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Ahmet Nuri İŞLEK

Değerli Dostlarımız

Bu yılı da tamamlarken 69. Sayımızla sizlerle bir kez daha birlikteyiz.
10 Ekim 2015 günü İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi İdris Yamantürk Konferans Salonunda, TEDAŞ
Genel Müdürü Mükremin ÇEPNİ’nin katılımıyla Deneyimler Buluşmalarımızın altıncısını gerçekleştirdik. Mükremin ÇEPNİ’nin paylaşımlarını ve toplantıda sorulan sorulara verdiği yanıtları detaylı olarak
bir sonraki sayımızda sizlerle paylaşacağız.
16 Ekim 2015 Cuma günü ise Yedinci Geleneksel ETMD Gecemizi yoğun bir katılımla ve sponsor
desteğiyle Çiftehavuzlar, Büyük Kulüp Balo Salonunda düzenledik. Gecemizle ile ilgili detaylı bilgileri
ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.
ETMD olarak, EMO İstanbul Şubesi tarafından 19-20-21 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenecek
EEMKON – Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresinin ve TÜYAK (Türkiye Yangından Korunma
Vakfı ve Derneği) tarafından 12-13 Kasım 2015 tarihleri arasından düzenlenecek Yangın ve Güvenlik
Sempozyumunun destekçisiyiz. Tüm meslektaşlarımızın bu etkinliklere katılımını bekliyoruz.
Bu sayımızda sizlerle Dr. Selahattin KÜÇÜK ve Ali Utku ÇAN’ın “Endüstriyel Tesislerde Buhar Yerine
Elektrik Kullanmanın Avantajları” başlıklı yazıyı, Schneider Electric’ten Gökhan İŞBİTİREN’in yazısını ve Siemens firmasından Fin JENNRICH, Şafak KARAHAN ve Serkan ÖZKARDEŞ ile Levent
ÜNSAL’ın yazılarıyla Tunçmatik firmasından Vehbi BÖLAT’ın yazısını paylaşıyoruz. Ayrıca her sayımıza bize yazılarıyla destek veren Elektrikport, 69. sayımızda da yeni yazılarıyla bizlerle birlikte.
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ, Gezi Yazılarına devam ediyor. Bu sayının yazı
başlığı ise: “Akdeniz – Adriyatik – Karadeniz Gemi Gezisi”. Bu sayıda gezinin birinci bölümünü sizlerle paylaşıyor V. Tuncer ÖZEKLİ.

Yeni bir yıla doğru ilerlerken güzel ve başarılı günler dileriz.

Ahmet Nuri İŞLEK
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Birlikte Olduğumuzda
Neler Başarabileceğimizi
Biliyor musunuz?

Biz Biliyoruz...

Sizleri Derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.
Sektörümüzde, mesleğinizde ve daha iyi bir
geleceğe emin adımlarla yürümek dileğiyle...
www.etmd.org.tr

Yedinci Geleneksel

ETMD Gecesi
Ekim Ayında Yapıldı

ETMD Gecesi Sponsorları Toplu Halde
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Artık geleneksel hale gelen
Elektrik Tesisat Mühendisleri
Derneği (ETMD) Gecesinin
yedincisi, 16 Ekim 2015 Cuma
günü, her zaman olduğu gibi,
Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’te
Elektrik Tesisat Sektöründe
hizmet veren firmaların yoğun
katılımıyla gerçekleştirildi.
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Yedinci Geleneksel ETMD Gecesi

Kokteylden Fotoğraflar

Yemekten önce yapılan Kokteyl, tüm katılımcıların bir araya gelmesini; kişisel ve sektörel konularda
bilgi ve görüş bildirimleri yapmalarını sağladı.
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Kokteylden Fotoğraflar

Kokteyl sonrasında Balo Salonunda devam eden gece Vildan Demir ve orkestrasının müzikleri
eşliğinde yenilen yemekle sürdü. Sunuculuğunu Şehir Tiyatroları oyuncusu Meriç BENLİOĞLU’nun
yaptığı Gece’nin tören bölümü ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Tuncer ÖZEKLİ’nin yaptığı açılış
konuşmasıyla başladı.
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ETMD Yönetim Kurulu Başkanı
V. Tuncer ÖZEKLİ
konuşmasını yaparken

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ’nin konuşması:
Sayın Kurucu Üyeler, Geçmiş Dönem Başkanları, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, EMO Yön. Kurulu
Başkanı, Değerli Öğretim Görevlileri, Sayın Üyelerimiz,
Değerli Misafirler,
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğimizin düzenlemiş olduğu Geleneksel Gecemize hoş geldiniz,
Burada sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtir, Yönetim Kurulumuz adına, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım.
Bizlere emeği geçen iki önemli kişiden bahsetmek istiyorum, daha geçen sene beraber olduğumuz,
Elektrik Mühendislik dünyasının duayeni, Cedetaş Grup kurucusu Bülent CEDETAŞ ile Öneren
Mühendislik kurucusu Hilmi ÖNEREN ağabeylerimizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyim,
kendilerine Allah’tan rahmet diliyor, sevgi ve saygıyla anıyorum.
ETMD Yönetim Kurulu olarak geçen seneden bu yana neler yaptık, Derneğimiz adına önemli gördüğüm bazı faaliyetlerden kısaca bahsetmek istiyorum.
Bu yılki faaliyetlerimiz arasında en önemlisi, hiç şüphesiz Enerji Bakanlığı’nı ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ ne olan ziyaretimizdi. Burada kendilerine derneğimiz hakkında bilgi verdik, yapacağımız
Çalıştaylarda bizlere destek verecekleri sözünü aldık. Birlikte yaptığımız bu ziyaretler için Sn.Tahsin
Yüksel ARMAĞAN, Sn.Mustafa CEMALOĞLU, Sn.Ahmet Nuri İŞLEK ve Sn.Faruk Sami ATABEY’e
çok teşekkür ediyorum.
Derneğimizde bir ilk olarak ETMD Ligi futbol turnuvası düzenledik, EAE şampiyon oldu, EAE’ yi bu
başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Geri dönüşlere baktığımızda, turnuva organizasyonu için olumlu
bilgiler geldiğini gördük, bundan cesaret alarak bu sene turnuvayı tekrar düzenlemeyi planladık,
büyük olasılıkla Nisan ayında başlayacağız. Geçen sene 19 firma ile katılım sağlanmıştı, bu sene bu
sayıyı geçeceğimizi düşünüyorum. Şimdiden firmalara gerekli çalışmalara başlamalarını öneririm.
-‘’Elektrik Tesisat Denetimi Çalıştay’’ çalışmalarına devam ediyoruz, kurduğumuz komisyonla tartışacağımız konuları belirledik, Çalıştay’a kimleri çağıracağız konusunda komisyon üyelerimize hedef
tarih verdik, her şey yolunda giderse Nisan 2016’da Çalıştayı gerçekleştireceğiz.

18

-Çok yakın zamanda, EMO Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, derneğimizi ziyaret
etti. Birlikte, neler yapabileceğimiz hususunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Başkan Sn.
Beyza METİN’e bizleri ziyaret etmek nezaketini gösterdikleri için Derneğimiz adına teşekkür ediyorum.

Yedinci Geleneksel ETMD Gecesi
Yeri gelmişken hatırlatmak isterim. Tesisat Mühendislerini de ilgilendiren EMO’ nun düzenlemiş
olduğu, Kasım ayında yapılacak EEMKON 2015 Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi var. EMO
Başkanımız bugün gelemediği için yerine Kongre Sekreteri Galip DEMİRCAN birazdan bizlere bu
kongrenin içeriği hakkında bilgi verecek.
-Web sitemizde artık iş ilanları bölümü var, firmalar ihtiyaç duydukları personel için arama ilanlarını
her hangi para karşılığı olmadan web sitemizde verebilecekler. İş başvuruları doğrudan ilan veren
firmalara yapılacak, biz sadece aracı olacağız.
-Üniversitelerle güzel bir ilişki içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz, geçen hafta TEDAŞ Genel
Müdürü Mükremin ÇEPNİ ile yapılan Deneyimler Buluşması’nı İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi
Konferans salonunda gerçekleştirdik. Bu salonu derneğimize tahsis ettikleri için Dekanımız Prof. Dr.
Serhat ŞEKER’e teşekkür ediyorum.
-Kasım ayı sonunda Sayın Feyzi KIRAÇ ile Deneyimler Buluşması’na devam edeceğiz.
-Schneider Elektrik firması ile birlikte yürüttüğümüz ‘Electrical Installation Guide’’ kitabının büyük bir
bölümünün Türkçe’ ye çevrilmesi tamamlandı. Tek problemimiz, tercüme edilen sayfaların kontrolünde büyük zaman harcanıyor, dört kişilik komisyon ile bir günde ancak 4-5 sayfa ilerleyebiliyoruz,
bu konuda farklı bir arayış içine giderek, önümüzdeki sene bölümler halinde olsa da kitabı yayınlamayı planlıyoruz.
-Gecemizi düzenlerken, acaba bu sene katılım nasıl olacak, piyasanın da pek o kadar iyi olmadığını
biliyoruz. Bu nedenle firmalar gelmek istemeyebilir endişesini açıkçası yaşamadık değil ama son
haftaya geldiğimizde, geceye başvuruların gittikçe arttığını gördük. Neticesi, salon tamamen dolu
görünüyor, bundan şunu anladık, böyle gecelerde bir araya gelmekten herkes büyük bir mutluluk
duyuyor.
Bu nedenle daha önce belirttiğim gibi dernek olarak daha fazla aktivite yaparak sosyal anlamda daha
sık bir araya gelmemiz gerekiyor. Bu sene bunu tam anlamıyla yapamamış olabiliriz ama önümüzdeki sene bu tür aktivitelere daha fazla ağırlık vereceğiz.
-Bu akşam, aramızdan çok erken yaşta ayrılan sevgili dostum Erde Mühendislik Kurucusu Erdoğan
ATAPEK anısına ve bizden desteklerini esirgemeyen Anel Grup adına düzenlenen ETMD Başarı Ödüllerini, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunlarına vereceğiz.
Genç Mühendis arkadaşlarımızı tebrik eder, meslek hayatlarında başarılar dilerim. Onlardan bir isteğim olacak, lütfen ödülü aldıkları firmaları ziyaret etsinler, bir araya gelerek firmalar hakkında bilgi
sahibi olsunlar, kim bilir, belki ileriye dönük bir iş imkanı bile olabilir.
-Davetimizi kırmayarak bizlerle beraber olan Üniversite hocalarımıza, Hannover Messe Yöneticilerine, Elektrik Mühendisler Odası Başkanı ve Yöneticilerine, Mekanik Tesisat Mütaahitler Derneği
Başkan Yardımcısına, Elektrikport Yöneticilerine, birbirinden değerli tüm sponsorlarımıza, desteğini
esirgemeyen Kurucu Üyeler ve Geçmiş Dönem Başkanlarımıza ETMD adına teşekkürlerimi sunarım.
Birinci başkanlık dönemimde olduğu gibi ikinci Başkanlık dönemimde de benden desteğini esirgemeyen, bu gecenin sponsorlarını tek tek arayarak sponsor olmalarını sağlayan, derneğimize büyük
emeği geçen Sayın Kemal KIZILHAN’a da ayrıca teşekkür ediyorum.
Bu gecenin düzenlenmesinde özveri ile çalışan, Dernek Müdürümüz Tanju AKLEMAN’a, yardımcıları
Zeynep KÖROĞLU ve Emine KÖROĞLU’na da çok teşekkür ediyorum.
Son olarak bir haberim de ilerleyen saatlerde piyango çekilişi yapacağız, bu sene de çok güzel hediyelerimiz var, bakalım kimler şanslı, hep birlikte göreceğiz.
Vaktinizi ayırdığınız, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
ETMD Yönetim Kurulu adına hepinize tekrar hoş geldiniz der,
güzel bir gece geçirmenizi canı gönülden dilerim.
Sevgi ve Saygılarımla
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Ödül dağıtımı öncesinde Erde Grubu adına, Erdoğan ATAPEK’in kızı ve Erde Grubu Onur Konuğu Ceren ATAMAN altı
yıldan beri süren desteklerinden dolayı bir teşekkür plaketi aldı.

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ gecenin açılış konuşmasını yaptıktan sonra ETMD
Başarı Ödüllerinin dağıtımına geçildi.
Geçen sene Başarı Ödüllerinde bir değişiklik yapılmıştı. Bu yıl da 2014 yılında olduğu gibi İstanbul
Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültelerindeki bölümlerin Bitirme Tezi birincilerine Başarı Ödülleri veriliyor.
İlk ödül, ERDE Grubunun kurucusu Erdoğan ATAPEK anısına; Yıldız Teknik Üniversitesi ElektrikElektronik Fakültesi’nin dört bölümünde Bitirme Tezleri birinci seçilen genç mühendislere verildi.
Erdoğan ATAPEK anısına Erde Grubu tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi mezuniyet tezlerine verilen Başarı Ödülleri:
Elektrik Bölümü Birincilik Ödülü
Hacı DEDECAN, Burak KANTAR ve Yunus DENİZHAN’ın birlikte hazırladıkları bitirme tezi
Elektronik ve Haberleşme Bölümü Birincilik Ödülü
Dila EŞİT ve Serdar AĞLAMIŞ’ın bitirme tezi
Kontrol ve Otomasyon Bölümü Birincilik Ödülü
Doğan AYDIN’ın bitirme tezi
Bilgisayar Bölümü Birincilik Ödülü
Fazıl ALTINEL’in bitirme tezi

Erde Grubu Onur Konuğu Ceren ATAMAN ve ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ, Başarı Ödüllerini
alan genç mühendislerle birlikte
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Yedinci Geleneksel ETMD Gecesi

Ödül dağıtımı öncesinde Anel Grup adına, Anel Grup Teklif Koordinatörü Serkan KILIÇ altı yıldan beri süren desteklerinden dolayı bir teşekkür plaketi aldı.

Anel Grup tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi mezuniyet tezlerine
verilen Başarı Ödülleri:
Elektrik Bölümü Birincilik Ödülü
Liridon XELADİNİ’nin bitirme tezi
Elektronik ve Haberleşme Bölümü Birincilik Ödülü
Ceren Burçak DAĞ’ın bitirme tezi
Kontrol ve Otomasyon Bölümü Birincilik Ödülü
Aykut BERKE ve Akın İlker SAVRAN’ın bitirme tezi

Anel Grup Teklif Koordinatörü Serkan KILIÇ ve ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ, Başarı Ödüllerini
alan genç mühendislerle birlikte

Ödüllerin ardından geceye sponsor olarak katılan firmalara teşekkür plaketlerinin dağıtımına geçildi.
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ETMD Gecesine sponsor olan firmalar

AE Arma-Elektropanç, Anel Grup, Ateksis, Cihan Elektrik, Çağla Group, Eaton, EAE, EEC, ELS, Erde
Grup, FG Wilson, General Electric, Genser, İBAR Elektrik, MAS Otomasyon, Neocom, SAN-EL,
Schneider Electric ve Teksan Jeneratör firmaları plaketlerini aldılar.
ETMD Gecesine sponsor olan firmalar plaketlerini alırken

AE Arma-Elektropanc
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Anel Grup

Yedinci Geleneksel ETMD Gecesi

Ateksis

Cihan Elektrik

Çağla Group
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Eaton

EAE
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EEC

ELS

Erde Grubu

FG Wilson
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General Electric

Genser
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İBAR Elektrik

MAS Otomasyon

Neocom

SAN-EL
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Schneider Electric

Teksan Jeneratör
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Yedinci Geleneksel ETMD Gecesi

Vildan Demir

Gecede Vildan Demir ve orkestrası müzikleri ile sahne aldı.
Gecenin sonunda gerçekleştirilen Hediye Çekilişindeki dokuz hediyeden üç hediyenin
sponsorları ise Bilge Mühendislik, BTS Yangın ve HB Elektrik firmaları oldular.

Hediye Çekilişinden Fotoğraflar
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ETMD olarak Geleneksel ETMD Gecesi’ne sponsor olarak ve katılarak destek veren tüm
firmalara, meslektaşlarımıza ve gecenin sunumunu gerçekleştiren Meriç BENLİOĞLU’na çok
teşekkür ederiz.
Geceye katılan firmalar:
ABB, AE Arma-Elektropanç, Aktif Mühendislik, Anel Grup, Armağan Mühendislik, Ateksis, Bilge
Mühendislik, BTS Yangın, Cihan Elektrik, Çağla Grup, Eaton, EAE Aydınlatma, EAE Elektrik, EAE
Elektroteknik, EEC, Elekon, ELS, Elsan, Enel, Erde Grubu, FG Wilson, Fotech, General Electric,
Genser, GMS Pano, HB Elektrik, Honeywell, İBAR Elektrik, İkizler Aydınlatma, İpekler Elektrik,
Kardeş Elektrik, MAS Otonasyon, Neocom, Optimal Proje, Philips, Prysmian, SAN-EL, Sasel,
Schneider Electric, Siemens, Smart ve Teksan Jeneratör.
ETMD Gecesinden görüntüler
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Yedinci Geleneksel ETMD Gecesi
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Yedinci Geleneksel ETMD Gecesi
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Yedinci Geleneksel ETMD Gecesi
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Yedinci Geleneksel ETMD Gecesi
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Yedinci Geleneksel ETMD Gecesi
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ETMD Deneyimler Buluşmaları 6
TEDAŞ Genel Müdürü Mükremin ÇEPNİ’nin
katılımıyla gerçekleştirildi.

