 

Trafo ve aksesuarları alanında 2005 
yılından beri hizmet veren Ares Trafo, 2 
milyon avro değerinde yatırım yaparak 
üretim faaliyetlerini yeni fabrikasına 
taşıdı. Toplam 7.500 metrekare alandan 
oluşan üç katlı fabrika, yeni makinaların 
yer aldığı üretim parkuruyla daha hızlı ve 
kaliteli bir hizmet vermeye hazırlanıyor. 
Ares Trafo Genel Müdürü Mehmet Sancaklı 
ile yeni fabrikasında bir araya geldik ve 
2018 projelerini konuştuk. 
Yeni dönemde porselen izolatör üreti-
mi için yeni bir fabrika yatırımını daha 
hayata geçireceklerini belirten Sancaklı, 
“Üretim faaliyetlerimizi artırmayı ve düzenli 
bir şekilde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyo-
ruz. Ayrıca depo yönetiminin sorunsuz bir 
şekilde ilerlemesi için otomasyona yatırım 

yapmayı planlıyoruz.” sözleriyle hedeflerini 
açıklıyor. 

Yaklaşık dört ay önce yeni fabrikanıza 
taşındınız. Bu yatırımla birlikte üretim 
kapasiteniz ve ürün yelpazeniz nasıl 
değişti? 
Yeni fabrikamızın 7.500 m2 kapalı alanı 
bulunuyor. Üç katlı bir yapıya sahip olma-
sı sayesinde tüm departmanlar bölümle-
rine göre rahatlıkla ayrılıyor. Bir katımız 
talaşlı imalat, bir katımız da tamamen 
bobin sarma işlemi yapılırken, diğer ka-
tımızda depo ve ofislerimiz bulunmakta. 
Trafo bobinleri ile ilgili üretim kapasite-
mizi artırmak için yeni makine yatırımı 
gerçekleştirdik. Bu yatırım sayesinde hem 
trafo firmaları için fason üretim yapa-

bileceğiz, hem de 40 MVA’ ya kadar güç 
trafoları bobini sarabileceğiz. Fabrika-
mızın içerisinde yer alan montaj kısmını 
ise üçüncü kata taşıyarak tüm süreçleri 
oradan yönetebileceğiz.  

40 MVA bobin sargı yatırımızı yeni mi 
yaptınız ? 
Biz bugüne kadar 5 MVA’ya kadar olan 
dağıtım trafoları için bobin sarma işlemi 
yapıyorduk. Yeni makinamızla birlikte 
daha büyük güç trafolarının bobin sarma 
işlemini yapabileceğiz. Trafo sektöründe 
faaliyet gösteren markaların ihtiyaçlarına 
böylelikle cevap verebileceğiz. 

Yeni fabrika yatırımı için ne kadarlık bir 
bütçe ayırdınız? Bu rakamı ne kadar süre-
de amorte etmeyi hedefliyorsunuz? 
Yeni fabrikanın inşaatı ve üretim bandına 
eklenen makinalarla birlikte toplam 2 
milyon avro değerinde bir yatırım ger-
çekleştirdik. Hedefimiz beş yıl içerisinde 
bu yatırımın kendini amorti etmesini 
sağlamak. 
Yeni dönemde ağırlıklı olarak iç piyasa-
ya mı iş yapmayı hedefliyorsunuz yoksa 
ihracatınızı artırmayı mı planlıyorsunuz? 
Üretimimizin yüzde 75’ini ihraç etmeyi 
hedefliyoruz. Şu anda ağırlıklı olarak 
Avrupa,  Afrika, Güney Asya ve Güney 
Amerika bulunuyor. Biz her sene müşteri 
sayımızı yüzde 10, ciromuzu ise yüzde 15 
oranında artıyoruz. Bu beklentiyi düşün-
düğümüzde 2018 yılında portföyümüze 
yeni ülkelerin katılacağını öngörüyoruz. 

T A N ı T ı C ı  S Ö Y L E Ş İ
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T A N ı T ı C ı  S Ö Y L E Ş İ

TRAFO EKIPMANLARI ve AKSESUARLARI ÜRETİMİ

Yüksek Gerilim Bobin Sargı Alçak Gerilim Folyo Sargı

www.ares-trafo.com

Dağıtım ve Güç trafoları için Fason Sargı

ARES TRAFO Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Sti.
SARI MESE MAH. NAZIM DEMIRCI CAD. NO: 294 KARTEPE/KOCAELI  

TR-41250 Türkiye
Tel: +90 262 371 13 22 email: info@ares-trafo.com
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Yeni fabrikaya taşınmanızla birlikte istih-
damda artış oldu mu? 
Ares Trafo’nun bünyesinde 75 kişi görev 
yapıyor. 2018 yılı içerisinde bu rakamın 
100’e çıkmasını hedefliyoruz. 
Depolama için ne kadarlık bir alan ayırdı-
nız? Bu bölüm için kullanmayı planladığı-
nız yeni teknolojiler olacak mı? 
Fabrikamızın bir katını yani 2500 metre-
karesini tamamen depolama için ayırdık.  
Ürün çeşitliliğinden dolayı düzenli ve 
yeterli sayıda stok tutmamız gerekli. 
Hizmet verdiğimiz sektör hızlı teslimat 
istediği için, ürünler hazırlanır hazırlan-
maz hemen sevkiyata çıkıyor. 

