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5YIL
GARANTİ

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

•  AC >100 V olan gerilimleri temas olmadan               
sesli ve optik olarak belirtme

•  20 MΩ direnç ölçüm aralığı
•  AC/DC 600V ve AC/DC 10A ölçüm aralığı
•  2000 count 3,5Dijit ekran 
•  Diyot testi, Buzzer fonksiyonu
•  Data-Hold-Fonksiyonu
•  Otomatik kapanma fonksiyonu, 15dk
•  LED Lamba fonksiyonu
•  CAT III 600 V
•  TÜV/GS Onaylı
•  IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
•  5 YIL GARANTİ

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

info.tr@wago.com    0 216 4721133

155€

99€
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5YIL
GARANTİ

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

•  AC >100 V olan gerilimleri temas olmadan               
sesli ve optik olarak belirtme

•  20 MΩ direnç ölçüm aralığı
•  AC/DC 600V ve AC/DC 10A ölçüm aralığı
•  2000 count 3,5Dijit ekran 
•  Diyot testi, Buzzer fonksiyonu
•  Data-Hold-Fonksiyonu
•  Otomatik kapanma fonksiyonu, 15dk
•  LED Lamba fonksiyonu
•  CAT III 600 V
•  TÜV/GS Onaylı
•  IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
•  5 YIL GARANTİ

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

info.tr@wago.com    0 216 4721133

155€

99€
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1990 yılından beri 
alçak ve  orta gerilim pano üretimi alanında

çözüm ortağınız...
ISSN 1304-6004

KAYNAK ELEKTRİK

ENERJİ, ELEKTRİK, AYDINLATMA,

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Yerel Süreli Yayın

Avrupa Bakır Enstitüsü

Türkiye Medya Partneri
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Kaynak Elektrik Dergisi İmtiyaz Sahibi
Yayın Yönetmeni  ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ersin KAYA
ersin@kaynakelektrik.com

Haber Sorumlusu - Grafik Tasarım
Ömer Süvari
omer@kaynakelektrik.com
 

Reklam Koordinatörü
Hatice Kalyoncu
hatice@kaynakelektrik.com
 

Ayda bir çıkar
Fiyatı: 20 TL
Yıllık 12 sayı bedeli  230 TL
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YöNETİM YERİ
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Dergimizdeki haber ve yazılardan izinsiz alıntı yapılamaz.
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Yerel Süreli Yayın
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2003 yılının Temmuz ayında, İstanbul’da akade-
mik çevrelerde “hidrojen enerjisi” rüzgarı esiyordu. 
Gazeteler “Hidrojen Çağı Kapıda” manşetleri atıyor, 
fosil yakıtlara alternatif olarak “en hafif”,  “en iyi”,  
“en verimli”,  “en temiz”,  “en ekonomik”,  “en yenile-
nebilir”,  “en temiz” enerji kaynağı olarak hidrojen 
selamlanıyordu. Herkes kapıda bekleyen “Hidrojen 
Devrimi”nden söz ediyordu. 
O dönemde İstanbul, Ankara ve İzmit’te düzenle-
nen toplantılarla da bir “Hidrojen Enerjisi Forumu” 
gerçekleştirilmişti.Forumun gerçekleştirilmesi hem 
akademik çevrelerde hem de mühendislik dünya-
sında heyecana yol açmıştı. Türkiye’ye bu amaçla 
gelen Miami (ABD) Üniversitesi Temiz Enerji Ensti-
tüsü Direktörü Prof. Dr. T.Nejat Veziroğlu, hidrojen 
denildiğinde dünya çapında tanınmış bir uzmandı.
Veziroğlu aynı zamanda, Dünya Hidrojen Enerjisi 
Konseyi Başkanı ve Uluslararası Hidrojen Enerjisi 
Dergisi Başyazarı unvanlarını da taşıyordu. Veziroğ-
lu’ndan, üniversite hocalarımızın desteği ile söyleşi 
için bir randevu alabildik. Hoca’nın iş yoğunluğu 
nedeni ile randevu salı günü sabah saat 07.00’a 
verildi. 
Prof. Dr.Nejat Veziroğlu’nun görüşmemizde hidrojen 
enerjisine ilişkin söylediklerinden kısa seçmeler 
şöyleydi:
“Miami Üniversitesi’ne 1962’de girdim. ilk araştırmam 
Amerikan Uzay İdaresi için Mars’a seyahat ile ilgili 
çalışması idi... Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü’nü 
1973’te kurdum ve bu enerji kaynakları üzerine 
çalışmaya başladım.Gördük ki güneş, rüzgar, su, deniz, 
jeotermal enerjilerinin hiçbiri petrol gibi, doğalgaz 
gibi kullanışlı değil. Rüzgarı deposuna koyup otomo-
bili götüremiyorsunuz,uçağa koyup uçuramıyorsunuz. 
Güneş günde 7-8 saat var. Rüzgar bazen eser bazen 
esmez. Bunları depolamak lazım. Düşündük ki bu yeni 
enerji kaynaklarından istifade edebilmek için bunlar-
dan yapay bir yakıt yapmamız lazım. Güneş varken, 
rüzgar varken gel-git enerjiden, su, deniz, jeotermal 
enerjiden bir yapay yakıt üretirsek o yakıtı, uçaklarda, 
araçlarda, fabrikalarda, santralarda, evlerde, otellerde 
kullanabileceğiz. 1960’larda yaptığımız çalışmalardan 

biliyorduk ki en iyi, en temiz, en randımanlı en hafif 
yakıt hidrojen. Diğer yakıtlardan hidrojen üretirsek, 
meseleyi çözüyoruz...”
Ancak o dönemde esen rüzgarın ve sayın Vezi-
oğlu’nun ifade ettiği görüşlerin aksine yaşanan 
gelişmeler, halen hidrojen enerjisinin çok uzağında 
olduğumuzu gösteriyor. Aradan geçen 15 yıla yakın 
süreye rağmen bu sayımızda okuyacağınız yazısın-
da, sevgili hocamız Osman Sevaioğlu’nun dile ge-
tirdiği gibi, hidrojen enerjisi alanındaki çalışmalar 
henüz laboratuar safhasında bulunuyor. Hidrojen, 
çok yüksek yatırımlar gerektiren, transfer olanakları 
sınırlı ve ticari açıdan verimli olmayan bir enerji 
kaynağı olmanın ötesine geçebilmiş değil. Ucuz ve 
emniyetli bir hidrojen enerjisi üretim yolu da henüz 
bulunabilmiş değil. Ancak tüm bunlara rağmen 
Amerika ve Avrupa bu alanda çalışmaya, üniver-
sitelerde ve enstitülerde yürütülen araştırmaları 
desteklemeye devam ediyor. 
Türkiye ise hidrojen enerjisi sözkonusu olduğunda 
2000’li yılların başında yaşadığı heyecanı çoktan 
yitirmiş durumda. Hızla artan doğalgaz, kömür ve 
enerji ithalatından da görebileceğiniz gibi, fosil 
yakıtlara giderek daha fazla yönelen, dünyanın 
terketmekte olduğu nükleer santraller için yeni 
yatırımlar yapan Türkiye, enerji krizini geri dönüşü 
olmayan başka krizler yaratarak çözmeye çalışıyor. 
Hidrojen enerjisi kongreleri yerini nükleer santral 
kongrelerine terketmiş durumda.
Bilim, mühendislik ve iş dünyamız ise bu kriz rüzga-
rı içinde oradan oraya savrularak, zor şartlar altında 
yaşamaya çalışıyor. Fakat biliyoruz ki bugün de bir 
avuç insan geleceğe ve insanlığa olan umudunu, 
bilime olan inancını korumaya çalışıyor. Bu koşul-
larda onların umudu hepimiz için daha değerli hale 
geliyor. 
Bilimin ışığından ayrılmadan, insanlığın geleceği 
için umudunu yitirmeden çalışan tüm bilim insan-
larına ve mühendis dostlarımıza Kaynak Elektrik’in 
38. yılı münasebetiyle tekrar sevgilerimizi ve saygı-
larımızı gönderiyoruz...

Hidrojen Enerjisi rüzgarı
Y A Y I N C I D A N
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Geçtiğimiz üç yılda 700’e yakın enerji 
verimliliği projesi ile 180 milyon TL’lik 
enerji tasarrufu sağlayan Siemens 
Türkiye, 11-14 Ocak 2018 tarihlerinde 
düzenlenen ENIPE 2018 Enerji Verimli 
Sanayi ve Ürünler Fuarı’nda enerji verim-
liliği pazarına yön veren ileri teknoloji-
ye sahip dijital ürün ve çözümleriyle yer 
aldı. Enerji Verimliliği Derneği ve İstanbul 
Dünya Ticaret Merkezi tarafından, 11-14 
Ocak 2018 tarihleri arasında düzenle-
nen ENIPE 2018 Enerji Verimli Sanayi 
ve Ürünler Fuarı’da Siemens Türkiye, 
maksimum enerji ve maliyet tasarrufu 
sağlayan ürünlerini ve çözümlerini 
katılımcılarla paylaştı. “

Enerjide Verimlilikten Tasarrufa 360” te-
masıyla gerçekleştirilen ENIPE 2018’de 
Siemens Enerji Verimliliği Koordinatörü 
Hakan Olcay, fuarı ziyaret eden Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine Sie-
mens’in enerji verimli ürün ve çözüm-
lerini anlatarak şirketin yüksek tekno-
lojiye sahip dijital dönüşüm çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. 

162 yıldır Türkiye’de elektrifikasyon, 
otomasyon ve dijitalizasyon konularına 
odaklanarak topluma ve ekonomiye fay-
da sağlamak için hizmet veren Siemens 
Türkiye, son üç yılda 700’e yakın enerji 
verimliliği projesi gerçekleştirdi. Bu 
projelerde 180 milyon TL’lik toplam 
enerji tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf 

miktarı, 700 bin ton daha az karbondi-
oksit emisyonu ve 210 bin ağaç diki-
mine eşdeğer katkı anlamına geliyor. 
ENIPE’de stand ziyaretçilerine sunum-
lar yapan Siemens Enerji Verimliliği 
Ekibi, işletmelerin tüketim kaynaklarını 
detaylı bir şekilde analiz ederek tüm 
potansiyel enerji tasarrufu projelerinin 
sağlayacağı faydayı örneklerle ortaya 
koyarken, etüt çalışmasının ardından, 
hayata geçirilen projelerin enerji 
tüketimlerini otomasyon ve yazılım çö-
zümleriyle ölçüyor, izliyor ve uygulama 
kurulumunu yönetiyor. 

Siemens’in sistem tasarımı, kurulumu, 
devreye alma ve bakım konularındaki 
uzmanlığı, enerji verimliliği çözümleri 
düşük maliyetli çözümler kullanılarak 
enerji harcamalarını yüzde 10’a varan 
oranlarda azaltabiliyor. Siemens, ENIPE 
2018’de Sentron enerji ölçüm cihaz-
larının enerji verimliliğine etkisini 
demo setler ve örnek simülasyonlar ile 
sergiledi.

Siemens Değişken Hız Sürücüleri, enerji 
yönetimi sistemlerine kolayca enteg-
re edilebilen, değişken tarifeye göre 
dinamik yük yönetimi ile güç talebinin 
azaltılmasına yardımcı olarak önem-
li ekonomik fayda sağlayabilen, ileri 
teknolojiye sahip özellikleri ile ENIPE 
2018’de ziyaretçilerin ve firma yönetici-
lerinin ilgi odağı oldu. 

ENIPE’nin ilgi odağı: sIEmENs
Siemens ENIPE 2018’de enerji verimli ürün ve çözümlerini sergiledi

Sürdürülebilirlik alanındaki çalış-
malarıyla ses getiren Zorlu Enerji 
Grubu, iklim değişikliğinin etkilerini 
azaltmak ve doğal kaynakları koru-
mak amacıyla iş dünyasının işleyiş 
şeklini değiştirmek üzere hayata 
geçen CDP İklim Değişikliği Progra-
mı kapsamında iki şirketi ile birlikte 
Liderler sınıfında yer aldı. CDP Tür-
kiye tarafından yürütülen program 
kapsamında hazırlanan 2017 rapo-
runda “A-” derecelendirme notu alan 
Zorlu Enerji ve Zorlu Doğal Elektrik 
Üretim Şirketleri, Liderler sınıfında 
gösterilerek CDP Türkiye 2017 İklim 
Liderliği Ödülü’ne layık görüldü. 

İnci GS Yuasa 2016 yılında yaptığı 
Ar-Ge harcamalarıyla Turkishti-
me tarafından yayınlanan “Ar-Ge 
250” araştırmasında sektörünün 
lideri oldu. Cirosunun yüzde 2’sini 
Ar-Ge’ye ayıran İnci Holding ve GS 
Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın, yeni 
nesil start-stop aküler, endüstriyel 
aküler, yüksek enerji ve güç yoğun-
luklu materyaller, seperatörler, akü 
katkılandırma materyalleri ve derin 
deşarja dayanıklı ağır hizmet aküle-
rinin üretimiyle ilgili çalışmalar için 
kurduğu yeni Ar-Ge merkezi geçti-
ğimiz günlerde yaklaşık 5 milyon 
TL’lik yatırımla hizmete girmişti.

Zorlu Enerji Grubu’na
iki ödül

İnci GS yuasa, Ar-Ge 250 
listesinde sektör lideri

H A B E R
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Makel Şirketler Grubu’nun yılın 
ikinci yarısında düzenlediği Efsane 
Araç Kampanyası’nda İstanbul 
Ankara, Kayseri ve Burdur’da 84 
adet araç düzenlenen törenlerle 
teslim edildi.  Kampanya dahilin-
de Mercedes, BMW, Mini, Cooper, 
Opel, Ford Transit ve Ford Tourneo 
Courier model araçlar yer alırken, 
bu araçların yanı sıra kampanya da-
hilinde 34 adet açık kasalı elektrik-
li motorsiklet de alıcılarına teslim 

edildi.  Araç teslimleri için yapılan 
organizasyonlara Bayi Kanal Satış 
Müdürü Yakup Avcı, Türkiye Satış 
Yöneticisi Hamit Yıldızbaş ve Pa-
zarlama Müdürlüğü adına Pazarla-
ma Sorumlusu Soner Yıldız katıldı. 
İlki Ankara’da gerçekleşen araç 
teslim törenleri daha sonra Kayseri, 
Burdur ve İstanbul’da devam etti. 
Törenlerin ardından üzenlenen ye-
meklerde Makel yöneticileriyle bir 
araya gelen iş ortaklarına 2018 yılı 
hedefleri hakkında bilgi verildi. 

mAkEL’den araç teslim zamanı
MAKEL sosyal 
sorumluluk 
projeleri 
kapsamında 
öğrencilerle 
buluşmaya 
devam ediyor. 
Elektrik-Elekt-
ronik Mühen-
disliği üzerine 
eğitim gören 
ve gelecekte 
bu sektörde 
çalışmaya baş-
layacak olan 
öğrencilerle bir araya gelen Makel 
Ar-Ge Merkezi Mühendisleri, geçtiği-
miz günlerde Dumlupınar Üniversitesi 
öğrencileriyle buluştu. Makel uzman-
ları üniversitenin Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sis-

temler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Ali Ebeoğlu eşliğinde 2 saat 
süren bir seminer gerçekleştirdi.

Alanında uzman kişiler tarafından ger-
çekleştirilen seminerde, Ar-Ge Merkezi 
mühendislerince, Makel tanıtımı, yeni 
teknoloji harikası KNX akıllı otomas-
yon tanıtımı gerçekleştirdi. Yüksek 
katılımla gerçekleşen seminerde 

öğrencilerle 
birebir iletişim 
kurularak 
sorular Makel 
mühendiseri 
tarafından 
yanıtlandı. Bu 
etkinlik ile 
öğrenciler, Ma-
kel’i ve KNX 
otomasyon 
sistemini ya-
kından tanıma 
fırsatı buldu. 
Makel KNX 

deney seti üzerinden kurulum ve yazı-
lım senaryoları yapılarak öğrencilerin 
edindikleri bilgiler kalıcı hale getirildi. 
KNX üzerine çalışmalar yapan öğren-
ciler için Makel Ar-Ge Merkezinde staj 
imkanı ile ilgili kararlar alındı.

Dumlupınar Üniversitesinde, yüksek li-
sans öğrenimi kapsamında, Mühendis-
lik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Enerji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doc.
Dr. Ümran ERÇETİN ile “1505 - Üniver-
site-Sanayi İşbirliği Destek Programı” 
kapsamında tez çalışması yapılması da 
kararlaştırıldı.

H A B E R

mAkEL Ar-GE Dumlupınar’da
makel Ar-Ge merkezi Dumlupınar Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

MAKEL AR-GE MERKEzİ, DuMLupINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKT-
RİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ fAKÜLTESİNDE SON SINIf öĞ-
RENcİLERİYLE MAKEL KNX ÜRÜNLERİ VE KNX TEKNOLOJİSİNE 
YöNELİK SEMİNER VE çALIşMA TOpLANTISI GERçEKLEşTİRDİ.
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Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı il-
çelerinde doğal gaz dağıtımı yapan 
GAZDAŞ, 16,5 milyon TL yatırımla 
ilçelerdeki altyapı kurulumları-
nın yüzde 80’inini tamamladığını 
duyurdu. GAZDAŞ Gaziantep Bölge 
Müdürü Tanju Koçak, yatırım bölge-
lerinde doğal gaza geçecek vatan-
daşları tesisatlarını yetkili firmalara 
yaptırmaları konusunda uyardı.

Thyssenkrupp Industrial Soluti-
ons’ın bağlı kuruluşu Uhde Inven-
ta-Fischer, Adana’da 
SASA Polyester Sanayi 
A.Ş. için global ölçekli 
iki yeni polimer fab-
rikası kurmak üzere 
sözleşme imzaladı. Birinci tesisin 
düşük viskoziteli uygulamalar için 
yılda 380 bin ton PET (polietilen 
tereftalat) üretmesi planlanıyor. 
İkinci tesis ise PET şişelerin üretimi 
için yılda 216 bin ton reçine üre-
ecek. Her iki tesis de, ilgili ürünle-
rinin dünyadaki en büyük tek hatlı 
üretim tesisleri arasında yer alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
ve Toroslar EDAŞ işbirliğiyle 2016 
yılında hayata geçirilen ‘Akıllı 
Şehir’ örnek uygulamalarında yeni 
bir adım atıldı. Proje kapsamında 
Temsa tarafından sağlanan MD9 
ElectriCITYmodel elektrikli otobüs-
ler, Türkiye’nin ilk akıllı parkı Masal 
Parkı’nda seferlerine başladı. Ta-
mamen yerli teknolojilerle üretilen 
otobüsler, günde 240 kilometre yol 
alabiliyor ve elektrik dışında hiçbir 
enerji kaynağı kullanmıyor.

æGAZDAŞ, İslahiye ve Nurdağı’nda

æthyssenkrupp türkiye’de...

æGaziantep’te akıllı şehir adımı

Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetme-
liği’nin Türkiye’de de kablolar için 
yasal zorunluluk haline getirilmesinin 
ardından Prysmian Group Türkiye, 
düzenlediği seminerlerle sektörü 
bilgilendirmeye devam ediyor. 2017 
yılını CPR çalışmalarıyla yoğun bir 
şekilde geçiren firmanın, 2018 yılı CPR 
seminerlerinde ilk durağı Bölge A-Ta-
kımı Yetkili Satıcısı Timur Elektrik’in 
desteği ile Erzurum oldu. 1 Temmuz 
2017’de kanunen zorunlu olan, Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği hakkında 
sektörü bilgilendirmek üzere yaptığı 
çalışmaları sürdüren ve Türk kablo sek-
töründe CPR sertifikasını alan ilk firma 
olan Prysmian Group Türkiye, Mayıs 
2017’de Mudanya fabrikasında, farklı 
gruplardan sektör temsilcilerini 8 ayrı 
seminerle bir araya getirmiş, daha 
sonra İsmir, Bursa ve Ankara’Da benzer 
etkinlikler düzenlemişti. CPR’ın yürür-
lüğe girmesinden sonra ise, Gaziantep 

ve Antalya’ya giderek, sektör ilgililerini 
düzenlediği seminerlerde buluşturan 
firma,. 2018 yılında da CPR çalışmala-
rına devam etmeyi planlıyor. A-Takımı 
yetkili satıcıları arasına 2017 yılında 
katılan Timur Elektrik’in desteği ile 
düzenlenen Erzurum’daki  seminere 
Erzurum ve Erzincan Elektrik Teknis-
yenleri Odaları, diğer kamu ve özel 
iştiraklerden yaklaşık 185 kişi katıldı.

Limak Uludağ Elektrik, çocukların ya-
rıyıl tatilinde hem keyifli zaman geçir-
mesi, hem de bilgi edinmesi amacıyla 
Enerji Verimliliği Haftası ile ilgili hazır-
ladığı Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik 
kitabını görevli tedarik şirketi olduğu 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 
çocuklara hediye etti.  Bursa’da Küçük-
balıklı Anaokulu’nu ziyaret eden Limak 
Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman 
Aytac çevre dostu yenilenebilir enerji 
kaynaklarını resimler ve etkinlerle 

anlatan tatil kitabını hediye ederken, 
çocuklara enerjinin tasarruflu kulla-
nılması ile ilgili bilgiler verdi.  Aytac, 
“Hayatı Aydınlatıyoruz” sloganıyla yola 
çıktıklarını ve hayatın aydınlanmasında 
ise çocukların iyi bir eğitim almasının 
önemli olduğunu vurguladı. Kurum 
olarak sosyal sorumluluğun bilincin-
de olduklarını belirten Aytac, eğitim 
alanındaki destek faaliyetlerini yeni 
projelerle sürdüreceklerine de dikkat 
çekti.  

Prysmian Group’tan Erzurum’da CPr Semineri

LİmAk’tan çocuklar için enerjik yarıyıl tatili
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uLuSOY ELEKTRİK, 25-28 OcAK TARİHLERİ ARASINDA DÜzENLEDİĞİ 2. GELENEKSEL BAYİ  
TOpLANTISI’NDA MİSAfİRLERİNİ BELEK cALISTA LuXuRY RESORT’TA AĞIRLADI.

EGE’DE TOpLAM 5 İLDE TÜKETİcİLERİ KALİTELİ VE KESİNTİSİz ENERJİYLE BuLuşTuRMAYI HEDEfLEYEN 
ADM VE GDz ELEKTRİK DAĞITIM şİRKETLERİNİN ÜcRETSİz MOBİL uYGuLAMASI YENİLENDİ. 

H A B E R

Ulusoy Elektrik Belek’te bayileriyle buluştu

ADm-GDZ’den mobil Devrede Çözümler

Türkiye’nin lider orta gerilim hücre 
üreticisi Ulusoy Elektrik, ikincisini 
düzenlediği bayi toplantısında bayi 
temsilcileriyle bir araya geldi. 2017 yılı 
satış ve performans değerlendirmele-
rinin yapıldığı toplantıda, Bayilerden 
Sorumlu Satış Müdürü Erkan Çelik’in 
açılış konuşmasının ardından, Satış 

Mühendisi Şeref İnce, 2017 yılı genel 
değerlendirmesi ve 2018 yılı beklenti-
lerini içeren sunumunu yaptı. Sunum-
ların ardından Ulusoy Elektrik Yönetim 
Kurulu Başkanı Kubilay Ulusoy, artan 
işgücü ihtiyacı ve üretim hacmiyle 
paralel olarak yapmayı planladıkları 
yatırımlardan bahsetti. 2018 yılı içe-

risinde, mevcutta bulunan 2. Modüler 
Hücre üretim bandını devreye alacak-
larını belirten Ulusoy, bu yatırımların iç 
pazar ihtiyacını karşılarken, dış pazarda 
halihazırda yapılan sözleşme taah-
hütlerini yerine getirmekte de etkili 
olacağını vurguladı.

Ulusoy Elektrik’in Kurucusu Sait Ulusoy 
kapanış konuşmasında “Sanayiciliği, 
üretim faaliyetini bisiklete binmeye 
benzetirim. Pedal çevirmeyi bırakırsa-
nız, düşersiniz. Hep ileriye gitmelisiniz. 
Kendinize ve işinize yatırım yapmazsanız 
yarın yok olursunuz. Otuz üç sene önce 
bu işle başladığımdan bugüne kadar 
geçen süre içerisinde büyük olarak 
adlandırdığımız firmaların birçoğu bugün 
yok, adlarını bile hatırlamıyoruz. Ulusoy 
Elektrik var, burada ve ürünlerinin arka-
sında. Ürünümüze, hizmetimize, çalışa-
nımıza güveniyoruz. Siz de güvenin. Bu 
güveninizi boşa çıkarmayacağız.” derken 
firmanın geleceğe bakışındaki güveni 
Ulusoy Elektrik’in bayileriyle paylaştı.

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde elekt-
rik dağıtım hizmeti veren ADM Elektrik 
Dağıtım ile  İzmir ve 
Manisa’da elektrik 
dağıtım hizmeti 
veren GDZ Elektrik 
Dağıtım teknoloji 
yatırımlarına devam 
ediyor.  Hizmet böl-
gesinde 1.8 milyon 
aboneye yıllık 9 
Milyar kWh elektrik 
dağıtımı yapa ADM Elektrik Dağıtım ve 
3,2 milyon aboneye yıllık 15,2 milyar 
kWh elektrik dağıtımı yapan GDZ Elekt-
rik Dağıtım’ın yeni mobil uygulamasıy-

la tüketiciler, sadece elektrik arızalarını, 
sokak aydınlatma arızalarını bildirmek 

ve planlı kesintiler hak-
kında bilgi almakla kalma-
yıp birçok bilgiye anında 
ulaşabiliyor.

2017 yılında kullanıma 
sunulan  ADM-GDZ 
Mobil Uygulaması böylece 
tüketicilerin tüm talep ve 
ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde tasarlanmış oluyor. 

Kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıkla-
rında üzerlerine kayıtlı olan tüm abo-
neliklere ait bilgileri aynı anda görüp 
bilgi alabiliyorlar. Tesisat numaraları 

ile ilgili elektrik tüketim miktarlarını 
öğrenebildikleri gibi endeks bilgileri 
ve açma-kesme bilgilerine de anında 
ulaşabiliyorlar.

Kaçak ihbarlarını da uygulama üze-
rinden gerçekleştirebilen tüketiciler, 
yapmış oldukları başvurularının ne 
durumda olduğunu da evrak sorgula-
ması yaparak takip edebiliyorlar. Ayrıca 
tüketiciler “İşletmem Nerede” seçeneği 
ile hizmet alabilecekleri işletmelere 
mobil konum yönlendirmesi ile kolay-
lıkla ulaşım sağlayabiliyor. Uygulama 
tarafından anında gönderilen bildirim-
ler ile tüketiciler sayaçları okunduğu 
anda bilgi sahibi olabiliyor.  
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uLuSLARARASI NÜKLEER 
SANTRALLER zİRVESİ
İSTANBuL’DA KApILARINI AçIYOR. 
NÜKLEER SANAYİYİ MASAYA 
YATIRMAK ÜzERE DÜzENLENEN 
uLuSLARARASI NÜKLEER SANT-
RALLER zİRVESİ VE fuARI, 6-7 
MART 2018’DE  İSTANBuL’DA  
YApILAcAK.  TÜRKİYE, ORTADOĞu 
VE AfRİKA’NIN Bu ALANDAKİ EN 
KApSAMLI NÜKLEER ETKİNLİĞİ 
OLAN zİRVE, NÜKLEER SANAYİNİN 
öNEMLİ OYuNcuLARINDAN  
OLuşAN BİN TEMSİLcİYİ  
AĞIRLAYAcAK.

æ ‘Enerjimi koruyorum’ Projesi ödül getirdi...
Enerjisa’nın yedi yıldır aralıksız sürdürdüğü ve çocuklarda enerji verimliliği 
konusunda farkındalık oluşturarak bilinçlendirmeyi amaçladığı ‘Enerjimi Koru-
yorum’ projesi projesi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin düzen-
lediği Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri’nde bu yıl ‘Sorumlu Tüketim 
ve Üretim’ kategorisi ödülünün sahibi oldu. ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ teması altında 9. kez düzenlenen etkinlik 
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Cenevre merkezli Sürdürülebi-
lir Kalkınma Akademisi işbirliğinde gerçekleşti-
rildi. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) ile paralel 
dallarda gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma 
Akademi Ödülleri ülkemizde ilk defa düzenlendi.

Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi 
ve Fuarı, 6-7 Mart 2018 tarihlerinde 
beşinci kez kapılarını İstanbul’da 
açıyor. Zirveye reaktör 
işleten ve santral inşaatı 
yapan uluslararası firma-
larla Türkiye, Ortadoğu 
ve Afrika’daki nükleer 
projelerinin bir parçası 
olmak isteyen kuruluşlar 
katılacak. Bu yıl Zirve’nin 
ilgi çeken başlıklarından 
biri de güncel nükleer 
araştırmalar ve nükleer 
teknolojinin geleceği olacak.