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği olarak daha önceki yıllarda başlatmış olduğumuz Deneyimler Buluşmalar’nın altıncısı, TEDAŞ Genel
Müdürü Mükremin ÇEPNİ’nin katılımıyla 10 Ekim 2015 Cumartesi günü
14:00’den itibaren, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik
Fakültesi’nin katkılarıyla, aynı Fakültenin İdris Yamantürk Konferans
Salonunda gerçekleştirildi.
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ’nin yaptığı açılış konuşmasının ardından, yoğun bir katılımın olduğu toplantının ilk bölümünde, Mükremin ÇEPNİ, üniversite yıllarını, üniversite sonrasındaki
Kayseri’deki iş yaşamını katılımcılarla paylaştı.
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İkinci bölümde ise Mükremin ÇEPNİ TEDAŞ’ın şu anda yaptığı çalışmalardan
söz etti ve özellikle yenilenebilir enerji konusunda geleceğe yönelik planlanan
yapılandırmalar konusunda detaylı bilgiler verdi. Çok yoğun fikir paylaşımlarının da olduğu bu bölümde katılımcılar soruları ve yorumları ile, Mükremin
ÇEPNİ ise sorular ve yorumlar karşısındaki bilgilendirmeleri ve katkıları ile
Deneyimler Buluşmasına büyük güç kattılar.
Toplantının bitiminde Mükremin ÇEPNİ’ye ve salonlarını ETMD’ye açarak büyük destek olan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi’nin
Dekanı Prof. Dr. Serhat ŞEKER’e ETMD adına V. Tuncer ÖZEKLİ tarafından
birer plaket takdim edildi.
Deneyimler Buluşmaları Serilerinin yedincisi, sektörümüzün önemli duayen
isimlerinden Feyzi KIRAÇ’ın katılımıyla 28 Kasım 2015 Cumartesi günü ETMD
Dernek Merkezinde gerçekleştirilecektir.
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Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi
Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul
Şubesi tarafından yürütülen, Elektrik Elektronik
Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (EEMKON
2015), 19-20-21 Kasım 2015 tarihlerinde
İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür
Sitesi’nde gerçekleştirilecektir.
Kongrenin amacı; dünyada ve ülkemizde hızla gelişen Elektrik, Elektronik ve
Biyomedikal Mühendisliği alanlarındaki gelişmeleri paylaşmak ve geleceğe
ilişkin politikaları irdelemektir.
35 üniversite tarafından desteklenen Kongremiz, meslek alanlarımızda üniversite-sanayi ve meslek
odası işbirliğini güçlendirmeyi,
sektörel dernek ve yayınların görünürlüğünün artırılmasını ve meslektaşlarımızın güncel/bilimsel gelişmelere ulaşımını sağlayarak herkese
değer katmayı hedefliyor. İlgili bütün
kurum ve kişileri aramızda görmekten
onur ve mutluluk duyacağız.
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Kongre İçeriği: Sempozyum, Oturum ve Paneller
Elektrik ve Kontrol Sempozyumu
• Türkiye’de Akıllı Şebekeler Yol Haritası
• Endüstriyel 4.0
• Yeni Binalarda Yapısal Kablolama Sistemleri
Tasarımı
• Avrupa Grid Haritaları
• Dünyada Akıllı Şebekelerin Durumu ve
Gelecek Öngörüleri
• Elektrik Tesisatlarında Enerji Verimliliği ve
Yönetimi
• Savunma Sanayinin Bugünü ve Geleceği
Kent ve Elektrik Sempozyumu
• Deprem ve Kent; Afetlerde Elektrik Elektronik
Sistemleri Sorunları ve Çözümleri
• Kent ve Yapıyüzü Aydınlatılması
• Akıllı Ulaşım Sistemleri
• Aydınlatma Kirliliği
• Gözetimin Araçları, Temsilleri ve Karşıtlıkları
• Yeniden Üretim ve Direniş Diyalektiğinde 		
Gözetim
• Tarihi Binaların Aydınlatılması
• Dağıtım Şirketleri Tüketiciler, Belediyeler:
Sorunlar ve Çözümler

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Türkiye’de Elektronik Sanayinin Durumu
Elektronik Sektöründe 2035 Vizyonu
VLSI’ın Türkiye’deki Gelişimi
Nanoteknolojinin Gelişimi ve Geleceği
Nanoteknoloji Uygulamaları
Siber Güvenlik
Hologram Teknolojisi ve Uygulamaları
Görüntü İşleme
Mikrodalga ve Telsiz Haberleşme

İletişim Teknolojileri Sempozyumu
• Yeni Nesil Mobil Teknolojileri Geçiş Süreci
• Nesnelerin İnterneti
• İletişim Teknolojilerinin Paydaşlarının
Katılımıyla Planlanması
• Sayısal Yayıncılık
• Transmisyon ve Altyapı İşletmeciliği
• İletişim Teknolojilerinin Ar-Ge Gelişimi
• Gelecekteki İletişim Teknolojileri
• Sanal Servis Sağlayıcılığı

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu
• Eğitimde Akreditasyon
• Üniversite Sanayi İşbirliğinden Beklentiler
• Elektrik Mühendisliğinde Unvan Sorunları
• Devlet Üniversiteleri - Vakıf Üniversiteleri 		
Teknoloji Fakültelerinin Sorunları
• Mühendislik Eğitiminin Durumu
• Eğitim ve Teknik Yayın Dili
Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu
• Tıp Bilimcileri Açısından Biyomedikal
Mühendisliğinin Önemi
• Biyomedikal Mühendisliği ve Sektörün
Geleceği
• Biyomedikal Görüntüleme ve İşaret İşleme
Enerji Politikaları Sempozyumu
• Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü
• Enerji Planlamaları
• Elektrik Enerjisi Sistemleri
• Elektrik Sektöründe Piyasa Kavramı
• Günün Değerlendirilmesi ve 31 Mart Krizi
• Yüzde Yüz Yenilenebilir Enerji Mümkün mü?
• Enerji Politikaları ve Nükleer Santrallar
Elektronik Sanayi Uygulamaları Sempozyumu
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Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve
Sergisi 12-13 Kasım’da İstanbul’da
Yapılıyor…
Konaklama ve Sağlık Yapılarında Yangın Güvenliği tartışılacak
TÜYAK (Türkiye Yangından Korunma Vakfı ve Derneği) tarafından iki yılda bir
düzenlenen ‘’Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi‘’nin dördüncüsü
12 – 13 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.
Ana teması “Konaklama ve Sağlık Yapılarında Güvenlik” olarak belirlenen
sempozyumda, yüksek binalarda güvenlik, yangını önleme ve yangından kurtarma, yangın güvenliği ve eğitim, itfaiye, iş sağlığı ve güvenliği gibi pek çok
konu ele alınacak.
Sektörün önde gelen firmalarının ve isimlerinin katılımlarıyla platformundaki en
başarılı organizasyon olan ve TÜYAK (Türkiye Yangından Korunma Vakfı ve Derneği)
tarafından iki yılda bir düzenlenen ‘’Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi‘’nin
dördüncüsü 12 – 13 Kasım 2015 tarihlerinde WOW Convention Center’da yapılacak.
TÜYAK 2015, yangına, sabotaja, depreme, iş kazalarına, çevre risklerine karşı,
önceden haber alan, algılayan, uyaran ve uygun çözüm bulan yeni cihaz ve sistemleri
tanıtmak, günümüz teknolojisine uygun koruma ve önleme sistemlerindeki gelişmeleri ve yeni tasarım esaslarını açıklamak, problemleri tartışmak, üretici ve kullanıcıları bir araya getirmek, konu ile ilgili olan yönetmelik ve standartlardaki gelişmeleri
açıklamak amacıyla düzenleniyor.
Sempozyumda; Yangın ve Güvenlik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeler tartışılırken, tasarımcı, uygulamacı, araştırmacı ve işletmeciler deneyimlerini paylaşacak.
Sempozyumla birlikte düzenlenen sergide ise; “Yangın ve Güvenlik” sektöründeki
yerli ve yabancı üreticiler teknolojik gelişmelerini tanıtacak, yeni ürünlerini sunacak.
Kamu kurumları, devlet teşekkülleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri, endüstriyel
tesisler, organize sanayi bölgeleri, itfaiye birimleri, turistik tesisler, oteller, alışveriş
merkezleri ve hastaneler gibi geniş bir katılımcı profili olan sempozyumda, yangın
güvenliği alanında en son teknolojilerden oluşan yangın güvenliği çözümlerini sergileyen firmalar yeni iş fırsatları yaratma şansı da bulacak.
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Depolama Tesislerinde Sprinker Sistemi hakkında kurs
Sempozyumda ayrıca, son yıllarda
Türkiye’de atılım içerisinde olan lojistik
sektörüyle birlikte, endüstriyel tesislerde
depolama yapılan alanların yangından
korunması konusundaki uygulamaların
ele alınacağı Depolama Tesislerinde
Sprinker Sistemi Tasarımı ve Uyguma
Örnekleri başlıklı bir kurs düzenlenecek. Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
depolama tesislerinde sprinkler sistemi
yapılması büyük ölçüde zorunlu hale
geldi. Uygulamalardaki artış hızına göre,
sektörde bulunan uzman sayısındaki
artış yeterli düzeyde olamadığından,
tasarım ve uygulamada çarpıcı yanlışlarla karşılaşılaşılıyor. Kursun amacı,
Türkiye’de büyüyen sprinkler sistemleri
sektörüne ilgi duyan mekanik tasarımcı
ve uygulamacıları, yönetmelik ve standartlar çerçevesinde yapılması gerekenler konusunda detaylı şekilde bilgilendirmek, belirli düzeyde bilgi sahibi
mühendislerin bilgilerini güncellemek ve
seviyelerini yükseltmeye katkı yapmak
olacak.
Sempozyumun ilk gününde “Sağlık
Yapılarında Yangın Güvenliği” konulu
düzenlenecek panelde, sık sık gündeme
gelen sağlık yapılarındaki yangın güvenliği konusu detaylı olarak irdelenecek.
Sempozyumun ikinci gününde ise “Yangın Yönetmeliği: TÜYAK Teknik Komite
Çalışmaları ve revize edilen maddeler ve
sektörün yaşadığı sorunlar” tartışmaya
açılacaktır.
Yangın güvenliğinin de detaylı olarak ele
alınacağı sempozyumda yer alacak konu
başlıkları şöyle olacak:
· Yüksek Binalarda Güvenlik
· Yangını Önleme ve Yangından
Kurtarma

· Yangın Güvenliği ve Eğitim
· İtfaiye, İtfaiyeci ve Gönüllü Kurtarma
Ekipleri
· İş Sağlığı ve Güvenliği
· Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
· Sigorta ve Yangın Önlemleri
· Yangın Durdurucu ve Geciktirici
Malzemeler
· Mimari Yangın Güvenliği ve Pasif
Tedbirler
· Söndürme Malzemeleri, Araç, Gereç
ve Sistemleri
· Bina Kontrol Sistemleri
· Endüstriyel Tesislerde Güvenlik
· Tehlikeli Maddelerin Üretimi,
Depolanması
· Yanıcı Parlayıcı Kimyasallar
· Yangın Yönetmelikleri ve Standartları
· Binalardan İnsan Tahliyesi ve Esasları
· Otomatik Söndürme Sistemleri
· Yangın Pompaları
· Yağmurlama Sistem ve Elemanları
· Yangın Dolap ve Hidrantları
· Duman Kontrol Sistemleri
· Kişisel Koruyucular ve Kurtarma
Malzemeleri
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Özet
Akıllı teknoloji altyapısının mimarisi, hastalar, personel, sağlık kuruluşu ve
çevre ihtiyaçlarının şimdi ve gelecekte en iyi şekilde karşılanması amacıyla,
hastane hizmetlerinin mümkün olan verimli şekilde ger-çekleştirilebileceği
şekilde tasarlanmıştır. Akıllı teknoloji altyapısı üzerinden birbirine bağlanan
çeşitli sistem entegrasyonu enerji verimi, hasta güvenliği, personel üretkenliği, ve hasta memnuniyeti açısından iyileştirmeler sağlamak için ilave
bir zeka ve otomasyon katmanı sağlar ve sağlık tesisinin yaşam döngü-sü
boyunca yeni teknolojilerin ekonomik bir şekilde kullanımı için sağlam bir
temel oluşturur.Bu makale-de akıllı teknoloji altyapısı üzerinden birbirine
bağlanan sistemler tanıtılmış ve entegrasyonları sonucundaki yönetim şekli
önerilmiştir. Entegre sistemlerin uygulama örnekleri verilerek bu yaklaşımın gerekliliği anlatılmış ve bu teknolojilerin gelecekteki şekilleri verilerek
sonlandırılmmıştır.
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Bu kadar farklı ve kritik ihtiyaçları karşılamak için bu ihtiyaçları tek tek karşılayan sistemlerin entegre bir şekilde çalışması gereklidir. Entegre olarak tasar-lanmayan sistemlerde karşılaşılabilecek
problemler aşağıda sıralanmıştır:
Farklı üreticilerden kaynaklı farklı ağlar
Çok sayıda öğrenilmesi gereken sistem
Arızaların kompleks bir şekilde bulunup giderilmesi
Yüksek yatırım ve işletme maliyetleri
Enerji verimliliğini sağlamada zorluklar
Kullanılan ürün ve sistemlerin aynı işlev-selliği gerçekleştirebilmesi

Entegre sistemler, kompleks sistemlerin operasyonunu ve kontrolünü basitleştirir, yatırım ve
operasyonel masrafları azaltır ve güvenliği artırır. Entegre tasarlanan hastane binaları yönetim
sistemleri yatırım maliyetlerini %25’e kadar düşürebilir. Or-tak tasarlanan IT altyapısı ile veri, IT
mi-marisi, ve kablolama ortak olacak ve dev-reye alma zamanı ve masrafı azalacaktır. Birden fazla
amaç için kullanılacak ürünler ile gereksiz ürün sayısı azaltılabilecektir. Örneğin kartlı geçiş, aydınlatma ve ısıtma/soğutma için aynı sensörün kullanılması ile sensör sayıları ve maliyetleri azaltılabilir, sonrasında bakım masrafları da minimuma indirilmiş olur. Projede kullanılan kaynakların da
ortak-lanması ile farklı fonksiyonlar için tek pro-je, tek proje yönetimi, sahada kullanılacak tek ekip,
ortak eğitimler, devreye almada ortak kaynakların kullanılması sağlanacaktır.
Farklı sistemlerin birlikte çalışması sonucu gereksiz kullanımlar azalacak, sistem sayılarının azalması ile bakım masrafları azalacaktır (yazılım versiyon yükseltmele-rinin uzaktan yapılabilmesi,
yazılım üze-rinden kimi testlerin yapılabilmesi, uzaktan servis, uzaktan okuma, tek ekiple birden
çok sistemin bakımının yapılabilmesi, fazla sayıda farklı bakım anlaşmalarına gerek kalmaması).
Sürdürülebilir bir hastane inşa edilebilmesi için enerji verimli bir sistem tasarlan-malıdır. Enerji
dağıtımı ve güç yönetimi tarafındaki trendlere bakarsak; enerji ma-liyeti yönetimi (enerji maliyetleri
operas-yonel bütçenin %30’unu oluşturmaktadır), sürdürülebilirlik (regülasyonların yatırımcıları
ve operatörleri enerji verimli stratejilere yönlendirmesi), bir binanın ya-şam döngüsündeki masrafların %75’inin operasyonlar sırasında harcanması, elektrik kesintilerinin ciddi bir ekonomik kayba
sebep olmasını sayabiliriz. Enerji sürekli-liği, güvenlik, regülasyonlara uygun sis-temler ile hastane
yönetimi huzurlu bir şe-kilde operasyonlarına devam edebilir, is-tenildiğinde sistemden her türlü
kompleks rapor da çekilebilir.
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Bütün sistemlerin entegre çalışması ile hasta odaları uzaktan izlenebilecek, isteni-len sıcaklık,
basınç ve nem ayarları yöneti-lebilecek, hastalar ihtiyaç duyduklarında hemşileri kolayca çağırabilecek, acil test ve müdahale geretiğinde gerekli araçlar gerçek zamanlı izleme sistemi ile kolayca
bulunabilecektir.
İspanya’da Quiron Grup’un 760 yataklı hastane yatırımda kullanılan entegre sistemlerle operasyonel masraflar %38 oranında azaltılmıştır. İs-veç’te Region Fastigheterin 3 hastanesi için yapılan
enerji etüdünde ısıtma, enerji, ve su kullanımında %30’lara varan ciddi kazanımlar öngörülmüştür
[1].
Bildirinin 2. Bölümünde hastane bina-larında kullanılan sistemler açıklanmış, 3. Bölümde bu sistemlerin fiziksel ve ope-rasyonel mimarileri verilmiştir. 4. Bölümde bu sistemlerin entegre çalışmaları ile ilgili uygulama örnekleri verilmiş, 5. Bölümde bildiri sonuçlandırılmıştır.
2. Sistemlere Genel Bakış
Hastaneler aşağıda belirtilen alt sistemlerden oluşur:

Figür 1 Entegre Sistem Mimarisi
2.1 Aydınlatma Kontrol Sistemi
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Gün ışığını olabildiğince kullanıp ışıkları olabildiğince kullanmamaya dayalı bir sis-tem hem
daha doğal hem de enerji verim-lidir. Işıkların
açık olup perdelerin kapalı olması durumu
azaltılmaya çalışılan bir durumdur. Bu şekilde ısıtma soğutma sis-temi de güneş ışığına
ters bir şekilde çalıştırılmamış olur. Sabit ışık
regülasyonu ile sadece istenen seviye aydınlatma kul-lanılır ve aydınlatmadan kaynaklı enerji
kaybı azaltılmış olur. Tuvaletlerde, kori-dorlarda
ve bekleme salonlarında kullanılan varlık sensörleri ile yine gereksiz aydınlatmanın önüne
geçilebilir. 300 yatak üstü devlet hastanelerinde
aydınlatma otomasyonu zorunludur [2]. Gün

ışığı kontrolü için yalnızca bina cephelerine gün
ışığı sensörleri yerleştirilecektir. Hasta odası
tuvaletlerinde iki armatürü aynı anda yakacak
şekilde bir adet hareket sensörü kullanılacaktır.
Hasta odalarında dim edi-lebilir balastlar (DALI)
kullanılacaktır. Oda içi kontroller oda girişine
konulacak anahtarlar (tesisatta liht anahtarlar
kul-lanılacaktır) ve yatak başı ünitelerinden manuel olarak yapılabileceği gibi, mevcut hemşire
çağrı sisteminden alınacak bilgilere göre, ilgili
hastaya ait müdahale armatürün yanmasını
sağlayacak şekilde, aydınlatma senaryosu devreye girebilecektir [2].
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2.2 Entegre Güvenlik Sistemleri
Sağlık kampüsleri, hastaneler büyüdükçe güvenlik risklerine maruz kalmaktadırlar.
Video yönetimi ve ağ sistemleri ile merkezi
ve dağınık bir mimari ile hastanelerde izleme
ve güvenlik sağlanabilir. Hastaları, personeli,
ziyaretçileri izlemek, kimi kritik alanları izlemek,
hastaların ve personelin güvenliğini sağlamak,
çeşitli sorumluluklara ve iftiralara karşı delil olarak kullanmak, operasyonel verimliliği artırmak,
re-gülasyonları sağlamak için bu tip sistemler
kullanılmaktadır. Kullanılan sistemler, IP CCTV,
Erişim Kontrolü, Personel Saldırısı, Video Intercom, izinsiz giriş algılama gibi alt sistemlerdir.
2.3 Mekanik Otomasyon
Hastanelerde tedavinin yanısıra en önde gelen
gereklilik hijyenin sürekli sağlan-masıdır. Hastanelerde klima sisteminin fonksiyonları sıcaklık
ve nem kontrolünün yanısıra havada taşınabilen
mikroorga-nizma ve toz oranında, atık anestezik
gaz ve kötü kokuların oranında önemli ölçüde
azalma sağlamasıdır [3]. Ameliyathanelerde ise
enfeksiyon risklerini düşürebilmek için ameliyat masasının üstü ve alet masası gibi özel
koruma gerektiren alanlarda havada taşınabilen
mikroorganizma konsant-rasyonunun belirlenen limitlerin altında tu-tulması ve odalar
arasında gerekli hava akışının sağlanması gibi
hijyenin sağlanması için gerekli hayati faktörler
ancak iyi projelendirilmiş klima sistemleri ile
müm-kün olmaktadır [3]. DIN 1946/4’e göre
oda sınıfları belirlenmiş, bu sınıflar için çeşitli
seviye ve kalitede filtreler önerilmiştir [3]. Hava
filtrasyonu, filtrenin yerleri, taze hava oranları,
üfleme hava debileri, resirküle hava kullanımı,
odalar arası hava akışı, gürültü seviyeleri, hava
kanalları, hava sızdırmasız damperler, taze hava
emiş kanalları, basınçlı hava kanalları, egzost
ve resirküle hava kanalları, hava kilitleri, duman
atış kanalları, yangın damperleri, filtreler, fanlar,
nemlendiriciler, CAV/VAV kutuları ısıtma/soğutma kapsamındadır. Ameliyathanelerdeki HVAC
sistemi ameliyat masasını üstü ve alet masası
gibi özel koruma gerektiren alanlarda (korunmuş bölgelerde) havada taşınabilen mikroorganizma konsantrasyonunu belir-lenen limitlerin
altında tutmalıdır. Odalar arası gerekli hava
akışını sağlamalıdır. İn-sanların olduğu bölgede
atık anestezik gaz konsantrasyonunu ve diğer
malzeme yük-lerini belirlenen limitler içinde tutmalıdır [3]. Oda şartlarını (sıcaklık, nem, temiz
hava, koku vb.) devam ettirmelidir.
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olup sıcaklık, nem, hava değişim sayıları, parçacık ve mikroorga-nizma sayısı, basınç, hava
akışı, hava hızı gibi parametreleri standartlarda
belirtilen seviyelerde tutmalıdırlar [4].
Bütün bunları sağlamak için havalandırma sistemi uzaktan izlenir ve belirlenmiş de-ğerlerin
dışına çıkıldığında aksiyon alınır. Bunun için
vanalar, vana motorları, damper motorları, frekans konvertörleri, aktüa-törler, sıcaklık, nem,
basınç, akım, debi sensörleri kullanılır ve bir
otomasyon yazılımı üzerinden izlenir.
Washington St. Joseph Hastane’sinde yapılan
enerji etüdü sonrasında mekanik sistemlerde 192.000$’lık masraf belirlen-miş ve yıllık
108.000$’lık geri kazanım ile yatırımın geri
dönüşü 1,8 yıl olarak hesap-lanmıştır [7].
Texas’taki Shriners Hastane-si’nde varlık
sensörleri ve aydınlatma sis-temlerinde yapılan
iyileştirmelerle senede 220.000$’lık kazanım
olmuştur [7]. Hava değişimlerini otomasyona
alıp termostat-ların setpointlerini ayarlayarak
yıllık yak-laşık 7500$’lık kazanım sağlanabilir.
2.4 Enerji Yönetimi ve SCADA
Hastanelerde enerji kullanımı 1995’ten beri
daha fazla teknoloji, hasta ve veri merkezlerinden dolayı %36 artmıştır [10]. 1995’ten
beri enerji masrafları %20 artmıştır [11].
Hastanelerin kar oranları son 10 yılda %6,5’tan
%5,2’ye düşmüştür [12]. Bu trend devam edecek gibi gözük-mektedir çünkü 2050 yılında 60
yaşından daha yaşlı insan sayısı 3 katı artacaktır. Teşhis ve tedavi sırasında kullanılan ekipmanlar dijitalleşmiş ve daha fazla enerji ihtiyacı
vardır. Hasta konforu için enerji harcamaları
artmıştır [1].
Elektriksel sistemin sağlığının izlenmesi,
enerji kullanımının muhasebesi, ve güç kalitesi farkındalığı için enerji izleme sistem-leri
kullanılmaktadır. Sistemdeki bütün motorlu
şalter değişiklikleri, değişikliği yapan kullanıcı
adı ve işlem tarihi ile sis-tem veritabanında
saklanmalıdır. SCADA yazılımı üzerinden jeneratör senkronizasyonu ve yük yönetimi sistemi
tarafından yönetilen bütün şalterler izlenebilmeli
ve kontrol edilebilmelidir. Elektriksel ekipmanların ve önemli varlıkların izlenmesi ile mekanik
ve elektriksel arızalar birbirinden ayırdedilebilir.
Ayrıca trafolar, kesiciler, kesintisiz güç kaynakları, jeneratörler ve kapasitörlerin izlenmesi
sağlanır. Bu şekilde kritik alamlar izlenebilir,
raporlanabilir ve sistemde tarihsel kayıt olarak saklanabilir. Enerji muhasebesi ile enerji
harcamaları izlenebilir, ve masraflar kullanıcı
bazında (müşteri, departman, kat bazında vb.)
görüntülenebilir.
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Enerji harcama hedefleri konulup bu hedefler izlenebilir. Güç kalitesi farkındalığı ile güç
faktörü, harmonikler, gerilim bozuklukları
izlenip azaltılabilir, güç kayıpları azaltılabilir ve
ekipmanların ömürleri uzatılabilir. Bu raporlarla
enerji sağlayıcıdan düşük kaliteli enerji sağlanması durumunda hak iddia edilir hale gelinir.
Güç kalitesi ile ilgili IEC 61000-4-30, EN50160,
IEEE 519 gibi standartlara uyumluluk sağlanır.
Enerji izleme sistemi ile bütün elektriksel sistemin tek hat şeması izlenebilir, gerçek zamanlı
arıza tespiti yapılabilir ve alarmlar ayarlanabilir.
Enerji tasarrufları, enerji ke-sintileri, yük tipleri,
enerji masrafları, CO2 emisyonu, hava durumu
gözlemlenebilir. Farklı müşteri tiplerine, farklı
ekipman modeline göre enerji harcama kıyaslamaları yapılabilir.
Otomatik alarm sistemi, tek hat şemaları ve
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mesi, jeneratör ve UPS sistemine aylık testler
yapılır, medikal cihazlardaki kaçak akımdan
korunmak için uygun izolasyon eğrileri ile çalışılır, jeneratör ve UPS’lerde pil durumu izlenir,
alçak gerilim kesicilerinin ömrü izlenir. Jeneratörle ilgili aylık rapor, yük durumu özeti, aktivite
raporu, pil sağlık durumu, jeneratör ka-pasite
raporu gibi raporlar çekilebilir. Pik yüke karşı
ekipman kapasiteleri belirlenir, kesitirimci bakım için alçak gerilim kısımları izlenir, pil sağlığı
için UPS testleri yapılır, izolasyon performansı
raporları çekilir.
250 yataklı bir hastane yıllık yaklaşık 1M€ kayıp
verir. Güç kesintisinin maliyete etki-si ile ilgili
çeşitli hesaplamalar vardır. [15]’e göre bir hastanede 8 saatlik bir elektrik kesintisi 180 odalık
bir hastaneye 1 milyon dolarlık bir masraf getirmektedir. Güç güvenilirliğinin karlılık üzerindeki
etkisi 636k$ ve 1 saatlik güç kesintisi sırasında
tehlikeye atılan hayatlar kadardır [6]. [5]’te bir
günlük güç kesintisi yüzünden ortaya çıkan
gelir kaybı 700.000$ ile 4M$ arasında olduğu
belirtilmiştir.
2.4.1 Senkronizasyon

arıza yeri tespit etme ile arızaların süresini kısaltır. Jeneratör ve otomatik transfer beslemeleri,
ana dağıtım panolarının iz-lenmesi, kesintisiz
güç kaynağının duru-munun izlenmesi ve kalan
süresinin izle-nebilmesi enerji sürekliliği için
kritik izleme fonksiyonlarındandır. Yedek performansını artırmak için yük trendlerini izleme
ve yedek sistemlerin aylık test raporlarının
izlenmesi gerçekleştirilir. Önleyici bakım kapsamında jeneratör, UPS, alçak gerilim kesicileri
izlenir ve yaşlanmaları ve açma/kapama sayıları
izlenir. Aylık je-neratör testleri (NFPA standardına uygun), jeneratör yük durumu raporu (EPA
öneri-si), jeneratör pili sağlık raporu (pillerin ne
zaman değiştirileceği), jeneratör kapasite raporu, ekipman kapasite raporu (pik yü-kün değişimine göre), alçak gerilim kesici yaşlanması,
UPS aylık otomatik testleri, izolasyon testleri
varlık performansını artırmak için yapılır. Kesicilerin yük tole-ransların doğru belgelenmesi ile
şebeke genişletme kolaylığı sağlanır.

56

Varlık performansı için yük trendlerinin izlen-

Çoklu Jeneratör senkronizasyonu ve Şebe-ke
Jeneratör Senkronizasyonu olarak iki kısımda
incelenebilir. Çoklu jeneratör senkronizasyonunda sadece jeneratörler arası senkronizasyondan bahsedilmektedir. Jeneratör setlerinin
sürekli çalışacağı dü-şünülmelidir. Şebeke jeneratör senkroni-zasyonunda Şebeke jeneratör
senkronizas-yonu aksi belirtilmediği müddetçe
yumu-şak geçişli senkronizasyon olarak kabul
edilecektir. Ve bu durumda şebeke enerji-sinin
kesilmesiyle veya ayarlanan limit değerlerinin
dışına çıkmasıyla jeneratör(ler) çalışıp acil
yükleri besler. Şebeke enerjisi ayarlanan limit
değerler içine dönerse jeneratör şebeke ile
paralel olup yükü kademeli olarak şebekeye aktardıktan sonra kesicisini açar ve ayarlanabilen
süre kadar soğutma çalışması yaptıktan sonra
durur [2].
2.4.2 Yük Alma/Atma Otomasyonu
Yük alma ve yük atma otomasyonu, acil öncelikli yüklerin beslenmesini, çalışan jeneratör
sayısı ve öncelik sıralamasına göre optimize
edecek ve jeneratörlerin devreye girmesi
esnasında aşırı yüklenerek devre dışı kalmasını
önleyecektir. Acil enerji barasından çekilen
gücün, çalışan jeneratörlerin toplam gücünden
az olması durumunda, ayarlanabilen yüzde ve
zaman gecikmeleri sonrası, gereksiz jeneratör
sayısı senkronizasyon sistemi tarafından devreden çıkartılacak ve tekrar yük artması durumunda yeniden çalıştırmak üzere hazır tutulacaktır.
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Sisteme dahil toplam talep gücü sistemdeki
müsait jeneratör kapa-sitesini geçer ise, son
öncelikli yükler dev-reden atılacak ve sistemde
hazır bekletilen tüm jeneratörler çalıştırılacak,
acil yüklerin beslenmesine kesintisiz devam
edilecektir [2].
2.5 Veri Merkezi
Hastanelerdeki veri merkezleri elektronik bir
şekilde korunmuş sağlık verilerinin ko-runması
ile ilgili önemli bir rol oynarlar. Hastanelerdeki
veri merkezleri en yüksek seviyede güvenlik ve
uygunluk gerektirir-ken, hastaların güvenliğini
en üst düzeyde korumalıdır. Ayrıca hastanedeki
enerji harcamalarını da düşürmelidir. Hastane-lerdeki enerji kesintileri göz önünde bulundurmalıdır.
Veri merkezleri istenilen veriyi en kısa zamanda
uygun hale getirmelidir. Hasta-ların güvenlikleri
ve sağlık ihtiyaçlarının devam etmesi için 350
VA’den birkaç MVA’e veri merkezleri kullanılmaktadır.
Kurulan veri merkezi altyapısı ölçeklene-bilir
olmalı ve IT yüküne ve fiziksel alana uygun
olmalıdır. Yeni teknoloji sistemlerle yüksek uygulama yoğunlukları kaldırılabilirken %30’lara
varan enerji ta-sarrufu sağlanabilir.
2.6 Ameliyathane Yönetimi
Ameliyathanelerde en kritik konu enerji sürekliliğidir. Ameliyat sırasında oluşacak elektrik
kesintileri hayati sonuçlar doğura-bilir. Ameliyathanelerin elektriksel alt-yapısı hastaların
güvenliğini, enerji sürek-liliğini ve hastane
personelinin verimliliğini artırmalıdır. Bunun
için ameliyathanelerde ameliyat araçları farklı
panolardan beslenir. Bu panolarda nötrü izole
edilmiş trafolar vardır ve aynı zamanda UPS ile
de beslenmektedirler. IEC61558-2-15’e uygun
izolasyon panoları, hastaların elektrik şokundan
etkilenmelerini önler ve medikal ekipmanların
stabilitesini sağlar. IT sistem ile ilk arızada kesinti oluşmaz. İzolasyon seviyesi görüntülenebilir ve arıza izlenebi-lir. Güçlendirilmiş galvanik
izolasyona sa-hiptir. Oluşabilecek kaçak akımlar
düşük-tür ve sıcaklık ve aşırı yüklenme izlenebilir. Panonun dışındaki UPS ile enerji sürekliliği
sağlanır. Ayrıca UPS sayesinde gerilim düşme
ve yükselmelerinden korunulur. TNS sistemi
ile fiderlerdeki arızalar tespit edilebilir. Bütün
İzolasyon panosu sistemi LON, Modbus, TCP/
IP ile hastane ağına bağlanabilir ve olaylar kayıt
altına alınır ve izlenebilir.