Yeni dönemde ürün yelpazenize eklene-
cek yeni modeller olacak mı?  
Ürünlerimiz bildiğiniz üzere trafo ve ak-
sesuarları alanında. Ürünlerimiz arasında; 
dağıtım ve güç trafolarında kullanılan 
bushingler, vanalar, soğutma fanları, 
tekerlekler ile metal aksamlar yer alıyor. 
Ürünlerimizin en az yüzde 50’si, müşte-
rinin isteğine özel olarak hazırlanıyor. 
Müşteriye özel tasarımlar yapabiliyor ol-
mamız sayesinde bugün sektörde önemli 
bir yere sahibiz. Buda aslında devamlı 
olarak yeni ürün çıkarmak anlamına 
geliyor. Öne çıkan bir diğer özelliğimiz 
ise; müşterinin ihtiyaç duyabileceği tüm 

ürünleri bir araya getiriyoruz ve en kısa 
sürede adrese teslim ediyoruz. 

Sektörde ağırlıklı olarak hangi ürünle-
riniz tercih ediliyor? En çok sipariş alan 
ürün gruplarını öğrenebilir miyiz? 
En çok sipariş aldığımız ürün grupları 
bushingler , vanalar ve trafo soğutma 
fanları olduğunu söyleyebilirim. Soğut-
ma fanları alanında henüz yeniyiz. Yeni 
dönemde soğutma fanları alanında ilerle-
meyi planlıyoruz. Geçen sene yılda 3000 
adet soğutma fanı üretimi yapıyorduk. 
Şimdi ise bu rakam 5 bin adete kadar 
yükseldi. 

2018 yılında yapmayı planladığınız başka 
bir yatırım olacak mı? 
Yeni dönemde porselen izolatör üretimi 
için yeni bir fabrika kurmaya hazırlanı-
yoruz. Türkiye’de bu alanda üretim yapan 
tek bir fabrika bulunuyor. Biz bushing-
lerde ihtiyaç duyduğumuz porselen 
malzemesini, yurt dışında bize ait olan 
fabrikadan getiriyoruz. Lojistik ve diğer 
süreçleri hızlı bir şekilde yapabilmek 
için, Sırbistan’daki fabrikamızda bulunan 
makinaların bir kısmını buraya taşımayı 
planlıyoruz. Burada ürettiğimiz porselen-
leri hem kendimiz kullanacağız hem de 
ihtiyaç duyan firmalara satacağız. 

Yeni fabrikanızı nerede kurmayı planlı-
yorsunuz? Belirlediğiniz bir bütçe var mı? 
İnşaata 2018 yılında başlamayı planlı-
yoruz. Yatırım bedeli için 1 milyon avro 
değerinde bütçe ayırdık. Her ay en az 
dört tır ürün sipariş ediyoruz ve bu rakam 
kısa süre içerisinde daha da artacak. 
Lojistik ve diğer maliyetleri düşündüğü-
nüz zaman bulunduğumuz alana yakın 
bir fabrika kurmak bizim için çok daha 
avantajlı olacak. Ayrıca Türkiye’de elektrik 
ve gaz maliyetleri Sırbistan’dan çok daha 
ucuz olması, bir anlamda üretim maliyeti-
mizi de azaltacak. 

Sırbistan’da yer alan fabrikanız üretim 
faaliyetlerine devam edecek mi? 
Sırbistan’daki fabrikamız 70 yıldır üretim 
yapıyor. Ağırlıklı olarak Rusya pazarına 
hitap ettiği için üretim faaliyetlerine 
devam edecek. 

2018 yılıyla ilgili hedeflerinizi ve projele-
rinizi öğrenebilir miyiz?  
Üretim faaliyetlerimizi artırmayı ve 
düzenli bir şekilde sürdürmeyi hedefli-
yoruz. Ayrıca depo yönetiminin sorunsuz 
bir şekilde ilerlemesi için otomasyon 
ve barkodlu sistemlere yatırım yapmayı 
planlıyoruz. 

T A N ı T ı C ı  S Ö Y L E Ş İ

BU FUARLAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
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B İ L G İ S A Y A R  •  O T O M A S Y O N  •  E L E K T R İ K  •  E L E K T R O N İ K  •  A Y D I N L A T M A

æPANASONIC’LE DAHA AKILLI 
VE KONFORLu EVLER… Bilim 
kurgu filmlerinde karşımıza çıkan 
büyüleyici teknolojiler yavaş yavaş 
hayatımızın bir parçası olmaya başladı. 
Bunların başında teknolojiye akıl katan 
yenilikler geliyor. Akıllı evler, insanları 
daha yüksek konfor standartları ile 
tanıştırıyor. Eviniz akıllı değilse de son-
radan eklenebilen teknolojilerle akıllı 
hale getirilebiliyor. Panasonic tarafın-
dan geliştirilen Thea IQ dokunmatik 
paneller bu akıllı ev sistemlerinin en 
çarpıcı örneklerinden biri.

