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YAYINCIDAN

Kaynak Elektrik bir “marka”dır
“Marka” başlangıçta ticari bir kavram olarak bilinirdi. Bir ürünü benzerlerinden ayırt
etmeye yarardı. Satıcıdan “Arçelik” buzdolabının ya da “Vestel” marka televizyonun fiyatını
sorardınız. Ürünün teknolojik özelliklerinin
yanı sıra ne marka olduğu da bir anlam ve
önem taşırdı çünkü, “Denenmiş midir, güvenilir midir, bakım ve destek hizmetlerine
kolayca ulaşılabilmekte midir? Firma bugün
vardır da yarın yok olabilir mi?” gibi sorular
bir ölçüde “Marka” ile yanıt bulur kafalarda...
Bildiğiniz, tanıdığınız bir marka ise, o ürün bir
miktar daha pahalı da olsa bu farklı bedeli
ödemeyi göze alabilirsiniz. “Marka”, pazardaki
bu olumlu imajını kazanmak için, çeşitli yatırımlar yapmış, insana, teknoloji geliştirmeye,
tanınmaya bedeller ödemiştir. Rakiplerinin
bir önüne çıkması, yaptığı çeşitli yatırımların
bir getirisidir. Bir “marka” için, ticari anlamda
öne çıkmak, aynı ürünü pazara süren başka
markaların var olması durumunda mümkündür. Orada bir yarış söz konusudur.
Kimi zaman ise tek başlarına, yalnızca kendileri ile yarışan markalar gündemdedir. Ürün
olarak çıktıklarında, ortalıkta henüz rakipleri
yoktur. Bu halde ürünlerinin adı, “marka” ile
bütünleşir. Örneğin insanlar kağıt mendil
alırlarken, Selpak isterler. “Küreselleştirilen”
dünyada bir yandan da birçok varlığın, alınıp
satıldığını, metalaştırıldığını görüyoruz.

Gerçekte su gibi, ekmek gibi insanoğlunun
olmazsa olmazlarından, elektrik de bir metadır günümüzde... İdeolojik çalımlarla şeytana
pabucunu ters giydiren kapitalizm, “marka”yı
da başıboş bırakmamış, “Şeytan marka giyer”
sloganı ile edebiyat ve sinema dünyalarını
uzun süre esir almıştır.
Sonraları “marka”nın sosyalleştiğine de tanık
olduk; İnsanlar, kişiliklerde de markalaştırıldı. Giyim-kuşam, kundura-çanta derken
Madonna’yı, karı-koca Beckham’ları kokularla
karıştıran, ticarileştiren modern çağ bezirganları ile karşı karşıya geldik. Sonraki aşamada
ise insanların markalaşmasına tanık olduk.
“Marka” kavramı, işini iyi yapan, başarılı insanlar ve onların yapıtları için de kullanılıyor
artık. Ajda Pekkan’dan Hürriyet yazarı Ayşe
Arman’dan, Ali Kırca’nın “Siyaset Meydanı”
programından “marka” olarak söz edilmesi
yadırganmıyor.
“Marka” artık, farklılığın, özgünlüğün, sıradan
olmayanın, kalitelinin adıdır, simgesidir. Sektörel yayıncılıkta 37. Yılını sürdürmekte olan
derginiz Kaynak ELEKTRİK de bir markadır.
Yankılar uyandıran özgün içeriği ile, olaylara
karşılıklı bakış açısı ile farklı bir dergi olan
Kaynak ELEKTRİK artık göz zevkinizi okşayan
düzenlerinde, daha kolay algılanan içerikler
ile size ulaştırılmış olacak.

HABER

SEKTÖR, YÖNETİM, İSTANBUL...

Depreme hazır mıyız?
17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 18 yıl geçti.
Her GEÇEN YIL İSTANBUL DEPremine biraz daha yaklaşıyoruz.
“İSTANBUL DEPREME HAZIR MI?”, “DEPREM karşısında alınması gereken önlemler
ne seviyede?”, “elektrik, enerji ve iletişim sektörleri deprem karşısındaki
durumu nedir?”... Bu ve benzeri sorular her YIL depremin yıldönümünün yaklaştığı günlerde uzmanların ve sektör bileşenlerinin gündemine bir kez
daha GELİYOR. bu sene TMMOB İstanbul yönetimi, “İstanbul Depreme Hazır
mı?” başlığı altında bir rapor hazırladı ve elektrik ve enerji sektörüne de
deprem hazırlıkları kapsamında önemli görevler düştüğünü gösterdi...
TMOBB tarafından Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Konferans
Salonu’nda 16 Ağustos 2017 günü
düzenlenen “İstanbul Depreme Hazır
mı?” konulu basın açıklamasında
İstanbul’un yaklaşan deprem tehlikesi
karşısındaki konumu ve meslek örgütlerinin önerileri masaya yatırıldı. Basın
Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan
TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir
Efe Akçelik, bütün TMMOB şubelerinin
katılımıyla hazırlanan raporun içeriğini
basına özetlerken “Ülkemiz bir deprem
ülkesidir; bu gerçeğin belirleyiciliğini
ilan etmesini beklemek bir yana, dikkat
edilirse, sorunun soğumaya bırakıldığı,
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tehlike olmaktan çıktığı gibi bir algı
yaratılmaya çalışıldığı görülecektir.
Ancak Büyük Marmara Depremi adım
adım yaklaşmaktadır. Ne yazık ki deprem gerçeği planlamada ve uygulamada yok sayılmakta, kaderci yaklaşım galebe çalmaktadır” şeklindeki
görüşlerini açıkladı. Toplantıda Elektrik
Mühendisleri Odası adına Enerji ve
Haberleşme konusundaki bilgileri
paylaşan H. Ergun Doğr’unun yanı sıra
MMO İstanbul Şubesi Başkanı Battal
Kılıç, İMO İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna, Jeoloji Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi YK üyesiCan Akın, Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Başkanı Erdal Şahan, Şehir Plancıları
Odası İstanbul Şubesi YK üyesi Akif
Burak Atlar da konuyla ilgili görüşlerini
paylaştılar. Kaynak Elektrik, TMOOB
raporunun enerji, elektrik ve haberleşme sektörlerini yakından ilgilendiren
bölümlerini sizin için özetledi.

17 Ağustos 1999’tan 2017’ye
Depremde Elektrik
ve Haberleşmenin Sağlanması
1999 depreminde bölgedeki iletişim
hatlarının büyük çoğunluğunu kapsayan Türk Telekom’un telefon santralları,
enerji ve transmisyon sistemleri ve
binaları ağır hasar almış; sadece Kocaeli bölgesinde 12.000’den fazla hat
doğrudan devre dışı kalmıştı. Yakınlarına ulaşmaya çalışanların ve yardım organizasyon ekiplerinin yol açtığı yoğun
telefon trafiği, telekomünikasyon sisteminin neredeyse tamamını çökertmişti.
Diğer taraftan 8.200 elektrik direği
yıkılmış, 1.500 km uzunluğundaki havai
hat kullanılamaz hale gelmişti. Evlere
elektrik sağlayan 600 alçak gerilim
trafosu ağır hasar görmüştü. Depremin
vurduğu şehirler bu yüzden elektriksiz
kalmıştı. Elektriksiz kalmak sadece aydınlanamamak değil, elektrikle çalışan
her şeyden yoksun kalmak demekti.

HABER

Depremin, Körfez halkı üzerinde yarattığı şokun yanı sıra elektriksiz ve haberleşmesiz geçen ilk 48 saat, felaketin
sonuçlarının daha da ağırlaşmasına yol
açtı. İletişimsizlik organize olamamayı
getirdi. Aydınlatma yapılamadığından
yıkımın hemen sonrası enkaz altından
canlı kurtarmanın altın saatleri olan
süreden çok sınırlı yararlanılabildi.
17 Ağustos 2017’ye gelindiğinde ise
muhtemel bir İstanbul depreminde çok
daha ağır sonuçlar doğması mümkün
görünmektedir.

Deprem ve Elektrik
Günümüzde; trafikten sağlığa, haberleşmeden su gibi temel yaşam gereksinimlerinin korunması, sağlanması
ve ulaştırılması için elektrik enerjisi
vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu
kaynağın ve onun dağıtımını sağlayan
hatların korunması, depremin hemen
sonrasında en azından ana arterlerin
ve özellikle sağlık kurumlarının enerjilendirilmesi yaşamsal bir rol oynar. Bunun için depremler öncesinde alınacak
önlemlerin, bir senaryo çerçevesinde
hayata geçirilmesi yanında, deprem
sonrasında sürdürülebilirliği de olmalıdır. Elbette burada gözardı edilmemesi
gereken kamusal sorumluluklardan
biri, elektrikte arz güvenliğinin sağlanmasıdır. Ne yazık ki bu konuda ülkemiz,
bırakın deprem anlarını, olağan süreçte
bile zaman zaman elektriğini yitirmek-

te ve karanlığa gömülmektedir. Artık
su, ekmek, barınma gibi temel insan
gereksinmelerinden biri olan elektriğin özelleştirilerek piyasalaştırılması,
elektrik arz güvenliğini de piyasanın
acımasız koşullarıyla başbaşa bırakmıştır. Deprem sonrasında jeneratörlerin
devreye sokulmaya çalışılması, elektrik
üretimi ve dağıtımı ellerine bırakılmış
şirketlerin değirmenine su taşımaktan
başka işe yaramayacaktır. Esas ve kamusal olan; sadece deprem sonrasında
kullanılmak üzere kaynak ve hatların
inşa edilerek yedeklenmesidir. Bunun
için, kamu kurum ve kuruluşları başta
olmak üzere tüm toplumsal ve sivil
kuruluşların alternatif enerji ve iletişim
kaynakları edinmesi konusunda teşvik
edilmesi gerekmektedir. En kötü senaryoyla bütün sistemin çökmesi halinde
bile bu yedek sistemin anında devreye
alınarak en azından ana arterlerin
enerji aktarımına açık tutulması ve bu
yolla sağlık, ulaşım, gıda ve barınma
merkezlerinin beslenmesi sağlanabilir.
Yedekleme sisteminin hazır tutularak
deprem sonrasında devreye sokulması
bir taraftan ilk yardım çalışmalarının
anında başlatılmasını sağlarken bir
taraftan da devreden çıkan geçerli
sisteme müdahale koşullarını yaratır.
Bunun için öncelikle sistemin bilinmesi
gerekir. Elektrik dağıtım şebekesinin
ve iletim ağlarının en basit çizimleri
hazır olmalıdır. Elektrik ve iletişim
altyapısı için kritik olan elektrikli ekipmanların ve iletişim şebekelerinin bir
listesi bulunmalı ki bu ekipmanlardan
hangilerinin değiştirilebilir, hangilerinin onarılabilir, hangilerinin tekrar
yerine konulabilir olduğu önceden
bilinebilsin.Bir sonraki adım şudur:
Elektrik emniyetli çalışma uygulamaları önlemlerinin ve iletişim ihtiyacının
karşılanabilmesinin; tesis, çalışanlar
ve prosedürler bazında sürekli olarak
geliştirilerek güncellenmesidir.
Bu arada, elektrik ve haberleşme alanlarında “Afet-Acil Durum Eylem Planı”
hazırlanmalıdır: Ancak buna bağlı
yönetim sistemi yapısının, sadece ülke
düzeyinde değil; bölgeler, iller-ilçeler
ve tesisler düzeyinde olması sağlanmalıdır.

Yapılardaki elektrik tesisatlarının
afete uygun yapılmasında, bir yapının girişinden başlamak gerekir.
Öncelikle orta gerilim hücreleri
tabii ki sismik deneylerden geçmiş
olmalı, montaj önlemleri de ona
göre alınmış olmalı. Keza trafo da
aynı şekilde. Ondan sonra alçak gerilim panolarında da yine panonun
kendisinin sismik gerilime sahip
olması, hayatiyetini ve işlevselliğini
devam ettirmesi gerekiyor. Jeneratörler ve Busbar sistemleri de aynı
şekilde... Tabii ki kabloları taşıyan
kablo taşıyıcılar, kablo tavaları, kablo merdivenleri… Bunların da afete
dayanması lazım!
Enerji arz ve güvenliğinin hem olağan
günlerde hem de olası deprem ve diğer
afetler meydana geldiğinde kesintisiz
ve sürekli sağlanmasında öncelikle
altyapıya yönelik yapılması gereken
çalışmalar ve alınması kaçınılmaz
önlemler tek başına yeterli olamaz
elbette. Elektriğin ulaştırıldığı yapılardaki tesisatın da deprem koşullarına
uygun olarak yapılması, varolanların
ise tahkim edilmesi gerekir. Bunun için;
u Endüstriyel tesisler başta olmak
üzere, hastane, haberleşme merkezleri,
elektrik üretim merkezleri gibi öncelikli kullanılacak yapılarda bulunan elektronik ve mekanik sistemlerin, elektrik
sistemlerinin deprem güvenliği için
sismik koruma yapılması zorunludur.
Bununla ilgili olarak; ilgili inşaat grupları başta olmak üzere tüm disiplinlerarası koordinasyon çok sıkı bir şekilde
sağlanmalı, -inşaatçılar, mekanikçiler,
elektrikçiler, sismologlarla birlikte
SAYI 336 - TEMMUZ 2017 | KAYNAK ELEKTRİK
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kesintiye uğruyor ama fiber omurgalar
özellikle belli standartlarda yapıldığı
zaman, en az etkilenen ya da etkilendiği zaman da geri dönüştürülebilen
önemli bir haberleşme bileşeni. Ki bu
da büyük haberleşme trafiğinin hayata
döndürülmesi açısından çok önemli.

çalışmalılar- sismik dayanım gerektiren
cihazların da sismik koruma elemanlarının nitelikleri göz önüne alınarak,
teknik şartname ve keşifler sağlıklı bir
şekilde düzenlenmelidir.
u Sismik korumayı, elektrik tesisatlarında da yapmak gerekiyor. Titreşim
yalıtımlı bir sistemde sismik sınırlandırıcılar, yine tavana asılı ekipmanlar,
kablo taşıyıcılar olabilir. Elektromekanik sistemlerdeki önlemler birbiriyle
birebir aynıdır. Çelik halatlarla, aslında
gayet pratik bir şekilde bu önlemleri
almak mümkündür.
u Elektrikli cihazların sismik montaj
önlemleri alınarak montajının yapılması, cihazların sismik hareketlerde çalışmalarını sürdürebilecekleri anlamına
gelmez. Örneğin, bir jeneratör alıp
getirmekle önlem alınmış sayılmıyor.
Bu Jeneratörün sismik dayanım testlerinden geçmiş olması gerekiyor. Yine
sismik dayanım testinden geçmemiş bir
pano depreme dayanmıyor. O yüzden,
cihaz dayanımı, montaj önlemleriyle
beraber değerlendirilmelidir.
u Aynı şekilde; UPS’ler, kesintisiz güç
kaynakları, aküler –akü raflarıyla birlikte- önemli. Özellikle –Körfez depreminde bunun örnekleri yaşandı- çok ağır
olan aküleri taşıyan rafların rasgele
tasarlandığı sıkça görülüyor. Oysa bunların çelik konstrüksiyonlarının ciddi
bir şekilde sismik olarak incelenmesi,
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ona göre tasarlanması gerekiyor.
u Elektrik tesisatlarındaki sismik
dayanım gerektiren cihazların, sismik
koruma için kullanılan tüm malzemelerin sismik dayanım deneyleri muhakkak
IEC 60068-3-3 Standardı gerekleri
doğrultusunda ve uluslararası bağımsız
akredite laboratuvarlarda yapılmalı. Ülkemiz elektroteknik sektörüne
hizmet edebilecek nitelikte bağımsız
uluslararası akredite bir laboratuvar ne
yazık ki yok.

Deprem ve Haberleşme
Afet-deprem yönetiminde, mutlaka
alarm seviyelerinin ve alarm seviyelerine uygun haberleşme hiyerarşisinin
belirlenmesi gerekli. Deprem esnasında sistemler çöktükçe, hangi alarm
seviyesinde kimlere grup haberleşmesi,
kimlere bireysel haberleşme hakkının
verileceği önceden belirlenmeli ki sistemler kilitlenmeden işletime devam
edebilsin. Henüz alarm standartlarımız haberleşme açısından tam olarak
oturmuş değil.
Data merkezleri, iletişim merkezleri,
haberleşme merkezlerinin önemi tartışılmaz. Haberleşmenin deprem anında
da sürdürülmesi, bu merkezlerdeki her
şeyin sismik dayanıma sahip olmasıyla
mümkün. Dolayısıyla data kabinetleri
için IEC 61587-2; tüm kabinler ve raflar
için sismik deneylerin nasıl yapılacağına dair çok önemli bir standart.
Depremde kablolu haberleşme çok

Alternatif bir afet iletişim sistemi de
uydu haberleşmesi. 2015 Kasım ayında
devreye giren Türksat KA bandı uydu
iletişimi pek farkındalık yaratmadıysa da afet haberleşmesinde ciddi bir
potansiyel. 2018 yılında bir KA bandı
haberleşme uydusu daha gündeme
gelecek. KA bandına geçiş, aslında uydu
haberleşmesinin bireyler açısından
2G’den 3G’ye atlamasıyla benzer
anlama geliyor. Diğer taraftan basit
ve güvenilir teknolojiyle yürütülen
dayanıklı haberleşme teknikleri her
zaman geçerli. El telsizi olan bir insan,
bilinçliyse, belli bir eğitimi aldıysa, çok
faydalı olabiliyor. Tabii bunun için de
yeterli sayıda bilinçli ve bilgili, eğitimli,
gönüllü insan kaynağına gereksinmemiz var. Burada özellikle radyo amatörlüğü teşvik edilmeli.
Amerika Birleşik Devletleri, özellikle
11 Eylül’den sonra, şarj süresi çok uzun
olan ve elle taşınan kesintisiz iletişim
sistemlerine büyük yatırımlar yapıyor.
En azından elimizdeki bir radyoyu
acil durumlarda bir hafta 10 gün aktif
halde tutacak uzun ömürlü pillerin
yapılması çalışmaları var.
Geleceğe dair öneriler arasında,
deprem bölgesindeki insanlar için acil
uyarı mesajlarını gönderebilen mobil
terminallerin kurulması var. Ancak
burada kara ulaşım araçlarının, yolların
da hasar görmesi nedeniyle hareket
yeteneklerinin kısıtlanması sorunu ortaya çıkıyor. Bunu aşmak için özellikle,
insansız hava araçları ve helikopterler
gündeme getiriliyor. Her türlü hava
koşullarına dayanabilecek bu araçlar
sayesinde 7/24 olarak kablosuz iletişim
sağlanabilir ve afet bölgesinde en
azından 0-50/100 km çapındaki alanda
arama kurtarma faaliyetleri organize
edebilecekler.

HABER

MAKEL ŞİRKETLER GRUBU
UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV
ve Odessa’daydı...

MAKEL’den

Dünyayı kurtaran adamlar
LED aydınlatma pazarına Yeni ürünleriyle giren
makel şirketler grubu, LED aydınlatmanın doğa
dostu yönlerini öne çıkaran “dünyayı kurtaran
adamlar” sloganıyla bir tanıtım kampanyasına
başladı...
Makel Şirketler Grubu tarafından yürütülen yeni Dünyayı Kurtaran Adamlar
kampanya, şu sözlerle özetleniyor:
“Çünkü Makel Bayileri çok az enerji
harcayıp çok ışık veren, 20.000 saat
uzuuuuun ömürlü, %100 yerli sermaye

æMAKEL ARAÇ KAMPANYASI
BAŞLIYOR... Makel Şirketler Grubu,

Ağustos’tan Eylül ayı sonuna kadar
devam edecek kampanyasıyla araç ya da
altın paketlerinden birine katılım gösteren herkese Umre ziyareti veya Pattaya
seyahati hediye ediye ediyor. Makel
2017 Yaz Kampanyası kapsamında ticari
ve binek birçok araç alternatifi sunuyor.
BMW1.20 i, Mercedes C 180 Comfort,
Ford Mustang, Mini Cooper Pepper, Mini
Cooper Pepper+Chili , Opel Astra, Opel
Corsa, Ford Transit, Ford Tourneo Courier
Trend Ford Tourneo Courier Panelvan
belirtilen araç seçenekleri arasında yer
alıyor.
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ile üretilen, zehirli atık içermeyen, doğa
dostu Makel LED Aydınlatma Ürünleri’ni
satıyor ve kullanıyor. Hem onlar, hem
dünya, hem de Türkiye’miz kazanıyor.”
Türkiye’de LED aydınlatma ürünleri
pazarına sükseli bir giriş yapan Makel,
Dünyayı Kurtaran Adamlar kampanyasıyla, yüzde 100 yerli sermaye ile
üretilen LED Aydınlatma ürünlerinin
satış alanındaki kahramanlarını gün
yüzüne çıkarıyor.
Makel iş ortaklarının de işbirliği ile
başarılı bir kampanyaya imza atan
Makel, başta sosyal medya olmak üzere
tüm iletişim kanallarında büyük beğeni
topluyor. Makel bu kampanya ile LED
tüketim alışkanlığını yaygınlaştırmayı,
enerji tasarrufu sağlamayı hedefleyen
LED ürünlerinin kullanımı sağlamak
yoluyla doğaya verdiği desteği sosyal
sorumluluk bilinci ile farklı bir reklam
konseptinde kullanıcılara anlatmayı
hedefliyor.