58

İzleme sistemi sayesinde ameliyathanenin
elektriksel ve çevresel durumları izlenebilir.
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Ameliyathanelerdeki dokunmatik ekran; elektriksel arızaları görsel ve sesli olarak bildirir.
Medikal gazların (O2, N2O, vakum) durumu ve
çevresel parametreler (sıcaklık, nem, basınç)
izlenebilir. İzolas-yon sistemi test edilebilir.
Kullanılacak dokunmatik ekran antibakte-riyeldir ve temizleyici maddelerden etki-lenmemelidir. Bu panelde sıcaklık, nem, medikal gazlar
gibi çeşitli bilgiler göste-rilmelidir. Ayrıca bu
panel HBYS sistemi ile de entegre çalıştırılarak
hastalarla ilgili test sonuçları, raporlar gibi farklı
bilgiler eklenebilir ve kontrol edilebilir.
2.7 Yangın Algılama Sistemleri
Havalandırma sistemi yangının çıktığı alanda
devre dışı bırakılarak mevcut oksijen azaltılmaktadır. Yangının kontrol altında tutulması
için iklimlendirme ve havalandırma damperleri
kapatılır. Duman çıkış sistemleri de kontrol edilebilir. Bildi-rim sistemleri devreye girer ve acil
durum çıkışları otomatik olarak açılıp, aydınlatılarak, çalışanlar ve konukların güvenli şekilde
tahliye edilmesini kolay-laştırır. Yangın anında
acil durum aydınlatmaları çalıştırılır, anons ve
sesli tahliye sistemleri devreye girer. Yangın
ve duman damperleri senaryolara bağlı olarak
kapatılır ve açılırlar.
2.8 Hemşire Çağrı Sistemleri
Hastalar hemşirelerle ve hemşireler de kendi
aralarında, doktorlarla, ve personelle kolay ve
hızlı bir şekilde iletişim sağlaya-bilmektedir.
Bu sayede hemşireler daha az çabayla, daha
kısa sürede daha iyi bakım sunabilmektedirler.
Hastanelerin ihtiyaç-larına göre sistem esnek
olarak yapılandırılmakta ve ihtiyaçlara uyum
sağ-lamaktadır. Kablosuz teknolojiler (telefon
ve çağrı cihazları gibi), diğer hastane içi çağrı
sistemleri ve hastane yönetim yazılımları ile
entegre olarak mevcut alt-yapıya ve ihtiyaçlara
uygun en iyi çözüm sunulmaktadır.
2.9 El Hijyeni
El hijyeni görüntüleme sistemi kartlı geçiş
sistemleri ile entegre çalışarak hasta bakıcıların
ya da doktorların girişlerini gö-rüp, bu girişler
sonrasında el hijyenini sağ-layıp sağlamadığını
görür.
Miami Çocuk Hastanesi’nde El hijyeni sistemi
sayesinde hastane kaynaklı enfek-siyon sayısında %67’lik azalma görüldü [13]. Bir hastanede
edinilen enfeksiyon oranı yaklaşık %5-%20
’dir. [9]’a göre has-tanede edinilen enfeksiyonlar sebebiyle Avrupa’da 135.000, Amerika’da
100.000 kişi hayatını kaybedecektir.
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2.10 Gürültü İzleme
Hastanede gürültü, medikal ekipmanlar, sedyeler, telefon, eğlence araçları, buz makinaları,
diğer hastalar ve ziyaretçilerden kaynaklanır.
Gürültünün izlenmesi ve müdahale edilmesi
hasta sağlığı için çok önemlidir. Florance Nightingale 1859’da gürültünün sağlığa ve iyileşmeye negatif etkilerinden bahsetmiştir. Gürültü
yüksek nefes alıp/verme, yüksek kan basıncı,
hızlı kalp atışı, yavaş kilo alma ve kalitesiz uykuya sebep olur. WHO’nin verilerine göre hasta
odası gün içinde 35 dB, akşam da 30 dB seviyesinde gürültü almalıdır. Ancak John Hopkins
Üniversitesi’ndeki verilere göre bir hasta odası
gün içinde 72 dB ve akşam da 60 dB gürültüye
maruz kalmak-tadır [14]. Gürültü izleme sistemi
sayesin-de hastanede istenilen alanlarda gürültü seviyesi izlenebilir ve gerekli alanlarda buna
göre aksiyon alınabilir.

Seviye-1, Yönetim Seviyesi: Ortak Kul-lanıcı
arabirimi aracılığıyla merkezi denetim ve kontrol
Seviye-2, Ağ Seviyesi: Haberleşme omurga
(backbone) altyapısı
Seviye-3, Otomasyon Seviyesi: Dağıtılmış akıllı
kontrol ve izleme
Seviye-4, Saha Seviyesi: Akıllı Sistem ekipmanı
ve saha kontrol cihazları
Bu fiziksel mimari birlikte çalışma ve entegrasyon seviyelerini kolaylaştırır ve sis-teme
çeşitli görünümler sağlar:
3.1 Yönetici Görünümü:
Tüm tesisin genel görünümünü üst yöne-tim
veya yönetici bakış açısından verir. Aşağıdaki
gerçek zamanlı verileri içerir:
Güvenlik tehdidi seviyesi

2.12 Gerçek Zamanlı Lokasyon Sistemi

Kilit Performans Göstergeleri

Hastanelerde çalışanların, hastaların ve ekipmanların güvenliğini sağlamak zordur. Artan
hasta sayısı, artan suç oranı, gün geçtikçe sıkılaşan regülasyonlar ve ekonomik belirsizlikler
hastanelerin çöz-meleri gereken zorluklar olarak
kaşılarına çıkmaktadır. Hastanelerde hastaların
bakımını iyileştirecek güvenliği ve verim-liliği
sağlayacak gerçek zamanlı lokasyon sistemleri kullanılmaktadır. Gerçek zamanlı lokasyon
sistemi bebek koruma, hasta güvenliği, klinik
operasyonlar ve iş süreçleri, malzeme tedariği
ve varlık yöne-timi gibi alanlarda kullanılır.

Çevre performansına genel bakış

Bergan Mercy Medical Center doğum üni-telerini
tekrar tasarladığında daha özel ve personalize
çözümler sunmak istemişlerdir. Bergan Mercy’nin
doğum ünitesi personeli bu transformasyonun
çeşitli riskler içerdiğini ve bebek güvenliği için yeni
yaklaşımlar gerektirdiğini düşünmüşlerdir. Bergan
Mercy Medical Center’daki Do-ğum Ünitesi Yöneticisi Tracy Meyers “Gerçek Zamanlı Lokasyon
Sistemi çok faydalı ve verimli bir sistem, etiketler
sa-yesinde hastanemizin daha güvenli oldu-ğunu
biliyoruz” demiştir [8]. Florida Has-tanesi İş Süreçleri Direktörü Ashley Sim-mons “Gerçek zamanlı
lokasyon sistemini kullanarak personel iş akışlarını takip et-meye başladık. Yani sadece iş akışlarını
değil, hasta perspektifinden akışın nasıl olduğunu
izlemeye başladık” diyerek sis-temin önemini ve
getirisini vurgulamıştır [8].
3.Fiziksel ve Operayonel Mimari
Fiziksel mimari aşağıdaki gibi çeşitli sevi-yelerden oluşan, yukarıdan aşağı bir ta-sarıma
dayalıdır:
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Kritik sistemlerin durumu (güç, gaz, su, ısıtma,
soğutma, veri)
Alan kullanımı ve kullanılamaması
Tamamen işlevsel veya hata veren bina bölgelerinin renkler ile işaretlenmiş genel görünümü
3.2 Operasyonel Görünüm
Ön hattaki hizmetler üzerinde doğrudan etkisi
olan önemli bina sistem ve hizmetle-rine genel
bakış sağlar. Her bir görünüm, gerektiği yerde
olayları algılamak ve ko-mutları yerine getirmek
için çeşitli ekranlar sağlar. Ana operasyonel
görünümler aşağıdaki gibidir:
3.2.1 Can Güvenliği
Hastaların büyük kısmı yardım olmadan
yaşamlarını tehdit eden durumlardan kaçamayacakları için can güvenliği sistemleri
özellikle önem taşır. İnsanların kaçamama nedenleri ruhsal veya fiziksel hastalıklar, ileri yaş
ve içeridekilerin doğrudan kontrol edemediği
güvenlik önlemlerine bağlı olabilir. Bu nedenle
can güvenliği tehditlerine karşı “yerinde savunma” yöntemini desteklemek için mümkün olan
en az hasta hareketini gerektiren, entegre bir
komut ve kontrol altyapısı sağlanması büyük
önem taşır.
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Entegre can güvenliği görünümü, uygun
önlemlerin daha etkili bir şekilde alınabilmesi
için tehdidin daha hızlı bir şekilde yalıtılmasını
ve doğru şekilde tanımlanmasını sağlar. Ayrıca
tüm olay ve etkinliklerin doğru şekilde tutulmuş
tarih/saat etiketli kayıtları, olay nedeninin ve
olaydan sonra alınan önlemlerin daha doğru
şekilde belirlenmesine yardımcı olur.
3.2.2 Hemşire İstasyonu
Entegre akıllı hemşire istasyonları, hastane
tesisleri, bina hizmetleri ve tıbbi bakım arasında hayati bir bağlantı sağlar. Ope-rasyonel
görünümde, hasta bakımını etki-leyen hasta
hizmetlerinin entegre ve etki-leşimli bir panosu
bulunur. Bunlara aşağıdakiler dahildir:
Çevre koşulları
Aydınlatma Seviyeleri
Hemşire açğırma işlemleri
Hasta, personel ve ziyaretçi güvenliği
Entegre hemşire istasyonları, tıbbi perso-nelin
hasta bakımı etkinliklerine daha iyi konsantre
olmalarına yardımcı olacaktır ve daha yüksek
otomasyon seviyesi ve tesis personeline daha
verimli bilgi aktarımı ile tesisteki sorunlar daha
hızlı ve etkili bir şekilde çözülecektir.
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3.3 Uzman İzleme ve Kontrol Görünümü
Uzman izleme ve kontrol görünümü, önemli
sistem ve hizmetlerin hem kul-lanılabilir, hem
de maksimum verimle çalışır olmasını sağlamak için belirli uzman bilgilerine sahip kullanıcılara uygun komut ve kontrol imkanı sağlamak
amacıyla önemli bina ve sistem hizmetlerinin
ayrıntılı bir genel görünüm ve analizini sağlar.
Ana uzman izleme ve kontrol görünümleri
aşağıdaki gibidir.
3.3.1 Enerji Yönetimi
Enerji yönetimi uzman görünümü, hasta-nenin
enerji yöneticisi ve tesis personelinin hastane
enerji tüketimini izlemesini sağlar ve sağlık
merkezindeki enerji verimini sürekli iyileştirme
planında temel bir araç görevi yapar. Enerji yönetimi uzman izleme ve kontrol görünümünün
ana özel-likleri aşağıdaki gibidir:
Enerji alarmları
Enerji tasarrufu projeleri için önerilen yatırım
geri dönüşü olurluk incelemeleri
Enerji verimi açısından inceleme gerekti-ren
sistem ve ekipmanların hedeflenmiş listesi
Enerji normalizasyon raporları ile bölge işgal
çalışmaları

3.2.3 Tıbbi Bölgeler

Enerji modelleme

Tüm tıbbi alan ve hasta odası ortamının entegre
operasyonları, enerji verimi açısından en iyi şekilde çalışırken hastanın iyiliği ve iyileşmesi için
en uygun koşul-ların korunmasını sağlayacaktır.

Hizmet faturası doğrulama

3.2.4 Ameliyathaneler
Tamamen entegre ameliyathaneler, tüm bu
kritik bölgeler ile ilgili tüm konuların yakından
kontrol edilmesi ve izlenmesi için önemli bir
araçtır:

Dinamik Enerji fiyatlandırma
Akıllı şebeke, yük paylaşımı ve maksimum talep
yönetimi
3.3.2 Bina Yönetimi

UPS

Bina yönetimi uzman görünümü, tesis personelinin hastanenin bina hizmetlerini yönetmesini sağlar ve sağlık tesisinin genel
yönetiminde temel bir araç görevi yapar. Bina
yönetimi uzman izleme ve kontrol görünümünün ana özellikleri aşağıdaki gi-bidir:

Yalıtım transformatörleri

Önleyici bakım

Çevre koşulları

SCADA

Tıbbi gazlar

Çevre kontrolü

Kullanıcı etkileşimi, ameliyathane içindeki cerrah dokunmatik paneli, hemşireler için uzaktan
operasyonel görünümler ve mobil cihazlara
yönlendirilen alarm ve bilgiler aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Aydınlatma kontrolü

Kritik güç kaynakları

Tesis yönetimi için 7/24 uzak hizmetler
Tesis iş akışı motoruna ve görev yönetim yazılımına bağlantılar
Etkileşimli kullanım ve bakım kılavuzlarına
dinamik bağlantılar
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3.3.3 Güvenlik Yönetimi
Güvenlik yönetimi uzman görünümü, gü-venlik
personelinin hastanenin fiziksel gü-venlik hizmetlerini yönetmesini sağlar ve sağlık tesisinin
güvenlik yönetimi için ana komut ve kontrol
aracı görevini yapar. Güvenlik yönetimi uzman
izleme ve kont-rol görünümünün ana özellikleri
aşağıdaki gibidir:
Genel tehdit seviyesi panosu
Akıllı video analizi, erişim kontrolü, izinsiz giriş
algılama, kişisel saldırı, RFID konu-mu ve kritik
sistemler görünümlü Entegre video duvarı
Ziyaretçi yönetimi

Hastane veri merkezi fiziksel altyapısının kontrolü ve izlenmesi
Kritik güç ve yedekleme sistemi yönetimi
Enerji verimi
Ağ yükü yönetimi ve adaptasyonu
Uzaktan erişim ve veri güvenliği
Akıllı bakım araçları
Belirli sayıda farklı görünümler kul-lanıcıların
spesifik ihtiyaçlara çözüm bul-masını sağlar. Bu
görünümler yönetici, operasyonel vb. şeklinde
sınıflandırılabilir.
4 Uygulama Örnekleri

Kart yazdırma terminalleri
Denetim takibi ve eksiksiz olay ve etkinlik kaydı
Acil durum yanıtı ve emniyet güçleri ve kuruluşlarına gerçek zamanlı bağlantılar
3.3.4 Veri Merkezi Yönetimi
Veri merkezi yönetimi uzman görünümü, mümkün olan maksimum kullanılabilirlik ve enerji
verimini sağlamak için tesisler ve bilişim teknolojileri personelinin hastane fiziksel haberleşme
altyapısını yönetebil-mesini sağlar. Veri merkezi
yönetim uzman izleme ve kontrol görünümünün
ana özellikleri aşağıdaki gibidir:
Operasyonlar, kapasite ve değişim yöne-timi

Yukarıda anlatılan sistemlerin entegre çalışması
çeşitli senaryolarda otomatik ak-siyon alınmasını sağlar. Aşağıdaki bölümde bu senaryolara
örnekler verilmiştir.
4.1 Bebek Güvenlik Sistemi
Bir bebek çalınma vakası olduğunda, gü-venlik
görevlilerine kameralardan görün-tüler gelecek,
lokal kamera kapıya odakla-nacak ve yakınlaştırılmış görüntüler almaya başayacak, en
yakındaki güvenlik gö-revlisine uyarı gönderilecek, hemşirelere uyarı gidecek ve kartlı geçiş
sistemleri kapıları kilitleyecek. Görüldüğü gibi
kartlı geçiş, hemşire çağrı, kamera ve güvenlik
sistemlerinin entegre çalışması gerekmektedir.