Nükleer sanayinin alt sektörleriyle 
birlikte tüm dünyada büyüdüğünü 
belirten V. Uluslararası Nükleer Sant-
raller Zirvesi ve Nükleer Mühendisler 
Derneği Başkanı  Dr. Erol Çubukçu, tüm 
dünyadaki aktif reaktör sayısının 448’e 
ulaştığına dikkat çekti. ABD’nin sahip 
olduğu 99 reaktörle nükleer sanayi 
alanında liderliği elinde tuttuğun 
söyleyen Erol Çubukçu, Fransa’da 58, 
Çin’de 38 ve Rusya’da da 35 nükleer 
reaktörün aktif olduğunu ifade etti. 
Japonların 2011’deki kazadan sonra 
reaktörlerini yeniden çalıştırmak için 
faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen 
Çubukçu, 2015 yılında 10 ve 2016 
yılında yine 10 ünitenin daha devre-

ye alındığına dikkat çekerek bunun 
1990’lardan bu yana bir rekor oldu-
ğunu söyledi. Aynı yıllarda toplam 11 

reaktör ünitesinin ömrünü 
tamamladığı için tama-
men kapatıldığını belirten 
Çubukçu, nükleer projele-
rin sayısındaki artışın yanı 
sıra, Almanya ve Japon-
ya’da nükleer santralle-
rin gelecekleri ile ilgili 
yürütülen çalışmaların da 
yakından takip edilmesi 
gerektiğini belirtti.

Uluslararası Nükleer Santraller Zir-
vesi’nde hem reaktör işleten hem de 

bir santral inşaatında olması gereken 
pompadan vanaya, kablodan boruya 
tüm alt sektörlerin temsilcilerinin 
yer alacağını ifade eden Çubukçu, 
Zirve gündeminde popüler ve güncel 
konuların yanı sıra, durdurulan nükleer 
inşaatlarında yaşanan sorunların da 
masaya yatırılacağını ve böylelikle 
nükleer sektöründe tartışılmayan 
bir başlık bırakmak istemediklerini 
açıkladı. Pullman İstanbul Convention 
Center’da gerçekleşecek 5. Uluslararası 
Nükleer Santraller Zirvesi hakkında 
detaylı bilgi almak için www.nucle-
arpowerplantssummit.com internet 
adresi ziyaret edilebilir.

Nükleer Santraller Zirvesi 
6-7 mart’ta 
İstanbul’da
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türk telekom’da oGEr krizi
TÜRK TELEKOM’uN YÜzDE 55’LİK KONTROL HİSSESİNİ ELİNDE TuTAN OGER TELEKOM (OTAş)  
çOK SAYIDA MÜHENDİSİ MAĞDuR EDEN pERSONEL AzALTMA KARARININ ARDINDAN şİMDİ DE İfLAS 
VE KuRuMA AİT GAYRİMENKuLLERİ KİRA VERME GİRİşİMİYLE TEKRAR TARTIşMA GÜNDEMİNDE. 
KONuYLA İLGİLİ BİR AçIKLAMA  YAYIMLAYAN ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI , OTAş’IN TÜM Bu 
GELİşMELERE KARşI HALEN TÜRK TELEKOM YöNETİMİNDE TuTuLMASINA TEpKİ GöSTERDİ. 

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu, OTAŞ‘ın aldığı kredi borcunu 
ödememesi nedeniyle hisseleri banka-
larda rehinli kalan ve bankaların da el 
koymaya hazırlandıkları Türk Tele-
kom‘un taşınmazlarının kiralık ihalesine 
çıkarılması ve mali durumuna ilişkin bir 
açıklama yaptı. Yönetimde bulunduğu 
süre boyunca borçluluk oranını artırdığı 
Türk Telekom‘dan 2006-2016 yılları 
arasında 5.7 milyar dolarlık karı alıp gö-
türen OTAŞ‘ın hala yönetimde tutulma-
sına tepki gösterilerek, kar açıklanması 
beklenen 2017 yılı karından OTAŞ‘a pay 
verilmemesi istendi. Elektrik Mühendis-
leri Odası açıklamasında şu görüşlere 
yer verildi:  

Oger Telekom`un (OTAŞ) özelleş-
tirme bedelini ödemek için aldığı 

ve ödemediği kredi nedeniyle hisseleri 
bankalarda rehinli kalan ve bankaların 
borçlu OTAŞ üzerinden el koymaya 
hazırlandığı Türk Telekom`da (TT) 
mali kriz, mevcut taşınmaz varlıklarına 
uzandı. TT`nin ülke çapında taşınmaz-
ları “sahibinden.com” üzerinden kiralık 
ilanına çıkarıldı: 25 Ocak 2018 itibarıyla 
TT`nin 63 bina, 109 işyeri, 14 arsa ve 3 
konutu için kiralık ihalesi açıldı.

Kamuya açık finansal raporları üzerin-
den EMO`nun yaptığı çalışmada, Oger 
Grubu`nun cebinden para çıkmadan 
özelleştirme bedelini ödemek için aldığı 
kredi karşılığında hisselerini bankalar-
da rehin bıraktığı TT`nin yönetiminde 
bulunduğu sürede kurumun borçluluk 
oranında da artışa yol açtığı belirlendi. 
Devrin yapıldığı 2005 yılında TT`nin 
toplam borçlarının toplam varlıklarına 
oranı yüzde 40.26 düzeyindeyken, 2008 
yılında yüzde 59.61`e yükseldi. OTAŞ`ın 
özelleştirme bedeli için aldığı kredinin 
refinansmanı ve temettü ödemelerine 

devam etmek üzere yeniden daha büyük 
bir kredi aldığı 2013 yılında TT`nin de 
borçluluk oranı yüzde 70.8`e fırladı. Bu 
oran 2014`te yüzde 68.29`a çekilirken, 
2015`te yüzde 80.63, 2016`da yüzde 
87.4 ile tepe düzeyine ulaştı. TT`nin 
2017 yılı 3. çeyreği itibarıyla borçluluk 
oranı yüzde 82.47 düzeyindedir. Fi-
nansal kaldıraç oranı olarak da adlan-
dırılan bu oranın genel olarak yüzde 
50 civarında olması kabul edilebilir 
bulunmaktadır.

Bu borçluluk oranına özsermaye açısın-
dan bakıldığında OTAŞ`ın mali krizinin 
TT`ye nasıl yansıdığı da ortaya çıkmak-
tadır. Öncelikle devredildiği yıl TT`nin 
7 milyar 690 milyar lira olan özserma-
yesinin eridiği, 2016 yılında 3 milyar 
386 milyon lira düzeyine kadar düştüğü, 
2017 yılının 3. çeyreği itibarıyla da 4 
milyar 648 milyon lira olduğu görül-
mektedir. Toplam borçların özsermayeye 
oranı ise 2013 yılından itibaren kritik 
düzeyleri aşmıştır. Bu oran 2005`te yüz-
de 67.38`ken 2013`te yüzde 242.45`e, 
2015`te yüzde 416.16`ya çıkmış; TT`nin 
zarar açıkladığı 2016`da yüzde 693.55 
ile tepe düzeyine varmıştır. Geçen yılın 
ilk 3 çeyreği sonunda aynı oran yüzde 

470.44 olmuştur. Özkaynaklarına oranla 
borçların fazla olması risklilik düzeyini 
artırırken, hissedarların daha az özser-
maye koyarak karlılığı artırdıklarının da 
bir göstergesi olarak değerlendirilmek-
tedir.

Oger`in borç krizi yalnızca OTAŞ`la sınır-
lı kalmamış; TT`de sahip olduğu yüzde 
55 hisse için gerekli özkaynağı koymak 
yerine borçlandırmaya gitmeyi tercih 
eden OTAŞ böylece daha az özserma-
ye koyarken, TT`den daha çok kar alıp 
götürmüştür. Bu durum Kamu Aydınlat-
ma Platformu`na yapılan 28 Mayıs 2013 
tarihli açıklamaya da yansımış; TT his-
selerinin rehin kalmasına yol açan yeni 
borçlanmanın gerekçesi “refinansman 
ve temettü ödemesine devam etmek” 
olarak ifade edilmiştir.

Özsermaye yerine daha çok borçlanma-
nın tercih edilmesinin diğer bir zararı 
da devlete ödenen vergilerin azalma-
sıdır. 2005 yılında 811.45 milyon lira 
olan TT`nin vergi ödemesi, 2006 yılında 
110.6 milyon liraya düşmüştür. Bu dü-
şüşte Kurumlar Vergisi oranının yüzde 
30`dan yüzde 20`ye düşürülmesi etken-
dir. Ancak sonraki yıllara bakıldığında da 
özellikle 2013`ten itibaren TT`nin vergi 

H A B E R
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ödemelerinde dramatik bir azalış dikkat 
çekmektedir. Borç faizlerinin gider 
gösterilmesi ödenen verginin düşmesini 
de sağlamaktadır. Bilançosuna göre; 
2007`de 409.8, 2008`de 508.8, 2009`da 
679.7, 2010`da 798.6, 2011`de 709.6, 
2012`de 773.3 milyon lira olan TT`nin 
vergi ödemesi, 2013`te 439.5 milyon 
liraya inmiş; 2014`te 606.9 milyon lira 
olurken 2015`te 398.4`e, 2016`da 327.8 
milyon liraya kadar gerilemiştir.

TT`nin borçluluk oranı artırılıp ortak-
lara temettü dağıtımı yapmasına göz 
yumularak, OTAŞ`ın borç yükünü rehin 
verdiği TT hisseleri üzerine yıkarken 5.7 
milyar dolarlık kar payını alıp götürmesi 
izlenmiştir. 2006-2015 yılları arasında 
her yılın ortalama dolar kuru üzerinden 
yıllık temettü aktarımları hesaplandığın-
da; OTAŞ`ın 5.7 milyar dolarlık TT karını 
alıp götürdüğü ortaya çıkmaktadır.

Son noktada OTAŞ; kendi borçlarını öde-
mediği gibi TT`yi de ciddi bir borç yükü 
altında bırakarak zarar etmesine neden 
olmuştur: 2015 yılında 862 milyon lira 
kar eden TT, 2016`da 724 milyon lira 
zarar açıklamıştır. Artan borç yükü ve 
hisse krizine rağmen yönetimden el 
çektirilmeyen OTAŞ, 2017 yılında TT`nin 
il-ilçe müdürlüklerini kapatıp, personel 
kıyımına gitmiştir. Geçen yıl için kar 
açıklaması beklenen TT`nin, 2017`nin 3 
çeyreklik dönemine ilişkin kar rakamı 1 
milyar 249 milyon liradır. Anasözleşme`-
ye göre yönetim kurulu üyelikleri hukuki 
olarak otomatikman düşmüş olmasına 
karşın, OTAŞ`ın varlığını sürdürmesine 

izin verilmesi, bu karın da kaçırılması 
riskini doğurmuştur. OTAŞ`ın 2017 TT 
karından pay almasına izin verilmemeli; 
borç ödemesi ve özsermayenin güçlen-
dirilmesi sağlanmalıdır.

Oysa OTAŞ`a yönetimden el çektirilme-
diği gibi TT`nin malvarlıkları üzerin-
de büyük tasarruflarda bulunmasına 
halen olanak tanındığı anlaşılmaktadır. 
Bu yılın ilk ayı itibarıyla TT`nin ülke 
genelindeki 63 bina, 109 işyeri, 14 arsa 
ve 3 konut için kiralık ilanına çıkmıştır. 
Bu ilanlar arasında Adana, Adıyaman, 
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, 
Denizli, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, 
Isparta, Kastamonu, Konya, Kırklareli, 
Manisa, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, 
Tokat, Trabzon ve Van`da il-ilçe düze-
yinde TT merkezleri yer almaktadır. 
Mülkiyeti kamuya ait olup, imtiyaz 
süresi sonunda kamuya devredilmesi 
gereken iletişim altyapısını barındıran 
bu binaların kiraya verilmeye çalışıl-
ması, altyapının geleceğine ilişkin soru 
işaretlerini büyütmektedir.

İflas eden özelleştirme sürecinden 
vazgeçilerek, imtiyaz sözleşmesi başta 
olmak üzere Hazine`nin her türlü hakkı 
kullanarak, telekomünikasyon altya-
pısı acilen güvence altına alınmalıdır. 
OTAŞ`tan ve Oger Grubu`ndan TT hisse-
leri üzerinde bırakılan borcun ödenmesi 
için tahsilat yapılmaya çalışılmalı, TT 
üzerindeki mali krizin sorumluları hesap 
vermelidir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

Türk Telekom’un yüzde 
55 hissesi 2005’te 

Oger Telecom’un Türkiye’deki 
şirketi olan OTAŞ’a satılmış, 

bu şirketin hisselerinin yüzde 
35’i de daha önce 

Saudi Telekom’a 2.6 milyar 
dolar karşılığında 

devredilmişti. Geçtiğimiz 
aylarda istifa ederek 

Suudi Arabistan’a sığınan 
Lübnan Başbakanı 

Saad Hariri aynı zamanda 

Türk Telekom’un da patronu. 

TÜrk TELEkom 
‘kiracısından’ kiralık
Özelleştirilmesinin ardından mali 
yapısı bozulan ve ciddi bir borç 
yükü altına sokulan Türk Telekom, 
aralarında İzmir Bölge Müdürlü-
ğü’nün kullandığı Konak‘ta yer alan 
simge niteliğindeki binanın da bu-
lunduğu çok sayıda binasını kiraya 
vermek için ilana çıktı. . .

Yarattığı borç yükü ve hisse krizine 
rağmen Türk Telekom‘u yönetme-
sine izin verilen OTAŞ‘ın personel 
azaltarak yapmaya çalıştığı “tasar-
ruf” atağına, şimdi de iletişim alt ya-
pısını barındıran binaları ve çalışma 
ofislerini kiraya verme girişimini de 
eklemiştir.  Türk Telekom tarafından 
kiralık ilanı verilen gayrimenkul 
sayısı ülke genelinde 63 bina, 109 
işyeri, 14 arsa ve 3 konuta ulaş-
mıştır. Söz konusu ilanlar arasında 
“İzmir`in En Gözde Bölgesinde, 
Deniz Cepheli Kiralık Bina” başlı-
ğı altında pazarlamaya çalışılan 
bölge müdürlüğü çalışma ofisi de 
bulunmaktadır. Pasaport mevkiinde 
bulunan bu binanın yanı sıra kiralık 
ilanları arasında Balçova, Buca, 
Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Ke-
malpaşa, Menderes, Selçuk ve Çiğli 
ilçelerinde birer, Buca, Bornova ve 
Karabağlar‘da ise ikişer adet olmak 
üzere, İzmir genelinde toplamda 13 
Türk Telekom binası da yer almak-
tadır. Bu binaların yanında Bornova, 
Buca ve Karşıyaka‘da yer alan ve 
bağımsız bina niteliği bulunmayan 
3 gayrimenkul için ise işyeri kate-
gorisinden ilana çıkılmıştır. . . 

İflas eden özelleştirme sürecinden 
vazgeçilerek, imtiyaz sözleşmesi 
başta olmak üzere Hazine‘nin her 
türlü hakkı kullanarak, telekomüni-
kasyon altyapısının acilen güvence 
altına alınması çağrımızı yeniliyo-
ruz.. . Türk Telekom‘un siyasi ve ticari 
baskılardan uzak, kamu yararına 
özerk biçimde yönetilmesi için 
acilen adım atılmalıdır. 

Elektrik Mühendisleri Odası

 İzmir Şubesi Yönetim Kurulu
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Siemens’le ‘iz bIrak’
SİEMENS TEDARİKçİ GÜNÜ 30 OcAK’TA “İz BIRAK” MOTTOSuYLA GERçEKLEşTİRİLDİ.   
SİEMENS TÜRKİYE, 7. SİEMENS TEDARİKçİ GÜNÜ’NDE, TEDARİKçİ fİNANSMANI pROGRAMI’NI  
BAşLATAcAĞININ MÜJDESİNİ DE VERDİ. 

Siemens Türkiye, gelenekselleşen 
Tedarikçi Günü’nün yedincisini 30 
Ocak 2018 tarihinde  Conrad İstanbul 
Bosphorus’ta “İz Bırak” mottosuyla 
gerçekleştirdi. Türkiye’nin önde gelen 
satın alma ve satış profesyonellerini 
bir araya getiren etkinlikte Siemens 
Türkiye, Tedarikçi Finansmanı Progra-
mı’nın da duyurusunu yaptı.

Siemens Türkiye, sanayi alanında Te-
darikçi Finansmanı Programı’nı hayata 
geçiren öncü şirketlerden biri olarak 
Garanti Bankası iş birliği ile yürütü-
lecek yeni program sayesinde başta 
KOBİ’ler olmak üzere Siemens Türki-
ye’nin tedarikçileri Türk Lirası alacakla-
rını erken tahsil etme, nakit akışlarını 
düzenleme ve kısa vadede finansman 
sağlama imkânlarına sahip olacak. 
Program, tedarikçilerin dijital dünyaya 
kolay ve hızlı şekilde entegre olmaları-
na imkân sağlarken, maliyet avantajıyla 
da tedarikçilerin işlerini geliştirmele-
rine, bu sayede Türkiye ekonomisinin 
güçlenmesine katkıda bulunuyor.

Programın sağlayacağı fayda saye-
sinde tedarikçileriyle uzun vadeli ve 
sürdürülebilir ilişkinin temellerini 
güçlendireceklerini söyleyen Siemens 
Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm 
Direktörü Tuğrul Günal, “Bu iş birliği ile 
tedarikçilerimizin finansal ihtiyaçlarını 
cazip şartlarda sağlayacak olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Siemens Tür-
kiye Finans Bölümümüz ile başlattığımız 
bu programla tedarikçilerimiz finansal 
yapılarını güçlendirirken aynı zamanda 
ülkemizin ekonomisine katkılarını artıra-
caklar” dedi.  

7. Siemens Tedarikçi Günü’nde global 
satın almanın ve tedarik zincirindeki 
dijitalleşmenin önemi de vurgulan-

dı. Etkinlik kapsamında düzenlenen 
panellerde Siemens’in globaldeki ve 
Türkiye’deki üst düzey yetkilileri, Türk 
tedarikçilere Siemens AG’nin global te-
darikçileri olmaları ve satın alımlardaki 
paylarını artırmaları yönünde destek 
olacak yol haritalarını sundu.

 Etkinlik, Siemens Türkiye Tedarik Zinci-
ri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Gü-
nal’ın açılış konuşmasıyla başladı. 1920 
yıllarda şirketlerin ortalama 67 yıllık 
yaşam döngülerinin bugün ortalama 
15 yıla indiğini, dolayısıyla şirketler-
deki satın alma ve tedarikçi yapısının 
dünya standartlarına gelmesinin Sie-
mens Türkiye için önemini vurgulayan 
Günal, “Türkiye’deki KOBİ’lerin yüksek 
standartlara sahip olması ve dijitalleş-
meye ayak uydurabilmeleri ülkemiz için 
büyük önem taşıyor. 162 yıldır Türkiye’de 
faaliyet gösteren bir şirket olarak hem 
tedarikçilerimizin çağdaş değişime odak-
lanarak standartlarını yükseltmeyi hem 
de yeni dijital dünya ve ekonomi için 
kendilerine rehberlik etmeyi hedefliyoruz. 

Siemens AG yalnızca 2017 mali yılında 
dünya genelinde yaklaşık 43 milyar 
Euro’luk toplam satın alma hacmine imza 
attı. Türkiye’deki tedarikçilerin ve KO-
Bİ’lerin Siemens AG’nin global tedarikçisi 
olabilmelerini sağlamak ve bu pastadan 
aldığı payı artırmak ana hedeflerimizden 
biri” şeklinde konuştu.  

 Açılış konuşmasının ardından etkin-
lik, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu 
Üyesi ve CFO’su Thomas Kolbinger, 
Siemens Türkiye Dijital Fabrika, Proses 
Endüstrileri ve Sürücüler Divizyonları 
Ülke Direktörü Kerim Oal, Siemens 
EMEA Bölgesi Tedarik Zinciri Lideri 
Peter Hinteregger ve Ulaşım Bölümü 
Global Satın Alma Lideri (CPO) Rainer 
Straub’un katılımlarıyla düzenlenen, 
“Siemens 2020 Hedefleri ve Küresel 
Tedarik Yönetimi” paneliyle devam etti. 

Siemens Türkiye’nin tüm tedarikçileri Te-
darikçi Finansmanı Programı’na https://
perge.siemens.com.tr/scf/ portalından 
ulaşabiliyor.

Siemens türkiye’den tedarikçilerine özel finansman programı

H A B E R
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İnosolar, Alman teknolojisini türkiye’ye getiriyor
TÜRK GÜNEş ENERJİSİ şİRKETİ İNOSOLAR, AVRupA’NIN EN BÜYÜK GÜNEş pANELİ ÜRETİcİSİ OLAN  
SOLARWORLD İLE İMzALANAN özEL BİR ANLAşMA İLE şİRKETİN TÜRKİYE’DEKİ TEK DİSTRİBÜTöRÜ OLDu. 

İnosolar, Avrupa’nın en büyük güneş 
paneli üreticisi olan SolarWorld ile bir 
anlaşma imzalayarak şirketin Türki-
ye’deki tek distribütörü oldu.  İlk etapta 
2018’in ilk yarısında 60 MW’lık panel 
tedariğini kapsayacak işbirliği, Türki-
ye’de SolarWorld ürünlerinin üretilme-
sini kapsayacak şekilde genişleyecek. 
İnosolar Yönetim Kurulu Başkanı İsmet 
Ersoy, yapılan bu özel anlaşma ile 
Türkiye’ye hem teknoloji hem de kalite 
olarak olmayan ürünleri getirmeyi 
hedeflediklerini söyledi. 

Almanya’nın Freiberg şehrinde Avru-
pa’nın en büyük panel üreticisi olan 
SolarWorld ile imzalanan distribütörlük 
anlaşmasının ardından İnosolar Yöne-
tim Kurulu Başkanı İsmet Ersoy yaptığı 
açıklamada: “SolarWorld ürünlerinin 
20 yıllık mekanik garantisine ve yüksek 
üretim kalitesine sahip olmasından 
dolayı tercih ettiklerini belirterek, ilk 
etapta 2018’in ilk yarısında 60 MW’lık 
panel tedariğini kapsayacak bu işbirliği, 
Türkiye’de SolarWorld ürünlerinin üretil-
mesini kapsayacak şekilde genişleyecek” 
dedi. SolarWorld panellerini üretecek 100 

MW’lık bir fabrika yatırımı planladıklarını 
belirten Ersoy, bu üretim tesisi için İç 
Anadolu’da bir organize sanayi bölgesi 
belirlediklerini ve bu fabrikanın çalışma-
larının 2018’in Eylül ayı tamamlanabile-
ceğini” ifade etti.

“Yerlilik oranı yüzde 60-65 olabilir”

Solarworld şirketi sahibi Frank Asbe-
ck’de anlaşmanın ardından yaptığı 
açıklamada,  anlaşmanın Almanya’nın 
en kaliteli ve en büyük şirketinin 
güneşin ülkesi Türkiye ile buluşması 

anlamına geldiğini belirterek,  “İnosolar 
bizim için bir distrübütörden daha öte 
iş yapabileceğimiz bir şirket olmasından 
dolayı yeni yatırımları birlikte yapacağı-
mız ve yeni piyasa hedefleri koyacağımız  
bir çözüm ortağı olduğuna karar verdik.  
Türkiye solar enerjisi konusunda potan-
siyeli yüksek bir ülke. Son yıllarda güneş 
enerjisini desteklemek adına  uygula-
maya konan geliştirme ve yardım destek 
programları açısından da yatırım için bir 
cazibe merkezi haline geldi. SolarWorld 
olarak Türkiye’de doğru bir ortakla doğru 
müşterilerine ulaşacağız” dedi. 

İnosolar ile SolarWorld ortaklığıyla 
Türkiye’de kurulması planlanan fabri-
kanın SolarWorld’ün Almanya’daki fab-
rikasıyla benzer özellikler taşıyacağını 
vurgulayan Aspeck, bu fabrikada üreti-
lecek üründeki yerlilik oranının yüzde 
60-65 civarına ve hatta ileriki süreçte 
yüzde 100’e çıkabileceğini vurguladı. 
İnosolar Yönetim Kurulu Başkanı İsmet 
Ersoy ise hedeflerinin sadece Türkiye 
değil, aynı zamanda Ortadoğu olduğu-
nu sözlerine ekledi. 

Aydınlatmada dünyanın önde gelen markalarından 
Philips Aydınlatma, Temiz Enerji Platformu’nun dünya 
çapında enerji verimliliğini arttırmak için 10 milyar 
yüksek enerji verimliğine sahip aydınlatma noktasının 
yerleştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği kampanyası 
‘Global Lighting Challenge’ kapsamında, bir milyar ampul 
ve armatür sattı. Böylece, 2020 
yılına kadar iki milyar ampul satma 
hedefini yarılamış oldu.
Philips Aydınlatma, bu eşiğe ulaşan 
ilk şirket olurken, iklim değişikli-
ğini yavaşlatmada küresel geçiş 
çerçevesinde de elde edilen en yeni 
başarıya imza atmış oldu. Philips 
Aydınlatma, 2006 yılının Aralık 

ayında akkor ampullerin kullanımının tüm dünyada aşa-
malı olarak terk edilmesine yönelik bir çağrı yapmıştı. O 
dönemde aydınlatma, tüm dünyadaki elektrik tüketiminin 
%19’una denk geliyordu. Bu oran, 2015 yılında Paris An-
laşması’nın imzalanmasıyla birlikte %15’e düştü ve 2030 
yılına kadar %8’e kadar düşürülmesi planlanıyor.

1 milyarıncı LED ampul, aralarında 
BM, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 
ve Verimlilik için Birlik (U4E) girişi-
minin bir parçası olan Küresel Çevre 
Fonu’ndan yetkililerin de bulunduğu, 
Bonn’da gerçekleştirilen özel bir tö-
rende, uluslararası hükümet kuruluş-
larının ve STK temsilcilerinden oluşan 
bir gruba sunuldu.

æ Philips Aydınlatma 2 milyar LED ampul hedefine ilerliyor
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2017 yılında türkiye’nin enerji ithalatı faturası yüzde 37 arttı

Enerji ithalatında fatura yükseliyor!

Türkiye’nin enerji ithalatı faturası 
geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 37 
artarak 37,2 milyar dolar oldu. Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine göre, Türki-
ye’nin geçen yılki toplam ithalatı ise bir 
önceki yıla kıyasla yüzde 17,7 artışla 
233 milyar 791 milyon 662 bin dolar 
oldu. 2016’da 27 milyar 169 milyon 80 
bin doları bulan enerji ithalatı, geçen 
yıl yaklaşık yüzde 37 artarak 37 milyar 
194 milyon 822 bin dolara çıktı.

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitü-
sü (EPPEN) Başkanı Volkan Özdemir’in 
yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin 
enerji ithalatındaki artış oranının, 
toplam ithalattaki artış oranını ikiye 
katladı. Özdemir, söz konusu artışın 
beklenen bir durum olduğunu ifade 
ederek, “2017’de petrol fiyatları yükseldi, 
özellikle son çeyrekte 70 dolar bandına 

kadar çıktı. 2016’da petrol fiyatlarının 
ortalama 44 dolar olduğunu ve 2017’de 
ise 55-60’lı rakamlar seviyesinde seyret-
tiğini düşündüğümüzde ve Türkiye’nin de 
net bir petrol ve gaz ithalatçısı olduğu 
dikkate alırsak, faturanın yükselmesinin 
kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ithalatındaki yükselişte artan 
doğalgaz tüketiminin de etkili olduğu-
nu vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

“Sadece fiyatlar değil, bu sene 3 yıllık bir 
aranın ardından Türkiye’de doğalgaz tü-
ketimi çok büyük bir artış gösterdi. Yıllık 
doğalgaz ithalatımız bir önceki yıla göre 
yüzde 10’un üzerinde arttı. Bu nedenle 
petrol fiyatlarının yanında, miktar olarak 
doğalgazdan da Türkiye’nin ithalatı-
nın artmış olduğunu gördük. Geçen yıl 

itibarıyla artık 30 milyar doların altına 
inen enerji ithalatının mümkün olma-
yacağını, 40’lı rakamlara yaklaşılacağını 
söylemiştik. Biliyorsunuz, gaz fiyatları 6 
ay yansımalı olarak geliyor. Bu yıl gaz fa-
turamız artacaktır. Petrol fiyatları 60-70 
dolar bandında seyretse dahi, bu bizim 
enerji ithalatımıza büyük bir yansıma 
olarak gelecektir. 2018 ve sonrasında 
artık enerji ithalatı faturasında 40 milyar 
doların üzerinde rakamların görüleceğini 
tahmin ediyorum.”