Makel Şirketler Grubu, 2017/1 kampanya kapsamında katılımda bulunan
bayileri ile 16-20 Temmuz tarihleri
arasında Ukrayna’nın Kiev şehrine bir
seyahat gerçekleştirdi. 16-20 Temmuz
tarihlerinde Kiev’e düzenlenen geziye
katılan Makel Bayileri, ilk gün gerçekleştirilen uçuşun ardından panaromik şehir
turu yaptılar. Sırasıyla Dnyper Nehri
kıyısından Kiev’in kurucuları heykeli,
parlamento ve başbakanlık binalarını
ziyaret eden ziyaretçiler, daha sonra
Kardeşlik ve Dostluk Tepesi’nde Kiev’in
en eski Podol semtini kuşbakışı görme
fırsatı yakaladı.
17-21 Temmuz tarihlerinde deniz, kum,
tarih ve gece hayatı ile Ukrayna’nın
turistik şehirleri arasında yer alan Odessa’ya düzenlenen bir diğer gezide Makel
Bayileri, Prymorskyi Bulvarı, şehrin
simgesi denilebilecek Potemkin Merdivenleri, Tolstoy Sarayı, sanat ve edebiyat
tutkunlarına hitap eden Puşkin Müzesi,
Opera binası, Deribasovskaya Caddesi ve
Ukrayna’nın en büyük sahil şeridi olan
Arcadia bölgesi gibi pek çok önemli yeri
ziyaret etme fırsatı yakaladı. Bir gecelik
konaklamanın ardından gezinin sonraki
durakları Katakomb turu, Shustov Konyak Fabrikası turu, Kaynana Köprüsü,
Ukrayna Ulusal Bankası, ana Sinagog ve
Deribasovskaya Caddesi oldu.

HABER

ABB Ability™

Elektrik dağıtımı daha akıllı ve daha güvenilir
Dördüncü Endüstriyel Devrim, dijital sistemlerin iş hayatı ve üretim süreçleriyle hızla bütünleşmesini sağlıyor ve gündelik hayatımızla birlikte iş
yaşamında da çarpıcı değişimleri gündeme getiriyor. ABB ABILITYTM, bu yeni
dünyada elektrik dağıtımı alanındaKİ dijitalleşmeyi ayağınıza getiriyor.
130 bini aşkın çalışanıyla 100’den
fazla ülkede faaliyet gösteren, endüstri
ve nakliye ve altyapı alanlarındaki
müşterilere hizmet sunan ABB yüksek
performanslı yeni ürünü ABB Ability™’yle dördüncü endüstriyel devrime
yeni bir pencere açıyor.
ABB Ability™: Daha akıllı, daha güvenli
ABB’nin Elektrifikasyon Ürünleri bölümü başkanı Tarak Mehta tarafından
tanıtılan ABB AbilityTM, elektrik dağıtımı
alanında, dijitalleşmeye ilişkin bir
dizi kilit unsur içeriyor. Ürün seçimi,
yapılandırması ve sipariş yönetimine
ilişkin dijital bilgi veya araçlar sağlayarak, ürün ve sistemler arasında bağlantı
ve entegrasyon da dahil olmak üzere
işlevselliği artırmak Ability’nin en önde
gelen özellikleri arasında. Tüm tesis
veya elektrik sisteminin verimliliğini
artırmaya yönelik izleme ve öngörücü
bakım için uzaktan hizmet sunmak
Ability sisteminin temel amacı olarak
görülüyor. ABB Ability Electrical Distribution Control System de dahil olmak
üzere, elektrik dağıtımında, otomasyonda ve eMobility’deki gelişmelere

destek veren bir dizi ABB Ability™
çözümleri de bulunuyor. Otobüsler ve
binek otomobiller için EV (elektrikli taşıt) şarj istasyonları, dijital anahtarlama
donanımları ve veri merkezi çözümleri
bunlardan sadece bir kaçı.
ABB Ability Electrical Distribution
Control System, bir elektrik sistemini
izlemek, optimize etmek ve kontrol etmek için tasarlanmış yenilikçi
bulut-bilgi işlem tabanlı bir platform.
Sistem, bir tesisin elektrik ekipmanlarını Nesnelerin İnternetine bağlıyor
ve ABB’nin devre kesicilerinin dahili
algılama ve bağlantısından yararlanarak toplam işletme maliyetlerini
%30’a kadar düşürebilmek için bilgi ve
kontrol işlevleri sağlıyor. 2016 yılında
Hannover’de Ekip SmartVision olarak
piyasaya sürülen platform daha sonra
ABB Ability platformu adı altında elektrik dağıtım çözümünün daha geniş
bir potansiyelini karşılayacak şekilde
yeniden isimlendirilmişti.
ABB’nin Electrical Distribution Control
System platformu ayrıca raporlama

fonksiyonları, dokümanlara anında
erişim ile varlıkların uzaktan teşhis
edilmesi gibi özelliklerle bakımın daha
basit ve daha etkili olmasını sağlıyor.
Cihazların hızlı bir şekilde devreye
alınması ve entegrasyonu için panolar
sadece on dakika içinde çevrimiçi hale
getirilebiliyor. Ana dağıtım teklifi kapsamında ABB, akıllı enerji, ana dağıtım
anahtarlama panosu çözümü ve System
pro E power’ı da kullanıcıya tanıtmayı
hedefliyor. 6300A’e kadar anma akımı
ve 150 kA’ya kadar kısa devre akımı ile
System pro E; koruma dereceleri, formlama çeşitleri ve elektriksel karakteristikler açısından elektrik tesisatının tüm
gereksinimlerini, en yeni uluslararası
standartlara uygun olarak ve ABB’nin
alçak gerilim ekipmanı ile birlikte
ortaya çıkardığı mükemmel sinerjiyle
kolayca karşılayabiliyor.
Öte yandan ABB AbilityTM’nin MNS-Up
çözümü, güç dağıtımı ve UPS’i tek bir
kompakt sistemde bir araya getirerek
sunuyor. MNS-Up, alan israfına neden
olan kabloları ve cıvataları ortadan
kaldırmak için denenmiş yenilikleri bir
araya getiriyor. Hem veri merkezleri
hem de uluslararası menkul kıymetler
borsaları gibi sıfır kesinti gereksinimi
olan kritik tesisler için özel olarak
geliştirilen MNS-Up, ABB’nin Conceptpower DPA 500 UPS özelliğini taşıyor.
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E-LINESMART
E L E K T R İ K

Donatılabilir Bürotik Priz Blokları

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

www.eae.com.tr

SÖYLEŞİ

INDEKS A.Ş. M. Can Bayoğlu:

Yeni bir iş modeli yaratıyoruz
Firmaları yıllara yayılan bir pazarlama vizyonuyla yanyana
getirmeyi hedefleyen INDEKS A.Ş., üretim ve satış odaklı yeni
bir iş modeli yaratmak için önemli adımlar atıyor. afrika’dan
Ortadoğu’ya uzanan pazarlarda türkiye’yi başarılı bir 		
şekiLde temsil etmeyi ve yeni potansiyelleri ortaya çıkarmayı
planlayan şirketin SAHİBİ ve YÖNETİCİSİ Mahmut Can Bayoğlu
Kaynak ELektrik’in sorularını yanıtladı...
Daha önce elektrik mühendisi olarak
verdiğiz hizmetlerden sözeder misiniz?
1989 yılnda Betoya A.Ş. İzmir Ege
Kent Projesinde 2500 konutun elektrik
şantiyesinde elektrik mühendisi olarak
göreve başladım. Mühendisliği bu
şantiyede öğrendim. 1991 yılında
Klemsan A.Ş.’de Sat Mühendisi olarak
göreve başladım. 1996 yılında Klemsan
A.Ş.’den ayırılıp 20 mt2 bir ofiste kendi
iişmi kurdum. Bugün 50.000 mt2 de
kamyon , otobüs, jeneratör, iş makinesi,
deniz aracı üreten bir sanayi kuruluşuyuz.
Indeks Industrial Export Center , neyi
amaçlıyor, bu fikir nasıl bir ihtiyaçtan
doğdu?
Yaklaşık olarak 28 yıldır iş hayatında
gözlemlediğimiz ve ülkemiz ile dünya
ticareti karşılaştırıldığında gördüm:
Üretmek ve satmak. Bu iki husus çok
önemli. Üretim yapabilen bir ülke olmak birinci şart, ikincisi de bunu dünya
ülkelerine satabilmek . Ülkemizde
sanayici olmak çok zor iş. İlk şirketimi
kurduğumda sadece satış yapan bir
şirkettim. Ancak hangi ürünü sattıysam
o ürünü üreten fabrika ya bayiliğibitirdi
ya da karşıma yeni rakip bayiler çıkardı.
Ben de mecburen üretmeye baladım.
Ancak üretmeye başladığınızda şunu
görüorsunuz ülkenizin bankacılık yapısı
ve hükümet politikaları 3 yıl, 5 yıl, 10
yıl sonra ülkenize katma değer sağlayacak projeleri değil, daha hızlı nakte
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dönüşecek inşaat projelerini destekliyor. Zaten bu yüzden ülkemizde sanayi,
tarım ve hayvancılık işleri geriye gitti.
Neden Indeks Industrial Export Center
fikri diye sorarsanız gelecek 50 yıl
ticaretinde benim öngörüm Türkiye
için en önemli pazarın Afrika kıtası ve
müslüman Afrika ve Arap ülkeleri olduğudur. Orta ölçekli bir üretici firma her
hafta bir ülkeye bir satıcısını gönderse
ve bu satıcı pazar araştırması yapsa,
uçuş biletleri, konaklama, yeme içme,
masraflar ve maaş ile yaklaşık olarak
15-20 bir dolar civarında bir maaliyet

oluşturuyor. Bu maliyetleri yüzler ve
binlerle yaptığınızda ülkemiz için büyüt mali kayıplar olduğunu gördüm ve
bu alanda çalışmaya başladım.
Bu sebeple bir AVM disiplini ve iş
merkezi vizyonuyla Türkiye’de üretim
yapan orta ölçekli üreticileri bir çatı
altında toplamaya ve bu çatı altında
ortak bir pazarlama ekibi kurmaya yöneldim. Yurtdışı müşteri ve yatırımcıları
buraya getirmeyi hedefledim.
İnanıyorum ki bu proje hayata geçerse
Türkiye’nin yurt dışına açılan bir kapı

SÖYLEŞİ

projesi olacaktır. Buna bir örnek vermek isterim . Cibuti Afrika’da bir ülke,
ancak ileriye dönük potansiyelli bir
ülke. Bu ülke Çin’e ve Türkiye’ye serbest
bölge kurulması için arsa izni vermiş
Çinliler liman ve serbest bölgeyi kurmuşlar ancak biz henüz bir girişimde
bulunmamaşısız. Belki de Cibuti’de hızlı bir Indeks Industrial Export Center
kurup 500 üreticimizin bu bölgede küçük kira sözleşmeleri ile orada temsil
edilmelerini sağlayabiliriz ve akabinde
burada fabrikalar kurabiliriz.
Organizasyon şu anda hangi aşamada?
Şu anda ruhsatlarmızı aldık 6 ay içinde
proje nihayete erecek, satışlarımız ve
kiralamamız da 1-2 ay içinde başlayacak.
Organizasyonun kapsadığı endüstri
ürünleri hakkında bilgi verebilir mi-

siniz?
Enerji, iş makineleri, inşaat, gıda, tekstil,
finans ve lojistik alanlarında holler
oluşturmak istiyoruz.

memnun oldum .
Sektörün, yayın kuruluşlarının, firmalarının desteğini almaya ihtiyaç duyar
mısınız?

Türkiye’de çalışırken nasıl ilişkilerden
yararlanıyorsunuz, nasıl bir çalışma
planınız var?
TOBB , DEİK ve sanayi ve ticaret odaları
ile işbirliği çalışmalarını önemsiyoruz
ve bu kurumlarla irtibatlarımız da
devam ediyor.
Bu ölçüde büyük bir organizasyon için
ne gibi yazılımlar kullanıyorsunuz?
Şu anda bir yazılım konusunda olmamız gereken noktada değiliz, ancak
geçenlerde Mersin Sanayi Odası Başkanımız ile tanıştım. Sayın Şerafettin
Aşut kendileri bu konuda bir yazılım
sahibi olduklarını ve bu konuda destek
vermek istediklerini belirttiler, çok

Bu konu aslında çok önemli ancak
bunu henüz hissedebilen çok az kişi
var. Hemen herkes “nasıl olsa internet
var, işler oradan dönüyor başka kanallara ne gerek var?” diye düşünüyor. İş
modellerini teknik bir iş merkezine
insanların gelip gitmesi gibi düşünüyorlar. Ancak yanılıyorlar, insanlar yüz
yüze gelmeli, güvenilir ticaret ve ilişki
merkezleri yaratılmalı ve şirketlerin
pazarlama maliyetleri ortak olup azaltılmalı. Zaman haklıyı haksızı gösterecek diye düşünüyorum.
Buna inanan yayın kuruluşları da bu
projenin içinde hem olmalı, hem de
sürdürülebilirlik görmelidir.
Eklemek istediğiniz açıklamalar
olacak m?
Bu proje doğrulanır ise ticarette yeni
bir iş modelinden bahsediyor olacağız.
İnsanlar yıllara yayılan ortak bir pazarlama faaliyeti ile yayana gelecekler. Dünya ülkelerinin ziyaret ettiği ve
ülkemizin üreticilerinin aynı merkezde
aynı anda bir fuar merkezi gibi karşılıklı görüş alışverişi yapabilecekleri
birçok firma ve kişiyi bulabilecekleri
bir iş modeli olacak bu.
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ENERJİ’DE TRENDLER

Kömür kullanımından
enerji depolamaya geçiş
Eaton EMEA enerji segment lideri Louis Shaffer İNGİLTERE’DE kömürden
yenilenebilir enerjiye geçiş sürecindeki son gelişmeleri ve gelecekteki
mikro şebeke enerji pazarının potansiyelini değerlendirdi.
2015 yılına kıyasla 2016 yılındaki
kömür kullanımı rekor sayılabilecek
yüzde 52 oranında düşmüştür ve
bunun nedeni de büyük oranda ucuz
gaz, ülke içi yüksek karbon fiyatları ve
hızla gelişen -ve gitgide istikrarlı hale
gelen- yenilenebilir enerji pazarıdır.
Bunun sonucu olarak, son dönemde
ortaya çıkan rakamlar Birleşik Krallık
karbon emisyonlarının Viktorya döneminden beri neredeyse hiç görülmemiş
seviyelere düştüğünü göstermektedir.
Kayıtlara geçen bu en büyük azalma
artan yağ ve gaz emisyonlarıyla kısmen
dengelenmiş olsa da, yenilenebilir
enerjinin düşmekte olan maliyetinin
Birleşik Krallık’ta gerçek anlamda
bir etki yarattığı açıktır. Planlandığı
şekilde kömür ve karbon vergilerinin
aşamalı olarak azaltılmasıyla, düşük
karbon ekonomisine yönelik önemli
adımlar atılmaktadır.

Yine de Birleşik Krallık’taki enerjinin
geleceği yenilenebilir enerjiye bağlı
olacaksa, bu enerji kaynaklarını şebekeye bağlayacak etkili depoloma büyük
önem arz edecektir. Enerji depolaması
ülkenin enerji altyapısını daha dirençli
hale getirecek ve daha da önemlisi
temiz enerji kaynaklarına güvenmeyi
sağlayacak bir anahtar olacaktır.

Yenilenebilir enerjiye güvenmeyi
öğrenmek
Yenilenebilir enerjiye uzun süre şüpheyle yaklaşılmıştır. Pek çok politikacı yenilebilir enerji kaynaklarının
güvenilir olmadığını öne sürmektedir,
bu da politikaların sık sık değişmesinden dolayı pazarın inişli çıkışlı bir hal
almasına neden olmuştur. Bu durumda
yenilenebilir enerjinin, enerjide bağımsızlığı gibi faydalara olan etkisinin pek
göz önüne alınmadığı görülmektedir.
Yine de, teknolojinin gelişmesiyle
birlikte yenilebilir enerjinin maliyetinin

sürekli azalması, Birleşik Krallık’ta karbon azaltımı konusundaki taahhütleri
karşılamak için gerekli olandan daha
yavaş olsa da, Birleşik Krallık pazarını
büyütmüştür.
Yenilenebilir enerjilere karşı en büyük
iddalardan bir tanesi, bunların fosil
yakıtlar gibi istikrarlı bir güç üretememeleridir.

Yenilenebilir enerji istikrarlı mı?
Bu konudaki yaygın söylemlerden bir
tanesi de rüzgarın her zaman esmemesi ve güneşin de gece parlamamasıdır.
Tabii ki bu söylemlerin doğruluk payı
vardır, ama daha temiz bir geleceğe
geçmek aşamasında olduğumuz unutulmamalıdır, bu bir gecede gerçekleşecek bir değişim değildir. Bu süreç tabii
ki zaman alacaktır, fakat günü geldiğinde yenilenebilir ve temiz enerjiyi
kullanıyor olacağımız da bir gerçektir.
SAYI 336 - TEMMUZ 2017 | KAYNAK ELEKTRİK
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lerle birlikte çalışan gelişmiş toplayıcıları halihazırda görmekteyiz.

Yatırım fırsatı
Yenilenebilir enerji kaynaklarının
kömür kullanımından doğan ihlallere
tam olarak müdahil olabilmesi için depolamaya yapılan yatırımın arttırılması
gerekmektedir.
Enerji depolama teknolojilerinin
sürekli düşen fiyatları bugün gitgide
daha uygulanabilir ve çekici bir yatırım
fırsatını ortaya çıkarmaktadır. Ancak
dünyanın birçok yerinde olduğu gibi
Britanya’da da pek çok işletme henüz
bu potansiyelin farkında değildir.

Bahsettiğimiz bu süreç şebekede
bulunan yenilenebilir enerjinin aralıklı
kullanımını optimize etmeye yardım
eden pil depolamanın azalmakta olan
maliyetiyle hızlandırılmaktadır ve bu
da fosil yakıtlara duyulan güven azalırken, Birleşik Krallık’ta temiz ve yenilenebilir enerjinin kullanımı olasılığını
daha da arttıracaktır.
Yenilenebilir enerji kaynakları işletmelerde veya evlerde gerekenden daha
fazla enerji ürettiğinde, artan enerji
güvenli bir şekilde depolanabilmektedir. Bu enerji talebin en yoğun olduğun
zamanlarda salınabilmekte, bu da
geleneksel yakıt kullanımı ihtiyacının
azalması anlamına gelmektedir.
Bu da Birleşik Krallık enerji arzının
karbon ayak izini azaltmaktadır. Bu
enerjinin şebeke içinde herhangi bir
yerde veya tüketiciye air özel yapılarda tutulabilmesi mümkündür, böylece
zararlı emisyonlar ortadan kaldırılabilmekte ve masraflardan tasarruf
sağlanabilmektedir.
Emisyon azaltma hedeflerini karşılamak ve ülke çapında düşük karbon
ekonomisine yönelmek için, yenilenebilir enerji kaynaklarına güvenmeyi öğrenmemiz gerekmektedir. Yol gösteren
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“Sayaç ekonomisiyle’’ daha dirençli
bir şebeke yaratmak

Özel bir iş alanınında paradan tasarruf
sağlanması söz konusu olduğunda ve
ticari bir perspektiften bakıldığında
enerji depolama teknolojisini anlaşılması zor olabilir. Bununla birlikte,
ihtiyaç fazlası enerjiyi yan hizmetler
yoluyla şebekeye geri satma seçeneği
elektrik masrafını dengelemeye yardım
edecektir.