Figür 2

Figür 3

Gerçek Zamanlı İzleme Sistemi Mimarisi-1 [16]

Gerçek Zamanlı İzleme Sistemi Mimarisi-2 [8]
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4.2 Yangın
Yangın bölgesindeki havalandırma sistemi
oluşan dumanı dışarı çıkarmak için çalışmasını
düzenleyecek, acil çıkış aydınlatmaları aktif hale
gelecek, lokal kameralardan görüntüler gelecek,
gerçek zamanlı lokasyon sistemi ile o bölgedeki hasta ve personel belirlenecek, duman ve
yangın damperleri kapatılacak, operatöre alarm
gösterilecek, güvenli çıkış içim kimi kapılar
açılacak ve güvenli çıkış senaryoları çalışacak.
Bu durumda yangın, acil çıkış aydınlatma sistemi, güvenlik, kamera ve mekanik otomasyon
sistemleri entegre çalışmalıdır.
4.3 Hasta Odası Kontrolü
Aydınlatma seviyeleri ayarlanacak, perso-nele
sıcaklık, nem, basınç, medikal gaz seviyesi
gibi oda koşulları bildirilecek, hasta kendi
aydınlatmasını kontrol edebi-lecek. Yeni bir
hasta bir odaya atandığında; oda dolu olarak
işaretlenecek, hasta atandığında olması gereken
ortam koşullarına geçilecek, el hijyeni sistemi
ile hemşire ya da doktor hasta odasına girdiğinde ellerini hijyenik hale getirdiğinden emin
olunacak. Hasta odasında hastanın aydınlatma,
havalandırma, internet, telefon, televizyonu
kontrol edebilme, hemşire çağrı, çeşitli ekranlarla etkileşim yapabil-mesi hastanın stresini
azaltır. Bu durumda aydınlatma otomasyonu,
mekanik otomas-yon, kartlı geçiş, hemşire
çağrı sistemleri entegre çalışmalıdır.

bulunduğu kompleks yapılardır. Bu yapıları
yönetebilmek için çok çeşitli disiplinlerde alt
sistem kullanılmaktadır. Bu alt sistemlerin
entegre çalışması ile hastalara çok daha büyük
bir konfor sunu-labilir ve operasyonel maliyetler
%30’lara kadar azaltılabilmektedir.
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4.4 Varlık Yönetimi
Bir hemşire bir medikal ekipmana ihtiyaç duyduğunda bu ekipmanı diğer hemşirelere dorup
hastane içinde aramak yerine, gerçek zamanlı
lokasyon sistemi ile yerini tespit edebilir. Bu
çok ciddi miktarda verimlilik ve hızlı tepki
sağlar.
5 SONUÇ
Hastaneler ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar, hasta bekleme alanları, ecza-nelerin
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Vakum
Kontaktörler
Enerji dağıtımının verimli, kesintisiz sağlanması ve gerektiğinde sorunsuz bir şekilde
akımın kesilebilmesi için güvenilir şekilde açma kapama yapan anahtarlama ekipmanlarına ihtiyaç vardır.
Vakum kontaktörleri çok açma kapama yapabilme özellikleri nedeniyle endüstride bir
çok uygulamada kullanılmaktadır.
Kontaktörlerin içinde bulunan kontakların birbirinden ayrılması esnasında oluşan
arkın vakum teknolojisi ile söndürülmesi en güvenilir yöntemlerden biridir. Ark
söndürülmesi işlemi kontaktörlerin içinde bulunan hermetik vakum tüpler vasıtasıyla
yapılmaktadır.
Vakum kontaktörlerin içyapısı vakum tüplerinin bulunduğu orta gerilim (medium
voltage part) ve işletme mekanizması, kapama mekanizmasının bulunduğu alçak
gerilim (low voltage part) bölümlerinden oluşur.
Vakum kontaktörleri orta gerilim motorlarıyla sürülen konveyör, asansör, kompresör, pompa, fan uygulamalarında, sağ-sol dönüş uygulamalarında, trafolarda,
reaktör uygulamalarında (DC-Link reaktör), endüstriyel dağıtımda ve reaktif güç
kompanzasyonu gibi bir çok uygulamada kullanılmaktadır. Vakum kontaktörün dikey
ve yatay çalışmaya uygunluğu pano içindeki montaj açısından önemlidir.
Vakum kontaktörlerde kısa devre koruma bulunmadığından ihtiyaç duyulan uygulamalarda HRC sigortalar ile kombinasyon yapılmalıdır.
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Vakum Kontaktörler

Vakum Kontaktör (Ön görünüş)
12345678-

İşletme mekanizması
Manyetik bobin
Bağlantı şeritleri
Manyetik nüve
Mekanik kapama
Açma yayı
Bağlantı kolu
Açma vidası

Vakum Kontaktör (Arka görünüş)
910111213141516-

Açma, varistor modülü
Integral başlık
Pozisyon göstergesi
Üst ana iletken bağlantısı
Vakum tüp
Alt ana iletken bağlantısı
Plastik kapak
Basınç kontağı yayı

Kullanım Kategorileri:
IEC 60470 standardına göre kullanım kategorileri uygulamalara göre aşağıdaki gibidir.
AC1 : Indüktif olmayan, direnç yükleri
AC2: Bilezikli motorlarda açma, kapama
AC3: Sincap kafesli motorlarda açma, kapama
AC4: Sincap kafesli motorlarda açma, kapama, yön değiştirme
Dielektrik Dayanım:
Hava izolasyonunun dielektrik dayanımı montaj yapılacak yerin denizden yüksekliğinin artışı ile azalmaktadır. IEC62271-1 standartına göre tanımlanmış olan yıldırım darbe dayanım değerleri deniz seviyesinden 1000 metre ve üzeri için aşağıdaki tabloda verilmektedir. Projelendirme sırasında bu değerleri göz
önünde bulundurmak gerekmektedir.
Örnek olarak (Grafik-1);
U > = U0 x Ka
U : Normal şartlarda nominal dayanım gerilimi.
U0 : Montaj yapılacak yerdeki nominal dayanım gerilimi.
Ka : Yükseklik düzeltme katsayısı
İhtiyaç duyulan yıldırım darbe dayanım gerilimi 60 kV ise
yükseklik 2.500 m. olması halinde gerekli olan minimum
gerilim değeri: 72 kV >= 60 kV x 1.2

Grafik-1
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Endüstriyel Tesislerde
“Tracing” Olarak,
Buhar Yerine
Elektrik Kullanmanın Avantajları

Özet

Rafineri, Kimya vb. endüstrilerde işletme gereği sıvıların bazılarının işlenmesi, dönüştürülmesi,
tüketime sunulması için bulunduğu yerden başka bir yere, özelliklerinde bir değişiklik olmadan,
bozulmadan kolayca taşınması, sürecin güvenli ve sürekli izlenerek kontrol edilmesi için ısıtılması gerekebilmektedir. İşletmenin doğası gereği sıvı haldeki ürünü; çeşitli ortamlarda sıcak,
gerektiğinde akıcı kılmak, teçhizatla birlikte olası donmaya karşı korumak için sürekli, periyodik
veya günlük, mevsimsel ortam sıcaklıklarına bağlı kontrol ederek gerekli sıcaklıklarda tutmak
bazen kaçınılmaz olmaktadır. “Electrical Heat Tracing” uygulaması, buhara nazaran işletme
ve kontrol kolaylığı, enerji tüketiminde önemli ölçüde tasarruf, bakım giderlerinde düşüş gibi
önemli avantajlar sağlamaktadır. Rafineri ve petrokimya sektöründe enerji tasarrufunun oransal
olarak en yüksek ve en kolay yapılacağı yer, ısıtma sistemlerinde yapılacak iyileştirmeler ve yeni
uygulama sistemlerinin kullanımı ile mümkün olabilmektedir.
Kısaca “ısıtma”(Heat Tracing) olarak adlandırdığımız kelime, bu çalışmada bir sıvıyı akıcı kılmak, ekipmanlarla birlikte donmaya karşı korumak anlamında kullanılacak ve içerik bu anlamın
etrafında şekillenecektir.
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1. Isıtmanın ( “Heat Tracing” ) Gereği
Endüstride viskozitesi yüksek, sıvı haldeki birçok
ürünün bulunduğu tankta veya işlenmek, başka
bir ürüne dönüştürmek veya tüketime sunulmak üzere borularla nakli yapılırken, ısısını sabit
tutmak, akıcılığını korumak, donmaya karşı
korumak, pompalama, izleme ve kontrol sistemleri ile birlikte iyi bir izolasyon yapılsa da ısıtılması
gerekmektedir. Isıtma yapılmaz ise mahsul tank
ya da borularda katılaşarak donar, bu durumda
güzergâhtaki pompa vb. ekipmanlar zarar görür.
Sıvı haldeki mahsul donmayıp ta sıcaklığı düşer
ise viskozitesi artacağından akıcılığı düşer ve
ürünün transferi için daha fazla güce gerek olacağından tahrik elemanı olarak kullanılan motor, ya
devre dışı olacak, ya da daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaktır. Hat üzerindeki enstrümanlar, ürün ve akış bilgilerini düzgün alamayacağından, ilettikleri bilgiler ile yapılan kontroller de
hatalı olacaktır.
Tank veya borularda akışkanlığı yüksek ( viskozite düşük ) tutulacak sıvıların sıcaklığının belirli
değerin altına düşmemesi gerektiğinden, sıcaklığın yıl boyunca sürekli izlenerek, ısıtmanın sürekli,
periyodik veya kontrollü yapılması gerekmektedir. Donmaya karşı ısıtma ise, mevsimsel olup,
sıcaklığın düşmesi halinde devreye girecek şekilde
yapılmaktadır. Isıtma sadece sıvının değil, sıvının
geçtiği sabit ve döner ekipmanlarla birlikte her
türlü enstrümanın ve bağlantılı tüm parçalarının
da yapılması gerekir..
2. Elektrikli Isıtma
Daha sonraki paragraflarda açıklanacağı gibi,
elektrikli ısıtma çok sayıdaki avantajları nedeniyle
Borular, ekipmanlar, tank ve enstrüman sistemlerindeki sıvıların sıcaklığını olabildiğince arzulanan
değerlerde sabit tutmak veya çok düşük sıcaklarda donmaya karşı korumak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektrikli ısıtmada bu amaç için özel
olarak üretilmiş kabloların ısıtılmak istenen boru
hatlarına, tanklara, enstrümanlara ve bunların
uzantılarının çevresine sarılarak elektrik enerjisinin
ısı enerjisine dönüştürülmesi prensibine dayanır.
Elektrikli ısıtma uygulaması ile ilgili bir sistem ve
bu sistemde kullanılan tesisat elemanları Şekil
1’de verilmektedir.

Şekil 1. Elektrikli ısıtma ile ilgili bir sistem ve bu
sistem için gerekli tesisat elemanları
Şekil 1.’de verilen sistemdeki tesisat elemanlarının
fonksiyonlarının ve nasıl seçilebilecekleri aşağıda
sıra ile açıklanmaktadır.
2.1 Transformatör: Elektrikli ısıtmanın ilk elemanı
olan transformatör, ısıtma kabloları için uygun gerilimi sağlamanın yanında, elektriksel izolasyonu
sağlayarak çok geniş bir alana yayılan kablolardaki
kaçaklardan kaynaklanabilecek tehlikeli temas gerilimlerinin etkisiz kılmaktır. Bilindiği gibi besleme
gerilim arttıkça daha uzun kablo kullanmanın yanında daha fazla enerji transferi olacağından, ilave
malzeme miktarı düşeceğinden, maliyet azalacaktır. Alçak gerilim şehir şebekesinden beslenme
ve dağıtım panelinde çıkış fiderlerine kaçak akım
otomatı konması halinde Transformatör kullanımına ihtiyaç yoktur.
2.2 Dağıtım, Kontrol Paneli: Tek veya gruplandırılmış elektrikli heater kablolarının, atmosfer,
ortam veya borudaki sıcaklığın değişimine bağlı
olarak devreye girip/çıkmasını sağlayan kontaktörlerin, izleme ve kontrol amaçlı lambaların, arızalarla ilgili sesli ve görsel uyarıların ve bu bütün
bilgileri gerektirdiğinde uzaktaki bir merkeze ileten
sistemlerin bulunduğu ve sahaya monte edilen
pano.
2.3 Isıtıcı Kablolar: Elektrikli ısıtmanın en önemli
elemanı olup, sıcaklığı sabit veya belirlenen bir
değerin üzerinde tutulacak veya donmaya karşı
korunacak içinde genelde sıvının olduğu başta
boru olmak üzere her türlü depo, pompa ile bunların kontrol, izleme ve ölçme sistemlerinin etrafına
duruma göre sarılır veya döşenir. Her durumda ısı
kaybını önlemek için çevresi, ısıttığı ekipman, alet
ve boru ile birlikte izole bir malzeme ile kaplanır.
Endüstriyel amaçlı yaygın olarak kullanılan tipleri
aşağıda verilmiştir.
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Kendinden Regüleli Kablolar: Kendinden regüleli
kablolar, iki iletkenin yarı iletken polimer bir malzemenin içine uygun bir mesafede yerleştirilmesi
ile elde edilir. Bu iletkenlere bir gerilim uygulandığında polimer moleküllerinden elektrik akımı
geçecek ve bu akım moleküllerdeki ısı enerjisinin
artmasına sebep olacaktır. Isısı artan moleküllerin
titreşimleri de artacak ve bir süre sonra moleküller
birbirlerinden iyice uzaklaşarak elektrik akımının
kesilmesine sebep olacaktır. Kablo tekrar soğuduğunda moleküller birbirine yakınlaşacağından,
akım yeniden moleküllerden geçmeye başlayacak
ve ısı yeniden yükselecektir. Kendinden regüleli
kablonun en büyük avantajı istenen uzunluklarda
kesilebilmeleri ve yapılarından dolayı aşırı ısınmamalarıdır.
Gücü limitli Kablolar: Bu kablolar iki bakır iletken
ve bunlar arasında kablo boyunca ısınmayı
düzgün sağlayan alaşımlı bir maddeden meydana
gelmiştir. Alaşım pozitif sıcaklık katsayısına sahip
olup, sıcaklık yükseldikçe, sistemden çekilen akım
azalır. Bu kablolar kendinden regüleli kabloların
ısıtmakta yeterli olmadığı veya çok daha yüksek
sıcaklık gerektiren yerlerde tercih edilir.
Sabit Güçlü Kablolar: Bu tip kablolar basit bir
direnç devresinde oluşan ısınma esasına göre
çalışır. Kabloya gerilim uygulandığında elektrik
enerjisi, ısı enerjisine dönüşerek sıcaklığı arttırır.
Seri veya paralel direnç uygulamaları şeklinde
üretilir. Seri dirençli kablolar daha ucuz olmasına
rağmen, ek yaparak uzatma veya keserek kısaltma
imkânı yoktur. Sabit uzunluklarda üretilir. Paralel
dirençli kablolarda ek yapılabilir ve daha çok kendinden regüleli kabloların yeterli olmadığı yüksek
sıcaklık gerektiren yerlerde kullanılır.
Mineral İzoleli Kablolar: Kablo, tüp şeklinde
metal bir dış muhafaza, ortada ısı verecek iletkenler ve bunların arasında elektriksel izolasyonu
sağlayacak basınçla sıkıştırılmış magnezyum oksit
maddesinden meydana gelmiştir. Sabit bir güç
çıkışına sahip olup, sabit güçlü kabloların kapasitelerinin üzerinde, özellikle çok yüksek sıcaklık
gerektiren yerlerde kullanılırlar.
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Seri Isıtma Kabloları: Kablo seri dirençlerden
meydana gelmiş olup, verilen uzunlukta istenen ısıtmayı sağlayacak şekilde imal edilmiştir.
Kablonun verdiği ısı, atmosfer ile ısıtacağı boru,
enstrüman vb. ekipmanların ısısından bağımsızdır. Üreteceği ısı işletme gerilimi ve kablonun
direncine bağlıdır. Bu kablolar genelde uzun boru
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hatlarının ısıtmasında kullanılır.
2.4 Kontrol Metotları
Borular, ekipmanlar, tank ve enstrüman sistemlerindeki sıvıların sıcaklığını belirlenecek bir değerde veya üzerinde tutmak, çok düşük sıcaklarda
donmaya karşı korumak için yapılacak ısıtmayı
istenen sınırlar içinde tutarak, verimli çalıştırmak
için kontrol edilmesi gerekir. Isıtma sürekli olabileceği gibi, atmosfer veya ısıtılan sıvının sıcaklığına
bağlı olarak değişken, donmaya karşı ise mevsimsel olacaktır. Endüstriyel uygulamalarda aşağıdaki
kontrol sistemlerinin birkaçı veya tamamı gereğine göre kullanılmaktadır.
• Kontrolsüz Isıtma ( Uncontrolled ): Viskozitesi
en sıcak mevsimde dahi düşmemesi gereken sıvıların ve bu sıvıların bulunduğu her türlü depolama
ve borular ile enstrümanlarının yıl boyunca bir
kontrole gerek kalmadan sürekli ısıtılması gereken
bir sistemdir.
• Atmosfer Sıcaklığı ile Kontrol (Ambient
Sensing): Atmosfer sıcaklığı takip edilerek ısıtıcı
olarak kullanılan kabloların bir kontrolör üzerinden
belirlenecek bir değerin altına düşmesi halinde
devreye girmesini sağlayacak sistemdir.
• Oransal Sıcaklık Kontrolü (Proportional Ambient Sensing): Bu kontrol sisteminde bulunan
bir kontroller atmosfer sıcaklığını ve ısıtıcı kablo
ile verilen enerjiyi sürekli izleyerek, daha önceden
kontrolöre girilen bilgilerle oluşturulan bir algoritma ile kayıpları hesaplayarak, ısıtıcı kabloyu
devreye sokar veya çıkarır.
• Ortam Sıcaklığı ile Kontrol (Line Sensing):
İçinde sıvının bulunduğu boru, depo ve enstrümanların sıcaklığının sürekli izlenerek, sıcaklığın
belirli değerler arasında kalmasını sağlamak için,
ısıtıcının devreye girip, çıktığı bir sistemdir.
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Kontrol sistemlerinin uygulamaları Tablo 1’de değerlendirilmektedir.
Tablo 1. Elektrikli ısıtmada kullanılana metotların avantaj ve dezavantajları
Kontrol sisteminin
yatırım maliyeti Enerji Tasarrufu