TÜRKİYE’NİN ENERJİ İTHALATI fATuRASI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR. 2016 YILINDA 27 MİL-
YAR 169 MİLYON 80 BİN DOLAR OLAN ENERJİ İTHALATI Bu SENE 37 MİLYAR 194 MİLYON 822 BİN 
DOLAR OLARAK GERçEKLEşTİ.  BİR öNcEKİ YILA GöRE YÜzDE 37 ARTIş GöSTEREN ENERJİ İT-
HALATI RAKAMLARININ YANISIRA, TÜRKİYE’NİN TOpLAM İTHALATI DA BİR öNcEKİ YILA KIYASLA 
YÜzDE 17,7 ARTIşLA 233 MİLYAR 791 MİLYON 662 BİN DOLAR OLDu. 

EPDK’nın 2018 yılı doğalgaz tüke-
tim tahminine ilişkin kararı, Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Kararda, 
Türkiye’nin bu yıl içinde 54 milyar 
523 milyon 999 bin 692 metreküp 
(580 milyar 135 milyon 356 bin 
720 kilovatsaat) doğalgaz tükete-
ceği öngörülürken tüketim tahmini 
hesaplamasında doğalgazın 9 bin 
155 kalori/metreküp üst ısıl değeri 
esas alındı.
EPDK’nın, Türkiye Elektrik İletim 
AŞ’nin (TEİAŞ) primer frekans kont-
rol birim hizmet bedeline ilişkin ka-
rarı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla EPDK, TEİAŞ’ın primer fre-
kans kontrol birim hizmet bedelinin 
2018’in birinci çeyreği için mega-
vatsaat başına 11,63 lira olarak 
uygulanması önerisini onayladı.

EPDk: türkiye bu yıl 54.5 
milyar metreküp doğalgaz 
tüketecek

H A B E R



SAYI 340  |  OCAK 2018  |   KAYNAK ELEKTRİK  27

K A Y N A K



KAYNAK ELEKTRİK  |  OCAK 2018   |  SAYI 34028

K A Y N A K

türkiye Enerji Sektöründe 
2017’nin en önemli 10 gelişmesi 
2017 TÜRKİYE ENERJİ SEKTöRÜ İçİN öNEMLİ GELİşMELERE SAHNE OLDu. YENİ YATIRIMLAR, 
İHALELER,  ALTERNATİf ENERJİ KAYNAKLARI ALANINDAKİ çARpIcI İLERLEMELER YAşANDI.
ENERji GÜNLÜğÜ YAzARLARINDAN DR. NEJAT TAMzOK 2017’NİN EN öNEMLİ GELİşMELERİNİ 
DEĞERLENDİRDİ.

çAYIRHAN KöMÜR 
SAHASI İHALESİ

 Hükümet tarafından 
yerli kömüre en fazla vur-

gu yapılan yılın enerjideki ilk önemli 
gelişmesi yine yerli kömürle ilgili oldu.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne ait 
Ankara-Çayırhan’daki enerji üretim 
alanı ile kömür rezerv alanlarının 
işletme hakkının verilmesine ilişkin 
Şubat ayında gerçekleştirilen ihaleyi 
Kalyon-Kolin-Çelikler ortak girişim 
grubu kazandı.

Yaklaşık 1,1 milyar dolarlık yatırım 
yapacak olan grup, Çayırhan’da 800 Mw 
gücünde bir kömür santrali kuracak ve 
yılda yaklaşık 5,5 milyar kw-saat elekt-
rik üretecek. Üreteceği elektriğin her 
kw-saatini de 6,04 USD fiyat garanti-
siyle 15 yıl boyunca devlete satacak.

Yerli kömürden elektrik üretiminde fi-
yat ve alım garantileri dönemini başla-
tan bu ihale, hemen ardından Eskişehir, 
Trakya ve Afyon başta olmak üzere çok 
sayıda kömür sahasında yerli kömür 
santral ihalesinin yapılacağı beklenti-
siyle yılın ilk önemli gelişmesi oldu.

Tuz GöLÜ DOĞAL GAz 
DEpOLAMA TESİSİNİN 
AçILIşI

Şubat ayının ilk yarı-
sında Tuz Gölü yeraltı doğal 

gaz depolama tesisi törenle açıldı.
Tuz Gölü’nün altına inşa edilen ve 1,2 
milyar metreküp depolama kapasite-
sine sahip olan tesiste, gerektiğinde 
günlük 44 milyon metreküp doğalgazın 
şebekeye verilebileceği bir gaz rezervi 
depolanabilecek.

Türkiye, ithal gaza bağımlılığı en 
yüksek olan ülkeler arasında. Aynı 
zamanda ithal gaz tüketimine oranla 
depolama kapasitesi en düşük olan 
ülkelerden de bir tanesi. Dolayısıyla, 
Tuz Gölü doğal gaz depolama tesisinin 
açılışı, bölgesel “enerji üssü” olmayı 
hedefleyen bir Türkiye için yeterli değil, 
ama önemli bir adım.

KONYA KARApINAR    
  YEKA-GES İHALESİ

  Mart ayında bin me-
gavat bağlantı kapasite 

tahsisli Konya Karapı-
nar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 
Güneş Enerjisi Santrali (YEKA-GES) 
ihalesi yapıldı. İhaleyi Kalyon-Hanwha 
Q CELLS (Güney Kore) ortak girişim 
grubu kazandı.

Kazanan grubun en geç üç yıl içinde 
işletmeye alacağı ve yerlilik oranı ilk 
500 megavatta yüzde 60, ikinci 500 
megavatta ise yüzde 70 olan santral 
için yaklaşık 1,3 milyar dolar tuta-
rında yatırım yapılması planlanıyor. 
Söz konusu santralde yılda 1,7 milyar 
kilovat-saat elektrik üretilecek ve kilo-
vat-saati 6,99 USD cent fiyattan 15 yıl 
boyunca devlete satılacak.

Ortak girişim grubunun, santralin yanı 
sıra kurması gereken 500 megavat 
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fotovoltaik modül üretim kapasitesine 
sahip güneş paneli fabrikası ile AR-GE 
merkezinin temel atma töreni 2017 yı-
lının Aralık ayında yapıldı. Grup, burada, 
yüzde 80 oranında yerli mühendislerin 
yer aldığı bir ekiple güneş teknolojileri 
alanında en az 10 yıl süresince Ar-Ge 
yapacak.

Dünyanın tek bir alandaki en büyük 
fotovoltaik güneş santrallerinden 
birini hedefleyen ihale, 2017 yılının en 
önemli gelişmeleri arasında.

YEKA-RES İHALESİ

Güneş ihalesinden yak-
laşık 5 ay sonra bu defa 
rüzgâr ihalesi yapıldı.

Rüzgâr enerjisinde bin megavatlık 
YEKA ihalesi, aralarında dünyanın en 
iddialı türbin üreticilerinin de bulundu-
ğu 8 ortak girişim grubunun katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Kazanan Kalyon-Türkerler-Siemens or-
tak girişim grubu oldu. 5 ayrı bağlantı 
bölgesinde iletim-dağıtım sistemlerine 
bağlanabilecek toplamda bin megavat 
gücündeki rüzgâr santrallerinin kurula-
cağı alanlar bu gruba tahsis edildi.

Kazanan grup, bin megavat büyüklü-
ğündeki rüzgâr santrallerinin yanında 
her biri en az 2,3 megavat gücündeki 
rüzgâr türbinlerinden yılda 300 ile 450 
adet arasında üretecek bir fabrikayı 
da sözleşme tarihinden itibaren 21 
ay içerisinde kuracak. Rüzgâr sant-

ral teknolojileri alanında yüzde 80’i 
yerli mühendislerden oluşan 50 teknik 
personel ile en az 10 yıl Ar-Ge çalış-
ması yapacak. Toplam 1 milyar doların 
üzerinde bir yatırım gerçekleştirecek 
ve her yıl üreteceği yaklaşık 3 milyar 
kilovat-saat elektriğin her kilovat-saa-
tini 3,48 USD cent fiyat garantisiyle 15 
yıl boyunca devlete satacak.

Güneş ihalesi gibi rüzgâr ihalesinin de 
teknoloji geliştirme şartına bağlanmış 
olması, ülkemiz enerji sektörünün tek-
nolojiye olan yaklaşımını önümüzdeki 
yıllarda büyük ölçüde etkileyebilecek-
tir. Bu nedenle, her iki ihale de yılın en 
çarpıcı gelişmeleri arasında kolayca 
yer bulabilmekte.

zETES-HATTAT YERLİ 
KöMÜRE DöNÜşÜM 
pROTOKOLÜ

Zonguldak-Çatalağzı’n-
da ithal kömür santrali 

çalıştırmakta olan Eren Holding ile 
Amasra’da yerli kömür üretim proje-
sini hayata geçirmeye çalışan Hattat 
arasında Kasım ayı başlarında “Yerli 
Kömüre Dönüşüm Protokolü” imzalan-
dı.

Buna göre; Eren Holding, Türkiye’nin 
yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 
7,5’unu üreten 2.800 MW gücündeki 
santralinde ithal kömür yerine yerli 
kömür kullanacak.

Yılda yaklaşık 7 milyon ton ithal kömür 

tüketen santralde bu miktarın yerine 
yerli kömür kullanılmasıyla hem enerji 
arz güvenliğine ciddi bir katkı hem de 
enerji ithalatında önemli bir tasarruf 
hedeflenmekte.

Her ne kadar Zonguldak Havzası’nın 
dışındaki düşük nitelikli yerli kömürle-
rin ithal kömür santrallerinde yakılma-
sı son derece güç görünüyorsa da, bu 
girişimin diğer ithal kömür santralcile-
rini de hareketlendirmesi, söz konusu 
protokolün 2017 yılının en önemli 
gelişmeleri arasında yerini almasına 
neden olmakta.

YENİLENEBİLİR  
 ENERJİYE HÜcuM

2017 yılında rüzgâr, güneş 
ve jeotermal kaynakların 

toplam elektrik kurulu gücü 
içindeki payı yüzde 10 düzeyini aştı. 
2016 yılı sonunda yüzde 9,4 olan pay, 
2017 yılı Kasım ayı sonu itibariyle top-
lam 9.745 MW ile yüzde 11,7 oldu.

2017’nin ilk 11 ayında güneş kuru-
lu gücündeki artış oranı yüzde 170, 
jeotermalde yüzde 24 ve rüzgârda ise 
yüzde 13 düzeyindeydi.

Söz konusu kaynaklardan elektrik üre-
timinin toplam içindeki payı ise 2017 
yılının ilk 11 ayı itibariyle yüzde 8,5 
olarak gerçekleşti. Bu miktar bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 20’ye 
yakın bir artışı ifade ediyor.

Yenilenebilir enerjideki bu tırmanış, 
önümüzdeki yılların enerji dengesi-
ne ilişkin önemli ipuçlarını taşıması 
bakımından 2017 yılının en önemli 
gelişmeleri arasında yer almayı hak 
ediyor.
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DOĞu AKDENİz DO-
ĞAL GAz BORu HAT-
TI’NDA İTTİfAKLAR

Kasım ayı sonunda 
Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 

Yunanistan ve Mısır’ın katılımıyla Doğu 
Akdeniz’deki enerji alanlarıyla ilgili bir 
enerji zirvesi gerçekleştirildi.

Rum kesiminde yapılan zirvede, Rum 
lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan 
Başbakanı Aleksis Çipras ve Mısır Cum-
hurbaşkanı Abdulfettah el Sisi Doğu 
Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarının 
paylaşımı ve Türkiye dışındaki farklı 
yollardan Avrupa’ya transferi konuları-
nı görüştüler ve bu alanda aralarındaki 
stratejik işbirliğinin genişletilmesini 
kararlaştırdılar.

Bu görüşmeden hemen birkaç gün 
sonra; Avrupa Birliği Komisyonu’nun 
da katıldığı bir toplantıda Güney Kıbrıs, 
Yunanistan, İsrail ve İtalya arasında 
Doğu Akdeniz Boru Hattı için bir işbirli-
ği anlaşması imzalandı.

Doğu Akdeniz enerji kaynaklarıyla ilgili 
2017 yılı boyunca süren ittifak görüş-
melerinin, Türkiye’nin dış politikası ve 
enerji öncelikleri bakımından gelecek 
yıllarda ciddi sonuçları olması kaçınıl-
maz.

TÜRKAKIM  pROJE-
Sİ’NDE İLERLEME

2014 yılının sonlarına 
doğru Ankara’da yapı-

lan toplantıda, Güney Akım 
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin iptal 

edildiği ve yerine TürkAkım doğalgaz 
boru hattının yapılacağı Rusya Devlet 
Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaş-
kanı Erdoğan tarafından sürpriz bir 
şekilde ilan edilmişti.

Güney Akım Doğal Gaz Boru Hattı 
Projesi’yle Rus doğal gazı önce Karade-
niz’in altından borularla Bulgaristan’a, 
oradan da Güneydoğu Avrupa piyasa-
larına taşınacaktı. TürkAkım Projesi’yle 
gazın Avrupa bağlantı noktası Bulga-
ristan yerine Türkiye’nin Trakya kıyıları 
olarak değiştirildi. 2016’nın Ekim 
ayında İstanbul’da hükümetlerarası 
anlaşma imzalandı ve sonrasında proje 

başladı.

Proje, tamamlandığında, her biri yılda 
15,8 milyar metreküp taşıma kapasi-
tesine sahip birbirine paralel iki boru 
hattından oluşacak. Hatlardan biri 
Türkiye piyasası için, diğeri ise Güney 
ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin do-
ğalgaz ihtiyacı için planlandı.

İkinci hat gerçekleştiğinde, Türkiye ilk 
defa Rus gazında “nihai ülke” konu-
mundan “aracı ülke” konumuna geçmiş 
olacak. Ama ikinci hattın inşaatı Rusya 
ile Avrupa Birliği’nin anlaşmasına bağlı. 
Anlaşamazlarsa bu hattın gerçekleşme-
si biraz zor.

İlk gaz akışının 2019 yılı sonlarında 
gerçekleşmesi hedeflenen TürkAkım 
doğalgaz boru hattı projesi 2017 yılına 
hızlı başladı ve deniz bölümü inşaa-
tının yüzde 30’u yedi ay gibi kısa bir 
sürede tamamlandı. 

Denizde 700 km’den fazla boru döşen-
di. Kara bölümünün ilk kısmı için de 
çalışmalara başlandı.

TürkAkım, bulunduğumuz coğrafyada 
enerji denkleminin önemli bileşen-
lerinden biri durumunda. Bu nedenle, 
projenin gelişimi tüm enerji çevreleri 
tarafından dikkatle izlenmekte.
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YERLİ KöMÜR KuLLA-
NAN ELEKTRİK SANT-

RALLERİNE TEşVİK

Yerli kömürün elektrik 
üretimindeki payı son 

yıllarda önemli oranda düştü.

Santral yatırımcısı tarafından çok 
fazla tercih edilmeyen yerli kömüre 
dayalı kurulu güç, son 10 yılda sadece 
yüzde 15 oranında arttırılabildi. Aynı 
dönemde yerli kömür santrallerindeki 
kapasite artışı doğal gaz santrallerin-
deki artışın onda biri ve ithal kömür 
santrallerindeki artışın ise beşte biri 
kadar oldu.

Böyle olunca, toplam kurulu güç içinde 
yerli kömürün payı bundan 10 yıl önce 
yüzde 20’nin üzerindeyken, bugün yüz-
de 11’ler seviyesinde. Elektrik üretimi 
içindeki payı ise 10 yıl önce yaklaşık 
yüzde 23 düzeyindeyken 2017 yılı ilk 
11 ayında yüzde 14,9 olarak gerçek-
leşti.

Bir taraftan yerli kömüre dayalı santral 
yatırımlarının desteklenmesine yönelik 
siyasi iradenin varlığı, diğer taraftan 
özelleştirme ihalelerinden yerli kömür 
santrallerini alan firmaların hesap 
edemedikleri bir döviz kuruyla karşı 

karşıya kalarak darboğaza girmeleri, 
yerli kömürden elektriğe teşvik beklen-
tilerini arttırmıştı.

İlk teşvik kararnamesi 2016 yılının 
sonunda çıktı. Buna göre; kamu, kömür-
den elektrik üreten şirketlerden 2016 
yılında 6 milyon megavat-saat elektriği 
birim fiyatı 185 TL’den satın alacaktı. 
2017 yılı için fiyat aynı kaldı, ama mik-
tar 18 milyon megavat-saat düzeyine 
yükseltildi.

Ama asıl büyük teşvik 2017 yılının 
sonlarına doğru geldi.

Devlet, yerli kömürden üretilen elekt-
riği 2018 yılının başından itibaren 
megavat-saat başına 201,4 TL’den satın 
almaya başlayacak ve bu fiyat her üç 
ayda bir enflasyon oranında yükseltile-
cek. Üstelik bu uygulama 2024 yılının 
sonuna kadar devam edecek. Destek 
miktarı da üretilen elektriğin yarısı 
kadar olacak.

Yapılan düzenlemeyle, yerli kömürle 
çalışan santrallerin yanı sıra ithal 
kömür santrallerinin yerli kömür kul-
lanarak ürettikleri elektrik için de aynı 
destek söz konusu olacak. 2016 yılı pi-
yasa takas fiyatı ortalamasının 140 TL/
megavat-saat ve 2017 yılı ortalaması-

nın ise 164 TL/megavat-saat olduğu 
dikkate alındığında, verilen teşvikin 
ülkemiz enerji sektöründe dengelerin 
ciddi ölçüde değişmesine neden olabi-
lecek bir potansiyel taşıdığı açık.

RÜzGâR SANTRALİ 
BAĞLANTI KApASİTE 
TAHSİSİ İHALELERİN-
DE “EKSİ” fİYAT  
TEKLİfLERİ

Yılın son haftasında 2.130 megavat bü-
yüklüğündeki rüzgâr santrali bağlantı 
kapasite tahsisi ihaleleri gerçekleştiril-
di.Ürettiği elektriği şebekeye en ucuz 
fiyattan verecek olanların kazandığı bu 
ihalelerde çok sayıda firma tarafından 
“eksi” fiyat teklif edildi. Yani, firmalar, 
49 yıllık lisans süresinin ilk 10 yılı 
boyunca üretecekleri elektriği “piyasa 
takas fiyatı”nın altında bir fiyattan 
satmaya razı oldular.

Bu gelişme, önümüzdeki yıllarda 
elektrik piyasasının hangi yöne doğru 
evrileceğini göstermesi bakımından 
yılın en çarpıcı gelişmeleri arasındaydı.

Dr. Nejat Tamzok’un diğer inceleme ve değer-
lendirmeleri için bkz. www.enerjigunlugu.net
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Gençler robotlarını tasarlayacak
Dassault Systèmes SOLIDWORKS lise öğrencilerine yöne-
lik düzenlenen ve öğrencilerin bir takım çalışması içinde 
robot tasarladıkları First Robo-
tics Competition (FRC) etkinli-
ğinin 3 yıl boyunca inovasyon 
ve tasarım sponsorluğunu üst-
lendiğini duyurdu. Sponsorluk 
kapsamında Türkiye’deki tüm 
FRC takımları ürün geliştirme 
sürecinde Solidworks 3D mo-
dellerinin sağladığı avantaj-
ları kullanacak ve ekipler bu 
sayede, düşük maliyetli robot 
tasarımları yapabilecek. 

Amerika’da 26 yıldır yapılan First Robotics Competition 
etkinliği, 2015’ten beri Fikret Yüksel Vakfı tarafından 
Türkiye’de düzenleniyor. Etkinliğin amacı lise çağındaki 

gençlerin takım ruhunu ve birlikte kazanmayı benimseme-
sini sağlamak. olarak belirlenirken etkinlikte, lise öğrenci-
lerinden, belirlenen oyun ve kurallar dahilinde robotlarını 
yapmaları, aynı zamanda kendi iş planlarını oluşturup, 

kaynak bularak sürdürülebilir bir 
takım oluşturmaları bekleniyor.

 2-4 Aralık tarihlerindeki 2017 
Turkish Robotics Off-Season tur-
nuvasında yer alan takımlar Mart 
ayında düzenlenecek FIRST® 
Robotics Competition İstanbul Re-
gional için hazırlıklarına şimdiden 
başladı. Mart ayındaki etkinlik 
3 gün sürecek olup, dereceye 
girenler Amerika’daki yarışma-
lara katılmaya hak kazanacak.

Organizasyonlara Ülker Sports Arena ev sahipliği yapıyor. 
Yarışmada şu an Türkiye’den 55 takım yarışıyor. Yeni hedef 
ise 3 yılda 100 takıma ulaşmak.

Shell’in 32 yıldır, dünyadan gençle-
ri enerji tasarruflu yenilikçi araçlar 
tasarlayıp üretmeleri için teşvik etmek 
amacıyla,  düzenlediği “Shell Eco-ma-
rathon” yarışması, bu yıl üçüncü kez, 
“Shell Eco-marathon Türkiye” adıyla 
İstanbul’da düzenlendi. Geleceğin 
mühendislerinin en az enerjiyle en 
uzun mesafeyi kat etmek için yarıştığı 
Shell Eco-marathon Türkiye’ye; Türkiye, 
Yunanistan, Bulgaristan ve Slovak-
ya’dan toplam 22 takım ve 300 öğrenci 

katıldı. Yarışmada kazanan takımlar 
ödüllerini, Türkiye İnovasyon ve Giri-
şimcilik Haftası’nın son gününde Shell 
Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, OİB 
Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu ve 
Tahsin Öztiryaki den aldılar. 

1 kWh’lik elektrikle İstanbul’dan Anka-
ra’ya gidebiliyor!

Shell Eco-marathon Türkiye’de, 3’ü 
pist içi ve 2’si pist dışı olmak üzere 5 
farklı kategoride ödüller verildi. Pro-

totip araçlar kategorisinde hidrojenle 
çalışan araçlar içerisinde en az enerjiyi 
harcayarak bitiş çizgisini görmeyi ba-
şaran takım, Anadolu Üniversitesi’nden 
“Hidroana” oldu.

Hidroana 356.42 km/m3 sonucuyla 
birinciliği göğüslerken, şehir konsep-
ti kategorisinde, elektrikle çalışan 
araçlar arasında Çukurova Üniversitesi 
“Çukurova Elektromobil” takımı 107,66 
km/kWh’lik sonuçla şampiyon oldu. 
İstanbul Üniversitesi’nin “Hidroist” 
takımı, şehir konseptli hidrojenle çalı-
şan araçlarının elde ettiği 196,66 km/
m3’lük sonuçla bu kategorinin birincisi 
oldu.Pist dışı ödüllerde; “İnovasyon 
Ödülü”nü İstanbul Teknik Üniversite-
si “Facilis”, “Ekip Ruhu Ödülü”nü ise 
Uludağ Üniversitesi “UMAKİT” takımları 
aldı. Shell Eco-marathon Türkiye ya-
rışmasında başarı elde eden takımlar, 
2018’in Temmuz ayında Londra’da 
düzenlenecek Shell Eco-marathon 
Avrupa’ya katılım hakkı elde ederek, 
Avrupa’nın yaklaşık 30 ülkesinden 
gelen akranlarıyla yarışacaklar.

Shell Eco-marathon türkiye’nin şampiyonları ödüllerini İnovasyon Haftası’nda aldı

yenilikçi, inovatif, tasarruflu ve genç!

H A B E R
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Elektrik Mühendisleri Odası, 20 Ocak 
2018 tarihinde yayımlanan Tebliğ 
kapsamında Nisan ayında uygulamaya 
girecek Son Kaynak Tedarik 
Tarifesi‘ni değerlendirdi. 
Büyük sanayi kuruluşlarının 
kullandığı elektriğe “örtülü 
bir zam” getirildiğine dikkat 
çeken EMO, bu zam oranının 
Nisan ayı için açıklanan 
referans yenilenebilir enerji 
maliyeti ile piyasadaki 2017 
yılı ortalama elektrik fiyatı dikkate 
alındığında yüzde 26‘yı aşabileceğini 
belirtti. İktidarın siyasal çıkarları ve 
iktidar üzerinde etkili kesimlerin ter-
cihleri doğrultusunda alınan kararların 
yarattığı sıkıntıya da dikkat çeken EMO, 
toplumsal yararı gözeten kamusal poli-
tikalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

EMO tarafından yapılan açıklamada 
”Büyük sanayi kuruluşları artık normal 
tarifeden değil, “son kaynak tedarik” 
adı altında yeni elektrik tarifesine göre 
fatura ödeyecekler. Tebliğe göre Nisan 
ayında uygulamaya geçecek yeni tarife, 
büyük sanayi kuruluşlarının elektrik 
fiyatlarına “örtülü zam” yapılmasına 
neden olacak. Özellikle organize sanayi 
bölgelerinin yoğun tepki gösterdiği 
son kaynak tedarik tarifesi kapsamın-
daki parametreler; Aralık ayı verilerine 
göre elektrik fiyatlarında yüzde 9.64 
artış anlamına geliyor. Nisan ayı için 
açıklanan referans yenilenebilir enerji 
maliyeti ile 2017 yılı ortalama piyasa 
fiyatı dikkate alındığında ise zam ora-
nının yüzde 26.88`e kadar çıkabileceği 
görülüyor.” denirken sözkonusu tari-
fenin Nisan 2018`den itibaren yüksek 
tüketimli sanayi kuruluşlarına, normal 

sanayi tarifesi yerine yeni formülle 
belirlenen tarifeden fatura kesileceği 
vurgulanıyor. 

Elektrik hizmetinin 
sunumu yanında talep 
tarafını da düzenlemeye 
yönelik “serbest tüketici” 
limiti uygulamasında, 
2018 için yıllık 2 bin 
kilovat saatlik limitin 
üzerinde kalan elektrik 
kullanıcılarının dağıtım 

şirketleri yerine piyasadan elektrik 
almaları öngörülüyordu. Ancak ikili 
anlaşmalarla normal tarifeden daha 
indirimli satış yapan tedarik şirketleri 
zarar ettiklerini belirterek sözleşmele-
rini geçen yıl feshetmeye başlamışlardı. 
EPİAŞ`ın verilerine göre 2012`de yüzde 
16.03 olan serbest tüketici çekiş oranı, 
2013`te yüzde 24.94`e, 2014`te yüzde 
36.93`e, 2015`te yüzde 42.39`a çıkmış 
ve 2016 yılında yüzde 53.55 ile tepe 
düzeyine varmıştı. Ancak 2017 yılında 
oran yüzde 47.36`ya geriledi. Verilerin 

de gösterdiği gibi elektrik tarifelerine 
yapılan müdahaleler sayesinde her 
isteyene elektrik sağlamakla yükümlü 
“görevli tedarik şirketleri”nin sahibi 
olan dağıtım şirketleri geçen yıl daha 
fazla elektrik satma olanağı sağlamıştı. 
Yeni tarife uygulaması hem görevli 
tedarik şirketlerinin yüksek tüketimli 
sanayiye yaptıkları satışlara daha yük-
sek fatura kesmelerine; hem de tedarik 
şirketleri denilen piyasada elektrik 
toptan ve perakende satışı yapan şir-
ketlerin bu yükseltilmiş fiyat üzerinden 
indirim yaparak müşteri toplamalarını 
ve kar etmelerini sağlayacak.

Bu yıl için 50 milyon kilovat saat ve 
üzerinde elektrik kullanan sanayi 
kuruluşları yüksek tüketimli aboneler 
olarak kabul edilecek ve “son kaynak 
tedarik” tarifesiyle faturalandırılacaklar. 
Bu tarifede elektrik satış fiyatı; piya-
sadaki elektrik fiyatı ile yenilenebilir 
enerji kaynakları destekleme mekaniz-
masının (YEKDEM) birim maliyeti esas 
alınıp; EPDK`nın yıllık açıklayacağı 

20 OcAK 2018 TARİHİNDE YAYIMLANAN TEBLİĞ KApSAMINDA NİSAN AYINDA uYGuLAMAYA  
GİREcEK SON KAYNAK TEDARİK TARİfESİ SANAYİ KuRuLuşLARI VE MESLEK öRGÜTLERİ  
TARAfINDAN TARTIşILIYOR. YENİ TARİfEYLE BÜYÜK SANAYİ KuRuLuşLARININ KuLLANDIĞI 
ELEKTRİĞE “öRTÜLÜ BİR zAM” GETİRİLDİĞİNE DİKKAT çEKEN EMO, Bu zAM ORANININ NİSAN 
AYI İçİN AçIKLANAN REfERANS YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİYETİ İLE pİYASADAKİ 2017 YILI 
ORTALAMA ELEKTRİK fİYATI DİKKATE ALINDIĞINDA YÜzDE 26‘YI AşABİLEcEĞİNİ BELİRTTİ. 

Elektrikte Zoraki Piyasa
H A B E R
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katsayı ile çarpılarak belirlenecek. 
Bu yıl için 1.128 olarak açıklanan 
bu katsayı; enerji maliyeti dışında 
kalan “faturalama, müşteri hizmetleri, 
işletme giderleri, yatırım, perakende 
satış hizmet maliyeti” ile “makul kar” 
kalemlerini kapsıyor.