Panasonic’in Thea IQ dokunmatik 
panelleri ile evlerde aydınlatma, alarm, 
güvenlik ve iklimlendirme cihazları, 
perde ya da panjurlar tek noktadan 
kontrol edilebiliyor. Ayrıca görüntülü 

konuşma yapılabiliyor, site yönetim 
hizmetlerine ulaşılabiliyor. Dışarıya 
çıkacak olanlar, trafiğin durumunu bile 
Thea IQ dokunmatik panellerden öğre-
nebiliyor. İsteğinize göre duman dedek-

törü, gaz kaçağı, su baskını, manyetik 
kapı dedektörü gibi ürünler de sisteme 
eklenebiliyor. Böylece Thea IQ dokun-
matik panel; acil durumlarda elektrik, 
gaz ve suyu otomatik olarak kesiyor, 
alarm veriyor, sizi ve gerekli kişileri 
haberdar ediyor. Panasonic Thea IQ 
dokunmatik panel ile evden çıkmadan 
önce Yandex Trafik Ajansı’nın sunduğu 
trafik yoğunluk bilgisine tek dokunuşla 

erişebilir, planlarınızı duruma göre 
yapabilirsiniz.  Thea IQ dokunmatik 
paneller sayesinde kapınızı çalan kişiyi 
görebilir ya da onunla konuşabilirsiniz. 
Dilerseniz site güvenliği ve sitenin sos-
yal tesisleri ile de sesli ve görüntülü 
olarak iletişime geçebilirsiniz.   

Ayrıca kuru temizleme, oto yıkama, 
taksi çağırma, bakıcı, ev temizlik, SPA, 
restoran, tesisat ve tamir gibi hizmetler, 
randevulu ve belirli saatler arasında 
aktif olacak şekilde ayarlanabiliyor.

æVİKO’DAN KAçAK AKIM  
KORuMA RöLELERİ VİKO’nun yeni 
Kaçak Akım Koruma Röleleri güveni-
lir ve sağlam yapısıyla, sistemde ve 
elektrikli cihazlarda oluşabilecek kaçak 
akım riskine karşı önemli bir koruma 
görevi üstleniyor. Kaçak akım koruma 
rölesinin görevi, yalıtım hatasından 
kaynaklanan kaçak akımı algılamak ve 
algılanan kaçak akımın belirli değerle-
rin üzerinde olması durumunda bağlı 
bulunduğu devreyi kesmektir. Kaçak 
akım röleleri devreye giren-çıkan akım 

eşitliği esasında çalışmaktadır. Elektrik 
sistemine giren ve çıkan akımın eşit 
olmadığı durumlarda, VİKO Kaçak Akım 
Rölesi, sistemdeki gerilim eşitsizliğin-
den mevcut kaçağı hassaslıkla algı-
lamakta ve sorunsuz şekilde enerjiyi 
kesmektedir. 

Güvenli tasarımı ile birlikte basit ve 
sağlam bir çalışma mekanizmasına 
sahip olan VİKO Kaçak Akım Rölele-
ri, yenilik ile verimliliği, esneklik ile 
işlevselliği birleştirerek konut, ticari 
ve endüstriyel sektörde kullanım için 
tasarlanarak üretilmiş. VİKO Kaçak 
Akım Koruma Röleleri; 30mA’da Hayat 
(İnsan Koruma), 300mA’da da Tesisat 
(Yangın Koruma) koruma için çalışı-
yorlar.  Düzenli kontrol için aylık test 
butonu ve IP20 sınıfı elle temasa karşı 
yüksek korumalı bağlantı terminalleri 
de VİKO Kaçak Akım Koruma Rölele-
rinin özellikleri arasında yer alıyor. 
Teknik olarak ise 2 veya 4 kutup, 30mA 
ve 300mA hata akım kesme değeri, 
25A - 80A arası beyan akım değerleri ve 
6kA kısa devre kesme kapasitesi, VİKO 
Kaçak Akım Rölelerinin diğer özellikle-
rinden birkaçı.. .

æ SWİFTKEY PHOTO THE-
MES’İ DuYuRDu Microsoft’un akıllı 
klavye uygulaması SwiftKey, yeni bir 
kişiselleştirme imkanı sağlayan Photo 
Themes’i kullanıma sundu. Yeni özellik 
yardımı ile kişiselleştirilmiş klavye 
temaları oluşturulabiliyor. SwiftKey, 
Photo Themes’in piyasaya sürülmesini 
kutlamak için National Geographic, 
Discovery Channel, ABC ve benze-
ri yayınlarda yaptığı işlerle bilinen 
profesyonel fotoğrafçı Keith Ladzinski 
ile birlikte özel bir çalışma yaptı. Keith, 
SwiftKey kullanıcılarının yaratıcılığını 
perçinlemek için 12 muhteşem doğa 
fotoğrafından oluşan özel bir seçki 
hazırladı. SwiftKey kullanıcıları, bu ga-
lerideki görüntüleri klavyelerine yeni 
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kişiselleştirilmiş arka planlar olarak 
indirebiliyor. SwiftKey Android kulla-
nıcıları, “Swiftkey Ayarları” öğesinden 
“Temalar” sekmesine girerek yeni Photo 
Themes özelliğine erişebilir. Android 
kullanıcıları, ayrıca, tuş kenarlıklarının, 
sembollerin ve ikincil karakterlerin 
görüntülenip görüntülenmeyeceğini 
ayarlayarak daha minimal ve hafif bir 
görünüm oluşturma seçeneğini kulla-
nabiliyor.

SwiftKey iOS kullanıcıları, Swiftkey uy-
gulamasını açarak ve “Tasarım” öğesini 
seçerek yeni Photo Themes özelliğine 
erişebiliyor. iOS kullanıcıları, ayrıca, 
tuşların açıldığında görüntüleneceği 
rengi kişiselleştirebiliyor.