Kontrol Metodu

Isıtıcı durumu

Kontrolsüz Isıtma

Sürekli devrede

Yok

Az

Atmosfer Sıcaklığı ile Kontrol

Atmosfer sıcaklığına bağlı olarak ON/OFF

Düşük

Orta

Oransal Sıcaklık Kontrolü

Atmosfer ve ortam sıcaklığına bağlı olarak ON/OFF

Orta

İyi

Ortam Sıcaklığı ile Kontrol

Ortam sıcaklığına bağlı olarak ON/OFF

Yüksek

Çok İyi

2.5 İzolasyon
Buhar ile ısıtmada olduğu gibi, elektrik ile ısıtmada da hem ısıtılacak boru, ekipmanlar, depolama ve
enstrüman sistemlerinin, hem de ısıtıcı kablonun ısı kayıplarını azaltmak için iyi bir izolasyon malzemesi ile kaplanması gerekir. İzolasyon malzemesinin ısı kayıplarını önlemenin yanında, işleteme ve
bakım personelini de yüksek sıcaklıklara karşı da korur. İzolasyon malzemesi seçimi başlı başına bir
mühendislik gerektirir. İzole edilecek hattın sıcaklığı, çapı, izolasyon malzemesinin ısıl karakteristiği,
neme karşı direnci, dayanımı, kimyasal yapısı, duman ve toksin salınım özellikleri, yangına dayanımı,
tamir edilebilirliği gibi etkenler göz önünde bulundurulması gereken önemli özelliklerdir. Ancak seçilen
izolasyon malzemesinin kalınlığı hem kayıpları, hem de yatırım maliyelerini önemli ölçüde değiştirecektir. İzolasyon kalınlığının değişiminin kayıpları ne oranda düşürdüğüne ait örnek bir çalışma Tablo 2’de
verilmektedir. Tablodan da görüleceği gibi izolasyon kalınlığı arttırıldığına, kayıplarda önemli ölçüde
düşmektedir. Bu durumda yatırımın geri dönüşüm süresi gözden geçirilmelidir.
Tablo 2. İzolasyon kalınlığının, ısı kayıplarını düşürmeye olan etkisi.
Hat No

Çap İzolasyon kalınlığı Hat uzunluğu
Sabit tutulması
(inç)
(mm)
(m)
gereken sıcaklık (0C)

İzolasyonun kalınlığının
Isıtmak için
Isıtmak için
arttırılması
gerekli Güç (W)
Gerekli Güç (W)

Line-0001

6

40

468

55

28.240,32

100

14.215,24

Line-0002

8

40

367

70

35.705,80

100

17.297,53

Line-0003

12

50

434

52

37.063,79

100

20.844,88

Toplam

101.009,91

52.357,65

3. Buharlı Isıtma ( Steam Tracing )
Buharlı ısıtma, elektrik enerjisinin günlük hayatta olduğu kadar endüstride de yaygın olarak kullanılmadığı dönemden başlayarak en az 100 yıldan beri borular, ekipmanlar, depolama ve enstrüman sistemlerindeki sıvıların sıcaklığını belirlenen bir değer aralığında sabit tutmak veya çok düşük sıcaklarda
donmaya karşı korumak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Üretilmesi kolay olmakla birlikte, iletilmesi
ve dağıtılması zor, ısı kayıplarından dolayı verimsiz, dolayısı ile masraflıdır. Bu sistem, temel olarak ısıtılmak istenen boru, ekipman veya enstrümanların üzerine, çevresine kolayca bükülebilecek daha küçük
çaplı borular yerleştirilerek, bu borulardan yüksek sıcaklıktaki buhar geçirilmesi prensibine dayanır.
Buhar hattı üzerinde hassas bir kontrol mekanizması olmadığından, ortam ya gerektiğinden çok veya
az ısıtılacaktır. Mevsimsel ısıtmalarda, atmosfer sıcaklığı dikkate alınmadan buharlı sistem çok uzun
bir dönem için devrede kalır. Yoğunlaşan buharı toplamak için ayrı bir boruluma sisteminin de tesis
edilmesi gerekir. Gerek buhar hatlarının, gerekse yoğunlaşan hatların çok yakın takip edilmesi gerekir.
Aksi takdirde ısı ve su kayıpları yüksek olur.
4. Elektrikli Isıtma ile Buharlı Isıtma Sistemlerinin Karşılaştırılması
Borular, ekipmanlar, depolama ve enstrüman sistemlerindeki sıvıların sıcaklığını belirlenen bir değer
aralığında sabit tutmak veya çok düşük sıcaklarda donmaya karşı korumak için elektrikle ile yapılan
ısıtmanın başlıca avantajları şu şekildedir.
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• Isıtma, lokal veya merkezi sıcaklık sensörleri ile otomatik yapılarak kontrol edildiğinden, buharlı ısıtmaya göre kolaydır. Ayrıca sensörlerler yardımı ile istenen hassas sıcaklık ayarları yapılabilir.
• Otomatik sıcaklık kontrolünün yanında, kendinden regüleli kabloların kullanımı ile enerjinin daha verimli kullanılması sağlanır. Otomatik sıcaklık kontrolü ile enerjinin verimli kullanımı, hem merkezi, hem
de kabloların yapısı gereği lokal yapılır.
• Elektrikli ısıtma sistemlerinin bakım maliyeti ihmal edilebilecek kadar düşüktür. Buharlı sistemlere
göre en büyük avantajı da budur. Kabloya ciddi bir hasar gelmediği sürece uzun yıllar hiçbir bakım
gerektirmeden çalışır.
Buharlı ısıtmanın avantajları ise;
• Buhar ile yapılacak ısı sistemleri için boru, buhar kapanı vb. basit elemanlar gerekli olduğundan,
temini ve montajı kolay ve ucuzdur.
• İşletilmesi, arıza noktasının bulunması basit olduğundan, özel personel gerektirmemektedir.
Elektrikli ısıtmayı, yukarıdaki avantajları nedeniyle tercih edenler, su kaynaklarının azlığı, buharlı sistemleri büyütmek için gerekli zamanın uzun olması, düşük basınçlı buharın daha özel yerlerde kullanılabileceği gibi sebepleri de göz önünde bulundurduklarından bahsetmektedirler.
Buhar ile ısıtmayı tercih edenler ise, buharın aslında bir yan ürün olduğu, dolayısıyla bu enerjiyi üretmek için ilave bir yatırım ve işletme masrafı gerekmediği fikrini savunmaktadırlar. Son yıllarda buharlı
ısıtma sistemlerindeki teknolojik gelişmeler, bu sistemlerin de verimliliğini önemli ölçüde arttırmış, daha
iyi bir sıcaklık kontrolüne olanak tanımıştır.
5. Uygulama
Malzeme ve kontrol sistemlerindeki gelişmeler, enerjinin verimli kullanılmasındaki beklentiler dikkate
alınarak yeni tesis edilmekte olan bir rafinerinin boru ve enstrümanlarının “heat tarcing” gereksinimi
elektrik enerjisinden sağlanmıştır. Uygulama ile boru ve enstrümanların bir kısmında sıcaklığın sabit, bir
kısmında ise donmaya karşı koruma sağlamak için ısıtma yapılmıştır. İşletmenin güvenliği ve sürekliği,
personel ve ekipmanın korunması göz önünde bulundurularak en yüksek enerji verimliliği sağlayacak
kablo tipi ve kontrol sistemi seçilmiştir.
Buna göre:
Donmaya karşı ısıtma: Bu sistemde her ana şalt merkezine üç adet “Thermocouple” monte edilmiş
olup, bunların ikisinin atmosfer sıcaklığının, hatlarda donma meydana getirecek seviyenin altına düşmesini algılaması halinde sahadaki kontaktörlere bir kontrolör üzerinden sinyal göndererek kapatarak,
merkezi olarak bütün ısıtıcı kabloları devreye sokar, atmosfer sıcaklığının yükselmesi halinde ısıtma
sistemini devre dışı eder.
Sıcaklığın sabit tutulması: Üç tip uygulama yapılmıştır.
1.Bu ısıtma şeklinde elektrikli ısıtma yıl boyunca bir hiçbir kontrol elemanı olmadan devrededir. Kablonun vereceği sıcaklık, ekipmanlara zarar vermeyecek, ortamda herhangi bir yangın veya patlama
oluşturmayacak şekilde sınırlandırılmıştır
2.Bu uygulama ile ısıtılacak sıvının sıcaklığı bir sensör ile takip edilerek belirlenen bir değerin altına
düşmesi halinde ısıtıcı sistem devreye bir termostat ile alınır ve sıcaklık bir değere ulaşınca devreden
çıkartılır.
3.Bu uygulamada ise ısıtma, bir elektronik kontroller yardımı kullanılarak atmosfer sıcaklığı ve kabloya
verilen ısı enerjisi sürekli izlenerek, kayıplar bir algoritma ile hesaplanarak, belirlenecek bir sıcaklık aralığı için ısıtıcı kablo devreye alınır veya çıkartılır.
Her bir uygulama ile ilgili tesis elemanları ve kontrol edilecek, sabit tutulacak sıcaklık değerleri Tablo
3’de verilmiştir.
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Tablo 3. Yeni Rafineri boru, tank ve enstrümanları için “Heat tracing” uygulamaları.
Kontrol

Sabit tutulacak Sıcaklık

Lokal termostat

Sıcaklık sensörü

Yok

Yok

Kabul edilebilir limitler içinde, aşırı ısıtmadan, işletme
koşulları içinde, düşük sıcaklıklarda sabit tutulacak boru,
tank ve enstrüman sistemlerinin ısıtılması için.

Yok

Yok

Şalter odalarında bulunan üç adet Thermocouple ile
atmosfer sıcaklığını algılayarak, sıcaklığın belirlenen değerin altına düşmesi halinde donmaya karşı korunacak
hat ve enstrümanların ısıtılması için.

Sürekli Isıtma
Donmaya Karşı Isıtma

≤ 70 C
0

Uygulama

Her bir hat için ayrı bir algoritma ile ısıtmanın kontrol
edildiği hat ve enstrümanlar.

Oransal Sıcaklık Kontrolü

Ortam Sıcaklığı ile Kontrol

> 70 0C

Yok

Yok

Var

Var

5 0C (5 0C )
15 0C (10 0C - 15 0C )
32 0C (20 0C - 35 0C )
55 0C (40 0C - 55 0C )
70 0C (62 0C - 70 0C )
Çok fazla enerji tüketimi gerektiğinden, sıcaklığın sürekli
izlenerek hat ve enstrümanların ihtiyaç kadar ısıtılması
prensibi ile çalışır.

Yapılan teknik ve ekonomik analizler sonucunda tüm enstrümantasyon sistemi ile birlikte buharın
iletilmesinin zor olduğu boru ve tankların ısıtılması elektrikle yapılmıştır. Tablo 3’de gösterilen ısıtma
sistemlerinin her biri yapılan değerlendirmelere bağlı olarak yeni Rafinerinin boru ve tanklarının “Heat
tracing” ihtiyacı için kısmen uygulanmıştır.
Tablo 4’de gösterilen yeni Rafinerinin Üniteler içi ve üniteler arası boru hatlarındaki sıvıların donmaya
karşı ( ≤ 5 0C ) korunması için yapılacak buharlı ısıtma hatlarının toplam uzunluğu, 97.113 metresi
ısıtılacak ana besleme hatları ( 1/2″ den 36″ e kadar), 109.923 m’si “tracing” hatları ( ≤ 1/2″ ) olmak
üzere toplam 207.036 m’dir. Donmaya karşı ısıtma için gerekli buhar miktarı, ana hatlar için 6,83,
“tracing” hatları ve buhar kapanları için ise 5,94 ton’dur. Bu durumda saate harcanan 147 0C sıcaklığındaki buhar tüketimi 12,77 ton olmaktadır. Buharın 2014 yılı itibari ile ortalama maliyet 56 TL/ton olup,
saatlik ve günlük işletim giderleri sırası ile 715,120 ve 17.162,88 TL’dir. Donmaya karşı buhar ile ısıtma
sistemi 180 gün süre ile çalıştırıldığından, yıllık maliyet 3.089.318,4 TL’dir.
Aynı hatların donmaya karşı ısıtılması elektrikle yapılması halinde gerekli güç 1261 kW, saatlik ve günlük tüketimler ise sırası ile 1.261 kWh ve 30.264 kWh’dır. Elektriğin birim fiyatı 0.26 TL/kWh alınırsa,
günlük maliyet 7.868,564 TL’dir. Kocaeli bölgesinde hava sıcaklığının 5 oC altına düştüğü gün sayısı
yaklaşık yıl içerisinde en fazla 70 gün olarak ölçülmüştür. Elektrikli ısıtmanın yıl boyunca toplam 70 gün
süre ile devrede olması halinde yıllık maliyet ise 550.804,8 TL’dir.
Bu sonuçlara göre buhar ile donmaya karşı ısıtma yapılması halinde işletme giderleri, elektrik ile
ısıtmaya göre 5,60 kat daha pahalı olmaktadır. Yatırım ve bakım giderleri analiz edilmekle beraber, bu
çalışmaya dahil edilmemiştir.
Tablo 4. Buhar ile donmaya karşı ısıtma yapılması halinde buhar tüketimi

2490

4620

42990

4050

10560

97710

3,57

379

311

578

5374

506

1320

12214

0,75

Buhar Kapanı (adet)

149

106

15

51

125

93

79

141

1251

134

307

2451

1,22

Buhar Kapanı (adet)
Hat uzunluğundan

29

242

256

13

13

8

4

13

182

1

45

806

0,40

Ana Hatlar (m)

5656,5

23807

13354

1469

3146

3919,5

3147

3140

28791

2326,5

8356,5

97113

6,83

ton/saat

Toplam (m)

3030

518

SRU

4110

240

Hydrogen

1920

1016

ARU

8130

1305

SWS

10449

668

VDU

5340

Manifold beslemesi (3”) m

Flare

Besleme hattı ( 1/2”) m

Yardımcı
Üniteler

Coker

Hydroprocessing

Mevcut Rafineri
ile bağlantılı
hatlar

Buharlı Isıtma sistemine ait hat büyüklükleri (m - adet)
Üniteler arası
bağlantılı hatlar

Buharlı Isıtma
Hattı

73

Dr. Selahattin Küçük / TÜPRAŞ, İzmit Rafinerisi
Ali Utku Çan / Gizil Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

Endüstriyel Tesislerde “Tracing” Olarak,
Buhar Yerine Elektrik Kullanmanın Avantajları