Aylık olarak piyasada çeşitli kısıtlar 
nedeniyle oluşabilecek yüksek mali-
yetleri sanayi abonelerine doğrudan 
yansıtacak bu tarife modeliyle, sanayi 
aboneleri aylık bazda çok farklı fatu-
ralarla da karşılaşabilecekler. Özellikle 
yoğun enerji tüketimine dayalı sanayi 
üretim tesisleri için bu uygulama aylık 
gelir hesaplarında büyük oynamalara 
yol açacak. Bu nedenle yapılacak ikili 
anlaşmalarda fatura dönemi de büyük 
önem taşıyacak.

EMO açıklamasında “Hakkaniyetli bir 
maliyet paylaşımı yerine “elektrik pi-
yasasının” zoraki yaşatılmasına yönelik 
çaba Türkiye`nin zaten sorunlu olan 
ekonomik gelişimi üzerinde olumsuz 
etkiler yaratacaktır. Özellikle enerji 
tüketimi daha az ama katma değeri 
daha yüksek üretime yönelik adımlar 
atılmadan Türkiye`nin fazla elektrik 
tüketen sanayi kuruluşlarının elektrik 
fiyatlarının pahalılaştırılması dolaylı 
olarak enflasyon şeklinde halkımıza 
da geri dönecektir. İktidarın siyasal 
çıkarları için olası erken seçim önce-
sinde elektrik fiyatlarında “örtülü” bir 
zam yolunu tercih ettiği; sanayi kuru-
luşlarının ülkenin ekonomik koşulları 
nedeniyle görece daha uzun vadede 
bu elektrik zammını ürünlerine yansı-
tabilecekleri hesabı yapıldığı anlaşıl-
maktadır.” denildi. EMO açıklamasında 
“Zorla oluşturulmaya çalışılan elektrik 
piyasasına iktidarın ve çeşitli sermaye 
kesimlerinin tercihleri kapsamında 
günü birlik yapılan müdahaleler 
sürekli birilerinin fahiş karlar elde 
ederken, birilerinin “battık” feryat-
larına yol açmaktadır. Sonuçta ise 
siyasal iktidar üzerinde etkili olan lobi 
faaliyetlerine göre kararlar alınmakta-
dır. Acilen elektrikte toplumsal yararı 
gözeten kamusal politikaların devreye 
sokulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.” 
görüşlerine yer verildi. 

türkiye’de Elektrik: 2016’dan 2018’e
Türkiye’de elektrik üretimi, üretimdeki 
pay sırasına göre doğal gaz, hidroelekt-
rik, taş kömürü ve linyit, ithal kömür, 
rüzgar, motorin ve fueloil gibi sıvı yakıt-
lar, jeotermal, biyogaz ve güneş enerjisi 
ile gerçekleşmektedir.

Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücü 
2016 yılında 78.599 MW iken, 31 Ekim 
2017 itibariyle kurulu güç 82.312 MW 
olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ekim sonu 
itibariyle, kurulu güçte doğal gazın payı 
yüzde 28, hidroliğin payı yüzde 33 ve 
kömürün payı yüzde 21 oldu. TEİAŞ ve-
rilerine göre 2016 yılında toplam 2321 
santral üzerinde gerçekleşen üretim, 
geçen yıl 3822 santrale ulaştı. EÜAŞ’ın 
bu üretim içindeki payı, 2016 yılında 
yüzde 25,6, 2017 Ekim sonu verilerine 
göre yüzde 24,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin elektrik üretiminin en 
önemli kaynaklarından olan doğal gaz-
da Türkiye’nin ithalat oranı yüzde 99 
seviyesinde gerçekleşiyor. Enerjide yurt 
dışına bağımlılık oranını ciddi biçimde 
etkileyen doğal gazda 2016 sonu iti-
bariyle Türkiye’de üretilen doğal gazın 
tüketimi karşılama oranı yüzde 0,8 gibi 
çok düşük bir düzeyde gerçekleşti. 

2016 ve 2017’nin ilk 9 aylık dönemi-
ni ithalat, üretim, ihracat ve tüketim 
rakamları açısından karşılaştırdığımız-
da, ithalatta iki dönem arasında yüzde 
20,33’lük bir artış olduğunu görüyoruz. 
Üretimde yüzde 3,8’lik, ihracatta yüzde 
9,6’lık bir daralma gerçekleşirken tüke-
tim değerleri yüzde 17,67 oranında artış 
gösterdi. Doğal gaz ile üretilen elektrik 
kurulu gücü 2016 yılında 22.156 MW 
ile yüzde 28,2’lik paya sahipti. 2017 yılı 
Ekim sonu verileri 23.259 MW ve yüzde 
28,3 olarak gerçekleşti ve doğal gazın 
elektrik üretimine yönelik kurulu gücü 
geçen seneye göre anlamlı bir farklılık 
göstermedi.

Elektrik üretimi içinde yüzde 34 paya 
sahip hidroelektrik santraller; çevreye 
uyumlu, temiz, yenilenebilir, yüksek 
verimli, yakıt gideri olmayan, uzun 
ömürlü, işletme gideri çok düşük  yerli 
bir kaynak olması nedeniyle önem 
taşıyor.  Akarsu ve barajlı santrallerden 
gelen toplam hidroelektrik enerjisinin 

elektrik üretimindeki payı 2016 yılında 
yüzde 34, Ekim sonu verilerine göre 
ise 2017 yılında ise yüzde 33 olarak 
gerçekleşti. 

Türkiye elektrik üretiminde yüzde 21 
oranında payı olan kömürün, elektrik 
üretiminde dünya genelindeki payı 
yüzde 41’dir. Türkiye’de 2016 sonunda 
kömüre dayalı elektrik gücü 17.316 
MW olarak gerçekleşti ve kurulu gücün 
toplam yüzde 22’sini oluşturdu. Yerli 
kömüre dayalı güç 9.437 MW ile yüzde 
12,5 olurken, ithal kömüre dayalı 
kurulu güç 7.879 MW ile toplam kurulu 
gücün yüzde 9,5’unu oluşturdu. 2017 
yılında ise yerli kömüre bağlı kurulu 
güç 9.872 MW ile yüzde 12 oranında 
gerçekleşirken ithal kömüre bağlı ku-
rulu güç ise 7.473 MW ile yüzde 9,1’lik 
bir paya sahip oldu. Ülkemiz elektrik 
üretiminde kömür, neredeyse tamamı 
ithal edilen doğal gaza karşı yerli bir 
kaynak olarak destek görüyor.

Yenilenebilir enerjinin en önemli kay-
naklarından biri olan rüzgar enerjisinde 
hem dünyada hem de Türkiye’de artan 
ölçeklerde çok sayıda yatırım bulu-
nuyor. Dünyada 2000 yılında 17,4 GW 
olarak gerçekleşen rüzgar enerjisinden 
elektrik üretimi, 2015 yılında 432,9 
GW olurken Türkiye’de 2016 yılı sonu 
itibariyle işletmede olan lisanslı rüzgâr 
enerji santrallarının kurulu gücü 5.738 
MW iken bu rakam 2017 Ekim sonu 
itibariyle 6.353 MW olarak gerçekleş-
ti. Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli 
48.000 MW ve bu potansiyele karşılık 
gelen toplam alan Türkiye yüz ölçümü-
nün yüzde 1,3’üne denk geliyor. 

Güneş enerjisi alanında ise 2014 yılın-
da sadece 40 GW olan Türkiye güneş 
enerjisiyle elektrik üretiminde 2017 
yılının ilk 10 ayı sonunda oluşan güç 
2060 MW olarak gerçekleşti.

Kaynak: KPMG Enerji Sektörel Bakış 2017

H A B E R
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Türkiye kamuoyu, siyasal iktidarın 2018 
yılbaşından itibaren geçerli olan % 8,8 
gibi oldukça yüksek orandaki elektrik 
zammını tartışırken  Elektrik Mühendis-
leri Odası (EMO) sadece enerji toplu-
munu değil tüm ülkeyi ilgilendiren 
elektriğe zam olayı ile bağlantılı önem 
derecesi yüksek bir konuyu “ELEKT-
RİK pİYASASI şİşTİ” başlığı altında 
bir basın açıklaması ile kamuoyunun 
dikkatine sundu.1 Aslında bu önem 
derecesi yüksek konuya daha önce öne-
mine vurgu yaparak Ankara Mektupla-
rı’mda birden fazla yer vermiştim. Aynı 
konuya son  kez “Asfalyalar Atarken” 
başlıklı Ankara Mektubu’mda değin-
dim.2  Bu mektuplarımda her defasında 
ülkemiz elektrik üretiminde plansızlık-
tan, kamu enerji yetkilileri tarafından  
her önlerine getirilen projeye onay 
verilmesinden ileri gelen, kurulu güçte          
%40’ın üzerinde atıl (kullanım dışı) 
kapasiteye yol açılmasını eleştirdim. 

EMO açıklaması,  ülkemiz Enerji/
Elektrik Sistemi’nin, dolayısıyla bu 
ulusal sistemin oluşmasında en büyük 
payı olan Elektrik Serbest Piyasası’nın 
getirildiği kesinlikle kamu yararına 
aykırı tabloyu dikkatimize sunmaktadır.  
Bu tablo sayesinde planlama yoksunu 
Enerji Serbest Piyasa’mız ürünü Ulusal 
Elektrik Üretim Sistemi’miz ile ülke 
elektrik talebinin (elektrik tüketim ge-
reksinimimizin) karşılanması arasında 
elektrik, Serbest Piyasa’ya çıktıktan 

pLANSIz YöNETİM SONucu, 2007 YILINDA 40.817 
MW OLAN  TÜRKİYE ELEKTRİK KuRuLu GÜcÜ  
10 YIL SONRA 2017 YILINDA 85.200 MW   
OLMuşTuR. SON 10 YILDA  TÜRKİYE ELEKTRİK 
KuRuLu GÜcÜ % 109  ARTMIşTIR. YILLIK   
ORTALAMA KuRuLu GÜç ARTIş ORANI % 11’DİR.

obez Elektrik Sistemimiz

M E K T U P

1 “Elektrik Piyasası Şişti”, EMO Basın açıklaması, OdaTV, 14 Ocak 2018

2 Kaynak Elektrik, Kasım- Aralık 2017, sayı 339
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sonra ülkemizin başına neler geldi-
ğini gerçek rakamlarla olabildiğince 
ayrıntılı olarak görme olanağına sahip 
oluyoruz.

YAKIN DöNEMDE NELER YAşANMIşTI?

Ülkemiz enerji tarihinin belki en çok 
anımsanacak medyatik olayların ya-
şandığı 1990’lı yılların ikinci yarısı ile 
2000’li yılların ilk yıllarından mektup-
larımda sıklıkla söz ettiğim okurlarımın 
dikkatini çekmiştir. 
Öyle ki, bugün 
Enerji/Elektrik 
Sektörü’nde yaşa-
dıklarımız nerdeyse 
bu yakın dönemin 
birebir tekrarı gibi-
dir. Bir farkla, yakın 
dönemde enerjiyi 
yönetenler suç 
duyurularıyla ne 
yapılıp yapılıp yargı 
önüne çıkarılmış-
lardır. Bugün aynı 
suçların katmerlisini işleyenlere toz 
kondurulmamaktadır.

Bilindiği gibi, ülkemizde elektrik enerji-
sinin milâdı sayılan Türkiye Elektrik 
Kurumu (TEK)’nun kurulup faaliyete 
geçtiği 1970 yılından 1984 yılına kadar 
elektrik enerjisinin üretiminden tüketi-
mine yönetimi kamu yarı tekelinde ve 
1982-84 aralığında kısa bir süre tam 
kamu tekelinde olmuştur. Dönemin 
başbakanı Turgut özal, 1984 yılı sona 
ererken kamu tekelini ortadan kaldıran, 
kamunun o tarihe kadar yapmakta ol-
duğu özellikle elektrik üretimi yatırım 
ve işletmesinin özel sektör tarafından 
da yapılmasına olanak veren bir yasaya 
imza attı.3 Ne var ki, bu önemli yapısal 
yasal değişiklik sanıldığı gibi özel 
sektör tarafından coşkuyla karşılanma-
dı. Beklenen özel sektör elektrik üretim 
yatırımları sınırlı kaldı. Ele alınabilen-
ler ise eleştirilerden kurtulamadı. Zaten 
iç ve özellikle dış yatırım finansmanı 
zorluğu yaşanan bir dönemden geçili-
yordu. Kamu elektrik üretim yatırımları 
3096 sayılı yasadan sonra neredeyse 

durmuştu. Sonunda yeterli yatırım ya-
pılmadığı için kaçınılmaz olan elektrik 
yetersizliği geldi çattı (1999). 

Soruna dönemin koalisyon yöne-
timinin başbakanı Bülent Ecevit el 
koymak zorunda kaldı. Başbakan Bülent 
Ecevit’in talimatıyla Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT)’nın sahip 
çıktığı büyük kapasitede dört özel 
sektör doğalgaz çevrim ve bir ithal 

kömür santralının 
acil olarak yapımı 
kararı çıktı (Mayıs 
2000). Bu santralla-
rın yapımına kararı 
izleyen yıl başlandı 
ve 2004 yılına ka-
dar ticari işletmeye 
açıldılar. Böylece 
2001 yılı başındaki 
büyük ekonomik 
kriz dalgasının ülke 
elektrik tüketimini 
negatif bölgelere 
çekmesinin de 

katkısıyla Türkiye elektrik sıkıntısından 
elektrik fazlası dönemine geçiş yapmış 
oldu. 

Ülkemiz kamu enerji sektöründe 2001 
yılı başında önem derecesi yüksek 
bir olay daha yaşandı. Ocak ayının ilk 
günlerinde “Beyaz Enerji” adı takılan 
operasyonun medya şamatasıyla yatak-
larımızdan fırladık. Enerji Bakanlığı’nın 
ilgili kurumu o tarihte TEAŞ (Türkiye 
Elektrik Üretim, İletim A. Ş.)’da bir 

Enerji İletim Hat ve tesisleri ihalesinin4  
soruşturulmasıyla Ankara merkezinde 
başlatılan jandarma operasyonu kısa 
sürede genişletilerek dönemin Enerji 
Bakanı dahil Bakanlık üst yönetimi 
kapsama alındı. Fezlekeler, iddiana-
meler, duruşmalar derken Türkiye yedi 
değerli yılını bu işe harcadı diyebi-
liriz. Sonunda ceza alan aldı, beraat 
eden etti. Gelişen konunun asıl ilginç 
olanı, operasyonun ilk konusu dışında 
hakkında 30 dolayında konu üzerinden 
suç duyurusunda bulunulan dönemin 
Enerji Bakanı’nın5  TBMM’nde hakkında 
verilen Yüce Divan’a sevk amaçlı Gen-
soru Önergesi’nin koalisyon hükümeti 
ortaklarının (DSP, MHP; ANAP) oylarıy-
la reddedilmesi, yani Bakan’ın suçlu 
olduğunun kabul edilmemesi, başka bir 
anlatımla Meclis’te aklanmasıydı.

Bilindiği gibi 2002 yılı sonunda AKP 
(Adalet ve Kalkınma Partisi) adlı siyasal 
oluşum iktidara geldi. İlk sayılacak 
icraatlarından biri de, TBMM’nde Meclis 
Araştırması ve devamında Meclis 
Soruşturması Komisyonları kurularak 
2001 yılında Meclis’te aklanan Ba-
kan’ın kendisinden sonraki Bakan da6  
yanına katılarak Yüce Divan’a gönderil-
mesiydi.

Özellikle Bakan cumhur Ersümer’e atı-
lan elektrik üretim ve tüketim dengesi-
ne, başka bir açıdan enerji planlaması-
na aykırılık ve bundan ileri gelen kamu 
zararı üzerine suç duyurusu, enerji 
sektöründe günümüzde yaşananlarla 
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3 Yap-İşlet-Devret yasası diye de anılan 3096 sayılı yasa.
4 Konya-Yeşilhisar elektrik iletim hattı

5 M. Cumhur Ersümer, 30 Haziran “1997-12 Ocak 1999 ve 29 Mayıs 1999-27 Nisan 2001 
arasında iki dönem Enerji Bakanlığı görevinde bulundu.
6 Zeki Çakan, 27  Nisan 2001-18 Kasım 2002 arasında Enerji Bakanlığı görevinde bulundu.

                                                                                                  Cumhur Ersümer   
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ilginç biçimde benzerlik gösteriyordu. 
Bu suç duyurusunun Meclis Soruştur-
ması Komisyonu’nun 25 Haziran 2004 
gün, 9/4,7 sayılı raporundan alıntı özet 
bir bölümü, genelde Enerji Bakanla-
rı’nın aklanmasıyla sonuçlanan Yüce 
Divan’ın 2009 yılı ortalarında yayımla-
nan Gerekçeli Kararı’ndan izleyelim.

“Enerji sektöründe bugün yaşanan 
sorunlar çok büyük oranda Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)’nın ve 
Bakanlarının, yasal görevlerinin aksine, 
plansız ve hesapsız hareket etmelerinden 
kaynaklanmıştır. Bu plansız ve hesapsız 
hareket ve anlaşmalar nedeniyle bugün 
elektrik sektörümüzde tarifesi bağıtlan-
mış, alım ve ödeme garantili ve hazine 
Garantisi ile destekli anlaşmalarla aşırı 
bir özel sektör elektrik üretim proje kapa-
sitesi yaratılmış bulunmaktadır. 

Yapılan anlaşmalar ve tanınan garantiler 
nedeniyle üretimi durdurulamayan bu 
gereksiz projeler nedeniyle daha düşük 
maliyetli kamu termik ağırlıklı santralları 
durdurulmak TKİ (Türkiye Kömür İşletme-
leri Genel Müdürlüğü)’ne ait linyit maden 

işletmeleri düşük kapasitede çalıştırılmak 
ve hidroelektrik projeler yavaşlatılmak 
durumunda kalınmıştır.

İhtiyacın çok üzerinde miktarlarda ‘al ya 
da öde’ anlaşmalarıyla bağıtlanan doğal-
gaz ithal anlaşmaları nedeniyle tüketimi 
mümkün olmayan aşırı bir doğalgaz 
arzı ortaya çıkmıştır. Alım garantilerinde 
yapılan indirimlere rağmen tüketilmesi 
mümkün olmayan alım garantili doğal-
gaz için ‘al ya da öde’ yükümlülükleri ilk 
defa 2001 yılında gündeme girmiştir. 
Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi 
kaçınılmaz görünmektedir”.

Aslında 2001 yılı ülkemizle birlikte 
dünyada da ses getiren, yaşamımızı 
ilerleyen yıllarda da etkilemeyi sürdü-
ren olayların yaşanmasıyla anımsanan 
bir yıldır. Elektrik  krizinden sonra bü-
yük ekonomik kriz bu yıla girilirken ve 
yılın ilk aylarında ortaya çıkmış, Türkiye 
kamuoyunda büyük ses getiren kamu 
Enerji toplumuna operasyon (Beyaz 
Enerji) bu yıl gerçekleştirilmiş, Enerji 
Serbest Piyasası uygulaması bu yıl baş-
latılmış ve yılın sonuna doğru ABD’de 

11 Eylül terör saldırısı diye nitelenen 
(dünyada hâlâ tartışılan)  Dünya Tica-
ret Merkezi kuleleri, Pentagon saldırıla-
rı ve yıkımları zinciri yaşanmıştır.

Turgut özal’ın 3096’sının başarısı sınır-
lı kaldığından, 2001 yılının ilk ayların-
da elektrik başta olmak üzere Enerji 
Serbest Piyasası yasaları çıkarıldı ve 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu/ 
Kurulu (EPDK) kuruldu.

Enerji ve özellikle Elektrik Serbest Pi-
yasası faaliyetleri, EPDK’nın kuruluşunu 
izleyen yıldan günümüze en az 15 yıl 
boyunca eleştiri almaktan kurtulama-
dı. Bu kurumu eleştiriden kurtaracak 
siyasal iktidar ise kılını kıpırdatmadı. 
Üstüne üstlük ilgili Bakanlık ve kurum-
larıyla örneğin doğanın tahribatına, bu 
yüzden başta yöre halkının ayaklanma-
sına yol açan olaylarda EPDK’nın ar-
kasında durdu. Halkın çıkarlarını değil, 
doğa tahripçilerinin çıkarını savunma, 
hatta yasalarla destekleme yolunu seç-
ti.   Bu kadarla da yetinilmedi, özellikle 
elektrik konusunda suç duyurularını 
yineledikleri önceki dönemlerin Enerji 
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7 Puant/pik güç: Elektrik kurulu gücünün belirli sürelerde (genellikle  yılda) kullanılan en yüksek MW değeri. 

8 2017 yıllık puantı: 26 Temmuz 2017, 14.40

Bakanlığı Bakan ve çalışanlarının üzer-
lerine atılı suçlamalardan aklandıkları 
görmezden gelinip her fırsatta onların 
dönemine ait elektrik üretim proje-
leri, yukarıdaki Meclis Soruşturması 
Komisyon raporundaki suçlamalar tarzı 
ifadelerle eleştirildi.

Ne denmişti, söz konusu raporda Enerji 
eski Bakan’ının icraatı için: “Plansız ve 
hesapsız hareket ve anlaşmalar ne-
deniyle elektrik sektörümüzde tarifesi 
bağıtlanmış, alım ve ödeme garantili ve 
hazine Garantisi ile destekli anlaşmalarla 
aşırı bir özel sektör elektrik üretim proje 
kapasitesi yaratılmış bulunmaktadır.”

Dikkat ediniz! Ortaya atılan suç konu-
su, o aşamada henüz elektrik üretimine 
geçmemiş olan yatırım projeleridir, 
kurulmuş santrallar değildir.  Dönemin 
Koalisyon hükümetinin yerinde kararıy-
la kurulmalarına karar verilmiş olan bu 
santralların yapımı ancak 2003-2004 
aralığında tamamlanmış ve Türkiye 
özellikle 2004-2007 döneminde olası 
bir elektrik krizinden kurtulmuştur. 

O zaman iddia 
konusu “aşırı 
bir özel sektör 
elektrik üretim 
proje kapasitesi 
yaratılması” ne 
demek oluyor? 
Böyle bir aşırı 
proje kapasite-
sinin olmadığı, 
hayal ürünü 
olduğu önce-
likle yaşanarak, 
hukuk yoluyla da 
Bakan’ların Yüce 
Divan’da aklan-
malarıyla açıkça 
ortaya çıkmış bulunuyor.

EMO BASIN AçIKLAMASINA GELİNcE

EMO, basın açıklamasında, öncelikle 
2017 yılı sonunda Türkiye’nin özel sek-
tör ağırlıklı olarak geldiği elektrik ku-
rulu güç düzeyi açıklanıyor ve “Elektrik 
Piyasası’nın şiştiği, üstelik bilinçli olarak 
şişirildiği, ülkemizde çok yüksek elektrik 

üretim yedek/atıl  kapasitesi yaratılarak 
büyük kamu zararına yol açıldığı, özetle 
kamu yararına aykırı obez bir elektrik sis-
teminin, dolayısıyla elektrik piyasasının 
oluşturulduğu” sonucuna varılıyor. 

Günümüz siyasal yöneticilerinin, bir 
dönem yüksek yargıdaki aklanmaları 
umursamadan ağızlara sakız yaptık-
ları kendilerinin 2002-2007 ilk iktidar 
dönemini kapsayan, aşırı elektrik 
fazlası diye kamuoyuna sunulan önceki 
dönemlerden miras kurulu güç artışını 
ve puant güce göre elektrik üretim ka-
pasitesi fazlasını (atıl kapasiteyi) basit 
hesaplamayla bulmak olanaklı. Türkiye 
kurulu gücü  2007’de 40.817 MW 
olarak veriliyor, 2002’de ise 31.846 
MW imiş, bölün, çıkan sonuç 5 yılda 
kurulu güç artışı %28’dir. Resmi enerji 
istatistikleri bu kurulu güç kapasitesi-
nin (% 28) 2007 yılına kadar tüketildi-
ğini gösteriyor. Çünkü günümüz siyasal 
yönetimi 2002-2007 döneminde kamu- 
özel sisteme dişe dokunur yeni elektrik 
üretim kapasitesi ekleyemiyor.                         

Beş yılı kapsayan dönem için Türki-

ye’nin kurulu gücündeki artış %28 
olunca yıl başına ortalama %5,6 kurulu 
güç artışı düşmektedir ki, bu ülke-
miz gibi gelişmesi süren bir ülke için 
geçmişteki gelişmelere de bakıldığında 
normalin altında bir orandır.  Oysa 
bu %28 fazlalık için söylenmedik söz 
bırakılmamış, üstelik önceki dönem 

Enerji Bakanları ve Bakanlık çalışanları  
uluslararası kabullerle makul ölçüdeki 
bu kapasite gelişimi için suç duyurusu-
na tabi tutularak yedi uzun yıl yargı-
lanmıştır.

şİşEN KuRuLu GÜç KApASİTESİ

EMO bildirisinde, günümüz siyasal 
yönetimi döneminin 2007-2017 aralı-
ğındaki 10 yılın kurulu güç tablosunda, 
2007 yılı sonunda 40.817 MW olan 
Türkiye kurulu gücünün 10 yıl sonra 
2017 yılında 85.200 MW’a gelip dayan-
dığı görülüyor. Son 10 yılda  kurulu güç 
artış oranının yüzde yüzü aşan % 108,6 
gibi aşırı bir değer olduğu görülmekte-
dir. Yıllık ortalama kurulu güç artışı bu 
kez %10,9’dur. Yani ilk 5 yıldaki kurulu 
güç artışı ikiye katlanmıştır.  

Burada asıl önemli olan kurulu güç- 
puant7 güç ilişkisinin ne durumda oldu-
ğudur. 2017 yılında Türkiye kurulu gücü 
85.200 MW, puant gücü ise yaklaşık 
47.660 MW olarak veriliyor.8 EMO bildi-
risinde yukarıdaki kurulu güç ve yıllık 
puant güç değerleri çerçevesinde 2017 
yılı sonunda %78,77 gibi çok yüksek 
bir oranda kurulu güç yedeği oluştuğu 
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2017 YILI SONuNDA 
TÜRKİYE ELEKTRİK  
puANT GÜcÜ ÜLKE  
TOpLAM KuRuLu  
GÜcÜNÜN  SADEcE   
% 56’SINI KuLLANABİ-
LİYOR, % 44 DOLAYINDA 
YÜKSEK BİR  ATIL, YANİ  
KuLLANIMDA OLMAYAN 
KuRuLu GÜç 
KApASİTESİ OLuşMuş 
DuRuMDA. uLuSAL 
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bildirilmekte ve bu değerin TEİAŞ’ın 
2017-21 Üretim Kapasite Projeksiyonu 
çalışmasında öngörülen %69,2 değeri-
nin 9,6 puan üzerinde olduğuna işaret                                                              
edilmektedir. 

Aslında son on yılda (2007-2017) söz 
konusu aşırı kurulu güç artışı sonunda 
2017 yılı puant gücüne göre üretime 
katılan kurulu gücün %55,9 olduğunu 
görüyoruz. Bu durumda üretime katıla-
mayan kurulu güç (atıl/yedek kapasite) 
oranının, kurulu  gücün en yüksek 
yıllık kullanım değerine göre % 78,7 
değil, %44,1 olduğu görülüyor. EMO bu 
hesabı, açıklamasındaki ifade gibi yıllık 
puant güce göre değil, yıllık ortalama 
kurulu güç kullanım değerlerine göre 
yapmış görünüyor. Ancak bizim yıllık 
puant güce göre bulduğumuz %44 de 
aşırı büyüklükte bir yedek/atıl kapasite.

Özetlersek: Günümüz siyasal iktidarı 

dönemi, tamamı bu iktidarın ve onun 
enerji yetkililerinin plansız yönetimin-
den kaynaklanan yıllık kurulu güç oranı 
artışı ilk beş yılda (2002-2007) % 5,6 
iken son on yılda (2007-2017) % 10,9.  
Ülke kurulu güç artışı son 10 yılda 
yıllık ortalama bazda ikiye katlanmış. 

2017 yılı sonunda Türkiye puant gücü 
ülke toplam kurulu gücünün sadece % 
56’ını kullanabiliyor. Dolayısıyla % 44 
dolayında yüksek bir kurulu güç fazla-
mız (atıl kapasite) oluşmuş durumda.

Peki, 2017 sonunda toplam elekt-
rik tüketimimiz ne durumda? 2017 
sonunda yıllık toplam elektrik tüke-
timimiz 2016’ya göre % 8,5 artarak  
yaklaşık 290 milyar kWh olmuş. Bu 
talebin (tüketimin) karşılanması için de 
yukarıda ayrıntıları verildiği gibi max. 
47.660 MW kurulu güç (puant/pik güç) 
kullanılmış.