æSTİL İNCELİK İŞLEVSELLİK: 
LENOVO uLTRASLİM Lenovo 
klasikleşmiş ürün gruplarından Idea-
pad’lerin her ihtiyaca ve bütçeye göre 
tasarlanmış modelleriyle, işlevselliğin 
yanında inceliği, şık tasarımı ve de 
zarafeti de 
arayanlara 
hitap edi-
yor. Lenovo 
UltraSlim 
ailesinin 6 
yeni üyesi Ide-
aPad 720, 520, 
320 ve daha da 
inceyi, en inceyi 
vadeden S serisi 
cihazlar IdeaPad 
720S, 520S ve 320S 
modern tüketicinin 
beğenilerini birebir karşılıyor. 

Bu şık tasarımlı modeller; stil, şekil ve 
işlevselliği bir potada eritiyor. Ailenin 
en incesi Lenovo™ IdeaPad™ 720S; 
sadece 1,55 kg hafifliği ve 15,9 mm’lik 
inceliği ile ekstra kolay taşınabilirliği, 
14 saate kadar pil ömrüyle birlikte 
sunuyor. 16 GB belleği ile gelen ürün, 
çarpıcı UHD netliğiyle ev sinemasının 
görsel kalitesini sağlarken JBL® Premi-
um ses hoparlörleriyle Dolby Audio™ 
ses kalitesi sunuyor.

æMİTSuBİSHİ’DEN DEV DİA-
MOND VİSİON EKRAN 
Mitsubishi Electric, Hong 
Kong’un ikonik Causeway Bay 
semtinde bulunan SOGO 
Department Store’a Hong 
Kong’un en büyük ve en 

yüksek çözünürlüklü 
LED ekranı 

olması

beklenen Diamond Vision’ın kurulumu-
nu tamamladı. 

Beş tenis kortundan daha büyük olan 
yaklaşık 19 metreye 72 metre ebadın-
daki bu ekran altı düşey görüntüyü Full 
HD kalitesinde gösteriyor (G: 1,080 
piksel x Y: 1,920 piksel). 

İkonik lokasyonunun yanı sıra kristal 
berraklığında, yoğun renkli ve çarpıcı 
görüntü kalitesi nedeniyle “CVISION” 
olarak adlandırılan ekran şehrin gece 
yaşamına damgasını vuracak.

æ TP-LİNK’TEN AKILLI AM-
PuLLEr TP-Link’in ekstra herhangi 
bir donanım gerekmeden WiFi’a bağla-
nan ve akıllı telefonlardan kolayca yö-
netilebilen akıllı ampulleri Türkiye’de 
satışa sunuldu. Dört farklı modeli olan 
TP-Link akıllı ampuller, Amazon Alexa 
ile uyumlu ve her ortama göre ışığı 
ayarlayabiliyor, günün farklı saatlerine 
programlanabiliyor. 

Dört model akıllı ampulü Türkiye’de sa-
tışa sunan TP-Link, akıllı ev ürünlerin-
de de tıpkı ağ ürünlerinde olduğu gibi 
fiyat/performans çözümleri sunuyor. 
Kaliteli ve uygun fiyatlı TP-Link akıllı 
ampuller, kolay yönetim özellikleri ile 
de dikkat çekiyor. 

Enerji tasarruflu TP-Link akıllı ampul-
lerin  enerji tüketimi Kasa ile takip 
edilebiliyor. Amazon Alexa ile uyumlu 
olan ampuller bu sayede ses ile de 
yönetilebiliyor.

 Eve gelindiği zaman ses ile ışıkları 
açmak ya da ışığın seviyesini ses ko-
mutuyla değiştirmek artık hayal değil.

M A R K E T
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İklim değişikliği, son yıllarda ülkemi-
zin ve dünyanın en önemli gündem 
maddelerinden biri haline geldi. Hızla 
artan enerji ihtiyacına paralel olarak 
ortaya çıkan karbondioksit emisyonla-
rını düşürme hedefi, enerji kaynakları-
nın verimli kullanılmasını zorunlu kılı-
yor. Emisyonların düşürülebilmesi için 
alınabilecek tedbirlerden en önemlisi, 
enerji verimliliğini hem tüketim hem 
de üretim tarafında artırıyor. Termik 
santrallerde elektrik enerjisi üretimi 
yapılırken proseste kullanılan ekip-
manların kullandığı enerji, bir iç tüke-
tim oluşturur. Burada tüketilen elektrik 
enerjisi ise enerji üretim maliyetlerini 
doğrudan etkiler. Bu doğrultuda termik 

santraller iç enerji tüketimini azaltıcı 
enerji verimliliği çalışmaları ile enerji 
kaynaklarının verimli kullanılması, 
enerji üretim maliyetleri ve emisyon 
değerlerinin azaltılması amaçlarına 
doğrudan hizmet eder.  

Siemens, belirtilen amaçlar doğrul-
tusunda bir çalışma yaparak termik 
santrallerde kazan yakma havası 
fanları (Taze Hava, Sekonder Hava) ve 
cebri çekme fanları (Induced Draft) 
enerji verimliliği açısından irdeledi. 
Çalışmada termik santral kazanların-
da klape ile kontrol edilen fanlarda 
değişken hız sürücüsü kullanılması 
sayesinde elde edilecek ortalama 
enerji tasarruf miktarları gösterildi. 