Depolamanın diğer bir ilginç uygulaması mikro şebekelerde gerçekleşmektedir, bu uygulama güvenilirliği arttırırken verimli ve ekonomik enerji üretimi
ve dağıtımını da amaçlamaktadır. Yerel,
dağıtılmış elektrik üretiminin hayata
geçirilmesi ve depolama şebekenin
bölümleri ve kritik tesislerin gerekli
olduğunda daha geniş ülke içi şebekeden bağımsız olarak işletilmesine
olanak tanımakta bu da öngörülemeyen potansiyel elektrik kesintilerinin
azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bu
büyük veya küçük mikro şebekelerin bir
parçası olan depolama sistemleri performansı arttırarak ve karbon oluşumunun kullanımını azaltarak şebekeye yan
hizmetleri de sağlayabilmektedir.

Enerji depolama işletmelerin kullanımını gözle görülür bir şekilde
güçlendirecek yeni gelir akımları
yaratmaktadır. Yan hizmetler pazarına girerken engelleri kaldıracak olan
Birleşik Krallık düzenleyici çerçevesini
benimsemek bu seçeneği ve sağlıklı
enerji sisteminin gelişiminin daha iyi
desteklenmesini kolaylaştıracaktır.

Enerji depolama, işletmelere ve tüketicilere enerji masraflarını optimize
etme seçeneğini sunmakta ve gelecek
için esnekliği sağlamaktadır. Daha
akıllı ve çevre dostu bir enerji şebekesine geçişi desteklerken işletmeleri
elde edilecek ekstra gelirler konusunda
eğitmek ve bilgilendirmek için işletme-

Daha temiz bir geleceğe geçiş Birleşik
Krallık’ın kömür kullanımından uzaklaşıp yenilenebilir enerjiye yönelmesiyle
hali hazırda gerçekleşmektedir. Enerji
depolama bu eğilimi hızlandıracak
ve Birleşik Krallık için temiz, istikrarlı
ve uygun maliyetli elektriğin tedarik
edilmesine yardımcı olacaktır.

enerji depolama çözümlerinin yaygınlaştırılması bu süreçte büyük önem arz
edecektir.

HABER

V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi 18 Ekim’de başlıyor

Akıllı Şehirler, Güvenli Tesisler

KISA HABERLER...
. Esis Enerji A.Ş “Ar-Ge

Merkezi” olarak faaliyet
göstermeye başladı..

Güç elektroniği konusundaki Ar-Ge
çalışmalarıyla tanınan ve UPS,
redresör, invertör, solar invertör,
frekans konvertörü ve bir çok özel
tasarım üretimi ve satışını yapan
Esis Enerji A.Ş., Bilim,Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından
“Ar-Ge Merkezi” olarak tescil edildi.

İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 18-21
Ekim 2017 tarihlerinde “Akıllı Şehirler-Güvenli
Tesisler” temasıyla gerçekleştirilecek olan 		
V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin
taslak programı yayımlandı. Etkinlik kapsamında
21 Ekim 2017 tarihinde IV. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu da düzenlenecek.
Bu yıl 18-21 Ekim tarihlerinde İzmir’de
“Akıllı Şehirler-Güvenli Tesisler” ana temasıyla yapılacak olan V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi ülkemizin
tüm yörelerinden elektrik, elektronik,
enerji, otomasyon, aydınlatma alanında
faaliyet gösteren sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşiyor. Son
olarak 21-24 Ekim 2015 tarihlerinde
gerçekleştirilen IV. Elektrik Tesisat
Ulusal Kongre ve Sergisi’nde 1.735 m2
net stand alanına ulaşılarak ulusal ve
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uluslararası ölçekli 50 sektörel firma
buluşmuş, sektör temsilcileri yeni ürünleriyle sergide yanyana gelmişti.
Bu yıl beşincisi yapılacak sergide
ülkemizin bir çok bölgesinden kongre ve sergiyi izlemek amacıyla ilgili
bakanlık, belediye, üniversite ve yapı
üretim sürecinde görevli uzmanların,
firma temsilcilerinin, TEDAŞ, TEİAŞ,
EÜAŞ Genel Müdürlükleri ve bağlı
birimleri, organize sanayi bölgelerinin
yanısıra mimar, mühendis ve diğer
teknik elemanlar buluşacaklar. Kongre
kapsamında düzenlenen IV. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu’nda da
4 oturumda 17 bildiri sunumu gerçekleştirilecek. EMO’nun Yapı Elektronik
Sistemlerine ilişkin çalışmalarının yanı
sıra mevzuat değişiklikleri de sempozyumda değerlendirilecek.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından 5746 sayılı kanun çerçevesinde 14.08.2017 tarihi itibariyle
Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilen
Esis Enerji böylece bu belgeye
sahip 599.cu kurum oldu.
Esis Enerji A.Ş Genel Müdürü Uğur
Börekçi konuyla ilgili olarak yaptığı
açıklamada, “Firma olarak Ar-Ge
yolculuğunda önemli bir engeli
aşmış bulunuyoruz, oluşturulan
“Ar-Ge Merkez” birimimizin Bakanlığımız tarafından tescil edilmesi
gurur verici.. Firmamız her zaman
Ar-Ge faaliyetlerine önem vermektedir, sektörümüzde ki rekabette
her zaman güçlü ve bir adım önde
olmak adına en zorlu dönemlerde dahi Ar-Ge ye hız kesmeden
yatırımlar yapmaktadır, diyerek
sektörde lider konuma geleceklerini” açıkladı. Ar-Ge Merkezi’nde
22 kişilik bir kadroyla çalıştıklarını
söyleyen Börekçi, “Ar-Ge merkezi
olmamız sebebiyle devletin bize
sağlayacağı teşvikler ile yeni
projeler üretip birçok kişiye de iş
imkânı sağlayacağız,” dedi

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

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

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

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

ÇEVİRİ

Enerji’de 2060 senaryoları

Oyunda kalmak için
Dünya çapında tanınan “enerji gurusu” ged davis, petrol, gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceğini yorumluyor. Geçmişte Shell’in senaryo
planlama ekibi Başkanı olan GEd DAVIS HALEN Dünya Enerji Konseyi (WEC) bünyesinde senaryo gruplarına başkanlık YAPIYOR. davıs, Geçtiğimiz Ekim ayında,
İstanbul’da örgütün Dünya Enerji Kongresinde dünyadaki enerji trendlerini ve 2060 yılı için öngörüleri açıklamıştı.
Rohan Boyle, Raconteur,
Future of Energy, March 2017

Bu öngörüye karşı yenilenebilir enerji
kaynakları alanından tek uyarı, Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği’nden
gelmişti. Topluluğun İngiltere Şubesi, o
dönem için oldukça yeni olan yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini şu
sözlerle dile getirmişti: “Güneş enerjisi,
evinizin bütün enerji ihtiyaçlarını karşılayamayabilir, ancak hayat tarzınızı
büyük ölçüde değiştirirseniz güneş size
yeterli enerjiyi sağlayacaktır!’
Son 40 yılda enerji manzarası öngörülenin aksine nispeten daha az değişti.
Uluslararası Enerji Ajansı tarafından
yayınlanan en son veriler, kömür, petrol
ve doğal gaz olan fosil yakıtların 2014
yılında toplam enerji ihtiyacının yüzde
81,1’ini karşılar hale geldi. Aynı oran
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Ged Davis

1970’li yılların başında, İngiltere Enerji
Bakanlığı, Britanya’nın enerji endüstrisinin önümüzdeki 25 yıl içinde nasıl
gelişeceğini “tahmin etmesi” için bir
bilgisayar modeli geliştirdi. 1975’te
New Scientist tarafından yayınlanan
bu modelin sonuçları, Kuzey Denizi
rezervlerinin keşfedilmesiyle birlikte
petrolün hakim olmaya devam edeceğini, kömür endüstrisinin ise hükümet
harcamalarıyla sürdürülmeye devam
edeceğini doğru şekilde öngörmüştü.
1973 yılında yüzde 86,7 seviyesindeydi. Düşük karbonlu kaynaklar, başta
nükleer, hidro, biyoyakıt ve atıklar ile
artı diğer yenilenebilir enerjiler - 2014
yılına kadar paylarını yüzde 5,6 puan
artırarak yüzde 18,9’a çıkadılar.
Aradan geçen 40 yıla rağmen bugün
soru halen varlığını koruyor: Fosil
yakıtlar 40 ila 50 yıl sonra hâlâ hakim
olacak mı, yoksa daha temiz yakıtlara
geçiş enerji endüstrisini tamamen
değiştirecek mi?
Bugün nereden enerji alacağımızı ve
onu nasıl kullanacağımızı tahmin etme
işi oldukça zorlaştı. Yenilenebilir kaynaklardaki ve dijital teknolojilerdeki
patlama üretme ve tüketme şeklimizi
değiştiriyor, mülkiyet parçalanmış,

uluslararası yatırımcılar enerji varlıklarını alıp satıyor ve politika iklim değişikliğiyle mücadele için acil ihtiyaçlar
doğrultusunda şekilleniyor.
BM tarafından akredite edilen Dünya
Enerji Konseyi’nde (WEC), Dünya Enerji
Senaryosu çalışma grubunu yöneten
Ged Davis ise, enerji sektöründeki
gelişmeleri 2060 yılına kadar uzanan
bir vizyonla araştırdı ve değerlendiriyor. Davis ve ekibi tarafından yürütülen
çalışma, “Büyük Geçiş” başlığıyla bizleri
bekleyen gelişmeleri masaya yatırıyor.

“Büyük Geçiş”
Davis ve ekibi tarafından yürütülen
çalışma 25 yılı aşkın ülkedeki yaklaşık
70 WEC üye kuruluşunun girdilerini
içeren üç yıllık bir çalışmanın doruk

ÇEVİRİ
noktasıydı. Ged, “Uzun vadeli sonuçları,
hükümet, iş dünyası ve kamuoyu perspektifinden anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca,
enerjiyi dünyanın birçok farklı kesiminin
bakış açısıyla değerendirmeye çalışıyoruz. Avrupa’da olumsuz olarak görülen
şey, Çin’de ya da ABD’de farklı görülebilir.”
diyor.
Tarihsel olarak gelecek tahinlerinin
odak noktasını “petrol zirvesi” (peak oil)
kavramı oluşturuyor. WEC raporunun
temel bulgusu, yeni teknolojilerin
yarattığı verimlilik ve daha katı enerji
politikaları sayesinde kişi başı küresel
enerji talebinin 2030’dan önce zirveye
çıkacağına dair öngörüde bulunuyor.
Bununla birlikte, elektrik talebinin
2060 yılına kadar iki katına çıkmasını
ve güneş ve rüzgarın “olağanüstü” yükselişini sürdürmesini bekleniyor.

Üç senaryo, üç tema
Davis’in yönettiği WEC çalışma grubu,
günümüz enerji dünyasına hakim olan
üç farklı anlatıya dayalı üç senaryo
hazırladı. Bunların her birine müzikal
bir tema verildi.
Birincisi modern
caz, dijital olarak
bozulmuş, yenilikçi
ve pazar odaklı bir
dünyayı temsil ediyor. Bitmemiş senfoni, dünyanın daha
düşük karbonlu bir
geleceğe yönelmesiyle daha akıllı
ve sürdürülebilir
ekonomik büyüme
modellerinin ortaya
çıktığı bir dünyayı
tasvir ediyor. Ve son olarak, hard rock
daha parçalı bir uluslararası sistem,
daha zayıf ekonomik büyüme ve içe dönük politikaların sonuçlarını araştırıyor.
Birincil enerji fosil yakıtın payı 2060
yılına kadar sert rock senaryosunda
yüzde 70’e, modern cazdayüzde 63’üne,
tamamlanmamış senfonide ise yüzde
50 seviyesine düşmesi bekleniyor. Daha
spesifik olarak, petrol tüketimi, son iki

senaryoda 2030 yılına kadar zirve yapacak, ancak hard rock senaryosuda en
azından on yıl artacak. Davis, bu durumla ilgili olarak “Ham petrolün geleceği, ulaşımın yapısı ve geleceğine bağlı”
derken, “Bu elektrikli ve hibrid araçların
gelişimi ile değişmeye başlıyor,
ancak araç filosunun ve alakalı
altyapı yapısının değiştirilmesi
zaman alacak.” yorumunda
bulunuyor.
Kömür kullanımının modern
caz ve tamamlanmamış
senfoni senaryolarına göre
2020 yılından itibaren daha
da yoğunlaşması bekleniyor.
Hard rock senaryosu ise bu
yakıt için daha uzun bir ömür
görüyor. Raporda, kömür ve
petrol talebinin düşmesi sanayi için
ekonomik felaketi de beraberinde
getirebilir deniyor. Rapor “On yıllarca
dikkatle tartılmış çıkış stratejileri siyasi
gündemde yer almalıdır, yoksa kamu ve
özel sermayenin çok büyük oranda tahrip
edilmesi kaçınılmaz” diyor.
Öte yandan farklı oranlarda olsa da,
doğal gazın üç senaryoda da 2060
yılına kadar payının artacağı tahmin

ediliyor. Ged, “Doğal gazin yüzyılın
ortalarına doğru genişlemesine izin
verecek bir dizi gelişme var” diyor.
“Enerji santrallerinde kullanılmaya
devam edilecek, belki de aralıklı güneş
ve rüzgar enerjisi tedariği için bir yedek
olarak çalışılacak ve ham petrol ve
petrokimyasalları değiştirme potansiyeli
var” şeklindeki yorumlar da gerçekçilik
payı taşıyor.
Petrol ve gaz ana dalları zaman içinde
en büyük varlıklarını devredilebilir
nitelikte bulabilirler. Ged Davis konuyla ilgili olarak diyor ki: “Bu alandaki
şirketler bir yedek enerji tabana sahip
olmanın önemini daha fazla anlıyor.
Zamanında çok büyük altyapı projeleri
hazırlayacaklarını ve farklı hükümetlerle nasıl başa çıkacaklarını öğrendiler”
WEC’in Büyük Geçiş çalışmasının
öngördüğü gibi enerji endüstrisi bir
karışıklık dönemi içindeyse de enerji
tüketiminin değişen modellerine uyum
sağlayan şirketler için mükemmel on
yıllar gelecek. Örneğin bazıları zaten
bunu yapmaya başladı bile. Shell, geçen yıl İngiliz petrol şirketi BG Group’u
40 milyar sterlin karşılığında satın aldı.
(Çeviri: Ömer Süvari)
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KISA HABERLER...

EMO’dan 10 yıllık hukuki mücadele

Elektrik dağıtımında
özel denetim iptal
edildi!
Elektrik Mühendisleri Odası EMO
tarafından Anayasa`ya aykırı olduğu
iddiasıyla, elektrik piyasasında faaliyet
gösteren şirketlerin özel denetim
şirketleri tarafından denetlenmesini
içeren “Elektrik Piyasasında Faaliyet
Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik”, EMO`nun
açtığı dava üzerine Danıştay 13. Daire
tarafından 13 Haziran 2017 tarihinde
oybirliğiyle iptal edildi.
EMO`nun kamunun asli görevi olan,
elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin
denetlenmesi sorumluluğunun özel
şirketlere devredilemeyeceğine ilişkin
vediği hukuki mücadele böylelikle başarıya ulaşırken, yaklaşık 10 yıllık bir
geçmişi olan bu alandaki tartışmalar
ve davalar da son bulmuş oldu.
Bilindiği gibi İlk olarak elektrik
dağıtım şirketlerinin denetimini özel
şirketlere bırakan 7 Ocak 2007 tarihli
Resmi Gazete`de yayımlanan “Elektrik
Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki
Gerçekleşmelerin Denetlenmesi
Hakkında Yönetmelik” EMO`nun açtığı
dava üzerine 22 Mayıs 2009 tarihinde iptal edilmişti. Bu karara rağmen
hükümet TBMM`den geçirdiği 29
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Aralık 2010 tarihli 6094 sayılı Kanun
ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun`a bir
hüküm ekleyerek özel şirketlere denetim yetkisini tekrar vermiş ve 2011
tarihinde bu konuda bir yönetmelik
daha yayınlamıştı.
Ancak bu yasa da Anayasa`ya aykırı
bulunarak Anayasa Mahkemesi`nce 5
Temmuz 2012 tarihli kararla iptal edilmiş buna karşın hükümet 12 Temmuz
2012 tarihli Resmi Gazete`de yayımladığı 6353 sayılı Torba Yasa ile yeniden
özel şirketler tarafından denetim
yapılmasına ilişkin yasa düzenlemesi
yapmış, son olarak da 30 Mart 2013
tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanan
6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu`nda “Denetim” başlıklı 15. Madde
kapsamında yine kamunun asli işi olan
denetim görevini özel şirketlerden
satın almasına yönelik düzenleme
yapılmıştı. Ancak bu kez özel şirketlerden yaptırımı ve bağlayıcılığı olmayacağı şekilde hizmet satın alınabilmesi
öngörülmüş, bu yasal düzenlemeye
karşın 2010 tarihli yasayı dayanak
gösteren yönetmelik halen yürürlükte tutuluyordu. EMO`nun geçtiğimiz
günlende kazandığı yeni dava ile de
bu yönetmelik de iptal edildi ve hiçbir
uygulama olanağı kalmamış oldu.

. Philips Aydınlatma
tatilcilerin ENDİŞELERİNİ
ARAŞTIRDI!
Philips Aydınlatma, tatile çıkanların evden uzaktayken kaygı
duydukları konuları ortaya koyan
bir araştırma gerçekleştirdi. ABD ve
Avrupa’da gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre tatilcilerin
yüzde 36’sı tatile çıkmadan önce
evlerinin güvenliğiyle ilgili hazırlık
yapıyor ancak yüzde 81’i evlerini
boş bırakmış oldukları için korku
duyuyor. Tatilciler bu konuda akıllı
ev teknolojilerine giderek daha
fazla yöneliyor. Çalışma, Philips
Hue gibi akıllı ev teknolojilerinin
tatilde stres seviyesini düşürmekte
etkili bir yol olabileceğini gösterirken katılımcıların yüzde 45’i
evlerindeki ışıkları cep telefonlarıyla uzaktan kontrol edebilseler, daha
az güvenlik endişesi duyacaklarını
belirtiyor. ABD, Almanya, İngiltere,
Fransa, Hollanda ve İsveç’ten 8 bini
aşkın yetişkin katılımcı ile yapılan
araştırmaya göre evden uzak kalmayla ilgili güvenlik endişeleri, evin
soyulmasının yanı sıra (yüzde 51),
çöpü çıkarmayı unutmaktan (yüzde
15) buzdolabında yemek bırakmaya
(yüzde 18) kadar çeşitlilik gösteriyor. Teknolojik çözümler kullanmaya
en eğilimli grubu ise 18-24 arasındaki genç katılımcılar oluşturuyor
ve gençlerin yüzde 65’i aydınlatma
ve ses sistemi gibi cihazlar da dahil
olmak üzere güvenlik sistemlerini
uzaktan kontrol edebilen bir uygulama ile kendilerini daha güvende
hissedeceklerini belirtiyor.

ÖLÇÜ ALETLERİNDE %100 HASSASİYET
ÜST SEVİYE ÖLÇÜ ALETİ KULLANMAK İSTEYİP EKONOMİ ARAYANLARA !
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• AC >100 V olan gerilimleri temas olmadan
sesli ve optik olarak belirtme
• 20 MΩ direnç ölçüm aralığı
• AC/DC 600V ve AC/DC 10A ölçüm aralığı
• 2000 count 3,5Dijit ekran
• Diyot testi, Buzzer fonksiyonu
• Data-Hold-Fonksiyonu
• Otomatik kapanma fonksiyonu, 15dk
• LED Lamba fonksiyonu
• CAT III 600 V
• TÜV/GS Onaylı
• IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
• 5 YIL GARANTİ

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

info.tr@wago.com 0 216 4721133

HABER

Schneider Electric ve Claroty’den güvenlik işbirliği

Enerjide önce güvenlik!