6. Sonuç
“Heat Tracing” ihtiyacının elektrikli mi, buharlı mı olmasının araştırılması, optimum bir çözümün
bulunmasına yöneliktir. Ancak “Heat Tracing” sisteminin optimum dizayn ve uygulaması kompleks bir
çalışmayı gerektirmektedir. Proses bilgisinin yanında, ısıtma kablolarının ve izolasyon malzemelerinin
yapısının göz önünde bulundurularak en uygun kontrol ve izleme sistemi seçilebilmektedir. Isıtma
sistemlerindeki daha önce elde edilen tecrübeler, enerji maliyetlerindeki orta ve uzun dönemdeki değişimler, tesis edilecek sistemin sadeliği, yatırım, işletme ve bakım giderleri de seçimi etkileyen önemli
faktörlerdir.
Isıtmada kullanılan buhar ve elektriğin maliyet avantajları süreç içinde çok fazla değiştiğinden, donmaya
karşı ısıtma dışında diğer ısıtma sistemlerinin optimum seçiminde önemli zorluklarla karşılaşılmaktadır.
Donmaya karşı ısıtma, ülkemizde kış şartlarındaki donmaya sebep olacak sıcaklıkların uzun süreli olmamasından dolayı, yapılan karşılaştırma hesaplarında eknomik çözüm olarak elektrikli ısıtma çok öne
çıkarmaktadır. Buharın üretim, iletim ve dağıtımının olmadığı, işletmelerde maliyet analizi yapılmadan
elektrikli ısıtma seçilmektedir.
Referanslar
1. S. Throat, G. McQuen, P. Luzunaris “The role of optimal design and application of heat Management systems to improve the energy conservation in petrochemical facilities” 32. Enerji verimliliği
Haftası 4. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı,11-13 Ocak 2013,Wov Convention Center/ Istanbul.
2. C. Sendberg. “Economic Comparison of Steam and Electrical Heat Tracing Systems for use in Pulp
and Paper Mills” IEEE Std. 515-2011.
3. The IEEE standard for the testing design, installation and maintenance of electrical resistance trace
heating for industrial applications.
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Giriş
Enerji koruma prizleri hassas elektrik/elektronik cihazları kısa süreli yüksek gerilimlerden
(voltage surge) ve elektriksel gürültülerden
(electrical noise) korur; bu hassas cihazların
çalışma geriliminin güvenilir çalışma sınırları
içinde kalmasını sağlar.
Değişik nedenlerle şebeke geriliminde ortaya çıkabilecek bozulmalar hassas ve pahallı elektrik/
elektronik cihazlara zarar verebileceği gibi, bu
cihazları belli gerilim bozulmalarından korumak maksadıyla satın alınacak enerji koruma
prizlerinin insan can ve mal güvenliğini sağlayan temel koruma özelliklerine sahip olmaması
kullanıcı açısından ciddi güvenlik riskleri oluşturacaktır.
Büyük güçlü motorların devreden çıkarılması,
şebekedeki açma kapama olayları, ihtiyaç fazlası kullanımda olan kompanzasyon sistemleri,
yıldırım düşmesi gibi olaylar ve oluşumlar enerji koruma prizlerinin kullanılmasını gerektiren
durumlardır. Çok kısa süreli ve yüksek değerli
gerilim darbeleri ve gürültüler tüketicinin kendi
evinde ve işletmesinde oluşabileceği gibi doğal
nedenlerle (yıldırım) de oluşabilir; diğer tüketicilerden ve şebekeden de kaynaklanabilir.
Enerji koruma prizleri, şebekede oluşan ve
normal çalışma gerilimlerinin çok üstüne çıkan
gerilimleri bünyelerinde yer alan MOV (Metal
Oxide Varistor) elemanları yardımıyla kırparak
koruma sağlarlar. Normal çalışma gerilimlerinde çok yüksek elektriksel direnç değeri gösterip
devreye girmeyen MOV elemanı, sahip olduğu
etiket gerilim değerinin üstüne çıkan şebeke
geriliminde düşük direnç göstererek devreye
girer ve koruduğu cihaza gelen şebeke gerilimini sınırlar.
Enerji koruma prizi seçiminde dikkate alınacak kriterler
Piyasada tüketicinin kullanımına sunulmuş
çok sayıda, farklı marka ve modelde tekli ve

çoklu priz bulunmaktadır. Bu prizlerin imalatında kullanılan malzeme kalitesinin yetersizliği
ve güvenlik fonksiyon ve donanımı eksikliği
kullanıcı açısından ciddi riskler oluşturmaktadır.
Can ve mal güvenliği açısından enerji koruma
prizlerinde aranması gereken hususlar aşağıda
sıralanmıştır.
1- Uygun değerli MOV elemanı kullanımı.
Seçeceğiniz enerji koruma prizinde darbe gerilimini sınırlayan MOV elemanın gerilim değerinin
ve elektrik enerjisi taşıma kapasitesinin amacınıza uygun olduğundan emin olun. Sık sayıda
gerçekleşen, uzun süreli ve yüksek değerli
darbe gerilimleri için yüksek enerji koruma kapasiteli, yüksek dayanım gerilimli ürünleri tercih
edin. Joule cinsinden verilen elektrik enerji
taşıma kapasitesi ne kadar yüksek ise, MOV
elemanı zarar görmeden o kadar uzun süre
gerilim darbesinin yüke
uygulanmasını önler.
2- Malzeme ve kablo
kalitesi. Prizlerde
kalitesiz malzeme ve
kablo kullanımından
kaynaklanan yangın ve
ölüm haberleri basında
ve görsel medyada
sıklıkla yer almaktadır.
İnternette yapılacak
küçük bir araştırma bu konuda onlarca örneği
bilgisayar ekranlarına getirecektir [1,2].
Üzerindeki prizleri birbirine bağlayan ve akım
taşıyan bakır baraların uygun kesit ve kalınlıkta
olmadığı kolaylıkla yanabilen plastik malzemeden imal edilmiş enerji koruma prizleri uzun
süreli ve şiddetli gerilim yükselmelerinde kolaylıkla zarar görebilecek, hatta yanarak yangın
çıkmasına neden olabilecektir. Satın alacağınız
enerji koruma prizlerinde yangına dayanıklı
plastik gövde ve ağır hizmet sınıfı kablo ve fiş
kullanıldığından emin olun.

4- Elektriksel gürültüye karşı ekstra koruma. Darbe gerilimlerinin yanı sıra, şebekede
oluşabilecek çok yüksek frekanslı elektriksel
gürültülerin de hassas elektronik cihazlara ulaşmaması arzu edilir. Yüksek frekanslı bu gürültü
sinyalleri haberleşme ve kontrol sinyallerinin
bozulmasına neden olabilir. Bu gürültüler, sahip
oldukları frekanslara uygun olarak tasarlanmış
EMI/RFI filtreleri ile zayıflatılır. Filtre işlevini
yerine getiren özel yapıdaki bir kondansatörün
enerji koruma prizinde bütünleşik olarak yer
aldığından emin olun. Bu yapıdaki bir priz sizi
ekstra EMI/RFI filtre masrafından kurtaracaktır.
5- Otomatik sigorta. Enerji koruma prizi üzerinden şebekeden beslenen yüklerin şebekeden
sürekli aşırı akım çekmesini veya kısa devre
olup kısa devre akımı çekmesini önleyecek
akım koruma özelliğinin satın alacağınız enerji
koruma prizinde yer alması gerekir. Belirtilen
aşırı akım ve kısa devre akımının şebekeden
çekilmesi halinde binadaki pano sigortası atmadan sadece enerji koruma prizindeki otomatik
sigorta atacak ve kendisinden beklenen seçici
korumayı sağlayacaktır.

Sorun giderildikten veya sorunu oluşturan yük
devre dışı bırakıldıktan sonra atan sigorta tekrar
kurularak enerji koruma prizi tekrar işlevsel hale
getirilmelidir.
6- Çocuk emniyet prizi. Satın alacağınız enerji
koruma prizi, çocukların bir metal parçasını
veya parmağını priz deliğine sokarak öldürücü
gerilime maruz kalmasını engelleyecek yapıda

olmalıdır. Normalde kapalı olan priz delikleri
ancak fişin sert ucu takıldığında açılabilmelidir.

7- Uygun kapasitede elektrik baraları. Enerji
koruma prizinin içinde yer alan ve üstündeki
her bir bağımsız prize şebeke gerilimini taşıyan
bakır iletken baralar yük akımlarını taşıyabilecek
kapasitede, kalınlıkta ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Piyasada satılan çoğu
prizde kullanılan bakır baraların çok ince olduğu
ve taşıdığı sürekli akım nedeniyle kısa zaman
içinde kararmaya başladığı bilinen bir gerçektir.

8- Anten ve data hattından gelecek darbelere
karşı koruma. Yük için tehlikeli olabilecek darbe gerilimleri sadece elektrik hattından gelmeyebilir. Enerji koruma prizinin hassas elektronik
yükleri data ve anten hattından gelebilecek gerilim darbelerine karşı da koruyabilecek yapıda
olması ekstra güvenlik sağlayacaktır.
Bu yazıda kendinizin ve sevdiklerinizin can
güvenliğini, mal güvenliğini yakından ilgilendiren bir konuya kısaca değindik. Evinizde
ve işyerinizde kullandığınız hassas ve değerli
elektrik/elektronik cihazları beslemek amacıyla
satın alacağınız enerji prizlerinin bilinçli şekilde
seçilmesi ve gerekli koruma fonksiyonları ile
koruma özelliklerinin üzerinde yer alması son
derece önemlidir.

Haber referansları.
[1] http://www.yeniduzen.com/Haberler/haberler/faciaya-ramak-kala/44798
[2] http://www.mynet.com/haber/yasam/adanada-prizden-yangin-cikti-1-olu-1716798-1

3- Gaz deşarj tüpü (GDT). IEC standartlarına
uygun olarak MOV elemanlarına seri şekilde
bağlanır ve enerji hattı ile anten hattı korumasında kullanılır. Yüksek darbe gerilimi oluştuğunda tüp içindeki gaz akım akışına izin verir.
GDT MOV’un beklenmedik ve gereksiz şekilde
iletime geçmesine engel olan bir tedbirdir.
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Kaçak Akım Rölesi
Fonksiyon Testi Nedir?
Elektriğin kaçak akım oluşturarak meydana
getirebileceği sakıncalı durumlara engel olmak
için yaşam alanlarında kullanılan kaçak akım röleleri büyük öneme sahiptir. Hayat koruyan bu
cihazların periyodik zamanlarda testleri gerçekleştirilmelidir. Peki kaçak akım rölesi fonksiyon
testi nedir, nasıl yapılır? Cevapları yazımızın
devamında.
Kaçak Akım Rölesinin Görevi Nedir ?
Üzerinden geçen devreye giren ve devreden çıkan akımların oluşturduğu farka göre içinde bulunan bir toroidin oluşturduğu manyetik akıya
göre açma kapama yapan cihazlara kaçak akım
rölesi denir. Eğer devreye giren ve devreden
çıkan akımlar eşitse fark sıfır olur ve toroidde
manyetik akı oluşmaz. Eğer bir fark oluştursa
kaçak akım rölesi bunu algılayarak çok hızlı bir
şekilde enerji kesilir.
Yaşam alanlarında meydana gelebilecek bir
kaçak akım yüksek değerlere ulaşırsa, can ve
mal kaybına yol açabilir. Yine yalıtım hatasının
neden olduğu kaçak akım değerleri de yangına
sebep olabilir. Kaçak akım rölesinin görevi;
yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını
algılamak ve algılanan kaçak akım değerinin
belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda bağlı bulunduğu devreyi kesmektir.
30mA’de hayat (İnsan Koruma), 300mA’de de
tesisat (Yangın Koruma) koruma fonksiyonunu
gerçekleştirir.
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Genelde kaçak akım rölelerinin kurulacak
sisteme ek maliyet getireceği düşünülür. Ancak
bu cihazlar kullanılmazlar ise, hem maddi hem
de manevi kayıplar ortaya çıkabilir. Bunun için
tesislerde ve yaşam alanlarında kaçak akım röleleri kullanılmalıdır. Ayrıca kurulacak yere göre
uygun standartlar göz önünde bulundurularak
uygun kaçak akım rölesinin seçilmesi büyük
önem taşımaktadır.
Sadece kaçak akım rölesi kullanılarak koruma
sağlanmaz. İşin gerçeği, tesisin topraklama
sistemi ve var olan sigortaların yanında daha
güvenli bir koruma amaçlı sistem tamamlayıcıları olarak kullanılmaları doğru olanıdır.

Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testi Neden Yapılır?
Elektrikle çalışan cihazlarda ve elektrik taşıyan kablolarda, yalıtım deformasyonu ya da montaj hatası sonucu kaçak akım oluşmaktadır. Bunun sonucunda can ve mal kayıpları yaşanabilir. Sistemin
sağlıklı ve doğru çalıştığından emin olmak için periyodik olarak testlerin yapılması gereklidir.
Sisteme kaçak akım rölesi entegre edildikten sonra da cihazların periyodik olarak belirli zamanlarda doğru ve sağlıklı çalışıp çalışmadığına ilişkin fonksiyon testleri yapılmalıdır. Aksi halde tesiste
kaçak akım rölesi bulunmasına rağmen sağlıklı bir şekilde çalışmıyorsa, can ve mal kaybı meydana
gelebilir. Bu yüzden kaçak akım rölesi bulunan tesislerde bu fonksiyon testlerinin belirli aralıklarla
yapılması gerekmektedir.
Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testi Nasıl Yapılır?

Ölçümler, çok fonksiyonlu elektriksel test cihazı ile yapılır.

Test ve ölçümler, kaçak akım koruma
rölelerinin kontrol ettiği tüm son tüketici
noktalarından olmalıdır.
(Priz, elektronik cihaz, makine vb.)
Kaynak: Shunt Technologies

Kaçak akım koruma rölelerinin son tüketici
noktalarındaki açma akımı (mA) ve açma zamanı
(ms) ölçülerek anahtarın doğru akımda ve doğru
zamanda açma yapıp yapmadığı kontrol edilir.
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İstanbul çıkışlı gemi seyahatleri her zaman daha avantajlıdır, nedenine gelince eğer İstanbul’da oturuyorsanız ulaşım için ekstra paralar
harcamıyorsunuz, örneğin gemi çıkışı Venedik, Cenova gibi bir yerdeyse, uçak yolculuğuna vereceğiniz parayı, gemide daha fazla yolculuk yapmak için kullanabilirsiniz. Bizde bu noktadan hareket ederek,
MSC Opera gemisinin İstanbul çıkışlı, Mykonos, Santorini, Kefalonya,
Dubrovnik, Venedik, Bari, Pire, Köstence, Sochi ve İstanbul dönüşlü
gezisine katılmak istedik, 26 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında ki tur
için yerimizi ayırttık. Kızımızın işinden izin almak istememesi, torunumuzun da okulunun erken açılması sebebi bu geziye eşim ile katıldık.

Yazı ve Fotoğraflar: V. Tuncer ÖZEKLİ
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı
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Cruise gezimizin tarihi geldiğinde, Salı Pazarı rıhtımına, Çekmeköy’
den taksi ile kırkbeş dakika da gelebildik, sabah İstanbul trafiğini bildiğimiz için, üstelik geziye gidiyorduk, bu süre bize pek fazla gelmedi,
gemi giriş işlemleri için saat 12.00-14.00 arasını öngörmüşlerdi, biz
de saat 11.00 civarı gibi rıhtıma geldik. Cruise’lerin en sevdiğim yanı,
bavullarınızı limanda sizden teslim alıyorlar ve kamaranızın kapısına
kadar getirip bırakıyorlar. Süper rahatlık, bagaj ağırlık derdi de yok,
hemen girişte bavullarımızı teslim ettikten sonra, gemiye katılım işlemlerini de kısa zamanda yaparak hem pasaport hem de hüviyet yerine
geçen üzerinde oda numaramız, akşamları yemek yiyeceğimiz lokantanın ismi, masa ve oturumun belirtildiği, ayrıca acil durumda nerede
toplanacağımızı belirten kartımızı aldık.