Örnek bir işletmede klape ile kontrol 
edilen taze hava, sekonder hava ve 
cebri çekme fanlarında değişken hız 
sürücüsü uygulaması için, uygulama 
öncesi yapılan ölçüm ve hesaplamalar-
la birlikte uygulama sonrası gerçekle-
şen tüketimler verilerek gerçekleşen 
tasarruf miktarı ve tasarrufun çevresel 
etkisi belirtildi.

Bu örnek çalışma, her biri 135 MW 
gücünde olan enerji santrallerinde 
farklı ünitelerin buhar kazanına ait 
taze hava besleyen primer fanları, 
yanma tamamlayıcı sekonder fanları 
ve yanma gazlarını ileten ID fanlarını 
enerji tasarrufu açısından inceliyor. Ça-
lışma kapsamında incelenen fanlarda 

z  Mert kalpar, bülent Dinçer – siemens türkiye Makine Mühendisi ve  enerji Verimliliği Uzmanları 

enerji santrallerinde İç tüketimi Düşüren 
tedbirlerde Verimliliğin artırılması 

T E K N İ K  Y A Z ı

ENERJİ SANTRALLERİNDE, EKİPMANLAR TARAFINDAN TÜKETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ, ENERJİ ÜRETİM 
MALİYETLERİNİ DOĞRuDAN ETKİLEYEN BİR uNSuRDuR. SİEMENS, YAPTIĞI BİR çALIŞMADA ORTALAMA 
122 MW ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN BİR ENERJİ SANTRALİNDE TAzE HAVA FANLARI, SEKONDER HAVA 
FANLARI VE ID FANLARDA GERçEKLEŞTİRİLECEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTIŞI İLE 1.692,66 KWH’LİK ENERJİ 
TASARRuFu VE SANTRALDE % 1,4 DAHA FAzLA ELEKTRİK ÜRETİMİ SAĞLANABİLDİĞİNİ ORTAYA KOYDu.  

Tablo - uygulama Sonrası Tüketim Değerleri, Tasarruf Miktarları ve çevresel Etkileri

     Primer Fanlar Sekonder Fanlar ID Fanlar  Birim

mevcut Durum

Toplam Yıllık Enerji Tüketimi   18.757.200 6.793.719  13.060.440 kWh/yıl
Toplam Saatlik Ortalama Enerji Tüketimi  2.233  839,56  1.566  kWh

Değişken Hız sürücüsü uygulanması 
sonrası Durum

Toplam Yıllık Enerji Tüketimi   15.224.160 2.283.562  7.099.842  kWh/yıl
Toplam Saatlik Ortalama Enerji Tüketimi  1.812,4  282,2  851,3  kWh
Toplam Saatlik Enerji Tasarrufu Miktarı  420,6  557,36  714,7  kWh
Toplam Yıllık Enerji Tasarrufu   3.533.040  4.510.157  5.960.598  kWh/yıl
Toplam Yıllık Tasarruf Tutarı   706.608  902.031  1.192.120  TL/yıl
CO2 Azalması    1.953.981  2.494.385  3.296.566  kg/yıl
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yapılan ölçümler ve işletmeden alınan 
çalışma veri kayıtları ile elde edilecek 
tasarruf miktarı hesaplanıp detaylan-
dırıldı. Yapılan hesaplar sonucunda 
fanların debisinin verimsiz kontrol 
yöntemi olan klape yerine verimli olan 
değişken hız sürücüyle sağlanması 
sonucu ne kadar tasarruf edilebileceği 
aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Uygulama öncesinde Primer fanlar-
daki kısma işlemi emiş klapesi ile 
yapıldığı zaman enerji tüketimi 2.233 
kWh ölçüldü ve uygulama sonrasında 
kısma işlemi değişken hız sürücüsü 
ile sağlandığında tüketimin 1.812,4 
kWh’e düştüğü gözlemlendi. Ölçümler 
sonucunda 420,6 kWh enerji tasarrufu 
sağlandığı hesaplandı.

Uygulama öncesinde Sekonder fan-
lardaki kısma işlemi emiş klapesi ile 
yapıldığı zaman enerji tüketimi 839,56 
kWh olarak ölçüldü ve uygulama 
sonrasında kısma işlemi değişken hız 
sürücüsü ile sağlandığında tüketimin 
282,2 kWh’e düştüğü görüldü. Öl-
çümler sonucunda gerçekleşen enerji 
tasarrufunun 557,36 kWh olduğu he-

saplandı.Uygulama öncesinde ID fan-
lardaki kısma işlemi, emiş klapesi ile 
yapıldığı zaman enerji tüketimi 1.566 
kWh ölçüldü. Uygulama sonrasında 
kısma işlemi, değişken hız sürücüsü ile 
sağlandığında tüketimin 851,3 kWh’e 
düştüğü görüldü. Ölçümler sonucun-
da gerçekleşen enerji tasarrufunun 
714,7 kWh olduğu hesaplandı. Ayrıca 
bu enerji verimliliği uygulamalarının 
hayata geçirilmesiyle yılda toplam 
7.744,9 ton CO2 salımı engellendi.