Schneider Electric, endüstriyel altyapı için 		
güvenlik ve siber güvenlik sorunlarına odaklanan, gelişmiş çözümler sunmak üzere Claroty ile
iş birliği yaptığını duyurdu.
düstriyel altyapı için güvenlik ve siber
güvenlik sorunlarına çözüm sunmak
üzere başlatılan iş ortaklığı çerçevesinde Claroty, gerçek zamanlı OT/ICS
şebeke izleme ve algılama çözümünü
Schneider Electric müşterilerine şirketin İşbirliği Otomasyon Ortağı Programı
(CAPP) aracılığıyla sunacak.

Enerji yönetimi ve otomasyon alanlarında son dönemde adından çokça
sözettiren Schneider Electric, bir
süredir önemli tartışmalara konu olan
bir alanda faaliyet gösteren Claroty
ile işbirliğine yöneldiğini açıkladı. En-

Claroty platformu, endüstriyel kontrol
sistemlerini proaktif olarak koruyor ve
endüstriyel şebekeleri siber tehditler
açısından sürekli olarak izliyor. Güvenli
uzaktan erişim sayesinde ise uzaktaki
çalışanların ve üçüncü tarafların, kritik
sistemlere erişimi denetlenebiliyor. Bununla beraber istek dahilinde oturumlar da kayıt altına alınabiliyor.

Güneş enerjisinde büyümenin formülü

ARGE ve güçlü ekosistem
TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)
Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Güneş Enerjisi Teknolojileri
Çalıştayı kapsamındaki Yaşar Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Arif
Hepbaşlı’nın
moderatörlüğünde
düzenlenen
“Güneş Enerjisi
Türkiye’nin
Politikaları ve Stratejisi” başlıklı
panelde biraraya gelen konuşmacılar
Türkiye’nin enerji stratejilerini masaya
yatırdı. Panelde konuşan Zorlu Solar
Direktörü Evren Evcit, sektörün gelişimi
ve Türkiye’nin güneş enerjisindeki
potansiyelinin büyümesini etkili bir

30

KAYNAK ELEKTRİK | TEMMUZ - SAYI 336

Ar-Ge stratejisine ve güçlü bir ekosisteme bağlarken diğer konuşmacılar da
kamu ve özel sektörün birlikte katkı
sağlayacağı bir stratejik yol haritasının
yaratılmasının
önemine dikkat
çektiler. Çalıştay’da
TÜBA Asil Üyesi,
Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof.
Dr. İbrahim Dinçer,
ODTÜ Rektör
Yardımcısı Mehmet T. Zeyrek, Türkiye
Bilimler Akademisi Başkanı Ahmet Cevat Acar, Eski Enerji Bakanı Hilmi Güler
ve Yenilenebilir Enerji (YEGM) Genel
Müdür Yardımcısı Sabahattin Öz de
güneş enerjisi sistemlerine yönelik fikir,
görüş ve düşüncelerini dile getirdiler.

KISA HABERLER...
. BOScH’tan dev yatırım
Bosch, Almanya Dresden’de yaklaşık 1 milyar euro tutarındaki dev
bir yatırımla Nesnelerin İnterneti
alanında yeni bir yonga fabrikası
kuruyor. Nesnelerin internetinin
(IoT) ve mobilite uygulamalarının
sayısının artmasıyla birlikte oluşan
talebi karşılamak üzere kurulan yeni fabrika 12 inçlik yonga
plakalarına dayanan mikroçipler
üretecek. Yüksek teknolojili tesisin

inşaatı, 2019 yılının sonunda tamamlanacak. Bosch Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner,
yeni yonga plakası fabrikasının
Bosch’un 130 yılı aşkın tarihinde
tek seferde yaptığı en büyük yatırım olduğunu açıkladı.

. GE bünyesindeki LM Wind
Power, üretime başladı
GE Yenilenebilir Enerji bünyesinde
faaliyet gösteren LM Wind Power,
bugün yaptığı açıklamayla Türkiye
Bergama’daki yeni fabrikasında
üretime başladığını duyurdu. Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nde
(BOSBİ) bulunan tesisin yılda 500
megavat (MW) kapasiteyle üretim
ve dağıtım yapması planlanıyor.

TARİH

Osmanlı telgrafçılığında
yabancı uzmanlar

Osmanlı ülkesinde hem elektrik eğitiminin hem de ELEKTRİK ALANINDAKİ
uygulamalarının gelişmesinde çok büyük bir rol oynamış olan Fransız
Emile Lacoin’dir. hayatının sonuna kadar kaldığı Osmanlı Devletinde bir Osmanlı gibi yaşamış ve çalışmıştı. Telgraf hizmetinde ilk kez
1859 yılında İstanbul merkezinde telgraf makinesinin başında çalışmaya başlayan Lacoine, daha sonra başarılı çalışmalarıyla yükselmiş,
1860’da Beyoğlu Merkezi İkinci Müdürlüğü’ne getirilmişti.
Telgraf bir yabancı icadı olduğu için,
onun Osmanlı ülkesinde kullanılmasına karar verilmesinden sonra zorunlu
olarak bu aleti ve teknolojiyi kuracak,
kullanacak ve geliştirecek yabancı
uzmanlara ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu
çerçevede ilk çağrılan uzman Posta ve
Telgraf Nezareti’ne bağlı olarak çalışan
İngiliz Scudamore idi. Scudamore, 11
Ağustos 1875 tarihinde göreve başladı.
Fakat Scudamore’nin görevine kurumun gelir hesaplarında usulsüzlük
yaptığı gerekçesiyle 1880 yılında son
verildi ve yerine Şehir ve Sevahil Postaları müdürü Vitalis efendi getirildi.
1880’lerden sonra Osmanlı postalarının ıslahı için Alman uzmanların
çağrıldığı görülmektedir. 29 Ekim 1888
tarihinde Almanya Postaları Müfettişi
Albert Kroll, Osmanlı Posta ve Telgraf
Nazır muavinliğine getirildi. Albert
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Kroll’un sözleşmesinin
bitmesinden sonra 1898
yılında aynı göreve bu
kez yine bir Alman, Hune
getirildi.
İkinci Meşrutiyet’in
ilanından sonra, Osmanlı posta ve telgraf
işletmelerinin ıslah
edilmesi için yine bir
yabancı uzman arayışına
girilmişti. Bu çerçevede Belçika Posta ve
Telgraf Müdürlügü’nde
başarılı çalışmalarıyla
ün kazanmış Sterpin
ile temasa geçildi ve
anlaşmanın sağlanması
üzerine Sterpin 7 Eylül
1909 tarihinde Osmanlı
Posta ve Telgraf Müdür-i
Umumisi olarak göreve başladı. Sterpin
döneminde İstanbul ve çevresinde
telefon şebekesi kurulması çalışmaları
da hız kazandı. Sterpin döneminde
yapılan en önemli çalışmalardan birisi,
Sultan Abdülhamit zamanında yasaklanan telefonun genel kulanıma açılması
oldu. Zaten Sterpin’in Osmanlı ülkesine çağrılması nedenlerinin başında
telefonun kurulup işletilmesinde onun
uzmanlığından yararlanmak düşüncesi
geliyordu.
Osmanlı telgraf şebekesinin kuruluşundaki teknik işlerden sorumlu uzman ise
Tolson idi. Telgraf hatlarının inşasında
Tolson’dan başka De la Rue isimli bir
Fransız uzmanın da önemli bir rolü
olmuştur. İstanbul Telgrafhane Müdürlüğü’nü de yine bir Fransız uzman, M.
de Lusson yapıyordu. Yerli muhabere
memurlarının yetiştirilmesine kadar
Fransız, İngiliz ve İtalyan memurlar Osmanlı Devleti’nin hizmetinde kalmıştır.
İstanbul-Edirne ve Varna-Edirne telgraf
hatları da De la Rue’nin gözetimi altında inşa edilmiştir. Bu uzmanlar elbette
Osmanlı tabiiyetine girmeden çalışmalarını sürdürüyorlardı.
Ancak bir uzman bu statünün dışındadır. O da Osmanlı ülkesinde hem
elektrik eğitiminin hem de elektrik
uygulamalarının gelişmesinde çok bü-

yük bir rol oynamış olan Fransız Emile
Lacoin’dir. Dergimizin daha önceki
sayılarında hakkında ayrıtntılı bilgi
verdiğimiz Emile Lacoine, hayatının sonuna kadar kaldığı Osmanlı Devletinde

bir Osmanlı gibi yaşamış ve çalışmıştı.
Telgraf hizmetinde ilk kez 1859 yılında
İstanbul merkezinde telgraf makinesinin başında çalışmaya başlayan
Lacoine daha sonra başarılı çalışmala-

rıyla yükselmiş, 1860’da
Beyoğlu Merkezi İkinci
Müdürlüğü’ne getirilmişti. (Hughes adıyla
anılan telgraf makinesinin mucidi olan Hughes
İstanbul’a gelip makinesi hakkında ayrıntılı
dersler verdiğinde, bu
derse Beyoğlu merkezinin dört muhabere
memurunun yanı sıra
Emile Lacoine ve yardımcısı Acemyan efendi
de katılmıştı. Hükümet,
Hughes’e bu derslerle
makinesinin Osmanlı
Devleti’nde kullanılmasını sağladığı için yüz
bin frank para ödülü ile
dördüncü dereceden
Osmani nişanı vermişti).
1863’te Telgraf Mektebi’nde, 1881’de
de Darüşşafaka Lisesi’nde telgrafçılık
dersleri vermeye başlayan Lacoine,
1885’te Posta ve Telgraf Nezareti Fen
Kalemi Müdürü, 1888’de de Fen Müşaviri gibi önemli makamlara geldi. Emile
Lacoine çalışmalarını sürdürdüğü bir
sırada geçirdiği bir apandisit ameliyatı
sırasında (1898) vefat etti.
19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren
özellikle Darüşşafaka’nın başarılı öğrencilerinin eğitim amacıyla Avrupa’ya
gönderilmeye başlamasından ve bu
öğrencilerin dönüşlerinde görev başına
geçmelerinden sonra, telgraf ve telefon
hizmetlerinde yabancı uzmanlara
duyulan ihtiyaçlar giderek ortadan
kalkmıştır. Ülkemizde elektrik eğitiminin ve uygulamalarının gelişmesinde
çok büyük ve öncü rol oynamış olan
Salih Zeki ve Mehmet Emin Kalmuk
beyler de işte Darüşşafaka Lisesi’nden
Avrupa’ya eğitim için gönderilen bu
başarılı öğrenciler arasındadır.

Yararlanılan kaynak:
Tanju Demir; “Osmanlı Haberleşme
Kurumunda Yabancı Uzmanlar ve Emile
Lacoine Efendi”, Kebikeç, Sayı 19, 2005.
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KÖY ELEKTRİK HATLARI
‘YANGIN KAPANI’ MIDIR?
Mayıs (2017) sonunda Güneydoğu
Anadolu’da 13 şehit verdiğimiz elim
askeri helikopter kazası, hava aracının
gece karanlığında enerji iletim hattı
iletkenlerine takılması sonucu oluştu-

ğundan, dolayısıyla ne helikopterde ne
de enerji iletim tesislerinde önleyici
donanım tedbiri alınmış olduğundan
ve ülkemizde bu sebebe dayalı tür ilk
kaza olmadığından dergimizin geçen

ayki (Haziran 2017, 335.) sayısında Ankara Mektubu’mda şu soruyu sormak
ve yanıtını aramak lüzumunu hissetmiştim: “Enerji (elektrik) iletim hatları
‘kapan’ mıdır?”
6 Temmuz akşam haberlerinde bu kez
doğadaki akciğerlerimizi yok eden
ülkemizi saran orman yangınlarının
enerji (elektrik dağıtım) hatlarıyla ilişkilendirildiği bir haber ilgimi çekiyordu.
Haber, ana muhalefet partisinin önceki
genel başkanı Antalya milletvekili
Deniz Baykal’ın başbakana yönelttiği
bir soru önergesiyle ilgiliydi.
Bu defa da, “Köy elektrik dağıtım hatları ‘yangın kapanı’ mıdır?” sorusunu
sormak gereğini hissediyorum. Neden
mi?1
Sayın Baykal, son orman yangınlarının
sebepleri arasında elektrik “iletim”
hatlarının payı olduğunu ileri sürerek,
“ahşap” direkli bu hatların 1970’li (ve
de 80’li) yıllarda kurulduğunu, aradan

1
2

“Yangın kapanı” sözcük bütünü “yangın söndürme” aracı olarak da anlam verebilmektedir. Burada “yangına sebep olan” anlamında kullanıldı.
TPAO: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TPAO daha sonra Eskişehir karayolu yakınında ikinci gökdelenini inşa edip oraya yerleşmiştir.
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geçen yarım yüzyıla yaklaşan sürede
bakım görmedikleri, üstelik ömürlerini
doldurdukları için yangın sebebi olduklarını (özellikle iletkenlerin, kontrolsüz
sehim artışı ya da izolatör, klemens
hatta direk hasarları sonucu rüzgar
etkisiyle birbirine ya da toprağa teması
halinde kısa devre ve ark oluşması hali
kastediliyor olmalı) kuvvetli bir olasılık
olarak ortaya atıyor. Bu yangınların
aşırı sıcaklarda nem oranı düşük ortam
ve rüzgar etkisiyle hızla yayıldığını
ve Antalya’dan (Alanya ve Kaş ‘ta) biri
bu yıla diğeri geçen yıla ait yerinde
izlediği iki olayı tanık gösteriyor. Talebi,
özellikle orman yangınlarıyla çıktıktan
sonra mücadele edilmesi noktasına
gelinmemesi için yangın sebeplerinin
irdelenip tespiti ve yangını önleyecek
tedbirlerin alınması üzerineydi. Bu
konuda sivrisineklerle uğraşılması
yerine bataklığın kurutulması örneği
anımsatılıyordu.

ÖNERGE SAHİBİ, KÖY ELEKTRİK HAT VE ŞEBEKELERİNİN
PERİYODİK BAKIMLARININ GEREĞİNCE YAPILMADIĞI KONUSUNDA HAKLIDIR. NEREDEYSE TÜM ORMAN YANGINLARININ, EN AZINDAN DİKKAT ÇEKİCİ BİR ORANININ BUGÜNE KADAR BAKIMLARI İHMAL EDİLEN KÖY ELEKTRİK
ŞEBEKELERİNDEN ÇIKTIĞI KONUSUNDA İSE HAKSIZDIR
Hukuk öğrenimi görmüş olan sayın
Deniz Baykal’ın siyasal yaşamının bir
döneminde (1970’li yılların ikinci yarısında) Bakanlık görevinde bulunduğunu biliyoruz. İlgi alanımızda olan iki yıl
kadar bakan olarak görev yaptığı Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğudur. Ne var ki, Enerji Bakanlığı’ndan
sonraki yıllarda Yargıtay’ı konuk eden
Bakanlıklar’da Atatürk bulvarı üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na komşu
bakanlık binasını beğenmemiş, ileriki

3

TEK: Türkiye Elektrik Kurumu

4

Deniz Baykal’ın Enerji Bakanlığı dönemi: 5 Ocak 1978-12 Kasım 1979.

yıllarda cumhurbaşkanlığının bin küsur
odalı sarayı/külliyesi ile ünlenmiş
olan Beştepe semtindeki günümüzde
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali
(AŞTİ)’ne komşu TPAO2 gökdelenine
inşaatı bitmeden el koyarak bakanlığı
apar topar dönemin bu kenar semtine
taşıtmıştı. Benim de aralarında bulunduğum dönemin kamu Enerji kurumları
çalışanları sayın Baykal’ı -eleştiri konusu olan siyasi davranışları dışında- en
çok bu el koyma icraatıyla anımsarlar.
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Enerji bakanlığının,
“ELEKTRİĞİN TOPRAĞA VERİLMESİ” GİBİ BİR İDDİANIN YA mış olan Türkiye
Elektrik Kurubaşbakanlığa ve
DA EYLEMİN BİLİMSEL OLARAK DA UYGULAMA OLARAK mu’nu anımsatan
diğer bakanlıklara
örnek oluşturan
DA KABUL EDİLEBİLİR BİR YANI YOKTUR. DAHA DOĞRUSU, ve genç kuşağa
tanıtan bu
bina kapma eğilimi,
DÜNYADA BÖYLE BİR OLAY YOKTUR. ELEKTRİK SİSTEMLE- kitabın dışında
Deniz Baykal artık
bakanlık görevinde
RİNDE “TOPRAKLAMA” ADIYLA YAPILAN “GÜVENLİK ÖNLE- başka bir eser
yayımlanmadığı
olmadığı ilerleyen
Mİ”NİN DE ANLATILANLARLA İLGİSİ YOKTUR
için her fırsatta
dönemde, Bahçesözünü ettiğimi
lievler semtinde
söylüyorum. Bu
Eskişehir yolu İnökitaptan Kurumun ilgili olduğu Enerji
taşınma sırasında zaten artık TEK diye
nü bulvarı üzerinde inşaatı tamamlanbir kurum kalmamış, kurum o tarihte ilk Bakanlığı ve özellikle Enerji Bakanlama noktasına gelen dört bitişik blokta
rına ilişkin ilginç bir anekdotu buraya
18 katlı TEK3 binasına da bakanlıkların etapta TEİAŞ, TEDAŞ diye iki ayrı kamu
almaktan kendimi alamıyorum.
şirketi haline getirilmiş bulunuyordu.
el koyacağı endişesinin yaşanmasına
ve kurumun Ankara’nın Sıhhiye, Kızılay
“Elektrik camiasının (mesleği enerjiyle,
Bir dönemin (1970-1994) başarılarıyla
ve Bakanlıklar bölgesinde çok sayıda
elektrikle ilgili olmayan) her yeni Enerji
tarih yazmış olan kamu enerji (elektbinada görev yapan birimlerinin bina
bakanı için bir değerlendirmesi vardı.
rik) kurumu TEK’in ilk genel müdürtamamlanmadan inşaat tozu dumanı
Eğer bakan konuşmalarında kilovat ile
lerinden F. Behçet Yücel, 6 yıla yakın
arasında binaya taşınması sunucunu
kilovatsaat’i karıştırmıyor, yerli yerinde
TEK yönetim kurulu başkanlığı ve
ortaya çıkarmıştı. Buna rağmen TEK
kullanıyorsa ‘Eh, bakanımız bu işleri
genel müdürlük görevinde bulunduğu
binası da sonuna kadar TEK’e kısmet
döneme (1972-1978) ait anılarını, daha öğrendi’ diyorduk.”
olmadı. Bu binanın yönetim bölümü
önce de her fırsatta sözünü ettiğim
ve ilk katlarına yaklaşık 20 yıl sonra
Sayın Baykal’ın son haberde köy elekt1997 yılı basımı “Yüksek Gerilimli Yıl(1990’lı yılların ikinci yarısında) yine
rik dağıtım hatlarında yaygın kullanımı
lar” kitabında dile getirmiş bulunuyor.
bir hukukçu olan Enerji Bakanı Cumhur
olan ağaç direklere “ahşap”, ağaç diAz sayıda basılan ve özellikle enerji
Ersümer tarafından bakanlığın kenar
reklerin yegane kullanım alanı olan köy
toplumunda dağıtımı yapılan, Türkiye
semtten kurtarılarak taşındığını, Beştedağıtım hatlarına “iletim” hattı demesi,
pe’deki binada ise bazı bakanlık bağlısı enerji platformunda yurt çapındaki
benim gibi enerji toplumunda uzun
proje başarılarıyla önemli izler bırakkuruluşların kaldığını biliyoruz. Bu son
5

Bilgiler: F. Behçet Yücel’in 2016 basımı “Köylerimizin Elektriklendirilmesi” kitabından alındı.