Şimdi EMO bildirisinde deniliyor ki, 
“ Piyasacılar (Enerji/Elektrik Serbest 
Piyasası’nı yönetenler) tarafından yandaş 
sermayeyi gözeten teşvikçi dönemde 
elektrik üretimi için gereksiz yatırımlar 
yapılmış, elektrik piyasası (dolayısıyla 
ülke elektrik sistemi) şişirilmiştir.”

Devam ediyorlar: “Ne yazık ki, piyasacı 
anlayışla elektrik alanında (sektöründe) 
planlama rafa kaldırılmış bulunuyor. Ge-
reksiz (kullanılamayan, atıl) yatırımların 
bedeli halkımıza elektrik kesinti (ve kısın-
tısı) ya da zam yoluyla ödetilmektedir”

EMO açıklamasından, plansız elektrik 
yönetiminin ülkemizi, birincil enerji 
kaynaklarının elektrik enerjisi üreti-
minde kullanımında (kapasite kullanı-
mında) ne oranda yanlış yola, diğer bir 
anlatımla elektrik enerjisi üretiminde 
son derece verimsiz bir tablo orta-
ya konularak önemli boyutta kamu 
zararına sokabildiğini de 2017 yılı sonu 
itibarıyla aktaralım. 

Yerli kömürde (linyit ve taşkömürü) 
%75-85 olması gereken kapasite kul-
lanımı (faktörü) % 49, Barajlı Hidro-
elektrik santrallarda % 50-60 olması 
gereken kapasite faktörü % 27, Akarsu 
santrallarında (küçük HES’ler) % 40-60 
olması gereken kapasite faktörü % 32, 
Rüzgar santrallarında % 40 olması ge-
reken kapasite faktörü % 33, Jeotermal 
santrallarda  % 80-90 olması gereken 
kapasite faktörü % 64’tür. Buna karşılık 
her ikisi de dış ülkelerden dövizle ithal 
edilmekte olan doğalgaz santralların-
da kapasite faktörü % 46, ithal kömür 
santrallarında % 74’tür. 

Üretildiği anda tüketilme karakteristiği 
ile dünyanın en hassas endüstri sektör-
lerinden biri olan elektrik enerjisinin 
yönetiminde planlamanın umursan-
mamasının ülkeleri ne boyutta kamu 
zararlarına uğrattığını bu yazımızla 
verilen rakam ve tablolarda açıkça 
görebiliyoruz.

Ülkemizde plansızlık, ölçüsüzlük, 
yönetim zafiyeti, bu yetersizliklerin so-
nucu büyük boyutta kamu zararları, bu 
zararların faturasının daima halkımıza 
ödetilmesi sadece enerji sektöründe 

9 Yüce Divan’da tanık, dönemin AKP Enerji Bakanı Hilmi Güler’e soruldu. O bile ithal doğalgaza o güne kadar “al ya da öde” şartına göre hiçbir ödeme yapılmadığını söyledi.(AYM Yüce Divan tutanakları, 19 Eylül 

2006).
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görülmüyor. İlk ağızda ekonomi, tarım, 
eğitim, sağlık, ulaşım sektörlerinde, 
sosyal yaşamda, iç ve dış politikada, 
aslında ülke siyasal yönetiminin bütü-
nünde  plansızlığı, yönetim zafiyetini, 
büyük boyutta kamu zararlarını yaşa-
mayı sürdürüyoruz.

“AL YA DA öDE”NİN YENİ VERSİYONLA-
RI “GEç YA DA öDE”, “uç YA DA öDE”…

Günümüz siyasal iktidarının ilk yılların-
da yakın dönem Enerji Bakanlarını Yüce 
Divan’a göndermek üzere TBMM’nde 
kurulan Meclis Soruşturması Komisyo-
nu raporunda elektrik ve doğalgaz için 
ne deniyordu, bir kez daha anımsaya-
lım.

“Plansız ve hesapsız hareket ve anlaşma-
lar nedeniyle elektrik sektörümüzde alım 
ve ödeme garantili ve hazine Garantisi 
destekli anlaşmalarla aşırı bir özel sektör 
elektrik üretim proje kapasitesi yaratıl-
mış bulunmaktadır.

İhtiyacın çok üzerinde miktarlarda ‘al ya 
da öde’ anlaşmalarıyla bağıtlanan doğal-
gaz ithal anlaşmaları nedeniyle tüketimi 
mümkün olmayan aşırı bir doğalgaz arzı 
ortaya çıkmıştır. 

Yapılan anlaşmalar ve tanınan garantiler 
nedeniyle üretimi durdurulamayan bu 
gereksiz projeler nedeniyle daha düşük 
maliyetli kamu termik ağırlıklı sant-
rallar durdurulmak kamu linyit maden 
işletmeleri düşük kapasitede çalıştırılmak 
ve hidroelektrik projeler yavaşlatılmak 
durumunda kalınmıştır.”

Bu iddiaların hiç birinin gerçeklerle 
bağdaşmadığını Yüce Divan tespit, 
tescil ve ilan etti (27 Temmuz 2007). 
Konuyu açarsak: Söz konusu dönemde 
tüketimi mümkün olmayan aşırı elekt-
rik ve doğalgaz kapasiteleri oluştu-
rulmuş değil, doğalgaz ve ithal kömür 
santralları çalışsın diye kurulu kamu 
termik ve hidroelektrik santrallarının 
çalışmasına son verilmiş değil, linyit 
madenlerinin kapasiteleri düşmüş 
değil. Bunlar olmuşsa bile çok kısa 
sürmüştür. Bitmedi,  ithal doğalgazda 
“al ya da öde” şartı  karşılığında hiçbir 
yabancı firmaya tüketilemeyen gaz için 
tek kuruş ödenmiş değil. 9 Üstelik bu 
iddialar 2003 yılında ortaya atılıyor. 
Beğenmedikleri doğalgaz santralları  

henüz proje aşamasında, inşa edilmiş, 
ticari işletmeye girmiş değil. İktidarda-
sın, her olanak elinde, ülkenin gerek-
sinimi yok diyorsan, bugün İstanbul 
metro projelerinde yapabildiğin gibi, 
durdurursun, zararını göze alıp iptal 
edersin bu santral inşaatlarını, sorun 
çözülür. Ama bunu yapmıyorsun, sadece 
eleştiriyorsun.

Buna karşılık, günümüz siyasal yöneti-
cileri “al ya da öde” yöntemini geçmiş-
teki  yakın dönemde sadece tek kuruş 
ödenmeyen doğalgazda bırakmadılar. 
Köprüler, tüneller, yollar için “geç ya 
da öde”yi, hastaneler için “yat ya da 
öde”yi, havaalanı için “uç ya da öde”yi 
icat ettiler. Etmekle de kalmadılar yeter 
sayıda “geç” sağlayamadıklarından 
milyarlarca doları köprüden geçen 
geçmeyen halkımızın sırtına yüklediler. 
Aynı sorun şimdi “şehir hastaneleri” ya-
pıyoruz diye övündükleri sağlık sistemi 
için, mevcut iki havaalanı kapasitesinin 
İstanbul’a yetmediğini -bilim dışı- id-
dia ettikleri üçüncü havaalanı için de 
geçerli. Yarın bir şekilde iki farklı doğal 
yapıdaki denizi, Boğaz yokmuş, Bo-
ğaz’ın kullanımını tanımlayan Montrö 
Anlaşması  ortadan kalkmış gibi 
birleştirip İstanbul’un Trakya tarafını 
ada yapan, “doğa”yı bir kez daha isyan 
ettirecek, son asker uzman tespitleri-
ne göre ülke savunması bakımından 
önemli risklere açık,  onlarca milyar 
dolara mal olacak “Kanal İstanbul” için 

de geçerli olacak. 

Konumuz elektriğe gelince, yakın 
dönemde süratle tüketildiği için ömrü 
2-3 yıl süren % 25 dolayında yedek/
atıl kurulu güç kapasitesini yargılamak 
için Yüce Divan’lar kurdular. Bugün 
yedek/atıl kurulu güç kapasiteleri % 
44’lerde (EMO’ya göre % 79’larda), suç 
duyurularından, yargılamalardan vaz-
geçtik, umursayan yok, ülkenin elektrik 
sektöründe neler olup bittiğini merak 
eden bile yok.

Bu zAM NEYİN zAMMI?

Sokak komşusu bir tanışım, elektriği-
mize tüm tüketicileri kapsayan %8,8 
oranında zam haberini alır almaz, 
“benim için, bu elektrik mühendisi, 
sorumun yanıtını verir” diyerek ilk kar-
şılaşmamızda şu uzunca soru ile bana 
ter döktürdü: 

 “Elektrik piyasası serbest piyasa, ben 
anlaşmalı elektrik serbest tüketicisi. Hani 
elektrik fiyatı serbest piyasada rekabet 
ortamında oluşacak, dahası rekabet 
elektriği ucuzlatacaktı. Ben de rekabete 
ve ucuzluğa inanıp serbest tüketiciliğe 
geçtim. O zaman söyler misin, bu zam 
neyin zammı?”

Yeni sistemimiz, üretimi ve sunumu 
olan elektriği zorunlu olarak kullanan 
vatandaşın cebiyle birlikte kafasını da 
boşaltan “Obez Elektrik Piyasa Sistemi-
miz” hepimiz için hayırlı olsun! 

M E K T U P
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æ ESENLER AKILLI şEHİR’DE 
pİLOT BöLGE  Türkiye’de akıllı şehir 
çalışmalarının tek elden yürütülmesi 
amacıyla başlatılan Akıllı Şehirler 
Projesi’nin ilk toplantısı Esenler’de ya-
pıldı. Toplantıda Aselsan’ın akıllı şehir 
uygulamalarında yerli çözümler üreten 
UGES Projesi tanıtıldı.Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığın’ın koordinatör-
lüğünde ve Esenler Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen Akıllı Şe-
hirler Projesi Koordinasyon Toplantısı, 
projenin paydaş kurumlarını Esenler’de 
bir araya getirdi. Toplantıya, Esenler 
Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esen-
ler Belediye Başkan Yardımcısı Aydın 
Polat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü 
Dr. Veli Böke, İBB Akıllı Şehirler Müdürü 
Mustafa Akyüz, Esenler Belediyesi 
Bilgi İşlem Müdürü Nuh Dursun Ozan, 
Aselsan Mühendisleri Ünal Kayaz ve 
Koray Akçay, Mimar Mühendisler Grubu 
(MMG) temsilcileri Yavuz Sarı, Yağız 
Yetkin Azizler ve Betül Maç katıldı.

İlk koordinasyon toplantısı sonunda, 
pilot çalışma alanı olarak belirlenen 
Esenler’de 0,15 Hektarlık alan için 

plan çalışması yapılmasına, alt çalışma 
gruplarının oluşturulmasına, enerji, 
bina/konut, ulaşım, teknoloji, sağlık, 
çevre ve altyapı, yönetişim, güvenlik ve 
mevzuat komisyonlarının kurulmasına 
ve proje kapsamında yapılacak tüm 
çalışmalarda yerli ve milli ürünlerden 
yararlanılmasına karar verildi.

æ  HİDROJEN YAKIT HÜcRELİ 
İLK ELEKTRİKLİ BİSİKLET Fransa 
merkezli Pragma Industries tarafın-
dan geliştirilen hidrojen yakıt hücreli 
ilk bisiklet Alpha, 250 W gücünde bir 
elektrikli motor üzerinde çalışıyor. 
150W PEM hidrojen yakıt hücresiyle 
çalışan bisiklet 2 litre hidrojen ile 
elektrik üretiyor. Tek şarjla tam 100 km 
yol yapabilen Alpha standart elektrikli 
bisikletlerden iki kat daha uzun süre 
çalışabiliyor ve 2 dakika içerisinde 
hidrojen ile doldurulabiliyor. 360 kW 
gücünde bir pili bulunan elektrikli 
bisikleti doldurmak tam 240 dakika 
zaman harcanırken,  Alpha’nın gelecek-
te elektrikli bisikletlerin yerini alması 
bekleniyor. 

æ 2017 İKLİM RApORu AccuWe-
ather hava durumu sitesinin 2017 yılı 
için dünya çapında 3800 kent ile ilgili 
yaptığı analize göre İstanbul’da yıllık 
sıcaklık ortalama 16.2 derece oldu. Bu 
oran İstanbul’un ortalama sıcaklığının 
2.4 derece üstünde bir sıcaklık artışına 
işaret ederken, Ankara’da sıcaklıklar 

10.9 dereceyle normal seviyesinin 0.6 
derece altına düştü. İzmir’de sıcaklık-
ların derecesi 17.4’e ulaşarak normalin 
0.4 derece üstüne çıkarken, Bursa’da 
hava sıcaklığı 15.6’lık dereceyle nor-

malden 1.3 derece yükseldi. Adana’da 
19.6 olarak ölçülen 2017’nin ortala-
ma derecesi normalin 0.2 altındaydı. 
Diyarbakır’da hava sıcaklığı 0.4 derece 
artarak 2017’de ortalama 16 derece 
oldu.

æ SuuDİ ARABİSTAN’DAN 7 MİL-
YAR DOLARLIK YENİLENEBİLİR 
YATIRIMI Düşük petrol fiyatları nede-
niyle enerji kaynaklarını çeşitlendire-
rek ekonomik altyapısını güçlendirmek 
isteyen Suudi Arabistan, yenilenebilir 
enerjiye yöneliyor. Suudi Arabistan’ın 
bu yıl 7 milyar dolarlık yenilenebilir 
enerji yatırımı yapacağı aktarılıyor.

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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Yatırım yapılacak alanlar arasında ilk 
sırada güneş enerjisi gelirken, Suudi 
yetkili Türki Muhammed eş-Şehri, 
2023’e kadar 9.5 gigawatt güneş ve 
rüzgar enerjisi kapasitesine sahip 
olmak istediklerini açıkladı. Bu yıl 
yapılacak projeler arasında 3.3 GW 
güneş enerjisi ve 800 MW rüzgar 
enerjisi olduğu belirtiliyor. 

æ HİNDİSTAN GÜNEşTE   
20GW’I AşTI...  Hindistan’ın güneş 
enerjisi alanındaki kurulu gücünün 
20.006 MW’a ulaştığı bildirildi.  
Hindistanlı araştırma kuruluşu 
Mercom tarafından derlenen verilere 
göre mevcut kurulu gücün 18,4 GW’lık 
bölümünü büyük ölçekli, 1,6 GW’lık 
bölümünü ise çatı üstü güneş enerjisi 
kurulumlar oluşturuyor. Kuruluşun 
verilerine göre 2017’de ülkenin  
güneş enerjisine dayalı elektrik  
üretim kapasitesi 9,6 GW artış gös-
terirken geçtiğimiz yıl Hindistan’da 
devreye  giren yeni elektrik üretim 
kapasitesinin yüzde 45’ini oluşturdu.

æ  ABD RÜzGARDA 90 GW’A 
uLAşMAK ÜzERE... ABD’nin rüzgar 
enerjisi gücünün 2017’de 7.017 
MW’lık arttığı açıklandı. Amerika Rüz-
gar Enerjisi Birliği (AWEA) tarafından 
yapılan açıklamaya göre 11 milyar 
dolarlık yatırım ile gerçekleşen artış 
sonrası ABD’nin rüzgar enerjisine da-
yalı elektrik üretim kapasitesi 89.077 
MW’a yükseldi.  2017’de 15 projede 
yapılan iyileştirme çalışmaları ile de 
2.136 MW’lık kurulu güç yeni rüzgar 
türbinleri ile değiştirildi. 2017 sonu 
itibari ile ülkede inşa halinde bulunan 
projelerin gücü 13.332 MW’a, ileri aşa-
mada geliştirilme aşamasındaki proje-
lerin gücü ise 15.336 MW’a ulaştı. 

æ  TÜRKİYE’DE 2017 YILINDA 1.090 ENERJİ şİRKETİ KuRuLDu

Enerjinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağı-
tımı ile madencilik ve taş ocakçılığı alanında, geçen yıl 1.090 şirket ve 274 gerçek 
kişi ticari işletmesi kuruldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), 2017 
yılına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, geçen yıl Türkiye’de 
toplam 118 bin 20 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, 32 bin 
704 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı. Geçen yıl kurulan şirketlerin 
603’ü elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında, 487’si maden-
cilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyete geçti. Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi 
sayısı da geçen yıl elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 
205, madencilik ve taş ocakçılığında ise 69 oldu. Böylece, geçen yıl söz konusu 
sektörlerde 1.090 şirket ve 274 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2016’da bu 
alanlarda faaliyet göstermek üzere 1.529 şirket ve 480 gerçek kişi ticari işletmesi 
kurulmuştu.

æ  ENERJİ TEKNOLOJİSİNDE YENİ pERSpEKTİfLER

Uluslararası Enerji Ajansı IEA Enerji Teknolojisi’nde Perspektifler 2017 Raporu’na 
dünyada enerji alanında yaşanan dönüşümün güçlü sinyaller eşliğinde devam 
ettiğini ortaya koyuyor. Rapor küresel enerji sisteminin köklü bir değişim süre-
ci içine girdiğinin işaretlerinin alındığını, “enerji karışımı” kavramının yeniden 
tanımlandığını yenilenebilir enerji ve nükleer kapasite ilaveleriyle talep büyüme-
sinin karşılanması için atılan adımların hızlandığını vurguluyor.  Talep tarafında, 
yenilikçi ulaşım teknolojilerinin kazandığı ivmenin elektrik talebini arttırdığını 
vurgularken yaşam standartlarının yükselmesi, daha fazla insanın elektrikle çalı-
şan elektrikli aletleri, elektronik cihazları ve diğer ürünleri kullanması ile talebin 
arttığı vurgulanıyor. Enerji depolama gibi sistem entegrasyon teknolojilerinin 
hızla geliştiği, 2016’da çoğunlukla pil teknolojileriyle yeni depolama kapasitesi 
artışının % 50’ye ulaştığı belirtiliyor.  Teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı enerji 
politikalarının özellikle ulaşım alanında çarpıcı sonuçlar verdiğine dikkat çeken 
rapor, ulaşım sektöründe elektrifikasyonun yükselme trendinde olduğu belirti-
liyor. Raporda elektrikli otomobil stokunun bugünkü 2 milyon araçtan  2030’a 
kadar 28 kat artması öngörülürken, 2060 yılına kadar elektrikli araçların toplam 
araç stoğunun yüzde 90’ına ulaşmasını öngörüyor. Hızlı izleme teknolojileri ve 
elektro-hareketlilik takibinin de güçlü bir politika desteğine ihtiyaç duyduğu vur-
gulanan raporda büyük teknolojik gelişmeler ve geniş ölçekli altyapı yatırımların 
gerçekleşmesi bekleniyor.

G Ü N C E
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Amerika’da hızla gelişmeye devam 
eden yenilenebilir enerji yatırımları 
dalgasıyla ilgili yeni kanıtlar, Apex 
Clean Energy ve GreenBiz Group tara-
fından yapılan anketlerin raporlarının 
yayınlanmasıyla tekrar ortaya konul-
du. Ankete katılan şirketler, Trump’un 
seçiminin yenilenebilir enerji yatırım-
ları ve şirketlerin yenilenebilir enerji 
satın alma kararları üzerinde bir etkisi 
olmadığını belirtti. 
Gruplar, toplam geliri 250 milyon 
doları aşan 153 büyük kamu ve özel 
sektör şirketini inceledi. Bu şirketlerin 
yüzde 84’ü “önümüzdeki 5-10 yıl içinde 
yenilenebilir enerji alımı planlaması 
yapıyor” ve şirketlerin 
yüzde 43’ü de önümüzdeki 
2 yıl içinde yenilenebilir 
enerji satınalma sürecinde 
agresif olacaklarını belir-
tiyor. Yenilenebilir enerji 
alımlarını aktif olarak 
takip edenlerin yüzde 87’si, 
Trump seçimlerinin karar-
larında ve planlarında bir 
etkisi olmadığını belirtiyor.
Yenilenebilir enerji kay-
nakları için karar alırken 

şirketleri motive eden şeyleri de ele 
alan ankete göre, yenilenebilir enerji 
alım motivasyonu açısından, şirket-
lerin yüzde 65’i enerji fiyatının önde 
gelen kriter olduğunu ortaya koyuyor. 
Şirketlerin doğru şeyi yapmak isteme-
leri, gelecek nesiller için daha sağlıklı 

bir gezegen yaratmayı önemsemeleri 
ve şirketin kamu imajını iyileştirmek 
istemeleri de önde gelen motivasyon 
konuları. Ancak, şirketlerin tamamı 
ekonomik rasyonellerin temiz enerji 
kullanımı açısından en önemli kriter 
olduğuna dikkat çekiyor ve Amerikan 
şirketleri çeşitlendirilmiş bir enerji 
portföyne yöneliyor.  Temiz enerji 
ve özellikle rüzgar ve güneş enerjisi 
fosil yakıtların yükselen ve değişken 
maliyetleri karşı bir engel olarak 
düşünülüyor.  Ankete katılan şirketlerin 
çoğunluğunun (% 57) yenilenebilir 
enerji hedefleri var ve bu hedefler ik-
lim ve emisyon hedeflerini de gözeten, 

sektörel liderlik pers-
pektiflerini de içeriyor. 
Dahası tüm şirketler 
enerji portföyünü çeşit-
lendirmek ve uzun vadeli 
sürdürülebilirlik sağla-
mak için yenilenebilir 
enerji alanına stratejik 
bir yatırım yaptıklarını 
vurguluyorlar. 

(John Abraham, The 
Guardian)

TRuMp SONRASINDA SERA GAzI SALINIMINI ENGELLEMEK İçİN YApILAN uLuSLARARASI
ANLAşMALARIN DuRuMu, İKLİM ARAşTIRMALARI İçİN AYRILAN fONLARIN AKIBETİ VE YEşİL 
ENERJİ ARAYIşLARININ GELEcEĞİ GİBİ KAYGILAR, ABD’DE ENERJİ ALANINDA çALIşAN 
şİRKETLERE SORuLDu.SONuçLAR şAşIRTIcI: TRuMp’A RAĞMEN YENİLENEBİLİR ENERJİ SATIN 
ALIMLARI ARTIYOR!

trump’a rağmen yenilenebilir!
D Ü N Y A 2A ilan_22.8x27cm_2.pdf   2   10/10/17   10:59

ABD siyasetinde yeni odak: İklim ve Enerji
Dünya çapında tüm ülkelerde iklim ve enerji politikaları 
için verilecek destekler artık siyasal seçimlerin temel konu-
larından biri haline geliyor. Bu değişim Amerikan politika-
sında da kendini gösteriyor. Son örnek Minnesota Valilik 
seçimlerinde aday olan Rebecca Otto’nun güçlü bir temiz 
enerji önerisiyle seçimlere katılması oldu. Otto’nun öne-
rileri temiz enerji tabanlı bir ekonomik kalkınma ve iklim 

değişikliği sürecini engelleyecek iki başlıklı bir programdan 
oluşuyor.  Temel olarak, devletin temiz enerji ekonomisini 
desteklemesi ve bu alanda yeni, yüksek ücretli işler yaratıl-
masını öngören program rüzgar ve güneş enerjisine odak-
lanarak Minnesota’nın büyük çiftliklerini, göz alabildiğince 
uzanan rüzgar ve güneş enerjisi çiftilkleri oarak yeniden 
yapılandırmayı öngörüyor. Birbirini tamamlayan rüzgar ve 
güneş türbinleri sistemi öneren Otto küçük ölçekli ticari 
enerji sistemlerinin desteklenmesini öneriyor.
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Burhaneddin Ferid Sezerar
Elektrifikasyonda bir öncü

Burhaneddin Ferid (Sezerar) 1886 
yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray 
Sultanisi (Lisesi)’ni bitirdikten sonra 
Fransa’ya giderek Sorbonne Üniversi-
tesi’nden 1911’de genel matematik ve 
fizikten lisans derecesi aldı. 1912’de 
de Yüksek Telsiz Telgraf Mektebi’nden 
mühendis diploması aldı. Ülkesine 
dönen Burhaneddin Ferid, 1913’te İs-
tanbul Darülfünunu Ulum-i Riyaziye ve 

Tabiiyye (genel matematik ve fizik) şu-
belerinde muallim muavinliğine atandı. 
1915 yılında riyazi fizik (matematiksel 
fizik) muallimi oldu. Aynı zamanda 
Mühendis Mektebi’nde (1928’den sonra 
Yüksek Mühendis Mektebi) de inşaat 
mühendisliği ve mimarlık bölümlerinde 
elektrik dersleri veriyordu.

1917’den itibaren Darülfünun’daki 
görevinin yanı sıra Hazine-i Hassa 

mühendisliği, Üskü-
dar-Kısıklı tramvay 
hattı baş mühendis-
liği, Evkaf Vekaleti 
elektrik, tenvirat ve 
tramvay mühendisliği 
görevlerinde bulundu. 
1926 yılında Darülfü-
nun’da açılan Elektro-
mekanik Enstitüsü’nde 
müderrisliğe getirildi.

 Darülfünun Elektromekanik Ensitü-
sü’nün 1934 yılında Yüksek Mühendis 
Mektebi’ne devredilmesinden sonra bu 
okulda yeni şubenin kurulup geliştiril-
mesinde çok önemli bir rolü oldu.

Burhaneddin Ferid bey, öğretim görevi-
nin yanı sıra ülkenin çeşitli yörelerinde 
mühendislik hizmetlerinde de bulun-
muştur.

Osmanlı Devleti döneminde Medine 
şehrinin elektrik şebekesinin kurul-
masıyla görevlendirilen Burhaneddin 
Ferid Bey bu görevini başarıyla tamam-
ladı. Osmanlı döneminde İstanbul’da 
ulaşımda elektrikten yararlanma konu-
sunda önemli projelerin gerçekleşti-
rilmesinde görev aldı. Üsküdar-Kısıklı 
elektrikli tramvay hattı ile Adapazarı 
elektrik tesisatının kurulması ve Dol-
mabahçe Sarayı’nın aydınlatılması da 
onun çalışmaları arasındadır.

BuRHANEDDİN fERİD BEY, ÜLKEMİzDE ELEKTRİK TEKNOLOJİSİNİN 
VE BİLGİSİNİN GELİşTİRİLMESİNDE  VE İLK ELEKTRİfİKASYON 
çALIşMALARINDA öNcÜ ROL  OYNAMIş BİLİM İNSANLARIMIzDAN  
BİRİDİR.  Bu çALIşMALARINI HEM OSMANLI DEVLETİ’NİN SON 
DöNEMİNDE HEM DE cuMHuRİYET DöNEMİNDE  
GERçEKLEşTİRMİşTİR. cuMHuRİYET DöNEMİNDEKİ öNcE
ELEKTROMEKANİK ENSTİTÜSÜ’NÜN VE DAHA SONRA DA  İTÜ ELEKTRİK 
fAKÜLTESİ’NİN KuRuLMASINDAKİ EĞİTİcİ VE YöNLENDİRİcİ ROLÜYLE 
öNEMLİ HİzMETLERDE BuLuNMuşTuR.

Darülfünun

Burhaneddin Ferid (Sezerar)
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Cumhuriyet döneminde Anadolu’nun 
birçok şehrinin elekriğe kavuşması 
da onun eseridir. Balıkesir, Bandırma, 
Afyonkarahisar, Gaziantep, Kilis, Ereğli, 
Zonguldak, Samsun, Karaköse ve Uzun-
köprü’nun elektiklendirilmesi projeleri-
ni o hazırlamış ve gerçekleştirmiştir.

Ord. Prof. Burhaneddin Ferid Sezerar, 
28 Mayıs 1953 tarihinde vefat etti.

Burhaneddin Ferid beyin saptayabildi-
ğim yayınları şunlardır:

1- Darülfünun Fünun Fakültesi Mecmu-

ası’nın Ağustos 1916 (h.1332) tarihli 3. 
sayısında (Sene 1) yayınlanan (s. 244-
249), “Cerr için nasıl cereyan kullanılma-
lı?” başlıklı makale. Bu makalede, çekim 
gücü olarak elektrik gücünün buhar 
gücünün yerini almakta olması ve 
elektriğin çekim gücü olarak kullanıl-
ması konuları ele alınmıştır.

2- Tecrübi Fizik Elektrik Mebahisi; taş 
baskı 296 sayfa (resimli), Darülfünun 
Matbaası, İstanbul 1339 (1923). T. C. 
İstanbul Darülfünunu Fen Medresesi 
derslerinden.

3- Tecrübi Fizik: Elektrik; taş baskı 296 
sayfa (resimli), Darülfünun Matbaası, 
İstanbul 1340 (1924). T. C. İstanbul Da-
rülfünunu Fen Medresesi derslerinden.