Termik santrallerde elektrik enerjisi 
üretimi yapılırken proseste kullanı-
lan ekipmanlar da enerji tüketerek 
iç tüketim oluşturur. Tesis iç ihtiyaç-
larında tüketilen elektrik enerjisi, 
enerji üretim maliyetlerini doğrudan 
etkilerken bu referans uygulamada 
da görülebileceği üzere ortalama 122 
MW elektrik enerjisi üreten bir enerji 
santralinde taze hava fanları, sekonder 
hava fanları ve ID fanlarda gerçekleş-
tirilebilecek enerji verimliliği artışı ile 
1.692,66 kWh’lik tasarruf ve santralde 
yüzde 1,4 daha fazla elektrik üretimi 
sağlanabildi. 

resim - Orta Gerilim Değişken Hız 
Sürücüsü 
(Sinamics Perfect Harmony - GH180)

Çimento Fabrikaları Proses Fanlarında Verimliliğin artırılması
Çimento üretim prosesinde toplam 
elektrik enerjisi tüketiminin bir 
bölümünden sorumlu olan kömür 
değirmeni ID fanında, Siemens’in 
gerçekleştirdiği enerji verimliliği uy-
gulaması ile 235 kWh enerji tasarrufu 
sağlanırken yılda 814 bin 906 kg CO2 
salımı önlendi. Türkiye’nin 10. Kal-
kınma Planı’nda belirlenen hedefler 
arasında enerji ithalatına bağımlılı-
ğının azaltılması, enerji maliyetinin 
sürdürülebilir kılınması, enerjinin 
verimli kullanılması ve en önemlisi 
de çevrenin korunması yer alıyor. Bu 
kapsamda, yüksek enerji tüketimiyle 
öne çıkan çimento sektöründe enerji 
maliyetleri ve sera gazı emisyonları 
da gün geçtikçe önem kazanıyor. 
Çimento sektöründe toplam maliyetin 
üçte ikisi enerji kaynaklı olduğu için 
enerjinin daha verimli kullanılması, 
işletmelerin son yıllarda stratejilerini 

belirlerken dikkat ettikleri birincil 
parametre olarak öne çıkıyor. 

Çimento üretim prosesinde elektrik 
enerjisi tüketiminin büyük bir bölümü, 
proses fanları tarafından gerçekleş-
tirilir. Bu nedenle proses fanlarında, 
enerji verimliliği uygulamalarıyla 
yüksek tasarruflar sağlanabilir. 

Siemens Türkiye, bu doğrultuda ger-
çekleştirdiği bir çalışmayla çimento 
üretim proseslerinde kullanılan ve 
elektrik tüketim payı yüzde 1,5’lere 
ulaşan yüksek enerji tüketicilerden 
kömür değirmenleri ID fanlarında, 
enerji verimliliğini artırarak tasar-
ruf sağlanmayı amaçladı. Çimento 
fabrikalarında bulunan proses fanları, 
enerji verimliliği açısından incelen-
di. Uygulama öncesi ve sonrasında 
yapılan hesaplama ve ölçümlerde, 
fanın enerji tüketimlerinin azalması 

sayesinde enerji tasarrufu sağlandı. 
Uygulama öncesinde fandaki kısma 
işlemi emiş klapesi ile yapıldığı za-
man çekilen güç 610 kW ölçülürken; 
uygulama sonrasında kısma işlemi 
değişken hız sürücüsüyle sağlandı-
ğında tüketimin 375 kWh’e düştüğü 
gözlemlendi. Ölçümler sonucundaki 
hesaplara göre 235 kWh enerji tasar-
rufu sağlandı. Ayrıca bu enerji verim-
liliği uygulaması ile yılda 814 bin 906 
kg CO2 salımı önlendi. Uygulamanın 
yapıldığı işletmede kümülatif olarak 
gerçekleşen 1 ton çimento üretimi 
başına elektrik tüketimi 118,3 kWh 
olarak gerçekleşti. Kömür değirmeni 
ID fanında gerçekleştirilen verimlilik 
artırıcı bu uygulamayla, spesifik enerji 
tüketimi 118,3 kWh/ton düzeyinden 
117,7 kWh/tona düşerek spesifik enerji 
tüketimi (SET) değeri yüzde 0,42 
azaldı.

T E K N İ K  Y A Z ı
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Enerji devrimi.. . Birçok kişi bu terimi 
güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi 
rejeneratif enerjilere geçişle ilişkilen-
dirir. Bununla birlikte, sürdürülebilir 
bir enerji arzına geçiş potansiyeli, 
çoğunlukla göz ardı edilse de, güç 
üretiminde değil, tüketiminin azal-
tılmasında yatmaktadır. Bu öncelikle 
endüstri ile ilgilidir. Almanya’da, net 
enerjinin yüzde 48’i - yılda yaklaşık 
250 terawatt saat - sanayi tarafından 
tüketiliyor. Bunun yaklaşık 70’i elektrik-
li motorlar tarafından tüketiliyor. Bu 
nedenle, bunlar enerji tasarrufu için en 
önemli kaldıraçlardır. Böylece enerji-
nin %10’undan - yılda 17 TWh - enerji 
tasarruflu motorlar tarafından hemen 
tasarruf edilebilir. Gerekli olmamasına 
rağmen, birçok motor yüksek hızlarda 
çalıştığından elektronik hız regülas-
yonundan gelen önemli bir potansiyel 
de vardır. Buradaki tasarruf potansiyeli, 
yaklaşık yüzde 30 veya 50 TWh. Ancak, 
hız regülasyonu için frekans dönüştü-
rücüleri, AC voltajının rektifikasyonu 
yoluyla üretilmesi gereken DC volta-
jıyla çalıştıklarından dolayı enerjiyi 
de israf etmektedir. Bu, ana şebekeyi 
dengesiz kılan har-
monikler nedeniyle 
şebeke üzerinde 
dönüşüm kayıpları 
ve geri besleme 
etkilerine neden 
olmaktadır. 