6

ABD kırsal alanında görevli ekipte olup ebediyete intikal etmiş olan Vamık Cimilli ve Tuncer Tuncay’ı rahmet ve saygıyla anıyorum.
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yıllar hizmeti olanlar
tarafından
doğal
olarak
yadırgandı.
Bakanlık görevi üzerinden 36 yıl geçmiş olsa da4, vatandaş
köy “ağaç” elektrik direğine “ahşap”
ya da “odun” diyebilir ama enerji
bakanlığı yapan siyasetçinin dememesi gerekir diye düşünüyorum.
Keza ülkemiz köy elektrik sisteminde
“iletim” yoktur, söz konusu olan
“dağıtım”dır.
Aslında yüksek çelik kafes direkler
üzerinde yükselen elektrik “iletim”
hatları da arızalanıp hatta geçmişte
olduğu gibi büyük kuşların kanatlarının ya da dışkılarının temasıyla
faz-faz ya da faz-toprak kısa devresine, yani elektrik arkına yol açabilir.
Bu olasılık düşünülerek genellikle
“iletim” hatlarının geçtiği orman
güzergâhındaki tüm bitkiler temizlenerek hat için sıfır bitkili güvenli
bir koridor oluşturulur. Dağıtım,
hele hele köy dağıtım hatları için bu
uygulama yapılamaz. Yapılsa, iletim
hatları gibi tek güzergahta değil, çok
güzergahta olduklarından buna ağaç,
bitki dayanmaz. Bu nedenle elektrik
dağıtım hatları (genellikle 34,5 kV)
iletkenlerinin ağaçlık bölgelerde
büyüyen ağaç dalları ile her zaman
temasları mümkündür.
Burada önemli olan, son haberlere
göre ülkemizde kısa sürede (Haziran
sonu-Temmuz başı) haberlere göre
160 küsur yerde çıkan orman ya da
makilik yangınlarının ne kadarının
köy elektrik dağıtım hatları arızalarından çıkmış olduğudur. Büyük
olasılıkla bu konuda çok küçük bir
oran karşımızdadır. Birkaç gün içinde
100’ü aşan köy dağıtım hattında kısa
devre olması olası değildir. O zaman
“bataklık” aranacaksa diğer olasılıklarda aranması gerekir. Bu olasılıklara,
terörün bu kadar yaygın olduğu günümüzde kötü niyetli, kasıtlı girişimler

de dahildir ve belki
de en yüksek oran
bu olasılığa aittir.
Çünkü
100’ü
aşan
orman
ve makilik yangınının
akla gelebilecek dağıtım hattı
arızası, mercek gibi çalışan şişe kırıkları, yıldırım düşmesi, piknikçilerin yanık bıraktığı mangal artığı
gibi sebeplerle bu denli büyük
oranda yinelenen biçimde çıkması
çok küçük bir olasılıktır.
Türkiye köylerine, dolayısıyla kırsal alanına elektrik planlı olarak
TEK’in kurulup faaliyete geçtiği
1970 yılından 1990 yılına kadar
olan 20 yılda götürüldü. Bu dönemde muhtarlı 36 bin dolayında
köyün merkez yerleşimleriyle
birlikte 60 bini aşan mahalle,
mezra, oba gibi yerleşimleri, toplam olarak 23 milyon köylümüz
(o tarihte ülkemiz toplam nüfusu
55 milyon dolayında olduğundan
toplam nüfusun elektrikten mahrum olan yarısına yakını) elektriğe kavuşturulmuş oldu. 5 Sayın
Baykal’ın iki yıl dolayındaki
Enerji bakanlığı görev döneminde de iki yılda 4 binin üzerinde
köye (muhtarlık olarak) elektrik
götürüldüğünü görüyoruz.
Köye götürülen elektriğin köye
taşındığı hatların ve köy alçak
gerilim (AG) şebekelerinin direkleri genellikle emprenye olarak
tanımlanan iklimsel dış etkilere
ve böceklere karşı koruma işlemi
görmüş olan yerli ve ithal ağaç
direktir. Emprenye işlemlerinde
ise bir petrol ürünü olan kreozot
ya da kimyasal tuzlar kullanılmıştır. Özellikle kimyasal tuz enjeksiyonu yöntemiyle emprenye
edilmiş olan ağaç direklere,
belirli yıl aralıklarıyla kontrol
edilip yerinde enjeksiyon yoluy-

la kimyasal tuz ilavesi gerekir. Kreozot
emprenyeli direklerde koruyucu ömür
çok daha uzundur. Köy elektrik hat ve
şebekeleri üzerindeki başta direk tipi
trafolar olmak üzere izolatör, iletken,
ayırıcı, sigorta, parafudr, komple pano
türü donanımın da periyodik bakımlarının yapılması gerekir. Bu donanımın
periyodik bakımlarının planlı olarak
yapıldığına dair bir habere 1990 yılından bugüne geçen çeyrek yüzyılı aşan
sürede rastladığımı anımsamıyorum.
Dolayısıyla Deniz Baykal, köy elektrik
hat ve şebekelerinin periyodik bakımlarının gereğince yapılmadığı konusunda haklıdır. Neredeyse tüm orman yangınlarının, en azından dikkat çekici bir
oranının bugüne kadar bakımları ihmal
edilen köy elektrik şebekelerinden
çıktığı konusunda ise haklı olduğunu
söyleyemiyorum.
Enerji eski sayın bakanının bana göre
haklı olmadığı bir konu da ömrünü
dolduran ağaç direkler yerine beton
direk kullanılması tavsiyesidir. Burada
konuyla ilgili olarak yurt dışında yıllar
önce muhatap olduğum bir anıyı dile
getireceğim. 1966 yılında Köy Elektrifikasyonu konusunda incelemeler
yapmak üzere bir grup mühendis
görevli olarak bulunduğumuz6 Amerika Birleşik Devletleri’nde kırsalında
çalışırken ABD’de ziyaret ettiğimiz, bu
ülkede yaygın uygulaması olan kırsal
alan elektrik kooperatifinin teknik
yetkilileri, kırsal alanda hangi tür direk
kullandığımızı sormuşlardı. Çünkü
ABD’de kırsal alanda dağıtım hat ve
şebekelerinde, hatta kentsel bölgelerde dağıtım ile birlikte iletim hatlarında
yaygın biçimde emprenye ağaç direk
kullanılıyordu. Yanıtımız; “genellikle
emprenye ağaç direk” olmuş ve ilave
etmiştik; “ancak kırsal alanda yaşayan
halkımız ağaç direğe güvenmiyor, beton
direk için büyük taleple karşı karşıyayız.
Reddettiğimizde bazı varlıklı köyler kendileri beton direğe geçiyorlar”. Aldığımız
karşılık çok ilginçti. “Şaşırdık, oysa biz,
beton direk için gerekli çok değerli demir
ve çimentomuzu yol, köprü, tünel, fabrika
gibi katma değer getiren sosyo-ekonomik
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MEKTUP
kısıntısı ile karşı karşıya kalırken, Trakya
bölgesinde ve Bursa’da enerjinin (elektrik) toprağa verilmesi zorunluluğunun
doğduğunu” ciddi biçimde okurlarına
aktarır.
Gazeteci-yazarımız, konunun tutarsız
bir iddia olan haberin çıktığı dönemde
elektrik sektörünün plansız yapılandığı
mesnetsiz iddiasını bir kenara koyarsak
daha çok bilgisizlikten kaynaklanan
sonu “zırva” ile biten bir haber yazmıştır. Burada vahim olan “zırva” saptama,
“elektriğin toprağa verilmesi” biçimindeki iddiadır. Çünkü, “elektriğin toprağa
verilmesi” gibi bir iddianın ya da eylemin bilimsel olarak da uygulama olarak
da kabul edilebilir bir yanı yoktur. Daha
doğrusu, dünyada böyle bir olay yoktur.
Elektrik sistemlerinde “topraklama”
adıyla yapılan “güvenlik önlemi”nin
de gazeteci-yazarın anlattığı ile ilgisi
yoktur. Gerçekte olmayan, olması mümkün olmayan bir olayı ciddi ciddi haber
yapmak da bilgisizlikten kaynaklanan
bir spekülasyondur.
yapılarımızda kullanmayı tercih ederiz”. ABD gibi zengin bir dünya lideri
ülkenin yetkililerinden aldığımız bu
tutum-yanıt ders niteliğindeydi.
Burada teknik bir hatırlatma yapmamız
da gerekiyor. Elektrik şebekelerinde
kullanılan beton ve demir direklerin
gövdeleri elektrik akımını ilettiklerinden kesinlikle “topraklama sistemleri”
ile donatılmaları gerekir. Ülkemizde ise
“topraklama sistemi” dediğimiz kaçak
elektrik akımını by-pass yöntemle en
kısa yoldan toprağa ileterek can ve
mal koruma işlevini yapan bu önemli
düzenek maalesef ciddiye alınmamaktadır. Bırakınız köy elektrik şebekelerini
ülkemiz enterkonnekte sisteminde dahi
topraklama sistemlerinin tekniğine
uygun, yani gerçek işlevini görecek
biçimde tesis edilmediği ve aynı önem
derecesinde olan topraklama dirençlerinin kontrol ölçümleri ve periyodik

bakımlarının ihmal edildiği çok sayıda
özellikle dağıtım şebeke bölümü ve
direk gösterilebilir. Ülkemizde yapılarda ve özellikle endüstriyel, ticari yapılar ve apartmanlarda olması yaşamsal
önem taşıyan “topraklama sistemi”nin
kurulmasına ne kadar uyulduğu, mevcut topraklama tesislerinin ne kadar
tekniğe uygun olduğu ve periyodik
bakımlarının yapıldığı da tartışmalıdır.
Bu konuda bir kitabımda7 yer verdiğim
“topraklama sistemleri”nin ülkemizde
ciddiye alınmadığını kanıtlayan geçmiş
yıllara ait derin bir bilgisizlik örneğini
paylaşmak isterim. Enerji konusunda
bir kitabı da bulunan8 bir gazeteci-yazarın gazetesinde şöyle bir habere
imza attığını görüyoruz. Gazeteci-yazar,
“Enerji sektöründe (2000’li yılların başında) plansız ve programsız yapılanmanın
Türkiye’ye maliyetinin her geçen gün
arttığını, Türkiye’nin bir bölümü enerji

7

Kitap: “Enerjinin Rengi”, bölüm: “Enerji”de Spekülâtif Durumlar”, 1. Basım Nisan 2010.

8

Kitap: “Mavi Akım, Avrasya’da Çözümsüzlüğün Öyküsü”, 1. Basım, Nisan 2004.
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Yukarıdaki olay/haber örneği size
günümüzdeki sadece bilgisizlikten
ibaret değil, bilgisizliğin üstüne siyasal
/parasal çıkarlar uğruna bilinçli/kasıtlı
olarak yapılmakta olan, üstelik çok kez
önemli can ve mal kayıplarına, daha
da önemlisi ülkemizin dünyada büyük
itibar kayıplarına yol açan spekülâsyon
furyasını anımsatmıyor mu?
Sayın Baykal’ın köylerimizin elektrik
hat ve şebekelerine ister istemez
biraz da duygusal olarak yönelttiği
“yangın kapanı” tanımına, aslında çok
yüksek bir maliyet ve teknik hassasiyet
gerektiren önlem isteğini yansıtan
önergesine yetkililerden nasıl bir yanıt
geleceğini ya da talebinin ciddiye alınıp bir yanıt filan gelip gelmeyeceğini
(öyle ya, milletvekillerinin iktidara soru
sorma hakkını tırpanlayan Meclis tüzük
değişikliği tüm tepkilere karşın yapılmışken) doğrusu çok merak ediyorum.

HABER

E N E R J İ • E L E K T R İ K • E K O N OM İ • P O L İ T İ K A • O L A Y L A R

æ ÇİN BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇLARI YASAKLAYACAK MI? İngil-

tere ve Fransa’nın 2040 yılına kadar
benzinli ve dizel araçları yasaklamayı
planladığını açıklamasının ardından
dünyanın en büyük otomobil üreticisi
ve motorlu taşıt pazarı Çin de benzer
bir çalışma yaptığını duyurdu.
Dünya genelinde araç üretiminin üçte
birini gerçekleştiren Çin, sözkonusu
hazırlıkları hem otomobil ve enerji
sektörlerinde köklü değişimlere yol
açacak hem de bir süredir boğuştuğu
hava kirliliğine çözüm olacak bir adım

olarak görüyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin,
konuyla ilgili araştırmaların başladığını
ancak yasak konusunda henüz kesin
karar verilmediğini belirterek, hükümetin benzinli araç üretim ve satış
işlemlerini sona erdirmek için takvim
üzerinde belli bir tarih belirlemek için
çalıştıklarını söyledi.

æTESLA’DAN ENERJİ EVİ Amerikan
elektrikli araç ve otomobil üreticisi
şirketi Tesla, Avustralya’da sürdürülebilir bir evin nasıl olduğunu göstermek
için yüzde yüz yenilenebilir enerjili
taşınabilir bir ev yaptı. Tesla Avustralya, güneş paneli, elektrik depolama
ve Model-3 serisi araba tanıtımı için
çatısında 2kW güneş santrali olan
mini taşınabilir ev bu alanda bir örnek
oluşturuyor.
Tesla, Avustralya genelinde % 100 yenilenebilir enerji ile çalışan ve Model
X tarafından çekilen küçük bir ev ile
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Avustralya turuna başladığını açıkladı.
‘Tiny House’ adı verilen bu evde ziyaretçilerin Tesla güneş enerjisi ve enerji
depolama sistemini nasıl kuracaklarını
öğrenmeleri için bir Tesla mobil tasarım stüdyosu bulunuyor.

Rüzgar Tepe Elektrik Üretim A.Ş sahip
oldukları çeşitli üretim lisanslarını
kaybettiler.

æEPDK 11 LİSANs verdi

19 LİSANS İPTAL ETTİ Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) Resmi
Gazete’de yayımlanan ilanına göre,
Temmuz ayında elektrik piyasasında 11
lisans verilirken, 19 lisans sona erdirildi.
VTC Enerji, Mendez Enerji, Öz Lale
Elektrik, Güriş İnşaat , Afjet Afyon
Jeotermal Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve
Enerji, Denizli Çardak Özdemir Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi, Adıyaman
Besni Organize Sanayi Bölgesi, Hatay
İskenderun II. Organize Sanayi Bölgesi,
Greeneco Enerji, Renoe Enerji yeni
lisans alan firmalar oldular.
Öte yandan Alp Elektrik, Taşoluk
Elektrik, Harran Elektrik, Kiper Elektrik,
Öncel Elektrik, IC Enerji, Marde Elektrik,
Sarp Elektrik, Hatipoğlu Elektrik, Aköz
Enerji, Aköz Enerji, Hidro Enerji Elektrik
Üretim San. A.Ş.’nin Volkan Reg, Belalan
Enerji , As Enerji, Kanyon Enerji, Pegai
Elektrik, Tütsel Enerji, Tam Enerji ve

æ AUDİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİ-

LE YATIRIM İÇİN TASARRUFA GİDİYOR... Audi, elektrikli otomobillere

geçme hedefini yakalamak için ihtiyaç
duyduğu finansmanı kendi kaynaklarından tasarruf yoluyla karşılamaya
karar verdi. Şirket, elektrikli otomobil
projesinin finansmanı için maliyetlerini 2022 yılına kadar 10 milyar euro
tasarruf yapacak. 10 milyar euroluk
tasarrufun büyük bölümü, araştırma
ve geliştirme maliyetleri azaltılarak
yakalanacak. Audi, önümüzdeki yıllarda piyasaya tamamen elektrikli 5 yeni
model sunmayı planlıyor. Bunlardan
ilki 2018’den itibaren Brüksel’de montajına başlanacak olan yeni SUV modeli
e-tron olacak.

GÜNCE
Nexif Energy tarafından 212 MW’lık bir
başka güneş santrali daha inşa ediliyor.
Ayrıca Kuzey Queensland kentinde de
kömür yakıtlı Collinsville Termik Santrali de 42 MW’lık bir güneş santraline
dönüştürülüyor. Kentin yakınlarında da
yine eski bir kömür merkezinde 200
MW’lık güneş santrali kuruluyor.

æ TÜRKİYE’NİN İLK YÜZER

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ...

æ SICAKLAR nükLEER’İ VURDU...
Fransız enerji şirketi EDF, Tricastin
Nükleer Santrali’nin iki reaktöründe
elektrik üretimini aşırı hava sıcaklıkları
nereniyle azalttı. Tricastin Nükleer Santrali’nin iki reaktöründe hava
koşulları nedeniyle üretimin azaldığını
belirten açıklamaya göre santralin 1.
reaktöründe üretim 735 MW ve 3. reaktöründe de 651 MW kadar düştü. Santralde üretimin havanın serinlemesiyle
birlikte normale dönmesi bekleniyor
Santraldeki üretimin, soğutma sisteminde kullanılan ve ısıtılmış olarak
Rhone nehrine bırakılan suyun zaten
sıcaklar nedeniyle sıcak olan nehir
sularını daha da ısıtarak suda yaşayan
canlılara zarar vermemesi için azaltıldığı belirtiliyor..

æ PEGAS’TAN spot doğal gaz

piyasa endeksi. Avrupa doğal gaz
platformu Pegas, doğal gaz piyasasında
güvenilir ve şeffaf fiyat oluşumu için
altı ülkeyi kapsayan bir spot doğal gaz
piyasa endeksi başlattı. Alman Gaspool
ve NCG, Hollandalı TTF, Fransız Peg
Nord ve TRS, Belçikalı ZTP, Avusturyalı
CEGH ve Danimarkalı ETF’yi kapsayan
Avrupa Doğal Gaz Spot Endeksi (EGSI)
5 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli
olacak.

Pegas yeni endeksin tüm bölgedeki
doğal gaz fiyatlarını karşılaştırmada kolaylık sağlayacağını belirtirken,
sözkonusu altı ülke, tüm likit aktarım
merkezi işlemlerini günlük olarak
yayımlayacak.

æ AVUSTRALYA GÜNEŞE

GEÇİYOR... Avustralya’da eski kömür
sahalarının ve termik santrallerin yerini
güneş enerjisi santralleri
almaya başladı. Avustralya’nın Güney’inde bulunan
ve kömür ocakları ile ünlü
Port Augusta kentindeki
Port Augusta’yı Güçlendirme İttifakı adlı bir yerel
lobi grubu son beş yıldır
kömür yakıtlı elektrik santrali yerine güneş enerjisi
kullanımı için kampanya
yürütüyor. Alinta Energy,
kampanyalar sonunda 2016 Mayıs
ayında termik santrali kapatmak zorunda kaldı.
Şehir şimdi işgücünü güneş santrallerinde istihdam edecek ve Port
Augusta’nın 12 kilometre uzağına inşa
edilecek olan 300 MW’lık güneş santralinin 220 MW’lık kısmı için çalışmalar
başlatılacak. Santral için depolama
sisteminin de hazır olduğu ifade
ediliyor. Kentin 15 km uzağında yine

Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerjisi
santrali İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından Büyükçekmece Gölü
üzerinde kuruldu. Büyükçekmece Gölü
üzerine kurulan Yüzer GES’le buharlaşmanın önüne geçilmesi, karbondioksit salınımının da engellenmesi
amaçlanıyor İBB şirketlerinden İSKİ,
tarafından kurulan santralde iki farklı
yüzdürücü sistem kullanılıyor. 960 adet
260W gücünde polikristal fotoyoltaik
panelin kullanıldığı sistemle özellikle
yaz aylarında karşılaşılan buharlaşma
ile su kaybının azaltılmasını amaçlanıyor. Yüzer GES’le, her sene 210 ton
karbondioksit salınımının da engellenmesi amaçlanıyor. Tesis kurulumunun
tamamlanmasının ardından başlanan
AR-GE çalışmaları kapsamında, yüzdürücü sistemlerin enerji üretimi, su

kalitesi, su canlıları ve yosun oluşumu
gibi etkileri izlenecek.Yüzer GES’le
amaçlananın enerji çeşitliliğini arttırarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmak
olduğunu belirten İBB Genel Sekreteri
Hayri Baraçlı, ‘Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı, Türkiye‘nin enerjide artan
dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla
vizyon projeler ortaya koydu Biz de İBB
olarak bu vizyona katkıda bulunmak
amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik’
diye konuştu..
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yıla kadar garanti sunan LEDVANCE
ailesinde, mağazalar, ofis, koridorlar
ve otellerin aydınlatması için önerilen LEDVANCE Down-light ve Odak
aydınlatması olarak kullanılan spotlar
LEDVANCE ile yeniden tanımlanıyor.
Otel odaları, banyolar, barlar ve restoranlar için kullanılan LEDVANCE Led
Spot serisi de altı armatürden oluşuyor.