4- Mütemadi Elektrik; 1932 yılında iki 
cilt olarak yayınlanan Mütemadi Elekt-
rik (Sürekli elektrik akımı) kitabı, harf 
devriminden sonra yeni harflerle yayın-
lanmış ilk elektrik mühendisliği ders 
kitaplarından biridir. Bu tarihte Yüksek 
Mühendis Mektebi’nde henüz Elektro-
mekanik Şubesi açılmamıştı. Dolayısıy-
la bu kitabın Burhaneddin beyin Yüksek 
Mühendis Mektebi’nin inşaat mühen-
disliği ve mimarlık öğrencilerine verdi-
ği elektrik dersleri için hazırlanmış bir 
kitap olduğu anlaşılmaktadır. Kitabın 
kapağında tam olarak şu bilgiler yer 
almaktadır. T. C. Nafia Vekaleti, Yüksek 
Mühendis Mektebi Kütüphanesi, Sayı: 
9. Mütemadi Elektrik, Müellifi M. Burha-
neddin Ferit, Yüksek Mühendis Mektebi 
Elektrik Müderrisi, cilt 2, İstanbul Yük-
sek Mühendis Mektebi Matbaası, 1932. 
Her hakkı mahfuzdur.

5- Tatbiki Elektrik’den Elektriğin Sana-
yide Kullanılışı; Nafıa Vekaleti İstan-
bul Yüksek Mühendis Mektebi yayını, 
İstanbul, 1938.

6- Elektroteknik Notları (Süreyya Elbi 
ile); İstanbul Teknik Üniversitesi Kü-
tüphanesi: 240, İstanbul 1951, Teknik 
Üniversite Matbaası, VIII+436 sayfa, 
304 şekil, 17x24 cm.

 

 Dolmabahçe Sarayı’nın aydınlatılması Burhaneddin Ferid’in eseridir.

     Medine kentinin ilk elektrik sistemi 
     Burhaneddin Ferid tarafından gerçekleştirildi.

T A R İ H
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æHuAWEİ YApAY zEKA TA-
BANLI MATE 10 pRO VE MATE 
10 LİTE TÜRKİYE’DE… Huawei, 
yeni Mate 10 serisi ürünlerini kullanı-
cıların beğenisine sundu. Yapay zeka 
tabanlı işlemci barındıran ilk telefon 
olma özelliğine sahip Huawei Mate 
10 Pro ve Huawei’nin ilk dört kameralı 
üyesi olan Huawei Mate 10 Lite model-
lerinden oluşan seri ile Huawei, kulla-
nıcılarına özel bir deneyim yaşatmayı 
planlıyor. Huawei Mate 10 Pro’nun satış 
fiyatı 4.399TL olarak duyurulurken, 
serinin diğer üyesi Huawei Mate 10 
Lite 2.199 TL fiyatıyla Türkiye’de satışa 
sunuldu. Kirin 970 işlemcisini EMUI 8.0 
yenilikçi arayüzü ile birleştiren Huawei 
Mate 10 Pro, davranışlardan öğrenen 
yapay zeka teknolojisiyle kullanıcıları-
nın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. 

æ3M’DEN AşINDIRIcI TEKNO-
LOJİSİ. Aşındırıcı ürünlerde yenilikçi 
çözümler sunan 3M, üçgen şekillendi-
rilmiş patentli Cubitron™II teknoloji-
siyle, kaynak ağzı açma, kaynak dikişi 
temizleme gibi üretim süreçlerinde 
operasyon hızını arttırıp maliyetleri 

düşürmenizi sağlayan yeni bir ürün 
yarattı. Cubitron™ II mineralinin yapısı, 
geleneksel aşındırıcılardan oldukça 
farklı. Üçgen şekli sayesinde kullanım 
sırasında sürekli köşegen keskin yüzey-
ler bırakacak şekilde kırılıyor. Aşındırıcı 
mineralleri elektrostatik yöntemle 
köşegen yüzeyler bırakacak şekilde 
şekillendiren 3M böylelikle verimliliğin 
daha da artırılmasının yolunu buluyor. 
3M Cubitron™ bu özelliğiyle yüzeyde 
yanma riskini de ortadan kaldırıyor. 

.æ ELEKTRİK pANOLARINI 
TANIMLAMAK İçİN: BSp41 
İyi tanımlanmış teller, kablolar ve 
bileşenler elektrik panolarının nasıl 
çalıştığına ve nasıl bağlandığına ilişkin 
anında bilgi sağlar. Yeni BSP41 Tel ve 
Pano Tanımlama Yazıcısı ile elekt-
rik panoları artık daha etkili şekilde 
tanımlanabiliyor ve çeşitli uygulamalar 
için zaman, maliyet ve enerji tasarrufu 
sağlıyor.

Yeni BSP41 Tel ve Pano Tanımlama Ya-
zıcısı, önde gelen tüm elektrik panosu 
bağlantı kutusu ve bileşeni markaları 
için dayanıklı tanımlama etiketleri 
yazdırabiliyor. BSP41 sayesinde pano 

ustalarının artık kullandıkları her 
marka için ayrı bir dayanıklı etiket 
yazıcısına ihtiyacı yok.. Brady Corpo-
ration, yeni BSP41 ile uyumlulukları 
test edilmiş bir dizi bağlantı kutusu 
markası sunuyor.

BSP41 ayrıca bir elektrik panosundaki 
düğme, isim plakası ve kablolar gibi 
diğer öğeleri de tanımlarken, nere-
deyse tüm elektrik panoları, bağlantı 
kutuları ve bileşenleri birbirinden farklı 
markalardan olsa bile eksiksiz olarak 
görülebiliyor.

Brady, büyük markaların bağlantı 
kutuları ve pano bileşenleriyle uyumlu 
dayanıklı etiketleri doğrudan sunuyor 
ve ayrıca  pano ustaları, elektrik yükle-
nicileri, tesisatçılar, makine ustaları ve 
otomobil, raylı cihaz ve gemi ustala-
rının çok sayıda diğer tanımlama ihti-
yaçlarını karşılayacak diğer dayanıklı 
etiketleri de yazdırıyor. 

Geniş bir uygulama yelpazesine yönelik 
dayanıklı etiketler sunan yeni BSP41 
Tel ve Pano Tanımlama Yazıcısı hak-
kında daha fazla bilgi edinmek veya 
uyumlu markaların listesini almak için 
emea_request@bradycorp.com adre-
sinden Brady’ye ulaşabilirsiniz.
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æBOScH’uN YENİ KOMBİSİNE  
REDDOT TASARIM öDÜLÜ 
Almanya’nın Essen kentinde bulunan 
Design Zentrum tarafından her yıl en 
iyi tasarımlara verilmekte olan Reddot 

ödülünün 
kazananı 
Bosch’un 
yeni kombisi 
Condens 
7000i W 
oldu. Siyah 
ve beyaz 
olmak üzere 
iki farklı 
renk seçene-
ği bulunan 
Condens 
7000i W uy-
gun boyutla-
rı sayesinde 

de çok az yer 
kaplıyor. Ön kapağı tamamen 

dayanıklı ve kırılmaz camdan yapılan 
Condens 7000i Yoğuşmalı kombi mo-
dern ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. 
Condens 7000i w Yoğuşmalı Kombiler, 
hem oda sıcaklığı hem de dış hava 
sıcaklığına göre ayarlanabilen CT100 
akıllı oda kumandası ile kullanılabi-
liyor. Bu kumandanın en dikkat çekici 
özelliği, mobil telefona ya da tablete 
yüklenen bir uygulama ile kombiyi, 
istenilen yerden istenilen anda açıp 
kapatabilmesi.

æcANON’DAN VİDEO  
TuTKuNLARINA LEGRIA GX10 
Canon Europe hikayeleri, anları ve 
önemli içerikleri yakalamak isteyen vi-
deo tutkunları için ürettiği yeni kame-
rası LEGRIA GX10’u tanıttı. 
Büyük maceralardan 
neşeli anlara kadar 
her anı olağanüstü 
kalitede çekebilecek 
donanıma sahip yeni 
LEGRIA GX10, 1080p 
Full HD’nin dört 
katı daha yüksek 
çözünürlük sunarak, 
en ufak bir detayı 
bile gösterirken, 

özel anların ekranda canlanmasını 
da sağlıyor. Çok yönlü kayıt deneyimi 
sunan LEGRIA GX10’un Full HD için 
35Mbps, 4K 50p için 150Mbps’de MP4 
çekimi desteklemesi bu kamerayı hızlı 
hareket çekimleri için ide deal hale 
getiriyor. 100 kare/sn’ye kadar hızla 
çekim yapabilen, kendi sınıfının en yeni 
üyesi kamera zaman aşımlı çekimden 
0,25x yavaş çekim efektine kadar geniş 
bir içerik çeşitliliği sunarken, zaman 
testinden başarıyla geçecek görüntü 
kalitesi de üretiyor.

æ pAMuK SApINDAN ENERJİ 
ÜRETEN MAVİBAYRAK Dünya-
da yüzde 100 pamuk sapından enerji 
üreten sayılı santrallerden Mavibay-
rak Enerji Tesisleri liseli öğrencileri 
ağırladı. Söke Hilmi Fırat Anadolu 
Lisesi’nden 29 öğrenci Global Yatırım 
Holding’in sahibi olduğu dünyanın 

ileri teknolojiyle donatılmış Mavi-
bayrak Enerji Tesisleri’ni okul Müdürü 
Erol Barut ve  Kimya Öğretmeni Sevil 
Candal’ın eşliğinde ziyaret etti.  12 MW 
kurulu gücündeki santral, hasat son-
rasında tarlada kalan pamuk saplarını 
elektrik enerjisine dönüştürüyor. 12 
MW’lık kapasite ile yılda yaklaşık 80 
milyon kWs elektrik üreten santral,   
30 bin konutun elektrik ihtiyacını kar-

şılıyor.

æ ScHNEİDER ELEcTRİc  
KAçAK AKIM RöLESİ Schneider 
Electric, binalarda kaçak akımlara bağlı 
kazaların önüne geçmek üzere bir 
dizi bilinçlendirme ve 
iletişim çalışmalarına 
devam ediyor. Kaçak 
Akım Koruma Rölesi 
kullanımı için gerçek-
leştirilen kampanya 
kapsamında farklı plat-
formlarda konuya dair 
farkındalık yaratılırken, 
şirket, sosyal medya 
kanalları üzerinden 
ailelere ulaşmak üzere 
oyuncu Akasya 
Aslıtürkmen ile 
anlaştı. Bilinçlendir-
me kampanyasını İstanbul’da bulunan 
Meydan AVM’ye de taşıyan Schneider 
Electric, “Adım Adım Güvenlik Oyunu” 
ile Kaçak Akım Koruma Rölesi ile ilgili 
bilgileri keyifli ve eğitici bir şekilde 
tüketicilere sundu.

æ DIş MEKANLARDA GOccIA 
WASHİ Dış mekan ürünlerinde fark 
yaratan İtalyan Goccia’nın, ışığı yeniden 
yorumladığı sıva üstü aplik serisi 
WASH, tasarımı ve performansıyla göz 
doldururken; hem genel aydınlatma, 
hem de ışık efekti anlamında estetik 

bir görsellik vaat ediyor. Dikdörtgen 
prizma ve parabolik profil seçenekle-
riyle, birinci sınıf alüminyum alaşı-
mından üretilen ve dört farklı gövde 
seçeneğine sahip WASH ailesi, yeni 
jenerasyon LED çipleri ile tek yönde 
yakalanan 1120, 1200 ve 1470 lümen-
lik performans sayesinde, ışık efekti ve 
verimlilik anlamında ideal bir çözüm 
sunuyor.

M A R K E T
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Prof. Dr. osman SEVAİoĞLU 
sevaiogl@metu.edu.tr

özet

Son zamanlarda hidrojen enerjisi ve yakıt 
hücreleri üzerinde sektörle ilgili konfe-
rans, sempozyum ve yayınlarda oldukça 
fazla sayıda rapor ve makale çıkmaya 
başladığı malumdur. Bu raporların belli 
bir kısmının konu üzerinde akademik 
çalışma yapan araştırmacılar tarafından 
hazırlanmış olduğu kabul edilebilir. 
Bununla birlikte, bu yazıların geriye 
kalan kısmının konunun genel bir yöneliş 
halini alması nedeniyle, konudan geri 
kalmamak amacıyla hazırlanmış, birtakım 
yazılar olduğu ortadadır.

Hidrojen enerjisi üzerindeki ticari ve 
endüstriyel uygulamaların 2025’lere, 
hatta bazı görüşlere göre 2050’lere, hatta 
ve hatta 2070’lere kadar uzanıyor olması, 
konuyu spekülasyona açık bir hale getir-
mektedir. 

Ülkemiz enerji sektörünün düzenlenmesi 
ile görevli bir kuruluşta uzun süredir 
görev yapmış birisi olarak hidrojen 
enerjisi ile ilgili olarak düzenlenen çeşitli 
konferans, sempozyum ve yayınlarda öne 
sürülen görüşleri, sektörünün bir men-
subu gözüyle, mühendislik prensipleri, 
bilimsellik, uygulanabilirlik, gerçekçilik, 
ülke ihtiyaçları, hatta ciddiyet açısından 
inceleme fırsatı buldum. 

Bu yazının ana amacı, hidrojen enerjisinin 
ve bu konuda yapılan spekülasyonların 
içyüzünün değerli sektör mensuplarına 
açıklanmasından ibarettir.

Giriş

Öncelikle belirtilmesi gerekir ki, hidrojen, 
hidrojen bileşikleri hariç, dünyada serbest 
olarak mevcut olmayan bir yakıttır. Yani 
hidrojen mevcut olmayan bir kaynaktır. 
Hidrojen serbest halde sadece güneşte ve 
güneş sisteminde sadece birkaç gezegen-
de mevcuttur. Buradan da, bu yakıtın tica-
ri kullanıma geçilebilmesi için öncelikle 
endüstriyel olarak geniş çaplı ve ucuz bir 
şekilde elde edilmesinin gerekli olduğu 
sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Hidrojen endüstriyel olarak geniş çaplı 
ve ucuz bir şekilde nasıl elde edilebilir? 
Bu hususta çeşitli görüşler mevcuttur. 
Bu görüşlerden bazıları hidrojenin en 
kolay ve ekonomik olarak sudan, bazıları 
kömürden, doğalgazdan, biyogazdan 
(metandan), bazıları ise Karadeniz’in 
dip katmanlarındaki hidrojen sülfürden 
elde edilebileceğini öne sürmektedirler. 
Görüldüğü gibi, bu kaynakların çoğu 
primer enerji kaynaklarıdır. Bir başka 
ifade ile hidrojenin elde edilebilmesi için 
öncelikle bu kaynaklardaki bileşiklerin-
den ayrıştırma işlemine tabi tutulması 
gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığı takdir-
de, hidrojenin, primer enerji kaynakları 
kullanılarak elde edilecek bir enerji 

olduğu, yani, sekonder bir enerji olduğu 
söylenebilir. 

Konu ile ilgilenen taraflarca hidrojen 
elde edilmesi üzerinde çeşitli konferans, 
sempozyum ve yayınlarda öne sürülen 
görüşler aşağıdaki kısımda kısaca özet-
lenmiştir. 

Hidrojen Elde Edilmesi

Bir iddiaya göre, hidrojen en kolay suyun 
elektroliz edilmesi ile elde edilebilir. 
Sudan hidrojen elde edilmesi lisede fizik 
derslerinin her öğrencinin öğrendiği 
ilginç konulardan birisidir. Bilindiği gibi, 
bu yöntemde içi su dolu bir kaba elekt-
rotlar daldırılmakta ve bu elektrotlara DC 
elektrik akımı verilmekte ve bu şekilde su 
bileşenlerine ayrıştırılmaktadır. Bu işlem 
sonucunda elde edilen hidrojen ve oksi-
jen ayrı kaplara doldurularak saklanmak-
ta, nakledilmekte ve istenirse yakılarak 
tekrar birleştirilebilmektedir. Esasen, bu 
tekrar yakma işlemi, yakıt hücresi olarak 
bilinen sistemin ana prensibidir. Bir başka 
ifade ile elektroliz işlemi ve yakıt hücre-
sinde meydana gelen işlemler kimyasal 
süreç olarak birbirlerinin tam tersidir. 
Birinde girdi olarak su ve elektrik veril-
mekte, çıktı olarak oksijen ve hidrojen 
elde edilmekte, diğerinde ise, girdi olarak 
oksijen ve hidrojen verilmekte ve çıktı 
olarak da elektrik ve su elde edilmektedir. 

Bilindiği gibi, su, tabiatta bulunan en 
dengeli (stable) yapıya sahip bileşikler-

HİDROJEN ENERJİSİ ÜzERİNDEKİ TİcARİ VE ENDÜSTRİYEL uYGuLAMALARIN 2025’LERE,  HATTA BAzI 
GöRÜşLERE GöRE 2050’LERE, HATTA VE HATTA 2070’LERE KADAR uzANIYOR  OLMASI, KONuYu 

SpEKÜLASYONA AçIK BİR HALE GETİRİYOR.  pROf. DR. OSMAN SEVAİOĞLu, HİDROJEN ENERJİSİNİN VE Bu 
KONuDAKİ SpEKÜLASYONLARIN İçYÜzÜNÜ SEKTöR  MENSupLARI İçİN  DEĞERLENDİRDİ.

Hidrojen Enerjisi ve Bor 

Bir çözüm mü?
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den birisidir. Bir bileşiğin dengeli olması 
demek, bileşenlerinin birleşmesi esnasın-
da ortaya önemli bir miktarda enerjinin 
çıkması ve bu enerjinin çevre tarafından 
absorbe edilerek (emilerek) alınması 
demektir. 

Milyarlarca yıl önce dünyada mevcut 
olduğu kabul edilen hidrojen muhteme-
len oksijenle birleşerek içindeki enerjiyi 
dışarıya vererek soğumuş ve su haline 
gelmiştir. Açığa çıkan enerji ise, çevreye 
yayılarak dış ortam tarafından absorbe 
edilmiştir. Esasen dünyada bol miktarda 
su olması, yani, bütün okyanusların su ile 
dolu olması da bu nedenledir. Bir başka 
ifade ile dengeli bir bileşiğin, yani suyun, 
bileşenlerine ayrıştırılabilmesi için önce 
ondan absorbe edilmiş olan bu enerjinin 
tekrar ona geri verilmesi gerekmektedir.

Konuya enerjinin korunması prensibi 
açısından bakıldığı takdirde, kapalı bir 
sistemde bulunan bir yakıt hücresinden 
elde edilen elektrik enerjisinin o yakıtı 
elde etmek için kullanılan elektroliz 
işlemi esnasında girişte verilen elekt-
rik enerjisinden daha fazla olmaması, 
hatta sistem kayıpları nedeni ile daha az 
olması gerektiği söylenebilir. Buradan da, 
bu tür bir kapalı sistemin aslında enerji 
üretmediği, sadece kendisine verilmiş 
olan enerjiyi depoladığı, daha sonra, bu 
enerjiyi o da kısmen geri verebildiği 
söylenebilir. Esasen bu husus, meslek 
camiasında enerjinin korunması prensibi 
olarak bilinen bir termodinamiğin birinci 
kanunudur, yani, bir doğa kanunudur.

Yukarıdaki kısa açıklamadan, suyun, yani 
bir hidrojen bileşiğinin, aslında yakıt ol-
madığı, sadece kendisine verilen elektrik 
enerjisi yardımı ile iki temel bileşenine 
ayrıldığı, bu bileşenlerin daha sonra iste-
nirse yakılarak tekrar birleştirilebildiği ve 
bu birleştirme esnasında da bu enerjiyi 
geri iade ettiği, yani kendisine verilen 
enerjiyi üzerinde taşıdığı, hatta bu taşıma 
esnasında da belli bir kısmını kaybettiği 
söylenebilir. 

Sudan hidrojen elde edilmesi için kul-
lanılan yöntemin içyüzü kısaca bundan 
ibarettir. Şimdi hidrojen elde etmek 
için düşünülen diğer yöntemleri kısaca 
inceleyelim.

Hidrojen elde etmek için düşünülen diğer 
bir yöntem, doğalgazın ayrıştırılmasıdır. 
Bu yöntemde metan (C-H4) olan doğal-
gazın ayrıştırılarak hidrojen ve karbona 
veya karbon dioksite dönüştürülmesi dü-
şünülmektedir. Bu işlem sonunda ortaya 

çıkacak olan sera gazı-karbon dioksitin 
havaya salınması bir yana, hidrojenin 
aslında doğalgazdan elde edilecek olması 
ve doğalgazın dışa bağımlı ve son derece 
pahalı bir yakıt olması yöntemin cazibesi-
ni tamamen ortadan kaldırmaktadır. Pri-
mer bir enerji kaynağı kullanılarak elde 
edilecek sekonder bir enerjinin fiyatının 
bu enerjinin hammaddesi olan primer 
enerjinin fiyatından daha ucuz olamaya-
cağı açıktır. 

Doğalgazdan ayrıştırma yoluyla geniş 
çaplı, ucuz ve ticari olarak hidrojen elde 
edilmesi için gerekli olan teknolojik 
altyapının dünyada ne ölçüde gelişmiş 
ve hazır olduğu sorusu bir yana, tüm 
dünyada doğalgaz santrallarının belli 
bir gelişmişlik düzeyine ulaşmış olduğu, 
verimliliklerinin giderek artmakta olduğu, 
ama öte yandan hidrojen yakarak enerji 
üreten bir santralın henüz mevcut olma-
dığı, hidrojenin ancak yakıt hücrelerinde 
yakılabildiği de üzerinde düşünülmesi 
gereken ayrı bir konudur.

Hidrojen elde edebilmek için düşü-
nülen diğer bir yöntem Karadeniz’in 
belli katmanlarında bulunun hidrojen 
sülfürdür (H2S). Bu yöntemde hidrojen 
sülfürü oluşturan iki element birbirinden 
ayrıştırılmakta ve bir gram hidrojene 
karşılık 16 gram sülfür (kükürt) ve bunun 
sonucunda da kükürt dioksit (SO2) ortaya 
çıkmaktadır. Bu ise, termik santrallarda 
ortaya çıkan ve son derece ciddi bir sorun 
olan kükürt dioksit ve bunun sonucunda 
ortaya çıkan sülfürik asit problemi ile 
aynı sonuçları doğurmaktadır. Bu yön-
temin cazip olmadığı sektör mensupları 
tarafından kabul edilmektedir.

Hidrojen elde etmek için düşünülen diğer 
bir yöntem nükleer elektriktir. Nükleer 
santrallar üzerinde çevrecilerin koro 
halinde karşı çıktığı bir dönemde, hidro-
jen elde edebilmek için nükleer santral 
kurulmasını savunabilmek son derece 
zordur. Kaldı ki, böyle bir santral kurulsa 
dahi, bu santraldan elde edileceğin elekt-
riğin ulusal enterkonnekte sistem yolu 
ile iletilmesi, hidrojeni bir enerji taşıma 
aracı kullanılarak iletilmesine göre her 
zaman daha caziptir.

Yukarıdaki paragrafta öne sürülen 
görüşler, petrol veya kömüre dayalı 
termik santrallardan elde edilen elektrik 
kullanılarak hidrojen elde etmek için de 
aynen geçerlidir.

Hidrojen elde etmek için kullanılması 
düşünülen bir başka yöntem ise, Karbon-
dioksit izolasyonu (sequestration) olarak 
bilinen yöntemdir. Bu yöntemde hidrojen, 
kömür kaynaklarından elde edilmektedir. 
Çin’de kullanıldığı iddia edilen bu yön-
temin teknolojisi hakkında ortada fazla 
bir bilgi mevcut olmadığı gibi, kendisi 
bir element olan karbondan kimyasal bir 
işlem ile bir başka element olan hidroje-
nin nasıl elde edildiği de cevaplanması 
gereken ciddi bir sorudur.

Hidrojen elde etmek için kullanılması 
düşünülen rüzgar, güneş, fotovoltaik gibi 
primer enerji kaynakları henüz hem çok 
pahalı, hem de düzensiz olmalarının 
yanı sıra, bu kaynakları kullanılarak elde 
edilecek elektriğin ulusal enterkonnekte 
sistem yolu ile iletilmesi, hidrojeni bir 
enerji taşıma aracı kullanılarak iletilme-
sine göre her zaman daha caziptir. 
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Hidrojenin elde edilmesi yöntemleri 
üzerinde özet olarak şunlar söylenebilir: 
Hidrojenin elde edilmesi için öne sürülen 
yöntemler, halen bazı üniversitelerin 
laboratuvarlarında masa üzerinde küçük 
cam kaplarda yapılan birtakım basit de-
neylerden öteye gidememiş durumdadır. 
Mevcut durum itibarı ile bu tür araştırma-
ların ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı-
nın azaltılması ve yüksek enerji tarifele-
rinin aşağıya çekilmesi yönünde hiçbir 
önemi olmadığı ve ciddiye alınmaması 
gerektiği ortadadır.

Elektroliz Yönteminin fizibilitesi

Hidrojen enerjisi veya genel olarak enerji 
üzerinde yapılacak teknik tartışmalarda 
hiçbir zaman gözden uzak tutulmaması 
gereken bir husus vardır ki, o da, kuru-
lacak sistemin gücünün ve dolayısıyla 
boyutunun devasa olması gerektiğidir. Bir 
başka ifade ile eğer hidrojen elektroliz 
yöntemi ile ve geniş çapta, yani en az bir-
kaç MW gücünde bir çıkış elde edilmesi 
arzu ediliyor ise, o zaman bu tür bir sis-
tem için devasa bir elektroliz havuzunun 
gerekli olduğu kabul edilmesi gerekmek-
tedir. Bu havuza yine devasa boyutlar-
da belki de yüzlerce, binlerce elektrot 
batırılacak ve bu elektrotlara belki de 
çevredeki büyük bir elektrik santralından 
elektrik verilecektir. Tüm bunlar, mühen-
disliğin ve mühendislik ekonomisinin 
kabul edemeyeceği büyüklüklerdir. 

Sisteme verilecek elektriğin DC olması ve 
bu nedenle de yine çok büyük boyutlar-
da statik bir AC/DC çevirme ünitesinin 
kullanılması gerekecektir. Buradan elde 
edilecek hidrojen ve oksijen için de 
keza, yine çok büyük hacimde depolama 
tanklarının inşa edilmesi gerekecektir. 
Basıncı düzenleyebilmek için bu tankların 
üst kapaklarının muhtemelen ağır, fakat 
hareketli olması gerekecektir. Ayrıca de-
polanan hidrojen ve oksijenin iletilmesi 
ve tankerlere doldurulması için devasa 
boyutlarda birtakım kompresör ünitele-
rinin kullanılması gerekecektir. Böyle bir 
sistemin emniyetli ve verimli bir şekilde 
işletilebilmesi için ayrıca bir bilgisayara 
dayalı gelişmiş bir kontrol ve kumanda 
merkezinin gerekli olacağı da ortadadır. 

Hidrojenin primer bir enerji kaynağı 
olmadığı, sadece enerji depolayabilen ve 
bu enerjiyi daha sonra kısmen geri vere-
bilen taşıyıcı bir araç olduğu düşünülürse, 
hidrojen enerjisi taraftarlarına son derece 
ciddi, önemli ve temel bir soru sorulması 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu soru da; 

nasıl olup da henüz fizibilitesi bile ya-
pılmamış olan böyle bir enerji depolama 
ve taşıma sisteminin bir ülkenin enerji 
sektörünün sorunlarına ve geleceğine bir 
çözüm olarak öne sürülebildiğidir.  

Hidrojen Enerjisinin fizibilitesi

Mühendislik, ülke, toplum ihtiyaçları doğ-
rultusunda bir sorunu, eldeki kıt kaynak-
larla belli işletme şartlarını sağlayarak 
çözebilme sanatıdır. Bir başka ifade ile 
mühendis her zaman elinde az kaynak 
bulunan ve bu kaynakla, karşılanamaz 
ölçüde geniş bir toplumsal ihtiyacı çöz-
mek ile karşı karşıya olan kimsedir. Eğer 
bu kaynaklar sonsuz olsa idi, o zaman bu 
ihtiyaçların çözülmesi elbette, son derece 
sağlam, geniş, rahat ve uzun ömürlü 
altyapılar inşa edilerek kolayca mümkün 
olabilirdi. 

Hidrojen enerjisinin uygulanması husu-
sunda da, yukarıdaki mühendislik pren-
sibi aynen geçerlidir. Toplumsal açıdan 
hidrojen enerjisi de, ancak diğer enerji 
alternatiflerine göre, ticari olarak daha 
ucuz, daha uygun, daha uygulanabilir 
olduğu takdirde benimsenecektir. Bu açı-
dan bakılınca, konu üzerinde yapılan fikir 
tartışmalarının, konuya salt akademik bir 
ruhla bakan araştırmacılarla, ekonomi, 
fizibilite ve uygulanabilirlik açılarından 
bakan mühendis karakterine sahip uygu-
layıcılar arasındaki derin görüş ayrılığın-
dan kaynaklandığı da söylenebilir. 