Gemide ki para harcamalarını da bu kartı kullanarak yapacaktık. Kaparo olarak ister nakit para, isterseniz de vize kartınızı
veriyorsunuz, kredi kartınızdan belli bir miktar kaparo olarak
çekiyorlar, en son hesap kapatırken harcadığınız kadarı ya ilave
ederek ya da kaporadan az ise düşerek size geri ödeme yapıyorlar. Biz kredi kartını seçtik, en son verdikleri hesap dökümünü
imzalayarak geri verdiğinizde kartınızdan bu miktarı çekiyorlar.
Neyse, kartımızı aldık ve gemiye geçmek için pasaport kontrolünden geçerek, yurt dışı çıkışı yapmış olarak gemiye ayak
bastık.
Balkonlu odamızı geminin orta kısmında 9.uncu katta bilerek
seçtik, restoranların genelde geminin kıç kısmında, eğlence yerlerinin de baş kısmında olması sebebi ile her iki yere de eşit mesafede olmasını tercih ettik. Alış veriş mağazaları, tiyatro, gazino
ve barların bulunduğu yerler genelde altı ve yedinci katlarda
yer alıyordu, onlara da çok uzak sayılmazdık, yine de gemiyi iyi
tanımanız için ilk iki gün biraz bocalayabilirsiniz. Bence dikkat
edilecek en önemli husus, odanızdan çıkınca, ne tarafa döneceğinizi ve asansörlerin hangi katlara çıktığını iyi öğrenmek.
Gemi kalkmadan can yeleklerimizi nasıl kullanacağımız, filikamız ve acil toplanma yerimiz hususunda gerekli bilgileri aldık.
Gemiye binen herkesin bu acil toplanma çağrısına katılması
gerekiyor. Bunu saptamak için gemiye binişte ayrıca verilen acil
kart, yapılan eğitimin sonunda toplandı, katılmayanlar için tekrar yapılan çağrı ile katılması sağlandı. Bu seyahate yaklaşık 220
Türkün katıldığını öğrendik, iki Türk tur rehberi de yardımcı
olması için bizimle birlikte seyahat edecekti, gemi giriş, çıkışları, gemi yaşantısı hakkında tüm Türkleri toplayarak genel bilgi
verdiler, tanıdık kimse olabilir, düşüncesi ile bizde toplantıya
katıldık. Rehberlerden Murat Bey ile daha önce beraber seyahat
ettiğimiz için toplantıya katılmamız iyi oldu diyebilirim.
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Bu kadar bilgiden sonra artık gezimizi anlatmaya başlayabiliriz, 26 Ağustos saat 17.00’ de gemi
İstanbul’dan ayrıldı. Gemi nimetlerinden faydalanarak, güzel bir yolculuktan sonra 27 Ağustos
saat 14.00 gibi Mykonos’a vardık. Bu şirin Yunan adası Cruise gemilerinin yanaşabileceği bir
limana sahip olamadığı için gemimiz açıkta demirledi. Bu arada yapılan anons ile şiddetli rüzgâr
ve denizin dalgalı olması sebebi ile teknelerin karaya ulaşım sağlamasının uygun olmadığı
belirtildi. Bir müddet beklememiz gerektiği, ortamın uygun olması durumunda adaya ulaşımın
sağlanacağı söylendi. Açıkçası, en son Cruise gezimde de aynı durum ile karşılaştım ve adaya
çıkamamıştım. Yine aynı durum söz konusu olacak mı diye düşünmedim değil! Gemiden
baktığımda adanın fazla yeşil olmadığını, biraz kurak bir yapıda olduğunu gözlemledim, eğer
şansımız olursa adayı bu sefer yakından görecektik. Iki saat bir beklemeden sonra gelen anons ile adaya gidebileceğimiz bilgisini aldık,
teknelerde yığılma olmasın diye gemide tur servisinden tekneye biniş saatlerinin belirtildiği
biletleri kullanarak adaya ayak
bastık. Hemen sahilde bizden önce
gemiden gelenlerin denize girdiğini,
bunu da kullandıkları gemiye
ait turuncu havlulardan anladık.
Biz niye yanımıza almadık diye
hayıflanmadık değil, neyse bir daha
ki sefere diyerek Ada’yı gezmeye
başladık.
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Kısaca ada hakkında bilgi verirsek, Mykonos, Yunanca
Mukovoc Ege Denizi’ndeki Kiklad Ada’larına bağlı, yapısı
granitten oluşmuş, 86 km kare yüzölçümü, 89 km sahil
şeridi ve 2011 yıl sayımına göre 10.134 nüfuslu, gece hayatı
Avrupa jet sosyetesinin tercihi olmakla birlikte Yunan
Ada’larının en gözde ve uğrak yeriymiş.
Altı km. uzakta olan Paradise plajına düzenli otobüs
seferlerinin olduğunu ama genelde kalabalık ve gürültülü olduğunu öğrenmemiz sebebi ile plaja gitmek istemedik. Teknelerin yanaştığı sahil kenarını ve iç sokakları
dolaşmaya başladık. Sahil şeridiyle, küçük sokakların da
sanat evleri, taverna, güzel kafe ve restoranların bulunduğu
bu yer bize hayli çekici geldi.
Marka giyim eşyalarının satıldığı mağazalar, kaliteli bir
görüntü çiziyordu.

Amacımız gezmek, görmek, yemek olduğundan buraya
gelmişken, kalamar, karides ve bira üçlüsünü güzel
bir lokantada denemeden gidemezdik. Daha önceden
isimlerini öğrendiğim üç yerden bize en yakın olanına
giderek, güzel bir vakit geçirdik. Mykonos, çok ucuz bir
yer değil, gelen turistler sayesinde sokakları insandan
geçilmiyor, kolay yürüyemiyorsunuz, ayrıca havanın da
sıcak olması bu sıkıntıyı daha da arttırıyor. Yine de güzel
bir adada olmanın keyfini çıkardık diyebilirim. Gemimiz
akşam 24.00 de kalkacağı için Güneş’in denizde batışını
da izledikten sonra biraz da yorgun olarak, bizi gemiye
götürecek teknelerin bulunduğu iskeleye geldik.
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Ertesi gün saat sabah 07.00’ de gemimiz Santorini açıklarında
demirledi, gemimizden teknelerle ayrılarak, Athinios
limanına çıktık. Biraz adadan bahsedersek, Yunanistan’ ın
12 büyük Ada’sından biri olan bu ada Kiklad gurubundan,
79,94 km karelik bir alanı kaplar. Venedik’liler tarafından
Snt. Iren olarak isimlendirilen Santorini ilginç bir yer,
volkanik bir yapıda olduğu için denizden dolayı limanı yok,
görüntüsü yarımay şeklinde, adanın sadece gemilerin açıkta
demirleyeceği tek bir yeri var, rıhtımdan “Thira” okunuşu
Fira merkeze, teleferik ya da yaklaşık 600 basamaklı merdiveni kullanarak, ya yürüyerek yada eşek ile gidiliyor. Ada’nın
kuzeyinde en güzel yerleri arasında, Amoudi, küçük köy ve
balıkçı kasabası, Oia köyünün tam altında olup, yukarıya
ulaşım yine merdivenler veya eşek taksilerle yapılıyor.
Oia, okunuşu İya, Santorini’yi Santorini yapan muhteşem
manzaralı yer. Fira’dan Oia ‘ya yarım saat süren bir
yolculukla otobüs ile gidebiliyor ve tekrar otobüs ile
dönebiliyoruz. Fira’dan güneye doğru Perissa
bölgesine geçerken Pyrgos ve Megalochore
köyleri var. Santorini ‘nin güzel plajları
olarak Kamari plajına da Fira’dan otobüsle gidiliyor.
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İskeleye çıktıktan sonra, yürüyerek ya da eşek taksilerle yukarı Fira merkeze çıkmayı
gözümüz yemedi, bunun sebebi merdivenlerin dar ve kaygan olması, bir de yolda
eşeklerle karşılaşmak ama en önemli sorun 600 basamak olmasıydı, biraz teleferik
kuyruğunda bekleyerek, kişi başı 5 EUR ödeyerek merkeze çıktık, Yukarıdan manzara
müthiş görünüyordu, Thira, kafeleri, lokantaları ve hediyelik eşya satan dükkanlarıyla
güzel bir yer, Agiou Mina Kilise’si, Megaro Gyzi Müzesi, M. Nomiku caddesi, Eritrou
Staurou Caddesi görülecek yerleri arasındaydı ama zamanın dar olması nedeniyle
öncelikle Oia’ ya gitmek istedik, geminin bu tur için kişi başı 65 EUR’ a istediğini
belirtmek isterim, sora sora otobüslerin kalktığı yere 10 dakikalık bir yürüyüşle
vardık. Şehirlerarası çalışan bir otobüse bindik, kişi başı 1,80 EUR’ a vererek yarım
saatlik bir yolculukla Oia’ ya geldik. Sonunda dar sokakları, geleneksel mavi kubbeli beyaz kiliselerin bulunduğu bu şirin Oia köyünü görebilecektik, bizde de olan
Şam fıstığının orada da yetiştiğini ve dükkanlarda satıldığını fark ettik, tadı nasılmış
diyerek bir paket aldık ama bence bizim fıstığın tadı daha güzel, bu arada otobüslerin
yirmi dakikada bir kalktığını öğrenince burada en fazla 40 dakika kalabileceğimizi
anladık. Fotoğraflarımızı hızlı bir şekilde çekerek, çok zaman geçirmeden ucu
ucuna otobüse yetişebildik. Fira Merkeze döndüğümüzde gemimizin kalkmasına
İki saat gibi bir zaman kaldığını, bu zamanı da limandaki kafelerde bir şeyler içerek
değerlendirebileceğimiz düşünceli ile teleferik yerine geldik.

86

Akdeniz, Adriyatik, Karadeniz Gemi Gezisi

Bir de ne görelim, uzayan giden teleferik kuyruğu bizleri şaşkına çevirdi, esas şaşkınlığımızı, gemiden tur alarak Oia’ya gidenlerinde teleferik kuyruğunda ellerinde biletleri ile sıraya girdiklerini
gördüğümüzde yaşadık, o kadar para verdikten sonra bu kuyruk herhalde tam bir eziyet sayılırdı.
Merdivenlerden gitmek istemedik ama tam bir buçuk saat bekledikten sonra teleferikle beş dakikada
limana gelebildik. Kuyrukta insanların saygısızlığını, bencilliğini, kuyruğun başına giderek kaynak
yaptıklarını, ikaz ettiğinizde hiç bir şey anlamamış gibi davrandıklarını izledik, bunları görünce, bir
daha Santorini asla dedim. Yorucu da olsa sonuçta gemiye geldik, Saat 14.00’ü geçerken de gemimiz
hareket etti, şimdi dinlenme zamanı, sırada Kefalonya var.
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29 Ağustos, Sabah saat 08:00’de Kefalonya ‘ya vardık, Kefalonya Adası, İyonya Denizinin en büyük
adası olup aynı zamanda Yunanistan’ ın da en büyük 6. Adası, alanı 788,3 km kare, nüfusu 35,801
(2011 senesi), Başkenti Argostoli’dir. Görülecek yerleri arasında Melissa yeraltı gölü, kuzeyde Fiscardo,
Assos koyu, Agia Efimias kasabası, Myrtos Beach, Skilo’yu sayabiliriz. Killini’den adaya arabalı vapurla
bağlantı yapılmakta. Adanın tanınmasında, Amerikan yapımı “ İtalyan Yüzbaşı Corelli’nin Mandolini
“ filmi, 2. Dünya savaşında Nazilerden kaçan, bu adada genç bir Kefalonya’ lı bir kıza aşkını anlatan
bu filmin önemli bir yeri olmuş.

88

Akdeniz, Adriyatik, Karadeniz Gemi Gezisi

89

Yazı ve Fotoğraflar: V. Tuncer ÖZEKLİ
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı
Argostolion limanına gemimiz
yanaştıktan kısa bir zaman sonra adaya
ayak bastık. Öncelikle bulunduğumuz yeri
tanıyalım diyerek, sahil kenarında bulunan küçük vagonlu tur arabasına bindik.
Yaklaşık 30 dakika süren turla adayı biraz
tanımış olduk. Daha sonra sahil boyunca
yürüyerek, balıkçı teknelerini, kapalı bir
gölet gibi olan bu denizde limana kadar
gelen Caretta’ ları seyrettik. Sahile paralel giden yol kenarında bulunan güzel
kafeler insanda biraz etrafı seyretme
hissini verince, biz de içimizden gelen
sesi dinleyerek, bir kafeye oturduk, kahve
siparişimizle birlikte, cadde üzerinde
meyve satan marketten aldığımız üzümleri, kafenin personeline yıkamalarını
rica ettik. Bizi kırmadılar, üstelik bir de
tabakta servis ederek bizi sevindirdiler.
Samimi, güler yüzle personeli olan bu kafenin hem servisinden, hem de ödediğimiz
paradan memnun kaldık.
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Sahilden hemen iç tarafına geçtiğinizde sahile paralel giden alışveriş mağazalarının bulunduğu
caddeyle karşılaşıyorsunuz. Alış veriş için güzel bir cadde, bunun yanı sıra genelde Ada’nın
sakin bir yer olması, gezilecek, görülecek yerlerin fazla olması, bu adaya bir daha gelmeyi
insana düşündürüyor. Cruise ile yaptığımız bu gezilerde maalesef gezmek için çok zaman
bırakılmıyor, bu sebeple beğendiğimiz yerlere tekrar gelip, bir kaç gün kalmak kaçınılmaz oluyor,
tabii buna zaman ayırabilirseniz. Kefalonya’yı tavsiye ederim, biz plajlarını göremedik, arabalı
vapur bağlantısı olduğu için arabanızla bile gelebileceğiniz bir yer. Saat 13.30 gibi gemimize
döndük, geminin bir güzel yanı da yemek derdi yok, her zaman yemek yiyeceğiniz lokantalar,
atıştıracağınız bir şeyler bulacağınız yerler var, genelde özel olmadıkça dışarıda yemek için para
harcamıyorsunuz. Biz de odamıza uğradıktan sonra 12. katta olan lokantaya gittik. Saat 14:00’ de
gemimiz limandan hareket ederek Dubrovnik yolculuğuna başladık.
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Sabah saat 08:00’de Dubrovnik limanına geldik, limana giriş manzarası çok güzeldi, gemi rıhtıma
yanaşmadan, balkonumuzdan Dubrovnik köprüsünü fotoğraflamak istedim. Daha önce de
geldiğim Dubrovnik’ ten kısaca bahsetmekte fayda var, eski adıyla Ragusa, Adriyatik Deniz’i sahilinde, Ortaçağ’dan kalma eserleriyle ünlü bir kent, bu kente 1. Murat döneminde 1365 yılında
ayrıcalık tanınmış, buna karşılık bu küçük devlet Osmanlı himayesine alınarak yıllık vergiye tabi
tutulmuş. CNNG’ye göre Dubrovnik en iyi 10 Ortaçağ duvarlı şehirleri arasında. Şehir nüfusu
42.641, Hırvatistan’ ın 1991’ de Yugoslavya’dan ayrılışı sırasında çıkan iç savaşta, Sırp saldırıları
nedeniyle şehirdeki tarihi eserler önemli ölçüde zarar görmüş. Unesco’nun başlattığı restorasyon
çalışmaları ile 2005 yılı itibarı ile şehir görümünü büyük ölçüde geri kazanmış. Şehir, plaj ve
botanik bahçeleri, Lokrum Ada’sı, şehri çevreleyen surlar ve Dubrovnik katedrali ile ünlüdür.
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Terminalden merkeze gitmek için, geminin, 30 dakikada bir hareket eden bir otobüs organizasyonuna, gidiş- dönüş bilet ücreti bir kişi için 12,90 EUR ödemek gerekiyordu. Bildiğim kadarı ile
taksiler geminin yanaştığı terminalin içine kadar girebiliyorlardı, nitekim yanılmamışım, taksiye,
bizle birlikte bir aile daha olunca, 4 kişi gidiş- geliş için 25,00 EUR’ a ödedik, hem de istediğimiz
saate kadar merkezde vakit geçirebildik.

94

Akdeniz, Adriyatik, Karadeniz Gemi Gezisi

95

Yazı ve Fotoğraflar: V. Tuncer ÖZEKLİ
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı

Dubrovnik, merkez surlarla çevrili,
içinde kafelerin, pansiyonların, katedralin ve güzel mağazaların olduğu şirin bir
yer, ama kafe ve Restoran personeli için aynı
şeyi söyleyemeyeceğim, pek nazik sayılmazlar,
sanki zorla çalışıyorlarmış gibi hizmet ediyorlar, onlara karşı dikkatli konuşmak gerekiyor, neredeyse turistlerden hoşlanmıyorlar sanki.
Ana kapıdan geçtikten sonra, sağlı, sollu bir sürü
mağazalar, kafeler caddeye yerleşmiş ve bu caddeden
ayrılan merdivenli, dar sokaklarla bağlantılar yapılmış,
akşamları bu dar sokaklara masalar konularak lokantalar
hizmet veriyor.
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Gecesini de görseydik, iyi olacaktı,
sur bitiminde kapıdan çıkınca küçük
bir limanı olduğunu görüyorsunuz, daha
çok tur teknelerinin bulunduğu bir liman.
Öğlene doğru hava sıcaklığının da artması
ile artık, sur içinde dolaşmak dayanılmaz olmaya
başladı. Sıcaklığın etkilemesi ile gemiye dönmeye karar
verdik. Kamaraya kendimizi atınca klimanın etkisi ile biraz
kendimize geldik. Bundan sonraki liman Venedik, pek çok
defalar gittiğim bu şehri yine görmek için can atıyorum, ne kadar
çok gitseniz, görseniz de her seferinde burası çok kalabalık, artık
gelmem deseniz de, yine de gelmek istiyorsunuz.
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Venedik’ in gemi için ayrı bir
özelliği var, bu turun başlangıç yeri
aslında Venedik, bu sebeple birçok
yolcu burada turu bitirecek ve yeni
yolcular binecek, böylece buraya
kadar aşina olduğumuz yüzleri bir
daha göremeyeceğiz. Sağlık olsun.
Şimdilik yazımıza burada ara
vermek gerekiyor, seyahatin uzun
olması nedeniyle, editörümüz
yazıyı ikiye bölmemizin daha uygun olacağını belirtti, ne yapalım
emir büyük yerden diyerek bir
sonraki dergide bıraktığımız
yerden devam edeceğiz, o zamana
kadar sevgi ve sağlıcakla kalın...
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