æ VİKO’DAN ŞIK, YALIN VE
DAYANIKLI... Türkiye’de elektrik

anahtarı ve priz sektörünün önemli
markalarından VİKO yeni Trenda Metal
Inox modeliyle mekanlara yeni bir
soluk getiriyor. Dayanıklı inox malzemeden üretilen çerçeveye sahip model
şık, yalın ve zarif bir tasarımla fark
yaratmayı hedefliyor.. VİKO Trenda Metal Inox paslanmaz çelik malzemenin
tüm özelliklerini taşıyor ve aşınmaya,
yüksek ısıya, yıpranmaya dayanıklı, sert
ve pürüzsüz bir yüzey sağlıyor. Temizlik kolaylığı ve uzun ömürlü kullanım
performansı vaadeden ürün tekli, ikili,
üçlü, dörtlü ve ikili sıva altı çerçevelerle anahtar ve priz tercihlerinde ince
zevklere sesleniyor.

æLEDVANCE’DEN YENİ
ARMATÜR SERİleri Aydınlat-

ma alanında geniş bir yelpazede lamba
ve armatür seçenekleri sunan LEDVANCE, yeni LED armatürlerini uluslararası
aydınlatma fuarı “İstanbulLight”da
sektör profesyonelleriyle buluşturdu.
LEDVANCE’in yeni armatür portföyü
Downlight, Spot, Damp Proof, Linear,
High Bay, Panel, Surface Circular ve
Floodlight ürün gruplarından oluşuyor.
Profesyonel armatür gruplarında beş
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On iki armatür seçeneği olan LEDVANCE Linear Grubu ise dolap altı aydınlatması, gizli aydınlatmalar ve giriş
alanlarını aydınlatmak için kullanılabiliyor. Geleneksel reflektörlü armatürlere muadil olarak üretilen LEDVANCE
Led Panel armatürleri de on üç farklı
seçenekten oluşuyor ve yüzde 60’a
varan enerji tasarrufu sunuyor.
Otoparklar, garajlar, atölyeler, endüstriyel tesisler ve depolama tesisleri gibi
büyük alanların aydınlatılması için
kullanılan Led Damp Proof serisi ise
geniş açılı dengeli ışık dağılımı ile büyük alanları zahmetsizce aydınlatmayı
hedefliyor.
Yüksek tavanlar için LEDVANCE’in özel
olarak tasarlandığı High Bay Led serisi
de üzde 55’e varan enerji tasarrufu ile
dikkat çekiyor.

æ Güneş Enerjili
Araçlar AVUSTRALYA’DA
Bridgestone tarafından desteklenen
World Solar Challenge, bu yıl 8-15
Ekim tarihlerinde 6 ülkeden 11 takımın
katılımıyla Avustraya’da gerçekleşiyor.
gerçekleşiyor. 30 yıldır gerçekleştirilen
uluslararası yarışlarda 2. ve 3. sınıf
mühendislik öğrencilerinin geliştirdiği
ve sadece güneş enerjisi ile çalışan
araçlar mücadele ediyor.
Takımların Bridgestone’un çevreci
lastiği ECOPIA Ologic ile katılacağı
yarışlarda Brisa da İTÜ GAE takımını
destekleyerek Türkiye’yi temsil edilmesine katkı sağlıyor.
Yarışlar, Avustralya kıtasında 3.000
kilometreyi kapsayacak ve 8-15 Ekim
2017 tarihlerinde, ‘Challenger’, Gezi ve
Macera sınıflarında gerçekleştirilecek.

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

Güvenilir elektrik güç sistemleri için
akıllı test cihazları

www.dv-power.com

Kademe değiştiricinizdeki başgösteren problemi
nasıl tespit edebilirsiniz?

İhtiyaçlarınıza tam cevap verecek çözüm
“Kademe Değiştirici ve Sargı Analizörü TWA40D’dir
• Eşzamanlı üç fazlı kademe değiştiricisi analizi ve altı sargı
direnç ölçümleri
• 6-8 adet buşingin hepsi bağlandıktan sonra test prosedürü
otomatik olarak çalışır
• Test daha güvenli, daha hızlı ve daha kullanışlıdır
• Otomatik manyetizma giderme işlemi
• Birden fazla kademe değiştiricisinin senkronizasyonunu
kontrol etme özelliği
• Aynı anda YG ve AG sargısı manyetik nüvelerini doyurmak
suretiyle testlerin hızla yapılmasını sağlar
• TRT serisi 3 fazlı Sargı oran testi cihazları ile ayni test
kablolarını kullanarak getirilen bağlantı kolaylığı
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æNokıa’dan yeni amiral
gemisi: nokia 8... ZEISS lensli

ilk yeni nesil Nokia akıllı telefon olan
Nokia 8, Çift Görüş modunu kullanarak
gerçek zamanlı canlı aktarım ile
aynı anda hikâyenin
iki tarafını anlatma
şansı veriyor.
Nokia 8, ZEISS lens
ile ilk işbirliği de
dâhil olmak üzere
dünyada ilk olan
üç özelliği Android
akıllı telefonlara
taşıyor. Özünde
performans ve yalın
Android ile bugüne
kadarki en gelişmiş
yekpare alüminyum
kasa tasarımı bulunan Nokia 8, gerçek
bir amiral gemisi
Nokia akıllı telefonun tüm ayırt edici
özelliklerine sahip.
Daha az Selfie, daha fazla Bothie sloganıyla piyasaya çıkan Nokia 8, Facebook
ve YouTube gibi sosyal paylaşımlarda
gerçek zamanlı ve yerel olarak canlı
yayınlanmasına için çift görüş videoya olanak tanıyarak dünyada bir ilki
sunuyor. Çift Görüş, hem fotoğraflar
hem videolar için eş zamanlı olarak bölünmüş bir ekranda hem ön kameradan
hem arka kameradan faydalanıyor. Böy-
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lece tek bir dokunuş ile bu dünyanın
ilk canlı aktarım becerisi, özel anılar
yaratmayı ve paylaşmayı sevenlere
daha kapsamlı deneyimler yaşatıyor.
Nokia 8, aynı zamanda özel Holywood
teknolojisi avucunuza getiren Nokia
OZO ses özelliğine sahip ilk akıllı telefon. Nokia akıllı telefonları, cihazınızın
performansını yavaşlatan gereksiz
hiçbir uygulama olmadan her zaman
yalın Android deneyimi sunuyor.

æSAMSUNG’DAN sanal
gerçeklik konseri Samsung

Members ayrıcalığıyla gerçekleşen
sanal gerçeklik konseri, Coldplay’i
evinize getirdi. Samsung kullanıcılarına
özel ödül ve avantajlar sunan Samsung
Members uygulması, dünyaca ünlü Coldplay grubunun Chicago’daki konserini
ilk kez Samsung Gear VR teknolojisini
kullanarak tüm dünyaya canlı olarak
yayımladı. Tüm dünyada milyonlarca hayranı olan Coldplay grubunun
Chicago’daki konseri Samsung sahibi
olmanın bir ayrıcalığı olarak tüm Samsung Gear VR ve uyumlu akıllı telefon
sahipleri tarafından 18 Ağustos saat
04:30’dan itibaren canlı olarak izlendi.

Konseri saat farkı nedeniyle canlı
izleyemeyecek olan Coldplay hayranları
ve teknoloji meraklıları ise, Ekim ayı
sonuna kadar konserin tekrarını izleyebilecek. http://samsungvr.com

æKobatek Abramax40

yıldır koruyucu bakım teknolojileri
alanında faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak, yeni
bir teknolojik çözümle ses getirmeyi
hedefliyor. Askaynak, maden işletme-

leri, çimento fabrikaları, çelik fabrikaları cam ve MDF üretim tesisleri
ile termik santrallar gibi çok sayıda
sektörün etkilendiği abrezif aşınmalar
için Kobatek® Abramax® ile ideal bir
çözüm sunuyor. .Kullanılacak alana
ve kullanıcının beklentilerine göre
farklılık gösteren, Kobatek® Abramax®
Aşınma Plakaları ürün grubu abrazif
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aşınmalara karşı yüksek dayanıklılık
sağlıyor. Metal yüzey boyunca hareket
eden sert parçacıkların neden olduğu abrezif aşınmayla ortaya çıkan
yüzeydeki oyuklar ve çizgileri ortadan
kaldırmak için kullanılan Kobatek®
Abramax® aşınmaları derinleşmeden
böylece, çelik plakaların kullanım ömrü
uzarken, totalde önemli bir tasarruf
elde ediliyor.

2016’da “Red Dot: Grand Prix“ ödülüne de layık görülmüştü. “Threebots”
projesi, üç Mitsubishi Electric robotuna
entegre edilen monitörlerde sergilenen
eşzamanlı animasyonlardan oluşuyor.
Eklemleri olan bu üç robot, robot teknolojisinde ulaşılan son noktanın yanı
sıra diğer ürün serilerinde de firmanın
sahip olduğu olanaklara işaret ediyor.

æMITSUBISHI’den threebots! Mitsubishi Electric’in

“Threebots” (Üç Robot) isimli interaktif
robotik projesi, dünya genelindeki
başarılı kreatif çalışmaların, iletişim
sektörünün önde gelen isimlerinden
oluşan jüri tarafından değerlendirildiği 64’üncü Cannes Lions Uluslararası
Yaratıcılık Festivali’nde Gümüş Aslan
ödülünü aldı. Reklam ve iletişim
sektörünün en prestijli ve saygın
ödüllerinden Aslan, yaratıcılığı ile ön

plana çıkan kreatif çalışmalara veriliyor. Almanya’nın Ratingen şehrindeki
Mitsubishi Electric binasında hayata
geçirildiği günden bu yana çok sayıda
ödül alan “Threebots” projesi, Kasım
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æCanon’a 2017 EISA ÖDÜLLERİ... Görüntüleme çözümleri

markası Canon Europe, Avrupa’nın en
büyük multimedya yayınları kuruluşu olan Avrupa Görüntüleme ve Ses
Birliği (EISA) tarafından üç ödüle layık
görüldü. Canon fotoğraf makinelerinde;
EOS 5D Mark IV modeli ile ‘EISA Profesyonel DSLR Fotoğraf Makinesi 20172018’ ödülünü, EOS 77D modeli ile de
‘EISA Tüketici DSLR Fotoğraf Makinesi
2017-2018’ ödülünü aldı. Canon EF
16-35mm F2.8L III USM lensi ise ‘EISA
Profesyonel DSLR Lensi 2017-2018’
ödülünü almaya hak kazandı. Canon
Europe Tüketici Görüntüleme Pazarlama Direktörü Lee Bonniface, Canon
Europe’un bu başarısının ardından
şu açıklamayı yaptı: “Canon, yıllardır
sektörde saygınlığı olan bir markadır.
Kullanıcılarının yaşamlarındaki en iyi
hikayeleri anlatabilmeleri için gerekli
olan; destek, güvenilirlik ve tutarlılık
ile yaratıcı çekim potansiyellerini açığa
çıkartmalarını sağlayan yüksek kaliteli
ürünler sunar. Dünyanın her yerindeki
fotoğrafçıların, kendi özgün hikayelerini fotoğraf yoluyla keşfetmeleri,
yakalamaları, paylaşmaları için öncü

ve sınıfında lider çözümler sunmak için
çabalar. Bu çalışmalarımızın neticesinde, EISA gibi saygın bir kuruluştan
ürünlerimiz hakkında ödüllerle dolu
geri bildirim almamız gerçekten onur
verici.”

æPhilips OLED TV’ye büyük ödül .. Philips OLED TV, Av-

rupa Görüntüleme ve Ses Kurumu’nun
(EISA) “Best Buy OLED TV 2017-2018”
ödülünü kazandı. 2017-2018 Satın
Alınabilecek En İyi OLED TV ödülünü
almaya hak kazanan Phlips OLED, Philips TV’nin 9002 modeliyle en uygun
fiyata en son teknoloji ve performans
sunması gerekçesiyle bu ödüle layık
görüldü. 9002 modelini diğerlerinden
ayıran özellik ise, bu modelde ilk kez
olarak Philips’in işlemci gücünü, hızını
ve etkinliğini arttıran yeni P5 görüntü
kalitesi iyileştirme motoru kullanması.
Ödülle ilgili konuşan TP Vision Avrupa
Direktörü Kostas Vouzas, “EISA’nın
9002’yi bu ödülle onurlandırmasından ve OLED piyasasında özgün ve
ulaşılabilir olan bu modelin üretilmesiyle ilgili çabamızın böyle bir karşılık
duymasından mutluluk duyuyoruz.”
derken, EISA’nın vermiş olduğu bu son
ödül, Philips 55POS9002’nin Red Dot
Ödül Töreni’nde Tüketici Elektronikleri alanında kazandığı ödülden sonra
2017’de kazandığı ikinci ödül oldu.

KALİTELİ VE KESİNTİSİZ ENERJİ Test Tüm Elektronik San. ve Tic. A.Ş.(Tescom) • Recep TUNA • Satış&İş Geliştirme Mühendisi
r.tuna@tescom-ups.com

Geçmişten bugüne ve yarına
TESCOM Kesintisiz Güç Kaynakları
Kesintisiz Güç Kaynakları üretimiyle sektörde varlığını sürdüren Tescom, neler yapar, nasıl çalışır ve hayatınıza nasıl değer katabilir? Bu
yazımızda bu soruları cevaplarken bir yandan da geleceğe bakışımızdan
da bahsetmeye çalışacağız.
Tescom, 1980’ lerde 3 mühendis
tarafından İzmir’de Tümel Elektronik
LTD ŞTİ ismiyle kurulmuş ve farklı
elektronik cihazlar üretmeye başlamış
bir firmadır. Kısa zaman içerisinde OEM
UPS üretimine başlamış ve zaman
içinde bu alanda kendini geliştirerek
ülkemizdeki ilk UPS üreticilerinden
birisi olarak bugün sektörde çalışmalarını sürdürmektedir. Geriye dönüp
bakıldığında kaliteden ödün vermeden
sektörün ihtiyaçları doğrultusunda doğru ürünleri ilk üreten marka
olduğunu görmek mümkündür. Tüm
bu başarılarını doğru zamanda doğru
adımları atan yöneticilerine, donanımlı

ARGE ekibine, işini titizlikle yapan
çalışanlarına borçludur.
Tescom, Test Tüm Elektronik Sanayi
ve Tic. A.Ş. firmasının tescilli markası
olarak bugün Kesintisiz Güç Kaynakları,
Statik Transfer Anahtarları, Frekans
Konvertörleri, İnverterler, Hibrit UPSler ve bu ürünlerle ilgili proje-özel
ürünler üretmektedir. Uzaktan izlenmeyi mümkün kılmak için de
kendi yazılımını geliştirmiştir.
Ürettiği tüm ürünlerin servis
hizmetini sunmaktadır. Sadece
ülkemizde değil
80’den fazla
ülkede müşterilerine çözüm
sunmaktadır.
Kesintisiz Güç
Kaynakları en
kısa ifadeyle şebekenin
problemlerinden
etkilenmemenizi
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sağlayan cihazlardır. Bunu belli süreler
için ve belli sınırlar içerisinde sağlayabiliyor tabi ki. Günlük yaşantımızda
tahammül edemediğimiz enerji kesintileri bazı iş kollarında ve sahalarda çok
daha büyük problemlere yok açtığını
söyleyebiliriz. Eğer bir hastanede ağır
hastanız varsa veya bir bankada binlerce kişinin para hesabının güvenliğini
sağlamaya çalışıyorsanız bu dediğimizi
çok daha iyi anlayacaksınızdır. “Kritik”
dediğimiz bu gibi uygulamalarda UPS’
ler kurtarıcı cihazlar olmaktadırlar.
Sadece kesintiler değil, şebekedeki
dalgalanmalar da kritik cihazlarımıza
zarar verebilirler, bu noktalarda UPS’
ler filtre görevi de görmektedirler.
Endüstrinin gelişim hızını ve teknolojinin gelişimini incelediğimizde
artık akıllı cihazların her uygulamada
karşımıza çıktığını görmekteyiz. Her
akıllanan cihaz ayrıca uzaktan kontrol
edilebilir veya izlenebilirler. Bu noktada izleme veya kontrol merkezlerinin

KALİTELİ VE KESİNTİSİZ ENERJİ

sayısının da artacağı aşikardır. Verilerinizi kontrol edemediğiniz-izleyemediğiniz cihazlarınız hem üretilme amaçlarını gerçekleştirememiş olacaklardır
hem de dışarıdan tehditlere açık hale
geleceklerdir. Yaşadığınız apartmanın
güvenlik alarmının elektrik kesintisi
sebebiyle devre dışı kalması halinde
evinize hırsız girmesi durumunda alarmınızın çalmaması örneğini düşünebiliriz. Ya da düşünmeyelim; en iyisi siz
bir UPS ile sisteminizi güvenceye alın.

internet erişimi sunma gayreti vardır.
Tüm bu hizmetleri sunabilmek için son
derece özel elektrik altyapıları ve topolojileri kurmak önemlidir. Kesintisiz Güç
Kaynakları, Jeneratörler, Statik Transfer
Anahtarları, birbirinden bağımsız birden fazla elektrik şebekesinin ve daha
başka pek çok unsurun harmanlandığı
bu özel tesislerin sayıları günden güne
artmaktadır. Tescom da bu alanda
ürünlerini geliştirmeye devam etmektedir.

Verilerin uzaktan izlenmesini borçlu
olduğumuz “internet ağı”nı da unutmamak gerekir. Nitekim elektrik kesintilerinde (veya dalgalanmalarında) dahi
internet erişimine sahip olmak son derece önemlidir. Veri merkezlerinde bazı
özel yerlerde kullanıcılara %99,999

Tescom, trendler doğrultusunda ürün
portföyünü güncelleyen bir firmadır.
Temiz enerji konsepti gereği Hibrit
UPS üreten ilk yerli firma olmuştur
ve uygulamaları şu anda sağlıklı bir
şekilde çalışmaktadır. Hibrit UPS, PV
panel bağlayabildiğiniz bir UPS’ tir.