Akademik bir unvana sahip olmam nede-
niyle, belki, benim de fanatik bir ruh ile 
konuya salt akademik bir ruhla bakan ve 
hidrojen enerjisi lehinde olan araştır-
macılarla aynı tarafta olmam gerektiğini 
düşünenler olabilir. Ama unutulmamalı-
dır ki, bu ünvan bana yaptığım bilimsel 
araştırmalardan ziyade, mühendislik yani 
uygulama üzerinde yaptığım akademik 
çalışmalar nedeniyle verilmiştir. Uzun yıl-
lar enerji sektörünün uygulama tarafında 
yer almış birisi olarak,  konunun ekonomi, 
fizibilite, teknik ve ticari uygulanabilirlik, 
serbest piyasa ve rekabet prensipleri ba-
kımından derinlemesine incelenmesinin 
gerekli olduğuna inananlardanım. 

Yukarıda kısaca açıklanmaya çalışılan 
sistemin son derece büyük bir yatırım 
olduğu ve bu yatırımın bir şekilde bir yer-
den finanse edilmesi gerektiği ortadadır. 
Bu finansmanın kaynağı kim veya hangi 
kuruluş olacaktır? Devlet mi? mesela, 
TÜBİTAK mı olacaktır? Devlet olacaksa, 
neden Devlet olacaktır? Tüm dünya-

nın ve ülkemizin hızla serbest piyasa 
ortamına doğru yönlendiği bir ortamda, 
devlet, fizibilitesi, maliyeti, yatırım bedeli, 
finansmanı, geri ödeme planı olmayan 
böyle büyük bir projeyi nasıl ve neden 
destekleyecektir? Bu kuruluş eğer devlet 
değilse, o zaman kimdir? O zaman, bu kişi 
veya kuruluş devlet için geçerli olan bu 
soruları kendisi için sormayacak mıdır?

Hidrojen Enerjisi ve çevre

Hidrojen temiz bir enerji değildir. Hidro-
jen enerjisinin, topluma ve kamuoyuna 
sadece yakıt hücrelerinden bahsedilerek 
temiz bir enerji kaynağı olarak tanıtılması 
mühendislik ve akademik etik anlayışına 
uygun bir davranış değildir, hatta bir ya-
nıltma çabası olarak dahi kabul edilebilir, 
zira sorun hidrojenin temiz bir şekilde 
elde edilebilmesindedir. 

Elektroliz işlemini yapabilmek için gerek-
li olan elektrik enerjisinin başka bir yön-
temle bir dış kaynaktan elde edilmesi ge-
rekmektedir. Bu enerji klasik veya nükleer 
yöntemlerle, yani, bir termik, hidroelekt-
rik, rüzgar, güneş, fotovoltaik veya nükleer 
santraldan elde edilecektir. Bu durumda 
da, hidrojen enerjisi kullanıldığı zaman 
ortaya çıkacak çevre kirliliği, bu santral-
ların yol açtığı çevre kirliliğinden daha az 
olmayacaktır. Bir başka ifade ile hidrojen 
enerjisi, ancak onun elde edilmesi için 
kullanılan yöntem kadar çevre dostudur. 
Aslında hidrojen elde edebilmek için 
elektrik enerjisi kullanan bir yöntem, bu 
elektriği elde etmek için primer bir yakıt 
yakan elektrik santralının yol açtığı çevre 
kirlenmesinin de nedenidir. 

Sonuç olarak; hidrojen enerjisinin, elde 
edilmesi esnasında ortaya çıkan çevre 
kirliliğinin sorumluluğundan kendisini 
kurtaramadığı kabul edilmelidir. Hidrojen 
enerjisi ancak kendisinin elde edilmesi 
için gerekli olan enerjiyi üreten klasik 
veya nükleer santral kadar çevre dostu-
dur.

Hidrojen bir Enerji İletme Yöntemi midir?

Hidrojen elde edebilmek için elektroliz 
ünitesine elektrik verildiği, yakıt hücre-
sinden de sonunda elektrik elde edildiği 
dikkate alındığı zaman, hidrojen enerjisi-
nin sonuçta bir enerji taşıma aracı olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumda, hidrojen enerjisi taraftar-
larının cevaplaması gereken son derece 
ciddi, önemli ve temel bir soru ortaya çık-
maktadır. Bu soru da; girişi ve çıkışı elekt-
rik enerjisi olan ve içinde hidrojen olan 
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ve tüm prensibi bu hidrojeni taşıyarak 
aslında enerji taşımaya dayanan böyle 
bir kapalı sistemin, kaybı en fazla % 3.5-5 
olan bir enterkonnekte (iletim) sistemine 
karşı neden daha iyi bir çözüm olduğu ve 
tercih edilmesinin iddia edilmesidir. 

Bilindiği gibi, elektriğin hidrojen enerjisi 
kullanılarak taşınmasına gerek kalma-
dan, enterkonnekte sistem vasıtası ile 
uzun mesafelere çok daha kolay, ucuz 
ve emniyetli olarak iletilmesi her za-
man mümkündür ve bu iş zaten böyle 
yapılmaktadır. Esasen, bu yöntem tüm 
dünyada ve ülkemizde de kullanılan bir 
yöntemdir ve bu şekilde enerji iletildiği 
takdirde, ortaya çıkan sistem kayıpları, en 
fazla % 3.5-5 arasındadır. (İletim sistemi 
kayıpları ile dağıtım sistemi dağıtım 
kayıpları ayrıdır).

Hidrojen enerjisi taraftarlarının iddiala-
rında ikna edici olabilmeleri için yuka-
rıdaki iki temel soruya cevap verebiliyor 
olmaları gerekmektedir. Bu cevaplar 
ortaya konulmadan, hidrojeni dünyada 
mevcut bol ve ucuz bir yakıt olarak kabul 
eden ve buna dayanarak, sadece yakıt 
hücrelerini, onların işleyişini, verimliliğini 
ve çevre dostu olduklarını öne süren bir 
yaklaşımın eksik, hatalı hatta yanıltıcı bir 
yaklaşım olduğu ortadadır.

Hidrojenin Depolanması ve İletimi

Hidrojenin elde edildikten sonra nasıl 
depolanacağı ve iletileceği de bir başka 
önemli konudur. Hidrojen atom yarıçapı-
nın çok küçük olması nedeniyle, güvenli 
olarak depolanması, saklanması ve 
iletilmesi son derece zor olan bir gazdır. 

Bilindiği gibi hidrojen, hava ile karıştığı 
zaman son derece patlayıcı, tehlike-
li olabilen bir gazdır. 1940 lı yıllarda 
meydana gelen meşhur Hindenburg 
Zeplin faciası bugün bile hala TV lerde 
gösterilmektedir. Bu nedenledir ki, daha 
sonra zeplinlerde hidrojen kullanılması 
yasaklanmış ve yerine helyum kullanıl-
maya başlanmıştır. Bir başka ifade ile 
meskun mahallerdeki hidrojen depoları 
potansiyel birer bombadır. Bu özellikleri 
nedeniyle, hidrojen, “karbon nano tüp” 
veya “palladyum tüp” denilen özel, çift 
cidarlı, sağlam ve son derece pahalı çelik 
kaplarda saklanmakta ve iletilirken de 
bu özelliğe sahip borularla iletilmektedir. 
Mevcut doğalgaz sistemi için kullanılan 
depolama iletim sistemlerinin hidro-
jen için kullanılması mümkün değildir. 
Enerjiyi elektriğe çevirerek 380 kV enerji 
nakil hatları ile ucuz ve güvenli bir şe-
kilde iletmek yerine, yüzlerce kilometre 
uzunluğunda hidrojen boruları döşeyerek 
iletme fikri, akla, hayale, mantığa, pratiğe, 
mühendisliğin temel prensiplerine 
uymayan afaki bir düşünceden ibarettir. 
Orta Doğu Ülkelerinden Türkiye üzerinde 
Avrupa’ya binlerce kilometre mesafeler-
den hidrojen boruları ile enerji iletmek 
fikri ise, mühendisliğin temel prensiple-
rinden, fizibiliteden, pratik gerçeklerden, 
ciddiyetten son derece uzaktır. 

Keza, son derece patlayıcı bir yakıt olan 
hidrojeni tankerlerle taşımak da, pahalı, 
pratik olarak uygulanabilirlikten uzak, 
insanların can ve mal güvenliğine önem 
vermeyen hayali bir düşünceden ibarettir. 
İçinde hidrojen saklanan depolarda bu 

gaz kaçaklarına, elektrik kontaklarına, 
terör saldırılarına karşı son derece özel 
birtakım koruma önlemlerinin alınması 
gerektiği de ortadadır. Bu tür depoların 
meskun mahallerin dışında olması gerek-
tiği, buralarla meskun mahaller arasında 
da, yine, tasarımı, inşaatı, işletmesi son 
derece problemli, pahalı ve riskli bir boru 
ağı işletmesinin kurulması gerektiği 
açıktır.     

Hidrojen Alternatif bir Enerji Kaynağı 
Mıdır?

Bir enerjinin “alternatif” olarak nitelen-
dirilebilmesi için, o enerjinin kendisinin 
birincil enerji kaynağı olması, yani, 
o enerjinin bir başka enerjinin yeri-
ne geçebilmesi ve o enerjinin ortaya 
koyduğu çevre kirlenmesi, pahalılık veya 
dışa bağımlılık gibi birtakım olumsuz 
özelliklere sahip olmaması gerekir. Örnek 
olarak, rüzgar, güneş, akarsu gibi temiz 
enerjiler “primer enerji”lerdir ve termik 
santrallardan elde edilen enerjiye alter-
natif olabilmektedirler. Bu temiz enerji 
kaynaklarının halen nispeten küçük olan 
kullanım oranlarının orta ve uzun vadede 
artması ve bu şekilde bu kaynakların bel-
ki de ileride çevreye zarar veren bu diğer 
enerji kaynaklarının tamamen yerine 
geçmeleri öngörülebilmektedir. Yine aynı 
şekilde, yerli kömür kaynaklarının, alter-
natif enerji kaynağı olarak, doğalgaz veya 
nükleer santralların yerine geçmeleri ve 
bu şekilde belli ölçülerde dışa bağımlılığı 
önleyebilecekleri düşünülmektedir.

Öte yandan, hidrojenin birincil bir kaynak 
olmaması ve mutlaka başka bir enerji 
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kullanılarak elde edilmesi nedeniyle, 
esasen, alternatif bir enerji olarak nite-
lendirilmesi de mümkün değildir. Burada 
alternatif enerji, hidrojenin elde edilmesi 
için kullanılması düşünülen termik, rüz-
gar, güneş, nükleer enerjinin kendisidir.

Hidrojen Enerjisinin Muhtemel Kullanım 
Alanları

Yukarıda ifade edilen görüşlerden hidro-
jen enerjisinin hiçbir yerde hiçbir şekilde 
kullanılmayacağı yönünde bir sonuç 
çıkarılması da elbette doğru değildir.

Prensip olarak hidrojen enerjisi, birim 
fiyatın ve yatırım maliyetinin fazla önem-
li olmadığı, teknik performansın daha 
önemli olduğu bazı uygulamalarda uygu-
lanabilir. Burada “özel önem” deyimi; yan-
ma sonucunda çevrenin kirletilmemesi, 
çok küçük bir hacme fazla miktarda enerji 
depolanabilmesi, yanma sonucunda or-
taya çıkan suyun belki başka bir amaçla 
kullanılabilmesi gibi özel önem verilen 
birtakım performans kriterlerini ifade 
etmektedir. Örnek olarak, uzun süreli uzay 
seyahatlerinde, yakıt hücresinden çıkacak 
suyun astronotlar tarafından içilebileceği, 
bu şekilde uzay kapsülünde su depolan-
ması için ayrıca bir yer ayrılmasına gerek 
kalmayacağı düşünülmektedir.

Ayrıca, yüksek hızlı yarış arabaları gibi 
bazı özel uygulamalar için hidrojenin 
direk olarak silindirlere verilmesi veya 
yakıt hücresinden elde edilen elektrik ile 
çalışan otomobiller düşünülebilir. 

Bununla birlikte, tüm bu uygulamaların 
ticari olarak rekabet edebilir, ucuz ve yay-
gın uygulamalar olmaktan ziyade, birim 
fiyatın ve yatırım maliyetinden ziyade 
teknik performansın daha önemli olduğu 
birtakım özel uygulamalar olduğu gözden 
uzak tutulmamalıdır.

Bor

Bor yukarıdaki kapsamda değerlendirile-
bilir. Bor aslında kendisi enerji içermeyen 
bir tuzdur. Bir başka ifade ile bor aslında 
bir yakıt değildir. Bor’un önemi, hidrojenle 
birleşerek bor hidrat şekline dönüşmesi 
ve istenirse, bu hidrojeni içine absorbe 
edebilmesindedir. Bu şekilde hidrojenin 
bora emdirilmesi ve ortaya çıkan hidrat 
bileşiğinin emniyetli bir şekilde taşınma-
sı ve bu taşıma işlemi sonunda bordaki 
bu hidrojenin tekrar ayrıştırılarak ayrılmış 
hidrojenin enerji kaynağı olarak kullanıl-
ması düşünülmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, 
hidrojenin aslında kendisinin bir enerji 
kaynağı olmadığı, kendisine verilen 
enerjiyi absorbe ederek taşıdığı, borun da 
hidrojeni absorbe ederek hidrata dönüş-
tüğü ve onu bu şekilde taşıdığı söylene-
bilir. Yani kısaca, hidrojen enerjiyi, bor da 
hidrojeni taşıyacaktır.

Yukarıda ifade edilen görüşün, yani 
hidrojenin bora emdirilerek onun bir 
enerji taşıyıcısı olarak kullanılabileceği 
üzerindeki görüşün teknik detayları, eko-
nomik analizi, fizibilitesi, hatta olabilirliği 
üzerinde herkes tarafından kabul edilmiş 
bir rapor halen ortada yoktur. Bu emdir-
menin olabilirliği, yani, Joule/kg oranı 
belli değildir. USD/Joule oranı, yani em-
dirmenin işletme maliyeti belli değildir. 
Joule-çıkış/Joule-giriş, yani emdirmenin 
verimliliği belli değildir. Kg/Joule oranı, 
yani bir Joule enerji taşıyabilmek için kaç 
kg bor tuzunun taşınması gerektiği, yani 
bu sistemi kullanan arabanın ilave olarak 
kaç kilogramlık bir bor yükü taşıyacağı 
belli değildir. Taşıyıcı olarak borun tekrar 
kullanılabilme özelliği belli değildir. 
Uygulamanın can ve mal güvenliği ba-

kımından emniyeti ve güvenilirliği belli 
değildir. Dünya otomotiv devlerinin bu 
konuya yaklaşımları belli değildir. 

Borun cam, deterjan ve uzay sanayiinde 
kullanımı bu yazının kapsamı dışında 
kaldığı düşünülerek, bir kenara bırakıla-
cak olursa, bir enerji kaynağı olarak borun 
anlamı ve kullanımı da kısaca bundan 
ibarettir.

Türkiye ve Hidrojen Enerjisi

Konu ile ilgilenenlerin ortak görüşü 
hidrojen enerjisi ile ilgili gelişmelerin 
2020 lerden sonra ortaya çıkacağı ve bu 
gelişmelerin 2070’lere kadar uzanacağı-
dır. Bu süre içinde ne gibi gelişmelerin 
olacağı, hatta olup olmayacağı bile belli 
değildir. Bu gelişmelerin gelişmiş ülkeler-
deki laboratuvarlarda gerçekleştirileceği 
ve daha sonra ortaya birtakım prototip-
lerin ortaya çıkacağı, daha sonra da bu 
prototiplerin enerji ile ilgilenen dünya 
devleri tarafından uygulamaya konula-
cağı ve ancak bu aşamalardan sonra bu 
ürünlerin ticari olarak ülkemize gelmeye 
başlanacağı beklenebilir.

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar  
Arasındaki fark

Kısaca ifade etmek gerekirse, “bilin-
meyen bir tabiat olayının nedenlerinin 
araştırılması” bilimsel, “bilinen bir tabiat 
olayının toplum yararı için kullanılması” 
ise mühendislik yani, teknolojik araştırma 
sınıfına girer. Bu anlamda, bilimsel ve 
teknolojik araştırmalar arasında belli bir 
çizgi olduğu da söylenebilir. Bu ayırım 
doğrultusunda ülkemiz enerji sektörün-
de yürütülmesi gereken çalışmalar da 
kabaca ikiye ayrılabilir: (a) Yeni enerji 
kaynakları ve bunların özellikleri üzerin-
deki bilimsel araştırma potansiyelinin di-
namiğinin desteklenmesi ve geliştirilmesi 
(b) Enerjide dışa bağımlılığının azaltılma-
sı ve yüksek enerji tarifelerinin aşağıya 
çekilmesi yönünde mühendisliğe yönelik 
teknolojik araştırmaların desteklenmesi.  

Yukarıdaki ayırım doğrultusunda bakıldığı 
zaman, hidrojen enerjisi üzerinde yapılan 
araştırmaların daha çok birinci türe giren 
bilimsel karakterde araştırmalar olduğu 
söylenebilir.

Ülkemizde primer enerji kaynaklarının 
büyük ölçüde dışa bağımlı olduğu ve 
bu nedenle de enerji tarifelerinin aşırı 
yüksek olduğu artık herkesçe bilinen ve 
kabul edilen bir gerçektir. Öte yandan, 
hidrojen enerjisinin mevcut primer 
enerji kaynaklarına göre çok daha pahalı 
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olduğu ve bu tarifenin düşürülebilmesi, 
güvenli, geniş çaplı, endüstriyel yöntem-
lerin geliştirilebilmesi için ileriye yönelik 
çok fazla araştırma yapılmasının gerekli 
olduğu da bir başka gerçektir. 

Bilimsel Araştırma Etiği

Ülkemizin teknik eğitim ve araştırma 
faaliyeti yürüten en önemli üniversitele-
rinden birisinde görevli bir öğretim üyesi 
olarak ileriye yönelik bu tür bilimsel araş-
tırma faaliyetlerine karşı olmam, elbette 
ki, söz konusu olamaz. Esasen, bağnaz-
lıkla eş anlam içeren böyle bir karşıtlık 
öğretim üyeliği ile de elbette bağdaşmaz. 
Ülkemizdeki akademik çevrelerin konu 
üzerindeki bilimsel araştırmaları elbette 
desteklenmelidir, ama bu araştırmaların 
daha henüz dünyada bile tam olarak 
ortaya çıkmamış sonuçlarının bir ülkenin 
koca bir enerji sektörünün sorunlarına ve 
geleceğine bir çözüm olarak öne sürül-
mesinin etik açıdan doğru bir davranış 
olmadığının herkes tarafından kabul 
edilmesi de gerekir. 

Ürünlerini ve uygulamalarını ve en erken 
2020 lerde, o da belki, verecek olan 
ve dünyada bile henüz daha başlangıç 
aşamasında olan bilimsel araştırmaların 
Türkiye’nin enerji sorununa köklü ve 
kalıcı çözümler getirecek teknolojik bir 
gelişme olarak kamuoyuna sunulmaya 
çalışılmasının da meslek etiği açısından 
sorgulanması gerektiği açıktır. 

Sonuçlar

• Hidrojen bir yakıt değil, sadece bir 
enerji taşıma aracıdır. 

• Hidrojen, kendisine verilen enerjiyi 
depolamakta ve kısmen geri verebilmek-
tedir.

• Hidrojen dünyada serbest halde mevcut 
değildir, yani olmayan bir enerjidir.

• Hidrojen ancak kimyasal bir ayrıştırma 
işlemi ile elde edilebilmektedir. Bu ayrış-
tırma için de enerji gereklidir. 

• Hidrojen temiz bir enerji değildir. 
Hidrojen enerjisi, ancak kendisinin elde 
edilmesi için kullanılan elektrik enerjisi-
nin üretiminde kullanılan yöntem kadar 
çevre dostudur. Bu yöntemler de klasik 
enerji elde etme yöntemleridir.

• Hidrojen birincil enerji olmaması ve 
mutlaka başka bir enerji kullanılarak elde 
edilmesinin gerekli olması nedeniyle 
alternatif bir enerji kaynağı da değildir.

• Hidrojen enerjisi ucuz değildir. Bu, onun 

sekonder bir enerji kaynağı olmasından, 
yani onu elde etmek için kullanılacak 
primer enerji kaynaklarının (elektrik veya 
doğalgaz) zaten pahalı olmasından ileri 
gelmektedir. Doğalgaz veya elektrik fiyat-
ları ucuzlamadığı sürece bunlardan elde 
edilecek olan hidrojen enerjisi de hiçbir 
zaman ucuzlamayacaktır. Pahalı bir pri-
mer enerji, yani doğalgaz veya bu kaynak 
yakılarak elde edilen elektrik kullanılarak 
elde edilecek sekonder bir enerji, yani 
hidrojen enerjisi, ancak o primer enerji 
kadar ucuz olur.

• Hidrojen enerjisinin ucuzlatılmasının 

bir tek yolu vardır, o da, elektrik veya 
doğalgaz kullanılmasına gerek kalmadan 
başka bir yöntemle elde edilebilmesi-
dir. Böyle bir yöntem ise henüz mevcut 
değildir. 

• Hidrojen enerjisi üzerinde yapılan 
çalışmalar henüz laboratuvar safhasında 
ve küçük güçtedir. Bu enerjinin ticari, 
büyük güçte, ucuz, ciddi ve yaygın olarak 
uygulanabilirliği için çalışmaların başarılı 
olmasına da bağlı olarak, 2020 li yıllar 
öngörülmektedir ve ülkemiz enerji sek-
törünün acil sorunları göz önüne alındığı 
zaman, bu yıllara daha çok vardır. 

• Hidrojen enerjisi mevcut durumu itibarı 
ile kısa ve orta vadede enerji sektörünün 
bilinen sorunlarına bir çözüm getirmek 
bir yana, katkıda bulunabilecek bir du-
rumda dahi değildir.

• Hidrojen enerjisi ileride, ticari rekabet, 
ucuzluk, birim maliyetler gibi kriterlerin 
fazla önemli olmadığı, bunların yerine 
teknik performansın daha önemli olduğu, 
yarış arabaları, uzay kapsülleri gibi bazı 
özel uygulamalarda kullanılabilecektir.  

• Ülkemiz enerji sektörü, 2020-2050 ler 

için değil, 2006-2007 ler için acil çözüm 
beklemektedir. Bu çözümler genellikle 
kısa ve orta vadede klasik yöntemlerdedir.

• Hidrojen elde etmek için kullanılacak 
olan primer enerji kaynağı dışa bağımlı 
ise, bu yakıt kullanılarak elde edilecek 
hidrojen enerjisi de dışa bağımlı olur.

• Yakıt hücreleri üzerinde yapılan araştır-
malar hidrojen enerjisi üzerinde yapılan 
çalışmaların sadece küçük bir kısmıdır. 
Konunun daha önemli, zor ve henüz çözü-
lememiş olan kısmı hidrojenin ucuz, em-
niyetli, yaygın bir şekilde elde edilmesi-
dir. Konunun bu kısmı üzerinde çözülmek 
bir yana, henüz daha yöntem üzerinde bir 
ortak görüşe varılamamıştır. Konunun bu 
kısmı çözülmeden, sadece yakıt hücreleri 
üzerinde çalışmak ve varılan sonuçları 
enerji sektörü için bir çözüm olarak öne 
sürmek, eksik ve yanıltıcıdır.

• Hidrojenin geniş çaplı ticari olarak 
elde edilmesi için kullanılması gereken 
yöntem üzerinde dünyada görüş birliğine 
varılmış ortak bir yaklaşım henüz yoktur. 
Düşünülen yöntemlerin hiçbirinin fizibili-
tesi ortada yoktur. Düşünülen yöntemler-
le elde edilecek hidrojenin serbest piyasa 
ortamında ticari birim fiyatları, yani USD/
kg, USD/metreküp oranları, diğer enerji 
kaynakları ile rekabet edebilme gücü, fi-
nansman ve geri ödeme planları ile ilgili 
hiçbir detay ortada yoktur. 

• 2020-2050 aralığında hidrojen enerjisi 
üzerinde birtakım gelişmeler olması 
beklense dahi, bu gelişmelerin hidrojenin 
yakılması üzerinde geliştirilecek yeni 
teknolojilerden ziyade, onun daha ucuz 
ve temiz bir şekilde elde edilmesi için 
geliştirilecek yöntemler üzerinde olması 
beklenmelidir. Zira sorunun henüz çözü-
lememiş olan ve en önemli teknolojik 
sorunlarının bulunduğu kısmı burasıdır. 

• Hidrojenin elde edilmesi için gerekli 
olan elektrik enerjisinin hidrojen üretme 
tesisine verilmesi yerine direkt olarak 
enterkonnekte iletim sistemine veril-
mesi ve bu sistem tarafından kolayca ve 
verimli bir şekilde iletilmesi her zaman 
mümkündür. Esasen, bu yöntem halen 
tüm dünyada bilinen, uygulanan, verimli, 
kaybı az, pratik, emniyetli, güvenli bir 
yöntemdir. Bu yöntem dururken, hidrojen 
ile enerji naklinin, yani elektrik iletilme-
sinin, son derece hantal, kaba, çağdışı, 
pahalı, mühendisliğin temel ilkelerine 
aykırı, verimsiz ve tehlikeli bir yöntem 
olduğu ortadadır. 
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Hİdrojen Enerjisi

Alternatif olabilir mi?

Mevcut yakıt kaynaklarının bir gün 
tükenme riski mevcut olma düşünce-
si insanlığı yeni kaynak arayışlarına 
itmektedir. Bunun için de en önemli 
kaynak hidrojen olarak görünmektedir. 
Son yıllarda günümüzün en önemli 
enerji kaynağı olan petrol rezervlerinin 
ömrünün azaldığı düşüncesiyle alter-
natif enerji arayışları zaman zaman 
gündeme gelmektedir. Alternatif enerji 
olarak en çok şans verilen enerji türü 
hidrojen enerjisidir.

Hidrojenin enerji kaynağı olduğunun 
anlaşılması 1839’a kadar uzanır. O yıl 
William Grove “yakıt hücresi” denilen 
ve hidrojen enerjisi üreten sistemleri 
keşfetti. Yakıt hücreleri 1800’lü yılların 
ikinci yarısında insan hayatını kolay-
laştıracak en büyük keşiflerin başında 
sayılmıştır. Ancak petrol ile çalışan 
içten yanmalı motorların icadı (1876) 
ve arkasından petrol ile çalışan araçla-
rın üretilmesi ile bu umutlar azalır gibi 
olmuştur.

20’nci yüzyıl’ın başlarında petrol re-
zervleri hakkındaki bilgilerin ve petrol 
teknolojisindeki gelişmelerin yetersiz 
oluşu nedeniyle hidrojen enerjisi üze-
rindeki çalışmalar sürmüştür. Bununla 
birlikte yakıt hücreleri, petrol ile eko-
nomik maliyet ve uygulama bakımın-
dan rekabet edemediği için fazla ilgi 
görmedi. Ancak tamamen terk edilme-
yen yakıt hücreleri üzerinde çalışmalar 
devam etti ve hidrojen ile çalışabilen 
içten yanmalı ilk motor Rudolf Erren 
tarafından 1930’lu yıllarda gelişti-

rildi. 1960’lı yıllarda ise Almanya’da 
hidrojen enerjisi ile çalışan ilk araç 
üretildi. Yine 1960’lı yıllarda Amerikalı 
astronotlar elektrik üretmek için yakıt 
hücresi kullanarak hidrojen enerjisin-
den yararlandılar. 60 ve 70’lı yıllarda 
hidrojen enerjisine gösterilen ilgi o 
kadar yoğun oldu ki, 1972’de UCLA 
firmasının ürettiği hidrojenle çalışan 
araç, şehir araç dizayn yarışmasında 
birinci seçildi.

Son yıllarda ise otomotiv sanayiinde 
hidrojen enerjisi ile çalışan prototip 
araçların üretimine ilginin arttığı 
gözlenmektedir. Ancak şimdiye dek 
hidrojen enerjisi ile çalışan otomobil-
ler ticari amaçlarla  henüz seri olarak 
üretilmeye başlanmamıştır. Çünkü 
hidrojen enerjisi petrol ile rekabet ede-
cek durumda değildir. Hidrojen enerjisi 
petrole göre son derece pahalıdır.

ABD Başkanı G.W. Bush 28 Ocak 2003 
tarihinde yaptığı bir konuşmada 
hidrojen enerji¬sinin önemine vur-
gu yaparak bu alandaki çalışmalara 
destek amacıyla 1.7 miyar dolarlık bir 
kaynak ayrıldığını söylemiştir. ABD’nin 
önümüzdeki yıllarda enerji politika-
sında alternatif enerji arayışları da yer 
almaktadır.

Hidrojen enerjisinin birçok avantaj ve 
dezavantajı vardır. Avantajları şunlardır:

1- Hidrojen, kaynakları evrende son 
derece bol ve yaygındır.

2- Hidrojen petrol yakıtlarına göre 
ortalama 1.33 kat daha verimli bir 
yakıttır.