Motorlar için DC 
voltajlı şebeke

Alternatif: Motorlar, 
redresör yerine 
doğrudan doğruya 
DC gerilimle besle-
nebilirler. Bu amaç 

için ideal olan, DC ara devre voltajları 
genellikle 350 ila 400 volt arasında 
olduğu için, 380 volt DC voltaj şebekesi 
olacaktır. Buna ek olarak, DC veya AC 
voltaj arasında seçici çalışma kolay-
lıkla gerçekleştirilebilir. Bu yaklaşımın 
avantajları aşağıdaki gibidir: 

- Merkezi dönüştürme nedeniyle 
AC’den DC voltaja daha düşük dönü-
şüm kayıpları

- Azalan harmonikler nedeniyle enerji 
şebekesinin daha kararlı olması

- Bileşenler ile ilgili olarak tasarruf ve 
daha az alan gereksinimi

- Fotovoltaikler gibi rejeneratif, merke-
zi olmayan enerji kaynaklarının daha 
kolay dahil edilmesi

- Frenleme enerjisi kullanımı ve piller-
de depolama gibi enerji geri kazanımı 

Her şey düşünüldüğünde, DC tekno-
lojisi, bu değişimi cazip bir önermeye 
dönüştüren maliyet tasarrufları vaat 
ediyor. 

Araştırma projesi aracılığıyla aşama 
kaydetme

Bu senaryolar, Almanya Federal Eko-
nomik İşler ve Enerji 
Bakanlığı’nın 6. enerji 
araştırma programında 
tanıtılan “DC Industrie” 
araştırma projesinin 
konusudur; toplam 
bütçe on milyon Avro 
civarındadır. Siemens, 
Bosch Rexroth ve 
Daimler gibi farklı 
sektörlerden 15 bağlı 
ortak ve Fraunhofer 
IPA gibi araştırma 
endüstrileri yanı sıra 
Lapp Grubu da dahil 

olmak üzere on bir ortak içermektedir. 
Projenin amacı “elektrikli motorlarla 
yüksek verimli sistem çözümleri için 
sektörde akıllı, açık DC ana şebekesi”-
dir. Testler ana şebeke yönetim sistemi 
ve çeşitli üretici ve tüketicilerin en-
tegrasyonu üzerinde gerçekleştirilecek 
ve planlanan enerji tasarrufu hedefleri 
için çift haneli yüzde aralığına ulaşılıp 
ulaşılamayacağı sorusu üzerine bir 
cevap verilecektir. Lapp, doğru akım 
için uygun kablolar tedarik etmektedir. 
Guido Ege, Lapp’da Ürün Yönetimi ve 
Ürün Geliştirme Başkanı, “Projeye dahil 
olarak, doğru akım için kablolara ve 
hatlara olan gereksinimlerini daha iyi 
anlamak istiyoruz” şeklinde açıklamada 
bulunmaktadır. 

Gereken Standardizasyon

Alçak gerilim için doğru akım konusu, 
standardizasyon organları tarafından 
da tartışılıyor. Ayrıca, Elektrik Teknolo-
jileri Birliği, eylem için çok sayıda öneri 
içeren bir standardizasyon yol haritası 
hazırladı:  

- Kaçak akım ve kaçak ark için koruma 
cihazları ile ilgili ürün standartları

- DC voltaj ekipmanı için uyumlu EMC 
standartlarının uygulanması

- AC ve DC güç devrelerinin ayrı mon-
tajı

- DC kabloları için renk kodu 

- Gerilim seviyelerinin belirlenmesi

- Kurulum esasları

Örneğin, şimdiye kadar fiş konnektörle-
ri için standartlar olmamıştır. Standar-
dizasyon uzmanları burada tamamen 
uygulamadaki gereksinimlerle uğraş-
mak zorundadırlar. Kullanıcının ayrıca, 
fiş konnektörünü yük altındayken, diğer 
bir deyişle, bir aygıt bununla birlikte 

z  guido ege - Ürün Yönetimi ve Ürün geliştirme / laPP kablo

Doğru akım-enerji arzının geleceği
ENDÜSTRİYEL MOTORLAR ALMANYA’DAKİ EN BÜYÜK ENERJİ TÜKETİCİSİDİR. DOĞRu AKIM 
TEDARİKİNE GEçEREK MuAzzAM ENERJİ TASARRuFu SAĞLANABİLİR. SANAYİ,  ARAŞTIRMA 
VE STANDARDİzASYON ORGANLARI ENERJİ TEDARİKİNİN GELECEĞİ ÜzERİNDE çALIŞIYOR-
LAR VE YENİ STANDARTLAR GELİŞTİRİYORLAR.

ÖLFLEX DC 130H ile, Lapp, 
programda 600 volt’a kadar 

DC gerilimler için özel olarak 
tasarlanan yeni bir kabloya sahiptir.
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çalışıyorken, fişten 
çekebilmesi gerekir. 
Konvansiyonel AC 
fiş konnektörlerinde, 
bu kendini gösterir, 
ancak DC voltajda, 
priz bağlantısının 
kesilmesi sırasında 
prizin sıfır potansi-
yel taşıması ve ark 
meydana gelmeme-
si sağlanmalıdır. AC 
gerilimde, fizik bunu 
halletmektedir; fa-
kat, DC voltajda bir 
teknik cihaz gerekir. 