Güneşli saatlerde dahili MPPT’si ile
aküleri şarj eder ve elektrik ihtiyacınızı
sağlar. Güneşin olmadığı saatlerde
akülerinde depoladığı elektriği kullanmanızı sağlar, belli bir noktadan sonra

şebekeye geçmenizi sağlar ve gerekirse
de aküleri buradan şarj edebilir. UPS
olması sebebiyle de şebeke elektriğinizi ayrıca filtrelemektedir. Şebeke yoksa
da jeneratör veya ikinci kaynağa geçişi
mümkün kılar. Bu senaryoda bazı konfigürasyonlar sizin talepleriniz doğrultusunda değişebilmektedir - uygulamanıza özel senaryoda çalıştırabilirsiniz.
Gelecekte karşımıza çıkacak olan pek
çok teknoloji, “ kaliteli ve kesintisiz
enerji “ ön kabulü üzerine kurulmaktadır. Bu noktada TEST TÜM Elektronik
olarak gelecekten umutluyuz ve en
temel ihtiyaçlarımız listesine girmiş
olan elektrik enerjisinin kesintisiz
sağlanması için daha da güçlenerek
çalışmalarını sürdürecektir. DMY Grup
da, bu anlamda Tescom’ u desteklemektedir ve ortak çalışmalar sonucu 5 yıl
içerisinde UPS sektörünün lideri olma
gayesindedir.
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Siz bu ilanı
okuyun
Anadolu’da
bir kız okusun

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

Detaylı bilgi için:
www.cydd.org.tr
cydd@cydd.org.tr
0212 252 44 33

pano
ABB

Orta gerilim tesis dizaynı
PANELMASTER

Panelmaster alçak gerilim tip
testli pano sistemleri
ANELSİS

Müşterilerimize tedarikçi değil,
çözüm ortağı olarak hizmet
veriyoruz
TESCOM

Geçmişten bugüne ve yarına
Tescom kesintisiz güç kaynakları

PANO

Orta Gerilim Tesis Dizaynı
Fatih Aksel Elektrik Yüksek Mühendisi
/ ABB Elektrik San. A.Ş. Ürün Pazarlama ve Satış Mühendisi

Orta gerilim hücrelerinde son zamanlardaki gelişmelerle birlikte seçim
kriterleri ve opsiyonları önemli oranda
değişime uğramıştır. OG tesisleri
kurmayı, mevcut tesisleri yenilemeyi
düşünen kuruluşların gerek dizayn
ederken gerekse satınalırken göz önüne alması gereken kriterlerin özellikle
“elma ile elma” tabiri ile karşılaştırma
yapabilmesi için aşağıdaki konulara
dikkat etmeleri gerekir. Bu anlatımlar
IEC ye göre servis sürekliliği LSC-2B ve
bölümlendirmesi PM olan metal-bölümlendirilmiş (Metal-Clad) 36kV’a
kadar orta gerilim (OG) panoları baz
alınarak yapımştır.
Ana başlıklarımız;
u Nominal Gerilimin Belirlenmesi
uNominal akım değerinin belirlenmesi
u Kısa devre dayanım değerinin ve
süresinin belirlenmesi
uİç ark dayanım değerinin belirlenmesi
u Kilitlemeler
u Sensör tipi akım-gerilim trafosu
kullanımı
u Kesici veya kontaktör seçimi
u Reaktif güç kompanzasyonu
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u Kablo, bara

bağlantıları
odası yerleşimi
u Alçak gerilim bölümü ekipmanlarının
seçimi
u Haberleşme
u Ark koruma
u Elektrik

1. Nominal Gerilimin Belirlenmesi
Nominal gerilim değeri panonun test
standardına göre değişir. IEC ile ANSI
arasında nominal gerilim değeri farklıdır. Nominal gerilim değeri genellikle
servis (çalışma) gerilimin bir üstündeki
standart nominal değerdir. 11kV çalışma gerilimi için 12kV nominal gerilim
seçilir. IEC ye göre nominal gerilimler
3.6kV; 7.2kV; 12kV, 17.5kV; 24kV; 36kV
olarak belirlenmiştir.
Nominal gerilim, frekans ve faz sayısı
ile birlikte anılır. 3ph, 50Hz gibi. Suudi
Arabistan, ABD gibi ülkelerde şebeke
frekansı 60Hz. dir. 50Hz lik bir pano
60Hz için de kullanılabilir. Ancak tip
test raporlarının bu frekansa göre geçerliliği sorgulanmalıdır. Örneğin 50Hz
deki kısa devre akım dayanım değeri
ile 60Hz deki kısa devre akım dayanım

değeri farklı olacaktır. İlave olarak
akım-gerilim trafosu, ısıtıcı, aydınlatma
gibi tüm alternatif akımlı elektriksel
ekipmanlar bu frekans değerine göre
seçilmelidir.
OG panonun izolasyon değerlerini
ifade eden “şebeke frekanslı dayanım
gerilimi” ile “yıldırım darbe dayanım
gerilimi” değerleri deniz seviyesinden
1000 m. yüksekliğe kadar geçerlidir.
1000m. nin üzerinde hava yoğunlu ve
dolayısı ile havanın izolasyon seviyesindeki düşüm sebebi ile bu dayanım
seviyeleri düşecektir.

2. Nominal akım değerinin belirlenmesi
Baraya bağlı yüklere ve/veya barayı
besleyen güç trafolarına göre seçilir.
Gereğinden yüksek akımların seçilmesi
maliyetin hızla artmasına neden olur.
Bununla birlikte gelecek planlamalarındaki yükler de düşünülmedir. Ana
bara akımın sonradan yükseltilmesi ve
bara kesitlerinin değiştirilmesi bazen
mümkün olamayabilir. Bu durumda
güç artımlarında OG Tesisini tümden

PANO

yenilemek gerekebilir.
Ortam sıcaklığına (40oC üzerinde) ,
panoların koruma sınıfına (IP 3X, 4X,
41 vs), az da olsa deniz seviyesinden
yüksekliğe göre akım taşıma kapasitesinde düşme meydana gelir. Akımın
hangi oranda düşeceği bilgisi pano
üreticisinden “sıcaklık yükselme tip
testleri”ne refere edilen teknik yazılar
ile alınabilir. Standard orta gerilim
tesislerindeki nominal akım değerleri
630A; 1250A, 1600A, 2000A, 2500A,
3150A ve 4000A dir.
36kV seviyesinde 2500A ve 3150A ile
17.5kV seviyesine kadar 4000A bara
ve fider akımları fanlı soğutma ile
yapılmaktadır. Bu konu sipariş öncesindeki teknik görüşemelerde mutlaka
teyidleşilmelidir.

2.1. Akım taşıma kapasitesi revizyonu (de-rating)
Ortam sıcaklığına (40oC üzerinde) ,
panoların koruma sınıfına (IP 3X, 4X
vs), az da olsa deniz seviyesinden yüksekliğe göre akım taşıma kapasitesinde
düşme meydana gelir. «Sıcaklık Yükselme Testleri» baz alınrak her panonun
belirli sıcaklık ve koruma sınıfları için
akım taşıma kapasitesi yeniden belirlenir ve buna «de-rating» adı verilir.
Yüklere göre fider ve ana bara akım
değeri belirlenirken bu tablo mutlaka
göz önüne alınmalıdır. Klimalı elektrik
odaları için bazı durumlarda klimanın
çalışmayacağı da düşünülebilir.

değerin üzerine çıkma ihtimali olan
yerlerde elektrik odalarına klimalar
takılır. Klima hesabı için de panoların
akım değerlerine göre «ısı yayınım
tabloları»ndan faydalanılır.

3. Kısa devre dayanım değerinin ve
süresinin belirlenmesi

patlama ve beraberinde zehirli gazlar
oluşur. Bunun sonucunda OG tesis ciddi
hasar görebilir, o anda tesis civarında
bulunan personel yaralanabilir hatta
ölebilir. İç ark dayanım akımı genellikle
kısa devre değeri ile aynı seçilir. Süresi
genellikle 1 sn. dir. Bununla birlikte
dayanımı daha küçük panolarda iç ark
için 0.5 sn, 0.25 sn, 0.2 sn, 0.1 sn gibi
süreler ile de karşılaşılabilir. Genellikle
1 sn. testini geçemeyen panolar daha
kısa süreli iç ark testlerine sokulurlar.
Ne yazı ki bazı üreticiler iç ark korumayı hala bir opsiyon olarak sunabilmektedirler. Bu opsiyonun olmadığı
panolarda personel çok büyük hayati
risk altındadır.

İşletmede oluşabilecek arıza durumları
için yapılacak kısa devre analizi sonucu
kısa devre değeri belirlenir. Geleceğe
yönelik olarak işletmeye ya da işletme
yakınlarına kurulacak santrallar, büyük
güçlü motorlar ile şebeke gücündeki
muhtemel yükselmeler de bu hesaplamaya dahil edilebilir. IEC ye göre
standard orta gerilim tesislerindeki
kısa devre dayanım akım değerleri
16kA; 25kA; 31.5kA, 40kA; 50kA dir.
Bu değerlerin üzerinde özel panolar
yapmak gerekli olup tedariği de zordur.
Kısa devre akımı ile birlikte dayanım
süresini de belirlemek gereklidir. Bu
süre standard olarak 1sn ya da 3 sn
dir. Yapılacak selektivite analizi ile bu
değer de belirlenebilir. Kısa devre ve
selektivite analizi sonuçlarına göre koruma rölesi set değerleri de belirlenir.

Şekil 1: İç ark ve süresinin malzemeler üzerine
etkisi

Kısa-devre ve selektivite analizlerini
orta & yüksek gerilim işlerini yapan
firmalar, danışman firmalar, orta &
yüksek gerilim ekipmanları servis
hizmeti veren kuruluşlar yaparak rapor
olarak sunabilirler. Tüm sistem tek hattı
kullanılan yazılımda (NEPLAN, ETAP vs)
simüle edilir.

A : Erişim sınıfı A > sadece yetkili personelin girebileceği alana konulabilir
B : Erişim sınıfı B > halka açık alana
konulabilir
AF : OG Pano önündeki personelin iç
ark koruması var
AFL : OG Pano önü ve yanındaki personelin iç ark koruması var
AFLR : OG Pano önü, yanı ve arkasındaki personelin iç ark koruması var

2.2. Isı yayınımı

4. İç ark dayanım değerinin ve sınıfının belirlenmesi

Genellikle orta gerilim panoları için
max. 40oC çalışma ortamı sıcaklığı
öngörülür. Bu sebeple sıcaklığın bu

İç ark, panonun herhangi bir bölümünde oluşan dahili arızadır. İç ark
sonucu önce ışık akabinde ısı, basınç,

Personelin iç arka karşı korunması
bakımından AF, AFL, AFLR gibi sınıflandırma yapılır. Orta gerilim panoları
için geçerli olmasa da beton kösk gibi
açık alan ekipmanlarında BFLR sınıfı
istenmektedir.

5. Kilitlemeler
Personel ve tesis güvenliği için yanlış
manevrayı ve dolayısı ile arızayı
önleyecek kilitlemeler OG pano için
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Şekil 3a: Kontaktör

nın pozisyonuna göre elektriksel ya da
mekaniksel kilitlemesi,
u Kesicinin test pozisyonundan servis
pozisyonuna alınmasını engelleyen
anahtar kilitlemesi,
u Topraklayıcı açık, topraklayıcı kapalı
pozisyonları anahtar kilitlemeleri,
u Ana bara topraklama elektriksel /
anahtarlı kilitlemeleri,
u Ring fiderleri, alt ve üst tesis arasındaki, topraklayıcı trafo oda kapısı
arasındaki kilitlemeler gibi..

Şekil 3b: Kesici

Bütün bunların haricinde karşılıklı görüşülerek de özel çözümler de
bulunabilir.

6. Sensör tipi akım-gerilim trafosu
kullanımı
Klasik blok tipi akım ve gerilim trafolarının yerine son zamanlarda hem
daha küçük hemdaha ekonomik sensör
tipi akım-gerilim trafolarının kullanımı
yaygınlaşmıştır.
en önemli ekipmanlardandır. Bazı kilitlemeler direkt mekanik olarak, bazıları
anahtar ile bazıları da elektrik olarak
ya da bunların kombinasyonu olarak
yapılırlar.
Her OG panoda olması gereken kilitlemeler;
u Kesici kapalı iken kesicinin içeri
sürülmesini veya geri çekilmesini
önleyen kilitleme,
u Kesicinin devrede veya ayrılmış
pozisyonları arasında bulunduğunda elektriki veya manuel olarak
kapatılmasını önleyen kilitleme,
u Kesici kapsısı kapalı iken kesicinin test poziyonundan servis
pozisyonuna sürülmesini önleyen
kilitleme,
u Topraklama ayırıcısı kapalı iken
kesicinin içeri sürülmesini veya kesici içeri sürülmüş ana kontakların
birleşmiş pozisyonunda topraklama
ayırıcısının kapanmasını önleyen
kilitleme
İlave kilitlemeler;
u Kesici kapısının kesici konumuna göre anahlarlı ya da elektriksel
kilitlemesi,
u Kablo bölümü kapısının topraklayıcı-
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u Kolay

değişim
enerji tüketimi
u Lineer karakteristik, doyuma ulaşmama
u Gerilim Sensörlerinin ferrorezonansdan etkilenmemesi
u Şebeke bozulmalarına karşı dayanıklılık
u Düşük kurulum ve yedek maliyeti
Dezavantajları;
u Ölçüm için kullanılamazlar.
Ampermetre, voltmetre, analizör,
sayaç vs. bağlanmazlar.
u Tek çıkışlıdır. 2 koruma sargısı
için 2 adet kullanılması gereklidir.
u Düşük

Bu çözüm üç temel bileşenden oluşmaktadır; akım sensörü, gerilim sensörü ve sensör girişine uygun koruma
rölesi.
Avantajları;
u Değişken akımlarda aynı sensör
kullanımı
u Düşük ağırlık

7. Kesici veya kontaktör seçimi
Kesici veye kontaktör seçimi
özellikle motor ve kondansatör
çıkışlarında hep tartışılan konu
olmuştur. Her iki ekipmanın da genel özellikleri aşağıda verilmiştir.

Şekil 2: OG panoda sensör tipi akım ve
gerilim trafosunun kullanılması

Kesicilerin özellikleri,
u 36kV a kadar kolay ulaşım
u Vakum ve SF6 opsiyon
u 12kV ta 50kA, 4000A e kadar
u 10.000 açma-kapama
u Akım trafolu ve koruma röleli koruma

PANO
u Sigorta
u 10.000

değişimi yok
açma-kapama

Kontaktörlerin özellikleri;
u Ekonomik

çözüm
a kadar
u 50kA (sigorta ile), 400A e kadar
u Yük akımı max. 250A
u Sigorta ile back up koruma
u 1.000.000 açma-kapama
u Motor ve kapasitör banklar için
daha iyi anahtarlama
u Kapasitör banklar için özel çözüm
u Max. 12kV

8.Reaktif Güç Kompanzasyonu

tebliğleri çerçevesinde Kuruma sunulan
tarife önerilerinde yer alır.”

bağlanacak kablo sayısı en geç dizayn
aşamasının başında teyidleşilmelidir.

Bu açıklamaya göre endüktif reaktif enerji tüketimi için cosQ=0.98;
kapasitif reaktif enerji verilmesi için
cosQ=0.99 dan küçük olması durumunda reaktif bedel de faturalandırılmaktadır. Bu sebeple OG motorların
kullanıldığı baralarda ve hassas
kompanzasyon yapılması gereken
durumlarda OG baralara kapasitörler
eklenir. Genellikle OG kompanzasyon
ile birlikte harmonik filtreleme de
yapılarak şebekeye harmonik basılması
veya işletmeye harmonik yayılması
önlenir.

Panonun güç bağlantısı kesiti
u Yüke,
u Gerilim düşümüne,
u Kısa devre değerine bağlıdır.

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri
Yöentmeliği, Beşinci Bölüm: Sayaç ve
Kontrol Ekipmanı, Genel hükümler
madde 16 ya göre;
“Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere
gerekli ölçme düzeneği, ilgili mevzuata
göre reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak aboneler dışında kalan müşteriler
tarafından tesis edilir. Bu müşterilerden,
kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar,
çektikleri aktif enerji miktarının yüzde
otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif
enerji tüketmeleri veya aktif enerji
miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri
halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde
olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif
reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji
miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde
sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri
halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. Endüktif
ve kapasitif enerji tüketimleri itibarıyla söz konusu
sınırların ikisini birden aşan
veya reaktif enerji ölçme
düzeneğini kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen
kurmayan ya da mevzuat
hükümlerine uygun olarak
kurmayan müşterilerin
ödemeleri gereken reaktif
enerji bedeline ilişkin usul
ve esaslar Elektrik Piyasası
Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili
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Şekil 4: Güç faktörünün düzeltilmesi

9. Kablo ve bara bağlantıları
OG hücrelerin güç bağlantıları bara
ya da kablo ile alttan, üstten ya da
arkadan yapılabilir. Aksi belirtilmediği
sürece standard çözüm, alttan kablo
bağlantısıdır.
Hücre boyutu, kablo tarafında kullanılacak gerilim trafosunun tipi, parafudr
kullanımı gibi sebeplerle hücreye
bağlanabilecek kablo sayısı değişecektir. Bu sebeple her giriş-çıkış hücresine

Gerilim trafosu tipi, parafudr gibi
ekipman seçimlerine göre kapasite
düşebilir.
Opsiyonlar;
u Yukarıdan kablo bağlantısı
u Arkadan kablo bağlantısı
u Yukarıdan ya da alttan bara bağlantısı
u Karşılıklı dizilim için tepeden bara
bağlantısı
uAynı hücrede giriş - çıkış
Zemin betonu üzerinde istenen kablo
açıklıklarının yapılaması, zemin betonunun çok derin olması, yüseltilmiş
döşeme uygulanamaması, kablo güzergahlarının uygun olmaması sebepleri
ile kablo bağlantısının üstten ya da
arkadan yapılması gerekebilir.
Genellikle 3150A veya 4000A gibi yüksek akımlı tesislerde çok sayıda kablo
bağlantısının gerektiği durumlarda
her kablonun arıza sebebi olacağı da
düşünülerek giriş ve karşılıklı geçişlerde bara bağlantısı çözümü tercih
edilebilir.
Genellikle uzaktaki bir trafonun ya da
kapasitör bankın önünde anahtarlama
ve ekipmana özgü korumaları yapabilmek için o ekipmanın yanına sadece
giriş çıkış hücresi
gerekebilir.
Aynı hücrede hem
giriş hem de çıkış
yapılabilen uygulamalar bu durumda
hem yerden hem de
maliyetten avantaj
sağlar.

Şekil 5: OG panoda kablo bağlantısı ayrıntısı.

PANO
10. Elektrik odası yerleşimi
Elektrik odasının boyutlarını, kablo
bağlantı boşluklarını, panoların odadaki yerleşimini belirlemeden önce mutlaka o proje için alınması muhtemel
orta gerilim panolarının ve ekipmanlarının iyi tanınması gereklidir.
Aksi taktirde ya çok pahalı (Gaz izole)
veya kalitesi düşük ürünler (Metal-enclosed) ürünler tercih edilmek ya da
çok pahalı ve teslim süresi çok uzun
olabilecek özel çözümler uygulanmak
zorunda kalınabilir.

Şekil 6: Tek portlu star yapı

Şekil 7: Halka (ring) yedekli yapı

Şekil 8: Dallı (star) yedekli yapı

Bir OG tesisi elektrik odasına yerleştirilirken aşağıdaki kriterler tek tek ayrıntıları ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu
şekilde sahada iş işten geçtikten sonra
çözümün neredeyse imkansızlaştığı,
beklenmedik maliyet ve zaman kaybı
doğuran sorunlarla ile karşılaşılmamış
olur.
u Panolar Mevcut elektrik odasına mı
/ Yeni yapılacak elektrik odasına mı
yerleştirilecek?
u Kablolar yeni mi çekilecek / mevcut
kablolar mı kullanılacak?
u Erişim önden mi / arkadan mı?
u Kiriş ve kolonların olduğu bölgelerde
«dummy pano» kullanım gerekliliği var
mı?
u Alınacak muhtemel panoların boyutları (derinlik, yükseklik, genişlik)
uPanoların önünden, arkasından ve
yanından bırakılması gereken boş
mesafeler
u Panoların güç bağlantı boşlukları
gerekleri
u Gelecekte eklenebilecek pano sayısı,
akımları ve boyutları
u Gaz atma bacası ya da deflektör
kullanımı
u Elektrik odası yüksekliği

11. Alçak gerilim bölümü ekipmanlarının seçimi
Alçak gerilim ekipmanlarının seçiminde en önemli kriter ihtiyaçların doğru
belirlenmesidir. Bunu belirlemek için
aşağıdaki noktaların netleştirilmesi
gereklidir;
u Tipik panolar için (giriş, trafo çıkış,
motor çıkış vs. ) korumaların belirlenmesi
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Şekil 9: a) Ark opsiyonlu korumalı röleleri

u SCADA

haberleşmesi mimarisi
rölesi özellikleri
u İstenen ölçümler, ölçüm sınıfı, haberleşme
u Akım – gerilim test klemensleri
u İhbar, açma devresi denetimi, lock-out röleleri
u Butonlar, lambalar, anahtarlar
u Terminal tipleri
u Kablaj ve etiketleme
u Koruma

11.1.Koruma rölesi özelliklerinin
belirlenmesi
Koruma rölesi bir OG panonun beyni
olarak değerlendirilebilir.
Bir koruma rölesinde aşağıdaki
özelliklerden hangilerinin olması gerektiğine karar vermek gerekir;
u İstenen korumaların karşılanması, bu
korumaların gerekliliği
u Çekmeceli / sabit gövde
u Mimik ekran
u Kendinden enerjili (self powered)
veya yardımcı gerilim beslemeli
(auxiliary powered) veya kendinden
ve yardımcı gerilim beslemeli (double
powered)
u Gerekli input / output sayısı
u LED sayısı
u Üzerinden kesici açma/kapama,
L/R tuşları
u Haberleşme mimarisi ve protokolü
u Haberleşme protolleri: IEC 61850,
MODBUS, PROFIBUS
u Haberleşme portları: RJ45, RS485,
FO (Cam, Plastik)
u Tek (Single) veya Yedekli (Redundant)
u Halka (Ring) yapı veya dallı (Star)yapı
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b) Özel ark koruma röleleri

11.1.1. Koruma rölesi
haberleşmesinin belirlenmesi
Genellikle 3 tip yapı vardır.
Şöyle ki;
Tek portlu star yapı > Yedeksiz, güvenilirliği kısmen
düşük
Halka (ring) yedekli yapı >
Güvenilir çözüm, star yedekliye göre daha az kablaj
ve daha az portlu ethernet
switch
Dallı (star) yedekli yapı > En
güvenilir çözüm, karmaşık
yapı, çok kablaj, daha fazla
portlu ethernet switch.