3- Hidrojen zararsız bir gaz olup, 
hidrojenin enerjiye dönüşmesinde ısı 
ve suyun dışında başka bir yan ürün 
oluşturmaz.

4- Hidrojenden enerji elde edilmesi es-

MEVcuT YAKIT KAYNAKLARININ BİR GÜN TÜKENME RİSKİ MEVcuT OLMA DÜşÜNcESİ
İNSANLIĞI YENİ KAYNAK ARAYIşLARINA İTMEKTEDİR. BuNuN İçİN DE EN öNEMLİ KAYNAK
HİDROJEN OLARAK GöRÜNMEKTEDİR.
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nasında çevreyi kirletici ve sera etkisini 
artırıcı hiçbir gaz ve zararlı kimyasal 
madde üretimi söz konusu değildir. Bu 
özelliği nedeniyle hidrojen enerjisine 
“temiz enerji” de denir.

5- Hidrojen enerjisinin stratejik olarak 
da bazı avantajlar kazandırması müm-
kündür. Örneğin, hidrojen ile çalışan 
yakıt hücresinin maliyeti düşürül-
düğünde en önemli enerji özelliğini 
kazanabilir. Öte yandan mevcut yakıt 
kaynaklarına ulaşmada yaşanabile-
cek bazı sorunlar (ekonomik sorunlar, 
güvenlik sorunları gibi) ve rezervler ne 
kadar çok olursa olsun bir gün tüken-
me riskinin mevcut olrna düşüncesi 
insanlığı bu enerji kaynaklarına karşı 
bir alternatif arayışına itmektedir. Bu 
arayış içinde en önemli kaynak şu anda 
-yukarıda da bahsedildiği gibi- hidrojen 
gibi görünmektedir.

Hidrojenden enerji üretmenin temel 
dezavantajları ise şunlardır;

1- Doğada son derece bol olmasına 
karşın enerji üretiminde kullanılan 
hidrojen gazının son derece saf olması 
gerekir. Saflaştırma işlemi maliyeti 
artıran en önemli süreçtir. Bu nedenle 
saf hidrojen üretiminin maliyeti petrol 
ve doğalgaza göre yaklaşık 4 kat daha 

yüksektir, jlave olarak, hidrojen ile 
çalışan yakıt hücreleri içten yanmalı 
motorlardan 10 kez daha pahalıdır. 
Hidrojen enerjisinden yararlanırken 
uygulamada birtakım zorluklarla 
karşılaşılmaktadır. Örneğin enerjinin 
üretildiği yakıt hücreleri ve hidrojenin 
depolandığı tankların hacmi geniş yer 
kaplamaktadır. Hidrojen petrole göre 4 
kat fazla hacim kaplar; hidrojenin kap-
ladığı hacmi küçültmek için hidrojeni 
sıvı halde depolamak gereklidir. Bunun 
için de yüksek basınç ve soğutma işle-
mine ihtiyaç vardır. Öte yandan bu iki 
sorunla yakından ilgili bir başka temel 
problem yakıt hücresi ile çalışan araç-
lar yakıt takviyesi yapmak istedikleri 
zaman ortaya çıkacaktır. Petrol istas-
yonlarında yakıt hücreleri için hidrojen, 
yani yakıt malzemesi bulmak bir sorun 
olabilir; veya bu tip enerji kaynaklarına 
yatırım yapmanın yatırımcı açısından 
müşteri bulamama yani ölü yatırım 
yapma gibi riskleri mevcuttur. Bu tip 
sorunların çözümü de belli bir ekono-
mik maliyet ve zaman gerektirir.

4- Petrol ile çalışan motorlar içten 
yanmalı motorlardır. Bu motorların 
yakıt hücresi ile çalışmalarında çeşitli 
zorluklar vardır. Dolayısıyla yakıt hüc-

resi ile uyumlu çalışacak motorların. 
geliştirilmesi zarureti vardır.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında şu 
sonuca varmak mümkündür: Ekonomik 
boyut açısından bakıldığında uzun 
bir gelecek zaman içerisinde petrol 
ve doğalgaz ile rekabet edebilecek 
alternatif bir enerji kaynağı yok gibi 
gözükmektedir.

Ancak konuya sadece maliyet açısın-
dan değil diğer faktörler de göz önüne 
alınarak bakıldığı takdirde başta yakıt 
hücreleri olmak üzere füzyon vs. gibi 
çeşitli alternatiflerin bulunduğunu 
söylemek mümkündür.

Eğer çevresel faktörler, hava kirliliğinin 
artması, ozon tabakasındaki incelmenin 
daha tehlikeli boyutlara ulaşması, sera 
etkisi ile dünyamızdaki ekolojik den-
genin iyice bozulması gibi, hayatımızı 
tehdit eder hale gelirse, o zaman belki 
de kaçınılmaz olarak terniz enerji deni-
len enerji türlerine -füzyon, hidrojen vs. 
enerjisi- yönelme olabilir.

insan sağlığı ve ekolojik faktörler daha 
baskın olacağı için enerji maliyeti 
ikinci plana atılabilir. Bu da genelde 
alternatif enerji arayışları özelde de 
hidrojen enerjisi ile ilgili çalışmaların 
sürdürülmesini gerekli kılmaktadır.

İ N C E L E M E
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Serkan Başar
test tüm Elektronik San. Ve tic. A.Ş.
(tescom UPS) Proje Satış mühendisi
s.basar@tescom-ups.com

kesintisiz Güç için Güvenilir ortağınız

TEsCom UPs

UPS’ler elektrik şebekesinden aldığı 
alternatif elektrik enerjisini, kendisine 
bağlı akülerde doğru elektrik enerjisi 
olarak depolar. Elektrik kesintisinde 
akülerde depoladığı doğru enerjiyi 
kullanarak size kesintisiz alternatif 

elektrik enerjisi sağlar. UPS’lerin tek 
görevi bu değildir. UPS’ler elektrik 
şebekesinden size gelebilecek elektrik-
sel problemleri de bertaraf eder. UPS’e 
bağlanan cihazlar gerçek anlamda te-
miz bir elektrik kullandığından sürekli 
koruma altındadır.

UPS alırken en dikkat edilmesi gereken 
konuların başında UPS’lerin verim-
liliği gelmektedir. UPS’lerin verim-
liliğinden anlaşılması gereken UPS 

üzerinde ne kadar enerji harcandığıdır. 
UPS’ler çalışması esnasında sürekli bir 
enerji tüketmekte ve bu enerji ortama 
ısı enerjisi olarak yayılmaktadır. Verim-
siz bir UPS almak kullanıcıya ayrıca 
soğutma maliyetleri oluşturacaktır. 

Günümüzde erişilen en son UPS tek-
nolojisi İngilizce “3Level” olarak tabir 
edilen, Türkçe 3 seviyeli evirim olarak 
tanımlayabileceğimiz UPS teknolojisi-
dir. Bu teknolojide UPS verimleri %95 
mertebesinin üzerine çıkmaktadır. Bu 
teknolojinin diğer başka pek çok üstün 
özellikleri de mevcuttur. 

Yazının bu kısmında Türkiye’nin önde 
gelen UPS üreticilerinden olan Tes-
com’un üretmiş olduğu 100-250kVA 
güç aralığındaki DX Serisi 3level 
UPS’leri incelerseniz bu faydaları çok 
daha iyi anlayacaksınız.

Türkiye’nin yeni nesil 3Level UPS leri 
olan DX Serisi 3level UPS leri üreten 
Tescom; 1980 yılında 3 elektronik 
mühendisi tarafından sanayi ve bilişim 
sektöründe geniş yelpazede güç ko-
ruma ürünleri ve hizmetlerini sunmak 
için İzmir’de kuruldu. Tescom geniş bir 
UPS ürün yelpazesinin yanında statik 
transfer anahtarı,  frekans ve voltaj 
konvertörleri, doğrultucu ve invertör 
gibi güç elemanlarını da üretmektedir. 
Bugün, tüm Tescom marka güç elekt-

İNGİLİzcE “uNİNTERRupTABLE pOWER SuppLY” KELİMESİNİN  
KISALTMASI OLAN upS SözcÜĞÜ,  GÜNÜMÜzDE HEpİMİzİN  
öMRÜNDE EN Az BİR KEz DuYDuĞu BİR KELİME HALİNE GELDİ.   
pEKİ upS, YA DA TÜRKçE çEVİRİSİYLE “KESİNTİSİz GÜç KAYNAĞI” 
NEDİR? NE İşE YARAR? upS TEKNOLOJİSİNDE GELİNEN SON NOKTA 
NEDİR? upS ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?  

T A N I T I C I  Y A Z I
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roniği ekipmanları 20 kadar deneyimli 
mühendis ve 250 kişiyi aşan personel 
tarafından üretilmektedir. 

Tescom’un en büyük avantajı her 
zaman esnek olmasıdır. Yani standart 
ürün yelpazesinin dışında deneyim-
li araştırma ve geliştirme ekibi ile 
müşterilerin ihtiyaçlarına göre dizayn 
ve üretim yapabilmektedir. Tescom her 
zaman gerekli uluslararası standartlara 
ve normlara uygun olarak son teknolo-
jileri takip ederek üretim yapmaktadır. 
Bu deneyim ile 4 kıtada 30’dan fazla 
ülkede 150.000’den fazla güç elektro-
niği ekipmanını müşterilerine teslim 
etmiştir.

UPS sistemlerinde güç artırımı bir-
birine paralel çalışan UPS sistemleri 
tasarlanarak aşılmıştır. Bunun için UPS 

sistemi satın alınırken planlama yapıl-
ması gerekmektedir. Ancak günümüzde 
klasik paralel UPS sistemleri hızla 
artan enerji taleplerini karşılamakta 
yetersiz kalmaktadır. Güç ihtiyacı artar-
ken UPS’lerin paralel hale getirilmesi 
ekonomik, lojistik ve teknik açıdan 
problemler doğmasına yol açmaktadır. 
Bu problemler ise modüler UPS sistem-
leri geliştirilerek aşılmıştır. 

Genel olarak Modüler UPS sistemleri 
birbirine paralel olarak çalışan UPS 
modüllerinden oluşan sistemlerdir. 
Genellikle UPS’ye bağlı olan elektriksel 
yük UPS modülleri arasında eşit olarak 
paylaşılır. Modüllerin güçleri marka ve 
modellere göre değişiklik arz etmek-
tedir. Modüler UPS Sistemlerinin tek 
avantajı paralel çalışma değildir. Genel 

avantajlarını sıralayacak olursak;

• Esnek yapısı sayesinde, ihtiyaç halin-
de çok hızlı ve çok kolay güç artırımı 
imkanı.

• Paralel çalışan güç modülleri 
sayesinde arıza durumunda sadece 
arızalanan güç modülü kadar güç kaybı 
oluşması.

• Modüllerin kolay taşınabilir olması 
nedeni ile çok hızlı ve de ekonomik 
teknik servis hizmeti verilmesi.

• Yüksek verimli yapısı sayesinde enerji 
tasarrufu sağlanması.

• Kurulum için minimum alan gereken 
dar mekanlarda en etkili çözüm olması.

• Birbirinden bağımsız kontrol edilen 
güç modülleri sayesinde, kontrol seçe-
nekleri ve haberleşme seçeneklerinin 
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de yedeklenmiş olması.

Tescom’un Modüler UPS modelleri 
aşağıdaki tablodan detaylı olarak ince-
leyebilirsiniz.

Tescom’un Modüler UPS lerini öne 
çıkartan bazı özelliklerini sıralarsak;

1-Güç Modülü Esnekliği : Güç modülü 
güçlerinin esnekliği sayesinde gereken 
toplam UPS gücüne, en küçük güç-
lerden en büyük güçlere varana dek, 
optimum sayıda UPS modülü kullanıla-
rak erişilebilir. 

2-Paralel Çalışma: Tescom UPS kabinle-
ri gerektiğinde birbirine paralel olarak 
kullanılarak çok daha büyük güçlere 
erişme imkanı sunar. 

3-10.4 inç Dokunmatik Ekran: Tescom 
Modüler UPS leri, piyasadaki modüler 
UPS ler içinde en büyük ekran ebatta 

ekrana sahiptir. 10.4 inçlik 
renkli ve dokunmatik ek-

ranı ile UPS hakkında 
maksimum 

4-cm²deki düşük Güç 
Yoğunluğu : Tescom 
Modüler UPS leri 441 
(kW/m²) ve 0.48 (kW/
kg) değerleriyle size 
en küçük alanda en 
büyük güce erişme 
imkanı sunar. Bu ise 
sizin toplam satı-
nalma maliyetinizi 
minimize etmenizi 
sağlar.

5-Akü Sayısı Esnekliği: Tescom Modüler 
UPS’leri 32-44 arasında değişebilen 
akü grubu ile çalışabilir. Bu size akü 
hesabı yaparken esneklik sunar. Toplam 
satınalma maliyetinizi ve aküler için 
gereken alanı minimize etmenizi 
sağlar.

6-Hot-Swapp: Tescom Modüler UPS le-
rinin hotswapp özelliği sayesinde UPS i 
kapatmaya veya baypasa atmaya gerek 
kalmadan yük altındayken ups modülü 
değişimi yapabilirsiniz.

7- Smart Sleep: Tescom Modüler UPS 
leri yoğun olan saatlerde de gerekli ol-
duğu kadar güç modülünü açık bırakıp 
diğer güç modüllerini uykuya alan bir 
teknoloji olan smartsleep özelliği ile 
işletme maliyetinizi azaltır. 

Enerji ve telekomünikasyon 
kabloları sektörünün önde gelen 
firmalarından Prysmian Group,  
2011 yılında Prysmian ve Draka 
firmaları arasında gerçekleşen 
birleşmenin ardından, yeni bir 
birleşmeye daha imza atıyor. 
Prysmian Group ve General Cable 
Corporation firmaları arasında 
başlayan birleşme süreci kapsamın-
da, Prysmian Group General Cable 
firmasını, hisse başına nakit 30,00 $ 
ödeyerek satın alacak. Bu devralma 
sonucunda Prysmian Group’un yak-
laşık 8 milyar Euro olan cirosunun, 
iki firmanın birleşmesi ile birlikte, 
toplam 11 milyar Euro seviyelerine 
çıkması bekleniyor. 2018’in üçüncü 
çeyreğinde birleşmenin tamamlan-
masını takiben Prysmian, 50’den 
fazla ülkede yaklaşık 31 bin çalışan 
sayısına ulaşacak.

Sabancı Holding iştiraklerinden 
Kordsa, güçlendirme teknoloji-
lerindeki yatırımlarını kompozit 
teknolojileri alanında yapacağı iki 
büyük satın alma ile perçinlemeyi 
hedefliyor. Kordsa, 2016 yılında 
yapılan Kompozit Teknolojileri 
Mükemmeliyet Merkezi yatırımının 
ardından ticari havacılık sektörüne 
ileri kompozit malzemeler sağlayan 
Fabric Development Inc. (FDI) ve 
Textile Products Inc. (TPI) şirketle-
rini yaklaşık 100 Milyon ABD doları 
yatırım ile satın alma kararı aldı. 

æPrysmian Group, General  
   Cable hisselerini devralıyor

ækordsa, Amerika’da büyüyor
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modüler UPS’te ENEL Damgası
ENEL Ar-GE MERKEzİ, MODÜLER upS’E İNOVATİK BİR YAKLAşIM GETİRDİ. 
• 3 SEVİYELİ IGBT DOĞRuLTucu & EVİRİcİ TOpOLOJİ
• REJENERATİf MOD (KENDİ KENDİNİ YÜKLEME)
• SONSuz pARALELLEME
• MODÜLER BY-pASS İLE MODÜLER upS TEKNOLOJİSİNDE ENEL fARKI… 

Hülya ErtEkİN
ENEL reklam tanıtım koordinatörü

Her geçen gün teknolojinin gelişmesi 
ile enerji kalitesinden beklenti artmak-
ta, bu durum ise UPS teknolojisindeki 
ilerleme ile gelecek olan teknoloji 
konfor ve güvenlik açısından toplumsal 
olarak sürekli bir merak uyandırmakta-
dır. Artık tüketiciler için enerji kalitesi 
ve güvenilirliğinin yanında; yüksek 
verimlilik, kompakt çözüm ve arıza 
anında kesintisiz, hızlı bir servis müda-
halesi başta olmak üzere yedeklilik, güç 
artışı gibi durumlarda sürdürülebilirlik 
ve verim gibi konular UPS’te her geçen 
gün daha da önem arz eden zaruri bir 
ihtiyaç haline gelmektedir. 

Yeni nesil UPS’ler ise MODÜLER UPS 
cihazlarıdır.

IT ve Finans sektörünün özellikle 
tercihi olan Modüler UPS’ler, adından 
da anlaşılacağı gibi esnek çözümler 
sunması beklenen, daha farklı güç se-
çeneklerinde tüketiciye hizmet etmesi 
gereken cihazlardır. 

Bu beklentileri gerçekleştirebilmek 
için cihazlarda birtakım geliştirmeler 
yapılmak zorundadır. ENEL, “Modüler 
UPS” ürünlerine ciddi yatırımlar ve 
geliştirmeler yapmıştır.

ENEL Modüler upS E4 Serisi

1988 yılından günümüze temiz ve 
güvenilir enerji anlayışı ile her türlü 
kesintisiz güç kaynağı ihtiyacını karşı-

lamak üzere faaliyet gösteren ENEL,

Modüler UPS’te E4 Serisi ile bu yeni 
teknolojiyi kullanıcıları ile buluştur-
maktadır. Modüler UPS küçük güçteki 
ups modüllerinin paralellenerek, çoklu 
akü sisteminin bir kabinet içerisin-
de bir araya gelmesiyle oluşan bir 
teknolojidir.  ENEL teknolojisindeki E4 
Modüler UPS serisi sayesinde yükle-
rin beslemesinde herhangi bir kesinti 
olmaksızın sisteme modül eklenip 
çıkartılabilmekte, buna bağlı kesintisiz 
olarak güç artırıp azaltılabilmektedir. 

Sonsuz paralelleme teknolojisi saye-
sinde adet farketmeden paralelleme 
yapılmaktadır. Genelde bir çok Modüler 
UPS üreticisi cihazlarında merkezi 
By-pass kullanılırken, ENEL E4 UPS 

T A N I T I C I  Y A Z I
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serisinde her modül kendi BY-pass’ını 
içinde barındırmaktadır.

ENEL E4 serisi aynı güçteki modülleri 
bir araya getirerek sağladıkları enerji 
ile çıkışlarında bağlı olan yükleri sağ-
lıklı (harmoniksiz) temiz bir enerji ile 
beslerken, aynı zamanda sistem tek bir 
akü grubuna bağlı olduğu için her bir 
modül için ayrı akü grubuna gerek du-
yulmaz böylelikle de maliyetinde düş-
mesini sağlar. ENEL E4 SERİSİ Modüler 
UPS’ler, 3 seviyeli IGBT Doğrultucu & 
Evirici topolojisine sahip verimi %96’ya 
kadar çıkartmaktadır. 

Dokunmatik panel

Günümüz teknolojisine uygun olarak 
dokunmatik panel özelliğine sahip, 
yüksek giriş katsayısı (0,99), şebeke 
dostu düşük giriş akımı, aynı zaman-
da yükü en temiz hale dönüştürür. 
Hot swap özelliği 
sayesinde yükte 
herhangi bir kesinti 
olmadan modül 
ekleyip çıkarılabilir. 

Pek çok modülden 
oluşan UPS’ler için 
her ne kadar önlem 
alınsa da arıza 
olma ihtimalleri her 
zaman mevcuttur. 
Ek olarak çeşitli 
sebeplerle güç mo-
düllerini kabinden 
çıkarmak ve yeni 
modül eklemek 
isteyebilirsiniz. Her 
modül için ekle-
me çıkarma işlemi 
yaparken elektriği 
kesmek zorunda 
kalmamak için hot-
swap teknolojisi ile 
üretilmiştir. 

Yüksek teknoloji

Modüler UPS’lerin 
en sık kullanıldığı 
yerlerde genellikle 
alanı en verimli 
şekilde değerlendir-

mek çok önemlidir. Bu anlamda tercih 
ettiğiniz ürünün kompakt olması, ya 

da başka bir 
deyişle en 
yüksek gücü en 
küçük hacim-
le ve/veya 
taban alanıyla 
verebilmesi 
uzun vadede 
kullanıcıya 
büyük katkılar 
sağlayacaktır. 

ENEL E4 Serisi 
bu özellikleri en 
yüksek teknoloji 
ile sunmakta-
dır. Maksimum 
kullanabilirlik 
ve düşük arıza 
giderme süresi, 
rejeneratif mod 
(kendi kendini 
yükleme) özel-
liği ile yüksek 
verimli yükleme 
ve arıza sonrası 
emniyetli test 
gerçekleştiren 
bir yapıya sahip-
tir. Ayrıca ENEL 
kullanıcıya  E4 
Modüler UPS’ler 

cold start teknolojisi ile çalışmanın ya-
nında, panelden ve uzaktan acil olarak 
cihazı kapama özelliği sunar. 

Günümüz yaşam koşullarına karşı ise 
kısa devre, aşırı gerilme ve yıldırım gibi 
tehlikeli durumlarda kendini koruma 
teknolojisi ile üretilmektedir. 

Kullanıcı dostu

Düşük ağırlık ve kapladığı alan bakı-
mından Enel E4 Serisi kullanıcı dostu-
dur. Çoklu dil seçeneği ile geliştirilmiş 
cihazlar, olay ve data kaydı sunarak 
güvenilir hizmet sunmaktadır. 

Seçimlerini ENEL markasından yana 
kullanan birçok hastane, data center 
firmaları ve finans sektörü gibi önemli 
alanlarda Modüler Ups’e ihtiyaç duyul-
maktadır.

İstanbul Yeni Havalimanı gibi büyük 
projelere imza atan ENEL, kule kontrol 
vb. kritik öneme sahip alanlarda 4200 
kVA gücünde Modüler UPS kullanmak-
tadır. 20 kVA gücünde modüller bulun-
makta olup, bir kasa (frame) içerisinde 
toplam 6 adet modül paralel çalışarak 
120 kVA paralellerken birden fazla 
kasayı (frame) yan yana koyarak güç 
artırımı yapabilmekte. 40 kVA modül 
gücüne kadar ulaşan marka ENEL, yeni 
çalışmaları ile daha da yüksek güçlere 
çıkmayı hedeflemektedir. 

T A N I T I C I  Y A Z I
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Ark hataları günlük 40 bin euro duruş maliyetine neden olabiliyor

EAtoN, ark hatalarına odaklandı
GÜNLÜK İşLEMLERİNDE ENERJİ KAYNAKLARI KRİTİK OLAN TİcARİ YApILAR İçİN ARK pARLAMLARI 
GERçEKTEN YIKIcI ETKİLER YARATABİLİR. EATON GEçTİĞİMİz GÜNLERDE Bu KONuYu ELE ALAN 
BİR ARAşTIRMAYA İMzA ATARAK, ELEKTRİK pANOLARINDAKİ HATALARI EN AzA İNDİREcEK  
çözÜMLER GELİşTİRMEYE YöNELDİ...
EATON tarafından yapılan ve sonuçları 
geçtiğimiz günlerde kamuyona açıkla-
nan araştırmada, üretimin durmasının 
neden olduğu maliyetin, ark hatası 
meydana geldikten sonra ilk 24 saat 
içerisinde 40 bin euro’ya kadar çıkabil-
diği açıklandı. Ayrıca, ilk patlamayla or-
taya çıkan can güvenliği tehdidi, itibar 
kaybı olasılığı ve üniteleri/parçaları de-
ğiştirme maliyetlerinin de düşünülmesi 
gerekir. Bunlar özellikle enerji tesisleri 
ve hastaneler gibi elektriğin kritik 
önemde olduğu ortamlarda felaket 
niteliğinde sonuçlardır. Bu bakımdan, 
güç yönetim şirketi, ticari ve endüst-
riyel yapılarda bulunan Alçak Gerilim 
Dağıtım Panolarından kaynaklanan ark 
hatası riskine dikkat çekmek için bir 
kampanya başlatmıştır.

Avrupa elektriksel güvenlik uzmanı 
Alfred Mörx tarafından kaleme alınan 
Eaton teknik incelemesinde, çalışma 
kesintisinin tahmini maliyetleri yeralı-
yor. (*) Mörx, Uluslararası Elektroteknik 
Komisyonunun IEC 61439 standar-
dındaki minimum gereksinimleri 
karşılayan kurumların ark hatalarına 
karşı hassas olduklarına dikkat çekiyor.  
‘Alçak Gerilim Tesisatlarında Risk ve 
Güvenlik’ isimli teknik yazıda; çalışan-
lar, üretim programı ve bina altyapısı 
için risklerin en aza indirilmesinde, güç 
beslemesinin önem taşıdığı işlemlerde 
IEC 61439’daki güvenlik standartları-
nın da ötesinde uygulama öneriliyor.

Mörx’e göre: “Alçak Gerilim Dağıtım 
Panolarını ve bunlardan beslenen 
Alçak Gerilim Sistemlerini planlarken 
ve uygularken, teknik koruma açısından 
teknik standartlarda belirtilen mini-
mum şartların, gerçek çalışma koşulları 
için yeterli olup olmadıklarının ince-
lenmesi şarttır.”

Önemli bir vakada enerji 
kesintisi günler, hatta haf-
talar sürebilir ve şirketleri 
sistemlerini kurtarmaları 
için artan maliyetlerle yüz 
yüze bırakabilir. Eaton’un 
teknik yazısında makine-
lerin kapanması, duruş ve 
yeniden başlatma maliyet-
leriyle, müşterilerin teslim 
tarihlerini karşılayama-
maktan doğan cezalar 
gibi ilave maliyetleri de 
içeren zararların ayrıntılı 
bir ekonomik değerlen-
dirmesi sunulmaktadır. 
Bazı ülkelerde, şirketler yasal şartları 
karşılasa bile hukuki davalarla karşı 
karşıya kalmaktadır. 

Eaton’da pazarlama müdürü Bernhard 
Gegenbauer ise bu durumu şöyle 
açıkıyor: “Günlük işlemlerinde enerji 
kaynakları kritik olan ticari yapılar için 
ark parlaması vakalarının etkileri ger-
çekten yıkıcı olabilir. Ekstrem durum-
larda, bu olaylar elektrik kaynağının 
güvenliğini önemli derecede bozabilir; 
günler veya haftalar süren kesintilere 
neden olabilir. Elektrik Panosu tamir 
edilemeyecek şekilde hasar görebilir ve 
şirketler kısa sürede kendilerini büyük 
maliyetlerle karşı karşıya bulabilirler. 
Eaton, sadece ark hatalarının riskle-
rini azaltmayacak aynı zamanda bir 
kaza durumunda elektrik panosundaki 
hasarı da en aza indirecek çözümler 
geliştirmek için kapsamlı bir araştırma 
yürüttü, böylece şirketler çalışanlarını 
daha iyi koruyabilecek ve masraflar 
çoğalmadan normal çalışmaya hızlıca 
geri dönebilecek.” 

Alçak Gerilim Dağıtım Panoları elektrik 
gücü sağlamada belirleyici bir rol oy-

namaktadır ancak, ekipmanlar geçerli 
standardı karşılamak için planlanıp, 
monte edilerek test edilse de, sık sık 
değiştirilmekte ve zamanla mevcuda 
ilaveler yapılmaktadır. Eaton bunun ark 
parlaması kazasıyla sonuçlanabilece-
ğini belirtmektedir. Bu tehlikeli vakalar 
ayrıca elektrik panosu üzerinde çalı-
şırken insan hatası sonucu, kirlenme 
veya yoğuşma yoluyla, hatta elektrik 
sistemine zarar veren kemirgenler veya 
böcekler tarafından da tetiklenebil-
mektedir. 

Eaton şirketlere tesislerdeki duruşlar 
nedeniyle oluşan maliyetin riskini 
azaltmaları için geniş bir yelpazede çö-
zümler öneriyor. Sıcaklık Teşhis Sistemi 
(Diagnose Sistem) potansiyel sorunlar 
için erken uyarı vermektedir. Ayrıca, 
ARCON ark hatasına karşı koruma siste-
mi, hasarı sınırlandırmak için kazalara 
rakipsiz bir hızda yanıt vermektedir. 
Bunlar standardın belirlediği minimum 
koşulların da ötesinde güvenlik sağla-
maya yardımcı olan en son teknolojiler 
arasında yeralıyor.

* Araştırmanın tamamı için: http://electrical-
sector.eaton.com/tr-tr_arc_flash
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AboNE formU
Kaynak Elektrik Dergisi’nin yıllık (12 sayı) abone bedeli KDV dahil 230 TL.

Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine 150 TL.’dir.

kİŞİSEL BİLGİLEr
Adı Soyadı:

Mesleği:

Firma Adı ve Fatura Adresi:

Şehir:

Vergi Dairesi Hesap No’su:

Derginin Gönderileceği Adres:

İlçe/Şehir:

Telefon:          Faks:      E-Posta:
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