DC gerilimi için de 
kablolar

Lapp’da geliştiri-
ciler, bağlantı sistemleri ve bunların 
nasıl standartlara dönüştürülebile-
ceklerine ilişkin gereksinimlerin ne 
olduğunu düşünüyorlar. Prensipte, AC 
gerilim kabloları da DC gerilimi için de 
uygundur. Ancak kabloların, bilhassa 
yalıtım malzemesinin yaşlanmasına 
ilişkin mevcut bilgiler, DC gerilimine 
tamamen aktarılabilir olmayabilecek-
leridir. Prof. Frank Berger tarafından 
Lapp Group işbirliği ile birlikte TU 
Ilmenau’da yapılan laboratuvar test-
leri, doğru akımda, 
elektrik alanlarının, 
alternatif akıma 
göre kablo yalıtımı 
plastiği üzerinde 
farklı fiziksel-kimya-
sal etkilere sahip ol-
duğunu göstermek-
tedir. Kablo yalıtımı 
muhtemelen daha 
hızlı yaşlanacaktır, 
bu yüzden, kablo 
tasarımcıları yeni 
cevaplar bulmak 
zorundadırlar. Dahası, 
yalıtım malzemesinin etkinliğinin aynı 
zamanda, doğru akım altında farklı 
sıcaklıklarda farklı davrandığı açık 
hale gelmiştir. Ancak standardizas-
yon organlarının voltaj uygulamadan 
önce kablolar üzerinde şimdiye kadar 
yapılan dayanıklılık testlerini yapma-
ları da gerekiyor. Doğru akımda, bu 

prosedürün gerçek 
yaşlanma sürecini 
hafife alıyor olması 
mümkündür. Diğer 
testler DC gerilimi 
durumunda, çev-
releyen ortam gibi 
sıcaklıktan başka 
faktörler veya eğil-
me yarıçapları gibi 
mekanik etkilerin 
rol oynayıp oyna-
madığı hakkında 
bilgi de vermelidir. 
Ve nasıl bir test 
kurulumunun bu 
faktörleri mümkün 
olan en gerçekçi 
şekilde taklit edebi-

leceği de araştırılmalıdır. 

Ürünlerle ilk deneyimler

DC voltaj uygulamaları için kablolar 
konusu Lapp için tamamen yeni değil-
dir. Şirket, bu alandaki uygulamalar için 
birçok karmaşık çözüm sunmaktadır. 
Bir örnek, fotovoltaik tesislerde enerji 
dağıtımı için kablolar olan, ÖLFLEX® 
SOLAR ürün yelpazesidir. Başka bir 
örnekte, Lapp Systems, elektrikli ve 
hibrid otomobiller için, kendi kendi-
ni toplayan ve ağırlıktan yüzde 40 

oranında tasarruf 
eden spiral bir şarj 
kablosu olan Lapp 
HELIX gibi şarj 
sistemleri geliştir-
miştir. Bu elektro-
mobilite çözümleri, 
Lapp Group’un en 
hızlı büyüyen alan-
larındandır. Lapp 

aynı zamanda ince 
kablolar kullanarak su 
geçirmez bir şekilde, 
tabii ki aynı zamanda 
doğal akım da üreten 

organik fotovoltaik modülleri birbirine 
bağlayan bir üretim süreci ile yeni bir 
zemin oluşturmuştur. ÖLFLEX DC 130H 
ile Lapp, programda 600 volt’a kadar 
DC gerilimler için özel olarak tasarla-
nan yeni bir kabloya sahiptir. Çekirdek 
yalıtımının renkleri ve sarı kılıf VDE 
standardının ilk taslağı ile uyumludur. 

DC kullanımı, yeni anahtarlar 
ve konektörler gerektirir; çünkü 

ark AC’de olduğu gibi kendiliğinden 
durmaz.

.  SYLVANİA’NIN
TÜRKİYE OFİSİ AçILDI 
Dünya çapında aydınlatma ürünleri 
ve çözümleri ile tanınan Sylvania, 
Türkiye pazarında aktif bir oyuncu 
olma hedefiyle, Kavacık’daki İstan-
bul ofis açılışını 17 Kasım tarihin-
de gerçekleştirdiği lansman ile 
duyurdu. Küresel ölçekli deneyimi 
ve kapsamlı ürün gamı ile Türkiye 
pazarının öncü oyuncuları arasın-
da yer almayı hedefleyen Feilo 
Sylvania Türkiye Genel Müdürlüğü 
görevini Aydınlatma sektörünün de-
neyimli isimlerinden Azim Tuncinar 
yürütecek. Feilo Sylvania’nın Türki-
ye’de de üretim planları olduğuna 
dikkat çeken Feilo Sylvania Türkiye 
Genel Müdürü Azim Tuncinar açılış 
konuşmasında şunları söyledi: 
“Küresel ölçekli deneyimi ve kapsamlı 
ürün gamı ile Türkiye pazarının öncü 
oyuncuları arasında yer almayı he-
defleyen Sylvania olarak, Türkiye’deki 
ilk yılımızda minimum %7 pazar payı 
hedefliyoruz. Türkiye’de öncelikle 
profesyonel ve tüketici satış kanalla-
rında faaliyet göstereceğiz. Türkiye’de 
yerli üretim çözümleriyle ilgili olarak 
önemli yatırımlar gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz”.
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