11.2. Ark koruma sisteminin belirlenmesi
Ark koruma için aşağıdaki opsiyonlardan biri ya da birkaçı aynı anda
seçilebilir;
u Çok fonsiyonlu akım-gerilim koruma rölelerine ark koruma opsiyonu
eklenmesi
u Koruma rölesinden ayrı ark koruma
rölelerinin kullanılması
u Çok hızlı topraklayıcılar
u Kombine sistemler
Kaynaklar;
1. AKSEL, F. (2016), Kıdemli Ürün Pazarlama
ve Satış Destek Mühendisi, Kocaeli, ABB,
Makele; “Orta Gerilim Sistemlerinde İç Ark
Koruma Sistemleri”
2. ABB Koruma Rölesi Fabrikası (2016), Fin-

Şekil 9: c) Çok hızlı topraklayıcı

land, Sunum: “Arc fault protection - a matter
of time”
3. ABB Kocaeli OG Pano Fabrikası (2016),
Sunum: “ZS2 Product Presentation”
4. ABB Kocaeli OG Pano Fabrikası (2016),
Katalog: “UniGear ZS2 Montaj, İşletme ve
Bakım Kılavuzu”
5. BAYSAL, Ü. (2009), UG ZS2 R&D Müdürü,
Kocaeli, ABB, Sunum “ABB-INTERNAL INFORMATION ON IAC CLASSIFICATION TEST
PERFORMED ON 01-02-03 SEPT 2009 IN
ZKU LAB PRAGUE”
6. ABB Czech Republic, (2016), Sunum:
“UniGear Digital - Innovative solution for
MV switchgear”
7. KARTAL, H (2016), Servis Mühendisi, İstanbul, ABB, Sunum: “Reaktif Güç Kompanzasyonu”
8. ABB Koruma Rölesi Fabrikası (2016),
Finland, Katalog: “Feeder Protection and
Control - REF615 - Product Guide”
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Panelmaster Alçakgerilim Tip
Testli Pano Sistemleri

Lisanslı Pano

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

IEC standartlarına uygunluk
•IEC/EN 61439 -1/2 Alçak gerilim
anahtarlama ve kontrol düzeni dona-

nımları
•IEC/EN 62208 Boş Muhafazalar-Alçak
gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni
donanımları
•IEC/EN 60529 Muhafazalarda sağla-

PANO

nan koruma derecesi (IP Kodu)
•IEC/EN 62262 Dış mekanik darbelere
karşı elektrikli donanımın mahfazası
ile sağlanan
Koruma Dereceleri (IK Kodu)
•IEC 60068 ve IEEE-693/2005 Sismik
Yeterlilik
•IEC 61641 iç ark

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

Pano Sistemleri Kema- Dekra uluslararası bağımsız test laboratuvarlarında,
en yaygın kullanımda olan 7 farklı
markalarının her biriyle ayrı ayrı IEC
61439-1/2 standartlarına uygun olarak
tip testleri yapılmış ve belgelendirilmiştir.
PanelMaster,
bu yönüyle
” tip testli ’’
olma özelliğinden taviz
vermeksizin,
her defasında
içinde farklı
markalı şalt
malzeme
kullanabileceğiniz bir
çözüm olarak
pazarda
rakiplerinden
ayrılmaktadır.

Şalt Cihaz Markası Tercihinde
Serbestlik

IEC Standartlarında ayrı ayrı
modül tip testleri ile esnek tasarım
özgürlüğü

PanelMaster Alçak Gerilim Tip Testli

PanelMaster’ da açık tip şalterler,
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kompakt şalterler, busbar bağlantı modülleri, ana baralar ve dağıtım baraları
farklı akım değerleri ve farklı montaj
şekillerinde ayrı ayrı test edildiğinden
uygulamada kullanıcıların projeye özel
pano tasarımı yapmalarını mümkün
kılınmıştır. Tip testler gerçekleştirilirken her bir
şalt cihazı en
olumsuz montaj
konumunda
(yani pano için
hava sirkülasyonun en az
olacağı form 4b
bölümlendirme,
dış hava akışının az olacağı
IP55 koruma
sınıfı, şalterler
ısınmanın en
fazla olduğu
panonun üst
kısmında montajlanmış şekilde ve ön örtülü yapıda)
testlere tabi tutulmuştur ve testlerden
başarı ile geçmiştir.

PANO

Sismik test ile sarsıntılara karşı
yüksek güvenlik
PanelMaster IEC 60068 standartlarında
sismik testten başarı ile geçmiş tip
testli alçak gerilim pano sistemidir.
PanelMaster kuvvet panosu olarak tasarlanmış ve üzerinde busbar
bağlantısı ile birlikte 6300A giriş ve
muhtelif çıkış modülleri olan bir pano
grubu üzerinde Richter ölçeğine göre 7
ve üstüne denk gelen bir şiddette (IEC
60068-3-3 ve IEEE693’e gören yatayda
ve dikeyde 0,66g) sismik tip testten
başarı ile geçmiş ve Virlab uluslararası
bağımsız test laboratuvarları tarafından belgelendirilmiştir.

PanelMaster’a Özel Proje Bazlı
Yetkilendirme ve Proje Bazlı Lisanslama
Alçak Gerilim tip test pano sistemlerinde proje bazlı yetkilendirme ve
proje bazlı lisanslama organizasyonu
PanelMaster tip test pano çözümlerinde uygulanan ayrıcalıklı bir çözümdür.
PanelMaster tip test panolarının montajını yapabilmek için nihai üreticilerin

EAE Elektroteknik A.Ş.’den proje bazlı
yetkilendirme belgesi alması zorunludur.
Elektro-montajı biten panolar için
PanelMaster lisansı alınmak istenmesi
durumunda nihai üreticinin istenilen
bilgilerle beraber PanelMaster lisanslama ekibine başvuruda bulunması
gerekmektedir. Yapılan başvuru sonucunda lisanslama ekibi yerinde tespit
işlemi için tarih belirleyip yerinde
tespit ekibini yönlendirir.
Yerinde tespit ekibi panolara ait dokümanların ve bu dokümanlarla pano
etiketlerinin eşleşip eşleşmediğini
kontrol eder. Dokümanlarda uygunsuzluk yok ise panolarda ölçümler
gerçekleştirilir. Yapılan ölçümlerden
sonra her pano gözüne ait fotoğraf
çekimi yapılıp kontrol formu eksiksiz
bir şekilde doldurulur.

tarafından yapılan incelemelerde
uygunsuzluk bulunmadığı durumda,
söz konusu panolar lisanslanmış olur
ve lisans rozetleri panolara takılmak
üzere nihai üreticiye lisanslama ekibi
tarafından gönderilir. Lisans rozeti
olmayan panolar PanelMaster olarak
lisanslandırılmamış sayılır.
Bu organizasyon sayesinde pano firmaları tarafından tip test standartlarının
daha iyi anlaşılması, proje firmalarının şartnamelerde belirttiği şartların
sağlanması, taahhüt firmalarının ve
yatırımcı firmaların tip test anlamında
eksiksiz lisanslanmış pano sistemi
satın alması sağlanmaktadır.
Böylelikle müşterilerimizin tip test görünümlü pano değil; tasarım doğrulaması yapılmış ve lisanslanmış tip testli
pano alması garanti edilmiş olmaktadır.

Kontrol formu ve fotoğraflar yerinde
tespit ekibi tarafından lisanslama
ekibine rapor edilir. Lisanslama ekibi
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Müşterilerimize, tedarikçi değil,
çözüm ortağı olarak hizmet veriyoruz

1990 yılından Bu
yana Anel Grup
bünyesinde,
alçak ve orta
gerilim pano
üretimi alanında
hizmet veriyoruz.
Yer aldığımız
projelerde
tedarikçi değil,
çözüm ortağı
bakış açısıyla
faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz.
Müşterilerimize, tedarikçi değil, çözüm
ortağı olarak hizmet veriyoruz.
1990 yılından beri Anel Grup bünyesinde, alçak ve orta gerilim pano üretimi
alanında hizmet veriyoruz. Yer aldığımız projelerde tedarikçi değil, çözüm
ortağı bakış açısıyla faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz.
İstanbul Ümraniye’deki Anel İş Merkezi’nde bulunan 2.250 m2’lik tesisimizde
satış pazarlama, proje yönetimi, proje
tasarımı ve yetkin montaj kadromuz-
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dan oluşan toplam 70 kişilik uzman
ekibimiz ile tüm orta ve alçak gerilim
pano ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verebilmekteyiz.
Anel Grup; büyük ve teknik olarak zorlayıcı projelere, uluslararası standartlarda güvenilir mühendislik çözümleri
sunmasıyla öne çıkan bir elektromekanik taahhüt firmasıdır. Bu sebeple, Anel
Grup bünyesinde yer almak AnelSis’e
deneyim anlamında büyük artı katıyor.
Grup şirketleri ile birlikte birçok yurt
içi ve yurt dışı projelerini hayata geçir-

mekle beraber, AnelSis olarak 2017 yılı
için tamamlanan projelerin %80’inin
grup dışına yapılması ile sadece Anel
Grup bünyesinde değil, grup dışında
da önemli işlere imza atabilmenin
gururunu yaşıyoruz. Anel Grup taahhüt
şirketlerinin ‘Türk mühendisliğini Dünya’ya ihraç ediyoruz’ anlayışını, AnelSis
olarak kendi uzmanlık alanımızda
başarı ile gerçekleştirmekteyiz.
Genel olarak; 7400A’e kadar alçak
gerilim ana dağıtım, MCC, sıva üstü ve
sıva altı tali dağıtım, kompanzasyon

1990 yılından beri
alçak ve orta gerilim pano üretimi alanında
çözüm ortağınız...
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AnelSis Genel Müdürü

Ersan Demir

1981 Ankara doğumlu. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği lisans eğitimini “Onur Öğrencisi”
olarak tamamladıktan sonra, aynı
üniversitede Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisansı yaptı. Askerlik görevinin ardından iş hayatına 2005 yılında
Prosis Yangın Sistemleri’nde başladı.
2006 - 2013 yılları arasında MPS Metal
Plastik Sanayi A.Ş.’de sırasıyla Üretim
Mühendisi, Üretim Şefi ve son olarak
Üretim Müdür Yardımcısı olarak görev
aldı. 2013 Nisan itibariyle Anel Grup
bünyesine AnelSis Mühendislik Üretim
ve Planlama Yöneticisi olarak katıldı.
Mayıs 2014 itibariyle de AnelSis’de Genel Müdür olarak çalışmalarına devam
etmektedir.

altında yine IEC 60439-1 standartları
dahilinde üretiyor. Bununla beraber
Schneider “Blockset Partneri” ve “Prisma Partneri” olarak Schneider tip testli
pano üretimlerini gerçekleştirebiliyoruz. Üretimini gerçekleştirdiğimiz pano
sistemlerinin tip test sertifikalarına ek
olarak Rusya Federasyonu ve Türkiye
Cumhuriyeti’nde bulunan projeler için
geçerli olan EAC belgesine de sahibiz.
Aynı zamanda AnelSis kalitesinden
ödün vermeden, ihtiyaca göre diğer tip
ve markaların panolarını da sunabilmekteyiz. Yetkin kalite kontrol ekibimiz
ile müşterilerimize kendi tesislerimizde
fabrika kabul test imkanları sağlayarak
gerekli tüm testleri onların nezaretinde yapabiliyoruz.
Satış sonrasında müşterilerimize sahada montaj ve süpervizörlük hizmeti
veriyoruz. Saha montajı sonrasında
da yetkin dış saha servis ekibimiz ile
anlaşmalı olduğumuz müşterilerimize
periyodik bakım ve 7/24 arıza bakım
hizmeti sağlıyoruz.
Referanslarımızdan Bazıları

Özel uygulamalar kapsamında askeri
ve sivil gemi uygulamaları, doğalgaz
ve benzin istasyon panoları, ADSL kabinleri ve trafo fan panoları çözümleri
sunuyoruz.

Özellikle havalimanı projelerinde
oldukça deneyimliyiz. İstanbul Atatürk
Uluslararası Havalimanı, İzmir Adnan
Menderes Uluslararası Havalimanı,
Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı, yurt dışında ise Gürcistan
Batum ve Tiflis Havalimanları, Hamad
Havalimanı’nın alçak gerilim panolarını
imal ettik. Şu anda ise Türkiye’nin ve
Avrupa’nın en büyük havalimanı olan
İstanbul 3. Havalimanı projesi terminal
ve pier binalarının ana dağıtım ve UPS
panoları kapsamındaki yaklaşık 1000
kolon pano üretimini Schneider Blokset panoları ile gerçekleştiriyoruz.

AnelSis olarak, kaliteye verdiğimiz
önem ile IEC 60439-1 standardına
uygun üretimler yapıyoruz. İş güvenliği
sistemi OHSAS 18001 ve çevre yönetim
sistemi ISO14001 belgeleri, insana ve
doğaya verdiğimiz önemi destekliyor.
“Sivacon Teknoloji Partneri” ve “Sikus
Alpha Partneri” olan firmamız, bu tip
testli panoları SIEMENS AG lisansı

2008 yılından itibaren çalışmaya
devam ettiğimiz Alstom’un(yeni adıyla
GE) farklı birimleri için birçok projede; GIS, telekom, RTU ve otomasyon
panoları imalatlarını yaptık. Irak,
Rusya, Pakistan, İrlanda, İsveç, İspanya
gibi dünyanın birçok noktasında gaz
ve hidroelektrik santralleri projeleri
gerçekleştirdik, sıkı iş birliğimize yeni

ve otomasyon panoları imal ediyoruz.
Sahada test & devreye alma, süpervizörlük ve satış sonrası bakım&onarım
hizmetleri sağlıyoruz. IP30’dan IP65’e
kadar koruma sınıflarında, Form1’den
Form4’e kadar tüm form sınıflarında
tasarımlarımızın mevcut olduğunu
söyleyebiliriz.
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projelerle devam ediyoruz.
Raylı sistemler konusunda da çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2015
yılından itibaren Alstom Transport’un
Türkiye’deki tek tedarikçisi olmayı
başardık. Alstom Transport ile Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demiryolu
projesininin sinyalizasyon panolarının
ardından Katar-Lusail tramway projesinin de tüm sinyalizasyon panolarını
Türkiye’den sağlıyoruz.
Yenilenebilir enerji alanında da Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi arazisinde 1200m2 alan
üzerine kurulu 5300kWp güç değerine
sahip güneş enerjisi santralinin tüm
alçak gerilim panolarının imalatını
gerçekleştirdik.
Tamamı Türk mühendisliği ile imal
edilen, Milli Savunma Bakanlığı’nın
Milgem Projesi kapsamındaki dört firkateynine ait panoların imalatını Grup
şirketimiz olan AnelMarin ile birlikte
gerçekleştirdik. 2010 yılında başlayan
Milgem projesine ait 4. geminin teslimatlarını da 2017 Mayıs ayı içerisinde
gerçekleştirdik. Buna ek olarak, mayın
arama gemi pano imalatları yaptık. Bu
yılın başında Suudi Arabistan Donanması’na ait iki adet hücumbot için pano
imalatlarını tamamladık.
Anel Elektrik’in elektromekanik taahhüdünü gerçekleştirdiği, 12 – 28 Haziran 2015 tarihlerinde 1. Avrupa Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapan
Bakü Olimpiyat Stadyumu projesinin

AnelSis 2016 yılında İstanbul Üçüncü
Havalimanı projesini imzaladı. ..

TANITICI REKLAM
tüm alçak gerilim dağıtım panolarının
imalatında Siemens markası ile birlikte
hizmet verdik.
Yurt içinde Shangri-La Otel, Four
Seasons, Hilton ve Sheraton gibi birçok
otel projesini gerçekleştirdik.
Marmara Forum, İstanbul Forum AVM,
İzmir Mavibahçe AVM ile Bakü’deki
en büyük AVM olan Ganjlik Mall alçak
gerilim pano imalatlarını yaptık.
Opet benzin istasyonlarında pano imalatı, süpervizörlük & devreye alma ve
saha servisi işlemlerine 2011 yılından
itibaren devam ediyoruz.
Şu anda Anel Grup şirketlerinin ve
diğer birçok firmanın faaliyetlerini
sürdürdüğü Anel İş Merkezi’nin alçak
gerilim panolarının imalatını da biz
gerçekleştirdik.
Marmaray’ın aydınlatma panolarının
imalatını ve sahada devreye alma
işlemlerini gerçekleştirdik.
Nijerya’da NERC firması için orta
gerilim röle, kontrol ve ölçüm panoları
üretimi, dizayn ve scada sistem dizayn
ve test çalışmalarını yaptık.
TAISEI Şirketi, Katar Petrol için Dolphin
Projesi Alçak Gerilim Dağıtım Panoları
imalatını gerçekleştirdik. Türkiye, Irak,
Romanya ve Bulgaristan’da çeşitli su
arıtma tesislerine ait MCC, DDC, ara
dağıtım panoları ve otomasyon panolarını imal ettik.
Bunlar gibi daha birçok proje sayabiliriz.
Endüstriyel Pano Sektörü Hakkında
Türkiye endüstriyel pano sektörü çok
büyük bir pazar ve hızla da büyümeye
devam ediyor. Ülkemizde, sac imalatında yüksek standartları yakalayabilen
birçok yerli imalatçı mevcut; ancak
elektro montaj konusunda bu standartları yakalayabilen firmaların sayısı çok
az. Türkiye’de dört binin üzerinde pano

elektro montajı yapan firma olduğu
söyleniyor. Bu kadar çok sayıda pano
firmasının olmasının, kalitenin istenilen seviyeye gelmesini engellediğini
düşünüyorum. Sektörümüzdeki kalifiye
personel sıkıntısının da giderilmesi için
mesleki eğitim kurumlarına gereken
önemin ve desteğin verilmesi gerekiyor. AnelSis olarak bu konuda üzerimize
düşen görevleri yerine getirmeye özen
gösteriyoruz. İstanbul Samandıra Endüstri Meslek Lisesi’nde alçak gerilim
test laboratuvarı kurmamızın yanısıra
her yıl öğrencilerimizin tesislerimizde staj yapmaları konusunda onlara
imkan tanıyoruz. Otomasyon ve kontrol
sistemlerindeki gelişmeler endüstriyel
pano sektörünü daha farklı bir noktaya
getirdi. Bu durum, hem üretim hem de

montajda uzmanlaşmayı gerektiriyor.
Otomasyon ve kontrol sistemlerindeki gelişmeler sektörümüzdeki arzu
edilen yüksek kalitenin standartlaşmasına, merdiven altı diye tabir edilen
imalathanelerin yavaş yavaş ortadan
kalkmasına ya da zorunlu olarak kendilerini geliştirmelerine sebep olacak.
Biz, AnelSis olarak, sektörümüzdeki
gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Yeni ürünler, sistemler ile ilgili yurt içi
ve yurt dışındaki tanıtım, seminer ve
fuarlara katılıyoruz. Üretimimizin tüm
aşamalarında sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyor, gelişimde sürekliliği
amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın yetkinliklerini düzenli olarak takip ediyor ve
şirket içi ve dışı eğitimlerle becerilerini
arttırmaya önem veriyoruz.
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ABONE FORMU
Kaynak Elektrik Dergisi’nin yıllık (12 sayı) abone bedeli KDV dahil 200 TL
Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine 150 TL.’dir.
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İlçe/Şehir:
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